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شكر وعرفان 

 
, وبعد,صمى اهلل عميو وسمم ,بسم اهلل والصالة والسالم عمى رسول اهلل 

  
فإني أشكر لألستاذ الدكتور أحمد فييم جبر الشكر أجزلو وأمتن لو إلشرافو عمى رسالتي ىذه ولما 

 العمل   ابذلو من جيد وعمل لتيسير الصعوبات التي واجيتني وتسييل العقبات إلنجاح ىذ
 الدكتور ياسر المالح واألستاذ الدكتور يوسف ذ  من األستاة المناقشة المؤلفةوأشكر كذلك لجن

وكذلك مدير التربية والتعميم السيد محمد , كما أشكر األفاضل محكمي أدوات الدراسة ,الريماوي
وال يفوتني أن أشكر لمديري المدارس الذين ,ياسر الزغارنة لمساعدتو في تطبيق أدوات البحث 

كما أشكر شكرا خاصا ,تعاونوا معي في تطبيق أدوات الدراسة ومديراتيا ومعممييا ومعمماتيا 
السيدة  نوال الزرو  مديرة مدرسة بنات دورا لمساعدتيا لي ودعميا وتشجيعيا منذ بداية دراستي 

 .
وكذلك إلى كل من ساعد في إنجاز ىذا ,فميؤالء جميعا مني الشكر أجزلو والتقدير واالمتنان 

البحث 
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األستاذ الدكتور أحمد فييم جبر : إشراف 

 
     ىدفت الدراسة إلى معرفة الضعف اإلمالئي لدى طمبة الصف الثامن في مدارس وكالة 

 كما ىدفت إلى معرفة أثر الجنس في ,الغوث في محافظة الخميل  من حيث المظاىر واألسباب 
مستوى الضعف اإلمالئي , باإلضافة إلى معرفة األسباب المؤدية إلى ىذا الضعف من وجية 

. نظر المعممين 
 

:     وتحددت مشكمة الدراسة في األسئمة اآلتية
ما األخطاء اإلمالئية الشائعة لدى طالب الصف الثامن في مدارس وكالة الغوث الدولية في - 1

محافظة الخميل ؟ 
ما األخطاء اإلمالئية الشائعة لدى طالبات  الصف الثامن في مدارس وكالة الغوث الدولية - 2

في محافظة الخميل ؟ 
ما مواطن الضعف في أداء الطمبة في الميارات اإلمالئية ؟ - 3
ما  األسباب المحتممة لضعف الطمبة في اإلمالء؟ - 4

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في أداء الطمبة في اإلمالء تعزى إلى :فرضية الدراسة 
 .الجنس

  -ه 
        

 تكون مجتمع الدراسة من طمبة الصف الثامن األساسي في مدارس وكالة الغوث في                         
 طالب وطالبة وقد أخذت منيم عينة عشوائية طبقية بمغ 1937محافظة الخميل والبالغ عددىم 



من أفراد المجتمع, أما عينة المعممين فقد اشتممت %10 طالبا وطالبة أي حوالي 179حجميا 
 .  معمما ومعممة60عمى 

 
اختبارا تشخيصيا لمعرفة األخطاء التي يقع فييا الطالب كانت  إحداىما :استخدمت الباحثة أداتين

 عمى مجموعة من المحكمين ت االداتان  استبانو لعينة المعممين وتم عرض كانت واألخرى,
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ت األسئمة استخدمعنولإلجابة ,.لمتأكد من صدقيا
. أظيرت النتائج ارتفاعا كبيرا في نسبة وقوع الطمبة في األخطاء اإلمالئية ووالنسب المئوية 

 النسب المئوية وأظيرت النتائج وقوع الطالب في األخطاء ت السؤال األول حسبنولإلجابة ع
جميع المجاالت المراد قياسيا والبالغة سبعة في اإلمالئية بشكل كبير بحيث كانت أخطاء الطمبة 

أما السؤال الثاني فأظيرت نتائجو ارتفاعا في أخطاء الطالبات وصمت إلى سبعة .عشر مجاال 
عشر مجاال من مجموع المجاالت البالغة سبعة عشر مجاال  

.  السؤال الثالث فقد أظيرت النتائج ضعف الطمبة في جميع المجاالت اإلمالئية نولإلجابة ع
واختبار كاي فأظيرت ( (t test (ت)أما فيما يتعمق بالفرضية  فقد استخدمت الباحثة اختبار 

النتائج  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في األخطاء اإلمالئية تعزى لمتغير الجنس  , 
وفيما يتعمق في أسباب الخطأ اإلمالئي فقد أظيرت النتائج أن أبرز أسباب وقوع الطمبة في 

  باإلضافة إلى التقويم , ويميو أسباب متعمقة بالطالب ,الخطأ اإلمالئي ىو تراجع النظام التعميمي
 

:  في ضوء ما سبق توصي الباحثة بما يمي
ضرورة التركيز عمى التعمم اإلتقاني في مادة اإلمالء  . -1
استخدام طرائق تدريسية غير تقميدية في مادة اإلمالء   -.2
  مستقبمية حول ظاىرة الضعف اإلمالئيتإجراء دراسا. -3
ضرورة متابعة أداء الطمبة في الميارات اإلمالئية   -.4
وضع خطط عالجية لمضعف اإلمالئي لدى الطمبة   -.5
. استمرار تدريس اإلمالء بعد الصف السابع . -6
 

 
  - و

Abstract 

 

Spelling weakness of Eighth Gradein UNARWA schools in Hebron District 



( phenomena and causes ) 

Prepared by : Olfat Abed Alaziz Emteir Sweity 

Supervised by : professor Ahmad Fahim Gaber 

* The target of this study is knowing the spelling weakness of Eighth Grade students 

in UNARWA schools in Hebron District in terms of phenomena and causes . This 

study also aimed at knowing the effect of gender in spelling weakness level in 

addition to knowing the causes leading to this weakness from the viewpoint of the 

teachers . 

*The study focused on the following questions : 

1- What are the spelling mistakes common for the Eighth Grade students in UNRWA 

schools in Hebron District ? 

2- What are the common spelling mistakes of the Eighth Grade female students in 

UNRWA schools in Hebron District . 

3- What are the weaknesses of students performance in spelling skills ? 

4- To What extent the performance of the difference of gender . 

5- What are the possible causes of students weakness in dictation ? 

 *The study targets the Eighth Grade students in UNRWA schools in Hebron district 

the total number of male and female students . A sample was taken at random at ( 170 

) male and female students  

( 10% of th total number of the students targeted ). 

The study also targeted 60 male and female teachers . * 

The researcher used two tools one of them is a diagnosis test to find out the mistakes 

that the student falls into and the other tool is a questionaire on a sample of teachers 

and it was shown to a  number of arbitrators to verify its correctress .To answer the 

questions averages standard deviation                    and percentages were used and the 

results showed a great rise    in mistakes of spelling mistakes    .    

To answer the first question , the percentages were worked out and showed the results 

that the students fell in major mistakes . the mistakes were in (17) fields, but the 

second question results showed an increase in the mistakes of the students reached 

(17) aspects . 

                                                         -ز 

 

The answer of the third question showed weakness in all spelling aspects.  



Regarding the fourth question , the researcher used a test . The resultes showed no  

difference of a statistic relation in spelling mistakes . that are attributed to gender 

change . Regarding the causes of spelling 

, results showed that most important causes of mistakes in spelling is the withdrawal 

of educational system . Besides there are causes related to the student , in addition to 

evaluation . 

In the light of the above mentioned the researcher recommends : 

1- the necessity of concentration on competent learning in the area of spelling .  

2- Using non traditional methodology in spelling                                                    

 3- Using modern techniques in learning spelling such as using power point . 

4- The necessity of following students performance in spelling skills . 

5- Putting remedial plans for spelling mistakes of the students . 

6- Continuing the teaching of spelling after Seventh Grade . 
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مشكمة الدراسة وخمفيتيا النظرية 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
الفصل األول 

 ___________________________________________________
 خمفيتيا النظرية مشكمة الدراسة و

 المقدمة
لم تكن الكتابة في الجاىمية فاشية ,كما كان يعتقد, فقد كانوا يعتمدون عمى المشافية في 

تراسميم,يبعثون برسائميم شفيية مع أمناء ينتخبونيم ,وكانوا يستظيرون ما يحفظون في الصدور 
,  ثم إن الكتابة انتشرت في العرب من األنبار حتى جاء اإلسالم فانتشرت في مكة المكرمة 

 (.1998محمد,)والمدينة المنورة

وجاء اإلسالم وبين أىمية الكتابة والقراءة في أول سورة أنزلت عمى نبينا الكريم محمد ,صموات 
اقرأ باسم ربك الذي خمق ,خمق اإلنسان من عمق ,اقرأ وربك ):اهلل عميو ,وذلك في قولو تعالى 

قسم  أوتجمت أىميتيا حين .(2-1سورة العمق  )(األكرم , الذي عمم بالقمم عمم اإلنسان ما لم يعمم
(. 2-1 آيةسورة القمم)(ن , والقمم وما يسطرون)رب العزة بيا وبأداتيا  في قولو تعالى 

وتبدو أىمية الكتابة في كونيا سمة من سمات المجتمع ,ووسيمة ال بديل ليا من وسائل االتصال 
كما أن لمكتابة أىمية في حفظ التراث الفكري .,إذ لم تعد المخاطبة كافية لتحقيق ىذه الحاجة

ال فكيف تمكن اإلنسان من معرفة ىذا الكم اليائل من المعمومات  ومن  لمشعوب والحضارات , وا 
 اإلنجازات الفكرية واألدبية والعممية ؟

 
. (الرسم)والكتابة تمثيل لمغة المنطوقة في ىيئة رموز خطية خاصة يطمق عمييا مصطمح 

صوتية  وتاريخية , في األولى تكتب كما تمفظ , وليس ثمة مشكالت في ىذا : وىي نوعان 
(. 1986يعقوب)الجانب  ,وفي الثانية تكتب وفق قواعد وأصول وىنا تبدو بعض اإلشكاليات 

 عاً  أيضا ,واحدة من الميارات األساسية التي تشكل الييكل األساس لبنية المغة ,وفر,والكتابة
ولما كان .  ال يمكن االستغناء عنيا  لكونيا ركنا ترتكز عميو المغة إذ من فروعيا, الً أصي

 ومن ثم تستقيم القراءة فتحدث عممية الفيم ,كان ال بد من ,اإلمالء ركيزة قوية بو تستقيم الكتابة 



سائر فروع تنعكس آثاره عمى , ن أي ضعف يعتريو ة؛ ألعناية المعمم بدرس اإلمالء أيما عناي
 . غير المغوية المواد الدراسية سائر وعمىالمغة

واإلمالء وسيمة من وسائل االتصال التي يمكن أن يعبر بيا التمميذ عن أفكاره , وأن يبرز ما 
بيام  لديو من مفيومات ومشاعر , وكثيرا ما يكون الخطأ في اإلمالء سببا في تغيير المعنى, وا 

.  ومن ثم يؤدي إلى قصور في إدراك المطموب,الفكرة
 والقدرة عمى  , منيا إجادة الخط:وحتى يتركز تدريب التالميذ عمى الكتابة ال بد من العناية بأمور

  (.1970مجاور ).التعبير والكتابة الصحيحة إمالئيا 
 وال بد من االىتمام ببعض المبادئ ,عند تعمم التيجئة ,ألىميتيا في المساعدة عمى إتقان 

: اإلمالء, منيا
 عمى  ن اإلمالء عممية عضوية تطويرية فال يستطيع المتعمم الكتابة السميمة إال بعد التدربإ-1

. القواعد التي تضبط الرسم اإلمالئي مع التدرج معو من السيل إلى الصعب 
 والقدرة عمى القياس ,تعمم اإلمالء عممية عقمية تتضمن التفكير في القواعد اإلمالئيةإن -2

  .ال تعتمد عمى الحفظ كثيرا-  بالتالي  -واالستنتاج وىي
  , كالقراءة:ن اإلمالء يجب أن يدرس في ضوء عالقة تكاممية مع العمميات األخرىإ- 3

.  المواد الدراسيةسائرمع االىتمام بو في ,  والميارات المغوية المختمفة ,والكتابة
والمتأمل في الواقع التعميمي يجد أن ىناك إشكاال في أدائية اإلمالء في المغة 

السامرائي )كما ىو الحال في  باقي فروع المغة العربية بشكل عام (1998رّباع,)ةالعربي
 إذ يرجع االىتمام ببحث مشكالت اإلمالء إلى سنة ,ولم يكن ىذا اإلشكال وليد يومنا.(1993,

 (1986رشدي ,) حين نادى بركات بإصالح الكتابة حتى تكون ىادية ومرشدة لمقارئ ,م1938
جميا تدرس العربية وعموميا المختمفة أ ىدف يسعى إليو دارس المغة العربية وغاية من ألنيا
تقانياىال إلصتو   (2003  ,بركات) وتمكينا لمكاتب من التعبير عن نفسو , تجويدىا وا 

نك تستطيع أن تمتحن تالميذ إ)ىذا الضعف الدكتور طو حسين حينما قال  إلى  كما أشار
حساس بمغة فصيحة  وسميمة أالمدارس الثانوية و ن تطمب إلييم أن يصفوا ما يجدون من شعور وا 

غالبية طالبنا يتخرجون في المدرسة دون و(.  23,ص1937حسين ,. )(فمن تظفر منيم بشيء
. ( 1997,سميم )معرفة عميقة في كتابة اإلمالء السميم 

 المغة العربية فحسب ,بل فيال ينحصر ,( 1986يعقوب, ) كما يرى ,غير أن ىذا اإلشكال
ن ما يعانيو غيرنا في اإلمالء مثال يفوق ما نعانيو نحن , حيث إيتعداه إلى باقي لغات العالم ,ف

تشير الوقائع إلى أن صعوبات اإلمالء في المغة اإلنجميزية والمغة الفرنسية يفوق صعوبات 
 ,أنو سيل الفيموجد اإلمالء العربي واإلمالء العربي إذا ما قيس باإلمالء في المغات األخرى 

 بل إن المغة العربية أكثر المغات ائتالفا واقميا ,(1975إبراىيم,) محدد القواعد ,قميل الشذوذ



  العربيغير أن درس اإلمالء. (1997,الدراويش )اختالفا بحيث يتطابق المنطوق مع المكتوب 
صرار  - كذلك- ىوو, ومتابعة مستمرة , ىفوات التالميذىوصبر عليحتاج إلى جيد من المعمم وا 

.  إعادة النظر في المنياج واألساليب التربوية  المختمفةيحتاج إلى
وغالبا ما تكون مشكمة اإلمالء ناتجة عن عدم إتقان الطالب ميارة تعميمية , أو عدم الوصول 

إلى حد كاف من إتقان ىذه المادة , وقد يكون ىذا الطالب ممن يعاني صعوبات في التعمم , أو 
 أو , كالقراءة؛نو يمتمك القدرة الحسية والعقمية لكنو يواجو صعوبة محددة في تعمم ميارة محددةأ

 . أو غيرىا ,الكتابة
 يعمل خالليا المعمم عمى تدريب ,واإلمالء يدرس في مدارسنا لمصفوف ما بين األول والسابع

 حتى إذا ما امتمك الطالب حصيمة من الميارات ,طمبتو عمى الميارات اإلمالئية المطموبة
 لمغة أكبر , وما ضعف الكثير من الطمبة في المغة واإلدراكي تقدمو التحصيمي أصبحاإلمالئية 

. إال نتيجة صعوبة فيما يقرؤون ويكتبون 
 , وفي ظل ىذا التدىور في امتالك طمبتنا لميارات اإلمالء المختمفة,معممين,نحن اللذا يجدر بنا 

أن نعطي ىذا الجانب رعاية كبيرة ,لموقوف عمى مواطن الضعف , ومعرفة األسباب , كي 
 محو ىذه المشكمة من سجل  نستطيعلعالج , ومن ثمايتسنى لنا أن نفكر في استراتيجيات 

 .المشاكل التي تواجو كال من المعمم والمتعمم , ونكون بذلك قد عرفنا الداء والدواء 
مرحمة تدريس اإلمالء تتوقف عند ىذا  ألنراستيا لد ميداناً  الصف الثامن األساسي اختارت

 بكل الميارات اإلمالئية في الصفوف السابقة ما بين الرابع الصف وألن الطالب فييا يكون قد مر
و السابع  لذا فمن المفترض أن يمتمك الطالب في ىذا الصف جميع الميارات , وىذا مخالف لما 

   . عمميا معممة ومن  مالحظات مدرسي ىذه الصفوففي أثناء الحظتو الباحثة ,
إيمانا من الباحثة بأىمية الكشف عن أسباب ضعف الطمبة في ولذلك كانت ىذه الدراسة , 

 .الميارات اإلمالئية  وتحديد مواطن الضعف  ىذه
 : لغةً معنى اإلمالء

    أماله  (161-160ن,.ابن منظور د) الشيء قالو فكتب لّ جاء في لسان العرب مادة ممل ,أم   - 
فيي تممى عميو بكرة :" وىذا من أمّل وفي التنزيل"  فميممل وليو بالعدل :كأمّمو وفي التنزيل 

 عمى الكاتب ألقيتوأمميتو إذا ووىذا من أممي ويقال أمممت الكتاب  (5الفرقان ,اية)"وأصيال 
  .ليكتبو

مالء لفظ يجمع عمى     مالي,عمى غير قياس وعمى ىذا جاءت تسمية بعض الكتب التراثية أوا 
. مالي الزجاجي ,إذ كان الشيخ يممي عمى طالبوأمالي القالي وأك



فن رسم الكممات العربية عن طريق التصوير الخطي لألصوات ىو  :   اإلمالء في االصطالح
  قواعد وضعيا عمماءوفق وذلك ,برموز تتيح لمقارئ أن ينطقيا طبقا لصورتيا األولى المنطوقة 

  .(2000غانم,)الرسم

 أىمية درس اإلمالء
اإلمالء وسيمة لتقويم القمم كما أن القواعد وسيمة لتقويم القمم والمسان, والقراءة وسيمة لفيم تعبير    

 ,اآلخرين, ولإلمالء دور واضح في التعبير, فالخطأ في اإلمالء يؤدي إلى الخطأ في القراءة
ذا حدث سوء الفيم انحرف الطالب عن الغاية المرادة أخفق و ,وبالتالي يؤدي إلى سوء الفيم, وا 

في استعمال المغة ,كما يؤدي الخطأ في اإلمالء إلى سوء الظن بالتمميذ, ومن ثم حرمانو من 
الحال مع أولئك الذين حرموا من أعمال بسبب أخطاء إمالئية في ىي حظو في التقدير, كما 

طمباتيم, وال ننسى أن الخطأ في كثير من األحيان يجعل المرء في موضع التصغير والسخرية 
.  الشديد  والحرج 

 :منزلة اإلمالء من فروع المغة األخرى

 :   ع المغة المختمفة فيوويحظى اإلمالء بمنزلة كبيرة بين فر 

. وسيمة أساسية لمتعبير الكتابي الذي يترجم بو اإلنسان عما في نفسو  .1
. إن الخطأ الكتابي غالبا ما يشوه الكتابة فيصعب فيم المقروء  .2
اإلمالء وسيمة من الناحية الخطية لصحة الكتابة كما القواعد النحوية والصرفية وسيمة إلييا  .3

. من  الناحية اإلعرابية 
تأثير الخطأ في اإلمالء عمى باقي المسيرة العممية وتأثيره عمى الحياة العممية  .4

( 1979سمك,)
 من تغيير في عميو لما يترتب ,الخطأ في رسم الكممة عيب في الكاتب وعدم فيم لممقروء .5

. مبنى الكممة ومعناىا
    وغيرىا ,والقراءة,  والخط, كالتعبير:وتجدر اإلشارة ىنا إلى إن لإلمالء صمة بفروع المغة األخرى    

 والتعبير ,  فاختيار المعمم قطعة جيدة لممناقشة تتيح المجال لطرح األسئمةر , بالتعبيوعالقتو
ن بعض قطع اإلمالء تتطمب القراءة أ ذلك , ثم إن لإلمالء عالقة وثيقة بعممية القراءة,الشفوي

. قبل إمالئيا 
 المغوي وال ننسى  ه وتجدد مخزون,وكثير من قطع اإلمالء تحوي معمومات تثري ثقافة الطالب    

 وتعويده النظافة والترتيب وحسن ,لإلمالء دورا في تجويد كتابة الطالب وتحسين خطو  أن 
 .االستماع



 :أىداف درس اإلمالء

                         :يأتي فيما صيا و يمكن تمخي.لدرس اإلمالء أىداف تربوية ولغوية وفنية
            

. تدريب التالميذ عمى رسم الحروف بطريقة سميمة  .1
أو الكممات التي ,والمختومة بألف لّينة ,تسييل ما يصعب كتابتو كالكممات الميموزة  .2

 .  صوتياة المتقاربتتضمن بعض الحروف
. توسيع مدركات الطالب بما تحويو قطعة اإلمالء من ألوان الخبرة وفنون الثقافة  .3
 . البتجويد خط الط .4
. وتربية األذن إلى حسن االستماع وتمييز األصوات , عمى المالحظة الدقيقة البتعويد الط .5
.  بثروة من المفردات والعبارات البتزويد الط .6
  .(1975,إبراىيم )رالخوض في القراءة والتعبي .7

 (1988األسمر ): الذاكرات الموظفة في درس اإلمالء
 ومالحظة صورتيا ,ن تعمم رسم الكممة يتوقف عمى رؤيتياأ(1987سميم )يرى الدكتور سيمون    

 وعمى رسم صورتيا مرارا حتى تصبح , وعمى سماع مقاطعيا الصوتية مرتبة,مالحظة دقيقة
: والذاكرات ىي . في اليدطبيعية

يسمع الطفل كل ما يقع عمى أذنو من حديث لذا يجب أن يكون المفظ :-الذاكرة السمعية-1
. سميما والنطق خاليا من العيوب 

 رافقيا النطق إذايرى الطفل الكممات المكتوبة فترسخ في ذاكرتو :-الذاكرة البصرية-2
 , وعدم كتابة كممات خاطئة عمى السبورة, لذا فعمى المعمم كتابة النماذج الصحيحة؛السميم

. كي ال تعمق في أذىان الطمبة 
تكرار لفظ الكممات يؤدي إلى حفظ رسم الكممة وبالتالي عدم الخطأ :-الذاكرة المفظية-3

والحث عمى القراءة الجيدة  ,فييا لذا من المحبب مرافقة دروس اإلمالء دروس القراءة 
ىذا يتطمب نضجا كافيا لعضالت اليد ,ويحرك الطالب يده  بالكتابة :- الذاكرة العضمية-4

 . من خالل الكتابةاوتدريب
تقانو القطعة اإلمالئية ومن ثم إدراك سين تفعيل ىذه الذاكرات يمعب دورا أسا    إ ا في تقدم التمميذ وا 

 والمدرس يجب أن يعي دور ىذه الذاكرات ويعمل عمى تفعيميا ,الطريقة السميمة في عممية الكتابة
 .بصورة سميمة



؟ كيف يدرس اإلمالء

 فيم القاعدة والتدرب ىيأن الوسيمة الوحيدة التي تجعمنا أقوياء في اإلمالء  (1993الفرخ ,)يرى    
 وترى الباحثة أن لموسيمة التي يتبعيا المعمم .ىاالمستمر عمى كتابة الكممات التي تندرج تحت

 الكتابة السميمة,فدرس ىولطريقة تقديم الدرس أثرا بالغا في فيم القاعدة ومن ثم امتالك القدرة عل
اإلمالء كدرس  الرياضيات يجب البدء فيو بالمثال  البسيط والتدرج حتى استنباط القانون في 

خطوات سمسة سيمة ,كما يجب إثارة الذاكرات التي يمكن أن توظف في درس اإلمالء و تفعيميا 
 بالطريقة المناسبة 

      اإلمالء المنقول-1
 بتحديد فقرة أو , وبعد االنتياء من درس القراءة من مناقشة وتحميل وفيم,يقوم المعمم ىنا         
 أن ينسخوىا بعد تيجي بعض كمماتيا شفويا وذلك تحت إلى التالميذ ويطمب  من الدرس فقرتين
( 1997الدراويش, ) أو تحت إشراف األبوين في البيتهإشراف

  ولكن , ( 1975إبراىيم , )وىذا النوع من اإلمالء يالئم أطفال الصف األول والثاني األساسي    
 ذلك أن ,ليس ىناك مشكمة إن رأى المعمم أنو من الضروري تطبيقو عمى الصف الثالث والرابع

 ومع ذلك ال يجب عمى ,التمميذ يكتسب ميارة كبيرة من خالل التدرب عمى الكممات التي أمامو
المعمم تكميف الطالب بنسخ الدرس كامال أو بنسخو مرتين , ألن نسخ الدرس كامال يرىق التمميذ 

تجاه درس لديو  انعكاس مشاعر بغيضة وىذا يؤدي إلى  ,ويشعره بالممل والضجر واإلرىاق
 اإلمالء 

: طريقة تدريس اإلمالء المنقول
.   تجري طريقة تدريس  االمالء المنقول وفق الخطوات التالية 

 وذلك بمناقشة المفردات القديمة معنًى ومبنىً  :التمييد .1
 تحديد القطعة المراد كتابتيا ومن المحبذ أن تكتب عمى لوحة دون أن تضبط حتى ال يضل .2

 ( .1975,إبراىيم ) ويقعوا في سمسمة من األخطاء  ,بعض التالميذ الضبط
.  والطمب إلى بعض التالميذ قراءتيا  المراد إمالؤىاقراءة الفقرة .3
(.  1997الدراويش , )توجيو المعمم لمتالميذ بضرورة الدقة والنظافة وحسن الترتيب  .4
 .منياتيجي الكممات الصعبة والتفريق بين ما ىو متشابو في النطق  .5
كممة  كممة في كراساتيم من خالل إمالء المعمم لمقطعة المختارةالطمب إلى التالميذ الكتابة  .6

 .
 .جمع الكراسات وتصميحيا ومناقشة األخطاء الشائعة فييا  .7



 اإلمالء المنظور -1

 يقوم المعمم بقراءتيا  ثم    في ىذا النوع من اإلمالء تظير القطعة أمام الطمبة لفترة من الزمن
  ,ثم يممي  الفقرة جممة جممة.  ومن ثم حجبيا ,لمكشف عن مدى فيميم,  فيياومناقشة الطالب

 يقوم بقراءتيا مرة أخرى حتى يستطيع التمميذ الذي فاتتو كتابة كممة أن اإلمالءوعند االنتياء من 
. يكتبيا وبعد ذلك تعرض القطعة حتى يتسنى لمطالب معرفة خطئو تحت إشراف المدرس 

 (المسموع)اإلمالء غير المنظور -2
  , ثم دون أن ينظر الطالب إلييا المختاره  يقرأ المعمم القطعةفي ىذا النوع من اإلمالء    

 ثم يممي الفقرة عمى الطمبة دون إعادة الكممات في نياية اإلمالء  ,ويناقشيم في معاني مفرداتيا
.  مسمع من التالميذ ىأخرى علالمعمم مرة ثم يقرأىا 

اإلمالء االختباري  -3

 المعمم القطعة دون ء ,ففيو يممييشكل ىذا النوع من اإلمالء المرحمة الحاسمة في تعمم اإلمال    
 عمى شاكمة  ما قد  , أو عمى قواعد مرت بيم ىذه القطعةتشتملو .سابق استعداد من طمبتو

 وال يطالب التمميذ باإلمالء االختباري إال إذا وثقنا بتدريبو تدريبا كافيا عمى  ,تعمموه وتدربوا عميو
.  (134, 1997الدراويش ,) ن يكون ىذا االختبار عمى فترات متباعدةأ و,رسم الكممات

( 523,1979سمك,):أسس اختيار موضوعات اإلمالء
:  نذكر منيا  األسس مجموعة من  مراعاة يجباإلمالء عند اختيار موضوعات    
ن الموضوع كمما أل , مناسبة لمتالميذ عقميا وثقافيا ومتصمة بحياتيم  ىذه الموضوعات أن تكون  1-

.  شدا النتباىيموأكثر  فيوكان قريبا من حياتيم كان اقرب إلى اندماجيم
. أن تكون خالية من التكمف ومن الكممات اإلمالئية الصعبة التي ال عيد لمتالميذ برسميا 2-
.  أن تكون  األلفاظ والكممات المراد التدريب عمييا مألوفة ليم 3-
 حتى تقوى مفردات التالميذ وتزيد من , والمطالعة , كالقصص؛أن تكون متصمة بفروع المغة4-

  .حصيمتيم الثقافية
 ألن في ذلك تفعيال لمذاكرات , الطالب وقرأىانظر إلييااختيار القطعة من الموضوعات التي 5-
  . والسرعة في الفيم واألداءلديو
االتساق في األلفاظ لخدمة قاعدة معينة حتى يتسنى لمطالب التركيز عمى ىذه القاعدة  والقدرة 6-

. عمى التعامل معيا بسيولة ويسر
 . حتى ال يضيع المعنى وتتشتت الفكرةئةأن تعطى القطعة في وحدة واحدة دون تجز7-



 : أسباب الخطأ اإلمالئي

 :يمكن حصر أسباب الخطأ اإلمالئي في المصادر اآلتية  

 وضرورة ,إذ أن من الضروري إعداد معمم المرحمة االبتدائية إعدادا لغويا كافيا:المعمم 1-
أضف إلى ذلك كثرة أعباء .تعاون معممي المواد األخرى معو في التعامل مع األخطاء 

 إلى كثرة التالميذ داخل الفصل مما يجعل فرص التعميم  في جزء منوالمعممين وذلك يرجع
الفردي قميمة 

 المعمم الن يحمإن األدارة المدرسية والنظام التعميمي: اإلدارة المدرسية والنظام التعميمي 2-
ع اآللي لمتمميذ مما يجعل الخطأ ي الترفأضف إلى ىذا . فوق طاقتومن الميام اإلضافية

.  (1986خاطر , )متراكما وفرص اإلفادة قميمة 
 : كوجود مشكمة لديو سواء من الناحية النفسية,ىنالك عوامل ترجع إلى التمميذ: التمميذ3-

أو , كوجود ضعف في حواسو : الناحية البيولوجية منأو. وعدم الثقة ,والتردد,كالخوف 
 . أو عيوب في النطق , أو تدني مستوى الذكاء,ضعف التذكر

 إذ من واجب المعمم معرفة ,عدم التأكد من الخبرات السابقة لمتالميذ قبل كل درس جديد4-
  . ما يقعون فيو من أخطاءتصحيح بو و,وتذكيرىم في الصفوف السابقة الطالبما تعممو

 وانو , لمتالميذ في الكممات الصعبةاُا  يرى في درس اإلمالء اختباروالمعمم :طريقة التدريس5-
الخطأ اإلمالئي فقط في دفتر اإلمالء وال يعالج  بحيث ,درس ال يرتبط بفروع المغة األخرى

 وكذلك عدم مراعاة النطق السميم في درس ,خرىأتعداه إلى فروع أخرى أو مواد دراسية ي
 (2003بركات,)اإلمالء وعدم مشاركة التمميذ في تصويب الخطأ 

 الضعف في القدرة عمى التنويع في أساليب تقويم الطمبة فال يتسنى لمطالب معرفة خطئو6-
  ( م2002حنو )    

:  أن أسباب الخطأ اإلمالئي تعود إلى  ( 2000 )ويرى مناع , طعمة ,
 .عدم القدرة عمى التمييز بين األصوات المتقاربة 1-    

 .وجود بعض الحروف التي تكتب وال تنطق والعكس 2-
عدم التدريب الكافي عمى الكممات المراد تعمميا مما يؤدي إلى ضعف القدرة عمى 3-

. حفظ الرسم السميم لمكممة ومن ثم الوقوع في الخطأ عند كتابتيا 



 

 مشكلة الدراسة

 في المدارس األساسي مواطن الضعف لدى طمبة الصف الثامن لتشخيصجاءت ىذه الدراسة 
 أن ىنالك ضعفا واضحا , عمميا مدرسةفي أثناء , الحظت الباحثةبعد أنالتابعة لوكالة الغوث ,

 امتالكيم جميع افتراضوتدنيا ممحوظا في مستوى أداء الطمبة في اإلمالء عمى الرغم من 
 جاءت ىذه الدراسة لتقف عمى مواطن ومن ىنا.  الصفوف السابقةياإلمالئية فالميارات 

. ورصد أىم األخطاء اإلمالئية لو,الضعف اإلمالئي وعمى األسباب المؤدية 

 أهمية الدراسة

 ا ذعاُا  في تحسين تعمم الطمبة فرألن لو دوراُا  ميماتكمن أىمية الدراسة في كونيا تتناول موضوعا 
. أىمية بالغة من فروع المغة العربية وتجنيب الطمبة الوقوع في األخطاء اإلمالئية 

 يفترض أنو تعمم جميع في أنيا تتناول جوانب الضعف في صف  أيضاً تكمن أىمية الدراسةو
 لذا جاءت الدراسة لمبحث في أسباب ىذا .وألم بياالميارات اإلمالئية في الصفوف السابقة 

. الضعف في مرحمة تكتمل فييا دائرة اإلمالء 
عند الطمبة في  أداة لتشخيص مواطن الضعف اإلمالئي ستعدكما تكمن أىمية الدراسة في أنيا 

.  ويوفر عمييم الوقت والجيد المعممون والباحثونفيد في ىذه المرحمة 
.  مستقبمية حول الموضوعحموالالدراسة وستقترح منيا 

 : يأتي يمكن اإلفادة من ىذه الدراسة فيما كما 

وضع أداة بين أيدي المعممين لتشخيص مواطن الضعف اإلمالئي  1-
 معممين أو واضعي أم كانوا مشرفين  أكانوا المغة العربية سواء تدريس تزويد القائمين عمى2-

 . وراء ذلك واألسباب الكامنة الطمبة في اإلمالء ضعفمناىج بنظرة شمولية حول 

حصائية دقيقة حول مستوى أداء الطمبة في اإلمالء 3- تزويد دائرة التربية والتعميم بتغذية راجعة وا 
 .والتدني في امتالك الميارات اإلمالئية المختمفة 

فتح المجال أمام الباحثين إلجراء بحوث حول كيفية عالج ىذا الضعف في فرع اإلمالء  -4
 . فتح المجال أمام دراسات أخرى في مراحل دراسية متقدمة-5
 

هدف الدراسة  

ن  إلى كشف مواطن الضعف اإلمالئي لدى طمبة الصف الثام, بشكل محدد, ىذه الدراسةىدفت
 و , إلى معرفة أسباب ىذا الضعف كما ىدفت  .في مدارس وكالة الغوث في منطقة الخميل 

. معرفة فيما إذا كان ىنالك فرق في مستوى األخطاء يعزى إلى الجنس



 
 أسئمة الدراسة 

ما األخطاء اإلمالئية الشائعة لدى طالب الصف الثامن في مدارس وكالة الغوث الدولية في 1- 
 محافظة الخميل ؟

ما األخطاء اإلمالئية الشائعة لدى طالبات  الصف الثامن في مدارس وكالة الغوث الدولية في 2-
محافظة الخميل ؟ 

 ما مواطن الضعف في أداء الطمبة في الميارات اإلمالئية ؟3-
 ؟ نظر معممييمة من وجوما األسباب المحتممة لضعف الطمبة في اإلمالء4-

: فرضية الدراسة - 
.  تعزى إلى الجنسءال توجد فروق ذات داللة إحصائية في أداء الطمبة في  اإلمال

 

 حدود الدراسة

.  الدراسة الحالية عمى طمبة الصف الثامن في منطقة الخميل اقتصرت-
.   فقط المدارس التابعة لوكالة الغوث الدوليةشممت الدراسة- 
. شخيص مواطن الضعف لدى الطمبة في الميارات اإلمالئية بتالدراسة عنيت -
.  وضع حمول عالجية لممشكمة دون أسباب ىذا الضعف الدراسة حددت- 
 حتى المرحمة عمن التاس) يمكن استخداميا لمصفوف المتقدمة وأداة الدراسة المستخدمة-

. (الجامعية
 2004_2005الدراسة عمى طمبة العام الدراسي وقد طبقت - 
: مصطمحات الدراسة  
 

 .  القدرة عمى الكتابة الصحيحة دون أخطاء      :الميارة اإلمالئية
 صحيحا مما يعني وجود أخطاء ىا رسم أوعدم قدرة الطالب عمى كتابة الكممة :الضعف الكتابي

 .إمالئية
ىي مؤسسة دولية إلغاثة وتشغيل الالجئين الفمسطينيين في الشرق األدنى :وكالة الغوث الدولية

الصادر  (4د)302وقد اتخذ قرار إنشائيا بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  (ونرواأ)
م  وىي تقدم الخدمات األساسية لالجئين الفمسطينيين  في مجاالت الصحة  والتعميم 1949عام 

 .والخدمات االجتماعية 
 



 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثاني 
 

 

 الدراسات السابقة

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الفصل الثاوي

 ___________________________________________________

 الدراسات الساتقة
 

 وحظي , وفي األقطار األخرى,نال موضوع اإلمالء اىتماما كبيرا من الباحثين في الوطن العربي
 ومنيا ما بحث , ما تناول تقويم اإلمالء: منيابعدد وافر من الدراسات  التي تناولت جوانب عدة

.  ومنيا ما طور برنامجا لتحسين األداء اإلمالئي,في األخطاء الشائعة
 :, وىي مرتبة تاريخيا الدراسات التي أمكننا االطالع عمييا تتناول الباحثةوفي ىذا الفصل 

 ( . 1978)دراسة شحاتو -1
 تحديد األخطاء اإلمالئية الشائعة لدى تالميذ الصفوف الثالثة األخيرة من  إلى الدراسةىدفت

 .ىا ومقترحات عالج,ومدى اختالف ىذه األخطاء من صف دراسي إلى آخر,المرحمة االبتدائية 
 في جمع األخطاء عمى تفحص كتابات  واعتمدوقد بمغ حجم العينة ألفا ومائة تمميذ وتمميذة

 وكراسات المواد األخرى وقد صنفت األخطاء بحسب ,التالميذ في كراسات اإلمالء والتعبير
 وقد حدد الباحث الخطأ الشائع بنسبة .الصف الدراسي والجنس والمستوى االقتصادي واالجتماعي

 ومعممة ممن ماً  الباحث  مقابمة مع ثالثين معلأجرى ولتحديد أسباب الخطأ اإلمالئي ,25%
.  عشرة موجيين إضافة إلى مراجعة أىم نتائج الدراسات السابقة ويدرسون الصفوف 

أهم الىحائج الحي جىصلث إليها الدراسة  

بعض األخطاء يقل تبعا النتقال ف وجود اختالف في األخطاء باختالف الصفوف الدراسية 
أن فارق الجنس ليس مميزا في نسب أخطاء كما  ,التمميذ من صف إلى صف دراسي أعمى

كما  . في األخطاء اإلمالئيةفكان ليما تأثير  االجتماعي واالقتصادي يانالمستو,وأما اإلمالء
أن أخطاء التالميذ يمكن إرجاعيا إلى أسباب كثيرة منيا ما يتصل بالمعمم أشارت الدراسة إلى 

  .بخصائص المغة المكتوبة وطريقة التدريس ومنيا ما يتصل والتمميذ
 
 



  (1979)دراسة ىجرس - 2
 األخطاء اإلمالئية الشائعة لدى طمبة الصفوف الثالثة األخيرة  معرفة الدراسة إلى ىذهىدفت

عينة الدراسة من الطمبة الذكور واإلناث في الصفوف الثالثة , واختار الباحث بمدينة بغداد
  طبق االختبار عمى عينة من طمبة الصفوف الدراسية المستيدفة ثماألخيرة من المرحمة االبتدائية

  الشائعة في كتابة الطمبة لمقطعة اإلمالئية ووضع مقترحات لعالج تمك األخطاء ءوحصر األخطا

: خزجث هذي الدراسة تىحائج مىها أن:أهم الىحائج

  ,واأللف المينة والتنوين بأنواعو الثالثة, األخطاء اإلمالئية شيوعا كانت في اليمزة بأنواعيا أكثر
 من بين األسباب المؤدية إلى الخطأ اإلمالئي طريقة التدريس وعدم وجود كتاب مخصص وأن

ىذه األخطاء التخطيط ل عالج أفضل ,وأشارت الدراسة إلى أنلإلمالء وازدحام الفصول بالطمبة
  . وجعل عممية تصحيح األخطاء تحت إشراف المعمم ,الجيد لدرس اإلمالء

 (1980)دراسة القاضي- 3
ىدفت الدراسة إلى تحديد حجم األخطاء عند تمميذات الصف الرابع االبتدائي وتعرف أسباب 

. الخطأ اإلمالئي
.  تمميذة من تمميذات الصف الرابع في مكة المكرمة130 من  ىذهتكونت عينة الدراسة

 ,لمعرفةاستخدمت الباحثة طريقة اإلمالء المنظور لتحديد األخطاء اإلمالئية لدى التمميذات و
.   والمالحظة ستبانة اال: نوعين من األدوات ىمااستخدمتأسباب الخطأ اإلمالئي 

 أحدىما تدرسو معممة بالطريقة , طريقتيا المقترحة عمى صفين من مدرسة واحدةأجرتكما 
.  تدرسو الباحثة بالطريقة المقترحة , واألخرالسائدة

 أهم الىحائج

أسباب شيوع وأشارت إلى  , أظيرت ىذه الدراسة شيوع الخطأ اإلمالئي عند تمميذات الصف الرابع
ضعف معممة وعدم وجود مقرر دراسي , و طريقة التدريس , حيث تمثل ذلك في ىذا الخطأ

قصر حجم الموضوع وقمة عدد حصص اإلمالء , والمرحمة االبتدائية في اإلمالء والقراءة , 
عمى التخفيف من  تساعد أظيرت الدراسة أن طريقة التدريس التي اقترحتيا الباحثةي, واإلمالئ

. آثار مشكمة التخمف اإلمالئي 
 

 (1983)دراسة الكخن- 4
 الدراسة إلى تحديد اثر طريقة التصحيح عمى األداء اإلمالئي لتالميذ الصف الخامس  ىذهىدفت

االبتدائي , وقد تألفت عينة الدراسة من ثماني شعب لمصف الخامس ,أربع لمبنين ,واألربع 
  تمميذ وتمميذة 276 من مدارس جبل الحسين بعمان ,وقد شممت العينة واختيرتاألخرى لمبنات ,



 اختبارات فرعية وصّممتاختار الباحث بعض القضايا اإلمالئية ثم جرى تدريب الطمبة عمييا 
 االختبارات الفرعية بأربع طرائق ثم صححتعمى جميع القواعد اإلمالئية التي شممتيا الدراسة 

 اختبارا لقياس اثر طريقة التصحيح في األداء اإلمالئي   الباحث واعد.مختمفة
نتائج الدراسة  

 الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في األداء اإلمالئي لتالميذ الصف  نتائج ىذهأظيرت
الخامس تعزى إلى طرائق التصحيح وتبين أن الطريقة الفضمى لمتصحيح تتمثل في قيام المعمم 

كما أظيرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة في األداء اإلمالئي ,بتصحيح النص أمام تالميذه
 .تعزى لمجنس

 (  1985)دراسة المزيد-5
 الدراسة إلى معرفة األخطاء اإلمالئية بين تمميذات الصف السادس االبتدائي في  ىذهىدفت

 وسبل عالجيا  , وأسباب نشأتيا,مدينة الرياض نوعا وكما
 : ما يمي اشتممت عينة الدراسة عمىوقد 

 من مجموع التمميذات  %18,4 ويمثل ىذا العدد1404عينة التمميذات وعددىا - أ
 من مجموع معممات المغة %69,5أي بنسبة ؛ معممة 139عينة المعممات وعدد أفرادىا - ب

العربية لمصف السادس االبتدائي في مدينة الرياض 
من مجموع موجيات المرحمة % 90,5ويمثل نسبة , موجية38عينة الموجيات وعدد أفرادىا - ج

. االبتدائية 
أما و,خذ االختبار شكل قطعة إمالئيةأ وقد. تبانة واالس  االختبار:استعممت الباحثة أداتين ىما

.  لمموجيات ىخرأل وا,ىما لممعمماتاحدا:فنوعان ستبانة اال
 أىم النتائج

وأشارت كذلك  , شيوع األخطاء اإلمالئية بدرجة كبيرة بين الطالباتأشارت نتائج ىذه الدراسة إلى
 ضعف مستوى معممة ىو  ستبانةأىم أسباب ضعف التمميذات في اإلمالء حسب نتائج االإلى 

 .عدم كفاية الوقت المخصص لتعميم اإلمالءو ,المغة العربية عمميا ومينيا
 ( م 1986 )دراسة أبو عودة-6

تتبع األخطاء الكتابية عند طمبة الصفوف االبتدائية الثالثة األولى في  : موضوع الدراسة
محافظة عمان العاصمة 

وقد اخذ الباحث ىذه أعد الباحث اختبارا كتابيا يتمثل في نصين لكل صف من الصفوف الثالثة 
النصوص من الكتب المقررة لكل صف في المغة العربية والتربية اإلسالمية والعموم  



شعبة من  (300) بطريقة عشوائية طبقية منااختيروطالب وطالبة  (1438)بمغت عينة الدراسة 
.  المنتشرة في محافظة عمان األولىشعب الصفوف االبتدائية الثالثة

 

 أهم الىحائج

 في نتائج الطمبة مجتمعين في تمك  0.05وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
 ثم لصالح الصف الثالث عمى ,الصفوف لصالح الصف الثاني االبتدائي عمى الصف األول

 مما يدل عمى أن األخطاء الكتابية تقل بين الطمبة بتقدميم في الدراسة من صف إلى ,الثاني
 كان يميل إذ ,أن مستوى الكتابة يتقارب بين الطالب والطالباتعمى دلت النتائج , كما صف 

لصالح الطالبات ميال يصل إلى الداللة اإلحصائية وىذا يعني أن عامل الجنس ال يؤثر كثيرا في 
.  في الصفوف االبتدائية الثالثة األولى لمطالبمستوى الكتابيال
 
   (1986)دراسة كنعان - 7

 الضعف في المستوى التحصيمي في مادة اإلمالء ووضع برنامج معرفة الدراسة إلى  ىذهىدفت
عالجي لتذليل الصعوبات اإلمالئية لدى طمبة المرحمة اإلعدادية في مدينة دمشق  

 وطبق عمى عينة شممت ,استخدم الباحث اختبارا تشخيصيا ميدانيا متعمقا بالميارات اإلمالئيةو
  كما صمم الباحث برنامجا .طالبا وطالبة في مدينة دمشق277  العينةضمت,ست مدارس

 : وخرج بالنتائج اآلتية.شمل ستة أقسام فتعميميا وطوره 
. تقرير وجود فروق جوىرية  في الضعف اإلمالئي بين الذكور واإلناث لصالح اإلناث - 1
. تفوق الطريقة المبرمجة عمى الطريقة التقميدية في تحسين فاعمية اإلمالء- 2

  %89,2وجىد اتجبهبث إَجببُت لذي الطالة ًحى الطرَقت الوبرهجت فٍ اإلهالء بٌسبت قذرهب - 3

 

 

 

 

 

(  1986)دراسة القرشي- 8
 الدراسة إلى تحديد األخطاء اإلمالئية الشائعة لدى تالميذ الصف األول المتوسط  ىذهىدفت

. وتحديد أسبابيا
 في مادة التعبير التحريري من مدارس البنين دون اً تمميذ 30تكونت عينة الدرس من كتابات و

. البنات ومن تالميذ الصف األول اإلعدادي 



ظير و , لتحديد المقررات اإلمالئية التي استخدميا التالميذ؛قام الباحث بتحميل المادة المكتوبة
 عمى ا وزعوستبانة الباحث اصمم ثممن خالل ذلك استخدام التالميذ جميع المباحث اإلمالئية 

.  معمما50 والبالغ عددىم ,عينة الدراسةوىم جميع معممي المغة العربية في المدارس 
 

أىم النتائج 
,كما جميع تالميذ األول اإلعدادي يخطئون إمالئيا أشارت نتائج ىذه الدراسة األىم  إلى أن 

اليمزة في أول :ىيو المباحث اإلمالئية التي تصل أخطاء الطمبة فييا حد الشيوع أشارت إلى
منيج  : المحاور اآلتيةأسباب الخطأ في,وحددت الدراسة الكممة ووسطيا وآخرىا واأللف المينة

اإلمالء ,ومدرس المغة العربية ,والتمميذ ,وطريقة التدريس ,وكثرة عدد التالميذ في الفصل 
. ,والموجو

 
 (1989عميان )دراسة - 9

  والرابع) الدراسة إلى تقويم األداء اإلمالئي لدى طمبة الصفوف االبتدائية العميا  ىذهىدفت
 لتشخيص جوانب الضعف والقوة في الميارات اإلمالئية المختمفة في كل ؛(الخامس والسادس 

صفوف , وىدفت إلى معرفة ما إذا كانت الفروق في األداء اإلمالئي تعزى إلى ىذه الصف من 
. الجنس والمستويات المختمفة 

 في المدارس  ا األخيرة وطالباتوتكون مجتمع الدراسة من طالب الصفوف االبتدائية الثالثة
 طالب وطالبة 600 وتكونت عينة الدراسة من 1989لمديرية عمان الكبرى لعام الحكومية 

 طالب وطالبة من كل صف 200موزعين بالتساوي عمى الجنسين في كل الصفوف بواقع 
الباحث اختبارا تشخيصيا لألداء اإلمالئي صيغ عمى شكل فقرات وقد طور . عشوائيا اختيروا

. إكمال فراغ 
 

أهم الىحائج  

 ابرز جوانب الضعف في األداء اإلمالئي لدى طمبة الصف  أن إلى ىذه الدراسة أشارت نتائج
.  وتنوين الكسر , والتاء المربوطة, والالم الشمسية, وىمزة القطع, في ىمزة الوصل:الرابع

 ىمزة الوصل في بداية األسماء وأن نقاط الضعف اإلمالئي لدى الصف الخامس تركزت في
أما طمبة الصف و وتنوين الكممات التي تمحقيا ألف ,والمد في أول الكممة ,,الالم الشمسيةو,

حذف األلف من و,المد الطويلوالسادس فكان ضعفيم في ىمزة القطع المسبوقة بيمزة استفيام ,
أشارت النتائج إلى وجود ضعف إمالئي بوجو عام  كما . االستفيامية المسبوقة بحرف جر(ما)



أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية كما . وأظيرت جوانب الضعف والقوة ,في كل صف
 أشارت إلى وأخيرا  ,عمى الدرجات المحولة بين الصفوف لصالح ارتفاع المستوى التحصيمي

. وجود فروق ذات داللة بين الذكور واإلناث لصالح اإلناث
(  1989)دراسة الحموز- 10 

األخطاء اإلمالئية الناجمة عن األبعاد الصرفية والصوتية في الخط االصطالحي :عنوان الدراسة
. العربي لدى طمبة الصف األول الثانوي في مديرية عمان الكبرى 

 عمى نسبة شيوع الخطأ اإلمالئي الناجم عن األبعاد النحوية  معرفة  إلى الدراسة ىذهىدفت
 ضمت كل جممة ,جممة133 فقرة ضمن 44 اختبارا مكونا من  ليذه الدراسة أعد الباحثوقد 

:  وزعت عمى ثالثة أبعاد ىي فتثم اختبر الطمبة فييا ,كممة تمثل موضوع صعوبة إمالئيةمنيا 
كممة  66 فقرة ضمت 20 وتالف من ,البعد الصوتي

 كممة  30 وقد تالف من تسع فقرات ضمت ,البعد النحويو
 كممة 48ضم و , فقرة15وتألف من ,البعد الصرفي و

 , مدرسة لإلناث والذكور20 عشوائيا مناختيروا طالب و طالبة 800 تأما عينة الطمبة فبمغ
بمعدل شعبتين من كل مدرسة  

لقد استخدم الباحث حساب النسب المئوية لتحديد مدى شيوع كل خطأ وكذلك استخدم مربع كآي 
. لمعرفة اختالف نسبة شيوع األخطاء اإلمالئية تبعا الختالف مجال الخطأ

  :وكان مه وحائج الدراسة

 خطأ 13 أخطاء وبمغت األخطاء الناجمة عن البعد الصرفي 8 بمغت األخطاء عن البعد النحوي 
 أخطاء وبذلك يكون مجموع األخطاء 9وبمغت األخطاء اإلمالئية الناجمة عن البعد الصوتي 

أظيرت النتائج أن نسبة شيوع األخطاء اإلمالئية تختمف باختالف و. خطأ 30اإلمالئية الشائعة 
 ففي مجال البعد النحوي كانت نسب ,مجال الخطأ ضمن األبعاد النحوية والصرفية والصوتية

 أما في مجال البعد الصرفي فأنيا نسب متوسطة ,شيوع األخطاء تميل إلى االرتفاع بشكل واضح
. االرتفاع ,ولكنيا في البعد الصوتي كانت تميل إلى البساطة بصورة واضحة

  (1990)دراسة رسالن - 11
الدراسة إلى تشخيص األخطاء اإلمالئية الشائعة لدى طمبة الصفوف الثالثة العميا من  ىذه ىدفت

. المرحمة االبتدائية في سمطنة عمان وتحديد أسباب ىذا الخطأ ثم اقتراح أسس العالج المناسبة 
 وضع قائمة األخطاء اإلمالئية توطئة لعرضيا عمى ىدفياأقام الباحث دراسة استطالعية 

. خذ آرائيم فييا وأل, المعممين والموجيين



  والسادس , والخامس,وتمميذة في الصف الرابعًا  كراسات اإلمالء لمائة وخمسين تمميذثم حممت 
 , عمى تحميل المحتوىركز وقد , المنيج الوصفي لوصف ما ىو كائن وتفسيرهحثاستخدم الباو

 ,,واستبانو لممعممين والموجيين قطعة استخدم الباحث ثالث قطع إمالئية قطعة لكل صف كما 
: تكونت من ثالث مجموعات من العينات وىي 

 فرد 2712عينة التالميذ والتمميذات وعددىم - أ
 فرد  186عينة المعممين - ب
 فردا 34عينة الموجيين والموجيات وعددىم - ج
 

أىم النتائج 
 بين الحركات والخمط , األخطاء اإلمالئية شيوعا تمثمت في التنوينأظيرت أىم النتائج أن أكثر
 , والقطع واليمزة في وسط الكممة وآخرىا, بين ىمزتي الوصلوكذلك ,القصيرة والحركات الطويمة
أن األسباب المؤدية إلى األخطاء كما أشارت إلى  . الترقيملعالماتواالستخدام غير الصحيح 

عدم وفي االزدواجية المغوية التي يعيشيا التمميذ  و التدريب عمى القواعد اإلمالئيةقمةاإلمالئية 
أىم أسس وقد أشارت الدراسة إلى .القصور في أداء معمم اإلمالءفي وجود كتاب لقواعد اإلمالء و

 :وىيالعالج المقترحة 
ضبط جميع حروف الكممة و ,ربط القراءة بالكتابة وبالعكسو ,توفير كتاب لتعميم اإلمالء     

. إعداد نماذج من القطع بطريقة عممية وضبطا دقيقا
 

 ( 1998)دراسة الضامن - 12
 الكشف عن األخطاء المغوية الشائعة في لغة طالبات السنة األولى بكمية ىدفت ىذه الدراسة إلى

 واقتراح خطة , ومعرفة أسبابيا, ثم تصنيف ىذه األخطاء وتحميميا ,العموم التربوية في رام اهلل
. عالجية ليا 

قامت الباحثة بالكشف عن أخطاء الطالبات المغوية من خالل كتابة الطالبات ثالثة وقد 
موضوعات عمى مدى ثالثة أسابيع وبمعدل موضوع أسبوعيا وكان اثنان من ىذه الموضوعات 

  حولنثر أبيات من قصيدة المتنبيب أما الموضوع الثالث فكان محددا ,من نوع التعبير الحر
أعدت الباحثة اختبارا نيائيا لرصد مدى استمرار وجود األخطاء , ثم (وقعة الحدث)وصف 

. الشائعة بين الطالبات بعد تصحيحيا
 من طالبات السنة األولى بالكمية طالبة45 البالغة  الموضوعات لعينة الدراسة الباحثةصححتو

  .أعادت األوراق إلى الطالبات لمراجعتيا بعد أن صنفتياو األخطاء رصدت



أىم النتائج 
شيوع الخطأ اإلمالئي في اليمزة المتوسطة وىمزة القطع وىمزة أظيرت أىم نتائج ىذه الدراسة 

ىمال نقط التاء المربوط ردت الباحثة سبب كما أظيرت شيوع الخطأ النحوي وفد  ةالوصل وا 
: الخطأ إلى 

.  من أثر الترجمة مثل االبتداء باالسم دائماءالمغة وأخطاازدواجية التدريس  وطريقة 
(  2000)دراسة الدبس - 13
 الدراسة إلى التعرف عمى صعوبات التعمم األكاديمية في المغة العربية لدى الطمبة  ىذهىدفت

األذكياء الذين لدييم صعوبات في ميارتي القراءة والكتابة في الصف الرابع في المدارس 
الحكومية في محافظة بيت لحم  

ناث في 52 وطالبة موزعين عمى اً  طالب2067تكون مجتمع الدراسة من    مدرسة ذكور وا 
 طالبا وطالبة 62  مدارس استخرج منيا عينة قصدية عددىا 8قام الباحث باختيار  ,بيت لحم 

 أىم النتائج .
 فروق في مستوى صعوبات القراءة والكتابة بين الجنسين عدم- 1
 صعوبات القراءة   مجال فروق إحصائية تعزى إلى موقع المدرسة فيودوج- 2
 صعوبات التعميم  مجال التحصيل لدى الطمبة قمت معاناتيم فيكمما زاد- 3
 وضوحا من الصعوبات المتعمقة بالقراءة   أكثرن صعوبات التعميم المتعمقة بالكتابة إ- 4

 2000دراسة غانم - 14
ثر برنامج تعميمي في تصحيح أخطاء إمالئية شائعة لدى عينة من طمبة الصف أ:عنوان الدراسة 

. الرابع األساسي في األردن 
الصف الرابع طمبة  الدراسة إلى حصر األخطاء اإلمالئية الشائعة لدى عينة من  ىذهىدفت

ثر البرنامج التعميمي العالجي في تصحيح بعض األخطاء أ ثم بيان ,األساسي في األردن
اإلمالئية الشائعة  

مدارس الحكومية في لواء ماركا ال الدراسة من طمبة الصف الرابع األساسي في مجتمعتكون 
.  مدرسة أساسية وثانوية101 شعبة في 131 وطالبة موزعين في اً  طالب5212والبالغ عددىم 

استخدم الباحث اختبارا تشخيصيا لحصر األخطاء اإلمالئية الشائعة لدى عينة من الطمبة وبناء و
ي آخر ف والتاء , النون في آخر الكممة: ىما  برنامج عالجي في خطأين شائعينصممعميو 
 .الكممة 

وحائج الدراسة  



وجود فروق بين المجموعتين في تصحيح بعض األخطاء اإلمالئية أظيرت نتائج ىذه الدراسة 
ليس ىناك  أنو ى,باإلضافة إلعزى إلى الجنس ي ثمة فرق  ,ولم يكنةالطريقة المبرمجتعزى إلى 

 .فروق في تصحيح بعض ىذه األخطاء يعزى إلى التفاعل بين عاممي الطريقة والجنس 
( 2002) دراسة الجميدي -15

قياس مستوى أداء طمبة الصف السادس االبتدائي بمحافظة القنفذة في عنوان ىذه الدراسة 
الميارات اإلمالئية والموضوعات النحوية المقررة عمييم  

 الدراسة إلى الكشف عن مستوى أداء طمبة الصف السادس االبتدائي في الميارات  ىذهىدفت
اإلمالئية المقررة  

 وتمثل ىذه العينة , من طمبة الصف السادس بالمحافظةاً  طالب669بمغت عينة الدراسة  وقد 
 من استخدام الباحث اختبارين تحصيميين في مادتي اإلمالء والنحو,ومن مجموع الطمبة % 26

. أجل إجراء ىذه الدراسة 
:  وقد خرجت ىذه الدراسة  بالنتائج التالية 

عن حروف الجر  اليمزة المتوسطة ودخول : مستوى أداء الطمبة مرتفع في الميارات اآلتيةإن-1
ىمزة وىمزة الوصل و , اليمزة المتطرفة:متوسط في الميارات اآلتيةو االستفيامية ماومن عمى 

 القوسان :منخفض في الميارات اآلتيةو , األلف بعد واو الجماعة وزيادة, زيادة واو عمرو ,القطع
. عالمة الحذفو,حذف ألف ما االستفيامية و,حذف األلف من وسط الكممة و

( 2003)دراسة بركات - 16
–  الضعف في الكتابة لدى طمبة مرحمة التعميم األساسي في األردن ’’:عنوان ىذه الدراسة ىو

. ‘‘تشخيصو وعالجو
 الدراسة إلى بيان األسباب الحقيقية لضعف الكتابة في المغة العربية لدى طمبة صفوف  ىذهىدفت

الرابع والسابع والعاشر من وجية نظر الطمبة والمعممين والمشرفين , وبناء أنموذج عالجي 
.  وتقويمو

. ثم اختير من ىذا المجتمع عينتان وطالبة اً  طالب19721تكون مجتمع الدراسة من 
وذلك ,أفرادىا عشوائيا اختير  , طالب وطالبة1200وتألفت من,عينة الدراسة التشخيصية-1     

.  ومعرفة األخطاء الكتابية التي يقع فييا الطالب,لتشخيص أدائيم اإلمالئي
 وطالبة وتمثل الطمبة العشرة األكثر ضعفا اً  طالبستينوتكونت من : عينة الدراسة المقصودة-2
 ( من اإلناث من كل حمقة من حمقات المراحل األساسية الثالث10 و, من الذكور10)

.  اختبارات تشخيصية اعتمادا عمى تحميل كتب المغة العربية لمحمقات الثالث        وقد بنى الباحث



 األسباب                   عممين والمشرفين حولم الباحث أسئمة لمقابمة الطمبة األكثر ضعفا  وأسئمة لكل من الوأعد
ل  لكاً األكثر ضعف لمطمبة اً  عالجياً  برنامجثم بنى. إلى ضعف الطمبة في القضايا اإلمالئية التي أد ت
 . لمبرنامج العالجي لمطمبة األكثر ضعفااً  تقويمياً  اختبار وبنى.الحمقات حمقة من 

نتائج الدراسة  
 مظاىر الضعف في الكتابة تكمن في القضايا اإلمالئية وعالمات من نتائج ىذه الدراسة يتبين أن

 أن أسباب الضعف من وجية نظر الطمبة كما والتعبير المحدد من وجية نظر المعمم ,الترقيم
أسباب الضعف تتركز فإن من وجية نظر المعممين ,وأما  الطالب واألسرة:تتمخص في مصدرين
. أما من وجية نظر المشرفين فإنيا تتمحور حول المعمم واألسرة والتأسيس,وفي المعمم واألسرة 

  ,وجود فروق في متوسط درجات الذكور واإلناث لصالح اإلناثأظيرت نتائج الدراسة أيضا 
وبين , (التشخيصي)وجود فروق عالية بين متوسط درجات الطمبة عمى االختبار القبمي وكذلك 

,لصالح االختبار البعدي في الحمقات (التقويمي)متوسط درجات الطمبة عمى االختبار البعدي 
 .الثالث
 ( 2003)دراسة سالمة  - 17

 األخطاء الشائعة لدى طمبة الصف الخامس األساسي في المغة معرفةالدراسة إلى ىذه ىدفت 
 طالب وطالبة من المدارس الحكومية التابعة 1453 تكون مجتمع الدراسة من وقد. العربية

 أما عينة المعممين فقد , شعبة42 مدرسة موزعين عمى 28لمحافظة القدس والبالغ عددىا 
 4 فقرة مقسمة إلى 36 معمما ومعممة واستخرجت الباحثة استبانو مكونة من 40اشتممت عمى 

.  أىم األخطاء إلىمجاالت وذلك لمتعرف 

أهم الىحائج  

معالجة و ,عدم مراقبة أولياء األمور ألبنائيم في المدرسة كان من أبرز نتائج ىذه الدراسة  
كما  .استخدام األلفاظ العامية من المعممو ,بعض المعممين لألخطاء بشكل عام دون تدقيق 

. عدم ضبط القمم والتحكم فيو وعيوب في النطق ىي  المتعمقة مشكالت أشارت إلى أن ال
 عدم مراعاة الفروق الفردية بين الطمبةإلى - كذلك-وأشارت 

 
 

(  2005)دراسة الجبارين - 18
 الدراسة إلى الكشف عن األخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة لدى طمبة الصف األول  ىذهىدفت
 اثر إلى معرفة كما ىدفت ,ىا وتقديم المقترحات لعالجيااء وتقصي األسباب الكامنة ور,الثانوي

كل من الجنس ومكان المدرسة في مستوى األخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة  



تكون مجتمع الدراسة من طمبة الصف األول الثانوي بفرعيو العممي واألدبي في المدارس 
 طالب وطالبة كانت العينة طبقية 3006الحكومية التابعة لمديرية جنوب الخميل والبالغ عددىم 

 أما عينة المعممين فقد .%10 طالب وطالبة من مجتمع الدراسة أي حوالي 300عشوائية اختير 
 ,عمى اطالعو عمى الدراسات السابقة  معمما ومعممة طور الباحث اختبارا بناء62اشتممت عمى 

 القسم األول ويضم عددا من األسباب المؤدية إلى : قسميناستبانة ضمتكما بنى 
. والقسم الثاني ويضم عددا من المقترحات العالجية المناسبة لتمك األخطاء,األخطاء

وحائج الدراسة  

وجود فروق ذات  وأظيرت النتائج ارتفاعا كبيرا في نسبة وقوع الطمبة في األخطاءىذه  أظيرت 
وجود فروق ذات داللة ,و النحوية واإلمالئية تعزى لمتغير الجنساألخطاءداللة إحصائية في 

وجود ,وأظيرت وأدبي أ عممي :إحصائية في األخطاء النحوية واإلمالئية تعزى لمتغير التخصص
فروق ذات داللة إحصائية في األخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة تعزى لمتغير المعدل العام في 

. المغة العربية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تعقيب عمى الدراسات السابقة 
 وىذا دليل عمى خطورة ىذه ,تعددت الدراسات التي تناولت موضوع األخطاء اإلمالئية

أظيرت الدراسات و. الميمة التي تواجو الطمبة وتؤثر عمى تحصيميمكالتوأنيا من المشة,الظاىر



, لكن الدراسات ىذه أظيرت شيوع األخطاء اإلمالئية في كتابات الطمبة عمى اختالف مستوياتيم
 . نسب شيوع األخطاء من صف إلى آخراختالف

 
 عمى تحميل أخطاء الطمبة من خالل موضوعات التعبير  السابقة الذكراعتمدت بعض الدراساتو

. وأخرى عمى االختبارات , عمى إعطاء قطع إمالئية مد بعضيا األخربينما اعت
 الدراسات اعتمد عمى وجية نظر أصحابيا في تحديد أسباب األخطاء  ىذهعدد منوىناك 

 اإلمالئية 
عثر إال عمى عدد قميل يفي المرحمة االبتدائية إذ لم كانت معظم الدراسات والحظت الباحثة أن 

 تنوعت نسب شيوع وقد. تناول الضعف اإلمالئي لدى طمبة المراحل الثانوية والجامعية منيا 
وبعضيا اتخذ نسبة % 25الخطأ اإلمالئي في تمك الدراسات فبعضيا اتخذ نسبة الخطأ

. تمك الدراسات في حجم العينات   , كما تفاوتت %20لبعض اآلخر اتخذ او5%
 , بحث في أسباب األخطاء اإلمالئية األخر عمى تحديد األخطاء , وبعضياىااقتصر بعضو

 لدى اإلمالئي بالضعف عنيتدراسات   ولم تجد الباحثة . اىتم بالنواحي العالجيةوعدد منيا
 .طمبة مدارس وكالة الغوث في محافظة الخميل 

ا والنتائج التي توصمت أدواتومن  الدراسات التي اطمعت عمييا و منيجيةقد أفادت الباحثة من   و
.  إلييا

         



                               
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

الفصل الثالث 
 

 

 إجراءات الدراسة



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    الفصل الثالث 
_________________________________________________ 

 إجراءات الدراسة

 

. يحوي ىذا الفصل إجراءات الدراسة وظروف تطبيقيا واألدوات المستخدمة واختيار العينة

 مىهجية الدراسة 

. وصفية تعتمد عمى دراسة الظاىرة وتحميل مكوناتيا وتفسير نتائجيا ىذه الدراسة 

 مجحمع  الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من مجموع طمبة الصف الثامن األساسي في المدارس التابعة لوكالة الغوث 
 طالب وطالبة موزعين 1937 والبالغ عددىم 2005|2004الدولية في محافظة الخميل لمعام 

حدى عشرة مدرسة لإلناث  منيا مدرسة19خمسين شعبة في و عمى إحدى  ست مدارس لمذكور وا 
(. 1.3)كما ىو مبين في الجدول.تان مختمطتانمدرسو



  :عدد الشعب في مجتمع الدراسة  أسماء المدارس و:1.3  الجدول
 

عدد الطمبة  عدد الشعب  اسم المدرسة  الرقم 
الرماضين المختمطة  2 76 1.  
ذكور دورا  2 63 2.  
إناث دورا  3 102 3.  
ذكور الفوار  3 120 4.  
إناث الفوار  3 121 5.  
ذكور الخميل  2 83 6.  
إناث الخميل  2 71 7.  
إناث حمحول  2 66 8.  
إناث صوريف  5 210 9.  
إناث بيت أوال  4 152 10.  
ذكور العروب  3 106 11.  
إناث العروب  3 132 12.  
ذكور الدىيشة  4 163 13.  
إناث الدىيشة  4 172 14.  
إناث عايدة  2 72 15.  

ذكور بيت جاال  2 80 16. 1
7 

الولجة المختمطة  1 25 17.  
  .18 بتير إناث 2 54
  .19 صور باىر إناث 2 69
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: عينة الدراسة 

  عينة الطمبة- أ

:  الطمبة بالطريقة العشوائية الطبقية عمى النحو اآلتي اختيرت عينة
 مدرستين اختارتبعد أن حصرت الباحثة المدارس التابعة لوكالة الغوث في محافظة الخميل - 1

  .بالطريقة العشوائية البسيطة لمذكور وأربع مدارس لإلناث 
 وترقيم تمك الشعب عمى ,ة قامت الباحثة بحصر عدد الشعب في كل مدرسة عمى حد- 2

 كل مدرسة من المدارس الست المختارة من شعبة واحدة سحبت  .بطاقات ثم طويت كل بطاقة
 اختيرت بالطريقة العشوائية وقد.اثنتين من الذكور و من اإلناثأربع  : ا بمغ عدد الشعب ستفقد

ومائة وسبع , (52) طالبا ن منيم اثنان وخمسو,ن طالبا وطالبةيضمت مائة وتسع وسبع
 وعشرون طالبة

:  يوضح ذلك(3.2)والجدول .من أفراد المجتمع األصمي% 10 وىذا العدد يمثل نسبة(127)
 

توزيع أفراد عينة الدراسة : 2.3 الجدول 

 
عدد الطمبة 
في الشعبة 

الشعبة 
المختارة 

اسم المدرسة  الرقم 

ب  33 بنات حمحول  1 
أ  28 ذكور الفوار  2 
أ  32 بنات الفوار  3 
ب  24 ذكور دورا  4 
ج  30 بنات بيت أوال  5 
ب  32 بنات الخميل  6 
52 

127 
تان شعب

شعب 4
ذكور  
إناث 
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عيىة معلمي اللغة العزتية - ب

 54مدارس وكالة الغوث  في محافظة الخميلفي بمغ عدد معممي المغة العربية لممرحمة اإلعدادية 
. تكونت عينة المعممين من أفراد المجتمع األصمي و, معمما ومعممة 

+ أدوات الدراسة
 

 بهذف حصر األخطبء اإلهالئُت لذي طلبت الصف الثبهي وقذ اًا  قبلٍاًا اختببرتشول أدواث الذراست 

:  اشتق هي الوصبدر اِتُت

ومراجعة األدب التربوي الخاص بموضوع  واقع القواعد اإلمالئية المقررة في المرحمة األساسية 
اإلمالء ,وكذلك االطالع عمى الدراسات التي ليا عالقة بموضوع الدراسة الحالية ومن ىذه 

ودراسة , (1989)ودراسة الحموز, (1986)ودراسة القرشي , (1985)دراسة المزيد :الدراسات 
( . 2004)ودراسة الجبارين , (2003)ودراسة سالمة , (1990)رسالن 

   
: االختبار التشخيصي

    وىو عبارة عن اختبار من إعداد الباحثة ىدف إلى تحديد األخطاء اإلمالئية ونسب    
. شيوعيا لدى طمبة الصف الثامن األساسي 

خطىات إعداد االخحثار 

 قامت الباحثة بتصنيف المجاالت اإلمالئية  المذكورة آنفا تبعد اإلطالع عمى الدراسا
 حممت ىذه المجاالت إلى عناصرىا ,ثممجاال ( 17 )المقررة في المرحمة األساسية حيث بمغت

لقياس كل ميارة فقد صيغت أسئمة االختبار عمى شكل إكمال و ,ميارة( 37) بمغت التياألصمية 
الفراغ حصرا وتحديدا لكل ميارة من الميارات المراد قياس درجة إتقانيا من قبل عينة الدراسة 

 كممتين موزعتين عمى فراغين ساطة قيست الميارة بووقد. بشكل دقيق وليس عن طريق التخمين 
                                                              (5)كما ىو مبين في الممحق.في جممتين مختمفتي الترتيب

    

 : التأكد من صدق االختبار من خالل ن وكااالختبارصدق 
صدق المضمون  - 1

حيث وزعت الباحثة االختبار عمى مجموعة من المحكمين المختصين في مجال المغة العربية 
 مدى شمولية أسئمة : وطمب منيم إعطاء الحكم عمى االختبار من حيث(1)ممحق, والتربية

  . فيوالسالمة المغويةومدى  مدى مالءمتو لمستوى الطمبة واالختبار لمميارات المراد قياسيا 



وبناء عمى نصائحيم قامت الباحثة بإجراء تعديالت في محتوى االختبار مثل التركيز عمى اليمزة 
برازىا بنوع من التفصيل في االختبار  بعض الجمل من الناحية عدلت وكذلك ,المتوسطة وا 

 . المحكمينيعدلت الباحثة في شكل االختبار بناء عمى رأو ,المغوية
: أىم مالحظات المحكمين التي أخذت بيا الباحثة 

 وقد أخذت الباحثة بيذا الرأي وأعطت ميارة بأوضاعيا جميعا,التركيز عمى ميارة اليمزة  -1
 (4)الممحقكما ىو مبين في .اليمزة المتوسطة جانبا من التفصيل 

ؤودة تكتب أيضا الموءودة في اآلية و فييا ككممة المىينإلغاء بعض بنود االختبار لجواز الوج -2
(  . مائة ,ومئة)وكممة  (سئمت.……إذا و)

اقترح بعض المحكمين إلغاء بعض البنود كالميارة التي تقيس إشباع ىاء الضمير وذلك أن  -3
 وقد حذفت الباحثة ىذه الجمل بعد التأكد من ,الطمبة في ىذا الصف نادرا ما يخطئون فييا 

إنو شاعر )صحة رأي المحكمين وذلك من خالل تطبيق االختبار االستطالعي , كجممة 
(. أخرج القمم من حقيبتو)و (مجيد

لكن لم يؤخذ بيذا و  ,ن من المحكمين جعل االختبار عمى شكل اختيار من متعددنااقترح اث -4
.  الخطأ من خالل كتابات الطمبة  عمىتعرفال  ن اليدف ىو ؛ ألالرأي

 : فيما يميكما ىو مبين. فأكثرحذف ست فقرات من االختبار ألنيا تقيس ميارة مكررة مرتين -5
  حذفتالجمل التي 

تقيس ميارة تنوين الضم      (حيٌّي )     خير من أسد ميت .. ……كمب .1
تقيس ميارة اليمزة المتوسطة        (بئس)    . االسم الفسوق بعد اإليمان…… .2
. تقيس ميارة التاء المفتوحة    (ليت) .                 العمر طويل ..… .3
تقيس ميارة اليمزة المتوسطة      (رأس)      الحكمة مخافة اهلل        …… .4
تقيس ميارة الحروف التي تكتب وال   (باسمك)     الميم يعمو الحق           ..… .5

. تمفظ
. تقيس ميارة األلف المينة  (سعى ).            المؤمن إلى الخير ..… .6

الحجزتة االسحطالعية لالخحثار  

 طالبا وطالبة من خارج عينة الدراسة 35قامت الباحثة بتطبيق االختبار عمى مجموعة قواميا 
 مدى وضوح التعميمات المرافقة ووذلك بيدف التأكد من مدى التقبل واالستجابة لالختبار 

  .دقيقة (30)والمدة التي يستغرقيا إنجاز االختبار وقد بمغت ىذه المدة لالختبار 

 



ثبات االختبار  
قامت الباحثة بحساب معامل ثبات االختبار بطريقة إعادة االختبار ,حيث أعطي االختبار القبمي 

ة وعشرين طالبا من غير عينة الدراسة وصحح االختبار ,وبعد أربعة عشر يلعينة مكونة من ثمان
 (بيرسون)وحسب معامل االرتباط , يوما قامت الباحثة بإعادة االختبار نفسو عمى العينة ذاتيا

وقد اعتبرت ىذه القيمة (0,955) القبمي واالختبار البعدي , فكان معامل االرتباط ربين االختبا
. مناسبة ألغراض الدراسة

   

 معامل ثبات االختبار التشخيصي: 3.3جدول 

 
مستوى 
الداللة 

اإلحصائية 

قيمة معامل 
االرتباط ر 

االنحراف 
المعياري 

المتوسط 
الحسابي 

العدد  المتغيرات 

0.000 0.955 ** االمتحان األصمي  28 43.29 12.44
االمتحان بعد  28 43.82  11.65

اإلعادة 
 

تطبيق االختبار  
, قامت الباحثة نفسيا بتطبيق االختبار عمى عينة الدراسة  لمتأكد من سالمة إجراءات االختبار 
ولضمان خضوع العينة لمظروف أنفسيا ثم قامت بتصحيحو , ولقد تغيب مجموعة من الطمبة 

.   فاستبعدوا من إحصائيات الدراسة
: االستبانة 

  :ةخطىاث إعذاد االستببى

تعمق بأسباب األخطاء اإلمالئية كما يراىا معممو المغة العربية ت ةناقامت الباحثة بإعداد استب- 
:  وذلك باتباع الخطوات اآلتية

تمك االطالع عمى األدب التربوي الخاص بأسباب األخطاء اإلمالئية الشائعة لدى الطمبة ك- 1
( . 2003سالمة ,)ودراسة  (2004الجبارين,)دراسة التي اعتمدتيا 

قامت الباحثة بدراسة استطالعية حيث رصدت إجابات عشرة من معممي المغة العربية - 2
 عن سؤال مفتوح حول تحديد األسباب المؤدية إلى شيوع األخطاء  ومعمماتيا الكفياتاالكفياء

اإلمالئية  
. في ضوء ذلك قامت الباحثة بوضع االستبانة في صورتيا األولية - 3



وزعت الباحثة االستبانة عمى مجموعة من المحكمين الستيضاح رأييم حول وضوح األسباب - 4
. وسالمتيا المغوية وانتمائيا إلى المجال الخاص بيا 

في انة  االستبت بعض األسباب وحذف بعضيا وبيذا أصبحعدلتفي ضوء آراء المحكمين - 5
( 6)انظر ممحق . النيائية اصورتو

سبب مقنع و , سبب مقنع بدرجة كبيرة جدا:تكونت نقاط االستجابة من خمس نقاط وىي- 6
. سبب غير مقنع و  ,سبب مقنع بدرجة قميمة,وسبب مقنع بدرجة متوسطة و ,بدرجة كبيرة 

ستبانة االصدق 
 بعرضيا عمى مجموعة من ,ستبانة من خالل صدق المضمون وذلكاال التأكد من صدق كان

: يأتي ما أرائيم عدلبناء عمى ,و(مدرسين في الجامعات والمدارس)المحكمين 
 جعل درجة الموافقة خمس درجات بدال من أربع-1
 وعدم وجود  ,عدم وجود دليل لممعمم: حذف بعض الفقرات كفقرة إلىأشار بعض المحكمين -2

. غير مؤىل أكاديميا , والمعمم  ووجود ضعف لدى الطالب ,حوافز لممعممين
   أخذت الباحثةدالخارجية وقأشار بعض المحكمين إلى ضرورة وضوح تعميمات االستبانة -3

. بآراء الوحكوُي

  :انةثبات االستب
:  ىمابطريقتين بانة ثبات  االستحسب

( 0,85)طريقة التجزئة النصفية وكان معامل االرتباط بيذه الطريقة يساوي -1
ن االختبار عمى درجة عالية أوىذا يعني ( 0,92 )باخ ألفا فكانت قيمتو تساوينطريقة كرو-2

ويطمئن الباحثة إلى صالحية استخداميا في , مما يشير إلى دقة أداة القياس  ,من الثبات
 .                                                                                      الحاليةالدراسة 

مصفوفة معامالت الثبات لمجاالت الدراسة وعمى الدرجة الكمية  : 4.3الجدول 
قيمة ألفا  قيمة التجزئة النصفية عدد 

الفقرات 
المجاالت 

األسباب الخاصة  بالمعممين  5 0.63 0.51
األسباب الخاصة بالطمبة  6 0.93 0.93
األسباب الخاصة بتعميم اإلمالء  8 0.97 0.96
األسباب الخاصة بالمنياج  5 0.89 0.85
األسباب الخاصة بتراجع النظام التعميمي  4 0.90 0.89
األسباب الخاصة بالتقويم  5 0.95 0.91
الدرجة الكمية  33 0.92 0.85

 



 

 

الحطثيق الميداوي للدراسة  

: اتبعت الباحثة اإلجراءات اآلتية لتنفيذ الدراسة 
, ثم حددت أدوات الدراسات السابقةوجمع المادة النظرية المتعمقة باإلطار النظري ب  ةقامت الباحث

 من الطمبة والمعممين وقدمت ة ,وكذلك حددت عينة الدراسة بالدراسات السابقة باالستعانةالدراس
طمبا رسميا لمدير التربية والتعميم بوكالة الغوث لمسماح ليا بتطبيق أدوات الدراسة في العينة 

   .المختارة 
كما وزعت االستبانة عمى المعممين من   عمى الطمب طبق االختبار ثم صحح ,ةوبعد الموافق

. خالل مديري المدارس ومديراتيا واستعيدت بالطريقة نفسيا

 

المعالجة اإلحصائية  

  :-استخدمت الباحثة األساليب اإلحصائية اآلتية
النسب المئوية لمتكرارات لمتعرف عمى نسب شيوع األخطاء اإلمالئية لدى طمبة الصف - 1

  .واختبار كاي .(t-test) استخدم الثامن
 بأسباب األخطاء االقتناعالمتوسط الحسابي والنسبة المئوية لممتوسط لمتعرف عمى درجة - 2

الشائعة كما يراىا معممو المغة العربية  ,ونتائج اختبار بيرسون لمعالقة ومعادلة الثبات حسب 
اإلحصائية   وباستخدام برنامج الرزم, وذلك باستخدام الحاسوب,كرونباخ ألفا والتجزئة النصفية

(spss .)
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 نتائج الدراسة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 الفصل الرابع

___________________________________________________ 

نتائج الدراسة  
أما بالنسبة و الحسابيةلمتوسطات لاستخدمت الباحثة تكرارات األخطاء اإلمالئية والنسب المئوية 

لمخطأ الشائع  فقد وجدت الباحثة بعد مراجعة األدب التربوي أن بعض الدراسات اتخذت نسبة 
 في حين اتخذت دراسة , ( 1978شحاتة ,  )؛فأكثر كحد أدنى لمخطأ الشائع في اإلمالء% 25
كحد أدنى % 20نسبة  ( 1986القرشي , )واعتمد ,% 20نسبة  ( 1990عابدين ورسالن ,)

فقد اتخذ نسبة   (1989,الحموز )أما و .لمخطأ الشائع لدى طالب الصف السابع األساسي
 .عمى األقل لمخطأ الشائع في اإلمالء% 20
بمعنى أن الحد األدنى إلتقان  %  20 و25وجدت الباحثة أن الخطأ الشائع اعتمد بنسبة و

 فأكثر% 20وعمى ىذا اعتمدت الباحثة نسبة % 80 أو 75الطالب لمميارة اإلمالئية يكون 
ال يعني توقف تعميم اإلمالء مع نياية   : لدى طمبة الصف الثامن لممبررات اآلتيةعلمخطأ الشائ

 بل اإلتقان يزداد في المراحل ,الميارات     الصف السابع أن الطالب قد تمكن من جميع
تعد الحد األدنى إلتقان طمبة الصف الثامن لمميارات % 80ن نسبة إ وبالتالي ف,التعميمية التالية

       .                                   اإلمالئية 
 : السؤال األول نتائج- 1 

ما األخطاء اإلمالئية لدى طالب الصف الثامن في المدارس التابعة لوكالة الغوث 
؟ في منطقة الخميل

  الثامن يعرض الجدول اآلتي تكرار األخطاء اإلمالئية في كتابات طالب الصف
يجاد المتوسط ليا وكذلك جمع النسب المئوية داألساسي بع  جمع تكرارات الميارات وا 

يجاد المتوسط ليا من الجداول المرفقة في المالحق ( 3)وا 
 
 
 
 



االختبار )األساسيالثامن تكرار األخطاء اإلمالئية في كتابات طالب الصف :1.4جدول 
 (التشخيصي

 
البيان  النسبة المئوية  تكرار الخطأ في 

االختبار 
الميارة -المجال الرقم 

يمثل خطأ شائعا  الحروف المتشابية في أصواتيا   15 33,69
 

1 

يمثل خطأ شائعا  الفصل   31 67,39
 

2 

يمثل خطأ شائعا   3 الشدة  39,5 85,86
يمثل خطأ شائعا  األلف الفارقة  25,5 55,43 4 
يمثل خطأ شائعا  المد في وسط الكممة   42 91,3

 
5 

يمثل خطأ شائعا  : اليمزة المتطرفة 118,5 64,4 6 

يمثل خطأ شائعا 
يمثل خطأ شائعا 
يمثل خطأ شائعا 
يمثل خطأ شائعا 

72,8 
75,00 
55,4 
54,3 

 

33,5 
34,5 
25,5 

25 

عمى نبرة  
عمى واو  

عمى السطر  
عمى ألف 

 

يمثل خطأ شائعا  : كممات مسبوقة بحرف الجر 72,5 52,5 7 
يمثل خطأ شائعا 
 يمثل خطأ شائع

   ا يمثل خطأ شائعا

60,86 
60,86 
35,86 

 
 

28 
28 

16,5 
 
 
 

دخول حرف الجر عمى ما  
  (أل)دخول الكاف عمى االسم المعرف ب

 (أل)دخول الالم عمى االسم العرف ب

 



يمثل خطأ شائعا   : اليمزة المتوسطة 171 53,1 8 
يمثل خطأ شائعا 

 يمثل خطأ شائعا
 يمثل خطأ شائعا
 يمثل خطأ شائعا
 يمثل خطأ شائعا
 يمثل خطأ شائعا
 يمثل خطأ شائعا

64,1 
61,9 
55,5 

62,00 
35,8 
65,2 
28,2 

 

29,5 
28,5 
25,5 

28 
16,5 

30 
13 

اليمزة المتوسطة عمى ألف  
اليمزة المتوسطة المضمومة 

اليمزة المتوسطة عمى السطر 
اليمزة المتوسطة المسبوقة بياء 

اليمزة المتوسطة المفتوحة 
اليمزة المتوسطة المكسورة  

اليمزة المتوسطة الساكنة 
 

 

يمثل خطأ شائعا   االسم الموصول   24 52,17
 

9 

يمثل خطأ شائعا   : اليمزة في أول الكممة 86 46,7 10 
يمثل خطأ شائعا 
يمثل خطأ شائعا 
يمثل خطأ شائعا 
يمثل خطأ شائعا 

47,8 
31,5 
32,6 

75,00 

22 
14,5 

15 
34,5 

ىمزة الوصل  
ىمزة القطع 
ىمزة ابن  

دخول ىمزة االستفيام عمى ىمزة القطع 

 

يمثل خطأ شائعا   االسم المنقوص  23,5 51,08 11 
يمثل خطأ شائعا  58,69 27 

حزوف جلفظ وال جكحة 
12 

 
يمثل خطأ شائعا  : التنوين   13 
يمثل خطأ شائعا 
يمثل خطأ شائعا 
يمثل خطأ شائعا 
يمثل خطأ شائعا 

44,56 
51,00 
39,1 
57,6 

20,5 
23,5 
18, 

26,5 

تنوين الكسر 
تنوين الضم  
تنوين الفتح  

تنوين الكممات المنتيية بيمزة 

 

 
يمثل خطأ شائعا  30,4 14 

األلف الليىة 
14 

يمثل خطأ شائعا  حروف تكتب وال تمفظ  21,5 46,73 15 
يمثل خطأ شائعا  : التاء والياء 49 35,5 16 
يمثل خطأ شائعا 
يمثل خطأ شائعا 
يمثل خطأ شائعا 

21,7 
60,86 
23,9 

10 
28 
11 

التاء المفتوحة  
التاء المربوطة  

الياء 

 

: أل بنوعييا 72 78,26 يمثل خطأ شائعا  17 
يمثل خطأ شائعا  الالم الشمسية  50 54,34  
يمثل خطأ شائعا  الالم القمرية  22 47,8  

 

 وصمت إلى حد الشيوع في  لدى الطالبخطاء اإلمالئيةاألن   أ1.4يتضح من خالل الجدول
, وسجل  مجال المد في وسط الكممة سبعة عشر مجاال من مجموع المجاالت البالغة سبعة عشر

, ويميو مجال الفصل    (85.86) , يمييا مجال الشدة بنسبة (91.3 )أعمى نسبة , حيث بمغت



, ويتضح من خالل الجدول أن أقل  (64.4), ومن ثم مجال اليمزة المتطرفة بنسبة  (67.39)
( . 30.69)نسبة لشيوع الخطأ في المجاالت اإلمالئية المقاسة كان في مجال األلف المينة بنسبة 

 

نتائج السؤال الثاني   - 2

ما األخطاء اإلمالئية الشائعة لدى طالبات الصف الثامن في مدارس وكالة الغوث في محافظة 
الخميل؟ 

 تكرار الخطأ والنسبة المئوية لو وذلك كما يوضحو الجدول حسب ىذا السؤال فقد نلإلجابة عو
 :اآلتي

تكرار األخطاء اإلمالئية في كتابات طالبات الصف الثامن : 2.4لجدو

االختبار التشخيصي 
 

البيان  النسبة المئوية  تكرار الخطأ في 
االختبار 

الميارة -المجال  الرقم 

يمثل خطأ شائعا  الفصل  86,5 70,3 1 
يمثل خطأ شائعا  الشدة  74 60,1 2 
يمثل خطأ شائعا  األلف الفارقة  64,5 52,4 3 
يمثل خطأ شائعا  حروف متشابية في أصواتيا  44 35,7 4 
يمثل خطأ شائعا  المد في وسط الكممة   91,5 74,39 5 
يمثل خطأ شائعا  : اليمزة المتطرفة 305,5 62,2 6 
يمثل خطأ شائعا 
يمثل خطأ شائعا 
يمثل خطأ شائعا 
يمثل خطأ شائعا 

54,06 
70,73 
50,4 

73,17 

66,5 
87 
62 
90 

عمى السطر 
عمى ياء 

عمى ألف  
عمى واو  

 

 

يمثل خطأ شائعا  االسم المنقوص  48,5 39,4 7 
يمثل خطأ شائعا  حروف تكتب وال تمفظ  59,5 48,37 8 
يمثل خطأ شائعا  : الكممات المسبوقة بحرف الجر 198 53,77 9 
يمثل خطأ شائعا 
يمثل خطأ شائعا 
يمثل خطأ شائعا 

52,0 
41,86 
67,47 

64 
51 
83 

دخول الكاف عمى االسم المعرف  
دخول الالم عمى االسم المعرف  

دخول حرف الجر عمى ما االستفيامية 

 

يمثل خطأ شائعا  : اليمزة المتوسطة 409,5 47,96 10 
يمثل خطأ شائعا 
يمثل خطأ شائعا 
يمثل خطأ شائعا 
يمثل خطأ شائعا 

49,59 
42,6 

42,27 
59,09 

61 
52,5 

52 
69 

مضمومة عمى واو  
مفتوحة عمى نبرة  

عمى السطر  
مفتوحة عمى ألف 

 



يمثل خطأ شائعا 
يمثل خطأ شائعا 
يمثل خطأ شائعا 

48,3 
39,4 

54,47 

59,5 
48,5 

67 

مسبوقة بياء 
ساكنة عمى واو 

مكسورة عمى نبرة 
يمثل خطأ شائعا  االسم الموصول  35,5 28,8 11 
يمثل خطأ شائعا  : اليمزة في أول الكممة 168,5 41,54 12 
يمثل خطأ شائعا 
يمثل خطأ شائعا 
يمثل خطأ شائعا 
يمثل خطأ شائعا 

43,90 
20,3 
33,3 

68,69 

54 
25 
41 

48,5 

ىمزة الوصل 
ىمزة القطع  

ىمزة ابن  
دخول ىمزة االستفيام عمى ىمزة القطع 

 

يمثل خطأ شائعا  : التنوين 187 37,9 13 
يمثل خطأ شائعا 
يمثل خطأ شائعا 
يمثل خطأ شائعا  
يمثل خطأ شائعا 

38,2 
56,09 
30,08 
27,6 

47 
69 
37 
34 

تنوين الكسر  
تنوين الضم  
تنوين الفتح 

تنوين الكممات المنتيية بيمزة 

 

يمثل خطأ شائعا  حروف تمفظ وال تكتب   45 36,58 14 
يمثل خطأ شائعا  : أل بنوعييا 114 46,33 15 
يمثل خطأ شائعا 
يمثل خطأ شائعا 

36,58 
56,09 

45 
69 

الالم القمرية  
الالم الشمسية 

 

يمثل خطأ شائعا  : التاء والياء 79 32,04 16 
يمثل خطأ شائعا 
يمثل خطأ شائعا 
يمثل خطأ شائعا 

41,8 
22,28 

51,5 
27,5 

 

التاء المربوطة  
التاء المفتوحة 

الياء 

 

يمثل خطأ شائعا  األلف المينة  48,5 39,4 17 

 

يتضح من الجدول السابق أن أخطاء الطالبات وصمت حد الشيوع في سبعة عشر مجاال من 
وكان أبرزىا الخطأ في مجال المد في وسط الكممة .مجموع المجاالت البالغة سبعة عشر مجاال

  ويميو مجال الشدة بنسبة (70.3) ويميو مجال الفصل بنسبة (74.39)بنسبة مقدارىا 

. (28.8)وكان أقميا مجال االسم الموصول بنسبة (60.1)
: نتائج السؤال الثالث

ما األخطاء اإلمالئية الشائعة لدى طمبة الصف الثامن في مدارس الغوث الدولية في محافظة  
 الخميل؟

يجادولإلجابة عن ىذا السؤال جمعت المتوسطات الحسابية وتكرارات األخطاء في الميارات   وا 
.  ليا ةالنسب المئوي

 
 تكرار األخطاء اإلمالئية في كتابات طمبة الصف الثامن:3.4جدول



  (االختبار التشخيصي)
البيان  النسبة 

المئوية 
تكرار 

الخطأ في 
االختبار 

الميارة -المجال  الرقم  

يمثل خطأ شائعا  الحروف المتشابية في أصواتيا   61 36,0 1 
يمثل خطأ شائعا  الفصل  106,5 63,0 2 
يمثل خطأ شائعا  الشدة  130 76,9 3 
يمثل خطأ شائعا  األلف الفارقة  90 53,2 4 
يمثل خطأ شائعا  المد في وسط الكممة  133,5 78,9 5 
يمثل خطأ شائعا  اليمزة المتطرفة  42,6 62,97 6 
يمثل خطأ شائعا  كممات مسبوقة بحرف الجر  271 53,4 7 
يمثل خطأ شائعا  اليمزة المتوسطة  58,5 49,3 8 
يمثل خطأ شائعا  االسم الموصول  59,5 35,0 9 
يمثل خطأ شائعا  اليمزة في أول الكممة  35,5 45,1 10 
يمثل خطأ شائعا  االسم المنقوص  72 42,6 11 
يمثل خطأ شائعا  حروف تمفظ وال تكتب  72 42,6 12 
يمثل خطأ شائعا  التنوين  303 44,8 13 
يمثل خطأ شائعا  األلف المينة  62,5 39,9 14 
يمثل خطأ شائعا  حروف تكتب وال تمفظ  81 47,9 15 

التاء والياء  153 30,1 يمثل خطأ شائعا  16 
يمثل خطأ شائعا   أل بنوعييا  95,25 28,25 17 

 
 الشيوع في جميع دإلى حيتضح من الجدول السابق أن الخطأ اإلمالئي وصل 

يجاد النسب , وذلك بعد جمع تكرارات الميارات,المجاالت لدى طمبة الصف الثامن  وا 
 ويتبين من الجدول أن ابرز األخطاء اإلمالئية الشائعة لدى مجموع الطمبة كانت في .المئوية ليا

تالىا مجال الشدة بنسبة ,و 78,9 حيث وصمت النسبة المئوية ,مجال المد في وسط الكممة
 62,97رفة بنسبة ط ثم اليمزة المت, 63,0 وتالىا في المقام الثالث مجال الفصل بنسبة ,76,9

 ويمييا مجال الكممات المسبوقة بحرف 53,2 أما المجال الخامس فكانت األلف الفارقة بنسبة .
.  %49,3 ثم اليمزة المتوسطة , 47,5وال تمفظ بنسبة  ويمييا حروف تكتب ,53,4  رج

                        

 
 :ةنتائج الفرضي



ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجة األخطاء اإلمالئية السائدة لدى : فرضية الدراسة 
طمبة الصف الثامن  تعزى إلى الجنس,ولمتحقق من صحة الفرضية استخرجت األعداد والنسب 
المئوية والمتوسطات الحسابية ,واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار كاي ونتائج اختبار ت وذلك 

 ( .4.4)كما ىو واضح من الجدول 
 :4.4جدول

 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمفروق بين األخطاء اإلمالئية السائدة 
 .لدى طمبة الصف الثامن حسب الجنس

 
مستوى 
الداللة 
 اإلحصائية

درجات  قيمة ت
 الحرية

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 الجنس العدد

 ذكر 46 40.65 16.07 45 1.144 0.254

122 17.32 37.29 أنثى 123 

 

 فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ديتضح لنا من الجدول السابق أنو ال توج
 بين متوسط استجابات الطمبة حول األخطاء اإلمالئية حيث بمغ متوسط تمك 0.05

,  ميارة74 خطأ لدى اإلناث من أصل 37.29 مقابل 40.65األخطاء لدى الذكور 
.           ومن خالل مالحظة مستوى الداللة في الجدول يتبين أنيا غير دالة إحصائيا 

   

أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية  (2)وقد أظيرت لنا نتائج اختبار كاي الواردة في الممحق
بين الذكور واإلناث و ولصالح الذكور الذين كانت درجة األخطاء اإلمالئية لدييم أعمى من 

حيث كانت , والخاصة بتنوين الكممات المنتيية بيمزة (15 )الفقرة :اإلناث في الميارات التالية
الخاصة باالسم  (17 )لدى اإلناث,والفقرة % 30.1مقابل % 54.3نسبة األخطاء لدى الذكور

لدى % 31.7منيم مقابل % 54.3حيث كانت نسبة األخطاء لدى الذكور , المنقوص
الخاصة بالمد وسط الكممة حيث كانت نسبة األخطاء لدى الذكور  ( 25)اإلناث,والفقرة

المتعمقة بالفصل حيث أخطأ جميع ( 26 ) لدى اإلناث ,وفي الفقرة69.1مقابل % 89.1
المتعمقة باالسم الموصول   (32)لدى الطالبات ,والفقرة % 85.4مقابل % 100الذكور وبنسبة 

 33 )لدى اإلناث ,والفقرة% 34.1مقابل % 56.5حيث كانت نسبة األخطاء لدى الذكور



 مقابل 69.0 عمى نبرة مكسورة  حيث كانت نسبة األخطاء لدى الذكورةالمتعمقة باليمز(
لدى اإلناث ,والفقرة % 59.2

 مقابل 84.8الخاصة بدخول ىمزة االستفيام عمى ىمزة القطع حيث كانت النسبة  (36) 
 حيث كانت نسبة األخطاء لدى الذكور ةالخاصة بالشد (44 ) لدى اإلناث, والفقرة64.2
حيث , ة الساكنة عمى واو زالخاصة باليم (45 ) لدى اإلناث والفقرة63.4مقابل % 80.4

الخاصة باالسم  (51 )لدى اإلناث , والفقرة34.1 من الذكور مقابل 13.0كانت النسبة 
 54 )والفقرة,  لدى اإلناث23.6 مقابل 47.8حيث كانت نسبة األخطاء لدى الذكور, الموصول

مقابل % 54.3الخاصة بيمزة عمى نبرة مفتوحة حيث كانت نسبة األخطاء لدى الذكور  (
الخاصة  باليمزة عمى ألف حيث كانت نسبة األخطاء لدى  (56 ) لدى اإلناث , والفقرة37.4
الخاصة بالحروف التي تمفظ وال تكتب  (72)لدى اإلناث ,والفقرة% 56.0 مقابل 80.4الذكور 

( 37 )لدى اإلناث , والفقرة.% 35 مقابل 56.5حيث كانت نسبة األخطاء لدى الذكور 
 مقابل 67.4الخاصة بدخول الكاف عمى االسم المعرف حيث كانت نسبة األخطاء لدى الذكور 

الخاصة  بالمد في وسط الكممة حيث كانت نسبة األخطاء لدى  (74 ) , وأخيرا الفقرة50.4
 ,في حين لم تظير نتائج اختبار كاي في الفقرات المتبقية حيث 79.7 مقابل 93.5الذكور 

.  وىي غير دالة إحصائيا0.05<كانت الداللة اإلحصائية 
 :نتائج السؤال الرابع

 ما أسباب األخطاء اإلمالئية لدى طمبة الصف الثامن في مدارس وكالة الغوث الدولية ؟-
المتوسط الحسابي لمعوامل المؤثرة في الخطأ استخرج  ىذا السؤال عنلإلجابة 

 :اإلمالئي ككل كما ىو مبين في 
 

العوامل المؤثرة عمى الضعف اإلمالئي لدى طمبة الصف الثامن األساسي : 5.4جدول
 

المتوسط الحسابي  العوامل المؤثرة عمى الضعف اإلمالئي لدى طمبة الصف الثامن 
عوامل متعمقة بتراجع النظام التعميمي  3.35
عوامل متعمقة بالطالب  3.25
عوامل متعمقة بالتقويم  3.13
عوامل متعمقة بالمنياج  2.97
عوامل متعمقة بتعميم اإلمالء  2.73
عوامل متعمقة بالمعممين  2.28

 



 ,برز العوامل المؤثرة عمى الضعف اإلمالئي لدى الطمبةأعند مالحظة استجابات المعممين حول 
ويمييا 3.35  مقداره تراجع النظام التعميمي بمتوسط حسابيب  عوامل متعمقةجاءت في الصدارة

ومن ثم 3.13ثم العوامل المتعمقة بالتقويم بمتوسط حسابي3.25   العوامل المتعمقة بالطمبة 
وفي المرتبة الخامسة 2.97جاءت في المرتبة الرابعة العوامل المتعمقة بالمنياج بمتوسط حسابي 

 2.28. وأخيرا العوامل المتعمقة بالمعممين بمتوسط حسابي 2.73العوامل المتعمقة بتعميم اإلمالء 
واستخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألسباب الضعف اإلمالئي لدى طمبة 

: الصف الثامن في كل المجاالت كما يتضح من الجداول اآلتية

أبرز أسباب الضعف اإلمالئي لدى طمبة الصف الثامن األساسي : 6.4الجدول
االنحراف 
المعياري 

المتوسط 
الحسابي 

ترتيب  أسباب الضعف اإلمالئي
الفقرة 

  .1 ضعف الطالب في القراءة 3.75 1.76
ازدحام الصفوف بالطمبة   3.70 1.69 2.  
  .3 قمة وعي الطمبة بأىمية اإلمالء   3.59 1.74
  .4 يحمل أخطاء في الصفوف السابقة    3.55 1.71
قمة عدد حصص اإلمالء   3.48 1.75 5.  
توقف تعميم اإلمالء بعد الصف السابع  3.47 1.74 6.  
  .7 يفقد القدرة عمى التركيز في أثناء الكتابة 3.46 1.66
  .8 إمالء المعمم عددًا كبيرا من المفردات 3.37 1.68
انصراف معممي المواد األخرى عن معالجة الخطأ اإلمالئي   3.31 1.74 9.  
ال يتدرب التدريب الكافي عمى اإلمالء  3.30 1.65 10.  
الميارات اإلمالئية كثيرة ال مجال لحصرىا  3.30 1.70 11.  
المنياج أعمى من مستوى الطمبة  3.20 1.60 12.  
إىمال تصحيح األخطاء في بقية فروع المغة العربية  3.19 1.66 13.  
إىمال متابعة الطمبة في أثناء تصويب أخطائيم  3.17 1.66 14.  
إىمال مشاركة الطمبة في بتصويب أخطائيم   3.12 1.61 15.  
  .16 عدم وجود مقرر مستقل لإلمالء 3.10 1.68
قمة تدريب الطمبة عمى تصويب الخطأ   3.00 1.75 17.  
عدم تصويب األخطاء اإلمالئية مباشرة  2.95 1.56 18.  
  .19 إمالء المعمم عددًا كبيرا من المفردات 2.93 1.59
ضعف الذاكرة لدى الطمبة  2.86 1.62 20.  
قمة متابعة موجيي المغة العربية المعممين في حصص اإلمالء  2.85 1.83 21.  
عدم مراعاة أسس التيجئة الصحيحة  2.82 1.58 22.  
وجود مشكالت عضوية  2.73 1.52 23.  
إلمام الطالب بأخطاء اإلمالء محدود  2.73 1.52 24.  
يتضمن قواعد إمالئية مختمفًا عمييا  2.68 1.64 25.  
تكرار بعض الميارات بين الصفوف  2.57 1.61 26.  
االعتماد عمى طريقة اإللقاء في تعميم اإلمالء  2.55 1.62 27.  



  .28 صعوبة مفردات الكتاب 2.54 1.55
إىمال الفروق الفردية بين الطمبة  2.52 1.53 29.  
عدم التزامو بالمغة العربية الفصيحة  2.28 1.56 30.  
غير مؤىل أكاديميا  2.25 1.27 31.  
إلمامو بأخطاء اإلمالء محدود  2.25 1.35 32.  
غير متمكن من الميارات اإلمالئية  2.21 1.42 33.  
الدرجة الكمية  2,91 1,28 34.  

 

 الضعف اإلمالئي لدى الطمبة ىو أسبابأن أبرز  (6.4 ) تشير لنا األرقام الواردة في الجدول
 , وفي المقام الثاني ازدحام الصفوف بالطمبة 3.75ضعف الطالب في القراءة بمتوسط حسابي 

 , وفي المقام الثالث  قمة وعي الطالب بأىمية اإلمالء بمتوسط حسابي 3.70بمتوسط حسابي 
 3.55 , وفي المقام الرابع حمل الطالب أخطاء من الصفوف السابقة بمتوسط حسابي 3.59

في حين كان  .2.48,وأخيرا في المقام الخامس قمة عدد حصص اإلمالء بمتوسط حسابي 
أن معمم المادة غير : لألسباب اآلتية تأثير ضعيف عمى الضعف اإلمالئي لدى الطمبة ,وىي

 ,وأن إلمام المعمم بأخطاء الطمبة محدود 2.21متمكن من الميارات اإلمالئية بمتوسط حسابي
,وعدم التزام 2.25 ,وأن المعمم غير مؤىل أكاديميا بمتوسط حسابي 2.25بمتوسط حسابي 

  ,وأخيرا إىمال الفروق الفردية بين 2.28المعمم التحدث بالمغة العربية الفصحى بمتوسط حسابي 
                                                                                    2.52الطمبة بمتوسط حسابي 

 المعيارية ألسباب الضعف اإلمالئي المتعمقة تالمتوسطات الحسابية واالنحرافا:7.4جدول
 بالمعمم ؟

 

 
االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي   أسباب الضعف اإلمالئي المتعمقة بالمعمم 

1.52 2.73 
ييمل التخطيط لدرس اإلمالء 

 

عدم التزام المعمم بالمغة العربية الفصيحة  2.28 1.56
المعمم غير مؤىل أكاديميا  2.25 1.27
إلمام المعمم بأخطاء اإلمالء محدود  2.25 1.35
المعمم غير متمكن من الميارات اإلمالئية  2.21 1.42

الدرجة الكمية  2.28 1.0

 
يتضح لنا من الجدول السابق أن أسباب الضعف الدراسي المتعمقة بمعمم المادة من وجية نظر 

المعممين كان ليا تأثير ضعيف عمى الضعف اإلمالئي لدى طمبة الصف الثامن حيث بمغ 
 ,وقد كانت ابرز تمك األسباب التي تعود إلى المعمم 2.28متوسط استجابات المعممين ذلك 

,وعدم التزامو بالمغة العربية بمتوسط 2.73إىمال التخطيط لدرس اإلمالء بمتوسط حسابي 



لمامو 2.21 واقميا تأثيرا عدم التمكن من الميارات اإلمالئية بمتوسط حسابي 2.28حسابي   ,وا 
.                                                       2.25بأخطاء الطمبة محدود وغير مؤىل أكاديميا بمتوسط حسابي 

 
( 8.4)الجدول 

  المعيارية ألسباب الضعف اإلمالئي المتعمقة بالطالبت   المتوسطات الحسابية واالنحرافا
االنحراف المعياري  المتوسط 

الحسابي  
أسباب الضعف اإلمالئي المتعمقة بالطالب 

 ضعيف في القراءة 3.75 1.76

قمة وعيو بأىمية اإلمالء  3.59 1.74
يحمل أخطاء من الصفوف السابقة   3.55 1.71
يفقد القدرة عمى التركيز في أثناء الكتابة  3.46 1.66
ضعف الذاكرة لدى الطمبة  2.86 1.62
وجود مشكالت عضوية  2.73 1.52

الدرجة الكمية  3.25 1.4
 

أن تأثير األسباب المتعمقة بالطالب نفسو عمى   ( 8.4)تشير لنا األرقام الواردة في الجدول 
 , 3.25امتالك الميارات اإلمالئية كانت عالية ,حيث بمغ متوسط استجابات المعممين نحو 
 , وفي 3.75وكانت أبرز األسباب المتعمقة بالطالب ضعفو في القراءة بمتوسط حسابي مقداره 

 , وفي المقام الثالث 3.59المقام الثاني قمة وعي الطالب بأىمية اإلمالء بمتوسط حسابي مقداره 
, وفي المقام الرابع  فقدان الطالب 3.55حممو أخطاء الصفوف السابقة  بمتوسط حسابي قدره 

 ,في حين كان لضعف الذاكرة 3.46القدرة عمى التركيز في أثناء الكتابة بمتوسط حسابي مقداره 
لدى الطمبة ووجود مشكالت عضوية لو تأثير ضعيف عمى امتالك الطالب لمقدرة عمى كتابة 

.                                                                                     المفردات كتابة إمالئية سميمة
 
 
 
 
 
 (9.4)جدول

 الضعف اإلمالئي المتعمقة بتعميم اإلمالء ب المعيارية ألسباتالمتوسطات الحسابية واالنحرافا
 

االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي   أسباب الضعف اإلمالئي المتعمقة بتعميم اإلمالء 
 االقتصار عمى معالجة الخطأ في حصة اإلمالء 3.37 1.68



ال يتدرب التدريب الكافي عمى اإلمالء  3.30 1.65
قمة تدريب الطمبة عمى تصويب الخطأ   3.00 1.75
إمالء المعمم عددًا كبيرا من المفردات  2.93 1.59
عدم مراعاة أسس التيجئة الصحيحة  2.82 1.58
االعتماد عمى طريقة اإللقاء في تعميم اإلمالء  2.55 1.62
صعوبة مفردات الكتاب  2.54 1.55
إىمال الفروق الفردية بين الطمبة  2.52 1.53

الدرجة الكمية  2.73 1.3
  

أن أسباب الضعف المتعمقة بتعميم اإلمالء كان ليا تأثير ضعيف  ( 9.4)يتضح لنا من الجدول  
عمى امتالك الطمبة الميارات  اإلمالئية ,حيث كانت أسباب الضعف اإلمالئي المتعمقة بذلك 

 , وفي المقام 3.73المجال, االقتصار عمى معالجة الخطأ في حصة اإلمالء وبمتوسط حسابي 
 , وفي المقام الثالث  قمة تدريب 3.30الثاني عدم التدريب الكافي عمى اإلمالء بمتوسط حسابي 

 ,في حين كان لألسباب الباقية تأثير ضعيف 3.00الطمبة عمى تصويب الخطأ بمتوسط حسابي 
, وصعوبة مفردات الكتاب, إىمال الفروق الفردية بين الطمبة: عمى الضعف اإلمالئي وىي

مالء .وعدم مراعاة أسس التيجئة الصحيحة, واالعتماد عمى طريقة اإللقاء في تعميم اإلمالء  وا 
.                                                                                        المعمم عددًا كبيرًا من المفردات 

                            
(  10.4)جدول

 المعيارية ألسباب الضعف اإلمالئي المتعمقة بالمنياج تالمتوسطات الحسابية واالنحرافا
 

االنحراف المعياري  المتوسط 
الحسابي  

أسباب الضعف اإلمالئي المتعمقة بالمنياج 

 الميارات اإلمالئية كثيرة ال مجال لحصرىا 3.30 1.70

المنياج أعمى من مستوى الطمبة  3.20 1.60
عدم وجود مقرر مستقل لإلمالء  3.10 1.68
يتضمن قواعد إمالئية مختمف عمييا  2.68 1.64
تكرار بعض الميارات بين الصفوف  2.57 1.61

الدرجة الكمية  2.97 1.3

 
أن تأثير المنياج عمى الضعف اإلمالئي لمطمبة كان ضعيفا نوعا  (10.4)يتضح لنا من الجدول 

 , وكانت ابرز 2.97ما من وجية نظر المعممين حيث بمغت متوسطات استجاباتيم نحو ذلك 
أن الميارات اإلمالئية : األسباب المؤثرة عمى امتالك الطمبة  الميارات اإلمالئية في ىذا المجال 

 , وفي المقام الثاني أن المنياج أعمى من 3.30  حسابي طكثيرة وال مجال لحصرىا بمتوس



 , وفي المقام الثالث عدم وجود مقرر مستقل لإلمالء 3.20مستوى الطمبة بمتوسط حسابي 
تضمن المنياج قواعد :  ,في حين كان تأثير ىذين السببين ضعيفًا وىما3.10بمتوسط حسابي 

 ,وتكرار بعض الميارات بين الصفوف, بمتوسط 2.68إمالئية مختمفًا عمييا, بمتوسط حسابي 
 .                    2.57حسابي 

 (11.4)جدول

 

 الضعف اإلمالئي المتعمقة بتراجع النظام ب المعيارية ألسباتالمتوسطات الحسابية واالنحرافا
التعميمي 

 
االنحراف المعياري  المتوسط 

الحسابي 
أسباب الضعف اإلمالئي المتعمقة بتراجع النظام التعميمي 

 ازدحام الصفوف بالطمبة 3.70 1.69

قمة عدد حصص اإلمالء  3.48 1.75
توقف تعميم اإلمالء بعد الصف السابع  3.47 1.74
قمة متابعة موجيي المغة العربية المعممين في حصص اإلمالء  2.85 1.83
الدرجة الكمية  3.35 1.5

 
 تراجع النظام التعميمي لو تأثير كبير عمى الضعف اإلمالئي نتشير استجابات المعممين إلى أ

حيث بمغ متوسط استجاباتيم نحو ذلك  (11.4)لدى الطمبة كما تشير األرقام الواردة في الجدول 
 , وفي 3.70وكانت ابرز تمك األسباب ازدحام الصفوف بالطمبة بمتوسط حسابي قدره  ,3.35

 , وفي المقام الثالث توقف تعميم 3.48المقام الثاني قمة عدد حصص اإلمالء وبمتوسط حسابي 
  في حين كان لقمة متابعة موجيي المغة 3.47اإلمالء بعد الصف السابع بمتوسط حسابي قدره 

حيث بمغ متوسط استجابات المعممين , العربية لممعميين في حصص اإلمالء تأثير في ذلك
  .             2.85مقدار

 
 
 

 (12.4 )الجدول

 

 المعياري ألسباب الضعف اإلمالئي المتعمقة بالتقويم فالمتوسط الحسابي واالنحرا
 

االنحراف  المتوسط  أسباب الضعف اإلمالئي المتعمقة بالتقويم 



المعياري  الحسابي  
انصراف معممي المواد األخرى عن معالجة الخطأ اإلمالئي   3.31 1.74
إىمال تصحيح األخطاء في بقية فروع المغة العربية  3.19 1.66
إىمال متابعة الطمبة في أثناء تصويب أخطائيم  3.17 1.66
إىمال مشاركة الطمبة في بتصويب أخطائيم   3.12 1.61
عدم تصويب األخطاء اإلمالئية مباشرة  2.95 1.56
الدرجة الكمية  3.13 1.5

 

أن استجابات المعممين حول األسباب المتعمقة بالتقويم وتأثيرىا  ( 12.4)يتضح لنا من الجدول 
 , 3.13حيث بمغ متوسط استجاباتيم مقدار, عمى  الضعف اإلمالئي لدى الطمبة كانت عالية

بمتوسط , وكان ابرز تمك األسباب انصراف معممي المواد األخرى عن معالجة الخطأ اإلمالئي
ىمال تصحيح األخطاء في بقية فروع المغة العربية 3.31حسابي قدره  بمتوسط حسابي قدره ,  ,وا 

وبمتوسط حسابي ,  , وفي المقام الثالث إىمال متابعة الطمبة في أثناء تصويب أخطائيم3.19
   وأخيرا في المقام الخامس عدم تصويب األخطاء اإلمالئية مباشرة بمتوسط حسابي 3.12قدره 

      2.95قدره   

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

الفصل الخامس 
 

 

مناقشة النتائج 
 

والتوصيات 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الخامس
مناقشة النتائج 

 
 نتائج الدراسة وفق أسئمتيا وفرضياتيا ,كما يتضمن توصيات الباحثة ةيتضمن ىذا الفصل مناقش

. المتعمقة بالنتائج التي توصمت إلييا
 

:   السؤال األولنتائج مناقشة- 1
ما األخطاء اإلمالئية الشائعة لدى طالب الصف الثامن في مدارس وكالة الغوث الدولية في 

محافظة الخميل؟ 
أظيرت نتائج السؤال األول شيوع األخطاء اإلمالئية لدى طالب الصف الثامن بنسبة كبيرة حيث 

ليك تفصيل النتائج   :أظيرت أن الطالب أخطأوا في جميع المجاالت اإلمالئية التي قيست وا 
  91,3 النسبة المئوية ت فيو حيث بمغاحتل المد في وسط الكممة المرتبة األولى في نسبة الخطأ

الميارة التي احتمت  اأم. لممدإذ لم يفرق الطمبة بين المد واليمزة وىذا مرده عدم النطق السميم % 
وتعزو الباحثة ارتفاع نسبة % 85,86 نسبتيا ىي الشدة ووصمتفالمرتبة الثانية من حيث الخطأ 

 وعدم توضيح أىمية وضع الشدة ,الخطأ فييا إلى عدم محاسبة المعممين طالبيم عمى ذلك
 ىذا الخطأ عادة شائعة لدى الطالب في كتاباتيم رغم أصبح لذا ا كسائر األحرف ,كونيا حرفو

أن التدريب عمى ىذه الميارة يحتاج إلى شيء يسير من الجيد والدقة والمتابعة أما الميارة التي 
والسبب في % 67,39احتمت المرتبة الثالثة من حيث شيوع نسبة الخطأ فييا فيي الفصل وبمغت 
أن كل ما يصح )ذلك يعود إلى عدم تفسير القاعدة الخاصة بيذه الميارة والتي تنص عمى 
 وعدم تفصيل ىذا ,(االبتداء بو والوقف عميو يفصل عما جاوره في الكتابة والعكس صحيح 

عطائو الوقت الكافي لمتوضيح . الموضوع وا 
بذلك احتمت و% 64,4  الخطأ فييا  فقد كانت نسبة شيوع في جميع أحوالياأما اليمزة المتطرفة

ويالحظ أن نسبة شيوع األخطاء اإلمالئية في بعض ميارات ىذا المجال وصمت ,المرتبة الرابعة 



وعمى نبرة % 75 بمغت نسبتياإلى حد الشيوع بدرجة كبيرة فكتابة اليمزة المتطرفة عمى واو
 بمغت وعمى ألف% 55,4  بمغت نسبتيا وعمى السطر ,%72,8 إلى  خطأً وصمت نسبة شيوعيا

 وتفسر الباحثة سبب ىذا االرتفاع في نسبة الخطأ إلى عدم فيم القاعدة ,%  54,3 نسبتيا 
ككتابة كممة ظمئ .نطق اليمزة المتطرفة عمى نبرة ياءت وكذلك لميجة الطمبة حيث ,اإلمالئية

فميتوظا |  كتابة فميتوضأأوظمي |
في رأي الباحثة  وىذا ناتج ,%58,69 بمغت نسبة الخطأ في ميارة الحروف التي تمفظ وال تكتب

 وبذلك تكون قد , وعدم التدرب الكافي عمى كتابة ىذه الكممات,عن كتابة الطمبة ما يمفظون
 .احتمت المرتبة الخامسة

وبذلك تكون قد احتمت  , %55,43 الى خطأً  ميارة األلف الفارقة فقد وصمت نسبة شيوعياوأما
 إلى عدم إدراك الطالب موضع  حسب رأي الباحثة ويعود الخطأ في ىذه الميارة,المرتبة السادسة

 وعدم قدرتو عمى التمييز بين الواو التي تكون من أصل , وتشابو األمر عميو,زيادة األلف الفارقة
 فيعتقد أنيا مواضع تزاد ,الفعل مثل يرجو أو الواو التي تمحق األسماء عند جمعيا مثل فاعمو

 .فييا األلف
 فيي اليمزة المتوسطة بجميع  خطأأما الميارة التي احتمت المرتبة السابعة من حيث نسبة شيوعيا

وقد تذبذبت نسبة شيوع الخطأ في ىذه الميارة % 53,1  فييا مقدارأوضاعيا وبمغت نسبة التكرار
ويمييا اليمزة المتوسطة عمى %80,86بحيث كانت نسبة اليمزة المتوسطة المسبوقة بياء 

  اليمزة وتمييا61,9ثم اليمزة المتوسطة عمى واو % 64,1  وبمغت نسبتووعمى ألف% 65,2نبرة
 أما اليمزة المتوسطة الساكنة ,%35,8واليمزة المتوسطة المفتوحة عمى نبرة %% 55,4المنفردة

 وتعزو الباحثة انخفاض نسبة شيوع الخطأ في ىذه الميارة إلى ,28,2عمى واو فوصمت إلى 
أما في الميارات السابقة ليذه الميارة (مؤتة ,مؤمن)كون الكممات التي تقيسيا مألوفة لدى الطمبة 

فسبب شيوع الخطأ فييا عدم فيم الطمبة لقاعدة اليمزة المتوسطة ألنيا تحكميا عدة عوامل 
 وكذلك نوع الحرف الذي يسبقيا إذا كان ,كضبط حركة اليمزة وضبط حركة الحرف الذي قبميا

 احرف عمة أو من نوع الحروف التي تتصل بما بعدىا أو ال تتصل وىذه العوامل تتطمب إدراك
 . في مثل ىذه األخطاءال يقعكامال من الطالب حتى 

 المرتبة الثامنة حيث بمغت نسبة شيوعيا , واحتمت الكممات المسبوقة بحروف الجر
وسجمت أعمى نسبة في ميارة ارتباط حرف الجر بما االستفيامية حيث وصمت %,52,5
 ثم دخول ,%60,8 (أل) ويمييا دخول حرف الكاف عمى االسم المعرف ب ,%60,86إلى

 فقد.وتعزو الباحثة ىذا الخطأ إلى طريقة النطق,%35,86(أل)الكاف عمى االسم المعرف ب
  عمى ىذا الشكلالحظت الباحثة أن الطالب يكتبون ما يسمعون ويمفظون ككتابة كاألعالم

 .عدم فيم القاعدة بشكل جيد حسب رأي الباحثة إلى   وىذا مرده (مما) كتابة مم أو (كالعالم)



 نسبتيا احتمت ميارة كتابة االسم الموصول المرتبة التاسعة حيث وصمت و
 وعدم ,ويعود السبب في شيوع ىذا الخطأ إلى النطق غير السميم ليذه الكممات%52,17المئوية

 . نتيجة المرور عرضا عمى ىذه الميارة,ثبات شكل الكممة في ذاكرة الطالب
وقد يعود الخطأ في ىذه %51,08واحتمت ميارة االسم المنقوص المرتبة العاشرة حيث بمغت 

 نفسياكما أحتل مجال أل بنوعييا المرتبة .الميارة إلى ارتباط ىذا الموضوع بالقاعدة النحوية
 . نفسياالنسبةو

وكان % 48,06 ووصمت نسبة الخطأ فييا إلى ةأما جممة التنوين فقد احتمت المرتبة الثانية عشر
ويعود ىذا إلى عدم %57,6 مقدار الفتح إذ بمغت بيمزةأعالىا في ميارة تنوين الكممات المنتيية
ويميو , %51,0أما تنوين الضم فقد بمغت نسبة الخطأ فيو وإدراك القاعدة الخاصة بيذه الميارة  ,

والخطأ في التنوين إجماال ناتج ؛%39,1  ونسبتوثم تنوين الفتح% 44,56  ونسبتوتنوين الكسر
عدم التمييز بين أشكال التنوين المختمفة نتيجة إىمال إلى  وكذلك ,عن الخمط بين النون والتنوين
وقد يعود إلى حديث  ,  وعدم التشديد عمى ألفاظ الطمبة وكتاباتيم,تصويب الخطأ لدى الطمبة

وقد الحظت الباحثة أن الطمبة يكتبون كممة وسيمٍة .المعمم بالعامية أو تسكين الكممات عند لفظيا 
 .قصتاً –وسيمتن  وقصًة _

 فيي ميارة اليمزة في أول الكممة حيث وصمت إلى ةأما الميارة التي احتمت المرتبة الثالثة عشر
القطع  ىمزة وتعزو الباحثة ىذا الخطأ إلى عدم القدرة عمى التمييز بين ىمزة الوصل و46,7%

 في بداية  أكان بحيث ينطق الطمبة ىمزة الوصل عمى أنيا ىمزة قطع سواء,من ناحية النطق
 ,وكذلك عدم إتقان مصادر األفعال,  فيم يكتبونيا كما ينطقونيا ا , وسطوم كان فيالكالم أ

 أيضًا ةاحتمت المرتبة الثالثة عشرو .والمواقع التي تكون فييا كل من ىمزة الوصل والقطع 
وقد يعود السبب في %46,7حيث وصمت نسبة شيوع الخطأ فييا , الحروف التي تكتب وال تمفظ 

 إلى عدم اىتمام كل من الطالب والمعمم بيذه الميارة إذ من  حسب رأي الباحثةىذا الخطأ
المفترض أن تكون ىذه الكممات سيمة عمى طمبة ىذا الصف ألن كممات ىذه الميارة محدودة 

  .ويمكن حصرىا والتدرب الكافي عمى كتابتيا
 وىذا يعود إلى الخمط بين الياء ,35,5 بنسبة ةاحتل مجال التاء والياء المرتبة الرابعة عشرو

. عدم الوقف السميم عمى الكممات ,ل والتاء المربوطة والمفتوحة من جية أخرى ,والتاء من جية
 بنسبة  ةفقد كان في المرتبة الخامسة عشر (الحروف المتشابية في أصواتيا)أما مجال  

وتعزو الباحثة سبب ذلك إلى عدم مراعاة النطق الصحيح لمكممات والحروف عند % 33,69
إمالئيا من قبل المعمم ,وعدم تعويد المعممين  طالبيم عمى االستماع الصحيح الذي وسيمتو 
. األذن حيث من الضروري تدريب الطالب عمى سماع أصوات الحروف  وتمييز المتشابو منيا



ويعود الخطأ في ىذه الميارة إلى % 30,69 واحتل مجال األلف المينة المرتبة األخيرة بنسبة 
 .ارتباطيا بالقواعد النحوية والصرفية

 ودراسة  (1989) عميان  الدراسة مع نتائج بعض الدراسات السابقة ومنيا دراسةهتتفق نتيجة ىذ
غير أن الدراسة الحالية  (2004)ودراسة الجبارين ( 1986القرشي ,)ودراسة ( 2003)بركات 

 دون استثناء, وىذا ةتختمف عن ىذه الدراسات في شيوع نسبة الخطأ في جميع الميارات اإلمالئي
. ال يتفق مع ما جاء في الدراسات السابقة

: وىو, مناقشة السؤال الثاني- 2

ما األخطاء اإلمالئية الشائعة لدى طالبات الصف الثامن في مدارس وكالة الغوث في محافظة 
الخميل؟ 
 أن  ,أظيرت نتائج ىذا السؤال ىذا السؤال تم حساب تكرار الخطأ والنسبة المئوية لو عنلإلجابة

.  سبعة عشر مجاالجميع المجاالت اإلمالئية والبالغةأخطاء الطالبات وصمت حد الشيوع في 

غ عدد المجاالت التي وصمت النسبة المئوية فييا حد الشيوع في كتابات الطالبات سبعة عشر  بل
  أنفسيامجاال , ويالحظ أن المجاالت التي شاعت فييا األخطاء لدى الطالبات ىي المجاالت

.  مع اختالف في الترتيب,لدى الطالب 
 النتائج أن نسبة األخطاء لدى الطالب أعمى منيا لدى الطالبات ,وتعزو الباحثة  ىذهوتظير

 , والى اىتمامين بالدراسة,السبب إلى أن الطالبات أكثر تركيزا ودقة عند الكتابة من الطالب 
 وربما يعود , وحرصين عمى تحصيل أعمى الدرجات  ,ووجود روح المثابرة والمنافسة فيما بينين

 من أكثرمما يجعمين يعكفن عمى الدراسة , ذلك إلى أنين يقضين معظم األوقات في البيت 
. الطالب

النسب المئوية لشيوع األخطاء اإلمالئية في كتابات الطالبات في جميع المجاالت  وقد ثبت أن 
 تفوقا عمى الطالب في فرق نسب شيوع ت الطالبات,اقل شيوعا منيا عند الطالب فقد سجل

. ءاألخطا
اختمف ترتيب المجاالت التي شاعت لدى كل من الطالبات والطالب في بعض المجاالت  واتفق 

 :وذلك عمى النحو التالي , أخرى  في مجاالت
وىي بذلك حممت  والطالبات احتمت ميارة المد في وسط الكممة المرتبة األولى لدى الطالب 

 لدى  بمغت  بينما91,3  نسبو إذ بمغت لدى الطالب , ولكن بنسب متفاوتة, نفسوالترتيب
 لدى الطرفين وبنسب  نفسوتل مجال اليمزة المتطرفة الترتيبحاو . 74,39  نسبةالطالبات
 واحتل مجال األلف الفارقة الترتيب ,52,9 أما عند الطالبات 64,4 إذ بمغ لدى الطمبة, متفاوتة 
 الطالبات لدىأما و 55,43 إذ بمغت نسبة الخطأ لدى الطالب    ولكن بنسب مختمفةنفسو



 , الباحثة أن النسب في شيوع األخطاء مرتفعة لدى الطالبالحظت و52,4فوصمت النسبة إلى 
واضح ليس فقط في المجاالت  األمر  وىذا, لدى الطالبات بشكل ممحوظ نظيراتياحيث فاقت 

 وتعزو الباحثة ذلك إلى اىتمام الطالبات . بل في جميع المجاالت  نفسوالتي أخذت الترتيب
 المجال إلى التعمم  لينمما يفسح , بشكل عام بالدراسة والمواظبة واالنضباط في غرفة الصف

  ؛ الطالب الذين تحكميم ظروف تجعميم اقل اىتماما من الطالباته لدى منأفضلبشكل 
  .والوضع االجتماعي,  والوضع السياسي  ,كالوضع االقتصادي

 

 (      1985)د الدراسة مع نتائج بعض الدراسات السابقة ومنيا دراسة المزيهتتفق نتيجة ىذ  
 ومع ذلك فقد .(2004 )الجباريندراسة و, ( 1986)ودراسة القرشي ( , 1980) القاضيودراسة
مع دراسات سابقة في أن جميع الميارات اإلمالئية لدى الطالبات وصمت  نسبتيا حد اختمفت 
. الشيوع

مناقشة نتائج  السؤال الثالث - 3
 في ما األخطاء اإلمالئية الشائعة لدى طمبة الصف الثامن في مدارس وكالة الغوث الدولية

؟ منطقة الخميل
أن نسبة شيوع الخطأ كانت في  التي أسفرت عنيا اإلجابات عن ىذا السؤال أظيرت النتائج

يجاد المتوسط ,جميع الميارات اإلمالئية وذلك بعد جمع تكرار الخطأ في المجال اإلمالئي  وا 
الحسابي والنسبة المئوية ,إذ بمغت المجاالت اإلمالئية المراد قياسيا سبعة عشر مجاال أظيرت 

.  فييا جميعاً  شيوع الخطأ  البحثنتائج
 وعدم تدريب الطمبة  ,درس اإلمالء بشكل عامب الباحثة ىذا الضعف إلى قمة االىتمام ووتعز

 وعدم وعي الطالب , باإلضافة إلى طريقة التصحيح المتبع ,التدريب الكافي عمى ىذه الميارات
 لدى اإلمالئية األخطاءيوع ش وقد اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع الدراسات السابقة في .ءهأخطا

, ( 1978)ودراسة شحاتة , (2003) ودراسة بركات ,(1989)عميان: دراسةلمن مث, الطمبة 
(, 1985)ودراسة المزيد, ( 1980)ودراسة القاضي

 جميع الدراسات عن فقد اختمفت ىذه الدراسة وعمى الرغم من ىذا . (2005) الجبارين ودراسة
.  جميع المجاالت اإلمالئية دون استثناء إلىالسابقة في وصول نسبة شيوع الخطأ 

: أما بالنسبة لنتائج الفرضية اآلتية 
 في ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في األخطاء اإلمالئية الشائعة لدى طمبة الصف الثامن))

 . (( تعزى لمتغير الجنسمنطقة الخميل 



انو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  (4.4) خالل الجدول فقد اتضح من
في األخطاء اإلمالئية لدى طمبة الصف الثامن يعزى لمتغير الجنس حيث بمغت  (0.05)الداللة
.  وىي قيمة غير دالة إحصائيا,1.144(=t)قيمة 

ويعود ىذا . لدى الطالبات في الميارات37.29 مقابل  40.65بمغ متوسط الخطأ لدى الطمبة و
, باإلضافة إلى تمقي التعمم من مصادر متشابية ,  البيئة التعميمية لدى الجنسين متشابيةنإلى أ

. وخضوع مجتمع الدراسة لمنمط التعميمي نفسو
ودراسة ,(1986)ودراسة أبو عودة , (2000)غانم:وتتفق ىذه النتيجة مع الدراسات اآلتية

 عن واختمفت ىذه النتيجة ,(2000) ودراسة الدبس,(1983)ودراسة الكخن,(1978)شحاتة
( 1989) ودراسة عميان,(2003 )ودراسة بركات,(2005)دراسة جبارين :الدراسات اآلتية

  .(,1986)كنعان ودراسة,
: الرابع وىونتائج السؤال مناقشة - 4

ما أسباب األخطاء اإلمالئية لدى طمبة الصف الثامن في مدارس وكالة الغوث من وجية نظر 
 معممييم ؟

كثر األسباب إقناعا ما كان متعمقا بالنظام التعميمي حيث بمغ أن  ىذه أج وقد أظيرت النتائ
وقد اشتمل ىذا المجال عمى أربعة أسباب يمكن ترتيبيا تنازليا  3.35 عندهالمتوسط الحسابي 

 : عمى ىذا النحو
 3.70ازدحام الصفوف بالطمبة                                              .1
 3.48قمة عدد حصص اإلمالء                                              .2
 3.47          توقف تعميم اإلمالء بعد الصف السابع                       .3
   2.85قمة متابعة موجيي المغة العربية المعممين في حصص اإلمالء        .4

 أن ىذا المجال من اخطر المجاالت تأثيرا عمى شيوع األخطاء  من خالل ما سبقواضح
وىذا مؤشر قوي يمزم المسؤولين بضرورة العمل 3.35اإلمالئية لدى الطمبة إذ بمغت نسبة إقناعو 

 من ناحية عدد الطمبة في الصفوف الذي  أكان ىذا سواء ,بجد ومسؤولية في جوانب ىذا المجال
أم كان من ناحية  ويؤثر سمبا عمى تعمم اإلمالء بشكل خاص  ,يعيق عممية التعمم بشكل عام

 في تدني مستوى الطمبة في الكتابة اإلمالئية إذ أن درس اإلمالء ال الذي لو دور الحصص عدد
 أما الصف الثامن .يتجاوز الحصة الواحدة في األسبوع لدى طمبة صفوف المرحمة األساسية

فميس فيو لإلمالء حصة أبدا  ونتائج الدراسة تشير إلى أن طمبة ىذا الصف ما زالوا في حاجة 
ويعزز ىذه النتيجة آراء المعممين حول توقف تعميم اإلمالء بعد الصف , إلى درس اإلمالء 

لثامن فيو مؤشر قوي عمى ضرورة تفعيل ىذه القضية كما أن لقمة متابعة المعممين في حصة ا
.  عمى أداء المعممين ثم عمى أداء الطمبة في درس اإلمالءا سيئااإلمالء انعكاس



 ىذا الجانب المرتبة الثانية من حيث لفقد احت أىم أسباب الضعف المتعمقة بالطالب عنما أ-
 : ولقد تضمن ىذا الجانب ستة أسباب رتبت حسب قوة إقناعيا عمى النحو اآلتي .قوة اإلقناع

 .ضعيف في القراءة  .1
 .قمة وعيو بأىمية اإلمالء .2
 .يحمل أخطاء من الصفوف  .3
 .يفقد القدرة عمى التركيز في أثناء الكتابة  .4
 . لدى الطمبة ةضعف الذاكر .5
 . وجود مشكالت عضوية  .6

 , أن أقوى أسباب ىذا الجانب إقناعا ىو ضعف الطمبة  في القراءة قما سبنالحظ من خالل 
 بين ضعف الطالب في القراءة وبين ضعفو في اإلمالء ا كبيراوىذا يعني أن ىنالك ارتباط

 وكان لسبب حمل ,وكذلك قمة وعيو بأىمية اإلمالء كان من األسباب المقنعة لدى المعممين.
 وتعزو الباحثة ىذا السبب إلى السياسة , الصفوف السابقة قوة في اإلقناعمنالطالب األخطاء 
 ولم يكن لضعف الذاكرة لدى الطمبة ووجود . بالترفيع اآللي لمطمبةضيالتعميمية التي تق

وربما يعود ذلك إلى ندرة ىذه الحاالت في , العضوية تأثير كبير من حيث قوة اإلقناع كالت المش
 . الصف

حيث ضم ىذا الجانب خمسة ,األسباب المتعمقة بالتقويم :فيوالمجال الذي احتل المرتبة الثالثة و
كما ىو  , وواحد ذو تأثير ضعيف عمى الضعف اإلمالئي , أربعة منيا مقنعة بشكل قوي:أسباب

واضح أن أقوى األسباب المقنعة  في ىذا الجانب من وجية نظر المعممين و. مبين في  الجدول
انصراف معممي المواد األخرى عن معالجة الخطأ اإلمالئي بحيث تقتصر معالجة األخطاء لدى 

 مما يجعل ,وال يحاسب الطالب عمى الخطأ إال في حصة اإلمالء, الطمبة عمى حصة اإلمالء 
فال يعفى المعمم الذي  .ا ويعتبر كل ما يكتب صحيح,ىذه األخطاء تثبت في قاموس الطالب

 . العموم أو الرياضيات من المطالبة بالتنويو إلى أخطاء طمبتو عمى األقل  أويدرس التاريخ 
, وكان المجال الذي احتل المرتبة الرابعة من حيث قوة اإلقناع ىي العوامل المتعمقة بالمنياجو

 كثيرة , وان المنياج أعمى من مستوى الطمبة, وعدم وجود مقرر ةأبرزىا أن الميارات اإلمالئي
وربما كان ليذه العوامل دور في ضعف الطمبة في اإلمالء ذلك أن كثرة الميارات . لإلمالء

 التركيز, كما أن لعامل ماإلمالئية ووجود ما ىو مخالف لمقاعدة يؤدى بالطالب إلى التشتت وعد
يعطى في حصة واحدة من , عدم وجود مقرر لإلمالء يجعل من درس اإلمالء درسا عابرا

  .   حصص األسبوع



  اإلمالء األسباب المتعمقة بتعميمىوالمجال الذي احتل المرتبة الخامسة من حيث قوة اإلقناع و-
وتضمنت ىذه المجموعة ثمانية أسباب كان لثالث منيا قوة في إقناع المعممين في حين كان 

.  تأثير ضعيف عمى الضعف في اإلمالءالباقيولألسباب 
أسباب الضعف اإلمالئي المتعمقة بتعميم اإلمالء كان ليا تأثير ضعيف عمى   أن من ذلكيتضح

كاالقتصار عمى معالجة الخطأ في ؛ الضعف اإلمالئي لدى الطمبة إال في بعض المجاالت
 وقمة تدريب الطمبة عمى تصويب  , وعدم التدريب الكافي عمى اإلمالء ,حصة اإلمالء فقط

. الخطأ
. أما المجال المتعمق بالمعممين فمم يكن لو تأثير قوي عمى مستوى ضعف الطمبة في اإلمالء 

 ,(1985)المزيدو ,(1981) القاضي:اتفقت نتيجة ىذه الدراسة مع دراسة كل من
 وتعميم  , بيد أنيا اختمفت مع ىذه الدراسات حول األسباب المتعمقة بالمنياج,(1990)رسالنو

 إذ أجمعت ىذه الدراسات عمى عالقة األسباب السابقة بضعف ,ومعمم المغة العربية, اإلمالء 
 أن األسباب المذكورة ليست سببا أظيرت إذ ,  إليو ىذه الدراسة يخالف ما وصمتوىذا ,الطمبة 
.  في ضعف الطمبةقويا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التوصيات  
االىتمام بأسس التيجي السميمة الذي يعتمد بضرورة في ضوء النتائج السابقة توصي الباحثة 

التركيز عمى التعمم اإلتقاني وذلك بعدم و.عمى الذاكرة السمعية والذاكرة البصرية والذاكرة العضمية 



وتوصي . تعميم ميارة في اإلمالء قبل التأكد من إتقان الطالب لمميارة الحالية إلىاالنتقال 
. االستمرار في تعميم اإلمالء في المرحمة الثانوية والجامعية الباحثة ب

 
 من الحصص زيادة نصيب درس اإلمالءو.ضع كتاب مقرر لمادة اإلمالء  وتوصي أيضاً بو

. تدريس المغة العربية المفروضة ل
كما وتوصي بمعالجة الضعف اإلمالئي من خالل دراسات مستقبمية ,ووضع خطط عالجية 

.  فعالة  بين يدي المعممين لمعمل عمى محو ظاىرة الضعف اإلمالئي لدى الطمبة
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األعداد والنسب المئوية ونتائج اختبار كآي لمفروق بين درجة األخطاء اإلمالئية السائدة لدى 
طمبة الصف الثامن  تعزى إلى الجنس 

 
قُوت كبٌ  الوهبرة  الجٌس اإلجبببث الصحُحت اإلجبببث الخبطئت

 

 

هستىي 

الذاللت 

اإلحصب

ئُت 

الٌسبت 

 الوئىَت

الٌسبت  العذد

 الوئىَت

 العذد

  .1  ركر 4 8.7 42 91.3 1.572
 أًثً 20 43.1 70 56.9 0.210

  .2  ركر 13 28.3 33 71.7 3.093
 أًثً 53 43.1 70 56.9 0.079

  .3  ركر 40 87.0 6 13.0 0.153
 أًثً 104 84.6 19 15.4 0.695

  .4  ركر 36 78.3 10 21.7 0.103
 أًثً 99 80.5 24 19.5 0.748

  .5  ركر 39 84.8 7 15.2 1.396
 أًثً 94 76.4 29 23.6 0.237

  .6  ركر 27 58.7 19 41.3 1.623
 أًثً 85 69.1 38 30.9 0.203

  .7  ركر 34 73.9 12 26.1 0.323
 أًثً 96 78.0 27 22.0 0.570

  .8  ركر 28 60.9 18 39.1 2.404
 أًثً 90 73.2 33 26.8 0.121

  .9  ركر 26 56.5 20 43.5 2.688
 أًثً 86 69.9 37 30.1 0.101

  .10  ركر 24 52.2 22 47.8 0.006
 أًثً 65 52.8 58 47.2 0.938

  .11  ركر 7 15.2 39 84.8 0.569
 أًثً 25 20.3 98 79.7 0.451

  .12  ركر 7 15.2 39 84.8 0.945
 أًثً 27 22.0 96 78.0 0.331

  .13  ركر 10 21.7 36 78.3 0.606
  أًثً 34 27.6 89 72.4 0.436

  .14  ركر 27 58.7 19 41.3 0.182
  أًثً 76 61.8 46 37.4 0.669

  .15  ركر 21 45.7 25 54.3 8.488
  أًثً 86 69.9 37 30.1 0.004

  .16  ركر 28 60.9 18 39.1 0.322
  أًثً 80 65.0 42 34.1 0.570

  .17  ركر 21 45.7 25 54.3 7.294
  أًثً 84 68.3 39 31.7 0.007

  .18  ركر 38 82.6 8 17.4 2.160
  أًثً 88 71.5 35 28.5 0.142

  .19  ركر 27 58.7 19 41.3 0.006
  أًثً 73 59.3 50 40.7 0.939

  .20  ركر 9 19.6 37 80.4 2.140
  أًثً 38 30.9 85 69.1 0.143

  .21  ركر 18 39.1 28 60.9 6.963
  أًثً 76 61.8 47 38.2 0.008

  .22  ركر 20 43.5 26 56.5 0.184
  أًثً 49 39.8 74 60.2 0.668

  .23  ركر 21 45.7 25 54.3 0.006
  أًثً 57 46.3 66 53.7 0.936

  .24  ركر 33 71.7 13 28.3 0.006
  أًثً 89 72.4 34 27.6 0.936



  .25  ركر 5 10.9 41 89.1 7.077
  أًثً 38 30.9 85 69.1 0.008

  .26  ركر - - 64 100.0 7.534
  أًثً 18 14.6 105 85.4 0.006

  .27  ركر 8 17.4 38 82.6 2.452
  أًثً 36 29.3 87 70.7 0.117

  .28  ركر 18 39.1 28 60.9 0.137
  أًثً 52 42.3 71 57.7 0.712

  .29  ركر 23 50.0 23 50.0 1.414
  أًثً 74 60.2 49 39.8 0.324

  .30  ركر 26 56.5 20 43.5 0.672
  أًثً 78 63.4 45 36.6 0.412

  .31  ركر 34 73.9 12 26.1 0.259
  أًثً 86 69.9 37 30.1 0.610

  .32  ركر 20 43.5 26 56.5 6.970
  أًثً 81 65.9 42 34.1 0.008

  .33  ركر 14 30.4 32 69.0 4.578
  أًثً 60 48.8 63 51.2 0.032

  .34  ركر 28 60.9 18 39.1 2.520
  أًثً 58 47.2 65 52.8 0.112

  .35  ركر 28 60.9 18 39.1 1.584
  أًثً 61 49.6 61 49.6 0.208

  .36  ركر 7 15.2 39 84.8 6.713
  أًثً 44 35.8 79 64.2 0.010

  .37  ركر 22 47.8 24 52.2 0.208
  أًثً 54 43.9 69 56.1 0.648

  .38  ركر 30 65.2 16 34.8 2.651
  أًثً 63 51.2 60 48.8 0.103

  .39  ركر 30 65.2 16 34.8 1.870
  أًثً 55 44.7 68 55.3 0.171

0 

.467 

  .40  ركر 25 54.3 21 45.7

  أًثً 74 60.2 49 39.8 0.495

  .41  ركر 16 34.8 30 65.2 1.823
  أًثً 57 46.3 66 53.7 0.177

  .42  ركر 13 28.3 33 71.7 2.779
  أًثً 52 42.3 71 57.7 0.096

  .43  ركر 26 56.52 20 43.5 0.021
  أًثً 68 55.3 55 44.7 0.885

  .44  ركر 9 19.6 37 80.4 4.461
  أًثً 45 36.6 78 63.4 0.035

  .45  ركر 40 87.0 6 13.0 7.332
  أًثً 81 65.9 42 34.1 0.007

  .46  ركر 37 80.4 9 19.6 0.309
  أًثً 94 76.4 29 23.6 0.578

  .47  ركر 22 47.8 24 52.2 2.679
  أًثً 76 61.8 47 38.2 0.102

  .48  ركر 5 10.9 41 89.1 0.141
  أًثً 16 13.0 107 87.0 0.708

  .49  ركر 42 91.3 4 8.7 2.496
  أًثً 100 81.3 23 18.7 0.114

  .50  ركر 15 32.6 31 67.4 0.550
  أًثً 33 26.8 90 73.2 0.458

  .51  ركر 24 52.2 22 47.8 9.343
  أًثً 94 76.4 29 23.6 0.002

  .52  ركر 20 43.5 26 56.5 0.053
  أًثً 86 69.9 37 30.1 0.817

  .53  ركر 20 43.5 26 56.5 0.111



  أًثً 57 46.3 66 53.7 0.739

  .54  ركر 21 45.7 25 54.3 3.948
  أًثً 77 62.6 46 37.4 0.047

  .55  ركر 31 67.4 15 32.6 0.147
  أًثً 79 64.2 44 35.8 0.701

  .56  ركر 9 19.6 37 80.4 3.725
  أًثً 43 35.0 80 65.0 0.054

  .57  ركر 37 80.4 9 19.6 0.589
  أًثً 92 74.8 31 25.2 0.443

  .58  ركر 36 78.3 10 21.7 0.219
  أًثً 92 74.8 31 25.2 0.640

  .59  ركر 34 73.9 12 26.1 1.201
  أًثً 80 65.0 43 35.0 0.273

  .60  ركر 16 34.8 30 65.2 1.029
  أًثً 33 26.8 90 73.2 0.310

  .61  ركر 18 39.1 28 60.9 0.032
  أًثً 50 40.7 73 59.3 0.858

  .62  ركر 34 73.9 12 26.1 0.259
  أًثً 86 69.9 37 30.1 0.610

  .63  ركر 34 73.9 12 26.1 0.817
  أًثً 82 66.7 41 33.3 0.366

  .64  ركر 31 67.4 15 32.6 0.000
  أًثً 83 67.5 40 32.5 0.991

  .65  ركر 18 39.1 28 60.9 0.012
  أًثً 47 38.2 76 61.8 0.913

  .66  ركر 15 32.6 31 67.4 0.000
  أًثً 40 32.5 83 67.5 0.991

  .67  ركر 17 37.0 29 63.3 0.191
  أًثً 50 40.7 73 59.3 0.662

  .68  ركر 21 45.7 25 54.3 0.771
  أًثً 47 38.2 76 61.8 0.380

  .69  ركر 21 45.7 25 54.3 0.240
  أًثً 51 41.5 72 58.5 0.624

  .70  ركر 24 52.2 22 47.8 0.006
  أًثً 65 52.8 58 47.2 0.938

  .71  ركر 27 58.7 19 41.3 0.135
  أًثً 76 61.8 47 38.2 0.714

  .72  ركر 20 43.5 26 56.5 6.443
  أًثً 80 65.0 43 35.0 0.011

  .73  ركر 15 32.6 31 67.4 3.903
  أًثً 61 49.6 62 50.4 0.048

  .74  ركر 3 6.5 43 93.5 4.615
  أًثً 25 20.3 98 79.7 0.032
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 ما ىي ابرز األخطاء اإلمالئية السائدة لدى طمبة الصف الثامن     

 
 رقن الفقرة الوهبرة اإلجبببث الصحُحت اإلجبببث الخبطئت

 العذد الٌسبت الوئىَت العذد الٌسبت الوئىَت

85.5 145 14.2 24  1.  

60.9 103 39.1 66  2.  

14.8 25 85.2 144  3.  

20.1 34 79.9 135  4.  

21.3 36 78.7 133  5.  

33.7 57 66.3 112  6.  

23.1 39 76.9 130  7.  

30.2 51 69.8 118  8.  

33.7 57 66.3 112  9.  

47.3 80 52.7 89  10.  

81.1 137 18.9 32  11.  

79.9 135 20.1 34  12.  

74.0 125 26.0 44  13.  

38.7 65 61.3 103  14.  

36.7 62 63.3 107  15.  

35.7 60 64.3 108  16.  

74.6 64 62.1 105  17.  

25.4 43 74.6 126  18.  

40.8 69 59.2 100  19.  

72.2 122 27.8 47  20.  

44.4 75 55.6 94  21.  

59.2 100 40.8 69  22.  

53.8 91 46.2 78  23.  

27.8 47 72.2 122  24.  

74.6 126 25.4 43  25.  

89.3 151 10.7 18  26.  

74.0 125 26.0 44  27.  

58.6 99 41.4 70  28.  

42.6 72 57.4 97  29.  

38.5 65 61.5 104  30.  

29.0 49 71.0 120  31.  

40.2 68 59.8 101  32.  

56.2 95 43.8 74  33.  

49.1 83 50.9 86  34.  

47.0 79 53.0 89  35.  

69.8 118 30.2 51  36.  

55.0 93 45.0 76  37.  

45.0 76 55.0 93  38.  

52.1 88 47.9 81  39.  

41.4 70 58.6 99  40.  

56.8 96 43.2 73  41.  

61.5 104 38.5 65  42.  

44.4 75 55.6 94  43.  



68.0 115 32.0 54  44.  

28.4 48 71.6 121  45.  

22.5 38 77.5 131  46.  

42.0 71 58.0 98  47.  

87.6 148 12.4 21  48.  

16.0 27 84.0 84  49.  

71.6 121 28.4 48  50.  

30.2 51 69.8 118  51.  

29.6 50 70.4 119  52.  

54.4 92 45.6 77  53.  

42.0 71 58.0 98  54.  

34.9 59 65.1 110  55.  

69.2 117 30.8 52  56.  

23.7 40 76.3 129  57.  

24.3 41 75.7 128  58.  

32.5 55 67.5 114  59.  

71.0 120 29.0 49  60.  

59.8 101 40.2 68  61.  

29.0 49 71.0 120  62.  

31.4 53 68.6 116  63.  

32.5 55 67.5 114  64.  

61.5 104 38.5 65  65.  

67.5 114 32.5 55  66.  

60.4 102 39.6 67  67.  

59.8 101 40.2 68  68.  

57.4 97 42.6 72  69.  

47.3 80 52.7 89  70.  

39.1 66 60.9 103  71.  

40.8 69 59.2 100  72.  

55.0 93 45.0 76  73.  

83.4 141 16.6 28  74.  

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 (4)ممحق

 



مصفوفة الميارات التي تقيسيا مفردات االختبار التشخيصي 
 

الكممات التي تقيسيا 
 في االختبار

رقم الجمل التي 
 تقيسيا

 الميارة

 

 الرقم

 

 صبّي, فّضة

 

 ىيئي ,مجيئك

 عبئي , فيومئذ

ممئت ,فئة 
مؤتة ,يؤمن 

رؤوس , دؤوبا 
تسأم , تبوأت 

القراءة , غذاءنا 
 

فميتوضأ , المبتدأ 
تباطؤ , التنبؤ 
مساوئ , ظمئ 

بريء , بدء 
 

 أٍخ , عاملٍ 

 فرٌض , وسيمةٌ 

عميقًا , مسرعًة 
 شتاًء , مرفأ

43.1 
 

28.2 
34.32 
54.50 
45.42 
20.9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الشدة

: اليمزة المتوسطة
ىمزة عمى نبرة مسبوقة بياء 

ىمزة عمى نبرة مكسورة  
ىمزة عمى نبرة مفتوحة 
ىمزة ساكنة عمى واو 

 ىمزة مضمومة عمى واو 
ىمزة عمى ألف 

ىمزة عمى السطر 
   :ةاليمزة المتطرف

 عمى ألف

عمى واو 
عمى ياء 

 عمى السطر

: التنوين 
تنوين الكسر 
تنوين الضم 
تنوين الفتح 

 تنوين الكممات المنتيية بيمزة    
 

1 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
4 

 



 ًً
الضوء, الدواء 
المبادرين ,الميل 

 

أسامة, أّلف 
استخرج, الثريا 

أإلو ,أأنت 
 
 

كالشياب 
 ,كاألعالم

لميالي ,لمسرو 
مم, لم 

قدوة ,صحا 
فاعمو ,عمموا 
راع ,عاٍل 

أولي ,أوالت 
ىؤالء ,أولئك 

مرفآن ,مكافآت 
إن ما ,كل ما 
فيدى ,دعا  
المذان ,المتان 

قصة , القضاة 
قطفت ,سمبت 
جاه , مياه 

 

 
 

 

 

 
 ةالالم الشمسي
الالم القمرية  

: اليمزة في أول الكممة 
ىمزة قطع 
 لىمزة وص

 عمى ىمزة مىمزة ابن دخول ىمزة االستفيا
القطع 

: الكممات المسبوقة بحرف جر
  عمى االسم المعرففدخول الكا

 الالم عمى االسم المعرف لدخو
 حرف الجر عمى ما لدخو

حروف متشابية في أصواتيا 
األلف الفارقة  
االسم المنقوص 

حروف تكتب وال تمفظ 
حروف تمفظ وال تكتب 
المد في وسط الكممة 

الفصل  
األلف المينة  

االسم الموصول  
التاء المربوطة 
التاء المفتوحة 

الياء 

 
 
5 

 
 
6 

 
 
 
 
7 
 
 

 
 
8 
9 

 
10 
11 
 
12 
13 
14 
 
15 
16 
 
17 

 

 

 



 ًً
الضوء, الدواء 
المبادرين ,الميل 

 

أسامة, أّلف 
استخرج, الثريا 
أإلو ,أأنت 
 
 
 كالشياب,كاألعالم

لميالي ,لمسرو 
مم, لم 
قدوة ,صحا 
فاعمو ,عمموا 
راع ,عاٍل 
أولي ,أوالت 
ىؤالء ,أولئك 
مرفآن ,مكافآت 
إن ما ,كل ما 
فيدى ,دعا  
المذان ,المتان 
قصة , القضاة 
قطفت ,سمبت 
جاه , مياه 
 

 
 

 

 

 
 ةالالم الشمسي

الالم القمرية  
: اليمزة في أول الكممة 

ىمزة قطع 
 لىمزة وص

 عمى ىمزة مىمزة ابن دخول ىمزة االستفيا
القطع 
: الكممات المسبوقة بحرف جر

  عمى االسم المعرففدخول الكا

 الالم عمى االسم المعرف لدخو
 حرف الجر عمى ما لدخو

حروف متشابية في أصواتيا 
األلف الفارقة  
االسم المنقوص 
حروف تكتب وال تمفظ 
حروف تمفظ وال تكتب 
المد في وسط الكممة 
الفصل  
األلف المينة  
االسم الموصول  
التاء المربوطة 
التاء المفتوحة 
الياء 
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11 
 
12 
13 
14 
 
15 
16 
 
17 
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