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 الفصل األول

 -: مشكلة البحث
 

تشية  القيميم ع ىلي  مشكلة ضعف الطلبة في  اللةية العيب ية مشيكلة  أصبحتلقد            
ف هيم  توكتبية في  الميؤتميات بحثيت ذيذا المشيكل التعل م والمعن  ع بشؤوع التيب ة ،إذ طملمم

وىقد مع اجلهم الندوات و ؤكد الميبوع في  بحيوثهم ودياسيمتهم الم دان ية ضيعف الدياسمت 
 .(ٖٔ، ص99ٓٔالطلبة ف  اللةة العيب ة ىممة وف  القياءة والكتمبة خمصة )نصي ،

للةية ااع ذلك قد  كوع بسيب  ميم تتصيف بي   مععتقد البمحث وذذا المشكلة ل ست ول دة ال وم و
العيب ة مع ضخممة إيثهم اللةوي وغنما وتتم ي  بقيديتهم ىلي  اقشيتقمل والتول يد والتصيع د 

التطو ي والت س ي جعلت طميفية كب يية ميع النمشيية تنفيي منهيم  إل ىع حمجتهم الملحة  .فضًل 
 والنمح ةنمح ت ع النمح ة اللسمن ة ومشكلتهم كث ية  إل وتواج  ف  تُعلمهم صعوبمت قد تعود 

 ؤكيد الميحيوم  إذالكب يية ، اإلميلءالكتمب ة المتمثلة بمشيكلة التعب يي ومشيكلة الخيط ومشيكلة 
تعي   جملية مشيكلت صيعبة العيل  يحمة هللا )اع اللةة العيب ة  –الدكتوي مصطف  جواد 

،وذييذا المشييكلت ذيي  مشييكلة مصييطلحمت وتعي فمتهييم ، والثمن يية مشييكلة نحوذييم وصيييفهم 
تهيم ومفيداتهيم واليابعية مشيكلة التعب يي بهيم والخممسية مشيكلة يسيمهم مموالثملثة مشيكلة معج

اللفظ  الضيخم لطوحيت بملعيب ية  واألد ( وذذا المشكلت لوق قياع هللا الع    ، إمليهم)
ىنيد الضييوية وق  إقالطوايح وقممت ىل هم النوايح وصميت كمللةيمت التمي خ ية ق تيدي  

     (.ٕ،ص9٘٘ٔمعمنمة )جواد .بعد مياية وتكلف و إق نطل بهم 
   

ظيييمذية شيييميعة  تسيييمول بهيييم الطلبييية وبعييي   إلييي قيييد تحوليييت  اإلميييلءاع صيييعوبة        
قواىييد اليسييم المتعييميف ىل هييم فيي   إغفييملهمالكتمبيية وفيي   بأبجد يية أخطييميهمالتدي سيي  ع فيي  

ىلي  ضعف الطلبية الشيد د بيمقطل  ونكمد نلم   (.ٙ،ص99ٗٔ، ةالكتمبة الصح حة )قل قل
ويداءة  األسيلو ضيعف في   أو األفكيمينممذ  مع كتمبمتهم وفل مختلف المياح  ض ًقم في  

 .(٘ٔٔ،ص99٘ٔ)اللقممن  ومحمد ،ف  الخط 
 

 

قع الكتمبية الصيح حة  اإلملي ية األخطيمءولهذا  تطل  اع تكوع الكتمبة صيح حة خمل ية ميع 
والخطيأ ف هيم  عيقي   واإلفهيمممع ىنمصي الثقمفة والتعل م ،وذ  وس لة الفهيم  أسمس  يىنص
تشتيك في  مجموىية ميع العوامي   اإلملي ة واألخطمء،و شوا صوية الكمت   واإلفهممالفهم 

تسمىد ف  ش وىهم ىند التلم يذ والطلبية منهيم ميم  خيص الطملي  ومنهيم ميم  تعليل بملميدي  
م )البجية لمنهج الدياس  )الموضوىمت ( المقيي تدي سهوبطي قة التدي   ومنهم مم  خص ا

 الخطيييأالوقيييو  فييي   إلييي وبملتيييمل  ىملهيييم بشيييك  مجتمييي   يييؤدي  (ٙٙٔ-٘ٙٔ،ص ٕ٘ٓٓ،
ىنييدذم وتقصيي  ابعمدذييم مشييكلة جييد ية بملبحيير والدياسيية والوقييوف  أصييبحالييذي  اإلملييي 

 لألسيبم م مؤ يدة منفسيه معجيد البمحثي والمنمس  لهيم واقتياح العل   أسبمبهمومحمولة تحد د 
ميع خيل  تجيبتهيم في  التيدي   كونهيم تدي سي ة لميمدة  اإلملءف   الت  تؤكد ضعف الطلبة

الصعوبمت الت   معالبمحث لم  إذ(  األيبعةالتيبوي )المياح   اإليشمدقسم ف  اللةة العيب ة 
لتعييدد  وأنواىهييموق سيي مم التيي  تتعلييل بييملهم ة  اإلملي ييةللقواىييد  إتقييمنهمتواجيي  الطلبيية فيي  

ضييوية البحير في  ذيذا المشيكلة مع البمحثي لإذ ايتيأ،  ىل هيمشييحهم والتيدي  ةالقواىد وقل
 .لعلهم تسهم ف  إ جمد الح  المنمس  لهم 
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 -أهمٌة البحث والحاجة إلٌه :
     

التفيمذم والتعب يي ووسي لة  أداةكونهيم تعيد  واألميمبملةة ف  ح يمة الشيعو   أذم ةللةة  
 (.9ٔ،صٕٗٓٓ ة )الدل م ،ويق هم ووس لة للدىم األمةالفهم وذ  مق م  لمدل تحضي 

 
 

عيب ة مع نبمذية وسيمو ام يكيود وخميو  ال األمةوذ  ميآة تبدو ىل  سطحهم حم    
ف  مختلف المجيمقت فيمع كمنيت  أبنميهمنمتج ىقو   وأد فه  وس لة تسج   التمي خ وىلوم 

  (9،ص 999ٔ)ال ب دي ، همكمنت شمًسم فمللةة شعمى أوجسًمم فمللةة يوحهم  األمة
 

ىملم مع ىلممء اللةة  شهد ىل  ذذا المكمنة بقول  )وجيدنم للةية العيب ية ا الفياء وذذ 
بهيم وميع  أكييمهموكيامية اختصمًصيم ميع هللا سيبحمن  وتعيمل   األممفضًل ىل  لةمت جم   

 مم ق  وجد ف  غ يذم مع اللةمت . اإل جم ان   وجد ف هم مع خصميصهم 
 (9،ص999ٔ)السممياي  ،                                                              

 

والشمذد  األي  ألذ لتكوع لةة القياع الكي م ولةة الوح  وقد اختميذم هللا سبحمن  وتعمل  
وقولي  تعيمل  )بلسيمع  )*(قيآنم ىيبً م لقوم  علميوع ( آ مت ىل  ذلك قول  تعمل  )كتم  فصلت 

نبييوي الشييي ف وذييو جيي ء مييع السيينة النبو يية لةيية الحييد ر ال أ ضييموذيي   )**(ىيبيي  مبيي ع (
والشيعي وجم ي  المعيميف وذيذا ميم دفي   األد المطهية وذ  المصدي الثمن  للتشي   ولةية 

 تأمليت إذا إنني وذذا ابع جني   قيو  )الكث ي مع العلممء والمستشيق ع اع  شهدوا لهذا اللةة 
ة مم  ملك ىل َّ جمن  التفك يي والدق ذملقيواحم  ذذا اللةة الشي فة وجدت ف هم مع الحكمة 

 .وح  ( وإنهمفقول ف  نفس  اىتقمد كونهم توف قم مع هللا سبحمن  وتعمل  ....
 (9ٗ)ابع جن  . .ت.ص                                                                        

 

بم  و مثل  اقسيتمم  استقوللةة العيب ة جمنبمع مع ح ر اقتصم  اللةوي )المهميات( جمن  
 . (ٔٙٔ.صٕٔٓٓو مثل  الكلم والكتمبة )طع مة إيسم والقياءة وجمن  

 
 

ىلمم ،وظيف حش  ظيفم ،وبسيتمع  مل ءالكتمبة بقول  )الكتم  وىمء  أذم ةوب ع الجمحظ   
                 (.اإلح مء  نطل ىع الموت  وُ تيُجم ىع،ونمطل  حم  ف  يدِع ويوضة تقلُ  ف  ِحجي

 (ٖٖ،ص99ٙٔ)الجمحظ                                                                         
 

 

 كمم  قو  المتنب  : اى  مكمٍع ف  الدن م سي  سمبح     وخ ي جل   ف  ال ممٍع كتم ُ 
 (99ٗ،ص999ٔٔ)المتنب  ،                                                         

 

    بد  الكت  بمألصحم  إذ  قو :وشوق
 

 أنم مع بد  بملكت  الصحمبم     لم أجد ل  وافً م إق الكتمبم           
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 ٖسوية فصلت اآل ة *

 9٘ٔ **سوية الشعياء اآل ة
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 سييمعاإلنالتيي  تعميي  فيي  ىقيي   األفكييميالتعب ييي وتيجميية  أدواتمييع  أداةوالكتمبيية ذيي        
 (9ٔٔ.صٖٕٓٓوالمجتمعييمت )الييدل م  ، واألمييموالجممىييمت  اإلفيييادووسيي لة مهميية بيي ع 

تكو ع مهيميات منهيم يسيم الحييوف يسيمم  جعلهيم سيهلة في   إل تهدف الكتمبة ف  تدي سهم 
 األفكميذذا والقدية ىل  تنظ م  واألفكميالقياءة وكتمبة الجم  الت  تعبيىع المعمن  

الكتمبية ليذا تعيد الكتمبية الصيح حة ىمل ية  ألواعطب عة ك  لوع مع  تنظ ًمم بحس  مم تقتض  
 .مع ىنمصي الثقمفة وضيوية اجتممى ة  أسمس ىنصي  إنهم إذمهمة ف  التعل م 

 (ٕٕٙ،ص99ٕٔ)منصوي ،                                                                      
    

كب يية كوني   عطي   ةليُ  من لي اإلميلءاع  إق  اإلميلء -خيطال –تعتمد الكتمبة ىل  التعب يي   
 .اإلملء أسم صوًيا بصي ة للكلممت الت  تقوم مقمم الصوي السمع ة وذذا 

 (9٘،صٖٕٓٓالوايل  ، –)الدل م                                                               
 

وجييد اع ذنييمك ىلقيية بيي ع كتمبيية  إذىنيد الطلبيية  وسيي لة قختبييمي قمبل يية الييتعلم اإلمييلء عيد    
التي   مكيع الصوت ، وذيو وسي لة ق يم  مهيمية الكتمبية  -والتعب ي –المفيدات وقواىد اللةة 

وفهيم ميم  كتبي   اإلصيةمءبهم ق م  تحص   الطلبة بدقية وسيهولة فضيل ىيع اني   نمي  قيدية 
والتم  يي  ب نهييم  األصييواتو مكييع معيفيية الصييعوبمت التيي  تواجيي  الطلبيية فيي  التهجيي  وفهييم 

ممدة تعل م ة ق تقتصي ىل  ميحلة تعل م ة محددة ب   واإلملء(. 9ٕٙ،ص999ٔ)الدل م  ،
تشييم  المياحيي  الدياسيي ة المختلفيية حتيي  طلبيية الجممعييمت بيي  الخيييج ع  عييمنوع مييع شيي و  

 (.9ٙ،ص99ٕٔف  كتمبمتهم )ىممي ، اإلملي ة األخطمء
 

 

 -: األت خل   البحر الحمل  مع أذم ةوتتلخص 
 ــــــــــــــــــــــــــ

 

 .كوع اللةة العيب ة لةة القياع الكي م والد ع الحن ف .ٔ
 

 الذي  قدم ف   . إنمؤذمالصوية الخط ة للكلمة ،وذو  اإلملء.ٕ
 

 مهميات اللةة العيب ة ومع ىنمصيذم الثقمفة والتطوي. إحدلالكتمبة كونهم  أذم ة.ٖ
 

  أسمس العمل ة التعل م ة كونهم يكع  إنجمح   المنمسبة  سمىد ف  .اخت مي طي قة التديٗ
 .أيكمنهممع    

 

 المدي  النمجح ذو الطي قة النمجحة مع ك  معمن هم ..٘
 

 التيبو ة كونهم تسمىد ف  بنمء المنمذج التعل م ة المتطوية  األذدافتحد د  أذم ة.ٙ
 واخت مي الوسمي  التعل م ة المنمسبة .   

 

   ذذا الكل ة ذ  كل ة مهن ة تعد معلم ع جممع  ع تق  ىل  ىمتقهم مسؤول ة تعل م . اع 9
 األج م  القمدمة .    
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 -: هدف البحث 
جممعة د يمل   / األسمس ةضعف طلبة كل ة التيب ة  أسبم ىل    هدف البحر الحمل  التعيف

 . الطلبة نظيمع وجهة ف  تطب ل قواىد كتمبة الهم ة 
 

 
 

   -:حدود البحث
كل يية  / الميحليية الثملثيية / قسييم اإليشييمد التيبييوياقتصييي البحيير الحييمل  ىليي  طلبيية    

 .  م ٕٕٔٓ-ٕٔٔٓالتيب ة األسمس ة للعمم الدياس  
 

 

 

 -: تحدٌد المصطلحات
 
 

 نحوذم . أوقمنون ة  أوالمسمي  والقضم م لقمىدة ىلم ة  إخضم التطب ل لًةة : 

 ( ٓ٘٘ص ،،د.ت وآخيوع إبياذ م)                                                         

 اصطلًحم : التطب ل

 إىييدادالييذي  قييدم مييع المؤسسييمت التيي  تشيييف ىليي  ذييو البينييممج التعل ميي  التييدي ب     
الفيص للطلبة  أتممةالمؤسسة المعن ة  يم  منهم  إشيافالمديس ع وف  مدة محددة ،وتحت 
في  اثنييمء تيدي بهم الفعلي  فيي   آل يمعلوميمت نظي يية تطب قً يم المطبقي ع لتطب يل ميم تعلييوا ميع م

وبي ع العنمصيي البشيي ة ب ع الطلبة المطبق ع األلفة المداي  ،اقمي الذي  توج  ف   تحق ل 
الكفم ييمت التيبو يية الل ميية فيي  الجوانيي   وإكسييمبهمالممد يية للعمل يية التعل م يية مييع جهيية ، أو

 .(ٕ٘-ٔ٘،ص ٕٔٔٓ، وآخيوع ا ي )( أخيلالمهمي ة واقنفعمل ة مع جهة 

  : إجياي مالتطب ل 

والخطط معدة ىل  وفل بينممج  بحر في  تفمىي  الطلبية المطبقي ع مجموىة مع المواقف ) 
اليدوي  أداءمت التي  تسيمىدذم في  لهم لت و دذم بمجموىة مع المعميف والمهميات واقتجمذ

  التيبوي الشمم  (.

 ة :ـالكتمبة لة

 ، ِكتمًبم و كتمبة ،خطُة فهو كمت  ،الِكَتمَبة : صنمىة الكمت  . ملكتمَ  ،َكتبَ َكَتَ  : ا        
 

 (99٘-99ٗص ،وآخيوع،د.ت إبياذ م)                                            

 الكتمبة اصطلًحم :
)الكتمبييية أحيييد فنيييوع اللةييية العيب ييية، ُ ْعَنييي  بيييملتعب ي ىيييـع األفكيييمي والحمجيييمت أو المشيييمىي 

ألحمسييي  ، كتمبييية)التعب ي التحي ييييي( وُ ْعَنييي  بسيييلمة كتمبييية الكلميييمت بحسييي  القواىيييد وا
 )اإلملء( أو بجمم  كتمبة الكلممت وتنس قهم وجمم  حيوفهم الخط( .           

 (ٖٖٕ، صٕ٘ٓٓ)صلح ،و اليش دي ،                                              
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 الفصل الثانً
 

 اسات سابقة :جوانب نظرٌة ودر
 

 نظرٌة :الجوانب الاوال :
 
 اإلمـــالء  -
 

 نبذة تارٌخٌة  -
 داف تعلٌم اإلمالء ـأه -

 عوامل أساسٌة فً اإلمالء -

  األخطاء اإلمالئٌة أسباب  -
 

 ابقة :ــات ســدراس -ثانٌا

 
 

 

 الدراسات العربٌة :
 
 م 0811دراسة القٌسً  .0
 
 م 0888دراسة عطٌة  .3

 
 م3113ي دراسة المعمور .2  
 

  
 الدراسة الحالٌة .والموازنة بٌن الدراسات السابقة  -ثانٌا 
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   اإلمـــالء : أوال
 

 :نبذة تارٌخٌة 
 اآليام ية،فقيد تفيي  ميع الكتمبية  اآليام ةالكتمبة العيب ة مع الكتمبة  تانحدي                 

 أذي الحي م وصيمي  تعلمي  الخط المسند بحيوف  المنفصلة ،ثيم تفيي  ميع الخيط المسيند خيط 
الجدة القمىدة ف  المنمذية وال  غ يذم مع الميدع حتي   إل بةداد ثم منهم  إل اقنبمي ،وانتق  

كي  اي   إلي فضي  كب يي في  نشيي ذيذا الكتمبية  لإلسيلمالطميف وقي   ،وكيمع  إل انتق  
 .(ٓٔ،ص99ٖٔفتحوذم بعد اع تمكنوا منهم ف  المد نة ) يا  ي ،

 

الصعبة جدا واختبمي  أوف  الممض  ىل  اخت مي الكلممت الطو لة  اإلملءي   واىتمد تد   
ىل  صحة كتمبتهم ،وف  ضيوء ذيذا الفهيم كيمع سي ي تعلي م المتعلم ع ف  يسمهم ،ق تدي بهم 

تمكي ع  إلي الطي قية التي  تسيتند  إلي ،واسيتمي تدي سي  بطياييل مختلفية وصيوق بي   اإلملء
ت   ستعملونهم ف  حمضيذم ومستقبلهم كتمبة صح حة ىلي  وفيل الطلبة مع كتمبة الكلممت ال

 .(9ٕٙ-ٕ٘ٙ،ص99ٖٔ)احمد ،الت  وضعهم ىلممء اللةة القدممء القواىد
 

،فكمع القدام  منهم مع  سيم   )تقيو م ال يد(  اإلملءقد اختلف القدام  والمحدثوع ف  تسم ة 
 أد ومينهم ميع  سيم   ) ومنهم ميع  سيم   )كتيم  الخيط ( ومينهم ميع  سيم   )بيم  الهجيمء(

(وكتييم  اإلملء( ىليي  كتييبهم ومنهييم كتييم  )نت جيية اإلمييلءالكتييم ( فيي  حيي ع غلبييت تسييم ة )
 اإلميلء( وقيد اسيتقي لفيظ اإلميلءالفي د (وكتم  )قواىد  اإلملءالواضح (وكتم  ) اإلملء)

ديسيم ميع نييل منيمذج التيب ية والتعلي م في  العييال تفييد  إذاصطلحم ميادفم ليسم الكلمة ،
 ( 9-ٙ،صٕٓٓٓ.)الخفمج  ، اإلملءديو  اللةة العيب ة بمسم 

    
 

 أهداف تعلٌم اإلمالء : -
 .الكتمبة الصح حة دوع الوقو  ف  الخطأ اإلملي .ٔ
 .التعيف ىل  أشكم  الحيوف ،وكتمبتهم بشك  صح ح .ٕ
 سيىة اليسم ألشكم  الحيوف ،ويبطهم يبطم صح حم لتأل ف الكلممت . .ٖ
     ب ع أصوات الحيوف القي بة ومخميجهم والتم    ب ع الحيوف المتشمبهة..التمٗ
.تحق ل الوظ فة اليي سة للكتمبة ،والت  تتمث  ف  الفهم ونق  المعلومة ب سي وسهلة إل  ٘

 اآلخي ع . 
 

 : عوامل أساسٌة فً اإلمالء -
 

 ذ  : اإلملءالت   يتك  ىل هم  األسمس ةالعوام   
 

معيي ع   يييل الكلمييمت ، م يي  بيي ع حيوفهييم ،وتيسييم فيي  ذذنيي  بشييك العيي ع :الطمليي   .ٔ
 ى ن  ف يسمهم كمم استوىبهم . يأت ،فعندمم  ي د كتمبتهم  ستذكيذم و ستيج  مم 

،وتثبيت بمليذذع  أصواتهم سم  الطمل  نطل الحيوف والكلممت ،ف م   ب ع :  اإلذع .ٕ
التي  نتجيت  صيواتهمأالع ع  يسم لهم صيويا تختليف بيمختلف  يأت فبمقشتياك لمم 

 ىع مخميجهم ،ف كييذم بشكلهم الصح ح .
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ال د : مع الع ع الت  تيل اليمو  واإلذع الت  تم   األصوات تستج   ال د و ستق م  .ٖ
 القلم ف   د الكمت  ،وبصوية آل ة تتحيك وتحيك معهم القلم .

 

  والعبميات وبملتمل  تجتم  ذذا العنمصي الثلثة ليسم الحيوف والكلممت وتكو ع الجم
 . األميثم الموضو  المتكمم  ف  نهم ة 

في  ذذيع الطملي  واسيت عم  قيدي   امم الميحلة التمل ة فهي  الجمني  الفكييي ،اليذي تيدي
كب ي مع األلفمظ وبملتمل  أصبحت لد   مقيدية ىلي  التم  ي  بي ع المعيمن  ف ختيمي الكلمية 

ك ىل  تلك القوال  اللةو ة الت  المنمسبة للموقف ومدل ملءمتهم للعبمية ،ف ظهي اثي ذل
 خلت مع األخطمء اإلملي ة و ظهي العم  بشك  منظم وميت  وقيل .

  ( ٓٔ-9،ص9ٕٓٓ)الطي ف  ،                                                    
 

 األخطاء اإلمالئٌة : أسباب -
 

متبم نية  مكيع اع  أسيبم  سيب  واحيد وإنميم ذنيمكوذذا األخطمء اإلملي ة ليم تحيدد ب         
 -تع ل إل هم وذ  :

 

 تمث  ف  ىدم إىداد ميدي  اللةية العيب ية إىيدادا لةو يم وبملتيمل  التقصي ي في  : .المدي  ٔ
تييدي   الطلبيية بشييك  سييل م وىييدم تعييموع مديسيي  المييواد الدياسيي ة األخيييل فيي  تصييو   

وكثمفية الصيفوف أو قلية األخطمء اإلملي ة للطلبة فضل ىع تحم ي  الميدي  مهمًميم متعيددة 
 ىدد المديس ع وىدم وجود حواف  تشج ع ة للمديس ع األكفمء والنق  اآلل  للطلبة .

 

 تمثيي  ف مييم  عمن يي  الطمليي  مييع الع ييو  اللفظ يية والكلم يية وىييدم القييدية ىليي  : .الطمليي  ٕ 
التم  يي  بيي ع األصييوات المتقميبيية وضييعف الحييوا  السييمع ة والبصييي ة وضييعف الييذاكية 

 ف واقيتبمك والتيدد فضل ىع تدن  مستول الذكمء .والخو
 

تتمث  ف  فهيم اليدي  ىلي  اع اإلميلء دي  منفييد ق  ييتبط بفييو   : . طي قة التدي  ٖ
اللةة العيب ة األخيل و دي  اإلملء قختبمي الطلبية في  كلميمت صيعبة ومعملجية األخطيمء 

شييميكة الطلبيية فيي  تصييو   أخطييميهم اإلملي يية ق تييتم إق فيي  إطييمي دفييمتي اإلمييلء وىييدم م
اإلملي ة وىدم مياىمة النطل السل م في  اليدي  وىيدم وجيود كتيم  خيمص بقواىيد اإلميلء 

 (.      9ٔٔ-9ٓٔ.ص999ٔ)البجة 
 

ىندمم ُسي  ىع يأ ي  في  مسيتقب  امية قم )ضيعوا  عإذ قم  احد التيبو  : .المنهج المديس ٗ
 (.99،ص99٘ٔبلهم()سمك إممم  منمذجهم ف  الدياسة أنبيكم بمستق

 

 (.9ٔ،ص99ٖٔو عيف المنهج بأن  )طي قة  ص  بهم إنسمع إل  حق قة ()الطمذي،
إذ  نبة  اع  ياى  المنهج ىند تحد د أذداف  مستول الطلبة فكًية واسلوًبم و كوع منمسًبم مع 

ة ح ر صعوبمت الكلممت خمصة الكلممت الت  تشُذ ف  يسمهم ىيع القمىيدة اإلملي ية المقييي
 أو تكوع مطولة ف ضطي الُمدي  إل  العجلة واإلسيا  ف  إمليهم.

 (ٕٔ،ص99٘ٔ)إبياذ م ،                                                                          
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 ابقة :ــات ســدراس -ثانٌا

 
 

 الدراسات العربٌة :
 

 م 0811القٌسً  دراسة.0
 ـــــــــــ

     

شي وىم  األكثيي اإلملي ية األخطيمءوكمع ذيدفهم تحد يد  األيدعالدياسة ف   ذذا أجي ت  
والصييف  اإلىييداديوالصييف الثييمن   اإلىييدادي األو   التعب ييي الكتييمب  لييدل طلبيية الصييف فيي

طملًبيم وطملبية ميع  (9ٕٓتكونيت ى نية الدياسية ميع)،حل لهيم ثم تصين فهم وت اإلىداديالثملر 
فيي  مد نيية ايبييد التمبعيية لوكمليية  اإلىييداديمن  والثمليير والثيي، األو الصييف ،الصيفوف الثلثيية 

طملًبيم ( 9ٓ) األت  ىل  النحو مو ىوعوذم م ،999ٔ-999ٔالةور الدول ة للعمم الدياس  
( 9ٓو) اإلىداديالصف الثمن   طملًبم وطملبة مع( 9ٓو) اإلىدادي األو الصف  وطملبة مع

 ت الع نة ىشوايً م.وقد اخت ي اإلىداديالصف الثملر  طملًبم وطملبة مع
 

 كتي  طلبية كي   إذاىتمد البمحير موضيوىمت في  التعب يي لكي  صيف ميع الصيفوف الثلثية 
البمحيير بملموضييوىمت المختييمية واتبيي  مجموىيية مييع  أمعييعصييف فيي  واحييد منهييم ،وقييد 

،وكمنيت الميدة المقييية الت  تسمىد ىل  الكتمبة ف  احيد الموضيوىمت  واألسيلة، اإليشمدات
  بدأ الطلبة بملكتمبة ف  وقت واحد . إذدق قة ، (٘ٗللكتمبة )

 

  تتعلييل بملنظييمم الكتييمب  ،والنظييمم الصيييف  أخطييمء إليي التيي  صيينفهم  األخطييمءوحييدد البمحيير 
،ونظمم اسييتخدام ىلمييمت التيييق م وذييذا ذيي  الفصييح  والعمم يية ونظييمم،والنظييمم النحييوي ،

 الت  تكوع النظمم اللةوي . األنظمة
 

 قعييوع فيي   وعالطلبيية المبتييدي أع تييدىم اقفتيييا  الييذي  يينص ىليي  وكمنييت نتييميج الدياسيية
،أي اع العلقية سيلب ة بي ع مميم  قي  ف هيم الطلبية القيدام  أكثي بأخطمءمجمقت اللةة المختلفة 

 .  بأنواىهمف هم الطلبة   خطئالت   األخطمءالمستول التعل م  وىدد 
 (ٕٓص م ،999ٔ ،)الق س                                                                       

 
 

 

 
 

 .م 0888دراسة عطٌة  -3
 ــــــــــــــــــــــــ

 

الت   ق  ف هم طلبة  اإلملي ة األخطمء تشخ ص موض  إل ذدفت ذذا الدياسة  
 . الصف الياب  لقسم اللةة العيب ة ف  كل ة التيب ة ونسبة المخطي ع ف  ك  موض 

 

طملًبم ( 9٘بلةت ى نة البحر ) إذياسة ف  جممعة بمب  / كل ة التيب ة ذذا الد أجي ت 
الطلبية  إلي  يي وإىطم أدبي تمثي  في  اختبيمي نيص  األد بيمًيا في  اخت،واىد البمحر  وطملبة

ك ف ية التعب يي  إلي جم   قع الطملي   نصييف ذذني   أدب  بأسلو اع  شيحوا وطل  منهم 
كمم ذ  .اسيتخدم البمحير  اإلملي ة األخطمءيصد  البمحر ف وذلك  سمىد  األسلو وجمم  

 النسبة الميو ة وس لة لتفس ي نتميج بحث  .
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 ( نمًطم9ٔاع الطلبة جم عهم وقعوا ف )  إل توص  البمحر مت اإلجمبوبعد تصح ح 
ليم  قعيوا في  بنسي  متفموتية كيذلك قحيظ البمحير خمسية طيل  فقيط  اإلملي ة األخطمءمع 

 الع نة . إفيادمو  مع مج إملي ة أخطمء
 

 -:بتوص مت ىدة منهم  أوص البمحر  إل همتوص  الت  وف  ضوء النتميج 
 

 .وتدي سهم لطلبة قسم اللةة العيب ة  اإلملء.تحد د مفيدات منهج ة ف  ٔ 
 

 وتدي بهم ىل  اقلت ام بهم . اإلملي ةالقواىد . حر الطلبة ىل  تقص  ٕ
 

  نمم أ اإلملي ة أخطميهم  جم عهم وتنب ههم ىل  . متمبعة كتمبمت الطلبة ف  الديوٖ
 ويدت وتذك يذم بقواىد الكتمبة الصح حة .    

 

  واألد والتذك ي بقواىد الكتمبة ف  ديو  النحو  واإلملء. اليبط ب ع فيو  اللةة ٗ
 والبلغة والكتم  القد م .    

 
 -: اآلت ةبملبحور واقتيح البمحر الق مم 

 

طلبيية  قسييم اللةيية العيب يية و األو طلبيية الصييف  أخطييمءينيية بيي ع دياسيية مقم إجييياء .ٔ
 . اإلملءالصف الياب  قسم اللةة العيب ة ف  

 
 

 . أخيلىل  قسم اللةة العيب ة ف  كل مت دياسة مممثلة  إجياء .ٕ
 

 

 ف  قسم اللةة العيب ة . األخطمءدياسة تقص  طيايل لمعملجة مث  ذذا  إجياء .ٖ

 
 (9ٖ، ص999ٔ،  )دياسة ىط ة                                                                

 
 م3113. دراسة المعموري2

  ـــــــــــــــ
 

لييدل طلبيية الصييف ع الثمليير  األخطييمء اإلملي يية تشييخ ص ذييدفت ذييذا الدياسيية إليي  
 -: اآلت ة األسيلةىل   اإلجمبةمع خل   اإلىداديالمتوسط والسمد  

 

 .اإلىداديالت   ق  ف هم طلبة الصف ع الثملر المتوسط والسمد   ي ةاإلمل األخطمء.مم ٔ
 

 للصف ع  اإلملي ة األخطمءب ع مجمو  ىدد  إحصمي ةل ذو دقلة   ذنمك في.ذٕ
 المذكوي ع .   

 

  األخطمءىدد  مجمو  ف  والطملبمتالطل   ب ع إحصمي ةل ذو دقلة ذ  ذنمك في .ٖ
 . اإلملي ة    

  اإلىداديللصف ع الثملثة المتوسط والسمد   اإلملي ة األخطمءقة ب ع .ذ  ذنمك ىلٗ
 مع الميحلة الثمنو ة مع ح ر نسبة المخطي ع ف  ك  نمط .   
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بلةيت ى نية البحير  إذ األسمسي ةف  جممعة بمب  / كل ية التيب ية  الدياسةذذا  أجي ت 
شيمملة  إملي يةشيك  قطعية   اقختبيمي ىلي( طملًبم وطملبة .وقد ىمد البمحر ىل  بنيمء ٗٔٔ)

 مع اع تكوع كلممت مفيدة . أفض وواضحة المعمن  سهلة التطب ل 
 

طبقت ذذا الدياسة ف  مديست  )ثمنو ة الم ثمل للبن ع ( وثمنو ة )شط العي  للبنمت  
الت  وقي  ف هيم الطلبية للصيف ع  اإلملي ة األخطمء أنوا (.ف  محمفظة بمب  .ولةي  معيفة 

 أىيدافي  جيدو   أنممطهيمحسي   األخطيمءفي  البمحير  ،اإلىداديسط والسمد  لثملر المتوا
،وكمنيت ميع مييت ع في  نميط معي ع  أكثيلهذا الةي  وىد البمحر وقو  الطمل  ف  الخطأ 

 -: كمألت النتميج 
 كتمبة التمء ..نمط الخطأ ف  ٔ
 كتمبة الحيكمت ..نمط الخطأ ف  ٕ
 فتحة . األلفكتمبة نمط الخطأ ف   .ٖ
 لتنو ع .نمط الخطأ ف  ا .ٗ
 نمط الخطأ ف  كتمبة الكلممت الت  تكت  بشك   ةم ي نطقهم . .٘
 . األسممءبعد واو الجممىة ف   اإللفنمط الخطأ ف  كتمبة  .ٙ
 بع  الحيوف. إسقمطنمط الخطأ ف   .9
 الحيوف المتقميبة ف  مخميجهم . نمط الخطأ ف  كتمبة .9
 . أ عبجكتمبة الكلمة نمط الخطأ ف   9

   نمط الخطأ ف  تيت   حيوف الكلمة الواحدة . .ٓٔ
 بأنممطقد اشتيكوا  اإلىدادياع طلبة الصف الثملر المتوسط والسمد   إل وتوص  البمحر 

 بإىيدادالبمحير  أوصي  إذ. متفموتية( نمًطيم بنسي  9ٖنفسهم والت  بلةت ) اإلملي ة األخطمء
الت  لم  اإلملي ة تضمع القواىد  إلىداد ةا دي  ف  الميحلة  بمإلملءمقيي دياس  خمص 

 .ف  الميحلة المتوسطة  اإلملء تطيل لهم منهج 
 ( ٕ٘،صٕٗٓٓ،)دياسة المعمويي                                                             
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 الفصل الثالث                           

 

 البحث : إجراءات                                                                                         
 

 -:وعٌنته  البحث.مجتمع 0
   

طلبة كل ة التيب ة األسمسي ة / جممعية د يمل  ،اميم ى نتي  فقيد  تكوع مجتم  البحر مع 
 .الميحلة الثملثة  التيبوي اإليشمدقسم طملبم وطملبة مع طلبة  (99)تألفت مع 

 

   -أداة البحث:.3
 تطب ل قواىد كتمبة الهمي ة لةي  بنمء أداة للبحر لمعيفة أسبم  ضعف الطلبة ف    

( طملبيمً وطملبية ووجي  إلي هم سيؤاقً مفتوحيمً ٘ٗى نة استطلى ة مؤلفية ميع ) معاختمي البمحث
 . وضح ذلك (ٔالملحل )تطب ل قواىد كتمبة الهم ة   تعلل بأسبم  ضعف الطلبة ف 

عد جم  اإلجمبمت ىع السؤا  المفتوح تيمَّ تحل ي  اإلجمبيمت وتصين فهم إلي  فقييات وب 
( فقية ميع ٘ٗ)تصم م اقستبمنة وبلغ ىدد فقياتهم بشكلهم األول واستبعمد مم تشمب  منهم وتّم َ

 ( .بشدة أوافلق ، أوافل،ق  اح مًنم ، أوافل، بشدة أوافل) خممس النو  المةلل وبمق م  
 

 -: صدق األداة
   

قمسيت مييم وضيعت ليي  بشيك  دق ييل وأع تمثي  الفقيييات الصييفة  إذاصييمدقة  األداةعيد تُ 
ىييي   تييمَّ  لييألداةمييع الصييدل الظييمذيي (.وللتحقييل 99ٗ،ص99ٔٔالمييياد ق مسييهم )السيي د ،

التقييو م الق ييم  وو العيب يية  فقيييات اقسييتبمنة ىليي  مجموىيية مييع المتخصصيي ع فيي  اللةيية
وفيي  ضييوء ملحظييمت الخبييياء وتوج هييمتهم  (*تييدي   )والتيب يية وىلييم اليينف  وطيايييل ال

( فقيييات لعييدم صييلح تهم ٘حييذف ) تييمَّ  أجي ييت بعيي  التعييد لت ىليي  بعيي  الفقيييات و
 .وبذلك تكوع األداة صملحة مع نمح ة الصدل الظمذيي ،(  وضح ذلك ٕوالجدو  )

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 أ.د. يثُٗ عهٕاٌ انجشعًٙ )*(   

 أ.د.أضًاء كاظى فُد٘            

 أ.د.عادل عبد انرحًٍ انعس٘         

 أ.د. يُٓد يحًد عبد انطتار       

 أ.و. د. بشرٖ عُاد يبارك       

 أ.و.د. رٚام عهٙ حطٍٛ       

 أ.و.د. يازٌ عبد انرضٕل       
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 (3)جدول ال

  المستبعدة فقرات االستبانة    
 

 يدانها انفقشج خ

 انًذسط غُاب دوس اندهاخ انرشتىَح انًغؤونح )إػذاد دوساخ ذقىَح(. .0

 قهح اعرخذاو انىعائم انرؼهًُُح انرٍ ذغاػذ فٍ ذىضُح انًؼهىياخ  .2

ضؼف ذؼهُى انطهثح فٍ انًشحهح االترذائُح ششوط قىاػذ انكراتح  .3

 انصحُحح .

 انطانة

 انًادج انؼهًُح صؼىتح يادج انهغح انؼشتُح تشكم ػاو . .4

 طشَقح انرذسَظ ػذو ذُىع طشائق انرذسَظ أثُاء ذذسَظ انًادج . .5
 

 ( َىضح رنك.2)  وانًهحق ( فقشج41أصثحد ػذد فقشاخ االعرثاَح )وػهً وفق رنك 
 

 -ثبات األداة :
   

سيهم ىنيد تطب قهيم ىلي  ى نية مييت ع تعط  النتميج نف للتحقل مع ثبمت األداة ف  أنهم 
(  وميمً ٘ٔوبعيد )( طملبيمً وطملبية ٘ٗىل  ى نة ىشواي ة ىدد أفيادذيم ) األداة معطبل البمحث

مط أى ييد تطب قهييم ىليي  الع نيية نفسييهم وبعييد معملجيية الب منييمت احصييمي مً بمسييتخدام معمميي  ايتبيي
المجييم  )الب يييمت  ( وذييو ثبيييمت ج ييد جييداً فييي  ذييذا ٓ,99 ب يسييوع ُحسيي  الثبيييمت إذ بلييغ )

 ( وبذلك أصبحت األداة جمذ ة للتطب ل . ٕٖٖ،ص999ٔ،
  

 

 -تطبٌق األداة :
  

قسيم تو    اقستب مع ىلي  طلبية إذ تم  ٕٕٔٓ/ ٖ/ ٕأداة البحر ف  مع البمحث  طبل 
الميحلة الثملثة  بمسيمىدة بعي  التدي سي  ع والتي  /كل ة التيب ة األسمس ة اإليشمد التيبوي /

م ولييذلك ( اسيتممية وبعييد جمعهيم تميت معم نتهييم وليم  حيدر نقييص في  ىيددذ99)بليغ ىيددذم 
 . ستعتمد ف  تفس ي النتميج

 
 
 

 -:الوسائل اإلحصائٌة
 

 

 المحكم ع ف  مدل صلح ة الفقيات . ألياء( ت = النسبة المؤو ة لحسم  اقتفمل ٔ)
 

 

 ( معمم  ايتبمط ب يسوع لحسم  الثبمت ٕ)
 

 )مج ص(×)مج  ( –  ص  ع مج                   
  ي=

     

 )مج ص – ٕ)ع مج ص ] [ ٕ)مج  ( – ٕ  )ع مج ]       
 

 (ٕٙ،ص999ٔ)الب مت  ،                                                          
 

 



     

04 

 معمدلة فشي لمعيفة مدل حدة السب   (ٖ)
 

 

       .صفر  ×  3+ ت 1×  2+ ت 2× 1ت   فشر =
 ت ك             

  
 

 = التكياي األو  ) سب  يي   ( . ٔت
 

 = التكياي الثمن  ) سب  لحد مم( . ٕت
 

 = التكياي الثملر ) ل   سببمً ( . ٖت
 

 ( 9ٙ، ص 999ٔ، الب مت )                               ت ك = مجمو  التكيايات  
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 الفصل الرابع
 

وتحل لهم ف  ضوء  معإل هم البمحث ىيضمً لنتميج البحر الت  توص  ضم ذذا المبحر  
في  ضيوء النتيميج .ولتحل ي  النتيميج تيم   ذدف البحر ومع ثم تقيد م التوصي مت والمقتيحيمت

بشييدة (  أوافييلفيي  أداة البحيير وأىطيي  الييو ع األو  ) الخمسيية حسييم  التكيييايات لييألو اع
( ثيييلر أح منيييم)والو ع الثملييير ،تديجيييم أيبييي ( أوافيييل،اليييو ع الثيييمن  )خمييي  ديجيييمت 

ديجية واحيدة  بشيدة ( )ق أوافيلديجتيمع واليو ع الخيمم  (اب  )ق أوافيلالو ع الي،ديجمت
وىل ي  سيتحل  الفقييات بيدءاً بيملفقية التي  حصيلت ىلي  ( ٔ,ٓٓٓ)توسط حسمب  قيديا موب،

  -وكمآلت  : الخممس ةديجة اكبي مع المتوسط لألو اع 
 

  -: تحلٌل النتائج
تطب ل قواىد ( فقية ىدت أسبمبمً لضعف الطلبة ف   ٖٔ ضوء تحل   النتميج اتضح إعَّ )ف  

 مـ( بوصفهٔ)( بوصفهم حداً أىل  ؤ,ٓٙ) الكتمبة إذ تياوحت ديجة حدتهم ب ع
إليي  المتوسييط ( ٓٔ، ٖٙ، ٘ٔ، ٕٙ، ٖٗ، ٙٔ، 9،ٕ٘ ،ٕٗ)الفقيييات حييداً أدنيي  ولييم تصيي 

 ٓ,99،  ٓ,9ٓ،   ٓ,9ٕ،  ٓ,9ٗ،  ٓ,9ٙ،  ٓ,99)الحسييمب  إذ بلةييت حييدتهم ىليي  التييوال  
وذ  ل سيت ذات دقلية ليذا سيتهم  ىنيد تفسي ي النتيميج قع تأث يذيم  (ٓ,9ٕ، ٓ,9ٗ، ٓ,9ٙ،

 (  وضح ذلك :ٖضع ف والجدو  )
 

 ( 2جدول )ال
 رتبة الفقرة ودرجة حدتها  ٌبٌن

 

يقم الفقية ف   ت
 اقستب مع

 حدة الفقية يتبة الفقية

ٔ ٔ ٘,ٔ ٙٓ,ٔ 

ٕ ٕٔ ٘,ٔ ٙٓ,ٔ 

ٖ ٔ9 ٘,ٕ ٘9,ٔ 

ٗ ٕ9 ٘,ٕ ٘9,ٔ 

٘ ٕٓ ٕ ٘٘,ٔ 

ٙ ٖ  ٖ ٗ9,ٔ 

9 ٖٔ ٖ ٗ9,ٔ 

9 ٕ  ٗ ٗٙ,ٔ 

9 ٕٕ ٗ ٗٙ,ٔ 

ٔٓ ٕٔ ٘ ٖٗ,ٔ 

ٔٔ ٕ9 ٘ ٖٗ,ٔ 

ٕٔ ٔ9 ٙ ٗٔ,ٔ 

ٖٔ ٖٕ ٙ ٗٔ,ٔ 

ٔٗ 9 9 ٗٓ,ٔ 

ٔ٘ ٔٗ 9 ٗٓ,ٔ 

ٔٙ ٕ9 9 ٖ9,ٔ 
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ٔ9 ٗٓ 9 ٖ9,ٔ 

ٔ9 ٗ 9 ٖٓ,ٔ 

ٔ9  ٖ9 9 ٖٓ,ٔ 

ٕٓ ٖٓ ٔٓ ٕ9,ٔ 

ٕٔ ٙ ٔٔ ٔ٘,ٔ 

ٕٕ ٖ9 ٔٔ ٔ٘,ٔ 

ٕٖ ٖٔ ٕٔ ٖٔ,ٔ 

ٕٗ ٕٖ ٕٔ ٖٔ,ٔ 

ٕ٘ ٘ ٖٔ ٔٓ,ٔ 

ٕٙ ٔٔ ٖٔ ٔٓ,ٔ 

ٕ9 ٔ9 ٔٗ 9,ٔ 

ٕ9 ٖ9 ٔ٘ ٙ,ٔ 

ٕ9 9 ٔٙ ٗ,ٔ 

ٖٓ ٖٖ ٔٙ ٗ,ٔ 

ٖٔ ٖ٘ ٔ9 ٔ 

ٖٕ ٕٗ ٔ9 99,ٓ 

ٖٖ ٕ٘ ٕٓ 9ٙ,ٓ 

ٖٗ 9 ٕٔ 9ٗ,ٓ 

ٖ٘ ٔٙ ٕٕ 9ٕ,ٓ 

ٖٙ ٖٗ ٕٖ 9ٓ,ٓ 

ٖ9 ٕٙ ٕٗ 99,ٓ 

ٖ9 ٔ٘ ٕ٘ 9ٙ,ٓ 

ٖ9 ٖٙ ٕٙ 9ٗ,ٓ 

ٗٓ ٔٓ ٕ9 9ٕ,ٓ 
 

 

 

(  اعتمااد الطلباة علاى الكومبٌاوتر بالكتاباة( و ) اإلماالءتادرٌ  ماادة  إهماالاع الفقيت ع )
 إذميم  ييل بعي  الطلبية اع  إذ( ٔ,ٓٙبلةت ديجة حيدتهم ) إذ األول حصلتم ىل  الميتبة 

 بملخطيأفي  الوقيو   د سب  ييي  فيو  اللةة العيب ة  عكفي  مهم مع  اإلملءتدي   ممدة 
،كميم  ييل بعي  الطلبية اع اىتميمد الطلبية ىلي  الكومب يوتي بملكتمبية لي  اثيي كب يي  اإلملي 

 الخط فضل ىع اىتممد الحمسو  ىل  بينممج خمص ف  الكتمبة . وتشو  بضعف الكتمبة 
 

ربٛبة ٔانصلبم تعبدد فبرٔا انه بة انع)ٔ( ضعف يًارضة انتعبٛر يٍ قبم انطانب امم الفقيت ع )

 يل بع  الطلبية  إذ( ٔ,9٘بلةت ديجة حدتهم ) إذحصلتم ىل  الميتبة الثمن ة  (بُٛٓا  فًٛا
والمحمسيبة ىل هيم  األخطيمء قلة ممميسة التعب ي والكتمبة الذات ة وىدم المتمبعة وتشخ ص  اع

 تيدي   اللةية العيب ية،و ييل بعي  الطلبية اع  الخطيأفي   اقستمياي إل والتصو    ؤدي 
وجود حواج  ف مم ب نهم تكوع سب   إل ىل  انهم فيو  متعددة غ ي متيابطة متنوىة تش ي 

 ف  ضعف معيفة وفهم تطب ل القواىد .
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حصيلت ىلي  الميتبية الثملثية   خٕف انطهبة ٔارتباكّ ٚطٓى فٙ انكتاببة اناائةبة (امم الفقية )
لخوف واقيتبيمك اليذي اع الشيعوي بيم  ييل بعي  الطلبية إذ( ٔ,٘٘بلةت ديجية حيدتهم ) إذ

 اإلملي  .ىل  التيك   وبملتمل   ق  ف  الخطأ  ت ىدم قدي إل  ؤدي  نتم  الطمل  
 

 اْتًباو انًببدرش بحصببع ان اعبدت دٌٔ تطبٛ ٓببا ( ٔ ) ت بارل أكببٕا  انحركببا )اميم الفقيييت ع 

بلةيت ديجية  إذحصيلت ىلي  الميتبية اليابعية   (ٔأكٕا  حرٔف انًد نكَٕٓا يٍ انلٕائت
 يييل بعيي  الطلبيية اع حفييظ القواىييد بشييك  ىييمم دوع التطب ييل) شييفو م (  إذ( ٔ,9ٗم )حييدته

الوقو  في  الكتمبية الخمطيية ،كميم  ييل بعي  الطلبية التقيمي   إل والتشمب  ف مم ب نهم  ؤدي 
وىدم القيدية ىلي  التم  ي  ف ميم ب نهيم  ب ع أصوات الحيكمت وأصوات الحيوف ف  القياءة 

  نعك  ف  الكتمبة .
 
ضعف خبرت أغهبٛة انًدرضٍٛ قٕاعد انكتابة ( ٔ)غٛال دٔر األْبم فبٙ يتابعبة )لفقيت ع م اأم

 يييل بعيي   (ٔ,ٙٗبلةييت ديجيية حييدتهم ) إذحصييلت ىليي  الميتبيية الخممسيية فقييد  انطانبب  (
ىلي  وىدم ُحسيع الخيط تيؤثي  طب ل قواىد الكتمبة بشك  ج دضعف المدي  ف  ت الطلبة اع

 األخطيمءل  دوي كب ي في  متمبعية الدياسية وتقيو م  األذ تممم و يل منهم اع اذالطمل   أداء
 . أوقدذمالت  قد  قعوع بهم 

 

 

كثبرت انكهًبا   تشابّ قٕاعبد كتاببة انًٓبست كَٕٓبا تعتًبد عهبٗ انحركبا  ( ٔ )) امم الفقيت ع 

حصييلتم ىليي  الميتبيية  ( ٚببيد٘ ىنببٗ ت ٛببر كببٕرتٓا فببٙ اإليبب ء اإلعببرالٔت ٛببر أحٕانٓببا فببٙ 
بية الهمي ة في  قواىيد كتم التشيمب (  ييل بعي  الطلبية ٔ,ٖٗبلةت ديجة حدتهم ) إذالسمدسة 

 ميسومة ىل هم وىل  الحيف الذي  سبقهم .وقوتهم ال كونهم تعتمد ىل  الحيكة
 

دخبٕل أدات انتعرٚبف  ( ٔ) جٓم انطهبة نبدٔر انحركبة فبٙ حطبٍ انكتاببة ٔانهصبع)امم الفقيت ع 

حصيلتم ىلي  الميتبية  (  ًرٚة ٔاخت ف انُطب  بٓباعهٗ انكهًا  ذا  انحرٔف انشًطٛة ٔان
 يل بع  الطلبة جه  الطمل  لدوي الحيكية وميم  إذ( ٔ,ٔٗبلةت ديجة حدتهم ) إذالسمبعة 
ودقلت  وىدم يسمهم  شوا الكتمبية والمعني  .و ييل بعي  الطلبية اع  اللفظف   تأث يلهم مع 

 إ يوف القمي يية ودخييو  اخييتلف النطييل بهييم فيي  الكلمييمت ذات الحيييوف الشمسيي ة والحيي
  .  اإلملي  الخطأ إل اقختلط وبملتمل   إل التعي ف ىل  ك  منهمم  ؤدي 

 

كبباألدلا انتعبٛببر  انصلببم بببٍٛ درش اإليبب ء ٔفببرٔا انه ببة انعربٛببة األخببرٖ )امييم الفقيييت ع )

اانًطانعة (ٔ)جٓم انطهبة قٕت انحركة )انكطرت اانضًة اانصتحة ا انطكٌٕ( ٔ يبدٖ تثيٛرْبا 

 يييل  إذ( ٔ,ٓٗبلةيت ديجية حيدتهم ) إذحصيلتم ىلي  الميتبية الثممنية  ٔ انكتاببة انلبحٛحة (
ميمدة مسيتقلة  كأني  األخيلبشك  منفص   بعدا ىع الفيو   اإلملءتدي    بع  الطلبة اع

 اإلملي يةفي  اليدي  الواحيد  يسيخ القواىيد  األخييلبيملفيو   اإلميلءميمدة  وايتبيمطبذاتهم 
قيوة ل جهلهيم  ييل بعي  الطلبية وجيدت ، أ نميمميم تيم التيك ي  ىل هيم  ذإبشك  كب يي خمصية 

الحيكييمت )الكسييية و الضييمة  أقييولفيي  اليسييم والتم  يي  ف مييم ب نهييم مييع  وتأث يذييمالحيكيية 
  األقول.والفتحة والسكوع ( كوع يسم الهم ة  عتمد ىل  حيكة الحيف 
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(  انعربٛببة عببٍ كتابببة انًلببحفابتعبباد كتببال انًببُٓا اندراضببٙ نًببادت انه ببة ) امييم الفقيييت ع
 إذحصيلتم ىلي  الميتبية التمسيعة  تعطٛم دٔر انٕضائم انتعهًٛٛة عُد عرم يادت اإلي ء (و)

 يل بع  الطلبية اع الكتيم  المديسي   كتي  بشيك  مختليف ( و ٔ,9ٖبلةت ديجة حدتهم )
بعي  ،كميم  ييل  بملخطيأتمممم ىع كتمبة المصحف وبملتمل  يسم الكلمة مميم  وقي  الطملي  

الطلبة اع الوسمي  التعل م ة لهم اثي كب ي ف  توض ح وفهم الممدة الدياسي ة وغ مبهيم ذات اثيي 
 سلب  ىل  المتعلم .

 
تعٕٚبد انطهببة عهبٗ ئرٚ بة   ( و)ىًْبال انًبدرش تلبحٛأل األخطباء اإلي ئٛبة اما الفقارتٌن )

 ييل بعي   إذ (ٔ,ٖٓبلةت ديجة حيدتهم ) إذحصلتم ىل  الميتبة العمشية  تدرٚص ٔاحدت (
التي  وقعيوا بهيم الطلبية مميم  اإلملي ية األخطيمء تصيح ح لتشيخ ص و الميدي  إذمم  الطلبة

ي قية تيدي    جعلهم  سيتميوع بملكتمبية الخمطيية ،و ييل بعضيهم اع تعو يد الطملي  ىلي  ط
في  العمل ية التعل م ية لفتييات  من ية ل سيت بملقصي ية  دذيو جد يواحد واقبتعيمد ىيع كي  ميم 

 .عو د والمل  التتص ب  
 

الحمد ية ىلي  الميتبية  حصيلت ٔجبٕد انحبرٔف انتبٙ تهصبع ٔت تكتب  ٔببانعكص ()امم الفقية 
الخليط بي ع الحييوف التي  تكتي    يل بع  الطلبة إذ( ٔ,9ٕبلةت ديجة حدتهم ) إذة ىشي

 . اإلملي  الخطأ أسبم وق تلفظ والحيوف الت  تلفظ وق تكت  تعد مع 
 

و انًببدرش نهًلببطهحا  انعايٛببة اندارجببة عُببد انتببدرٚص( ٔ)ىًْببال اضببتاداامييم الفقيييت ع )

 إذحصييلتم ىليي  الميتبيية الثمن يية ىشييية  انتببدرٚص ( ىيُبباءانًببدرش يراعببات انصببرٔد انصردٚببة 
 يل بع  الطلبة ابتعمد المدي  ىع اللةة العيب ة الفصيح   إذ( ٔ,٘ٔبلةت ديجة حدتهم )

الدايجة  عتمدذم الطملي  مني  وبيذلك  سيهم في    المفيدات العمم ة الدي  واىتممدا ىل إثنمء
انتشمي العمم ة بد  الفصح  ،كمم  يل بع  الطلبية ىيدم مياىيمة الميدي  للفييول الفيد ية 

الطلبة ف  تلق  المعلوممت وبملتيمل    ينعك  ىلي   إيبمك إل  ؤدي التدي    إثنمءف مم ب نهم 
 الطمل  . اداء

 

 

ًٓست ٚطٓى فٙ ىًْال انطان  ( ٔ) ىًْال انتحضٛر ىًْال انًدرش كتابة ان)امم الفقيت ع 

 يل بع   إذ( ٔ,ٖٔبلةت ديجة حدتهم ) إذ لثة ىشيحصلتم ىل  الميتبة الثم انٕٛيٙ .(
تعو د  إل الطلبة ىدم اذتممم المدي  بمليسم الصح ح للكلمة وخمصة بيسم الهم ة  ؤدي 

ع  الطلبة اع التحض ي وتدي جم  لة  يسمهم ف  الكلمة ،و يل ب إذمملهمالطلبة ىل  
 .ال وم  ل  دوي مهم وفعم  ف  تسه   وفهم قواىد الكتمبة الصح حة 

 
 

ابتعبباد انًببدرش عببٍ انتببدرٚص بانه ببة انعربٛببة انصلببحٗ ( ٔ) ضببعف انُطبب  )امييم الفقيييت ع

بلةييت ديجيية حييدتهم  إذحصييلتم ىليي  الميتبيية اليابعيية ىشييي  )ان ببراءت ( غٛببر انلببحٛحة . (
طلبة ابتعمد المدي  ىع اللةة العيب ية الفصيح   عيود الطلبية ىلي   يل بع  ال إذ( ٔ,ٓٔ)

الكلم العمم  الداي  وبملتمل   بتعد ىع الفصمحة ف  الحد ر ،و يل بع  الطلبية اع نطيل  
 اللةو ة . األخطمءالحيوف بشك  غ ي صح ح  سب  ضعف ف  القياءة السل مة مع 
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حصلت ىل  الميتبة الخممسة  انتدرٚص (جٓم انًدرش نهتطٕر انحاكم بطرائ  )امم الفقية 
 يييل بعيي  الطلبيية ىييدم مواكبيية المييدي  للتطييوي  إذ( ٔ,9بلةييت ديجيية حييدتهم ) إذىشييي 

تينعك  سيلب م ىلي  التدي    وأسمل  الحمص  بك  جوان  العمل ة التعل م ة وخمصة طي قة 
،فملتجد يد  مم اىتمد المدي  طي قة تدي   واحدة ولفتييات  من ية طو لية إذاالمتعلم خمصة 

 لمتعلم المتعة والتشو ل .ل بعر 
 

حصلت ىل  الميتبة  (ضرعة انكتابة تجعم انطان  ًٚٓم كتابة انًٓست ٔانحركا )امم الفقية 
 ييل بعي  الطلبية اع التمل ية السيي عة  ميع  إذ( ٔ,ٙبلةت ديجية حيدتهم ) إذالسمدسة ىشي 

 هم  كتمبة الهم ة والحيكمت .قب  المدي  ف  المحمضية ،والتعود ىل  الكتمبة السي عة ت
 

قهة يحاضبة يبدرش انه بة انعربٛبة عُبد ىخصاقبّ ( ٔ)جٓبم انًبدرش باضبتعًال  )امم الفقيت ع 

بلةت ديجية  إذحصلتم ىل  الميتبة السمبعة ىشي  ( انطرائ  انًُاضبة نتدرٚص يادت اإلي ء
فيي  ذتممميي  وىييدم ا  يييل بعيي  الطلبيية ىييدم محمسييبة المييدي  ىنييد إخفمقيي  إذ( ٔ,ٗحييدتهم )
 ييل بعي  الطلبية ىيدم  إذ،  اإلخفملللمتعلم  جعل   تممدل ف  الممدة العلم ة الكمف ة  إ صم 

جم   الطلبة ت  يد ميع  إل  موإ صملهاخت مي المدي  طي ل تدي   منمسبة لتبس ط المعلومة 
 كب ي . تأث يلمم لهم مع  الخطأالوقو  ف  

 

حصيلت ىلي  الميتبية الثممنية  يبٍ كافبة انطهببة (ضعف اتْتًاو بحبم انتًرُٚبا  )امم الفقية 
 يل بع  الطلبة اع وجيود التمي نيمت والتيدي بمت  في   إذ( ٔبلةت ديجة حدتهم ) إذىشي 

 . ىل   سلبم نعك   وإذمملهمالطمل  ىل  الكتمبة الصح حة وتقوي نهم ة ك  موضو  تدي  
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 الفصل الخام  
  
 -االستنتاجات : 
 

ضييع فة فيي  تطب ييل قواىييد كتمبيية الهميي ة وذييذا نييمتج ىييع الضييعف ية الطلبيية اع قييد .ٔ
 . واإلىداد ةالمتوسط  ةالتدي   ف  المياح  الدياس 

 

 تشك   والهم ة(.ال) ىل  وفل القواىد الصح حةمهمية الكتمبة  ىدم تدي   الطلبة .ٕ

 
بييية كب يييي فيي  الكتم تييأث يالتييدي   بملعمم يية الدايجييية و اقبتعييمد ىيييع الفصييح  لييي   .ٖ

 الصح حة . 

 
 

 -التوصٌات :
بقواىيد الكتمبية الصيح حة ىل  المديس  ع وف  جم ي  المياحي  الدياسي ة اقذتميمم  .ٔ

 وخمصة الهم ة والحيكمت .

توج   الطلبة بضيوية اقنتبما والتيك   إل  مم  سمعوع مع بدا ة المحمضية حت   .ٕ
 وىدم الخلط ب ع قواىد الكتمبة .نهم تهم لتيت   ىنمصيذم 

 . الشيوط الصح حة ف  الكتمبة  أوبملقواىد بة الطلبة الذ ع ق  هتموع محمس .ٖ

بضيوية الكتمبة الصح حة للحيوف والحيكمت ىل  التدي س  ع اع ُ عيفوا طلبتهم  .ٗ
 . كب ي ىل  دقلة اللفظ تأث يلمم لهم 

وضيي  ميينهج دياسيي   ياىيي  ف يي  األذييداف التيبو يية المنشييودة كونهييم تعييد الخطييوة  .٘
  تسييمىد ىليي  يسييم الخطييط وأوجيي  النشييمط سييواء أكمنييت معيف يية أو األسمسي ة التيي

مهمي ية أم وجدان ية بإتبيم  طياييل التيدي   المليمية والوسيمي  التعل م ية المنمسييبة 
وبميم  حقيل فهيم   الت  تمكن  مع معيفة قيب  أو بعيدا ىيع أذيداف المقييي الدياسي

 .ومعيفة بقواىد كتمبة اللةة العيب ة 
 

 -المقترحات :
 -: اآلت ةىع الموضوىمت إجياء الدياسمت  معالبمحث  قتيح استكممقً للبحر الحمل         
 

دياسيية مقمينيية فيي  الصييعوبمت التيي  تواجيي  طلبيية الجممعيية فيي  تطب ييل قواىييد كتمبيية  .ٔ
 .عوالتدي س  الهم ة مع وجهة نظي الطلبة 

 

 . إجياء نف  الدياسة ىل  مياح  دياسة ف  المداي  الثمنو ة .ٕ
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 دي والمياج المصم
 القياع الكي م .

 

، مكت  غي    اإلملء والتيق م ف  الكتمبة العيب ةإبياذ م ،ىبد العل م ،  .ٔ
 م .99٘ٔالقمذية

 ،المكتبة ٔ، تحق ل محمد ىل  النجمي ، الخصميص الفتح ىثممع ، أبوابع جن  ،  .ٕ
 م.9ٕ٘ٔالعلم ة ،القمذية ،    

 

 العيب ة ب ع النظي ة والممميسة للميحلة  تدي   البجة ،ىبد الفتمح حسع ،أصو  . ٖ   
 م.999ٔ، داي الفكي العيب  للطبمىة والنشي ،ىممع ، األسمس ة العل م    

 

 ، اإلحصمء الوصف  واقستدقل ،  كي م اث منس و  الب مت  ،ىبد الجبمي توف ل  ،.ٗ  
 م .999ٔمطبعة الثقمفة العممل ة ،بةداد ،  

 

  ، مكتبة النهضة المصي ة ٕ،ط طيل تعل م اللةة العيب ة ،احمد ،محمد ىبد القمدي .٘ 
 .99ٖٔ،القمذية ،    

 ،معهد الدياسمت العيب ة ،القمذية  المبمحر اللةو ة ف  العيالجواد ،مصطف  ،.ٙ 
 م .9٘٘ٔ،  

 

 ، تحق ل د. ح    ٔ،مج كتم  الح واعىثممع ىميو بع بحي ، أبوالجمحظ ،.9 
 . م99ٙٔل  ،الشمم  ،منشويات مكتبة اله   
 ،تصديذم اللجنة  مجلة التيب ة الدي  النحوي ف  مدايسنم"،. الخفمج  ،ىبد المنعم ،"9

 م. ٕٓٓٓالوطن ة القطي ة للتيب ة والثقمفة والعلوم ،    
 

 ، داي الشيول ٕ،ط أسمل   حد ثة ف  تدي   قواىد اللةة العيب ة.الدل م  ،ط  كمم  ،9
 م.ٕٗٓٓللنشي ،ىممع،   

 

 الطيايل العلم ة ف  دل م  والوايل  ،ط  ىل  حس ع وسعمد ىبد الكي م ىبم  ، . الٓٔ
 م .ٖٕٓٓ،داي الشيول للنشي والتو    ،ىممع ، تدي   اللةة العيب ة    

 

  ،مطبعة  تدي   اللةة العيب ةطيايل . الدل م  ،كمم  محمود نجم ،ط  ىل  حس ع ،ٔٔ
 م .999ٔ،داي الكت  للطبمىة والنشي ،بةداد     

 

 المشمذدات الصف ة والتطب ل العلم  لطلبة أقسمم اللةة وآخيوع ، . ا ي ،سعد ىل  ،ٕٔ
 . مٕٔٔٓمصي ميتض  للكتم  العياق  ، ةمؤسسالعيب ة ،     

 

  أسممةداي  ، تعل م لةة القياع مشكلت وحلو ، ّدواع موس  الّدواع ، ال ب يي.ٖٔ
 م. 999ٔللنشي والتو    ،ىممع      
 م.99ٖٔ،مطبعة النعممع بةداد ،ٙ،ط اإلملء الفي دا  ي ،نعوم جيج   ،.  يٗٔ

 

 فع التدي   للةة العيب ة وانطبمىمتهم المسلك ة وأنممطهم.سمك ،محمد صملح ،٘ٔ
 م.99٘ٔ،مكتبة اقنجلو المصي ة ،العمل ة      

 

 م.999ٔ،داي العلم للمل  ع ،ب يوت،ٕ،ط اللةة المقميع فق ، إبياذ م. السممياي  ،ٙٔ
 

 ،داي الفكي،القمذية ىلم النف  اإلحصمي  وق م  العق  البشيي.الس د ،فؤاد البه  ،9ٔ
 م.99ٔٔ،     
 



     

22 

  التدي   العمم وتدي   اللةة العيب ةصلح ،سم ي  ون  ،سعد محمد اليش دي ،.9ٔ
 م.ٕ٘ٓٓ،مكتبة الفلح للنشي والتو    ،الكو ت ،ٕ،ط    

 

 المؤسسة العيب ة للدياسمت والنشي  األدب بحر منهج الالطمذي ،ىل  جواد ،.9ٔ
 م.99ٖٔ،المكتبة العملم ة ،بةداد ،ٙ،ط    
 ،داي اإلسياء للنشي  الواضح ف  اإلملء وىلممت التيق م.الطي ف  ، وسف ىطم ،ٕٓ
 م.9ٕٓٓوالتو    ،ىممع ،األيدع ،       

 

 عل م العمم نظي مت تدي   العيب ة ف  الت،يشدي احمد ،محمد الس د منم  ، طعم .ٕٔ
 م.ٕٔٓٓداي الفكي العيب  ،القمذية ،وتجمي  ،       

 

 طيل التدي   الخمصة بمللةة ىممي ،فخي الد ع ،مياجعة محمد مصطف  الحم  ،.ٕٕ
 م.99ٕٔ، منشويات جمم  الفمتح ،ل ب م ، العيب ة ف  التيب ة اإلسلم ة       

 

  كتب  طلبة قسم اللةة العيب ة ف  كل ة   األخطمء اإلملي ة ف مم،ىط ة ،محسع ىل  .ٖٕ
 م.999ٔ،مجلة جممعة بمب  ،المجلد الياب  ،العدد الثمن  ،بمب  ،التيب ة       

 

   
 ،مكتبة  مقمقت ف  التيب ة واللةة والبلغة والنقد،ىبدا بع ىبد الع    ،.قل قلة ٕٗ
 م.99ٗٔاقنجلو المصي ة ،القمذية ،   

 

  اإلىداد ةالشميعة لدل طل  الميحلة  األخطمءمد ىبد يب  ،اح إبياذ م.الق س  ،ٕ٘
 م،999ٔ، األيدع  ،جممعة ال يموك ،ف  التعب ي الكتمب اإلملءىل  مستول       

 . (يسملة ممجست ي غ ي منشوية)    
 

 ،القمذية  ، ىملم الكت  التدي   الفعم .القمن  ،محمد ،احمد حسع ،وفميىة حسع ،ٕٙ
 م.99٘ٔ،      

 

 ب يوت  ، شيح الس د ،داي الكتم  العيب ،ٕ،ط د واع المتنب المتنب  ،احمد حسع ،.9ٕ
 م.999ٔ،      
 اإلسلم ة  ،المكتبة  ٕو ٔ ،المعجم الوس ط ، وآخيوع، إبياذ م. مصطف  ،9ٕ
 د.ت . ،للطبمىة والنشي والتو    ،    

 

 ل طلبة المداي  األخطمء اإلملي ة لد ىمياع ىبد صك  حم ة ، ،. المعمويي 9ٕ
 م.ٕٗٓٓ)يسملة ممجست ي غ ي منشوية (  الثمنو ة      

 

  م.99ٕٔ،الي م  ،السعود ة ، ىلم اللةة النفس .منصوي ،ىبد المج د س د احمد،ٖٓ
 

     سة واىمداتهم لدل طلبة ايتطو ي مهميات القياءة للد.نصي ،حمداع ىل  حمداع ،ٖٔ
 يوحة دكتوياا غ ي منشوية ،كل ة التيب ة ،جممعة ،أط الميحلة الثمنو ة ف  األيدع      

 م. 99ٓٔى ع شم  ،      
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 قــــالمالح                                            
 
 

 (0ملحق )ال
 

 الموضوع : استبٌان موجه إلى عٌنة الدراسة االستطالعٌة  
 
 
 أى اي  الطلبة  

 
 تح ة ط بة .... 

  
 مم بدياسة ) ضعف طلبة كل ة التيب ة األسمس ة ،جممعة د مل  ف  الق معيوم البمحث  

 -تطب ل قواىد كتمبة الهم ة( ،نيجو تعمونكم معنم ف  اإلجمبة ىع السؤا  اآلت  :
 

  :بيأ ك مم ذ  أسبم  ضعف الطلبة ف  تطب ل قواىد كتمبة الهم ة مع وجهة نظيك ؟ 
 
 
 
 
 
 

 ملحظة / ق حمجة لذكي اقسم 
 
 
  

 
 

 معحثالبم
 

 بتو  فمض  جواد                                                   ىمد  ىبد اليحمع          
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 (3ملحق )ال

جامعة دٌاالى فاً تطبٌاق قواعاد كتاباة األساسٌة  ضعف طلبة كلٌة التربٌةاستبٌان أسباب           
 .بشكلها النهائً الهمزة 

 .  وفً المقٌا  المناسب( أمام الفقرة ضع عالمة ) 
 أٔاف   انفقشج خ

 بشدت

 أٔاف 

 

 ت  أحٛاَا

 أٔاف  

ت أٔاف  

 بشدت

      ىًْال تدرٚص يادت اإلي ء . 1

      ضعف خبرت أغهبٛة انًدرضٍٛ قٕاعد انكتابة . 2

      اْتًاو انًدرش بحصع ان اعدت دٌٔ تطبٛ ٓا .  3

      . ىًْال انًدرش تلحٛأل األخطاء اإلي ئٛة 4

      ابتعاد انًدرش عٍ انتدرٚص بانه ة انعربٛة انصلحٗ    5

اضتاداو انًدرش نهًلطهحا  انعايٛة اندارجة عُد  6

 انتدرٚص. 

     

انصلم بٍٛ درش اإلي ء ٔفرٔا انه ة انعربٛة  7

 األخرٖ )كاألدلا انتعبٛر اانًطانعة (.

     

      اقّ .قهة يحاضبة يدرش انه ة انعربٛة عُد ىخص 8

جٓم يدرش انه ة انعربٛة بثًْٛة دٔرِ اتجاِ انطان   9

 فٙ انتعهٛى 

     

ىًْال انطان  يادت انه ة انعربٛة نلعٕبة تطبٛ   11

 قٕاعدْا .

     

      ضعف انُط  )ان راءت ( غٛر انلحٛحة . 11

تشابّ قٕاعد كتابة انًٓست كَٕٓا تعتًد عهٗ انحركا   12

. 

     

 .ابة انًٓست ٚطٓى فٙ ىًْال انطان انًدرش كت ىًْال 13
    

     

 انصتحةا اانضًةاانحركة )انكطرت  جٓم انطهبة قٕت 14

 انكتابة انلحٛحة .انطكٌٕ( ٔ يدٖ تثيٛرْا ٔ

     

      جٓم انطهبة  دٔر انحركة فٙ ت ٛر يعُٗ انكهًة . 15

 ان راءتقهة اضتادو انُلٕص ان رآَٛة فٙ تعهٛى انطان   16

 .ٔانكتابة 
     

ضرعة انكتابة تجعم انطان  ًٚٓم كتابة انًٓست  17

 ٔانحركا  .

     

      ضعف يًارضة انتعبٛر يٍ قبم انطان . 18

      جٓم انطهبة ندٔر انحركة فٙ حطٍ انكتابة ٔانهصع. 19

      خٕف انطهبة ٔارتباكّ ٚطٓى فٙ انكتابة اناائةة . 21

      نكٕيبٕٛتر بانكتابة .اعتًاد انطهبة عهٗ ا 21

      غٛال دٔر األْم فٙ يتابعة انطان  . 22

      ىًْال انتحضٛر انٕٛيٙ . 23
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 أٔاف   انفقشج خ

 بشدت

 أٔاف 

 

 ت  أحٛاَا

 أٔاف  

ت أٔاف  

 بشدت

كراتح انهًضج فٍ انكهًح ذرغُش تحغة يىقؼها فٍ  24

 اندًهح .  

     

نهغح انؼشتُح وخاصح انرؼقُذ انكثُش فٍ قىاػذ ا 25

 قىاػذ كراتح انهًضج.

     

      اػرًاد انًُهح انقذَى فٍ انرذسَظ . 26

      ذؼذد فشوع انهغح انؼشتُح وانفصم فًُا تُُها .  27

اترؼاد كراب انًُهح انذساعٍ نًادج انهغح انؼشتُح  28

 ػٍ كراتح انًصحف .

     

َؤدٌ  كثشج انكهًاخ وذغُش أحىانها فٍ اإلػشاب 29

 إنً ذغُش صىسذها فٍ اإليالء.

     

      وخىد انحشوف انرٍ ذهفظ وال ذكرة وتانؼكظ  31

ذقاسب أصىاخ انحشكاخ وأصىاخ حشوف انًذ  31

 نكىَها يٍ انصىائد .

     

دخىل أداج انرؼشَف ػهً انكهًاخ راخ انحشوف  32 

 انشًغُح وانقًشَح واخرالف انُطق تها.

     

باضتعًال انطرائ  انًُاضبة نتدرٚص جٓم انًدرش  33

 يادت اإلي ء

     

      . جٓم انًدرش باناطٕا  انٕاج  ىتباعٓا فٙ اندرش 34

      ضعف اتْتًاو بحم انتًرُٚا  يٍ كافة انطهبة . 35

      ىًْال تكهٛف انطهبة بانٕاجبا  انبٛتٛة . 36

      تعٕٚد انطهبة عهٗ ئرٚ ة تدرٚص ٔاحدت . 37

      جٓم انًدرش نهتطٕر انحاكم بطرائ  انتدرٚص . 38

ىًْال انًدرش يراعات انصرٔد انصردٚة ايُاء  39

 انتدرٚص .

     

تعطٛم دٔر انٕضائم انتعهًٛٛة عُد عرم يادت  41

 اإلي ء .
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 خايؼح دَانً 

 (0يهحق) كهُح انرشتُح األعاعُح                                  

 قغى اإلسشاد انرشتىٌ 

 

 و/ اعرثاَه آساء انخثشاء                                                       

 

 ذحُح طُثح ...

 

 أعرارٌ انفاضم ................................................. انًحرشو                

 

 

نصوؼىتاخ انروٍ ذحوذ يوٍ فاػهُوح انىاخثواخ انثُرُوح ذغؼً انثاحثح إنً اَداص تحثها انًىعوىو ) ا

نذي ذاليزج انًشحهح االترذائُح  يٍ وخهح َظش انًؼهًٍُ ( ويٍ تٍُ اإلخشاءاخ انرٍ قايد تهوا 

انثاحثح وخهد عؤال يفرىحا إنً انًؼهًٍُ وتؼذ فشص اإلخاتاخ حذدخ انثاحثح فقشاخ االعرثاَح 

كشخ وَظًشا إنوً يوا ذرًرؼوىٌ توه يوٍ خثوشج ػهًا اٌ تذائهه هٍ يذسج خًاعٍ حغة طشَقح نُ

ودساَح فٍ يدال ذخصصكى فاٌ انثاحثح ذىد االعرفادج يٍ أسائكى انغذَذج فضوال ػوٍ انفقوشاخ 

 صانحح نقُاط يا ػذخ إنُه يغ تذائهها .

 يغ خضَم انشكش وااليرُاٌ .                                          

 

 

 

 

  

 

 اندايؼح /

 

 انكهُح / 

 

 قة انؼهًٍ / انه
 

 اعى انرذسَغٍ /

 

                                                                                                                      

 انثاحثح

                                                                                                              

 ترىل فاضم خىاد
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