العدد التاسع واالربعوى  .هجلت الفتح  .أٌار لسٌت 2102

أ.د .عادل عبد الرحوي ًصٍف
م.م .بتول فاضل جواد

أثز استعمال اإلمالء اإلستبارٌ وانذاتٍ وانىقائٍ
يف تصىَب األخطاء اإلمالئُة ندي طانبات
انصف انثانٍ املتىسط

أ.د .عادل عبد الرحمن العزي
م.م .بتول فـاضل جواد

*

كلٌة التربٌة االساسٌة  /جامعة دٌالى
كلٌة التربٌة االساسٌة  /جامعة دٌالى

انفصم األول
ً
أوال  :مشكهـة انبحث-:
تعددد ملددكلة الاإلددؤ اإلمبلأددً مددن أ ددم الملددكبل اللهوٌددة التددً تواج د التبلمٌ د وإللبددة
كبٌرا علدى سدٌر العملٌدة التعلٌمٌدة وظهدر اللدكو
اإلرا
المدارس وأَنها بدأ تتعاظم وتلكل
ً
ً
من قبل المعنٌٌن فً العملٌة التعلٌمٌة وأولٌاء األمور.
وان وضددوا الركددر أو هموضددها والتعبٌددر والرهددم متكرددل فٌ د سددبلمة الكتابددة و ددحة
اإلمبلء ال ي ٌنال منزلة كبٌر بٌن فروع اللهة العربٌة إ ان وسٌلة ال دور الاإلٌدة ال دحٌحة
للكلما ( بلا  ،الرلٌدي  ، ٕٓٓ٘،صٖٕ٘) .
وكثٌرا ً ما تظهر د الملدكلة أو حددود د الملدكلة فدً ضدع التمٌٌدز بدٌن الحركدا
(الرتحددة ،الضددمة ،الكسددر ) وحددرو المددد (األل د  ،الددواو  ،الٌدداء) وضددع التمٌٌددز بددٌن التدداء
المربوإلة (المقرلة ) والتاء المبسوإلة (المرتوحة) فضبلً عن الهمز األولٌة و مز القإلد والمدد
فمددن اللدداأ كتابددة مددز القإلد كؤنهددا مددز و ددل ال سددٌما إ ا جدداء فددً أول الكلمددة وضددع
التمٌٌز بٌن و حر النون والتنوٌن بالكسر والردت والضدم وفدً الكلمدا التدً تتلداب فٌهدا
أ وا بعض الحرو ( محجوب  ،ٔ89ٙ،ص. )ٔٗ8
وتددر الباحثددة أَن اإلمددبلء قددد أ ددب ملددكلة تكدداد تكددون لددب عامددة تواجد اهلددب الد ٌن
ٌكتبون باللهة العربٌة وهٌر م فدً ماتلد المراحدل  ،لد ا وجدب التركٌدر فدً كٌرٌدة معالجدة د
الملكلة والتهلب علٌها و ا ما الحظت أثناء مرحلة التإلبٌق ومن درس اإلمبلء إ تإٌد ما أكدت
الملكلة وأسبابها .
الكثٌر من الدراسا التً تناول
ل ا عزم الباحثة على تجرٌب ثبلثدة أسدالٌب مدن اإلمبلء(االسدتباري والد اتً والوقداأً
الثانً المتوسإل) .
فً ت وٌب األاإلاء اإلمبلأٌة لد إلالبا ال
الملكلة أو تار من حدتها .
لعلها تسهم فً معالجة
ً
ثانُا  :أهمُـة انبحـث:
اللهة نعمة هللا سبحان وتعالى على اإلنسان من دون ساأر الكاأنا األار وكرمد بهدا
علَّ َم ُ ْالبٌََانَ )ٔ (*).
كما فً قول تعالىَّ ( :
سانَ * َ
الرحْ َم ُن* َ
اإلن َ
علَّ َم ْالقُ ْرآنَ * َالَقَ ْ ِ

* بحث مستل من رسالة ماجستير
(*) سورة الرحوي (اٌَت . )4-0
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وأنها تُعد احد البرا ٌن واآلٌا بل المعجزا الكبر الدالة على القدر اإللهٌة على تنوع
ض َو ْ
الالددق وااددتبلفهم كمددا فددً قول د تعددالى( َو ِم ْن آ ٌَا ِت د ِ ا َْلد ُ
اا د ِت َبل ُ أ َ ْل ِس دنَ ِت ُك ْم
دق ال َّ
س د َم َوا ِ َو ْاأل َ ْر ِ
َوأ َ ْل َوا ِن ُك ْم ِإ َّن ِفً َلِكَ َآل ٌَا ٍ ِلّ ْل َعا ِل ِمٌنَ )(ٕ**) (ظاظا ،ٔ88ٓ،صٗٔ) .
وٌُعد تعلٌم اللهة العربٌة مـن إقامة الدٌن ومعرفتهدا فدـرض عدٌن ,الن القدرآن والسدنة ال
ٌرهمان إال بتعلم العربٌة وان الرسول الكرٌم ( )كان ٌكر سماع اللحن إ لم ٌتردد عندما لحن
بحضرت احد األعراب من قول (ارلدوا أااكم فقد ضل) (ٖ***) .
( بودرع وآارون  ،ٕٓٓٗ،صٗٗٔ)
كما أكد الثعالبً فً كتاب ( فق اللهة وأسرار العربٌة ) بحدٌث عن حب العربٌة والعناٌة
بهدا إن مدن أحددب هللا تعدالى أحددب رسدول الم دإلرى ( )ومددـن أحدب الرسددول العربدً أحددب
العرب ،ومن أحدب العدرب أحدب اللهدة العربٌدة التدً ندزل بهدا أفضدل الكتدب علدى أفضدل العجدم
مت إلٌها .
والعرب،ومن أحب العربٌة عنً بها وثابر علٌها ،و ر
(الثعالبً  ،د ، .ص٘ٔ)
وتر الباحثـة ان لهتنا العربٌة ً وعاء حضارتنا وتراثنا إ حو حضارتنا ،وحرظ
تارٌانا ،و ً ما تزال لاماة الرأس تنمو وتزد ر فً كل ٌوم وكل حدٌن ،و دً أفضدل اللهدا
بل أقـو اللها وتمثل فٌها عبقرٌة األمة العربٌة و ا ما ٌدعونا إلى ان نرتار بهدا ،إ دد
اللاعر حافظ إبرا ٌم عندما قــال:
ض ْق ُ عن آي بـ ِ و ِعظـا ِ(****)
تـاب هللاِ لَ ْرظـا وهـاٌةً ومـا ِ
و ِس ْع ُ ِك َ
ُ
الٌوم عن َو ْ ِ آل ٍة
أضٌق
عــا ِ
ق ِِ أسـماءٍ ل ُم ْاـتر َ
فكٌ َ
وت َ ْن ِسـٌ ِ
َ
ومدن اإلددبلع الباحثدة علد ى الم ددادر والدراسدا السددابقة تددر ان اإلمدبلء ٌحتددل مكاند
بارز بٌن فروع اللهة العربٌة وكثٌرا ً ما ٌكون الاإلؤ الكتابً فدً اإلمدبلء سدببا ً فدً قلدب المعندى
وعدددم وضددوا الركددر ،ومددن ثددم تعددد الكتابددة ال ددحٌحة عن ددرا ً أساسددٌا ً مددن عنا ددر الثقافددة.
وضرور اجتماعٌة لنقل األفكار والتعبٌدر عنهدا  .ولئلمدبلء بعدد لدك فواأدد التربوٌدة والتعلٌمٌدة
التً ٌجنٌها الإللبة فهو ٌهد إلى إمداد م بثرو من المرردا والعبارا التً ترٌد م فً توسٌ
داأددر معلومدداتهم اللهوٌددة ومددن ثددم القدددر علددى التعبٌددر عددن أفكددار م بسددهولة وٌسددر فضدبلً عددن
تعوٌدد م علددى كتابددة مددا ٌسددمعون بسددرعة مد الوضددوا واإلتقددان وكد لك تدددرٌب الحددواس اإل ن
والعٌن والٌد  .وااتبار قدر الإللبة على رسم الكلما وتنمٌة االتجا دا ال دحٌحة لدد الإللبدة
مثل العناٌة بالنظام والنظافة .زٌاد على تحقٌق تكاملٌة تدرٌس اللهة العربٌة ضمن درس اإلمبلء
ٌ،تنوع اإلمبلء تبعا ً للتقدم ال ي ٌإلرأ على المتعلم ،أٌا كدان دهٌرا ً أم كبٌدرا ً بمدا ٌبلأدم المسدتو
ال ي ٌقدم ل وب لك تتنوع أ داف ووظاأر مراعٌدا ً التددرا الإلبٌعدً فدً االنتقدال مدن السدهل إلدى
ال عب ولعل أ م أنواع ما ٌؤتً -:
ٔ .اإلمبلء المنقول.
ٕ.اإلمبلء المنظور.
ٖ .اإلمبلء االستماعً .
ٗ .اإلمبلء االاتباري .
فضبلً عن أنواع أار مثل -:
 االستبـاري . ال اتــــً .(**) سورة الروم (اٌَت . )22
(***) لإلهام الحافظ أبً عبدا هلل الٌٍسابوري ,الوستدرك على الصحٍحٍي  ,ص.444
(****) دٌواى حافظ إبراهٍن  ،ج ،0ط ، 2ص0891، 252م.
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 الوقاأـــً .والتً سؤتناولها بلكل مر ل فً تحدٌد الم إللحا .
ولإلرٌقة التدرٌس التً ٌاتار ا المدرس أثر مهم فً معالجة المواق التعلٌمٌة ال سٌما إ ا
ما استند إلى بعض األسس التربوٌة ومنها رهبة الإلالب العمٌقة فً الدتعلم ومتابعتد المسدتمر
لمواد التعلٌم (الرحٌم،وآارونٔ88ٔ،ص ٘).
وتترق الباحثة م ما جاء فً آراء المربٌن والمهتمٌن فً إلراأق التدرٌس وما لها من اثر
كبٌر فً تح ٌل الإللبة فـً أٌة ماد ٌدرسونها ول ا ارتؤ الباحثة أَن تجرب أسـلوبا ً جدٌدا ً تتبع
الثانً المتوسإل و د ا األسدلوب لدم
فً الدراسة الحالٌة لتدرٌس القواعد اإلمبلأٌة لإلالبا ال
ٌح َ
ظ باال تمام إال قلٌبلً ،ومن المحتمل أَن ا األسلوب فً التدرٌس قد ٌسهم فً
زٌددداد التح دددٌل وتحقٌدددق أ ددددا اإلمدددبلء .إ اسدددتادم الباحثدددة ثبلثدددة أسدددالٌب مدددن اإلمدددبلء
(االسدددتباري والددد اتً والوقددداأً) فدددً تددددرٌس القواعدددد اإلمبلأٌدددة علدددى وفدددق اإلدددوا الإلرٌقدددة
(القٌاسددٌة) وٌددتم لددرا الموضددوع اإلمبلأددً كددامبلً ومددن ثددم حددل التمرٌنددا وبعددد االنتهدداء ٌحدددد
االاتبار النهاأً لهرض ت وٌب األاإلاء اإلمبلأٌة على وفق األسلوب المتب فـً الت وٌب.
وتحاول الباحثة تحدٌد األسلوب األكثر تؤثٌرا ً فً تح ٌل اإلمبلء فً التجربة التدً تجرٌهدا علدى
الثانً المتوسإل وجداء ااتٌدار المرحلدة المتوسدإلة الن د المرحلدة مدن القواعدد
إلالبا ال
األساسٌة للنظام التعلٌمدً التدً تهد ي المراحدل التدً تلٌهدا اإلعدادٌدة منهدا والجامعٌدة  ،وتددرٌس
اإلمبلء فً المرحلة المتوسإلة ٌإدي إلى تنمٌدة المهدارا التدً اكتسدبتها الإلالبدا فدً المرحلدة
االبتداأٌة ودعمها على أساس اإللمام ببعض قواعد اإلمبلء.
وفً ضوء ما تقدم تتجلى أ مٌة البحث الحالً باآلتـً -:
ٔ .أ مٌة اللهة ب ور عامة كونها أدا ات ال مهمة إ ٌستإلٌ اإلنسدان بوسداإلتها التردا م مد
هٌر من أفراد المجتم .
ٕ  .أ مٌة اللهة العربٌة فً متابعة التإلور ومسٌر النهوض الحضاري المتنا.
ً
ثانثا  :مزمً انبحـــث-:
ٌرمددً البحددث معرفددة اثددر اإلمددبلء االسددتباري وال د اتً والوقدداأً فددً ت ددوٌب األاإلدداء
الثانً المتوسإل .
اإلمبلأٌة لد إلالبا ال
ً
رابعا  :فزضُات انبحث -:
ٔ .لٌس ناك فر و داللة إح اأٌة عندد مسدتو (٘ٓ )ٓ,بدٌن متوسدإل درجدا تح دٌل
الإلالبا البلأً ٌ وبن األاإلاء ت وٌبًا اتًٌا وبٌن متوسإل درجدا تح دٌل الإلالبدا
البلأً ٌ وبن األاإلاء ت وٌبًا وقاأًٌا.
ٕ .لٌس ناك فر و داللة إح داأٌة عندد مسدتو (٘ٓ )ٓ,بدٌن متوسدإل درجدا تح دٌل
الإلالبا البلأً ٌ وبن األاإلاء ت وٌبًا اتًٌا وبٌن متوسإل درجدا تح دٌل الإلالبدا
البلأً ٌ وبن األاإلاء ت وٌبًا استبارًٌا.
ٖ .لٌس ناك فر و داللة إح داأٌة عندد مسدتو (٘ٓ )ٓ,بدٌن متوسدإل درجدا تح دٌل
الإلالبا البلأً ٌ وبن األاإلاء ت وٌبًا وقاأًٌا وبٌن متوسإل درجا تح ٌل الإلالبا
البلأً ٌ وبن األاإلاء ت وٌبًا استبارًٌا .

ً
خامسا  :حدود انبحــث -:

-53ِ-

العدد التاسع واالربعوى  .هجلت الفتح  .أٌار لسٌت 2102

أ.د .عادل عبد الرحوي ًصٍف
م.م .بتول فاضل جواد

ٔ  .أربعة موضوعا من كتاب اإلمبلء المقدرر تدرٌسد ادبلل العدام الدراسدً (ٕٓٔٓ -ٕٓٓ8
م) و ددً (رسددم الهمددز المتوسددإلة علددى األلد ،ورسددم الهمددز المتوسددإلة علددى الدواو ،ورسددم
الهمز المتوسإلة على الٌاء والهمز المررد على السإلر).
ٕ.الر ل الدراسـً األول للعــام ( ٕٓٔٓ -ٕٓٓ8م ).
ً
سادسا  :حتدَد املصطهحات -:
اإلمــبلء ـ لهــة -:
عرف الررا ٌدي  -اإلمبلء  :جاء فً معجم العدٌن ألبدً عبدد الدرحمن الالٌدل بدن احمدد
الررا ٌدي المتوفـى (٘ ٔ7ـ ) فً ماد (ملدً) اإلمدبلء دو اإلمدبل ُل علدى الكاتدب وفدً مداد
(مؤل) ماأل فبلنا على األمر ,أي كن مع فدً ملدورت  ،والممداأل المعاوندة مداأل علدى
فبلن :عاون علٌ (الررا ٌدي  ،د ، .ص) ٖٗٙ
اإلمبلء ـ ا إلبلحا ً -:
عرفد  :Coodكلمددا وأفكددار ومقدداإل تقددرأ علدـى التلمٌد وتكتددب مددن قبلد أو تملددى مددـن قبددللاص وتكتب من قبل لاص آار .والهرض من لك و تعوٌد المتعلم على التمرٌن أو ااتبار
قابلٌت على التهجً وجوانب أار ماتلرة من اللهة .( Cood,1973, p180
تعرٌ اإلمبلء إجراأٌا -:
( إكساب الإلالبا مهارا الرسم ال حٌ للكلما والحرو وجود الاإل وسرعة الكتابة على
وفق القواعد اإلمبلأٌة المعروفة باالعتماد على ما ُحرظ فً ال اكر ب ورتها ال حٌحة).
اإلمبلء االستباري لهـة -:
سددبر لددً مددا عنددد أي اعلَم د .
 (سددبر :ال ّسددبرا حددزَ َر و َا َبددر ُ  .وا ُ
دًء َ
س دبُر :التجر َبةُ.و َ
س د َبر اللد َ
سدبرا ً نَ َ
ددار
والسَِ
بر:استارا ُا ُكن ِ أألمر .وال َّ
ِ
سبر َم َ ُ
س َب َر ال ُجر َا ٌَسدبُر ُ و ٌَسد ِبر ُ َ .
در َ
ظدر م ِق َ
َ
وقاس َ ِل ٌَعر َ هَدور َ َمسْدب َُرت ُ ُ ونِها ٌَتُد  .وفدً حددٌث الهدار:أبو بكدر (رضدى هللا عند  :ال ت َداَلد
س ِبر قَبلكَ أي أَات َ ِبر َ وأَهت َ ِبر َ وأ َن َ
واللّ ُ
دون
سدب ُْر األ َ د ُل ِ
ظر ل فٌ أَحد أو لًء ٌإ ي .وال ِ ّ
حتى أ َ ُ
وال َه ٌْأَةُ وال َم ْن َ
ظ ُر(ابن منظور ،د ،اٗ ،صٖٓٗ).
اإلمبلء االستباري ا إلبلحا ً -:
ٌعنً أرقى أنواع اإلمدبلء وأعبل دا تجرٌددا وحقٌقتد تتمثدل فدً سدبر فهدم الإللبدة للقاعدد
اإلمبلأٌة وإلرٌقة كتابة الكلما إ ا النوع ٌهد إلى الكل عن معرفة الإللبة لحقٌقة القاعد
اإلمبلأٌة التً تقتضً ان تكتب الكلمة على نحو معٌن ال على نحدو آادر ،وعلدى لدك فهدو ٌلدب
اإلمبلء االاتباري من حٌث أَنهما ٌكلران عن المستو التح ٌلً ال ي تحقق للإللبة ولكنة ٌزٌد
عن فـً ان ٌهد إلى الكل عـن معرفة الإللبة للقواعد الماتلرة والتماٌز والتباٌن الد ي ٌكدون
بٌن القواعد الماتلردة  ،و دو ٌتمثدل فدً حقٌقتد فدً فهدم المدتعلم للقاعدد اإلمبلأٌدة وإلرٌقدة كتابدة
الكلما (استٌتة  ،د ، .صٖٖٔ  ،ص . )ٕٗ7

التعرٌ

اإلجراأً لئلمبلء االستباري -:
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قددددر الإلالبدددا علدددى معرفدددة القا عدددد اإلمبلأٌدددة ال دددحٌحة للكلمدددة وتوظٌرهدددا للكتابدددة
ال حٌحة و لك باالعتماد على تجربتهن القواعد السابقة الماتلرة موضحا التماٌز والتباٌن فٌما
بٌنهما .
اإلمبلء ال اتً ـ لهة -:
َ
ْ
ْ
ْ
َّ
َّ
ُ
ً ٌرجد إلدـى آراء اللداص
الد اتً :الد َّا  :الدنرس واللددا ُ
صٌ .قدال فدً األدب نَقددُ اتِد ّ
وانرعاالت و و ابل النقد الموضوعً وٌقدال جدا َء فدبلن ب اتد وعٌنِد ونرسد وٌقدال عرفد مدن
سرٌرت المضمر (م إلرى ،وآارون  ,ٔ898 ،ص.)ٖٓ7
ا ن ِرس َ :
اإلمبلء ال اتً ـ ا إلبلحا ً -:
و و أَن ٌملً المتعلم من ابلل النص اإلمبلأً هٌبا ً على نرس من اكرت و ا األمر ٌتإللب
أَن ٌكون قد حرظ عـن ظهر قلب من قبل أي أَن ٌإللب المدرس مـن إلبلب أن ٌحرظوا (ن ا)
ادفا ً ال ٌتجاوز بضعة اسإلر لعرا ً أو نثرا ً – لٌ ار إلى كتابت فً هرفة ال
بإلرا المدرس ،و ا النوع من اإلمبلء مرٌد وضروري ،ألن اإلمبلء الوظٌرً ال ي
سٌحتاج فً حٌات المدرسٌة وما بعد ا ( معرو  ،ٔ89٘ ،صٓ. )ٔٙ
التعرٌ اإلجراأً لئلمبلء ال اتً -:
قددددر الإلالبدددا الرردٌدددة علدددى اكتسددداب المعدددـار والمعلومدددا والمهدددارا الجدٌدددد
والضرورٌة فً تحقٌق حاجاتهن األساسدٌة اتٌدا ً فدً سلسدلة مدن الاإلدوا بإلدرا مدن الباحثدة
وتوجٌههددا علددى أن تتحمددل الإلالبددة نتدداأت ااتٌاراتهددا وتقد ّدوم نرسددها بنرسددها و ددوالً إلددى األ دددا
المحدد .
اإلمبلء الوقاأً ـ لهة -:
ـ (وقً )  :وقا ُ هللا َوقٌا ً ووقاٌة وواقٌة:
وواقت كواقٌة الكبلب .
وفً الحدٌث النبوي اللرٌ  :فوقى أحدكم وجه النار؛ وقٌ ُ اللًء أقٌ إ ا
عن األ ( )....ابن منظور  ،د ، .صٔٓٗ).

دن َّ
حظدا ً
ان ؛ قال أبو معقل الهد لً :فعداد علٌدك إن ل ُك َّ
سدت َرتْ
ُ ْ
دنَِ ت و َ

اإلمبلء الوقاأً ـ ا إلبلحا ً -:
و و أسلوب ٌعتمد على تدرٌس القواعد اإلمبلأٌة المرتبإلة باألاإلاء اإلمبلأٌدة اللداأعة
بٌن الإلالبا  ،وٌراعى فٌ أمران األول :التدرٌب على نإلق الكلمة إ تستإلٌ الإلالبدة ان تمٌدز
كل و من أ وا الكلمة من هٌر والثانً :تدرٌب الإلالبا على كتابة ال ور ال دحٌحة
لما ااإلؤن فٌ باستادام السبور  ,حتى ٌتم سٌإلر الإلالبة على الكلمدا التدً ٌحددث فٌهدا اإلدؤ
( لحاتة  ,ٔ888،صٔ.)ٔ8
التعرٌ اإلجراأً لئلمبلء الوقاأً-:
قدددر تركٌددز الإلالبددة علددى القاعددد اإلمبلأٌددة ال ددحٌحة فددً الكتابددة مددـن اددبلل معرفتهددا
األاإلاء اللاأعة التً تق فٌها الإلالبا .
الاإلؤ اإلمبلأً ـ لهة -:
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أا َ
ال َا َ
إلؤ والاَإلا ُء  :ضَّد ال واب  .وقد ْ
إلـؤ ،وفـً التنـزٌل العزٌز
)
(*
ٗ
ه ِل ْ
علٌَ ُك ْم ُجنَاا فٌِ َما أ َ ْا َ
إلؤت ُ ْم ِب ِ ) .عدَّا بالٌاء ألن فً معنى علرتم أو َ
إلتُم.
ْس َ
( َولٌَ َ
وقول رإبة
أا َ
ٌا َربّ إِ ْن ْ
سى وال تُمو ُ
إلؤ ُ ،أو نَسٌِ ُ
فؤن َ ال ت َ ْن َ
إلؤ َ َّ
إلؤ ن َْوإ إ ا َ
وأا َ
عدَل عن  ،وأا َ
وأ َا َ
الرامً الهرض  :لم ٌُ ْ ب ْ .
ب حاجت
إلؤ َّ
إللَ َ
الإلرٌق َ :
فلم ٌَ ْن َج ْ ولم ٌُ ب لٌأا ً ( ابن منظور ،د ، .أ ،ص٘. ) ٙ
الاإلؤ اإلمبلأً ـ ا إلبلحا-:
ٔ .عرفد الددراوي  :بؤنهددا إ ا زدنددا حرفددا ً،أو أكثددر علددى الكلمددة المق ددود أو نق ددنا منهددا أو
استبدلنا بها هٌر ا ،نكون قد حرفنا معنا ا  ،وعإللنا  ،ولو نا .
(الراوي  ،ٕٓٓٓ،ص ٖٓ)
التعرٌ اإلجراأً للاإلؤ اإلمبلأً -:
و تهٌٌر فً رسم الكلمة بسبب زٌاد أو نق ان أو استبدال حدر أو أكثدر منهدا بلدكل
ٌاددال القواعددد ا إلمبلأٌددة المتعددار علٌهددا فددً رسددم الحددرو والكلمددا ممددا ٌعإلددل قراءتهددا
وهموض معنا ا .
انفصم انثانٍ

دراسـات سـابقة -:
ٌتضمن ا الر ل عرضدا ً لدبعض الدراسدا السدابقة (العربٌدة واألجنبٌدة) ا العبلقدة
بموضوع البحث الحالً التً اإللع علٌها الباحثدة بهٌدة اإلفداد منهدا ،وقدد أفداد مدن منهجٌتهدا
وتنظٌمها.
أوال  :دراســا عـربٌــة-:
ٔ .دراسة الجلعمً  ٔ89ٗ ،م.
ٕ .دراسة الراوي ٔ889 ،م.
ٖ .دراسة سلمان  ٕٓٓٗ ،م.
ٗ .دراسة العزاوي  ٕٓٓ7 ،م.
ثانٌـــا ً  :دراســا أجنبٌــة -:
ٔ .دراسة سالً (( Sally,1976
ٕ .دراسة كاها ( . ) Kaga, 1985

انفصم انثانث
ً
أوال  :منهج انبحث -:
ستعرض الباحثة فً ا الر ل منهجٌة البحث واإلجراءا التً تإللبتها التجربة و لدك
لتحقق مرمى البحث و حة الررضٌا بقبولها أو رفضها .
وقد اتبع الباحثة منهت البحث التجرٌبً فً إجراءا دراستها ألنها تعتقدد اند المدنهت المناسدب
لتحقددق مرمددى البحددث ( .و ددو احدددث أنددواع البحددث فددً التربٌددة وأكثر ددا دقددة وربمددا كددان ألددد ا
عوبة وتعقٌدا ً ) (الزوبعً  ،الهنام  ،ٔ89ٔ ،ص. )97
(*) سورة االحزاب هي (االٌت )5
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ثانُا ً :انتصمُم انتجزَبٍ -:
مددن أولددى الاإلددوا التددً ٌعتمددد ا الباحددث فددً تنرٌ د تجربت د ااتٌددار الدددقٌق للت ددمٌم
التجرٌبً المبلأم لظرو البحث لضمان سبلمت ودقة نتاأج .
(الزوبعً  ،الهنام  ،ٔ89ٔ ،ص٘)8
ٌهد الت مٌم التجرٌبً إلى تعر مجموعا البحث وااتٌار الوساأل اإلح اأٌة المبلأمة .
( منسً  ،ٕٓٓٓ،صٖٕٗ)
ل لك اعتمد الباحثة ت مٌما ً تجرٌبٌا ً ا ضبإل جزأً مبلأم لظرو البحث الحالً فجاء على
اللكل اآلتً :
لكل ٌوض الت مٌم التجرٌبً للبحث
المتهٌر التاب
المتهٌر المستقل
المجموعة
المجموعة التجرٌبٌة األولى

ت وٌب اإلمبلء اتٌا ً

ااتبار بعدي

المجموعة التجرٌبٌة الثانٌة

ت وٌب اإلمبلء وقاأٌا ً

ااتبار بعدي

المجموعة التجرٌبٌة الثالثة

ت وٌب اإلمبلء استبارٌا ً

ااتبار بعدي

ً
ثانثا  :جمتمع انبحث وعُنته -:
 .1مجتمع البحث -:
مددن متإللبددا البحددث الحددالً ااتٌددار مدرسددة واحددد مددن المدددارس المتوسددإلة للبنددا فددً
محافظدة دٌدا لى ال ٌقدل عددد لدعب ال د الثدانً المتوسدإل فٌهدا عدن ثدبلث لدعب .وقدد اعتمددد
الباحثة إح اأٌة المدٌرٌة العامة لتربٌة دٌالى للعام الدراسً ( ٕٓٔٓ-ٕٓٓ8م) فً تحدٌد ا.
 .2عينـة البحــث -:
أ -عٌنة المدارس -:
ً
ااتار الباحثة (متوسإلة الجوا ر للبنا ) من اجل ان تكون مٌدانا للبحث الحالً .
ب – عٌنة الإلالبا -:
بعد أَن حدد الباحثة المدرسة لتإلبق التجربدة زار تلدك المدرسدة.فوجد أنهدـا تضدـم
الثانً المتوسإل للعـام الدراسً ( ) ٕٓٔٓ-ٕٓٓ8وبإلرٌق علواأٌة ااتٌدر
أرب لعب لل
لعبة (أ) لتمثل المجموعة التجرٌبٌة األولى التً ت وب األاإلاء اإلمبلأٌة ت وٌبا ً اتٌاً ،ولعبة
(ب) تمثل المجموعة التجرٌبٌة الثانٌة التدً ت دوب األاإلداء اإلمبلأٌدة ت دوٌبا ً وقاأٌاً،أمدا لدعبة
(ا) فتمثددل المجموعددة التجرٌبٌددة الثالثددة التددً ت ددوب األاإلـددـاء اإلمبلأٌددة ت ددوٌبا ً اسددتبارٌا ً .
والجدول (ٕ) ٌوض لك-:

المجموعا

جدول (ٕ)
عدد أفراد عٌنة البحث النهاأٌة
عدد الإلالبا
عدد الإلالبا قبل
الراسبا
االستبعاد
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ٔٗ

8

ٕٖ

ٖ8
ٓٗ
ٕٓٔ

7
ٔٔ
ٕ7

ٕٖ
ٕ8
ٖ8

ً
رابعــا  :تكافؤ جممىعات انبحث-:
حر د الباحثددة قبددل بدددء التجربددة علددى تكددافإ مجموعددا البحددث الددثبلث فددً عدددد مددن
المتهٌرا التً قد تإثر فً نتاأت التجربة  ،و المتهٌرا ـً -:
ٔ .درجددا مدداد اللهددة العربٌددة فددً االاتبددار النهدداأً لل د األول المتوسددإل للعددام الدراسددً
( ٕٓٓ8 -ٕٓٓ9م ) .
عند حساب الباحثة المتوسإل الحسابً واالنحرا المعٌاري والتباٌن لمجموعا البحدث الدثبلث
ح ل على النتاأت اآلتٌة :
المجموعة التجرٌبٌة األولى المتوسإل الحسدابً ( ) ٙ٘,8ٙاالنحدرا المعٌداري (ٕٓ )8,التبداٌن
()9ٔ,ٖ9ٙالمجموعدددة التجرٌبٌدددة الثانٌدددة المتوسدددإل الحسدددابً (ٖ ) ٙ٘,8االنحدددرا المعٌددداري
( )9,ٓٙ9التبدددداٌن ( ٘ٔٗ ) 7٘,المجموعددددة التجرٌبٌددددة الثالثددددة المتوسددددإل الحسددددابً (٘) ٙ7,ٙ
االنحرا المعٌاري (ٗ ) ٔٓ,ٙالتباٌن(ٖ٘ٓ.) ٖٔٔ,
ٕٔ-ٕ .العمر الزمنً محسوبا ً باللهور لإلالبا العٌنة .
ح ل المجموعة التجرٌبٌة األولدى علدى المتوسدإل الحسدابً (  )ٔ7ٓ,8ٙاالنحدرا المعٌداري
(ٗ )ٔٗ,ٙالتبدددداٌن (ٔٗ) ٕٔٗ,المجموعددددة التجرٌبٌددددة الثانٌددددة المتوسددددإل الحسددددابً ()ٖٔٙ,ٕ9
االنحدددرا المعٌددداري ( ) ٔٔ,79التبددداٌن (ٔ) ٖٔ9,8المجموعدددة التجرٌبٌدددة الثالثدددة المتوسدددإل
الحسابً( ) ٔٙ9االنحرا المعٌاري (ٗٓ ) ٔٙ,التباٌن(. ) ٕ٘7,ٕ9
ٖ .درجا االاتبار القبلً فً المعلوما السابقة فً اإلمبلء.
ح ددل المجموعددة التجرٌبٌددة األولددى علددى المتوسددإل الحسددابً (ٖٔ ) ٘,االنحددرا المعٌدداري
( ) ٔ,ٖ7التباٌن () ٔ,988المجموعدة التجرٌبٌدة الثانٌدة المتوسدإل الحسدابً (  )ٗ,79االنحدرا
المعٌددداري (  )ٔ,ٗ8التبددداٌن (ٕٗ)ٕ,المجموعدددة التجرٌبٌدددة الثالثدددة المتوسدددإل الحسدددابً()٘,٘9
االنحرا المعٌاري (ٖٖٓ ) ٗ,التباٌن(٘. ) ٔ9,7
ٖ-التح ٌل الدراسً آلباء عٌنة البحث :
تبٌن إن إلالبا مجموعا البحث الثبلث متكافأة إح اأٌا فً التح ٌل الدراسً
لآلباء إ ظهر نتاأت البٌانا وباستعمال مرب كاي (كإ) إن قٌمة مرب كاي المحسوبة بله
( )ٓ,98و ً ا هر من قٌمة مرب كاي الجدولٌة البالهة ( ) ٕٖ,ٙ9عند مستو داللة(٘ٓ)ٓ,
وبدرجة حرٌة (ٗٔ) .
ٗ.التح ٌل الدراسً ألمها عٌنة البحث -:
تبٌن إن إلالبا مجموعا البحث الثبلث متكافأة إح اأٌا فً التح ٌل الدراسً
لؤلمها إ ظهر نتاأت البٌانا وباستعمال مرب كاي (كإ) إن قٌمة مرب كاي المحسوبة
بله (ٖٗ )ٓ,و ً ا هر من قٌمة مرب كاي الجدولٌة البالهة (ٖٓ ) ٔ,عند مستو داللة
(٘ٓ )ٓ,وبدرجة حرٌة (ٕٔ) .
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٘.االاتبـار القبلـً (المعلوما السابقة ) -:
ح ل المجموعة التجرٌبٌة األولدى المتوسدإل الحسدابً (ٖٔ ) ٘,االنحدرا المعٌداري() ٔ,ٖ7
التبدداٌن ()ٔ,988المجموعددة التجرٌبٌددة الثانٌددة المتوسددإل الحسددابً ( )ٗ,79االنحددرا المعٌدداري
( )ٔ,ٗ8التبددداٌن (ٕٗ)ٕ,المجموعدددة التجرٌبٌدددة الثالثدددة المتوسدددإل الحسدددابً( )٘,٘9االنحدددرا
المعٌاري (ٖٖٓ )ٗ,التباٌن(٘. )ٔ9,7
ً
خامسا  :ضبط املتغريات اندخُهة (غري انتجزَبُة ) -:
ٔ .المتهٌرا التً قد تإثر فً السبلمة الداالٌة للتجربة و ً -:
أ .ظرو التجربة والحوادث الم احبة .
ب  .االندثار التجرٌبً .
ا .أدا القٌــاس .
د  .العملٌا المتعلقة بالنضت .
ـ  .ااتٌار أفراد عٌنة البحث.
ٕ.المتهٌرا التً قد تإثر فً السبلمة الاارجٌة للتجربة و ً -:
أ.سرٌة البحث.
ب.القاأم بالتجربة.
ا .الماد العـلمٌة .
د .توزٌ الح ـص .
ـ  .المد الزمنٌة .
و.الوساأل التعلٌمٌة .
ز .بناٌـة المدرسـة .
ً
سادسا  :متطهبــات انبحــث -:
ٌتإللب البحث الحالً اإلجراءا اآلتٌة -:
ٔ .تحدٌد الماد العلمٌة -:
حدددد الباحثددة المدداد العلمٌددة التددً ستدرسددها لإلالبددا مجموعددا البحددث الددثبلث فددً إثندداء مددد
التجربة على وفدق مردردا المدنهت وتسلسلهدـا الزمندً فدً كتداب اإلمدبلء المقدرر تدرٌسد و دً
أربعة موضوعا .
ٕ .تحدٌد األ ــدا العــامة -:
الاامس معا دد
أا الباحثة األ دا العامة من كتاب إلراأق تعلٌم اللهة العربٌة لل
إعداد المعلمٌن والمعلما ال ي أ درت وزار التربٌة ،ٔ88ٔ,ص. ،ٖٔ9-ٖٔ7
ٌٖ .اهة األ دا السلوكٌة - :
من الضروري فً العملٌة التربوٌة تحدٌد األ دا السلوكٌة  ،والهد السلوكً :
ٌتوق من الإلالب ان ٌظهر من سلوك بعد انتهاء عملٌة التعلٌم ا ٌمكن مبلحظة ا

و مدا

السددلوك وقٌاسد وتسددتند األ دددا السددلوكٌة علددى فرضددٌة مإدٌهددا  .و ددً ضددرور مهمددة
لتعلٌم ماإلإل لٌمكن تقوٌم نتاأج ( مهراوي ،والربٌعً  ،ٕٓٓٙ ،ص.)ٔ99
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وقد التق الباحثة األ دا السلوكٌة لموضوعا البحث من األ ددا العامدة لئلمدبلء ومحتدو
الثدانً المتوسدإل معتمدد المسدتوٌا الثبلثدة فدً المجدال
الماد الدراسٌة من كتاب اإلمبلء لل
المعرفً فً ت نٌ ( بلوم ) لؤل دا السلوكٌة (المعرفدة – الرهدم – التإلبٌدق ) إ بلهد (ٗٗ)
دفا ً سلوكٌا ً  ،والجدول (ٖ) ٌوض لك.
الجدول (ٖ)
توزٌ األ دا السلوكٌة للموضوعا اإلمبلأٌة على وفق المستوٌا الثبلثة لت نٌ بلوم .
عدد األ دا السلوكٌة
المجموع
الموضوعا
التإلبٌق
الرهم
المعرفة
ٔٔ
ٗ
ٖ
ٗ
ٔ .رسم الهمز المتوسإلة على األل .
ٔٔ
ٗ
ٖ
ٗ
ٕ .رسم الهمز المتوسإلة على الواو .
ٔٔ
ٗ
ٖ
ٗ
ٖ .رسم الهمز المتوسإلة على الٌاء .
ٔٔ
ٗ
ٖ
ٗ
ٗ .رسددم الهمددز المتوسددإلة مرددرد علددى
السإلر .
ٗٗ
ٔٙ
ٕٔ
ٔٙ
المجموع
ٗ .إعداد الاإلإل التدرٌسٌة -:
دٌن فدً علدوم
وقد عرض الباحثة نمدا ا لتلدك الاإلدإل علدى مجموعدة مدن الابدراء والمتا
اللهة العربٌة  ،وإلراأق التدرٌس وفً العلدوم التربوٌدة والنرسدٌة ملحدق (ٔ) وفدـً ضدوء آراأهدم
ومبلحظاتهم أجر الباحثة التعدٌبل البلزمة علٌهـا وأ بح جا ز للتنرٌ .
٘ .إلرٌقـة التدرٌـس-:
قد اعتمد الباحثدة الإلرٌقدة القٌاسدٌة فدً تددرٌس اإلمدبلء لإلالبدا مجموعدا البحدث الدثبلث
وأسالٌب الت وٌب (ال اتً ،الوقاأً ،االسدتباري ) ثدم التملٌدة علدى الإلالبدا لمعرفدة اثدر د
األسالٌب فً ت وٌب األاإلاء اإلمبلأٌة .
 .ٙأسلوب إجراء التجربة -:
أجر الباحثة ابلل تإلبٌقها للتجربة ماٌؤتً -:
ٔ .درسد الباحثددة بنرسددها مجموعددة البحددث الددثبلث علددى وفددق الاإلددإل التددً أعدددتها تضددم
إلرٌقددة تدددرٌس موحددد علددى وفددق الإلرٌقددة القٌاسددٌة لمجموعددا البحددث الددثبلث واإلددة
موحد لحل التمرٌنا الاا ة بكل موضوع ونمو ا لت وٌب األاإلاء اإلمبلأٌة علدى
وفق أسالٌب الت وٌب(ال اتً  ،الوقاأً ،االسدتباري ) المبلحدق (ٕ) (ٖ ) (ٗ) توضد
لك.
ٕ .اسددتعمل الباحثددة الوسدداأل التعلٌمٌددة اتهددا لإلالبددا مجموعددا البحددث الددثبلث و ددً
الإلبالٌر األبٌض والإلبالٌر الملدون والسدبور والكتداب المقدرر تدرٌسد لل د الثدانً
المتوسإل.
.7أدا البحــث :
ولما كان البحث ٌتإللب إعداد ااتبار بعدي لقٌاس تح ٌل إلالبدا مجموعدا البحدث
الثبلث التجرٌبٌة بعد االنتهاء من التجربة لمعرفة مد تؤثٌر أسالٌب الت وٌب (ال اتً  ،الوقاأً
 ،االسددتباري ) فددً تح ددٌل إلالبددا ال د الثددانً المتوسددإل فددً اإلمددبلء ولعدددم وجددود ااتبددار
بال د والثبا وٌهإلً الموضوعا المقرر تدرٌسها ل ا أعد الباحثة
تح ٌلً جا ز ٌت
ااتبارا بعدًٌا فً ضوء األ دا السلوكٌة ومسدتوٌاتها ومحتدو المداد العلمٌدة المحددد للتجربدة
والزمن المستهر فً تدرٌس ا المحتو والملحق (٘) ٌوض لك وكاالتً:
ٌ .9اهة فقرا االاتبار -:
ااتار الباحثة نمإل االاتبارا الموضوعٌة فً ٌاهة فقرا االاتبار و اه
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الباحثة (ٖٓ) فقر موزعة على سإالٌن ما  :األول ٌتكدون مدن (٘ٔ) فقدر مدن ندوع االاتٌدار
بقدرتها على تهإلٌة اكبر قدر ممكن من الماد وسرعة ت حٌحها ،وانهدا
من متعدد التً تو
تعمل على معرفة األاإلاء ومواإلن الضدع فدً الدراسدة لدد الإلالبدا ( ،ٔ888،صٕٔ-
ٖٔ )  ،زٌاد على لك قدرتها فدً قٌداس العدٌدد مدن مارجدا الدتعلم والثدانًٌ :تكدون مدن (٘ٔ)
فقر من ندوع التكمٌدل التدً تو د بؤنهدا سدهلة اإلعدداد والت دحٌ وتهإلدً مسداحة كبٌدر مدن
الماد ,فضبل عن ان التامٌن فٌها ال مجال ل .
(أبو عبلم  ،ٔ897،صٗ ،ٔ7صٖٕٓ)
د االاتبار -:
عرض الباحثة فقرا االاتبار التح ٌلً مد األ ددا السدلوكٌة علدى مجموعدة
ٌن الملحدق (ٔ) فدً اللهدة العربٌدة وإلراأدق تدرٌسدها ،والعلدوم التربوٌدة
من الابراء والمتا
والنرسٌة ،لمعرفة مد مبلأمة االاتبار لقٌداس محتدو المداد مدن ادبلل أ ددافها السدلوكٌة ومدن
الثانً المتوسإل وقد ح ل جمٌ
حٌث سبلمة بناأها ،ومد مبلأمتها لمستو إلالبا ال
عدددل
فقددرا االاتبددار علددى اترددا الابددراء بنسددبة (ٓ )%9فددؤكثر.م األا د بمبلحظدداتهم  ،إ ُ
بعض الرقرا م إجراء تعدٌبل بسٌإلة فً ٌاهتها اللهوٌة .
إعداد تعلٌما االاتبار  :وضع الباحثة التعلٌما اآلتٌة-:
ٔ.تعلٌما اإلجابة :
عند إعداد تعلٌما اإلجابة ٌجب ان تكون واضحة ومات ر ،وان تبدٌن للمتعلمدا
المإل لدددوب مدددنهن وإلرٌقدددة تسدددجٌل اإلجابدددا والوقددد المحددددد لئلجدددـابة ( أبدددو عدددبلم ،ٔ897،
ٌاهة التعلٌما الاا ة باالاتبار وكٌرٌة اإلجابة عنها وعدد فقراتها.
ص، ) ٕٕ9وقد تم
ٕ.تعلٌما الت حٌ -:
لقد اعتمد الباحثة فً أثناء ت حٌ اإلجابدا علدى أسداس إعإلداء درجدة واحدد لئلجابدة
ال ددحٌحة ودرجددة ددرر لئلجابددة هٌددر ال ددحٌحة وعامل د الباحثددة الرقددرا المتروكددة معاملددة
اإلجابة هٌر ال حٌحة .

.8التإلبٌق االستإلبلعً لبلاتبار -:
دعوبتها  ،وقدو تمٌٌز دا وفعالٌدة
لهرض التؤكٌد من وضوا فقرا االاتبار  ،ومستو
البدداأل ،والوقد المسددتهر فدً اإلجابددة عنهددا  .إلبقد الباحثددة االاتبددار علدى عٌنددة اسددتإلبلعٌة
الثانً
مماثلة لعٌنة البحث االساسٌة  ،تؤل من (ٓٓٔ) إلالبة من إلالبا ال
المتوسإل فً متوسإلة (االزد ار للبنا ) الموافق ٕٓ ٕٓٓ8/ٕٔ/م  ،بعد ان تؤكد الباحثة من
إكمددال الموضددوعا األربد قبددل د ا التددارٌع و ددً الموضددوعا التددً درسددتها ألفددراد عٌنددة
البحث وقد استهدف الباحثة من لك :
أ.تحدٌد الزمن المناسب لبلاتبار :
تو ددل الباحثددة إلددى تحدٌددد الددزمن المناسددب لبلاتبددار التح ددٌلً بتسددجٌل الددزمن الد ي
اسددتهرقت كددل إلالبددة ومددن ثددم جمعهددا وتقسددٌمها علددى عدددد أفددراد العٌنددة االسددتإلبلعٌة وبدد لك
استارج الباحثة متوسإل زمن االاتبار ،أي تبٌن ان الوق المناسدب إلتمدام اإلجابدة دو (٘ٗ)
دقٌقة .
ب.التحلٌل اإلح اأً لرقرا االاتبار:
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ٌعد تحلٌل فقرا االاتبار حح الباحثة إجابا العٌنة االستإلبلعٌة ،وبعد ا رتب
الدرجا تنازلٌا ً ثم ااتٌر أعلى وأوإلؤ( )%ٕ7من الدرجا حٌث ان اعتماد نسبة ()%ٕ7
العلٌا والدنٌا ٌقدم لنا مجموعتٌن بؤق ى ما ٌمكن من حجم وتماٌز .
وقد بلغ عدد الإلالبا فً كل مجموعة ( )ٕ7إلالبة  ،إ تراوح درجا المجموعة العلٌا بٌن
(ٕٔ )ٕ9-درجة ودرجا المجموعة الدنٌا ( )ٖٔ-7درجة حلل إجابا المجموعتٌن العلٌا
والدنٌا إح اأٌا على وفق الاإلوا اآلتٌة -:
ٔ .معامل عوبة الرقر -:
عند حساب معامل عوبة كل فقر من فقرا االاتبار ،وجد ان قٌمتها تراوح بٌن
(ٖ٘ )%و(٘. )%ٙ
ٕ .قو تمٌٌز الرقرا -:
بعد حساب قو تمٌٌز كل فقر من فقرا االاتبار  ،وجد أنها تتراوا بٌن (ٖٖ)%
و(.)%ٙ7
ٖ .فعالٌة البداأل الااإلأة :
وبعد ان أجر الباحثة العملٌدا اإلح داأٌة البلزمدة لحسداب فعالٌدة البدداأل هٌدر ال دحٌحة
لرقرا السإال األول من االاتبار وجد أنها تتراوا بٌن ( )ٓ,ٕٙ-و( . )ٓ,ٔٔ-أي ان البداأل
الااإلأة قد ج ب إلٌها عددا ً من إلالبا المجموعة الدنٌا اكبر من إلالبا المجموعدة العلٌدا ،لد ا
تقرر اإلبقاء علٌها جمٌعا ً من دون تهٌٌر .
ٓٔ.ثبا االاتبار -:
لحساب ثبا االاتبار استادم الباحثة إلرٌقة التجزأة الن درٌة()split-halfالتدً تعدد
من أكثر إلراأق ثبا االاتبار استاداما ً  ،ألنها تتبلفى عٌدوب بعدض الإلراأدق األادر (اإلمدام
 ،ٔ88ٓ،صٔ٘)  ،فبلغ ( ، )ٓ,77ثم ح بمعادلدة سدٌبرمان – بدراون فؤ دب معامدل ثبدا
االاتبار (٘ )ٓ,9و و معامل ثبا جٌد.
.9جراء تإلبٌق االاتبار -:
أابر الباحثة الإلالبا قبل أربعة أٌام من إجراء االاتبار و لك لتحقٌق التكافإ بٌن أفدراد
عٌنة البحث فً االستعداد والتهٌإ لبلاتبار  ،وقد إلبق االاتبار على مجموعا البحث الدثبلث
ٌوم الامدٌس الموافدق ٖٔ ٕٓٓ8 /ٕٔ /فدً السداعة الثامندة وامدس وأربعدٌن دقٌقدة دباحاً,وقد
ساعد بعض مدرسا اللهة العربٌة الباحثة فً اإللرا على تإلبٌق االاتبار
من اجل المحافظة على سٌر االاتبار سٌرا ً إلبٌعٌا كما فً الملحق (. )9
ً
سابعــا .عمهُة انتصحُح -:
ٔ .تعلٌمددا الت ددحٌ  -:لقددد اعتمددد الباحثددة فددً أثندداء ت ددحٌ اإلجابددا علددى أسدداس إعإلدداء
درجة واحد لئلجابة ال حٌحة ودرجة رر لئلجابة هٌر ال حٌحة وعامل الباحثة الرقرا
المتروكة معاملة اإلجابة هٌر ال حٌحة .
ٕ .إلرٌقة الت حٌ -:
حح الباحثة بت حٌ األورا الاا ة باالاتبار البعدي على أساس الدرجة العلٌدا (ٓٔ)
والدرجة الدنٌا ( رر) .
ٖ .ثبا الت حٌ -:
اسددتادم الباحثددة ثبددا الت ددحٌ لبلاتبددـار التح ددٌلً علددـى وفددق أسددلوب (االترددا بددٌن
الم ححٌن) وبعد إتمام العملٌا اإلح اأٌة تم حساب معامل الثبا إ بلغ
(  )ٓ,98و و معامل ثبا ( جٌد).
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ً
ثامنـا.انىســـائـم اإلحصـــائُة -:
استعمل الباحثة الوساأل اإلح اأٌة اآلتٌة فً إجراءا البحث وتحلٌل نتاأج -:
ٔ .تحلٌل تباٌن األحـــادي-:
الوسٌلة لمعرفة داللة الردرو بدٌن مجموعدا البحدث الدثبلث عندد التكدافإ
استعمل
اإلح اأً لعدد من المتهٌرا ( العمر الزمنً محسوب باللهور ،التح ٌل الدراسً للعام
الدراسددً السددابق  ،درجددا االاتبددار القبلددً ) وفددً حسدداب داللددة الرددرو فددً النتدداأت النهاأٌددة
ومعادلتـ -:
=

متوسإل المربعا بٌن المجموعا
متوسإل المربعا داال المجموعا
(البٌاتً  ،زكرٌا  ،ٔ877،ص)ٖٔٙ

ٕ .مـرب كــاي (كإ) -:
الوس ٌلة لمعرفة داللة الردرو بدٌن مجموعدا البحدث الدثبلث عندد التكدافإ
استعمل
اإلح اأً فً متهٌري التح ٌل الدراسً لآلباء ولؤلمها  .ومعادلت -:
(التكرار الملا د – التكرار المتوق )ٕ
كإ= مت
التكرار المتوق
(ٌونس ،فرحا  ،ٔ89ٙ ،ص)ٖ97
ٖ .معامــل ارتباإل بٌرســون -:
الوسٌلة لحساب معامل ثبا الت حٌ .
استعمل
ن مت س ص – (مت س)(مت ص)
ر=
ٕ
ٕ
ٕ
ٕ
[ (ن مت – (مت س) ] [ (ن مت ص – (مت ص) ]
(البٌاتً  ،زكرٌا  ، ٔ877،ص )ٖٔ9
ٗ .إلرٌقـة لٌرٌـ Sheffe :
الوسٌلة لمعرفة اتجا الررو بٌن مجموعا البحث الثبلث .
استعمل
(المحسوبة )=

سٔـ سٕ
مع×

.
ٔٔ+
ٕ
نٔ ن
)(Class: 1970,P.394

٘.القٌمة الحرجـة -:
( الحرجة ) =

(مت س ×) ٔ -د
()Leonard: 1971,P:365-360

 .ٙمعامل

عوبة الرقر -:
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عوبة كل فقر من فقرا االاتبار التح ٌلً :

( ن – ن ع )( +ن-ن د )
ص=

ٕ ن
(عود ،ٔ89٘،صٕٗٔ)

.7معامل تمٌٌز الرقر :
الوسٌلة لحساب قو تمٌٌز فقرا االاتبار التح ٌلً .
استعمل
م

=

( ع(ص)) (-د (ص) )
ن
(ابو لبد ،ٔ878،صٖٓٗ)

.9فعالٌة البداأل الااإلأة -:
الوسٌلة إلٌجاد فعالٌة البداأل الااإلأة لرقرا السإال االول فً االاتبار البعدي .
استعمل

فعالٌة البداأل =

نعم-ندم
ن
( الظا ر،ٔ888،صٔ) 8

ٗ .معامــل ارتباإل سٌبرمان -براون -:
ٔ
ٔ
ٕ
ٕر ٕ
رٔٔ =
ٔ +ر ٔ ٔ
ٕ ٕ
( ابو عبلم  ،ٔ897،ص)ٕ97
انفصم انزابع
دٌرا للنتدداأت التددً تو ددل إلٌهددا الباحثددة لمعرفددة اثددر
ٌتضددمن د ا الر ددل عر ً
ضددا وترسد ً
ً
ً
الثانً المتوسإل .
ت وٌب األاإلاء اإلمبلأٌة ( اتٌا ً  ،وقاأٌا ،استبارٌا) لإلالبا ال
أوال ً  :عرض النتائج - :
بعد تإلبٌق االاتبار البعدي على إلالبا مجموعا البحث الثبلث ،وت حٌ اإلجابا ،
جاء النتاأت كاآلتً والجدول( ٗ) ٌوض لك .
جدول ( ٗ)
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المتوسإل الحسابً واالنحرا المعٌاري والتباٌن لدرجا مجموعا
البحث الثبلث فً االاتبار التح ٌلً البعدي.
التباٌن
االنحرا
المتوسإل
العٌنة
المجموعة
المعٌاري
الحسابً
التجرٌبٌة األولى
التجرٌبٌة الثانٌة
التجرٌبٌة الثالثة

ٖٕٖ٘,
ٔٔ٘,9
ٔٗٔٗ,

ٕٖ
ٕٖ
ٕ8

ٖٔ,7
ٔ,7ٙ
ٔ,ٙ8

ٕٖٓ,
ٖٓٔ,
ٕ,9ٙ

ٔ .الموازنة بدٌن :المجموعدة التجرٌبٌدة األولدى (األسدلوب الد اتً) والمجموعدة التجرٌبٌدة الثانٌدة
(األسلوب الوقاأً).
جدول (٘)
قٌمتا لٌرٌ المحسوبة والحرجة للموازنة بٌن متوسإلً درجا إلالبا المجموعة
التجرٌبٌة األولى والمجموعة التجرٌبٌة الثانٌة فً االاتبار التح ٌلً البعدي
قٌمة لٌرٌة

حجم
العٌنة

المتوسإل
الحسابً

المحسوبة

التجرٌبٌة األولى

ٕٖ

ٖٕٖ٘,

ٕ٘ٔٔ,

التجرٌبٌة الثانٌة

ٕٖ

ٔٔ٘,9

المجموعة

مستو الداللة

الحرجة
ٕ,ٗ8

دالددددددة إح دددددداأٌا
عند
مستو (٘ٓ)ٓ,

ٕ .الموازنة بٌن  :المجموعة التجرٌبٌة األولى (األسدلوب الد اتً ) والمجموعدة التجرٌبٌدة الثالثدة
(األسلوب االستباري).
جدول ()ٙ
قٌمتا لٌرٌ المحسوبة والحرجة للموازنة بٌن متوسإلً درجا إلالبا المجموعة
التجرٌبٌة األولى والمجموعة التجرٌبٌة الثالثة فً االاتبار التح ٌلً البعدي .
حجم
العٌنة

المتوسإل
الحسابً

قٌمة لٌرٌ
المحسوبة الحرجة

مستو الداللة

التجرٌبٌة األولى

ٕٖ

ٖٕٖ٘,

ٕ,ٗ8

التجرٌبٌة الثالثة

ٕ8

ٔٗٔٗ,

دالدددة إح ددداأٌا
عند مستو
(٘ٓ. )ٓ,

المجموعة

ٖٔ,9

ٖ .الموازنة بٌن  :المجموعة التجرٌبٌة الثانٌة (األسلوب الوقاأً ) والمجموعدة التجرٌبٌدة الثالثدة
(األسلوب االستباري) .
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جدول ()7
قٌمتا لٌرٌ المحسوبة والحرجة للموازنة بٌن متوسإلً درجا إلالبا المجموعة التجرٌبٌة
الثانٌة والمجموعة التجرٌبٌة الثالثة فً االاتبار التح ٌلً البعدي.

حجم العٌنة

المتوسإل
الحسابً

قٌمة لٌرٌ
الحرجة
المحسوبة

التجرٌبٌة الثانٌة

ٕٖ

ٔٔ٘,9

ٕ,ٗ8

التجرٌبٌة الثالثة

ٕ8

ٔٗٔٗ,

المجموعة

ٕٕٔ,

مستو
الداللة
هٌر دالة
إح اأٌا
عند مستو
(٘ٓ)ٓ,

ثانٌا  :ترسٌر النتاأـت -:
فً ضوء النتاأت التدً تو دل إلٌهدا البحدثٌ ،مكدن ترتدب أسدالٌب الت دوٌب الدثبلث بحسدب
أفضلٌتها ضمن الحدود التً أجرٌ فٌها على النحو اآلتً -:
ٔ .أسلوب الت وٌب ال اتً .
ٕ .أسلوب الت وٌب الوقاأً .
ٖ .أسلوب الت وٌب االستباري.
وتبددٌ ن ترددو متوسددإل تح ددٌل إلالبددا المجموعددة التجرٌبٌددة األولددى البلأددً ددوبن
باألسددلوب ال د اتً علددى متوسددإل تح ددٌل إلالبددا المجموعددة التجرٌبٌددة الثانٌددة البلأددً ددوبن
باألسلوب الوقاأً ومتوسإل تح ٌل إلالبا المجموعة التجرٌبٌة الثالثة البلأً وبن باألسلوب
االستباري ا من ناحٌة ومن ناحٌة أار ال ٌوجد فر بٌن متوسإل تح ٌل إلالبا المجموعة
التجرٌبٌة الثانٌة البلأً وبن باألسلوب الوقاأً ومتوسإل تح ٌل إلالبا المجموعة التجرٌبٌدة
الثالثة البلأً وبن باألسلوب االستباري .
إ ترسر الباحثة نتٌجة البحث باآلتـً -:
إتباع أسلوب ت وٌب اإلمبلء ال اتً للمجموعة التجرٌبٌدة األولدى فدً تددرٌس القواعدد اإلمبلأٌدة
ٌجعلها أكثر رسواا ً فً أ ان الإلالبدا كدونهن اعتمددن علدى حردظ القاعدد اإلمبلأٌدة اتًٌدا عدن
ظهر قلب .
انفصم اخلامس

أوال  :االستنتاجات -:
من ابلل النتاأت التً تو ل إلٌها البحث تستنتت الباحثة اآلتـً -:
ٌعد ممارس ة النلداإل الد اتً مدن المبدادس األساسدٌة فدً التعلدٌم إ ٌعمدل علدى تقوٌدة عملٌدة الدتعلم
وبنجاحها ٌحقق األ دا التعلٌمٌة المرهوب بها .

ً
ثانُا  :انتىصُات -:
فً ضوء نتاأت البحث تو ً الباحثة باآلتـً -:
التؤكٌد على أ مٌة أسلوب الت وٌب ال اتً لئلمبلء فً منا ت إلراأدق تددرٌس اللهدة العربٌدة فدً
كلٌا التربٌة والتربٌة األساسٌة .
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ً
ثانثا  :املقرتحــات -:
الدراسة تض الباحثة بعض المقترحا اآلتٌة -:
استكماال لما تو ل إلٌ
إجددراء دراسددة تجرٌبٌددة مماثلددة للدراسددة الحالٌددة لإللبددة المدددارس المتوسددإلة الاا ددة بالإللبددة
المتمٌزٌن .
املصادر انعزبُة :
 القران الكرٌم .ٔ .إبرا ٌم  ،حافظ  ،دٌوان حافظ إبرا ٌم  ،أ ،إلٕ ،دار العود  ،بٌرو ٔ89ٓ،م.
بدن مكدرم ،لسدان العدرب ،ا  ،ٔ٘،ٔٔ ،ٔ،ٗ،إلٔ
ٕ .ابن منظدور،أبً الرضدل جمدال الددٌن
دار ادر للإلباعة والنلر ،بٌرو  ،لبنان  ،د. .
ٖ .ابددو عبلم،رجدداء محمددود ،قٌدداس وتقددوٌم التح دٌل الدراسددً ،إلٔ،دار القلددم للنلددر والتوزٌ د
،الكوٌ ٔ897،م.
 ،مبادس القٌاس النرسً والتقٌٌم التربوي للإلالب الجدامعً والمعلدم العربدً
ٗ .ابو لبد ،سب
،إلٔ،مإلبعة عمال المإلاب التعاونٌة ،عمان ٔ878م.
٘ .اإلمام ،م إلرى محمود وآارون ،التقوٌم والقٌاس ،دار الحكمة للإلباعة والنلر،بهداد
ٔ88ٓ،م.
.ٙاستٌت  ،سمٌر لرٌ  ،علـم اللهة التعلٌمً  ،جامعة الٌرموك  ،دار األمل،للنلر
والتوزٌ  ،اربد ،األردن  ،ب . ،
.7بودرع ،عبد الرحمن  ،وآارون  ،اللهة و بناء ال ا  ،كتاب األمة العددٔٓٔ ،إلٔ،
مإلبعة وزار األوقا واللإون اإلسبلمٌة  ،قإلر ٕٓٓٗ ،م .
 .9البٌاتً ،عبد الجبار توفٌق و زكرٌا اثناٌوس،اإلح اء الو رً واالستداللً فً التربٌة
وعلم النرس ،مإلبعة مإسسة الثقافة العالمٌة  ،بهداد ٔ877،م .
 . 8الثعالبً  ،أبو من ور،عبد الملك بن بن إسماعٌل ،فق اللهة وأسرارالعربٌة
،تحقٌق مجدي فتحً السٌد  ،المكتبة التوفٌقٌة ،القا ر  ،د. .
ٓٔ .الجلعمً  ،مثنى علوان  ،دراسة مقارنة بٌن أسلوبً المنظور والمسموع فً تح ٌل
التبلمٌ فً ماد اإلمبلء ،كلٌة التربٌة،جامعة بهداد ٔ89ٗ ،م( رسالة ماجستٌر هٌر
منلور ).
ٔٔ.الراوي  ،تركً عبد الهرور  ،تدرٌبا عامة فً اإلمبلء والتعبٌر للمبتدأٌن
،بهداد  ٕٓٓٓ،م .
األول
ٕٔ.الراوي  ،أٌمن عبد العزٌز  ،اثر ثبلثة أسالٌب ااتبارٌ فً تح ٌل إلالبا ال
المتوسإل فً اإلمبلء  ،كلٌة التربٌة،جامعة بهداد ٔ889 ،م  (،رسالة ماجستٌر
هٌر منلور ).
الاامس معا د
ٖٔ .الرحٌم  ،احمد حسن  ،وآارون  ،إلراأق تعلٌم اللهة العربٌة لل
الثانً معا د المعلمٌن المركزٌة ،وزار التربٌة ،
إعداد المعلمٌن والمعلما وال
العرا  ،إل ٗ ٔ88ٔ ،م .
ٗٔ .الزوبعً  ،عبد الجلٌل  ،احمد الهنام  ،منا ت البحث فً التربٌة  ،أ،مإلبعة
جامعة بهداد ٔ89ٔ ،م .
٘ٔ .سلمان  ،نسرٌن جبار ،اثر تجزأة القواعد اإلمبلأٌة وتإلبٌقاتها فً تح ٌل إلدبلب ال د
الثانً المتوسإل فً ماد اإلمبلء  ،كلٌة التربٌة ،جامعة دٌالى ٕٓٓٗ ،م (،رسالة
ماجستٌر هٌر منلور ) .
. ٔٙلحات  ،حسن  ، ،تعلٌم اإلمبلء فً الوإلن العربً ( أسس  ،وتقوٌم ،وتإلوٌر ) ،
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إل ٗ  ،الدار الم رٌة اللبنانٌة  ،القا ر ٔ888 ،م .
 .ٔ7ـــــــــ  ،تعلٌم اللهة العربٌة بٌن النظرٌة والتإلبٌق  ،إلٗ  ،الدار
الم رٌة اللبنانٌة ٕٓٓٓ،م .
 .ٔ9بلا ،سمٌر ٌونس ،سعد الرلٌدي  ،التدرٌس العام وتدرٌس اللهة العربٌة ،
إلٕ ،مكتبة الربلا للنلر والتوزٌ  ،الكوٌ  ٕٓٓ٘ ،م .
 .ٔ8ظاظا  ،حسن  ،اللسان واإلنسان مدال إلى معرفة اللهة  ،إلٕ ،دار القلم للإلباعة
والنلر والتوزٌ  ،دملق  ٔ88ٓ،م .
ٕٓ .الظا ر ،زكرٌا وآارون ،مبادس القٌاس والتقوٌم فً التربٌة ،إلٔ،دارالثقافة
للنلر والتوزٌ ،عمان ،األردن ٔ888،م.
األول
ٕٔ .العزاوي  ،نضال مزاحم رلٌد  ،بناء برنامت لتدرٌس ماد اإلمبلء لإللبة ال
المتوسإل فً ضوء أ دا الماد وتإلبٌق  ،كلٌة التربٌة ،جامعة بهداد  ٕٓٓ7 ،م ،
(أإلروحة دكتورا ) .
ٕٕ.عود ،احمد سلٌمان ،القٌاس والتقوٌم فً العملٌة التربوٌة التدرٌسٌة  ،إل٘ ،اربد ،دار األمل
للنلر والتوزٌ ٔ89٘،م.
ٖٕ  .الررا ٌددي ،أبددً عبددد الددرحمن الالٌددل بددن احمددد  ،كتدداب العددٌن ،ا ،9دار ومكتبددة الهددبلل ،
تحقٌق د.مهدي المازومً و د .إبرا ٌم السامراأً  ،د. .
ٕٗ .محجوب  ،عباس ،ملكبل تعلم اللهة العربٌة حلول نظرٌة وتإلبٌقٌة  ،إلٔ ،دار الثقافة
،الدوحة  ٔ89ٙ ،م .
ٕ٘ ، .باا محمود  ،التقوٌم  ،مرهوم ،أ داف ،أدوات م تركٌز ااص على
االاتبارا المقالٌة والموضوعٌة  ،الجامعة المستن رٌة ،بهداد ٔ888،م.
 .ٕٙم إلرى  ،إبرا ٌم  ،وآارون  ،المعجم الوسٌإل  ،ا ٔ ،مإلبعة دار الدعو  ٔ898م .
 .ٕ7معرو  ،ناٌ محمود  ،ا اأص العربٌة وإلر تدرٌسها ،إلٔ  ،دار النراأس  ،بٌدرو
 ٔ89٘ ،م .
 . ٕ9مهددراوي ،عبددد المددإمن ،سددعٌد بددن حمددد الربٌعددً  ،الددتعلم ال د اتً ،مرهوم د  ،أ مٌت د
،أسالٌب ،تإلبٌقات ،إلٔ،مكتبة الربلا للنلر والتوزٌ ،الكوٌ ٕٓٓٙ ،م .
.ٕ8منسددً  ،عبددد الحلددٌم  ،منددا ت البحددث العلمددً فددً المجدداال التربوٌددة والنرسددٌة  ،دار
المعرفة الجامعٌة  ،جامعة اإلسكندرٌة  ٕٓٓٓ ،م .
ٖٓ .النٌسابوري  ،أبو علً الحسن بن علً الحافظ أبدً عبدد هللا ،المسدتدرك علدى ال دحٌحٌن ،
المجلددد ٕ  ،إلٕ ،دار الكتددب العلمٌددة ،بٌددرو  ،لبنددان ،دراسددة وتحقٌددق م ددإلرى عبددد القددادر
عإلإٕٓٓ،م.
ٖٔ ٌ .دونس ،عدبلء الددٌن ،فرحددا ندور الددٌن حسدن ،مبددادس األسدلوب اإلح داأً  ،مإلبعددة
جامعة بهداد ٔ89ٙ ،م.
الم ادر األجنبٌة :
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Research,Mc Graw,Hill,book Pany ,New york,1971.
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36. Sally , ovalza .''The Teaching of spelling in English Language
Teaching'' Educational research '' Journal, vol. xxx, No. 3 ,1976 .
الملحق (ٔ)
ٌن ال ٌن استعان بهم الباحثة
أسماء الابراء والمتا
فً إجراءا البحث ومتإللبات
اللقب العلمً واسم
الابٌر

األ دا

الجامعة /
الكلٌة

دٌالى /التربٌة
ٔ .أ.د أسماء كاظم
االساسٌة
فندي المسعودي
المستن رٌة
ٕ .أ.د .جمعة رلٌد
التربٌة
الربٌعً
األساسٌة
بهداد  /التربٌة
ٖ .أ.د سعد علً زاٌر
/ابن رلد
دٌالى /التربٌة
ٗ .أ.د عاد حمادي
األساسٌة
دٌالى /التربٌة
٘ .أ.د فاضل عبود
األساسٌة
التمٌمً
دٌالى  /التربٌة
 .ٙأ.د مثنى الجلعمً
األ معً
 .7أ .د.ناظم كاظم جواد دٌالى /التربٌة
األساسٌة
بهداد  /ابن
 .9أ.م.د احمد بحر
رلد
وٌدي
المستن رٌة /
 .8أ.م.د حاتم إل
التربٌةاألساسٌة
السامراأً
بهداد  /ابن
ٓٔ .أ.م.د رحٌم علً
رلد
ال
بهداد  /ابن
ٔٔ .أ.م.د رقٌة عبد
رلد
االأمة
ٕٔ .أ.م.د رٌاض حسٌن دٌالى /التربٌة
األساسٌة
علً
دٌالى /التربٌة
ٖٔ .أ.م.د هاد هازي
عبد
دٌالى /التربٌة
ٗٔ .أ.م.د علً
األساسٌة
هناوي
دٌالى /التربٌة
٘ٔ .أ.م.د مازن عبد
األساسٌة
الرسول
دٌالى  /التربٌة
 .ٔٙم.د أمٌر محمود
اضٌر
كلٌة التربٌة /
 .ٔ7م.د جاسم علً
الرازي

الاإلإل
التدرٌسٌة

السلوكٌة
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

العملٌا
اإلح اأٌة

المجال
اللهوي

*
*

*

*
*
*
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 .ٔ9م .م .أٌمان كاظم
احمد
 .ٔ8المدرسة  /أز ار
حسن
ٕٓ .المدرسة  /منتهى
ٕٔ .المدرسة  /وسن
عبدهللا

دٌالى /التربٌة
األساسٌة
مدرسة
الرواسً
مدرسة
الجوا ر
مدرسة
الجوا ر

أ.د .عادل عبد الرحوي ًصٍف
م.م .بتول فاضل جواد
*
*
*
*

ملحق (ٕ)
ت وٌب األاإلاء اإلمبلأٌة للمجموعة التجرٌبٌة األولى (الت وٌب ال اتً ) .
التملٌة -:
القإلعـة اإلمبلأٌة :
َمونَ ب ُ
ددان
ضار ِ البَلَرٌَّ ِة ال ِعرا َ ِبدوادي ّ
س ّمى العُلَما ُء ال ُم ْهت ُّ
َ
ون ال َح َ
الرافددٌَ ِْن ،والرافِ ِ
لإُ ِ
مدا دِجلَدةُ
ُ
ُ
داب
اقد
العر
وكدان
درا
د
ر
وال
ُ
ً ٌَددإُ م ال ُّ
سدهول وال ِودٌدانَ  ،وٌَ ْ د َعدُ الجبدا َل ،وٌَ
جدوب الهضد َ
ُّ
وال ّ حار ٌ َِ َ ،جد فٌها َمإُ ونت َ ُ و َ
سعادَ ٍ و ُ
سإْ دَ ٍد ٌ .تجدو ُل فدً هاباتِهدا فٌ ْ دنَ ُ
إلعا َم ُ فهً ببلدُ َ
ْ
سد ُ ِم ْ
دن أحجار داٌ .قضدً أٌَّامدا ملإُ دا ً
ِسها َم ُ ِم ْن ألجار ا وٌنا ُم فً ُكهو ِ جبا ِلها فٌن َح ُ فُإو َ
َّ
سدبْحانَ ُ
ِبرإْ ٌ ِة ِجنانِها ،وفُإادَ ُ براأِحتِهدا
ال َب ْه َجةُ وال ُّ
.وكدؤن هللا ُ
ع ٌْنَ ٌْ ِ ُ
س ُ
رور ,فٌبْدإُ ا بان ٌُمت َّ َ َ
سس ّأو َل حضارا ِ بنً آدَم .
ض ِبها آدَ َم عن فِ ْردَو ِس ِ المرقو ِد  ،لٌ َُإ َّ
قَ ْد َ
ع َّو َ
الت ـوٌب -:
بعد االنتهاء من جم أورا االاتبار .
.
ٔ .حح الباحثة متبعة أسلوب الت حٌ اارا ال
ٕ .تض الباحثة اإلا تح الكلمة الااإلأة بلون مهاٌر .
ٖ  .تإللب الباحثة من الإلالبة ت وٌب الكلمة الااإلأة وإعاد كتابتها باللكل ال حٌ فدً مركدر
اإلمبلء التً عدتها من بداٌة العام الدراسً .
مثــال:
َمونَ ب ُ
ددان
ون ال َح
ضدار ِ ال َبلَدرٌَّ ِة ال ِعدرا َ ِبدوادي ّ
س ّمى العُلَما ُء ال ُم ْهت ُّ
َ
َ
الرافددٌَ ِْن ،والرا ِف ِ
لدإُ ِ
مدا دِجلَدةُ
ُ
ُ
ُ
داب
د
الهض
جدوب
ٌ
،و
ل
الجبدا
د
ع
د
ٌ
و
،
و
وال
دهول
س
ال
م
د
ٌ
ً
العراقد
وكدان
درا
د
ر
وال
ِ دٌدانَ
ُّ َدإُ
ُ
ُّ
َ َ
َ
َ ْ َ
وال ّ حار ٌ َِ َ ،جد فٌها َمأونت َ ُ و َ
سدعادَ ٍ و ُ
سدإْ دَ ٍد ٌ .تجدو ُل فدً هابا ِتهدا فٌ ْ دنَ ُ
إلعا َم ُ فهً ببلدُ َ
دن أحجار داٌ .قضدً أٌَّامدا ْ
سد ُ ِم ْ
ملإُ دا ً
ِسها َم ُ ِم ْن ألجار ا وٌنا ُم فً ُكهو ِ جبا ِلها فٌن َحد ُ فُؤو َ
َّ
سدبْحانَ ُ
ِبرإْ ٌ ِة ِجنانِها ،وفُدإادَ ُ براأِحتِهدا
البَ ْه َجةُ وال ُّ
.وكدؤن هللا ُ
ع ٌْنَ ٌْ ِ ُ
س ُ
رور ,فٌبْدء ا بان ٌُمت َّ َ َ
سس ّأو َل حضارا ِ بنً آدَم .
ض بِها آدَ َم عن فِ ْردَو ِس ِ المرقو ِد  ،لٌُوأ َ َّ
قَ ْد َ
ع َّو َ
ملحق(ٖ)
ت وٌب األاإلاء اإلمبلأٌة للمجموعة التجرٌبٌة الثانٌة (الت وٌب الوقاأً)
التملٌـة:
َ
ُ
ددان مدا
ضار ِ البَلَرٌَّ ِة ال ِعرا َ بِوادي ّ
س ّمى العُلما ُء ال ُم ْهت ُّ
َ
ون ال َح َ
الرافدٌَ ِْن والرافِ ِ
َمونَ بلإُ ِ
ُ
دداب
سدددهول وال ِودٌدددانَ  ،وٌَ ْ دددعَدُ الجبدددا َل وٌَجد ُ
ً ٌَدددإُ م ال ُّ
ددوب الهضد َ
دِجلَدددةُ والردددرا ُ وكدددان العراقددد ُّ
وال ّ حار ٌ َِ َ ،جد فٌها َمإُ ونت َ ُ و َ
سعادَ ٍ و ُ
سإْ دَ ٍد ٌ .تجدو ُل فدً هاباتِهدا فٌ ْ دنَ ُ
إلعا َم ُ فهً ببلدُ َ
دن أحجار داٌ .قضدً أٌَّامدا ْ
سد ُ ِم ْ
ملإُ دا ً
ِسها َم ُ ِم ْن ألجار ا وٌنا ُم فً ُكهو ِ جبا ِلهدا فٌن َحد ُ فُإو َ
َّ
سدبْحانَ ُ
ِبرإْ ٌ ِة ِجنانِها ،وفُإادَ ُ براأِحتِهدا
البَ ْه َجةُ وال ُّ
.وكدؤن هللا ُ
ع ٌْنَ ٌْ ِ ُ
س ُ
رور ,فٌبْدإُ ا بان ٌُمت َّ َ َ
سس ّأو َل حضارا ِ بنً آدَم .
ض بِها آدَ َم عن فِ ْردَو ِس ِ المرقو ِد  ،لٌ َُإ َّ
قَ ْد َ
ع َّو َ
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الت وٌب :
.
ٔ .حح الباحثة متبعة أسلوب الت حٌ اارا ال
ٕ .تض الباحثة اإلا ً تح الكلمة الااإلأة بلون مهاٌر م تدوٌن ال واب فوقها.
ٖ .تجم الباحثة األاإلاء اللاأعة التً وقع فٌها الإلالبا وت وهها فً ندص مرٌدد ثدم تملدً
ا النص على تلك المجموعة فً درس أار.
َمونَ ب ُ
دان ما
ضار ِ البَلَرٌَّ ِة ال ِعرا َ بِوادي ّ
س ّمى العُلَما ُء ال ُم ْهت ُّ
َ
ون ال َح َ
الرافدٌَْن،والرافِ ِ
لإُ ِ
الهضاب
جوب
ُ
ً ٌَإُ م ال ُّ
سهول وال ِودٌانَ  ،وٌَ ْ عَدُ الجبا َل ،وٌَ
َ
دِجلَةُ والرُرا ُ وكان العراق ُّ
َمإُ ونت َ ُ
سإْ دَ ٍد
ُ
َ
سوءدَ ٍد ٌ .تجو ُل فً هاباتِها
سعادَ ٍ و ُ
وال ّ حار ٌ َِ َ ،جد فٌها َمأونت َ ُ وإلعا َم ُ فهً ببلدُ َ
ُ
ْ
س ُ ِمن أحجار اٌ .قضً
فٌ ْ نَ ُ ِسها َم ُ ِم ْن ألجار ا وٌنا ُم فً ُكهو ِ جبا ِلها فٌن َح ُ فإو َ
ْ
ِبرإْ ٌ ِة
فٌب ْدإُ ا
ملإُ ا
فُإادَ ُ
ُ
برأٌ ِة ِجنانِها  ،و فوءاد براأِح ِتها
أٌَّاما ملأُها البَ ْه َجةُ وال ُّ
ع ٌْنَ ٌْ ِ ِ ُ
س ُ
رور فٌبْدء ا بان ٌُمت َّ َ َ
َّ
سس ّأو َل حضارا ِ بنً آدَم.
ض بِها آدَ َم عن فِ ْردَو ِس ِ المرقو ِد لٌ َُإ َّ
.وكؤن هللا ُ
سبْحانَ ُ قَ ْد َ
ع َّو َ
القإلعة الاارجٌة -:
عندما ٌ ب الحاا إلى بٌ هللا ٌُحضر َمإُونت َ ُ من التقو فٌبْد ُإ ـا بالتلبٌة والتكبٌر
سإْ دَ ٍد فٌعود بنرس
برإْ ٌ ِة بٌت العتٌق ٌمتلى فُإادَ ُ بال ُ
هلل سبحان وتعالى عندما ٌكحل عٌنٌة ُ
ْ
ملإُ ا ًالبهجة والسرور.
ملحق(ٗ)
ت وٌب األاإلاء اإلمبلأٌة للمجموعة التجرٌبٌة الثالثة (الت وٌب االستباري)
التملٌـة:
َمونَ ب ُ
ددان مدا
ضار ِ البَلَرٌَّ ِة ال ِعرا َ ِبوادي ّ
س ّمى العُلَما ُء ال ُم ْهت ُّ
َ
ون ال َح َ
الرافددٌَ ِْن ،والرافِ ِ
لإُ ِ
دِجلَدددةُ
ُ
ُ
دداب
دد
د
العراق
ددان
د
وك
ددرا
د
ر
وال
سدددهول وال ِودٌدددانَ  ،وٌَ ْ ددد َعدُ الجبدددا َل ،وٌَجد ُ
ً ٌَدددإُ م ال ُّ
ددوب الهضد َ
ُّ
وال ّ حار ٌ َِ َ ،جد فٌها َمإُ ونت َ ُ و َ
سعادَ ٍ و ُ
سإْ دَ ٍد ٌ .تجدو ُل فدً هاباتِهدا فٌ ْ دنَ ُ
إلعا َم ُ فهً ببلدُ َ
ْ
سد ُ ِم ْ
دن أحجار داٌ .قضدً أٌَّامدا ملإُ دا ً
ِسها َم ُ ِم ْن ألجار ا وٌنا ُم فً ُكهو ِ جبا ِلها فٌن َح ُ فُإو َ
َّ
سبْحانَ ُ قَد ْد
ِبرإْ ٌ ِة ِجنانِها ،وفُإادَ ُ براأِحتِ
ال َب ْه َجةُ وال ُّ
ها.وكؤن هللا ُ
ع ٌْنَ ٌْ ِ ُ
س ُ
رور ,فٌبْدإُ ا بان ٌُمت َّ َ َ
سس ّأو َل حضارا ِ بنً آدَم
ض ِبها آدَ َم عن فِ ْردَو ِس ِ المرقو ِد  ،لٌ َُإ َّ
َ
ع َّو َ
الت ـــوٌب - :
.
ٔ .حح الباحثة الدفاتر اإلمبلأٌة اارا ال
ٕ.تض الباحثة اإلا ً تح الكلمة الااإلأة بلون مهاٌر م تدوٌن ال واب فوقها .
ٖ  .تإللددب الباحثددة مددن الإلالبددة أعدداد كتابددة الكلمددة الااإلأددة بلددكلها ال ددحٌ امددس مددرا الن
التكرار ٌساعد على تثبٌ الماد وإكساب مهار الكتابة ال حٌحة.
ددان مدا دِجلَدةُ
َمونَ ب ُ
ضار ِ ال َبلَرٌَّ ِة ال ِعرا َ ِبوادي ّ
س ّمى العُلَما ُء ال ُم ْهت ُّ
َ
ون ال َح َ
الرافدٌَ ِْن ،والرا ِف ِ
لإُ ِ
ُ
ُ
سهول وال ِودٌانَ ،و ٌَ ْ َعدُ
ال
م
ٌ
ً
العراق
وكان
را
ر
وال
ُّ َإُ
ُّ
َمإُ ونت َ ُ
-77ِ-
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الهضاب وال ّ حار ٌ َِ َ ،جد فٌها َمأونت َ ُ و َ
سدإْ دَ ٍد .
جوب
الجبالَ,و ٌَ
ُ
سدعادَ ٍ و ُ
َ
إلعا َم ُ فهدً بدبلدُ َ
ٌتجو ُل فً هابا ِتها فٌ ْ نَ ُ ِسها َم ُ ِم ْن ألجار ا وٌنا ُم فً ُكهو ِ جبا ِلها
ْ
سُ
فٌبْدإُ ا
ملإُ ا
فُإو َ
ددن أحجار ددداٌ .قضدددً أٌَّامدددا ْ
سددد ُ ِمد ْ
ملوء دددا البَ ْه َجدددةُ وال ُّ
سد ُ
فٌن َحددد ُ فُؤو َ
ددرور ,فٌ ْبددددء ا بدددان ٌُمتَّددد َ
َّ
ض بِها آدَ َم عن فِ ْردَو ِس ِ المرقو ِد
ِبرإْ ٌ ِة ِجنانِها ،وفُإادَ ُ براأِحتِها
.وكؤن هللا ُ
ع ٌْنَ ٌْ ِ ُ
سبْحانَ ُ قَ ْد َ
َ
ع َّو َ
سس ّأو َل حضارا ِ بنً آدَم .
 ،لٌ َُإ َّ
ملحق ( ٘ )
االاتبار البعدي ب ورت النهاأٌة
السإال األول:ض اإل تح الكلمة التً تمثل اإلجابة ال حٌحة للرقرا اآلتٌة-:
ب
ٔ .قال اللاعر  :الح ــــــــــــــــ الحرا ِ
( رإوس  ،روإس  ،رأوس ،روءس ) .

تلم بٌن الروابً .

ٕ .ـــــــ مرآ ااٌ .
(الموءمن  ،المإمن ،المأومن ،الموأمن ) .
ٖ .ببلدنا ــــــ ا .
( واء ا  ،واأها  ،وأ ا  ،وآ ا ) .
ٗ.من حرر ـــــــ الاٌ وق فٌ .
( بأرا ً  ،بؤرا ً ،باءرا ً ،بإرا ً ).
٘.أاتً سرنً ــــــ .
(مجٌؤ ا  ،بمجٌأها  ،مجٌإ ا  ،مجٌوء ا) .
.ٙللعرا ــــــ عظٌم .
(تأارٌع  ،تاءرٌع  ،تؤرٌع  ،تاأرٌع ) .
س َّر المسلم ـــــــ بلل رمضان .
ُ .7
(روءٌة  ،رإٌة  ،روأٌة  ،روأٌة ).
 .9حل الحكٌم ـــــــ .
(المسؤلة ،المساألة  ،المساءلة  ،المسآلة ).
.8ـــــــــ الكافر من رحمة رب .
(ٌؤس ٌ ،اءس ٌ ،اأس ٌ ،أس ).
ٓٔ .ض ٌدك على فمك عندما ـــــ .
(تتثؤب  ،تتثاءب  ،تتثاإب  ،تتثاأب ) .
ٔٔ.استلم المترقون ــــــ .
(المكافاأا  ،المكافاء  ،المكافأا  ،المكافؤ ) .
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ٕٔ .الانساء لاعر ـــــــ اسمها .
(تاألق  ،تؤلق  ،تاءلق  ،تأالق ) .
ٖٔ .الز ر ـــــــ زكٌة .
(رأحتها  ،راأحتها  ،راءحتها ،رآحتها ) .
ٗٔ.االمم تتراار ــــــــ .
( مآثر ا ،مأاثر ا  ،ماأثر ا ،ماأاثر ا ).
٘ٔ .المسلم ـــــــ رحٌم .
(فوءاد  ،فوأد  ،فإاد  ،فوأاد ).
السإال الثانً  :أكملً الرراها اآلتٌة بما ٌناسبها :
ٔ .ا ن أقو الحركا ً ــــــــــ .
ٕ .الهمز فً كلمة (قراء ) ً ــــــــــ.
ٖ .فً كلمة (سأل )الهمز المتوسإلة مرسومة على الٌاء الن حركة الهمز ً ـــــ .
ٗ .ان حركة الضم أقو من ـــــــــ.
٘ .ان حركة ــــــ تناسب حر المد الٌاء.
 .ٙقال تعالى (ٌإتً الحكمة من ٌلاء) الهمز فً كلمة(ٌإتً) مرسومة على ــــــــ.
 .7رسم الهمز فً كلمة (لأٌم)على ـــــــ .
 .9تسمى الهمز فً كلمة (ٌؤا ) ــــــــ.
 .8فً كلمة (موبوء ) وقع الهمز بعد حر المد الواو وكان ـــــــــ.
ٓٔ .ان حركة الهمز المتوسإل فً كلمة مإونة ً ـــــــ.
ٔٔ .عند كتابة الهمز ٌجب ان نبلحظ حركتها وحركة الحر ال ي ـــــــ.
ٕٔ .تكتب الهمز المتوسإلة مررد على السإلر ــــــــ للقاعد األ لٌة .
حٌ ساكن مثل كلمة ــــــــ.
ٖٔ .تكون الهمز مرتوحة بعد حر
ٗٔ .الهمز فً كلمة (مأٌن) جاء ـــــــ بعد كسر .
٘ٔ .الهمز فً كلمة (تتؤلم) جاء مرتوحة بعد حر ــــــ .
الملحق ()ٙ
درجا إلالبا مجموعا البحث الثبلث فً االاتبار التح ٌلً البعدي
المجموعة التجرٌبٌة الثالثة
المجموعة التجرٌبٌة األولى المجموعة التجرٌبٌة الثانٌة
الدرجة
الدرجة
الدرجة
ٔ7
ٔ.
ٔ9
ٔ.
ٕ٘
ٔ.
٘ٔ
ٕ.
٘ٔ
ٕ.
ٕ7
ٕ.
ٔ9
ٖ.
ٔ8
ٖ.
ٕٗ
ٖ.
ٕٔ
ٗ.
ٕٔ
ٗ.
ٖٕ
ٗ.
ٖٔ
٘.
٘ٔ
٘.
ٕٓ
٘.
ٔٔ
ٙ.
ٔٔ
ٙ.
ٕٗ
ٙ.
ٗٔ
7.
ٗٔ
7.
ٖٕ
7.
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9.
8.
ٔٓ.
ٔٔ.
ٕٔ.
ٖٔ.
ٔٗ.
ٔ٘.
ٔٙ.
ٔ7.
ٔ9.
ٔ8.
ٕٓ.
ٕٔ.
ٕٕ.
ٕٖ.
ٕٗ.
ٕ٘.
ٕٙ.
ٕ7.
ٕ9.
ٕ8.
ٖٓ.
ٖٔ.
ٖٕ.

ٕ7
ٔ8
ٕ9
ٖٕ
ٕٕ
ٕٕ
ٕٙ
ٕٗ
ٕ٘
ٖٕ
ٕٔ
ٖٓ
ٕ8
ٔ9
ٕٙ
ٖٕ
ٕٙ
ٕ7
ٕٗ
ٕٓ
ٕٔ
ٕٕ
ٔ8
ٕ٘
ٕٕ

المجمــــوع 7٘9 /
عدد أفراد العٌنة /
ٕٖ
المتوسإل الحسابً ٖ٘ /رٖٕ
االنحرا المعٌاري ٕٓ/رٖ
التبـــــاٌن 7ٖ /رٔ

9.
8.
ٔٓ.
ٔٔ.
ٕٔ.
ٖٔ.
ٔٗ.
ٔ٘.
ٔٙ.
ٔ7.
ٔ9.
ٔ8.
ٕٓ.
ٕٔ.
ٕٕ.
ٕٖ.
ٕٗ.
ٕ٘.
ٕٙ.
ٕ7.
ٕ9.
ٕ8.
ٖٓ.
ٖٔ.
ٖٕ.

ٔٙ
ٔ9
ٔٙ
ٕٓ
٘ٔ
ٗٔ
ٕٓ
ٔ7
ٕٔ
ٔٔ
ٔ8
ٕٔ
ٔ8
ٔٙ
ٔ9
ٔ7
٘ٔ
٘ٔ
ٗٔ
ٓٔ
ٗٔ
ٔ7
ٕٔ
ٔ7
ٓٔ

المجمـــــوع ٘ٓٙ /
عدد أفراد العٌنة /
ٕٖ
المتوسإل الحسابً 9ٔ /ر٘ٔ
االنحرا المعٌارئٓ/رٖ
التبـــــاٌن 7ٙ /رٔ
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9.
8.
ٔٓ.
ٔٔ.
ٕٔ.
ٖٔ.
ٔٗ.
ٔ٘.
ٔٙ.
ٔ7.
ٔ9.
ٔ8.
ٕٓ.
ٕٔ.
ٕٕ.
ٕٖ.
ٕٗ.
ٕ٘.
ٕٙ.
ٕ7.
ٕ9.
ٕ8.

ٔ7
ٔ9
ٔ7
٘ٔ
ٕٔ
ٕٓ
ٔٙ
ٔ8
ٓٔ
ٔ7
ٗٔ
ٔ9
ٓٔ
ٔٔ
ٕٔ
٘ٔ
٘ٔ
ٕٔ
ٗٔ
ٔٔ
ٖٔ
ٕٔ

المجمــــــوع ٗٓٙ /
عدد أفراد العٌنة
ٕ8/
المتوسإل الحسابً ٗٔ /رٗٔ
االنحرا المعٌاري 9ٙ/رٕ
ٙ8/رٔ
التباٌــــــن
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الدراســا السـابقة والمـوازنة بٌنها وبٌن الدراسة الحالٌة :
جدول (ٔ)
الدراسة

مكان إجراء
الدراسة

الجلعمًٗٔ89
الراوئ889

ٙٙ

إناث

المتوسإلة

العرا

ٔٓ9

كور وإناث

االبتداأٌة

الباحث
الباحث

العرا

د
الدراسة

حجم
العٌنة

جنس العٌنة

الت مٌم
التجرٌبً

المرحلة
الدراسٌة

القاأم
بالتدرٌس

المد
الزمنٌة
لهران
لهران
ون
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أدا
البحث

ثبلث
مجموعا
تجرٌبٌة

ااتبار
تح ٌل
ي
موضو
عً

الوساأل
اإلح اأٌة

ٕ

معرفة اثر
استعمال ثبلثة
أسالٌب
ااتبارٌ فً
تح ٌل
إلالبا ال
األول المتوسإل
فً ماد
اإلمبلء .

مجموعتان
تجرٌبٌتان

ااتبار
تح ٌل
ي
إمبلأً

تحلٌل
التباٌن
األحادي,
مرب
كاي،
معامل
ارتباإل
بٌرسون
،معامل
سٌبرمان
–براون
,قانون
لٌرٌ ,
معامل
عوبة
الرقرا .

النتاأت

ٔ

معرفة أي
األسلوبٌن
أفضل
(المنظور
والمسموع )
فً تعلٌم
اإلمبلء .

االاتبار
التاأً، ,
معامل
ارتباإل
بٌرسون .

 أفضلٌةاألسلوب
المنظور
على
األسلوب
المسموع
 ال ٌوجداثر
للجنس
فً
التح ٌل
.

أفضلٌة
أسلوب
االاتٌار
من متعدد
على
أسلوب
ملئ
الرراها
واألسلو
ب
االاتبار
ي.
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المتوسإلة

الباحث

لهران ون

ٓٙ

كور

سلمان ٕٗٓٓ

العرا

الدراسة

مكان إجراء
الدراسة

د
الدراسة

جنس العٌنة
حجم
العٌنة

الت مٌم
التجرٌبً

المد
الزمنٌة
القاأم
بالتدرٌس
المرحلة
الدراسٌة

أدا
البحث

الوساأل
اإلح اأٌة

النتاأت

العزاوي ٕٓٓ7

العرا

سالً ٔ87ٙ

معرفة األاإلاء
اإلمبلأٌة
سري النكا

ٔ٘
بناء برنامت لتدرٌس ماد
اإلمبلء لإللبة ال
األول
المتوسإل فً ضوء أ دا
الماد وتإلبٌق .

ٖ7

كور

/

اإلعدادٌة

الباحث

/

مجموعة تجرٌبٌة ومجموعة
ضابإلة
كور

المتوسإلة

الباحث

موضوعً
عاما ً دراسٌا ً كامبلً

ااتبار إمبلأً
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ااتبار تح ٌلً إمبلأً

ٖ

أفضلٌة استعمال
البرنامت التدرٌسً
االاتبار
علىالتاأً ،
المبنً
الإلرٌقة
معامل
ارتباإل
التقلٌدٌة.
بٌرسون ،معادلة معامل
ل عوبة معادلة معامل تمٌٌز
الرقر ،
معادلة
فعالٌة
ااتبار
البداأل
الااإلأة .
تح ٌلً

٘

مجموعة
تجرٌبٌة
ومجموعة
ضابإلة

ٕ٘ %من الإلبلب
لم ٌقعوا فً أاإلاء
إمبلأٌة ٘ٔ  %من الإلبلب
ااإلإوا فً امس
كلما .
عدد الكلما التً ااإلؤ فٌها
الإلبلب قبل التدرٌب ٖ٘
كلمة
وبعد
التدرٌب  9كلما
/

ٗ

أفضلٌة
أسلوب
تجزأة
القواعد
اإلمبلأٌة
و
تإلبٌقاتها
على
الإلرٌقة
التقلٌدٌة.
االاتبار
التاأً،
ااتبار
مرب
كاي،،معا
مل
ارتباإل
بٌرسون,
معادلة
عوبة
الرقر ،معا
دلة
معامل
قو
التمٌٌز،م
عادلة
فعالٌة
البداأل
الااإلأة .
معرفة اثر
تجزأة القواعد
اإلمبلأٌة
وتإلبٌقاتها فً
تح ٌل إلبلب
الثانً
ال
المتوسإل فً
ماد اإلمبلء .
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كاها ٘ٔ89

الوالٌا المتحد األمرٌكٌة

سا للكراٌة فً
التحقق من مد مبلءمة اإلمبلء مقٌا ً
اللهة الٌابانٌة

79

كور وإناث

المجمعً
ٕٓٔٓ

العرا

معرفة اثر اإلمبلء االستباري وال اتً والوقاأً فً
ت وٌب األاإلاء االمبلأٌة لد إلالبا ال
الثانً المتوسإل .

ٖ8

إناث

ثبلث مجموعا تجرٌبٌة

الباحث
المتوسإلة

/
االبتداأٌة
و
المتوسإلة
و
اإلعدادٌة
أرب مجموعا تجرٌبٌة

/

ثبلثة ألهر

ااتبارا فً اإلمبلء المتدرا والمنقول .ااتبار
الكراٌة فً اللهة الٌابانٌة .ااتبار مقابلة لروٌة .

معامل ارتباإل بٌرسون .

سٌتم عرضها فً
الر ل الرب .
تحلٌل التباٌن األحادي,مرب كاي ،معامل ارتباإل
بٌرسون  ,سٌبرمان –براون
قانون لٌرٌ  ,القٌمة الحرجة، .معادلة معامل
ال عوبة معادلة معامل
تمٌٌز الرقر  ،معادلة فعالٌة البداأل الااإلأة
ااتبار تح ٌلً موضوعً

7
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ان ااتباري اإلمبلء
المتدرا والمنقول ٌعدان أسلوبً عالٌٌن ال د
والثبا الاتبار الكراٌة فً اللهة الٌابانٌة.

ٙ
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