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 بسم اهلل السمحن السحيم
 

  يَاأَيُّيَا الَّرِينَ ءَامَنٌُا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى

تَاتِاا ب بِال دَاادْ ِ  بٌُهُ ًَل يَك تُاا ْ بَيْاانَكُمْفَااات تُ

ًَلَااا يَاا  ََ تَاتِاا ب أَْْ يَك تُاا َ تَمَااا لَََّّمَااوُ الََّّااوُ       

   فََّ يَك تُ ْ ًَل يُمَِّْلِ الَّارِ  لَََّيْاوِ ال قَاكُّ ًَل يَتَّاكِ الََّّاوَ زَب اوُ      

كُّ ًَلَااا يَاابْ َِْ مِنْااوُ اَاايْنْا فَاا ِْْ تَاااَْ الَّاارِ  لَََّيْااوِ ال قَاا 

فََّ يُمَِّْال  ًَلِيُّاوُ     أَْْ يُمِلَّ ىٌَُ  سَفِييًا أًَْ ضَدِيفْا أًَْ لَا يَسْتَطِيع

  بِال دَدْ ِ ًَاسْتَشْيِدًُا اَيِيدَيْنِ مِنْ زِجَالِكُمْ
 صدق اهلل الدظيم                                                                           

 (282من اآليت  ) سٌزة البقسة                                                                    
 
 

 أ



 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 مشرفال إقرار
 
 

 
 اشهد إن إعداد هذه الرسالة الموسومة 

طتاء اإلمالفيتة األخ)اثر استعمال اإلمالء االستتبار  والتذاتو والوقتافو تتو ت توي  

  بتول تاضل جوادلدى طالبات ال ف الثانو المتوسط ( التو تقدمت بها الطالبة 

جامعة ديالى وهو جزء من متطلبات  /اسية ألسقد جرى إشراتو تو كلية  التربية ا
 طرافق تدريس اللغة العربية .  نيل درجة الماجستير تو التربية /

 
  
 
 
 
 

 المشرف                                                     
 األستاذ المساعد الدكتور                                                       

 عادل عبد الرحمن العز                                                         
 
 

 
 

 



 

 تظن هللا الزحوي الزح٘ن

 

 إقزار الذث٘ز اللغْٕ

  

اشِز أى إعزار ُذٍ الزطالح الوْطْهح ب) اثز اطرعوال اإلهالء           

االطالالالرثارٕ ّالالالالذاذٖ ّالْقالالالايٖ االالالٖ ذاالالالْٗة الدىالالالا  اإلهءي٘الالالح  لالالالزٓ 

هزاجعرِا هالي الٌاح٘الح اللغْٗالح طالثاخ الاف الثاًٖ الورْطظ ( قز ذود 

 قعد .ذحد إشزااٖ ّلجلَ ّ

 

 

 

 

 

 

 

 : ـعــالرْق٘ـ                                        

 

 الوشزف الغْٕ :                                   

 

 الوزذثح العلو٘ح :                                  

                         

 الرارٗــخ :                                      

 

 

 

 

 

 

 



 هللا الزحوي الزح٘ن تظن

 

 إقزار الذث٘ز العلوٖ

  

ب) اثالالز اطالالرعوال  الوْطالالْهحالواجظالالر٘ز رطالالالح  قالالزأخ ٖشالالِز أًالالأ      

اإلهالالء  االطالالرثارٕ ّالالالذاذٖ ّالْقالالايٖ االالٖ ذاالالْٗة الدىالالا  اإلهءي٘الالح  

 ٖ ذقزهد تِــا الىـــالثح ــالر ( ظ ــٖ الورْطــف الثاًـالثاخ الاـــلزٓ ط

ُّالٖ  كل٘الح الرزت٘الح االطاطال٘ح ا جاهعالح رٗالالٔ إلالٔ( ترْل ااضل جالْار  )

جالالش  هالالي هرىلثالالاخ ً٘الالل شالالِارج الواجظالالر٘ز االالٖ طزايالال  ذالالزرٗض اللغالالح 

 ، ّجزذِا صالحح هي الٌاح٘ح العلو٘ح .العزت٘ح 

 

 

 

 

 

 الرْق٘ــــع :                                        

 

 : العلوٖالوشزف                                    

 

 الوزذثح العلو٘ح :                                  

                         

 الرارٗــخ :                                      

 

 

 

 

 

 

 

 



 تظن هللا الزحوي الزح٘ن
 

 إقزار لجٌح الوٌاقشح 
 

 ـــت ْهحـالح الوْطــٔ الزطـح أطلعٌا علـا  لجٌح الوٌاقشـًشِز أًٌا أعض  

زٓ ـٖ ّالْقايٖ اٖ ذاالْٗة الدىالا  اإلهءي٘الح  لالـثز اطرعوال اإلهء  االطرثارٕ ّالذاذا )

 ٖـْار ( االــالـل جـالـْل ااضـالـتر الثح )ـز ًاقشالٌا الىالـّقال (، ٖ الورْطالظ ــطالثاخ الاف الثاً

ج تالالقثْل لٌ٘الل ررجالح هاجظالر٘ز االٖ ًّعرقالز أًِالا جالزٗزهحرْٗاذِـا ، ّا٘وا لالـَ عءقالح تِالـا 

 . (اهر٘اس  ّترقزٗز )الرزت٘ح ا طزاي  ذزرٗض اللغح العزت٘ح 

  

  

 

 ع :ـالرْق٘                                ع :                   ـالرْق٘

 

 زن : أ.م.ر. عثز الحظي عثز اله٘ــاالط          احوز            ن : أ.م.ر. ض٘ا  عثزهللاـاالط

 عضْاً                            عضْاً                                                        

 

 

 ع  :ـالرْق٘                                                     : عـالرْق٘

  

  االطــن   : أ.م.ر.  رٗاض حظ٘ي علٖ          ًا٘ف    ن : أ.م.ر. عارل عثز الزحوي ــاالط

 ري٘ظاً                                                        هشزااً                            

  

 

 

 

 ا جاهعح رٗالٔ  صزقد هي قثل هجلض كل٘ح الرزت٘ح الطاط٘ح 

 

 

 ع :ــــالرْق٘                                                                                 

 

 الزل٘وٖأ .ر. عثاص ااضل                                                                              

                                                        

 عو٘ز كل٘ح الرزت٘ح الطاط٘ح                                                                              

  

 خ :ـــالرارٗ                                                                              

 



 ش 

 بحث ملخص ال
 
عال اعََو عا ل َََد عانََو   نيَََه   ال انصََ اإلنسَََهنعلََ  سََانهنو عاعَََه   اهلل  م  ع ََن    

 اأنيََهن اََه ا ا ل ََه  عا ل ََد ا عاايََد ا يََ    ََ ، ايََه وئا ََيسََه ا ا ئه نََه  ع  ن ََ ه ي يََ  
اشَا  ا علَعم  عيعو اعل يه  ن .اايه عثيقد اناشهاىه عنجد اقه يه  د عقيو  ان ل فا ذ

األنايَه    د ا قاآن ا ئايم ع  د خهام ألنيه هلل سانهنو عاعه   شافيه عخصيه  واًا الن ا
ف سَؤع يانه  ،اإلسال يد يعيد ا قع يد عط عننه ننع ا عنو ا  أصه دعىا ا ثل عا اسل .

ياََذل  انسََين صََعا  ا نََا  ا عااََا   اعاصََالً  ئايََااً    انََه جسََي د ااطلََ  جيََواً  أ ََهم
فنََعن ا ل ََد ا عاايََد عىََا  إنََو  ئاهاََد ا صََنيند ،عاعََو ا صََافيد عاعََو ننعيََد ع  ََن 

ا ئاهاَد عفَا عسَيلد  قيَها ا  يَها  فَا  اإل َال يعَو ع ائي    َن ائه  ىَه ع يَها  ا يسَد. 
 اإل ال َاان  شَئلد ا خطَأ  الإ  ا َامم  َن االىا َهم اَو علَ  ع  يها انصيل ا طه اه ، 

  ََه أو  إ ََ   خالفََداعََو  ََن ا  شََئال  ا ل عيََد  ََو  طلاانََه فََا  ََاانليم ا وااسََيد ا  
َََه اعَََه ا شَََئهعب ا  َََااين  َََ ب ىَََذا ا ضَََع  فَََا اعَََ   ،نع يَََه  األ َََعا عأع ي  َََو ع 

ا اهنثَد وااسَد ىَذه  اااَأ  َذا األنيهن إ   طاا ق ا اوايا ا  ااعد فا اوايا اإل ال  
 عافََد ثاثََا اسََاع هل اإل ََال  االسََااهاب عا ََذااا   ا ََ ا  شََئلد فََا ىََذا ا انََ  ا ََذب 

ع َو .  ي  األخطه  اإل ال يد  و  طه اه  ا ص  ا ثهنا ا  اعسَط  عا ع ه ا فا اصع 
    -صهم  ا اهنثد ا فاضيه  ا صفايد اآلايد :

 
  اَََين  اعسَََط انصَََيل 50,5.  َََيا ىنَََهذ فَََاق ذع وال َََد إنصَََه يد عنَََو  سَََاع  ث1

عاَََين  اعسَََط  انصَََيل ا طه اَََه   هذااًيَََ هيصَََعان األخطََََه  اصَََعياً  ا طه اَََه  ا ال َََا
 . هع ه يً  هاألخطه  اصعياً ا ال ا يصعان 

 
 
 
 



 ش 

  اََين  اعسََط انصََيل 50,5.   ََيا ىنََهذ فََاق ذع وال ََد إنصََه يد عنََو  سََاع  ث2
َََ هيصَََعان األخطَََه  اصَََعياً  ا طه اَََه  ا ال َََا عاَََين  اعسَََط  انصَََيل ا طه اَََه   هذااًي

 . هاسااهايً  ها ال َا يصعان األخطَه  اصعياً 
 
  اَََين  اعسَََط انصَََيل 50,5ث.  َََيا ىنَََهذ فَََاق ذع وال َََد إنصَََه يد عنَََو  سَََاع  3

عاَََين  اعسََط  انصَََيل ا طه اَََه   هع ه ًيََ هيصََعان األخطَََه  اصَََعياً  ا طه اََه  ا ال ََََا
 . هاسااهايً  ها ال ا يصعان األخطه  اصعياً 

 
فَََا  وينَََد اعقعاَََد   ىا  لانَََه عا اعسَََطد ا جَََثق ىَََو  ا انَََ  اخايَََا  يَََع انق 

 لصَ  ضم أااَ  شَع    ائ   نهفظد ويه   إلجاا  ا اجااد اشئل   صوب عئهن  ا
ثََال  شََع   ا ثََل عينََد ا انََ  ا اهنثََد ا ثََهنا ا  اعسََط ، عاصََعا  عشََعا يد اخاََها  

  ج ععَد ا  طه اد فا شعاد ثأ   ا ثَل 32  طه اد اعا   ث33ث ا عيند إذ الغ عوو أفااو
  طه اََد فََا شََعاد ث   32عث األخطََه  اإل ال يََد ذاايََهً  ا اََا صََعا ا اجايايََد األع ََ  

 طه اَد  23ثعاألخطه  اإل ال يد ع ه يًَه  ا اا صعا  ععد ا اجايايد ا ثهنيد   جا ا ثل 
َََل  فَََا شَََعاد َََداثج   ا ث َََد ا ثه ث َََد  ا اَََا صَََعا    ج ععَََد ا اجاياي األخطَََه  اإل ال ي
    َََََن ثَََََال   ج ععَََََه  اجايايَََََد اَََََأ هً اجايايَََََ هً اصَََََ ي ا اهنثَََََد   عاخاَََََها اسََََااهايًه 

 . عاالخااها ا اعوب
 

 اهسَََاخوام إنصَََه يه ج ععَََه  ا انَََ  ا َََثال   أفَََااوع َََو ئهفَََأ  ا اهنثَََد اَََين 
ا  اعسَط   لعَهم  األعلواجَه   َهو  ا ل َد ا عاايَد  لصَ  فَا ث األنَهوبانليل ا ااهين 
عواجََََََه   ، ، ا ع ََََََا ا   نََََََا  نسََََََعاًه اه شََََََيعا 2553-2552هاق َا وااسََََََا ا سََََََ

هسَََاخوام  ااَََ  ئَََهب فَََا ا  َََال اإلاالخااَََها ا قالَََا فَََا ا  علع َََه  ا سَََهاقد فَََا  َََهو  
 َم ائَن ىنَهذ فَاعق ع   عأ يَه  أفَااو ا  ج ععَه  ا اجايايَد آلاَه   ا انصيل ا وااسا 

 اين  ج ععه  ا ان  ا ثال  فا ىذه ا  ا ياا  . إنصه يدذا  وال د 
 
 



 ش 

  أسََاععًه واسََ  ا اهنثََد طه اََه   ج ععََه  ا انََ  12ث عئهنََ   ََو  إجََاا  ا اجااََد
ن ئاَََه   عضَََععه   َََ داضَََ ن  أااعَََ   ا  َََهو  ا وااسَََيد ا اَََاا َََثال   عا َََو   ناَََع 

 ا َهم ا وااسَ لع  ا ثهنا ا  اعسط  َاا اوايسو  طلاد ا صَاإل ال  ا  ق
 .وا  ا سلعئيد ا اا صهمايه انفسيهعاألى  2515 -2553

عاعو انايه   و  ا اجااد اساخاج   عول ئل طه اَد فَا االخااَهاا  ا  اسلسَلد 
 -: إ    ه يأاا عاعصل  ا وااسدصه يه إنعنلل  ا ايهنه  

 صََعان األخطََه  اإل ال يََد ذاايََهً ا  ََا ال. افََعق طه اََه  ا  ج ععََد ا اجايايََد األع ََ  1
 األخطَََه  اإل ال يَََد ع ه يَََهً  صَََعانا  َََا العلَََ  طه اَََه  ا  ج ععَََد ا اجايايَََد ا ثهنيَََد 

   .50,5وال د إنصه يد عنو  ساع  ث اعئهن ا فاق ذ
 صََعان األخطََه  اإل ال يََد ذاايََهً ا  ََا ال ععََد ا اجايايََد األع ََ  . افََعق طه اََه  ا  ج2

 األخطََه  اإل ال يََد اسََااهايهً  صََعانا  ََا العلََ  طه اََه  ا  ج ععََد ا اجايايََد ا ثه ثََد 
   .50,5وال د إنصه يد عنو  ساع  ث اعئهن ا فاق ذ

ال َََا ا . ال يعجَََو فَََاق اَََين  اعسَََط انصَََيل طه اَََه  ا  ج ععَََد ا اجايايَََد ا ثهنيَََد 3
عاََين  اعسََط انصََيل طه اََه  ا  ج ععََد ا اجايايََد  األخطََه  اإل ال يََد ع ه يََهً  صََعان
   .50,5عنو  ساع  ثاألخطه  اإل ال يد اسااهايًه  صعانا  ا الا ثه ثد 

 

اَََم اسَََاخالا اعَََ  االسَََاناهجه   نيَََه أفضَََليد عفَََا ضَََع  نايجَََد ا انَََ  
اصَََعي  فَََا سََااهاب اسََاخوام األسَََلع  ا ََذااا علَََ  األسَََلع  ا ع ََه ا عاألسَََلع  اال

 اسََااهايهً  ع ع ه يََهً   يََداإل ال اصََعي  األخطََه  اسََلعا ََم يئََن ألع . األخطََه  اإل ال يََد
 ا ثهنيد عا ثه ثد .ا اجاياياين فا انصيل طه اه  ا  ج ععاين  عاضحأثا 

 

وعاا  اوايايَد أعص  ا اهنثد اضَاعا   يَهو  االىا َهم اَواا اإل َال  ع إعَواو 
فَا ا  انلَد ا  اعسَطد لاوايا ا يها  عئفه   عه يد    عاايد واسا ع واسه  ا ل د ا  

 يَََذا  اً عا اَََواو.ا نويثَََد  ق ا اَََواياا َََعَََن اسَََاخوام طا  فضَََالً  ا ااايَََد َََن  اَََل ع اا  
 اانَل  أعفَاعع أخَا  فا    هثلد  يذه ا وااسدا ان  ا اان  ا اهنثد إجاا  وااسه   

 اانهعل  ا ياا  أخا  .  ع نهطق  اعوو  وااسيد أخا 
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  المحتويات ثبت 
 الصفحة المحتوى

 أ . آية قرآنية

 ب . اإلهداء

 ث -ت .شكر وامتنان 

 ح - ج المحتويات . ثبت

 د - خ الجداول . ثبت

 ر  - ذ المالحق . ثبت

 ش -ز .البحثممخص 

 11-1   الفصل األول : التعريف بالبحث

 1-1 مشكمة البحث . - 

 13-3 أهمية البحث . - 

 13 لبحث .ا مرمى - 

 13 فرضيات البحث . - 

 14 حدود البحث . - 

 11-14 تحديد المصطمحات . - 

 44-13  دراسات سابقة الفصل الثاني : 

 18-13 دراسات عربية . - 

 31-19 . أجنبيةدراسات  - 

 39-31 موازنة بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية . - 

 44 لسابقة .جوانب اإلفادة من الدراسات ا - 

جراءاته  الفصل الثالث :  71-41 منهجية البحث وا 

 41 منهج البحث . -  

 41-41 التصميم التجريبي . -  

 44-41 مجتمع البحث وعينته . -  



  

 

 

 ح

 
 الصفحة المحتوى

 51-44 تكافؤ مجموعات البحث .  -  

 55-51 ضبط المتغيرات الدخيمة )غير التجريبية ( .  -   

 68-56 متطمبات البحث . -   
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 -:ة البحثـمشكلأوالً : 
شتالك دد الالكلدد الاشال ية دد شالتدد شتةا دد ششأهدد كدد ششاإلكالئدد شالخطدد تعددمشكلدد   ش

 رشالعك  دد شالتع  ك دد شىشسددع ددش ب ددًرامأاشتتعدد ظ شةتلدد رشخطددًراشبددشنهدد أ شةشمارسشالكدد بدد شةط
ش.األكةرةظهراشالل ةىشك شقبرشالكعن   شف شالعك   شالتع  ك  شةأةل  ءش

شسددددالك شال ت بدددد ش رشف ددددةالفهدددد شكت فددددةالتعب ددددرششه كةضددددغشأةشرةالف ددددةا شةضددددة ش
 شالصددةرةش  اندد شةسددشإ  شةشبدد  شفددرةعشال يدد شالعرب دد ب ددرشالدد يش ندد رشكن لدد ششاإلكددالءةصدد  ش

ش.ش(235صش،ش2005،الرل ميش،شصال ش)شالخط  شالص    شل   ك ا
ش

 ددمةمشهدد ةشالكلدد   شفدد شضددعبشالتك  دد شبدد  ششأةة ث ددرًاشكدد شتظهددرشهدد ةشالكلدد   ش
ةضددعبششالددةاةش،شال دد ء(ش،شاأللددب)شة ددرةبشالكددمشالفت دد ش،الضددك ش،ال سددرة(ال ر دد اش)

الهكدد ةشش ش(شةالتد ءشالكبسددةط ش)الكفتة دد (شفضدداًلشعدد بدد  شالتدد ءشالكربةطدد ش)الك ف ددالتك  د ش
شالشسد ك ةصدرششعش ت بد شهكد ةشال طدعش  نهد شهكد ةةهك ةشال طعشةالكدمةشفكد شاللد ئشاألةل  

ةالتنددة  شب ل سددرشش شبدد  شصددةاش ددربشالنددة ةضددعبشالتك  دد شأةرشال  كدد ش دد ءاشفددشإ ا
)شك  دددة شضشال دددرةبش شأصدددةااشبعدددةالفدددتاشةالضددد شةفددد شال  كددد اشالتددد شتتلددد ب شف هددد

ش.ش(148،شص1896،
ش

ع كدرششإلدىالش ر دعششاإلكالئد الخطد ششأ شإلدىشتخصصدة كةقمشار عشالع كد ءشةال
نكدددد ةا ددددمش العك  دددد ششرابأطدددد شكتلدددد ب  شكتماخ دددد شكتكث دددد شفددددشعددددمةشعةاكددددرشإلددددى ر ددددعششةا 

صدددرشت ش نهددد شكدددفكش سددد شنصددد  ش دددرشكنهددد ،بخ دددلشالكسدددبب اششالتع  ك ددد شك تكعددد شع دددى
ً شعد ش  دة شالسدب شن ت دشمرةشةقدبسب شضعبشكستةاةشأةشلرةمشف ب لط ل شة  ة ش لكش

ةبشةاالرتبد كشعد شالخدً ش د ت شن بدة شضدعف شفد شال تقدمش  دشأةالسدكعششأةشضعبشالبصدر
الكلدد   شكدد ششأسددب  .شةكدد ششاألسددب  هدد ةششأ ددمعدد شندد ت شةب لتدد ل شفدد  شضددعبشال ت بدد ش

قدمش  دة شنط د شل كفدرمااششأةخ فاشالصةاششأة تع لشب لكمرس،شقمش  ة شسر عشالنطلش
فب لتدد ل شال ر دد اششب عإلددقددمش  ددة شكدد شالدد   ش بدد لية شفدد ششأةةال ددرةبشغ ددرشةاضدداش

  ددرةشال فددظشالدد يشش   ددة شالط لدد شفددشإ  ع ددسش لددكشنتدد ئ شسدد ب  شع ددىشبعددضشالط بدد ش



  

 

 

2 

التدد شتتع ددلشب طعدد ششاألسددب  ش أكاا.صددةشاأل شكت  ربدد شفددفدد شال ددرةبشالش الشسدد كسددكع ش
شةا ش شلدف هشأة  ناشال طع شالكخت رةشصعب شال  ك اششإ اشاإلكالء

 شةع دىشنسب ش ب رةشف  ش لكش ؤثرشس بً شع ىشالط بدف ششاألص   ف شرسكه شع شال  عمةش
الكع ل ددد شةالتصددد  اشش ة ةأسدددطر  ددد شالتدددمر سششإلدددىتر دددعششةأسدددب  شاإلكالئ ددد  ت بددد ته ش

ةاللدد رششاإلكددالءمشةاعدد شقتتصددرشب ل يدد شالك تةبدد شةتتكثددرشفددشأسددب  الكتبددعشفضدداًلشعدد ش
،شلددددةر )عرةبشةفصدددد ه شةةصددددرشال ددددةاخددددتالبشصددددةرةشال ددددرةبشبدددد ختالبشكةضددددع ش

ش.ش(138صش،ش2003،شال ةاكمة
ش

 شتةا د شاغ د ش كداإلكالءشقمشأصباشكلد   شت د مشت دة شلدب شعش أ شةترىشالب  ث ش
ل اشة د شالتف  درشفد ش  ف د شش،رشف شكخت بشالكرا ةغ ره شتبة شب ل ي شالعرب  شال   ش  
 شمرسشةكدشلةهد اشكد شال ظتد شأثند ءشكر  د شالتطب دةالتي  شع  ه ش شه ةشالكل  شكع ل  

شاإلكالءشإ شتؤ مشك شأ مت شال ث رشك شالمراس اشالت شتن ةلاشه ةشالكل   شةأسب به ش.
)االسددتب ريشةالدد ات شكدد شاإلكالءشأسدد ل  ثدد شلدد اشع كدداشالب  ثدد شع ددىشت ر دد شثال

ش.شةالةق ئ شف شتصة  شاألخط ءشاإلكالئ  شلمىشط لب اشالصبشالث ن شالكتةسط(
شتخفبشك ش مته ش.ش شتسه شف شكع ل  شه ةشالكل   شأةلع ه
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 -ث:ـــة البحــأهميثانيًا : 
اللغة نعمة اهلل سبحانه وتعػال  للػ  اسنسػاف مػف سوف سػاكا التاكنػات ا  ػا  

نَسافَ  *َللَّـَ اْلُقْاآفَ  *الاَّْحَمفُ ) :وتامه بها تما في قوله تعال   ٔ(َللََّمُه اْلَبَيػافَ  *َ َلَؽ اْسِ
()*. 

 اسلهيػةتبػا  السالػة للػ  القػساة بػؿ المعزػتات ال واآليػاتعس احػس البػاانيف نها تُ أو  
َوِمْف آَياتِػػِه َ ْلػػُؽ السَّػػَمَواِت َواْ َْاِ  للػػ  تنػػوع ال لػػؽ وا ػػت فهـ تمػػا فػػي قولػػه تعػػال )

ـْ ِإفَّ ِفي َذِلَؾ آَلَياٍت لِّْلَعاِلِميفَ  ـْ َوَأْلَواِنُت                . **(ٕ)(َواْ ِتَ ُؼ َأْلِسَنِتُت
 (  ٗٔص ،ٜٜٓٔ،)ظاظا                                                          

وثقافػػػة مػػػف حةػػػااة مبػػػسكياج لزنسػػػنا الب ػػػان نف مػػػا بنينػػػا   أساسػػػيةفهػػػي سػػػمه  
 إحػػػس   نهػػػاسونهػػػا فهػػػي تسػػػتحؽ اننتمػػػاـ ال ػػػسيس وتقػػػسـ للمػػػي تػػػاف مسػػػتحي ج مػػػف 

 .وفؽ منهج اهلللل  الحياة لل  ظهانا  وتاقية اسنسافمقومات بناء 
 (ٖٛ ، صٜٜٔٔمستوا،)                                                       
ا ػا، ون اطاتهػػ، وتااثهػةلقاكسنا السيني ةػلألمتحفظ ال تانة التي  أنهافة ج لف  

 اسنسػػػانيةتمثػػػؿ الػػػذاتاة  إذالنا ػػػكة .  لألزيػػػاؿ وا مػػػاني اآلمػػػاؿالعلميػػػة، وفيهػػػا  ػػػوا 
 اس ػػ ؼ إلػػ  اسسػػ ؼومػػف  ا بنػػاء إلػ  بػػاءاآلوالمعػػااؼ مػػف  ا فتػػااوواسػطة لنقػػؿ 

 . (ٖٔص ،ٜ٘ٛٔ)معاوؼ ،
يعبػا بهػا تػؿ قػـو لػف  أ ػواتنػي " تما زاء في تتػاب ال  ػاكص اف اللغػة 
   . ا  ا لهـ لغة للتفانـ ت تلؼ لف لغات الم لوقات أن تؿ قـو  " أغااةهـ

 (ٖٖص ،ٕٜ٘ٔ،ابف زني )                                                     
 أقػػػو ونػػػي وسػػػيلة ازتماليػػػة وتعػػػس مػػػف  اسنسػػػاف إليػػػهمػػػا تو ػػػؿ  أاقػػػ فهػػػي  
ونػػي أساة للتفتيػػا ووسػػيلة للتعامػػؿ وفيهػػا يغطػػي اسنسػػاف  ،المزتمػػ  فػػااسأبػػيف الػػاوابط 

         .ات  حةااات المزتمعلف   لها نستطي  اف نتعاؼ لػ.ومهػتؿ ما يحتاز
 (ٓٔص ،ٜٛ٘ٔ)اسباا ي ،                                                      

                                                 

 ( .ٗ-ٔاآلية سواة الاحمف ) ( *)
 ( .ٕٕسواة الاـو  )اآلية  )**(
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نمػاتقػاأ   أو تسػم  ، أوتقػاؿ،  أوتتتب ،  ألفاظليست مزاس  أنها  لهػا ل قػة  وا 
ذا،نػػي زػػونا التفتيػػابػػؿ  ،اتبيػػاة بػػالتفتي نػػه ن يمتنػػه اف اتأمػػؿ الفػػاس نفسػػه ،وزػػس  وا 

و ػوغ  نمػوذج ، أواسػـ  أوي لبػااات ػفػ ا فتػاانػذ   اغ  إذا إنيفتا تفتيااج منتزاج 
مػػف لفػػظ يػػسؿ  ، ف بػػسّ تحػػسست إذاو ال ػػاك  ون حػػظ اف الفتػػاة ػي لبػػااات نػػػفػػ ا فتػػاا
مػػػف  ػػػ ص آل ػػػا وبػػػيف أفػػػااس  ا فتػػػاااسػػػـ يحتويهػػػا ،ونػػػي وسػػػيلة لنقػػػؿ  أو لليهػػػا ،
 ( .ٜ، ص.تس )لبس العاؿ ،هـ زميع المزتم 
إتقػػػاف  فةػػػ ج لػػػف تونهػػػا وحػػػسة متتاملػػػة متاابطػػػة ولتػػػي تػػػؤسن وظيفتهػػػا يزػػػب 

ف يعبػػا إِ لػػيب بمقػػسوا الفػػاس التتابػػة( و  القػػااءة، الحػػسيث، )انسػػتماع، مهاااتهػػا ا ابػػ 
 . إف لـ يتف لاافاج قوالس التتابة لف أفتاا  تعبيااج  حيحاج 

 ( ٖٜٔ، ص ٜ٘ٚٔ)إباانيـ،                                                   
لغػػة القػػاآف التػػايـ   نهػػا ا  ػػا غػػات ف سػػاكا اللمػػولقػػس تميػػتت اللغػػة العابيػػة  

اللغػػة التػػي ا تاانػا اهلل لػػت وزػػؿ لتتػوف لغػػة  الػػوحي  نهػاإِ والسػنة النبويػػة ال ػػايفة ،أن 
ِإنَّػػا ) : ػػافها و لػػسنا ب لػػوس تتابػػه العتيػػت تمػػا فػػي قولػػه تعػػال  إذ زميعػػاج  ا ا   نػػؿ

ََ أَ   ( .ٕٖ، صٜ٘ٛٔ)معاوؼ ، *(ٔ)(نَتْلَناُ  ُقْاآناج َلَاِبّياج
ا  لػػػيف ،نف القػػػاآف ػالػػػسيف ومعافتهػػػا فػػػ إقامػػػةف ػعػػػس تعلػػػيـ اللغػػػة العابيػػػة مػػػيُ  و      

 إذتػاف يتػا  سػماع اللحػف  (بتعلـ العابية واف الاسوؿ التايـ ) إنوالسنة ن يفهماف 
)  (**ٕ) فقػس ةػؿ( أ ػاتـمف قػوؿ )اا ػسوا  ا لاابلـ يتاسس لنسما لحف بحةاته احس 

 ( .ٗٗٔ، صٕٗٓٓبوساع وآ اوف ،
بحسيثػػػه لػػػف حػػػب العابيػػػة ( العابيػػػة اا سػػػا أو اللغػػػة  فقػػػه )الثعػػػالبي فػػػي تتابػػػه أتػػػستمػػػا 

 أحػػػػبف ػ( ومػػػػاسػػػػوله الم ػػػػطف  ) أحػػػػبتعػػػػال  اهلل  أحػػػػبمػػػػف  إف "والعنايػػػػة بهػػػػا 
بهػػػا نػػػتؿ  اللغػػة العابيػػػة التػػػي أحػػػبالعػػػاب  أحػػػبومػػف  ،العػػػاب أحػػػب الاسػػوؿ العابػػػي
 الليهػػوثػػابا العابيػػة لنػػي بهػػا  حػػبأ،ومف العزػػـ والعػػاب أفةػػؿللػػ  أفةػػؿ التتػػب 
 .( ٘ٔص ،.تس )الثعالبي ،"إليها،و اؼ نمته 

                                                 

 ( .ٕ)* ( سواة يوسؼ )مف اآلية 

 .ٚٚٗ  ال حيحيف ، صالنيسابوان ،المستساؾ لل )**( لإلماـ الحافظ أبي لبسا هلل
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وؽ  ػػوتها  ػػوت فيمػػا الػػتمف لػػـ ياتفػػ  فػػ ااكػػسة للػػ  مػػاّ واللغػػة العابيػػة لغػػة  
تانػػػت مزمولػػػة مػػػف  ،ي لغػػػة غنيػػػة بمفاساتهػػػا وا ػػػتقاقاتها ونحونػػػا وب غتهػػػامةػػػ  نػػػ

ـ يقؼ سونها حػوازت البحػاا ػاج لػباج وغا ػاللهزات فتوحست وانتظمت و ااحت تنت ا  اق
 ا لػساء بال ػ ح والمزػس والقػوة بؿ لبات وأ ػب  لهػذ  اللغػة  ػولة وزولػة  ػهس لهػا

 .( ٔٔ، صٕٚٓٓ)الطويؿ ، 
تعلػػػػيـ العلػػػػـو والمعػػػػااؼ المقػػػػااة فػػػػي المنػػػػانج السااسػػػػية فتيػػػػؼ  أسػػػػاب تعػػػػس و  

 اإذ الطالػب علومػاتالعلـو معافة  حة مأو الزغاافية التاايخ أو  يستطي  معلـ ماسة 
التعبيػػػػػػػػػا والمعنػػػػػػػػػ  والمفهػػػػػػػػػـو  مسػػػػػػػػػتوفية  ػػػػػػػػػاوط التتابػػػػػػػػػة ال ػػػػػػػػػحيحة وف ػلػػػػػػػػػـ تتػػػػػػػػػ
ذا يتطلػب منػا بػذؿ لػ بأتملػهفس مة اللغة العابية ني س مة المػنهج السااسػي ،الواة 

   .والت ويهلل  لغتنا العابية مف الةعؼ  الزهس التبيا للمحافظة
 (ٙٚٔ، صٜٜٜٔ) السليمي ،                                                     

 وت حةػااتنا،حػ إذة اف لغتنا العابيػة نػي ولػاء حةػااتنا وتااثنػا ػوتا  الباحث 
 ،ب تنمػػو وتتسنػػا فػػي تػػؿ يػػـو وتػػؿ حػػيفونػػي مػػا تػػتاؿ  ػػام ة الػػاأ ،وحفظػػت تااي نػػا

و  اللغػػػات وتمثلػػػت فيهػػػا لبقايػػػة ا مػػػة العابيػػػة ونػػػذا مػػػا ػونػػػي أفةػػػؿ اللغػػػات بػػػؿ أقػػػ
 اؿ:ػػؽ ال الا حافظ إباانيـ لنسما ق سإذ    اف نفت ا بها،نا إليسلو 

 )*(ومػا ِةْقُت لف آن بػِه وِلظػاتِ      ِتتػاَب اهلِل َلْفظػا وغػايةج  وِسْعتُ  

َِ أسػمو       فتيَؼ أةيُؽ اليوـَ لف َوْ ِؼ آلٍة    اِت ػتاَلػػاٍء لُم ْ َتْنِسػيِؽ
 

 الػػػسة  الع ػػػوا وا تمػػػاف بػػػساع للػػػ  مػػػاّ واستتمتػػػ  بالقػػػساة للػػػ  التطػػػوا لغػػػة  تونهػػػا
 .مستمسة منه البقاء واننت اا القاآف التايـ ب لوس

 ،وا سب ،فػاوع )تػالنحو إلػ تقسػيـ اللغػة العابيػة  إل   وف  تمولقس سأب ال
( والػػػػ  غيانػػػػا مػػػػف العلػػػػـو لتسػػػػهيؿ وال ػػػػط والب غػػػػة  ال ػػػػاؼ ،واسمػػػػ ء ،والتعبيػػػػا
 سااستها.

__________________________________ 
 .ـٜٓٛٔ، ٖٕ٘ص ، ٕ، طٔ، ج إباانيـسيواف حافظ )*( 
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نظػػاـ لغػػون معػيف موةػػوله التلمػػات التػػي يزػب ف ػػلها والتػػي يزػػب  فػاسم ء
الم تلفػػة سػػػواء  بأنوالهػػاو ػػلها والحػػاوؼ التػػي تػػتاس والحػػاوؼ التػػي تحػػذؼ والهمػػتة 

وتػػاؤ   التأنيػػثنػػاء اللينػػة و  ا لػػؼ أوللػػ  احػػس حػػاوؼ اللػػيف الث ثػػة  أـمفػػاسة  أتانػػت
بػػػػساؿوقلػػػػب الحاتػػػػات الػػػػث ث  بأنوالػػػػهوالمػػػػس  بأنوالػػػػهول مػػػػات التػػػػاقيـ والتنػػػػويف   وا 
 ا سػػبونػػو فػػاع مػػف فػػاوع اللغػػة العابيػػة ونػػو مػػف  لقمايػػةالحػػاوؼ والػػ ـ ال مسػػية وا
ذاالمهمػػة فػػي التعبيػػا التتػػابي  تانػػت قوالػػس النحػػو وال ػػاؼ وسػػيلة ل ػػحة التتابػػة  وا 

 أبعػػاسة لهػػا مػػف حيػػث ال ػػواة ال طيػػة ويعػػس بعػػس مػػف ػوسيلػػ فػػاسم ء نحويػػاج وا ػػتقاقياج 
   .( ٕٖٚ، صٕٓٓٓ) حاته ، التسايب لل  التتابة

 

التوفيؽ بػيف مػف تونػه يػؤسن وظيفتػه اللغويػة بػالعابيػة وتتزل  أنميته في اللغة 
الزمػػػؿ طة اسػػػـ الحػػػاوؼ وتاتيبهػػػا لتاتيػػػب التلمػػػات والعبػػػااات و اسػػػالقػػػااءة والتتابػػػة بو 

 . (ٚص ،ٕٛٓٓ)اآللوسي ،ؿ يؤسن إل  فهـ المعانيب ت
 

 أووالحازػػػات  ا فتػػػااف ػ  بػػػالتعبيا لػػػَنػػػعْ ، يُ فنػػػوف اللغػػػة العابيػػػة أحػػػسوالتتابػػػة 
حسػب ب  بسػ مة تتابػة التلمػات َنػعْ ويُ  )التعبيا التحايػان(تتابػة ،وا حاسيبالم الا 
            فها ال ط .بزماؿ تتابة التلمات وتنسيقها وزماؿ حاو  أو (اسم ءالقوالس )

 (ٖٖٕص ،ٕ٘ٓٓ ، الا يسن و)  ح ،                                  
  : ػه تعالػولعؿ  في إ ااة القاآف التايـ إل  القلـ في قول

لَػػ  َيػػا َأَيهَػػا الَّػػِذيَف آَمُنػػوْا ِإَذا تَػػَساَينتـُ بِػػَسْيٍف إِ ) :وقولػػه تعػػال  .*(ٔ)(ف َواْلَقلَػػـِ َوَمػػا َيْسػػُطُاوفَ )
ومتانتهػا  ألظػـ  ػانس للػ  افعػة  ػأف التتابػة وزليػؿ قػسانا .**(ٕ)(َأَزٍؿ َمَسمًّ  َفاْتتُُبو ُ 

ؿ فػػػساء ػزعػػػ ()سػػػياة النبويػػػة اف الاسػػػوؿ التػػػايـوفػػػي ال .لنػػػس اب العػػػتة زػػػؿ ز لػػػه
ي بػػسا اف يعلػػـ ا سػػيا مػػنهـ ا سػػا  القاي ػػييف مػػف الػػذيف يعافػػوف القػػااءة والتتابػػة فػػ

 . المسلميف القااءة والتتابة بيافمف  ل اة 
 (ٕٛٔص ،ٕٙٓٓ)لطا ،                                                       

                                                 

 ( .1( سورة القلم )اآليت *)

 ( .ٕٕٛ)**( سواة البقاة )مف اآلية 
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فلهػػػا مزانتهػػػا  أ ػػػا مهػػػااة  أيػػػةفهػػػي مهػػػااة اكيسػػػة ن يمتػػػف اف تغنػػػي لنهػػػا   
 أسبجػا ا مػةااث حفػظ تػ إلػ السػبيؿ  نهػاإِ . ولها فعاليتهػا وةػاوااتها ،ف استعمالهاومواط
ػ و ػؿ الحاةػػا بالماةػي والمسػػتقبؿ ونػي تػػذلؾ حافظػة تنػػوت  حلقػػةونػي  وفنجػػا اوللمج

 . (ٔ٘ٔص ،ٕٕٓٓ)لماا ،وناقلتها لبا القاوف اسنسانيةالحةااة 
ف ػب اف يعبػػا لػػانت ػػاؿ التػػي بواسػػطتها يمتػػف للطالػػوتعػػس وسػػيلة مػػف وسػػاكؿ 

 غيا  واف يبات ما لسيه مف مفانيـ وم الا أفتااواف يقؼ لل   أفتاا 
 اسمػ ءووقاك  وتثيااج ما يتػوف ال طػأ التتػابي فػي  حواسثسزؿ ما يوس تسزيله مف يو 
مهمػػة فهػػي لمليػػة  فػػي لػػا  الفتػػاة سػػبباج فػػي قلػػب المعنػػ  ولػػسـ وةػػوح الفتػػاة . أو

مػػف لنا ػػا الثقافػػة وةػػاواة ازتماليػػة لنقػػؿ  أسػػابلن ػػا  أنهػػاللػػ  التػػسايب فػػي 
   بها . واسلماـوالتعبيا لنها  ا فتاا
   (ٖٔٔص ،ٖٕٓٓ،الحوامسة و  ، واا)ل                                         

يمتػػػس نػػػذا  نمػػػاإفالتتابػػػة ال ػػػحيحة ن يقػػػؼ ماسوسنػػػا لنػػػس ساب اسمػػػ ء فقػػػط 
( والػػ  ال ػػط –التعبيػػا  –ا سب  –اللغػػة العابيػػة زميعهػػا )النحػػو  فػػاوعالمػػاسوس إلػػ  

 . (ٜٙٔص ،ٖٜٙٔ،السناف)ا مهنة المساب في المستقبؿالثقافة وتعتمس لليه
 

لػػذا مػػف الةػػاوان العنايػػة بػػال ط وانبتعػػاس لػػف ال طػػأ فػػي التتابػػة والتػػسويف وللمتانػػة  
بأنػػػه ا ساة  أنميتػػػهتتةػػػ  و بػػػيف فػػػاوع اللغػػػة العابيػػػة  اسمػػػ ءالمهمػػػة التػػػي يت ػػػسانا 

اؿ بػػالتااث وسػػيلة ات ػػ يعػػس إذالقػػاائ نقػػ ج سػػليماج  إلػػ الاكيسػػة لنقػػؿ الفتػػا مػػف التاتػػب 
والزمالػػات  سالتماسػػؾ انزتمػػالي تػػأساة ات ػػاؿ بػػيف انفػػااالمتتػػوب ونػػو مػػف وسػػاكؿ 

. فةػػ ج لػػف  أسب أوفػػف  أومػف   لػػه يقػػؼ القػػاائ للػػ  مػػا تتبػػه اآل ػػاوف مػػف للػػـ 
ف ف لػسـ تمتػف الفػاس منهػا للػ  أن مسػتو  مػإ إذمظهػا مػف مظػانا ال   ػية  أنهػا

   . (ٕٖٕ، صٕٙٓٓ)لطا ،يقلؿ مف قيمته التسايبمستويات 
 

وف ننػػاؾ توافػػؽ بينهمػػا يتػػ فأَ السػػم  والب ػػا ونبػػس  ف حاسػػتيم ػػتاتة بػػي ونػػو لمليػػة
الطلبػة  تػسايب  يتوقؼ لليهػا السم  وس مة النطؽس مة ف ،المن وس  سؼؽ الهيلتحق
يتوقػػػؼ اسػػػـ التلمػػػة للػػػ  اؤيتهػػػا وم حظػػػة  إذ.والقػػػااءة ال ػػػحيحة  ابة السػػػليمةػالتتػػػ
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ماع المقػػاط  ال ػػوتية الماتبػػة والتػػسايب للػػ  اسػػـ  ػػواتها م حظػػة سقيقػػة وللػػ  سػػ
 اسمػ ءفػي تػسايب  تقػـو الطايقػة المثلػ  .حتػ  ت ػب  طبيعيػة فػي اليػس  واتها مااااج 

 تلمػػػػا اسػػػػتعمؿ  نػػػػهال ػػػػواة فػػػػي الػػػػذاتاة لتثبػػػػت  ، اليػػػػس(ا ذف ،العػػػػيف)   ا ػػػػتااؾللػػػػ
 .يتوف أفةؿ لتسايبمف حاسة في ا أتثا اسنساف

   (ٖٕٔص ،ٜٚٛٔ)سليـ ،                                                        
تسايب  إل العمؿ المساسي فهو يسع   إطااي ػولإلم ء أنمية  ا ة ف

 لتزنبهـ الوقوع في  اسم كيةالتتابة ال حيحة لل  وفؽ القوالس  أ وؿالطلبة 
ظافة وتياسة وسالة الاسـ وتنمية قوة الم حظة وسقة اننتبا  والنظاـ والن ال طأ،

وتسايب الطالب لل   ،تهـ و بااتهـ وحفظ التااث الب اناملو الثاوة اللغوية وتنمية مع
ت حي  الذات حت  يتمتف مف تعسيؿ أ طاكه اسم كية بنفسه وتنمية إستااتيزية 

ة .فة ج لف تحقيؽ ػاغبته في البحث لف اسم ء ال حي  للتلمات غيا المألوف
)وتااة التابية  ة ا  ا  ي سـ اسم ء فاوع اللغ إذالعابية  التتامؿ في تسايب اللغة

 . (ٛٔص ،ٕٕٓٓالسعوسية ، ،والتعليـ
 

 إذايستطي  اف يزعؿ مف ساب اسم ء ساساج م وقاج وماغوباج فيه  مسابوال
ذا   ،ا تنعتب لل  الطلبة تانت الطايقة التي يتبعها في  احه واةحة وسليمة فإنه وا 

ذااسم ء وتياسة سقته  تسايبطلبة نحو التتابة فانه يعزؿ بتمتف مف استمالة ال ما  وا 
  تسايب أقؿتسايب اسمػ ء بزهس  و  اتػتـ ابط اسم ء بتتابة ناسفة مف الممتف انز

  .(ٓٓٔص ،ٜٗٛٔ ،) حاته
 

اف اسمػ ء يحتػؿ تػا   لل  الم اسا والسااسات السػابقة  الباحثة مف اط عو 
غػة العابيػػة وتثيػػااج مػػا يتػػوف ال طػأ التتػػابي فػػي اسمػػ ء سػػبباج متانػه بػػااتة بػػيف فػػاوع الل

 اج أساسػػياج ابػػة ال ػحيحة لن ػػا اة ،ومػػف ثػـ تعػػس التتتػفػي قلػػب المعنػ  ولػػسـ وةػػوح الف
ولإلمػػ ء بعػػس  اواة ازتماليػػة لنقػػؿ ا فتػػاا والتعبيػػا لنهػػا .وةػػ .ةمػػف لنا ػػا الثقافػػ

إمػػساسنـ بثػاوة مػػف  إلػ ة فهػو يهػػسؼ ذلػؾ فواكػس  التابويػػة والتعليميػة التػػي يزنيهػا الطلبػػ
ي تفيػػسنـ فػػي توسػػي  ساكػػاة معلومػػاتهـ اللغويػػة ومػػف ثػػـ القػػساة لتػػااات االمفػػاسات والعبػػ
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  التعبيػا لػف أفتػاانـ بسػهولة ويسػا فةػ ج لػف تعويػسنـ للػ  تتابػة مػا يسػمعوف لل
ساة يف واليس . وا تبػاا قػ  الوةوح واستقاف وتذلؾ تسايب الحواب اسذف والعة مبسال

الطلبػػػة للػػػ  اسػػػـ التلمػػػات وتنميػػػة انتزانػػػات ال ػػػحيحة لػػػس  الطلبػػػة مثػػػؿ العنايػػػة 
 اسمػ ءتتاملية تسايب اللغة العابيػة ةػمف ساب  ؽي. تياسة لل  تحقاـ والنظافةبالنظ

تبيػااج بمػا ي كػـ  أـتػاف  ػغيااج  أيػا، تبعاج للتقسـ الذن يطػاأ للػ  المػتعلـ اسم ءيتنوع ،
اج التػػػساج الطبيعػػػي فػػػي يػػػووظاكفػػػه ماال أنسافػػػهلػػػه وبػػػذلؾ تتنػػػوع  المسػػػتو  الػػػذن يقػػػسـ
 -: يا يأتم أنواله أنـال عب ولعؿ  إل اننتقاؿ مف السهؿ 

 
 قااءتها  سلسبواة بعا أواب ميذ القطعة مف التتيعني نقؿ الت  -اسم ء المنقوؿ: .ٔ

 .(ٖٕٚص ،ٕ٘ٓٓ،الا يسنو )  ح،  ايج ء  فو اج وفهمها وتهزي بع  تلماتها نز
يعتمػس  إذ مػف التعلػيـ ا سػاب ا ولػ مػف اسمػ ء ت ميػذ ال ػفوؼ ي كـ نػذا النػوع  و

 (.ٕ٘ٗص ،ٕٙٓٓ)لطا،لل  التقليس والمحاتاة مسةالتعليـ في تلؾ ال
ابػػػػة ونػػػػذا النػػػػوع نػػػػاـ زػػػػساج نف التلميػػػػذ يتتسػػػػب مػػػػف   لػػػػه العػػػػاسات الحسػػػػنة فػػػػي التت

ا ويتمتػػ  بمهػػااة قوامهػػ ،ـالقلػػ سػػؾوطايقػػة م ،ووةػػعه الواقػػة المقعػػس ،  ب للػػو والزلػػ
الفهػـ ال ػػفون والتعبيػػا  تقػػـو للػػ  ا  ػا  ا نػػواعيف اف التتػػابي فػي حػػالفهػـ والتعبيػػا 

 . (ٓٙٔص ،ٕٕٓٓ)لماا ، التتابي
 
الت ميػػػذ وتهزكػػػة بعػػػ   أمػػػاـيعنػػػي لػػػا  الػػػنص اسم كػػػي  -اسمػػػ ء المنظػػػوا:.ٕ

 .لليهـثـ يمل   لقااءته وفهمه ، الت ميذ أليفثـ يحزب لف  ، تلماته
     (ٗٔ، صٕٛٓٓلطايفي ، ا)                                                     

ويهسؼ نذا النػوع إلػ  تثبيػت اسػـ التلمػة و ػواتها فػي ذنػف الطالػب ومػف متايػا  انػه 
تهيػؤ  طػوة متقسمػة فػي سػبيؿ التعػس يسالس لل  الابط بيف النطؽ والاسـ اسم كػي إذ 

   .( ٖ٘ٔص  ،ٖٕٓٓالحوامسة ، ،لا وا)ت اسم كيةلمعالزة ال عوبا
 .   ويست سـ نذا النوع مف اسم ء في الماحلة انبتساكية الوسط

   (ٜ٘ٔص ،ٜ٘ٛٔمعاوؼ ، )                                                   
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ا يػػاوف ـ يعػػس الت ميػػذ ننػػنػػو نػػوع مػػف أنػػواع اسمػػ ء إذ لػػ-. اسمػػ ء انسػػتمالي :ٖ
لتمػػاس للػػ  انسػػتماع ا أنـ يتتبػػوف التمػػاساج للػػ  إمػػ ء المػػساب لهػػـ .ػص بػػؿ نػػالػػن

وتلعب مهااة انستماع سوااج ناماج في سقة الفهـ الذن تتوقؼ لليه سقة اسزابة و ػحة 
 ( .ٓٙٔص ،ٕٕٓٓالتتابة ) لماا ،

   ت ميذ ال ؼ ال امب والساسب انبتساكي والماحلة اسلساسيػةػمويتناسب نذا النوع 
ومػف متايػػا  تػػسايب الت ميػػذ للػػ  أسػػلوب انسػتنباط الػػذن تسػػت لص منػػه قالػػسة لامػػة 

مطلػػػػوب فػػػػي مواقػػػػؼ تعليميػػػػة  ونػػػػو أسػػػػلوب تابػػػػون ،مػػػػف  ػػػػ ؿ أمثلػػػػة لػػػػسة مت ػػػػابهة
 . (ٚٔص ،ٜ٘ٚٔ)إباانيـ ،متنولة

 

اسػػتمالي ولتػف نسفػػه م تلػػؼ قلػػي ج،إذ نػػو فػي زػػونا  إمػػ ء  اسمػ ء ان تبػػاان : .ٗ
ب فػػػي أن مسػػػتو  الطػػػ ء ان تبػػػاان إلػػػ  ا تبػػػاا قػػػساة الت ميػػػذ أو يهػػػسؼ اسمػػػ 

لػػػػس لقوالتحسيػػػػس مسػػػػتو  إتقػػػػانهـ ساكيػػػػة أو اسلساسيػػػػة أو الثانويػػػػة( )انبتمػػػػي تافتعلي
 . (ٔٙٔص ،ٕٕٓٓ )لماا ،اسم ء ونسفه ت  ي اج لاماج 

ؽ الهػػسؼ المن ػػوس منػػه ينبغػػي اف يتػػوف للػػ  مػػسة معقولػػة لتػػي تتسػػ  الفا ػػة يػػولتحق
 . (ٖٕٚص ،ٕ٘ٓٓ،الا يسن  )  ح ، ـ للتسايب والتعلـلمتعلل
 

 -:فة ج لف أنواع أ ا  مثؿ 
 اان .ػانستب  -   
 ي .ػػػػذاتال  -   
 ي . ػػػالوقاك  -   

 والتي سأتناولها ب تؿ مف ؿ في تحسيس الم طلحات.
 

 ػػأنه  إف إن بػػاسم ءوللػ  الػػاغـ مػػف انتمػػاـ المت   ػػيف فػي اللغػػة والمػػابيف  
أف تػػػػؿ فػػػػاوع المعافػػػػة يعػػػػاني ةػػػػعفاج لامػػػػاج لػػػػس  الت ميػػػػذ والطلبػػػػة للػػػػ  ا ػػػػت ؼ  ػػػػ

 طايقػػػػة التػػػػسايب)منهػػػػا  ةلػػػػس أسػػػػباب إلػػػ ويعػػػػت  نػػػػذا الةػػػػعؼ  مػػػااحلهـ السااسػػػػية ،
ومػا  اسم كيػةمف قبػؿ المساسػيف نسػيما ال ا ػة بتػسايب القوالػس  (المتبعةوا ساليب 

ي ػاف الطايقػة المتبعػة فػ إذ.ا  ا ااسية لها مف اثا في تح يؿ الطلبة في المواس الس
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 فأينبغػي  إذما تالت بسيطة وتقليسية لل  ا ت ؼ المااحؿ السااسية . اسم ءتسايب 
 أسػلوبون يتوف أسػيا طايقػة واحػسة أو  ا ساليباست ساـ  ييتسـ المساب بالماونة ف

 . (ٔٗٔص ،ٖٕٓٓ، الحوامسة ا وا،)لواحس
 

مهػـ فػي معالزػة المواقػؼ التعليميػة  أثػا انػا المػسابولطايقة التسايب التػي ي تا 
الطالػػب العميقػػة فػػي  اغبػػة منهػػاو التابويػػة  ا سػػببعػػ   إلػػ نست تسػػامػػا  إذا ن سػػيما

 .(٘ص ٜٜٔٔ،اوفوآ ،الاحيـ) التعليـواس لم التعلـ ومتابعته المستماة
 

المتاابطػػػػػػة  واسزػػػػػػااءات ا ن ػػػػػػطةمزمولػػػػػػة ) بأنهػػػػػػاؼ طايقػػػػػػة التػػػػػػسايب عػػػػػػاّ وتُ  
 وينفذنا في غافة ال ؼ أو  اازهاالمساب  أوتسلسلة التي ي طط لها المعلـ والم

 .   (فؽ نسفه أو مزمولة أنساؼ معينة لل  أتمؿ وزه ممتيوالتي تسم  له بتحق
   (ٖٕٔص  ،ٜٜ٘ٔ ،لح انا)                                                  

 ػػػػاط التعليمػػػػي الزػػػػة النمعأيةا)ا سػػػػلوب الػػػػذن يسػػػػت سمه المعلػػػػـ فػػػػي تمثػػػػؿ و  
 وأقؿ الوقت والنفقات(.ؽ اكالطا ا بأيسليحقؽ و وؿ المعااؼ 

   (ٓٔص ،ٜٜٜٔ،)البزه                                                         
 

 وا سػاليبلغتنا العابية يعتمس لل  حسف ا تياا الطااكؽ  تسايبالنزاح في  إف 
المهمػػة فػػي ح ػػوؿ الػػتعلـ فتلمػػا  ا ساةقػػة التعلػػيـ نػػي فطاي )التعليميػػة المناسػػبة لهػػا ،

الطلبػػة ومتفاللػػة مػػ  ميػػولهـ واتزانػػاتهـ تانػػت  ألمػػاامنسػػزمة لموقػػؼ التعلػػيـ و تانػت 
ولتنػػػه ن يملػػػؾ الطايقػػػة  ،اسةـ غتيػػػا المػػػفمهمػػػا تػػػاف المعلػػػ تػػػأثيااج  وألمػػػؽفاكػػػسة  أتثػػػا

    .(اف النزاح ن يتوف حليفه في لملهالزيسة ف
                                                           (Chall,1976,137)  

اؿ يحػػػي منهزػػػاج ميتػػػاج باسػػػتعم فأَ حقيقػػػة اف المػػػساب بمقػػػسوا   إلػػػ وبهػػػذا ن ػػػؿ  
 . (٘ٚص ،ٜٚٛٔ ) التلتة ، ي التسايبطايقة زيسة ف

 

طااكػػؽ التػػسايب ومػػا فػػي وتتفػػؽ الباحثػػة مػػ  مػػا زػػاء فػػي آااء المػػابيف والمهتمػػيف  
 ماسة يساسونها ولذا ااتأت  أيةي ػمف اثا تبيا في تح يؿ الطلبة ف لها
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 اسم كيػػةتتبعػػه فػػي السااسػػة الحاليػػة لتػػسايب القوالػػس  زسيػػساج  لوباج ػأسػػتزػػاب  َأف الباحثػػة

ومػػػف  ،قلػػػي ج  إنباننتمػػػاـ  لػػػـ يحػػػظَ  ا سػػػلوبلطالبػػػات ال ػػػؼ الثػػػاني المتوسػػػط ونػػػذا 
 أنػساؼؽ يػي تيػاسة التح ػيؿ وتحققػس يسػهـ فػ فػي التػسايب ا سػلوبنػذا  فأَ  المحتمؿ
 (والذاتي والوقػاكي)انستباان  اسم ءمف  أساليباست سمت الباحثة ث ثة  إذ. اسم ء

( ويػػػػتـ  ػػػػاح ة )القياسػػػػية طػػػػوات الطايقػػػػللػػػػ  وفػػػػؽ  اسم كيػػػػةفػػػػي تػػػػسايب القوالػػػػس 
تبػاا النهػاكي حؿ التماينات وبعس اننتهاء يحسس ان تام ج ومف ثـ  اسم كيالموةوع 

 . الت ويبي ػالمتب  ف ا سلوبلل  وفؽ  اسم كية ا  طاءلغا  ت ويب 
 

 التزابػػةفػػي  اسمػػ ءفػػي تح ػػيؿ  تػػأثيااج  ا تثػػا ا سػػلوبتحسيػػس  وتحػػاوؿ الباحثػػة 
وسػػطة الماحلػػة المتال ػػؼ الثػػاني المتوسػػط وزػػاء ا تيػػاا التػػي تزايهػػا للػػ  طالبػػات 

 التػي تليهػا ي التي تغذن المااحؿمللنظاـ التعلي اسيةا سنف نذ  الماحلة مف القوالس 
تنميػة  إلػ في الماحلػة المتوسػطة يػؤسن  اسم ء سايب وت منها والزامعية ، اسلساسية

 اسلمػػاـ أسػػابالمهػااات التػػي اتتسػػبتها الطالبػػات فػػي الماحلػػة انبتساكيػػة وسلمهػػا للػػ  
 .اسم ءببع  قوالس 

 

 -: باآلتـيلبحث الحالي ا أهميةوفي ضوء ما تقدم تتجلى 
 

بوسػاطتها  اسنسػافيسػتطي   إذات ػاؿ مهمػة  أساةاللغة ب واة لامػة تونهػا  أنمية .ٔ
 المزتم  . فااسأغيا  مف التفانـ م  

 

 اللغة العابية في متابعة التطوا ومسياة النهو  الحةاان نمتنا. أنمية . ٕ
 

ػ اسم ء أنمية. ٖ ػ افػي اللغػة العابيػة تونػه فالج ف فاولهػا ويتمتػ  ب ػلة وثيقػة مػا مهمج
 .ة مهمة مف وساكؿ التتابة ال حيحةنه وسيلألف  فة ج ، ا  ا بالفاوع 

 

ت ػويب لإلمػ ء فػي  أسػاليب ةث ثػسااسػة للػ  حػس للػـ الباحثػة تناولػت  أوؿ نهاإِ  .ٗ
 في الماحلة المتوسطة . اسم كية ا  طاء
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 -ث:ـــالبح مرمى ثالثًا :
فػػػػي ت ػػػػويب الػػػػذاتي والوقػػػػاكي و انسػػػػتباان  اسمػػػػ ء البحػػػػث معافػػػػة اثػػػػا امػػػػيي 

 لس  طالبات ال ؼ الثاني المتوسط . اسم كية ا  طاء
 
 

 -فرضيات البحث:رابعًا : 
 

سازػات بػيف متوسػط  (ٓ,٘ٓ)مسػتو  لنػس  إح ػاكيةة فاؽ ذو سنلػ ليب نناؾ .ٔ
 سازػات وبػيف متوسػط اذاتيجػ ات ويبج  ا  طاءال كي ي وبف  الطالبات تح يؿ

 .ايج وقاك ات ويبج    طاءي ي وبف االطالبات ال ك  يؿتح

 

سازػات ( بػيف متوسػط ٓ,٘ٓ. ليب نناؾ فاؽ ذو سنلة إح ػاكية لنػس مسػتو  )ٕ
 سازػات وبيف متوسػط اذاتيج  اال كي ي وبف ا  طاء ت ويبج تح يؿ الطالبات 

 .ااستباايج  اا  طاء ت ويبج  تح يؿ الطالبات ال كي ي وبف
 

 سازػات( بػيف متوسػط ٓ,٘ٓؽ ذو سنلة إح ػاكية لنػس مسػتو  ). ليب نناؾ فا ٖ
وبػػػػيف متوسػػػػط  اوقاكيجػػػػ اتح ػػػػيؿ الطالبػػػػات ال كػػػػي ي ػػػػوبف ا  طػػػػاء ت ػػػػويبج 

 ااستباايج  اتح يؿ الطالبات ال كي ي وبف ا  طاء ت ويبج  سازات
 

 
 
 
 
 
 

 -:ثــحدود البحخامسًا : 
 . في ماتت بعقوبة ةمتوسطال اابمسالالبحث لل   يتحسس. ٔ
 ـ (  ٕٓٔٓ -ٜٕٓٓ. لينة مف طالبات ال ؼ الثاني المتوسط للعاـ السااسي )ٕ
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 .في مساسة الزوانا    

 ػػػػػ ؿ العػػػػػاـ السااسػػػػػي  تسايسػػػػػهالمقػػػػػاا  اسمػػػػػ ءمػػػػػف تتػػػػػاب وةػػػػػولات م أابعػػػػػة .ٖ
واسػػػـ الهمػػػػتة  ، ا لػػػػؼ )اسػػػػـ الهمػػػتة المتوسػػػػطة للػػػ  يونػػػ (ـ  ٕٓٔٓ -ٜٕٓٓ)

للػػػ   الهمػػػتة المفػػػاسةو  للػػػ  اليػػػاءالمتوسػػػطة  واسػػػـ الهمػػػتة  الػػػواو، للػػػالمتوسػػػطة 
 (.السطا

 (.اكي، الذاتي، الوقيب ا  طاء اسم كية )انستباانلت و  أساليبث ثة . ٗ

 .( ـ ٕٓٔٓ -ٜٕٓٓ)اـ  ػػي ا وؿ للعػلسااسالف ؿ ا. ٘
 

 -:حتديد املصطلحاتسادسًا : 
 -ة :ــلغـ  الءــاإلم

ي معزػػػػـ العػػػػيف  بػػػػي لبػػػػس الػػػػاحمف اسمػػػػ ء : زػػػػاء فػػػػ - لافػػػػه الفاانيػػػػسن      
نػػػػو اسمػػػػ ء  (ملػػػػي)فػػػػي مػػػػاسة  نػػػػػ (٘ٚٔال ليػػػػؿ بػػػػف احمػػػػس الفاانيػػػػسن المتوفػػػػػ  )

اسم ُؿ لل  التاتب وفي ماسة )مأل( ما ت ف نا للػ  ا مػا، أن تنػت معػه فػي 
 لاونت لليه .ما ت لل  ف ف : م واته، والمما ة  المعاونة

 ( ٖٙٗس.ت، ص ، )الفاانيسن                                                
يء : ّؿ ال ػمػأمػاسة )ملػؿ( ) فػي زػاء فػي لسػاف العػاب  :اسمػ ء -ابف منظػوا لافه 

وفػي  ونػذا مػف أمػؿ، *(ٔ)(َفْلُيْمِلْؿ َوِلَيُه ِباْلَعػْسؿِ التنتيؿ ) يػوف ،م    تأمّله، وأقاله فتتب
 .ونذا مف أمل .**(ٕ)(ةج َوَأِ ي ج َفِهَي ُتْمَل  َلَلْيِه ُبْتاَ ) أيةاالتنتيؿ 

ويقػاؿ   : لغة أنؿ الحزػات، وبنػي أسػس ، وأمليػت : لغػة بنػي تمػيـ أمللتوقاؿ الفااء : 
 : أمللت التتاب ،وأمليته ، إذا ألقيته لل  التاتب ليتتبه ( . 

 (ٕٛٙ،صٔٔس.ت ،ج )ابف منظوا،                                             
 َأَم   يا  يأُمؿ بالةـ  (:)اَ َمؿ( اّلازاء يقاؿ )أّمؿ اسم ء -الااتن لافه

     و) تَأمَُّؿ( ال يء نظا إليه مستبيناج  تأِمي ( )بفتحتيف و)َأمَّله( أيةا                 
 (ٕ٘، صٜٔٛٔ،)الااتن. (له                 

                                                 

 ( .181مه اآليت  ( سورة البقرة ) *)
 (  . ٘)**( سواة الفاقاف ) مف اآلية 
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م ء، وأملي إم ن،مف أمؿ  : اسم ء - البستاني لافه    التاتب    اب للالتت وا 
 . (ٚٚص  ، ٕٓٓٓ،البستاني )ألقا  لليه فتتبه لنه                    

 

 -: اصطالحا  ـ  اإلمالء
   أو  التلميذ وتتتب مف قبله ػتلمات وأفتاا ومقاط  تقاأ لل":Cood لافه -

   والغا   . اآقبؿ   ص وتتتب مف قبؿ   ص ف ػتمل  م                
                                            قابليته لل  ا تباا  أوالمتعلـ لل  التمايف ؾ نو تعويس مف ذل              
 ."م تلفة مف اللغةأ ا   زوانبو  التهزي              

Cood,1973, p180 )                                                                        ) 
  
 . " حسب موقعها في الزملةبتتابة التلمات تتابة  حيحة " : إباانيـ لافه -

    (ٛٛ، صٜ٘ٚٔ)إباانيـ ،                                                      
 اموت متتوبة     إل المسمولة المفهومة  ا  واتتحويؿ  " :لافه معاوؼ - 

  مواةعها  فيالحاوؼ  نذ  توة  ف أَ لل  ، )الحاوؼ(                    
 وظهوا نستقامة اللفظ  وذلؾ ،ال حيحة مف التلمة                     
  ." لتؿ  وت امت المااس فيتوف  المعن                      

   (ٚ٘ٔص  ،ٜ٘ٛٔ)معاوؼ،                                                     
 اج و مطابقاج للقوالس   اسماج  حيح اسـ ما يمل  مف التلمات " لافه العتاون: -

 (.ٓٚٔ، صٜٛٛٔ) العتاون ،  "المتعاافه اسم كية                     
 

  الطلبة القساة لل  اسـ الحاوؼ وتتابة التلمات تتابة  إتساب " :لوسياآل لافه -
 واست اازها مف الذاتاة تما  الزملة فيموقعه حسب ب حيحة                    

 " .ال حيحة حفظت ب واتها                    
 (     ٔ٘ص ،ٜٜٓٔ، وآ اوف،  لوسي)اآل                                          

 ة اسما إم كيا يةمف س مة لف الفتا  الامتية للتعبيا ا ساة ":لطالافه  -
 ـ وحها و وف القلـ مف ال طأ في الاسوةو ة و حتها التتاب                

لانة                   . (ٖٕٔص ،ٕٙٓٓ)لطا ، "لل  فهـ المتتوب اائالقوا 
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 -تعريف اإلمالء إجرائيا :

 

زوسة ال ط وسالة ات والحاوؼ و الاسـ ال حي  للتلم مهااات إتساب الطالبات )
الذاتاة فظ في حُ  الل  م بانلتماسالقوالس اسم كية المعاوفة وفؽ لل  التتابة 
 .( ال حيحة ب واتها

 
    -ة :ـالستباري لغاإلمالء ا

واُسػػبا لػػي مػػا لنػػس  أن  ..وَسػػَبا ال ػػَيء َسػػباا حػػَتَا  وَ َبػػاُ  سػػبا :الّسػػُبا: التزاَبةُ ) -
با: .الَلمػػػه ََ والسَّػػػبا َمَ ػػػسُا َسػػػَبَا الُزػػػاَح َيسػػػُباُ  وَيسػػػِباُ  ُتنػػػِه أ مػػػا.  اسػػػتِ ااُج والَب

. وفػػي حػػسيث الغػػاا:أبو بتػػا وِنهاَيتُػػه َمْسػػُبَاُتُه َيعػػاَؼ َغػػواَ  .َسػػبااج َنَظػػا مِقػػساَا  وقاسػػَه لِ 
وَأنَظا نؿ فيه َأحػس أو َتِباَ  غِباَ  وأَ   َقبلَؾ أن َأ تَ : ن َتسَ له حت  َأُسِبا  )اة  اهلل لنه

 والسِّْبُا اَ  ُؿ واللِّوُف والَهْيَكُة والَمْنَظُا. . يء يؤذن
   (ٖٓٗ، صٗ،ت جس ابف منظوا،)                                                

 : قاب غػوا  بالمسػباا، وَسػَبَا   .وَ َبا  ،ويقاؿ : َسَبا الزاح َسْبااج : حتا  –)َسَبَا (  -
 .(ٖٔٗص ،ٜٜٛٔم طف ، وآ اوف، ) ليعاؼ ما لنس  َ َبَا  ف ناج :

 
 -اإلمالء االستباري اصطالحا  :

الطلبػة ا فهػـ بي سػأل نػا تزايػسا وحقيقتػه تتمثػؿ فػيعني أاقػ  أنػواع اسمػ ء و 
ة الت ػػؼ لػف معافػػنػذا النػوع يهػػسؼ إلػ   إذللقالػسة اسم كيػة وطايقػػة تتابػة التلمػػات 

مػػػة للػػػ  نحػػػو معػػػيف ن التػػػي تقتةػػػي اف تتتػػػب التل اسم كيػػػةالطلبػػػة لحقيقػػػة القالػػػسة 
لػف  يت ػفاف نهمػاأَ مػف حيػث ان باان ت اسم ءولل  ذلؾ فهو ي به  لل  نحو آ ا،

الت ػػؼ   إلػػي انػػه يهػػسؼ ػلنػػه فػػيتيػػس للطلبػػة ولتنػػة  ؽتحقػػالػػذن  لتح ػػيلياالمسػػتو  
 القوالػس الم تلفػة ف معافة الطلبة للقوالس الم تلفة والتمايت والتبػايف الػذن يتػوف بػيفػل
 وطايقػػػة تتابػػػة التلمػػػات اسم كيػػػةونػػػو يتمثػػػؿ فػػػي حقيقتػػػه فػػػي فهػػػـ المػػػتعلـ للقالػػػسة  ،
 . (ٕٚٗ ، ص ٖٖٔص ،.ت ، ساستيتة )
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 -إلمالء االستباري :لالتعريف اإلجرائي 
م كيػػػػة ال ػػػػحيحة للتلمػػػػة وتوظيفهػػػػا  ة القالػػػػسة اسقػػػػساة الطالبػػػػات للػػػػ  معافػػػػ

 للػ  تزػابتهف القوالػس السػابقة الم تلفػة موةػحاتوذلػؾ بانلتمػاس للتتابة ال حيحة 
 التمايت والتبايف فيما بينهما .

 

 -لغة :ـ اإلمالء الذاتي 
 آااء إلػػػ   يازػػ يّ ذاتِػػ سُ ْقػػنَ  سبا َ قػػاؿ فػػي ي .ُص  ْ : الػػنفب وال َّػػاتُ الػػذاتي: الػػذَّ  

ه ونفسػه فػ ف بذاتػه ولينِػ ص وانفعانته ونو   ؼ النقس الموةولي ويقاؿ زاءَ  ْ ال َّ 
 .المةماةاياته سَ  :ف ذات نِفسهلافه مويقاؿ 

   (ٖٚٓص، ٜٜٛٔ،  وآ اوفم طف ، )                                  
 -: اصطالحا   ـ اإلمالء الذاتي

ف يملي المتعلـ مف   ؿ النص اسم كي غيباج لل  نفسه مػف ذاتاتػه ونػذا أَ "ونو  .ٔ
ف يطلػب المػػساب ف ظهػا قلػب مػػف قبػؿ أن أَ ػقػس حفظػه لػػ يتػػوفف يتطلػب أَ ا مػا 

 –)ن ػػػا( ناسفػػػاج ن يتزػػػاوت بةػػػعة اسػػػطا  ػػػعااج أو نثػػػااج يحفظػػػوا ف ط بػػػه أف ػمػػػ
ذا النػػوع مػػف اسمػػ ء ونػػتػػه فػػي غافػػة ال ػػؼ بإ ػػااؼ المػػساب ،لي ػػاا إلػػ  تتاب
الػػذن سػػيحتازه فػػي حياتػػه المساسػػية ومػػا ،  نػػه اسمػػ ء الػػوظيفي مفيػػس وةػػاوان

 . (ٓٙٔص، ٜ٘ٛٔ،  ) معاوؼ" بعسنا
 

وفيػػه ، بعػػسنا  ي حياتػػه السااسػػية ومػػافػػه نػػوع ةػػاوان ومهػػـ للمػػتعلـ يحتازػػ "ونػػو .ٕ
يحفظػوا  فألػب لل  نفسػه مػف ذاتاتػه وننػا ا مػا يتط اسم كيالمتعلـ النص  يملي
 إلػػ اا لي ػػاا نثػػ أواا عسػػواء تػػاف   ػػ معينػػا ناسفػػا ن يتزػػاوت البةػػعة اسػػطان ػػا 

 ".ال ؼ بإ ااؼ المسابي غافة تتابته ف
   (ٔٗص ،ٜٙٛٔ ، أبو مغلي )                                                  
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ويػسوف فيهػا   ءاسمػمفتػاة  طالبف يقتني الأب أ حابه يوطئالذن  ا سلوب "ونو .ٖ
.منذ بساية العػاـ ال اكعة لل  مستو  الف ؿ وا  طاءلها  أمثلة القوالس ال تمة م 

 طايقة است ساـ نذ  المفتاة مؤتساج لل  المساب للطلبةالسااسي يبيف 
ؽ الفاكػػسة منهػػا يػػماازعتهػػا لنػػس الحازػػة لتحق سمتػػافمػػ  حسػػف ال ػػط  . بهػػاالعنايػػة   

وسػيزس اغػـ ذلػؾ  اسم ءمفتاات   اآلواالحيف بيف  يااز  فأ المسابلل  ويزب 
 مػػػاات يعيػػػسوف تتابتهػػا  أ ػػحابهاويزعػػػؿ  ليهػػاإِ يلفػػت النظػػػا  فألليػػػه  أ طػػاءفيهػػا 
 . (ٜٖٖص،  ٕٓٓٓ،  حاتة)"  لس

 

 -التعريف اإلجرائي لإلمالء الذاتي :
الزسيػػسة  والمهػػاااتات والمعلومػػتتسػػاب المعػػػااؼ للػػ  اات الفاسيػػة قػػساة الطالبػػ

 مػف بإ ػااؼفي سلسػلة مػف ال طػوات  ذاتياج  ا ساسيةحازاتهف ؽ يلةاواية في تحقوا
 ـ نفسػها بنفسػها و ػونج لل  أف تتحمؿ الطالبة نتاكج ا تياااتهػا وتقػوّ  اوتوزيهه باحثةال
 .المحسسة   نساؼ  الإ
 

 -لغة : ـ اإلمالء الوقائي
فعاس لليػؾ  :بو معقؿ الهذليوقاُ  اهلل َوقياج ووقاية وواقية:  انه ؛ قاؿ أ )وقي ( :  -

 إف لُتفَّ حظَّاج وواقته تواقية الت ب .
 

: فػػػػوق  أحػػػػستـ وزهػػػػه النػػػاا؛ وقيػػػػُت ال ػػػػيء أقيػػػػه إذا  النبػػػػون ال ػػػايؼ وفػػػي الحػػػػسيث
ته وَسَتاتْ  ََ  (.ٔٓٗص ، س.ت، )ابف منظوا ه لف ا ذ ....(ُ ْف

 

وال ػػيء َوقيػػاج  َب الَم ػػَي،اػ.َحفَػػي ونػػػػػ  )يقػػي( َوقيػػاج ووقػػ   ف الَحفػػ ػ)وقَػػَ ( الفػػاُب مػػ -
  ،وءوقا  اهلل مف السًّ ويقاؿ وحما   ا ذ ووقاية و َواقية:  انه لف 

ـَ اهلل ):قولػػػه تعػػال التنتيػػؿ العتيػػت  فػػػيو أن تػػػ  َء منػػه ،وقػػا  السًّػػوءَ و   َ ػػا ذِلػػػَؾ  َفَوقَػػػاُن
 .(ٕ٘ٓٔص ،ٜٜٛٔ، وآ اوفم طف ،) أ لحه،َوقياج ووقياج  وا ما.*(ٔ)(ـاليو 

                                                 

 ( 11سورة اإلوسان )مه اآليت  (*)
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 -: اصطالحا  ـ الوقائي  اإلمالء

 با  طػػػػػاءالماتبطػػػػػة  اسم كيػػػػػةيعتمػػػػػس للػػػػػ  تػػػػػسايب القوالػػػػػس  أسػػػػػلوبونػػػػػو" 
التػػػػسايب للػػػػ  نطػػػػؽ : ا وؿ أمػػػػاافوياالػػػػ  فيػػػػه  ال ػػػػاكعة بػػػػيف الطالبػػػػات ، اسم كيػػػػة
والثػاني: غيػا  مػف ت التلمػة تستطي  الطالبػة اف تميػت تػؿ  ػوت مػف أ ػوا إذالتلمة 

 ،باسػػت ساـ السػػبواة  فيػػهال ػػواة ال ػػحيحة لمػػا ا طػػأف  للػػ  تتابػػةتػػسايب الطالبػػات 
   ." التلمات التي يحسث فيها  طألل  حت  يتـ سيطاة الطالبة 

   (ٜٔٔص ،ٜٜٜٔ،  حاتة)                                                      
 

 -التعريف اإلجرائي لإلمالء الوقائي:
ف  ػػ ؿ ػال ػػحيحة فػػي التتابػػة مػػ اسم كيػػةقػػساة تاتيػػت الطالبػػة للػػ  القالػػسة 

 ها الطالبات .ال اكعة التي تق  في   طاءامعافتها 
 

 -لغة :ـ اإلمالئي  أالخط
 

س ال واب الَ َطأ والَ طاُء :         تيؿ العتيتػالتني ػوف ،أػوقس أْ طَ  . ةَّ
في معن  ل اتـ أو لسَّا  بالياء  نه .( *)ٔ(هِ بِ  ـْ َطأتُ  ْ ا أَ يمَ اح فِ ُزنَ  ـْ يتُ لَ لَ  َب يْ لَ وَ  )

. وقوؿ اؤبة  َغِلْطتـُ
 فأنَت ن َتْنَس  ون ُتموتُ     َاّب ِإْف أْ َطأُت،أو َنسِيُت       يا   
 

وأَ َطَأ الطَّايؽ : َلَسؿ لنه ، وأ َطأ الاَّامي الغا  : لـ ُيْ به . وأْ َطأ َنْوؤ  إذا 
 ( . ٘ٙص ،ٔ، جابف منظوا، س.ت )َطَلَب حازته فلـ َيْنَزْ  ولـ ُي ب  يكاج 

 

 

 

 

 

                                                 

 (.5)*( سورة األحزاب )مه اآليت 
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س ُيَمُس ،وقائ بها قولُه تعال  " اّنَ َطّأ " و) أْ َطػأ( و)َتَ طّػأ( )الَ َطأ( ةس الّ َواب وق
َ ِطػػػػ ( بمعنػػػػ  ون َتَقػػػػؿ َأَ َطيػػػػُت وبعةػػػػهـ يقولػػػػه و) الِ ػػػػّطُء( الػػػػّذْنب ونػػػػو م ػػػػسا )

  ء(ة ( ويزوت ت سيسنا والزم  )الَ َطايا(،و)الَ َاطِ كيبالتسا وانسـ )الَ ط
 َأْ طَأ.مف َتَعّمس ما ن ينِبغي.و)َتَ ّطأ( له في المسألة 
      (ٓٛٔ-ٜٚٔ،صٜٔٛٔ)الااتن ،                                                

أ ،وَ ِطَكا : -)َ ِطَئ(  ََ ) قَػاُلوا َيػا َأَباَنػا  َتَعْمَس الذنبَ  وفي التنتيؿ العتيػت أو ،أذنبَ َط
. و َغلػػِط )حػػاس لػػف َ طػػئال طػػأ: )أ طػػأ(: .(* ٔ)(َ ػػاطِكِيفَ  وَبَنػػا إنَّػػا ُتنَّػػااْسػػَتْغِفْا لَنػػَا ُذنُ 

أذنػب لمػساج  ويقاؿ: أ طأ فػ ف : فأ طأ فله أزْا، َمف ازتهسَ وفي الحسيث: ال واب( 
مثػػؿ يةػػاب لمػػف طلػػب )أْ َطػػأ  َنػػْوُءؾ(:   ػػبُه وقػػولهـ:أو سػػهواج. والهَػػَسؼ ونحػػَوُ  لػػـ ي

إف  )ُعّتمَس منه وفػي التنتيػؿ العتيػتتأو ما ُ  ،: )الذنُب ((ْط ءُ )ال ِ لليها.حازة فلـ يقسا 
كػاج قْتلهُ  َْ َْ َْ َْ َْ َْ َْ عػؿ ونػو ةػس )الَ َطػاُء(: مػا لػـ يتعمػس مػف الف (**ٕ)تبيػااج ( ـ َتػاف ِ ْط

 .***( )(لف أمّتي الَ َطأ والنسياف ف )اُ النبون ال اؼ: وفي الحسيثال واب.
   (ٕٕٗص ،ٜٜٛٔم طف ، وآ اوف، )                                          

 -:صطالحاـ االخطأ اإلمالئي 
.لافه نزاب :نو" ال طأ الناتج لف لسـ قػساة الت ميػذ للػ  تتابػة تلمػات القطعػة ٔ

المو ػػوفة تتابػػة  ػػحيحة واسػػمها بال ػػتؿ  اسزػػااءاتوفػػؽ للػػ  المعػػسة ن تبػػاانـ 
ل  تبػاا سػواء أتػاف المعػسة  اسم كيػةال حي  الذن يتطابؽ م  اسمها في القطعة 

 في أن زتء منها"  أوال طأ في  تؿ التلمة تتؿ 
                                                                     (ٕٓ، صٜٜٚٔ)نزاب ،                                                       
فهػػػػـ المعنػػػػ   لػػػػسـتػػػػؤسن إلػػػػ  أ طػػػػاء فػػػػي التتابػػػػة " بأنهػػػػا اةػػػػي:القوقػػػػس لافتهػػػػا  .ٕ

 ".ق وا التلميذ في التعبيا التتابيوتسبب المق وس 

 (ٖٔ، صٜٔٛٔ، قاةيال)                                                     

 

                                                 

 (97اآليت  ) يوسف )*( سورة 

 ( .31سرا  )مه اآليت )**( سورة اإل

 .1993، 145،ص1)***( عبد الرحمه به الكمال جالل الديه السيوطي ،الدر المىثور ،ج
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ي حػػاوؼ التلمػػة المق ػػوسة أو نق ػػانها أو التيػػاسة فػػ "نػػو :وآ ػػاوف ولافػػه الػػاحيـ .ٖ
 ا ويسػػػػببػقااءتهػػػػاسػػػػتبسالها بغيانػػػػا أو اسػػػػمها ب ػػػػواة غيػػػػا واةػػػػحة ممػػػػا يعطػػػػؿ 

يفة للية الغمو  وتعطيػؿ وةػمعنانا مما يتاتب  تعطؿ ت ويه التلمة أو تحايؼ
 (.ٜٖٔ، صٜٜٔٔ)الاحيـ ، وآ اوف ،"ة التتاب

 
المق ػػوسة أو نق ػػنا لمػػة ،أو أتثػػا للػػ  التَج  إذا تسنػػا حافػػا " : بأنهػػا الػػااونلافػػه  .ٗ

                  ." و وننا  ،ا ولطلن حافنا معنانا ، نتوف قس ،استبسلنا بها غيانامنها أو 

   (ٖٓص  ،ٕٓٓٓ، )الااون                                                      
 -: التعريف اإلجرائي للخطأ اإلمالئي

 أتثػػا أواسػػتبساؿ حػػاؼ  أونق ػػاف  أوي اسػػـ التلمػػة بسػػبب تيػػاسة غييػػا فػػنػػو ت
ممػا في اسػـ الحػاوؼ والتلمػات  المتعااؼ لليها اسم كية ب تؿ ي الؼ القوالسمنها 

 . وغمو  معنانايعطؿ قااءتها 
 

 -: المرحلة المتوسطة
 

   -واس تحسيسنا في نظاـ المسااب الثانوية لل  النحو اآلتي :       
لساسيػػة"يتػػوف التعلػػيـ الثػػانون للػػ  مػػاحلتيف متتػػابعتيف متوسػػطة    مػػسة تػػؿ منهمػػا  وا 

حلػػة سااسػػية يقبػػػؿ فيهػػا الطلبػػة الػػػذيف ويعنػػػي فػػي الماحلػػة المتوسػػػطة ما ثػػ ث سػػنوات 
مػػػا يعاسلهػػػا ومػػػسة السااسػػػة ثػػػ ث سػػػنوات وتهػػػسؼ إلػػػ   أو أتملػػػوا الماحلػػػة انبتساكيػػػة ،

اتت ػػػػػاؼ قابليػػػػػات الطلبػػػػػة وميػػػػػولهـ وموا ػػػػػلة اننتمػػػػػاـ بأسػػػػػب المعافػػػػػة والمهػػػػػااات 
ة أو وانتزانػػات والعمػػؿ للػػ  تحقيػػؽ تتاملهػػا ومتابعػػة تطبيقاتهػػا تمهيػػسجا للماحلػػة التاليػػ

 الحياة العملية اسنتازية "
 (ٜٗٛٔ)وتااة التابية ،العااؽ ،                                                 
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 -ابقة :ـات سـدراس  
لاعض  الررااا ا الاا ع)ا عالضرعياا ناية(عياا  ذاا  يتضمن هذا الفصل عرضا   

، نقاار م(لاا  اإلفاا ر التاا  اعمضااا عميلاا  الع حةااا ع يااا العحااا الحاا ل  الضالقااا عمنضاان  
 .من م(لةيتل  نت(ظيمل  أف را

 -:ــةربيـات عــأوال : دراس   
 

 .م 1984دراسة الجشعمي ،  .1

 
 .م1998راوي ، دراسة ال .2

 
 .م 2004دراسة سممان ،  .3

 
 .م 2007دراسة العزاوي ،  .4

 

 -: ةــأجنبيات ــدراس ًا : ـــثاني
 
 Sally,1976 )دراسة سالي ) .1   

 
 ( . Kaga, 1985 دراسة كاغا ) .2
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 -ة :ـــات عربيـــدراس –أوال    
 
 -:م 1984ي ، ـة الجشعمـ. دراس1

فاا  ماا ر   ذياا  تحصاايل التالمانر نالمااامن  فاااعررااااا م) ر(ااا عااين أااامنع  الم(ظاا 
هذه الررااا إلى مضرفا أفضميا ايامنعين الم(ظنر نالمامن  فا  تضماي   رمااإلمالء  

  التحصايل فا  اذ الصا  الراعاا اتعتاراو  نمضرفاا اةار مت يار الةا(س فايااإلمالء لتالم
، رعياا عاعان ر(ار كل من ايامنعين ،أةريا هذه الررااا ف  ةملنريا الضراق، كميا الت

 .ة مضا ع رار
مرراااتين اعتااراويتين مختمعتااين  اع(ااناويعصاانر  اختاا ر الع حااا للاار  العحااا  )اا ينتح)

هماا  مرراااا الرناعاا  نمرراااا عاانل كاار  كاال مرراااا ماان قعاا   اتعظميااا فاا  ع اارار 
مةماااانعتين  إلااااى ايرعاااااصاااا(  ال(ااااض   إذتضاااا  (ااااضعتين لمصاااا  الراعااااا اتعتااااراو  

لتمةااال المةمنعاااا   تممياااذا  نتممياااذ  65  عناقاااا ع801ا العحاااا ععم اااا عي(ااا تةاااريعيتين،
  ماان مرراااا الرناعاا  ن(ااضعا ع   ماان مرراااا أالمتكن(ااا ماان (ااضعا ع التةريعيااا اينلااى

  تممياااذا  نتممياااذ  62عماااى نفاااق اياااامن  الم(ظااانر نع  التااا  عمااا ت تالماااذتلعااانل كااار  ن 
  من مررااا عانل كار  ن(اضعا أعالمتكن(ا من (ضعا  ا التةريعيا الة (ياالتمةل المةمنع

   عمى نفق ايامن  المامن  .الت  عم ت تالمذتل  ن  ع   من مرراا الرناع 
عي(اا  ياذ  أا عيا عما   الع حاا اإلماالء لتالم1مر  التةرعا الت  ااتمرا ع نعيما 

 العحا .
الضماااار الزم(اااا  ع -حااااا فاااا  المت يااااراا ا تيااااا الع حااااا عااااين مةماااانعت  الع ك فاااا  

، ررةاااا ا اتختعاااا ر 8811-8812لمضاااا   ررةاااا ا (صاااا  الااااا(ا  نر،ال(لاااامحااااانع   ع 
ا إمالويااا ااختاا ر الع حااا قعضاا،ا إحصاا ويا ارنق ذاا رتلااا  تكاان ه(اا   فااامااف.  ال)عماا  

ا ع(اناوي   مان منضانع ا كتا   ال)اراء  لمصا  ا  كمما16ن عاتكن(اا ماع(نا(ل  عاي   
 يااذح الع حااا (فااافا رفاا تر التالمصااح،تختعاا ر التحصيم ا  لتكاانن ماا ر  راعا اتعتااراواالاا

ر  لمكمماااااا اا ناحااااااأععاااااى ررةااااامتعضااااا   أاااااامن  التصاااااحيح خااااا ر  الصااااا  ،اإلمالوياااااا 
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نلتحميااال (تااا وث العحاااا اااااتخر  الع حاااا  .ا غيااار الصاااحيحا االصاااحيحا نصااافرا  لمكممااا
   - ول اإلحص ويا ا تيا  ااالنا

متناااع ا لفاارنق عااين لضي(تااين مااات)متين لمضرفااا رتلااا ا   T.Testعاتختعاا ر التاا و  
ةعاااا ا لمضرفااااا مض ماااال Pearson)  مل ارتعاااا ع  عيرااااانناااااامةماااانعت  العحااااا نعمض

 التصحيح عين الع حا نالمصحح ا خر .
نعضااار تحميااال ال(تااا وث تنصااال الع حاااا فااا  رراااااتف إلاااى نةااانر فااارنق ذاا رتلاااا  

ن  ااماعماى نفاق ايعم ت تالمذتل  إحص ويا لمصمحا المةمنعا التةريعيا اينلى الت  
ااامنعين   كااال ايافاا يااذاةاار لمةاا(س فاا  تحصاايل التالم ر  نةاانراالم(ظاانر فضااال  عاان عاا

 .     8811 ، عالة(ضم  .  06,0ع(ر ماتنى رتلا ع
 
 -:م 1998 . دراسة الراوي ،2

اةر اااتضم ل ةالةاا أاا لي  اختع رياف فا  تحصايل ع هذه الررااا إلى مضرفا رما 
،أةريااااا هااااذه الررااااااا فاااا  ةملنريااااا   مااااالءع لعاااا ا الصاااا  اينل المتناااااع فاااا  اإل

 الضراق ، كميا الترعيا عاعن ر(ر  ة مضا ع رار .

للاار  العحااا تاا  اختياا ر تصاامي  تةريعاا  ذا ضااعع ةزواا  ناختاا را مرراااا  )اا ينتح)
 حعين لمع( ا الناقضا ف  نحر   الم(صنر ع رار عصنر  ع(اناويا لتععياق التةرعاا فيلا 

نل المتناع عصنر  ع(ناويا أيضا  عم اا عي(اا ناخت را ةالا (ض  من الص  اي ،
  (ااضعا عأ  اااا  ع لعاا ف22منزعاا عااين ةااالا مةمنعا ا عناقااا ع ،   ع لعااا55العحاا ع

نقااار مةمااااا (ااااضعا عأ     ع لعااااا فااا  (ااااضعا ع  .20  ع لعاااا فاااا  (اااضعا ع   نع21نع
مااان متضااارر نمةماااا (اااضعا  ع اااامن  اتختيااا ر ختعااارالتااا  ت المةمنعاااا التةريعياااا اينلاااى

ن مةمااا (ااضعا  الفراغاا ا ع ااامن  ماالءتختعاار التاا  ا التةريعيااا الة (يااا ا  المةمنعااع 
الع حةاا  ا ك فا  ياامن  اتختعا را. نقارعتختعار التا     المةمنعا التةريعيا الة لةاا ع

 -  المت يراا ا تيا ااعين ع لع ا مةمنع ا العحا ف
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فا  الضا   الم ضا  ال(ل وياا ا  ا الم اا الضرعيااااررة نع  ع ل(النر ،ااع الضمر الزم(  محا
ةار فارنق ذاا رتلاا تن ما  فع ء نايمل ا  تحصيل الرراا  لآلال ، المضمنم ا الا ع)ا،

 إحص ويا.
نمن اةل قيا س  ، احر ع(ر أاعن   88مر  عا رراا الع حةا مةمنع ا العح 

عع)اااا الع حةاااا اختعااا را  تحصااايمي   مةمنعااا ا العحاااا ع لعااا ا  تكتااااعفالتحصااايل الاااذا 
   ع لصاااارق نالةعاااا ا نال(اااامنليا نالتمييااااز عضاااار عرضااااف عمااااى (خعااااف ماااان الخعااااراء متااااام

ممااا    ف)ااار  مااان ف)اااراا اتختيااا ر مااان متضااارر ن 20ع ل  اتختعااا ر ماااننالمتخصصاااين تااا
 .الفراغ ا نايامن  اتختع را

 را، مرعاااا اتعااا ين ايحااا تحميااالعاااااتخرما الع حةاااا لمض لةاااا العي (ااا ا إحصااا وي    
فضاال  عان  فقا (نن (ايفين  ،عارانن  -نمض مل اايعرم نيرانن ،مض مل ارتع ع  عن ك ا، 

إلى نةنر فرنق ذاا رتلا إحص ويا الررااا تنصما   ق (نن صضنعا الف)راا نتميزه 
  .                                                 06,0ع(ر ماتنى ع

اختعااارا التااا   نقااار أظلااارا ال(تااا وث تفااانق ع لعااا ا المةمنعاااا التةريعياااا اينلاااى 
عمااااى كاااال ماااان ع لعاااا ا المةمنعااااا التةريعيااااا الة (يااااا  اتختياااا ر ماااان متضاااارر  ع ااااامن 

 .  8881عالرانا ، نالمةمنعا التةريعيا الة لةا ف  التحصيل . 
 
 -:م 2004. دراسة سممان ،3

 تلااا  فااا  مضرفاااا عاةااار تةزواااا ال)ناعااار اإلمالوياااا نتععي) إلاااىهاااذه الرراااااا  رماااا 
أةرياا هاذه الرراااا فا   ،فا  ما ر  اإلماالء  لمتنااع اتحصيل عال  الصا  الةا (  

 كميا الترعيا ة مضا ري لى .  ةملنريا الضراق ،
 عمةمنعاا تةريعياا،  اااذا ضعع ةزو  را الع حةا تصميم   تةريع   اق ذل  اختلتح) 

عان زيا ر متنااعا عا رق الع حةاا عصانر  ع(اناويا مررااا   اختا را نمةمنعا ضا ععا
المررااا ك (اا تضا  ن ، تةرعتلا مركز مح فظاا ريا لى إلةاراء عا. لمع(ين ف  مري(ا عض)ن 
غ عاارر ذ عمالتمةاال عي(اا العحااا إ ضعتين ع(اناويا أيضاا   اختا را (ا أرعاا (اض  نعصاانر 

  ع لعا   20المةمنعا التةريعياا عناقاا علتمةل (ضعا ع    اختيرا،   ع لع   50فراره  عأ
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ناختيارا اإلمالوياا نتععي) تلا     عأاامن  تةزواا ال)ناعار الت  تررس اإلمالء ع ااتخرا 
التا  تاررس اإلماالء ع ااتخرا    ع لعا   20ا الضا ععا عناقاا عا  لتمةل المةمنعأ(ضعا ع

 ت)ميريا.العري)ا ال
 
 -فرار مةمنعت  العحا ف  المت يراا ا تيا  لع حةا عين أ  ا ك ف ا 

  الرراااااا  عررةاااا الم ااااا الضرعياااا فاااا  اتمتحاااا ن ال(لااا و  لمصاااا  اينل المتنااااع لمضاااا 
التحصااااايل ، الضماااار الزم(ااااا  محااااان  ع ل(اااالنر ،  2002-2008 عق لمتةرعااااا عاالااااا

  المضمنماا ا الااا ع)ا  نلاا  تكاان ه(اا   افاا  نررةاا ا اتختعاا ر ال)عماا ،الرراااا  لوعاانين
 . رااإحص ويا عين مةمنعت  العحا ف  هذه المت ي افرنق ذاا رتل

مار  التةرعاا التا  اااتمرا عيماا (فال  عال  مةمانعت  العحاا  ارراا الع حة 
مضتمار  محتانى الما ر  الررااايا التا  تضام(ا خمااا منضانع ا مان  ، اياأا عا  80ع

 -2002   الررااا  عنااع لمضاكت   اإلمالء الم)رر ترريااف لعمعاا الصا  الةا (  المت
لتحصاايم  اأعاارا الع حةااا ايهاارا  الااامنكيا نالخعااع الترريااايا ناتختعاا ر ،  2002

ن  اماان (اا  اينل    ف)اار  منضاانعيا منزعااا عمااى ااا الين20نن ماان عتكاا الااذا لعضااراا
ناتااااا  اتختعاااا ر ع لصاااارق نالةعاااا ا  ماااان (اااان  التكمياااال،  متضاااارر نالةاااا (  اتختياااا ر ماااان

 نال(منليا نالتمييز عضر عرضف عمى (خعف من الخعراء نالمتخصصين .
، مرعاا T.Test ااتخرما الع حةا لمض لةاا العي (ا ا إحصا وي   عاتختعا ر التا و   

عاارانن ، مض رلااا مض ماال صااضنعا  -ل ارتعاا ع  عيرااانن ،نمض ماال ااايعرم نا ا، نمض ماااكاا
عضااار ن  الف)اار ، مض رلااا تمياااز الف)اار  ، فض ليااا العاااراول الخ عوااا ، مض ماال ةعااا ا اتختعاا ر 

رتلااا إحصاا ويا ع(اار ماااتنى  نق ذاانةاانر فاار إلااى تنصااما الررااااا تحمياال العي (اا ا 
نمتناااع ررةاا ا عااال   عااال  المةمنعااا التةريعيااا ،  عااين متناااع ررةاا ا 06,0ع

اامم ن  ع. لتحصايم  لمصامحا المةمنعاا التةريعيااافا  اتختعا ر  المةمنعا الضا ععا
،2001    .   
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 -:م 2007. دراسة العزاوي ، 4

 اينللعمعاا الصا   اإلماالءع ع(ا ء عر(ا مث لتارريس ما ر   إلاى هذه الررااا رما 
الم ر  نتععي)ف . أةريا هذه الررااا ف  ةملنرياا الضاراق، المتناع ف  ضنء أهرا  

 ، ة مضا ع رار . كميا الترعيا عاعن ر(ر 

اختاا ر الع حااا ، ضااعع ةزواا ا ذ تةريعاا  العحااا تاا  اختياا ر تصاامي  مرمااىل )اا   ينتح)
لتععياااق  قصاااريفمررااااا ة (نياااا الةمااا هير لمع(اااين فااا  مح فظاااا صاااال  الااارين عصااانر  

  25منزعااا عااين مةماانعت  العحااا عناقااا ع  ع لعاا   68ع عم ااا عي(ااا العحااا . تةرعتااف
التاا  اعتماارا التاارريس عمااى نفااق  تمةاال المةمنعااا التةريعيااالا ع أ   (ااضع ع لعاا   فاا 

تمةاااال المةمنعااااا ل  ع لعاااا   فاااا  (ااااضعا ع    26العر(اااا مث المضاااار لتاااارريس اإلمااااالء  نع
 الض ععا الت  رراا عمى نفق العري)ا الت)ميريا .

 راا ا  المت ياا فا  العحاال  مةمنعتان عالع حا عي  اك ف 
 -ا  اا تي

، ررةاااا ا    الم ضاااا ررةاااا ا الم ااااا الضرعيااااا لمضاااا عالضماااار الزم(اااا  محااااانع   ع ل(اااالنر،
العحاا  ت عاين مةمانع إحصا ويا تلااذاا رنل  تكان ه(ا   فارنق  المضمنم ا الا ع)ا 
 ف  هذه المت يراا.

   ااارعاا التا  ااات رقا عع ممار  التةعيماا ررس الع حا (فاف مةمنعت  العحا 
المتناااااع لمضاااا    اينلرر لمصاااا  االم)اااا اإلمااااالءمضتماااارا  عمااااى كتاااا     ررااااااي   كاااا مال  

 .     2002-2005الرراا  ع
 تحصااااايم الالاااااامنكيا نالخعاااااع التررياااااايا ناتختعااااا ر  ايهااااارا اعااااار الع حاااااا 

  ف)ار  26ع   ف)ر  منزعا عمى اا الين عالاا ال اينل   يضا 16المتكنن من ع لعضراا
  ف)اار  ماان (اان  التكمياال 20عالااا ال الةاا (    يضاا  ع أماا ماان (اان  اتختياا ر ماان متضاارر 
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ى (خعااف اع لصارق نالةعا ا عضار عرضاف عمااتختعا ر نقار اتاا   ععاق فا  (ل ياا التةرعاا.
 من الخعراء نالمتخصصين. 

 
 
 

عاتختعاا ر التاا و ، مض ماال ارتعاا ع  إحصاا وي   ااااتخر  الع حااا لمض لةااا العي (اا ا 
يرااااانن، مض رلااااا مض ماااال الصااااضنعا ، مض رلااااا مض ماااال تمييااااز الف)اااار ، مض رلااااا فض ليااااا ع

 العراول .
أظلااارا ال(تاااا وث نةااانر فاااارنق ذاا رتلاااا إحصاااا ويا ع(ااار ماااااتنى فااا  (ل ياااا التةرعااااا 

  عاااين متنااااع ررةااا ا عاااال  المةمنعاااا التةريعياااا نمتنااااع ررةااا ا عاااال  06,0ع
المةمنعااا التةريعيااا الااذين ررااانا تفاانق عااال   المةمنعااا الضاا ععا نهااذا ي(ااير إلااى

ررااانا ع لعري)ااا  نذياق العر(اا مث المع(اا  عمااى عااال  المةمنعااا الضاا ععا الاااعمااى نفاا
 .  2002 ، زاناعالض. لالت)ميريا ف  التحصي
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 -ة :ــات أجنبيــدراس –ثانيا 
 
 -:Sally,1976 ). دراسة سالي ) 1

ايخعااا ء اإلمالوياااا ا مضرفاااإلاااى  هااارفان   اااارا ت(كااا عأةرياااا هاااذه الرراااااا فااا   
ال)يا    إلاىالع حةاا لعال  .نتتةمى ايااع   التا  رفضاا ننضا خعا لتحاين إمالء ا

علااااذه الررااااااا  تن اإلمااااالء ت يم)اااا  اهتم ماااا  يت( ااااا  مااااا أهميتااااف فاااا  النقااااا الااااذا 
صااضنع ا. ن الالمعااال  كةياارا  ماان اإلمااالء ياااع  أ  أةريااا فيااف الررااااا ه(اا   تعت)اا ر 

اااا(ا ممااان لااا  ت)ااال  81 -85ع لعااا   تتاااران  أعمااا ره  عاااين   22حاااا ععي(اااا الع عم اااا
اختعا را    تكانن مان قعضاا إمالوياا  حةاا الع عاراررااتل  لال(كميزيا عان أرعاا اا(ناا. 

ا اإلمالوياا عمايل  عضار قراءتلا  اة  أمماا ال)عضا   العمعا ،التضر  ايخع ء الت  ي)ا فيل
 ن(ر  مفرراتل  الصضعا.
 -م  ي ت    إلىع ر تنصما الع حةا نف  ضنء (ت وث اتخت

(م  اخع  كل ما(ل   عما  ت ي)ال عان ةاالا  .8 ل  يكت  أا ع ل  ال)عضا عك ممل  نا 
 كمم ا.

عاا كةر ماان ع(اار  أخعاا ء فاا  ال)عضااا المتكن(ااا ماان  نقااا%  ماان العمعااا 52ان ع .2
   كمما.805ع

   كمماا كتا  عضضال  فا  25المةمن  ال(ل و  لمكمم ا الت  تكرر الخع  فيلا  ع .2
  ف)ااار bicycle   (اااكال  مختمفااا   عااان (اااكل الكمماااا الصاااحيح مةااال كمماااا ع82ع

 -كتعا ع ي(ك ل ا تيا 

            bicle – buyscle –bycial  - buycle –bicycal  -bycicle  
لتحااااين كت عااا ا العاااال  ،نذلااا  عبتع علااا  أاااامن   )ااار نضاااضا الع حةاااا خعااااف 

اااعن  ،نتضاام(ا هااذه الخعااا المراحاال اإلمااالء الم(ظاانر نعمضاارل حصااا ناحاار  فاا  اي
 -ا تيا  
 عال  م)عض   ناحرا  ل  ي(اخ اليصصا لل  حصت ن ،نفخا  -المرحما اينلى   .1

(رافف . أن م)عضين من                      الكت   الم)رر عما عر  المررس نا 
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 ل إلااى مرحمااا صصاا للاا  اااا حصام ،نياات  فيلاا  ات(ت)اخا  -المرحماا الة (يااا   .2
(اكل مةمنعا ا ،نتكتا  عماى  الكمم ا عماى إذ تاضم  الكت عا ،
 الاعنر  .

يااتضم  العااال  الكمماا ا  صصااا للاا  اااا حصاام ،نفيلاا خا  -المرحمااا الة لةااا   .3
 نفق الخعناا المتعضا ف  المرحما الة (يا . ،عمىالمتراععا

 

المرحمااااا يااااتضم  صصااااا للاااا  أرعااااا حصاااام ، نفاااا  هااااذه خا  -المرحمااااا الراعضااااا   .4
لكمماا ا ال( قصااا ، ماان التاا  تضممنهاا  االعااال  تكممااا حاارن  
 خالل المراحل الا ع)ا .

   تعمااا  الع حةاااا مااان صصاااا للااا  أرعاااا حصااام ،نفيلااا  خا  -.المرحماااا الخ مااااا  6
 ن قروا عميل  .أ  اعق العال  كت عا كمم ا 

صصااا للاا  أرعااا حصاام ، نفيلاا  يااتضم  العااال  كت عااا خا  -. المرحماا الا راااا  5
الةمال عماى نفااق خعاناا متررةااا ،عارءا  ماان الةمال ال)صااير  

 نصنت  إلى الةمل العنيما .
نفيل  يت  ترري  العاال  عماى صصا لل  أرعا حصم،خا  -الا عضا   . المرحما2

كت عااااااا قعضااااااا إمالويااااااا ،عمااااااى أن تكاااااانن م( اااااااعا لماااااااتناه  
 التضميم .

 
أممااا الع حةااا عمااى العااال  ال)عضااا  ،إل(لاا ء ماان الخعااا عمراحملاا  الاااعضانعضاار ا 

نقار أ(ا را (تا وث الرراااا إلاى  الا ع)ا (فال ، عضار قراءتلا  عمايل  مارتين قعال إمالولا ،
 -تحان كت ع ا العال  نعمى ال(حن ايت  

 ل  ي)ضنا ف  ايخع ء اإلمالويا . عا%  من العم26(اعا ع .8
 ف  كت عا خمس كمم ا ف)ع .نا   أخع عا%  من العم86(اعا ع .2

  كممااا نعضاار تاارريعل  عمااى نفااق 26عمااغ عاارر  الكمماا ا الخ عوااا قعاال التاارري  ع .2
 .  Sally :1976,p.219-229ع    كمم ا ف)ع .1غ عاأامن  الم(ظنر عم
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 -: ( Kaga, 1985 دراسة كاغا ) .2

لخريفا  لضا   خاالل الفصال ا ايمريكيااهذه الررااا فا  النتيا ا المتحار   أةريا 
عنصاافف م)ي ااا   لمكف يااا فاا   اإلمااالءمااا ءالتح)ااق ماان ماارى مال إلااىنهاارفا   8816ع

 الم ا الي ع (يا .
 ناإلمااااالءالمتاااارر   الءااإلمااااعاااا ن اختعاااا را  فتاااار  الع حااااا فاااا  ررااااااتف ،انقاااار  

اختع ر ص رقين لم ا الي ع (يا الت  يكنن فيل  ضعع التلةواا  أامنع الم()نل ايكن( ن 
 متراععين ع(كل رقيق .نالتمفظ 
  ع لعا   نع لعاا مان 21ع ف نالتا  عم اااعحةا اخت ر الع حا عصنر  ع(ناويا عي(اا 

الم اااا الي ع (ياااا   نعمعاااا راراااا ،ياااا المعترواااا نالمتنااااعا نالمت)رمااااصااافن  الم اااا الي ع (
 ال( ع)ين ع لم ا الي ع (يا .  أن عماتنى مت)ر  ا عق

 اإلماالءكل مةمنعا اختع راا ف   أخذا، مةمنع ا أرعا إلىالضي(ا  نت  ت)اي  
 ايرعااااالمةمنعااا ا  أراالع حاااا. فضااال  عااان ذلااا   أعاااره الم()ااانل  ناإلماااالءالمتاارر  
 -  ا تيين اتختع رين

  الاذا ETSمان اتختعا راا الترعنيااع المضار اختعا ر الكف ياا فا  الم اا الي ع (ياا  -
ص  و قراو  إيتكنن من اختع ر فل    . نا 

 ايمريكااا اختعااا ر الكف ياااا ال(ااافليا لممةماااس  إلاااى(ااافليا مااااات(ر  اختعااا ر م) عماااا -
 .ACTFL)  ع اية(عيالترريس الم  ا 

المتاارر   اإلمااالء   عااين ررةاا ا اختعاا را Pearsonنعضاار قياا س مض ماال ارتعاا ع ع 
نةااار ان كاااال  مااان ،أخااارىمااان ةلاااا  ا خاااريننررةااا ا اتختعااا رين  ةلاااانالم()ااانل مااان 

تعا ر ن ف  الصارق نالةعا ا تخي ع ل ن أامنعم()نل يضاران المترر  نال اإلمالءاختع را 
 .   Kaga:1985,p.16-18.ع الكف يا ف  الم ا الي ع (يا
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 -موازنة بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية : 
الةنا(ا  التا  يمت)ا   أنعرضا الع حةا الررااا ا الاا ع)ا لمك(ا  عان ال(اناح   

الت(اااا عف ناتخااااتال  عاااااين  أنةاااافالااااا ع)ا نعياااا ن  فيلاااا  العحااااا الحاااا ل  مااااا الرراااااا ا
 -   ال(حن ا تالا ع)ا نالعحا الح ل  عمى الرراا ا 

 
 -: دافــاأله .1

لمت يراتلاااا  نالمرحمااااا     اتعضاااا  اأهرافلااااحاااار ماااا  فاااا   إلااااىتع ي(ااااا الرراااااا ا الااااا ع)ا  
الررااااايا التااا  ت( نلتلااا  نالمااا ر  الررااااايا عضضااال  هااارفا إلاااى مضرفاااا أفضاااميا أاااامنع  

المااااامن  نالم(ظاااانر  فاااا  تضماااا  اإلمااااالء نمضرفااااا اةاااار مت ياااار الةاااا(س فاااا  التحصاااايل ع
 هااارفا   8881 ،عالااارانا رراااااا أمااا  . 8811، الررااااا  كمااا  فااا  رراااااا عالة(اااضم 

.   التحصاايل الرراااا أااا لي  اختع ريااف فاا  اإلمااالء فاا اإلااى مضرفااا اةاار ااااتضم ل ةالةاا
  ةار تةزواا ال)ناعار اإلمالوياا فا  إلى مضرفاا ا2001 ، عامم ن اف  حين هرفا رراا

  إلاااااى ع(ااااا ء عر(ااااا مث لتااااارريس 2002 ،نهااااارفا رراااااااا عالضااااازانا .ل الررااااااا يالتحصااااا
هاارفا إلااى ف)اار   (Sally,1976 ررااااا أماا . مااالء نالك(اا  عاان ماااتنى التحصاايلاإل

  إلاااى التح)اااق مااان مااارى Kaga 1985,عنهااارفا رراااااا  .مضرفاااا ايخعااا ء اإلمالوياااا 
 .لمكف يا ف  الم ا الي ع (يا  )ي ا  ا اإلمالء مءممال

 اإلمااالءماان  ااا لي أ امضرفااا اةاار ااااتضم ل ةالةاا إلااىف)اار هاارفا  هااذه الررااااا أماا      
 ف  التحصيل الرراا  . اإلمالويا ايخع ءف  تصني  

 
 -المتغير المستقل :.2

ا ففاااااا  ررااااااااا اه(اااااا   تعاااااا ين ناضااااااح لممت ياااااار المااااااات)ل فاااااا  الرراااااااا ا الا ع)اااااا 
. نفا  نع  اإلماالء عالم(ظانر نالماامن  ت  فيل  الم) ر(ا عين أام  8811، عالة(ضم 

 . ريااا فا  اإلماالء هان المت يار المااات)لعياا لي  اتختا  تضارر 8881، رراااا عالارانا
نتععي) تلاا  مت ياارا   اإلمالويااا  فك (ااا تةزوااا ال)ناعاار 2001 ، ررااااا عااامم نفاا  ماا  أ

 .العر( مث الم)تر  هن المت ير الماات)ل   ك ن 2002 ، الضزانا عررااا ف  ن مات)ال  .
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 أماا مضرفااا ايخعاا ء اإلمالويااا هاان المت ياار المااات)ل . (Sally,1976 ) نفاا  ررااااا 
 .   لمكف يا هن المت ير المات)ل  اإلمالء م)ي ا  فيل  نص  ف   Kaga 1985,ررااا ع

 

 ،لاذات ا ،عاتاتع رااإلمالءمن  أا لي  ااعتمرا عمى ةالةف)ر هذه الررااا  أم  
 . اإلمالويا ايخع ءف  تصني  النق و   

     
 -حجم العينة : .3

غ حةاااا  الضي(اااا  فااا  ررااااااا ف)ااار عماااتع ي(اااا الررااااا ا الااااا ع)ا فااا  حةااا  الضي(ااااا  
  55ع  8881 ،فاااااا  ررااااااااا عالاااااارانان  نتمميااااااذ    تمميااااااذ  801ع  8811 ،عالة(ااااااضم 

  2002،عالضااازانا  رراااااافااا  ن  ،ع لعااا     50ع  2001 ،اااامم نعرراااااا ، نفااا  ع لعاااا
   Kaga 1985,عنفاا  ررااااا ع لعاا     22ع ( Sally,1976نفاا  رراااااع لعاا     68ع
 . ع لع   نع لعا  21ع
 

   ع لعا .82ع ف)ر عم ا العحا هذا عي(ا  أم    
 
 -الدراسة : إجراء. مكان 4

ررااااتل  م(لاا  ماا  اةاارا فاا  مح فظااا ع اارار  أماا كنتع ي(ااا الرراااا ا الااا ع)ا فاا   
عاااامم ن      رراااااا ،أمااا  8881 ، ، نرراااااا عالااارانا8811 ،ااااا عالة(اااضم مةااال ررا

    أةريااااا فاااا2002، عالضاااازانانررااااااا    ف)اااار أةريااااا فاااا  مح فظااااا رياااا لى2001،
فااا  حاااين  اااارت(ك  .   فااا Sally,1976 رراااااا ع ةريااااأن  ،مح فظاااا صاااال  الااارين

 . ايمريكيا النتي ا المتحر ف     Kaga 1985,ع أةريا ررااا
 

 . مح فظا ري لىف   أةريا ف)رالررااا هذه  أم     
 
 
 -المرحمة الدراسية : .5



  

 

21 

الرراا ا الا ع)ا ع ختي ر الصفن  نالمراحل الرراايا التا  عع)اا عميلا  تع ي(ا  
مااان الررااااا ا التااا  عع)اااا عماااى  عاااين اتعتراوياااا نالمتنااااعا نالة (نياااا ، تة رعلااا  مااا 

ررااااا  ن  8881 ،ررااااا عالااراناأماا   ، 8811 ،المرحمااا اتعتراويااا ررااااا عالة(ااضم 
)لاا  عمااى المرحمااا ياتف)ااا فاا  تعع ف)اار  2002، الضاازاناررااااا عن   2001 ، عااامم ن

عع)اا عماى المرحماا )ار ف   Sally,1976رراااا ع أما   صفن  مختمفاا، فالمتناعا 
  عمى المرحما اتعتراويا نالمتناعا Kaga 1985,ف  حين عع)ا ررااا عاإلعراريا 

 .عراريا ناإل
 

الررااااا فك (ااا المرحمااا المتناااعا مياارا(   لررااااتل  نع لتحرياار الصاا   هااذه أماا        
 الة (  المتناع . 

 
 -: . المادة التعميمية6

،  8881 ،، نررااااااااا عالاااااارانا 8811 ،عالة(ااااااضم  لاااااا ةميض الرراااااااا ااتف)ااااااا      
،   Sally,1976ررااااااااا ع ،  2002،نررااااااااا عالضاااااازانا  2001،نررااااااااا عااااااامم ن 

 .الررااا هذه نكذل  الء   ف  ترريس م ر  اإلمKaga 1985, ع ررااان 
 
 -. جنس العينة :7

فا  ةا(س المتضمماين م(لا  مان نالررااا الح ليا ينةر تع ين ف  الرراا ا الا ع)ا  
ررااااااااا كماااااا  فاااااا  نالم) ر(ااااااا عي(لماااااا     ناإل(اااااا اعالااااااذكنر  كاااااا ن يضاااااا  كااااااال الة(اااااااين

  نرراااا 2001 ،ررااا عامم ن إم   ،  Kaga  1985,نرراااع  8811،عالة(ضم 
نرراااااا ، تضااا  ةااا(س الاااذكنر ف)اااع ف   Sally,1976  ، نرراااااا ع2002 ،عالضااازانا
 ف)ع . اإل( ا  ك (ا تض  ة(س 8881 ،عالرانا

 

 .ة(ساتف)ا ما ررااا الرانا ف  الالررااا ف)ر هذه ام       
 
 -ث :ــالبح أداة. 8
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 ع)ا فاا  قياا س اةاار المت ياار المااات)ل فاا  المت ياار الااا مضظاا  الرراااا ااعتماارا  
الت عا اختع راا تحصيميا منضنعيا ع( ه  الع حةنن ع (فال  تارنر ما عين اتختيا ر مان 

 .الفراغ ا   نأكملمتضرر 
ف)ااراا اتختعاا ر العضاارا  ناعتماارا الع حةااا اتختعاا ر المنضاانع  أرا  لعحةلاا  نت(نعااا 

كم ل الم  عين اتختي ر من متضرر   .فراغ ا أعرتف الع حةا ع(فال  نا 
 
 -. القائم بالتجربة :9

ررااااا (فاااف مةاال تاانلى الع حااا التاارريس ع أةريااامضظاا  الرراااا ا الااا ع)ا التاا   
 ، 2001 ،عااااااااامم ن نررااااااااااا ،  8881 ،، نررااااااااااا عالاااااااارانا  8811 ،عالة(ااااااااضم 

 1985,ع         رراااااا  أمااا  ، Sally,1976عرراااااا ن   ،2002 ،عالضااازانانرراااااا 
Kaga  ال) و  ع لترريس . الرراااممخم  ف  م  يذكرف 

 

 .ف)ر تنلا الع حةا الترريس ع(فال الررااا ما الرراا ا الا ع)ا اتف)ا هذه     
 

 -ؤ :ـافـ. التك10
  عمياف اتتنقا إذتعر م(ف ف  العحنا التةريعياا  أمرن ضعع المت يراا الرخيما ا 
فاااا   ننالعاااا حةأةاااارى يااااا نالخ رةيااااا لمعحااااا نلضاااام ن الاااااالما الراخم ث ،اا ال(ت وااااارقاااا

فاا  عضاا  المت يااراا التاا  قاار تاا ةر عااين مةمنعاا ا العحااا  ا التكاا ف  ررااااتل  عممياا
  انالتحصااايل الررااااا،   ع ل(ااالنراةااال عالضمااار الزم(ااا  محانعااام فااا  ااااير التةرعاااا اااامع   

  كماا  فاا نررةاا ا ماا ر  الم ااا الضرعيااا لمضاا   الم ضاا  ، نالمضمنماا ا الااا ع)ا ، لوعاانين
  ، أماا 2002،  ، نررااااا عالضاازانا2001 ، ، نررااااا عااامم ن8881 ،ررااااا عالاارانا

، الضمر الزم(  محانع  ع ل(النرالع حا ف  ع  ك ف)ر ف  8811 ،ف  ررااا عالة(ضم 
نررةا ا اتختعا ر  ، 8811-8812  لمضا   ررة ا (ص  الا(ا لما ر  الم اا الضرعياان 

    Sally,1976ع اررااف   أم ، ال)عم 
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ممخاااام الررااااااا إةااااراء التكاااا ف  عااااين فاااا   ماااا  يااااذكرف   Kaga  1985,عنررااااااا 
 المةمنع ا .

 

 ف  المت يارااا الع حةا  ك ف إذالررااا ف)ر اتف)ا ما الرراا ا الا ع)ا هذه  م أ 
 -  ا تيا

 ،نالمضمنما ا الاا ع)ا ،لوعانيننالتحصايل الررااا   ،لضمر الزم(  محاانع  ع ل(النرا ع
 .  م ا الضرعيا لمض   الم ض نررة ا م ر  ال

 
 -مدة التجربة : .11

التاا  اااات رقتل  التةرعاا ف)اار ترانحااا الزم(ياا الماار   الرراااا ا الاا ع)ا فاا  تع ي(اا 
نع(ااار    8881،عالااارانا رراااااان   ،8811 ، عالة(اااضم  كرراااااا أاااا عياعاااين ةم (ياااا 

رراااااا  فااا  حاااين ااااات رقا               2001 ، كمااا  فااا  رراااااا عاااامم ن أاااا عيا
 نررااااااا ،   Sally,1976عررااااااا أمااااا  ررااااااي   كاااا مال  ، ع ماااا     2002 ،عالضاااازانا

 .ممخم الررااا المر  المات رقا  ف  م  يذكر ف   Kaga  1985,ع
 

 .     اة(  ع(ر أاعنعف اتمرا  هذه الررااا أم     
 

 -التصميم التجريبي : .12
ر  ااااعمااى نفااق ال يااا المضتماار  التصاا مي  التةريعالرراااا ا الااا ع)ا فاا   تع ي(ااا 

نمتعمع ا العحاا تن كال عحاا يتعما  تصاميم   تةريعيا   ياراه الذا ة ءا عف الررااا 
اااا نعااااا عالمةمرراااااا ا ااااااتخرما تصاااامي  المةمنعتينال فااااعض لعحةااااف   الع حااااا مالوم 

، نرراااااااا  2001 ، عاااااامم ن            رراااااااا ك  التةريعياااااا نالمةمنعاااااا الضااااا ععا
تةريعيا   ذا    تصاميم   8811 ،عالة(اضم فا  رراااا اااتخر  عي(م    ، 2002عالضزانا،

ةاااااالا  تصاااااميم   تةريعيااااا   ذا  8881 ،عالااااارانارراااااااا فااااا  ن  ،مةمااااانعتين تةاااااريعيتين
تصاااميم   يرعاااا    Kaga  1985,ع ررااااااعي(مااا  اااااتخر  فااا   تةريعياااا ، مةمنعااا ا

لرراااا التصامي  ممخام اياذكر فا    لا   Sally,1976نرراااا ع ،مةمنعا ا تةريعياا
 التةريع  المضتمر ف  الررااا .



  

 

22 

 

ف)اار اعتماارا تصااميم   تةريعياا     8881اتف)ااا مااا ررااااا عالاارانا الررااااا هااذه ن  
  مةمنعاااا مةماااا كااال مةمنعاااا تةريعياااا هااا إذ  مااان ةاااالا مةمنعااا ا تةريعياااا تااا ل

 ض ععا لممةمنعتين ايخريين .  
 

 -: اإلحصائيةالوسائل  .13
ق ععيضااا العحااا عمااى نفاا امختمفاا حصاا ويانااا ول إالااا ع)ا ااااتضمما الرراااا ا  

مض مااال ارتعااا ع  ،مرعاااا كااا ا  ، اتختعااا ر التااا و ، نالتااا  ت(نعاااا عاااين عتحميااال التعااا ين 
مض رلااا مض ماال  ، صااضنعا الف)ااراامض رلااا مض ماال  ،عاارانن  -قاا (نن ااايعرم ن ، عيرااانن

 ال)يما الحرةا  . ، ق (نن (يفيف مض رلا فض ليا العراول الخ عوا، ، قن  التميز
 

عي (ا ا الايت  ذكره  ع(ار مض لةاا الت    ا(فالالنا ول اإلحص ويا  هذه الرراااناتعضا 
 .اييعالتةر 

 
   -ج :ـائـ. النت14

الرراا ا الا ع)ا فا  ال(تا وث التا  تنصاما إليلا  تعضا  لمظارن  نالضنامال  تع ي(ا 
، فضاااال  عااان  ن اإلةاااراءمكاااالتةرعاااا عيوياااا أ  تةريعياااا ن راف)اااا المااا ةر  التااا  قااار تكااانن 

 . ناختال  الضي( ا نععيضتلا نايرناا ،اإلةراءاا الماتضمم
 

    فيمااتحمياال ال(تاا وثفااايت  اإل(اا ر  إليلاا  فاا  الفصاال الراعااا ع هااذا العحااافاا   ماا أ 
  ينضااااح هااااذه 8نالةاااارنل عااااا ع)ا رراااااا ا اختالفلاااا  مااااا  أنال(تاااا وث  يتضمااااق ع تفاااا ق

 .  المناز(ا
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 -ابقة :ـسالات ـدراسالمن  اإلفادةجوانب 
 . لعحا تالل ملما الع حةا ف  اختي ر المص رر الخ صا ع .8
  الع حةا من  إعراز م(كما العحا . تمكن  .2
 الامنكيا . ايهرا صي غا  .2
 العحا . أرا اختي ر  .1
 .الخ صا ع لعحا اإلحص وياالنا ول  إلىالع حةا  إر( ر .6

  صا ع لمت ير المات)ل .الخعع الترريايا الخ إعرار  .5

التا  اتعضلا   الم(لةياا  ةاراءاااإلما عر  الع حةا فا  اختيا ر التصامي  التةريعا  ع .2
 هذه الرراا ا .الع حةنن ف  

 التك ف  عين عي( ا العحا الح ل  . إةراءمن  اإلف ر  .1

ا الرراااا ا الااا ع)ا ل اار  المناز(ااا عي(لاا  نعااين الرراااا إليلاا ال(تاا وث التاا  تنصااما .8
   الح ليا .
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 (1جدول )                                                   : ابقةـات الســوازنة بٌن الدراسـالم    
مكان  الدراسة ت

 إجراء
 الدراسة

 حجم  هدف الدراسة
 العٌنة

جنس 
 العٌنة

التصمٌم 
 التجرٌبً 

المرحلة 
 الدراسٌة

 القائم 
 بالتدرٌس

 المدة 
 الزمنٌة

 أداة 
 البحث

 الوسائل 
 ائٌةاإلحص

 النتائج     

 
1 

 
الجشعمً
1894 

 
 العراق

 
 أي األسلوبٌن معرفة
)المنظور  أفضل

( فً  والمسموع
 تعلٌم اإلمالء .

 
109 

 
ذكور 
 وإناث

 
مجموعتان 
 تجرٌبٌتان

 
 االبتدائٌة

 
 الباحث

 
 شهران

 
اختبار 

تحصٌلً 
 إمالئً

 
االختبار التائً, , 

معامل ارتباط 
 بٌرسون .

أفضلٌة  -
لوب األس

ظور على المن
األسلوب 
 .المسموع

ال ٌوجد اثر  -
للجنس فً 

 . التحصٌل

 
2 

 
الراوي
1889 

 
 العراق

 
معرفة اثر استعمال 

ثالثة أسالٌب 
اختبارٌه فً تحصٌل 
طالبات الصف األول 
المتوسط  فً مادة 

 اإلمالء .

 
 
66 
 

 
 
 إناث

 
ثالث 

مجموعات 
 تجرٌبٌة

 
 المتوسطة

 
 الباحث

 
 شهران
 ونصف

 
اختبار 
 تحصٌلً

 موضوعً

تحلٌل التباٌن 
ي,مربع كاي, األحاد

معامل ارتباط 
بٌرسون ,معامل 

براون –سٌبرمان  
,  ه,قانون شٌفٌ

معامل صعوبة 
 الفقرات.

 
أفضلٌة أسلوب 
االختٌار من 
متعدد على 
أسلوب ملئ 
الفراغات 
واألسلوب 
 االختباري.

 
3 
 

 
 سلمان
2004 

 
 العراق

 
عرفة اثر تجزئة م

القواعد اإلمالئٌة 
طبٌقاتها فً وت

تحصٌل طالب الصف 
الثانً المتوسط  فً 

 مادة اإلمالء .

 
60 
 
 

 
 ذكور

 
مجموعة 
تجرٌبٌة 

ومجموعة 
 ضابطة

 
 المتوسطة

 
 الباحث

 
شهران 
 ونصف

 
اختبار 

تحصٌلً 
 إمالئً

 االختبار التائً,
اختبار مربع 

كاي,,معامل ارتباط 
بٌرسون, معادلة 

صعوبة الفقرة,معادلة 
معامل قوة 

معادلة فعالٌة التمٌٌز,
 البدائل الخاطئة .

 
أفضلٌة أسلوب 
تجزئة القواعد 

اإلمالئٌة و 
تطبٌقاتها على 

الطرٌقة 
 التقلٌدٌة.

 
 
 
 



 

 
83 

مكان  الدراسة ت
إجراء 
 الدراسة

 حجم هدف الدراسة
 العٌنة

جنس 
 العٌنة

التصمٌم 
 التجرٌبً

 المرحلة 
 الدراسٌة

 القائم
 سٌبالتدر

 المدة
 الزمنٌة

 أداة
 البحث

 الوسائل
 اإلحصائٌة

 النتائج

 
4 

 

 
العزاوي 
2002 

 
 العراق

 
بناء برنامج لتدرٌس 
مادة اإلمالء لطلبة 

الصف األول المتوسط 
فً ضوء أهداف 
 المادة وتطبٌقه .

 
51 

 
 ذكور

 
مجموعة 
تجرٌبٌة 

ومجموعة 
 ضابطة

 
 المتوسطة

 
 الباحث

 
عاماً 

دراسٌاً 
 كامالً 

 
 اختبار

 تحصٌلً 
 موضوعً 

 االختبار التائً ,
 معامل ارتباط 

 بٌرسون ,معادلة
 معامل الصعوبة 

 ادلة معاملمع
 الفقرة, تمٌٌز 

 معادلة فعالٌة
 الخاطئة .البدائل  

 
 أفضلٌة استعمال 

 البرنامج التدرٌسً 
 المبنً على

 الطرٌقة التقلٌدٌة. 

 
5 

 

 
سالً 
1826 

 
 النكاسري 

 
 معرفة األخطاء

 اإلمالئٌة

 
32 

 
 ذكور

 
/ 

 
 اإلعدادٌة

 
 الباحث

 
/ 

 
 اختبار إمالئً

 
/ 

 %  من الطالب 25
 لم ٌقعوا فً أخطاء 

 % من الطالب 15 إمالئٌة
 اخطؤوا فً خمس 
 كلمات . 

عدد الكلمات التً اخطأ فٌها 
 كلمة  35قبل التدرٌب  الطالب

 كلمات . 9بعد التدرٌب و

 
6 

 

 
 كاغا

1895 

 
الوالٌات 
المتحدة 
 األمرٌكٌة

 
التحقق من مدى 

مة اإلمالء ءمال
للكفاٌة فً  اقٌاسً م

 اللغة الٌابانٌة

 
29 

 
ذكور 
 وإناث

 
أربع 

مجموعات 
 تجرٌبٌة

 
 االبتدائٌة

 و
 المتوسطة

 و
 اإلعدادٌة

 
/ 

 
/ 

اختبارات فً 
 اإلمالء

لمتدرج ا 
والمنقول. 

 اختبار الكفاٌة
فً اللغة 
 الٌابانٌة .

اختبار مقابلة 
 شفوٌة .

 
 معامل ارتباط

 بٌرسون .

 
 ن اختباري اإلمالء ا
متدرج والمنقول ٌعدان ال

أسلوبً عالٌٌن الصدق 
 والثبات الختبار الكفاٌة 

 فً اللغة الٌابانٌة.
 



 

 
04 

 
2 

 
 المجمعً
2010  

 
 العراق

معرفة اثر اإلمالء 
االستباري والذاتً 

والوقائً فً تصوٌب 
األخطاء االمالئٌة  
لدى طالبات الصف 
 الثانً المتوسط .

 
83 

 
 إناث

 
 ثالث

مجموعات 
 تجرٌبٌة

 
 توسطةالم

 
 الباحث

 
 ثالثة

 أشهر 

 

اختبار  
تحصٌلً 
 موضوعً

 تحلٌل التباٌن
األحادي,مربع كاي, 

 , معامل ارتباط بٌرسون
 براون–سٌبرمان  

القٌمة قانون شٌفٌه , 
معامل   ,معادلة الحرجة.

 الصعوبة معادلة معامل
معادلة  تمٌٌز الفقرة, 

 . البدائل الخاطئة فعالٌة

 سٌتم عرضها فً 
 . ربعالفصل ال 
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 -منهج البحث ::  أولا  
احضتتتصبضتهثض تتتةببواإل تتتاا ا ستتتض الباحثة فتتتذب تتتصب تتتجاباحلبتتتلب     تتتذباحث تتت ب

ب.بض ة بثقثوح ةبأوبا ض ةبلابب ذباحاحث  بوبب ا ىقبوجحكبحض قباحض اثذ
اح ت  جبةبض ضقدبا ت بأل  دااسض ةببإ اا ا وقدباضث  باحثة فذب   جباحث  باحض ا ثصب صب

 تتتوبا تتتد بأ تتتوايباحث تتت ب تتتصباحضاث تتتذبوأ فا تتتةبدقتتتذبوب)ب.احث تتت ب ا تتتىبةستتتتبحض قتتتقاح  
ب(.بواث ةب ةنبأشد ةبب وثذبوض ق داًب

ببب(98،بص4:94احغ ةمب،بب)احزوث صب،بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
ب

 ستضددمببإجبب،احض اثذثةعض ةدهبعهىباح ال ظذبوب،بنبغ اهب نباح  ة جب  ض  زبوب
ب دضعب جهباحلتاولبحهض اثتذباح ه  تذاحض ا تب،"بوباحلاولبعنبتا قببإفثة باحثة  

ب.بببض    ة ب ه ذب"بإحى،وض ونبعهىب ز ئة ب بلب   ةب
بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب(47صب،7008،باحشومب)بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

ب
  ثانيا

ا
 -التصميم التجريبي : :ً

 

صب  ض تتتد ةباحثة تتت ب تتتصبض ل تتتجبض اثضتتت بادض تتتةاهباحتتتدق قب تتتنبأوحتتتىباحدتتتتوا باحضتتت
بحض ةنبسال ض بودقذب ضةئ  ب.بباحث  حهضب  مباحض ا ثصباح الئمبحظاوفب

ببب(9:،بص4:94)احزوث صب،باحغ ةمب،بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
بببببببببإجب ضوقفبض د دباحضب  مباحض ا ثصباح  ةستبعهىب دفباحث  بوتث  ض ب.ب

ببب(440،بص7000)احاش ديب،بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
بب

ببو وب:ب  ل ذبض ل جباحض اثذبعهىبو قب دتتبوثا ة جبع لبحهظاوفباح   تذب
ب.(ب792،بص0::4داودبوبأ وا،ببثةحظة اةب)ببببببب

ب

لباإل بتتةئ ذبض تتافب   وعتتة باحث تت بوادض تتةاباحوستتةئبإحتتى  تتدفباحضبتت  مباحض ا ثتتصب
ب.ب(731،بص7000اح الئ ذب)ب  سصب،
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ضبتتت  مبض ا ثتتتصب ثهتتتاب تتتدباح  تتتةلبببإحتتتىاحث تتتو باحضاثو تتتذبواح لستتت ذبحتتتمبضبتتتلبث تتتدبالنب
بحب وثذبضثتباح ضغ اا بث  مبتث  ض ةباح  قدةباحضصبض ةح  ة.

ببب(394صب،4:99 ة داح نب،)ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
جابضتثتب زئتصب الئتمبحظتاوفباحث ت باح تةحصبض د باحثة فتذبضبت   ًةبض ا ث تًةبحجحكباع

ب  ة بعهىباحش لباآلضصب:
 شكل يوضح التصميم التجريبي لمبحث

ب

 المتغير التابع المتغير المستقل المجموعة
ببببيث دبادضثةابةًبجاض اإل ال بضبو تبباألوحىببذاحض ا ث اح   وعذب

 ادضثةابث ديبببببو تباإل ال بوقةئ ةًبضباحفة  ذبذاح   وعذباحض ا ث 

 ادضثةابث ديببببضبو تباإل ال باسضثةا ةًبباح   وعذباحض ا ث ذباحفةحفذب

ب
اح ستتتضقلبحه ضغ تتتابب ااد تتتةأ:باح   وعتتتذباحضتتتصب ض تتتالبباح   وعتتتذباحض ا ث تتتذباألوحتتتىب-

ب.(بضبو تباإل ال بجاض ةًب)األولب
بلتحه ضغ تتتاباح سضقتتتب ااد تتتةأالبت ض تتتاح   وعتتتذباحضتتتصباح   وعتتتذباحض ا ث تتتذباحفة  تتتذب:بب-

ب(ب.ضبو تباإل ال بوقةئ ةًب)باحفة ص
بحه ضغ تتتاباح ستتتضقلب ااد تتتةأالبتاح   وعتتتذباحض ا ث تتتذباحفةحفتتتذب:باح   وعتتتذباحضتتتصب ض تتتب-

ب(ب.ضبو تباإل ال باسضثةا ةًب)احفةح ب
 

 -جمتمع البحث وعينته : : لثاا ثا
 

 -: مجتمع البحث .1
 باح تتتتتةحصبادض تتتتتةاب داستتتتتذبوا تتتتتدةب تتتتتنباح تتتتتداا ب تتتتتنب ضتهثتتتتتة باحث تتتتتبببببببببببببب

ب   تتةاح ضوستتذبحهث تة ب تصب  ة ظتذبد تةحىبالب قتلبعتددبشت تباحبتفباحفتة صباح ضوستتب
مبةاح د ا تتذباح ة تتذبحضاث تتذبد تتةحىبحه تتبإ بتتةئ ذاحثة فتتذببوقتتدباعض تتد عتتنبفتتال بشتت تب.

ب وضحبجحك.بب(4)قبواح ه ب(ب صبض د د ةمب7040-:700حدااسصب)ا
ب
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 -: ثــة البحـ. عين2
 

 -عينة المدارس : - أ
 تتتنباأل تتتواباح   تتتتذباحضتتتصب  تتتتب ااعةض تتتتةب تتتصباحث تتتو باحضاثو تتتتذبض د تتتدباح  ض تتتتعب

بحجابض ف اًلبب   ًةب.ب هث ح  فهذبع  ذبب صبادض ةاضاوايببأل  األبهصبحهدااسذب
  تتدا ًةبحهث تتة (بثبتتواةبقبتتد  ب تتنبا تتلبانبض تتونببوا ا) ضوستتتذباح تتاحثة فتتذببادضتتةا 

ب-سثةتباآلض ذب:حألحهث  باح ةحصب
ب

بب.ةبتت   بش تبفال بحو ود.ب4
ب.ب.بدوامباح داسذببثة ص7
اح داستتذب تتنباحاغثتتذباحبتتةدقذب تتصباحض تتةونب تتعباحثة فتتذبحضتثتتتقب تتةبضض ضتتعبثتت بأدااةب.ب3

باحض اثذب.
ضقةاتبتةحثة باح داسذب صباح سضوىباالقضبتةديبواحفقتة صبواال ض تةعصب تو  نب تنب.ب1

ب  تقذبس   ذبوا دةب.
باأل   ذباح ةا ذب صباحثهدب.باحظاوف.ب9
ب
ب

 -: عينة الطالبات –ب 
ا بضهتتتتكباح داستتتتذبو   تتتتةبقباحض اثتتتتذبزاذباح داستتتتذبحضتثتتتت تتتتدد باحثة فتتتتبنأ بث تتتتدب
ب.ب(ب7 ذبحضاث ذب  ة ظذبد ةحىب)ب ه قباح ةبةداب نباح د ا ذب   ذببب ضةتبضس  ل

بصبتتةمباحدااستتصباح ضوستبحه تحهبفباحفة بش تبأاثعمبتضضبةتأ   و د ب
اح   وعتتتذباحض ا ث تتتذبب فتتتل(بحضأعشتتتوائ ذبادض تتتا بشتتت ثذب)وثتا تتتقبب(ب7040-:700)

اح   وعتتذبض فتتلبب(توشتت ثذب)ب،ضبتتو ثًةبجاض تتةًبباإل الئ تتذباألدتتتة باحضتتصبضبتتوتباألوحتتى
ض فتتلب ب(جشتت ثذب)أ تةب،وقةئ ةًبضبتتو ثًةبباإل الئ تذباألدتتتة احضتصبضبتتوتباحض ا ث تذباحفة  تتذب

وقتتدب.بضبتتو ثًةباستتضثةا ًةبباإل الئ تتذة بتتتتصبضبتتوتباألدتاحضتتاح   وعتتذباحض ا ث تتذباحفةحفتتذب
اح   وعتتتتذبب تتتتنب(بتةحثتتتتة :)باحثتتتتةحابعتتتتدد ناستتتتضث د باحثة فتتتتذباحتةحثتتتتة باحااستتتتثة ب

 تتتنبب(بتةحثتتتذ44) تتتنباح   وعتتتذباحض ا ث تتتذباحفة  تتتذبوب(بتةحثتتتة 8احض ا ث تتتذباألوحتتتىبو)
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ث تدبتةحثتذبب(3:)ع  تذباحث ت بعتددبتةحثتة ببأبتثحاح   وعتذباحض ا ث تذباحفةحفتذبوثتجحكب
ب-: وضحبجحك(ب7)باالسضث ةدبواح دول

 (2) جدول
 عدد أفراد عينة البحث النهائية 

 

 المجموعات
 الطالبات عدد

 قبل االستبعاد
عدد الطالبات 
 الراسبات

 الطالبات عدد
 االستبعادبعد 

ب37ب:ب14بببباألوحىاح   وعذباحض ا ث ذب
ب37ب8ب:3باح   وعذباحض ا ث ذباحفة  ذب

ب:7ب44ب10بذباحض ا ث ذباحفةحفذباح   وع
ب3:ب78ب470باح   وي

ب

هتىباح ظتةمباح داستصباحثة فذباحتةحثة باحااسثة ب تصباحبتفب لةظتةًبعبأثق وقدببب
حتتد  نبدثتتاةبستتةثقذبعتتنببأنالعضقتتةدباحثة فتتذبباح ضتتةئجباح  ةئ تتذبحالدضثتتةاواستتضث دض نب تتنب

دقتذب ضتةئجببدثتاةب تصاح وضوعة باحضصبضدا بعهىب دىبوق باحض اثتذبوقتدبضت فاب تجهباح
باحث  .

ب
  -:: تكافؤ جممىعات البحثرابعــاا 

ب تتصاحتتفال ب   وعتتة باحث تت بض تتة  بعهتتىباحض اثتتذبثتتد باحثة فتتذبقثتتلب ابتت ب
ببب-:صبت اح ضغ اا ببو جهب،ض فاب صب ضةئجباحض اثذبباح ضغ اا باحضصبقدبعددب ن

ب

وستتتتبحه تتتةمباح ضباألولاح  تتتةئصبحهبتتتفببدضثتتتةادا تتتة ب تتتةدةباحهغتتتذباح اث تتتذب تتتصباال .4
 .ب(3)ب ه قبمب(ب:700ب-7009احدااسصب)

 (ب.1)ثةحش وابحتةحثة باح   ذب ه قبباح  اباحز  صب  سوثةًب .7

 .ب(2)ب ه قاإل ال ب صباح  هو ة باحسةثقذب صبحقثهصباالدضثةابادا ة ب .3

 .ببثة بع  ذباحث  آلاحض ب لباحدااسصب .1

ب ذباحث  ب.باحض ب لباحدااسصببأل  ة بع  .9
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ب

احتةحثتة ب تنب(ب9،1،7،4)اح تج واةبن لتةباحث ة تة بحه ضغ تاا ببعهىبوقدب به باحثة فذ
ب.بو اشدا باحبلوفاح داسذببأدااةبث سةعدة باح داسذباحثتةقذباح داس ذبوس الوب
ب

ب تتتاادئصب تتتصباح ضغ تتتاا باحستتتةثقذبثتتت نبأاإل بتتتةبحض تتتة  ح  ه تتتة بابضوضتتت حب تتت ضصو   تتتةب
ب-:احفال بب   وعة باحث  

ب

المتوســط لمعــام  األولالنهــائي لمصــ   االختبــاريــة فــي درجــات مــادة المغــة العرب .1
 (. م 2009-2008) الدراسي

 

   وعة باحث ت باحتفال ب تتصب تتتةدةباحهغتتذبب به باحثة فذبعهىبدا ة بتةحثة ب
ب-7009)ةمباحدااستصباحستةثقباح  تةئصبحهبتفباألولباح ضوستتبحه تالدضثتةاباح اث ذب تصبا

وع تتتدبب.ب(3)باح داستتتذب ه تتتقبإدااةب تتتصب تتتنبستتت ال باحتتتدا ة باح و تتتودة(ببمب:700
واال  اا تتة باح   ةا تتذبتةحثتتة ب   وعتتة باحث تت باحتتفال بدا تتة بب ستتةتب ضوستتتة 

بض تتتة  بدا تتتة باحتةحثتتتة ب تتتنبضفثتتت هحثةض تتتةهبوا تتتدبباأل تتتةديثةستتتض  ةلبض ه تتتلباحضثتتتة نب
 ة ت ببإج(ب09,0)ع تدب ستضوىبإ بتةئ ذاحلاقبح  بثتجيبدالحتذببظ اانب(،)ع  ذباحث  

بابتتتتغاب تتتتنباحق  تتتتذباحلةئ تتتتذباح دوح تتتتذباحثةحغتتتتذو تتتتصبب(37,0اح  ستتتتوثذب)بةئ تتتتذاحلباحق  تتتتذ
   وعتتتتة باحث تتتت باحتتتتفال ب ض ة ئتتتتذبوثتتتتجحكبض تتتتدبب(0،7:ب)ب(بوثتتتتدا ضصب ا تتتتذ44,3)

(ب1)ب(3دوالنب)تواح تب.صباحستةثقتةمباحدااستاحهغذباح اث ذباح  ةئ ذبحه ة ب صبدا بإ بةئ ة
ب وض ةنبجحكب.
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 (3) جــدول
 طالبات مجموعات البحثل التباينواالنحرا  المعياري و سط الحسابي لمتو ا

 السابقلمعام الدراسي  ةمادة المغة العربية النهائيدرجات في الثالث 
 .م(2008-2009)

 

 فرادأعدد  المجموعة
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحرا  
 المعياري

 التباين

ب392,94ب:,07ب2,29:ب37ببباألوحىاحض ا ث ذب
ب149,89ب29,9ب3,29:ب37ببباحض ا ث ذباحفة  ذ
ب309,443ب21,40ب29,28ب:7باحض ا ث ذباحفةحفذ

ب
 (4دول )ــج

  نتائج تحميل التباين لدرجات طالبات مجموعات البحث الثالث في مادة المغة العربية
-2008)       في االمتحان النهائي لمص  األول المتوسط لمعام الدراسي

 م( .2009
 

ب
ب
ب

مجموع  مصدر التباين
 اتالمربع

درجة 
 الحرية

متوسط 
 مستوى الداللة قيمة الفائيةال المربعات

ب97,98بث نباح   وعة 
ب

ب7
ب

بباح دوح ذباح  سوثذب4,79:
داحتتتتتتتذبإ بتتتتتتتةئ ةبببغ تتتتتتتا

ب(09,0ب)ع دب سضوى ب37,0ب:72,9ب0:ب14,9033بدادلباح   وعة 
ب

ب44,3

باح   وي
ب

ببب7:ب73,90:4
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 -: عينة البحث لطالبات العمر الزمني محسوبا بالشهور  -2

اسض ة  باحثة فذبثةحثتةقة باح داس ذبحه بتولبعهتىباح  هو تة باح تهوثتذبعتنب
ب ه تتق تتجاباح ضغ تتاب دتتصبجاض تتنب   تتةبشتتلوً ةب ضتتاًلبعتتنبستت الباحتةحثتتة بأ تتاادباح   تتذب

ةا تتذبواال  اا تتة باح   اح   وعتتة باحتتفال بتةحثتتة ببأع تتةاب ضوستتتوع تتدب ستتةتب(ب1)
احتةحثتتتة ببأع تتتةاثةض تتتةهبوا تتتدبحهضفثتتت ب تتتنبض تتتة  بب تتتةدي،وثةستتتض  ةلبض ه تتتلبضثتتتة نباأل

 ة ت ببإج(ب09,0ع دب ستضوىب)بإ بةئ ذدالحذببح احلاقبح  ببأن)ع  ذباحث  ب(بظ اب
ذبتتتتتابتتتغاب تتتنباحق  تتتذباحلةئ تتتذباح دوح تتتذباحثةحغو تتتصب(ب38,7 ستتتوثذب)احق  تتتذباحلةئ تتتذباح 

 تتتت باحتتتتفال ب   وعتتتتة باحثبو تتتتجاب تتتتتدلبعهتتتتىبانبب(0،7:ا ذب)تتتتتت وثتتتتدا ضصبب(44,3)
ب وض ةنبجحكب.ب(ب2(ب)9)بواح دوالنب جاباح ضغ ا صبإ بةئ ةب ض ة ئذب

ب

 (5دول )ـج
 طالبات ألعمارالمتوسط الحسابي واالنحرا  المعياري والتباين 

 .البحث الثالث محسوبة بالشهور مجموعات
 

 المجموعة
 أفرادعدد 

 العينة
المتوسط 
 الحسابي

االنحرا  
 المعياري

 التباين

ب14,741ب21,41ب2,480:ب37ببباألوحى ذباحض ا ث
ب4,439:ب89,44ب79,423ب37باحض ا ث ذباحفة  ذب
ب79,798ب01,42ب429ب:7باحض ا ث ذباحفةحفذ

ب
ب
ب
ب
ب
ب
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 ( 6 دول )ــج
 طالبات مجموعات البحث  ألعمارنتائج تحميل التباين 

 الثالث محسوبة بالشهور
 

 
 

 -:عينة البحث آلباءالتحصيل الدراسي  -3

تةحثتتة بثةحض بتت لباحدااستصبآلثتة باحضتصبضض هتقباح  هو تتة بعهتىببة فتذاحثب بته 
بأ لستتت ناحثتةقتتتة باح داستتت ذبو تتتنباحتةحثتتتة ب بتتتدا نب  تتتةب:ب تتتنب   وعتتتة باحث تتت ب

انبتةحثتتتتتة بب(8 تتتتتدولب)احثوستتتتتةتذباستتتتتض ةاةب  هو تتتتتة بوزعتتتتت بعهتتتتت  نبو ضضتتتتتحب تتتتتنب
إجبظ تا بب،ببةئ ةب تصباحض بت لباحدااستصبحءثتة    وعة باحث  باحفال ب ض ة ئذبإ 

 اثتتعب تتةيباح  ستتوثذبثهغتت ببق  تتذبأن(ب7 تتةب)بيوثةستتض  ةلب اثتتعب تتةب، ضتتةئجباحث ة تتة 
ع تتتدب ستتتضوىبب(29,73)ق  تتتذب اثتتتعب تتتةيباح دوح تتتذباحثةحغتتتذبو تتتصبابتتتغاب تتتنبب(0,:9)

ب.(ب41(بوثدا ذب ا ذب)09,0دالحذب)
ب

ب___________________________________ب
ض تتتاااب ال تتتظب  تتتونبا ثتتتاب تتتنباحض تتتاااباح ضوقتتتعبب(ب تتتنب تتتل0.9تتتتا ب)بإحتتتىع تتتد باحثة فتتتذب)*(ب

ضة ذ باإل بتة  لبض تاااب ال تظب قتلبعتنبض تاااباح ضوقتعبو تجهبتا قتذب  ض تدةب تصببإحى(ب0.9)بوا 
ب(.بب438،بص4:99،باحث ةضصباحضاثويباحال  ه ص.ب)عثدباح ثةابضو  ق

ب
ب

درجة  مجموع المربعات مصدر التباين
مستوى  قيمة الفائيةال مربعاتمتوسط ال الحرية

 الداللة
 بين المجموعات

 
   الجدولية المحسوبة 480, 42 2 960, 84

غيــــــــر دالــــــــة 
 إحصائيا عند  

 مستوى   
    (05,0) 

 داخل المجموعات
 

43 ,18190 90 11 ,202 37  ,2 11,3 

 المجموع
 

28 ,19151 92   



  

 

 

1: 

 (7)جـدول 
 تكرارات التحصيل الدراسي آلباء طالبات مجموعات البحث الثالث 

 . مربع كاي )الجدولية والمحسوبة ( تاوقيم

ب

   -التحصيل الدراسي ألمهات عينة البحث : -4
ثةحتا قتذببحأل  تة  به باحثة فذبعهىباح  هو ة باح ض هقذبثةحض ب لباحدااستصب

و ضضتتحب تتنباح تتدولبءثتتة (بحاحض بتت لباحدااستتصبصباح ضغ تتاباحستتةثقب) لستت ةباح ضث تتذب تت
 تتصباحض بتت لباحدااستتصببتةحثتتة ب   وعتتة باحث تت باحتتفال ب ض ة ئتتذبإ بتتةئ ةًبانبب(9)

 اثتتتتعب تتتتةيبق  تتتتذببنأ(ب7لب اثتتتتعب) تتتتةةثةستتتتض  إجبظ تتتتا ب ضتتتتةئجباحث ة تتتتة ببحأل  تتتتة ب،
(ب03,4ذب)احثةحغتق  تذب اثتعب تةيباح دوح تذبب(بو صبابتغاب تنب31,0 سوثذبثهغ ب)ح ا

ب.(ب47وثدا ذب ا ذب)ب(09,0ع دب سضوىبدالحذب)
ب
ب
ب

وعذ
  
اح 

ب

  ذ
اح 

ب

بالقيمة الفائيةب سضوىباحض ب لباحدااسص

ا ذ
د

ب
ا ذب

اح 
حذبب
دال
ىباح

سضو
 

ب

بصتتأ 

ضت
ب  
اأبو

 ق
ب

ئ ذ
ثضدا
ا

تذب
وس
 ض

د ذب
عدا

إ
ب

  د
 

ا وبب
ةحو
ث 

ب 

ض ا
 س

 ة
ب

ب
باح  سوثذ

ب
بباح دوح ذ

بب
ب
بب
ب41

ب
غ اببب
داحذبب
بإ بةئ ة
ع دب
 سضوىب

ب(09,0)

احض ا ث ذب
ب4

    ببلاب1ب7ب1ب40ب9ببلاب1ب37
ب0,ب:9

بب
ب29,73

احض ا ث ذب
ب7

ببلاب7ب7ب1ب43ب8ب7ب7ب37

احض ا ث ذب
ب3

ب7ب9ب4ب2ب8ب2ب4ب4ب:7
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 ( 8) جـدول 
 تكرارات التحصيل الدراسي ألمهات طالبات مجموعات البحث الثالث 

 مربع كاي )الجدولية والمحسوبة ( تاوقيم
ب

وعة
جم
الم

 

ينة
الع

 

 القيمة الفائية مستوى التحصيل الدراسي

ية 
حر
ة ال
درج

لة  
دال
ى ال
ستو
م

 

أ
تب مي
ويك
قرأ 
ي

 

ئية
بتدا
ا

طة 
وس
مت

دية 
عدا
إ

 

عهد
م

س 
ريو
كمو
ب

 
 

وبة
حس
الم

لية 
جدو
ال

 

 
 
 
(12 ) 

 
 غير دالة 

إحصــــــــــائيا 
عنـــــــــــــــــــــــد 

 مستوى
(05,0) 

التجريبية 
1 

32 2 3 12 6 7 1 1  
34 ,0 

 
03,1 

التجريبية 
2 

 1 3 3 7 11 صفر 7 32

التجريبية 
3 

29 2 1 14 6 2 2 2 

 
 -: المعمومات السابقة () ي ـار القبمـاالختب -5

تةحثة ب   وعتة باحث ت باحتفال ب تنب  هو تة بستةثقذبب ض ضه   ا ذب ةبحغالب
 تتتنبب،ب(9) ه تتتقببأستتتئهذفالفتتتذبونب تتتنبض تتتباًبأعتتتد باحثة فتتتذبادضثتتتةابباإل تتتال  تتتصب تتتةدةب
باحد تت   تتومببتثتتقباالدضثتتةااحبتتفباألولباح ضوستتتب،ب تتصة ب ضتتةتباإل تتال بت وضوعتت

بضوستتتتتتباح ستتتتتةثص ستتتتتةتباح  تتتتتدبد باحض اثتتتتتذبوعتلبثتتتتتتقثتتتتتببمب:700ب/4/40بوا تتتتتقباح 
 تتتنببهض قتتتقةهبوا تتتدبحتتتتتثةض باأل تتتةديواال  اا تتتة باح   ةا تتتذبوثةستتتض  ةلبض ه تتتلباحضثتتتة نب

ع تتدببإ بتتةئ ذثتتجيبدالحتتذببنباحلتتاقبحتت  إب تتاظ)ع  تتذباحث تت (ببدا تتة بتةحثتتة بض تتة  
احلةئ تتذبابتتغاب تتنباحق  تتذبب(09,4وثذب)اح  ستتباحلةئ تتذبذق  تتاح ة تت ببإج(ب09,0) ستتضوى

   وعتتتة ببض تتتدجحكبوثتتت(ب2 ه تتتق)ب(0،7:ذب)ثتتتدا ضصب ا تتتب(ب44,3ذب)تاحثةحغتتتاح دوح تتتذب
ب(:واح تتدوالنبب)باإل تتال اح  هو تتة باحستتةثقذب تتصب تتصببإ بتتةئ ةباحتتفال ب ض ة ئتتذاحث تت ب

ب وض ةنبجحك.ب(ب40)
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 (9) جـدول
الثالث  المتوسط الحسابي واالنحرا  المعياري والتباين لطالبات مجموعات البحث

ب.باإلمالءاالختبار القبمي في المعمومات السابقة في في درجات 
ب

 أفرادعدد  المجموعة
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحرا  
 المعياري

 التباين

ب4,::9ب38,4ب34,9ب37ببباألوحىاحض ا ث ذب
ب71,7ب4,:1ب89,1ب37باحض ا ث ذباحفة  ذب
ب89,49ب330,1ب99,9ب:7باحض ا ث ذباحفةحفذ

ب
ب

 (10) دولــج
  االختبار القبمي في المعمومات السابقةنتائج تحميل التباين لدرجات 

 . لطالبات مجموعات البحث الثالث اإلمالءفي 
 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 مستوى الداللة قيمة الفائيةال المربعات

بث نباح   وعة 
ب

داحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذبببغ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا الجدولية المحسوبةب9:89,7ب7ب4:9,9
ع تتتتتتتتتتتتتدببةئ ةإ بتتتتتتتتتتتتت
ب(09,0)ب سضوىب دادلب

باح   وعة 
ب09,4ب121,7ب0:ب8:9,774

ب
ب44,3

ببب7:ب772,::باح   وي
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 -: )غري التجريبية ( : ضبط املتغريات الدخيلة خامساا 
 تتتاادب   وعتتتة بأز تتتةدةبعهتتتىب تتتةبضقتتتدمب تتتنبإ تتتاا ا باحض تتتة  باإل بتتتةئصبثتتت نب

بقتتدباحضتتص تتلباح ضغ تتاا باحدد هتتذباحث تت باحتتفال بض تتةولباحثة فتتذبقتتداباإل  تتةنبضتتثتبث
ض تتتدفبع ه تتتذبضتتتثتباح ضغ تتتاا ب تتتصبب. تتتصب ضةئ  تتتةبم باحض اثتتتذبو تتتنبف تتتبصبستتت اتضتتت فاب تتت

بإحىبب–صباحث و باحضاثو ذبواح لس ذبتوالبس  ةباح ضغ اا ب ب–احدااسة باحض ا ث ذب
ةثعب ضتت فابث وا تتلبتالنباح ضغ تتاباحضتتبإزاحتتذبأيبضتت ف ابأليب ضغ تتابغ تتاباح ضغ تتاباح ستتضقلب،

ب.(91صب،9::4ب)بأثوبسلب،صبت اباح ة لباحض ا ثغ ف اةب
ب

احضتتتتصبقتتتتدبضتتتت فاب تتتتصبستتتتال ذبباح ضغ تتتتاا و تتتتنباح  تتتتاوفبأنب  تتتتةكب تتتتوع نب تتتتنب
ب-صب:تاحض اثذبو 

ب

    -التي قد تؤثر في السالمة الداخمية لمتجربة وهي : متغيراتال .1 
 

   -: والحوادث المصاحبةظرو  التجربة . أ 
 تدةباحض اثتذببأف تة  ذبح واد بتث   تذبوغ ا تةب تصبضض البث لباحض ةاتباح ه 

واالضتتااثة ب  تةب  تولبدونبست ابواحل ضة ة بواحزالزلبواح اوتباحفهوجببت فلبضسةق
حتجابحتمب  تنب  تةكبضت ف اب تصبب.وحتمبضض تالباحدااستذباح ةح تذبح فتلب تجهباح ااق تلباحض اثذ

ببببببببببببببب.ب ضةئجباحث  
بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

       -: االندثار التجريبي. ب 
ب   وعة ببةحثة  نبتا قتةيبعددببأو نبضاكبب ةضجاحباألفاو قبدبث بببب
ب.بن بض ب ه صب ضوستبقدب  فاب بة  أف ة بس اباحض اثذباحض ا ث ذباحث  ب

ب(27-24،ص4:94)احزوث صب،بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
بب

بثةستتضف ة ا قتةعتتًةببأمستتوا بأ تتةنبضستتاثًةباح تتةال ب تتجهباحث تت باح تتةحصبح فتتلبض تتالب حتتمب
 تتتتتدابث ستتتتتبضتتتتئ هذببح تتتتةب   وعتتتتة باحث تتتت ب  تتتتةال باحغ تتتتةتباحلاد تتتتذب قتتتتدبض اضتتتت

بضلةديبافاب جاباح ة لب.بأ  نو ضسةو ذبضقا ثةب.ثجحكب
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 -اس :ــالقي أداة.ج 

   وعتتتة باحث تتت بببتتت لبتةحثتتتة حق تتتة بض األدوا بجاض تتتةباحثة فتتتذببضدد  استتت
ب.واالدضثةاباحقثهصبب صب)باالدضثةاباحض ب هصباحث دي(وبباإل ال ب صباحفال باحض ا ث ذ
ب

 -. العمميات المتعمقة بالنضج : د
ب تاادألواح لستصباحضتصبض تد باح س صبواحل تايبواال ض تةعصبع ه ة باح  وببض  ص  

بب تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتصباستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتض ةثةض مب  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةب تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت فابإ اائ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةبإف تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة احض اثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذب تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتصب
بإجوحتتتمب  تتتنبح تتتجاباح ة تتتلبأيبافتتتابحقبتتتاب تتتدةباحض اثتتتذبب.(9:صب،4:94ب،)احزوث تتتص

   وعتة بتةحثتة بس  ونبح ة تذب ةب  د ب نبع ه ة ب  وبوببةًبأسثوع(ب47)ب سضغاقا
 .احفال باحث  

ب
 -. اختيار أفراد عينة البحث: هـ

لتتتاوقبأوب ض  تتذباحباحث تت ع تتدبادض تتةابع  تتتذب ض  تتتذباحض  تتزب ظ تتاب تتجاباح ة تتلب
عتنبتا تقبحتجابست  باحثة فتذبإحتىباحست تاةبعهتىب تجاباح ة تلبأ تاادباح   تذب.احلاد ذبثت نب

 تتتتتاادبأوا  تتتتتاا بع ه تتتتتة باحض تتتتتة  باإل بتتتتتةئصبثتتتتت نباالدض تتتتتةاباح شتتتتتوائصبح   تتتتتذباحث تتتتت ب
ب   وعة باحث  باحفال .

ب
     -لمتجربة وهي : قد تؤثر في السالمة الخارجيةالتي  المتغيرات.2
    

   -سرية البحث :أ. 
تةحثتتتة ببأدثتتتةاىبعتتتدمبتاح داستتتذبو داستتتذباح تتتةدةبعهتتتبأدااةفتتتذب تتتعباضلقتتت باحثة 

حتتتجحكبقتتتتد  بب ابتتتتًةبعهتتتىبدقتتتذباح ضتتتتةئج،بوأ دا تتت احث تتت ب   وعتتتة باحث تتت بثتث  تتتتذب
ب. صباح داسذباإل ال  داسذب د دةب  هلذبثضدا  ببأ  ةعهىب لس ةبحهتةحثة باحثة فذب

ب
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  -:  قائم بالتجربةالب.
بىباحض اثتذبتعهتب فث ت باحض ا ث تذبو تجاب ضت لست ةب   وعتة باحثداس باحثة فذب

لب تتتنبتلب   وعتتتذبقتتتدب   تتتتتتتتداستتتذبح اح وضتتتوع ذبالنبضدبتتت صب  بذبوبتتتتتدا تتتذب تتتنباحدق
ب تصداستض نباح  ببىض  تنبا تدبإحتى  تزىب قدبباح ضغ اباح سضقلب،بىتإحجبتاحب تبادباح ضةئ

بإحتتتىبأواحتةحثتتتة ب تتتصببض ف ا تتتةبتتتلةض ةباحشدبتتت ذبو تتتدىببأوباألدتتتاى تتتنببأ فتتتااح تتتةدةب
ببغ ابجحكب نباح وا لب.

ب
 -: مميةـعج. المادة ال

 تتتتتتةدةبدااستتتتتت ذب و تتتتتتدةبض فهتتتتتت بباحتتتتتتفال بداستتتتتت باحثة فتتتتتتذب   وعتتتتتتة باحث تتتتتت 
باسمباح  زةباح ضوستذبعهىباحواوبوبباألحفاح ضوستذبعهىبباسمباح  زة)ب ةثةح وضوع

عهتىبب(احستتا لادةبعهىباسمباح  زةباح ضوستذبوبباسمباح  زةباح ضوستذبعهىباح ة بو
حه ا هتتذباح ضوستتتذباح قتتاابضدا ستت بباإل تتال قب لتتادا باح تت  جباحدااستتصب تتصب ضتتةتبو تت

ب.ب(مبب7040-ب:700حه ةمباحدااسصب)
ب

 -ص :ـد. توزيع الحص 
عهتتىب تتجاباح ة تتلب تتنبدتتاللباحضوز تتعباح ضستتةويبحتتداو ب   وعتتة ببضتتمباحستت تاة

و تتقبعهتتىبثواقتتعب بتتذبوا تتدةبح تتلب   وعتتذبباألستتثوي تتصب بتتصبفتتال باحث تت بأيب
ب.(ب ث نبجحكب44)بدولبتحلاويباحهغذباح اث ذبواح بجبضوز عبوزااةباحضاث ذ   

 ( 11)جــدول 
 لمواد المغة العربية في المرحمة المتوسطة  األسبوعيةتوزيع الحصص 

 لمص  الثاني المتوسط

 الص 
المطالعة  القواعد

 والنصوص
 اإلمالء اإلنشاء

ب4ب7باحفة صباح ضوست
ب

ب4
ب

ب4
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باإل تتتتال ب بتتتتصاح داستتتتذبعهتتتتىبض ظتتتت مب تتتتدولبضوز تتتتعببأدااةعبوقتتتتدباضلقتتتت باحثة فتتتتذب تتتت
ب.(ب وضحبجحكب47)ببواح دولباحفة صباح ضوستبحهبفب

ب
ب

 ( 12 )جدول 
 الثالث  مجموعات البحثوزيع حصص اإلمالء لت

ب

 الحصة الساعة اليوم المجموعة
باحفة  ذب19,9باحفالفة باألوحىاح   وعذباحض ا ث ذب

باحفة  ذب19,9باألاث ة باح   وعذباحض ا ث ذباحفة  ذ
باحفة  ذب19,9باحد   باح   وعذباحض ا ث ذباحفةحفذ

بببب
 -المدة الزمنية :هـ .  

بثتدأ بإج   وعة باحث  باحفال بحتةحثة ب ة  ب دةباحض اثذبوا دةبو ضسةو ذب
ببببببببببببباح وا تتتتتتتقبوا ض تتتتتتت ب تتتتتتتومباحد تتتتتتت  ب:700/ب4/40قباح وا تتتتتتتب تتتتتتتومباحد تتتتتتت  باحض اثتتتتتتتذ

ب.:700/ب47/ب34
ببببببببببببببببب

 -.الوسائل التعميمية :و 
احتتفال بة باحث تت ب   وعتتتةحثتتة بح ضشتتةث ذبض ه   تتذبةئلبتوستتاستتض  ه باحثة فتتذب

بواح ضةتباح قاابضدا س ب.بةاحسثوابوبواح هونبباألث ل فلباحتثةش اب
ب
 -:ة . بنايـة المدرسـز 

 تتنببذبوا تتدةبو تتصببتتلوفب ض تتةواةب ضشتتةث ذتتثقتت باحثة فتتذباحض اثتتذب تتصب داستت
بواحض و ذبوعددباح قةعدبو وع ةبو    ةب.بواإل ةاة   باح سة ذب

ب
ب
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ب-ث :ــات البحــمتطلب :  سادساا 
ب

ب-:باآلض ذباإل اا ا  ضتهتباحث  باح ةحصب
 -تحديد المادة العممية : .1

حتةحثتتة ب   وعتتة باحث تت باحتتفال ب تتدد باحثة فتتذباح تتةدةباح ه  تتذباحضتتصبسضداستت ةب
باإل تال  تصب ضتةتببصةباحز  تت تقب لتادا باح ت  جبوضسهسه تعهتىبوببحض اثتذ تدةبابإف تة  صب

ب(ب وضحبجحكب.43ب)واح دولو صبأاث ذب وضوعة ببضدا س اح قااب
ب

 ( 13) جــدول
 لمص  الثاني المتوسط اإلمالءموضوعات 
   المحددة لمتجربة 

 

 الصفحة الموضوعات ت
ب99-89ب.األحفاسمباح  زةباح ضوستذبعهىبب.4
ب4:-92ب.ستذبعهىباحواواسمباح  زةباح ضوبب.7
ب400-7:ب.اسمباح  زةباح ضوستذبعهىباح ة ب.3
ب403-404ب.بباسمباح  زةباح ضوستذب لادةبعهىباحستاب.1

ب

 -امة :ــدا  العــتحديد األه .2
حهبتتتفبب ضتتتةتبتاائتتتقبض هتتت مباحهغتتتذباح اث تتتذباح ة تتتذب تتتنباأل تتتدافأدتتتج باحثة فتتتذب

،ب4::4،وزااةباحضاث تتتتذباض باحتتتتجيبأبتتتتدباح  ه تتتتة اح  ه تتتت نبوبب  ة تتتتدبإعتتتتداداحدتتتتة  ب
ب.(8) ه ق،ب439-438ص

ب

 -السموكية :  األهدا صياغة  .3
 تتتتتتتصبث تتتتتتتة بأيب   تتتتتتتةجببببببببببببباألسةستتتتتتت ذاحستتتتتتتهو  ذباحدتتتتتتتتوةبباأل تتتتتتتدافض تتتتتتدببتتتتتتت ةغذب

ض ه  تتتصب  تتتصبض تتت نباح تتتدا بعهتتتىبض د تتتدب  ضتتتوىباح تتتةدةباحض ه   تتتذبوض ظ   تتتةبوادض تتتةاب
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اح  ةستتثذبح تتةب ضتتاًلبعتتنبا  تتةبض فتتلبب شتتتذواألواحوستتةئلببواألدوا بواألستتةح تاحتاائتتقب
ب.ب(414-ب410،بص4:92) قهد،ببه   ذ صبضقو مباح  ه ذباحض األسة باح   ةاب
ب
دافباحسهو  ذب،بواح دفباحستهو صب نباحضاوايب صباح  ه ذباحضاثو ذبض د دباأل  

   تتنبباج تتةب ضوقتتعب تتنباحتةحتتتبانب ظ تتاهب تتنبستتهوكبث تتدبا ض تتة بع ه تتذباحض هتت مبب تتوب":
و تتصبب."د  تتةوضستتض دباأل تتدافباحستتهو  ذبعهتتىب اضتت ذب  ببستت  ظتتذب تتجاباحستتهوكبوق ة ال

ب.بب    نبضقو مب ضةئ ححض ه مب دتتب   ذبضاواةب
ب(499صب،7002ب،باحاث  صوبب، غااوي)ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

ب
بعثتتةاةبضبتتفباحضغ تتاباح اغتتوتب  تت ب تتو"نباح تتدفباحستتهو ص:أ بب(،بوندتتاونبشتتثا)و تتج ا

ع تتد ةببأوبو تتدا  ةًببأوب  ةا تتةًببدثتتاةبأوبستتهوكباح تتض همب  ا  تتةًبب ستتضوىب تتنب ستتضو ة بص تت
ب)شتتتثا،" تتتابقتتتةثالًبحه ال ظتتتذبواحضقتتتو م   تتتلبدثتتتاةبضاثو تتتذب    تتتذبث  تتتة ب  تتتونب تتتجاباحضغ 

ب(.10،بصب7009ونداونب،
ب

ب
  ةوحتتتذبض د تتتدباح وقتتتفباح تتتاادبإظ تتتةاباحستتتهوكب  تتت بو  تتتة  اب"ا  تتتدبو وستتتفب:بو  ا تتت  ب

ب(ب.77صب،7004 وسفب،بوباأل  دب)"بولبح جاباحسهوكبوشاوتبض ل جهاحقث
ب

اح ة تتتتذبباأل تتتتداف تتتتنبباحستتتتهو  ذبح وضتتتتوعة باحث تتتت باأل تتتتدافاحثة فتتتتذببوقتتتتدباشتتتتضق 
حفتتة صباح ضوستتتب  ض تتدةبحهبتتفباباإل تتال اح تتةدةباحدااستت ذب تتنب ضتتةتبو  ضتتوىببحإل تتال 

باحستتتتهو  ذبحأل تتتتدافب(بثهتتتتومباحفالفتتتتذب تتتتصباح  تتتتةلباح  ا تتتتصب تتتتصبضبتتتت  فب)اح ستتتضو ة ب
واح تدولبب،ب(ب:،ب ه تقب)ببسهو  ةًبب(ب د ةًب11)ب ثهغبإجاحضتث قب(بب–احل مبب–اح  ا ذب)
ب وضحبجحك.(ب41)
ب
ب
ب
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ب
ب
 

 (14الجدول )
 المستويات  توزيع األهدا  السموكية لمموضوعات اإلمالئية عمى وفق

 . الثالثة لتصني  بموم
 

 الموضوعات ت
 عدد األهدا  السموكية

 المجموع
 التطبيق الفهم المعرفة

ب44ب1ب3ب1باسمباح  زةباح ضوستذبعهىباألحفب.ب.4
ب44ب1ب3ب1باسمباح  زةباح ضوستذبعهىباحواوب.ب.7
ب44ب1ب3ب1باسمباح  زةباح ضوستذبعهىباح ة ب.ب.3
استتتتمباح  تتتتزةباح ضوستتتتتذب لتتتتادةبعهتتتتىبب.1

باحستاب.
ب44ب1ب3ب1

ب11ب42ب47ب42باح   وي
ب

 -ية :الخطط التدريس إعداد. 4
واحضتتتتتداث اب ضدتتتتتج ةباح  هتتتتتمبباإل تتتتتاا ا    وعتتتتتذب تتتتتنب تتتتتصب):احدتتتتتتذباحضدا ستتتتت ذ
ب.(أ دا  ةقب وض قبذ احض ه ب–احض ه   ذحض ةنب  ة باح  ه ذب

ببب(83صب،7009ب،ونداونب،شثا)ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
بب

قب تتوض قويباحضدتتت تباحضاثتتبإ  تتة و  ةحتتذبضستت مب تتصبضدا ستت ذب ة  تتذبدتتتتةببإعتتدادإنب
ب.(ب:74،بص7004 وسفب،وبباأل  دب)باأل دافباح ة ذبواحدةبذبواحسهو  ذ

ب

احضدا ستتت ذباحضتتتصب ضث  تتتةبباإل تتتاا ا بأوضبتتتواا ب ستتتثقذبحه واقتتتفببث   تتتةأ ضتتتةببض تتتافوب
بض د تتتتدض ه   تتتتذب    تتتتذبوضضضتتتت نب تتتتجهباح  ه تتتتذبب تتتتدافحض ق تتتتقبأاح تتتتدا ب تتتتعبتهثضتتتت ب

بعهىبض ق ق ة.ذباحضصبضسةعدباح  ةسثبواألسةح تاحتاائقباأل دافبوادض ةاب
ببب(40،بص4:94،بباأل  ن)ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
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ذباحثة فتذبدتتبأعتد ،باح تة حبضتدا   باحة ضتهثبإ دىوح ةب ة  باحدتتباحضدا س ذببب
(ب40ذب ه تتق)أ  وج  تتذبحضتتدا  ب   وعتتة باحث تت باحتتفال بعهتتىبو تتقباحتا قتتذباحق ةستت 

بض ا  ة باح وضوعة ب)احوا تباحث ضصب(بح  وعة باحث  ببودتذبح ل
اح قتتاابضدا ستتت ةبدتتتاللب تتتدةباحض اثتتذب تتتصبضتتتو ب  ضتتتوىباحتتفال بحه وضتتتوعة باألاث تتتذب

ب(ب وضحبجحكب.44اح ضةتباح قاابضدا س بواأل دافباحسهو  ذبحه ةدةب ه قب)
ب

اح ضدببتت نبوباحدثتتاا ب   وعتتذب تتنبعهتتىباحثة فتتذب  تتةججبحضهتتكباحدتتتتببعاضتت بوقتتد
(ب9 ه تتقب)اح هتتومباحضاثو تتذبواح لستت ذب تتصبوبضتتدا  باحتاائتتقبوببعهتتومباحهغتتذباح اث تتذب، تتصب
وأبتتتث  بةبتحض تتتد ال باحالز تتتذبعه  تتتااحثة فتتتذببأ تتتا  مب ال ظتتتةضصبضتتتو بناائ تتتمبوبت تتتوب

بببب.ب ة زةبحهض ل ج
ب
 -:سـة التدريـ. طريق5

قب ت قضةاهباح تدا بح ستةعدباح ض ه ت نبعهتىباألستهوتباحتجيب دضت) صباح  ل ذبأوب
و تتصب   وعتتذب تتنباإل تتاا ا بواح  ةاستتة بواأل شتتتذبب،األ تتدافباحض ه   تتذباحستتهو  ذب
حتىبضوبت لبثضدا  بدا ب   نب  دفبإبدادلباحلبل صباح ه  ذباحضصب قومبث ةباح  همب
ب.(498،بصب7009بونداونب،،ب)بشثاب(حه ض ه  نب  هو ة بو قةئقبو لة  م

ب
ستتتونبحضو  تتت ب  ةح تتتة باحتهثتتتذب ستتتضدد  باح داببأستتتهوثة ة تتت باحتا قتتتذبض  تتتصببإجا
ب-ض تهقب نباآلضص:تاائقباحضدا  ببأ   ذب اغوتب   ةب ةنبضغ اا بأوبض همبإل دا 

بببوبأ دافبإحىاحضاثو ذبوضا  ض ةبباأل دافقب    ذبحض قبأداةنبتا قذباحضدا  بإأ.ب
ب  ةاسة بسهو  ذب.ببب
 احض همبحدىباحتهثذب.بإ دا  صبباحائ  باألسهوتبأ  ةت.

أيب تتتتتةدةب تتتتتنب  تتتتت بستتتتت وحض ةبثواستتتتتتض ةبعهتتتتتىبب   تتتتتماح   تتتتتذباحضتتتتتصبباألداةبأ  تتتتتةج.ب
ب.ب(ب479ص،بب7000،باحدا ايب،باح ث سصب)وب وثض ة

ب

بألسهوتبح بأ   ذبالبضقلبعنبأ   ذب(بإحىبانباب Hard ةادب)بأشةابوقدببب
ب.بب(Hard, 1985 . p.524   ضوىباح ةدةباحدااس ذب)ب
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   وعتة بحتةحثتة بباإل تال ذب صبضتدا  بوقدباعض د باحثة فذباحتا قذباحق ةس ب
عهتتىببذض ه تتاحفتتمب(بب،باالستتضثةاياحتتجاضص،باحوقتتةئص)احضبتتو تببستتةح توأاحث تت باحتتفال ب

ب صبضبو تباألدتة باإل الئ ذب.األسةح تبب جهاحتةحثة بح  ا ذبافاب
ب
ب

 -أسموب إجراء التجربة : .6

ب-أ ا باحثة فذبداللبضتث ق ةبحهض اثذب ة  ضصب:
ب

ضتث تتتقباحض اثتتتتذبعهتتتتىبأ تتتاادب   وعتتتتة باحث تتت باحتتتتفال ب تتتتومبثةشتتتا باحثة فتتتتذبث .4
(بأستتتتتتتثوعةب،إجبض تتتتتتت ب تتتتتتتومب47واستتتتتتتض ا ب)ب:4/40/700احد تتتتتتت  باح وا تتتتتتتقب
 .:34/47/700احد   باح وا قب

ب
داس باحثة فذبث لس ةب   وعذباحث  باحفال بعهىبو قباحدتتتباحضتصبأعتدض ةبب .7

احث تتت ببضضتتتمبتا قتتتذبضتتتدا  ب و تتتدةبعهتتتىبو تتتقباحتا قتتتذباحق ةستتت ذبح   وعتتتة 
(بودتتتتتذب و تتتتدةبح تتتتلباحض ا  تتتتة باحدةبتتتتذبث تتتتلب وضتتتتويب40احتتتتفال ب ه تتتتقب)

و  تتتتتتوججبحضبتتتتتتو تباألدتتتتتتتة باإل الئ تتتتتتذبعهتتتتتتىبو تتتتتتقبأستتتتتتةح تب(ب44 ه تتتتتتقب)
(ب49(ب)41(ب)43احضبتتتتتتتو تب)احتتتتتتتجاضصب،باحوقتتتتتتتةئصب،باالستتتتتتتضثةايب(باح ال تتتتتتتقب)

 .ببضوضحبجحك

ب
 

احضبت  حب توباسض  ه باحثة فذب عب   وعة باحث  باحفال بأسهوثةبوا دًاب صب .3
 )احضب  حبدةاجباحبف(ب.

 

استتض  ه باحثة فتتذباحوستتةئلباحض ه   تتذبجاض تتةبحتةحثتتة ب   وعتتة باحث تت باحتتفال ب .1
و تتصباحتثةشتت اباألثتت لبواحتثةشتت اباح هتتتونبواحستتثواةبواح ضتتةتباح قتتاابضدا ستتت ب

 حهبفباحفة صباح ضوست.

ب
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 ـث :ــالبح أداة .7

 بض بتتتت لبتةحثتتتتة بادضثتتتتةابث تتتتديبحق تتتتةبإعتتتتدادح تتتتةب تتتتةنباحث تتتت ب ضتهتتتتتبوببب
ث تتتدباال ض تتتتة ب تتتنباحض اثتتتذبح  ا تتتتذب تتتدىبضتتتت ف اب   وعتتتة باحث تتت باحتتتتفال باحض ا ث تتتذب

أستتتتةح تباحضبتتتتو تب)احتتتتجاضصب،باحوقتتتتةئصب،باالستتتتضثةايب(ب تتتتصبض بتتتت لبتةحثتتتتة باحبتتتتفب
صب تتة زب ضبتتفبثةحبتتدقبض بتت هبادضثتتةاباحفتتة صباح ضوستتتب تتصباإل تتال بوح تتدمبو تتودب

 تتتصببةادضثتتتةاابث تتتد ًبباحثة فتتتذبأعتتتد حتتتجاببدا ستتت ةاح قتتتاابضباح وضتتتوعة بواحفثتتتة بو غتتتتص
ضتتو باأل تتدافباحستتهو  ذبو ستتضو ةض ةبو  ضتتوىباح تتةدةباح ه  تتذباح  تتددةبحهض اثتتذبواحتتز نب

بو ةالضصب:ب(ب وضحبجحك:4اح سضغاقب صبضدا  ب جاباح  ضوىبواح ه قب)
ب
ب

 -صياغة فقرات االختبار : .8
بأل  تةغذب قاا باالدضثتةاباالدضثةاا باح وضوع ذب صبب ةادضةا باحثة فذب  تب    

االدضثتةاا ببتدقًةببأ وايبأ فابوأل  ةثجاض ذباح ب حببضض فاواحش وح ذبوالببةحدقذضضبفبث
اح اا تتتلببح دضهتتتفباح تتتوادباحدااستتت ذبو تتتصبوفثةضتتتًةبواقضبتتتةدًاب تتتصباحوقتتت بواح  تتتدبوضبتتتهح

ب(.7:-4:،ص:::4)احظة اب،     ةبباح  ا ذ
 قتتاةبب(49 نب  تتةب:باألولب ض تتونب تتنب)(ب قتتاةب وزعتتذبعهتتىبستت اح30وبتتةغ باحثة فتتذب)

 تتنب تتويباالدض تتةاب تتنب ض تتددباحضتتصبضوبتتفبثقتتداض ةبعهتتىبضغت تتذبا ثتتابقتتداب   تتنب تتنب
اح تتتةدةبوستتتاعذبضبتتت    ةب،وا  تتتةبض  تتتلبعهتتتىب  ا تتتذباألدتتتتة بو تتتواتنباحضتتت فب تتتصب

ز تتتةدةبعهتتتىبجحتتتكبقتتتداض ةب تتتصبب،ب(43-47،ص:::4احدااستتتذبحتتتدىباحتةحثتتتة ب)   تتتدب،
(ب قتتاةب تتنب تتويباحض   تتلب49 ض تتونب تتنب)بواحفتتة ص:،حتتض همب تتة باق تتة باح د تتدب تتنب داب

واحضب  حب،وضغتصب ستة ذب ث تاةب تنباح تةدةب، ضتالبباإلعداداحضصبضوبفبث   ةبس هذب
ب.عنبانباحضد  نب   ةبالب  ةلببح ب

ب(703،بص481صب،4:98عالمب،بأثوب)بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
 -صدق االختبار :

باحض   تداحبدقب نباحشاوتباالسةس ذباحضصب  ثغصبح سضددمباالدضثةابب  دببببببب
  ة صباحبدقب وبانب ق  ب ةبوضتعب تنبا هت ب،بأيبانباالدضثتةاباحبتةدقببوأول   ب
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احدااستت ذباحضتتصبوضتتعب تتنبباأل تتداف تتوباالدضثتتةاباحتتجيب تتض  نب تتنبق تتة ب تتدىبض ق تتقب
بب(ب،:44،بصب0::4،بوأ واا ه ةب)داودب
بأ فتتااحدتتتوا باالسةستت ذب تتصبضبتت  مباالدضثتتةاب،وا تت بببتتدقباح  ضتتوىب تتنب  تتد

 صبق ة باحض بت لباحبتلصبحتجابعاضت باحثة فتذب قتاا باالدضثتةاببأ   ذاحبدقببأ واي
احستتهو  ذبعهتتىب   وعتتذب تتنباحدثتتاا بواح ضدببتت نباح ه تتقبباأل تتدافاحض بتت هصب تتعب

ا تتتذب تتتدىب(ب تتتصباحهغتتتذباح اث تتتذبوتاائتتتقبضدا ستتت ةب،واح هتتتومباحضاثو تتتذبواح لستتت ذب،ح  48)
احستهو  ذبو تنب  ت بستال ذببأ تدا  ةبثتةابحق تة ب  ضتوىباح تةدةب تنبدتالل الئ ذباالدض

ئ ض تتةبح ستتضوىبتةحثتتة باحبتتفباحفتتة صباح ضوستتتبوقتتدب بتته ب   تتعبث ةئ تتةب،و تتدىب ال
%(ب ت  فا. عباألدتجبث ال ظتةض مب،بإجب90 قاا باالدضثتةابعهتىباضلتةقباحدثتاا بث ستثذب)

ب د ال بثس تذب صبب ةغض ةباحهغو ذب.بع دح بث لباحلقاا ب عبإ اا بض
ب

 إعداد تعميمات االختبار :
ب-:اآلض ذوض  باحثة فذباحض ه  ة بببببب
ب

 :   اإلجابة.تعميمات 1
  تتبانبض تونبواضت ذبو دضبتاةب،وانبضثت نبباإل ةثتذض ه  تة ببإعتدادع تدبببببب
أثتتوبةثذب)بتنبوتا قتتذبضستت  لباإل ةثتتة بواحوقتت باح  تتددبحإل تتاح تهتتوتب تت  بة حه ض ه تت
وقتتتدبض تتت ببتتت ةغذباحض ه  تتتة باحدةبتتتذبثةالدضثتتتةابو  ل تتتذب،ب(779،بص4:98عتتتالمب،

باإل ةثذبع  ةبوعددب قااض ة.
ب

 -. تعميمات التصحيح :2
أستتتة بحقتتتدباعض تتتد باحثة فتتتذب تتتصبأف تتتة بضبتتت  حباإل ةثتتتة بعهتتتىبببببببببببببببببب

احبتتتت   ذبودا تتتتذببتتتتلابحإل ةثتتتتذبغ تتتتاباحبتتتت   ذبإعتتتتتة بدا تتتتذبوا تتتتدةبحإل ةثتتتتذب
ب ه باحثة فذباحلقاا باح ضاو ذب  ة هذباإل ةثذبغ اباحب   ذب.وعة

ب
ب
ب
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 -.التطبيق االستطالعي لالختبار :9
حغالباحض   دب نبوضو ب قاا باالدضثةاب،بو ستضوىببت وثض ةب،بوقتوةبض   ز تةببب

و  ةح ذباحثدائلب،واحوق باح سضغاقب صباإل ةثذبع  ةب.بتثقت باحثة فتذباالدضثتةابعهتىب
(بتةحثتتتذب تتتنب400ح   تتتذباحث تتت باالسةستتت ذب،بضتتت حفب تتتنب)  ةفهتتتذبع  تتتذباستتتضتالع ذب

اح وا تتتتتتقب)االزد تتتتتتةابحهث تتتتتتة ب(بباحفتتتتتتة صباح ضوستتتتتتتب تتتتتتصب ضوستتتتتتتذباحبتتتتتتفبتةحثتتتتتتة 
ث دبانبض  د باحثة فذب نبإ  ةلباح وضوعة باألاثتعبقثتلب تجاببمب،ب:70/47/700

فتتذبباحضتتةا وبو تتصباح وضتتوعة باحضتتصبداستتض ةبأل تتاادبع  تتذباحث تت بوقتتدباستتض د  باحثة 
ب نبجحكب:

ب

 أ.تحديد الزمن المناسب لالختبار : 
ض د دباحز نباح  ةستبحالدضثةاباحض ب هصبثضس  لباحتز نببإحىضوبه باحثة فذببب

استتتتتضغاقض ب تتتتتلبتةحثتتتتتذبو تتتتتنبفتتتتتمب    تتتتتةبوضقستتتتت   ةبعهتتتتتىبعتتتتتددبأ تتتتتاادباح   تتتتتذباحتتتتتجيب
واح  ةدحتتتذباآلض تتتذبب،دا  باحثة فتتتذب ضوستتتتبز تتتنباالدضثتتتةاوثتتتجحكباستتتضاالستتتضتالع ذب
بضوضحبجحكب.

ب
ب400.....ب+ن.+ب1+نب3+نب7+نب4نبببببببببببببببببببببببببب

ببب-----------------------بب=االدضثةاببز ن ضوستبب
بنببتةحثة حاب   ويببببببببببببببببببببببببببببببب

بببببدق قذب(1900)ببب=ببببببب
ب400بببببببببببببب

بدق قذب19=ببببببببب
ب(بدق قذب.19اإل ةثذب وب)بأيبضث نبانباحوق باح  ةستبإلض ةم
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 ب.التحميل اإلحصائي لفقرات االختبار:
  دبض ه لب قاا باالدضثةابوس هذبحض س نب وع ض ب نبداللب  ا ذبقتوةببت وثذببب

باحلقاا بوقداض ةبعهىباحض   زبواسضث ةدباحلقاا بغ اباحبةح ذب.
ب(بSeannll,1975,p.214)بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

ب
وحهض قتتتقب تتتتنبجحتتتكببتتتت   باحثة فتتتذبإ ةثتتتتة باح   تتتذباالستتتتضتالع ذب،وث تتتتد ةببببببببب

%(ب تنباحتدا ة ب  ت بانباعض تةدب78اضث باحدا ة بض ةزح ًةبفتمبادض تابأعهتىبوأوتت )
)بض نبث قبتىب تةب   تنب تنب  تمبوض تة ز%(باح ه ةبواحد  ةب قدمبح ةب   توع78 سثذب)

Ahman,1971,p.182).ب
ب

ضااو تت بدا تتة ببإج(بتةحثتتذب،ب78وقتتدبثهتتابعتتددباحتةحثتتة ب تتصب تتلب   وعتتذب)ببببببببب
(بدا تتتذب43-8ذبودا تتتة باح   وعتتتذباحتتتد  ةب)(بدا تتت79-74اح   وعتتتذباح ه تتتةبثتتت نب)

ب-:بإ ةثة باح   وعض نباح ه ةبواحد  ةبإ بةئ ةبعهىبو قباحدتوا باآلض ذ هه ب
ب

 -معامل صعوبة الفقرة : .1
ب.ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببدةتئددب نباح ض ه ة باحالئصبا ةثنبعنباحلقاةبثش لب وباح سثذباح ئو ذبح بببببب

ب(737،بص4:98)بأثوبعالمب،بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
ب

ةاب،و دبانبق  ض ةبضااو  بوع دب سةتب  ة لبب وثذب لب قاةب نب قاا باالدضث
ب وضحبجحك:ب(49%(بواح دول)ب29و)ب%(39ث نب)

ب

 ة  ب  ة لبب وثذب قااض بث نببإجا(بانباالدضثةابث  دب دًاببBloomو اىبثهوم)ب
ب.ب(بBloom,1971,p.66)ب%(ب90)إحى%(70)
ب
ب
ب

 (15جدول )
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بمعامالت صعوبة فقرات االختبار التحصيمي البعدي
  ة لبب4 ب

باحب وثذ
ة لب  ب4 

باحب وثذ
  ة لبب7 ب

باحب وثذ
  ة لبب7 

باحب وثذ ب باحلقاةب باحلقاةب باحلقاةب باحلقاة
1 44,0 9 37,0 17 50,0 25 43,0 
2 43,0 10 44,0 18 46,0 26 44,0 
3 50,0 11 37,0 19 43,0 27 39,0 
4  35,0 12 41,0 20 50,0 28 41,0 
5 65,0 13 39,0 21 48,0 29 44,0 
6 39,0 14 35,0 22 43,0 30 43,0 
7 37,0 15 35,0 23 39,0 25 43,0 
8 41,0 16 48,0 24 39,0 26 44,0 

 -قوة تمييز الفقرات :
قداةباحلقاةبعهىباحض   زبث نباح   وعض نباح ه ةبواحد  ةب،ثةح سثذبب قبدبث ةبببببببببب

ب(.19،بص4:94حهبلذباحضصب ق س ةباالدضثةا.)عثدباحدائمب،
و دبأ  ةبضضااو بث نببدب سةتبقوةبض   زب لب قاةب نب قاا باالدضثةاب،وث ببببببببب
ب.ب وضحبجحكب(42اح دول)وب%(ب28%(بو)33)

 ة تتتت بقتتتتوةببإجا(بانب قتتتتاا باالدضثتتتتةابض تتتتد ب  تتتتدةبب Ebleو تتتتاىبأ ثتتتتلب)بببببب
ب(.ب Eble,1972,p.406)ب   فا%(ب30ض   ز ة)

ب(42دولب) ب
باباحض ب هصباحث دي  ة ال باحقوةباحض   ز ذبحلقاا باالدضثة

معامل  1س 
 الصعوبة

معامل  1س
 الصعوبة

معامل  2س 
 الصعوبة

معامل  2س
 ت الفقرة ت الفقرة ت الفقرة ت الفقرة الصعوبة

1 48,0 9 56,0 17 33,0 25 56,0 
2 41,0 10 44,0 18 41,0 26 48,0 
3 56,0 11 48,0 19 67,0 27 41,0 
4  44,0 12 41,0 20 41,0 28 41,0 
5 52,0 13 33,0 21 59,0 29 52,0 
6 41,0 14 44,0 22 37,0 30 48,0 
7 48,0 15 59,0 23 33,0   
8 52,0 16 33,0 24 44,0   
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 . فعالية البدائل الخاطئة :3
ع تتتد ةب  تتتونباالدضثتتتةاباح وضتتتوعصب تتتنب تتتويباالدض تتتةاب تتتنب ض تتتددب لضتتتالبانبب

أ  تتةبضقتتومبثةحتتدواباح و تتلبإح  تتةبببتت   ذب جاثتتذب،وجحتتكبحهض  تتدب تتناحض تتونباحثتتدائلبغ تتاب
ستت ة بح تتنباح تتصبضشتتض  با ضثتتةهباحتةحثتتة باحالئتتصبالب  تتا نباإل ةثتتذباحبتت   ذب،وعتتدمب

ب(.404،ص2::4ثةالض ةلبعهىباح بةدقذبحهوبولبإحىباإل ةثذباحب   ذ)  دةئ ل،
واحثد لباحدةتئب  ونب  ةاًلبع د ةب  ونبعددبأ اادباح   وعذباحد  ةباحج نبادضةاوهب

ب(.34صب،:::4 نبعددبأ اادباح ه ةب)احظة اب،بأعهى
احالز تذبح ستةتب  ةح تذباحثتدائلبغ تابباإل بتةئ ذاحثة فتذباح  ه تة ببأ تا وث دبانببببب

-ضضتااو بثت نب)بأ  تة(بو تد ب48 تنباالدضثتةاب تدولب)باألولاحب   ذبحلقاا باحس الب
حثتتتتتة بعتتتتددًاب تتتتتنبتةبإح  تتتتتة.بأيبانباحثتتتتدائلباحدةتئتتتتتذبقتتتتدب تتتتتجث بب(44,0-(بو)72,0

 تنبعه  تةب    تًةبباإلثقتة اح   وعذباحد  ةبا ثاب نبتةحثة باح   وعذباح ه ة،بحجابضقااب
ب(48 دولب)بببببببببببببببببدونبضغ  اب.ب

ب  ةح ذباحثدائلباحدةتئذبحلقاا باحس الباألولب صباالدضثةاباحض ب هصباحث دي
 تسمسل 
 الفقرات

 فعالية البديل 
 الخاطئ األول

 فعالية البديل 
 خاطئ الثانيال

 فعالية البديل 
 الخاطئ الثالث

1 -22,0 -11,0 -15,0 
2 -22,0 -15,0 -15,0 
3 -26,0 -15,0 -15,0 
4 -11,0 -11,0 -11,0 
5 -22,0 -15,0 -15,0 
6 -26,0 -19,0 -15,0 
7 -19,0 -19,0 -15,0 
8 -19,0 -19,0     -19,0 
9 -11,0 -22,0        -11,0 
10 -11,0 -22,0 -15,0 
11 -15,0 -15,0 -11,0 
12 -11,0 -19,0 -15,0 
13 -15,0 -15,0 -11,0 
14 -15,0 -15,0 -11,0 
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15 -22,0     -11,0         -11,0 
ب

 -.ثبات االختبار :10
اح ال ظتتذب،بوعتتدمبض ةقضتت ب تتعب لستت ب،ببأو قبتتدبثتت ب)دقتتذباالدضثتتةاب تتصبق تتة ببببب

ب.اح ل وص(ببأسهوتهو ة بعنبواضسةق بواتاادهب   ةب زود ةبث ب نب  
ب(404،ص4:98 تتب،بأثو)ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

ب ضةئجباالدضثةابالبضضغ ابإجابأع دبضتث ق ب اةبأداىب.ببأيبانب
ب(332،ص0::4)اح  ا،بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

ب

(احضتصبsplit-halfدد  باحثة فتذبتا قتذباحض زئتذباح بتل ذ)وح سةتبفثة باالدضثتةاباستض
 تنبأ فتابتاائتقبفثتة باالدضثتةاباستضددا ًةب،بأل  تةبضضال تىبع توتبث تلباحتاائتقببض دب

بفمبب حبث  ةدحذبس ثا ةنب(ب،ب88,0،ب ثهاب)ب(94،بص0::4األداى)اإل ةمب،
دولب(بو تتتوب  ة تتتلبفثتتتة ب  تتتدبواح تتت99,0)ثتتتااونب  بتتتثحب  ة تتتلبفثتتتة باالدضثتتتةابب–
ب:(ب وضحبجحك49)

 (18جدول )بببببببببببببببببببببببببببببببب
 ثبات االختبار بطريقة التجزئة النصفية 

 
 ت

الدرجات 
 الفردية
 س

الدرجات 
 الزوجية
 ص

 
 ت

الدرجات 
 الفردية
 س

الدرجات 
 الزوجية
 ص

 
 ت

الدرجات 
 الفردية
 س

الدرجات 
 الزوجية
 ص

 
 ت

الدرجات 
 الفردية
 س

الدرجات 
 الزوجية
 ص

 
 ت

الدرجات 
 الفردية
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ب9ب8ب94ب2ب1ب24ب9ب8ب14ب8ب1ب74ب47ب41ب4
ب1ب1ب97ب40ب:ب27ب40ب47ب17ب1ب2ب77ب43ب40ب7
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ب1ب8ب::ب44ب47ب:8ب2ب2ب:9ب1ب1ب:3ب9ب47ب:4
ب2ب2ب400ب9ب44ب90ب9ب:ب20ب8ب3ب10ب8ب41ب70

ب
ب

بببببب-:ب. إجراء تطبيق االختبار8
احثة فتتتذباحتةحثتتتة بقثتتتلبأاث تتتذبأ تتتةمب تتتنبإ تتتاا باالدضثتتتةابوجحتتتكبحض ق تتتقببأدثتتتا بببببب

وقتتدبتثقتت باالدضثتتةاببع  تتذباحث تت ب تتصباالستتض دادبواحض  تت بحالدضثتتةاب،بأ تتااداحض تتة  بثتت نب
ب:700/ب47/بب34ىب   وعة باحث  باحفال ب ومباحد   باح وا قبعه
وقدبستتةعد بث تتلب داستتة باحهغتتذباحستتةعذباحفة  تتذبود تت بوأاث تت نبدق قتتذببتتثة ًة، تتصب

اح اث تتتذباحثة فتتتذب تتتصباإلشتتتاافبعهتتتىبضتث تتتقباالدضثتتتةاب تتتنبا تتتلباح  ة ظتتتذبعهتتتىبستتت اب
باالدضثةابس اًابتث   ًة.

    

 -.عملية التصحيح :اا ــسابع  
 

ب-ض ه  ة باحضب  حب:ب.4
أستتتة بحقتتتدباعض تتتد باحثة فتتتذب تتتصبأف تتتة بضبتتت  حباإل ةثتتتة بعهتتتىبببببببببببببببببب

ودا تتتتذببتتتتلابحإل ةثتتتتذبغ تتتتاباحبتتتت   ذباحبتتتت   ذبإعتتتتتة بدا تتتتذبوا تتتتدةبحإل ةثتتتتذب
بوعة ه باحثة فذباحلقاا باح ضاو ذب  ة هذباإل ةثذبغ اباحب   ذب.

ب
ب-تا قذباحضب  حب:ب.7

باحث تتتتديبدضثتتتةاالةثاحدةبتتتتذبباألوااقاحثة فتتتتذبثضبتتت  حبب  بتتت بببببببببببببببببببب
ب.ببب(بواحدا ذباحد  ةب)بلا(40)باحدا ذباح ه ةبسة أبعهى

ب
ب-: حفثة باحضب .ب3

ببببببىبتحض ب هصبعهاةابتاسضدد  باحثة فذبفثة باحضب  حبحالدضثبببببببببببببببببببب
 تتتتتنب تتتتتلببااقأوببب(40ة فذب)تاحثتتتتتبأدتتتتتج باح بتتتتت   ن(قبثتتتتت نبة)االضلتتتتتبأستتتتتهوتو تتتتتقببب

ذب تنب   تويبت(بواقت30صب)اح ددباح هب بثح ب،احفال بب نب   وعة باحث ت   وعذب 
عتتتة ب ستتدذب   تتةبإ ةثتتة باحتةحثتتة باحثة فتتذببتتوا بب.ذبتواقتتب(3:) بقثتتلباحضبتت  حبوا 
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بفتتتمببتتتوث باحثة فتتتذب تتتنبا تتتلبإدتتتااجب  ة تتتلباحفثتتتة بحضبتتت    ةب تتتتةدةباحإحتتتتىب داستتتذب
اح  ه تتة باإل بتتةئ ذبضتتمب ستتةتببإض تتةم،بوث تتدب ةبث لستتاح ستتدذباألبتته ذب تتنباالدضثتتةاب

(ب وضتتتحب49ب)قبت)ب  تتتد(بواح ه تتتة ب  ة تتتلبفثتتتوب(بو تتت0,:9ب)بثهتتتاببإج  ة تتلباحفثتتتة ب
ب.بببجحك
ب

.  -ائية :ـــل اإلحصـائـــالىسثامنـاا
وض ه تتتتلببث تتتت احاحثة فتتتتذباحوستتتتةئلباإل بتتتتةئ ذباآلض تتتتذب تتتتصبإ تتتتاا ا بباستتتتض  ه 

ب-:ب ضةئ  
 -دي:اـــتحميل تباين األح .1

اسض  ه ب جهباحوس هذبح  ا ذبدالحذباحلاوقبث نب   وعة باحث  باحتفال بع تدب
  ستوتبثةحشت وا،باحض بت لباح  تاباحز  تصبب)ح تددب تنباح ضغ تاا ببة  باإل بتةئصض اح

احلتاوقببحتذصب ستةتبدال توببدا تة باالدضثتةاباحقثهتصب(باحسةثقب،بحه ةمباحدااسصاحدااسصب
ب-و  ةدحضت ب:اح  ةئ ذبب صباح ضةئج

بب ضوستباح اث ة بث نباح   وعة بفب=
بب ضوستباح اث ة بدادلباح   وعة 

ب
ب(342،بص4:88ز ا ةب،ب)احث ةضصب،ب

  -:  (2اي )كاــربع كـم. 2
ب جهباحوس هذبح  ا ذبدالحذباحلاوقبث نب   وعة باحث  باحتفال بع تداسض  ه ب

ب-:و  ةدحض اإل بةئصب صب ضغ ايباحض ب لباحدااسصبحءثة بوحأل  ة .ببض ة  اح
بببببببببب

ببب7(احض اااباح ضوقعب–احض اااباح شة دب)ب=ب ج7 ة
باحض اااباح ضوقعببببببببببب

بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
ب(398،بص4:92) و  ،ب ا ة ب،بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
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ب
 -ون :ــل ارتباط بيرســ. معام3
 

ب.اسض  ه ب جهباحوس هذبح سةتب  ة لبفثة باحضب  حب
ب

ب) جب () جبص(ب–نب جب بصبببببببببب
با=
ب[ب7) جبص(ب–ب7)نب جبصب]ب[ب7) جب (ب–ب7)نب جبب]ببببببببببببب

ب
ب:بض فتتلبإج
باح   ذبب اادأنب=بعددبببب
ببباألول ب=بق مباح ضغ ابببب
بصب=بق مباح ضغ اباحفة صببب

بب(439،بصبب4:88احث ةضصب،بز ا ةب،)ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
ب
    : Sheffe هـة شيفيـ. طريق4
 

بح  ا ذباض ةهباحلاوقبث نب   وعة باحث  باحفال ب.اسض  ه ب جهباحوس هذب
بب

ب=فب)اح  سوثذب(
بببببببب.بببببببب7 تب4 ببب

ب×مبيب
ب4+بب4

ب7نبب4نب
ب
ب:بببض فتتلبإج
ب. ب:باح ضوستباح سةثصبببب
بمبيب:ب ضوستباح اث ة بدادلباح   وعة ب.ببب
ب.اح   ذب اادأنب:بعددبببب
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(Class: 1970,P.394) 
 ببب-ة :ـ.القيمة الحرج5

بدب(×بب4ب-) جب ببببببفب)بباح ا ذب(ب=بببببببببببب
بض فلب:بإج
بعددباح   وعة ب.ب ب:ببب
باحق  ذباح دوح ذب.ببدب:ببببب

بب(Leonard: 1971,P:365-360)بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
ب

 -معامل صعوبة الفقرة : .6
باسض  ه بح سةتبب وثذب لب قاةب نب قاا باالدضثةاباحض ب هصب:ببببببب
ب

بنبدب(ب-نبيب(+ب)نب–)بنبببصب=ببب

بنبب7ببببببب
ب ب

ب-اجبض فلب:
ب.:بعددباإل ةثة بغ اباحب   ذبعنباحلقاةب نباح   وعذباح ه ةبنبيب(ب–)بنب
ب.د  ة:بعددباإل ةثة بغ اباحب   ذبعنباحلقاةب نباح   وعذباحب(بدنبب–)بنب

بن(بعددباحتةحثة ب نباح   وعض نباح ه ةبواحد  ةب.ب7)
ب(471،ص4:99)عودةب،بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

 .معامل تمييز الفقرة :7
ب  زب قاا باالدضثةاباحض ب هصب.اسض  ه ب جهباحوس هذبح سةتبقوةبض بببببب

بمب ب=ب

ب
بدب)ص(ب(بب)-)بي)ص((ب

بنببببببببب
ب

ب-اجبض فلب:
ب)مب (ب:قوةبض   زباحلقاةب.
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ب(ب:عددباح   ثة بعنباحلقاةبإ ةثذبب   ذب نبث نبأ اادباح   وعذباح ه ة.ي)ص
بعددباح   ثة بعنباحلقاةبإ ةثذبب   ذب نبث نبأ اادباح   وعذباحد  ة.ب:ب)ص(د
ب(ب:عددبتةحثة باح   وعض نباح ه ةبواحد  ةب.)ن
ب(310،ص:4:8)اثوبحثدةب،بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
 -.فعالية البدائل الخاطئة :8
حلقاا باحس الباالولب صبباسض  ه ب جهباحوس هذبإل  ةدب  ةح ذباحثدائلباحدةتئذب 

باالدضثةاباحث ديب.ب
ب

ب=  ةح ذباحثدائلب

ب
بنبدبمببببب-نبيبمبب

بنببببببببب
ب

ب-اجبض فلب:
باح   وعذباح ه ة.ب=بعددباحتةحثة باحالئصبادضةانباحثد لباحدةتئب نبنبيبم

باح   وعذباحد  ة.بعددباحتةحثة باحالئصبادضةانباحثد لباحدةتئب ننبدبمبب=ب
ببببببببببببب)بنب(بب=بعددبتةحثة بإ دىباح   وعض نب.

ب(ب4:،ص:::4)باحظة ا،ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
ب

ب-: براون  -سيبرمانمعامــل ارتباط  .:

ب=ب44ا

ب4ببببببب4ببببببببببب
ببببببببببب7بببببب7اببببب7ببب

ب4ببببب4بببب+با4
بببببببببب7ببببب7بببببببببب

ب

ب(ب:ب  ة لبفثة باالدضثةاب.44)ا
بببث نب بلصباالدضثةاب(بب:ب  ة لبااضثةتبب4ببببب4)باببب
ببببببببببببببببببببببببببببببببب7ببببب7بببببب
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ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب(798،بص4:98)باثوبعالمب،ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
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لمعرفي  الباحثي   إليهيا منتياج  التيت توصيم ا لوتفسيير   اهذا الفصل عرض   نضمتي

لطالبيييا  الصييين الثيييانت  ا (اسيييتباري ،ا  وقاجيييي ، ا  ذاتيييي ) األخطييياإل ائمةجيييي تصيييوي  اثييير 
 المتوسط 

 
ً-ً:ً:ًعرضًالنتائجًأولاً

 ،مجموعييييييا  البحيييييي  الييييييثة طالبييييييا  عمييييي  البعييييييي  بعيييييي تطبييييييي  ا ختبييييييار 
متوسيييط  فكيييان  الوسيييط الحسيييابتتيييم اسيييتخرا  ووضيييل الييييرجا  ، بيييا ائجاوتصيييحي  

ومتوسييييط يرجييييا   ( يرجيييي  ، 53,33) األوليييي يرجييييا  طالبييييا  المجموعيييي  التجريبييييي  
فييت حيين كييان متوسييط يرجييا   ، ( يرجيي 18,85طالبيا  المجموعيي  التجريبييي  الثانيي  )
 رافيا  المعياريي ا نحفضية عين ، ( يرج 18,81طالبا  المجموع  التجريبي  الثالث  )

 . ( يوض  ذلك89)لبح  الثة  والجيول وعا  االتباين لمجمو 
 

 (19جدول )
 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والتباين لدرجات مجموعات

 .في االختبار التحصيلي البعدي البحث الثالث 
 

المتوسط  العينة المجموعة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 التباين

 23,3 33,8 53,33 33 ول التجريبي  األ
 82,3 37,8 18,85 33 التجريبي  الثاني 
 17,3 79,8 18,81 39 التجريبي  الثالث 

 
اسييييتعمم  الباحثيييي  تحميييييل التبيييياين األحيييياي  لمعرفيييي  ي ليييي  الفييييرو  ائحصيييياجي  بييييين 

نتييياج  يوضييي  ( 32جييييول )ال  طالبيييا  مجموعيييا  البحييي  اليييثة  و يرجيييامتوسيييطا  
 .حاي  تحميل التباين األ
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 (02جدول  )
 نتائج تحليل التباين لدرجات طالبات مجموعات البحث الثالث

 .االختبار التحصيلي البعديفي  
     

( وهيت  81,18 القيم  الفاجي  المحسيوب  قيي بم ي  ) نأ  ( 32يتض  من الجيول )
( وبيييييرجتت 25,2( عنيييي مسيييتو  ) 88,3اكبييير مييين القيمييي  الفاجيييي  الجيولييييي  البال ييي  )

بييين متوسييطا  يرجييا   ذا ي ليي  إحصيياجي  اق يي( وهييذا يعنييت ان هنيياك فر 3،92حرييي  )
 تحصيل طالبا  مجموعا  البح  الثة  .

 

لمتحق  مين فرضييا  البحي  ، وازني  الباحثي  بيين متوسيط يرجيا  تحصييل كيل 
( لمموازنيي  Sheffeشيييفي ) طريقيي  مجمييوعتين ميين مجموعييا  البحيي  الييثة  باسييتعمال

 .  بين المتوسطا  الحسابي
 
 
 
 
: المجموعةةةة التجريبيةةةة ااولةةة  )ااسةةةلول الةةة اتي( والمجموعةةةة بةةةينالموازنةةةة .1

 التجريبية الثانية )ااسلول الوقائي(.
 (01)جدول 

مصدر 
 التباين

 مجموع
 المربعات 

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 مستوى الداللة القيمة الفائية
 الجيولي  المحسوب  

بين 
 المجموعا 

23,8753 3 23,137  
81,18 

 
88,3 

 

 يال  إحصاجيا
   مستو  عني 
  (25,2) 

ياخل 
 المجموعا 

37,987 92 81,82 

     93 13,3571 المجموع
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 بين متوسطي درجات طالبات المجموعة موازنةقيمتا شيفيه المحسوبة والحرجة لل
 والمجموعة التجريبية الثانية  ااول التجريبية 
 .االختبار التحصيلي البعديفي 

وعيييي  التجريبييييي  متوسييييط يرجييييا  طالبييييا  المجم نأ   (38يتضيييي  ميييين الجيييييول )
(  53,33الييذاتت بميي  )عميي  وفيي  األسييمو  األخطيياإل ائمةجييي   صييوبن تالةجيياألوليي  

األخطيييياإل  صييييوبن تالةجيييي  وان متوسييييط يرجييييا  طالبييييا  المجموعيييي  التجريبييييي  الثانييييي
لمعرفي  ي لي  الفير  بيين متوسيط  (18,85بمي  )عم  وفي  األسيمو  الوقياجت ائمةجي  

( ظهير  ان قيمي  شيييفي  Sheffe)شييفي طريقي   عمالاسيتبيرجيا  هياتين المجميوعتين 
( 25,2( عنييييي مسييييتو ) 19,3( اكبيييير ميييين قيميييي  شيييييفي  الحرجيييي )85,83المحسييييوب  )

بييييين متوسييييط تحصيييييل طالبييييا   اق ييييهنيييياك فر وهييييذا يعنييييت ان  (92،3وبييييرجتت حرييييي  )
 عي المجموعتين التجريبيتين األولي  والثانيي  وكيان هيذا الفير  لمصيمح  طالبيا  المجمو 

لييس  عمي  اني  )التيت نصي  ذلك ترفض الفرضي  الصفري  األول  بالتجريبي  األول ، 
بييا  بييين متوسييط تحصيييل الطال( 25,2) هنيياك فيير  ذو ي ليي  إحصيياجي  عنييي مسييتو 

لبييييا  الةجييييت وبييييين متوسييييط  تحصيييييل الطاا ذاتي ييييا الةجييييت يصييييوبن األخطييييياإل تصييييويب  
 .الفرضي  البييم  وبذلك تقبل ( اوقاجي   ايصوبن األخطاإل تصويب  

 
المجموعةة  الرجبية ةة  ا )لةةل با لةةتو  الةةمامو ة )المجموعةة  : بةة   الموازنةة  .2

 .ةاللرةاريبا لتو  ا لثالث الرجبية   ا

 

 ة22جد)ل ب

 
 المجموعة
 

حجم     
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

مستوى     قيمة شيفية
 الداللة

 
 الحرجة المحسوبة

 اليييييي  إحصيييييياجياي  19,3 85,83 53,33 33 األول   التجريبي
 عني 

 (25,2) ستو م
 18,85 33 التجريبي  الثاني 
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طالبات  بين متوسطي درجات يمتا شيفيه المحسوبة والحرجة للموازنةق
 والمجموعة التجريبية الثالثة ااول المجموعة التجريبية 

 .االختبار التحصيلي البعديفي  
 

 حجم  المجموعة
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

 مستوى الداللة هقيمة شيفي
 حرجةال المحسوبة 

 إحصيييييياجياياليييييي   19,3  1,83 53,33 33 التجريبي  األول 
 عني مستو 

(25,2) . 
 18,81 39  التجريبي  الثالث

 

ن متوسييط يرجييا  طالبييا  المجموعيي  التجريبييي  أ  ( 33يتضيي  ميين الجيييول ) 
( وان 53,33عم  وف  األسمو  اليذاتت بمي  ) األخطاإل ائمةجي  صوبن تالةج األول 

 األخطياإل ائمةجيي  صيوبن تالةجيمتوسط يرجا  طالبيا  المجموعي  التجريبيي  الثالثي  
وسيط يرجيا  ولمعرف  ي لي  الفير  بيين مت (18,81عم  وف  األسمو  ا ستبار  بم  )

( ظهيييييير  ان قيميييييي  شيييييييفي   Sheffe)شيييييييفي هيييييياتين المجمييييييوعتين باسييييييتعمال طريقيييييي  
( 25,2( عنيي مسيتو ) 19,3) وهيت اكبير مين قيمي  شييفي  الحرجي  (1,83المحسيوب  )

بيين متوسيط تحصييل طالبيا  المجميوعتين ا هنياك فرق ي أن( أ  92،3وبيرجتت حري  )
ا  المجموعييي  التجريبيييي  فييير  لمصيييمح  طالبيييالتجيييريبيتين األولييي  والثالثييي  وكيييان هيييذا ال

) ليس هنياك فير  لصفري  الثاني  التت نص  عم  ان الفرضي  ا بذلك ترفضاألول  ، 
بييييين متوسييييط تحصيييييل الطالبييييا  الةجييييت  ( 25,2عنييييي مسييييتو ) ذو ي ليييي  إحصيييياجي 

بييييا  الةجييييت يصييييوبن وبييييين متوسييييط تحصيييييل الطالذاتي ييييا  ايصييييوبن األخطيييياإل تصييييويب  
 .وبذلك تقبل الفرضي  البييم  ( ااستباري   يب ااألخطاإل تصو 

 
( والمجموعةةة  الوقةةائي)ااسةةلول  الثانيةةةالموازنةةة بةةين : المجموعةةة التجريبيةةة .3

 . (االستباري)ااسلول  الثالثة التجريبية
 

 ة22جد)ل ب
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المجموعة  طالبات بين متوسطي درجات وازنةقيمتا شيفيه المحسوبة والحرجة للم
  الثالثة والمجموعة التجريبيةية الثان التجريبية
 .االختبار التحصيلي البعديفي 

 

 المجموعة
 

حجم 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

 قيمة شيفيه
 الحرجة المحسوبة مستوى الداللة

يال  إحصاجيا  غير   19,3 83,3 18,85  33 التجريبي  الثاني 
مستو  عني 
(25,2) 

 18,81  39 لثالث التجريبي  ا

 

متوسييط يرجييا  طالبييا  المجموعيي  التجريبييي   نأ   (33تضيي  ميين الجيييول )ي 
( 18,85بميي  )الوقيياجت عميي  وفيي  األسييمو  األخطيياإل ائمةجييي   صييوبن تالةجيي الثانييي 

األخطيييياإل  صييييوبن تالةجيييي لثيييي   طالبييييا  المجموعيييي  التجريبييييي  الثااوان متوسييييط يرجيييي
ليييي  الفيييير  بييييين عرفيييي  ي ولم (18,81بميييي  ) ا سييييتبار عميييي  وفيييي  األسييييمو   ائمةجييييي 

( ظهييير  ان قيمييي   Sheffeباسيييتعمال طريقييي  ) المجميييوعتينمتوسيييط يرجيييا  هييياتين 
( عنيييييي  19,3) ( وهيييييت اصييييي ر مييييين قيمييييي  شييييييفي  الحرجييييي 83,3شييييييفي  المحسيييييوب  )

  يوجيييي فييير  بيييين متوسيييط تحصييييل  أن( أ  92،3( وبييييرجتت حريييي  )25,2مسيييتو )
وبييذلك تقبييل الفرضييي  الصييفري  الثالثيي  والثالثيي  الثانييي  المجمييوعتين التجييريبيتين طالبييا  

بييين ( 25,2عنييي مسييتو )التييت نصيي  عميي  انيي  ) ليييس هنيياك فيير  ذو ي ليي  إحصيياجي  
وبييييين متوسييييط   اا وقاجي ييييلبييييا  الةجييييت يصييييوبن األخطيييياإل تصييييويب  متوسييييط تحصيييييل الطا

 ( .ااستباري   تصويب ا تحصيل الطالبا  الةجت يصوبن األخطاإل
 
 

ً-جً:ـالنتائثانياً:ًتفسريً
ً

 التصييييوي سيييالي  أ   لتيييت توصيييل إليهييييا البحييي ، يمكييين ترتيييفيييت ضيييوإل النتييياج  ا    
         -التت أجري  فيها عم  النحو اآلتت : الثة  بحس  أفضميتها ضمن الحيوي
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 .الذاتت التصوي   أسمو  .8

   .الوقاجت  التصوي أسمو   .3
 .ا ستبار  التصوي  أسمو . 3   
األولييي  الةجيييت المجموعييي  التجريبيييي  طالبيييا  يل تفيييو  متوسيييط تحصيييتبيييين و   

المجموعيي  التجريبييي  الثانييي  طالبييا  الييذاتت عميي  متوسييط تحصيييل  باألسييمو  صييوبن
باألسمو  الوقاجت ومتوسط تحصيل طالبا  المجموع  التجريبي  الثالثي   صوبنالةجت 
فير  بيين  وجيي هذا من ناحي  ومن ناحي  أخر    باألسمو  ا ستبار  صوبن الةجت

الوقياجت  مو باألسي صيوبنت الةجي نيي   التجريبيي  الثاطالبا  المجموع متوسط تحصيل
باألسيييييمو   صيييييوبنالةجيييييت  لثييييي ا  المجموعييييي  التجريبيييييي  الثاومتوسيييييط تحصييييييل طالبييييي

 . ستبار ا 
 
 -: باآلتيت بح التفسر الباحث  نتيج   إذ
 متسيياوي   كتشييان الييذاتت وفير  لمطالبييا  فرصييا   ائمييةإلتصييوي   أسييمو فاعميي   .8

قيراتهن اليراسيي  مميا أي  إلي  رفيل مسيتو  التحصييل اليراسيت مين خيةل معالجي  
 الفرو  الفريي  .

 
س ائميييةإل اليييذاتت لممجموعييي  التجريبيييي  األولييي  فيييت تييييريتصيييوي  إتبييياع أسيييمو   .3

  كييونهن اعتمييين عمييرسييوخا  فييت أذهييان الطالبييا  القواعييي ائمةجييي  يجعمهييا أكثيير 
 عن ظهر قم  .ة ائمةجي  ذاتي ا حفظ القاعي

 
 
 
 

ر ايجييابت تمميي  وتصييوي  األخطياإل ائمةجيي  كييان لهيا يو فيت  طريقيي تبياع الباحثي  ا .3
يوافل أضافي  لزيياية جهيويهن نحيو تحصييل المعرفي  وزيياية  أوولي يافل  إذواض  

 التحصيل.
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ارسييي  الصيييحيح  يسييياعيها عمييي  مم ائمةجيييي واعيييي قتييييري  الطالبييي  عمييي  حفيييظ ال .1
النشاط الذاتت فت اكتشان الخطأ بنفسها والبح  عن الصوا  هذا ما يعزز الثقي  

 ونيل رضا الميرسا .بالنفس 
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 -االستنتاجات : : أوال
 

 -: اآلتـيالباحثة تستنتج البحث  إليياالنتائج التي توصل  خالل من
 

 زيــامةفــي  ةالفاعمــيعــم مــن ايســاليب  الــتاتياإلمــال  تصــويب  أســموباســتخما   ان .1
المـــامة وتثبيتيـــا يعمـــل عمـــ  حفـــ   ينـــو الصـــل الثـــاني المتوســـب تحصـــيل بالبـــات

كساب ميارة الكتابة الصحيحة  . وا 
 
 جميـــ  لـــتعم يمـــنر فرصـــاو متســـاوية  يالـــتات اإلمـــال  تصـــويب أســـموبن اســـتخما  إ   .2

وىــو بــتل   الفئــات المختمفــة إلــ يعــالج مســالة توصــيل المعمومــات كونــو البالبــات 
 .لمتحصيل المراسي يراعي الفروق الفرمية

 
ي يحث البالبات عمـ  البحـث والت صـ تاتياإلمال  ال تصويب استخما  أسموب ن  إ  . 3

عامتيــا فــي أتىــانين لتحميــم الخبــع وك ــل الصــواب ومعرفــة  عــن ح ي ــة ال اعــمة وا 
 ال اعمة .   

 
م ممارسة الن اب الـتاتي مـن المبـامئ ايساسـية فـي التعمـي  إت يعمـل عمـ  ت ويـة يع .4

 عممية التعم  وبنجاحيا يح ق ايىمال التعميمية المرغوب بيا .
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 -التوصيات : : ثانيا  
 

 -: اآلتـيب  نتائج البحث توصي الباحثة في ضو 
 

مـن ممارسـة جميـمة فـي  وفيـلمـا  او تاتيـتصويب ايخبا  اإلمالئيـة استعمال ضرورة  .1
 خبع وكيفية عالجو ومعرفة الصواب. اعتمام البالبة عم  نفسيا في ك ل ال

 
تبـا  في التصويب الت ميمية ايساليب تر ممرسات المغة العربية وممرسييا عم   .2  وا 

 .في المرحمة المتوسبة في التصويب الحميثة  اإلمالئية ايساليب

 
وتصـويبيا  تـمريس ال واعـم اإلمالئيـة مـنإعماما يؤىمي  ممرسي المغة العربية  عمامإ .3

من خالل م ـاركتي  فـي الـمورات بميارة وكفا ة عالية عم  وفق ايساليب الحميثة 
 .  التربوية التي ت يميا الجيات المعنية 

 
فــي منــاىج برائــق تـــمريس  إلمــال ل التصــويب الـــتاتي أســموب أىميــةعمــ   يــمتعكال .4

 .   ايساسيةالمغة العربية في كميات التربية والتربية 
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 -:ات ــاملقرتح : ثالثا  
 

 -: اآلتيةالمراسة تض  الباحثة بعض الم ترحات  ىته إليواستكماال لما توصمت 
 

 . أخرىعم  مرحمة مراسية ة تجريبية مماثمة لممراسة الحاليمراسة إجرا   .1
 

ة عم  بالب الصل الثاني المتوسـب   جرا  مراسة تجريبية مماثمة لممراسة الحاليإ .2
 متغير الجنس( .

 
وســبة الخاصــة مارس المتالمــمراســة تجريبيــة مماثمــة لممراســة الحاليــة لبمبــة  إجــرا . 3

 ميزين .بالبمبة المت
 
لية لبمبة المـمارس المتوسـبة فـي منـابق مراسة تجريبية مماثمة لممراسة الحا إجرا . 4

 .   أخرى
 
 
 



  

 

38 

 املصادر العربية  
 
 . القراف الكريـ - 
 
              الطػػرؽ الصة ػػ  لػػب اللرديػػ  للػػ ريس الم ػػ  ال رديػػ  ، محمييع ية يي  ، اإلبراشيي  .1

 م . 1958 العرب  ،مةبع  لجن  الب ان  ،2ة،  وال يف

 

، عار العيييييييييي عة ، 2، ة1، ج  يػػػػػػػػػػواف يػػػػػػػػػػةل  إدػػػػػػػػػػرا يـحييييييييييا   ، إبييييييييييراى م ،  .2
 م.1981ب ر ت،

 

  ، مكتب غر ب ، القياىرة اإلمالء واللرقيـ لب الكلةب ال ردي ،  العم ميبع ،إبراى م  .3
 . م1975 ،

 
محمييع يميي  النجييار ، عار ، تحق يي، ، الص ػػة    الفييتع يامييان ، أبيي  ابيين جنيي  ، .4

 م . 1952القاىرة ،  ،الكتب المصر   

 

 ،1،4،ج ، لسػػةف ال ػػرب ،الفضييج جميياج الييع ن محمييع بيين مكييرم أب ،ابيين من يي ر .5
 ع.ت . ، لبنان عار صاعر لمةباي   النشر، ب ر ت ، 1ة، 15،11

 

،مكتبيييي  اونجميييي  المصيييير    3،ة اللقػػػػويـ ال  سػػػػبأبيييي  حةييييب ، يييي،اع ،   يييير ن ، .6
 م.1987،

 

 ، مكتبيي  عار أسةسػػيةت الديػػث ال ممػػب وال قػػةلبسييج ، محمييع يبييع الكيير م ،  أبيي  .7
 م.1998الفكر ،يمان ، 

 

،عار القمييم لمنشيير 1،ة ل راسػػبقيػػةس ولقػػويـ اللي ػػيؿ اابيي  ي،م،رجييام محميي ع ، .8
 م.1987 الت ز ع ،الك  ت ،
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مدة ئ القيةس ال  سب واللقيػيـ اللردػول لمطةلػب العػةم ب اب  لبعة ،سبع محمع ،  .9
 م.1979،مةبع  يماج المةابع التعا ن   ،يمان 1،ة والم مـ ال ردب

 

عار ، 2،  ة األسػػػةليب الي ي ػػػ  للػػػ ريس الم ػػػ  ال رديػػػ أبييي  م مييي  ، سيييم ع ،  .11
 .  م1986عو ي لمنشر  الت ز ع ،األرعن،مج

 

 ، 13،ة كلةب اإلمالء لممريم  الملوسط اآلل س  ، يبع الجبار ،    ر ن ، . 11
 . م2118 زارة الترب   جمي ر   العرا، ،      

    لوعيهةت عةم  لب طرا ؽ ل ريس الم   ال ردي  . ييييييييي ، 12
 م.1991   زارة الترب  ، ب عاع، مةبع،1، ة ال راس  ال ة وي  المريم       
 

عار  ،1ة ، ووسػػػػيم  وأسػػػػموب طرا ػػػػؽ اللػػػػ ريس مػػػػ ه ،     يييير ناألحميييع ،  .13
 . م2111المناىج، األرعن، 

 

    عار الحكم   ل ريس الموا  االعلمةعي ، وؿػأ ،    ر نشاكر،  األم ن .14
 م. 1981 النشر، ب عاع،   لمةباي    
 

 ،عار الحكم  لمةباي  للقويـ والقيةس ا،     ر ن،مصةفى محم ع  اإلمام .15
 م.1991 النشر، ب عاع ،     
 

   ، ، جامع  ال رم ك ، عار األمج عمػـ الم   الل ميمباست تو ، سم ر شر ف ، .16
 لمنشر  الت ز ع ، اربع، األرعن ، ب ، ت.    

 
   أ وؿ ل ريس ال ردي  ديف ال  ري  والممةرس ، لبجو ،يبع الفتاح حسن ،أ .17
 ،يمان النشر  الت ز ع ، عار الفكر لمةباي  1، ة المريم  األسةسيةت ال مية    

 .م  1999،    
 ،عار النشر ، منقح  ، 38 ، ة الم ع  لب الم   ال ردي البستان  ، كرم ،  .18
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 .  م 2111ب ر ت ،         
 

     كتاب األم   ، الذاتد ةء و الم    ،   ر ن  ، يبع الرحمنب عرع ، .19
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 (ٔ)الممحق   

 المدارس المتوسطة والثانوية لمبنات ومواقعها في مدينة بعقوبة/ المركز 
 ٜٕٓٓ-ٕٛٓٓلمعام الدراسي 

 
 الموقع  اسم المدرسة  ت

 السراي ثانوية الفراقد لمبنات  .ٔ

 بعقوبة الجديدة  ثانوية الحرية المطورة لمبنات  .ٕ

 بعقوبة -التكية  متوسطة االزدهار لمبنات  .ٖ

 بعقوبة الجديدة  متوسطة بالط الشهداء لمبنات  .ٗ

 حي المعممين  ثانوية العدنانية لمبنات  .٘

 بعقوبة الجديدة  لمبنات  سممه أمثانوية  .ٙ

 التحرير  ثانوية العامرية لمبنات  .ٚ

بعقوبة  –حي المصطفى  البنين لمبنات  أمثانوية  .ٛ
 الجديدة

 بعقوبة -التكية   ثانوية الست مؤمنة لمبنات .ٜ

 بعقوبة الجديدة  ثانوية جمانة لمبنات  .ٓٔ

 التحرير  ثانوية اآلمال لمبنات  .ٔٔ

 المفرق  ثانوية المغفرة لمبنات  .ٕٔ

 حي المعممين  ثانوية فاطمة لمبنات .ٖٔ

 شفته  ثانوية الدرر لمبنات  .ٗٔ

 بعقوبة -التكية  متوسطة الجواهر لمبنات  .٘ٔ

 التحرير  ة المسرة لمبنات متوسط .ٙٔ
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 (2الملحق )

 



 

 

39 

 

 

 

 (ٖالممحق )
 درجات طالبات مجموعات البحث في مادة المغة العربية في االمتحان النهائي لمصف 

 م.ٜٕٓٓ-ٕٛٓٓاألول المتوسط لمعام الدراسي 

  انًجًىعح انرجرٌثٍح انثانثح  انًجًىعح انرجرٌثٍح انثاٍَح  األونىانًجًىعح انرجرٌثٍح 

 انذرجح خ انذرجح خ انذرجح خ

1 64 1 55 1 66 

2 63 2 54 2 33 

3 63 3 62 3 36 

4 33 4 55 4 55 

5 32 5 55 5 55 

6 53 6 53 6 32 

3 64 3 65 3 65 

6 66 6 35 6 64 

5 66 5 36 5 64 

15 55 15 33 15 56 

11 33 11 65 11 56 

12 65 12 61 12 65 

13 55 13 63 13 55 

14 66 14 33 14 55 

15 33 15 55 15 64 

16 54 16 65 16 35 

13 66 13 33 13 55 

16 36 16 35 16 63 

15 64 15 35 15 53 

25 56 25 33 25      61 

21 53 21 63 21 55 

22 33 22 62 22 65 

23 66 23 34 23 36 

24 55 24 56 24 64 

25 55 25 31 25 65 

26 35 26 65 26 61 

23 62 23 35 23 66 

26 36 26 64 26 54 

25 63 25 63 25 31 

35 63 35 62   

31 56 31 64   

32 53 32 61   

      

   

 1562انًجًىع /  2115انًجًىع /     2111انًجًىع /  

 25عذد أفراد انعٍُح /  32عذد أفراد انعٍُح /  32عذد أفراد انعٍُح /  

 63ر65انًرىسظ انحساتً /   65ر53انًرىسظ انحساتً /   65ر56انًرىسظ انحساتً /

 15ر64ي / الَحراف انًعٍار 6ر66االَحراف انًعٍاري /  5ر52االَحراف انًعٍاري /
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 113ر355انرثـــــاٌٍ/  35ر415انرثــــاٌٍ/  61ر366انرثــــاٌٍ/ 

                                                      

 (ٗالممحق )
 أعمار طالبات مجموعات البحث )الثالثة ( محسوبة بالشهور

   نثحانثاانرجرٌثٍح انًجًىعح  انثاٍَح انًجًىعح انرجرٌثٍح   األونىانًجًىعح انرجرٌثٍح 

 انرىنذ خ

انعًر 

يحسىب 

 تانشهىر

 انرىنذ خ

انعًر 

يحسىب 

 تانشهىر

 انرىنذ خ

انعًر 

يحسىب 

 تانشهىر

1 15/11/1553 152 1 31/1 /1553 154 1 6/3/1556 155 

2 14/3/1554 163 2 4/4/1556 162 2 6/15/1552 254 

3 6/3/1554 163 3 15/4/1553 156 3 2/2/1556 164 

4 13/1/1553 252 4 6/4/1556 162 4 16/1/1553 153 

5 13/3/1555 131 5 25/12/1556 155 5 5/6/1556 156 

6 11/11/1553 152 6 3/1/1555 133 6 3/3/1555 135 

3 26/1/1555 136 3 5/5/1555 133 3 3/6/1554 156 

6 1/1/1553 153 6 14/1/1553 153 6 6/6/1556 165 

5 5/3/1556 163 5 5/11/1553 144 5 1/1/1556 165 

15 15/3 /1556 165 15 5/6/1556 165 15 13/15/1552 252 

11 15/6/1556 165 11 3/5/1556 145 11 26/2/1555 133 

12 4/5/1556 161 12 16/2/1556 153 12 4/6/1554 165 

13 15/3/1555 132 13 15/15/1556 156 13 1/5/1556 153 

14 12/2/1556 156 14 24/1/1555 136 14 25/5/1556 156 

15 25/5/1555 135 15 25/15/1556 153 15 21/3/1553 146 

16 26/6/1556 155 16 23/3/1555 132 16 6/15/1556 156 

13 15/3 /1556 155 13 6/5/1556 161 13 35/1/1553 154 

16 35/3 /1556 165 16 23/15/1556 153 16 21/1/1555 136 

15 23/2 /1556 165 15 11/11/1555 165 15 35/2/1556 164 

25 1/1/1553 153 25 5/3/1555 135 25 35/4/1554 163 

21 4/6 /1555 132 21 13/12/1556 153 21 3/6/1555 135 

22 35/3 /1552 256 22 23/12/1556 155 22 26/1/1556 166 

23 21/6 /1556 156 23 21/3/1556 164 23 16/15/1556 163 

24 22/6/1553 152 24 24/3/1556 164 24 2/6/1556 156 

25 5/5/1556 165 25 15/1/1555 165 25 3/6/1555 135 

26 15/2/1555 136 26 15/6/1556 165 26 2/3/1555 131 

23 4/6/1556 165 23 5/11/1556 156 23 3/2/1556 164 

26 16/12/1554 135 26 1/6/1556 156 26 6/6 /1551 216 

25 22/4/1556 163 25 25/5/1556 156 25 23/6/1555 132 

35 3/6/1556 165 35 3/11 /1556 156    

31 31/6/1556 156 31 3/12/1553 152    

32 12/15/1554 165 32 5/3/1555 135    

 

 4632انًجًىع /  5225انًجًىع /       5431انًجًىع / 

 25عذد أفراد انعٍُح /  32عذد أفراد انعٍُح /  32عذد أفراد انعٍُح /  

 166انًرىسظ انحساتً /   163ر26انًرىسظ انحساتً /  135ر56انًرىسظ انحساتً / 

 16ر541ًعٍاري / االَحراف ان 11ر36االَحراف انًعٍاري /  14ر64االَحراف انًعٍاري / 

 253ر26انرثـــــاٌٍ/  136ر51انرثــــاٌٍ/  214ر41انرثــــاٌٍ/ 
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 (5الممحق )
 ـياالختبار القبم

 ( درجات3)    ضع كل كممة في مكانيا المناسب :                               : 1س
 . ( ) ناضرة ، ناظرة. 1

 (23-22آية /........( . )سورة القيامة.... ربيا إلى ..وجوه يومئذ ...... قال تعالى:)
 
 . )ظن ، ضن (2

 ............. البخيل بما لو عمى أىمو .
 ............. الفالح أن الزرع شعير .

 
 . . )النضرة ، نظيرة (3

 
 شجرة ذات الغصون .............انظر لتمك ال

 
 . بين الشياه.الشاة ليس ليا ............ ىذه

 
 ( درجات3)        تية :                      ارف  في األسماء اآلنوع  المعبين   : 2س
 ىند .1
 العمم .2

 ىذه .3

 الذي .4

 ىي .5

 كتاب الطالب .6
 
 ضح ذلك مع التمثيل لكل نوع منيا ؟متى تكون الالم شمسية أو قمرية ؟ و  : 3س

 ( درجات4)                                                                                
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 (6الممحق )
 درجات طالبات مجموعات البحث في االختبار القبمي في المعمومات السابقة 

  في مادة اإلمالء

 انًجًىعح انرجرٌثٍح انثانثح  انًجًىعح انرجرٌثٍح انثاٍَح  انًجًىعح انرجرٌثٍح األونى

 انذرجح       خ  انذرجح خ

 

 انذرجح خ 

1 3  1 5  1 6 

2 3  2 6  2 6 

3 3  3 6  3 3 

4 6  4 4  4 5 

5 5  5 4  5 3 

6 5  6 3  6 3 

3 5  3 3  3 3 

6 5  6 5  6 6 

5 6  5 5  5 6 

15 6  15 4  15 5 

11 5  11 6  11 6 

12 3  12 3  12 5 

13 5  13 5  13 3 

14 3  14 5  14 4 

15 6  15 4  15 3 

16 6  16 3  16 3 

13 5  13 3  13 4 

16 3  16 4  16 2 

15 5  15 5  15 4 

25 6  25 3  25 4 

21 5  21 3  21 3 

22 6  22 3  22 4 

23 6  23 3  23 3 

24 4  24 4  24 5 

25 3  25 3  25 4 

26 4  26 6  26 3 

23 4  23 3  23 5 

26 4  26 5  26 2 

25 4  25 3  25 6 

35 2  35 4    

31 5  31 3    

32 3  32 5    

  

 141انًجًىع /  153انًجًىع /   135انًجًىع /  

 25عذد أفراد انعٍُح /  32عذد أفراد انعٍُح /   32عذد أفراد انعٍُح /  

 5ر56انًرىسظ انحساتً /  4ر36انًرىسظ انحساتً /   5ر31انًرىسظ انحساتً /  
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 4ر335االَحراف انًعٍاري /  1ر45 االَحراف انًعٍاري /  1ر33االَحراف انًعٍاري / 

 16ر35انرثـــــاٌٍ/  2ر24انرثــــاٌٍ/    1ر 655انرثــــاٌٍ/   

    

    

 (7ممحق )ال
 األىداف العامة لمادة اإلمالء

 

 بالمحاكاة،أو من الذاكرة وتجنبيم عمى كتابة الكممات،بصورتيا الصحيحة ، طالباتتدريب ال.1
 إلى القراءة الجيدة . الوقوع في الخطأ حتى نصل   

 

 عمى رسم الحروف بشكل سميم وجميل بدقة  الطالباتتنمية المواىب الخطية،وزيادة قدرة .2
تقان      مناسبة . مو وبحجوا 
 

ثارة الرغبة في التتبع والمطالعة وتحبيب  طالباتتزويد ال.3  بالمفردات المغوية الجديدة ،وا 
 المغة العربية في النفوس .  
 

 دون الوقوع في األخطاء اإلمالئية لمواجية  عمى الكتابة السريعة، لطالباتاتعويد  .4
 الميمات الحياتية المختمفة .   
 
   عمى التعبير والفيم واستيعاب المواد الدراسية المختمفة وتأىيميم  الطالباتزيادة قدرة  .5

 لخدمة المجتمع والوطن واألمة .    
 

 لصامتة والجيرية.فاألولى ىي القراءة الطبيعية المستيدفة عمى القراءة ا الطالباتتدريب . 6
 )القراءة الواعية(، والثانية لسالمة النطق وجودة األداء )القراءة الواعية(.   

 
 العادات الجيدة في الضبط واألمانة واالعتماد عمى النفس والتركيز  الطالباتاكتساب .7
 . يحواالنتباه واإلصغاء والنظافة والجموس الصح   

 
   إلنساني واعتزازىم بتراث وزيادة الوعي الوطني والقومي وا الطالباتتوسيع مدارك  .8

  . الحضاري وتكوين شخصياتيم المرغوبة في المجتمعأمتيم     
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 (138-137، ص1991وآخرون ، )الرحيم،                                           
 
 

 (8ممحق )ال

 الذين استعانت بيم الباحثة  ينتخصصأسماء الخبراء والم
  في إجراءات البحث ومتطمباتو

انهقة انعهًً واسى  خ

 انخثٍر 

 األهذاف انجايعح / انكهٍح 

 انسهىكٍح  

انخطظ 

 انرذرٌسٍح

 انعًهٍاخ

 اإلحصائٍح

انًجال 

 انهغىي 

أسًاء كاظى فُذي أ.د  .1

 انًسعىدي

 دٌانى /انررتٍح

 االساسٍح

* *  

 

 

 أ.د .جًعح رشٍذ .2

 انرتٍعً

انًسرُصرٌح 
 األساسٍحانررتٍح 

* *   

انررتٍح تغذاد /  رزاٌعهً أ.د سعذ  .3

 /اتٍ رشذ

* *  

 

 

دٌانى /انررتٍح  .د عاد حًادي أ .4

 األساسٍح

  * 

 

 

أ.د فاضم عثىد  .5

 انرًًًٍ

دٌانى /انررتٍح 

 األساسٍح

   

 

* 

  انررتٍح دٌانى / يثُى انجشعًًأ.د  .6

 األصًعً

* *  

 

 

 أ. د.َاظى كاظى جىاد .3

 

دٌانى /انررتٍح 

 األساسٍح

  *  

 أ.و.د احًذ تحر .6

 هىٌذي

  * * تغذاد / اتٍ رشذ

 

 

أ.و.د حاذى طه  .5

 انسايرائً

انًسرُصرٌح / 

 األساسٍحانررتٍح

* *  

 

 

  * * تغذاد / اتٍ رشذ رحٍى عهً صانحأ.و.د  .15

 

 

  * * تغذاد / اتٍ رشذ رقٍح عثذ االئًح أ.و.د  .11

 

 

رٌاض حسٍٍ أ.و.د  .12

 عهً 

دٌانى /انررتٍح 

 األساسٍح

* *  

 

 

    دٌانى /انررتٍح غادج غازي عثذ  أ.و.د .13

 

* 

أ.و.د يحًذ عهً  .14

 غُاوي

دٌانى /انررتٍح 

 األساسٍح

   

 

* 

يازٌ عثذ أ.و.د  .15

 انرسىل

دٌانى /انررتٍح 

 األساسٍح

   

 

* 

و.د أيٍرج يحًىد  .16

 خضٍر

  * * انررتٍح دٌانى /

 

 

كهٍح انررتٍح /  و.د جاسى يحًذ عهً .13

 انرازي

   

* 

 

دٌانى /انررتٍح  احًذو .و. أًٌاٌ كاظى  .16

 األساسٍح

  * 

 

 

 *   يذرسح أزهار ًذرسح / ان .15
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  انرواسً حسٍ                    يحًذ

 ًذرسح / يُرهىان .25

  يحًذ 

    يذرسح انجىاهر 

 

* 

وسٍ  ًذرسح /ان .21

 عثذهللا

 *           يذرسح انجىاهر

 (ٜممحق )ال
 جامعة ديالـــى    

 كمية التربية األساسية    
 الدراسات العميا / ماجستير 

 استبانه صالحية األهداف السموكية 
 ـــــــــــــــــ المحترم / المحترمة األستاذ الفاضل 

 
ــر اســتعم)  تــروم الباحثــة أجــراء دراستهـــا الموســومة بـــ        ال اإلمــالء االســتباري اث

ـــذاتي  ـــوالوقـــائوال ـــاني فـــي تصــــويب األخطـــاء اإلمالئيـــة ل ي دى طالبـــات الصـــف الث
 ( . وسطالمت

ولمــا كــان البحــث الحــالي يتطمــد صــياكة أهــداف ســموكية لمموضــوعات المقــرر      
مــدة التجربة.أعــدت الباحثــة األهــداف الســموكية اللاصــة بالموضــوعات  تدريســها لــالل

 لمقررة لمصف الثاني المتوسط .ا
م ولمـــا تجـــدح الباحثـــة فــــيكم مـــن دقـــة وأمانـــة عمميــــة يرجـــى التفضـــل ب بـــداء  رائكــــ     

م القيمــة فــي مالئمــة هــذح األهــداف لممــادة المــراد تدريســها لمصــف الســديدة ومالحظــاتك
 المذكور .

 
 وتقبموا الشكر واالمتنان

 
    

 
 بتول فاضل جواد

 مغة العربيةطالبة ماجستير / قسم ال
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 كمية التربية األساسية / جامعة ديالى
 

 

 (ٜممحق )ال
 : المشمولة بالبحث عمى وفق تصنيف بموم لمموضوعات األهداف السموكية

 .الموضوع األول : رسم الهمزة المتوسطة عمى األلف 

                                    
 ت

 مناسد المستوى األهداف السموكية
 كير

 مناسد 

 اج يحت
 إلى 
 تعديل

 التعديل

      جعل الطالبة قادرة عمى أن : 

تعرف قواعد رسم الهمزة المتوسطة عمى  ٔ
                                                                                     األلف.                                                                                                                       

     المعرفة

المتوسطة المرسومة   الهمزةحركة  تذكر ٕ
 عمى األلف .                   

     المعرفة

يسبق الهمزة  تميز حركة الحرف الذي ٖ
 عمى األلف .                   المتوسطة المرسومة 

     الفهم

الهمزة المتوسطة  تعرف حاالت رسم  ٗ
 المرسومة عمى األلف.                                                 

     المعرفة

تتمكن من المفظ الصحيح بحركة الهمزة  ٘
 المتوسطة المرسومة عمى األلف .                                

     التطبيق                     

متوسطة تبين سبد رسم الهمزة ال ٙ
 المرسومة عمى األلف .                                                     

     الفهم

تعين الكممات التي تضم الهمزة المتوسطة  ٚ
 عمى األلف.                            لمرسومة ا

     الفهم

تعرف تسمسل الحركات من حيث القوة  ٛ
                          والضعف .                       

     المعرفة

تعطي أمثمة تتضمن الهمزة المتوسطة  ٜ
 المرسومة  عمى األلف.                                      

     التطبيق

 

     التطبيق   اإلمالئيتتمكن من كشف اللطأ  ٓٔ

عند تصويد  اإلمالئيةتطبق القاعدة  ٔٔ
 الكممات اللاطئة 

     التطبيق 

 الهمزة المتوسطة عمى الواو.الموضوع الثاني : رسم 
 
تعرف قواعد رسم الهمزة المتوسطة عمى  ٔ

                                                                                      الواو .                                                                                                                      
     المعرفة
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المتوسطة المرسومة   الهمزةتميز حركة  ٕ
 عمى الواو .                   

     الفهم 

تميز حركة الحرف الذي يسبق الهمزة  ٖ
 المتوسطة المرسومة  عمى الواو .                   

     الفهم

 كير  مناسد لمستوىا األهداف السموكية ت
 مناسد

 يحتاج
 الى تعديل

 التعديل

تعرف حاالت رسم الهمزة المتوسطة   ٗ
 المرسومة عمى الواو.                                                 

     المعرفة

تتمكن من المفظ الصحيح بحركة الهمزة  ٘
        المتوسطة المرسومة عمى الواو .                         

     التطبيق                     

سبد رسم الهمزة المتوسطة  تذكر ٙ
 المرسومة عمى الواو .                                                     

     المعرفة

تعين الكممات التي تضم الهمزة المتوسطة  ٚ
 المرسومة  عمى الواو.                            

     الفهم

تعرف تسمسل الحركات من حيث القوة  ٛ
 والضعف .                                                

     المعرفة

تعطي أمثمة تتضمن الهمزة المتوسطة  ٜ
 المرسومة  عمى الواو.                                      

     التطبيق

     التطبيق   اإلمالئيتتمكن من كشف اللطأ  ٓٔ

عند تصويد  اإلمالئيةتطبق القاعدة  ٔٔ
 الكممات اللاطئة 

     التطبيق 

 الموضوع الثالث : رسم الهمزة المتوسطة عمى الياء . 
 

تعرف قواعد رسم الهمزة المتوسطة عمى  ٔ
                                                                                                                   الياء.                                                                                         

     المعرفة

المتوسطة المرسومة   الهمزةتميز حركة  ٕ
 عمى الياء .                   

     الفهم 

تميز حركة الحرف الذي يسبق الهمزة  ٖ
 رسومة  عمى الياء .                   المتوسطة الم

     الفهم

تعرف حاالت رسم الهمزة المتوسطة   ٗ
 المرسومة عمى الياء.                                                 

     المعرفة

تتمكن من المفظ الصحيح بحركة الهمزة  ٘
        المتوسطة المرسومة عمى الياء .                         

     التطبيق                     

سبد رسم الهمزة المتوسطة  تذكر ٙ
 المرسومة عمى الياء .                                                     

     المعرفة

تعين الكممات التي تضم الهمزة المتوسطة  ٚ
 المرسومة  عمى الياء.                            

     الفهم
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تعرف تسمسل الحركات من حيث القوة  ٛ
 والضعف .                                                

     المعرفة

تعطي أمثمة تتضمن الهمزة المتوسطة  ٜ
 المرسومة  عمى الياء.                                      

     التطبيق

     التطبيق  . اإلمالئيتتمكن من كشف اللطأ  ٓٔ

عند تصويد  اإلمالئيةتطبق القاعدة  ٔٔ
 .الكممات اللاطئة 

     التطبيق 

 

 مناسد المستوى األهداف السموكية ت
كير 
 مناسد

يحتاج 
إلى 
 تعديل

 التعديل

 الموضوع الرابع : رسم الهمزة المتوسطة مفردة  عمى السطر . 
 

تعرف قواعد رسم الهمزة المتوسطة مفردة   ٔ
                                                                                                                                                                                                        عمى السطر.    

     المعرفة

المتوسطة  مفردة   الهمزةتميز حركة  ٕ
 طر.                   عمى الس

     الفهم 

تميز حركة الحرف الذي يسبق الهمزة  ٖ
 المتوسطة مفردة  عمى السطر.                   

     الفهم

تعرف حاالت رسم الهمزة المتوسطة  ٗ
 مفردة  عمى السطر

     المعرفة

تتمكن من المفظ الصحيح بحركة الهمزة  ٘
 . مفردة  عمى السطرالمتوسطة 

     التطبيق                     

مفردة  سبد رسم الهمزة المتوسطة  تذكر ٙ
 .                                                     عمى السطر

     المعرفة

تعين الكممات التي تضم الهمزة المتوسطة  ٚ
 مفردة  عمى السطر

     الفهم

تعرف تسمسل الحركات من حيث القوة  ٛ
 .                                                 والضعف

     المعرفة

تعطي أمثمة تتضمن الهمزة المتوسطة  ٜ
 .مفردة  عمى السطر

     التطبيق

     التطبيق   اإلمالئيتتمكن من كشف اللطأ  ٓٔ
عند تصويد  اإلمالئيةتطبق القاعدة  ٔٔ

 . الكممات اللاطئة 
     التطبيق 
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 (ٓٔحق )ممال

 جامعة ديالــــى  
 كمية التربية األساسية 

 الدراسات العميا / الماجستير 
 

 استبانه صالحية  اللطط التدريسية االنموذجية
 
 

 ـــــــــ المحترم / المحترمة األستاذ الفاضل ـــــ       
   

باري الســتالء اتعمال اإلمــاثــر اســ) ـ ت   تــروم الباحثــة إجــراء دراســتها الموسومـــة     
ـــذاتي ـــات  وال ـــدى طالب ـــة ل ـــائي فـــي تصـــويب األخطـــاء اإلمالئي ـــانيوالوق  الصـــف الث
ط االنموذجية لتدريس اإلمــالء لـالل مـدة التجربـة. لطقد أعدت  الباحثة ال( المتوسط

دة م مــن دقــة وأمانــة عمميــة يرجــى التفضــل ب بــداء  رائكــم الســديـولمــا تجــدح الباحثــة فيكــ
ضـافة مـا ترونـه الومالحظاتكم القيمة في اللطط  جراء التعـديل المناسـد واا معروضة واا

 مالئما.
 

 وتقبموا الشكر واالمتنان
 

 

 

 بتول فاضل جواد                                               
 طالبة ماجستير / قسم المغة العربية                                               

 / جامعة ديالى األساسيةكمية التربية                                              
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 (11ممحق)
 بالطريقة القياسية مجموعات البحث الثالثاإلمالء ل دريسخطة أنموذجية لت

 
 الثاني المتوسط الصف/                        اإلمالء      اليوم /                المادة /   

                                                                                                            الشعبة /                                                                                            او عمى الو ابة الهمزة المتوسطة  الموضوع / كت         التاريخ /   
  الحصة /                                                                              

                               
  -: األىــداف العـــامة

 

 . (7ممحق )نفسيا في  
 

 -: األىــداف الخـــاصة
القاعـــدة اإلمالئيـــة  معرفـــة الطالبـــات كيفيـــة رســـم الهمـــزة المتوســـطة عمـــى الـــواو عمـــى وفـــق

كتابــة الكممــات بصــورتها الصــحيحة وقــدرتهن عمــى التمييــز بــين قواعــد رســم الهمــزة عمــى  وتــدريبهن
 المتوسطة  .

 
 -األىداف السموكية :

 -جعل الطالبة قادرة عمى أن : 
                                                                                                                                   . تعرف قواعد رسم الهمزة المتوسطة عمى الواو .                                                                         ٔ

 تميز حركة الهمزة المتوسطة المرسومة عمى الواو  .ٕ
         عمى الواو .           يسبق الهمزة المتوسطة المرسومة  تحدد حركة الحرف الذي .ٖ

 تعرف حاالت رسم الهمزة المتوسطة عمى الواو .      .ٗ
 تتمكن من المفظ الصحيح بحركة الهمزة المتوسطة عمى الواو .                             .٘

 . تبين سبد رسم الهمزة المتوسطة عمى الواو .                                                     ٙ

 مات التي تضم الهمزة المتوسطة المرسومة عمى الواو .                            . تعين الكمٚ

 . تعرف تسمسل الحركات من حيث القوة والضعف .                                                ٛ

         عمى الواو .                              تتضمن الهمزة المتوسطة المرسومة . تعطي أمثمة ٜ

 تطبق القاعدة عند تصويد الكممة  . .ٓٔ
 تتمكن من كشف اللطأ اإلمالئي  . .ٔٔ
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 -:الوســـائل التعميمية 

 السبورة مع الطباشير األبيض والممون . .ٔ
 كتاد اإلمالء المقرر تدريسه في المرحمة المتوسطة . .ٕ

 
 -:خطــوات الــدرس

 ( دقائق٘)                                              -:  ةـالمقدم
: درسنا في الدرس السابق موضوع رسم الهمزة المتوسطة عمى األلف وعرفنا  الباحثة

 من تذكر لنا تمك القواعد؟ قواعد كتابتها
 -الطالبة :  
 ُمكافَأة (. . إذا كانت مفتوحة بعد حرف مفتوح مثل ) سَأَل ــٔ
 : طالبة ألرىو   
 ح ساكن مثل )َفْجَأة ــ َمْسَأَلة (.. إذا كانت مفتوحة بعد حرف صحيٕ
 : طالبة ألرىو   
 . إذا كانت ساكنة سبقها حرف مفتوح مثل )َيأُلذ ــ َمُأمور ــ َبَدأُت (.ٖ
 طالبة ألرى :و  
  ة أو . إذا جاءت الهمزة المتوسطة مفتوح بعد فتح أو بعد ساكن وتمتها ألف ممدودٗ

 كتبت الهمزة مدة فوق ألف . )ات(  المؤنث السالمجمع ألف االثنين أو عالمة    
 َمآِثر ، ظْمآن ، َمْبد ن  ُمنَشآت( .مثل )   

 سنتناول اليوم موضوعًا جديدًا هو رسم الهمزة المتوسطة عمى الواو . أحسنِت ، : الباحثة
 
  ائق( دقٓٔ)                                              -اعدة : . عرض القـ2

عمـى بلـط واضـح وجميـل ها تكتبالموضوع و اإلمالئية اللاصة باعد قو ال عرضت الباحثة
بمـــون رف الـــذي ســـبقها لحركـــة المكتوبـــة عمـــى الهمـــزة وحركـــة الحـــح االســـبورة مـــع األمثمـــة ثـــم توضـــ

 التوضيحية . األمثمةطباشير مغاير ثم تقوم بتفصيل وشرح القاعدة باستلدام 
 

 ( دقيقة ٕٓ)                                              -القـاعدة :  تفصيل. 3
 

 :  )إذا كانت  اليمزة مضمومة بعد ضم (. القاعدة األولى
 . تممُع بين الروابي     الحت ُرُؤوس الحرادِ    قول الشاعرفي  )ُرُؤوس (كممة مثل: 

 كممة ؟الهذح : أين جاءت الهمزة في  الباحثة
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 الطالبة : فوق الواو .
 ؟ : ما حركتهاالباحثة

 البة : الضم .الط
 : ما حركة الحرف الذي قبمها ؟ الباحثة

 الطالبة : الضم .
 ترسم الهمزة عمى الواو إذا كانت مضمومة بعد ضم . نستنتج من هذا  : الباحثة
 ُرُؤوس واكتد الجيد منها عمى السبورة . : من تعطيني كممات مشابهة لكممة  الباحثة

 الطالبة : ُكُؤوس .
 . ُشُؤون ألرى : طالبة

 أحسنِت  الباحثة :
 

 )إذا كانت اليمزة مضمومة بعد فتح (.  القاعدة الثانية :
 َمُؤونة الشتاء عمل إنساني  .  )  َمُؤونة  ( مثل : كممة

 : أين جاءت الهمزة في هذح الكممة ؟ الباحثة
 الطالبة : عمى الواو .

 : ما حركة الهمزة ؟ الباحثة
 الطالبة : الضم .

 : ما حركة ما قبمها ؟ الباحثة
 الطالبة : الفتحة .

 كانت مضمومة بعد فتح . إذا ترسم الهمزة عمى الواونستنتج من هذا  : الباحثة
 : من تعطيني كممات مشابهة لكممة َمُؤونة واكتد الجيد منها عمى السبورة .الباحثة

 يبَدُؤها . الطالبة :
 َيُؤم . :ألرى طالبة 

 الباحثة :أحسنِت 
 

 : )إذا كانت اليمزة مضمومة بعد ساكن(. ة الثالثةالقاعد
 ية امن العراق مْسُؤولّية الجميع .حما  ) مْسُؤولّية (كممة  مثل :

 كممة  ؟ال هذح : أين جاءت الهمزة في الباحثة
 الطالبة : فوق الواو .
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 ؟ : ما حركتهاالباحثة 
 . الطالبة : الضم

 : ما حركة الحرف الذي قبمها ؟ الباحثة
 .لبة : السكون الطا

 ترسم الهمزة عمى الواو إذا كانت مضمومة بعد ساكن .نستنتج من هذا :  الباحثة
 واكتد الجيد منها عمى السبورة . ( : من تعطيني كممات مشابهة لكممة )مْسُؤولّية الباحثة

 مْمُؤَها .الطالبة : 
 َعطْاُؤك .الطالبة : 

 .الباحثة :أحسنِت 
 

 . كانت  اليمزة مفتوحة بعد ضم ()إذا  القاعدة الرابعة :
َؤادح (كممة مثل :  ُُ َؤادح رحيم   )ُف ُُ  .األد ُف
 كممة ؟هذح ال: أين جاءت الهمزة في  الباحثة

 الطالبة : فوق الواو .
 ؟ : ما حركتهاالباحثة 

 الطالبة : الفتح .
 : ما حركة الحرف الذي قبمها ؟ الباحثة

 الطالبة : الضم .
 ذا كانت مفتوحة بعد ضم  .إترسم الهمزة عمى الواو  ا نستنتج من هذ : الباحثة
َؤا الباحثة ُُ  . دح واكتد الجيد منها عمى السبورة: من تعطيني كممات مشابهة لكممة ُف

  ُمَؤذن .الطالبة : 
 ُيَؤدون . الطالبة : 

 الباحثة :أحسنِت 
 

 . ( كانت اليمزة ساكنة بعد ضم ذاإ: )القاعدة الخامسة 
 .الُمْؤمن مر ة أليِه    ُمْؤمن(المثل: )
 كممة ؟الهذح : أين جاءت الهمزة في الباحثة

 الطالبة : فوق الواو .
 ؟ : ما حركتها الباحثة
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 الطالبة : السكون .
 : ما حركة الحرف الذي قبمها ؟ الباحثة

 الطالبة : الضم .
 ترسم الهمزة عمى الواو إذا كانت ساكنة بعد ضم  .نستنتج من هذا :  الباحثة

 .  واكتد الجيد منها عمى السبورةُمْؤمن الات مشابهة لكممة : من تعطيني كمم باحثةال
 ُبْؤس .الطالبة : 
 .ُيْؤِثرون  الطالبة :

 الباحثة :أحسنِت 
 
 ( دقائق ٘)                                     :    قـ. التطبي4
 
 ع والذ األمثمة :األسئمة لمطالبات حول الموضو  الباحثة توجه               

 : متى ترسم الهمزة عمى الواو ؟ الباحثة
 . اليمزة مضمومة بعد ضم ()إذا كانت  :الطالبة 
 من تعطي مثااًل  ؟ :الباحثة
 ) ُشُؤون( . : الطالبة
 أيضا: ومتى  الباحثة

 . )إذا كانت اليمزة مضمومة بعد فتح ( :الطالبة 
 . (ود ؤُ يَ )   مثل : كممة

 
 . حل التمرينات اللاصة بالموضوع  :لبيتي االواجب 
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 (11ممحق )

 لحل تمرينات الموضوع)الواجب البيتي( لمجموعات البحث الثالث   خطة 
 

                                الثاني المتوسطالصف /                         اإلمالءالمادة /  اليوم /           
                          الشعبة /                                                                       بة الهمزة المتوسطة  عمى الواوالموضوع / كتا  التاريخ /   

 الحصة /                                                                 
  -: األىــداف العـــامة

  .( ٚ)األهداف في  المحمق   نفس 
 -:األىــداف الخـــاصة 

 .اإلمالئية  القواعد عمى وفقتدريد عمى كتابة الهمزة المرسومة عمى الواو ال
 -األىداف السموكية :

 . ( ٜفي الممحق )نفس األهداف  
 

                   ( دقائق5)                      -المقدمة :. 1
     ئية لرسم الهمزة المتوسطة المرسومة البات بالقواعد اإلمالتذكر الباحثة الط. أ 

 .عمى الواو 
 

لحــــل تطمـــد الباحثــــة مـــن الطالبــــات فـــتح الكتــــاد والـــدفتر واالنتبــــاح عمـــى الســــبورة ب. 
 التمرينات اللاصة بالموضوع .

 
 ( دقيقة 35)           -. حل التمرينات :2

 

الواو وبين  : بين الكممات التي تتضمن همزة متوسطة كتبت عمى التمرين األول
 سبد كتابتها كذلك :

 سبحانه وتعالى :  ُيْؤتي الِحْكَمَة َمْن يشاُء وَمْن ُيْؤَت الِحْكَمَة َفَقْد ُأوِتي . قال اهللٔ
 . (ٜٕٙ)من سورة البقرة /اآلية َلْيرًا كثيرًا  
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 . قال النبي محمد صمى اهلل عميه وسمم :ٕ

 اهلل ِمَن الُمْؤِمِن الضعيِف وفي ُكل ليَر  .   الُمْؤِمُن الَقويُّ َلْير وأَحدُّ إلى   
 

 .إذا ُطِمَد ِمْنَك اإلجَابُة َعِن السُّؤاِل ففَكْر قبَل أن ُتجيَد َعنُه .ٖ
 

 ُفصوِل السنة . رَ .ِبالُدنا هواُؤها صاف ،وماُؤها َعذد ، وشمُسها ُمشِرقة أكثَ ٗ
 

 في أقطار اللميج العربّي .   .يكُثر َصْيُد المُّؤُلؤْ ٘
 
 : حــلال
 

 القاعدة ) السبب ( الكممة  ت
 الهمزة ساكنة والحرف الذي قبمها مضموم . ُيْؤتي ، ُيْؤتَ  .ٔ
 الهمزة ساكنة والحرف الذي قبمها مضموم . الُمْؤِمُن ، الُمْؤِمنُ  .ٕ
 الهمزة ساكنة والحرف الذي قبمها مضموم . السُّؤالِ  .ٖ
 رف الذي قبمها ساكن .الهمزة مضمومة والح هواُؤها ، ماُؤها .ٗ
 الهمزة ساكنة والحرف الذي قبمها مضموم . المُّؤُلؤْ  .٘

 
 

 : ضع الكممات اآلتية في األماكن اللالية من الّنص:  التمرين الثاني
  ِبُمؤاَزَرة. –ؤتيُه تُ  –ُتَؤلْر  –ُتَؤّدي  –َفَبْدُؤك                   

 

َمَل ا ــــ   َأيُّها الّطاِلُد ،ال َُ   إلى َكد  وواِجُبَك َأّن ــــ َحقه ــــ لَيْوم  َع
 

 العاممين المجّدين حين  ـْدّرَك ،ويجَعُمَك َتفوُز ـــُيْسِعُدَك ،ويْرَفع قَ  الحياَة عاِمالً 
 

لالص ــــ  .   َعَمَمك بَأماَنة  واا
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 ل :ــالح

 

 الحياَة  َفَبْدُؤكَحقه  ُتؤتيهُ ّن َعَمَل الَيْوم  إلى َكد  وواِجُبَك أَ  ُتَؤلْر   َأيُّها الّطاِلُد ، ال 
 

 العاممين المجّدين حين   ِبُمؤاَزَرةعاِماًل ُيْسِعُدَك ،ويْرَفع َقْدّرَك ، ويجَعُمَك َتفوُز 
 

لالص .  ُتَؤّدي  َعَمَمك بَأماَنة  واا
 
 

عمى  مرسومةُ  طةُ متوس   فيها همزةُ  كممات   تتضمنُ  هات َثالَث ُجمل   التمرين الثالث :
 راعيًا ما يأتي :الواو م

 
 .الهمزُة ساكنُة وما قبَمها مضموم .ٔ
 . الهمزُة مفتوحة بعَد ضم .ٕ
 .الهمَزُة مضموَمة بعد حرف  مفتوح . ٖ
 

  : لـالح
 .الُمْؤِمُن مر ة أليهِ .ٔ
 . (ها قال اهلل تعالى )إنَّ اهلل َيأُمُرُكم أْن ُتَؤدوا األماناِت إلى أْهمِ . ٕ

  ( ٛ٘النساء/االية)سورة                                                           

 ُؤونة الشتاء عمل أنساني .  . مَ ٖ

 
 

  : تطمد الباحثة من الطالبات التهيئة في الدرس القادم لاللتبار  الواجب البيتي
 بالموضوع .                 
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 (12ممحق )

 ثمن االختبار المتسمسل لمجموعات البحث الثال جنموذ
  

لراج  .ٔ  مـع مراعـاة ُحسـن لمتمميـة اإلمالء دفاترتطمد الباحثة من الطالبات الهدوء واا
 وضبط الكممات بالحركات عند الكتابة . اللط

   وبتأني .بصوت واضح مالئية اإلبتممية القطعة الباحثة ثم تقوم . 2
أو ممـــات مـــن الك. إعـــادة قـــراءة القطعـــة فـــي نهايـــة التمميـــة لتـــدرك الطالبـــة مـــا فاتهـــا ٖ

 تصويد ما ألطأت في كتابته .
 

  : القطعـة اإلمالئية
َن بُشـــُؤوِن الَحضـــاَرِة الَبَشـــريَِّة الِعـــراَق ِبـــوادي الّرافـــَدْيِن              َســـّمى الُعَممـــاُء الُمْهَتمـــوُّ

ــُة والفُــراتُ  ــداِن همــا ِدجَم ــُؤم السُّــهول والِوديــاَن ، وَيْصــَعُد الجبــا وكــان العراقــيُّ  ،والراِف َل َي
يجد فيهـا َُ َمُؤونتَـُه وَطعاَمـُه فهـي بـالُد َسـعاَدة  وُسـْؤَدد   ،وَيجوُد الهضاَد والّصـحارى،َف

. يتجـــوُل فـــي كاباِتهـــا فيْصـــَنُع ِســـهاَمُه ِمـــْن أشـــجارها وينـــاُم فـــي ُكهـــوِف جباِلهـــا فينَحـــُت 
ــــدُؤها ــــروُر، فيْب ــــْن أحجارهــــا. يقضــــي أيَّامــــا مْمُؤهــــاً  الَبْهَجــــُة والسُّ بــــان ُيمتَّــــَع  ُفؤوَســــُه  ِم

ــِه ِ بُرْؤيــِة  ِجناِنهــا ،وُفــؤاَدُح  براِئحِتهــا  .وكــأنَّ   عــن مَ هــا  دَ بِ  َض وَّ َعــ دْ َقــ هُ حانَ بْ اهلل ُســ َعْيَنْي
 م .بني  دَ  حضاراتِ  لَ س أوّ سَّ ؤَ ليُ  ، المفقودِ  هِ وسِ دَ رْ فِ 
 
 

 ذلك بان تعطي كل اإلمالء دفاتر بعد االنتهاء من عممية التممية  تبدأ مرحمة جمع
طالبة دفترها إلى الطالبة التي أمامها  حتى تصل الدفاتر إلى الطالبة الجالسة في 

 .  متصويدل الرحمة األولى
 
 
 



 

 

009 

 
 (13ممحق )

 لممجموعة التجريبية األولى )التصويب الذاتي ( . تصويب األخطاء اإلمالئية
 -التممية :

           : القطعـة اإلمالئية
َن بُشــُؤوِن الَحضــاَرِة الَبَشــريَِّة الِعــراَق ِبــوادي الّرافــَدْيِن  َســّمى الُعَممــاءُ              الُمْهَتمــوُّ

ــُة والفُــراُت وكــان العراقــيُّ  ــداِن همــا ِدجَم ــُؤم السُّــهول والِوديــاَن ، وَيْصــَعُد الجبــاَل  ،والراِف َي
يجد فيهـا َُ ْؤَدد  َمُؤونتَـُه وَطعاَمـُه فهـي بـالُد َسـعاَدة  وُسـ ،وَيجوُد الهضاَد والّصـحارى،َف

. يتجـــوُل فـــي كاباِتهـــا فيْصـــَنُع ِســـهاَمُه ِمـــْن أشـــجارها وينـــاُم فـــي ُكهـــوِف جباِلهـــا فينَحـــُت 
ــــدُؤها بــــان ُيمتَّــــَع  ــــروُر، فيْب ــــْن أحجارهــــا. يقضــــي أيَّامــــا مْمُؤهــــاً  الَبْهَجــــُة والسُّ ُفؤوَســــُه  ِم

ــِه ِ بُرْؤيــِة  ِجناِنهــا ،وُفــؤاَدُح  براِئحِتهــا  .وكــأنَّ اهلل ُســ َض ِبهــا  َدَم عــن َعْيَنْي ــْد َعــوَّ ْبحاَنُه َق
 ِفْرَدوِسِه المفقوِد ، لُيَؤسَّس أّوَل حضاراِت بني  َدم .

 -:ـويب التص
 .االلتبار  أوراقبعد االنتهاء من جمع 

 متبعة أسمود التصحيح لارج الصف . باحثةال ت. صححٔ
 لطا تحت الكممة اللاطئة بمون مغاير  . باحثة. تضع الٕ

عـــــادة كتابتهــــا بالشـــــكل ثـــــة الباح. تطمــــد ٖ مــــن الطالبـــــة تصــــويد الكممـــــة اللاطئــــة واا
 الصحيح في مفكرة اإلمالء التي عدتها منذ بداية العام الدراسي .

 مثــال:

َن بُشـــُؤوِن الَحضـــاَرِة الَبَشـــريَِّة الِعـــراَق ِبـــوادي الّرافـــَدْيِن            َســـّمى الُعَممـــاُء الُمْهَتمـــوُّ
ــُة و  ــداِن همــا ِدجَم ــُؤم السُّــهول والِوديــاَن ، وَيْصــَعُد الجبــاَل  الفُــراُت وكــان العراقــيُّ ،والراِف َي

يجد فيهــا َُ وَطعاَمـُه فهــي بـالُد َسـعاَدة  وُســْؤَدد   َمئونتَـهُ  ،وَيجـوُد الهضـاَد والّصـحارى،َف
. يتجـــوُل فـــي كاباِتهـــا فيْصـــَنُع ِســـهاَمُه ِمـــْن أشـــجارها وينـــاُم فـــي ُكهـــوِف جباِلهـــا فينَحـــُت 

ــــروُر،  ِمــــنْ   ُفأوَســــهُ  ــــدءهاأحجارهــــا. يقضــــي أيَّامــــا مْمُؤهــــاً  الَبْهَجــــُة والسُّ بــــان ُيمتَّــــَع  فيْب
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َض ِبهــا  َدَم عــن  ــْد َعــوَّ ــِه ِ بُرْؤيــِة  ِجناِنهــا ،وُفــؤاَدُح  براِئحِتهــا  .وكــأنَّ اهلل ُســْبحاَنُه َق َعْيَنْي
 أّوَل حضاراِت بني  َدم . لُيوَئسَّسِفْرَدوِسِه المفقوِد ، 

 
 (14ممحق)

 صويب األخطاء اإلمالئية لممجموعة التجريبية الثانية )التصويب الوقائي(ت
 

    :التمميـة
َن بُشـــُؤوِن الَحضــــاَرِة الَبَشـــريَّةِ           الِعــــراَق بِـــوادي الّرافــــَدْيِن  َســـّمى الُعَممـــاُء الُمْهَتمــــوُّ

ـــهول و  والراِفـــداِن همـــا ِدجَمـــُة والُفـــراُت وكـــان العراقـــيُّ  اَن ، وَيْصـــَعُد الجبـــاَل الِوديـــَيـــُؤم السُّ
يجد فيها َُ َمُؤونَتُه وَطعاَمُه فهـي بـالُد َسـعاَدة  وُسـْؤَدد  .  وَيجوُد الهضاَد والّصحارى،َف

 ُكهوِف جباِلها فينَحـُت ُفؤوَسـهُ يتجوُل في كاباِتها فيْصَنُع ِسهاَمُه ِمْن أشجارها ويناُم في 
لسُّــروُر، فيْبــدُؤها بــان ُيمتَّــَع َعْيَنْيــِه ِ بُرْؤيــِة  ِمــْن أحجارهــا. يقضــي أيَّامــا مْمُؤهــاً  الَبْهَجــُة وا

َض ِبها  َدَم عـن ِفْرَدوِسـِه المفقـوِد ،  ِجناِنها ،وُفؤاَدُح  براِئحِتها  .وكأنَّ اهلل ُسْبحاَنُه َقْد َعوَّ
 .  َدملُيَؤسَّس أّوَل حضاراِت بني 

 
 التصويب :

 صححت الباحثة متبعة أسمود التصحيح لارج الصف . .ٔ
  .ع الباحثة لطًا تحت الكممة اللاطئة بمون مغاير مع تدوين الصواد فوقهاتض .ٕ

. تجمــع الباحثــة األلطــاء الشــائعة  التــي وقعــت فيهــا الطالبــات وتصــوكها فــي نــص ٖ
 مفيد  ثم تممي هذا النص عمى تمك المجموعة في درس ألر.

 

َن بُشُؤوِن الَحضاَرِة الَبَشـريَّ   ،والراِفـداِن ِة الِعـراَق بِـوادي الّرافَدْينَسّمى الُعَمماُء الُمْهَتموُّ
 ، الِوديانَ َيُؤم السُّهول و  هما ِدجَمُة والُفراُت وكان العراقيُّ 

 َمُؤونَتهُ                                                                                                                               
يجد فيها والّصحارى،لجباَل ،وَيجوُد الهضاَد وَيْصَعُد ا َُ  وَطعاَمُه فهي َمئونَتهُ  َف
 ُسْؤَدد             

                                                                                                                                                      . يتجوُل في كاباِتها فيْصَنُع ِسهاَمُه ِمْن أشجارها ويناُم في َدد  وءسُ َسعاَدة  و  بالدُ  
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 مْمُؤها                                                              
 َبْهَجُة والسُّرورُ ال هامئُ مِمْن أحجارها. يقضي أيَّاما  ُفؤوَسهُ ُكهوِف جباِلها فينَحُت 

 
 

بُرْؤيةِ                  ُؤهافيبدْ               ُفؤاَدحُ               ُِ
 براِئحِتها  .وكأنَّ اهلل ُسْبحاَنُه   ادحوءف و ِجناِنها ،  ةِ ئيبرُ بان ُيمتََّع َعْيَنْيِه  ِ   فيْبدءها

 

َض ِبها  َدَم عن ِفْرَدوِسِه المفقوِد   أّوَل حضاراِت بني  َدم . لُيَؤسَّسَقْد َعوَّ
 

 -القطعة الخارجية :

التقــوى  مــن  َمُؤونَتــهُ حضــر عنــدما يــذهد الحــاج إلــى بيــت اهلل يُ                       
بيتـــه العتيـــق  يـــةِ ؤْ برُ بالتمبيـــة والتكبيـــر هلل ســـبحانه وتعـــالى عنـــدما يكحـــل عينيـــة  اـفيْبدُؤهـــ

 والسرور . البهجة ً مْمُؤها فيعود بنفس  بالُسْؤَدد    ُفؤاَدحُ  مىمتي
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 (15ممحق)

 صويب األخطاء اإلمالئية لممجموعة التجريبية الثالثة )التصويب االستباري(ت
  

      :التمميـة
َن بُشـــــُؤوِن الَحضــــاَرِة الَبَشـــــريَِّة الِعـــــراَق ِبـــــوادي الّرافـــــَدْيِن         َســــّمى الُعَممـــــاُء الُمْهَتمـــــوُّ

ــُة والفُــراُت وكــان العراقــيُّ  ــداِن همــا ِدجَم ــُؤم السُّــهول وال ،والراِف ِوديــاَن ، وَيْصــَعُد الجبــاَل َي
يجد فيهـا َُ َمُؤونتَـُه وَطعاَمـُه فهـي بـالُد َسـعاَدة  وُسـْؤَدد   ،وَيجوُد الهضاَد والّصـحارى،َف

. يتجـــوُل فـــي كاباِتهـــا فيْصـــَنُع ِســـهاَمُه ِمـــْن أشـــجارها وينـــاُم فـــي ُكهـــوِف جباِلهـــا فينَحـــُت 
ــــْن أحجارهــــا. يقضــــي أيَّامــــا مْمُؤهــــاً  الَبْهَجــــ ــــدُؤها بــــان ُيمتَّــــَع ُفؤوَســــُه  ِم ــــروُر، فيْب ُة والسُّ

َض ِبهـــا  َدَم عـــن  ـــْد َعـــوَّ ـــؤاَدُح  براِئحِتها.وكـــأنَّ اهلل ُســـْبحاَنُه َق ـــِه ِ بُرْؤيـــِة  ِجناِنهـــا ،وُف َعْيَنْي
 ِفْرَدوِسِه المفقوِد ، لُيَؤسَّس أّوَل حضاراِت بني  َدم

 

 -: التصـــويب 
 لصف .الدفاتر اإلمالئية لارج ا الباحثة صححت. ٔ
 ن مغاير مع تدوين  الصواد فوقها .لطًا تحت الكممة اللاطئة بمو  باحثةتضع ال.ٕ
لمــس مــن الطالبــة أعــادة كتابــة الكممــة اللاطئــة بشــكمها الصــحيح  باحثــةتطمــد ال. ٖ

كساد مهارة الكتابة الصحيحة.مرات   الن التكرار يساعد عمى تثبيت المادة واا
 

َن   ــداِن َســّمى الُعَممــاُء الُمْهَتمــوُّ ــوادي الّرافــَدْيِن ،والراِف بُشــُؤوِن الَحضــاَرِة الَبَشــريَِّة الِعــراَق ِب
 وَيْصَعُد الِودياَن ،َيُؤم السُّهول و  هما ِدجَمُة والُفراُت وكان العراقيُّ 

 َمُؤونَتهُ                                                
يجد فيها ، والّصحارىوَيجوُد الهضاَد الجباَل، َُ وَطعاَمـُه فهـي بـالُد َسـعاَدة   َمئونتَـهُ  َف

 وُسْؤَدد  . يتجوُل في كاباِتها فيْصَنُع ِسهاَمُه ِمْن أشجارها ويناُم في ُكهوِف جباِلها 
 فيْبدُؤها  مْمُؤها                                             ُفؤوَسهُ          
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ـــروُر، ا وءهـــاممْ أحجارهـــا. يقضـــي أيَّامـــا ِمـــْن   ُفأوَســـهُ فينَحـــُت   بـــان  فيْبـــدءهالَبْهَجـــُة والسُّ
َض ِبهــا  َدَم  ُيمتَّــَع َعْيَنْيــِه ِ بُرْؤيــِة  ِجناِنهــا ،وُفــؤاَدُح  براِئحِتهــا  .وكــأنَّ اهلل ُســْبحاَنُه َقــْد َعــوَّ

 أّوَل حضاراِت بني  َدم . لُيَؤسَّسعن ِفْرَدوِسِه المفقوِد ، 
 (16) ممحق                                     

 الثالثلمجموعات البحث  ةالمتسمسم اتدرجات االختبار                          
  االختبار األول ت

 3ت    2ت     1ت
 الثانياالختبار    
 3ت   2ت     1ت

 االختبار الثالث     
 3ت   2ت     1ت

 االختبار الرابع
 3ت   2ت     1ت

1. 9 8 7 11 11 11 7 7 9 8 7 6 
2. 5 6 5 8 11 11 9 7 6 7 5 3 
3. 6 7 3 6 5 9 9 7 9 9 9 7 
4. 7 5 3 9 9 8 6 6 3 7 6 3 
5. 7 7 7 11 11 9 8 5 6 5 9 9 
6. 8 8 5 5 9 7 6 6 6 9 11 6 
7. 8 7 6 9 8 8 5 5 3 7 7 7 
8. 11 11 7 6 8 11 3 3 3 8 8 5 
9. 11 6 11 11 9 7 8 7 6 7 6 8 

11. 9 7 7 4 5 3 7 5 5 7 11 11 
11. 2 5 5 9 7 6 5 4 5 6 11 9 
12. 7 5 4 9 6 11 3 5 3 7 9 11 
13. 8 4 4 8 11 3 4 4 4 11 8 8 
14. 6 5 5 6 7 3 4 5 3 4 6 6 
15. 6 7 3 4 7 3 9 7 6 7 5 4 
16. 11 8 7 7 6 5 11 9 6 8 5 5 
17. 11 9 6 8 5 5 11 8 7 7 6 5 
18. 9 7 6 7 5 4 6 7 3 4 7 3 
19. 4 5 3 4 6 6 6 5 5 6 7 3 
21. 4 4 4 11 8 8 8 4 4 8 11 3 
21. 3 5 3 7 9 11 7 5 4 9 6 11 
22. 5 4 5 6 11 9 2 5 5 9 7 6 
23. 7 5 5 7 11 11 9 7 7 4 5 3 
24. 8 7 6 7 6 8 11 6 11 11 9 7 
25. 3 3 3 8 8 5 11 11 7 6 8 11 
26. 5 5 3 7 7 7 8 7 6 9 8 8 
27. 6 6 6 9 11 6 8 8 5 5 9 7 
28. 8 5  5 9 9 7 7 7 11 11 9 
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29. 6 6 3 7 6 3 7 5 3 9 9 8 
31 9 7   / 9 9 / 6 7 / 6 5   / 
31. 9 7   / 7 5 / 5 6 / 8 11   / 
 32. 7 7   / 8 7 / 9 8 / 9 11   / 

 (17ممحق )
   االختبار البعدي بصورتو النيائية

 

 -تح انصحٍحح نهفقراخ اَذٍح:ضع خظ  ذحد انكهًح انرً ذًثم اإلجا:األولانسؤال 
 

 . انحراِب     ذهًع تٍٍ انرواتً اعر : الحد ــــــــــــــــ . قال انش1
 ، روؤس ، رئوس، روءس ( . رؤوس )
 

 . ـــــــ مر ة اليه .ٕ
 ،المئومن، الموئمن ( . المؤمن )الموءمن ،

 

 . بالدنا ــــــ صاف .ٖ
 ( . هو ها، هوأها ،  ىوائيا ) هواءها ،

 

 .من حفر ـــــــ الليه وقع فيه .ٗ
 .، بأرًا ،باءرًا ،بؤرًا ( بئراً  )
 

 .ألتي سرني ــــــ . ٘
 ، مجيوءها( . مجيؤىا ها ، بمجيئها ،أ)مجي

 

 .لمعراق ــــــ عظيم .ٙ
 . تاأريخ ( ، تأريخ ،)تئاريخ ، تاءريخ 

 

 . ُسرَّ المسمم ـــــــ هالل رمضان .ٚ
 وئية (.روأية ، ر  ، رؤية )روءية ،

 

 . حل الحكيم ـــــــ . ٛ
 لة (. آ،المسائمة ، المساءلة ، المس المسألة)
 

 .ـــــــــ الكافر من رحمة ربه .ٜ
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 (. يئس )يأس ، ياءس ، يائس ،
 . ضع يدك عمى فمك عندما ـــــ .ٓٔ

 ، تتثاؤد ، تتثائد ( . تتثاءب )تتثأد  ،
 

 .استمم المتفقون ــــــ .ٔٔ
 ( . المكافأت افاءت ، المكافئات ،المك ،المكافائات)
 

 . اللنساء شاعرة ـــــــ اسمها .ٕٔ
 لق ( .ئاتاءلق ، ت ، تألق ،مق ئ)تا

 

 .زكية  الزهرة ـــــــ. 13
 راءحتها ،ر حتها ( . رائحتيا ، حتها ،أ)ر 
 

 ــــــــ ..االمم  تتفالر ٗٔ
 ها  (.ئاثر ،مئاثرها ، مائثرها  ،ما مآثرىا) 

 

 ــــ رحيم .. المسمم ـــ٘ٔ
 ، فوئادح (.فؤاده ،  فوأدح )فوءادح ،

 

 بما يناسبيا : اآلتيةالفراغات  أكممي السؤال الثاني :
 الحركات هي ــــــــــ . أقوى. ا ن ٔ
 هي ــــــــــ.( قراءة )كممة  . الهمزة فيٕ
 . هي ـــــمتوسطة مرسومة عمى الياء الن حركة الهمزة الهمزة ال)سئمت (. في كممة ٖ
 أقوى من ـــــــــ. الضم. ان حركة ٗ
 . ان حركة ــــــ تناسد حرف المد الياء.٘
 مرسومة عمى ــــــــ.( يؤتي)( الهمزة في كممة. قال تعالى )يؤتي الحكمة من يشاءٙ
 عمى ـــــــ .(لئيم) . رسمت الهمزة في كممةٚ
 ــــــــ.(  يأخذ). تسمى الهمزة في كممة ٛ
 وقعت الهمزة بعد حرف المد الواو وكانت ـــــــــ. (موبوءة). في كممة ٜ

 هي ـــــــ. مؤونة. ان حركة الهمزة المتوسط في كممة ٓٔ
 . عند كتابة الهمزة يجد ان نالحظ حركتها وحركة الحرف الذي ـــــــ.ٔٔ
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 . األصمية. تكتد الهمزة المتوسطة مفردة عمى السطر ــــــــ لمقاعدة ٕٔ
 ساكن مثل كممة ــــــــ. وحة بعد حرف صحيحمفت. تكون الهمزة ٖٔ
 ( جاءت ـــــــ بعد كسر .مئين. الهمزة في كممة )ٗٔ
 مفتوحة بعد حرف ــــــ . ( جاءتتتألم. الهمزة في كممة )٘ٔ

 (ٛٔالممحق )
 درجات ثبات التصحيح  

 س/ يمثل درجة المصحح األول .                                  093مج س /          

 ص س ت ص  س ت

0 
9 

 
9 09 9 9 

2 
9 

 
9 09 9 9 

9 
9 

 
9 09 3 3 

9 
9 

 
9 03 9 9 

9 
3 

 
9 21 9 3 

9 
9 

 
9 20 01 01 

9 
9 

 
9 22 9 9 

9 
9 

 
9 29 3 01 

3 
2 

 
9 29 9 9 

01 
0 

 
9 29 9 9 

00 
9 

 
9 29 2 9 

02 
9 

 
2 29 9 9 

09 
01 

 
01 29 2 2 

09 
9 

 
0 23 0 2 

09 
9 

 
9 91 9 9 
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 ص/ يمثل درجة المصحح الثاني .                                   092مج ص/          

 0090/  2مج س         

 0199/  2مج ص         

 29990/  2مج )س(         

  29299/  2مج )ص(         

 0131مج س ص /          
 

   (15انًهحق )

 انثعذي ار انرحصٍهًاالخرثدرجاخ طانثاخ يجًىعاخ انثحس انثالز فً 

 انًجًىعح انرجرٌثٍح انثانثح انًجًىعح انرجرٌثٍح انثاٍَح انًجًىعح انرجرٌثٍح األونى

 انذرجح خ انذرجح خ انذرجح خ

1. 25 1. 16 1. 13 

2. 23 2. 15 2. 15 

3. 24 3. 15 3. 16 

4. 23 4. 12 4. 12 

5. 25 5. 15 5. 13 

6. 24 6. 11 6. 11 

3. 23 3. 14 3. 14 

6. 23 6. 16 6. 13 

5. 15 5. 16 5. 16 

15. 26 15. 16 15. 13 

11. 23 11. 25 11. 15 

12. 22 12. 15 12. 12 

13. 22 13. 14 13. 25 

14. 26 14. 25 14. 16 

15. 24 15. 13 15. 15 

16. 25 16. 21 16. 15 

13. 23 13. 11 13. 13 

16. 21 16. 15 16. 14 

15. 35 15. 21 15. 16 

25. 25 25. 15 25. 15 

21. 16 21. 16 21. 11 

22. 26 22. 16 22. 12 

23. 23 23. 13 23. 15 

24. 26 24. 15 24. 15 

25. 23 25. 15 25. 12 

26. 24 26. 14 26. 14 

23. 25 23. 15 23. 11 

26. 21 26. 14 26. 13 

25. 22 25. 13 25. 12 

35. 15 35. 12   
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31. 25 31. 13   

32. 22 32. 15   

        

 456 انًجًــــــىع / 556 انًجًـــــىع /  356 انًجًــــىع    /
 25عذد أفراد انعٍُح /            32عذد أفراد انعٍُح /              32عذد أفراد انعٍُح /           

 14ر41/ انًرىسظ انحساتً  15ر61انًرىسظ انحساتً /   23ر53نًرىسظ انحساتً / ا

  2ر66االَحراف انًعٍاري /  3ر15االَحراف انًعٍاري/ 3ر52االَحراف انًعٍاري /

 1ر65/انرثاٌــــــٍ          1ر36انرثـــــاٌٍ    /  1ر33انرثـــــاٌٍ   /  
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A 

 

Abstract 

Arabic language is the language of the holy Qura'n and the 

language of the last prophets M0hammed (peace be upon him) 

and also is the language of inspiration. For that reasons the old 

generation is doing their best to keep the language and every 

thing belong to it because this language represents their identity. 

So our duty towards the language is how can we keep and 

protect our language from any danger, and how can we improve 

the pictures of the Arabic letters and to write it in the right way. 

The right writing is an art of Arabic language and it is a main 

skill and the spelling represents a means of measuring. Instead 

of all this care we find that the wrong spelling is one of 

linguistics problem for our students in all study stages. The         

researcher is willing to study this problem by using the spelling 

which is looking for the right meanings and the spelling which 

has the wrong meanings and how you can get rid of this problem 

to the students (girls) of the 3
rd

 year class in intermediate school.  

    

Hypothesis: 

The researcher uses three styles of studies: 

1-The personal style study. 

2-The precautionary style study.  

3-The exploration style study.  

The researcher founded that: 

1-There is no calculation differences in level (0.05) in the 

medium average for the students (girls) who recognize the 

mistakes personally and those who recognize them by knowing 

the meanings of these mistakes precautionary.  

2-There is no statistics differences in a level of (0, 05) between 

the medium education for the students (girls) who know the 

mistakes personally and the medium learning for those who 

know the mistakes by using the exploration style study. 

3- There is no calculation differences in the level of (0.05) 

between the medium education for the students (girls) who 

distinguished mistakes by using the precautionary style study 



 

 

B 

and the medium education for the students (girls) who 

distinguished the mistakes by using the exploration style study. 

  

In order to achieve this study the researcher chose 

randomly Al-Jahra'a intermediate school for girls in Baquba , 

Diala province  this school has four sections for the 2
nd

 year 

intermediate  class. The researcher chose three sections as a 

sample of the study. We have (93) students (girls) , in section A 

we have (32)  students  who used the personal  style study and in 

section B we also have (32) students who used the precautionary 

style study and in section C we have (29) students who used the 

exploration style study . This study lasted (12) weeks and the 

researcher herself    taught the three sections who represented 

the sample of the study , the researcher chose four subjects from 

the spelling book which belong to 2
nd

 year intermediate class for 

the study year 2009-2010.  

 

 

The Conclusion: 

 The researcher concluded that:  

 

1-Superiorty is for the first experimental group who used the 

personal style study upon the second experimental group who 

used the precautionary style study and the difference is with 

calculation sign in level (0, 05)  

2-Superiorty is for the first experimental group who used the 

personal style study upon the third experimental group who used 

the exploration style study and the difference is with calculation 

sign in level (0, 05)  

3- There is no difference in the medium education for the 

second experimental group who used the precautionary style 

study and between the third experimental group who used the 

exploration style study in level (0, 05)  
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The Recommendation: 

 

The researcher recommended that we should take care of 

spelling subject and having  training & teaching circle for the 

teachers of Arabic language in order to qualify them to teach the 

students with a  good ability these new  teaching methods 

should be done by the ministry of education.   
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