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 بيانن
أقّر أنا مقّدـ الّرسالة أّنيا قّدمت لجامعة القدس لنيؿ درجة الماجستير وأنيا نتيجة أبحاثي الخاصة 

 أو أي جزء منيا لـ يقّدـ لنيؿ أية درجة عميا ألي جامعة ةوأّف ىذه الدراس, باستثناء ما تـ اإلشارة إليو حيثما ورد
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ااإلصاانن
لغة القرآف , وأف محمدًا رسوؿ اهلل وكانت بو غيرٌة عمى لغتنا العربية, إلى كؿ مف شيد بشيادة ال إلو إال اهلل

. وأعّزىا, التي حفظيا اهلل, الكريـ

لى زوجتي التي قدمت ثمف العالج ليذا الجيد لتجعؿ مني طالبًا يحقؽ , أمي وأبي, إلى المذيف رّبياني صغيراً  وا 

. ويتابع دراساتو ليناؿ ما يصبو إليو, أحالمو

. أقّدـ ليـ ىذا الَجيد المتواضع, وليطرد اليأس مف طريقي, إلى كؿ مف وقؼ بجانبي ليشد عمى يديّ 
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اششن تعصوشنن
وأصمي وأسمـ عمى , امتفَّ عمى عباده بنعمة البياف, وعظيـ سمطانو, الحمد هلل حمدًا يميؽ بجالؿ وجيو

. وعمى آلو وصحبو والتابعيف بإحساف إلى يوـ الديف, الذي بعثو اهلل رحمة لمعالميف, النبي األمي

كبار إلى نخبة , أما بعد اتماـ ىذه الرسالة بعوف اهلل وتوفيقو فإف الواجب والوفاء يحتِّماف عميَّ رفع تحية إجالؿ وا 

إذ لوال تضافر جيودىـ العممية ما رأت . الذيف كاف ليـ الفضؿ األكبر في إنجاز ىذا البحث, مف أساتذتي الكراـ

.  وما وصمت إلى صورتيا التي ىي عمييا اآلف, النور

والصدر , صاحب الفكر المستنير, أحمد فييـ جبر, أتقدـ بجزيؿ الشكر واالمتناف إلى المشرؼ األستاذ الدكتور

وما تركو مف بصمات عممية , لما بذلو مف جيد مثمر متواصؿ, وجزيؿ شكري, الرحب أتقدـ بعظيـ امتناني

والسير , فقد كاف شديد الحرص عمى إظيارىا بأسموب عممي راؽٍ . واضحة في كؿ حرؼ مف حروؼ ىذه الرسالة

: كما وأتقدـ بجزيؿ الشكر لمجنة المناقشة والمتمثمة بكؿ مف, بيا حسب ما تقتضيو أصوؿ البحث العممي

.  مشيور حبازي, والدكتور, ياسر المالح, واألستاذ الدكتور, أحمد فييـ جبر, المشرؼ األستاذ الدكتور

أتقدـ بوافر الثناء إلى األستاذ بساـ بنات عمى تعاونو في , وما تحممو نفسي مف حب وتقدير: وببالغ اعتزازي

. تحميؿ ىذه الدراسة إحصائيًا مما أغناىا بالنيج العممي

, الدكتور محمود أبو سمرة/كما يطيب لي أف أقدـ خالص امتناني إلى جميع الييئة التدريسية في جامعة القدس

والدكتور , والدكتور محمد عابديف, والدكتور عفيؼ زيداف, والدكتور محمد العممة, والدكتور غساف سرحاف

الذيف كانت ليـ األيادي البيضاء والجيد الدؤوب عمى دعمي وتشجيعي في جميع مراحؿ دراستي . تيسير عبد اهلل

األستاذ  إلىوالشكر موصوؿ , وحمؿ العبء عني حيث لـ يبخموا بما لدييـ مف فكر ونصح وخبرة تربوية عريقة

قرارىا منذ المحظة األولى . الدكتور ياسر المالح بالمساىمة في تعديؿ خطة البحث وا 

وال يفوتني في ىذا المقاـ أف أتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى كؿ مف قدـ لي العوف والمساعدة ولو بكممة واحدة في 

جرائيا مف مديري مدارس تربية جنوب الخميؿ ومديراتيا وطالب الصؼ األوؿ الثانوي , تطبيؽ ىذه الدراسة وا 
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واألستاذ الفاضؿ موسى أبو عراـ لمساعدتو لي في تطبيؽ االختبار القبمي واإلشراؼ عمى سير , وطالباتو

. االختبار

خراجيا في صورة جيدة ومرتبة . كما أشكر األستاذ خالد عمي لطباعة ىذه الرسالة وا 

والدكتور , كذلؾ فإنني أشكر األفاضؿ محكمي أدوات الدراسة في جامعة الخميؿ األستاذ الدكتور حسف عبد اليادي

. والدكتور بساـ القواسمي وكذلؾ المشرفيف والمعمميف والمعممات في مديرية التربية والتعميـ, يوسؼ عمرو

وال يفوتني أف أتقدـ بجزيؿ الشكر واالمتناف إلى مف حممت عني اليمـو والمصاعب واألعباء والمشقة الزوجة 

وأشكر لكؿ مف ساىـ بالمساعدة منذ المحظة األولى في ىذه الدراسة وحتى إخراج ىذا العمؿ , الصابرة المخمصة

. إلى ما ىو عميو اآلف

                                                                                 الباحث 

أحمد محمد عبد ربو الجباريف  
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الممخص 

األخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي في مديرية تربية 

أسبابيا وطرؽ عالجيا , جنوب الخميؿ

إعداد 

أحمد عبد ربو الجباريف 

إشراؼ 

أحمد فييـ جبر : األستاذ الدكتور 

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف األخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي في 

مديرية تربية جنوب الخميؿ، وتقصي األسباب الكامنة وراءىا، وتقديـ المقترحات المالئمة لعالجيا، كما ىدفت 

إلى التعرؼ عمى أثر كؿ مف الجنس ومكاف المدرسة في مستوى األخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة لدى طمبة 

.  الصؼ األوؿ الثانوي في مديرية جنوب الخميؿ

:  وتحددت مشكمة الدراسة في اإلجابة عف األسئمة اآلتية

 ما األخطاء النحوية الشائعة  لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي في مديرية تربية جنوب الخميؿ؟  .1

 ما األخطاء اإلمالئية الشائعة لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي في مديرية تربية جنوب الخميؿ؟  .2

ما تصورات المعمميف حوؿ أسباب األخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي  .3

 في مديرية تربية جنوب الخميؿ؟ 

ما تصورات المعمميف حوؿ طرؽ عالج األخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة لدى طمبة الصؼ األوؿ  .4

 الثانوي في مديرية تربية جنوب الخميؿ؟ 

ما تصورات المعمميف حوؿ أسباب األخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي  .5

 في مديرية تربية جنوب الخميؿ تعزى لمتغير الجنس؟
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ما تصورات المعمميف حوؿ أسباب األخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي  .6

في مديرية تربية جنوب الخميؿ تعزى لمتغير سنوات الخبرة؟ 

تكوف مجتمع الدراسة مف طمبة الصؼ األوؿ الثانوي بفرعيو العممي واألدبي في المدارس الحكومية التابعة 

كانت عينة الدراسة طبقية عشوائية، أختير . طالب وطالبة (3006)لمديرية تربية جنوب الخميؿ، والبالغ عددىـ 

( 62)أما عينة المعمميف فقد اشتممت عمى . (%10)طالب وطالبة مف مجتمع الدراسة، أي حوالي  (300)

.  معممًا ومعممة

وىي عبارة عف اختبار طوره الباحث، مف خالؿ : أما أدوات الدراسة، فقد بنى الباحث ثالث أدوات، األداة األولى

إطالعو عمى الدراسات السابقة، ذات العالقة بموضوع الدراسة وتحقؽ مف صدقو وثباتو، ثـ طبقو عمى الطمبة 

. تشخيص األخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي: واليدؼ منو. عينة الدراسة

القسـ األوؿ ويضـ عددًا مف األسباب المؤدية إلى األخطاء، والقسـ الثاني يضـ : واألداة الثانية وىي قسماف

وقاـ الباحث بعرض االستبانة عمى مجموعة مف المحكميف . عددًا مف المقترحات العالجية المناسبة لتمؾ األخطاء

.  لمتأكد مف صدقيا

ولإلجابة عف أسئمة الدراسة استخدمت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لوقوع الطمبة في األخطاء 

.  النحوية واإلمالئية، حيث أظيرت النتائج ارتفاعًا كبيرًا في نسبة وقوع الطمبة في األخطاء

فأظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في  (t Test) (ت)والختبار الفرضية األولى استخدـ اختبار 

حيث كانت نسبة األخطاء لدى الذكور  (ذكر، أنثى)األخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة التي تعزى لمتغير الجنس 

.  ورفضت الفرضية األولى, أكثر مف اإلناث

فأظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في  ( t Test) (ت)والختبار الفرضية الثانية، استخدـ اختبار 

حيث كانت نسبة األخطاء لدى طمبة  (عممي، أدبي)األخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة تعزى لمتغير التخصص 

. ورفضت الفرضية الثانية, الفرع العممي أقؿ منيا لدى طمبة الفرع األدبي

 one way analysis of)       والختبار الفرضية الثالثة استخدـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي 

variance )
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 فأظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في األخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة التي تعزى لمتغير 

.    ورفضت الفرضية الثالثة, المعدؿ العاـ في المغة العربية

: في ضوء النتائج التي توصمت إلييا ىذه الدراسة أوصى الباحث كما يأتي

تقديـ المباحث النحوية والقضايا اإلمالئية الكتابية منيا في تسمسؿ طبيعي يتفؽ مع التتابع المنطقي  .1

مالئي بما بعده ويساعد عمى  لمادة النحو واإلمالء و النمو العقمي لمطمبة بحيث يرتبط كؿ مبحث نحوي وا 

. فيمو

التنويع في طرائؽ التدريس المختمفة مف جانب معممي المغة العربية ومعمماتيا في دروس النحو  .2

 .واإلمالء

التخمي عف سياسة الترفيع التمقائي في المرحمة اإلعدادية وخاصة مع الطمبة الضعاؼ في المغة  .3

 .العربية

. ضرورة توعية أولياء األمور بمتابعة أبنائيـ دراسيًا داخؿ المدرسة وخارجيا .4

دراسة أثر استخداـ الوسائؿ التعميمية في عالج األخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة لدى  .5

. الطمبة

دراسة أثر ميوؿ معممي المغة العربية، واتجاىاتيـ نحو المينة، وعالقة ذلؾ بشيوع األخطاء النحوية  .6

 .    واإلمالئية
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Abstract 

The Common grammatical and dictational mistakes with the 1
st
 

secondary school students in the directorate of education – south 

Hebron. 

Prepared by  

Ahmed A-Jabarin 

Under supervisor 

Prof. Ahmad - Fahim Jabr 

 

This study aimed at investigating the grammatical – dictational mistakes with the 

first secondary students in south Hebron. 

It aimed to follow these mistakes and give some pieces of advice to solve them. 

Also it aimed to recognize the effect of sex, place of residence and school on these 

mistakes. 

This study at tempted to answer the following questions:- 

1- What are the dictational mistakes with the 1
st
 secondary students in the south 

Hebron? 

2- What are the grammatical mistakes  with the 1
st
 secondary students in south 

Hebron? 

3- What are the views of teachers on the reasons of these mistakes? 

4- What are the views of teachers on the solutions of these mistakes ? 

The population of study consisted from the 1
st
 secondary school student in the area 

of Hebron (N= 3006 students). 

The sample was chosen randomly, (n=62 teachers). 

As for the instruments of the study, the researcher constructed three instruments. 

The first instrument was a test developed by the researches, through reviewing 

previous related studies. Then its validity and reliability were tested before it was 

applied on the study sample. The aim was to diagnose the grammatical and the 
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dictational mistakes of the students of the 1
st
. Secondary class. The second 

instruments is divided into two parts: the first part comprises a number of causes 

for these mistakes; and the second comprises a number of remedial suggestions 

that are suitable for correcting these mistakes. This instrument was validated by a 

number of experts in the field. Its reliability was also tested through Cronbach α. 

To answer the study questions, means and standard deviations of the grammatical 

and dictational errors were used, They should a very high rate of these errors.  

To examine the first hypothesis, the researcher used t-test. The results showed 

significant differences, in the dictational mistakes which are to sex (male/female) 

and the first hypothesis was rejected. 

To examine the second hypothesis, he used t-test. The results showed significant 

differences, in the dictational mistakes are to academic stream (scientific/arts), and 

the second hypothesis was rejected. 

To examine the third hypothesis, he used the one way analysis of variance. The 

results showed significant differences in mistakes of dictational are to average in 

Arabic, and he rejected the third hypothesis. 

In the light of the results attained by the study, the researcher has recommended 

the following: 

1- Introducing the grammatical subjects and dictational problems in a successive 

way that should be followed with logical steps to the subject of grammar and 

growth of students minds. 

2- The variety of teaching methods by the teachers of Arabic language. 

3- Avoiding the policy of directly passing in the elementary stages, especially those 

who are weak in Arabic. 

4- The parents be a were about the essential supporting to their children at school 

or at home to acquire knowledge. 

5- The effect of using different materials of teaching to solve the grammatical 

mistakes with the students. 

6- The effect of Arabic language teachers attitudes towards their vocation and its 

relation to grammatical – dictational mistakes in the student writing. 

     

 

 

 



 14 

 

 

 فهشسنالمحتوويت

الصفحة المحتوى 
أ بياف 

ج اإلىداء 
 ىػ –د الشكر والتقدير 

ح - و ممخص بالمغة العربية 
ي - ط ممخص بالمغة اإلنجميزية 

ـ - ؾ فيرس المحتويات 
ف فيرس الجداوؿ 
س فيرس المالحؽ 

 2.نأششحةنالصداسةن  إلمبتهين  سئحتهين اص دإلين أصطححيتهي:نالفصلناأل ل
 3الخمفية النظرية 
 12مشكمة الدراسة 
 12أىمية الدراسة 
 13أىداؼ الدراسة 
 13وفرضياتيا , أسئمة الدراسة
 14-13أسئمة الدراسة 

 14فرضيات الدراسة 
 14حدود الدراسة 

 15مصطمحات الدراسة 
 17الصداسيتناليي عةنن:نالفصلنالثيال

 38-18الدراسات العربية 
 41-39الدراسات األجنبية 

 41مالحظات عامة عمى الدراسات السابقة 
 42مدى إفادة الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة 

 41تعقيب عمى الدراسات السابقة 
 44الطشوعةن ااإلشاااتنن:نالفصلنالثيلث

 45منيج الدراسة 
 45مجتمع الدراسة 
 45عينة الدراسة 
 48أداتا الدراسة 
 49األداة األولى 

 49مصادر اشتقاقيا 

Abstract 
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 50صدقيا 
 53ثباتيا 

الصفحة المحتوى 
 54األداة الثانية 

 54صدقيا 
 55ثباتيا 

 56خطوات إجراء الدراسة 
 57متغيرات الدراسة 

 58المعالجة اإلحصائية 
 60اتيائنالصداسةنن:نالفصلنالشا ع

 61نتائج السؤاؿ األوؿ 
 63نتائج السؤاؿ الثاني 

 65نتائج فرضيات الدراسة 
 65نتائج الفرضية األولى 
 66نتائج الفرضية الثانية 
 67نتائج الفرضية الثالثة 
 71نتائج السؤاؿ الثالث 
 74نتائج السؤاؿ الرابع 

 76نتائج السؤاؿ الخامس 
 78نتائج السؤاؿ السادس 

 80خالصة 
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الفصػؿ األوؿ 

مشكمة الدراسة وأىميتيا 

: الخمفية النظرية- 1

وأداة مف أدوات , ووسيمة مف وسائؿ االتصاؿ بيف األفراد والجماعات,  المغة ظاىرة اجتماعية إنسانية

بؿ ىي أصؿ , وىي مف أعرؽ مظاىر الحضارة اإلنسانية, التعبير عما يدور في خاطرىـ مف أفكار ومشاعر

ولكؿ لغة سبميا في الرسـ والتركيب قصد تحديد المعاني وتوظيؼ الكممات في . الحضارة وصانعة الرقي والتقدـ

. صيغ واضحة

ويفقد ,  ولكف ىذه الصيغ كثيرًا ما تربؾ المبتدئ فيستصعب المغة ويرى الحؽ فيما يحكى عف صعوبتيا

ومف الصيغ المغوية ما ىو غامض بالفعؿ سواء في الرسـ اإلمالئي أو النحوي وغير . المذة مف شرحيا وتحميميا

(.  1984, سمـو)ذلؾ 

فيي لغة القرآف ,  إف تعميـ المغة العربية وتعمميا في أصوليا تعبدية وفييا تقرب إلى اهلل سبحانو وتعالى

واألمر بتدريسيا مصاحب لألمر , وىي بحاجة إلى إجراء األبحاث العممية مف أجؿ تطوير تدريسيا, الكريـ

رواه البخاري )".خيركـ مف تعمـ القرآف وعممو: "لقولو صمى اهلل عميو وسمـ, بتدريس القرآف الكريـ والسنة النبوية

. (في فضائؿ القرآف الكريـ

(. 2002, وشخشير, زقوت)بتعميـ المغة العربية وتعمميا , رضواف اهلل عمييـ, وقد اىتـ الصحابة

بناء الشخصية العربية : أف تعميـ المغة العربية عممية بناء وتنمية (1996) ويرى عبد العظيـ سالـ 

رساء أىـ أسس بناء مجتمع عربي مسمـ, اإلسالمية والشعور باالنتماء , وتنمية االعتزاز بالعروبة واإلسالـ, وا 

. والنيوض بو في مختمؼ المجاالت, تمؾ التنمية التي تدفع اإلنساف العربي المسمـ إلى تنمية مجتمعو, إلييما

حيث تتحكـ في ىذه الصورة نظـ وقواعد تخص , ىو الصورة المكتوبة لألصوات المغوية المحكية: والنظاـ الكتابي

تشكؿ في , كما تتـ الكتابة اليدوية وفؽ قواعد وأحكاـ لغوية وفنية محددة, المغة وتميزىا عف غيرىا مف المغات

(. 1975, عبد العميـ)مجمميا نظامًا يضبط الصور الخطية لمرموز والكممات ويحدد مدى صحتيا 
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 والكتابة في لغتنا العربية شأنيا شأف أي لغة يحكميا مف حيث الشكؿ نظاـ كتابي وقواعد متعارؼ 

وحيف تطمؽ الكتابة في المجاؿ المغوي , عمييا في رسـ الكممات وكتابة الجمؿ والعبارات واألنماط المغوية المختمفة

التعبير عف فكرة بالكممة المكتوبة ورسـ الرموز والصور الخطية لمكممات والوحدات المغوية المسموعة : يقصد بيا

(. 1994, قنبس)أو المرئية رسمًا إمالئيًا حسب معايير وقواعد معينة 

 وال يقتصر اإلمالء والنحو مف حيث الكتابة عمى المفيوـ المحدد بؿ إنيما ميارات حركية مكونة مف 

تقانيا إال مف خالؿ مواقؼ التدريب الذىني واالستعماؿ الفعمي لموحدات الخطية  ميارات جزئية ال يتـ امتالكيا وا 

(. 1975, عبد العميـ)

 وتناؿ الكتابة مكانتيا في مناىج تعميـ المغة العربية بالوطف العربي مف خالؿ تدريس الفروع المغوية 

الذي ييتـ باكتساب الطمبة القدرة عمى التعبير عف المطالب العممية , التعبير الكتابي: وىي, الثالثة المتكاممة

ثـ اإلمالء الذي ييتـ بتمكف الطمبة , والتعبير عما يدور لدييـ مف أفكار ومشاعر في وضوح ودقة, لمحياة

والتغمب عمى المشكالت اإلمالئية , واستخداـ عالمات الترقيـ, وقدرتيـ عمى الكتابة الصحيحة مف حيث اليجاء

(. 1992, شحاتو)المختمفة 

ألنو يكشؼ عف العالقات التي تربط الكممات داخؿ الجممة , وتتضح المقاصد,  وبالنحو يفيـ التراث

ف األغراض كامنة فييا حتى يكوف ىو , فاأللفاظ مغمقة عمى معانييا حتى يكوف اإلعراب الذي يفتحيا, العربية وا 

نو المعيار الذي ال يعرؼ صحيحًا مف سقيـ حتى يرجع إليو, المستخرج ليا والنحو عمـ بقواعد يعرؼ بيا . وا 

مف اإلعراب والبناء وما يتبعيا مف شروط النواسخ وحذؼ العائد وغير ذلؾ , أحكاـ الكممات العربية حاؿ تركيبيا

(.  1984, سمـو)

غير أف تحقيؽ تمؾ الوظائؼ ال يتـ إال باألداء المغوي ,         والمغة العربية وحدة متكاممة في أدائيا لوظائفيا

وبعبارة أخرى فإف األداء المغوي حديثًا كاف أـ كتابة ال يؤتي , الذي يتسـ بالوضوح والدقة وسالمة العبارة, السميـ

ومحكمًا بقواعد النحو , متسمسؿ العبارة خاليًا مف عيوب النطؽ والكالـ, أثره الطيب إال إذا كاف منظـ الفكرة

(.  1981, قورة)وغير ذلؾ مف الفروع المغوية األخرى كاإلمالء والترقيـ , والصرؼ والبالغة

أف المغة العربية برزت متفرغة إلى القواعد النحوية التي تعصـ مف الخطأ في ضبط  (1986) ويرى قورة 

والقواعد الصرفية التي تبحث في أبنية الكممات التي , مما يؤدي إلى فيـ المعنى فيمًا سميماً , أواخر الكممات
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والخط الذي يجّود الرمز , وقواعد اإلمالء التي تعيف عمى رسـ الكممات رسمًا صحيحاً , يترتب عمييا فيـ المعنى

والتعبير الكتابي والقراءة واالستماع التي تزيد حصيمة التعمـ مف األلفاظ المغوية والقدرات الكتابية وحسف , الكتابي

. استخداـ الميارات النحوية واإلمالئية

ذا كاف تعميـ المغة ييدؼ إلى تمكيف المتعمـ مف أدوات المعرفة عف طريؽ تزويده بالميارات المغوية   وا 

فإف قواعد النحو تعد مف الوسائؿ الميمة لتحقيؽ ذلؾ , والكتابة, والقراءة, والمحادثة, االستماع: األساسية

وقواعد النحو أصؿ مف , فمكؿ لغة مف المغات الحية المتداولة قواعدىا التي تحافظ عمييا مف الفساد, اليدؼ

وىو أيضًا يربي لدى الطمبة , فالنحو عماد الصحة المغوية والسالمة لمقارئ, وأسبقيا. أصوؿ المغة العربية

والتحكـ في , واالستنباط, والقدرة عمى التحميؿ, وقوة المالحظة, مجموعة مف القيـ المرغوب فييا كدقة التفكير

(. 1984, شحاتو)الكتابة والسرعة في الفيـ 

أف قواعد النحو ىي التي تبيف لنا تركيب الجممة العربية كيؼ يكوف نظاـ  (1974) ويؤكد مجاور 

اإلعراب فييا؟ كيؼ يجري بناء الكممة وما مقاييسو؟ فبدوف الميارة في بناء الجممة الصحيحة يتعذر مزاولة أي 

. وبغير اإلصابة في الضبط اإلعرابي تصبح المعاني واألفكار عرضة لمخمؿ والفساد, نشاط لغوي عمى نحو سميـ

: العالقة بيف اإلمالء والنحو* 

 ضمف إطار مفيوـ التكامؿ وأبعاده بيف ميارات المغة والعالقات االرتباطية الطبيعية القائمة بيف ىذه 

الفنوف، ىناؾ ما يشير إلى االىتماـ بتعمـ اإلمالء بدءًا مف المحظة األولى التي ولد فييا عمـ النحو، مف حيث 

العالقة بينيما، وىناؾ ما يؤكد أف رسـ الحروؼ في كثير مف األحواؿ تحدده المعرفة بقواعد النحو والصرؼ أيضا 

 (.  1989الحموز، )

        فرسـ اليمزة المتوسطة قد يتحدد حسب موقع الكممة مف اإلعراب، إذ تكتب عمى واو عندما تقع في 

بينما تكتب عمى  (إف سماءنا صافية)وتكتب منفردة في حالة النصب مثؿ (سماؤكـ صافية): موضع الرفع نحو

فالذي غير رسميا مف صورة إلى صورة ىو تغير موقعيا  (في سمائنا غيـو)ياء عندما تقع في موضع الجر مثؿ

. اإلعرابي مف الرفع إلى النصب إلى الجر

 ويعد اإلمالء الضابط الذي يقوـ الكتابة، ويحفظيا مف االنحراؼ، ويسير بيا إلى الوجية الصحيحة، ويجنب 

. الكتبة الوقوع في الخطأ، لذا فإنو يعد في مجاؿ التعميـ مف أىـ فروع المغة العربية
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:  أىمية اإلمالء* 

فيي , عف سائر المخموقات, بجانب المغة, تعد الكتابة خصيصة مف أىـ الخصائص التي تميز بيا اإلنساف    -

(. 1995, الغتامي)أداة التعرؼ إلى ما كتبو اآلخروف مف عمـو ومعارؼ وأداة نقؿ الخبرات مف جيؿ إلى آخر

وامتف بيا عمى عباده فقاؿ , وأعظـ دليؿ عمى قيمتيا وأىميتيا أف اهلل سبحانو وتعالى نسب تعميميا إلى نفسو

(. 4-3آية , سورة العمؽ)..". الذي عمـ بالقمـ, اقرأ وربؾ األكـر: "جؿ شأنو

" قيدوا العمـ بالكتاب: "ونتيجة ليذا التفضيؿ والتعظيـ فقد حث الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ عمى تعمميا فقاؿ

.  (رواه الحكيـ الترمذي في النوادر عف أنس بف مالؾ وفيو عبد اهلل بف المثنى األنصاري)

أو , ويمكف توضيح منزلة اإلمالء بمالحظة أف الخطأ في اإلمالء قد يكوف سببًا في تغيير الحقائؽ العممية -

(. 1980, مجاور)أو األدبية , التاريخية

ويؤدي إلى غموض , ويعوؽ فيـ الجممة, أف الخطأ اإلمالئي قد يشوه الكتابة (1990)ويؤكد خاطر وزمالؤه 

. مما ينتج عنو عدـ تحقيؽ التواصؿ المنشود الذي ىو غاية عممية التعمـ والتعميـ, المعنى وبطء فيمو

ف انتشار األخطاء اإلمالئية توطئة لتحديد , وكثرة شيوعيا ظاىرة تستحؽ التوقؼ عندىا وتعرؼ أبعادىا, وا 

 .أسبابيا

: أسباب األخطاء اإلمالئية* 

:  أسباب عضوية ( أ

فقد يؤدي ىذا الضعؼ إلى التقاط التمميذ لصورة الكممة , تبدو في ضعؼ قدرة الطمبة عمى اإلبصار

وأما ضعؼ السمع فقد يؤدي إلى , وتأخير بعضيا, فتكتب كما شوىدت بتقديـ بعض الحروؼ, التقاطًا مشّوىاً 

(. 1991, إسماعيؿ)سماع الكممة بصورة ناقصة أو مشوىة أو مبدلة 

 

 

 

:  أسباب تربوية (ب
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  كأف يكوف المعمـ سريع النطؽ أو خافت الصوت أو غير ميتـ بمراعاة الفروؽ الفردية ومعالجة 

أو يكوف نطقو قميؿ االىتماـ بتوضيح مخارج الحروؼ توضيحًا يحتاج إليو التمميذ لمتمييز , الضعاؼ أو المبطئيف

أو تياونو في تنمية قدرة الطمبة عمى االستماع , وبخاصة الحروؼ المتقاربة في أصواتيا ومخارجيا, بينيا

الدقيؽ أو التسامح في تمريف عضالت اليد عمى الكتابة وعدـ التشدد في المحاسبة عند وقوع          الخطأ 

 (. 1975, عبد العميـ)

: أسباب ترجع إلى المنياج (ج

(. 1984, شحاتو)وعمرىـ الزمني , وميوليـ,   مف حيث مواءمتو لرغبات الطمبة وحاجاتيـ

: أسباب ترجع إلى اإلدارة المدرسية والنظاـ التعميمي (د

وعدـ وجود , وقمة عدد المعمميف, تتمثؿ في تحميؿ المعمميف أعباء متعددة وارتفاع كثافة الفصوؿ

.  والترفيع التمقائي لمطمبة, جوائز تشجيعية لممعمميف األكفياء

: أسباب تتصؿ بخصائص المغة المكتوبة (ىػ

واستخداـ , واإلعجاـ والوصؿ والفصؿ, وتتمثؿ في الشكؿ وقواعد اإلمالء واختالؼ صور الحروؼ

. الحركات واإلعراب

: أسباب ترجع إلى طريقة التدريس (و

وعدـ اىتماـ المعمـ بالقضايا اإلمالئية في , تخضع لرغبة المعمـ وىواه, وتتمثؿ في أنيا طرؽ اختيارية

ىماؿ أسس التيجي السميـ وعدـ مشاركة الطمبة في , وعدـ وجود كتاب خاص لإلمالء, غير درس اإلمالء وا 

. وطوؿ قطعة اإلمالء, وعدـ مراعاة النطؽ السميـ لمحروؼ, تصويب الخطأ

: ارتباط قواعد اإلمالء بقواعد النحو والصرؼ (ز

ثقالو بكثير مف العمؿ النحوية والصرفية مما  أدى ربط اإلمالء بعممي النحو والصرؼ إلى تعقيد أمره وا 

وتتجمى ىذه الصعوبة في كتابة األلؼ الثالثة في نياية . ساعد عمى فتح باب فسيح لمتأويؿ وتعارض اآلراء

ذا كانت زائدة عف ثالثة أحرؼ رسمت ياًء  (دعا, سما)الكممة فإذا كانت ثالثة وأصميا واو رسمت ألفًا كما في  وا 
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إال إذا كانت  (ىدايا, وصايا): فإف كانت قبؿ األلؼ ياًء رسمت األلؼ المينة ألفًا مثؿ (كسرى, بشرى)كما في 

(. 1975, عبد العميـ)الكممة عممًا فترسـ ياًء مثؿ يحيى لمتفرقة بينيا وبيف الفعؿ يحيا 

 *        *        *

: إف المتأمؿ في األخطاء اإلمالئية األكثر شيوعًا يراىا ال تخرج عف

. اليمزات في وسط الكممة أو آخرىا -1

 .األلؼ المينة في آخر الكممة -2

 .ىمزة الوصؿ وىمزة الفصؿ -3

 .التاء المربوطة والتاء المفتوحة -4

 .الالـ الشمسية والالـ القمرية -5

 .الحروؼ التي تكتب وال تنطؽ -6

 (.1989, حماد وعطية)الخمط بيف الحروؼ المتشابية أو الحروؼ المتشابية رسمًا  -7

أنواع اإلمالء  * 

وىذا اإلمالء يناسب , وىو أف ينقؿ الطمبة القطعة مف كتاب أو سبورة أو بطاقة بعد قراءتيا: اإلمالء المنقوؿ (1

. ياألطفاؿ مف مرحمة الروضة وحتى الصؼ الثاني األساس

ثـ تحجبيا , وىجاء بعض كمماتيا, ومعناه أف تعرض القطعة عمى الطمبة لقراءتيا وفيميا: اإلمالء المنظور (2

. وىذا النوع مف اإلمالء يناسب طمبة الصؼ الثالث وحتى الصؼ الخامس, عنيـ وتممييا عمييـ

ثـ , مف المدرس ثـ يناقشيـ في معناىا, ومعناه أف يستمع الطمبة إلى القطعة اإلمالئية: اإلمالء االستماعي (3

وىذا النوع مف اإلمالء يناسب طمبة الصفيف الخامس والسادس مف المرحمة االبتدائية وكذلؾ طمبة , يممييا عمييـ

. ما بعد ىذه المرحمة

وتقدير مستوى الطمبة وقياس قدرتيـ ومدى             تقدميـ , الغرض منو التشخيص: اإلمالء االختباري (4

(. 1988, قنبس)
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:  ويالحظ مما سبؽ ذكره في الشكوى مف صعوبة النحو، ومحاوالت تيسيره عمى النحو اآلتي

تعدد اآلراء النحوية في المسألة الواحدة، واختالؼ األحكاـ فييا يعد مشكمة مف مشكالت النحو، فقد تصؿ  (1

المذاىب في المسألة الواحدة إلى عشرة أو تزيد، وىذا ما قصده طو حسيف مف ضرورة تخميص المغة مف تعدد 

. األوجو اإلعرابية في المسألة الواحدة

. إف القواعد النحوية ليست غاية في حد ذاتيا حتى تصرؼ الجيود لتعمـ متاىاتيا، وتأويالتيا، وتقديراتيا (2

. ولكنيا وسيمة لصحة األسموب، وسالمة التراكيب، وتقويـ المساف مف االعوجاج والخطأ

: مراحؿ ضعؼ طمبة الثانوية في النحو المدرسي* 

أصبح  (338، ص1995)نقاًل عف وزارة التربية والتعميـ العمانية  (1998)كما جاء في دراسة البوسعيدي، ننننن

مثار اىتماـ الندوات الرسمية ووسائؿ تطوير المغة العربية، وقد تجمت مظاىر , ضعؼ الطمبة في النحو المدرسي

: ىذا الضعؼ في أمور كثيرة، منيا

عجز بعض الطمبة في أحاديثيـ، وكتاباتيـ عف أف ينطقوا عبارة ما نطقًا صحيحًا، أو يكتبوىا كتابة سميمة - 1

خالية مف المحف والخطأ، وكأف قواعد المغة أشكاؿ فرغت مف محتواىا، وحفظيا الطمبة حفظًا آليًا لـ يبف عمى 

التفاعؿ، واالستجابة، ومعرفة المختمؼ والمؤتمؼ منيا، والتعرؼ عمى األنماط المغوية األصيمة، واستخداميا، 

. ومحاكاتيا في النشاط المغوي لمطالب

قصور بعض الطمبة عف فيـ ما يقرأونو، ويسمعونو في أذىانيـ ألف النحو ييدي إلى فيـ العبارة، ويعيف - 2

. القارئ عمى تحميؿ الرموز الكتابية، أو الصوتية إلدراؾ دالالتيا ومعانييا

عجز بعض الطمبة عف التحدث، والكتابة بعبارة مفيمة، ألنيـ ال يراعوف قواعد النحو حيف يكتبوف، ومف ثـ - 3

ال تبرأ ألسنتيـ وأقالميـ مف الخطأ في بناء الكممات، وضبط أواخرىا، مما يعيؽ القارئ أو السامع عمى أف يفيـ 

. عنيـ ما يريدوف أف يفيمو

ولعؿ مف المظاىر الواضحة بيف الطمبة غمبة العامية، وسيطرتيا عمى الفصحى، فيي لغة البيت، والشارع، - 4

وسائر نواحي المجتمع، وغالبية معممي العربية ال يتقنوف حديثًا بالفصحى في أثناء التدريس، األمر الذي دعا 

الطمبة إلى محاكاة المعمميف، ما أدى إلى تفشي الضعؼ، وكثرة الخطأ بيف الطمبة، وىذا ينطبؽ عمى طمبة 

وذلؾ مف خالؿ تجربة الباحث في دراستو المدرسية، والجامعية، . المرحمة الثانوية بخاصة والطمبة بعامة
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جاباتيـ حوؿ مستوى الطمبة في النحو، وكثرة أخطائيـ في القواعد  ومقابالتو لمدرسي المغة العربية، والطمبة، وا 

. النحوية، وعدـ توظيفيا في المجاؿ الكتابي

: أسباب ضعؼ الطمبة في القواعد النحوية* 

     عمى الرغـ مف العناية الكبيرة التي يمقاىا الطمبة في تعمـ القواعد النحوية في مراحؿ التعميـ المختمفة، فإننا 

نجد أنفسنا أماـ مشكمة خطيرة، تتمثؿ في كثرة األخطاء النحوية، وشيوعيا في كالـ الطمبة وكتاباتيـ، وأصبحت 

ىذه المادة مف الموضوعات التي يشتد نفور الطمبة منيا وذلؾ ألسباب عديدة يمكف ذكر بعض ىذه األسباب 

: عمى النحو اآلتي

:  ازدواجية المغة (أ

         ونعني بيا وجود لغتيف، لغة الكتابة والقراءة وىي المغة الفصحى، ولغة الحديث اليومي وىي العامية 

التي يمارسيا الطالب في البيت والمدرسة والشارع، فالطالب يتعمـ الفصحى في دروس المغة العربية وما يتعممو 

ييدـ في حصص المواد األخرى مف ناحية، وسيطرة العامية عمى ألسنة الجميع باعتبارىا لغة الحياة العامية في 

المدرسة والبيت، ويقع الطالب في حيرة مف أمر ىذه الثنائية، فيو يكتب بغير ما يقوؿ، ويتحدث بغير ما يقرأ، 

(  1999زايد، )ويسمع بغير ما يتعمـ في الكتب، وال يستطيع أف يدرؾ أوجو الخطأ والصواب فيما يقوؿ ويسمع 

:  عدـ توظيؼ المباحث النحوية (ب

     مف أىـ األسباب التي أدت إلى ضعؼ الطمبة في القواعد النحوية وانصرافيـ عنيا عدـ مراعاة الوظيفة في 

فيي ال , اختيار المباحث النحوية ألف اختيارىا في منيج المغة العربية ال يتـ عمى أساس عممي وموضوعي

(. 1986يعقوب، )وفي توزيعيا تجزئة ال ترسخ في ذىف الطالب بصورة شاممة  , تراعي حاجة الطمبة

: صعوبة المادة العممية وجفافيا (ج

      يرجع ذلؾ أساسًا إلى اعتماد مادة النحو عمى القوانيف التجريدية والتحميؿ والموازنة واالستنباط والتعميؿ، 

. وكؿ ىذا يتطمب مجيودًا ذىنيًا، وقدرة عقمية عالية، ال تتحقؽ لدى المبتدئيف مف المتعممة

 

: طرؽ تدريس النحو وأساليبو (د
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 التي تعتمد حفظ القواعد النحوية، وحفظ األمثمة، والشواىد، دوف دراسة تحميمية أو تطبيؽ واسع ليا، 

ف قراءة مادة الدرس في الصؼ قراءة صورية مف  فإنيا تؤدي إلى ضعؼ الطمبة في فيـ القواعد وتطبيقاتيا، وا 

المعمـ، أو مف الطمبة، واالقتصار عمى الطمبة المميزيف في حؿ بعض التماريف مف غير رعاية أو عناية 

باآلخريف، وعدـ الربط بيف القاعدة النحوية والمعنى عند التدريس، وعند حؿ التماريف، كؿ ذلؾ يؤدي إلى ممؿ 

(. 1991إسماعيؿ، )الطمبة ونفورىـ مف النحو، وعدـ إقباليـ عميو 

:       أىداؼ تدريس اإلمالء* 

. تدريب الطمبة عمى كتابة الكممات بصورتيا الصحيحة المطابقة لمقاعدة اإلمالئية- 1

(.  1998قنبس، )تدريب الطمبة عمى كتابة الكممات التي قد يكثر الخطأ فييا بصورة متكررة - 2

اإلمالء فرع مف فروع المغة العربية، ولمغة عدة وظائؼ، تدور حوؿ الفيـ واإلفياـ، ومف أىداؼ اإلمالء أف - 3

يسيـ في ىذا الجانب، بأف يزيد في معمومات الطالب بما تتضمنو القطعة مف ألواف الخبرة وفنوف الثقافة 

مداده بالثروة مف المفردات والعبارات، التي تفيده في التعبير،  والمعرفة، ومف أىدافو أيضًا تجويد خط الطمبة، وا 

. حديثًا أو كتابة

تربوية، وخمقية، وفنية، :  ومف ىذه األىداؼ يتبيف لنا أف درس اإلمالء يتكفؿ بتحقيؽ أغراض جميمة

(. 1975عبد العميـ، )ولغوية 

: خالصة* 

وحرص ,  جدير بنيؿ اىتماـ المختصيف والمعمميف– نتيجة ألىميتو –       يرى الباحث أف تدريس اإلمالء 

وتنمية قدراتيـ , ونضجيـ العقمي, فيو أداة أساسية في زيادة ثروتيـ المغوية, الطالب عمى إتقاف مياراتو

. الثقافية

الذي ,  عمى إتقاف مياراتو ألف إتقانيا يجنبو الخطأ الكتابي–       ومف األىمية بمكاف أف يحرص الكاتب أيضًا 

. ىو نقص في حقو ال يمكف التساىؿ معو

, وفي سائر المواد الدراسية,        وبما أف تدريس اإلمالء لو أثر إيجابي في تدريس الفروع األخرى لمغة العربية

فإف تعمـ مياراتو واكتسابيا يجب أف ال يكوف مقصورًا عمى كؿ جيد يبذؿ في الحصة , وفي تدويف العمـو وحفظيا

يجب أف تكوف حصة , وفي المقابؿ. بؿ إف كؿ الفروع المغوية ينبغي أف يكوف ليا نصيب في ذلؾ, الخاصة بو
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بصورة تتفؽ وأىمية التعامؿ مع المغة العربية , اإلمالء نفسيا مجااًل خصبًا لتحقيؽ مجموعة مف الفوائد المغوية

. عمى أساس أنيا وحدة متماسكة

, أسبابيا, التي تيدؼ إلى معرفة األخطاء النحوية واإلمالئية, توجو الباحث بيذه الدراسة,        مف أجؿ ىذا

. لعميا تكوف إسيامًا في التغمب عمى الصعوبات النحوية واإلمالئية, وطرؽ عالجيا

 :مشكمة الدراسة- 2

وقد عمت الشكوى ,  في ضعؼ الطمبة في عممي النحو واإلمالء وكثرة أخطائيـ فيياة      تتمثؿ مشكمة الدراس

وموجيي المغة , والمديريف, وأولياء األمور, والقيادات التعميمية مف إدارييف, عامة في معظـ أوساط المعمميف

.  العربية

      وأف مشكمة الضعؼ ىذه تقمؽ العديد مف الجيات واألفراد لذا نجد المعمـ ىو المواجو المباشر ليذه الظاىرة 

. باعتباره المسؤوؿ األوؿ عف تعميـ الطمبة الكتابة ورسـ الحروؼ والقراءة

      وعمى الرغـ مف األىمية التي تمثميا القواعد النحوية والميارات اإلمالئية مف المغة العربية والمحاوالت التي 

والشكوى مرتفعة مف كثرة , وضعت حمواًل مناسبة لمشكمة تدريس النحو واإلمالء نجد أف المشكمة ال تزاؿ قائمة

فالطمبة في ىذه المرحمة وفي معظميـ ال , األخطاء النحوية واإلمالئية التي يرتكبيا طمبة الصؼ األوؿ الثانوي

ويقصروف في إعراب الكممات , يجيدوف توظيؼ المفردات في جمؿ مفيدة تتصؼ بالسالمة النحوية واإلمالئية

وال تقتصر ىذه الشكوى عمى الطمبة فقط في المدارس بؿ أدى ىذا الضعؼ إلى , والجمؿ ونجد أف عباراتيـ رديئة

لذا حاولت ىذه الدراسة , النفور مف ىذه المادة وقمة الطمبة المختصيف في المغة العربية جراء ذلؾ الضعؼ

. لمتعرؼ عمى نسبة ىذه األخطاء لدى الطمبة ومدى شيوعيا

: أىمية الدراسة- 3

      تبرز أىمية ىذه الدراسة في كونيا اىتمت بالتعرؼ عمى األخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة، لدى طمبة 

الصؼ األوؿ الثانوي في مديرية تربية جنوب الخميؿ، وتصنيفيا وفؽ ضوابط عممية محددة يمكف مف خالليا 

وضع المعالجات الصحيحة لكثير مف الصعوبات اإلمالئية والنحوية الكتابية التي تواجو الطمبة والعمؿ عمى 

:- ويمكف تمخيص أىمية ىذه الدراسة في النقاط اآلتية. تذليميا، والتغمب عمييا
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اتفاؽ ىذه الدراسة مع منطمقات التطوير التربوي الفمسطيني التي ترمي إلى تحسيف الكفاءة المغوية لدى - 1

. طمبة الصؼ األوؿ الثانوي، باعتبارىا األداة الصحيحة في تحسيف المعارؼ وتوظيفيا في مواقؼ الحياة

أي المباحث )توجيو االىتماـ إلى المباحث النحوية الوظيفية التي تفيد الطالب في عممية االتصاؿ المغوي، - 2

. (النحوية التي يحتاج إلييا الطالب إلتقاف المغة وفيميا

إلقاء الضوء عمى الوضع الحالي لمنياج المغة العربية لمصؼ األوؿ الثانوي، وطريقة عرضو، والكشؼ عف - 3

. نواحي الضعؼ والقوة فيو

مساعدة معممي المغة العربية عمى دراسة االستعماالت النحوية واإلمالئية في كتابات الطمبة، ووضع تصور - 4

. مقترح لعالج جوانب الضعؼ في تعبيراتيـ

. نتائج ىذه الدراسة تساعد عمى فتح الطريؽ أماـ دراسات جديدة في مراحؿ دراسية أخرى- 5

: أىداؼ الدراسة- 4

        ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف األخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي 

في مديرية تربية جنوب الخميؿ، وتقصي األسباب الكامنة وراء ىذه األخطاء، وتقديـ المقترحات المالئمة لعالجيا 

: وذلؾ وفؽ اآلتي

. التعرؼ عمى أثر جنس الطمبة في مستوى األخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة- 1

. التعرؼ عمى مكاف المدرسة في مستوى األخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة في لتعبير الكتابي- 2

المساىمة في عقد دورات تدريبية لممعمميف لحصر ىذه األخطاء، ووضع الخطط التي تؤدي إلى رفع مستوى - 3

. المعمـ وتحسيف أدائو لرفع مستوى الطمبة ومعالجة أخطائيـ المتكررة

تزويد المكتبات التربوية في فمسطيف بأداة موضوعية يمكف أف تستخدـ في تشخيص أخطاء قراءة المغة - 4

. العربية، والكشؼ عف أسبابيا، ومقترحات عالجيا

وفرضياتيا , أسئمة الدراسة- 5

: أسئمة الدراسة_ أ

ما األخطاء النحوية الشائعة لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي في مديرية تربية جنوب الخميؿ؟ - 1

ما األخطاء اإلمالئية الشائعة لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي في مديرية تربية جنوب الخميؿ؟ - 2
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ما تصورات المعمميف حوؿ أسباب األخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي؟ - 3

ما تصورات المعمميف حوؿ طرؽ عالج األخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي؟   - 4

ما تصورات المعمميف حوؿ أسباب األخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي التي - 5

تعزى لمتغير الجنس؟  

ما تصورات المعمميف حوؿ أسباب األخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي - - 6

التي تعزى لمتغير سنوات الخبرة؟    

: فرضيات الدراسة- ب

: مف خالؿ أسئمة الدراسة السابقة انبثقت الفرضيات الصفرية اآلتية

في األخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة  لدى  (α = 0.05)ى ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو- 1

. طمبة الصؼ األوؿ الثانوي التي تعزى لمتغير الجنس

في األخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة  لدى  (α = 0.05)ى ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو- 2

. (أدبي, عممي)طمبة الصؼ األوؿ الثانوي التي تعزى لمتغير التخصص 

في األخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة  لدى  (α = 0.05)ى ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو- 3

. طمبة الصؼ األوؿ الثانوي تعزى لمتغير المعدؿ العاـ في المغة العربية

: حدود الدراسة- 6

اقتصرت ىذه الدراسة عمى عينة مف طمبة الصؼ األوؿ الثانوي في المدارس الحكومية في مديرية تربية - 1

. جنوب الخميؿ

. 2004-2003أجريت ىذه الدراسة في الفصؿ الثاني مف العاـ الدراسي - 2

. استخدـ الباحث اختبارًا تشخيصيًا لمكشؼ عف األخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة- 3

األولى حوؿ أسباب األخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة لدى طمبة الصؼ األوؿ : استخدـ الباحث استبانتيف- 4

. الثانوي في مديرية تربية جنوب الخميؿ، واالستبانة الثانية حوؿ الطرؽ العالجية المناسبة لتمؾ األخطاء

 

: مصطمحات الدراسة- 7
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ىو ذلؾ الخطأ الذي يقع فيو الطالب مخالفًا بذلؾ القواعد النحوية الصحيحة في الكتابة : الخطأ النحوي- 1

، )وضبط أواخر الكممات  (. 1984سمـو

الخطأ الذي يقع فيو الطالب في أثناء كتابتو، ويكوف مخالفًا لمقواعد النحوية التي : ويقصد بو في ىذه الدراسة

. درسيا، ويتمثؿ ذلؾ الخطأ في عدـ ضبط عالمات اإلعراب األصمية والفرعية في الكممات ضبطًا صحيحاً 

ىو قصور الطالب عف المطابقة الكمية أو الجزئية بيف الصور الصوتية أو الذىنية لمحروؼ : الخطأ اإلمالئي- 2

إبراىيـ، )والكممات مدار الكتابة اإلمالئية مع الصور الخطية ليا، وفؽ قواعد الكتابة اإلمالئية           المحددة 

1975 .)
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. مدى إفادة الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة - ب

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

الفصؿ الثاني 

الدراسات السابقة 

العربية واألجنبية المرتبطة بموضوع األخطاء النحوية واإلمالئية :  يعرض ىذا الفصؿ الدراسات السابقة

الشائعة، لتتضح عالقة الدراسة الحالية بتمؾ الدراسات، واستخالص النتائج والمؤشرات التي ساعدت في بناء 

عرض مشكمة الدراسة، والخطوات )خطة ىذه الدراسة الحالية، واتبع في عرض الدراسات السابقة المنيج اآلتي 

التي اتبعت في إجرائيا، واألدوات المستخدمة في إجرائيا، وأىـ النتائج المتعمقة بالدراسة، ثـ بياف أوجو االتفاؽ 

ثـ مدى استفادة الدراسة الحالية مف ىذه الدراسات , وأوجو االختالؼ بيف الدراسة الحالية والدراسات السابقة

. (السابقة، ثـ يختـ الفصؿ بخالصة وتعقيب عمى الدراسات السابقة
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.  وقد روعي في ىذا العرض التسمسؿ التاريخي مف القديـ إلى الحديث

: الدراسات العربية. 1

التعرؼ إلى األخطاء النحوية الشائعة لدى الطمبة في قواعد المغة العربية في "بعنواف  (1976)دراسة استيتية  (1

". نياية المرحمة الثانوية في األردف

 ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة األخطاء الشائعة لدى الطمبة في قواعد المغة العربية في نياية المرحمة 

الثانوية في األردف، وقد صمـ الباحث اختبارًا موضوعيًا، شمؿ األبواب الوظيفية في النحو، كما حمؿ الباحث 

ستمائة ورقة مف أوراؽ التعبير الكتابي لمطمبة خالؿ ثالث سنوات متتالية في امتحاف نياية  (600)محتوى 

. العممي واألدبي: ستمائة طالب وطالبة مف القسميف (600)المرحمة الثانوية، وذلؾ باستخداـ عينة مف 

 وأشارت النتائج إلى أف لدى طمبة نياية المرحمة الثانوية في األردف ضعفًا في الموضوعات النحوية 

األسماء الخمسة، والمستثنى، والنواسخ، والعدد، وأشارت النتائج أيضًا إلى أف الضعؼ في المغة العربية : اآلتية

ناثًا، وبيف طمبة القسـ األدبي والقسـ العممي، وكاف الضعؼ  يتفاوت ارتفاعًا وانخفاضًا بيف فئات العينة، ذكورًا وا 

بيف الذكور في القسـ األدبي أكثر منو في القسـ العممي، وبيف الذكور أكثر مف اإلناث، وأسفرت نتائج الدراسة 

أثرًا ممحوظًا في نسبة األخطاء النحوية، فالبنوف أكثر أخطاًء مف البنات  (بنات/بنيف)أيضًا إلى أف لعامؿ الجنس 

أثرًا ممحوظًا في نسبة األخطاء النحوية الشائعة، فطالب  (أدبي/عممي)عمى وجو العموـ، وأف لعامؿ التخصص 

. القسـ األدبي أكثر أخطاًء مف طالب القسـ العممي

التعرؼ عمى األخطاء الشائعة في قواعد المغة العربية لدى الطمبة في نياية "بعنواف  (1976)دراسة حمداف  (2

". المرحمة اإلعدادية في األردف

.   ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة األخطاء الشائعة لدى الطمبة في قواعد المغة العربية

وقد استخدـ اختبار شمؿ األبواب الوظيفية التي درسيا الطمبة في قواعد المغة العربية في السنوات 

وأشارت النتائج إلى أف أكثر الموضوعات أخطاًء لدى الطمبة . سؤاالً  (53)وبمغ مجموع أسئمة االختبار . السابقة

التوابع، والعدد، والنواسخ، والفعؿ، وأف الطمبة يعانوف مف ضعؼ ظاىر في قواعد المغة : كانت في موضوعات

العربية في الموضوعات التي درست في المرحمة اإلعدادية، سواًء أكانت ىذه الموضوعات مقررة عمى طمبة 

. الصؼ الثالث اإلعدادي أـ كانت مقررة عمى الصفوؼ السابقة
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األخطاء الشائعة في اإلمالء في الصفوؼ الثالثة األخيرة مف المرحمة "بعنواف  (1978)دراسة شحاتو  (3

". االبتدائية، تشخيصيا، وعالجيا

 ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة األخطاء اإلمالئية الشائعة في كتابات طمبة الصفوؼ الثالثة األخيرة مف 

: المرحمة االبتدائية بمصر، وتعرؼ أسبابيا، وقد سارت ىذه الدراسة في الخطوات اآلتية

. مراجعة البحوث والدراسات السابقة في اإلمالء -1

طالب وطالبة مف الصفوؼ الثالثة األخيرة مف المرحمة  (1100)اختيار عينة الدراسة، وكاف عددىا  -2

 .االبتدائية

 .إعداد بطاقة رصد األخطاء -3

تحميؿ األخطاء اإلمالئية الواردة في كتابات طمبة العينة، وتفريغيا في البطاقات الخاصة بذلؾ، ثـ  -4

 .والصفوؼ الدراسية, حصرىا، وتصنيفيا حسب القواعد اإلمالئية

تناوؿ أسباب األخطاء اإلمالئية مف خالؿ تتبع طبيعة الكتابة العربية، ومراجعة أىـ نتائج الدراسات  -5

جراء مقابالت شخصية مع موجيي المغة العربية ومعممييا  .السابقة وا 

 .وضع األسس التربوية الخاصة بعالج األخطاء اإلمالئية -6

: وتمثمت أىـ النتائج التي توصمت إلييا دراسة شحاتو بما يأتي

بعض األخطاء اإلمالئية التي تشيع في كتابات الطمبة ال تتعرض ليا مقررات اإلمالء الدراسية في  -1

بداؿ الحروؼ، ومصطمحات : المرحمة االبتدائية العميا، مثؿ وصؿ الكممات وفصميا، وقمب الحركات، وا 

 .المواد الدراسية

 .اختالؼ األخطاء اإلمالئية باختالؼ الصفوؼ الدراسية -2

 .اتخاذ الخطأ اإلمالئي صورًا متعددة، ووقوعو في كممات نوعية وتركزه وسط الكممة وآخرىا -3

تعدد أسباب األخطاء اإلمالئية، فمنيا ما يتصؿ بالمعمـ، ومنيا ما يرجع إلى التمميذ، ومنيا ما يعود  -4

 .إلى خصائص المغة العربية المكتوبة، وبعضيا إلى طرائؽ التدريس

األخطاء اإلمالئية الشائعة لدى طمبة الصفوؼ الثالثة األخيرة، مف المرحمة "بعنواف  (1979)دراسة ىجرس  (4

. جامعة بغداد". ومقترحات عالجيا. االبتدائية، أسبابيا
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 وقد ىدفت ىذه الدراسة إلى تعرؼ األخطاء اإلمالئية الشائعة لدى طمبة الصفوؼ الثالثة األخيرة بمدينة 

. بغداد

: واتبع الباحث عدة خطوات تتمخص في اآلتي

 .اختيار عينة الدراسة مف الطمبة الذكور واإلناث في الصفوؼ الثالثة األخيرة مف المرحمة االبتدائية -1

تطبيؽ اختبار عمى عينة مف طمبة الصفوؼ الدراسية المستيدفة وىي عبارة عف قطعة إمالئية ثـ  -2

 .إمالؤىا عمييـ

 .حصر األخطاء الشائعة في كتابة الطمبة لمقطعة اإلمالئية، ثـ تصنيفيا لمصفوؼ الدراسية الثالثة -3

 .وضع مقترحات لعالج تمؾ األخطاء -4

: وكاف مف أىـ نتائج الدراسة ما يأتي

واأللؼ المقصورة والممدودة، والتنويف , أكثر األخطاء اإلمالئية شيوعًا كانت في كتابة اليمزة بأنواعيا- 1

. بأنواعو الثالثة، والكممات التي تكتب بشكؿ يغاير نطقيا

مف بيف األسباب المؤدية إلى األخطاء اإلمالئية طريقة التدريس وعدـ وجود كتاب مخصص لإلمالء، - 2

. وازدحاـ الفصوؿ بالطمبة

أفضؿ سبؿ العالج ليذه األخطاء التخطيط الجيد لدرس اإلمالء، وجعؿ عممية تصحيح األخطاء تحت إشراؼ - 3

. المعمـ، والحرص عمى العالج المبكر ليذه األخطاء

". أخطاء القراءة الشفوية لطمبة الصؼ الثاني اإلعدادي في األردف"بعنواف  (1981)دراسة مقاللة  (5

      وقد ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد أخطاء القراءة الشفرية لطمبة الصؼ الثاني اإلعدادي في األردف، والى 

تزويد المعمميف بخطوط عريضة عممية، تساعدىـ في اكتشاؼ األسباب الكامنة وراء ىذه األخطاء ومعرفة طرؽ 

. عالجيا، والتقميؿ منيا

     وقد قاـ الباحث بتحميؿ أخطاء القراءة الشفوية لعشرة طالب في الصؼ الثاني اإلعدادي مف مدارس حكومية 

وأخرى خاصة، وثالثة تابعة لوكالة غوث وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف مستخدمًا نظاـ تحميؿ األخطاء القرائية 

(RMI)  لجودماف(Goodman) وبيرؾ ،(Burke .)

: وأسفرت الدراسة عف نتائج مف أىميا
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أف يقرأ الطالب )إف أخطاء الطمبة في القراءة الشفوية تركزت في أنواع الحذؼ، واإلبداؿ، واإلضافة، والتسبيؽ 

وأوصت الدراسة بضرورة تأىيؿ معممي القراءة أثناء الخدمة، وتدريبيـ عمى تحميؿ , (كممة الحقة بدؿ كممة سابقة

. أخطاء القراءة الشفوية

أثر طريقة التصحيح عمى األداء اإلمالئي لطمبة الصؼ الخامس االبتدائي في "بعنواف  (1983)دراسة الكخف  (6

". األردف

      ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد أثر طريقة التصحيح عمى األداء اإلمالئي لطمبة الصؼ الخامس في محافظة 

. عماف باألردف

: وقد سارت الدراسة حسب الخطوات البحثية اآلتية

تصنيؼ القواعد اإلمالئية الواردة في كتاب المغة العربية لمصؼ الخامس االبتدائي واختيار القواعد  -1

. المراد التدريب عمييا

إعداد التدريبات الخاصة بكؿ قاعدة إمالئية، وعرضيا عمى مجموعة مف المحكميف، لالستفادة مف  -2

 .آرائيـ

تصميـ اختبارات فرعية تطبيقية في القواعد اإلمالئية التي تدرب عمييا الطمبة في أثناء التدريس،  -3

 .ثـ عرضيا عمى مجموعة مف المحكميف

استخداـ أربع طرائؽ مختمفة لتصحيح االختبارات التطبيقية، تمثمت ىذه الطرائؽ في تصحيح  -4

الطمبة ألنفسيـ بإشراؼ المعمـ، وتصحيح الطمبة بعضيـ لبعض بإشراؼ المعمـ، وتصحيح المعمـ 

 .أماـ الطمبة، وتصحيح المعمـ خارج الصؼ الدراسي

طالبًا وطالبة، ثـ قسموا  (276)تكونت عينة الدراسة مف طمبة الصؼ الخامس األساسي وبمغ عددىـ 

أربع لمبنيف، وأربع لمبنات، حيث استخدمت طريقة واحدة مف طرائؽ التصحيح سابقة : شعب (8)إلى 

. الذكر

: وقد أظيرت الدراسة النتائج اآلتية

. وجود فروؽ دالة إحصائيًا في األداء اإلمالئي، تعزى إلى طرائؽ التصحيح .1
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الطريقة الفضمى لتصحيح اإلمالء ىي عندما يصحح المعمـ أماـ طمبة، وأقؿ ىذه الطرائؽ تأثيرًا في  .2

 .األداء اإلمالئي طريقة المعمـ الذي يصحح خارج الصؼ

 .عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في األداء اإلمالئي تعزى إلى الجنس .3

األخطاء النحوية لدى طمبة المرحمة االبتدائية مف التعميـ األساسي "بعنواف  (1984أبو ضيؼ، )دراسة  (7

. جامعة أسيوط بمصر" ووضع مقترحات لمعالج

 وقد ىدفت ىذه الدراسة إلى تعرؼ األخطاء الشائعة في تعميـ النحو في المرحمة االبتدائية، وذلؾ 

طالٍب وطالبة، ثـ اختيروا مف المرحمة االبتدائية، وأعد الباحث اختبارًا  (1500)باستخداـ عينة مؤلفة مف 

موضوعيًا لقياس فيـ الطمبة لقواعد النحو، وقد استخدـ أسموب المالحظة المباشرة لممدرسيف والطمبة داخؿ 

الصؼ في أثناء دروس النحو، وكذلؾ استخدمت المقابمة الشخصية غير المقننة، لتعرؼ األخطاء الشائعة في 

وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أف طمبة الصؼ الرابع يخطئوف في تكويف الجممة المفيدة، . تعميـ النحو وأسبابيا

والمفرد والمثنى والجمع، وأف طمبة الصؼ الخامس يخطئوف في معرفة الضمائر، والصفة والنكرة والمعرفة، وأف 

. طمبة الصؼ السادس يخطئوف في إعراب جمع المذكر السالـ، واسـ كاف وخبرىا، والمبني لممجيوؿ

التعرؼ إلى األخطاء النحوية الشائعة عند معممي المغة العربية ومعمماتيا "بعنواف  (1988الخوالدي، )دراسة  (8

لممرحمة اإلعدادية مف خالؿ سموكيـ المفظي وأثر عوامؿ الجنس والمؤىؿ العممي وسنوات الخبرة في طبيعة تمؾ 

. األردف" األخطاء

 ىدفت ىذه الدراسة إلى تحميؿ السموؾ المفظي لممعمميف والمعممات في حصص المغة العربية لممرحمة 

، (إعرابًا وبناءً )حركات األواخر : اإلعدادية، وذلؾ لمكشؼ عما فيو مف أخطاء في مجاالت القواعد النحوية التالية

. (الصرؼ)، البنية (نظاـ الجممة)التراكيب 

: وقد حاولت الدراسة اإلجابة عف األسئمة اآلتية

ما نوع األخطاء النحوية التي يقع فييا المعمموف والمعممات مف خالؿ سموكيـ المفظي في حصص  -1

المغة العربية لممرحمة اإلعدادية؟ 

 ىؿ يختمؼ المعمموف عف المعممات في نوع األخطاء النحوية التي يقعوف فييا وعددىا؟ -2
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ىؿ يختمؼ المعمموف والمعممات مف ذوي المؤىالت العممية المختمفة بنوع األخطاء النحوية التي  -3

 يرتكبونيا وعددىا أثناء تعميميـ الصفي؟

ىؿ تختمؼ األخطاء النحوية عند المعمميف والمعممات باختالؼ سنوات الخبرة في مجاؿ تدريس المغة  -4

 العربية؟

معمـ ومعممة، وقد اختيروا عمى ىيئة عينة  (100)       ولإلجابة عف األسئمة السابقة اختيرت عينة مكونة مف 

. ـ85/1986طبقية عشوائية مف معممي ومعممات المغة العربية في منطقة عماف األولى لمعاـ الدراسي 

لتسجيؿ السموؾ المفظي لممعمميف  (المسجؿ واألشرطة)     وألغراض الدراسة فقد استخدمت أداة التسجيؿ 

والمعممات حيث سجؿ لكؿ معمـ ومعممة مف أفراد عينة الدراسة حصة واحدة ذات مدة محددة، ومف ثـ فرغت 

لكؿ معمـ ومعممة عمى دفتر خاص، وحممت فقرات ىذا السموؾ لمتعرؼ عمى ما  (السموؾ المفظي)المادة الصوتية 

فيو مف أخطاء نحوية، وقد صنفت األخطاء الشائعة عند المعمميف والمعممات وفؽ مجاالت القواعد النحوية 

لتحميؿ النتائج استخدـ الباحث التكرارات والنسب المئوية لبياف نسبة شيوع األخطاء كما استخدـ تحميؿ , الثالثة

.  الجنس والمؤىؿ العممي وسنوات الخبرة في شيوع األخطاء: التبايف األحادي لبياف أثر كؿ مف

    وقد أظيرت النتائج أنو لـ تكف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى إلى الجنس في شيوع أخطاء نحوية 

حركات األواخر والتراكيب، في حيف كانت ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى إلى : في كؿ مف المجاليف

وأشارت النتائج إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى إلى , الجنس في شيوع أخطاء نحوية في مجاؿ البنية

. في مجاؿ حركات األواخر (المعمميف والمعممات)المؤىؿ العممي في شيوع أخطاء عند أفراد عينة الدراسة 

 كما أشارت النتائج إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى إلى سنوات الخبرة في شيوع أخطاء عند المعمميف 

والمعممات في مجاؿ حركات األواخر، وكذلؾ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى إلى سنوات الخبرة في شيوع 

في حيف أشارت النتائج إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة . أخطاء لدى المعمميف والمعممات في مجاؿ البنية

. إحصائية تعزى إلى سنوات الخبرة في شيوع أخطاء لدى المعمميف والمعممات في مجاؿ التراكيب

أثر برنامج تعميمي عالجي لتصحيح األخطاء اإلمالئية الشائعة لدى طمبة "بعنواف  (1988, الروساف)دراسة  (9

". الصؼ األوؿ اإلعدادي في محافظة الزرقاء الحكومية
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 ىدفت ىذه الدراسة إلى حصر األخطاء اإلمالئية الشائعة لدى طمبة الصؼ األوؿ اإلعدادي، وبياف أثر 

. البرنامج التعميمي العالجي ليذه األخطاء

: وقد طرح الباحث السؤاليف التالييف لمتأكد مف اليدؼ السابؽ

الشائعة لدى طالب الصؼ األوؿ اإلعدادي؟  ما األخطاء اإلمالئية -1

 ما أثر البرنامج التعميمي العالجي عمى ىذه األخطاء اإلمالئية؟ -2

موزعيف عمى . طالٍب وطالبة وذلؾ لحصر األخطاء اإلمالئية الشائعة (400)       تكوف مجتمع الدراسة مف 

مدرسة وكاف مف نتائج االختبار التشخيصي تدني مستوى تحصيؿ الطمبة في مادة اإلمالء، حيث وجد أف  (14)

ف أكثر األخطاء اإلمالئية التي استحوذت أكبر نسبة (%58)، (%50)المقصريف والذيف عالماتيـ أقؿ مف  ، وا 

مف مجموع  (%71.2)مف األخطاء ىي الكممات الميموزة بشتى أنواعيا، حيث كانت نسبة وقوع الخطأ فييا 

. األخطاء الكمية

، تـ تطبيقو عمى (الكممات الميموزة)       عمى أثر ىذه النتائج صمـ الباحث برنامجًا تعميميًا عالجيًا حوؿ 

 (التجريبية والضابطة)المجموعة التجريبية ولقد ُبِدَئ البرنامج بتطبيؽ االختبار القبمي عمى طالب المجموعتيف 

وبعد ذلؾ تبيف أنو ال يوجد , ومف ثـ طبؽ الباحث االختبار القبمي كاختبار بعدي, طالباً  (140)والبالغ عددىـ 

. فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تحصيؿ المجموعتيف

:  وأىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة

. إف أكثر األخطاء اإلمالئية شيوعًا تكمف في الكممات الميموزة بشتى أنواعيا -

 .كانت نسبة وقوع الطمبة في األخطاء أكثر منو مف الطالبات -

األخطاء اإلمالئية الشائعة لدى طمبة الصفوؼ الثالثة "بعنواف  (1990)دراسة كؿ مف عابديف ورسالف  (10

. بسمطنة ُعماف" العميا مف المرحمة االبتدائية

وىدفت ىذه الدراسة إلى تشخيص األخطاء اإلمالئية بسمطنة ُعماف، وتعرؼ األسباب المؤدية إلييا، 

: واقتراح أسس العالج المناسبة ليا، وسارت الدراسة في الخطوات اآلتية

القياـ بدراسة استطالعية، تمثمت في تحميؿ عينة مف كتابات الطمبة اإلمالئية في الصفوؼ الدراسية - 

. المستيدفة، لتحديد األخطاء
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إعداد قطع إمالئية اختبارية، وتعديؿ اختبارات موضوعية متدرجة في اإلمالء، استرشادًا بنتائج الدراسة - 

. طالٍب وطالبة (2712)االستطالعية، ثـ تطبيقيا عمى عينة الدراسة البالغ عددىا 

تصحيح ىذه االختبارات والقطع اإلمالئية، وتحميؿ األخطاء اإلمالئية الواردة فييا، ثـ حصرىا وتصنيفيا حسب - 

. الصفوؼ الدراسية والقواعد اإلمالئية

تصميـ استبانة مقدمة إلى عينة مف معممي المغة العربية بالصفوؼ الثالثة العميا مف المرحمة االبتدائية وعينة - 

مف الموجييف التربوييف، بيدؼ معرفة آرائيـ في أكثر األخطاء اإلمالئية شيوعًا لدى طمبة صفوؼ المرحمة 

االبتدائية العميا وتمميذاتيا، باإلضافة إلى تعرؼ آرائيـ في أسباب الوقوع في ىذه األخطاء، واقتراح األسس 

. المناسبة لعالجيا

: وأىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة

أكثر األخطاء اإلمالئية شيوعًا تمثمت في التنويف، وعدـ التمييز بيف ألؼ الوصؿ وىمزة القطع، واليمزة في - 1

وعدـ التمييز بيف الحركات القصيرة والحركات الطويمة، واالستخداـ غير الصحيح لعالمات . وسط الكممة وآخرىا

. الترقيـ

مف أىـ األسباب المؤدية إلى األخطاء اإلمالئية عدـ التدريب الكافي عمى القواعد اإلمالئية، وضعؼ الثبات - 2

االنفعالي لدى بعض الطمبة، واختالؼ صورة الحرؼ باختالؼ موضعو مف الكممة، واالزدواجية المغوية التي 

. يعيشيا التمميذ

مف أىـ أسس العالج المقترحة توفير كتاب لتعميـ اإلمالء وربط القراءة بالكتابة والعكس، والتزاـ المعمـ - 3

خراج الحروؼ مف مخارجيا الصحيحة . بالنطؽ السميـ، وا 

". األخطاء اإلمالئية والنحوية الشائعة لدى طالب جامعة السمطاف قابوس"بعنواف  (1991)دراسة رسالف  (11

وىدفت ىذه الدراسة إلى تعرؼ األخطاء اإلمالئية والنحوية الشائعة لدى طمبة جامعة السمطاف قابوس، 

والمقارنة بيف التخصص األدبي والتخصص العممي في ىذه األخطاء، والمقارنة بيف الذكور واإلناث في ىذه 

األخطاء، وقد استخدمت الدراسة عينة عشوائية مف بيف طمبة الفصؿ الدراسي األوؿ مف جميع تخصصات 

. طالٍب وطالبة (600)طالٍب وطالبة، مف واقع  (100)الجامعة، بمغ حجميا 
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الحضارة )وقد استخرجت األخطاء اإلمالئية والنحوية مف كراسات إجابات ىؤالء الطمبة مف مادة 

كما ُأِعّد اختبار تشخيصي في اإلمالء والنحو، طبؽ عمى العينة السابقة، ثـ صنفت األخطاء، . (اإلسالمية

. وحسب تكرارىا

: وأىـ النتائج التي توصمت إلييا ىذه الدراسة

. إف أكثر األخطاء النحوية شيوعًا كانت في األفعاؿ المعربة، ثـ المنصوبات، ثـ المرفوعات، ثـ المجرورات. 1

. عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الذكور واإلناث، في نسبة األخطاء اإلمالئية والنحوية. 2

عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف طمبة الكميات األدبية، والعممية، في نسبة األخطاء اإلمالئية . 3

. والنحوية

تحديد أسباب األخطاء النحوية الشائعة في كتابات "قاـ الباحث بدراسة عنوانيا  (1995)دراسة العرداف  (12

". طمبة المرحمة الثانوية، في ضوء آراء المختصيف بالمغة العربية، وعالجيا خالؿ وحدة دراسية مقترحة

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف األخطاء النحوية الشائعة في كتابات طمبة الصؼ األوؿ الثانوي، 

: وتحديد أسبابيا في آراء المختصيف، وعالجيا، وكاف مف أىـ أسئمة الدراسة السؤاؿ التالي

المعمميف والموجييف، والخبراء؟ :       ما أسباب األخطاء النحوية مف وجية نظر كؿ مف

طالبًا استكتبوا في موضوعات إنشائية لحصر األخطاء النحوية الشائعة في  (246) بمغت عينة الدراسة 

وكذلؾ . معممًا مف معممي المغة العربية في المدارس الثانوية بمدينة جدة مف أصحاب الخبرة (44)كتاباتيـ، و

خبيرًا مف المختصيف  (36)باإلضافة إلى , موجيًا مف موجيي المغة العربية بمكة المكرمة، وجدة، والطائؼ (40)

كما اختار الباحث طريقة استكتاب الطمبة لحصر , بتعميـ المغة العربية وطرؽ تدريسيا ببعض الجامعات السعودية

األخطاء النحوية لدى عينة البحث وىي مف الطرؽ العممية التي استخدمت في الدراسات واألبحاث السابقة، وبعد 

حصر األخطاء الشائعة في كتاباتيـ صممت استبانة لموقوؼ عمى أسباب ىذه األخطاء مف وجية نظر 

. المختصيف بالمغة العربية

: وأىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة

: األخطاء النحوية في المباحث النحوية التالية- 

. (فتح ىمزة إف وكسرىا، إعراب الفعؿ المضارع، المفعوؿ بو، الضمائر، والنعت)
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حددت أسباب األخطاء الشائعة مف وجية نظر المختصيف في ستة أسباب رئيسة تتصؿ بالكتاب المدرسي، - 

. والمعمـ وطرؽ تدريس النحو، والتقويـ والتمميذ

برنامج مقترح لعالج األخطاء الشائعة في اإلمالء لدى طالب المرحمة "بعنواف  (1995, الغتامي)دراسة  (13

. بسمطنة عماف" اإلعدادية

ىدفت ىذه الدراسة إلى بناء برنامج مقترح لعالج األخطاء الشائعة في اإلمالء لدى طمبة المرحمة اإلعدادية 

وانبثؽ ىذا اليدؼ مف مشكمة الدراسة الحالية التي تحددت في وجود األخطاء اإلمالئية الشائعة . بسمطنة عماف

. لدى كثير مف طالب المرحمة اإلعدادية بصفوفيا الثالثة في مدارس السمطنة

: وسعت ىذه الدراسة إلى اإلجابة عف األسئمة اآلتية

ما األخطاء الشائعة في اإلمالء لدى طالب المرحمة اإلعدادية بسمطنة عماف؟ . 1

ما األسباب المؤدية إلى شيوع ىذه األخطاء؟ . 2

ما البرنامج المقترح لعالج ىذه األخطاء؟  . 3

( 90)والثانية بمغ حجميا , طالباً  (422)األولى مف الطمبة وبمغ حجميا : وقد تألفت عينة الدراسة مف مجموعتيف

. مف موجيي المغة العربية ومعممييا لممرحمة اإلعدادية

, والنسب المئوية, التكرارات: واعتمد عمى األساليب اإلحصائية اآلتية: وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي

والمتوسطات واتبع الباحث إجراءات بحثية متعددة لإلجابة عف أسئمة الدراسة تمثمت في بناء أدوات ميدانية 

قاـ الباحث بتطبيؽ اختبار , فمإلجابة عف السؤاؿ األوؿ المتعمؽ بنوعية األخطاء الشائعة في اإلمالء, متنوعة

بعد التأكد مف صدقو عف طريؽ عرضو عمى مجموعة  (عينة الدراسة)موضوعي متدرج في اإلمالء عمى الطمبة 

فكاف في الصؼ األوؿ ,  باستخداـ معادلة سبيرماف وبرواف لمتجزئة النصفيةمعامؿ ثباتووحساب , مف المحكميف

(. 0.96)وفي الصفيف الثاني والثالث اإلعدادي  (0.89)اإلعدادي 

طبؽ الباحث  , ولإلجابة عف السؤاؿ الثاني لمدراسة المتعمقة باألسباب المؤدية إلى شيوع األخطاء اإلمالئية

بينما طبقت الثانية , فطبؽ الباحث األولى عمى موجيي المغة العربية ومعممييا, استبانتيف لتعرؼ ىذه األسباب

وحساب معامؿ ثباتيما عف , وذلؾ بعد التأكد مف صدقيما بعرضيما عمى المحكميف, عمى طالب عينة الدراسة

حيث بمغ في االستبانة األولى  (Cronbach Alpha)كرونباخ ألفا "طريؽ االتساؽ الداخمي باستخداـ معادلة 
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فكاف في األولى , كما حسب معامؿ ثباتيما أيضًا بطريقة إعادة التطبيؽ (0.92)وفي االستبانة الثانية . (0.96)

. وىو داؿ إحصائياً  (0.68)وفي الثانية  (0.86)

: وقد توصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج حوؿ األخطاء اإلمالئية والتي تمثمت في

. الخطأ في استخداـ عالمات الترقيـ- 1

. الخطأ في كتابة األلؼ المينة- 2

. عدـ التمييز بيف التاء المربوطة والياء في آخر الكممة- 3

. عدـ التمييز بيف ىمزة الوصؿ وىمزة القطع- 4

. الخطأ في كتابة اليمزة في وسط الكممة وآخرىا- 5

بؿ ىناؾ أسباب متداخمة , وتوصمت أيضًا ىذه الدراسة إلى أف شيوع الخطأ اإلمالئي ال يعود إلى سبب واحد بعينو

وطبيعة , والطالب, والمعمـ, وطريقة التدريس, واالزدواجية المغوية, وتتمثؿ في المنيج المدرسي, مع بعضيا

. اإلمالء العربي

قدـ الباحث العديد مف التوصيات التي يتمثؿ أىميا في , وفي ضوء النتائج السابقة التي كشفت عنيا الدراسة

والتصويب الفوري , وتخصيص حصة كاممة لتدريس اإلمالء أسبوعياً , ضرورة إعداد كتاب مستقؿ لإلمالء

. لألخطاء اإلمالئية التي يقع فييا الطالب

األخطاء النحوية الشائعة في التعبير الكتابي لدى طمبة المرحمة "بعنواف  (1998البوسعيدي، )دراسة  (14

". الثانوية بسمطنة ُعماف

 وىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة األخطاء النحوية الشائعة في التعبير الكتابي لدى طمبة المرحمة الثانوية 

: بسمطنة ُعماف، وحاولت ىذه الدراسة اإلجابة عف األسئمة اآلتية

ما األخطاء النحوية الشائعة في التعبير الكتابي لدى طمبة المرحمة الثانوية بسمطنة ُعماف؟  .1

األوؿ، والثاني، )ىؿ تختمؼ نوعية األخطاء النحوية في التعبير الكتابي باختالؼ الصؼ الدراسي  .2

 الذي ينتمي إليو الطمبة؟ (والثالث

 ؟(عممي، أدبي)ىؿ تختمؼ نوعية األخطاء النحوية الشائعة في التعبير الكتابي باختالؼ التخصص  .3

 ؟(ذكر، أنثى)ىؿ تختمؼ نوعية األخطاء النحوية الشائعة باختالؼ الجنس  .4
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شماؿ، وستة مف - طالٍب وطالبة مف المدارس الثانوية بمنطقة الباطنة (317)لقد تكونت عينة الدراسة مف 

وقد استخدـ الباحث , موجيي المغة العربية، وعشريف معممًا ومعممة مف معممي المغة العربية بالمرحمة الثانوية

(. 2كاي)المنيج الوصفي، واعتمد عمى أساليب إحصائية متعددة منيا التكرارات، النسب المئوية، اختبار 

: وأىـ النتائج التي توصؿ إلييا الباحث

كاف وأخواتيا، والنعت، وفتح ىمزة إف ): ظيور خمسة موضوعات نحوية شاع فييا الخطأ النحوي، وىي- 

. (وكسرىا، والعطؼ، والمفعوؿ بو

. ضعؼ الطمبة في توظيؼ القواعد النحوية- 

. تفوؽ الطالبات في موضوع النعت- 

. تفوؽ طمبة القسـ العممي عمى طمبة القسـ األدبي في توظيؼ القواعد النحوية في موضوع المعطوؼ- 

األخطاء النحوية في االختبار النيائي لمادة التعبير الكتابي لطالب الصؼ "بعنواف  (1999الالمي، )دراسة  (15

. جامعة أـ القرى" الثالث الثانوي دراسة تحميمية

وىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف األخطاء النحوية التي تظير في التعبير الكتابي لطالب الصؼ 

الثالث الثانوي بقسـ العمـو الشرعية والمغة العربية وثانوية تحفيظ القرآف الكريـ، والكشؼ عف الفروؽ ذات 

. الداللة اإلحصائية، بيف العمـو الشرعية والمغة العربية، وثانويات تحفيظ القرآف الكريـ

: إجراءات البحث وخطواتو، قاـ الباحث بما يأتي

: دراسة نظرية في الموضوعات اآلتية

مراحؿ حدوث -  معايير الصواب والخطأ في المغة– أىمية تحديد األخطاء – أنواع األخطاء –تحميؿ األخطاء - 

 أىمية التعبير الكتابي، مقررات حفظ القرآف الكريـ، عرض وتحميؿ – اتجاىات في دراسة األخطاء –األخطاء 

. الدراسات السابقة

: وقد استخدـ الباحث

. ـ1999اختبار التعبير الكتابي الثاني لممرحمة الثانوية - 

. بطاقة لتحديد الجممة المتضمنة خطًأ نحويًا وتحديد موضع الخطأ وتوصيؼ الخطأ وتحديد مجاؿ الخطأ- 
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وتحميؿ  (ت) وقاـ الباحث بتحميؿ نتائج البحث إحصائيًا باستخداـ التكرارات والنسب المئوية واختبار 

: التبايف األحادي، وتوصؿ الباحث إلى عدد مف النتائج كاف أىميا

: مبحثًا وىي (26)طالب في  (719)أخطاء طالب عينة البحث 

 – وفتح ىمزة إف وكسرىا – واألفعاؿ الناسخة – والمفاعيؿ – والمصادر – وأدوات الشرط –ىمزة الوصؿ والقطع 

........  والمشتقات والحاؿ– والمبتدأ والخبر – وحروؼ الجر – والنعت الحقيقي –وصياغة الجموع والضمائر 

: وقد قدـ الباحث عددًا مف التوصيات أىميا

. أف يعاد النظر في بناء مناىج النحو واتباع األسس العممية في بنائيا- 

. التركيز في كتب القراءة والنصوص عمى المباحث التي كثرت تكرارات أخطائيا- 

. االىتماـ بمادة التعبير وربطيا بجميع فروع المغة العربية- 

. ينبغي أف تجرى دراسة لمعرفة أسباب ضعؼ الطمبة في مادة النحو

األخطاء النحوية والصرفية الكتابية واألخطاء اإلمالئية الشائعة عند طمبة "بعنواف  (1999, زايد)دراسة  (16

". وطرؽ معالجتيا, (عماف)في منطقة , في مدارس وكالة الغوث الدولية, الصؼ السادس األساسي

: وىدفت ىذه الدراسة إلى اإلجابة عف األسئمة اآلتية

ما أثر استخداـ صحائؼ األعماؿ وبطاقات التدريب في تحصيؿ الطمبة في النحو والصرؼ؟ . 1

ما الفرؽ بيف الموضوعات النحوية الوظيفية والموضوعات النحوية المقررة في منياج الصؼ السادس . 2

األساسي في األردف؟ 

واألخطاء النحوية والصرفية الكتابية الشائعة لدى طمبة الصؼ السادس , ما األخطاء اإلمالئية الشائعة. 3

األساسي بمدارس وكالة الغوث بمدينة عماف؟ 

, الجنس)ىؿ ىناؾ فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات درجات أداء الطمبة في االختبارات وغيرىا تعزى إلى . 4

؟ (والتحصيؿ الدراسي, والبيئة المحمية

اختيروا  , طالٍب وطالبة (327)عينة الدراسة التشخيصية وتكونت مف , األولى: قاـ الباحث باختيار عينتيف

األولى , وقسـ العينة إلى مجموعتيف,  طالٍب وطالبة180عشوائيًا والثانية عينة الدراسة التجريبية وتكونت مف 

وقاـ الباحث ببناء . طالبًا وطالبة (90)والثانية تجريبية والبالغ عددىـ أيضًا , طالباً  (90)ضابطة وبمغ عددىا 
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وذلؾ , وكذلؾ القضايا النحوية والصرفية العشر لتشخيص أداء الطمبة, اختبار قبمي حوؿ القضايا اإلمالئية العشر

 االختبار القبمي باستخراجوقاـ الباحث بالتأكد مف ثبات . لمعرفة األخطاء النحوية واإلمالئية والصرفية الكتابية

عادة االختبار , يوماً  (15)وبعد مضي . طالبة (20)طالبًا و (20)حيث طبؽ في البداية عمى . طريقة االختبار وا 

وىو معامؿ ثبات مرتفع ومناسب ألغراض  (0.85)قاـ بتطبيقو ثانية عمى الطمبة أنفسيـ فبمغ معامؿ الثبات 

 فرصة كتابية (100)وضـ , سؤاالً  (32)بعد ذلؾ قاـ الباحث ببناء االختبار النيائي والمكوف مف , الدراسة

وتأكد مف صدؽ االختبار بعرضو عمى مجموعة , متنوعة ومرتبطة بالقضايا اإلمالئية والنحوية والصرفية الكتابية

, وعمى عدد مف مشرفي المغة العربية, مف الخبراء المتخصصيف في مناىج المغة العربية وأساليب تدريسيا

وقد أظيرت النتائج أف أكثر األخطاء اإلمالئية الشائعة التي يقع . استخدـ الباحث المنيج الوصفي ليذه الدراسة

: فييا طمبة الصؼ السادس تمثمت في اآلتي

. (ىذا, لكف, ذلؾ)عدـ المطابقة بيف رسـ حرؼ اليجاء وصوتو مثؿ - 1

. تعدد صور الحرؼ الواحد باختالؼ موضعو في الكممة- 2

. (حينئذ, عندئذ, حيف ذاؾ)وصؿ الحروؼ وفصميا مثؿ - 3

. (يقرؤوف, يقرءوف, يقرأوف)مثؿ كتابة اليمزة في , تشعب قواعد اإلمالء وكثرة االختالؼ واالستثناء فييا- 4

. (بشرى, سما, يحيى, يحيا)ارتباط قواعد اإلمالء بقواعد النحو والصرؼ كما في األلؼ في نياية الكممة - 5

: وأكثر األخطاء النحوية والصرفية الكتابية لدى طمبة الصؼ السادس تمثمت في

. إعراب كاف وأخواتيا والتغير الذي يطرأ عمى دخوؿ كاف وأخواتيا عمى الجمؿ االسمية- 1

. إعراب المثنى وطرؽ كتابتو- 2

. ومرة مجروراً , ومرة منصوباً ,  جمع المذكر السالـ مرة مرفوعاً ـاستخدا- 3

كما أظيرت النتائج وجود أثر لمبرنامج العالجي الذي طبقو الباحث عمى الطمبة في االختبار القبمي إذ 

عمى االختبار البعدي إذ بمغ الفرؽ بيف متوسط  (76)بينما ارتفعت إلى , في االختبار القبمي (52.83)بمغ 

ما يدؿ عمى وجود , درجة لصالح أداء المجموعة عمى االختبار البعدي (23.17)المجموعتيف عمى االختباريف 

ما يدؿ , إف ىذا الفرؽ مؤشر يعزى إلى متغير البرنامج العالجي. تحسف في الكتابة اإلمالئية والنحوية والصرفية

. عمى وجود أثر إيجابي ألداة الدراسة المعتمدة
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صعوبات التعمـ األكاديمية في المغة العربية لدى الطمبة األذكياء في الصؼ "بعنواف  (2000الدبس، )دراسة  (17

". الرابع األساسي في المدارس الحكومية في محافظة بيت لحـ

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى الصعوبات األكاديمية لدى الطمبة األذكياء، الذيف لدييـ صعوبات 

فقرة  (32)حيث جرى تصميـ استبانة مكونة مف , تعمـ أكاديمية في المغة العربية في ميارتي القراءة والكتابة

طالٍب  (2067)فقرة في ميارة الكتابة، وتكوف مجتمع الدراسة مف  (15)فقرة في ميارة القراءة و (17)منيا 

ناثًا في محافظة بيت لحـ (52)وطالبة موزعيف عمى  مدارس استخرج  (8)قاـ الباحث باختيار , مدرسة ذكورًا وا 

. طالبًا وطالبة إلجراء الدراسة عمييا (62)منيا عينة قصدية وعددىا 

: وأىـ النتائج التي توصؿ إلييا الباحث

. ال يوجد فروؽ في مستوى صعوبات القراءة والكتابة بيف الجنسيف- 1

. توجد فروؽ إحصائية تعزى إلى موقع المدرسة في صعوبات القراءة- 2

. كمما زاد التحصيؿ لدى الطمبة، قمت معاناتيـ مف صعوبات التعميـ- 3

. إف صعوبات التعميـ المتعمقة بالكتابة أكثر وضوحًا مف الصعوبات المتعمقة بالقراءة- 4

مشكالت تدريس اإلمالء في المرحمة االبتدائية، كما يراىا معممو المغة "بعنواف  (2001الحميدي، )دراسة  (18

. مدينة الرياض" العربية

ىدفت ىذه الدراسة إلى المساعدة في تطوير تعميـ اإلمالء عف طريؽ التعرؼ عمى مشكالت تدريسو 

: المرتبطة بالجوانب اآلتية

جراءاتو, واختيار المحتوى وتنظيمو, األىداؼ , وخصائص النظاـ الكتابي لمغة العربية, وأساليب التعميـ وا 

. والتقويـ

: ولتحقيؽ ذلؾ قاـ الباحث باإلجراءات اآلتية

دراسة نظرية لتعرؼ طبيعة مادة اإلمالء، وانعكاس ىذه الطبيعة في أىداؼ تعميميا، ومحتواىا وأساليب - 1

وقد استخدـ الباحث االستفتاء أداة لجمع معمومات البحث، حيث قدمو إلى معممي اإلمالء في . تعميميا وتقويميا

معمـ، يمثموف مراكز اإلشراؼ التربوي السبعة  (300)المرحمة االبتدائية، وحمؿ إجابات االستفتاء التي جمعت مف 

. بمدينة الرياض
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: وقد أسفر البحث عف النتائج اآلتية

. محتوى مقرر اإلمالء يحتاج تدريسو إلى حصص أكثر مما خصص لو- 2

. كثرة عدد الطمبة في الصؼ الواحد تحد مف معالجة الضعؼ اإلمالئي لدييـ- 3

. العبء التدريسي الثقيؿ عمى المعمـ- 4

. (المياري التطبيقي)ضعؼ ارتباط أىداؼ تدريس اإلمالء بالجانب - 5

. قمة مراعاة أىداؼ تدريس اإلمالء الفروؽ الفردية بيف الطمبة- 6

.. ال تحث أىداؼ تدريس اإلمالء الطمبة عمى إدراؾ دور اإلمالء في حياتيـ العممية- 7

. إلزاـ المعمـ غير الراغب في تدريس مادة اإلمالء بتدريسيا- 8

قياس مستوى أداء طمبة الصؼ السادس االبتدائي بمحافظة القنفذة في "بعنواف  (2002الجميدي، )دراسة  (19

". الميارات اإلمالئية والموضوعات النحوية المقررة عمييـ

 ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف مستوى أداء طمبة الصؼ السادس االبتدائي بمحافظة القنفذة في 

: الميارات اإلمالئية المقررة عمييـ، وكاف مف أىـ أسئمة الدراسة السؤاؿ التالي

ما مستوى أداء طمبة الصؼ السادس االبتدائي بمحافظة القنفذة في الميارات اإلمالئية والموضوعات النحوية 

المقررة عمييـ؟ 

طالٍب مف طمبة الصؼ السادس  (669) لقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي، وبمغت عينة البحث 

وقد استخدـ اختباراف تحصيمياف في . مف مجموع الطمبة بالمحافظة (%25)االبتدائي بالمحافظة ويمثموف نسبة 

واستخدـ مف األساليب اإلحصائية التكرارات والنسب . لمصؼ السادس االبتدائي" القواعد"مادتي اإلمالء والنحو 

. المئوية والمتوسط الحسابي العاـ لمنسب المئوية

: وأظيرت الدراسة النتائج اإلمالئية اآلتية

اليمزة المتوسطة، ودخوؿ : مستوى أداء طمبة الصؼ السادس االبتدائي مرتفع في الميارات اإلمالئية التالية- 

. االستفيامية (مف  )الجارتيف عمى  (مف وعف)

اليمزة : مستوى أداء طمبة الصؼ السادس االبتدائي بمحافظة القنفذة متوسط في الميارات اإلمالئية التالية- 

. المتطرفة، وىمزة الوصؿ، وعالمة التخصيص، وىمزة القطع، وزيادة واو عمرو، وزيادة األلؼ بعد واو الجماعة
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القوساف، وحذؼ األلؼ مف وسط : مستوى أداء الطمبة في المنطقة منخفض في الميارات اإلمالئية اآلتية- 

. االستفيامية، وعالمة الحذؼ (ما)الكممة، وحذؼ ألؼ 

:  عمى النحو اآلتي (العمـ واألسماء الخمسة)كما جاءت نتائج ىذه الدراسة في الموضوعات النحوية * 

ضمير المخاطب، وظرؼ الزماف، والضمير : مستوى أداء الطمبة متوسط في الموضوعات النحوية اآلتية- 

المتصؿ في محؿ رفع، وظرؼ المكاف، واسـ اإلشارة، والضمير المتصؿ في محؿ جر، واألفعاؿ الخمسة، ونائب 

. الفاعؿ

الصفة، والعطؼ، وضمير الغائب، والمضاؼ : مستوى أداء الطمبة منخفض في الموضوعات النحوية اآلتية- 

. إليو، واالسـ الموصوؿ، والضمير المتصؿ في محؿ نصب

تدريس النحو العربي بيف طريقتي المحاضرة والمناقشة "عنوانيا  (2002)دراسة كؿ مف زقوت، والشخشير  (20

". لدى طمبة قسـ المغة العربية بكميتي اآلداب والتربية في الجامعة اإلسالمية بغزة

 وقد ىدفت ىذه الدراسة إلى التحقؽ مف فعالية طريقتي المحاضرة والمناقشة في تدريس النحو العربي 

واستخدـ الباحثاف ليذا الغرض اختبارًا تحصيميًا مف نمط . لدى طمبة المغة العربية بكميتي اآلداب والتربية في غزة

طالبًا وطالبة مقسمة إلى مجموعتيف كؿ مجموعة منيا  (80)االختيار مف متعدد، وتكونت عينة الدراسة مف 

طالبًا وطالبة، لتدريسيـ بطريقة المحاضرة أو المناقشة وشممت الدراسة ثالث فرضيات صفرية  (40)مكونة مف 

: كانت النتائج كما يأتي

 بيف متوسطات مجموعة المحاضرة ومجموعة 0.05عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عمى المستوى 

المناقشة، ووجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات عالمات الطمبة عمى االختبار التحصيمي في 

ووجود تفاعؿ بيف طريقتي  (0.05)عند المستوى  (6.19)التطبيؽ  (6.96)االستيعاب  (7.6)التذكر : مستويات

واختبرت الفرضيات باستخداـ , المحاضرة والمناقشة، وبيف مستويات المعرفة الثالث المذكورة في تدريس النحو

. المعالجة اإلحصائية في إجراء تحميؿ التبايف وطريقة توكي لممقارنة بيف متوسطات درجات الطمبة

األخطاء الشائعة في قراءة المغة العربية الجيرية لدى طمبة الصؼ الرابع "بعنواف  (2003, بقيمة)دراسة  (21

". األساسي في المدارس الحكومية في مدينة نابمس
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ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف األخطاء الشائعة في قراءة المغة العربية الجيرية لدى طمبة الصؼ الرابع 

. وتقديـ المقترحات المالئمة لمعالج, وتقصي األسباب الكامنة وراء ىذه األخطاء, األساسي في مدينة نابمس

:  اآلتيةةوقد ىدفت ىذه الدراسة إلى اإلجابة عف األسئؿ

ما األخطاء الشائعة في قراءة المغة العربية الجيرية لدى طمبة الصؼ الرابع األساسي في المدارس الحكومية . 1 

في مدينة نابمس؟ 

ما أسباب وقوع طمبة الصؼ الرابع األساسي في المدارس الحكومية في مدينة نابمس في أخطاء قراءة المغة . 2

العربية الجيرية مف وجية نظر المعمميف؟  

ما الحموؿ المقترحة لعالج أخطاء قراءة المغة العربية الجيرية لدى طمبة الصؼ الرابع األساسي في المدارس . 3

الحكومية في مدينة نابمس؟ 

 

 

: وسعت الدراسة إلى فحص الفرضيات اآلتية

تتركز معظـ األخطاء الشائعة في قراءة المغة العربية الجيرية لدى طمبة الصؼ الرابع األساسي في مدينة - 1

. نابمس في اإلضافة والحذؼ واإلبداؿ

في أخطاء قراءة المغة العربية الجيرية  (a = 0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة - 2

. (الطالب)لدى طمبة الصؼ الرابع األساسي في مدينة نابمس تعزى إلى متغير جنس 

في أسباب الوقوع في أخطاء قراءة  (a = 0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة - 3

. (المعمـ)المغة العربية الجيرية لدى طمبة الصؼ الرابع األساسي في مدينة نابمس تعزى إلى متغير جنس 

في أسباب الوقوع في أخطاء قراءة  (a = 0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة - 4

. المغة العربية الجيرية لدى طمبة الصؼ الرابع األساسي في مدينة نابمس تعزى إلى متغير خبرة المعمـ

في أسباب الوقوع في أخطاء قراءة  (a = 0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة - 5

. المغة العربية الجيرية لدى طمبة الصؼ الرابع األساسي في مدينة نابمس تعزى إلى متغير المؤىؿ العممي لممعمـ
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طالٍب وطالبة مف مدارس  (311)وتكونت عينة الدراسة مف , وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي في دراستو

أما عينة , طالٍب وطالبة (2951)مف المجتمع األصمي لمدراسة والبالغ  (%10)الذكور واإلناث أي بنسبة 

 – 2002مف مجتمع الدراسة وذلؾ لمعاـ الدراسي  (%50)يمثموف , معممًا ومعممة (42)المعمميف فكاف حجميا 

2003 .

وعدلو وفؽ ما يناسب البيئة , 1981كما تبنى الباحث اختبار حسف شحاتو في قراءة المغة العربية الجيرية لعاـ 

عادة صدقو وثباتو بعد عرضو عمى مجموعة مف المحكميف, التربوية الفمسطينية وقاـ بتحديد سبعة أخطاء , وا 

, والتوقؼ الخاطئ قبؿ نياية الجممة, والتكرار, واإلبداؿ, واإلضافة, وىي الحذؼ, في قراءة المغة العربية الجيرية

بعد ذلؾ قاـ الباحث بتصميـ استبانة لممعمميف . والخطأ في نطؽ حركة بنية الكممة, والخطأ في نطؽ حركة الكممة

, وجاءت نتائج الدراسة, حوؿ أسباب وقوع الطمبة في أخطاء قراءة المغة العربية الجيرية ومقترحات عالجيا

وانتيت الدراسة بتوصيات منيا ما . وتقبؿ الفرضيتيف الرابعة والخامسة, لترفض الفرضيات األولى والثانية والثالثة

ومنيا ما ىو موجو إلى مخططي مناىج , ومنيا ما ىو موجو إلى وزارة التربية والتعميـ, ىو موجو إلى المعمميف

. المغة العربية

 في مديرية تربية فالضعؼ القرائي لدى طمبة الصفيف الرابع والسادس األساسيي"بعنواف  (2003, ربعي)قاـ  (22

. القدس فمسطيف" جنوب الخميؿ

ونسبة , ف مظاىر الضعؼ القرائي لدى طمبة الصفيف الرابع والسادس األساسييةوىدفت ىذه الدراسة إلى معرؼ

, والمستوى الصفي عمى مظاىر الضعؼ القرائي, كما ىدفت إلى معرفة أثر كؿ مف الجنس. شيوعيا بيف الطمبة

في المدارس الحكومية , تكوف مجتمع الدراسة مف طمبة الصفيف الرابع والسادس األساسييف متوسطي التحصيؿ

. التابعة لمديرية تربية جنوب الخميؿ

طالٍب وطالبة مف طمبة المرحمة األساسية في مدارس التربية والتعميـ الحكومية  (100)تكونت عينة الدراسة مف 

فقد , أما أداة الدراسة. وطبقة اإلناث, طبقة الذكور, حيث كانت عينة الدراسة عنقودية طبقية. في جنوب الخميؿ

. اعتمد في بنائو عمى الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة, قاـ الباحث بإعداد اختبار تشخيصي

حسبت , ثـ طبقو الباحث عمى عينة الدراسة ولإلجابة عف السؤاؿ الرئيس لمدراسة, وتحقؽ مف صدقو وثباتو
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وأظيرت النتائج ارتفاعًا كبيرًا في نسب وقوع الطمبة في , النسب المئوية لوقوع الطمبة في أخطاء القراءة الجيرية

. أخطاء القراءة الجيرية

وأظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في نسب , (t)والختبار الفرضية األولى استخدـ اختبار 

واستخدـ كذلؾ اختبار , وقبمت الفرضية الختيار الفرضية الثانية, الضعؼ القرائي بيف الطمبة تعزى إلى الجنس

(t) , وأظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في نسب الضعؼ القرائي بيف الطمبة تعزى إلى المستوى

. ورفضت الفرضية, الصفي

: أما توصيات الباحث فكانت عمى النحو اآلتي

.  واالىتماـ بتصحيح األخطاء القرائية فور الوقوع فييا, أف يكوف المعمـ قدوة لطالبو في القراءة -

.  ضرورة وضع تدريبات إثرائية تعالج الضعؼ القرائي- 

.  بدراسات أخرى تعالج موضوع الضعؼ القرائي مف زوايا أخرىـالقيا- 

األخطاء الكتابية الشائعة عند طمبة الصؼ الخامس األساسي مف وجية "بعنواف  (2003سالمة، )قامت  (23

. القدس" نظر معممييـ وكيفية معالجتيا

 وىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى األخطاء الكتابية الشائعة لدى طمبة الصؼ الخامس األساسي في 

. ومف ثـ البحث عف أسباب ىذه المشكالت والسبؿ الكفيمة لتفادييا. المغة العربية

: وقد حاولت الدراسة اإلجابة عف األسئمة اآلتية

ما مدى الفرؽ في األخطاء الكتابية بيف الطمبة والطالبات في الصؼ الخامس؟  -1

 ما عالقة خبرة المعمـ في تحديد األخطاء الكتابية الشائعة؟ -2

 ما عالقة المؤىؿ العممي لممعمـ في تحديد األخطاء الكتابية الشائعة؟ -3

 ما عالقة جنس المعمـ في تحديد األخطاء الكتابية الشائعة؟ -4

طالٍب وطالبة مف طمبة الصؼ الخامس في المدارس الحكومية في  (1435) تكوف مجتمع الدراسة مف 

أما عينة المعمميف فقد اشتممت عمى . شعبة (42)مدرسة موزعيف عمى  (28)محافظة القدس والبالغ عددىا 

مجاالت وذلؾ لمتعرؼ  (4)فقرة، مقسمة إلى  (36)استخدمت الباحثة استبانة مكونة مف , معممًا ومعممة (40)
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 وأخطاء تتعمؽ بمفظ المعمـ – وأخطاء تتعمؽ بالتآزر البصري –أخطاء تتعمؽ بالحركة : عمى أىـ األخطاء ومنيا

.  وأخطاء تتعمؽ بمجاؿ التذكر–

: وأىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ىي

.  األلفاظ العامية التي يستخدميا المعمـ بكثرة داخؿ غرفة الصؼ تؤدي إلى الوقوع في الخطأ -1

 .عدـ مراقبة أولياء األمور ألبنائيـ في المدرسة -2

 .معالجة بعض المعمميف ليذه األخطاء بشكؿ عاـ وعدـ التدقيؽ في ىذه األخطاء -3

مشكالت تتعمؽ بالطالب منيا عيوب في النطؽ، وعدـ ضبط القمـ والتحكـ فيو بالشكؿ الصحيح مما  -4

 .يزيد مف الوقوع في الخطأ

 .عدـ مراعاة الفروؽ الفردية بيف الطمبة مف قبؿ المعمميف -5

 

 

: الدراسات األجنبية. 2

التعرؼ عمى أثر تعميـ القواعد عمى ميارات الكتابة لدى طمبة الصؼ " بعنواف (Harter, 1978)دراسة ىرتر  (1

. األردف" التاسع

وقد ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر تعميـ القواعد عمى ميارات الكتابة لدى طمبة الصؼ التاسع في 

األسموب التقميدي الذي يقـو عمى التركيز عمى : وقد وازنت بيف أسموبيف في تعميـ القواعد، أوليما, األردف

األسموب التقدمي الذي يقـو عمى فيـ الجممة وتركيبيا باألسموب االستنتاجي، وذلؾ باستخداـ : القاعدة، وثانييما

. طالب (110)عينة مؤلفة مف 

: وأىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة

الطمبة الذيف تعمموا النحو باألسموب التقدمي حصموا عمى درجات أعمى مف الذيف درسوا النحو  -

. باألسموب التقميدي

الطمبة الذيف تعمموا النحو باألسموب التقميدي كانت جمميـ أكثر تعقيدًا مف زمالئيـ الذيف تعمموا النحو  -

 .باألسموب التقدمي
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استيدفت تقصي أثر بعض طرائؽ التصحيح في دقة  (Harriet Semke, 1984)دراسة ىاريت سيمكي  (2

الكتابات الحرة لمطالب وسرعتيا، وفي الكفاءة المغوية العامة لدى طالب السنة األولى في جامعة منيسوتا بأمريكا 

. الذيف يدرسوف المغة األلمانية لغة أجنبية

طالب وطالبة قسموا إلى أربع مجموعات، واتبعت أسموبًا  (140)      اختارت الباحثة عينة الدراسة وكاف عددىا 

:  خاصًا في تصحيح الكتابة الحرة لكؿ مجموعة عمى النحو التالي

تصحيح التعميؽ عمى األخطاء : التعميؽ عمى األخطاء دوف تصحيحيا، والمجموعة الثانية: المجموعة األولى

تصحيح : تصحيح األخطاء والتعميؽ عمييا، والمجموعة الرابعة: وتقديـ اإلجابات الصحيحة، والمجموعة الثالثة

. الطمبة أنفسيـ لألخطاء بعد وضع المعمـ رموزًا عمى األخطاء

.  بعدية في دقة الكتابة وسرعتيا وفي الكفاءة المغوية–بعد ذلؾ قامت الباحثة بتصميـ اختبارات قبمية 

: وأىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة

. عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف المجموعات األربعة في اختبار دقة الكتابة -

 .تحسف ميارة دقة الكتابة وسرعتيا بالممارسة، وليس بعممية التصحيح -

". أخطاء القراءة لدى األطفاؿ"بعنواف  (Harding, 1984)دراسة ىاردينج  (3

.  وىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد أخطاء القراءة، وأشكاليا مع تقديـ العالج المناسب لكؿ خطأ قرائي

إحداىما تضـ :  سنوات، مقسميف إلى مجموعتيف8 – 6طالبًا تراوحت أعمارىـ بيف  (48)وشممت عينة الدراسة 

. طالبًا ممف ليست لدييـ القدرة عمى القراءة (24)طالبًا لدييـ قدرة متوسطة عمى القراءة، واألخرى تضـ  (24)

لمصوتيات، " Dowenدويف، "لمقراءة واختبار " Nillنيؿ، "مف تحميؿ - ب–       واستخدمت الدراسة الجزء 

لتحديد أخطاء القراءة وأشكاليا وطرؽ عالجيا، وأوجو الفيـ الخاصة بيا، مع عرض النموذج التعميمي والنفسي 

لعالج تمؾ األخطاء وقدمت الدراسة شرح ميارات القراءة، وأخطاء قراءة المغة اإلنجميزية الجيرية بعد التسجيؿ 

. الصوتي لقراءات الطمبة

: وأىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة
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إف تحديد أخطاء القراءة والعالج المناسب لكؿ خطأ، يعد أسموبًا ناجحًا مف أساليب عالج أخطاء قراءة المغة  -

اإلنجميزية الجيرية، كما أف بياف أسباب الخطأ ومظاىره، ثـ التدرج في العالج يعد ىو اآلخر مف األسباب 

. الناجحة لعالج األخطاء القرائية

تحميؿ األخطاء الجيرية في المفردات اإلنجميزية ذات الداللة "بعنواف  (Zaghlool, 1984)دراسة زغموؿ  (4

". المعنوية لطمبة الثانوية في األردف

طالبًا وطالبة مف المرحمة  (180)       وقد ىدفت ىذه الدراسة إلى تحميؿ األخطاء الجيرية واستقصائيا لدى 

الثانوية بواقع ستيف طالبًا مف كؿ صؼ مف الصفوؼ الثالثة لتمؾ المرحمة، واختير ىؤالء الطمبة عشوائيًا مف 

اإلبداؿ، والحذؼ، واإلضافة، : أربع مدارس ثانوية في مدينة المفرؽ، وصنؼ الباحث األخطاء إلى أربع فئات ىي

. وفرط االستخداـ

: وأىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة

قمة نسبة األخطاء بيف أفراد العينة فيما يتعمؽ بخطأ اإلبداؿ والحذؼ واإلضافة بارتفاع المستوى  -1

.  التعميمي، وزيادتيا بانخفاضو

أكثر األخطاء شيوعًا بيف أفراد العينة ىو خطأ اإلبداؿ، وأرجع الباحث وقوع الطمبة في ىذه األخطاء إلى  -2

مجموعة مف األسباب، مف بينيا استعادة المفردات مف المغة العربية، واالكتساب الناقص لممفردات، 

 .ونقص المعمومات

 

: تعقيب عمى الدراسات السابقة. 3

: سأعقب عمى الدراسات السابقة في محوريف ىما* 

: مالحظات عامة عمى الدراسات السابقة- أ

انبثاؽ ىذه الدراسات الخاصة باإلمالء والنحو مف مبدأ الضعؼ النحوي واإلمالئي العاـ الذي يسود بيف كثير  -1

. مف الطمبة في المراحؿ التعميمية المختمفة

وقد بدأت أواًل بحصر األخطاء الشائعة وتصنيفيا في قوائـ تمثؿ الميارات النحوية واإلمالئية التي ينبغي تدريب 

. الطمبة عمييا



 58 

ف كاف معظميا لـ يغفؿ عف تمؾ األخطاء وأسبابيا -2 . لـ تتفؽ ىذه الدراسات عمى أنواع الخطأ الشائع وا 

إف المتتبع ليذه الدراسات يجد أف معظميا منصب عمى المرحمة االبتدائية واإلعدادية خالفًا لمدراسة الحالية - 3

. (األوؿ الثانوي)المنصبة عمى المرحمة الثانوية 

إف تعدد البحوث الميتمة باألخطاء النحوية واإلمالئية وتنوعيا يدؿ عمى أىمية المشكالت المطروحة - 4

ما يوجب مواصمة البحث فييا، بيدؼ تقصي أسبابيا، واقتراح . والشكاوى المتكررة مف الطمبة وأولياء األمور

. الحموؿ المناسبة ليا

جراءات بحثية مختمفة تمثمت في االختبارات الموضوعية - 5 اتخاذ ىذه الدراسات أدوات بحثية متعددة، وا 

التشخيصية لألخطاء، والمقابالت الشخصية، واالستبانات، وبطاقات رصد األخطاء، والدراسات االستطالعية 

. والمعالجات اإلحصائية

أشارت بعض ىذه الدراسات إلى بعض أسباب الوقوع في األخطاء النحوية واإلمالئية، مثؿ قمة اىتماـ - 6

المعمميف بالتمفظ بالفصحى، وقمة األنشطة الصفية المتعمقة بالكتابة والقراءة الصحيحة والسميمة، وضعؼ الدور 

الذي تؤديو الكتب المدرسية في تنمية ميارات الكتابة والقراءة، وضعؼ التأسيس القرائي في المرحمة االبتدائية 

ىماليـ . وعدـ اىتماـ أولياء األمور بالطمبة وا 

كانت العينات في الدراسات السابقة متفاوتة في الحجـ وكانت في معظـ الدراسات صغيرة الحجـ وذلؾ - 7

. ألسباب ترجع لمباحثيف

. معظـ الدراسات اعتمدت المنيج الوصفي في البحث- 8

عدـ وجود دراسات اىتمت باألخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة في لطمبة الصؼ األوؿ الثانوي في فمسطيف - 9

.  ولعؿ الدراسة الحالية تمثؿ إضافة جديدة في ىذا المجاؿ المغوي الميـ– عمى حد عمـ الباحث –

مكاف إجراء الدراسة الحالية وتطبيقيا، والعينة المستخدمة والمجتمع الذي طبقت فيو الدراسة تختمؼ عنيا - 10

. في الدراسات السابقة

فإف الدراسة الحالية قد اختمفت عف الدراسات السابقة في أساليب الدراسة والمنيج وعينة : وخالصة القوؿ

.  الدراسة، والنتائج التي توصمت إلييا، وىذا ما ستوضحو الفصوؿ القادمة

: مدى إفادة الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة -ب
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: أفادت الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة التي تحدثت عنيا فيما يأتي* 

. االطالع عمى المنيج الذي اتبع في تحميؿ الكتابة ورصد األخطاء -1

, الوقوؼ عمى األدوات المستخدمة في ىذه الدراسات، وبخاصة االختبارات التشخيصية، وخطوات بنائيا -2

 .وكيفية إيجاد صدقيا وثباتيا، وطرؽ تطبيقيا، واالسترشاد بكؿ ذلؾ في بناء أدوات الدراسة الحالية

االستفادة مف الدراسات السابقة عند وضع الخمفية النظرية لمدراسة الحالية، وتعريؼ الخطأ النحوي  -3

 .والوقوع فييا,  وبعض األسباب المؤدية لتمؾ األخطاء–واإلمالئي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث
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الفصؿ الثالث 

الطريقة واإلجراءات 

مىهح انذراست . 1

مدتمع انذراست . 2

عيىت انذراست . 3

: أداتا انذراست. 4

: األداة األأني: أأوًال 

مصادر اشتمالها  *

صذلها * 

ثباتها  * 

: األداة انثاويت:  ثاوياًال 

صذلها * 

ثباتها * 

خطواث إخزاء انذراست . 5

متغيزاث انذراست . 6

انمتغيزاث انمستمهت - أ

انمتغيزاث انتابعت - ب

انمعاندت اإلحصائيت . 7
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الفصؿ الثالث 

الطريقة واإلجراءات 

جراءات تطبيقيا, وكيفية بناء أداتا الدراسة, وطريقة اختيار عينتيا, يتناوؿ ىذا الفصؿ وصؼ مجتمع الدراسة , وا 

. والمعالجة اإلحصائية, ويتضمف متغيرات الدراسة

: منيج الدراسة. 1

استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي ألنو يالئـ طبيعة ىذه الدراسة وأىدافيا واستخدمت المعالجة 

. اإلحصائية في تحميؿ نتائج الدراسة

مجتمع الدراسة . 2

: يتألؼ المجتمع األصؿ لمدراسة الحالية مف

: فئة الطمبة (أ

وىـ طمبة الصؼ األوؿ الثانوي بفرعيو العممي واألدبي في المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعميـ في 

موزعيف عمى , طالٍب وطالبة (3006)ـ والبالغ عددىـ 2004 – 2003مديرية تربية جنوب الخميؿ لمعاـ الدراسي 

( 1)ويالحظ مف الممحؽ , يبيف توزيع طمبة مجتمع الدراسة عمى مدارس المحافظة (1)والممحؽ , مدرسة (56)

ليذا فإف الباحث في الدراسة , أف الكثافة العددية لمطمبة في بعض المدارس أكثر مف غيرىا في بعضيا اآلخر

. الحالية اكتفى بعشر مدارس مف الممحؽ الختيار عينة الدراسة

: فئة المعمميف والمعممات (ب
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وتمثؿ معممي المغة العربية ومعمماتيا والذيف ُيَدرِّسوف الصؼ األوؿ الثانوي في مديرية تربية جنوب الخميؿ خالؿ 

(. 62)وعددىـ  (ـ2004 – 2003)العاـ الدراسي 

: عينة الدراسة. 3

. عينة المعمميف والمعممات, عينة الطمبة والثاني, األوؿ: تكونت عينة الدراسة الحالية مف جزأيف

. وفيما يمي توضيح ذلؾ

 

: عينة الطمبة -أ

مف مجتمع  (%10)طالٍب وطالبة مف مجتمع الدراسة بالطريقة العشوائية أي بنسبة  (300)  اختير 

. وىي نسبة كافية ألغراض الدراسة, الدراسة

. يبيف توزيع عينة الطمبة عمى صفوؼ الدراسة في مدارس جنوب الخميؿ (1)والجدوؿ 

عدد الطمبة التخصص المدرسة الرقـ 

 9أدبي ذكور البرج الثانوية  1

 37أدبي ذكور السموع الثانوية  2

 40أدبي ذكور صالح الديف الثانوية  3

 17أدبي الصرايعة الثانوية المختمطة  4

 24أدبي بنات الريحية الثانوية  5

 35عممي بنات دورا الثانوية  6

 42عممي بنات يطا الثانوية  7

 30عممي بنات الظاىرية الثانوية  8

 40أدبي بنات إذنا الثانوية  9

 26عممي ذكور الشييد ماجد أبو شرار الثانوية  10
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يبيف البيانات األساسية الخاصة بالطمبة الذيف أجابوا عف االختبار  (2)والجدوؿ 

( 2)جدوؿ 

خصائص العينة الديموغرافية الخاصة بالطمبة 

القيـ الناقصة النسبة المئوية العدد المتغيرات 

 الجنس 
 

ػػ 
 40.7 122ذكر 

 39.3 178أنثى 

 التخصص 
 

ػػ 
 55.7 167أدبي 

 44.3 133عممي 

 المعدؿ العاـ في المغة العربية 

 

ػػ 

 32.7 98 65دوف 

65 – 84 113 37.7 

 29.7 89 فما فوؽ 85
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   تجدر اإلشارة إلى أف أعداد طمبة العينة اختمفت مف مدرسة إلى أخرى، ومف صؼ إلى آخر، وذلؾ نتيجة 

فكاف ال بد مف مراعاة ذلؾ . الختالؼ كثافة الطمبة في المدارس مف منطقة إلى أخرى في مجتمع الدراسة

. االختالؼ عند توزيع حجـ العينة عمى الصفوؼ في كؿ مدرسة التي وقع عمييا االختيار العشوائي

: عينة المعمميف والمعممات (ب

-2003شممت ىذه العينة جميع مدرسي المغة العربية ومدرساتيا لمصؼ األوؿ الثانوي لمعاـ الدراسي 

وكاف عدد المعمميف الذكور . معممًا ومعممة باستثناء أربع معممات ومعمميف اثنيف (62)ـ والبالغ عددىـ 2004

%. 46.4معممة أي بنسبة  (26)مف حجـ العينة، وعدد المعممات % 53.6معممًا أي بنسبة  (30)منيـ 

. خصائص العينة الديموغرافية لممعمميف والمعممات (3)ويبيف الجدوؿ 

( 3)جدوؿ 

خصائص العينة الديموغرافية الخاصة بالمعمميف 

القيـ الناقصة النسبة المئوية العدد المتغيرات الرقـ 

 الجنس  1
 

ػ 
 53.6 30ذكر  

 46.4 26أنثى  

 سنوات الخبرة  2

 

ػ 

 21.4 12 سنوات 5أقؿ مف  

 32.1 18 سنوات 5-10 

 10أكثر مف  

سنوات 
26 46.4 

 المؤىؿ العممي  3
 

ػ 
 3.6 2دبموـ  

 91.1 51بكالوريوس  
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 5.4 3ماجستير فأكثر  

 

: أداتا الدراسة. 4

 تحقيقًا لميدؼ الرئيس ليذه الدراسة، بنى الباحث أدوات بحثية متعددة، منيا ما يرتبط بتشخيص 

األخطاء النحوية واإلمالئية، ومنيا يرتبط باألسباب المؤدية لتمؾ األخطاء، وتتمثؿ في بناء استبانة مقدمة إلى 

معممي المغة العربية ومعمماتيا لمصؼ األوؿ الثانوي، في الوقت الذي تركز فيو إحدى ىذه األدوات عمى مقترحات 

. لعالج تمؾ األخطاء

 عف اليدؼ مف إعدادىا، – ما أمكف – وقد راعى الباحث عند تناوؿ كؿ أداة مف ىذه األدوات الحديث 

جراء الصدؽ والثبات ليا، ثـ عرضيا في صورتيا النيائية  ومصادر اشتقاقيا، ووصفيا في صورتيا المبدئية، وا 

: القابمة لمتطبيؽ، ويمكف عرض ذلؾ بالتفصيؿ بما يأتي

: األداة األولى: أوالً 

 اختبار عف األخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي في مديرية تربية جنوب 

.. الخميؿ

وىذا االختبار يضـ عددًا مف األخطاء النحوية واإلمالئية، واليدؼ منو حصر األخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة 

. والواردة في إجابة كؿ طالب مف طمبة عينة الدراسة

: مصادر اشتقاقيا* 

: مف عدة مصادر أىميا (االختبار)اشتقت مفردات ىذه األداة 

، والغتامي (1999)زايد (: بعض الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة الحالية ومف أىـ ىذه الدراسات (1

. )(2003)وبقيمة , (2003)، وسالمة (2002)، وربعي (1998)، والبوسعيدي (1995)

وقد وقع اختيار الباحث عمى ىذه الدراسات لالستعانة بيا في الدراسة الحالية وذلؾ لتشخيص األخطاء النحوية 

. واإلمالئية الشائعة لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي في المدارس الحكومية في مديرية تربية جنوب الخميؿ

: ويتكوف االختبار مف فرعيف

. لمعرفة األخطاء النحوية: الفرع األوؿ
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. لمعرفة األخطاء اإلمالئية: الفرع الثاني

: ويقيس االختبار الميارات اإلمالئية اآلتية

. اليمزة المتوسطة- أ

. اليمزة عمى واو- ب

. اليمزة المتوسطة في مفرد الكممة وجمعيا- ج

. اليمزة المتطرفة وفصؿ الحرؼ عف الكممة- د

. ألؼ التثنية بعد اليمزة المتطرفة- ىػ

. ألؼ التفريؽ بيف واو الجماعة وبيف واو الجمع- و

. األلؼ المينة الممدودة والمقصورة- ز

. التاء المربوطة والتاء المفتوحة- ح

. ىمزة الوصؿ وىمزة القطع- ط

. الحروؼ التي تنطؽ وال تكتب- ي

. الالـ الشمسية والالـ القمرية- ؾ

: ويقيس االختبار الميارات النحوية اآلتية

. (الفعؿ، الفاعؿ، المفعوؿ بو)الجممة الفعمية - أ

. (زماف، مكاف)المفعوؿ فيو ونوعو - ب

. ذات، نسبة/ التمييز ونوعو- ج

. الماضي، والمضارع، واألمر: أسماء األفعاؿ- د

. اسميا، وخبرىا/ األفعاؿ الناقصة، كاف وأخواتيا - ىػ

. إعراب خبر كاف وأخواتيا- و

( 39)نقطة حوؿ القضايا اإلمالئية و (61)نقطة ودرجة واحدة لكؿ نقطة منيا  (100)كما قسـ االختبار إلى 

. نقطة حوؿ القضايا النحوية السالفة الذكر

. يبيف االختبار في صورتو المبدئية ثـ النيائية (2)والممحؽ 
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   Validityصدقيا     * 

تأكد الباحث مف صدؽ اختبار الدراسة بمناقشتو مع األستاذ المشرؼ أواًل، وبعرضو عمى مجموعة مف 

, المحكميف ثانيًا، والذيف أبدوا عددًا مف المالحظات حوؿ بعض األسئمة، وأخذ بعيف االعتبار عند إخراج االختبار

. أسماء المحكميف (3)ثـ يبيف الممحؽ , والجدوؿ اآلتي يوضح توزيع محكمي االختبار

 

 

 

( 4)جدوؿ 

توزيع محكمي اختبار األخطاء النحوية واإلمالئية 

العدد المحكموف الرقـ 

 14محاضروف في الجامعات الفمسطينية  1

 3مشرفوف تربويوف في المغة العربية  2

 17المجموع  4

 

 ومف أىـ المالحظات التي ُأخذ بيا واإلفادة منيا عند وضع االختبار في صورتو النيائية مف قبؿ 

: المحكميف

أشار بعض المحكميف إلى ضرورة ضبط أي وضع الحركة اإلعرابية الالزمة عمى الكممات أو الجمؿ حتى - 1

. يسيؿ فيميا عمى الطمبة

مف االختبار ثـ ألغي ألنو  (3)ىات مثنى الكممات اآلتية في صفحة : إلغاء بعض بنود االختبار لتكرارىا مثؿ- 2

. (ج)يتعارض مع التدريب الرابع في الصفحة األولى 

مف االختبار وحذؼ  (3)صحح الخطأ في الجمؿ اآلتية في صفحة : إلغاء بعض بنود االختبار لصعوبتيا مثؿ- 3

, فعؿ ماضي مبني:  فقرة مف االختبار لصعوبتيا والمتمثمة في تصحيح األخطاء النحوية واإلمالئية اآلتية مثؿ15

........ بما تفكر؟ لما سافرت؟, آداء متميز
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. وىذا ما أخذ بو, اقترح معظـ المحكميف إجراء اختبار قبمي وذلؾ لمتأكد مف أف االختبار يناسب الطمبة أـ ال- 4

. أشار معظـ المحكميف إلى التركيز عمى كتابة اليمزة بأنواعيا وقد أخذ بيذا الرأي- 5

أشار بعض المحكميف إلى وضع المعدؿ العاـ في المغة العربية لمطالب في الفصؿ األوؿ في البيانات - 6

. وقد تـ وضعو, األساسية الخاصة بالطالب

كما اقترح بعضيـ حذؼ اسـ المدرسة وتاريخ تطبيؽ االختبار في البيانات األساسية الخاصة بالطالب وقد تـ 

. حذفو

أما في مجاؿ الصياغة المفظية والكتابية لفقرات االختبار فكانت التغييرات عمى النحو اآلتي كما ىو مبيف في 

(. 5)الجدوؿ 

( 5)جدوؿ 

التغييرات التي حدثت عمى الصياغة الكتابية والمفظية 

الصياغة لنوع الخطأ بعد التغيير الصياغة لنوع الخطأ قبؿ التغيير الرقـ 

أكمؿ النمط نفسو  (عطوؼ)نقوؿ في عطؼ  1
نقوؿ في صيغة المبالغة مف الفعؿ َعَطَؼ 

َعطوؼ، أكمؿ عمى النمط نفسو 

التفاؤؿ مف خمؽ المؤمف التفايؿ مف خمؽ المؤمف  2

قارئوف يقرأوف  3

4 
اكتب الكممة التالية في الجممة المقابمة بعد إجراء 

التعديؿ 

اكتب الكممة الميموزة في الجممة المقابمة بعد 

إجراء التعديؿ 

أف يستخدـ الطمبة المفعوؿ فيو استخدامًا كتابيًا سميمًا  5
أف يستخدـ الطمبة المفعوؿ فيو استخدامًا كتابيًا 

سميمًا 

أجب عف األسئمة اآلتية أجب عف األسئمة التالية  6

 

لفقرات االختبار مع  (Pearson correlation)كما حسب الصدؽ أيضًا باستخراج معامؿ االرتباط بيرسوف 

(. 5-4)الدرجة الكمية لالختبار، وذلؾ كما ىو واضح في الممحؽ 
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لمصفوفة ارتباط فقرات اختبار األخطاء النحوية  (Pearson correlation) أما نتائج معامؿ االرتباط بيرسوف 

أف جميع قيـ  (4)يتبيف لنا مف الممحؽ , الشائعة لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي مع الدرجة الكمية لالختبار

مصفوفة ارتباط فقرات اختبار األخطاء النحوية الشائعة لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي مع الدرجة الكمية 

لالختبار كانت دالة إحصائيًا، مما يشير إلى االتساؽ الداخمي لفقرات المقياس وأنيا تشترؾ معًا في قياس 

((. 4)انظر ممحؽ ).موضوع الدراسة عمى ضوء اإلطار النظري الذي بني المقياس عمى أساسو

لمصفوفة ارتباط فقرات اختبار األخطاء اإلمالئية  (Pearson correlation)وأما نتائج معامؿ االرتباط بيرسوف 

أف جميع قيـ  (5)يتبيف لنا مف الممحؽ , الشائعة لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي مع الدرجة الكمية لالختبار

مصفوفة ارتباط فقرات اختبار األخطاء اإلمالئية الشائعة لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي مع الدرجة الكمية 

لالختبار كانت دالة إحصائيًا، مما يشير إلى االتساؽ الداخمي لفقرات االختبار وأنيا تشترؾ معًا في قياس 

((. 5)انظر ممحؽ ).موضوع الدراسة عمى ضوء اإلطار النظري الذي بني المقياس عمى أساسو

  Reliabilityثباتيا * 

طالبًا، وبعد  (15)      وزع الباحث االختبار القبمي عمى عينة مف الطمبة بناًء عمى آراء المحكميف شممت 

أسبوعيف تـ إعادة تطبيؽ االختبار مرة أخرى، عمى الطمبة أنفسيـ، وعميو تـ حساب معامؿ االرتباط بيرسوف 

Pearson correlation وتـ 0.000 مع الداللة اإلحصائية 0.86 بيف االختبار القبمي والبعدي وبمغت قيمة ر 

حساب الثبات الختبار األخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي بطريقة االتساؽ 

، كما تـ حساب (Cronbach Alpha)الداخمي وعمى الدرجة الكمية لمعينة حسب معادلة الثبات كرونباخ ألفا 

(. 6)الثبات عمى عينة الدراسة الكمية، وذلؾ كما ىو موضح في الجدوؿ 

 (6)جدوؿ 

الختبار األخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة لدى  (Cronbach Alpha)نتائج معادلة الثبات كرونباخ ألفا 

.   طمبة الصؼ األوؿ الثانوي في مديرية تربية جنوب الخميؿ

 االختبار عدد الفقرات Alphaقيمة 
 الرقم

 -1 األخطاء النحوية  37 0.91
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 -2 األخطاء اإلمالئية 63 0.93

 -3 الدرجة الكمية 100 0.95

 

إلى أف اختبار الدراسة بشقيو األخطاء النحوية واإلمالئية والدرجة الكمية  (6)تشير المعطيات الواردة في الجدوؿ 

. تتمتع بدرجة عالية مف الثبات

 

: األداة الثانية: ثانياً 

.  استبانة الكشؼ عف أسباب وقوع طمبة الصؼ األوؿ الثانوي في األخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة

وضعت ىذه االستبانة لممعمميف والمعممات، وكاف اليدؼ منيا التعرؼ إلى أسباب وقوع طمبة الصؼ األوؿ 

,  الثانوي في األخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة، واقتراح أسس العالج المناسبة

 وقد بنيت االستبانة بعد االطالع عمى األدب التربوي والدراسات السابقة واإلطار النظري لمدراسة الحالية 

األوؿ عف األسباب، : وبعض المتخصصيف في المغة العربية، إضافة إلى خبرة الباحث، وىي مقسـ إلى جزأيف

أسباب رئيسة ويندرج  (6)يمثؿ االستبانة في صورتيا النيائية مف  (6)والثاني عف مقترحات العالج، والممحؽ 

. مقترحًا عالجياً  (34)سببًا و (45)تحت كؿ سبب عدة أسباب، وتتكوف األسباب الفرعية مف 

     Validityصدقيا  * 

وسالمة , وذلؾ لمتأكد مف مناسبة فقراتيا، وشموليا, عرضت االستبانة قبؿ التطبيؽ عمى سبعة عشر محكماً - 1

.  صياغتيا

بناًء عمى آراء المحكميف مف أساتذة جامعات القدس والخميؿ وبيت لحـ تـ دمج فقرات االستبانة بعضيا مع - 2

. بعض

. اقترح بعض المحكميف جعؿ درجة الموافقة خمس درجات بدؿ ثالث درجات وىذا ما أخذ بعيف االعتبار- 3

. أضاؼ بعض المحكميف إلى حذؼ جممة ضعؼ السمع والبصر عند الطمبة ودمجيا في جممة واحدة- 4

. أشار بعض المحكميف إلى إبداؿ صياغة بعض األسباب الرئيسة صياغة أخرى وىذا ما أخذ باالعتبار- 5
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ُحِسَب صدؽ األداة باستخراج معامؿ االرتباط بيرسوف لفقرات الدراسة مع الدرجة الكمية لممقياس وذلؾ كما - 6

(. 7)ىو واضح في الممحؽ 

المعمميف لمصفوفة ارتباط فقرات مقياس تصورات  (Pearson correlation)أما نتائج معامؿ االرتباط بيرسوف 

يتبيف لنا مف , الخميؿ حوؿ أسباب األخطاء النحوية واإلمالئية لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي في مديرية تربية جنوب

األخطاء النحوية واإلمالئية  أف جميع قيـ مصفوفة ارتباط فقرات مقياس تصورات المعمميف حوؿ أسباب (7)الممحؽ 

 الكمية لممقياس كانت دالة الشائعة لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي في مديرية تربية جنوب الخميؿ مع الدرجة

إحصائيًا، مما يشير إلى االتساؽ الداخمي لفقرات المقياس وأنيا تشترؾ معًا في قياس موضوع الدراسة عمى 

((. 7)انظر الممحؽ ).ضوء اإلطار النظري الذي بني المقياس عمى أساسو

لمصفوفة ارتباط فقرات مقياس تصورات  (Pearson correlation)وأما نتائج معامؿ االرتباط بيرسوف 

المعمميف حوؿ طرؽ عالج األخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي في مديرية تربية 

أف جميع قيـ مصفوفة ارتباط فقرات مقياس تصورات المعمميف حوؿ  (8)يتبيف لنا مف الممحؽ , جنوب الخميؿ

طرؽ عالج األخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي في مديرية تربية جنوب الخميؿ 

مع الدرجة الكمية لممقياس كانت دالة إحصائيًا، مما يشير إلى االتساؽ الداخمي لفقرات المقياس وأنيا تشترؾ معًا 

((. 8)انظر الممحؽ ).في قياس موضوع الدراسة عمى ضوء اإلطار النظري الذي بني المقياس عمى أساسو

  Reliabilityثباتيا   * 

     ُحِسَب الثبات ألداة الدراسة بمجاالتيا المختمفة والدرجة الكمية بطريقة االتساؽ الداخمي حسب معادلة الثبات 

(. 7)كرونباخ ألفا، وقد جاءت النتائج كما ىي واضحة في الجدوؿ 
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 (7)جدوؿ 

. لمجاالت الدراسة والدرجة الكمية (Cronbach Alpha)نتائج معادلة الثبات كرونباخ ألفا

قيمة ألفا   األسباب عدد الفقرات
 الرقم

 1 عضوية 7 0.65

 2 تربوية 8 0.64

 3 المنياج المدرسي 6 0.72

 4 اإلدارة المدرسية والنظاـ التعميمي 10 0.83

 5 خصائص المغة المكتوبة واالزدواجية 7 0.69

طرؽ التدريس  7 0.86 6 

 7 الدرجة الكمية 45 0.90

 8 طرؽ العالج 34 0.92

 

أف جميع مجاالت الدراسة والدرجة الكمية تتمتع بدرجة  (7)تشير المعطيات الواردة في ىذا الجدوؿ 

. عالية مف الثبات

:  خطوات إجراء الدراسة. 5

 لما كاف اليدؼ مف ىذه الدراسة يتمثؿ في تشخيص األخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة لدى طمبة 

الصؼ األوؿ الثانوي في مديرية تربية جنوب الخميؿ ومعرفة أسبابيا وكيفية عالجيا، فقد اتبع الباحث الخطوات 

جرائيا . اآلتية في تطبيؽ دراستو وا 
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وجيت الدراسات العميا في جامعة القدس إلى مديرية التربية والتعميـ في جنوب الخميؿ كتابًا مف أجؿ تسييؿ - 1

وتوزيع االستبانتيف عمى معممي المدارس ومعمماتيا والممحؽ , ميمة الباحث في تطبيؽ االختبار سالؼ الذكر

. يوضح ىذه الخطوة ويثبتيا (9)

صدار كتاب مف مكتب مدير التربية إلى مديري المدارس - 2 بعد الحصوؿ عمى موافقة مديرية التربية والتعميـ وا 

ومديراتيا لتسييؿ ميمة الباحث، طبؽ الباحث االختبار عمى طمبة المدارس التي اختيرت عشوائيًا، ووزعت 

( 10)والممحؽ . االستبانات عمى المعمميف والمعممات الذيف يدرسوف المغة العربية لطمبة الصؼ األوؿ الثانوي

. يوضح كتاب مديرية التربية والتعميـ إلى المدارس المذكورة سابقاً 

وزع الباحث االستبانات عمى المدارس والمعمميف . بعد إعداد االختبار واالستبانتيف في صورتييما النيائيتيف- 3

ـ حيث كاف ذلؾ قبؿ نياية الدواـ المدرسي 2003/2004مف الفصؿ الدراسي الثاني عاـ  (5)في شير 

. بأسبوعيف

. راقب الباحث بنفسو سير االمتحاف وساعده في ذلؾ المعمموف والمعممات لمحد مف عمميات الغش- 4

وبعد االنتياء مف االختبار الذي استغرؽ يوميف مف توزيعو عمى الطمبة، والمدة الزمنية لتطبيؽ االختبار كانت - 

. ما بيف الحصة الواحدة ونصؼ الحصة أي ساعة واحدة تقريباً 

. ثـ جمع الباحث االختبار عمى دفعتيف بعد التأكد مف أف جميع الطمبة قاموا بتسميـ أوراقيـ

. بعد ذلؾ صحح الباحث نفسو األوراؽ فاستغرؽ التصحيح أسبوعًا واحداً - 5

إدخاؿ نتائج تحميؿ األخطاء في جياز الحاسوب ومعالجتيا إحصائيًا إلخراج النتائج المتعمقة بفروض - 6

. الدراسة، وكذلؾ حساب معامؿ الثبات والصدؽ لالختبار واالستبانة

:  متغيرات الدراسة. 7

المتغيرات المستقمة          - أ

(. ذكر، أنثى)الجنس  (1)

(. عممي، أدبي)التخصص ولو مستوياف،  (2)

(. دبموـ، بكالوريوس، ماجستير فأكثر)المؤىؿ العممي  (3)

. ( سنوات10 سنوات، أكثر مف 10-5 سنوات، مف 5أقؿ مف )سنوات الخبرة وليا ثالثة مستويات  (4)
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. المعدؿ العاـ في المغة العربية (5)

المتغير التابع - ب

.  األخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة أسبابيا وطرؽ عالجيا

 

 

: المعالجة اإلحصائية. 8

 بعد جمع بيانات الدراسة، راجعيا الباحث تمييدًا إلدخاليا إلى الحاسوب، وقد تمت ىذه العممية 

 درجات، 5بإعطائيا أرقامًا معينة، أي بتحويؿ اإلجابات المفظية إلى رقمية، حيث أعطيت اإلجابة موافؽ بشدة 

 درجات، غير موافؽ درجتيف، وأعطيت اإلجابة غير موافؽ بشدة درجة واحدة، بحيث 3 درجات، محايد 4موافؽ 

كمما زادت الدرجة زادت تصورات المعمميف ألسباب األخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة لدى طمبة الصؼ األوؿ 

. الثانوي وطرؽ عالجيا والعكس صحيح

 وقد تمت المعالجة اإلحصائية لمبيانات باستخراج األعداد، والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، 

 One Way Analysis of)، واختبار تحميؿ التبايف األحادي (t test)واالنحرافات المعيارية، واختبارات 

Variance ) ومعامؿ االرتباط بيرسوف ،(Pearson correlation)  ومعادلة الثبات كرونباخ ألفا

(Cronbach Alpha) وذلؾ باستخداـ برنامج الرـز اإلحصائية ،(SPSS .)
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 الفصل الرابع
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الفصؿ الرابع 

نتائج الدراسة  

وتائح انسؤال األأل . 1

وتائح انسؤال انثاوي . 2

فحص فزضياث انذراست . 3

وتائح انفزضيت األأني . أ

وتائح انفزضيت انثاويت . ب

وتائح انفزضيت انثانثت . ج

وتائح انسؤال انثانث . 4

وتائح انسؤال انزابع . 5

وتائح انسؤال انخامس . 6

وتائح انسؤال انسادس . 7

انخالصت . 8
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الفصؿ الرابع 

نتائج الدراسة  

يتضمف ىذا الفصؿ عرضًا كاماًل ومفصاًل لنتائج الدراسة وذلؾ لإلجابة عف تساؤالت الدراسة وأىدافيا ولمتحقؽ 

: مف صحة فرضياتيا باستخداـ التقنيات اإلحصائية المناسبة وفيما يمي عرض ذلؾ بالتفصيؿ

: نتائج السؤاؿ األوؿ الذي ينص عمى ما يمي .1

ما األخطاء النحوية الشائعة لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي في مديرية تربية جنوب الخميؿ؟ 

لإلجابة عف سؤاؿ الدراسة الثاني استخرجت األعداد، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لألخطاء 

(.  8)النحوية الشائعة لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي مرتبة حسب األىمية، وذلؾ كما ىو موضح في الجدوؿ 
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( 8)جدوؿ 

األعداد، المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لألخطاء النحوية الشائعة لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي 

. مرتبة حسب األىمية

االنحراؼ 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

العدد 
األخطاء النحوية 

 

 (نسبة/ ذات )التمٌٌز  300 2.02 1.37

 (كاف وأخواتيا)األفعاؿ الناقصة  300 1.56 1.24

 إعراب خبر كاف أو إحدى أخواتيا 300 1.34 0.79

 المفعوؿ بو 300 1.20 0.86

 اسـ كاف وأخواتيا 300 1.16 1.09

 خبر كاف وأخواتيا 300 1.12 1.00

 (مكاف/ زماف )المفعوؿ فيو  300 0.94 0.83

 الفاعؿ 300 0.91 0.81

: أسماء األفعاؿ 

 الماضي 300 0.71 0.45

 المضارع 300 0.71 0.45

األمر  300 0.53 0.49

الفعؿ  300 0.37 0.73

 الدرجة الكمية 300 12.57 10.11

 

األخطاء النحوية الشائعة لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي مرتبة حسب األىمية، وقد  (8)     يوضح لنا الجدوؿ 

 (كاف وأخواتيا)، فاألفعاؿ الناقصة2.02بمتوسط حسابي  (نسبة/ذات)األخطاء الخاصة بالتمييز: جاء في مقدمتيا

، فخبر كاف 1.16،  فاسـ كاف وأخواتيا 1.20فالمفعوؿ بو , 1.34، فإعراب خبر كاف أو إحدى أخواتيا , 1.56
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، 0.71، واسـ الفعؿ المضارع 0.71، فاسـ الفعؿ الماضي 0.91فالفاعؿ , 0.94، فالمفعوؿ فيو 1.12وأخواتيا 

، باإلشارة إلى أف المتوسط الحسابي لدرجة شيوع 0.37، وأخيرًا الفعؿ بمتوسط حسابي 0.53واسـ فعؿ األمر 

يؤكد الجدوؿ أف أعمى , 16.48األخطاء النحوية  لمصؼ األوؿ الثانوي عمى الدرجة الكمية لممقياس قد بمغت 

.    وأدنى خطأ يتمثؿ في الفعؿ, والمفعوؿ فيو (نسبة, ذات)خطأ نحوي يتمثؿ في التمييز وأنواعو 

: نتائج السؤاؿ الثاني الذي ينص عمى ما يمي. 2 

ما األخطاء اإلمالئية الشائعة لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي؟   

لإلجابة عف سؤاؿ الدراسة األوؿ استخرجت األعداد، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لألخطاء 

(.  9)اإلمالئية الشائعة لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي مرتبة حسب األىمية، وذلؾ كما ىو موضح في الجدوؿ 
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( 9)جدوؿ 

األعداد، المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لألخطاء اإلمالئية الشائعة لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي 

. مرتبة حسب األىمية

االنحراؼ 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

العدد 
األخطاء اإلمالئية 

 

 همزة القطع وهمزة الوصل 300 3.84 2.42

 اليمزة المتوسطة 300 3.14 2.40

 اليمزة المتوسطة في مفرد الكممات وجمعيا 300 2.03 1.88

 اليمزة المتطرفة وفصؿ الحرؼ عف الكممة 300 1.72 1.65

 ألؼ التفريؽ بيف واو الجماعة وبيف واو الجمع 300 1.45 1.06

 اليمزة عمى واو 300 1.10 1.58

 الحروؼ التي تنطؽ وال تكتب 300 1.06 1.05

 ألؼ التثنية بعد اليمزة المتطرفة 300 1.00 1.29

 األلؼ المينة الممدودة والمقصورة 300 0.83 0.77

 الالـ الشمسية والالـ القمرية 300 0.63 1.24

 التاء المربوطة والتاء المفتوحة 300 0.41 0.73

 الدرجة الكمية 300 17.25 11.20

 

األخطاء اإلمالئية الشائعة لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي مرتبة حسب األىمية،  (9)         يوضح لنا الجدوؿ 

، فاليمزة المتوسطة 3.84األخطاء الخاصة بيمزة الوصؿ وىمزة القطع بمتوسط حسابي : وقد جاء في مقدمتيا

، 1.72، فاليمزة المتطرفة وفصؿ الحرؼ عف الكممة 2.03، فاليمزة المتوسطة في مفرد وجمع الكممات 3.14

، فالحروؼ التي تنطؽ وال تكتب 1.10، فاليمزة عمى واو 1.45فألؼ التفريؽ بيف واو الجماعة وبيف واو الجمع 

، فالالـ الشمسية والالـ 0.83، فاأللؼ المينة الممدودة والمقصورة 1.00، فألؼ التثنية بعد اليمزة المتطرفة 1.06
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، مع العمـ أف المتوسط الحسابي 0.41، وأخيرًا التاء المربوطة والتاء المفتوحة بمتوسط حسابي 0.63القمرية 

يؤكد , 17.25لدرجة شيوع األخطاء اإلمالئية  لمصؼ األوؿ الثانوي عمى الدرجة الكمية لممقياس قد بمغت 

الجدوؿ أف أعمى نسبة خطأ إمالئي تتمثؿ في ىمزة القطع وىمزة الوصؿ وأدنى نسبة تتمثؿ في الالـ الشمسية 

.  والالـ القمرية

فحص فرضيات الدراسة . 3

:  والتي تنص عمى ما يمي, نتائج الفرضية األولى-  أ

في األخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة  لدى  (α = 0.05) ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى 

.   طمبة الصؼ األوؿ الثانوي تعزى لمتغير الجنس

لمفروؽ في األخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة   (t test) لمتحقؽ مف صحة الفرضية األولى استخدـ اختبار ت 

(. 10)لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي تعزى لمتغير الجنس، وذلؾ كما ىو موضح في الجدوؿ  

( 10)جدوؿ 

لمفروؽ في األخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي تعزى  (t test)نتائج اختبار ت 

لمتغير الجنس 

الداللة 

 اإلحصائية

قيمة ت 

 المحسوبة

درجات 

 الحرية

االنحراؼ 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

 الجنس العدد
األخطاء 

 

 

0.000 

 

3.828 

 

298 

 ذكر 122 18.46 6.72

 النحوية

 أنثى 178 15.11 8.37

 

0.001 

 

3.307 

 

298 

 ذكر 122 19.69 9.62

 اإلمالئية

 أنثى 178 15.57 11.90

 

0.000 

 

3.775 

 

298 

 ذكر 122 38.16 15.10

 الدرجة الكمية

 أنثى 178 30.69 19.10
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 في (α = 0.05)أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى  (10)يتضح لنا مف الجدوؿ 

األخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي تعزى لمتغير الجنس، وقد كانت ىذه الفروؽ 

لصالح الطمبة الذكور، الذيف كانت درجة شيوع األخطاء النحوية واإلمالئية عندىـ أعمى منيا لدى اإلناث، سواء 

، أو الدرجة الكمية 19.69، أو األخطاء اإلمالئية بمتوسط حسابي 18.46في األخطاء النحوية بمتوسط حسابي 

.  38.16بمتوسط حسابي 

: والتي تنص عمى ما يمي, نتائج الفرضية الثانية- ب

في األخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة   (α = 0.05)      ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى 

.   لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي تعزى لمتغير التخصص

لمفروؽ في األخطاء النحوية واإلمالئية  (t test)  لمتحقؽ مف صحة الفرضية الثانية استخدـ اختبار ت 

(. 11)الشائعة  لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي تعزى لمتغير التخصص، وذلؾ كما ىو واضح في الجدوؿ 

( 11)جدوؿ 

لمفروؽ في األخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي في  (t test)نتائج اختبار ت 

. مديرية تربية جنوب الخميؿ تعزى لمتغير التخصص

الداللة 

 اإلحصائية

قيمة ت 

 المحسوبة

درجات 

 الحرية

االنحراؼ 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

 التخصص العدد
األخطاء 

 

 

0.000 

 

8.356 

 

298 

 أدبي 167 19.55 6.96

 النحوية

 عممي 133 12.62 7.34

 

0.000 

 

9.882 

 

298 

 أدبي 167 22.09 10.86

 اإلمالئية

 عممي 133 11.16 8.29

 

0.000 

 

10.023 

 

298 

 أدبي 167 41.64 16.65

 الدرجة الكمية

 عممي 133 23.78 14.18
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في  (α = 0.05)أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى  (11)يتضح لنا مف الجدوؿ 

األخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي في مديرية تربية جنوب الخميؿ تعزى لمتغير 

التخصص، وقد كانت ىذه الفروؽ لصالح الطمبة في الفرع األدبي، الذيف كانت درجة شيوع األخطاء النحوية 

، 19.55واإلمالئية عندىـ أعمى منيا لدى الطمبة في الفرع العممي، سواء في األخطاء النحوية بمتوسط حسابي 

. 41.64، أو الدرجة الكمية بمتوسط حسابي 22.09أو األخطاء اإلمالئية بمتوسط حسابي 

: والتي تنص عمى ما يمي, نتائج الفرضية الثالثة- ج

في األخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة لدى  (α = 0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى 

.  طمبة الصؼ األوؿ الثانوي في مديرية تربية جنوب الخميؿ تعزى لمتغير المعدؿ العاـ في المغة العربية

 one way analysis of)لمتحقؽ مف صحة الفرضية الثالثة استخدـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي 

variance)  لمفروؽ في األخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي في مديرية تربية

(. 12)جنوب الخميؿ تعزى لمتغير المعدؿ العاـ في المغة العربية، وذلؾ كما ىو واضح في الجدوؿ 
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( 12)جدوؿ 

لمفروؽ في األخطاء النحوية  (one way analysis of variance)نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي 

واإلمالئية الشائعة لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي في مديرية تربية جنوب الخميؿ تعزى لمتغير المعدؿ العاـ في 

. المغة العربية

الداللة 

 اإلحصائية

قيمة ؼ 

 المحسوبة

متوسط 

 المربعات

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

 مصدر التبايف
األخطاء 

 

 

0.000 
  

68.078 

 بيف المجموعات 2 5882.122 294.061

 داخؿ المجموعات 297 12830.758 43.201 النحوية

 المجموع 299 18712.880 -

0.000 93.558 

 بيف المجموعات 2 14498.157 7249.078

داخؿ المجموعات  297 23012.093 77.482 اإلمالئية

 المجموع 299 37510.250 -

 

0.000 
 

100.357 

 بيف المجموعات 2 38801.759 19400.879

 داخؿ المجموعات 297 57415.371 193.318 الدرجة الكمية

 المجموع 299 96217.130 -

 

في  (α = 0.05)أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى (12)يتضح لنا مف الجدوؿ 

. األخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي تعزى لمتغير المعدؿ العاـ في المغة العربية

لممقارنات البعدية في األخطاء النحوية واإلمالئية  (Tukey)وإليجاد مصدر ىذه الفروؽ استخرج اختبار توكي 

الشائعة لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي في مديرية تربية جنوب الخميؿ تعزى لمتغير المعدؿ العاـ في المغة 

(. 13)العربية، وذلؾ كما ىو موضح في الجدوؿ 
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( 13)جدوؿ 

األعداد، المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لألخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة لدى طمبة الصؼ األوؿ 

.  تعزى لمتغير المعدؿ العاـ في المغة العربيةفي مذيزيت تزبيت خىوب انخهيمالثانوي 

االنحراؼ المعياري 

 

 العدد المتوسط الحسابي

المعدؿ العاـ في المغة 

 العربية

 األخطاء

 65دوف  98 22.66 6.12

 84-65 113 14.59 6.94 النحوية

  فما فوؽ85 89 12.06 6.56

 65دوف  98 26.76 9.95

 84-65 113 14.90 9.22 اإلمالئية

  فما فوؽ85 89 9.75 6.62

 65دوف  98 49.42 14.76

 84-65 113 29.49 14.65 الدرجة الكمية

  فما فوؽ85 89 21.82 11.77
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( 14)جدوؿ 

لممقارنات البعدية في األخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة لدى طمبة الصؼ األوؿ  (Tukey)نتائج اختبار توكي 

.  تعزى لمتغير المعدؿ العاـ في المغة العربية في مذيزيت تزبيت خىوب انخهيمالثانوي

 األخطاء انممارواث 65دأن  84-65  فما فوق85

 65دأن   8.07* 10.59*

 84-65   2.52* انىحويت

  فما فوق85   

 65دأن   11.86* 17.01*

 84-65   5.14* اإلمالئيت

  فما فوق85   

 65دأن   19.93* 27.60*

 84-65   7.67* انذرخت انكهيت

  فما فوق85   

 

في األخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة  لدى طمبة  (14) البعدية الواردة في الجدوؿ 1*تشير المقارنات

الصؼ األوؿ الثانوي تعزى لمتغير المعدؿ العاـ في المغة العربية أف المقارنات كانت بيف الطمبة ذوي التحصيؿ 

ولصالح الطمبة ذوي التحصيؿ  (84-65)وبيف ذوي التحصيؿ المتوسط (65دوف )المتدني في المغة العربية

المتدني، الذيف كانت األخطاء النحوية واإلمالئية أشيع عندىـ، وكانت المقارنات أيضًا بيف الطمبة ذوي التحصيؿ 

ولصالح الطمبة ذوي التحصيؿ  ( فما فوؽ85)وبيف ذوي التحصيؿ المرتفع (65دوف )المتدني في المغة العربية

وبيف ذوي  (84-65)المتدني، وأخيرًا كانت المقارنات بيف الطمبة ذوي التحصيؿ المتوسط في المغة العربية

ولصالح الطمبة ذوي التحصيؿ المتوسط، الذيف كانت األخطاء النحوية واإلمالئية  ( فما فوؽ85)التحصيؿ المرتفع

. عندىـ أشيع

                                                 

 (α = 0.05)دانت إحصائياًال عىذ مستوى انذونت  *
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: نتائج السؤاؿ الثالث والذي ينص عمى ما يمي. 4

 في مذيزيت        ما تصورات المعمميف حوؿ أسباب األخطاء النحوية واإلمالئية لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي

؟   تزبيت خىوب انخهيم

      لإلجابة عف سؤاؿ الدراسة الثالث استخرجت األعداد، المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات 

المعمميف حوؿ أسباب األخطاء النحوية واإلمالئية لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي في مجاالت الدراسة والدرجة 

(. 16-15)الكمية، باإلضافة إلى فقرات الدراسة، وذلؾ كما ىو موضح في الجدوليف 

( 15)جدوؿ 

األعداد، المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات المعمميف حوؿ أسباب األخطاء النحوية واإلمالئية 

.  في مجاالت الدراسة والدرجة الكمية في مذيزيت تزبيت خىوب انخهيملدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي

االنحراؼ المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  األسباب 

 عضوية 56 3.45 0.60

 تربوية 56 3.67 0.57

 المنياج المدرسي 56 3.07 0.70

 اإلدارة المدرسية والنظاـ التعميمي 56 3.20 0.74

 خصائص المغة المكتوبة واالزدواجية 56 3.74 0.65

طرؽ التدريس  56 3.33 0.88

 الدرجة الكمية 56 3.41 0.48

 

تصورات المعمميف حوؿ أسباب األخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة لدى طمبة  (15)يوضح لنا الجدوؿ 

:  في مجاالت الدراسة والدرجة الكمية، وقد جاء في مقدمتيا في مذيزيت تزبيت خىوب انخهيمالصؼ األوؿ الثانوي

، فاألسباب الخاصة 3.67، فاألسباب التربوية بمتوسط حسابي 3.45األسباب العضوية بمتوسط حسابي 

, 3.20فاألسباب المتعمقة باإلدارة المدرسية والنظاـ التعميمي , 3.07بالمنياج المدرسي بمتوسط حسابي 
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فاألسباب المتعمقة بطرؽ , 3.74فاألسباب المتعمقة بخصائص المغة المكتوبة واالزدواجية بمتوسط حسابي 

. 3.33التدريس 

( 16)جدوؿ 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات المعمميف حوؿ أسباب األخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة 

.  الثانوي في فقرات الدراسة مرتبة حسب األىمية في مذيزيت تزبيت خىوب انخهيملدى طمبة الصؼ األوؿ

االنحراؼ المعياري  المتوسط الحسابي  األسباب  الرقـ 
 1 .ضعؼ الطمبة في القواعد النحوية 4.45 0.71
 2 .ضعؼ القابمية واالستعداد لمتعميـ الذاتي لدى الطمبة 4.41 0.78
 3 .قمة متابعة أولياء األمور أبناءىـ دراسياً  4.38 0.98

1.01 4.27 
ضعؼ التزاـ الطمبة بالتحدث بالمغة العربية الفصحى في 

 .المدرسة وخارجيا
4 

 5 .كثرة عدد الطمبة في الصؼ الواحد 4.25 1.13

0.92 4.20 
شيوع الميجة العامية في وسائؿ اإلعالـ عمى ألسنة المتحدثيف 

 .بيا
6 

 7 .ضعؼ التحصيؿ الدراسي عند الطمبة 4.20 0.74
 8 .عدـ تخصيص كتاب لإلمالء 4.00 1.04
 9 .استخداـ مفردات غير عربية في الحياة اليومية 3.91 0.95
 10 .تدني مستوى الذكاء عند الطمبة 3.82 0.87
 11 .عدـ استخداـ وسائؿ تقنية في تدريس النحو واإلمالء 3.70 1.12
 12 .قصور عقمي عند بعض الطمبة 3.59 1.23

1.17 3.57 
األخطاء الشائعة التي يجدىا الطمبة في الصحؼ والمجالت 

 .والالفتات
13 

 14 .إىماؿ وضع النقط لبعض الحروؼ 3.54 1.14
 15 .قمة مواظبة الطمبة عمى الدواـ 3.52 1.02
 16 .قمة الربط بيف شرح القاعدة والتدريب عمييا 3.50 1.14
 17 .ارتباط بعض قواعد اإلمالء بالنحو والصرؼ 3.45 1.19
 18 .قمة تدريب الطمبة عمى رسـ الميارات اإلمالئية 3.45 1.02
 19 .عدـ الربط بيف القاعدة النحوية والمعنى عند التدريس 3.45 1.27
 20 .الخوؼ والخجؿ عند بعض الطمبة 3.43 1.14
 21 .قمة نسبة الدرجات المخصصة لإلمالء 3.32 1.11

االنحراؼ المعياري  المتوسط الحسابي  األسباب  الرقـ 
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 22 .قمة تدريب الطمبة عمى تصويب األخطاء 3.30 1.23
 23 .صعوبة بعض القواعد اإلمالئية والنحوية المقررة عمى الطمبة 3.29 1.27
 24 .عدـ مراعاة المعمـ النطؽ السميـ لمحروؼ 3.29 1.18
 25 .االقتصار عمى الطمبة المتميزيف في حؿ بعض التماريف 3.27 1.28
 26 .عدـ استخداـ الوسائؿ المعينة 3.27 1.07
 27 .قمة استخداـ المعمميف المغة الفصحى أماـ الطمبة 3.25 1.26

1.30 3.21 
عدـ اىتماـ المعمميف بتصحيح أخطاء الطمبة في القراءة 

 .والكتابة
28 

 29 .ضعؼ البصر عند بعض الطمبة 3.21 1.15
 30 .زيادة عدد الحصص األسبوعية التي يتمقاىا المعمـ 3.20 1.22
 31 .عدـ توافر الوسائؿ التعميمية 3.18 1.09
 32 .عدـ تحفيز الطمبة مف قبؿ المعمميف 3.16 1.27

1.27 3.16 
قمة تخصيص معمـ المغة العربية وقتًا إضافيًا أو تدريبات 

 .إضافية لمطمبة الضعفاء
33 

 34 .قمة جاذبية الكتاب المقرر إخراجاً  3.09 1.13
 35 .ضعؼ التكامؿ في تدريس فروع المغة العربية 3.09 1.21
 36 .إمالء المعمـ قدرًا كبيرًا مف الكممات دفعة واحدة 3.07 1.18
 37 .ضعؼ السمع عند بعض الطمبة 3.07 1.07
 38 .عدـ تزويد اإلدارة لممكتبة بالمراجع 3.07 1.14
 39 .عدـ تنفيذ التعميمات 3.05 1.10

1.18 2.95 
ضعؼ متابعة اإلدارة المدرسية لممعمميف في حصص اإلمالء 

 .والنحو
40 

 41 .ضعؼ اإلشراؼ التربوي 2.82 1.35
 42 .عدـ عقد دورات تدريبية لمعممي المغة العربية 2.71 1.14
 43 .ضعؼ عضالت اليد عند بعض الطمبة 2.62 1.12
 44 .صعوبة بعض القطع اإلمالئية 2.48 0.91
. صعوبة مفردات مادة كتب المغة العربية 2.45 1.09 45 

 

تصورات المعمميف حوؿ أسباب األخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة لدى طمبة الصؼ  (16)يوضح لنا الجدوؿ 

ضعؼ الطمبة في القواعد النحوية : األوؿ الثانوي في فقرات الدراسة مرتبة حسب األىمية، وقد جاء في مقدمتيا

، وقمة 4.41، وضعؼ القابمية واالستعداد لمتعميـ الذاتي لدى الطمبة بمتوسط حسابي 4.45بمتوسط حسابي 

، وضعؼ التزاـ الطمبة بالتحدث بالمغة العربية الفصحى في المدرسة 4.38متابعة أولياء األمور أبناءىـ دراسيًا 
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صعوبة . مقابؿ ذلؾ كاف أقؿ ىذه األسباب شيوعاً . 4.25، وكثرة عدد الطمبة في الصؼ الواحد 4.27وخارجيا 

، أو ضعؼ 2.48، أو صعوبة بعض القطع اإلمالئية 4.25مفردات مادة كتب المغة العربية بمتوسط حسابي 

 .2.71، أو عدـ عقد دورات تدريبية لمعممي المغة العربية 2.62عضالت اليد عند بعض الطمبة 

: نتائج السؤاؿ الرابع الذي ينص عمى ما يمي. 5

 في ما تصورات المعمميف حوؿ طرؽ عالج األخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي

؟   مذيزيت تزبيت خىوب انخهيم

لإلجابة عف سؤاؿ الدراسة الرابع استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات 

المعمميف حوؿ طرؽ عالج األخطاء النحوية واإلمالئية لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي في مديرية تربية جنوب 

(. 17)الخميؿ مرتبة حسب األىمية، وذلؾ كما ىو موضح في الجدوؿ 

( 17)جدوؿ 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات المعمميف حوؿ طرؽ عالج األخطاء النحوية واإلمالئية 

. الشائعة لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي في مديرية تربية جنوب الخميؿ مرتبة حسب األىمية

االنحراؼ المعياري  المتوسط الحسابي  طرؽ العالج  الرقـ 
 1 .أف ييتـ المعمـ بتطبيؽ القاعدة أكثر مف اىتمامو بحفظيا 4.48 0.91
 2 .تشجيع الطمبة عمى التحدث بالفصحى في الموضوعات المختمفة 4.41 0.91
 3 .مراعاة التعامؿ بيف فروع المغة 4.34 0.81

0.96 4.27 
التزاـ معممي المواد الدراسية المختمفة باستخداـ المغة الفصيحة عند 

 .مخاطبتيـ الطمبة
4 

 5 .تدريب الطمبة عؿ استخداـ عالمات الترقيـ استخدامًا سميماً  4.25 1.08
 6 .التنويع في طرائؽ التدريس 4.25 0.83

0.99 4.25 
توجيو الطمبة إلى إعداد النصوص القرائية في بيوتيـ قبؿ قراءتيا في 

 .الصؼ
7 

 8 .تشجيع الطمبة عمى حفظ مختارات مف النصوص القرآنية واألدبية 4.25 0.85
 9 .أف يبذؿ المعمـ جيده لتحقيؽ التكامؿ بيف فنوف المغة العربية 4.23 0.85
 10 .إشعار الطمبة بحاجتيـ إلى القواعد ليشعروا بأىميتيا 4.23 0.97

االنحراؼ المعياري  المتوسط الحسابي  طرؽ العالج  الرقـ 
 11 .تشجيع الطمبة عمى القياـ بالواجبات البيتية المتعمقة بالوظائؼ النحوية 4.21 0.96
 12 .تشجيع الطمبة عمى استخداـ المكتبات 4.21 0.98



 91 

 13 .االىتماـ بطريقة التدريس 4.18 0.89

1.08 4.12 
العناية بتدريس القواعد النحوية والصرفية واإلمالئية لمطمبة مف خالؿ 

 .النصوص المتكاممة
14 

 15 .االىتماـ بتدريب الطمبة تدريبًا عمميًا منظماً  4.11 0.82
 16 .العناية الخاصة بحاالت الضعؼ الفردية في دروس القواعد واإلمالء 4.11 1.00
 17 .ضبط كممة النص المقروء وال سيما الكممات مظنة الخطأ 4.07 1.05
 18 .تشجيع اآلباء ألبنائيـ عمى القياـ بأنشطة كتابية وقرائية ومساعدتيـ فييا 4.05 1.06
 19 .حث الطمبة عمى المطالعات الخارجية 4.05 0.96
 20 .استغالؿ الدافعية لدى الطمبة، والتعزيز المباشر المستمر 4.05 0.94
 21 .العناية بتدريب الطمبة عمى استخداـ عالمات الترقيـ 4.02 0.88
 22 .تخصيص درجات معينة لمقراءة والكتابة عند تقويـ الطمبة في المغة العربية 4.00 1.11

0.99 3.95 
معالجة مظاىر الخوؼ والخجؿ لدى بعض الطمبة في دروس اإلمالء 

 .والقواعد
23 

 24 .ازدياد العناية بكتب النحو المدرسية لكؿ صؼ في كؿ مرحمة تعميمية 3.93 1.14

1.00 3.93 
التدريب عمى استخداـ الحركات والضوابط الشكمية الموضوعة عمى أحرؼ 

 .الكممة
25 

 26 .زيادة نصاب حصص اإلمالء والنحو في الجدوؿ المدرسي 3.91 1.013
 27 .الممارسة عمى األنشطة المتنوعة 3.91 0.88
 28 .تدريب الطمبة عمى تحميؿ الكممات 3.86 1.13
 29 .االىتماـ بالموقؼ التعميمي والوسائؿ 3.82 1.01
 30 .تييئة المواقؼ الكتابية المختمفة لمطمبة 3.77 0.99

1.29 3.70 
تزويد الطمبة بمعاجـ لغوية مدرسية يمكف أف يفيدوا منيا في معرفة معاني 

 .الكممات الغامضة التي تصادفيـ في دروس المغة العربية
31 

 32 .دراسة أثر البيئة عمى لغة الطمبة في المدرسة والمنزؿ والشارع 3.63 1.10
 33 .معالجة مشكمة البصر لدى الطمبة 3.48 1.20
 34 .معالجة مشكمة السمع لدى الطمبة في دروس القراءة والكتابة 3.50 1.19

       

تصورات المعمميف حوؿ طرؽ عالج األخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة لدى  (17)يوضح لنا الجدوؿ          

 في فقرات الدراسة مرتبة حسب األىمية، وقد جاء في  في مذيزيت تزبيت خىوب انخهيمطمبة الصؼ األوؿ الثانوي

، فتشجيع الطمبة عمى 4.48أف ييتـ المعمـ بتطبيؽ القاعدة أكثر مف اىتمامو بحفظيا بمتوسط حسابي : مقدمتيا

، فالتزاـ معممي المواد 4.34، فمراعاة التكامؿ بيف فروع المغة 4.41التحدث بالفصحى في الموضوعات المختمفة 
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، مقابؿ ذلؾ كانت أقؿ طرؽ العالج 4.27الدراسية األخرى باستخداـ المغة الفصيحة عند مخاطبتيـ الطمبة 

، أو معالجة مشكمة السمع لدى الطمبة في 3.48معالجة مشكمة البصر لدى الطمبة بمتوسط حسابي : شيوعاً 

 .3.50دروس القراءة والكتابة 

: نتائج السؤاؿ الخامس والذي ينص عمى ما يمي. 6

 في ما تصورات المعمميف حوؿ أسباب األخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي

 التي تعزى لمتغير الجنس؟   مذيزيت تزبيت خىوب انخهيم

     لإلجابة عف سؤاؿ الدراسة الخامس استخرجت األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 في مذيزيت  المعمميف حوؿ أسباب األخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانويلتصورات

(. 18) تعزى لمتغير الجنس، وذلؾ كما ىو موضح في الجدوؿ تزبيت خىوب انخهيم

 

 

 

 

 

 

 

 

( 18)جدوؿ 
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األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات المعمميف حوؿ أسباب األخطاء النحوية واإلمالئية 

 في مجاالت الدراسة والدرجة الكمية التي تعزى  في مذيزيت تزبيت خىوب انخهيملدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي

لمتغير الجنس 

 الجنس العدد المتوسط الحسابي االنحراؼ المعياري
األسباب 

 

 ذكر 30 3.41 0.63
 عضوية

 أنثى 26 3.48 0.58

 ذكر 30 3.72 0.59
 تربوية

 أنثى 26 3.62 0.55

 ذكر 30 3.06 0.79
 المنياج المدرسي

 أنثى 26 3.09 0.59

اإلدارة المدرسية والنظاـ  ذكر 30 3.35 0.78
 أنثى 26 3.03 0.65 التعميمي

خصائص المغة المكتوبة  ذكر 30 3.69 0.69
 أنثى 26 3.80 0.60 واالزدواجية

 ذكر 30 3.43 0.85
 طرؽ التدريس

 أنثى 26 3.20 0.92

 ذكر 30 3.45 0.52
 الدرجة الكمية

 أنثى 26 3.36 0.44

 

تصورات المعمميف حوؿ أسباب األخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة لدى طمبة  (18)      يوضح لنا الجدوؿ 

فقد كانت تصورات المعمميف .  التي تعزى لمتغير الجنس في مذيزيت تزبيت خىوب انخهيمالصؼ األوؿ الثانوي

 في وعمى اختالؼ جنسيـ متوسطة حوؿ أسباب األخطاء النحوية واإلمالئية لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي

العضوية، المنياج المدرسي، اإلدارة المدرسية :  في المجاالت الخاصة باألسبابمذيزيت تزبيت خىوب انخهيم

في المقابؿ كانت تصوراتيـ عالية بالنسبة لألسباب التربوية . والنظاـ التعميمي، طرؽ التدريس، والدرجة الكمية

.  وخصائص المغة المكتوبة واالزدواجية، كما ىو موضح مف المتوسطات الحسابية إلجاباتيـ في الجدوؿ

 

 

: نتائج السؤاؿ السادس والذي ينص عمى ما يمي. 7
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 في مذيزيت      ما تصورات المعمميف حوؿ أسباب األخطاء النحوية واإلمالئية لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي

 تعزى لمتغير سنوات الخبرة؟  تزبيت خىوب انخهيم انتي

     لإلجابة عف سؤاؿ الدراسة السادس استخرجت األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

لتصورات المعمميف حوؿ أسباب األخطاء النحوية واإلمالئية لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي في مديرية تربية 

(. 19)جنوب الخميؿ التي تعزى لمتغير سنوات الخبرة، وذلؾ كما ىو موضح في الجدوؿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 19)جدوؿ 
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األعداد، المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات المعمميف حوؿ أسباب األخطاء النحوية واإلمالئية 

.  التي تعزى لمتغير سنوات الخبرة في مذيزيت تزبيت خىوب انخهيملدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي

االنحراؼ المعياري 
 

 األسباب سنوات الخبرة العدد المتوسط الحسابي

  سنوات5أقؿ مف  12 3.44 0.78

  سنوات10-5 18 3.57 0.52 عضوية

  سنوات10أكثر مف  26 3.37 0.58

  سنوات5أقؿ مف  12 3.54 0.50

  سنوات10-5 18 3.70 0.61 تربوية

  سنوات10أكثر مف  26 3.72 0.58

  سنوات5أقؿ مف  12 3.09 0.67

  سنوات10-5 18 3.05 0.58 المنياج المدرسي

  سنوات10أكثر مف  26 3.08 0.80

  سنوات5أقؿ مف  12 2.96 0.62
اإلدارة المدرسية 
 والنظاـ التعميمي

  سنوات5-10 18 3.46 0.74

  سنوات10أكثر مف  26 3.14 0.76

خصائص المغة   سنوات5أقؿ مف  12 3.82 0.52
المكتوبة 
 واالزدواجية

  سنوات5-10 18 3.84 0.70

  سنوات10أكثر مف  26 3.64 0.67

  سنوات5أقؿ مف  12 2.88 0.80

  سنوات10-5 18 3.51 0.85 طرؽ التدريس

  سنوات10أكثر مف  26 3.41 0.90

  سنوات5أقؿ مف  12 3.27 0.43

  سنوات10-5 18 3.53 0.43 الدرجة الكمية

  سنوات10أكثر مف  26 3.39 0.54

 

تصورات المعمميف حوؿ أسباب األخطاء النحوية واإلمالئية لدى طمبة الصؼ  (19)      يوضح لنا الجدوؿ 

فقد كانت تصورات المعمميف وعمى .  تعزى لمتغير سنوات الخبرة في مذيزيت تزبيت خىوب انخهيماألوؿ الثانوي

 في مذيزيت اختالؼ جنسيـ متوسطة حوؿ أسباب األخطاء النحوية واإلمالئية لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي

العضوية، المنياج المدرسي، اإلدارة المدرسية والنظاـ :  في المجاالت الخاصة باألسبابتزبيت خىوب انخهيم
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في المقابؿ كانت تصوراتيـ عالية بالنسبة لألسباب التربوية . التعميمي، طرؽ التدريس، والدرجة الكمية

. وخصائص المغة المكتوبة واالزدواجية، كما ىو واضح مف المتوسطات الحسابية إلجاباتيـ في الجدوؿ

: خالصة. 8

: يمكف تمخيص ما تـ التوصؿ إليو مف نتائج فيما يأتي,    بعد تحميؿ نتائج الدراسة وتفسيرىا

وكاف , معاناة طمبة الصؼ األوؿ الثانوي في مديرية تربية جنوب الخميؿ بشيوع األخطاء النحوية واإلمالئية -1

واأللؼ المينة الممدودة , والحروؼ التي تنطؽ وال تكتب,  اليمزة بأنواعيا–أكثرىا شيوعًا حسب األىمية 

وبالنسبة , والالـ الشمسية والالـ القمرية, أقميا شيوعًا التاء المربوطة والتاء المفتوحة, والمقصورة فيما كانت

والمفعوؿ , واألفعاؿ الناقصة,  التمييز وأنواعو–لألخطاء النحوية األكثر شيوعًا حسب األىمية فإنيا تنحصر في 

. فيو وأسماء األفعاؿ

كشفت الدراسة عف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في األخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة التي تعزى - 2

. لمتغيرات الجنس والتخصص والمعدؿ العاـ في المغة العربية

. واخيرًا وضح الباحث نتائج االختبار واالستبانة في جداوؿ خاصة لذلؾ تحت كؿ سؤاؿ وفرضية- 3

 

 

 

 

       

ن

ن



 97 

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

 

 

 

 

 

 

نالفصلنالخيأس
 

 

 

 



 98 

الفصؿ الخامس 

مناقشة النتائج والتوصيات 

مناقشة النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة . 1

مناقشة نتائج السؤاؿ األوؿ . أ

مناقشة نتائج السؤاؿ الثاني . ب

مناقشة نتائج السؤاؿ الثالث . ج

نتائج تحميؿ الفقرة المفتوحة . د

مناقشة نتائج السؤاؿ الرابع . ىػ

نتائج تحميؿ الفقرة المفتوحة . و

مناقشة النتائج المتعمقة باختبار فرضيات الدراسة . 2

مناقشة نتائج الفرضية األولى . أ

مناقشة نتائج الفرضية الثانية . ب

مناقشة نتائج الفرضية الثالثة . ج

مناقشة نتائج السؤاؿ الخامس . ز

مناقشة نتائج السؤاؿ السادس . ح

ممخص نتائج الدراسة . 3

توصيات الدراسة . 4
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الفصؿ الخامس 

مناقشة النتائج والتوصيات 

:  يتناوؿ ىذا الفصؿ مناقشة أسئمة الدراسة وفرضياتيا عمى النحو اآلتي

  مناقشة النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة. 1

مناقشة نتائج السؤاؿ األوؿ والمتعمقة باألخطاء النحوية الشائعة لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي في مدارس . أ

. مديرية تربية جنوب الخميؿ

لإلجابة عف السؤاؿ الثاني مف أسئمة الدراسة والمتعمؽ باألخطاء النحوية الشائعة لدى طمبة الصؼ األوؿ 

تمثمت ىذه األخطاء , الثانوي، استخدـ الباحث المتوسطات الحسابية، حيث تـ تحديد أحد عشر خطًأ نحويًا شائعاً 

عراب خبر كاف واسميا أو , األفعاؿ الناقصة (نسبة, ذات)في التمييز بأنواعو  والمتمثمة في خبر كاف واسميا وا 

 (الماضي، المضارع، األمر)وأسماء األفعاؿ , والجممة الفعمية (زماف، ومكاف)والمفعوؿ فيو , إحدى أخواتيا

. والفعؿ

. السابؽ يبيف مدى شيوع األخطاء النحوية لدى طمبة عينة الدراسة حسب األىمية (9)والجدوؿ 

واألقؿ منيا  (ونسبة, ذات)ويتضح مف الجدوؿ المذكور أف أعمى نسبة شيوع األخطاء تتمثؿ في التمييز بأنواعو 

عراب خبر كاف واسميا والمفعوؿ بو وأدنى نسبة شيوع األخطاء تمثمت في , شيوعًا تمثمت في األفعاؿ الناقصة وا 

. والفعؿ, وأسماء األفعاؿ, الجممة الفعمية

وقد يعود ذلؾ إلى اختالؼ : أف األخطاء النحوية لدى عينة الدراسة جاءت متباينة, ويالحظ مف الجدوؿ السابؽ

وعدـ , وضعؼ الطمبة في القواعد النحوية خاصة في الصفوؼ األساسية, القواعد النحوية عف بعضيا البعض

إضافة إلى التعقيد الناشئ في , وعدـ االىتماـ بطرؽ التدريس, إشعار الطمبة بحاجاتيـ إلى القواعد النحوية

وىو أف الطالب يواجو صعوبة انتشار , وقد أورد المحكموف سببًا مف أسباب شيوع الخطأ, بعض القواعد النحوية

. وعدـ محاسبة الطالب عمى ذلؾ الخطأ في مراحؿ دراسية مختمفة, العامية بدؿ الفصحى
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( 1998)وتتفؽ ىذه النتيجة مع بعض الدراسات السابقة التي ليا صمة بالدراسة الحالية مثؿ دراسة البوسعيدي 

والتي ىي أيضًا ذكرت أف أعمى نسبة شيوع األخطاء تمثمت في التمييز واألفعاؿ الناقصة خاصة خبر كاف 

. واسميا

(. 1999)ودراسة الالمي , (1988)ودراسة الخوالدة , (1999)وتتفؽ أيضًا مع دراسة زايد 

ودراسة العرداف , (1999)كدراسة زايد , ومع ذلؾ فقد اختمفت بعض نتائج الدراسة الحالية مع نتائج تمؾ الدراسات

وأسماء األفعاؿ وتقترب ىذه الدراسة , في أف أعمى نسبة شيوع في األخطاء تمثمت في الجممة الفعمية (1995)

في أف ىناؾ فروقًا دالة إحصائيًا بيف الذكور واإلناث وأف البنيف أكثر أخطاء مف  (1976)مف دراسة استيتية 

فطالب القسـ األدبي أكثر أخطاء , وأف لعامؿ التخصص أثرًا ممحوظًا في نسبة األخطاء النحوية الشائعة, البنات

. وىذا ما أثبتتو الدراسة الحالية, مف القسـ العممي

مناقشة نتائج السؤاؿ الثاني والمتعمقة باألخطاء اإلمالئية الشائعة لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي في مديرية . ب

. تربية جنوب الخميؿ

عف السؤاؿ األوؿ مف أسئمة الدراسة المتعمقة بمعرفة األخطاء اإلمالئية الشائعة لدى طمبة الصؼ األوؿ لإلجابة 

كما تـ تحديد أحد عشر خطًأ شائعًا بيف طمبة الصؼ األوؿ , استخدـ الباحث المتوسطات الحسابية, الثانوي

, (واليمزة عمى واو, المتوسطة، والمتطرفة), أي اليمزة بأنواعيا, وىمزة الوصؿ, ىمزة القطع: الثانوي تمثمت في

والالـ الشمسية , واأللؼ المينة الممدودة والمقصورة, وألؼ التثنية, والحروؼ التي تنطؽ وال تكتب, وألؼ التفريؽ

. والتاء المربوطة والتاء المفتوحة, والالـ القمرية

ويالحظ مف . السابؽ يبيف مدى شيوع األخطاء اإلمالئية بيف طمبة عينة الدراسة حسب األىمية (8)والجدوؿ 

واليمزة المتوسطة , الجدوؿ المذكور أف أعمى نسبة شيوع في األخطاء تمثمت في ىمزة القطع وىمزة الوصؿ

األلؼ المينة المقصورة , ويالحظ أف أدنى نسبة لمشيوع تمثمت في, واليمزة المتوسطة في مفرد الكممات وجمعيا

. والتاء المربوطة والتاء المفتوحة, الالـ الشمسية والالـ القمرية, والممدودة

التي تسيـ في استفحاؿ ىذه الظاىرة , ويرجح الباحث أف ىذا يعود إلى مجموعة مف األسباب المتشابكة

: وأىـ تمؾ األسباب, وانتشارىا بيف الطمبة
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قمة اىتماـ معممي المغة العربية بتدريب الطمبة عمى الميارات اإلمالئية في أثناء كتاباتيـ وتحدثيـ، وعدـ 

وقمة متابعة أولياء . باإلضافة إلى قمة الدرجات المخصصة لإلمالء, تخصيص كتاب لإلمالء في المرحمة الثانوية

وقمة االىتماـ بالمغة العربية الفصحى وتتفؽ ىذه النتيجة مع , وصعوبة القواعد النحوية, األمور أبناءىـ دراسياً 

ودراسة , (1978)دراسة شحاتو : ومنيا, نتائج بعض الدراسات السابقة والتي ليا عالقة بالدراسة الحالية

(. 2003)ودراسة سالمة , (1999)ودراسة زايد , (1995)دراسة الغتامي , (1988)الروساف 

(, 1988)ومع ذلؾ فقد اختمفت بعض نتائج الدراسة الحالية مع بعض نتائج تمؾ الدراسات، كدراسة الروساف 

أف األخطاء اإلمالئية المتمثمة في الالـ الشمسية , (2002)ودراسة الجميدي , (1990)ودراسة عابديف ورسالف 

واأللؼ المينة الممدودة والمقصورة في ىذه الدراسات السابقة , والتاء المفتوحة, والتاء المربوطة, والالـ القمرية

. كانت نسبة شيوعيا أكثر مف الدراسة الحالية

مناقشة نتائج السؤاؿ الثالث والذي يدور حوؿ أسباب األخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة لدى طمبة الصؼ . ج

. األوؿ الثانوي مف وجية نظر المعمميف

    لإلجابة عف السؤاؿ الثالث مف أسئمة الدراسة المتعمقة بالكشؼ عف أسباب وقوع طمبة الصؼ األوؿ الثانوي 

استخدـ الباحث المتوسطات . في مدارس مديرية تربية جنوب الخميؿ في األخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة

موافؽ )الحسابية حوؿ استجابات المعمميف لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة والتي تمثمت في خمس فئات وىي 

يوضح تصورات المعمميف حوؿ أسباب  (15)والجدوؿ . (غير موافؽ بشدة, غير موافؽ, محايد, موافؽ, بشدة

األخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي أف عاممي خصائص المغة المكتوبة 

(, 3.74)واإلزدواجية يحتالف المرتبة األولى في قائمة األسباب التي تسيـ في أسباب األخطاء بمتوسط حسابي 

ثـ تأتي األسباب العضوية بمتوسط حسابي , (3.67)ويأتي بعده السبب المتمثؿ في األسباب التربوية بمتوسط 

ثـ األسباب المتعمقة باإلدارة المدرسية , (3.33)فاألسباب المتعمقة بطرؽ التدريس بمتوسط حسابي , (3.45)

ويتضح مف , (3.07)وأخيرًا يأتي السبب الخاص بالمنياج المدرسي بمتوسط حسابي , (3.20)والنظاـ التعميمي 

الجدوؿ السابؽ أف السبب المتمثؿ في ضعؼ الطمبة في القواعد النحوية يحتؿ المرتبة األولى في قائمة األسباب 

ويأتي بعده السبب المتمثؿ , (4.45)التي تسيـ في أخطاء الطمبة النحوية واإلمالئية الشائعة بمتوسط حسابي 

ويأتي بعد ذلؾ السبب المتمثؿ , (4.41)في ضعؼ القابمية واالستعداد لمتعمـ الذاتي لدى الطمبة بمتوسط حسابي 
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وىذه النتيجة تؤكد الدور الذي يمعبو , (4.38)في قمة متابعة أولياء األمور أبناءىـ دراسيًا بمتوسط حسابي 

يجابًا في اكتساب أبنائيـ ميارة تصويب األخطاء وتفادييا في القراءة والكتابة واتفقت ىذه النتيجة , األبواف سمبًا وا 

مف أف لثقافة واىتماـ الوالديف بأبنائيـ  (1998)ودراسة البوسعيدي , (1995)مع ما توصمت إليو دراسة الغتامي 

أف األسباب  (16)ويتضح مف الجدوؿ . أثرًا كبيرًا في تحسيف مستوى أداء أبنائيـ في القواعد النحوية واإلمالئية

لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي وىي . ىي مف أسباب الوقوع في األخطاء النحويواإلمالئية (7و, 6و, 5و, 4)

تسيـ بدرجة أكبر مف وجية نظر المعمميف عف مثيالتيا في الجدوؿ ذاتو فقد تراوح إسياميا في الخطأ بمتوسط 

وىذا يؤكد الدور الكبير الذي تمعبو ىذه األسباب في وقوع الطمبة في األخطاء النحوية  (4.20 – 4.27)حسابي 

. واإلمالئية 

(. 2003)ودراسة سالمة , (2000)ودراسة الدبس , (1995)وتتفؽ نتيجة ىذه األسباب مع نتائج دراسة الغتامي 

: فيي تتمثؿ في (17)في الجدوؿ  (45, 44, 43, 42, 41, 40)أما األسباب ذات األرقاـ 

وضعؼ اإلشراؼ , (2.95)ضعؼ متابعة اإلدارة المدرسية لممعمميف في حصص اإلمالء والنحو بمتوسط وقدره 

وضعؼ , (2.71)وعدـ عقد دورات تدريبية لمعممي المغة العربية بمتوسط وقدره , (2.82)التربوي بمتوسط وقدره 

( 2.48)وصعوبة بعض القطع اإلمالئية بمتوسط وقدره  (2.62)عضالت اليد عند بعض الطمبة بمتوسط وقدره 

(. 2.45)وصعوبة مفردات مادة كتب المغة العربية بمتوسط وقدره 

, دوف المتوسط مقارنة مع األسباب الثمانية األولى (16)تأتي ىذه األسباب الستة األخيرة التي شمميا الجدوؿ 

وقد كانت األسباب في ضعؼ , وال يعني ذلؾ أف دورىا في شيوع األخطاء النحوية واإلمالئية لدى الطمبة ضعيؼ

في مقدمة ىذه األسباب التي تؤدي إلى إىماؿ ىذه , متابعة اإلدارة المدرسية لممعمميف في حصص اإلمالء والنحو

لى رسوخ األخطاء النحوية واإلمالئية في ذىنو كما أف صعوبة بعض القطع اإلمالئية, المادة مف جية الطالب , وا 

وصعوبة مفردات مادة كتب المغة العربية تجعؿ الطالب ينظر إلى اإلمالء والنحو عمى أنيما مادتاف اختياريتاف 

تتفؽ جميعيا مع ما  (16)تثيراف لديو الخوؼ والرىبة ويرى الباحث أف األسباب الثمانية األخيرة مف الجدوؿ 

توصمت إليو بعض الدراسات التي اىتمت بالبحث عف أسباب األخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة لدى الطمبة في 

((. 2001), والحميدي, (1995)والغتامي , (1979)ىجرس )مراحؿ التعميـ المختمفة، ومف بيف ىذه الدراسات 
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ضعؼ التكامؿ والترابط بيف فروع المغة )وقد يعزو الباحث األسباب التي تؤدي إلى تمؾ األخطاء والمتمثمة في 

وقمة الدرجات المخصصة , وعدـ توظيؼ القواعد النحوية واإلمالئية في كتابة التعبير أو الواجبات البيتية, العربية

. (....وعدـ االىتماـ بالمغة العربية الفصحى, لإلمالء والنحو في حصص المغة العربية

نتائج تحميؿ الفقرة المفتوحة . د

أورد المعمموف عدة أسباب أخرى أدت إلى وقوع طمبة الصؼ األوؿ , مف خالؿ الفقرة المفتوحة في االستبانة

. الثانوي في مدارس مديرية تربية جنوب الخميؿ في األخطاء النحوية واإلمالئية

:     وأىـ ما ذكره المعمموف والمعممات مف األسباب ىو اآلتي

. قمة انتباه بعض الطمبة في حصة القواعد واإلمالء. 1

. كثرة عدد الطمبة في الصؼ الواحد. 2

. عدـ عقد دورات تدريبية لمعممي المغة العربية. 3

. عدـ استخداـ الوسائؿ المعينة ووسائؿ اإليضاح مف قبؿ المعمميف. 4

. استخداـ مفردات غير عربية في الحياة اليومية. 5

. تدني مستوى الذكاء لدى بعض الطمبة. 6

مف أجؿ الوقوؼ عمى , وعدـ االىتماـ بالحضور إلى المدرسة باستمرار, عدـ متابعة أولياء األمور ألبنائيـ. 7

. مستوى أبنائيـ التحصيمي

. عدـ مراعاة المعمـ لمفروؽ الفردية بيف الطمبة. 8

وتحميؿ الحروؼ , عدـ اىتماـ بعض المعمميف، بتدريب الطمبة في المراحؿ األساسية األولى بالقواعد النحوية. 9

. وتركيبيا

. لزيادة الثروة المغوية, عدـ توافر مكتبة مدرسية. 10

. استعماؿ بعض المعمميف بعض األساليب التعميمية القديمة. 11

. العقاب البدني مف قبؿ المعمميف الذي قد يؤدي إلى خوؼ بعض الطمبة وتشتت انتباىيـ. 12

. بعض المعمميف ييتموف بتطبيؽ التدريبات كواجب بيتي لمطمبة دوف إيضاحيا في غرفة الصؼ. 13
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مناقشة نتائج السؤاؿ الرابع والمتعمؽ بتصورات المعمميف حوؿ طرؽ عالج األخطاء النحوية واإلمالئية . ىػ

. الشائعة لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي

لقد تضمف القسـ الثاني مف االستبانة الموجية إلى المعمميف والمعممات أربعة وثالثيف مقترحًا عالجيًا - 

. لألخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي في مديرية تربية جنوب الخميؿ

وقد استخرج متوسط إسياميا في عالج األخطاء مف  (17)وقد رتبيا الباحث حسب األىمية كما في الجدوؿ 

حيث أف النتائج التي أسفر عنيا تطبيؽ ىذا المقياس تراوحت متوسطاتيا مف , وجية نظر المعمميف والمعممات

: وجاء في مقدمتيا كما في الجدوؿ السابؽ (3.50 – 4.48)

وتشجيع الطمبة عمى التحدث , (4.48)أف ييتـ المعمـ بتطبيؽ القاعدة أكثر مف اىتمامو بحفظيا بمتوسط وقدره 

والتزاـ معممي المواد , (4.34)ومراعاة التكامؿ بيف فروع المغة , (4.41)بالفصحى في الموضوعات المختمفة 

المتوسطات ارتفاع , مما سبؽ, ويتضح. (4.27)الدراسية األخرى باستخداـ المغة الفصيحة عند مخاطبتيـ الطمبة 

كأساس تبنى عميو البرامج العالجية الخاصة باألخطاء , مما يؤكد أىمية تمؾ المقترحات, لممقترحات العالجية السابقة

ويالحظ الباحث أف ىناؾ أكثر مف مقترح عالجي تشترؾ . النحوية واإلمالئية الشائعة لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي

.  المذكورةمما يبيف إسياـ ىذه المقترحات في عالج تمؾ األخطاء, في متوسط حسابي واحد

دورًا ميمًا في التقميؿ مف األخطاء التي  (18, 12, 11, 8, 2)ويمعب عامؿ التشجيع في المقترحات العالجية 

. وقراءاتيـ, وكتاباتيـ, يقع فييا الطمبة أثناء تحدثيـ

حيث تنّبو ىذه  (4.25)بمتوسط بمغ  (التنويع في طرائؽ التدريس)ومف بيف المقترحات العالجية ذات األىمية 

 مع استبعاد – ميما كانت صالحة –النتيجة معممي المغة العربية ومعمماتيا إلى أف استخداـ طريقة واحدة 

ألنو ليست ىناؾ طريقة تدريس أصمح مف غيرىا في عالج , ال يؤدي إلى اليدؼ المرجو, الطرائؽ األخرى

ومف ىنا أتت الحاجة . ألف ىذه األخطاء تنشأ عف أسباب عديدة وظروؼ متنوعة, األخطاء النحوية واإلمالئية

ويأتي مقترح العناية الخاصة بحاالت الضعؼ الفردية في دروس القواعد واإلمالء , إلى تنويع طريقة التدريس

كواحد مف بيف أىـ المقترحات الخاصة بعالج األخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة وىذه  (4.11)بمتوسط قدره 

ودراسة , (1995)ودراسة الغتامي , (1988)ودراسة الروساف , (1978)النتيجة متقاربة مع دراسة شحاتو 
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, ويجب أف يتـ ذلؾ نظرًا لوجود ظاىرة الفروؽ الفردية بيف الطمبة في التحصيؿ الدراسي, (1998)البوسعيدي 

. وخاصة تحصيمو في المغة العربية وقواعدىا النحوية

ذات المتوسطات  (34 - 23)أما بالنسبة لمطرؽ العالجية األقؿ أىمية والمتمثمة في األعداد مف 

وىو متوسط ال يعني إغفاؿ ىذا المقترح العالجي عند القياـ بوضع الطرؽ والبرامج العالجية  (3.50 – 3.95)

. في معالجة األخطاء النحوية واإلمالئية

المقترح العالجي الخاص  (المتوسط)ومف بيف المقترحات الميمة التي حظيت باإلسياـ ذي المستوى 

وىو  (3.50 – 3.48)بمعالجة مشكمة السمع والبصر لدى بعض الطمبة في دروس القراءة والكتابة بمتوسط قدره

. مقترح يكشؼ عف أىمية عالج ىذه المشكالت لتأثيرىا عمى تقدـ الطمبة بشكؿ عاـ وتحصيميـ

( 2003)وقد الحظ الباحث أف نتائج المقترحات العالجية في ىذه الدراسة تقترب مف دراسة بقيمة 

. وتفترؽ عنيا في ترتيب فقرات المقترحات العالجية وذلؾ حسب األىمية ونسبة المتوسطات

: نتائج تحميؿ الفقرة المفتوحة. و

 مف خالؿ الفقرة المفتوحة في االستبانة ذكر بعض المعمميف والمعممات مجموعة أخرى مف المقترحات 

العالجية المالئمة مف وجية نظرىـ لعالج األخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي 

:- في مديرية تربية جنوب الخميؿ وتتمثؿ ىذه المقترحات في اآلتي

. تفعيؿ دور المكتبة المدرسية، مف خالؿ تخصيص حصة أسبوعية- 1

العمؿ عمى تخفيض أعداد الطمبة داخؿ الصفوؼ المدرسية، حتى يتمكف أكبر عدد مف الطمبة مف قراءة المغة - 2

. العربية خاصة الجيرية لمعرفة أنواع الحركات اإلعرابية، ويستطيع المعمـ بالتالي تصحيح مختمؼ األخطاء

. تخصيص عالمة محددة لإلمالء ييدؼ تحفيز الطمبة ليا- 3

. ضرورة إفساح المعمـ المجاؿ لجميع الطمبة بالمشاركة في حصة القواعد واإلمالء- 4

. استثمار حصة التعبير الشفوي لمتدريب عؿ التحدث بالفصحى وتفادي العامية- 5

التطبيؽ العممي لبعض الدروس مف خالؿ تمثيؿ األدوار بشكؿ معبر، حيث تتيح الفرصة لجميع الطمبة - 6

. المشاركة فييا



 106 

ضرورة تصحيح المعمـ الواجبات والتدريبات البيتية الخاصة بتدريبات القواعد واإلمالء، والوقوؼ عمى - 7

. األخطاء التي يقع فييا الطمبة والعمؿ عمى تصويبيا جماعياً 

: مناقشة النتائج المتعمقة باختبار فرضيات الدراسة. 2

: مناقشة نتائج الفرضية األولى والتي تنص عمى. أ

في األخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة   (α = 0.05)      ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى 

أوختبار هذي انفزضيت , لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي في مديرية تربية جنوب الخميؿ التي تعزى لمتغير الجنس

. انسابك يبيه وتائح انتحهيم (10)، أاندذأل  (t test)استخذو اختبار ث 

 في األخطاء (α = 0.05)أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى  (10)يتضح مف الجدوؿ 

النحوية واإلمالئية الشائعة لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي في مديرية تربية جنوب الخميؿ التي تعزى لمتغير 

، 3.307= في األخطاء اإلمالئية  (t)وقيمة  (3.828= )في األخطاء النحوية  (t)الجنس، حيث بمغت قيمة 

. وىي قيمة دالة إحصائيًا، ما يعني رفض الفرضية الصفرية

وقد أكد ىذه النتيجة ما توصؿ إليو الباحث في أثناء تحميمو الختبار الطمبة في األخطاء النحوية 

والمتوسط الحسابي لألخطاء اإلمالئية  (18.46)واإلمالئية، حيث بمغ المتوسط الحسابي لألخطاء النحوية 

في أخطاء القراءة الجيرية في المغة  (2003)واتفقت ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة بقيمة  (19.69)

. العربية لدى طمبة الصؼ الرابع

، واتفقت أيضًا مع دراسة (1988)واتفقت ىذه النتيجة أيضًا مع ما توصمت إليو دراسة الخوالدة 

 بيف الطالبات 0.05والتي أثبتت ىي األخرى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى  (1998)البوسعيدي 

. والطمبة وأثبتت الدراسة تفوؽ الطالبات وخاصة القسـ العممي عمى الطمبة في الموضوعات النحوية

:    واختمفت مع نتائج دراسة كؿ مف

أف متوسط صعوبات التعمـ األكاديمية : والتي كشفت عف مجموعة مف النتائج مف أىميا (2000)دراسة الدبس 

وىذا يعني أنو ال يوجد فروؽ بيف الجنسيف  (2.36)وعند اإلناث ىو  (2.32)في المغة العربية عند الذكور ىو 

وتختمؼ أيضًا مع . ألف طمبة العينة ىـ مف المرحمة األساسية الدنيا، ولـ تتضح بينيـ الفروؽ المتعمقة بالجنس
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 في نسبة األخطاء 0.05التي أثبتت عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى  (2003)دراسة ربعي 

. القرائية بالمغة العربية تعزى لمتغير الجنس

أف الطالبات أقؿ خطًأ مف الطمبة في معظـ المجاالت وذلؾ يعود إلى األسباب  (10)ويتضح مف الجدوؿ السابؽ 

:-  اآلتية

. التزاـ الطالبات أكثر مف التزاـ الطالب بعممية التعميـ والدواـ المدرسي وىذا ما أثبتو بعض المعمميف- 1

قضاء الطالبات وقتًا أكبر مف الطمبة داخؿ البيت وىذا الوقت يستثمر في عممية القراءة وحؿ الواجبات البيتية - 2

. وىذا ما أثبتو بعض أولياء األمور

انشغاؿ الطمبة بأعماؿ غير تعميمية أكثر مف الطالبات، وذلؾ لسد االحتياجات الخاصة باألسرة، والوضع - 3

. االقتصادي والمادي والظروؼ الراىنة التي يمر بيا الشعب الفمسطيني، وىذا ما أكده المشرفوف التربويوف

: مناقشة نتائج الفرضية الثانية والتي تنص عمى. ب

 في األخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة لدى (α = 0.05) ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى 

.  طمبة الصؼ األوؿ الثانوي في مديرية تربية جنوب الخميؿ التي تعزى لمتغير التخصص

. يبيف نتائج التحميؿ (11) والجدوؿ (t test)لمتحقؽ مف صحة الفرضية الثانية استخدـ اختبار 

 في األخطاء النحوية 0.05يتضح مف الجدوؿ السابؽ أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى 

في األخطاء  (t)واإلمالئية الشائعة لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي تعزى لمتغير التخصص حيث بمغت قيمة 

= في األخطاء اإلمالئية لمفرعيف العممي واألدبي (t)، وقيمة (8.356)= النحوية في الفرعيف العممي واألدبي

حيث كانت الفروؽ لصالح الطمبة في . وىي قيمة دالة إحصائيًا مما يعني رفض الفرضية الصفرية (9.882)

الفرع األدبي، والتي كانت درجة شيوع األخطاء النحوية واإلمالئية عندىـ أعمى منيا لدى الطمبة في الفرع 

(.   22.09)، أو األخطاء اإلمالئية بمتوسط حسابي (19.55)العممي، سواء في األخطاء النحوية بمتوسط حسابي 

حيث بينت الدراسة أف نسبة األخطاء عند  (1998)واتفقت ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة البوسعيدي 

طمبة القسـ األدبي كانت أعمى مف نسبة األخطاء عند طمبة القسـ العممي في الموضوعات النحوية المتمثمة في 
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في عدـ وجود  (1998)واختمفت أيضًا الدراسة الحالية مع ىذه الدراسة أي دراسة البوسعيدي , كاف وأخواتيا

. وطمبة القسـ األدبي في المفعوؿ بو, فروؽ ذات داللة إحصائية بيف طمبة القسـ العممي

, ويعزو الباحث سبب ىذه الفروؽ إلى أف طمبة القسـ العممي يتعامموف مع لغة رياضية تميؿ إلى االختصار

أضؼ إلى ذلؾ أف طمبة القسـ العممي ىـ غالبًا مف الطمبة , والتفسير أكثر مف تعامؿ الطالب مع الجممة الخبرية

وأف نظاـ درجات النجاح في مادة المغة العربية لطمبة القسـ العممي , المتفوقيف دراسيًا في معظـ المواد الدراسية

. يجعميـ يولوف اىتمامًا بمذاكرتيا أيضاً 

: مناقشة نتائج الفرضية الثالثة والتي تنص عمى. ج

في األخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة  لدى  (α = 0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى 

.  طمبة الصؼ األوؿ الثانوي في مديرية تربية جنوب الخميؿ التي تعزى لمتغير المعدؿ العاـ في المغة العربية

 One way Analysis of)لمتحقؽ مف صحة الفرضية الثالثة استخدـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي 

variance  .)

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى , يبيف تحميؿ النتائج (12)والجدوؿ 

(α = 0.05)  في األخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي تعزى لمتغير المعدؿ العاـ

لممقارنة في األخطاء النحوية  (Tukey)وإليجاد مصدر الفروؽ تـ استخداـ اختبار توكي , في المغة العربية

. واإلمالئية الشائعة لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي تعزى لمتغير المعدؿ العاـ في المغة العربية

يبيف المتوسطات الحسابية لألخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي  (13)والجدوؿ 

( Tukey)تتضح نتائج اختبار توكي  (14)وبالنظر إلى الجدوؿ , تعزى لمتغير المعدؿ العاـ في المغة العربية

لممقارنات البعدية في األخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي في مديرية تربية 

أف المقارنات  (18)ويتضح مف الجدوؿ السابؽ . جنوب الخميؿ التي تعزى لمتغير المعدؿ العاـ في المغة العربية

ىو  ( فما فوؽ85)وبيف ذوي التحصيؿ المرتفع  (84-65)بيف الطمبة ذوي التحصيؿ المتوسط في المغة العربية 

. لصالح الطمبة ذوي التحصيؿ المتوسط، حيث كانت األخطاء النحوية واإلمالئية عندىـ األكثر شيوعاً 
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في المغة  (84 - 65)يتبيف أف المتوسط الحسابي لمطمبة الذيف حصموا عمى معدؿ  (13)وبالرجوع إلى الجدوؿ 

. في األخطاء اإلمالئية (14.90)و, في األخطاء النحوية (14.59)العربية بمغ 

وىذه  (9.75)فبمغ المتوسط الحسابي  ( فما فوؽ85)أما الطمبة الذيف تراوحت معدالتيـ في المغة العربية مف 

النسبة إذا ما قورنت بالنسب السابقة توضح لنا أف الطمبة الذيف كانت معدالتيـ في المغة العربية مرتفعة كانت 

. وىذا يدؿ عمى رفض الفرضية الصفرية, أخطاؤىـ في االختبار قميمة

أف الطمبة ذوي التحصيؿ المرتفع في المغة العربية كانت نتائجيـ أفضؿ : ويعزو الباحث ىذا إلى عدة أسباب ىي

بوجود فروؽ , في االختبار مف الطمبة ذوي التحصيؿ المتدني في المغة العربية وىذا ما أثبتتو الدراسة الحالية

بيف الطمبة الذيف كانت معدالتيـ عالية في المغة العربية والطمبة  (0.05)ذات داللة إحصائية عند المستوى 

.  الذيف كانت معدالتيـ متدنية

: مناقشة نتائج السؤاؿ الخامس والذي نص عمى. و

ما تصورات المعمميف حوؿ أسباب األخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي في 

مديرية تربية جنوب الخميؿ التي تعزى لمتغير الجنس؟ لإلجابة عف سؤاؿ الدراسة الخامس استخرجت األعداد 

والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات المعمميف حوؿ أسباب األخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة 

. يبيف تحميؿ النتائج (19)والجدوؿ 

 يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف تصورات المعمميف والمعممات كانت متوسطة حوؿ أسباب األخطاء 

. النحوية واإلمالئية الشائعة لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي

ويتضح أف السبب الخاص بخصائص المغة المكتوبة واالزدواجية أعمى نسبة في المتوسط الحسابي، حيث بمغت 

(. 3.80)وعند اإلناث  (3.69)قيمتو عند الذكور 

 ويعزو الباحث ارتفاع نسبة المتوسط الحسابي بخصوص المغة المكتوبة واالزدواجية إلى عدة أمور، 

لذا فإننا نجد الطالب يتكمـ بيا في حياتو . فالطالب يعيش في مجتمع تسيطر عميو الميجات العامية بدرجة كبيرة

اليومية، في حيف يتعمـ في المدرسة المغة الفصحى، وفي الوقت نفسو، تختمط بمغتو العربية لغة أخرى 

لى الغموض في فيـ الطالب يضاؼ إلى , كاإلنجميزية، ما يؤدي إلى تحريؼ في نطؽ كممات المغة الفصحى، وا 
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ذلؾ ما قد يشاىده الطالب مف أخطاء إمالئية ونحوية ولغوية في الصحؼ والمجالت، والالفتات سواء أكاف ىذا 

. ةداخؿ المدرسة أـ كاف خارجيا، يعمؽ أثر ىذه االزدواجي

تشعب : أما بالنسبة لمغة المكتوبة، فيرى الباحث أف الكتابة العربية تتصؼ ببعض المشكالت، مثؿ

بعض القواعد النحوية واإلمالئية والصرفية، والصور المختمفة لرسـ بعض الكممات، وارتباط بعض القواعد 

اإلمالئية بالنحو والصرؼ، إال أف ىذه األمور وما يماثميا مف صعوبات في الكتابة العربية ليست ىي السبب 

نما قد يرجع ذلؾ إلى طريقة تقديـ واضعي المنياج وترتيبو لمقواعد النحوية  الرئيس في تمؾ األخطاء، وا 

. واإلمالئية والى طريقة التدريس التي يتبعيا المعمـ مع طالبو

ثـ تأتي األسباب األخرى والمتقاربة في متوسطاتيا الحسابية مما يشير إلى تقارب تصورات المعمميف 

. عف األسباب المؤدية إلى األخطاء النحوية واإلمالئية

وتتفؽ نتائج الدراسة الحالية في تنوع ىذه األسباب مع نتائج كثير مف الدراسات التي بحثت موضوع 

(. 1998)، ودراسة البوسعيدي (1995)األخطاء النحوية واإلمالئية، مثؿ دراسة الغتامي 

حوؿ أسباب وقوع طمبة الصؼ الرابع األساسي في المدارس  (2003)وتقترب مف دراسة بقيمة 

الحكومية بمدينة نابمس في أخطاء قراءة المغة العربية الجيرية، ومجموع المتوسطات الحسابية لتمؾ األسباب 

بينما في الدراسة الحالية بمغت الدرجة الكمية لمجموع المتوسطات حوؿ تمؾ األسباب  (3.2)التي ذكرىا وقدرىا 

. لمذكور (3.45)لإلناث و (3.36( )19)المذكورة في الجدوؿ السابؽ 

: مناقشة نتائج السؤاؿ السادس والذي نص عمى. ز

ما تصورات المعمميف حوؿ أسباب األخطاء النحوية واإلمالئية لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي في مديرية تربية 

جنوب الخميؿ التي تعزى لمتغير سنوات الخبرة؟ 

لإلجابة عف السؤاؿ السادس استخرجت األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات المعمميف 

في أسباب األخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة وعمى اختالؼ سنوات الخبرة فكانت متوسطة في المجاالت 

وطرؽ التدريس وكانت , والنظاـ التعميمي, واإلدارة المدرسية, والمنياج المدرسي, الخاصة باألسباب العضوية

تصوراتيـ عالية بالنسبة لألسباب التربوية وخصائص المغة المكتوبة واالزدواجية كما ىو واضح مف المتوسطات 

: وقد يعود ذلؾ إلى (17)الحسابية إلجاباتيـ في الجدوؿ 
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. استخدـ المعمميف كافة األسموب نفسو تقريبًا، واعتماد أساليب واحدة في تعميـ المغة العربية- 1

دوف أي اعتبار لمخبرة , وبالنسبة نفسيا تقريباً , وجود جميع المشكالت التدريسية لدى جميع أفراد العينة- 2

التدريسية وقد اتضح ذلؾ مف خالؿ حساب متوسطات استجاباتيـ عمى أسباب األخطاء النحوية واإلمالئية 

. الشائعة، واتفاقيـ عمى ترتيب األسباب ومقترحات عالجيا

. اإللماـ الجيد مف قبؿ المعمميف بتصويب أخطاء الطمبة ووضع الحموؿ والطرؽ العالجية المناسبة- 3

خضوع جميع أفراد العينة إلى دورات التأىيؿ أنفسيا التي تنظميا وزارة التربية والتعميـ العالي لممعمميف الذيف - 4

. يعمموف ضمف إشرافيا

:       ممخص نتائج الدراسة. 3

: بعد تحميؿ نتائج الدراسة وتفسيرىا يمكف إجماليا فيما يأتي

مف خالؿ االختبار الذي قاـ الباحث بتوزيعو عمى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي حوؿ بعض األخطاء النحوية . 1

أف ىناؾ ضعفًا شائعًا لدى الطمبة في النحو : واإلمالئية الشائعة، والذي ذكر في الفصؿ الثالث، استنتج الباحث

واإلمالء، وكاف أكثر األخطاء شيوعًا، الخطأ في اليمزة بأنواعيا واأللؼ المينة الممدودة والمقصورة، وألؼ 

وأقميا شيوعًا تمثمت في الالـ الشمسية والالـ القمرية، والتاء المفتوحة، . التفريؽ بيف واو الجماعة وواو الجمع

ىذا بالنسبة . وقد تحدث الباحث عف ىذه األخطاء بالتفصيؿ في الفصؿ الرابع مف ىذه الدراسة. والتاء المربوطة

. لألخطاء اإلمالئية

أما األخطاء األكثر شيوعًا في مادة النحو فقد تمثمت في التمييز بأنواعو، والمفعوؿ فيو، واألفعاؿ الناقصة، 

عراب خبر كاف، وأقميا شيوعًا تمثؿ في الجممة الفعمية  . (الفعؿ، الفاعؿ، المفعوؿ بو)وا 

 في األخطاء النحوية (α = 0.05)كشفت الدراسة عف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى . 2

واإلمالئية الشائعة  لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي في مدارس مديرية تربية جنوب الخميؿ التي تعزى لمتغير 

. التخصص، والجنس، والمعدؿ العاـ في المغة العربية

أما بالنسبة لمتخصص، فكانت األخطاء لدى طمبة الفرع األدبي أكبر منيا لدى طمبة الفرع العممي، وكذلؾ 

الجنس، فكانت األخطاء لدى الذكور أكبر منيا لدى اإلناث ما يدؿ عمى وجود فروؽ بيف الجنسيف في األخطاء 

وكذلؾ المعدؿ العاـ في المغة العربية، وأثبتت الدراسة الحالية أنو يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى 
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 في األخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي تعزى لمتغير المعدؿ العاـ لمغة 0.05

. في الفصؿ الرابع مف ىذه الدراسة ذلؾ (14( )13)العربية، ويوضح الجدوالف 

: توصيات الدراسة. 4

: في ضوء النتائج السابقة فإنني أرى ضرورة تقديـ التوصيات اآلتية

تقديـ المباحث النحوية والقضايا اإلمالئية الكتابية منيا في تسمسؿ طبيعي يتفؽ مع التتابع المنطقي لمادة - 1

. النحو واإلمالء والنمو العقمي لمطمبة، بحيث يرتبط كؿ مبحث نحوي أو إمالئي بما بعده ويساعد عمى فيمو

ضرورة اإلفادة مف نتائج البحوث والدراسات السابقة التي اىتمت باألخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة، - 2

وأسبابيا وأسس عالجيا، ومف بينيا الدراسة الحالية، في مجاؿ إعداد كتاب مستقؿ لإلمالء يدرس إلى جانبي 

: كتب النحو والصرؼ يراعى فيو اآلتي

أف يكوف محتواه مختارًا عمى أسس تربوية سميمة ال عمى أسس الخبرة الشخصية فقط، وتراعى فيو -     أ

. طبيعة المرحمة المتمثمة في خصائص نموىـ، وحاجاتيـ النفسية وميوليـ

أف يتضمف ىذا المحتوى القواعد اإلمالئية الوظيفية التي يحتاج إلييا الطالب في حياتو اليومية، مع -     ب

. العناية باستخداـ عالمات الترقيـ

. أف ال يركز عمى الكممات التي تشذ في رسميا عف القاعدة اإلمالئية-     ج

عقد ورش متخصصة لمعممي المواد الدراسية المختمفة ومعمماتيا حوؿ القضايا النحوية واإلمالئية، في - 3

بحيث يتـ التركيز عمى الكتابة اإلمالئية عبر مواقؼ , محاولة لرفع مستوى المعمميف في قواعد اإلمالء والنحو

بؿ ىو , ذلؾ ألف االرتقاء بمستوى الكتابة ليس مسؤولية معمـ المغة العربية ومعمماتيا فحسب, التعميـ المختمفة

. مسؤولية جميع معممي المواد

بما , التنويع في طرؽ التدريس المختمفة مف جانب معممي المغة العربية ومعمماتيا في دروس اإلمالء والنحو- 4

. والموضوعات التي يشيع فييا الخطأ مف جية أخرى, يتناسب والفروؽ الفردية بيف الطمبة مف جية

ُيَمكَِّنُيـ مف فيـ طبيعة المغة , إعداد مدرسي المغة العربية ومدرساتيا إعدادًا خاصًا عمميًا ومينيًا متكامالً - 5

ما يؤدي إلى انتقاؿ ىذا , وىذا يولد فييـ حب المادة النحوية وعدـ النفور منيا, واإللماـ بنحوىا وصرفيا, العربية

. الشعور إلى طمبتيـ



 113 

ة قامت بكتابة /والتأكد مف أف الطالب, التركيز عمى معممي المغة العربية ومعمماتيا في متابعة تصحيح الخطأ- 6

. الكممة الصحيحة التي أخطأ فييا سابقاً 

الكشؼ المبكر عف الطمبة الضعفاء في القسميف العممي واألدبي وال سيما في دروس النحو وتحديد أسباب - 7

. الخطأ النحوي ثـ تقديـ البرامج العالجية المناسبة ليـ

. التخمي عف سياسة الترفيع التمقائي في المرحمة اإلعدادية وخاصة مع الطمبة الضعاؼ في المغة العربية- 8

. ضرورة توعية أولياء األمور بمتابعة أبنائيـ دراسيًا داخؿ المدرسة وخارجيا- 9

ليتمكف مف إعطاء , تخفيؼ العبء التدريسي الممقى عمى كاىؿ معمـ المغة العربية ومعمماتيا قدر اإلمكاف- 10

كؿ فرع مف فروع المغة العربية حقو في التدريس وخاصة النحو واإلمالء وليجد الفرصة الكافية لعالج الطمبة 

. الضعفاء

. وال يعني ىذا رفض العامية, ينصح باستخداـ الطمبة بالفصحى ما استطاعوا داخؿ المدرسة وخارجيا- 11

أف المغة العربية ىي لغة القرآف الكريـ ويجب الحفاظ , خاصة في المرحمة االبتدائية, ضرورة تنبيو الطمبة- 12

. وتعمميا ألف ذلؾ عبادة يؤجر عمييا المرء, عمييا

وتقترح الدراسة الحالية إجراء عدد مف البحوث والدراسات المتصمة بالمغة العربية وخاصة اإلمالء والنحو والتي 

: تيتـ بما يأتي

. وكيفية معالجتيا, أسباب الوقوع في األخطاء النحوية واإلمالئية (أ

. بناء عدد مف االختبارات المقننة في اإلمالء والنحو (ب

. أثر استخداـ الوسائؿ التعميمية في عالج األخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة لدى الطمبة (ج

وعالقة ذلؾ بشيوع األخطاء النحوية , واتجاىاتيـ نحو المينة, أثر ميوؿ معممي المغة العربية ومعمماتيا (د

. واإلمالئية

. أثر األخطاء النحوية الشائعة عمى األخطاء اإلمالئية (ىػ

إجراء دراسة لمتثبت مف أثر كؿ مف الجنس والتخصص في تحديد مستوى األداء في الكتابة النحوية  (و

. ومعرفة ما إذا كانت استجابات اإلناث أفضؿ مف الذكور وىذا ما أثبتتو الدراسة الحالية, واإلمالئية

    



 114 

  

 

     

  

 

 

 

      

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

قائمة المراجع 
 

 

 

 

 قائمة المراجع

 

 

 

 



 116 

المراجع العربية . أ
 

المراجع األجنبية .  ب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

قائمة المراجع  
: المراجع العربية. أ
. دار المعارؼ. مكتبة غريب, ، القاىرةاإلمالء والترقٌم فً الكتابة العربٌة (. 1975). إبراىيـ، عبد العميـ 



 117 

 .دار المعارؼ- القاىرة - 11، طالنحو الوظٌفً(. 1987), ػػػػػػػػػ

التعرف إلى األخطاء النحوٌة الشائعة لدى الطلبة فً قواعد اللغة العربٌة فً (. 1976). استيتية، سمير شريؼ

سالـ بف , البوسعيدي. بحث غير منشور, رسالة ماجستير الجامعة األردنية. نهاٌة المرحلة الثانوٌة فً األردن

رسالة ماجستير . األخطاء النحوٌة الشائعة فً التعبٌر الكتابً لدى طلبة المرحلة الثانوٌة(. 1998). سبيت

 .بحث غير منشور، ُعماف, جامعة السمطاف قابوس

قٌاس مستوى أداء طلبة الصف السادس االبتدائً فً المهارات اإلمالئٌة (. 2002). حسف، إبراىيـ, الجميدي

 .بحث غير منشور، السعودية, ، رسالة ماجستير جامعة أـ القرىوالموضوعات  النحوٌة المقررة علٌهم

، خبير المغة العربية والمدير العاـ بوزارة التربية قواعد اإلمالء(. 1989). عبد الجميؿ, حماد ومبروؾ عطية

  .والتعميـ، مصر

التعرف على األخطاء الشائعة فً قواعد اللغة العربٌة لدى الطلبة فً (. 1976). حمداف، محمد رمضاف فارس

. بحث غير منشور، الجامعة األردنية، عماف, ، رسالة ماجستيرنهاٌة المرحلة اإلعدادٌة فً األردن

، رسالة ماجستير جامعة مشكالت تدرٌس اإلمالء فً المرحلة االبتدائٌة(. 2001). الحميدي، سعد عبد العزيز

. بحث غير منشور، السعودية, الممؾ سعود

 األخطاء اإلمالئٌة الناجمة عن األبعاد النحوٌة والصرفٌة والصوتٌة فً الخط (.1989). محمد، عواد, الحموز

بحث , ، رسالة ماجستير الجامعة األردنيةاالصطالحً العربً، لدى طلبة األول الثانوي فً مدٌنة عمان الكبرى

. غير منشور، عماف

طرق تدرٌس اللغة العربٌة والتربٌة الدٌنٌة فً ضوء االتجاهات (. 1989). خاطر، محمود رشدي، وزمياله

. القاىرة، دار المعرفة– 4ط. الحدٌثة

التعرف إلى األخطاء النحوٌة الشائعة عند معلمً ومعلمات اللغة العربٌة (. 1988). الخوالدة، كساب، أحمد زعؿ

. بحث غير منشور، عماف, ، رسالة ماجستير الجامعة األردنيةللمرحلة اإلعدادٌة من خالل سلوكهم اللفظً

صعوبات التعلم األكادٌمٌة فً اللغة العربٌة لدى الطلبة األذكٌاء فً الصف الرابع (. 2000). الدبس، مازف

بحث غير منشور، , ، رسالة ماجستير جامعة القدساألساسً فً المدارس الحكومٌة فً محافظة بٌت لحم

. فمسطيف



 118 

، مركز األخطاء اإلمالئٌة والنحوٌة الشائعة لدى طالب جامعة السلطان قابوس(. 1991). مصطفى, رسالف

 .البحوث التربوية، جامعة السمطاف قابوس

أثر برنامج تعلٌمً عالجً لتصحٌح األخطاء اإلمالئٌة الشائعة لدى طالب األول (. 1988). سميـ, الروساف

. بحث غير منشور، الزرقاء، األردف, ، رسالة ماجستير الجامعة األردنيةالثانوي

األخطاء النحوٌة والصرفٌة الكتابٌة واألخطاء اإلمالئٌة الشائعة عند طلبة (. 1999). زايد، فيد خميؿ عبد اهلل

بحث غير منشور، , رسالة ماجستير القديس يوسؼ. الصف السادس األساسً فً مدارس وكالة الغوث الدولٌة

. عماف

 .دار المعرفة الجامعية. ، اإلسكندريةطرق تدرٌس اللغة العربٌة(. 1991). إسماعيؿ, زكريا

تدريس النحو العربي بيف طريقتي المحاضرة والمناقشة لدى . (2002). زقوت، محمد شحادة، ومحمود الشخشير

. 391، ص(2)16، مجلة دراسات. غزة. طمبة قسـ المغة العربية بكميتي اآلداب والتربية بالجامعة اإلسالمية

األخطاء الكتابٌة الشائعة فً اللغة العربٌة عند طلبة الصف الخامس (. 2003). موسى محمد، فاطمة, سالمة

. بحث غير منشور، فمسطيف, ، رسالة ماجستير جامعة القدساألساسً من وجهة نظر معلمٌهم وكٌفٌة معالجتها

المؤىؿ : الحاجات التدريبية المينية لمعممي المغة العربية، وأثر كؿ مف. (1996). عمي, عبد العظيـ, سالـ

 .58-56، صمجلة دراساتالقاىرة، . والخبرة والمرحمة التعميمية، عمى احتياجاتيـ إلييا

، عبد الحميـ  . بيروت- ، لبنافالوسٌط فً النحو واإلمالء(. 1984). سمـو

ملخص بحث األخطاء الشائعة فً اإلمالء فً الصفوف الثالثة األخٌرة من (. 1978). شحاتو، حسف سيد

. ، جامعة عيف شمس، القاىرةالمرحلة االبتدائٌة، تشخٌصها، وعالجها

، القاىرة، الدار المصرية 2، طتعلٌم اإلمالء فً الوطن العربً أسسه، وتقوٌمه، وتطوٌره(. 1992), ػػػػػػػ

. المبنانية

 .القاىرة, ، مؤسسة الخميج العربيأساسٌات فً تعلٌم اإلمالء(. 1984), ػػػػػػػػ

األخطاء النحوٌة لدى طلبة الصف التاسع من التعلٌم األساسً، ووضع (. 1984). محرز, ىناء, أبو ضيؼ

 .بحث غير منشور، كمية التربية، جامعة أسيوط, ، رسالة ماجستيرمقترحات للعالج



 119 

األخطاء اإلمالئٌة الشائعة لدى طلبة الصفوف الثالثة (. 1990). عابديف، محمود عباس، ورسالف، مصطفى

 .، وزارة التربية والتعميـ الُعمانية، دائرة البحوث التربويةالعلٌا من المرحلة االبتدائٌة

تحدٌد أسباب األخطاء النحوٌة الشائعة فً كتابات طلبة المرحلة الثانوٌة، (. 1995). سمطاف، عبد اهلل, العرداف

، رسالة ماجستير جامعة أـ فً ضوء آراء المختصٌن فً اللغة العربٌة وعالجها خالل وحدة دراسٌة مقترحة

. السعودية, بحث غير منشور, القرى

برنامج مقترح لعالج األخطاء الشائعة فً اإلمالء لدى طلبة (. 1995). سميماف بف سيؼ بف سالميف, الغتامي

. عماف, بحث غير منشور, رسالة ماجستير جامعة السمطاف قابوس. المرحلة اإلعدادٌة بسلطنة ُعمان

 .بيروت- ، دار الوساـ لمطباعة والنشر،  لبنافمعجم اإلمالء العربً. (1994). قنبس، أكـر جميؿ

، 1، دراسات تحميمية، ومواقؼ تطبيقية، طتعلٌم اللغة العربٌة والدٌن اإلسالمً(. 1981). قورة، حسيف سميماف 

 .دار المعارؼ, مصر

. دار المعارؼ, ، القاىرةدراسات تحلٌلٌة ومواقف تطبٌقٌة فً تعلٌم اللغة العربٌة والدٌن اإلسالمً(. 1986), ػػػػػػػ

 العموـ اإلنسانية، :طرٌقة التصحٌح وتأثٌرها على أداء الطلبة اإلمالئً مجلة دراسات(. 1983). أميف, الكخف

 .47 – 43الجامعة األردنية، 

، 1، ط دراسة تجرٌبٌة لتحدٌد المهارات اللغوٌة فً فروع اللغة العربٌة(.1974). مجاور، محمد صالح الديف

. دار القمـ, الكويت

.  دار القمـ, ، الكويت3، أسسو وتطبيقاتو، طتدرٌس اللغة العربٌة بالمرحلة االبتدائٌة. (1980), ػػػػػػػ

مركز ,  في األردف جامعة اليرموؾأخطاء الطلبة الشفوٌة للصف الثانً اإلعدادي. (1981). صالح, مقاللة

. 2مجمد . ممخصات رسائؿ الماجستير في التربية, والتطوير التربوي

األخطاء النحوٌة فً االختبار النهائً لمادة التعبٌر الكتابً لطالب الصف الثالث (. 1999). شديد الالمي, مينا

 .أـ القرى, بحث غير منشور,  رسالة ماجستيرالثانوي،

األخطاء اإلمالئٌة الشائعة لدى طلبة الصفوف الثالثة األخٌرة من المرحلة (. 1979). ميدي صالح, ىجرس

 .بحث غير منشور، كمية التربية، بغداد, ، رسالة ماجستيراالبتدائٌة، أسبابها، ومقترحات عالجها



 120 

أنماط األخطاء اإلمالئية الشائعة لدى طمبة المرحمة . (1981). وكامؿ ناصر الكبيسي, ىجرس ميدي، صالح

  .31-23جامعة البصرة، : مجلة كلٌة اآلدابالمتوسطة في مدينة البصرة، 

. دار القمـ, بيروت. 1، طكتاب اإلمالء(. 1985). حسيف, والي 

 .، دار العمـ لممالييف، بيروتمعجم الخطأ والصواب فً اللغة(. 1986). إميؿ, يعقوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :المراجع األجنبية- ب

Coe, N&R. Rycrofet. (1983). Writing skills, A problem solving approach 

teachers book. Cambridge, Cambridge university press. 

Harding, L.M. (1984). Reading errors and style in children with a 

specific reading diability. Journal of research in reading vol. 7. No 2. 

Harter. (1978). A study of the effects transformational grammer on 

writing skills of seventh grades, D.A.L.A.(vol (39) No 5). 

Semke, Harrite D. (may. 1984). “Effects of the red pen”, Foreign language 

annals, vol, 17, No. 3. pp. 195 – 202. 



 121 

Zaghlol, Zohair. (1984). An analysis of the English oral lexical errors 

of Jordanian secondary students. Unplished M.A. Thesis Yarmouk 

University (Irbid - Jordan). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 المالحق



 122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 1)الممحؽ 

توزيع طمبة مجتمع الدراسة عمى مدارس تربية جنوب الخميؿ 
 

األوؿ الثانوي 

العممي واألدبي 

الر

قـ 
المدرسة 

عدد 

الطمبة 

ذكور 

عدد 

الطمبة 

إناث 

شعب 

ذكور 

شعب 

إناث 

شعب 

مختمطة 
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1 
بنات البرج 

الثانوية 
0 20 0 1 0 

2 
ذكور الريحية 

الثانوية 
54 0 2 0 0 

3 
بنات السموع 

الثانوية 
0 125 0 4 0 

4 
ذكور بيت 

عوا الثانوية 
51 0 2 0 0 

5 
ذكور المجد 

الثانوية 
42 0 2 0 0 

6 
ذكور كرزا 

الثانوية 
17 0 1 0 0 

7 
ذكور البرج 

الثانوية 
9 0 1 0 0 

8 

بنات 

الظاىرية 

الثانوية 

0 123 0 0 0 

9 
بنات رقعة 

الثانوية 
0 65 0 3 0 

10 
ذكور المثنى 

الثانوية 
96 0 3 2 0 

11 
بنات دورا 

الثانوية 
0 40 0 1 0 
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12 
ذكور السموع 

الثانوية 
97 0 3 0 0 

13 
ذكور الصرة 

الثانوية 
20 0 1 0 0 

14 

ذكور دير 

سامت 

الثانوية 

24 0 1 0 0 

15 

ذكور 

الظاىرية 

الثانوية 

109 0 3 0 0 

16 
بنات المجد 

الثانوية 
0 41 0 2 0 

17 
بنات الكوـ 

الثانوية 
0 22 0 1 0 

18 

الرماضيف 

الثانوية 

المختمطة 

29 24 1 1 0 

19 
بنات الكرمؿ 

األساسية 
0 16 0 1 0 

20 
بنات الصرة 

الثانوية 
0 27 0 1 0 

21 
بنات دير 

سامت 
0 42 0 1 0 
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الثانوية 

22 
بنات دومة 

األساسية 
0 15 0 1 0 

23 
ذكور يطا 

الثانوية 
84 0 2 0 0 

24 
بنات كرزا 

الثانوية 
0 21 0 1 0 

25 
بنات بيت عوا 

الثانوية 
0 64 0 2 0 

26 
ذكور صالح 

الديف الثانوية 
157 0 5 0 0 

27 

بنات دار 

السالـ 

الثانوية 

0 162 0 4 0 

28 
بنات إذنا 

الثانوية 
0 112 0 3 0 

29 

الصرايعة 

الثانوية 

المختمطة 

9 8 0 0 1 

30 
بنات يطا 

الثانوية 
0 199 0 5 0 

31 
بنات الريحية 

الثانوية 
0 24 0 1 0 



 126 

32 

ذكور الشييد 

أبو جياد 

الثانوية 

27 0 1 0 0 

33 

ذكور الشييد 

ماجد أبو 

شرار الثانوية 

20 0 1 0 0 

34 
بنات يطا 

الثانوية 
0 25 0 1 0 

35 
ذكور السموع 

الثانوية 
11 0 1 0 0 

36 
بنات إذنا 

الثانوية 
0 17 0 1 0 

37 

بنات دير 

سامت 

الثانوية 

0 21 0 1 0 

38 
بنات إذنا 

الثانوية 
0 30 0 1 0 

39 
ذكور رقعة 

الثانوية 
27 0 1 0 0 

40 

بنات 

الظاىرية 

الثانوية 

0 62 0 2 0 

 0 2 0 85 0بنات يطا  41
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الثانوية 

42 
بنات يطا 

الثانوية 
114 0 3 0 0 

43 
ذكور المجد 

الثانوية 
14 0 1 0 0 

44 
بنات بيت عوا 

الثانوية 
0 18 0 1 0 

45 

ذكور دير 

سامت 

الثانوية 

25 0 1 0 0 

54 

ذكور 

الظاىرية 

الثانوية 

59 0 2 0 0 

46 
ذكور الريحية 

الثانوية 
15 0 1 0 0 

47 
بنات السموع 

الثانوية 
0 29 0 1 0 

 

. حصؿ الباحث عمى المعمومات الخاصة بعدد الطمبة والمدارس والشعب مف مديرية التربية والتعميـ جنوب الخميؿ
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( 2)الممحؽ 
االختبار قبؿ التحكيـ 

اختبار تشخيصي لبعض األخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة في التعبير الكتابي لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي 
في مديرية تربية جنوب الخميؿ 

االختبار 
 يسناهللنالشاممنالشابسنن 

اختبار تشخيصي لبعض األخطاء النحوية واإلمالئية في التعبير الكتابي لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي في 

مديرية جنوب الخميؿ 

جامعة القدس 

عمادة الدراسات العميا 

قسـ التربية وأساليب التدريس 

: عزيزي الطالب

 أمامؾ مجموعة أسئمة في النحو واإلمالء، وعميؾ أف تجيب عنيا في المكاف المخصص لذلؾ، مع العمـ 

نما ىي لغرض البحث  بأف إجابتؾ لف تؤثر عمى درجاتؾ في مادة المغة العربية أو عمى تحصيمؾ األكاديمي، وا 

. العممي فقط، راجيًا مراعاة الدقة في قراءة األسئمة واإلجابة عنيا

 

: بيانات خاصة بالطالب

. (أدبي)، (عممي): التخصص- 1

. (أنثى)، (ذكر): الجنس- 2

: ............................... اسـ المدرسة- 3

........................ تاريخ تطبيؽ االختبار - 4
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:.............. (المنطقة)مكاف تطبيؽ االختبار - 4

 

الباحث أحمد الجباريف 

 
( 1)االختبار 

: مادة اإلمالء: أوالً 

. اليمزة المتوسطة: الموضوع

: األىداؼ

. أف يكتب الطمبة اليمزة في وسط الكممة حسب القاعدة -1

. أف يتعود الطمبة كتابة اليمزة المتوسطة حسب قوة الحركة -2

(: 1)تدريب 

: ضع مضارع األفعاؿ الماضية اآلتية واشكؿ اليمزة وحركة الحرؼ الذي يسبقيا في الفراغ المخصص

َـّ - 1     . (...............)أرََّخ - 2.   (...............)أ

. (...............)أسََّس - 4.   (...............)أمَر - 3    

(: 2)تدريب 

: َعطوؼ أكمؿ عمى النمط نفسو (َعَطؼَ )نقوؿ في -  أ

 .(..................)َدَأَب  .1

 .(..................)َرَأَؼ  .2

ـَ  .3  .(...................)َرَأ

. (..................)َشْأْف  .4

: صحح الخطأ في العبارات اآلتية- ب

.     )..................(. في الميؿ( مضيياً )كاف المنزؿ  (1   

. )..................(. يستوي الحؽ بيف يديو( حيف إذف )(2   
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.         )..................(. مف خمؽ المؤمف( التفاوؿ )(3   

.   )..................(. يعرؼ الكافر مصيره( عند ئذف )(4   

 

 

(: 3)تدريب 

: ىات مفرد الكممات اآلتية-  أ

. (...............)أسئمة  - 2.   (...............)مسائؿ - 1   

. (...............)قارئوف  - 4.   (...............)مئات  - 3   

: ىات جمع الكممات اآلتية- ب

. (...............)ابني  - 2.           (...............)أريكة  - 1   

. (...............)فؤاد  - 4.           (...............)ىيئة  - 3   

( 2)االختبار 

. األخطاء النحوية: المادة

. الجممة الفعمية: الموضوع

: األىداؼ

. أف يميز الطمبة بيف الفعؿ والفاعؿ والمفعوؿ بو -1

 .أف يكتب الطمبة الفعؿ والفاعؿ والمفعوؿ بو كتابة صحيحة حسب الحركات اإلعرابية -2

: تدريب

: ثـ أجب عف األسئمة التالية,  اقرأ الجمؿ المتعمقة بالفعؿ والفاعؿ والمفعوؿ بو

. ناقش مجمس النواب مشروع الموازنة. 1     

. ُتِعدُّ المدارس الطمبة لمحياة. 2     

". إنا أنزلناه قرآنًا عربيًا لعمكـ تعقموف: "قاؿ تعالى. 3     

. عيف الفعؿ والفاعؿ والمفعوؿ بو* 
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( 3)االختبار 

. األخطاء النحوية: المادة

. المفعوؿ فيو: الموضوع

: األىداؼ

ويدؿ عمى الزمف الذي وقع فيو , اسـ منصوب يتضمف معنى في: أف يتعرؼ الطمبة أف المفعوؿ فيو -1       

. أو مكانو

. أف يستخدـ الطمبة المفعوؿ فيو استخدامًا كتابيًا سميماً - 2       

: تدريب

: اقرأ الجمؿ المتعمقة بالمفعوؿ فيو ثـ أجب عف األسئمة التالية

. ُعِقَد مجمس التطوير التربوي في المدرسة مساَء األربعاء .1

 .تحسَّف التحصيؿ الدراسي لمطالب آخر الفصؿ عّما كاف عميو في بدايتو .2

 .قاـ الطمبة بأنشطة تعميمية متنوعة داخؿ غرفة الصؼ .3

: عيف المفعوؿ فيو وميز الزماف منو والمكاف* 

( 4)االختبار 

. األخطاء اإلمالئية: المادة

اليمزة المتطرفة : الموضوع

: األىداؼ

. أف يمـ الطمبة بقواعد كتابة ألؼ التثنية بعد اليمزة المتطرفة- 1     

. أف يكتب الطمبة اليمزة المتطرفة حسب القاعدة- 2     
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 :تدريبات

: اكتب الكممة التالية في الجمؿ المقابمة بعد إجراء التعديؿ* 

. مف األرض ألوالدي.......... جزء ػػػػػ اشتريت - 1          

. في الميؿ......... مضيٌء ػػػػ كاف المنزؿ - 2          

. في الحؽ........ جريء ػػػػ كاف عمر - 3          

: ضع خطًا تحت الخطأ اإلمالئي ثـ صوبو بيف القوسيف* 

. (.......................)الوضوؤ مف شروط الصالة       - 1          

.   (.......................)طأطو رأسو لشيء                - 2          

. (.......................)إنشاء اهلل                         - 3          

: اكتب مثنى المفردات اآلتية بيف القوسيف   * 

. (............)دؼء     - 1          

. (............)مضيء   - 2          

. (............)بريء    - 3          

( 5)االختبار 

األخطاء النحوية : المادة

التمييز : الموضوع

: األىداؼ

. أف يتعرؼ الطمبة أف التمييز اسـ نكرة مفرد منصوب يزيؿ اإلبياـ في اسـ سبقو -1

 أف يميز الطمبة بيف تمييز الذات وتمييز النسبة -2

: تدريبات

 :اقرأ الجمؿ المتعمقة بالتمييز ثـ أجب عف األسئمة التي تمييا

. قرأت ىذا العاـ خمسة عشَر كتاباً  -1

 .ازدادت األمـ إيمانًا بالحرية والديمقراطية -2
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 .تسع الصفيحة سبعة عشر لترًا زيتاً  -3

 .نِنعمَم زيدٌد رججً  -4

: في الجدوؿ أدناه (تمييز ذات أـ نسبة)عيف التمييز في الجمؿ السابقة ثـ بيف نوعو  *

نوعو التمييز الرقـ 

1   

2   

3   

4   

 

( 6)االختبار 

األخطاء النحوية : المادة

 (األمر, المضارع, الماضي) أسماء األفعاؿ :الموضوع

وتنقسـ تمؾ األسماء , أف يتعرؼ الطمبة أف أسماء األفعاؿ كممات تدؿ عمى األفعاؿ وال تقبؿ عالماتيا: األىداؼ

. اسـ فعؿ أمر, اسـ فعؿ مضارع, اسـ فعؿ ماض: مف حيث دالالتيا الزمنية إلى

:  تدريبات

: اقرأ الجمؿ المتعمقة بأسماء األفعاؿ ثـ أجب عف األسئمة التي تمييا

 . الفوز بغير عمؿ ومثابرةىييات .1

 . وال تنيرىماأؼٍّف وال تقؿ لياـ : "قاؿ تعالى .2

 . كتابؾَ ىاؾَ : عميٌّ لزميمو .3

. واسـ فعؿ األمر مف الجمؿ السابقة, عيف اسـ الفعؿ المضارع، واسـ الفعؿ الماضي .1

 . ما تحتو خط في الجمؿ السابقةىما معف .2
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( 7)االختبار 

األخطاء النحوية : المادة

 كاف وأخواتيا :الموضوع

: األىداؼ

. أف يستخدـ الطمبة كاف وأخواتيا استخدامًا سميمًا مع الضبط لمحركة -1

 .أف يميز الطمبة األفعاؿ الماضية الناقصة دوف غيرىا -2

: تدريبات

: ادخؿ كاف أو إحدى أخواتيا عمى الجمؿ اآلتية مع إجراء التغيير الالـز والضبط الصحيح -1

. (.........................)الدرس ىيٌف   - ...................     أ

. (.........................)سعاد غائبة    - .................     ب

. (.........................)ممنوع التدخيف - .................     ج

: استخرج كاف أو إحدى أخواتيا في الجمؿ اآلتية وبيف اسميا وخبرىا- 2

                                                          اسميا        خبرىا 

.........    ............ خير مرٍب    , صمى اهلل عميو وسمـ, كاف الرسوؿ -   أ

.........    .............  صار عندي أمٌؿ                                 -    ب

.........    ............. كاف الواجب محتومًا                             -    ج

: أعرب ما تحتو خط إعرابًا سميماً - 3

.   ......................................... مسروراً باَت الفائز -    أ

.........................................  لممحتاجيفعوناً كف -    ب
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( 8)االختبار 

األخطاء النحوية : المادة

 قضايا إمالئية ونحوية متفرقة :الموضوع

: تدريبات

:       أجب عف جميع األسئمة اآلتية

: ضع ألؼ التفريؽ حيث يمـز في الجمؿ اآلتية- 1   

. (.......................).  عاممو المصانع مخمصوف-        أ

. (.......................).   فإف لـ تفعمو فمف تنجحو-       ب

. (.......................).       أحسف محامو الدفاع-       ج

: ضع خطًا تحت الكممة الصحيحة في المجموعة- 2   

ُرلي - ُرلو  - ُرلى  - رؤال        - 

رجة - رجي  - رجى  - رجا        - 

مستشفا - مشفي - مشفا  - مشفى        - 

: ثفِّ المفردات اآلتية حسب القاعدة- 3   

 (        ). رزء  - (         ). بريء  - (       ). وضوء      - 

: مكاف القوسيف فيما يأتي (ت)أو تاًء مفتوحة  (ة)ضع تاًء مربوطة - 4   

.. ……أقداـ األميا.. …تحػ …… الجنػ -       أ

. في مصر…… األىراما …… ىـ بنا . ……الفراعنػ -      ب

. ……السيار . ……ركبػ . ……حمز  .. ……زوجػ …… خديجػ -      ج
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أماـ الكممة الصحيحة، وصحح الكممة الخطأ بيف القوسيف  ( )اقرأ الكممات اآلتية، وضع عالمة - 5  

: بوضع اليمزة في أوؿ الكممة أو حذفيا

 (      )اجمس    (      )      إسـ    

 (      )َأِمَف      (      )      إبف    

 (      )إذ        (      )      أخ     

 (      )انَت      (      )      ألذي   

 (      )إلى       (      )      الرجؿ 

: ضع خطًا تحت الخطأ اإلمالئي ثـ صوبو بيف قوسيف- 6   

. (                    )استمعت إلى تمكا القصة      -        أ

. (                    )أوالئؾ األوالد مجتيدوف    -        ب

. (                    )طاىا اسـ رجؿ عزيز عمي  -        ج

 

: ميز بيف الالـ الشمسية والالـ القمرية في الكممات اآلتية بوضع شمسية أو قمرية في الفراغ- 7   

 (          )البيت  - ب  (          )التمر    -        أ

 (          )السنابؿ  - د  (          )الحرية -        ج

: ضع ىمزة الوصؿ أو ىمزة القطع المناسبة فوؽ األلؼ فيما يأتي- 8    

. رحـ اهلل امرا-         أ

. ارعوى عمر-         ب

. اريد منؾ العفو-         ج

: صحح األخطاء اإلمالئية اآلتية- 9

...................  نرجوا         –أرجوا - 1

................... فعؿ ماضي مبني      - 2

................... آداء متميز           - 3
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...................  اإلستسقاء –اإلجتياد - 4

................... بما تفكر؟    - 5

................... لما سافرت  - 6

...................  بناءًا  –مساءًا - 7

...................  رزًء   –جزًء - 8

................... الرحماف      - 9

................... معمموا المدرسة  - 10

................... األخوة           - 11

...................  أحيى  –استحيى - 12

................... لف يبؽ المستبدوف- 13

: أجب عف جميع األسئمة التالية

................... المعمموف األكفاء 

................... ال إاله إال اهلل     
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( 2)الممحؽ 

االختبار بعد التحكيـ 

 يسناهللنالشاممنالشابسنن

اختبار تشخيصي لبعض األخطاء النحوية واإلمالئية في التعبير الكتابي لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي في 

مديرية جنوب الخميؿ 

جامعة القدس 

عمادة الدراسات العميا 

قسـ التربية وأساليب التدريس 

: عزيزي الطالب

 أمامؾ مجموعة أسئمة في النحو واإلمالء، وعميؾ أف تجيب عنيا في المكاف المخصص لذلؾ، مع العمـ 

نما ىي لغرض البحث  بأف إجابتؾ لف تؤثر عمى درجاتؾ في مادة المغة العربية أو عمى تحصيمؾ األكاديمي، وا 

. العممي فقط، راجيًا مراعاة الدقة في قراءة األسئمة واإلجابة عنيا

 

 

 

 

: بيانات خاصة بالطالب

. (أدبي)، (عممي): التخصص- 1

. (أنثى)، (ذكر): الجنس- 2
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................. (المنطقة)مكاف تطبيؽ االختبار - 3

. (......)المعدؿ العاـ في المغة العربية لمفصؿ األوؿ - 4

 

الباحث أحمد الجباريف 

: مادة اإلمالء: أوالً 

. اليمزة المتوسطة: الموضوع

: األىداؼ

. أف يكتب الطمبة اليمزة في وسط الكممة حسب القاعدة .1

. أف يتعود الطمبة كتابة اليمزة المتوسطة حسب قوة الحركة .2

(: 1)تدريب 

: ىات مضارع األفعاؿ الماضية اآلتية واشكؿ اليمزة وحركة الحرؼ الذي يسبقيا- أ

َـّ - 1     . (...............)أرََّخ - 2.   (...............)أ

. (...............)أسََّس - 4.   (...............)أمَر - 3    

: َعطوؼ أكمؿ عمى النمط نفسو (َعَطؼَ )نقوؿ في صيغة المبالغة مف الفعؿ - ب

 .(..................)َدَأَب  .1

 .(..................)َرَأَؼ  .2

ـَ  .3  .(...................)َرَأ

. (..................)َشْأْف  .4

: صحح الخطأ في كتابة المفردات بيف القوسيف في العبارات اآلتية- ج

.     )..................(. في الميؿ( مضيياً )كاف المنزؿ  (1   

. )..................(. يستوي الحؽ بيف يديو( حيف إذف )(2   

.         )..................(. مف خمؽ المؤمف( التفاوؿ )(3   

.   )..................(. يعرؼ الكافر مصيره( عند ئذف )(4   
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: ىات مفرد الجموع اآلتية (1- د

. (...............)أسئمة  - 2.   (...............)مسائؿ - 1   

.   (...............)قارئوف  - 4.   (...............)مئات  - 3   

 

: ىات جمع الكممات اآلتية (2 

. (...............)ابني  - 2.   (...............)أريكة  - 1   

. (...............)فؤاد  - 4.           (...............)ىيئة  - 3   

(: 2)تدريب 

. اليمزة المتطرفة:  الموضوع

:  األىداؼ

. أف يمـ الطمبة بقواعد كتابة ألؼ التثنية بعد اليمزة المتطرفة. 1         

. أف يكتب الطمبة اليمزة المتطرفة حسب القاعدة. 2         

: اكتب الكممة الميموزة في الجممة المقابمة بعد إجراء التعديؿ (1  

. مف األرض ألوالدي.......... جزء ػػػػػ اشتريت - 1          

. في الميؿ......... مضيٌء ػػػػ كاف المنزؿ - 2          

. في الحؽ........ جريء ػػػػ كاف عمر - 3          

: ضع خطًا تحت الخطأ اإلمالئي ثـ صوبو بيف القوسيف (2  

. (.......................)الوضوؤ مف شروط الصالة       - 1          

.   (.......................)طأطو رأسو لشيء                - 2          

.  (.......................)إنشاء اهلل                         - 3          

: اكتب مثنى المفردات اآلتية (3  

. (............)دؼء     - 1          

. (............)مضيء   - 2          
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. (............)بريء    - 3          

 

 

 

(: 3)تدريب 

مالئية متفرقة :  قضايا نحوية وا 

: أجب عف جميع األسئمة اآلتية

: ضع ألؼ التفريؽ حيث يمـز في الجمؿ اآلتية- 1   

. (.......................).  عاممو المصانع مخمصوف-        أ

. (.......................).   فإف لـ تفعمو فمف تنجحو-       ب

. (.......................).       أحسف محامو الدفاع-       ج

: ضع خطًا تحت الكممة الصحيحة في المجموعة- 2   

ُرلي - ُرلو  - ُرلى  - رؤال        - 

رجة - رجي  - رجى  - رجا        - 

مستشفا - مشفي - مشفا  - مشفى        - 

: مكاف القوسيف فيما يأتي (ت)أو تاًء مفتوحة  (ة)ضع تاًء مربوطة - 3   

. (   )أقداـ األميا   (   )تحػ  (   )الجنػ -       أ

 (   )السيار  (   )ركبػ  (   )حمز   (   )زوجػ  (   )خديجػ -      ب

أماـ الكممة الصحيحة، وصحح الكممة الخطأ بيف القوسيف  ( )اقرأ الكممات اآلتية، وضع عالمة - 4  

: بوضع اليمزة في أوؿ الكممة أو حذفيا

 (      )اجمس    (      )      إسـ    

 (      )َأِمَف      (      )      إبف    

 (      )إذ        (      )      أخ     
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 (      )انَت      (      )      ألذي   

 (      )إلى       (      )      الرجؿ 

 (      )إرعوى عمر             (      )      رحـ اهلل امرًأ   

 (      )      اريد منؾ العفو 

: ضع خطًا تحت الخطأ اإلمالئي ثـ صوبو بيف قوسيف- 5   

. (                    )استمعت إلى تمكا القصة      -        أ

. (                    )أوالئؾ األوالد مجتيدوف    -        ب

. (                    )طاىا اسـ رجؿ عزيز عمي  -        ج

: ميز بيف الالـ الشمسية والالـ القمرية في الكممات اآلتية- 6   

 (          )البيت  - ب  (          )التمر    -        أ

 (          )السنابؿ  - د  (          )الحرية -        ج

. مادة النحو: ثانياً 

. الجممة الفعمية: الموضوع

: األىداؼ

. أف يميز الطمبة بيف الفعؿ والفاعؿ والمفعوؿ بو. 1

. أف يكتب الطمبة الفعؿ والفاعؿ والمفعوؿ بو كتابة صحيحة حسب الحركات اإلعرابية. 2

 (1)التدريب 

: عيف الفعؿ والفاعؿ والمفعوؿ بو في الجمؿ اآلتية مع ضبطيا الصحيح في الجدوؿ أدناه

. ناقش مجمس النواب مشروع الموازنة. 1     

. ُتِعدُّ المدارس الطمبة لمحياة. 2     

". إنا أنزلناه قرآنًا عربيًا لعمكـ تعقموف: "قاؿ تعالى. 3     

المفعوؿ بو الفاعؿ الفعؿ  الجممة 
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1 .   

2 .   

3 .   

 

 

(: 2)التدريب 

. المفعوؿ فيو: الموضوع

: األىداؼ

ويدؿ عمى الزمف الذي وقع  (في)أف يتعرؼ الطمبة أف المفعوؿ فيو اسـ منصوب يتضمف معنى  .1

. فيو أو مكانو

. أف يستخدـ الطمبة المفعوؿ فيو استخدامًا كتابيًا سميماً  .2

: عيف المفعوؿ فيو وميز الزماف منو والمكاف في الجمؿ اآلتية في الجدوؿ أدناه

. ُعِقَد مجمس التطوير التربوي في المدرسة مساَء األربعاء. 1

 .تحسَّف التحصيؿ الدراسي لمطالب آخر الفصؿ عّما كاف عميو في بدايتو. 2

 .قاـ الطمبة بأنشطة تعميمية متنوعة داخؿ غرفة الصؼ. 3

 

مكاف زماف  المفعوؿ فيو  الجممة 

1 .   

2 .   

3 .   

 

(: 3) التدريب 

 التمييز :الموضوع

:  األىداؼ



 144 

. أف يتعرؼ الطمبة أف التمييز اسـ نكرة مفرد منصوب يزيؿ االبياـ في اسـ سبقو .1

. أف يميز الطمبة بيف تمييز الذات وتمييز النسبة .2

 ثـ بيف نوعو في الجدوؿ أدناه, عيف التمييز في الجمؿ اآلتية :

. قرأت ىذا العاـ خمسة عشَر كتاباً  .3

 .ازدادت األمـ إيمانًا بالحرية والديمقراطية .4

 .تسع الصفيحة سبعة عشر لترًا زيتاً  .5

ـَ زيٌد رجالً  .6  .ِنع

نوعو التمييز الجممة الرقـ 

  األولى  1

  الثانية  2

  الثالثة  3

  الرابعة  4

 

(: 4)التدريب 

 (األمر, المضارع, الماضي)أسماء األفعاؿ : الموضوع

:  األىداؼ

وتنقسـ تمؾ األسماء مف حيث ,  أف يتعرؼ الطمبة أف أسماء األفعاؿ كممات تدؿ عمى األفعاؿ وال تقبؿ عالماتيا

. اسـ فعؿ أمر, اسـ فعؿ مضارع, اسـ فعؿ ماض: دالالتيا الزمنية إلى

واسـ فعؿ األمر مف الجمؿ اآلتية في الجدوؿ أدناه ؟ ,  عيف اسـ الفعؿ المضارع، واسـ الفعؿ الماضي

 .ىاَؾ كتابؾَ : عميٌّ لزميمو .1

 ".وال تقؿ لياـ أؼٍّف وال تنيرىما: "قاؿ تعالى .2

 .ىييات الفوز بغير عمؿ ومثابرة .3

اسـ فعؿ األمر اسـ فعؿ الماضي اسـ فعؿ المضارع الجممة الرقـ 
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   األولى  1

   الثانية  2

   الثالثة  3

 

 

(: 5)التدريب 

األفعاؿ الناقصة : الموضوع

: األىداؼ

. أف يستخدـ الطمبة كاف أو إحدى أخواتيا استخدامًا سميمًا مع الضبط لمحركة. 1        

. أف يميز الطمبة األفعاؿ الماضية الناقصة مف غيرىا. 2        

: ادخؿ كاف أو إحدى أخواتيا عمى الجمؿ اآلتية مع إجراء التغيير الالـز والضبط الصحيح -1

. (.........................)الدرس ىيٌف   - ...................     أ

. (.........................)سعاد غائبة    - .................     ب

. (.........................)ممنوع التدخيف - .................     ج

: استخرج كاف أو إحدى أخواتيا في الجمؿ اآلتية وبيف اسميا وخبرىا- 2

                                                          اسميا        خبرىا 

.........    ............ خير مرٍب    , صمى اهلل عميو وسمـ, كاف الرسوؿ -   أ

.........    ............  صار عندي أمٌؿ                                -    ب

.........    ............ كاف الواجب محتومًا                             -    ج

: أعرب ما تحتو خط إعرابًا سميماً - 3

.   ......................................... مسروراً باَت الفائز -    أ

.........................................  لممحتاجيف  عوناً كف -    ب

 



 146 

 

 

 

 

 

( 3)الممحؽ 

قائمة أسماء المحكميف 

مكاف العمؿ االسـ الرقـ 

جامعة القدس األستاذ الدكتور أحمد فييـ جبر . 1

جامعة القدس الدكتور محمود أبو سمرة  .2

جامعة القدس الدكتور عفيؼ زيداف . 3

جامعة القدس الدكتور غساف سرحاف . 4

جامعة القدس الدكتور محمد العممة . 5

جامعة القدس الدكتور تيسير عبد اهلل  . 6

جامعة القدس الدكتور محمد عابديف . 7

 بيت لحـ –جامعة القدس المفتوحة األستاذ الدكتور ياسر المالح . 8

جامعة الخميؿ األستاذ الدكتور حسف عبد اليادي . 9

جامعة الخميؿ الدكتور زىير إبراىيـ . 10

جامعة الخميؿ الدكتور يوسؼ عمرو . 11

الخميؿ - جامعة القدس المفتوحة األستاذ بساـ بنات . 12

جامعة الخميؿ الدكتور نبيؿ الجندي . 13

موجو المغة العربية في تربية الجنوب األستاذ عبد الميدي ناصر الديف . 14
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موجو المغة العربية في تربية الجنوب األستاذ عبد المنعـ قباجة . 15

جامعة الخميؿ الدكتور بساـ القواسمي . 16

موجو المغة العربية في تربية الجنوب األستاذ فتحي إبراىيـ عبد القادر . 17

 

 

 

( 4)الممحؽ 

الداللة 

 اإلحصائية

 الفقرات قيمة ر

الداللة 

 اإلحصائية

 قيمة ر
الفقرات 

 

0.000 0.38 83 0.000 0.39 64 

0.000 0.42 84 0.000 0.45 65 

0.000 0.36 85 0.000 0.43 66 

0.000 0.31 86 0.000 0.41 67 

0.000 0.53 87 0.000 0.46 68 

0.000 0.46 88 0.000 0.42 69 

0.000 0.44 89 0.000 0.41 70 

0.000 0.63 90 0.000 0.45 71 

0.000 0.63 91 0.000 0.48 72 

0.000 0.51 92 0.000 0.60 73 

0.000 0.57 93 0.000 0.60 74 

0.000 0.69 94 0.000 0.62 75 

0.000 0.60 95 0.000 0.39 76 

0.000 0.53 96 0.000 0.43 77 

0.000 0.63 97 0.000 0.39 78 

0.000 0.49 98 0.000 0.49 79 

0.000 0.52 99 0.000 0.48 80 

0.000 0.52 100 0.000 0.51 81 

   0.000 0.48 82 
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( 5)الممحؽ 

 قيمة ر الفقرات
الداللة 
 اإلحصائية

 قيمة ر الفقرات
الداللة 
 اإلحصائية

1 0.43 0.000 33 0.51 0.000 

2 0.61 0.000 34 0.41 0.000 

3 0.62 0.000 35 0.41 0.000 

4 0.58 0.000 36 0.11 0.043 

5 0.49 0.000 37 0.17 0.002 

6 0.57 0.000 38 0.29 0.000 

7 0.63 0.000 39 0.43 0.000 

8 0.53 0.000 40 0.21 0.000 

9 0.69 0.000 41 0.28 0.000 

10 0.70 0.000 42 0.38 0.029 

11 0.72 0.000 43 0.49 0.000 

12 0.64 0.000 44 0.37 0.000 

13 0.55 0.000 45 0.46 0.000 

14 0.31 0.000 46 0.23 0.016 

15 0.15 0.008 47 0.52 0.000 

16 0.58 0.000 48 0.30 0.000 

17 0.53 0.000 49 0.26 0.000 

18 0.38 0.000 50 0.30 0.000 

19 0.41 0.000 51 0.32 0.000 

20 0.67 0.000 52 0.39 0.000 

21 0.47 0.000 53 0.26 0.000 

22 0.53 0.000 54 0.33 0.000 

23 0.52 0.000 55 0.41 0.000 

24 0.20 0.000 56 0.47 0.000 

25 0.50 0.000 57 0.63 0.000 

26 0.56 0.000 58 0.50 0.000 

27 0.39 0.000 59 0.47 0.000 

28 0.47 0.000 60 0.39 0.000 
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29 0.51 0.000 61 0.48 0.000 

30 0.46 0.000 62 0.43 0.000 

31 0.43 0.000 63 0.42 0.000 

32 0.50 0.000    

 

 

 

 

 

( 6)الممحؽ 

قبؿ )استبانة الكشؼ عف أسباب األخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة في التعبير الكتابي ومقترحات عالجيا 

 (التحكيـ

بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 

جامعة القدس 

عمادة الدراسات العميا 

أساليب تدريس 

. المربية الفاضمة/حضرة المربي الفاضؿ

. السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو وبعد

األخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة في التعبير الكتابي لدى طمبة الصؼ األوؿ )تيدؼ االستبانة لمكشؼ عف 

. (الثانوي في مديرية جنوب الخميؿ أسبابيا وطرؽ عالجيا

مقابؿ العبارة التي  ( )وذلؾ بوضع إشارة , لذا أرجو التكـر باإلجابة عف فقرات االستبانة بدقة وموضوعية

. تراىا مناسبة في العمود الذي ينطبؽ مع وجية نظرؾ

 (واهلل ولي التوفيؽ)

                                                                      الباحث 

أحمد عبد ربو الجباريف 
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: بيانات أساسية

. وذلؾ بيف القوسيف ( )يرجى وضع إشارة 

 

 (     )أنثى             (     )ذكر : الجنس

 

 (     )ماجستير فأكثر  (     )بكالوريوس   (    )دبموـ : المؤىؿ العممي

 

: في ميداف التربية والتعميـ" الخدمة"عدد سنوات الخبرة 

)      ( سنوات  (10 - 5)مف , )      (سنوات  (5)       أقؿ مف 

 (      )                  أكثر مف عشر سنوات 
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: االستبانة األولى

    فيما يمي مجموعة مف األسباب التي يمكف أف تؤدي إلى وقوع طمبة الصؼ الثانوي في األخطاء النحوية 

في المربع تحت االستجابة التي تعبر عف رأيؾ بكب  ()الرجاء وضع إشارة, واإلمالئية في التعبير الكتابي

. صراحة ودقة

أسباب وقوع الطمبة في األخطاء النحوية واإلمالئية الرقـ 
درجة الموافقة 

موافؽ 
جدًا 

غير موافؽ 
موافؽ 

مالحظات 

أسباب عضوية لدى الطمبة :    أوالً 
    . ضعؼ البصر عند الطمبة- أ
    ضعؼ السمع عند الطمبة - ب
    . قمة مواظبة الطمبة عمى الدواـ- ج
    . ضعؼ الذاكرة لدى الطمبة- د
    . ضعؼ القابمية واالستعداد لمتعميـ الذاتي لدى الطمبة- ىػ
أسباب تربوية :    ثانياً 
    . قمة اىتماـ المعمميف بتصحيح أخطاء الطمبة في القراءة والكتابة- أ
قمة تخصيص معمـ المغة العربية وقتًا إضافيًا أو تدريبات إضافية لمطالب - ب

. الضعفاء
    

    . قمة استخداـ المعمميف لمغة العربية الفصحى أماـ الطمبة- ج
    . قمة مواظبة الطمبة عمى الدواـ- د
    . ضعؼ التحصيؿ الدراسي عند الطمبة- ىػ
    . ضعؼ الطمبة في القواعد النحوية- و
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    . قمة متابعة أولياء األمور أبناءىـ دراسياً - ز
أسباب ترجع إلى المنياج  :   ثالثاً 
    . عدـ تخصيص كتاب لإلمالء- أ
    . (الكتاب)صعوبة مفردات المادة - ب
    . قمة جاذبية الكتاب المقرر شكاًل إخراجاً - ج
    . وجود بعض األخطاء الطباعية في بعض الكتب المدرسية- د
أسباب ترجع إلى اإلدارة المدرسية والنظاـ التعميمي :  رابعاً 
    . ازدحاـ كثافة الفصوؿ الدراسية بالطمبة- أ
    . قمة الحوافز المادية والمعنوية لمطالب المتميزيف في النحو واإلمالء- ب
    . زيادة العبء التدريسي الممقى عمى المعمـ - ج
    . ضعؼ متابعة اإلدارة المدرسية لممعمميف في حصص اإلمالء والنحو- د

أسباب وقوع الطمبة في األخطاء النحوية واإلمالئية الرقـ 
درجة الموافقة 

موافؽ 
جدًا 

غير موافؽ 
موافؽ 

مالحظات 

    . قمة متابعة المشرفيف لممعمميف في حصص القواعد- ىػ
    . عدـ توفر الوسائؿ التعميمية- 6

أسباب تتصؿ بخصائص المغة المكتوبة  : خامساً 
    . صعوبة بعض القواعد اإلمالئية والنحوية المقررة عمى الطمبة- أ
    . ارتباط بعض قواعد اإلمالء بالنحو والصرؼ- ب
    . إىماؿ وضع النقاط لبعض الحروؼ- ج

    أسباب ترجع إلى طريقة التدريس : سادساً 
    . قمة الربط بيف شرح القاعدة والتدريب عمييا- أ
    . قمة تدريب الطمبة عمى رسـ الميارات اإلمالئية- ب
    . إمالء المعمـ قدرًا كبيرًا مف الكممات دفعًة واحدةً - ج
    . عدـ مراعاة المعمـ النطؽ السميـ لمحروؼ- د
    . قمة تدريب الطمبة عمى تصويب األخطاء- ىػ

ازدواجية المغة :   سابعاً 
    كثرة األخطاء الشائعة التي يجدىا الطالب في الصحؼ والمجالت والالفتات - أ
شيوع الميجة العامية في وسائؿ اإلعالـ المسموعة والمرئية عمى ألسنة - ب

. المتحدثيف بيا
    

    ضعؼ التزاـ الطمبة بالتحدث بالمغة العربية الفصحى في المدرسة وخارجيا - ج
التي تعتمد عمى الحفظ , طرؽ وأساليب تدريس النحو:    ثامناً 
    . االقتصار عمى الطمبة المتميزيف في حؿ بعض التماريف- أ
    . عدـ الربط بيف القاعدة النحوية والمعنى عند التدريس- ب
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         أسباب أخرى ترى إضافتيا 
      
      
      
      
      
      

 

 

: االستبانة الثانية

عالج األخطاء النحوية واإلمالئية في التعبير الكتابي لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي في  (طرؽ)   مقترحات 

. مديرية جنوب الخميؿ

فيما يمي مجموعة مف المقترحات التي يمكف أف تسيـ في عالج األخطاء النحوية واإلمالئية لدى طمبة الصؼ 

. األوؿ الثانوي

في العمود الذي يعبر عف رأيؾ المتعمؽ بمدى إسياـ ىذه المقترحات في عالج  ()المرجو منؾ وضع عالمة 

: أماـ كؿ عبارة مف العبارات اآلتية, األخطاء

 

مقترح العالج الرقـ 

درجة اإلسياـ في العالج 
يسيـ 
بدرجة 
كبيرة جدًا 

يسيـ 
بدرجة 
كبيرة 

ال يسيـ 
بدرجة 
قميمة 

ال يسيـ 
بدرجة قميمة 
جدًا  

    . معالجة مشكالت السمع والبصر لدى الطمبة في دروس القراءة والكتابة- 1
    . معالجة مظاىر الخوؼ والخجؿ لدى الطمبة في دروس اإلمالء والقواعد- 2
    . تشجيع الطمبة عمى القياـ بالواجبات البيتية المتعمقة بالوظائؼ النحوية- 3
    . تشجيع الطمبة عمى التحدث بالفصحى في الموضوعات المختمفة- 4
    . تدريب الطمبة عمى استخداـ عالمات الترقيـ استخدامًا سميماً - 5
    . تدريب الطمبة عمى تحميؿ الكممات وتعرؼ معانييا- 6
    . تييئة المواقؼ القرائية الكتابية المختمفة لمطالب- 7
    . العناية الخاصة بحاالت الضعؼ الفردية في دروس القواعد واإلمالء- 8
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توجيو الطمبة إلى إعداد النصوص القرائية في بيوتيـ قبؿ قراءتيا في - 9
. الصؼ

    

تزويد الطمبة بمعاجـ لغوية مدرسية يمكف أف يفيدوا منيا في معرفة معاني - 10
. الكممات الغامضة التي تصادفيـ في دروس المغة العربية

    

المغة -تخصيص درجات معينة لمقراءة والكتابة عند تقويـ الطمبة في - 11
. العربية

    

التدريب عمى استخداـ الحركات والضوابط الشكمية الموضوعة عمى أحرؼ - 12
. الكممة

    

العناية بتدريس القواعد النحوية والصرفية واإلمالئية لمطالب مف خالؿ - 13
. النصوص المتكاممة

    

مقترح العالج الرقـ 

درجة اإلسياـ في العالج 
يسيـ 
بدرجة 
كبيرة جدًا 

يسيـ 
بدرجة 
كبيرة 

ال يسيـ 
بدرجة 
قميمة 

ال يسيـ 
بدرجة قميمة 
جدًا  

    . ضبط كممات النص المقروء وال سيما الكممات مظنة الخطأ- 14
    . التزاـ المعمميف والمعممات باستخداـ المغة الفصحى عند مخاطبتيـ الطمبة- 15
    . زيادة نصاب حصص النحو واإلمالء في الجدوؿ المدرسي- 16
    . تشجيع اآلباء ألبنائيـ عمى القياـ بأنشطة كتابية وقرائية ومساعدتيـ فييا- 17
    . التنويع في طرائؽ التدريس- 18
    . العناية بتدريب الطمبة عمى استخداـ عالمات الترقيـ- 19
    . ازدياد العناية بكتب النحو المدرسية لكؿ صؼ في كؿ مرحمة تعميمية- 20
    . والشارع, والمدرسة, دراسة أثر البيئة عمى لغة الطمبة في المنزؿ- 21
    . حث الطمبة عمى المطالعات الخارجية- 22
    . تشجيع الطمبة عمى حفظ مختارات مف النصوص القرآنية واألدبية- 23
إشعار الطمبة بحاجتيـ إلى القواعد ليشعروا بجدواىا عمى أف تتاح ليـ - 24

. والكتابة, فرص كثيرة لمتحدث
    

    . مراعاة التكامؿ بيف فروع المغة- 25
    . االىتماـ بتدريب الطمبة تدريبًا عمميًا منظمًا يقـو عمى المحاكاة والتكرار- 26
    . والتعزيز المباشر المستمر, استغالؿ الدافعية لدى الطمبة- 27
    . ال بد أف يبذؿ المعمـ جيده لتحقيؽ التكامؿ بيف فنوف المغة العربية- 28
    . االىتماـ بالموقؼ التعميمي، والوسائؿ التعميمية- 29
    . وأوراؽ العمؿ, االىتماـ بطريقة التدريس- 30
    . الممارسة وكثرة التدريب عمى األنشطة المتنوعة- 31
    أف ييتـ المعمـ بتطبيؽ القاعدة أكثر مف اىتمامو بحفظيا - 32
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مقترحات أخرى تود إضافتيا  
      
      
      

 

 

 

( 6)الممحؽ 

بعد )استبانة الكشؼ عف أسباب األخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة في التعبير الكتابي ومقترحات عالجيا 

 (التحكيـ

بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 

جامعة القدس 

عمادة الدراسات العميا 

أساليب تدريس 

. المربية الفاضمة/حضرة المربي الفاضؿ

. السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو وبعد

األخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة في التعبير الكتابي وطرؽ عالجيا لدى )تيدؼ االستبانة الكشؼ عف أسباب 

. (طمبة الصؼ األوؿ الثانوي في مديرية جنوب الخميؿ

مقابؿ العبارة التي  ( )وذلؾ بوضع إشارة , لذا أرجو التكـر باإلجابة عف فقرات االستبانة بدقة وموضوعية

. تراىا مناسبة في العمود الذي ينطبؽ مع وجية نظرؾ

 (واهلل ولي التوفيؽ)

                                                                      الباحث 

أحمد عبد ربو الجباريف 
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: بيانات أساسية

. وذلؾ بيف القوسيف ( )يرجى وضع إشارة 

 

 (     )أنثى             (     )ذكر : الجنس

 

 (     )ماجستير فأكثر  (     )بكالوريوس   (    )دبموـ : المؤىؿ العممي

 

: في ميداف التربية والتعميـ" الخدمة"عدد سنوات الخبرة 

)      ( سنوات  (10 - 5)مف , )      (سنوات  (5)       أقؿ مف 

 (      )                  أكثر مف عشر سنوات 
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: االستبانة األولى

    فيما يمي مجموعة مف األسباب التي يمكف أف تؤدي إلى وقوع طمبة الصؼ األوؿ الثانوي في األخطاء 

في المربع تحت االستجابة التي تعبر عف رأيؾ  ()الرجاء وضع إشارة, النحوية واإلمالئية في التعبير الكتابي

. بكؿ صراحة ودقة

أسباب األخطاء النحوية واإلمالئية الرقـ 
درجة الموافقة 

موافؽ 
بشدة 

غير محايد موافؽ 
موافؽ 

غير موافؽ 
بشدة 

أسباب عضوية لدى الطمبة :    أوالً 
     . ضعؼ البصر عند الطمبة- 1
     ضعؼ السمع عند الطمبة - 2
     . الخوؼ والخجؿ عند الطمبة- 3
     . ضعؼ عضالت اليد عند بعض الطمبة- 4
     . ضعؼ القابمية واالستعداد لمتعميـ الذاتي لدى الطمبة- 5
     . قصور عقمي عند بعض الطمبة- 6
     . تدني مستوى الذكاء عند الطمبة- 7
أسباب تربوية :    ثانياً 
     . عدـ اىتماـ المعمميف بتصحيح أخطاء الطمبة في القراءة والكتابة- 1
قمة تخصيص معمـ المغة العربية وقتًا إضافيًا أو تدريبات إضافية لمطمبة - 2

. الضعفاء
     

     . قمة استخداـ المعمميف لمغة العربية الفصحى أماـ الطمبة- 3
     . قمة مواظبة الطمبة عمى الدواـ- 4
     . ضعؼ التحصيؿ الدراسي لدى الطمبة- 5
     . ضعؼ الطمبة في القواعد النحوية- 6
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     . قمة متابعة أولياء األمور أبناءىـ دراسياً - 7
     . عدـ استخداـ الوسائؿ المعينة- 8
أسباب ترجع إلى المنيج المدرسي :   ثالثاً 
     . عدـ تخصيص كتاب لإلمالء- 1
     . صعوبة مفردات مادة كتب المغة العربية- 2
     . قمة جاذبية الكتاب المقرر إخراجاً - 3
     . قمة نسبة الدرجات المخصصة لإلمالء- 4
     .  صعوبة بعض القطع اإلمالئية- 5
     . ضعؼ التكامؿ في تدريس فروع المغة العربية- 6

أسباب األخطاء النحوية واإلمالئية الرقـ 
درجة الموافقة 

موافؽ 
بشدة 

غير محايد موافؽ 
موافؽ 

غير موافؽ 
بشدة 

أسباب ترجع إلى اإلدارة المدرسية والنظاـ التعميمي :  رابعاً 
     . كثرة عدد الطمبة في الصؼ الواحد- 1
     . عدـ تحفيز الطمبة مف قبؿ المعمميف- 2
     . زيادة عدد الحصص األسبوعية التي يتمقاىا المعمـ- 3
     . ضعؼ متابعة اإلدارة المدرسية لممعمميف في حصص اإلمالء والنحو- 4
     . ضعؼ اإلشراؼ التربوي- 5
     . عدـ توفر الوسائؿ التعميمية- 6
     . عدـ تنفيذ التعميمات- 7
     . عدـ عقد دورات تدريبية لمعممي المغة العربية- 8
     . عدـ تزويد اإلدارة لممكتبة بالمراجع- 9
     . عدـ استخداـ وسائؿ تقنية في تدريس النحو واإلمالء- 10

أسباب تتصؿ بخصائص المغة المكتوبة واالزدواجية : خامساً 
     صعوبة بعض القواعد اإلمالئية النحوية المقررة عمى الطمبة - 1
     . ارتباط بعض قواعد اإلمالء بالنحو والصرؼ- 2
     . إىماؿ وضع النقاط لبعض الحروؼ- 3
     . األخطاء الشائعة التي يجدىا الطمبة في الصحؼ والمجالت والالفتات- 4
     شيوع الميجة العامية في وسائؿ اإلعالـ عمى ألسنة المتحدثيف بيا - 5
     . ضعؼ التزاـ الطمبة بالتحدث بالمغة العربية الفصحى في المدرسة وخارجيا- 6
     . استخداـ مفردات غير عربية في الحياة اليومية- 7

     أسباب ترجع إلى طرؽ التدريس : سادساً 
     . قمة الربط بيف شرح القاعدة والتدريب عمييا- 1
     . قمة تدريب الطمبة عمى رسـ الميارات اإلمالئية- 2
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     . إمالء المعمـ قدرًا كبيرًا مف الكممات دفعًة واحدةً - 3
     . عدـ مراعاة المعمـ النطؽ السميـ لمحروؼ- 4
     . قمة تدريب الطمبة عمى تصويب األخطاء- 5
     . االقتصار عمى الطمبة المتميزيف في حؿ بعض التماريف- 6
     . عدـ الربط بيف القاعدة النحوية والمعنى عند التدريس- 7

          أسباب أخرى ترى إضافتيا 
       
       

: االستبانة الثانية

عالج أسباب األخطاء النحوية واإلمالئية في التعبير الكتابي عند طمبة الصؼ األوؿ الثانوي  (طرؽ)   مقترحات 

. في مديرية جنوب الخميؿ

فيما يمي مجموعة مف المقترحات التي يمكف أف تسيـ في عالج األخطاء النحوية واإلمالئية لدى طمبة الصؼ 

. األوؿ الثانوي

في العمود الذي يعبر عف رأيؾ المتعمؽ بمدى إسياـ ىذه المقترحات في عالج  ()المرجو منؾ وضع عالمة 

: أماـ كؿ عبارة مف العبارات اآلتية, األخطاء

مقترح العالج الرقـ 
درجة اإلسياـ في العالج 

كبيرة 
جدًا 

قميمة جدًا قميمة ال أدري كبيرة 
 (نادرة)

     . معالجة مشكمة السمع لدى الطمبة في دروس القراءة والكتابة- 1
     . معالجة مشكمة البصر لدى الطمبة- 2
     . معالجة مظاىر الخوؼ والخجؿ لدى الطمبة في دروس اإلمالء والقواعد- 3
     . تشجيع الطمبة عمى القياـ بالواجبات البيتية المتعمقة بالوظائؼ النحوية- 4
     . تشجيع الطمبة عمى التحدث بالفصحى في الموضوعات المختمفة- 5
     . تدريب الطمبة عمى استخداـ عالمات الترقيـ استخدامًا سميماً - 6
     . تدريب الطمبة عمى تحميؿ الكممات- 7
     . تييئة المواقؼ الكتابية المختمفة لمطمبة- 8
     . العناية الخاصة بحاالت الضعؼ الفردية في دروس القواعد واإلمالء- 9
توجيو الطمبة إلى إعداد النصوص القرائية في بيوتيـ قبؿ قراءتيا في - 10

. الصؼ
     

     تزويد الطمبة بمعاجـ لغوية مدرسية يمكف أف يفيدوا منيا في معرفة - 11
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. معاني الكممات الغامضة التي تصادفيـ في دروس المغة العربية
تخصيص درجات معينة لمقراءة والكتابة عند تقويـ الطمبة في المغة - 12

. العربية
     

التدريب عمى استخداـ الحركات والضوابط الشكمية الموضوعة عمى - 13
. أحرؼ الكممة

     

العناية بتدريس القواعد النحوية والصرفية واإلمالئية لمطمبة مف خالؿ - 14
. النصوص المتكاممة

     

مقترح العالج الرقـ 
درجة اإلسياـ في العالج 

كبيرة 
جدًا 

قميمة جدًا قميمة ال أدري كبيرة 
 (نادرة)

     . ضبط كممات النص المقروء وال سيما الكممات مظنة الخطأ- 15
التزاـ معممي المواد الدراسية األخرى باستخداـ المغة العربية الفصيحة - 16

. عند مخاطبتيـ الطمبة
     

     زيادة نصاب حصص النحو واإلمالء في الجدوؿ المدرسي - 17
ومساعدتيـ , تشجيع اآلباء ألبنائيـ عمى القياـ بأنشطة كتابية وقرائية- 18

. فييا
     

     . التنويع في طرائؽ التدريس- 19
     . العناية بتدريب الطمبة عمى استخداـ عالمات الترقيـ- 20
     . ازدياد العناية بكتب النحو المدرسية لكؿ صؼ في كؿ مرحمة تعميمية- 21
     . والشارع, والمدرسة, دراسة أثر البيئة عمى لغة الطمبة في المنزؿ- 22
     . حث الطمبة عمى المطالعات الخارجية- 23
     . تشجيع الطمبة عمى حفظ مختارات مف النصوص القرآنية واألدبية- 24
     . إشعار الطمبة بحاجتيـ إلى القواعد ليشعروا بأىميتيا- 25
     . مراعاة التكامؿ بيف فروع المغة- 26
     . االىتماـ بتدريب الطمبة تدريبًا عمميًا منظماً - 27
     . والتعزيز المباشر المستمر, استغالؿ الدافعية لدى الطمبة- 28
     أف يبذؿ المعمـ جيده لتحقيؽ التكامؿ بيف فنوف المغة العربية - 29
     . االىتماـ بالموقؼ التعميمي، والوسائؿ- 30
     . االىتماـ بطريقة التدريس- 31
     . الممارسة عمى األنشطة المتنوعة- 32
     . أف ييتـ المعمـ بتطبيؽ القاعدة أكثر مف اىتمامو بحفظيا- 33
     . تشجيع الطمبة عمى استخداـ المكتبات- 34
مقترحات أخرى تود إضافتيا  
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( 7)الممحؽ 

 الداللة اإلحصائية قيمة ر الفقرات الداللة اإلحصائية قيمة ر الفقرات

1 0.35 0.000 24 0.62 0.000 

2 0.68 0.000 25 0.58 0.000 

3 0.25 0.059 26 0.47 0.000 

4 0.52 0.000 27 0.55 0.000 

5 0.45 0.000 28 0.51 0.000 

6 0.33 0.012 29 0.40 0.000 

7 0.39 0.000 30 0.47 0.000 

8 0.46 0.000 31 0.59 0.000 

9 0.57 0.000 32 0.39 0.000 

10 0.52 0.000 33 0.29 0.029 

11 0.35 0.000 34 0.49 0.000 

12 0.40 0.000 35 0.55 0.000 

13 0.30 0.022 36 0.50 0.000 

14 0.56 0.000 37 0.32 0.016 

15 0.64 0.000 38 0.48 0.000 

16 0.47 0.000 39 0.51 0.000 

17 0.27 0.037 40 0.52 0.000 

18 0.40 0.000 41 0.63 0.000 

19 0.29 0.028 42 0.65 0.000 

20 0.33 0.011 43 0.52 0.000 

21 0.46 0.000 44 0.64 0.000 

22 0.35 0.000 45 0.60 0.000 
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23 0.63 0.000    

 
 
 
 
 
 
 
( 8)الممحؽ 

 قيمة ر الفقرات

الداللة 

 اإلحصائية

 قيمة ر الفقرات

الداللة 

 اإلحصائية

1 0.43 0.042 18 0.48 0.000 

2 0.27 0.014 19 0.63 0.000 

3 0.32 0.000 20 0.66 0.000 

4 0.36 0.000 21 0.46 0.000 

5 0.47 0.000 22 0.36 0.000 

6 0.71 0.000 23 0.39 0.000 

7 0.45 0.000 24 0.58 0.000 

8 0.58 0.000 25 0.60 0.000 

9 0.56 0.000 26 0.50 0.000 

10 0.57 0.000 27 0.54 0.000 

11 0.58 0.000 28 0.64 0.000 

12 0.54 0.000 29 0.34 0.000 

13 0.71 0.000 30 0.59 0.000 

14 0.64 0.000 31 0.49 0.000 

15 0.57 0.000 32 0.51 0.000 

16 0.42 0.000 33 0.54 0.000 

17 0.51 0.000 34 0.64 0.000 
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( 9)الممحؽ 

كتاب عمادة الدراسات العميا إلى مديرية التربية والتعميـ جنوب الخميؿ 
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( 10)الممحؽ 

كتاب مديرية التربية والتعميـ في جنوب الخميؿ إلى مديري ومديرات مدارس المنطقة 
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