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  امج التحض��ية�خطاء �مالئية لدى طالب وطالبات ال��

   بجامعة �مام دمحم بن سعود �سالمية
  دعفس بن عبدهللا الدعفس

/سقـــسم ر املنـــا12 وطـــر التـــد ، اململكـــة جامعـــة �مـــام دمحم بـــن ســـعود �ســـالمية ،:ليـــة ال�8بيـــة، ق
  .العر<ية السعودية

  daaldafas@imamu.edu.sa: ال��يد �لك��و�ي

اسة   :رمABص الد

اسـة إ�ــ� الكـشف ى عـن مــستو الكتابـة +مالئيــة لـدى طـالب ال�ــ�امج التحـض �ية بجامعــة ر�ـدفت الد
ق بــ ن  و+مـام دمحم بـن سـعود +سـالمية، وأبـر >خطـاء +مالئيـة الـشا8عة لـد67م، والكـشف عـن الفـر ز

ولتحقيـــق �ــــذا الOــــدف اســـتخدم الباحــــث املــــنGH  .ىمـــستو الطــــالب والطالبــــات CـــB الكتابــــة +مالئيــــة
ات +مالئيــــة لــــدى طــــالب ال�ــــ�امج الوصـــفي املــــسBS، حيــــث  رقــــام الباحــــث بVنــــاء اختبـــار لقيــــاس املOــــا

ات +مالئيــة، وZلــغ  رالتحـض �ية، تbــو �ختبــار مــن عـدد مــن اa`مــل تتــضمن [لمــات يطبـق ف]6ــا املOــا ّ ُ نّ
ات +مالئية الfg يقeسOا �ختبار  اسة من طالب وطالبـات ) 30(رعدد املOا ة، وتbو مجتمع الد رمOا نر ّ

ـــــدد�م عمــــــادة  ـــــام دمحم بــــــن ســــــعود +ســــــالمية، وعـ ـــــض �ية بجامعــــــة +مــ ــــا، ) 3478(ال�ــــــ�امج التحـ ًطالبـــ

ــــــة ) 3283(و اســ ــــــة، وZلغــــــــت عينــــــــة الد ـــا، و) 197(رطالبـ ــــــة ) 164(ًطالبـــــ �م بطرwقــ ـــــة، تــــــــم اختيــــــــا ـ رطالبــ
�ــاوتوصـلت   .عشوائية اســة إ�ـ� عــدد مـن النتــائج مـن أبر ز الد ات : ر ربلـغ مــستو أداء الطـالب CــB املOــا ى

�ا+مالئيـ رة مـستو متوســطا، وyZـسبة مئوwــة قـد
ً

ًو[انــت أك|ـ� >خطــاء +مالئيـة شــيوعا  ،%)60.93 (ى

اسة BC كتابة الOمزات املمدودة، واملتوسطة، واملتطرفة، والقطع، إضافة إ�� >خطاء : رلدى عينة الد
اسـة إ�ـ� wـادة �عـض >حــرف ع�ـ� الbلمـة، كمـا توصـلت الد رCـB كتابـة التـاء املرZوطـة، وحـذف و وجــود  ز

ق دالــة إحــصائيا عنــد مــستو  ىفـر � جــة ) 0.01(و اســة CــB الد جــات الطــالب عينــة الد ربــ ن متوســطي د ر ر
لـــصا�a الطالبـــات، حيـــث ) طالـــب، طالبــة(الbليــة الختبـــار الكتابـــة +مالئيــة وذلـــك وفقـــا ملتغ ــ� النـــوع 

ى، و�B قيمة دالة إحصائيا عند مستو )11.27" (ت"بلغت قيمة  ً)0.01.( 

ات +مالئية>خطاء +مالئية، ال��امج التحض �ية: تاحيةالDلمات املف   .ر، الكتابة +مالئية، املOا
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Spelling Errors among Preparatory Programs Students at 
Imam Mohammad ibn Saud Islamic University 

Dafas bin Abdullah Al-Dafas 
Department of Curricula and Instruction, College of 
Education, Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University, 
KSA. 
Email: daaldafas@imamu.edu.sa 

ABSTRACT 
This study aimed to reveal the level of spelling ability and 
common spelling errors of students in preparatory programs at 
Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University, and to reveal the 
differences of students’ level regarding their spelling abilities. To 
achieve the aims of the study, the descriptive survey method was 
used where the researcher created a test to measure spelling skills 
for students of preparatory programs. The test consisted of 
several sentences that include words with spelling skills to be 
applied, aiming to assess 30 different spelling skills. The study 
population consisted of 3,478 male students and 3,283 female 
students in the Deanship of Preparatory Programs at Al-Imam 
Muhammad Ibn Saud Islamic University. The study sample was 
197 male students and 164 female students who were chosen 
randomly. The study identified a number of results, most notably 
are; the performance level of students in spelling skills reached 
an average level, with a percentage of (60.93%). The most 
common spelling errors in the study sample were in writing the 
Arabic letter ء( ), spelling errors in writing (ة), deleting and 
adding some letters on the word. Also, the study also revealed 
statistically significant differences at the level (0.01) between 
male and female students the mean scores of the spelling test in 
favor of the female students, where the value of “T” reached 
(11.27), which is a statistically significant value at the level of 
(0.01). 

Keywords: Spelling Errors, Preparatory Programs, Spelling 
writing, spelling skills. 
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  :املقدمة

سـيلة مOمـة مــن    ات اللغوwـة الgـf �ع�ــ� �6ـا +�ـسان عـن فكـره، و و�عـد الكتابـة إحـدى املOـا ّ ُ ر
ٍوســائل �تــصال مــع �خــرwن، و�ــB وعــاء �aفــظ ثقافــة >مــة، �6ــا يyتقــل ال�ــ�اث مــن جيــل إ�ــ� جيــل، 

  .ًوت��ز الكتابة [و�6ا أبقى أثرا ع�� الزمن

، وذلـك وملا [ان للكتابة �ذا >ثر البـالغ،   ر فقـد حظيـت با�تمـام علمـاء اللغـة ع�ـ� العـصو
ا مـــن ا�aطـــأ، وإجماعـــا ع�ـــ� طرwقـــة موحـــدة بـــ ن أبنـــاء العرZيـــة  ًبوضـــع القواعـــد املنظمـــة لOـــا، اح�ـــ�ا ًز
ف  ــــة، و�ع¢ـــــ¡ بـــــ �ة الرســـــم +مال8ـــــي ل��ـــــر ــــدى قواعـــــد الكتابـ وومتعلم]6ـــــا، والقواعـــــد +مالئيـــــة إحـ

  . والbلمات، وتمي £ �عضOا عن �عض

 أ�ميـــة ¤ـــ�ة الكتابـــة +مالئيـــة، CـــB أ�6ـــا �ـــساعد ع�ـــ� القـــراءة الـــ �يحة مـــن قبـــل وت�ـــ�ز  
املتلقــــي، وCــــB إيــــصالOا للفكــــرة املــــرادة مــــن قبــــل املرســــل، وتــــزداد تلــــك >�ميــــة عنــــدما يتعلــــق >مــــر 
ة  اســـة، CـــB مراحـــل التعلــيم ا§�تلفـــة، حيـــث يحتـــاج الطالـــب إلعمـــال مOـــا ربــالطالب ع�ـــ� مقاعـــد الد ر

ة أن تbو كتابتھ خالية الكتابة �شbل  نمستمر، BC عمليات التعلم ا§�تلفة، مما يجعل من الضر ور
 f©ــش � البكـر والــو�يªــشوه املع¢ـ¡، وت»`ــب وصــو الفكـرة، و� fـgإ�ــ� ) 72 ص 2009(لمـن >خطــاء ال

أن 
ّ

اسية؛ " را�aطأ BC +مالء ال يؤدي إ�� ضعف الطالب BC اللغة العرZية فقط بل BC سائر املواد الد
نــــھ يجعلــــھ ال �ــــستطيع أن ينقــــل املع¢ــــ¡ الــــسليم الــــ �يح إ�ــــ� املــــ �²؛ ممــــا ي��تــــب عليــــھ تخلــــف أل

اســية ي والــسلطا�ي ". رالطالــب CــB كث ــ� مــن املــواد الد ّأن لإلمــالء ) 318 ص 2013(روwــضيف اa`بــو

ــة و�ــــB الفOــــم و+فOــــام، فــــإذا [انــــت "أ�ميــــة كب ــــ�ة  ـــية للغــ ًألنــــھ يحقــــق نــــصeبا مــــن الوظيفــــة >ساسـ

س اللـسان مــن ا�aطـأ، فالقواعــد +مالئيـة وســيلة لـ �ة الكتابــة القواعـ رد النحوwــة والـصرفية حــا
ة ا�aطية، أي إ�6ا تحرس الbاتب من الوقوع BC ا�aطأ، وإذا [ان ا�aطأ BC +عراب  رمن حيث الصو

�ا املتعـا سم الbلمات بـصو ر�غ � مع¢¡ اa`ملة، فإنھ BC +مالء قد �غ � مع¢¡ الbلمة؛ ألن  رر ّ ُ ّ ف عل]6ـا ُ
  ".سVيل إ�� �عرف دالال¸6ا

ُّظا�رة >خطاء +مالئية �عد من ب ن الظوا�ر اللغوwة "ّأن ) 119 ص 2017(ىوwر بلبbاي    ُ

ا بـــ ن املتعلمـــ ن، ولــم �عـــد مـــشbلة فرديـــة تقتــصر ع�ـــ� متعلمـــ ن �عيـــ6ºم دو ســـوا�م،  ن>ك|ــ� ان«ـــشا ًر
ًوإنما أصبحت مشكال ترZوwا عاما ال يbاد يخلو منھ  � ً

وعند التأمل BC كتابات الطالب ". أي نتاج كتا¼ي
CـــB مراحـــل التعلـــيم ا§�تلفـــة تظOـــر بوضـــوح >خطـــاء +مالئيـــة لـــد67م، و�ـــذا مـــا أثب«تـــھ العديـــد مـــن 

اســة لــوªس  اســات، كد رالد اســة مــاك و[ــافل � )Lewis 2000(ر ، Mac & Cavalier 2004)(ر، ود
 f©اسة البكر والو�ي اسة اa`نا¼ي و)2009(رود ي ر، ود اBÍ )2011(راa`بو اسة سeنغ و ر، ود  Singh(ر

& Rajalingam 2012 ( BـSاسـة الرمي اسـة بلبbـاي ) 1434(رود اسـة قاجـة )2017(رود ، )2019(ر، ود
اسة اللصاصمة    ).2021(رود

يوت�ـ�ز أ�ميـة إتقـان الكتابـة +مالئيـة خــصوصا لـدى الطالـب اa`ـامBÕ كمـا يـذكر الVــشر    ً

ـــ) "16 ص2013( ة الكتابــ رألن مOــــا
ًة �ـــــB >ك|ـــــ� اســـــتخداما لـــــد67م؛ ألن �ـــــذه املرحلـــــة تتطلـــــب كتابـــــة ّ

ائـھ، وwكتـب  wر و>بحاث، و�ستلزم +جابة عن >سئلة املفتوحة الfg �ع�� ف]6ـا الطالـب عـن آ رالتقا ّر

اسية  ات الد استھ للمقر راستyتاجاتھ الfg ت��ز ×�صeتھ العلمية، وتظOر ما استفاده من خالل د رر
ُ

ـــيم العــــام وwــــصل للمرحلــــة ". يــــةCــــB املرحلــــة اa`امع اســــتھ CــــB التعلـ ـــدما ينØــــf مراحــــل د روالطالــــب عنـ
ب عل]6ـا، وأتقـن الكتابـة  س جميـع قواعـد +مـالء، وتـد راa`امعية، فإنـھ مـن املف�ـ�ض أن يbـو قـد د ر ن
 BـــC ـــمOًوفقـــا لقواعـــد�ا، ولكـــن الواقـــع خـــالف ذلـــك، فالـــضعف +مال8ـــي لـــدى الطـــالب ظـــل مـــسايرا ل ّ ً

ليميـــة، حgـــ¡ تخـــرجOم مـــن املرحلـــة اa`امعيـــة، و�ـــذا مـــا �ـــش � إليـــھ العديـــد مـــن جميـــع مـــراحلOم التع
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اســة الــدخيل  اســات الgــf تناولــت طــالب املرحلــة اa`امعيــة كد رالد اســة علــو ) 2009(ر نود ) 2011(ر
حيمـــــــة وحمـــــــد  ــــــة  اسـ رود ــــــشر ) 2013(ر ــــــة الVـ اســ يود ـــة العـــــــامر ) 2013(ر اســــ يود ــــــة ) م2015(ر اســ رود

  ).2017(+برا�يم 

اس   :ةرمشDلة الد

ن�عد الضعف +مال8ـي مـشbلة عامـة الحظOـا املعنيـو CـB مراحـل التعلـيم ا§�تلفـة، سـواء    ٌّ ُ

اسات السابق ذكر�ـا، وقـد شـعر الباحـث  رBC التعليم العام أو التعليم اa`امBÕ، و�ذا ما أثب«تھ الد
ªــسھ للطـــالب CــB املرحلــة اa`امعيـــة CــB عــدد مـــن الbليــات، مــن خـــ الل ربوجــود �ــذه املـــشbلة أثنــاء تد

 fــgاســة ال ا¸6م، ممــا أوجــد ا�aاجــة إ�ــ� إجــراء �ــذه الد رقــراءة مــا يكتبــھ الطــالب CــB أعمــالOم واختبــا ر
ـــــو الـــــــسنة  ـــــاء الـــــــشا8عة CـــــــB كتابـــــــا¸6م، ولbــ ـــــ� مـــــــستو الكتابـــــــة +مالئيـــــــة لـــــــد67م وأبـــــــر >خطـ نتوÜـ زى

التحض �ية �B بوابة للطالب امللتحق حديثا باa`امعة، وف]6ا يتم تأ�يلـھ باإلعـداد العـا
ً

م للتخـصص 
اسة ع�� طالب وطالبات ال��امج التحض �ية   .راa`امBÕ، فقد اختار الباحث تطبيق الد

اسة   :رأسئلة الد

اسة إ�� +جابة عن >سئلة �تية     :ر�س�Õ الد

ىمـــا مــــستو الكتابــــة +مالئيــــة لــــدى طــــالب ال�ـــ�امج التحــــض �ية بجامعــــة +مــــام دمحم بــــن ســــعود   .1
  +سالمية؟

مالئيـــة الـــشا8عة لـــدى طـــالب ال�ـــ�امج التحـــض �ية بجامعـــة +مـــام دمحم بـــن ســـعود مـــا >خطـــاء +  .2
  +سالمية؟

ــــة +مالئيــــــة ترجــــــع ملتغ ــــــ� النــــــوع   .3 ــــستو الكتابــ ـــة إحــــــصائية CــــــB مــ ق ذات داللـــ ــــد فــــــر ى�ــــــل توجــ و
  ؟)طالبة/طالب(

اسة   :رأKداف الد

اسة إ��     :ر¸6دف الد

لتحض �ية بجامعة +مام دمحم بن سعود ىتحديد مستو الكتابة +مالئية لدى طالب ال��امج ا .1
 .+سالمية

تحديـــد >خطـــاء +مالئيـــة الـــشا8عة لـــدى طـــالب ال�ـــ�امج التحـــض �ية بجامعـــة +مـــام دمحم بـــن  .2
 .سعود +سالمية

ق دالـة إحــصائيا ترجــع ملتغ ـ� النــوع  .3 �بيـان �ــل توجـد فــر ىCـB مــستو الكتابــة ) طالبــة/ طالـب(و
  .+مالئية

اسة   :رأKمية الد

اسة BC ��يت��     :رز أ�مية الد

ر الكشف عن مستو الكتابة +مالئية لدى الطالب، مما ي«يح اق��اح ا�aلو وعالج القصو .1 ل  .ى
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2.  BـــC م� ر أ�6ــا ت«نــاو طـــالب ال�ــ�امج التحــض �ية و�ـــم مخرجــات التعلـــيم العــام وCــB بدايـــة مــشوا ل
ªس + اسـة اa`امعيــة، ممــا �ــسلط الــضوء ع�ــ� مــدى كفايــة مــا يقــدم CــB تــد رالد مــالء CــB التعلــيم ر

 .العام
ات  .3 اســ6àم اa`امعيــة ممــا ي«ــيح الفرصــة لوضــع بــرامج ومقــر رأ�6ــا �ــس6àدف الطــالب CــB بدايــة د ر

، وتحس ن >داء الكتا¼ي للطالب  .ر�ساعد BC عالج القصو

اسة   :رحدود الد

ـــات ال�ــــ�امج التحــــض �ية بجامعــــة +مــــام دمحم بــــن ســــعود  -  اســــة ع�ــــ� طــــالب وطالبـ راقتــــصرت الد
اســتھ CـB التعلــيم +سـالمي رة، وقـد اختــار الباحـث �ـذه املرحلــة [ـو الطالـب قــد أنØـ¡ مـؤخرا د ً ن

س جميع قواعد +مالء، إضـافة إ�ـ� أن �ـذه املرحلـة ال تتعلـق بتخـصص معـ ن،  ّالعام، وقد د
ر

BÕام`aس موادا عامة تؤ�لھ للتعليم ا ًفالطالب BC السنة التحض �ية يد  .ر
اسة القواعد +مالئي -  رت«ناو الد سOا الطالب BC التعليم العامل  .رة الfg د

 -  BÕام`aالفصل الثا�ي من العام ا BC اسة  .�ـ1440رطبقت �ذه الد

اسة   :رمصطLBات الد

سم الbلمات CـB العرZيـة عـن طرwـق التـصوwر : "بأنھ) 161 ص 2016(ّعرفھ البجة : +مالء   رفن  ُّ

ئا�aطــي لألصــوات املنطوقـــة، برمــو ت«ــيح للقـــار أن �عيــد نطقOـــا ط ¸6ا >و�ـــ�؛ وذلــك ع�ـــ� ز ربقــا لــصو ً

  "وفق قواعد مرعية وضعOا علماء اللغة

اسة ل�`مل الfg تم�� عل]6م كتابة    اسة بأنھ كتابة عينة الد روªعرف +مالء إجرائيا BC �ذه الد ر � َّ

ف عل]6ا ر¤�يحة وفقا للقواعد +مالئية املتعا
ً.  

الbلمات الfg يكت6äا الطالب مخالفة "بأ�6ا ) 75 ص 2009(ّعرفOا البكر والو�ي©f : >خطاء +مالئية
  ".للرسم ال �يح BC اللغة العرZية عند إمال6åا عل]6م

اسة بأ�6ا   رو�عرف >خطاء +مالئية BC �ذه الد ّ ُ
 : BC اسة ر>خطاء الfg يقع ف]6ا الطالب عينة الد

كتابة الbلمات الfg تم�� عل]6م
ُ

.  

برامج تقدمOا اa`امعات لتأ�يل الطالب : بأ�6ا) 72ص 1439(ّعرف6àا الفنeسان : ال��امج التحض �ية
ا¸6م؛ ل«ــــسOيل  ات الgــــf يحتاجو�6ــــا CــــB حيــــا¸6م العلميــــة و>[اديميــــة، وتطــــوwر قــــد wــــد�م باملOــــا روتز ر و

  ".�علمOم BC ا�aياة اa`امعية

اسة   روªعرف طالب ال��امج التحض �ية BC �ذه الد  نبأ�6م الطالب والطالبات امللتحقو �عمادة: َّ
  .ال��امج التحض �ية بجامعة +مام دمحم بن سعود +سالمية

اسة   :راANطوات �جرائية للد

اسة وفق ا�aطوات �تية   ت الد رسا   :ر

اسة -  اسات السابقة ذات العالقة بموضوع الد ر�طالع ع�� >دب ال��بو والد ر  .ي

اسة -  رصياغة +طار النظر للد  .ي
ات +مالئية وتحكي -   .مOارإعداد قائمة باملOا

اسة  -  ات +مالئية وتحكيم �ختبار) �ختبار(رإعداد أداة الد روفقا لقائمة املOا
ً. 
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 .قياس ثبات >داة - 

اسة -   .رتطبيق >داة ع�� عينة الد
 .�ت �يح �ختبار وتحليلھ إحصائيا - 

 .استخراج النتائج والتعليق عل]6ا - 
  .كتابة التوصيات واملق��حات - 

  :ي�طار النظر

  :مفQوم �مالء

د BC مç`م لسان العرب عند ابن منظو    ر�عرف +مالء لغة كما و ر
ً ُ َّ َّأمل ) "13ج 188ص 1416(ُ َ

قالھ فكتب: الféêء وأماله
ُ

ُأملھ) "1368ص 1407(وكذلك عند الف �وزآبادي ".  َّ قال لھ فكتب عنھ: َ
َ

 ."
س  وا�aـرف املعتـل ّوأن املـيم والـالم ) ملـو"(ّأن أصل الbلمة �عـود إ�ـ� ) 960ص1422(روwذكر ابن فا

مـان أو غ ــ�ه، ومنـھ إمــالء الكتـاب ٍأصـل ¤ـ�يح يــدل ع�ـ� امتــداد Cـë Bــféء  ز ِ س مــا ". ٍ روCــB كـالم ابــن فـا
مـــن يمكــن املــستمع مـــن الكتابــة �عيــدا عـــن   BــCــل وOــو ع�ـــ� مbً�ــش � إ�ــ� أن إمــالء الكـــالم لكتابتــھ ي ّ ُ

ٍ ز ٍ ن ّ

  .+سراع والç`لة

مــو " ّوCــB اصــطالح أ�ــل الكتابــة �عــرف +مــالء بأنــھ    زتحوwــل >صــوات املــسموعة املفOومــة إ�ــ�  ر
  مكتوZة

ف( ـــن الbلمـــــة؛ وذلـــــك الســـــتقامة ) وا�aــــر ف CـــــB مواضــــعOا الـــــ �يحة مــ ـــع �ـــــذه ا�aـــــر وع�ـــــ� أن توضــ
ي والـسلطان ). 161 ص2016البجـة " (راللفظ، وظOو املع¢¡ املـراد روعرفـھ اa`بـو ) 318 ص 2013(ّ

ة عمليــة يدوwــة وع: "بأنــھ إكــساب املتعلمــ ن مOــا
ً ً ً

ف، وكتابــة ر ســم ا�aــر ة ع�ــ�  CــB القــد وقليــة، تتمثــل  ر ر
ً

¸6ا ال �يحة رالbلمات مفردة، أو BC جمل، واستخراجOا من الذاكرة كما حفظت بصو ُ
ٍ

ً
."  

ٍعمليــة أدائيــة يــتم مــن خاللOــا كتابــة الــنص وفقــا لقواعــد متفـــق : ّوªعــرف الباحــث +مــالء بأنــھ  
َ ً

وكمــا ال يخفــى فــإن قواعــد +مــالء م6ºــا مــ. عل]6ــا
ّ

ا يخــضع للقيــاس و�طــراد، وموافقــة الرســم الكتــا¼ي 
ســمھ للـسماع، والتوافــق ع�ـ� شـbل كتابتــھ وإن خـالف الــصوت،  ء، وم6ºــا مـا يخـضع  رللـصوت املقـر و
اء  اء ا§`ـــــامع اللغوwـــــة وآ ـــا آل فقــ ـــ� الـــــزمن، و ـــة للتطـــــو والتغ ـــــ� ع�ــ ركمـــــا أن القواعـــــد +مالئيـــــة قابلــ ر

ً و ر ّ

  .ا§�تص ن

  :أKمية �مالء

ة الكتابـة، فـال يمكـن للbاتـب أن ُ+مالء �   افـدا مOمـا ملOـا ات الكتابة الرئeسة، و رعد إحدى مOا �ر ً ر
سـالة  ريقدم عمال يbـو مقبـوال لـدى امللتقـي إذا [ـان مليئـا باألخطـاء، فـالغرض مـن الكتابـة �ـو نقـل 

ً ًّ ً
ن

 تلــك مــن الbاتــب نحــو املتلقــي، ســواء [انــت تلــك الكتابــة وظيفيــة أم إبداعيــة، فا�aلــل ف]6ــا يــضعف
  .الرسالة، وªشوه املع¢¡، بل قد �غ �ه وwجعلھ غ � مفOوم

ة ال غ¢¡ للطالب ع6ºـا إذ لOـا >ثـر البـالغ CـB حياتـھ كمـا يـذكر    روالكتابة +مالئية ال �يحة مOا
ســـة، أو ) "162 ص 2016(البجــة  اســـة جمعـــاء، ســواء CـــB مرحلـــة املد ع الد ة تــرتبط بفـــر رأل�6ـــا مOـــا ر ور

ّ�عد�ا، وال بد من + اféî وذلك أ�6ا �عد ُ فيعة BC املنGH الد ة �نا إ�� أن مادة +مالء تحتل مï£لة  رشا ر ر
ّ
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من الر[ائز >ساسية للتعب � الكتا¼ي، فإذا [انت اa`وانب الصرفية والنحوwة �عد الضابط ل �ة 
الكتابــة مــن حيــث +عــراب و�شــتقاق، فــإن +مـــالء �ــو الوســيلة لــ �ة الكتابــة مــن حيــث الرســـم 

ا دقيقــا ملعرفــة مــستوwات �علــم التالميــذ الــصغارا�aطــي، ً إضــافة إ�ــ� �ــذا، فــإن +مــالء �عــد معيــا
" ًر

ي والـسلطا�ي  " إ�ـ� أ�ميـة +مــالء CـB مراحـل التعلـيم ا§�تلفـة [ونــھ ) 318 ص 2013(روªـش � اa`بـو
اسية جميعا والتخلف فيھ ي«بعھ تخلف CـB �ـذه املـواد، إذ إنـھ � ُأداة لتعليم املواد الد ّ ٌ ًً ّعـود الطالـب ر

لأصـــو الكتابـــة الـــسليمة، وســـرعة الرســـم الـــ �يح للbلمـــات الgـــf يحتـــاج إل]6ـــا CـــB التعب ـــ� الكتـــا¼ي، 
كــذلك ينñــf �عــض �تجا�ــات لــدى املتعلمــ ن م6ºــا دقــة �ن«بــاه، وقــوة املالحظــة، والعنايــة بالنظــام 

ة املــتع لم اللغوwــة، وتنميــة ووالنظافــة، وإجــادة ا�aــط، وحــسن اســتعمال عالمــات ال�ــ�قيم، وwزwــد ثــر
نمعلوماتـھ وخ��اتــھ، بمــا �ــشتمل عليــھ موضــوعاتھ مـن فنــو >دب والثقافــة والعلــوم وحفــظ ال�ــ�اث 

ف +�سانية من جيل إ�� جيل ٍوسOولة نقل املعا   ".ر

قألنـــھ �عـــو الbاتـــب "ّأن الـــضعف +مال8ـــي لـــھ مـــساوئھ الكث ـــ�ة ) 24 ص 2013(يوwؤكــد الVـــشر   
ًسواء [ان طالبا أو غ �ه  من تحقق أ�دافـھ الgـf �ـس�Õ إ�ـ� تحقيقOـا عـن طرwـق الكتابـة، ولـذلك فـإن ً

شــيوع ظــا�رة الــضعف CــB >داء +مال8ــي �ــستدBó اســتمرار ال«ــ�òيص والتقيــيم لكتابــات الطلبــة؛ 
رمن أجل الوقوف ع�� أخطا6åم الشا8عة BC الكتابة +مالئية، والعمل ع�� تآز اO`aود وتbاف6ôـا مـن 

ً حgــ¡ ال �ــشيع ا�aطــأ +مال8ــي فيــصبح جــزءا مــن ســلوك الطلبــة الكتــا¼ي، ومــن ثــم أجـــل عــالج ذلــك،

اســــية  رفقــــد ال يbــــو مــــن الــــسOولة الــــتخلص منــــھ، خاصــــة إذا اســــتمر مــــع الطالــــب CــــB املراحــــل الد ن
ز�عز ) (nunan 1999ّوBC املقابل فإن خلو الكتابة من >خطاء +مالئية كما يذكر نونان ". املتقدمة

�م ومـــشاعر�م اك«ـــساب اللغـــ رة لـــدى الطـــالب؛ بحيـــث �ـــستطيعو تbـــوwن اa`مـــل املع�ـــ�ة عـــن أفbـــا ن
wب الطــالب ع�ــ� قواعــده �ــشbل ¤ــ�يح يــؤدي إ�ــ� الــسالمة مــن  ر�ــشbل ســليم، فتعلــيم +مــالء وتــد
را�aطأ؛ إذ إن ا�aطأ +مال8ـي يحـو دو فOـم املـادة املكتوZـة وªـشو�Oا، وقـد ي��ـق الـضر بالطالـب  ن ل ّ

ستھ روwحو دو مما ن   .ى ألي عمل وظيفي فيما �عد، وقد يؤدي إ�� تخلفھ BC املواد >خرل

  :ومما تقدم ت��ز أ�مية +مالء و¤�ة الكتابة +مالئية BC ��ي  

، فعن طرwقھ يتعود الطالب  -  اسية >خر ات الد ا ب ن املقر ه مقر ىأ�مية +مالء باعتبا ر رر ًر
ات ا§�تلفةع�� الكتابة السليمة، مما �سOل عليھ أداء مOامھ ال  .ركتابية BC املقر

ات  -  ة إنتاجيـة مــن مOــا ات الكتابــة، و�ـB مOــا ة مOمــة مــن مOـا رإتقـان +مــالء �ـو إتقــان ملOـا ر ر ر
ضوح ه بجالء و واللغة، يب ن ف]6ا الbاتب عن أفbا ر

ُ
ِ
ُ. 

ات التواصـل  -  رسOولة وصو الرسالة املكتوZة عند خلو�ا من >خطـاء، ممـا �عـز مـن مOـا ز ل
 .واملتلقيياللغو ب ن الbاتب 

ف، والbلمات، والرمو الكتابية كعالمات ال��قيم، �عكس دقة الbاتب،  -  سم ا�aر زإتقان  و ر
وwرwح ع ن املتلقي، وwضفي جماال للنص املكتوب

ً
.  

  :�خطاء �مالئية

ّإن املتأمل BC كتابات الطالب ي��ظ �ـشbل واÜـ� شـيوع >خطـاء +مالئيـة فيمـا يكتبونـھ، فـال   

ًا¼ي من عدد من >خطاء، ولeس �ذا خاصا بفئة معينة من الطالب، أو تخصص يbاد يخلو عمل كت

سم الbلمات "أو مرحلة،   BC طأ�aقائق الثابتة أن ا�aرومما ال بد من ذكره �نا أيضا أنھ أصبح من ا ً

ًعيــب CـــB ×�ـــصية الbاتـــب، وأن الكتابــة +مالئيـــة ا�aاطئـــة �عـــد ســVبا مـــن أســـباب صـــعوZة القـــراءة  ٌ

إضافة إ�� ما ذكـر، فـإن الـضعف CـB الرسـم +مال8ـي . ل وتوقع BC أخطاء من حيث الفOماملكتوZة، ب
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ا كب �ا CـB حيـاة +�ـسان العمليـة، فقـد يbـو ضـعفھ CـB �ـذا ا§`ـال سـVبا CـB حرمانـھ مـن  ًي��ق ضر نً ً ر
رعمل، أو وظيفة، وفو ذلك، فإن >×�اص الذين �عانو من ضعف وقصو BC اa`انب +مال8ي  ن ق

ةنيحـسو بــ مال6åــم كفايــة وقــد ن بــأ�6م أقــل مــن  رنقص CــB �علــيمOم، وZالتــا�B �ــشعر ز  2016البجــة " (و
  )161ص

   BـــC انـــب جملـــة مـــن >خطـــاء +مالئيـــة الـــشا8عة ســـواء`aـــذا ا� BـــC تمـــ نOصـــد عـــدد مـــن امل ًوقـــد  ً
ر

ده ا�aليفـــــة  ـــاء الـــــشا8عة مـــــا أو ـــل التعلـــــيم العـــــام أو التعلـــــيم اa`ـــــامBÕ، ومـــــن بـــــ ن تلـــــك >خطــ رمراحـ
ســــــلطان (، و)2009(، والبكـــــر والـــــو�ي©f )2008(، وعرفــــــان )2005(ي، والـــــساموك والـــــشمر )2004(

ـــــافرة )2012(، ودمحم )2010 ــــــــدالكرwم (، و)2014(، واa`عـــــــــ ــــــــش � )2016عبــــــ ـــــــــــن )2018(، والVــــــ ، وwمكـــ
  :تصyيف تلك >خطاء BC ��ي

 -  BC طأ�aقطع �مزة الوصل، أو وصل �مزة القطع، أو ا BC مزة، سواءOال BC طأ�aمزة اOكتابة ال
 .املتوسطة أو املتطرفة، أو الOمزة املمدودة

ا�aطـأ CـB الـنقط، وذلـك بإ�مـال نقـط التـاء املرZوطـة، أو نقـط الOـاء املتطرفـة، أو إ�مـال نقـط  - 
 .الياء املتطرفة، ونقط >لف اللينة BC آخر الbلمة

ف [ا�aلط ب ن التاء املرZوطة والتاء املفتوحة، وZ ن -   . الضاد والظاءوا�aلط ب ن �عض ا�aر

 .إ�مال عالمات ال��قيم، أو ا�aطأ BC مواضع كتاب6àا - 
 .ًا�aطأ BC التنوwن، بكتابتھ نونا، أو العكس، أو ا�aطأ BC كتابة >لف مع تنوwن النصب - 
ف  -  ف دو وجــــود حــــرف منقــــوط، وإ�مــــال ســــنة �عــــض ا�aــــر وا�aطــــأ CــــB �ــــسن ن �عــــض ا�aــــر نو

 .[الصاد، والضاد

ف املـد، أو ا�aطـأ ا�aطأ بزwادة حرف أو نقصھ، -  ف بإشـباع حرك6àـا، أو حـذف حـر و كمد ا�aـر و
ف وال يكتــب، [أســـماء  قـــة، وكــذلك ا�aطـــأ CــB كتابـــة مــا ينطـــق مــن ا�aـــر وCــB كتابـــة >لــف الفا ر

ة، ولكــن ابــن، : إaــø، وحــذف �مــزة الوصــل CــB �عــض املواضــع مــن �عــض الbلمــات مثــل...ر+شــا
 .إøa...واسم

 .عل]6ا) أل(لعند دخو ا�aطأ BC الbلمات املبدوءة بالالم  - 
 .الشمسية والقمرwة) أل(ا�aطأ BC كتابة  - 

ة و>لف القائمة -   .را�aطأ BC التفرwق ب ن >لف املقصو
  .إøa...عن ومن: ا�aطأ BC وصل �عض الbلمات الfg توصل �غ ��ا مثل - 

صـد >خطـاء +مالئيـة،    اسات السابقة BC مجال  رومن خالل استقراء الباحث للعديد من الد ر
ّظOر أن تلك >خطاء ال تقتصر ع�� قواعد إمالئية معنية، أو أخطاء محدودة، بل �B شاملة لbـل ي

سم الbلمة، مما يوجب النظر BC >سباب املؤدية لتلك >خطـاء، ومحاولـة  رقواعد +مالء، وأشbال 
  .البحث عن عالج لOا

   BــــC لــــل والــــضعف املن«ـــشر�aــــذا اOســــباب املؤديـــة ل< BــــC الكتابــــة +مالئيــــة لــــدى وعنـــد البحــــث
الطالب نجد العديد من تلك >سباب، والfg صنفOا �عض الباحث ن إ�� عدد من التصyيفات، حيث 

ّ

 f©2009(ىير البكر والو�ي( BSوالرمي ،)2016(، والبجة )1434 ( BـC أنھ يمكن إجمال تلك >سـباب
  :��ي
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غة العرZية أو عدم ا�تمام معلñـf املـواد ًسواء BC ضعف إعداد معلم الل:  أسباب ترجع إ�� املعلم-1
اسية ا§�تلفة بأخطاء الطالب +مالئية   .رالد

م6ºـــا مــــا يتعلــــق CــــB ال�ــــ�دد وعـــدم الثقــــة، أو الyــــسيان وضــــعف �عــــض :  أســـباب ترجــــع إ�ــــ� الطالــــب-2
Zة، أو انخفاض الذ[اء، وصعوZات التعلم ف املتقا را�aواس، وضعف التمي £ ب ن أصوات ا�aر   .و

وتتمثـل �ـذه العوامـل CـB �ـشعب قواعـد +مـالء وك|ـ�ة : رجع إ�� خصائص اللغـة املكتوZـة أسباب ت-3
ف وفـصلOا،  صـل ا�aـر ة ا�aـرف بـاختالف موضـعھ CـB الbلمـة، و و�ستúناءات ف]6ا، واختالف صــو و ر

  .واستخدام الصوائت القصار، و+عراب، ومخالفة الرسم القرا8ي BC �عض >حيان للH`اء الدارج

ªس املــستخدمة أســباب -4 ªس +مــالء يــتم CــB العــادة مــن : رترجــع إ�ــ� طرwقــة التــد روتتمثــل CــB أن تــد
wـــة الgـــf تقـــوم ع�ـــ� اختبـــار الطالـــب CـــB [لمـــات صـــعبة ومطولـــة و¼عيـــدة عـــن  ّخـــالل الطرwقـــة �ختبا ر
قاموس الطالب الكتا¼ي، وأن أخطاء +مالء يقتصر عالجOا ع�� ما يقع BC كراسات +مالء، كما أن 

ّ

ªـــسOم أســـس الû6àـــB الـــسليم، وال يـــصوZو >خطـــاء مباشـــرة، وال كث ـــ ن�ا مـــن املعلمـــ ن 67ملـــو CـــB تد رن ً

ن�ـــشر[و الطــــالب CــــB تــــصو6äwا، إضــــافة إ�ــــ� عــــدم مراعـــاة النطــــق الــــسليم وZخاصــــة CــــB نطــــق املــــدود 
  .وا�aر[ات

ه BC تقدي) 2019(وتضيف قاجة    رإ�� ما سبق أن �ناك أسبابا تتعلق باملنGH من حيث قصو ً ّ
م 
راملـــصط��ات والقواعـــد اللغوwـــة الbافيـــة CـــB مراحـــل التعلـــيم ا§�تلفـــة، وعـــدم كفايـــة الوقـــت املقـــر 
ªس +مالء، إذ يتوجب ع�� املعلم شرح القواعد وتطبيق الطالب لOا والت �يح املباشر، و�ذا  رلتد

الب ّأن مـن أسـباب الـضعف +مال8ـي لـدى الطـ) 2017(وتـذكر الـشVيل . ق�ستغر الكث ـ� مـن الوقـت
إضـــافة لألســـباب �نفـــة الــــذكر �عـــض العوامـــل �جتماعيـــة، الgــــf تتعلـــق باألســـرة وضـــعف متا�عــــة 

ً

اسيا �الوالدين لألبناء د   .ر

ما طـرأ حـديثا : ّوwضيف الباحث ملا تقدم من >سباب املؤدية للضعف +مال8ي لدى املتعلم ن  
ً

سـة الكتابـة من املبالغة BC استخدام التقنية و>جOزة الذكية، الfg جع رلت الطالب يكسل عـن مما
اليدوwــة، بــل وªــستغ¢f ع6ºــا إمــا بالكتابــة بواســطة >جOــزة ولوحــات املفــاتيح، أو باســتخدام +كمــال 
التلقـا8ي، والتـ �يح ��ــB، و�ـB بــال شـك تفتقــر للدقـة، كمــا أ�6ـا تجعــل الbاتـب ال يلقــي بـاال لــ �ة 

ً

الbلمة املكتوZة، فضال عن استعاضة البعض بال
ً

«ü`يالت الصوتية عـن الكتابـة، وكمـا �ـو معلـوم 
Zة واملران ة تحتاج إ�� الد رفإن الكتابة مOا   .ر

ًعـــــددا مــــن >ســـــس ) 2017(ولعــــالج مــــشbلة >خطـــــاء +مالئيــــة لــــدى الطـــــالب، تــــذكر الــــشVيل   

Bيجب ��تمام �6ا عند �عليم قواعد +مالء، و� fgواملبادئ ال:  

ســــة ع�ـــ� اســــتخدام القواعــــد  �علـــم +مــــالء عمليــــة عـــضوwة تطو-1 wب واملما رwــــة، تحتــــاج إ�ـــ� التــــد ر ر
  . ال �يحة للرسم +مال8ي، والتدرج من السOل إ�� الصعب

wب الطلبــــة ع�ــــ� -2 ر �علـــم +مــــالء عمليــــة عقليــــة، تتــــضمن التفك ــــ� ولــــeس ا�aفــــظ، فــــال بــــد مــــن تــــد
اسات ع�� أن التالميذ املو�وZ ن  ّتوظيف املفردات BC جمل، وقد دلت الد

ر
ّ

و  نBC اللغة العرZية يقر ؤ
ن صو¸6ا ة الbلمة، وwتذكر ووwتحدثو �شbل جيد؛ أل�6م يتخيلو صو ر ن   .ن

ªس اللغة العرZية، فيتعلم الرسم +مال8ي BC ضوء -3 ر +فادة من استخدام املدخل التbام�BC B تد
  . عالقة العملية >دائية اللغوwة بالقراءة والكتابة

ات التç` £ية التأكيد ع�� قواعد الكتابة-4 ر اليدوwة، ومراجع6àا كث �ا، والبعد عن �ختبا ً.  
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wب اللــسان ع�ــ� النطــق الــ �يح، -5 ف، وتــد wب >ذن ع�ــ� +صــغاء إ�ــ� املع¢ــ¡ ومخــارج ا�aــر ر تــد ور
ف و>لفاظ وفق قواعد الH`اء سم ا�aر ب ع��  ووالتد ر   .ر

wة الbلمة، و�ستماع إل]6ا، ونطقOا، واملران اليدو ع�� ك-6 ي ر   .تاب6àا، وفOم معنا�اؤ

ب املستمر قبل +مالء مع فOم املع¢¡-7  .ر ��تمام بالتذكر والتد

د اa`عـــافرة    ة ) 152 ص2014(روwـــو ر�عـــضا مـــن الوســـائل الgـــf �ـــسOم CـــB التـــذكر وترســـيخ صـــو
ّ ً

  :املادة +مالئية BC أذ�ان الطالب، م6ºا

1-BÕالتذكر السم 
ّ

 :àتـضمن fـgلمـات الb6ا املـادة +مالئيـة، نطقـا يقـود إ�ـ� تـذكر �ستماع إ�ـ� نطـق ال
ّ ً

Zـة CـB اللفـظ؛ حgـ¡ ال يخلـط بي6ºـا  رشbلOا، و�نا ال بد من �بتعـاد عـن الbلمـات امل«ـشا�6ة واملتقا
  .التلميذ

 التذكر النطقي-2
ّ

ة أن يتاح ا§`ال للمتعلم لقراءة املادة +مالئية؛ ألن ذلك �ساعد ع�� :  ّ�و ضر
ور

سمOا عندما ير رتذكر 
ّ

  .wد كتاب6àا

ي التـــذكر البـــصر-3
ّ

ــادة مكتوZـــة أمامـــھ، ســـواء ع�ـــ� بطاقـــات :  wـــة املـ �ـــو أن تتـــاح للمـــتعلم فرصـــة ر
ً

ؤ
ة الbلمـة عنـدما يرwـد  féî؛ ألن ذلـك �ـساعده ع�ـ� تـذكر صـو ة أو الكتاب املد رخاصة أو السبو ّر

ر
  .كتاب6àا

 التـــذكر ا�aر[ــــي-4
ّ

wب التالميـــذ ع�ــــ� كتابـــة املــــادة +مال:  ة تــــد ر�ـــو ضــــر ئيــــة، قبـــل أن يقــــوم املعلــــم ور
wب ال شــك يقــود إ�ـــ� عمليــة +تقــان، و�ـــB الOــدف الــرئeس مـــن  ر�عمليــة إمال6åــا علــ]6م؛ ألن التـــد

ّ

  .+مالء

îـfé أن يـو�B مـشbلة    روإضافة ملا سبق من وسـائل العـالج لOـذه املـشbلة، يجـب ع�ـ� النظـام املد
ـــاء +مالئيــــة أ�ميــــة بالغــــة، مـــــن خــــالل توجيــــھ ا ملعلمــــ ن CــــB مختلــــف التخصـــــصات، الكتابــــة و>خطـ

ة توجيــــھ الطـــالب إ�ــــ� ��تمــــام بالكتابـــة الــــ �يحة CــــB أداء واجبـــا¸6م وأعمــــالOم، وتــــصوwب  وربـــضر
اسية اج ¤�ة الكتابة BC عملية التقوwم للطالب BC مختلف املواد الد ر>خطاء لOم، وإد   .ر

  :ال��امج التحض��ية

اa`امعـة فإنـھ �ـشعر بنـوع مـن التغ ـ� CـB �عد تخـرج الطالـب مـن التعلـيم العـام والتحاقـھ ب  
نظـام التعلـيم مـن حيــث ال«ـü`يل وطرwقـة ا§�اضــرات والتعامـل مـع اa`ــو >[ـاديfñ، لـذلك جــاءت 
اســـة  ا¸6م مـــن خـــالل د فـــع مـــستو قـــد اســـة اa`امعيـــة و رال�ـــ�امج التحـــض �ية لتأ�يـــل الطـــالب للد ر ىر ر

اسي ن يyتظم ف]6ا الطالب BC عمادة ال��امج التحض  ات رفصل ن د ات CـB مOـا س ف]6ا مقـر ر�ية، وwد رر
ات الــتعلم و�تــصال، واللغــة +نجل £يــة، وا�aاســب، والرwاضــيات، والف £يـــاء،  راللغــة العرZيــة، ومOــا
اسة اa`امعية وسد الفجوة القائمة ب ن التعليم العـام والتعلـيم  ر�6دف تأ�يل الطالب وإعداده للد

� BـــC ـــا شـــرط أســـاس للـــراغب ن� ٌاa`ـــامBÕ، واجتيا ٌ
وتـــذكر . لتحـــاق بمعظـــم التخصـــصات اa`امعيـــةز

يال��نامج التحض � CـB جامعـة +مـام دمحم بـن سـعود +سـالمية �ـسOم "ّأن ) 53 ص1439(الفنeسان 
ات ال��نــامج الgــf يــتم  اتــھ CــB مقــر رCــB تلبيــة �حتيــاج ا�aقيقــي للطالــب مــن خــالل تقوwــة و�عزwــز مOا ر

�ــا وتــصميمOا وفقـــا ملتطلبــات التخـــصص  ًاختيا
اســتھ باa`امعـــة، ر رضــمن املــسار الـــذي �ــو بـــصدد د

اسة فصل أو فصل ن حسب املسار   ".رومدة الد
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ّأن برنامج السنة التحض �ية بجامعة +مام دمحم بن سعود +سالمية ) 1437(وwذكر الز�را�ي 

  :�س�Õ لتحقيق >�داف �تية

فع مستو الطالب مما يمك6ºم من مواصلة �عليمOم بeسر وتم £- ى    .ر

- B�� اسب�aاللغة +نجل £ية، والعلوم، وا BC ات الطالب   .ر�عزwز وصقل مOا

wــــة، وذلــــك - ـــة والتقنيــــة و+دا ر تحــــس ن الكفــــاءة اللغوwــــة للطالــــب، مــــع ال��ك ــــ£ ع�ــــ� النــــوا�B العلميـ
  .ًاستعدادا لتخصصات اa`امعة

� الــــذات والتفك ــــ�  �غي ـــ� نمطيــــة التفك ــــ� �عتمـــادي لــــدى الطالــــب إ�ـــ� �ســــتقاللية و�عتمــــاد ع�ـــ-
Bóبدا+.  

اسـة اa`امعيـة، ومـساعد¸6م ع�ـ� اختيـار - ر تقوwم أداء الطلبة ملعرفـة القـادر مـ6ºم ع�ـ� مواصـلة الد
ا¸6م ا¸6م وقد رالتخصص العلfñ املناسب مليولOم ومOا   .ر

6يئـ6àم ل��يـاة اa`امعيـة - ي تجوwد مخرجات اa`امعة من خالل التأسeس العلñـf واملOـار للطـالب ̧و
  . التحاقOم باa`امعةحال

 BC ا واحدا س الطالب BC السنة التحض �ية بجامعة +مام دمحم بن سعود +سالمية مقر ًوwد ًر ر
ات اللغة العرZية، وتبلغ عدد سـاعاتھ سـاعت ن، وwـر الز�را�ـي  ىمOا رأن مفـردات �ـذا املقـر ) 1437(ر ّ

Zات اللغة العر رغ � [افية وتفتقر للتواز والشمو BC تضم ن مOا ل   .يةن

ات اللغوwة ال يمكن أن �عاGa ما لدى الطالب  روwتفق الباحث مع �ذا الرأي، إذ إن مقر املOا ر ّ

اســتھ CـB مراحــل التعلــيم العـام، فيــصعب معاa`ــة  رمـن قــصو وضـعف إمال8ــي اســتمر معـھ خــالل د ر
س  اîـfé واحــد، إضـافة إ�ــ� أن �ـذا املقــر يــد سـھ CــB سـاعت ن CــB فــصل د ر�ـذا الــضعف CـB مقــر يد ر رر ّر

ات نحوwة، وأدبية، وZالغية، وقرائية، مما يجعل مشbلة الضعف +مال8ي قائمةفيھ   .ر الطالب مOا

ٌوطــالب ال�ـــ�امج التحــض �ية �ـــم طـــالب حــديثو التخـــرج مــن التعلـــيم العـــام، �ــش��ط عـــدد مـــن 

ـــــاق بـــــــبعض التخصـــــــصات  ا ب�ـــــــ�امج ¸6يـــــــ6ôم لاللتحــ ــــر الطبيـــــــة، والعلميـــــــة، (و[ليـــــــات اa`امعـــــــة أن يمـــ
wــة، واللغــاتو+�ــسانية، و+ اîــfé مزدحمــا باملتطلبــات اa`امعيــة الgــf )ردا ً، ممــا يجعــل جــدولOم الد ر

سOا الطالب �شbل أساféî �عيد عن العمق، وwقل ف]6ا التطبيق ٍيد   .ر

اسات السابقة   :رالد

اسات الfg تناولت >خطاء +مالئية لدى املتعلم ن، سواء ما [ان م6ºا  ًأجرwت العديد من الد ر
ْ ُ

اسات ذات BC التعليم ال رعام، أو التعليم اa`امBÕ، وقد أتيح للباحث �طالع ع�� �عض من تلك الد
اسات اسة ا�aالية ومن تلك الد رالعالقة بموضوع الد     :ر

ــــدخيل    ـــة الـــ اســــ ـــــوم ) 2009(رد ــــة العلــ ىالgـــــــf اســـــــ6àدفت التعـــــــرف ع�ـــــــ� مـــــــستو أداء طـــــــالب [ليـــ
ات ـــة بجامعــــة +مـــــام دمحم بــــن ســــعود +ســـــالمية للمOــــا ء، ر�جتماعيـ ات فOــــم املقـــــر و النحوwــــة، ومOـــــا ر

اســـة ع�ــ� عينـــة  ات اللغوwــة بمجموعOـــا العــام، وقـــد اقتــصرت الد ات الكتابـــة و+مــالء، واملOـــا رومOــا ر ر
تbونـــــت مـــــن طـــــالب املـــــستوw ن الـــــسادس والـــــسا�ع مـــــن جميـــــع >قـــــسام بbليـــــة العلـــــوم �جتماعيـــــة، 

اسـة لقيـاس مـستو >داء واستخدم الباحث املنGH الوصفي التحلي�B، وقد أعـد الباحـث أدا ىة الد ر
اســـة تـــد�ي  اســـة، وقـــد أظOـــرت نتـــائج الد ات الgـــf أعـــدت §`تمـــع الد راللغـــو بنـــاء ع�ـــ� قائمـــة املOـــا ر ر ي
ات  ات الكتابـــة و+مــالء واملOـــا ء ومOــا ات فOــم املقـــر ات النحوwــة ومOـــا رمــستو أداء الطــالب للمOـــا ر ر ور ى
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ات اللغوwــة �ــشbل عــام عــن ا�aــد >د�ــى لــألداء، كمــا أظOــرت ا رلنتــائج أن مــستو أداء الطــالب ملOــا ى ّ

ٍ+مـالء جـاء بمـستو متـدن بلـغ  ز، وأن أبـر >خطـاء +مالئيـة [انـت CـB اسـتخدام عالمـات %)27.44(ى ّ

  .ال��قيم، و�مزة القطع والوصل، والOمزات BC وسط الbلمة وآخر�ا، والتاء املرZوطة واملفتوحة

   f©اسة �دف) 2009(ىكما أجر البكر والو�ي د
ً

ّت إ�� �عرف >خطاء +مالئية الشا8عة BC اللغة ر

 GHاســة ع�ــ� املـــن رالعرZيــة لــدى طالبــات الــصف الثالــث املتوســط CـــB مدينــة الرwــاض، واعتمــدت الد
اســة مــن  طالبــة مــن طالبــات الــصف الثالــث املتوســط، ) 225(رالوصــفي املــسBS، وتbونــت عينــة الد

اسة ع��  مشرفة، واستخدم الباحثان أداتـان لإلجابـة ) 63(معلمة، و) 125(ركما اشتملت عينة الد
اســة إ�ــ� قائمــة باألخطــاء  �fé، و�ســ«بانة، وتوصــلت الد اســة �مــا �ختبــار ال«�òيــ رعــن أســئلة الد ر

ًخطـأ إمالئيــا شــا8عا، وZلغــت ) 50(+مالئيـة الــشا8عة عنــد طالبــات الـصف الثالــث املتوســط ، بلغــت  ً ً

  .ًخطاء +مالئية شيوعا جاء معظمOا BC كتابة الOمزات، وأك|� >)٪78(ً�سبة ا�aطأ >ك|� شيوعا 

اســـة علـــوان    ل«ـــ�òيص >خطـــاء +مالئيـــة لـــدى طـــالب قـــسم اللغـــة ) 2011(رCـــB حـــ ن جـــاءت د
العرZيـة CــB معOــد إعــداد املعلمـ ن CــB محافظــة بابــل، واسـتخدمت الباحثــة املــنGH الوصــفي، وتbونــت 

ـــن  اســــــة مـــ اســــــة، وخلــــــصت ًطالبــــــا، واســــــتخدمت البا) 57(رعينـــــة الد ا إمالئيــــــا أداة للد رحثــــــة اختبــــــا ر
ً � ً

اسة إ�� ضعف مستو الطالب BC الكتابة +مالئية، وأن أبر >خطاء +مالئية [انـت CـB كتابـة  زالد ّ ى ر
ســط الbلمـــة، ثــم ا�aطـــأ CــB كتابـــة الــضاد والظـــاء، ثــم التـــاء املرZوطــة، ثـــم كتابـــة  والOمــزة املتطرفـــة و

�aا مدا، ثم اOر[ات وإشباع�aن�اwالتنو BC طأ.  

ي    زوأجر ا§�ر اسة �ـدفت إ�ـ� �ـ�òيص >خطـاء +مالئيـة، ومعرفـة أسـبا�6ا لـدى ) 2012(ى رد
طـــالب الـــصف الـــسادس >ساîـــfé بمحافظـــة شـــمال الـــشرقية �ـــسلطنة عمـــان، واســـتخدم الباحـــث 

اســـة مـــن  رطالــــب وطالبـــة مناصــــفة بـــ ن الــــذ[و ) 300(راملـــنGH الوصـــفي التحلي�ــــB، وتbونـــت عــــ ن الد
اســــة املتعلقــــة . يمعلــــم ومعلمــــة بال«ــــساو بــــ ن اy`aــــس ن) 200(نــــاث، وو+ رولإلجابــــة عــــن أســــئلة الد

نب«ـــ�òيص >خطـــاء +مالئيـــة تــــم إعـــداد اختبـــار تحـــصي�B مbــــو مـــن  أســـئلة موضـــوعية، وتــــم ) 10(ّ
ـــة، وقــــد  ـــB >خطــــاء +مالئيـ إعــــداد اســــ«بانة لإلجابــــة عــــن الــــسؤال املتعلــــق بأســــباب وقــــوع الطــــالب Cـ

راسة إ�� وجود أخطـاء إمالئيـة لـدى الطـالب والطالبـات، لك6ºـا لـدى الطـالب أك|ـ�، ومـن توصلت الد
    .عالمات ال��قيم، و�مزة الوصل، وجمع املذكر املضاف: أ�م �ذه >خطاء

حيمــة وحمــد    اســة �ــدفت إ�ــ� �عــرف >خطــاء +مالئيــة الــشا8عة لــدى ) 2013(ركــذلك قــام  ّبد ر
اسـة مــن طلبـة [ليــات ال��بيــة CــB اa`امعـات ا ع ن ع�ــ� ) 194(رلعراقيــة، وتbونــت عينــة الد زطالبــا مــو ً

ـــق الباحثـــــان  ـــدد مـــــن اa`امعـــــات العراقيـــــة، واســـــتخدم الباحثــــان املـــــنGH الوصـــــفي التحلي�ـــــB، وطبــ ّعـ

ة عن موضوع إ�شا8ي يكتبھ الطالب، وأظOرت النتـائج وجـود ضـعف إمال8ـي لـدى  ا كتابيا عبا راختبا �ر ً

اسة، و[انت أبر >خ زعينة الد طاء +مالئية BC كتابة �مزة الوصل والقطع، والbلمات الfg ال تلفظ ر
كمـا تكتــب، وا�aطــأ CــB الــضاد والظـاء، وا�aطــأ CــB كتابــة >لــف �عـد واو اa`ماعــة CــB >ســماء وعــدم 
كتاب6àا BC >فعال، والOمـزة املتوسـطة، واملتطرفـة، والتـاء املرZوطـة واملفتوحـة، وكتابـة التنـوwن، كمـا 

ق إحصائية ب ن مستو الطالب والطالباتلم تظOر  ىالنتائج وجود فر   .و

اســة �ــدفت تقيــيم >داء +مال8ــي لــدى طلبــة جامعــة +مــام دمحم بــن ) 2013(يوقــام الVــشر    ربد
ا إذا [ـــان �نـــاك ثمـــة  ىســـعود +ســـالمية مـــن خـــالل تحديـــد مـــستو أدا6åـــم +مال8ـــي، ومـــن ثـــم بيـــان مـــ

ق دالــة إحــصائيا CــB مــستو >دا ىفــر � ومتغ ـــ� )  طالبــة -طالــب ( ىء +مال8ــي بيــ6ºم �عــز ملتغ ــ� النــوع و
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ىالbليـة، وكــذلك بيــان مـا إذا [ــان �نــاك ثمـة عالقــة دالــة إحـصائيا بــ ن مــستو أدا6åـم +مال8ــي وZــ ن  �

ـــن  اســــة مـ اســــة املــــنGH الوصــــفي التحلي�ــــB، وتbونــــت عينــــة الد رمعــــدال¸6م ال��اكميــــة، واعتمــــدت الد ر
ىبـــات املــــستو الثـــامن CــــB عـــدد [ليــــات جامعـــة +مــــام دمحم بـــن ســــعود شـــعبة واحــــدة مـــن طــــالب وطال

اســـة تـــم بنـــاء اختبـــار إمال8ـــي أعـــد خصيـــصا للتعـــرف ع�ـــ� مـــستو  ى+ســـالمية، ولتحقيـــق �ـــدف الد ً ر
اســة إ�ـ� عــدد مـن النتـائج م6ºــا اسـة، وتوصـلت الد ر>داء +مال8ـي لـدى عينــة الد ىانخفـاض مــستو : ر

ــــالمية حيــــــث بلـــــغ متوســــــط أدا6åــــــم >داء +مال8ـــــي لــــــدى طــــــالب جامعـــــة  +مــــــام دمحم بــــــن ســـــعود +ســ
ى، و انخفاض مستو >داء +مال8ي لدى طالبات جامعة +مام دمحم بن سعود +سـالمية %)63.33(

ى، وانخفــاض مــستو >داء +مال8ــي لــدى طلبــة جامعــة +مــام %)60.37(حيــث بلــغ متوســط أدا6åــم 
ق دالـــــة %)61.91(يـــــث بلــــغ متوســــط أدا6åـــــم دمحم بــــن ســــعود +ســـــالمية بوجــــھ عــــام ح جــــود فــــر و، و و

ـــي وذلـــــك لـــــصا�a عينـــــة  CـــــB مـــــستوwات >داء +مال8ــ �إحـــــصائيا بـــــ ن عينـــــة الطـــــالب وعينـــــة الطالبـــــات 

ىالطـالب، كمـا أظOــرت النتـائج وجــود عالقـة بــ ن مـستو >داء +مال8ــي وZـ ن املعــدل ال��اكñـf لعينــة 
اسة   . رالد

   BـــــSـــاء فجـــــاءت) 1434(ّأمـــــا الرمي اســـــتھ لتعـــــرف أثـــــر برنـــــامج �عليñـــــf مق�ـــــ�ح CـــــB عـــــالج >خطــ ّ د ر
 GHــاض، واسـتخدم الباحـث املــنwمالئيـة الـشا8عة لــدى طـالب الـصف الثالــث املتوسـط بمدينـة الر+

) 331(شــبھ التجرw©ـــf، و�aــصر >خطـــاء +مالئيـــة الــشا8عة جـــاءت العينـــة ال«�òيــصية مbونـــة مـــن 
اســتھ أداة ) 136(� عينـة بلغــت ًطالبـا، بeنمــا تــم تطبيــق ال��نــامج ع�ــ رطالبــا، واســتخدم الباحــث CــB د ً

ة الOمــزة املتوســطة، ثــم الOمــزة  اســة أن أبــر >خطــاء +مالئيــة CــB مOــا ر�ختبــار، وأظOــرت نتــائج الد زر ّ

املتطرفة، ثم �مزة الوصل والقطع، ثم >لف اللينة املتطرفة، ثم الOمزة املتطرفة، فالتاء املرZوطة 
bاء، والOنوالwلمات املوصولة خطا، والتنو

�
.  

يBC ح ن أجـر العـامر    اسـة �ـدفت إ�ـ� معرفـة >خطـاء +مالئيـة الـشا8عة الgـf يقـع ) 2015(ى رد
َّف]6ــا طـــالب وطالبـــات معا�ـــد إعـــداد املعلمـــ ن CــB �غـــداد، واســـتخدم الباحـــث املـــنGH الوصـــفي، وأعـــد 

اسـة الgـf تbونـت مـن  ا إمالئيا طبقھ ع�� عينة الد راختبا �ر طالـب وطالبـة مـن عـدد مـن معا�ـد ) 100(ً
ا CــــB املوضـــــوعات  اســـــة قــــد أخطـــــؤ ـــة الد ـــداد، وقـــــد أظOــــرت النتـــــائج أن عينـ ـــB �غـ ـــ ن Cــ وإعــــداد املعلمـ ر

ّ

+مالئيـة جميعOـا، وZلغـت أع�ـ� �ـسبة خطـأ CــB كتابـة التنـوwن، والOمـزة املتوسـطة، و>لـف املمــدودة 
ة، ومـــد الــضمة واوا، وعـــدم كتابــة >لـــف �عــد  ًواملقــصو واو اa`ماعـــة CــB >فعـــال، وا�aطــأ CـــB التـــاء ر

املرZوطــة واملفتوحـــة، والOمـــزة املتطرفــة، وا�aلـــط بـــ ن الــضاد والظـــاء، و�مـــزة الوصــل والقطـــع، كمـــا 
  .أظOرت النتائج أن �سبة >خطاء لدى الطالبات أك|� م6ºا لدى الطالب

اســــة �ـــدفت إ�ـــ� معرفـــة فاعليــــة اســـتخدام إســـ��) 2015(ىكمـــا أجـــر املطـــوع    اتيجية الــــتعلم رد
رالتعاو�ي BC تصوwب >خطاء +مالئية الشا8عة BC مقر لغfg اa`ميلة لدى تالميذ الـصف الـسادس 

ا تحــــصيليا اشـــــتمل ع�ـــــ� جميـــــع . �بتــــدا8ي ـــا �واســـــتخدم الباحـــــث املـــــنGH شــــبھ التجرw©ـــــf وأعـــــد اختبــ ًر
ة CـــB كتــب الطلبـــة CـــB مقـــر لغgـــf اa`ميلــة للـــصفوف  ات +مالئيـــة املقـــر راملOــا ر وتbونـــت عينـــة . العليـــار

اســــة مــــن  ـــة الOمــــزة . ًطالبــــا) 44(رالد ّوأظOــــرت النتــــائج أن أ�ــــم >خطــــاء +مالئيــــة الgــــf تواجــــھ الطلبـ

لاملتوسطة بأشbالOا ا§�تلفة، وتنوwن �سم املقصو واملنقوص واملمدود، ودخو حرBC اa`ر  من، (ر
سطOا، والOمزة املتطرفة، و>)ع�� و، واملدة BC أو الbلمة و   . لف اللينة BC آخر الفعلل

   Bــــ� اســــة الر ووكـــذلك د الgـــf �ــــدفت إ�ــــ� التعــــرف ع�ـــ� فاعليــــة اســــتخدام إســــ��اتيجية ) 2018(ر
رالتصو الذ�¢BC f تصوwب >خطاء +مالئية لـدى تالميـذ الـصف الرا�ـع �بتـدا8ي، ولتحقيـق �ـدف 

ات +مالئيــة املناســبة لطلبــة الــصف اســة أعــد الباحــث قائمــة باملOــا رالد ا َّر ًر الرا�ــع �بتــدا8ي، واختبــا
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اسة مـن  ات، وتbونت عينة الد رللمOا ًطالبـا، وأظOـرت النتـائج أن >خطـاء >ك|ـ� شـيوعا [انـت ) 60(ر ّ ً

سم التاء املرZوطـة CـB �6ايـة الbلمـة، والتمي ـ£ بـ ن التـاء املفتوحـة والتـاء املرZوطـة، و�مـزة الوصـل   BCر
  .والقطع

اسة اللصاصمة    روأخ �ا د الfg �دفت إ�� تق�fé >خطاء +مالئية الشا8عة لدى طلبة ) 2021(ً
دن مــن وجOــة نظــر املعلمــات واملــشرف ن ال��بــوw ن،  رالــصفوف الثالثــة >و�ــ� CــB محافظــة الكــرك بــاأل

اســة مــن  معلمــة ومــشرفا، مــ6ºم ) 196(روتــم اســتخدام املــنGH الوصــفي التحلي�ــB، وتbونــت عينــة الد
ً

مــــشرفا ومــــشر) 20(معلمــــة و) 176(
ً

فة مــــن مــــشرBC اللغــــة العرZيــــة والــــصفوف >و�ــــ�، واســــتخدمت 
اسة إ�� أن >خطـاء +مالئيـة  ّالباحثة اس«بانة لتقدير >خطاء +مالئية لدى الطلبة، وتوصلت الد

ر
ف والتمي ــ£ بــ ن التــاء املفتوحــة والتــاء املرZوطــة وكتاب6àــا، و�مـــزة  ســم ا�aــر وCــB عــدم معرفــة كيفيــة  ر

  .عة لدى الطلبة من وجOة نظر املعلمات واملشرف ن ال��بوw نالوصل والقطع [انت شا8

اسة ا�aالية CـB مجتمـع    اسات السابقة يظOر أن �ناك �شا�6ا BC �عضOا مع الد رباستقراء الد ًر ّ

اســــة الــــدخيل  اســــات الطالــــب اa`ــــامBÕ و�ــــB د رالبحــــث حيــــث تناولــــت �عــــض الد اســــة )2009(ر ر، ود
ــــوان  ـــد )2011(علـــ حيمـــــــة وحمــــ اســـــــة  ر، ود ــــــشر )2013(ر ــــــة الVـ اسـ ي، ود ـــــامر )2013(ر اســـــــة العــ ي، ود ر

اســة الــدخيل والVــشر CــB تطبيقOــا ع�ــ� طــالب جامعــة +مــام دمحم بــن ســعود )2015( ي، وتتفــق مــع د ر
اسة البكر والو�ي©f . +سالمية اسات طالب التعليم العام و�B د رBC ح ن تناولت بقية الد ، )2009(ر

ي  ــــة ا§�ــــــر اسـ زود اســــــة الرميSــــــB )2012(ر اســـــة املطــــــوع )1434(ر، ود �ــــــB )2015(ر، ود اســــــة الر و، ود ر
اسة اللصاصمة )2018(   ).2021(ر، ود

اسـات الـسابقة CـB الكـشف عـن املـستو +مال8ـي للطـالب    اسـة ا�aاليـة مـع الد ىكما تتفـق الد ر ر
ا CــــB اســــتخدام �ختبــــار +مال8ــــي أداة  ــ وعــــن >خطــــاء +مالئيــــة الــــشا8عة لــــد67م، وكــــذلك تتفــــق معOــ

اســات الــسابقة CــB اســ6àدافOا للكــشف عــن تلــك > اســة ا�aاليــة عــن الد رخطــاء، CــB حــ ن تنفــرد الد ر
  .لطالب وطالبات ال��امج التحض �ية بجامعة +مام دمحم بن سعود +سالمية

ات    اسـات الـسابقة وتوصـيا¸6ا، وكـذلك CـB تحديـد قائمـة املOــا روقـد أفـاد الباحـث مـن نتـائج الد ر
  .مال8ي BC ضو6åاُ+مالئية الfg ب¢f �ختبار +

اسة   :رإجراءات الد

اسة   :رمن1S الد

   BSالوصـفي املـس GHاسـة اسـتخدم الباحـث املــن الـذي يـتم بواســطة "رلتحقيـق أ�ـداف الد
ســة مــن  واسـتجواب جميــع أفـراد مجتمــع البحــث، أو عينـة مــ6ºم، وذلـك �6ــدف وصــف الظـا�رة املدر

جة وجود�ا جمع البيانـات CـB �ـذا النـوع مـن ، وwتم )191، ص 1427العساف ". (رحيث طبيع6àا، ود
ات: باســتخدام أدوات بحثيــة مثــل"البحــوث  عبيــدات، " (ر�ســتVيان، واملقابلــة، واملالحظــة، و�ختبــا

  )186، ص 2009وعبدا�aق، وعدس 

اسة وعينTUا   :ر مجتمع الد

اسة مـن طـالب وطالبـات عمـادة ال�ـ�امج التحـض �ية بجامعـة +مـام دمحم    رتbو مجتمع الد ن ّ

ع ن ع�ــ� ) 3478(د +سـالمية، وعــدد�م بـن ســعو زطالبــا مـو عــات ) 3283(شـعبة، و) 80(ً زطالبــة مو
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ــــ�  اســــــة ) 57(ع�ــ ـــــت عينــــــة الد ــــعبة، وZلغـ �م بطرwقــــــة ) 164(ًطالبــــــا، و) 197(رشــ رطالبــــــة، تــــــم اختيــــــا
  .عشوائية

اسة   :رأداة الد

ات +مالئيـة لـدى    اسة قام الباحث بVناء اختبار لقيـاس املOـا رلتحقيق أ�داف الد طـالب ر
  :ّال��امج التحض �ية، وقد مر بناء �ختبار با�aطوات �تية

اســـــات -1 ـــf يقeـــــسOا �ختبــــار، �عـــــد الرجـــــوع إ�ــــ� >دب النظـــــر والد ات +مالئيــــة الgــ ـــا ر تحديــــد املOــ ير
B� ات +مالئية   :رالسابقة، واملOا

  )1(لجدو 

ات +مالئية الfg يقeسOا �ختبار   ر املOا

ة +مالئية  م ة +مالئية  م  راملOا   راملOا

  .الOمزة املتوسطة ع�� ألف  16  .التفرwق ب ن ا�aركة واملد  1

  .الOمزة املتوسطة ع�� واو  17  .نالتفرwق ب ن التنوwن والنو  2

  .الOمزة املتوسطة ع�� ن��ة  18  .كتابة >لف مع تنوwن الفتح  3

  .الOمزة املتوسطة ع�� السطر  19  .نقط الياء املتطرفة  4

  .الOمزة املتطرفة ع�� ألف  20  .املرZوطةالتاء   5

  .الOمزة املتطرفة ع�� واو  21  .التاء املفتوحة  6

ة   22  .الOاء BC آخر الbلمة  7 ــــ� صــــــو ــــومة ع�ـ رالOمـــــزة املتطرفـــــة املرسـ
  .الياء

  .الOمزة املتطرفة ع�� السطر  23  .الشمسية، والقمرwة) أل(  8

لعند دخو ) أل(كتابة الbلمة املبدوءة بـ   9
  .م عل]6االال

  .>لف اللينة BC آخر الbلمة  24

لعند دخو ) أل(كتابة الbلمة املبدوءة بـ   10
  .عل]6ا) BC(الباء، أو الفاء، أو الbاف أو 

ف املزwدة كتابة  25   .وا�aر

لكتابة الbلمة املبدوءة بالالم عنـد دخـو   11
  .الشمسية عل]6ا) أل(

  .حذف �عض >حرف من الbلمة  26

  .التفرwق ب ن الضاد والظاء  27  .صولة>سماء املو  12

ة  13   .عالمات ال��قيم  28  .رأسماء +شا

ا  29  .�مزة الوصل  14 كتابــــة الbلمـــــات املوصـــــولة خطـــــ
ً

لدخـــــو . 
ة ع�� ) BC(و ) عن(و ) ِمن(   )َمن(راa`ا

  .الOمزة املمدودة  30  .�مزة القطع  15
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ات +مالئيــة،-2 ر صـياغة جمـل تتــضمن [لمـات يطبـق ف]6ــا املOـا ّ  وتتـضمن [ـل قاعــدة إمالئيـة خمــس ُ
جات �ختبار  جة واحدة ليbو مجموع د صد لbل [لمة د ر[لمات، و نر جة) 150(ُر   .رد

تمثلت >و�� BC صدق ا§�كم ن، : تم التأكد من صدق �ختبار بطرwقت ن:  قياس صدق �ختبار-3
�ا  ات ال�ـ�امج التحــض �ية ًطالبـا مــن طـالب وطالبـ) 60(روالثانيـة بتطبيقـھ ع�ـ� عينــة اسـتطالعية قـد

Bصدق ��ساق الداخ� BC وتمثلت .  

  : صدق اLYكم�ن

ـــــة �مالئيــــــة لطـــــــالب وطالبــــــات ال�ـــــــ�امج    ات الكتابـ ر�عــــــد �ن6àــــــاء مـــــــن إعــــــداد اختبــــــار مOـــــــا
تھ >ولية ع�� مجموعة من ا§�كمـ ن بلـغ عـدد�م  محكمـ ن مـن ) 10(رالتحض �ية تم عرضھ BC صو

ªس CـــB تخـــصص اللغــــة العرZيـــة، ومنـــا�G وطــــر يذو �ختـــصاص وا�a�ـــ�ة مــــن أعـــضا قء �يئـــة التــــد ر
ضــوحھ وانتمائـــھ ملــا يقeـــسھ، وســـالمة  جـــة مناســبة �ختبـــار و ªس اللغـــة العرZيــة؛ للتأكـــد مــن د وتــد ر ر
أي الـــــسادة  رالــــصياغة اللغوwــــة، وكــــذلك النظــــر CــــB طرwقـــــة التــــ �يح ومــــدى مالءم6àــــا، وZنــــاء ع�ــــ� 

فقــا لتوج]6ـا¸6م ومق��حــا¸6م تـم �عــديل لا§�كمـ ن حـو مــدى مناسـبة �ختبــار أل�ـدا اسـة، و ًف الد و ر
  .�عض [لمات نص �ختبار وإضافة وحذف �عض الbلمات

  :الصدق �حصا\ي

اسـة، مـن خـالل صـدق ��ـساق الـداخ�B، وذلـك    رتم التأكـد إحـصائيا مـن صـدق أداة الد ً

ات الكتابــة +مالئيـــة ع�ــ� عينـــة اســتطالعية تbونـــ ًطالبـــا ) 60(ت مــن رعــن طرwــق تطبيـــق اختبــار مOـــا

جـة الbليـة لالختبـار،  ة مـع الد جـة [ـل مOـا تبـاط بـ ن د ربال��امج التحض �ية، وتـم حـساب معامـل � ر ر ر
Bدو التا�`aبا �Üلكما �و مو:  

  ): 2(لجدو 

ات الكتابة +مالئية جة الbلية الختبار مOا ة مع الد جة [ل مOا تباط ب ن د رمعامالت � ر ر ر   ر

ة +مالئية  م   راملOا
ــــل  ــــــــ ــــــــ معامـ

تباط   ر�
ة +مالئية  م   راملOا

ــــل  ــــــــ ــــــــ معامــ
تباط   ر�

  16  0.498  .التفرwق ب ن ا�aركة واملد  1
الOمزة املتوسطة ع�� 

  .ألف
0.437  

  17  0.459  .نالتفرwق ب ن التنوwن والنو  2
الOمزة املتوسطة ع�� 

  .واو
0.493  

  18  0.455  .كتابة >لف مع تنوwن الفتح  3
الOمزة املتوسطة ع�� 

  .ن��ة
0.510  

  19  0.479  .نقط الياء املتطرفة  4
الOمزة املتوسطة ع�� 

  .السطر
0.488  

  0.629الOمزة املتطرفة ع��   20  0.629  .التاء املرZوطة  5
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ة +مالئية  م   راملOا
ــــل  ــــــــ ــــــــ معامـ

تباط   ر�
ة +مالئية  م   راملOا

ــــل  ــــــــ ــــــــ معامــ
تباط   ر�

  .ألف

  0.628  .الOمزة املتطرفة ع�� واو  21  0.644  .التاء املفتوحة  6

  22  0.433  .الOاء BC آخر الbلمة  7
الOمزة املتطرفة 

ة  راملرسومة ع�� صو
  .الياء

0.456  

  23  0.573  .الشمسية، والقمرwة) أل(  8
الOمزة املتطرفة ع�� 

  .السطر
0.632  

9  
) أل(كتابة الbلمة املبدوءة ـب 

  .لعند دخو الالم عل]6ا
0.457  24  

>لف اللينة BC آخر 
  .الbلمة

0.472  

10  
) أل(كتابة الbلمة املبدوءة ـب 

لعند دخو الباء، أو الفاء، 
  .عل]6ا) BC(ف أو أو الbا

ف املزwدة كتابة  25  0.514   0.538  .وا�aر

11  
كتابة الbلمة املبدوءة بالالم 

الشمسية ) أل(لعند دخو 
  .عل]6ا

0.454  26  
حذف �عض >حرف من 

  .الbلمة
0.513  

  27  0.518  .>سماء املوصولة  12
التفرwق ب ن الضاد 

  .والظاء
0.455  

ة  13   0.447  .ل��قيمعالمات ا  28  0.645  .رأسماء +شا

  29  0.441  .�مزة الوصل  14

كتابة الbلمات املوصولة 
خطا
ً

و ) ِمن(لدخو : 
ة ع�� ) BC(و ) عن( راa`ا

  ).َمن(

0.545  

  0.455  .الOمزة املمدودة  30  0.666  .�مزة القطع  15

جــة    ة مــع الد جــة [ــل مOــا تبــاط بــ ن د �� مــن اa`ــدو الــسابق أن قــيم معــامالت � روwتــ ر ر ر
ّ ل

ى، وجميعOا موجبة ودالة إحصائيا عند مستو )0.666(إ�� ) 0.433(ار من الbلية لالختب مما ) 0.01(�
ات الكتابة +مالئية   .ر�ش � إ�� تحقق صدق ��ساق الداخ�B الختبار مOا

̀ والسQولة لفقرات _ختبار-4   : حساب معامالت التمي�

   �Ü6ان يوäقد)196، ص 2004(الن f¢ر أن معامل التمي £ لفقرة �ع
ة الفقرة ع�ـ� التمي ـ£ ّ

ليــــا  اق �ختبــــار تــــصاعديا أو تنا CًـــB مجموعــــات متباينــــة، و�aــــساب معامــــل التمي ــــ£، يــــتم ترتeــــب أو زً ر
حسب العالمة الbلية لالختبار، وتم �ختيار بـ ن فئتـ ن يم £�ـا �ختبـار، وإذا [ـان عـدد الطلبـة أقـل 
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اق +جابة إ�� قسم ن، بyسبة )30(من  ر، يمكن قسمة أو ُ لbل قسم، وwحسب معامل التمي £ 50%ُ

 : باملعادلة التالية

  

�عــد ) 0.39( أن الفقــرات ذات معامــل التمي ـ£ >ك�ــ� مــن )81، ص 2008(يالعــزاو وwوÜـ� 
ُ

Bولة فيحسب كما ي�Oسبة ملعامل السyة تمي £ عالية، أما بال ُفقرات ذات قد  : ر

 
ـــامالت الــــصعو ــ� معــــامالت الـــــسOولة أو معـ ـــم ع�ـــ Zة لفقـــــرات �ختبــــار، فـــــإن وZالyــــسبة ل��كـ

، �عد فقرات مقبولة، وwو�Ü )0.8 إ�� 0.2(الفقرات ذات معامالت السOولة، الfg ي��اوح مدا�ا ب ن 
ُ

 :لاa`دو التا�B قيم معامالت التمي £ ومعامالت السOولة والصعوZة ألسئلة �ختبار

  ): 3(لجدو 

ات الكتاب   ة +مالئيةرمعامالت الصعوZة والتمي £ ملفردات اختبار مOا

 املفردة
  معامل

  السOولة

  معامل

  التمي £
 املفردة

  معامل

  السOولة

  معامل

  التمي £
 املفردة

  معامل 

 السOولة

  معامل

  التمي £

1 0.543 0.505 51 0.817 0.422 101 0.797 0.457 

2 0.898 0.496 52 0.883 0.635 102 0.246 0.622 

3 0.381 0.579 53 0.548 0.439 103 0.320 0.533 

4 0.814 0.515 54 0.518 0.553 104 0.305 0.480 

5 0.864 0.461 55 0.259 0.586 105 0.325 0.429 

6 0.893 0.444 56 0.619 0.593 106 0.335 0.453 

7 0.883 0.480 57 0.579 0.452 107 0.675 0.469 

8 0.843 0.548 58 0.594 0.519 108 0.431 0.485 

9 0.873 0.597 59 0.756 0.526 109 0.447 0.480 

10 0.844 0.501 60 0.345 0.583 110 0.213 0.520 

11 0.203 0.549 61 0.584 0.607 111 0.635 0.531 

12 0.269 0.447 62 0.198 0.541 112 0.619 0.488 

  معامل السهولة للمجموعة الدنيا–معامل السهولة للمجوعة العليا = معامل التمييز 
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 املفردة
  معامل

  السOولة

  معامل

  التمي £
 املفردة

  معامل

  السOولة

  معامل

  التمي £
 املفردة

  معامل 

 السOولة

  معامل

  التمي £

13 0.640 0.550 63 0.690 0.544 113 0.675 0.463 

14 0.604 0.610 64 0.619 0.600 114 0.237 0.455 

15 0.853 0.415 65 0.497 0.431 115 0.411 0.614 

16 0.844 0.511 66 0.574 0.604 116 0.604 0.636 

17 0.829 0.546 67 0.772 0.616 117 0.365 0.610 

18 0.873 0.445 68 0.635 0.575 118 0.533 0.627 

19 0.878 0.618 69 0.533 0.638 119 0.421 0.591 

20 0.817 0.575 70 0.315 0.443 120 0.589 0.641 

21 0.381 0.606 71 0.355 0.582 121 0.208 0.540 

22 0.381 0.453 72 0.396 0.625 122 0.477 0.583 

23 0.467 0.575 73 0.523 0.557 123 0.330 0.623 

24 0.305 0.577 74 0.198 0.461 124 0.371 0.606 

25 0.599 0.626 75 0.242 0.567 125 0.247 0.457 

26 0.878 0.484 76 0.279 0.419 126 0.259 0.616 

27 0.711 0.608 77 0.503 0.470 127 0.223 0.440 

28 0.849 0.552 78 0.467 0.508 128 0.609 0.577 

29 0.844 0.409 79 0.421 0.555 129 0.381 0.453 

30 0.859 0.464 80 0.244 0.492 130 0.335 0.485 

31 0.706 0.428 81 0.305 0.517 131 0.340 0.447 

32 0.858 0.494 82 0.853 0.519 132 0.756 0.517 

33 0.716 0.471 83 0.268 0.427 133 0.706 0.584 

34 0.701 0.545 84 0.629 0.583 134 0.706 0.412 

35 0.569 0.492 85 0.731 0.498 135 0.497 0.421 

36 0.804 0.574 86 0.685 0.417 136 0.640 0.430 

37 0.864 0.506 87 0.635 0.590 137 0.340 0.592 
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 املفردة
  معامل

  السOولة

  معامل

  التمي £
 املفردة

  معامل

  السOولة

  معامل

  التمي £
 املفردة

  معامل 

 السOولة

  معامل

  التمي £

38 0.849 0.414 88 0.543 0.520 138 0.259 0.447 

39 0.746 0.455 89 0.208 0.618 139 0.223 0.450 

40 0.814 0.639 90 0.279 0.583 140 0.325 0.416 

41 0.873 0.486 91 0.264 0.605 141 0.878 0.435 

42 0.827 0.638 92 0.254 0.432 142 0.249 0.568 

43 0.873 0.512 93 0.193 0.605 143 0.538 0.416 

44 0.655 0.561 94 0.848 0.596 144 0.269 0.602 

45 0.543 0.574 95 0.365 0.603 145 0.182 0.473 

46 0.685 0.544 96 0.396 0.561 146 0.431 0.578 

47 0.858 0.609 97 0.492 0.427 147 0.188 0.493 

48 0.716 0.437 98 0.330 0.566 148 0.203 0.417 

49 0.893 0.528 99 0.365 0.552 149 0.234 0.477 

50 0.824 0.562 100 0.482 0.506 150 0.216 0.498 

دة CـB اa`ــدو الـسابق أن جميــع فقـرات �ختبــار تتمتـع بمعــامالت  �� مــن النتـائج الــوا لوwتـ ر
ًمالت صعوZة تقع ضمن املدى املقبو ترZوwاتمي £، ومعا  .ل

  : ثبات �ختبار-5

نبـاخ، حيـث تـم تـم اسـتخدام �ختبـارلالطمئنـان ع�ـ� ثبـات  اختبــار  تطبيـق ومعامـل ألفـا كر
ات الكتابـــــة +مالئيـــــة �ا رمOـــــا ـــد ـــار ) 60(ر ع�ـــــ� عينـــــة اســـــتطالعية قــ ـــات �ختبــ ـــا وتـــــم حـــــساب ثبــ ًطالبــ

نبــاخ، وقــ د بلغــت قيمــة معامــل الثبــات لالختبــار التحــصي�B باســتخدام وباســتخدام معادلــة ألفــا كر
نباخ  ، وwالحظ أن قيمة معامالت الثبات [انت أك�� من 0.784ومعادلة ألفا كر

ّ
 مما يدل ع�� أن 0.7

  .ل�ختبار يتمتع بúبات مقبو

اسة   :ر�ساليب �حصائية املستخدمة لتحليل نتائج الد

اســة ا�aاليـــة تـــم اســ    وتـــم �عتمــاد ع�ـــ� >ســـاليب SPSSتخدام برنـــامج رلتحليــل نتـــائج الد
 :+حصائية التالية

wة )1  .راملتوسطات ا�aسابية و�نحرافات املعيا
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2( Bساب ��ساق الداخ��a تباط ب �سو نمعامل ا  .ر

نباخ �aساب الثبات )3  .ومعامل ألفا كر

 .للعينات املستقلة" ت"اختبار  )4

رمعاي � تحديد مستو الكتابة +مالئية وفق التد )5  :wج ا�aماféîى

  ) 4(لجدو 

اسة رمعاي � تحديد مستو الكتابة �مالئية لدى عينة الد   ى

 الyسبة املئوwة املتوسط ا�aسا¼ي
 ىاملستو

 إ�� أقل من من إ�� أقل من من

 %84يأك�� من أو �ساو  4.2يأك�� من أو �ساو  �مرتفع جدا

 %84 %68 4.2 3.4 مرتفع

 %68 %52 3.4 2.6 متوسط

 %52 %36 2.6 1.8 منخفض

 %36أقل من  1.8أقل من  �منخفض جدا

اسة ومناقشTUا   :رنتائج الد

ىما مستو الكتابة �مالئية لدى طالب ال��امج التحض��ية بجامعة �مام دمحم بن : لالسؤال �و
  سعود �سالمية؟

wــــــة    ـــطات ا�aــــــسابية و�نحرافــــــات املعيا ـــم حــــــساب املتوســـ ـــذا الــــــسؤال تـــ رلإلجابــــــة عــــــن �ـــ
دة الســت اســـة ع�ـــ� اختبـــار الكتابـــة +مالئيـــة، وتـــم اســـتخدام املعـــاي � الـــوا رجابات الطـــالب عينـــة الد ر

بجامعة +مام دمحم بن ىلتحديد مستو الكتابة +مالئية لدى طالب ال��امج التحض �ية ) 4(لباa`دو 
wـــة ومـــســـعود +ســـالمية ر، وwوÜـــ� اa`ـــدو التـــا�B املتوســـطات ا�aـــسابية و�نحرافـــات املعيا ىستو ل

  :الكتابة +مالئية لدى طالب ال��امج التحض �ية

  ): 5(لجدو 

ــــة ومـــــــستو الكتابـــــــة +مالئيــــــة لـــــــدى طـــــــالب ال�ـــــــ�امج  wــ ــــات املعيا ىاملتوســــــطات ا�aـــــــسابية و�نحرافـــ ر
  التحض �ية باa`امعة

ات +مالئية  ال��تeب ىاملستوالyسبة املئوwة ع م راملOا

 9 مرتفع %74.33 0.88 3.72 .التفرwق ب ن ا�aركة واملد 1

 2 �مرتفع جدا %92.28 0.88 4.61  .نالتفرwق ب ن التنوwن والنو 2

 17 متوسط %55.33 1.07 2.77 .كتابة >لف مع تنوwن الفتح 3

 3 �مرتفع جدا %91.72 0.73 4.59 .نقط الياء املتطرفة 4
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ات +مالئية  ال��تeب ىاملستوالyسبة املئوwة ع م راملOا

 25 منخفض %46.61 1.41 2.33 .التاء املرZوطة 5

 4 �مرتفع جدا %90.33 0.79 4.52 .التاء املفتوحة 6

 8 مرتفع %76.22 1.26 3.81 .الOاء BC آخر الbلمة 7

 1 �مرتفع جدا %97.33 0.49 4.87 .الشمسية، والقمرwة) أل( 8

لعند دخو الالم ) أل(كتابة الbلمة املبدوءة بـ  9
 .عل]6ا

 6 مرتفع 83.06% 1.04 4.15

ل الباء، عند دخو) أل(كتابة الbلمة املبدوءة بـ  10
 .عل]6ا) BC(أو الفاء، أو الbاف أو 

 7 مرتفع 77.11% 1.41 3.86

) أل(لكتابة الbلمة املبدوءة بالالم عند دخو  11
 .الشمسية عل]6ا

 5 �مرتفع جدا 85.39% 1.17 4.27

 15 متوسط %57.17 1.29 2.86 .>سماء املوصولة 12

ة 13  11 متوسط %63.00 1.44 3.15 .رأسماء +شا

 12 متوسط %62.78 1.66 3.14 .�مزة الوصل 14

 20 منخفض %48.33 1.86 2.42 .�مزة القطع 15

 28 منخفض %42.28 1.59 2.11 .الOمزة املتوسطة ع�� ألف 16

 22 منخفض %47.44 1.45 2.37 .الOمزة املتوسطة ع�� واو 17

 10 مرتفع %74.00 1.57 3.70 .الOمزة املتوسطة ع�� ن��ة 18

 .زة املتوسطة ع�� السطرالOم 19
1.35 1.69 27.00% 

منخفض 
 �جدا

29 

 23 منخفض %47.44 1.87 2.37 .الOمزة املتطرفة ع�� ألف 20

 21 منخفض %47.89 1.65 2.39 .الOمزة املتطرفة ع�� واو 21

ة الياء 22  14 متوسط %57.61 1.95 2.88 .رالOمزة املتطرفة املرسومة ع�� صو

 26 منخفض %45.50 1.50 2.28 .ع�� السطرالOمزة املتطرفة  23

 16 متوسط %56.17 1.72 2.81 .>لف اللينة BC آخر الbلمة 24

ف املزwدة كتابة 25  24 منخفض %46.78 1.84 2.34 .وا�aر

 27 منخفض %43.06 1.75 2.15 .حذف �عض >حرف من الbلمة 26
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ات +مالئية  ال��تeب ىاملستوالyسبة املئوwة ع م راملOا

 13 متوسط %60.61 1.87 3.03 .التفرwق ب ن الضاد والظاء 27

 19 منخفض %51.94 2.00 2.60 .عالمات ال��قيم 28

كتابة الbلمات املوصولة خطا 29
ً

و ) ِمن(لدخو : 
ة ع�� ) BC(و ) عن(  ).َمن(راa`ا

 18 متوسط 54.56% 1.91 2.73

 .الOمزة املمدودة 30
1.24 2.06 24.72% 

منخفض 
 �جدا

30 

Bمتوسط %60.93 1.44 3.05 +جما� 

  ي�نحراف املعيار= عاملتوسط ا�aسا¼ي،=م

 

  
ات الكتابة +مالئية): 1(شbل  اسة BC مOا جات الطالب عينة الد راملتوسطات ا�aسابية لد ر  ر

  Bدو السابق ما ي�`aت�� من اwلو: 

ـــطا CـــــB الكتابـــــة  � ـــة مــــستو متوســ اســــة بـــــال��امج التحـــــض �ية باa`امعــ ـــق الطـــــالب عينـــــة الد حقـ
ً

ى ر
ه ) 3.05(+مالئيــة حيــث بلغــت قيمــة املتوســط ا�aــسا¼ي  ربــانحراف معيــار قــد و�ــسبة ) 1.44(ي

�ا  ىو�B �سبة تدل ع�� املستو املتوسط BC الكتابة +مالئية لدى طالب %) 60.93(رمئوwة قد
اسة  .رال��امج التحض �ية بجامعة +مام دمحم بن سعود +سالمية عينة الد

اســة بــال��امج التحــض �ية باa`امعــة مــستو مرتفعــ � ًحقــق الطــالب عينــة الد ى ات ر را جــدا CــB مOـــا �

، نقـــط اليـــاء ) أل((الكتابـــة +مالئيـــة �تيـــة  نالشمـــسية والقمرwـــة، التفرwـــق بـــ ن التنـــوwن والنـــو
حيث ) الشمسية عل]6ا) أل(لاملتطرفة، التاء املفتوحة، كتابة الbلمة املبدوءة بالالم عند دخو 



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يوليو، )1(، الجزء )195: (العدد

 

 

205 

ات  %) 85.39، %90.33 ،%91.72، %92.28، %97.33(ربلغت قيم الyسبة املئوwة لOـذه املOـا
ات لدى طالب ال��امج  رع�� ال��تeب و�B �سب تدل ع�� وجود مستو مرتفع جدا BC �ذه املOا � ى

اسة  .رالتحض �ية بجامعة +مام دمحم بن سعود +سالمية عينة الد

ات الكتابـة  � اسة بال��امج التحض �ية باa`امعة مستو مرتفعا CـB مOـا رحقق الطالب عينة الد ًر ى
لعند دخو الالم عل]6ا، كتابة الbلمة املبـدوءة بــ ) أل(كتابة الbلمة املبدوءة بـ : (�تية+مالئية 

عل]6ـــا، الOـــاء CــB آخـــر الbلمـــة، التفرwـــق بـــ ن ) CـــB(لعنــد دخـــو البـــاء، أو الفـــاء، أو الbــاف أو ) أل(
ـــزة املتوســــطة ع�ــــ� ن�ــــ�ة ات ) ا�aركــــة واملــــد، الOمـ رحيــــث بلغــــت قــــيم الyــــسبة املئوwــــة لOــــذه املOــــا

ع�ـ� ال��تeــب و�ـB �ــسب تـدل ع�ــ� وجــود %) 74.00، 74.33%، 76.22%، 77.11%، 83.06%(
ات لــدى طــالب ال�ــ�امج التحــض �ية بجامعــة +مــام دمحم بــن ســعود  رمــستو مرتفــع CــB �ــذه املOــا ى

اسة  .ر+سالمية عينة الد

ات  � ـــطا CـــــB مOـــــا ـــة مــــستو متوســ اســــة بـــــال��امج التحـــــض �ية باa`امعــ ـــق الطـــــالب عينـــــة الد رحقـ ر
ً

ى
ة، �مـــزة الوصـــل، التفرwـــق بـــ ن الـــضاد والظـــاء، الOمـــزة (الكتابـــة +مالئيـــة �تيـــة  رأســـماء +شـــا

ة اليــاء، >ســماء املوصــولة، >لــف اللينــة CــB آخــر الbلمــة، كتابــة  راملتطرفـة املرســومة ع�ــ� صــو
>لف مع تنوwن الفتح، كتابة الbلمات املوصولة خطا

ً
ة ع�ـ) CـB(و ) عن(و ) من(لدخو .  � راa`ـا

ات )) َمــــــــن( ـــا ــــــذه املOــــــ ــــت قــــــــيم الyــــــــسبة املئوwــــــــة لOــ ، %60.61، %62.78، %63.00(رحيــــــــث بلغــــ
ع�ــ� ال��تeــب و�ـــB �ــسب تـــدل ع�ــ� وجـــود %) 54.56، 55.33%، 56.17%، 57.17%، 57.61%

ات لدى طالب ال��امج التحض �ية بجامعة +مام دمحم بـن سـعود  رمستو متوسط BC �ذه املOا ى
اسة  .ر+سالمية عينة الد

ات ح � CــــB مOـــــا ـــال��امج التحــــض �ية باa`امعــــة مــــستو منخفــــضا  ـــة بـ اسـ ـــق الطــــالب عينــــة الد رقـ ًر ى
عالمــــات ال�ــــ�قيم، �مـــزة القطــــع، الOمــــزة املتطرفــــة ع�ــــ� واو، الOمــــزة : (الكتابـــة +مالئيــــة �تيــــة

ف املزwـدة كتابـة، التـاء املرZوطـة، الOمـزة  واملتطرفة ع�� ألف، الOمزة املتوسـطة ع�ـ� واو، ا�aـر
حيـــث ) فــة ع�ــ� الــسطر، حــذف �عــض >حــرف مـــن الbلمــة، الOمــزة املتوســطة ع�ــ� ألــفاملتطر

ات  ، %47.20، %47.44، %47.89، %48.33، %51.94(ربلغت قيم الyسبة املئوwة لOذه املOـا
ع�ــــ� ال��تeــــب و�ــــB �ــــسب تــــدل ع�ــــ� وجــــود %) 43.06%42.28، 45.50%، 46.61%، 46.78%

ات لدى طالب  رمستو منخفض BC �ذه املOا ال��امج التحض �ية بجامعة +مام دمحم بن سعود ى
اسة  .ر+سالمية عينة الد

ات  � اسة بال��امج التحـض �ية باa`امعـة مـستو مـنخفض جـدا CـB مOـا رحقق الطالب عينة الد ًر ى
 حيـــث بلغـــت قـــيم )الOمـــزة املتوســـطة ع�ـــ� الـــسطر، الOمـــزة املمـــدودة: (الكتابـــة +مالئيـــة �تيـــة

ات الyـــسبة املئوwـــة لOـــذه املOـــ ــ� ال��تeـــب و�ـــB �ـــسب تـــدل ع�ـــ� وجـــود %) 24.72، %27.00(را ع�ـ
ات لـدى طـالب ال�ـ�امج التحـض �ية بجامعـة +مـام دمحم بـن  رمستو منخفض جدا CـB �ـذه املOـا ً ى

اسة   .رسعود +سالمية عينة الد
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ــاhي ــــسؤال الثــــ ــــض��ية : الــ ــــ�امج التحــ ــــالب ال�ــ ــــدى طــ ــــشا\عة لــ ــــة الــ ــاء �مالئيــ ــ ــا �خطــ مــــ
   بن سعود �سالمية؟بجامعة �مام دمحم

ات    ة مـــن مOـــا رلإلجابـــة عـــن �ـــذا الـــسؤال تـــم حـــساب �ـــسبة >خطـــاء +مالئيـــة CـــB [ـــل مOـــا ر
لالكتابة +مالئية لدى طالب ال��امج التحـض �ية بجامعـة +مـام دمحم بـن سـعود +سـالمية، واa`ـدو 

لتحــض �ية بجامعـة +مــام التـا�B يوÜـ� عــدد >خطـاء +مالئيـة و�ــسب6àا املئوwـة لــدى طـالب ال�ـ�امج ا
 :دمحم بن سعود +سالمية

  ): 6(لجدو 

 عدد >خطاء +مالئية و�سب6àا املئوwة لدى طالب ال��امج التحض �ية باa`امعة

ات +مالئية  ال��تeب الyسبة املئوwة عدد >خطاء راملOا

 22 %25.60 462 .التفرwق ب ن ا�aركة واملد 1

 29 %7.70 139 .نوالتفرwق ب ن التنوwن والن 2

 14 %44.54 804 .كتابة >لف مع تنوwن الفتح 3

 28 %8.25 149 .نقط الياء املتطرفة 4

 6 %53.24 961 .التاء املرZوطة 5

 27 %9.64 174 .التاء املفتوحة 6

 23 %23.71 428 .الOاء BC آخر الbلمة 7

 30 %2.66 48 .الشمسية، والقمرwة) أل( 8

 25 %16.62 300 .لعند دخو الالم عل]6ا) أل(ملبدوءة بـ كتابة الbلمة ا 9

10 
لعنــــد دخــــو البــــاء، أو ) أل(كتابــــة الbلمــــة املبــــدوءة بـــــ 

 .عل]6ا) BC(الفاء، أو الbاف أو 
412 22.83% 24 

11 
ـــد دخــــــــــو  ـــــــة املبــــــــــدوءة بـــــــــالالم عنــــــ ــــة الbلمــ ) أل(لكتابـــــ

 .الشمسية عل]6ا
263 14.57% 26 

 16 %42.71 771 .>سماء املوصولة 12

ة 13  20 %36.90 666 .رأسماء +شا

 19 %37.12 670 .�مزة الوصل 14

 11 %51.52 930 .�مزة القطع 15

 3 %57.56 1039 .الOمزة املتوسطة ع�� ألف 16

 9 %52.30 944 .الOمزة املتوسطة ع�� واو 17

 21 %25.98 469 .الOمزة املتوسطة ع�� ن��ة 18

 2 %72.80 1314 .رالOمزة املتوسطة ع�� السط 19

 8 %52.41 946 .الOمزة املتطرفة ع�� ألف 20

 10 %51.97 938 .الOمزة املتطرفة ع�� واو 21
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ات +مالئية  ال��تeب الyسبة املئوwة عدد >خطاء راملOا

ة الياء 22  17 %42.27 763 .رالOمزة املتطرفة املرسومة ع�� صو

 5 %54.35 981 .الOمزة املتطرفة ع�� السطر 23

 15 %43.71 789 .>لف اللينة BC آخر الbلمة 24

ف املزwدة كتابةا 25  7 %53.07 958 .و�aر

 4 %56.79 1025 .حذف �عض >حرف من الbلمة 26

 18 %39.28 709 .التفرwق ب ن الضاد والظاء 27

 12 %47.92 865 .عالمات ال��قيم 28

29 
كتابـة الbلمــات املوصــولة خطــا

ً
) عــن(و ) ِمــن(لدخــو : 

ة ع�� ) BC(و   ).َمن(راa`ا
818 45.32% 13 

 1 %75.07 1355 . املمدودةالOمزة 30

  
اسة): 2(شbل   رالyسبة املئوwة لألخطاء +مالئية لدى الطالب عينة الد

 أن >خطــاء +مالئيـــة الــشا8عة لـــدى طــالب ال�ـــ�امج التحـــض �ية لي«بــ ن مـــن اa`ــدو الـــسابق
ّ

ة كتابـــــة  ـــB مOـــــا اســـــة ظOـــــرت Cــ ـــة الد رباa`امعـــــة عينــ ـــاء ) الOمـــــزة املمـــــدودة(ر حيـــــث بلغـــــت �ـــــسبة >خطــ
ة كتابة %)75.07( ، %)72.80(حيـث �غـت �ـسبة >خطـاء ) الOمزة املتوسطة ع�� الـسطر(ر، وBC مOا

ة كتابة  ة كتابة %)57.56(حيث بلغت �سبة >خطاء ) الOمزة املتوسطة ع�� ألف(روBC مOا ر، وBC مOا
ة كتابـة %)56.79(حيــث بلغـت �ــسبة >خطـاء ) حـذف �عـض >حــرف مـن الbلمـة( ة الOمــز(ر، وCـB مOــا

ة كتابـــة %)54.35(حيـــث بلغـــت الyـــسبة املئوwـــة ) املتطرفـــة ع�ـــ� الـــسطر ) التـــاء املرZوطـــة(ر، وCـــB مOـــا
ة كتابة %)53.24(حيث بلغت الyسبة املئوwة  ف املزwدة كتابة(ر، وBC مOا حيث بلغت الyسبة ) وا�aر

ــــة  ة كتابــــــة %)53.07(املئوwـ ئوwــــــة حيـــــث بلغـــــت الyـــــسبة امل) الOمـــــزة املتطرفـــــة ع�ـــــ� ألــــــف(ر، وCـــــB مOـــــا
ة كتابة %)52.41( ،وCـB %)52.30(حيـث بلغـت الyـسبة املئوwـة ) الOمزة املتوسطة ع�� واو(ر،وBC مOا
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ة كتابــــة  ة كتابــــة %)51.97(حيــــث بلغــــت الyــــسبة املئوwــــة ) الOمــــزة املتطرفــــة ع�ــــ� واو(رمOــــا ر،وCــــB مOــــا
  %).51.52(حيث بلغت الyسبة املئوwة ) �مزة القطع(

ق : السؤال الثالث ىذات داللـة إحـصائية oـn مـستو الكتابـة �مالئيـة ترجـع ملتغ�ـ� وKل توجـد فـر
  ؟)طالبة/طالب(النوع 

جـات الطـالب عينـة    ق بـ ن متوسـطات د رلإلجابة عن �ذا السؤال تم حـساب داللـة الفـر و
ات الكتابة +مالئية وذلك وفقا ملتغ � النوع  ة من مOا اسة BC [ل مOا رالد ر ، حيث تم )طالب، طالبة(ر

ل كمـا �ـو موÜـ� باa`ـدو Independent Samples T testللعينات املـستقلة " ت"ار استخدام اختب
Bالتا�: 

  ):7(لجدو 

ات الكتابــــة  ة مــــن مOــــا ـــة CــــB [ــــل مOــــا اسـ جــــات الطــــالب عينــــة الد ق بــــ ن متوســــطات د رداللــــة الفــــر ر ر ر و
 )طالب، طالبة(+مالئية وذلك وفقا ملتغ � النوع 

 طالبات

 )164=ن(

 طالب

ات +مالئية )197=ن(  راملOا

 ع م ع م

  قيمة 

 "ت"

الداللة 
 +حصائية

�aلصا 

 ─ غ � دالة 0.28 0.96 3.71 0.75 3.73 .التفرwق ب ن ا�aركة واملد 1

2 
التفرwق ب ن التنوwن 

 .نوالنو
 الطالبات 0.01 4.12 1.01 4.45 0.61 4.82

3 
كتابة >لف مع تنوwن 

 .الفتح
 باتالطال 0.01 6.55 1.02 2.45 1.01 3.15

 الطالبات 0.01 4.08 0.79 4.45 0.62 4.76 .نقط الياء املتطرفة 4

 الطالبات 0.01 2.81 1.51 2.15 1.23 2.56 .التاء املرZوطة 5

 الطالبات 0.05 2.10 0.89 4.44 0.62 4.61 .التاء املفتوحة 6

 الطالبات 0.01 4.54 1.37 3.55 1.01 4.13 .الOاء BC آخر الbلمة 7

 الطالبات 0.01 4.20 0.57 4.78 0.22 4.98 .مسية، والقمرwةالش) أل( 8

9 
كتابة الbلمة املبدوءة بـ 

.لعند دخو الالم عل]6ا) أل(
 ─ غ � دالة 1.20 1.20 4.21 0.72 4.09

10 

كتابة الbلمة املبدوءة بـ 
لعند دخو الباء، أو ) أل(

) BC(الفاء، أو الbاف أو 
  .عل]6ا

 

 الطالبات 0.01 6.44 1.42 3.46 1.13 4.34
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 طالبات

 )164=ن(

 طالب

ات +مالئية )197=ن(  راملOا

 ع م ع م

  قيمة 

 "ت"

الداللة 
 +حصائية

�aلصا 

11 

  كتابة الbلمة املبدوءة

) أل(ل بالالم عند دخو 
 .الشمسية عل]6ا

 الطالبات 0.01 3.82 1.21 4.07 0.93 4.51

 الطالبات 0.01 5.21 1.31 2.57 0.95 3.21 .>سماء املوصولة 12

ة 13  الطالبات 0.01 10.29 1.26 2.56 1.09 3.85 .رأسماء +شا

 ─ غ � دالة 0.63 1.44 3.09 1.70 3.20 .�مزة الوصل 14

 الطالبات 0.01 3.57 1.67 2.12 1.76 2.77 .�مزة القطع 15

 الطالبات 0.01 10.97 1.26 1.47 1.17 2.89 .الOمزة املتوسطة ع�� ألف 16

 الطالبات 0.01 12.43 1.12 1.76 0.90 3.11 .الOمزة املتوسطة ع�� واو 17

 الطالبات 0.01 7.85 1.52 3.22 0.90 4.28 .الOمزة املتوسطة ع�� ن��ة 18

19 
الOمزة املتوسطة ع�� 

 .السطر
 الطالبات 0.01 8.34 1.12 0.84 1.47 1.98

 الطالبات 0.01 5.75 1.54 1.94 1.57 2.89 .الOمزة املتطرفة ع�� ألف 20

 الطالبات 0.01 5.93 1.36 2.04 1.14 2.83 .الOمزة املتطرفة ع�� واو 21

22 
ملتطرفة املرسومة الOمزة ا

ة الياء  .رع�� صو
 الطالبات 0.01 8.95 1.70 2.23 1.27 3.67

23 
الOمزة املتطرفة ع�� 

 .السطر
 الطالبات 0.01 4.68 1.02 2.05 0.99 2.55

 الطالبات 0.01 8.12 1.27 2.34 1.13 3.38.>لف اللينة BC آخر الbلمة 24

ف املزwدة كتابة 25  الطالبات 0.01 7.84 1.31 1.85 1.29 2.93 .وا�aر

26 
حذف �عض >حرف من 

 .الbلمة
 الطالبات 0.01 13.44 1.03 1.51 0.96 2.93

 الطالبات 0.01 2.83 1.35 2.85 1.38 3.26 .التفرwق ب ن الضاد والظاء 27

 الطالبات 0.01 10.19 1.26 1.95 1.37 3.37 .عالمات ال��قيم 28
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 طالبات

 )164=ن(

 طالب

ات +مالئية )197=ن(  راملOا

 ع م ع م

  قيمة 

 "ت"

الداللة 
 +حصائية

�aلصا 

29 

كتابة الbلمات املوصولة 
خطا
ً

  )عن(و ) ِمن(لو دخ: 

ة ع�� ) BC( و   ).َمن(راa`ا

 الطالبات 0.01 10.55 1.19 2.14 1.11 3.43

 الطالبات 0.01 3.73 1.27 0.99 1.49 1.54 .الOمزة املمدودة 30

جة الbلية لالختبار  الطالبات 0.01 11.27 20.49 81.23 16.73 103.71 رالد

جات ا�aرwة a`ميع قيم : م��وظة دة ب" ت"رد  359= لاa`دو رالوا

 

 
ات الكتابة +مالئية وفقا ملتغ � النوع ): 3(شbل  اسة BC مOا جات الطالب عينة الد رمتوسطات د ر ر

 )طالب، طالبة(

  Bدو السابق ما ي�`aليت�� من ا: 

ق دالــــة إحــــصائيا عنــــد مــــستو  � ىوجــــود فــــر � جــــات الطــــالب عينـــــة ) 0.01(و ـــ ن متوســــطي د ربـ
جــــة الbليــــة الختبــــار ا اســــة CــــB الد رالد طالــــب، (لكتابــــة +مالئيــــة وذلــــك وفقــــا ملتغ ــــ� النــــوع ر

ً، و�ـB قيمـة دالـة إحـصائيا عنـد )11.27" (ت"لصا�a الطالبـات، حيـث بلغـت قيمـة ) طالبة

 ).0.01(ىمستو 
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ق دالــــة إحــــصائيا عنــــد مــــستو  � ىوجــــود فــــر � جــــات الطــــالب عينـــــة ) 0.01(و ـــ ن متوســــطي د ربـ
ات الكتابـــة +مالئيـــة التاليـــة اســة CـــB مOـــا رالد ذف �عـــض >حـــرف مـــن الbلمـــة، الOمـــزة حــ: (ر

ة ع�ـــ� ) CــB(و ) عــن(و ) ِمــن(لاملتوســطة ع�ــ� واو، الOمــزة املتوســطة ع�ــ� ألـــف، دخــو  راa`ــا
ـــاء، )َمــــن( ة اليــ ة، عالمــــات ال�ــــ�قيم، الOمــــزة املتطرفــــة املرســــومة ع�ــــ� صــــو ر، أســــماء +شــــا ر

وســطة ع�ــ� ن�ــ�ة، الOمـزة املتوســطة ع�ــ� الـسطر، >لــف اللينــة CـB آخــر الbلمــة، الOمـزة املت
ف املزwــدة كتابـة، كتابــة >لــف مـع تنــوwن الفـتح، كتابــة الbلمــة املبـدوءة بـــ  عنــد ) أل(وا�aـر

عل]6ـا، الOمـزة املتطرفـة ع�ـ� واو، الOمـزة املتطرفـة ) CـB(لدخـو البـاء، أو الفـاء، أو الbـاف أو 
bآخــر ال BـــC ــاءOمــزة املتطرفـــة ع�ــ� الـــسطر، الOأل(لمـــة، ع�ــ� ألـــف، >ســماء املوصـــولة، ال (

، نقـــط اليـــاء املتطرفـــة، كتابـــة الbلمـــة  نالشمـــسية، والقمرwـــة، التفرwـــق بـــ ن التنـــوwن والنـــو
الشمـسية عل]6ـا، الOمـزة املمـدودة، �مـزة القطـع، التفرwـق ) أل(لاملبدوءة بالالم عنـد دخـو 

لـــــصا�a ) طالـــــب، طالبـــــة(وذلـــــك وفقـــــا ملتغ ـــــ� النـــــوع ) بـــــ ن الـــــضاد والظـــــاء، التـــــاء املرZوطـــــة
ــــا ــــــــــيم الطالبـــــــ ــــــــت قـ ــــث بلغـــ ، 10.19، 10.29، 10.55، 10.97، 12.43، 13.44" (ت"ت، حيـــــــ

8.95 ،8.34 ،8.12 ،7.85 ،7.84 ،6.55 ،6.44 ،5.93 ،5.75 ،5.21 ،4.68 ،4.54 ،4.20 ،
ــــ� ال��تeـــــب، وجميـــــع �ـــــذه القـــــيم دالـــــة ) 2.81، 2.83، 3.57، 3.73، 3.82، 4.08، 4.12 ع�ـ

ىإحصائيا عند مستو  �)0.01.( 
ق د � ىالــــة إحــــصائيا عنــــد مــــستو ووجــــود فــــر جــــات الطــــالب عينـــــة ) 0.05(� ـــ ن متوســــطي د ربـ

ة  ــــB مOــــــا ـــة Cـ اســ رالد ــــاء املفتوحـــــة(ر ــــا ملتغ ـــــ� النــــــوع ) التـ لــــــصا�a ) طالـــــب، طالبـــــة(وذلــــــك وفقـ
ى، و�B قيمة دالة إحصائيا عند مستو )2.10" (ت"الطالبات، حيث بلغت قيمة  �)0.05.( 

ق دالة إحصائيا ب ن متوسطات  � �عدم وجود فر ات و اسة BC املOا جات الطالب عينة الد رد ر ر
لعند دخو الـالم عل]6ـا، �مـزة الوصـل، التفرwـق بـ ن ا�aركـة ) أل(كتابة الbلمة املبدوءة بـ (

) 0.28، 0.63، 1.20" (ت"، حيث بلغت قيم )طالب، طالبة(ًوذلك وفقا ملتغ � النوع ) واملد
 .�ع�� ال��تeب، وجميع �ذه القيم غ � دالة إحصائيا

  :قشة النتائجمنا

  Bاسة ما ي�   :رأظOرت نتائج الد

�ا � ــــستو متوســــــطا، وyZــــــسبة مئوwــــــة قــــــد ات +مالئيــــــة مــ ـــا ـــB املOـــ ــــالب Cـــ ربلــــــغ مــــــستو أداء الطــ ر
ً

ى  ى
اســة الVــشر  ،%)60.93( يو�ــذه الyــسبة قرwبــة مــن الن«يجــة الgــf توصــلت لOــا د حيــث ) 2013(ر

اســـة الــــدخيل ، CـــB حــــ ن تختلـــف عـــن نتــــائج %)61.91(بلغـــت �ـــسبة >داء +مال8ــــي  ) 2009(رد
ـــو�ي©f %)27.44(والgــــf بلغـــــت �ـــــسبة >داء +مال8ـــــي ف]6ــــا  اســـــة البكـــــر والــ ) 2009(ر، وكـــــذلك د

اســة علـــوان  حيمـــة وحمــد )2011(رود اســـة  ر، ود اســـة العـــامر )2013(ر ي، ود وجميعOـــا ) 2015(ر
اسة   .رأظOرت ضعف >داء +مال8ي لدى عينة الد

اسة �عدد من >سباب تتمثل BCوwمكن تفس � �ذه الyسبة الfg توصلت   أن �ـذ : ر لOا الد
ّ

ىاملستو وإن [ان بyسبة متوسطة فOو ن«يجة للقصو BC مستو الطالب BC +مالء BC التعليم  رى
اســـة(العــام، فطـــالب ال�ـــ�امج التحـــض �ية  اîـــfé منـــذ التحـــاقOم ) رعينــة الد ر�ـــم CـــB أو فــصل د ل

ª س قواعــــد +مــــالء وتطبيقاتــــھ �ــــشbل رباa`امعـــة، ممــــا يجعــــل ا�aاجــــة ماســــة لل��ك ــــ£ ع�ـــ� تــــد
ىأفضل BC مراحل التعليم العام، كما يمكن أن �عز السVب BC �ذه الن«يجة إ�� قلة الساعات 
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ا  س مقـر ات +مالئية، فOو BC �ذه املرحلة يـد س ف]6ا طالب ال��امج التحض �ية املOا ًرالfg يد ر ر ر
ات ن ات اللغوwة وعدد ساعاتھ ساعتان وªشمل مOا رBC املOا حوwة، وقرائية، وأدبية، وإمالئيـة، ر

ات >خـر بـ �ة كتابـة الطالـب وعـدم دخـو املـستو  ىإضافة إ�� قلـة ا�تمـام أسـاتذة املقـر ل ى ر
ّالgـf يمكـن أن �عـز إل]6ـا �ـذه الن«يجــة أن  ّالكتـا¼ي لـھ CـB عمليـة التقـوwم، كمـا أن مـن >سـباب ى

ُ

س +مـــالء CـــB التعلـــي نـــة ومجمـــوع ا�aـــصص مـــن الوحـــدات ا§�صـــصة لـــدر رم العـــام قليلـــة مقا
ات اللغوwة وال تكفي لوصو الطالب ملرحلة +تقان، إضافة إ�� أن عملية التقوwم  ببقية املOا

ّ ً ل ر
ات اللغوwــة، ممــا  ة إجماليــة §`مــوع املOـا رCـB مقــر اللغـة العرZيــة CــB التعلـيم العــام يbــو بـصو ر نر

ريجعــــل مـــــن املمكـــــن للطالـــــب اجتيـــــاز املقـــــر دو أن يـــــتمكن مـــــن املOـــــا ن ات +مالئيـــــة، إذ تؤخـــــذ ر
ات والفنو اللغوwة >خر جات والfg أغل6äا يتجھ لبقية املOا ىمتوسط الد ن ر  .ر

ت �سب6àا  � اسة والfg تجاو ز>خطاء +مالئية الشا8عة لدى عينة الد خطأ، ) 11(بلغت %) 50(ر
ً

CـــB كتابــــة الOمـــزات �ــــ� إضــــافة إ. املمــــدودة، واملتوســـطة، واملتطرفــــة، والقطـــع: وجـــاءت معظمOــــا 
wـــادة �عـــض >حـــرف ع�ـــ� الbلمـــة، و�ـــذه الن«يجـــة  ز>خطــاء CـــB كتابـــة التـــاء املرZوطـــة، وحـــذف و

اســـة الـــدخيل  اســـات الــــسابقة كد رتتفـــق مـــع عــــدد مـــن الد اســــة البكـــر والــــو�ي©f ، )2009(ر رود
اسـة علــوان )2009( حيمـة وحمــد )2011(ر، ود اســة  ر، ود اســة العــامر )2013(ر ي، ود ، )2015(ر

اسة املطوع  �B )2015(رود اسة الر و، ود اسة اللصاصمة )2018(ر  .)2021(ر، ود
ات لـــصعوZة القاعـــدة +مالئيـــة خـــصوصا املتعلقـــة  ًوwمكـــن تفـــس � ك|ـــ�ة >خطـــاء CـــB �ـــذه املOـــا ر
ف BC الbلمة، إضافة إ�� قلة ا�تمام الطالب بدقة الكتابة ظنا  wادة ا�aر ًبالOمزات، وحذف و و ز

ســ رمـ6ºم أن إ�مــال كتابــة الOمــزة أو �غ ـ� 
ّ

مOا ال يــؤثر ع�ــ� قــراءة الbلمـة، وكــذلك >مــر CــB نقــط 
wاد¸6ــــا CـــB �عــــض الbلمــــات مخـــالف لû6àــــB الbلمــــة،  ف و ــا أن حـــذف ا�aــــر زالتـــاء املرZوطــــة، كمــ و ّ

ّوªعتمد ع�� الوضع السماBó وال يخضع للقاعدة، كما يمكن أن �عود السVب BC شـيوع ا�aطـأ 

BـC مزة املمدودة إ�� ضعف تناو �ذه القاعـدةOال BCسـھ الطالـب ل ر مقـر اللغـة العرZيـة الـذي د ر
قبــل التحاقــھ باملرحــة اa`امعيــة، وقلــة تكــرار �ــذه القاعــدة CــB مراحــل التعلــيم العــام، وكــذلك 
فـا تكتـب وال تنطـق أو العكـس إذ لـم يـتم تناولOـا  ا�aال BC الbلمات السماعية الfg تحتو حر

ً
و ي

ر�شbل [اف BC مقـر اللغـة العرZيـة CـB التعلـيم العـام ممـ ٍ Bالتـا�Zث الـضعف لـدى الطـالب و را أو
 .شيوع ا�aطأ BC كتاب6àا

اســة � نــة بــالطالب،رأظOــرت نتــائج الد ات +مالئيــة مقا ر تفــو الطالبــات CــB املOــا ر  وwمكــن تفــس � ق
نـة بـالطالب، اîـfé العـام للطالبـات مقا تفاع املستو الد ر�ذه الن«يجة با ر  إضـافة إ�ـ� مـا تتم ـ£ ىر

ات  ربھ +ناث من تفو BC املOا ّأن البنات يتقدمن ") ELIOT, 2016(اللغوwة حيث تذكر إليوت ق

ســـة بyـــسبة ملفتـــة تبلـــغ  ة القـــراءة عنـــد التخـــرج مـــن املد رع�ـــ� >والد CـــB مOـــا ، بـــل وتـــزداد %47ر
ة التعلــيم >مرwكيــة ع�ــ�  ا رالفجـوة عنــدما يتعلــق >مــر بالكتابــة، وذلــك وفــق بيانــات جمع6àــا و ز

ـــــامر"مـــــــدار عـــــــدة عقـــــــود ا¸6ن ) "2008, 132( ودمحم ، وكـــــــذلك يـــــــذكر عــ ــــــا ـــــو إنجـ ـــــاث تbــ زأن +نــ ن ّ

ســــية CــــB مجــــا�B القــــراءة والكتابــــة أفــــضل مــــن الــــذ[و راملد اســــة ". ر رو�ــــذه الن«يجــــة تتفــــق مــــع د
ي  اســـــة الVــــــشر ، CـــــB حــــــ ن)2012(زا§�ـــــر ـــة د ــــن ن«يجــ ي تختلـــــف عــ ـــة ) 2013(ر اســ يالعــــــامر رود

اســـة قاللتـــان توصـــلتا إ�ـــ� تفـــو الطـــالب، وكـــذلك تختلـــف عـــن ن«يجـــة) 2015( رحيمـــة وحمـــد ر د
ى الfg لم تظOر فرقا ب ن مستو الطالب والطالبات)2013( ً
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اسة ومق�8حاTvا   :رتوصيات الد

ج بالتوصيات �تية   اسة من نتائج يمكن ا�aر وBC ضوء ما توصلت لھ الد   :ر

ات  .1 ــــيم العـــــام ع�ـــــ� املOـــــا ــــالء خـــــصوصا CـــــB التعلـ ات اللغـــــة العرZيـــــة و+مـ ـــر رال��ك ـــــ£ CـــــB مقــ ً ر
ــــيوع ا�aطــــــأ ف]6ــــــا، و�ــــــB+مالئيــــــة  ـــــة شــ اسـ ـــf أظOــــــرت الد  كتابــــــة الOمــــــزات املمــــــدودة، :رالgـــ

wادة �عض >حرف  زواملتوسطة، واملتطرفة، والقطع، إضافة إ�� التاء املرZوطة، وحذف و
 .ع�� الbلمة

اîـfé خـاص بــھ،  .2 ªس +مــالء CـB مراحـل التعلــيم العـام، وإفـراد مقــر د رwـادة ��تمـام بتـد ر رز
اسة القا  .عدة وتكثيف التطبيق واملران ع�� الكتابة ال �يحةر�عتمد ع�� د

جات تقـــوwم خاصـــة بـــھ بحيــث ال يـــتمكن الطالـــب مـــن اجتيـــاز املقـــر إال  .3 رإفــراد +مـــالء بـــد ر
ات ا�aاصة باإلمالء  .ربإتقان املOا

4.  BــC 6اºمقــر خــاص، أو تــضمي BــC اOــسª ات +مالئيــة، مــن خــالل تد ªس املOــا ٍ��تمــام بتــد ر ر ر ر
Zات اللغـة العر ات اللغوwــة، وجعـل �ــذا املقـر متطلبــا رمقـر ًيــة >خـر [ــالتحرwر، أو املOـا ر ر ى

سھ [ل طالب اa`امعة رجامعيا يد ً. 
ات  .5 جـــة التقــوwم CــB جميــع املقـــر رإعطــاء ¤ــ�ة الكتابــة وخلو�ــا مـــن >خطــاء جــزءا مــن د ر ً

 .اa`امعية
ـــام بـــــ �ة الكتابـــــة لـــــدى الطـــــالب، وتـــــوج]O6م  .6 ªس ع�ـــــ� ��تمــ رحـــــث أعـــــضاء �يئـــــة التـــــد

 .م بدقة الكتابة BC التbليفات ا§�تلفةلطال�6

 :  كما يمكن تقديم املق�8حات البحثية wتية

اســات أخــر لقيــاس املــستو +مال8ــي لــدى طــالب املــستوwات املتقدمــة CــB املرحلــة  .1 ىإجــراء د ى ر
 .اa`امعية

اسة BC البحث عن أسباب املؤدية للضعف BC الكتابة +مالئية لدى طالب املرحلة  .2 رإجراء د
`aامعيةا. 

اسة لبناء تصو مق��ح ملعاa`ة >خطاء +مالئية لدى طالب املرحل اa`امعية .3 رإجراء د  . ر
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جامعــة +مــام دمحم بــن . مجلــة العلــوم +�ــسانية و�جتماعيــة. املتوســط ��òيــصOا وأســبا�6ا

     111-70، )53(سعود +سالمية، 

Zــــة ديداكتيكيــــة). 2017. (بلبbــــاي، جمــــال ا§`لـــــة الدوليــــة للعلــــوم ال��بوwـــــة . ر>خطــــاء +مالئيـــــة مقا
  143-118، )6. (والنفسية

ي، عمران جاسم والسلطا�ي، حمزة �اشم ªس اللغـة العرZيـةامل). 2013. (راa`بو . رنا�G وطرائق تـد
  .دار الرضوان: ّعمان

: العــ ن. �علـيم اللغــة العرZيــة CــB ضـوء �تجا�ــات ا�aديثــة). 2014. (اa`عـافرة، عبدالــسالم يوســف
BÕام`aدار الكتاب ا.  

ªس اللغة العرZية). 2004. (ا�aليفة، حسن جعفر رفصو BC تد   .مكتبة الرشد:  الرwاض.ل

ـــدا ـــن عبــ يمـــــستو >داء اللغـــــو لطـــــالب [ليـــــة العلـــــوم �جتماعيـــــة ). 2009. (لعزwزالـــــدخيل، فOـــــد بــ ى
جامعة +مام . مجلة العلوم +�سانية و�جتماعية. بجامعة +مام دمحم بن سعود +سالمية

     161-122، )11(دمحم بن سعود +سالمية، 

لبــــة [ليـــات ال��بيـــة CــــB >خطـــاء +مالئيــــة الـــشا8عة لـــدى ط). 2013. (رحيمـــة، فرمـــان وحمــــد، عمـــران
-165، )16( جامعـــة بابـــل، .مجلـــة العلـــوم +�ــسانية. اa`امعــات العراقيـــة �ـــ�òيص وعــالج

180  

أثــر برنــامج �عليñــf مق�ــ�ح CــB عــالج >خطــاء +مالئيــة الــشا8عة ). 1434. (الرميSــB، فOــد بــن ســليمان
ةرسالة ماجست � غ ـ� م. لدى طالب الصف الثالث املتوسط BC مدينة الرwاض [ليـة . رyـشو

  .العلوم �جتماعية، جامعة +مام دمحم بن سعود +سالمية، اململكة العرZية السعودية
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اشد  ،B� رالر رفاعلية استخدام إس��اتيجية التصو الذ�¢BC f تصوwب >خطاء +مالئيـة ). 2018. (و
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Bضوء املدخل الك� BC بجامعة +مام دمحم بن سعود +سالمية

ّ ُ
ة.  اه غ � مyشو رسالة دكتو ر . ر
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  .السعودية
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  .دار وائل: ّعمان

 .يمجلة التطوwر ال��بو. أخطاء التالميذ BC الكتابة و+مالء). 2010. (ىسلطان، سلو بyت عبد>م �
ة ال��بية والتعليم،  ا رو   17-15، )60(ز

. مشكالت الكتابة العرZية وأسـباب >خطـاء +مالئيـة وطرائـق عالجOـا). 2017 (.الشVيل، عب � عبيد
  136-107، )13( جامعة �سكرة، .يمجلة أبحاث BC اللغة و>دب اa`زائر

Zيع وف ودمحم،  رعامر، طار عبدالر ؤ ر: ّعمان. توظيف أبحاث الدماغ). 2008. (ق يدار الياز   .و

، عبدا§�سن حمد اء +مالئية الشا8عة لـدى طلبـة معا�ـد إعـداد املعلمـ ن >خط). 2015. (يالعامر
  474-445، )16(9 اa`امعة +سالمية، .مجلة اa`امعة +سالمية. واملعلمات

ة >وقـاف .الـوBó +سـالمي مجلـة. أخطاء شا8عة BC الكتابـة). 2016. (عبدالكرwم، أحمد سعيد ا ر و ز
ن +سالمية،    57-56، )617(ووالشؤ

البحـــث العلñــf مفOومــھ وأدواتـــھ ). 2009. (عبــدا�aق، [ايـــد وعــدس، عبــدالرحمنعبيــدات، ذوقــان و
  .دار الفكر: ّعمان. وأساليبھ

ـــم اللغــــة العرZيــــة). 2008. (عرفــــان، خالــــد محمــــود دار : الرwــــاض. أحــــدث �تجا�ــــات CــــB �علــــيم و�علـ
Bشر الدو�yال.  

، عبد الرحيم ªس). 2008. (يالعزاو   .دار دجلة: ّعمان. يةرالقياس والتقوwم BC العملية التد

مكتبــــة : الرwــــاض. املــــدخل إ�ـــ� البحــــث CــــB العلــــوم الــــسلوكية). �ـــــ1427. (العـــساف، صــــا�a بــــن حمــــد
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اسة تحليلية   264-259، )7(ة بابل،  جامع.مجلة العلوم +�سانية. رإعداد املعلم ن د

ات الـــتعلم الـــذا�ي والبحـــث لـــدى طالبـــات ال�ـــ�امج ). 1439. (الفنeـــسان، أضـــواء بyـــت دمحم رتنميـــة مOـــا
ة. التحـــض �ية بجامعـــة +مــــام دمحم بـــن ســـعود +ســــالمية اه غ ــــ� مyـــشو رســـالة دكتـــو ر [ليــــة . ر

Zية السعوديةالعلوم �جتماعية، جامعة +مام دمحم بن سعود +سالمية، اململكة العر.  

  .مؤسسة الرسالة: ب �وت. القاموس ا§�يط). �ـ1407. (الف �وزآبادي، دمحم
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