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 طالب املرحلة املتوسطة يف مادة اإلمالء اثر إسرتاتيجيتي املسرد اإلمالئي ومنوذج فراير يف حتصيل
 

 م.ضياء عويد حربي العرنوسي              م.مشرق محمد مجول

 كلية التربية األساسية -جامعة بابل 

 

 الفصل األول

 التعريف بالبحث

 أوال :مشكلة البحث:

لة بارزة وماثلة أمام المتعلمين والمشتغلين في العمليةة التببييةة و و ةد تعالةح تةي ا  يعد تدريس اإلمالء مشك    

أت اب الشأن بخصيص االرتقاء به و ومعالجة ما أتابه من إشكال وضعف و ألنةه فةب   م ةن مةن فةبو  اللغةة 

 العببية . 

فيةه أن البمةن اإلمالعةي الخةا   لقد تيافق النةا  للةأ أن الخ ةأ اإلمالعةي ليةا فةي الكاتةا و وممةا الشة          

( وكثيبا ما يكين الخ أ الكتابي فةي  822و ص  6591يسبا تعيبة في  باءة المكتيب ولدم ف مه و ) فبيلند و 

 ( . 61و ص  6551اإلمالء مبباً في ت بيف المعنأ و ولدم وضيح الفكبة . ) ش اته و 

لمةح الشةكيم مةن  ةلا الضةعف الملمةي   فالضعف في اإلمالء مشكلة جسيمة للأ مستقبل ال الاو و د

فةةي اإلمةةالء لةةدم ال لبةةة فةةي معاةةن األومةةا  التببييةةةو وويب ةةا فاأبةةاء يشةةكين مةةن ضةةعف أبنةةاع ن فةةي اإلمةةالء 

والمعلمين يعانين من ضعف ال لبة في اللغة العببية وبخاتة في اإلمةالء وأمةاتلة اللغةة العببيةة يعلنةين ضةيق ن 

لغةة و  و ةد بةا  واضة ا أن مةن واةاعف المدرمةة تعلةين ال لبةة الكتابةة الصة ي ة لن مستيم  لبة الجامعة في ال

وتزويد ن بم ارا  الت جي والخببا  التي يمكن أن تسالد في اكتساب القةدرة للةأ الكتابةة الصة ي ة. وتسةت ي  

ي أي مجتمة  مةالمة المدرمة أن تقدم فبتا منامبة يكتسا في ا ال لبة الم ارة في الكتابةو فمن تمام ثقافة الفةب  فة

 (819و ص: 6521كتابته رمما وخ ا. )احمدو 

ويمكن إرجةا  أخ ةاء ال لبةة فةي اإلمةالء إلةأ أمةباب كثيةبة من ةا مةا يتصةل بالمةدر و ومن ةا مةا يتصةل 

و ص: 6555بال الاو ومن ا ما يتصةل بخصةاعا اللغةة المكتيبةةو ومن ةا مةا يتصةل ب بيقةة التةدريس )الةدليميو 

اللغة العببية بشكل لام وما ة اإلمالء بشةكل خةاصو ولمليةة تدريسة ا ت تةا  إلةأ أمةاليا  ( وفان ما ة621-626

و باعةةق حديثةةةو فعمليةةة التةةدريس السةةاعدة حاليةةا ت تةةا  إلةةأ ت ةةييب وت سةةين فمةةا زال وا ةة   ةةل  العمليةةة  يامةةا 

 يةةة التةةي يسةةتعمل ا بالمسةةتجدا  واالتجا ةةا  ال ديثةةة المعاتةةبةو م كيمةةا ب بيعةةة اإلجةةباءا  والممارمةةا  النم

مدرمي اللغة العببية في أثناء تدريس ن المتمثلة في االمتعمال التقليدي لل باعق واألماليا التدريسةية واالمةتعمال 

 (.5و ص: 8116الم دو  لليماعل والتقنيا  التي تعاني من الجمي  )ال اشميو 

ال لبة ومدرمي ن و ي وميلة مةثثبة فةي التعبيةب وال قيقة أن لإلمالء  ور كبيب في نقل العليم والمعارف بين      

الجيد أو الم ا ثة الجيدة أو االمتما  الفعّال؛إذ أن  ناك شكيم كبيبة في  ل  المفةب ا  ؛و ةلا الةلي  فة  الباحثةان 

 إلأ ت ييب  ر  اإلمالء والخيض فيه بتجارب جديدة في  لا المجال.

 ثانيا:أهمية البحث:

بين فبو  اللغة ف ي أما  م ن في التعبيب الكتابيووإذا كانةح القيالةد الن ييةة يشغل اإلمالء منزلة كبيبة  

والصبفية وميلة لص ة الكتابة من الناحية اإللبابية واالشتقا ية فان اإلمةالء ومةيلة م مةة لت قيةق ذلة  بالصةيرة 

 (871وص8161الخ ية)ال القو

 لغة العببية من ا اأتي:و ناك أمبابا تقف وراء منزلة اإلمالء الكبيبة بين فبو  ال

يعد اإلمالء من األمس الم مة للتعبيب الكتابي السلينو فإذا كانح القيالد الن يية ومةيلة لصة ة الكتابةة مةن الناحيةة 

 اإللبابية فان اإلمالء وميلة ل ا من حيث الصيرة الخ ية.

إذا تاو ا الكاتةا تةياوة لغييةة جيةدة  يعد اإلمالء أ اة رعيسة في نقل أفكار الكاتا إلأ القارئ نقال مليما وب يث

مباليا في ا جانا التبكيا واألمليب ثن كتب ا بال بيقة التي اتفق للي ا كان ذل  ا در للأ نقةل الفكةبة نقةال أمينةا 

 وشامال ميما وان الخ أ اإلمالعي يشّي  الكتابة وي يل  ون ف م ا ف ما تاعبا.

وان لةدم تمكنةه منةه للةأ أي مسةتيم مةن مسةتييا  التعلةين يقلةل مةن إن إتقان اإلمالء يكسا الفب  ثقة في الةنفس 

 ذل .

إن اإلمةةالء يةةبتبل بةةالقباءة إذ  أن القةةارئ يقةةف للةةأ اإلشةةكال السةةليمة لل ةةبوف والكلمةةا  والجمةةل فيتعلم ةةا لةةن 

 (818وص8119 بيق الم اكاة ويف م ا بسبلة إذا كانح مكتيبة كتابة مضبي ة)ل او
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دريس اإلمةةالء تمكةةين ال لبةةة مةةن بعةة  الم ةةارا  الالزمةةة فةةي  ر  اإلمةةالء ومةةن  ةةل  ويت لةةا فةةي تةة           

 الم ارا  اأتي:

 رمن الكلما  وال بوف رمما ت ي ا . -

رمةةن الكلمةةا  بخةةل واضةةو مقةةبوء ويشةةمل ذلةة  أحةةيال ال ةةبوف و ووضةة  النقةةا  للي ةةا ووامةةتعمال لالمةةا   -

 التب ين المنامبة.

 وواللوقووحسن االمتما .  ة المالحاة وواالنتبا  -

 كتابة حبوف اللغة العببية بأشكال ا المختلفة ووفي ميا ع ا المختلفة. -

 الف ن واإلف اموإذ أن اإلمالء فب  من فبو  اللغة العببية وينبغي أن ي قق وايفة اللغة  ل  في الف ن واإلف ام. -

 .(116وص8166)زايبوولايزو.تجنا اإلحبا  في ال ياة المدرمية العامة ووالشعير بثقة النفس

إن مف ةةةيم المسةةةب  اإلمالعةةةي  ةةةي أ اة تعليميةةةة مصةةةممة أمامةةةا لةةةدلن  ارمةةةي اللغةةةة لت سةةةين ف م ةةةن للغة)لبةةةد  -

 (.111وص8166الباريو

 وتسيب إمتباتيجية المسب  اإلمالعي في أرب  خ يا  رعيسة  ي:

ميستم  إلي ا ال الب وبعةد لمليةة االمةتما  :ويتن في  ل  المبحلة إلدا  الصف ة التي Preparationاإللدا   -6

 يدخل ال الب في منا شا  حيل الميضي  المسمي  وما يتضمنه من معان ومفب ا  جديدة.

:في  ل  المبحلة يتن إمةالء الق عةة للةأ ال ةالب حيةث تهقةبأ  ةل  الق عةة اإلمالعيةة  ةباءة Dictationاإلمالء  -8

وين بع  المالحاا  حيل النا وذل  ب دف بناء المعنأ لكةل الجمةل  بيعية ويقيم ال الب في  ل  المبحلة بتد

 الممالة.

:في  ل  يقسن ال الب إلأ مجميلا  تةغيبة ثةن يبةدأ ال ةالب فةي كتابةة Reconstructionإلا ة بناء النا  -1

 الق عة الممالة والتي مبق ل ن أن امتمعيا إلي ا م  مبالاة أن تكين الق عة المكتيبة ت ي ة ن يياً.

:يبدأ المعلن في  ل  المبحلةة فةي ت ليةل كتابةا  ال ةالب أو Analysis & Correctionالت ليل م  التص يو  -4

 (.Nobei,Toshiyo,1996,p3-4منتج ال الب وتص يو ما ب ا من أخ اء ن يية وإمالعية )

 

لمعلةن لنةدما يسةعأ والتةي تعةين ا  Instructional Strategyأما مف يم نمةيذ  فبايةب ف ةي إمةتباتيجية تدريسةية

 لتعلين تالميل  مفا ين جديدة.

ويتن لا ة امتخدام  لا النميذ  لندما يسعأ المعلن لتقدين مالة لامة بالمفا ين الم مة اليار ة فةي اليحةدة  

التي يدرم ا ال الب وويتن ذلة  بعةد أن يقةيم المعلةن بم امةه التدريسةية أو بعةد االنت ةاء مةن الةدر  وشةبحه يعةي  

لأ النميذ  لدة مبا  وذل  لتأكيد وتدلين المعليما  التي  دم ا إثناء الشبح كما أن لبض  ةل  المفةا ين المعلن إ

 (Stephanie Macceca,2007,p53تمثل تلخيصا لما ور  في اليحدة أو الميضي  من معليما  م مة)

 ويمكن أن ن د  إجباءا   لا النميذ  وفقا للخ يا  اأتية: 

 بعيسة باليحدة ولال ت ا بالمفا ين األخبم المبتب ة ب ا.ت ديد المفا ين ال -

 تيضيو مدم االتفاق او االختالف بين المفا ين الجديدة والمفا ين التي يمتلك ا ال الب بالفعل. -

 تقدين مجميلة من األمثلة الشارحة والمفسبة للمف يم الجديد. -

 ديد المف يم اللي يدرمه ال الب.تقدين مجميلة من األمثلة الخالية من  لا المف يم لت  -

تقدين مجميلة من األمثلة والالامثلة حيل المف يم و بح مجميلة من األمئلة للأ ال ةالب لتمييةز األمثلةة مةن  -

 (.168وص8166الالأمثلة.)لبد الباريو

  ويعد اإلمالء من العناتب الم مة فةي ت ةييب التعبيةب بشةقيه الكتةابي والشةفيي وكةلل  م ةارا  االمةتما

 والتياتل م  اأخبين للأ اختالف ن.

 ثالثا:هدف البحث وفرضياته:

ال دف:ي دف الب ث ال ةالي تعةبف اثةب إمةتباتيجيتي المسةب  اإلمالعةي و فبايةب فةي ت صةيل  ةالب المبحلةة  -6

 المتيم ة في ما ة اإلمالء.

 الفبضيا : -8

اإلمةالء بإمةتباتيجيتي المسةب  اإلمالعةي الييجد فبق ذو  اللةة إحصةاعية بةين ت صةيل ال ةالب الةلين يدرمةين  -أ

 (1019واللين يدرمينه بال بيقة التقليدية لند مستيم  اللة) 

الييجةةد فةةبق ذو  اللةةة إحصةةاعية بةةين ت صةةيل ال ةةالب الةةلين يدرمةةين اإلمةةالء بإمةةتباتيجية )فبايةةب( والةةلين  -ب

 (1019يدرمينه بال بيقة التقليدية لند مستيم  اللة) 

و  اللةة إحصةاعية بةين ت صةيل ال ةالب الةلين يدرمةين اإلمةالء بإمةتباتيجية المسةب  اإلمالعةي الييجد فبق ذ -جـ

 (.1019واللين يدرمينه بإمتباتيجية )فبايب(لند مستيم  اللة) 
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 رابعا:حدود البحث:

 ت د  الب ث ال الي بال دو  اأتية:

 ال د البشبي:لينة من  لبة الصف الثاني المتيمل . -6

 ي:المديبية العامة لتببية م افاة بابل.ال د المكان -8

 8166-8161ال د الزماني:العام الدرامي: -1

 خامسا:مصطلحات البحث:

    ي)اإلمالء الن يي( :أوال:إمتباتيجية المسب  اإلمالع

 (:6525و Wajnryb لبف ا) وينباب

ب )العمةل فةي مجميلةا  بأن ا إجباء تدريسي يقيم للأ تعلين اإلمةالء السةبي  لةنا  صةيب لمجميلةة مةن ال ةال

تغيبة(ثن تدوين المالحاا  أثناء القباءة الج بية والمضي  دما لتجمية  الةنا وإلةا ة بناعةه فةي ضةيء التعةاون 

  (61وص6525وWajnrybم  ال الب أو الزمالء  اخل المجميلة التي ينتمي إلي ا ال الا)وينباب 

لن  ارمي اللغةة لت سةين ف م ةن للغةة ووتتضةمن  ةل  (: ي أ اة تعليمية مصممة أماما لد8166لبفه لبد الباري)

اإلمتباتيجية االمالءا  المتكبرة للأ ال الب للي يف للأ كيف يمكن ل ن التعبف للةأ الكلمةا  وتصةنيف ا فةي 

فئا  مختلفة وتسجيل اوثن يتبا ل ال الب  ةل  المفةب ا  مةن اجةل بنةاء المعنةأ العةام للق عةة الممةالة )لبةد البةاري 

 .(111وص8166

 (كتعبيف إجباعي للمسب  اإلمالعي.8166التعبيف اإلجباعي:تبنأ الباحثان تعبيف لبد الباري)

 ثانيا:إمتباتيجية فبايب:

(: ةةي إمةةتباتيجية تقةةيم للةةأ ت ديةةد أوجةةه الشةةبه واالخةةتالف بةةين المف ةةيم الجديةةد 8166لبفةةه لبةةد البةةاري) -6

يذ  تعلةين المفةا ين المختلفةة مةن خةالل إتبةا   الةدة المثةال والمفا ين األخبم التي ب يزة المتعلن ويتن في  لا النم

 (.168وص8166والالمثال )لبد الباري 

 (كتعبيف إجباعي إلمتباتيجية فبايب.8166التعبيف اإلجباعي:تبنأ الباحثان تعبيف لبد الباري)

 ثالثا:اإلمالء:

 (: 6521لبفه ) العزاوي   -6    

و ص  6521ت ي ا م ابقا للقيالد اإلمالعية المتعارفةة " . ) العةزاوي و  بأنه " رمن ما يملأ من الكلما  رمما 

671 ) 

 (:6552لبفه والي) -8

بأنه:تدوين أو إثبا  ما يلقأ إلأ الكاتةا مة  مةبلة ف مةه إجمةاال وتفصةيال أو  مةا معةا حسةا امةتعدا  المتلقةي أو 

 (.857وص6552المملي لليه)واليو

 (:8118لبفه جابب) -1

تدريا للأ الكتابة الص ي ة لتصبو لا ة يعتا  ا المتعلن يةتمكن بيامة ت ا مةن نقةل هراعةه ومشةالب  بأنه:لملية ال

 (.811وص8118وما ي لا منه نقله إلأ اأخبين ب بيقة ت ي ة)جاببو

 (:8119لبفه البجة ) -4

ارئ أن يعيةد بأنه: فن رمن الكلما  في العببية لن  بيق التصييب الخ ةي لصتةيا  المن ي ةة ببمةيز تتةيو للقة

 (.616وص8119ن ق ا  بقا لصيرت ا األولأ ووذل  للأ وفق  يالد مبلية وضع ا للماء اللغة)البجةو

 (:8119لبفه ل ا ) -9

 (. 816وص8119بأنه  بيقة رمن الكلما  وال بوف رمما ت ي ا حسا األتيل المتفق للي ا)ل او

 (:8166لبفه الجعافبة) -1

الص ي ة لتصبو لا ة يعتا  ا المتعلن وويتمكن بيام ت ا من نقل أراعةه ومشةالب   ي لملية التدريا للأ الكتابة 

 (. 841وص8166وحاجاته ووما يت لا إليه نقله إلأ اأخبين ب بيقة ت ي ة)الجعافبةو

 (كتعبيف إجباعي لإلمالء.8166التعبيف اإلجباعي:تبنأ الباحثان تعبيف الجعافبة ) -7

 

 الفصل الثاني

  راما  مابقة

)أثب امتخدام ثالثة أماليا لتص يو اإلمالء في تجنا األخ اء اإلمالعية والن ييةة فةي :2222-دراسة الوائلي -6

 اللغة الكب ية لند  لبة الصف الباب  اإللدا ي (.

أجبيح في بغدا  و دفح معبفة أثةب امةتخدام ثالثةة أمةاليا لتصة يو اإلمةالء فةي تجنةا األخ ةاء اإلمالعيةة        

ي اللغة الكب ية لند  لبة الصف الباب  اإللدا ي من ويةب النةا قين ب ةا و ي)أمةليب ال الةا يصة و والن يية ف
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لنفسه ووأمليب المدر  يص و أمام ال الةاو وأمةليب المةدر  يصة و خةار  الصةف ( ولت قيةق  ةدف الب ةث 

ببية بغدا  / البتافة األولةأ اختيب  لشياعيا إلدا ية القا ميتين للبنين من بين المدار  اإللدا ية والثانيية في ت

وبال بيقة نفس ا وزلح األماليا الثالثة للتص يو للأ الشعا الةثال  وكةان أمةليب ال الةا يصة و لنفسةه مةن 

نصيا شعبة )ا( أما أمةليب المةدر  يصة و إمةام ال ةالب فكةان مةن نصةيا شةعبة ) ( وأخيةبا أمةليب المةدر  

(  البةا كةيف  بين مةا بامةتعمال مببة  كةاي 28الب ةث )يص و خار  الصف مةن نصةيا شةعبة ) (. بلغةح لينةة 

 (.1.19( في ت صيل األب واألم ولن تكن الفبوق ذا   العل إحصاعية لند مستيم )8)كا

وألد الباحةث لشةبة اختبةارا  بعديةة بمعةدل اختبةار واحةد لكةل ميضةي  مةن مياضةي  اإلمةالء والن ةي وتميةز  

 الم كمين .االختبارا  بالصدق بعد لبض ا للأ نخبة من 

وأمةةتعمل الباحةةث ت ليةةل التبةةاين األحةةا ي لمعبفةةة الفةةبوق فا ةةب أن  نةةاك فبو ةةا ذا   اللةةة إحصةةاعية . ثةةن       

امتعمل الباحث  بيقة )شةيفيه( للمقارنةا  المتعةد ة فا ةب أنةه ال تيجةد فةبوق ذوا   اللةة إحصةاعية بةين أمةاليا 

المةدر  يصة و  اخةل الصةف وأمةليب المةدر  يصة و التص يو الثالثة )أمليب ال الا يص و لنفسهوأمليب 

خار  الصف(.وفي ضيء نتاعج الب ث امتنتج الباحث أن األخ اء اإلمالعية والن يية في ما ة اللغةة الكب يةة تكةا  

تكين متشاب ة إلأ حد ما يمكننا القيل أن ا واحدة وكما أن االختبارا  المتعد ة أكسبح المتعلمين خببة في اكتشاف 

 (.1-8وص8111)الياعليواألخ اء

)  اثةةب امةةتخدام أمةةليبي البمةةيم والم ةةي التةةدريجي فةةي ت صةةيل التالمةةلة فةةي مةةا ة 2222دراسةةة الجميلةةي  -2

اإلمالء (. أجبيح  ل  الدرامة في بغدا  ورمح  تعبف اثب أمليب البميم والم ي التدريجي فةي ت صةيل تالمةلة 

(  تلميلاً وتلميلة و وكانح العينة ميزلةة للةأ 59لينة الدرامة ) الصف الثالث االبتداعي في ما ة اإلمالء  ووكانح

ثال  شعا  ي مجمةي  شةعا الثالةث االبتةداعي فةي مدرمةة ال ةاجب االبتداعيةة المختل ةة والتةي اختيةب  لشةياعيا 

التجبيبية ( تلميلاً وتلميلة للمجميلة 18للمجميلة التجبيبية األولأ ) بيقة البميم( و)  ( تلميلاً وتلميل18بيا   )

 ( تلميلاً وتلميلة للمجميلة الضاب ة )ال بيقة االلتيا ية( .16الثانية ) بيقة الم ي التدريجي( و)

الباحثةة بةين المجميلةا  الةثال  بمتغيةبا  )العمةب الزمنةي و ت صةيل األب واألمو  رجةة اللغةة  أ و د كافة        

 -االختبةار:)وامةتخدمح الباحثةة اليمةاعل اإلحصةاعية اأتيةة العببية للصف الثاني االبتداعي و واالختبةار القبلةي (و 

و و ةد أكةد  النتةاعج التةي تيتةلح  (( لعينتين مستقلتين و ومبب  كاي و ومعامل ارتبا  )بيبمةين(T.testالتاعي )

( بين متيمل ت صةيل التالمةلة فةي مةا ة 19,1إلي ا الدرامة  انه ييجد  ناك فبق ذو  اللة إحصاعية لند مستيم )

إلمالء اللين تستخدم مع ن ) بيقة البمةيم( ومتيمةل ت صةيل التالمةلة الةلين تسةتخدم مع ةن ال بيقةة االلتيا يةة ا

( والجدوليةة 81,8ولصالو المجميلة التجبيبية األولأ ) بيقةة البمةيم( و حيةث كانةح القيمةة التاعيةة الم سةيبة )

متيمل ت صيل تالملة المجميلة التجبيبيةة  ين( و وانه ييجد فبق ذو  اللة إحصاعية ب65( بدرجة حبية )18,8)

( و رجةة حبيةة 19,1تالملة في المجميلةة الضةاب ة ولنةد مسةتيم )ال( وت صيل دريجيالثانية ) بيقة الم ي الت

(  وانةه ال ييجةد فةبق ذو  اللةة إحصةاعية 18,8( ا ةل مةن الجدوليةة )11,6( إذ كانح القيمة التاعية الم سيبة )65)

لتالملة اللين نستخدم مع ن أمليب )البميم( وت صيل التالملة الةلين نسةتخدم مع ةن أمةليب بين متيمل ت صيل ا

( والجدوليةة 46,6( إذ كانح القيمة التاعية الم سيبة ) 65( و رجة حبية ) 19,1)الم ي التدريجي( لند مستيم )

(18,8.) 

 وفي ضيء نتاعج الب ث أوتح الباحثة بتيتيا  لدة من ا :

   أمليبي البميم والم ي التدريجي في تدريس اإلمالء في الصف الثالث االبتداعي .. ضبورة التما6

 .التأكيد للأ امتخدام اليماعل التعليمية  اخل الصف .8

 لكي يتعبفيا للأ كيفية امتخدام اليماعل  اخل الصف . ا . ضبورة إ خال المعلمين والمعلما  في  ور1

 -ن ا :وضمنح الباحثة  رامت ا مقتبحا  لدة م

 جباء  رامة مماثلة للدرامة ال الية ولكن في تفيف أخبم مثل )الباب  والثاني( االبتداعيين .إ. 6

 ا ( .اجباء  رامة مماثلة للدرامة ال الية للأ ميا  أخبم ويب اإلمالء كأن تكين )الم فيإ.8

ين أ اء التالمةلة فةي اإلمةالء الملينةة فةي ت سة ب.القيام بدرامةة تبمةي إلةأ الكشةف لةن اثةب البمةيم الملينةة ووية1

 (. 42-7و ص 8116)الجميليو 

 ) األخطاء اإلمالئية الشائعة لدى تالمذة المرحلة االبتدائية ( . :2222دراسة التكريتي  -1

 -األمئلة هالتية :ن أجبيح  ل  الدرامة في بغدا  ورمح إلأ اإلجابة ل     

 البتداعي في العباق ؟. ما األخ اء الشاععة لدم تالملة الصف السا   ا6

.  ل  ناك فبق ذو  اللة إحصاعية بين التالميل والتلميلا  في الصةف السةا   االبتةداعي فةي األخ ةاء اإلمالعيةة 8

 الشاععة ؟

 . ما المقتبحا  الالزمة لمعالجة أنما  األخ اء اإلمالعية والي اية من ا ؟1
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عي للبنةين والبنةا  فةي المةدار  الن اريةة للةأ مسةتيم وا تصب  الدرامة للأ تالملة الصف السا   االبتدا     

 ح( .جب  الدرامة في مباكةز ثةال  م افاةا  )بغةدا و نينةيمو بصةبة( مثلة8118-8116الق ب للعام الدرامي )

م بح لشياعياً من قة واحدة من كل مبكز م افاة وبعد ذل  م بح مدرمة واحدة مةن المن قةة و مدار  الق ب 

( 66( و  ومدرمتين  من المنا ق التي ين صب لةد  مدارمة ا بةين ) 61( و)  6 ا بين ) التي ين صب لد  مدارم

( مدرمةة و 11( مدرمةة )86( مدرمة و وثال  مدار  مةن المنةا ق التةي ين صةب لةد  مدارمة ا )81مدرمة و)

 افاةا  لينةة ( مشبفاً من م67غح )لواتب  ذل  في مدار  البنين والبنا  كل للأ حدة واما لينة المشبفين فقد ب

بيبمةين واالختبةار التةاعي ومتيمةل التقةديب لتفسةيب   الب ث و و د امتخدم الباحث النسةبة المئييةة ومعامةل ارتبةا 

ن تالملة الصف السا   االبتداعي و عيا فةي أخ ةاء إمالعيةة إ -نتاعج ب ثه و تيتلح الدرامة إلأ نتاعج لدة من ا :

ً 49بـ)  ً  ( نم ا ( و 1.19( نم اً ذا  فبوق إحصاعية لنةد مسةتيم  اللةة )82ععة من ا في )بنسا متفاوتة شا إمالعيا

( بين التالميل والتلميلا  في مقدمت ا األنما  )ال مزة المتيم ة للأ الياو و ال مزة المت بفة للأ الةياو و 1.16)

 ا  لدة من ا  :الفت ة و ال مزة المتيم ة منفصلة والكسبة ياء(( .وفي ضيء نتاعج الب ث أوتأ الباحث بتيتي

 . ئهللأ المعلن ضبل  يالد البمن الص يو لل بوف الن المعلن  دوة يقلد  تالملته فإذا كتا خ أ  لدو  في خ  -

  امة  ورا  ت ييبية لمعلن اللغة العببية لتدريبه للأ احد  ال باعق التببيية في تعلين اإلمالء . إ -

 وضمن الباحث  رامته مقتبحا  من ا :     

رامة تجبيبية مقارنة بان يكين  ر  اإلمالء مستقالً  وبين  ر  اإلمالء  ممزوجاً م   رو  اللغةة العببيةة   -6

 األخبم . 

 رامة تجبيبية مقارنة بين األخ اء اإلمالعية لتالمةلة  رمةيا القةباءة    الخلدونيةة وبةين مةن  رمةيا  باءتةي   -8 

 ( .91- 7و ص 8118الجديدة)التكبيتي و

 

 وازنة الدراسات السابقة بالدراسة الحالية:ثانيا :م

  دف الب ث: -6

( تعةبف أثةب امةتخدام ثالثةة أمةاليا لتصة يو اإلمةالء فةي تجنةا األخ ةاء اإلمالعيةة 8111 دفح  رامة الةياعلي)

(ف ةةدفح تعةةبف اثةةب 8116والن ييةةة فةةي اللغةةة الكب يةةة لنةةد  لبةةة الصةةف البابةة  اإللةةدا ي.أما  رامةةة الجميلةةي)

يبي البمةةيم والم ةةي التةةدريجي فةةي ت صةةيل التالمةةلة فةةي مةةا ة اإلمةةالء و ةةدفح  رامةةة التكبيتةةي امةةتخدام أمةةل

(تعبف األخ اء اإلمالعية الشاععة لدم تالملة المبحلة االبتداعية.أما الدرامة ال الية فان  ةدف ا تعةبف اثةب 8118)

 م ة في ما ة اإلمالءإمتباتيجيتي المسب  اإلمالعي ونميذ  فبايب في ت صيل  الب المبحلة المتي

.بلد الدرامة : أجبيح الدراما  الثالثة اليار ة ألال  في العباق و لا يتفق م  الدرامة ال الية التي أجبيةح فةي 8

 العباق أيضا.

( 8116( وبلغةح فةي  رامةة الجميلةي)8111(  البا في  رامة الةياعلي)28.لينة الدرامة :. بلغح لينة الب ث )1

 ( مشبفاً.67( مدرمة بكا ر او و)11( )8118لة في  رامة التكبيتي)(  تلميلاً وتلمي59و)

 ( البا.14أما الدرامة ال الية فبلغح لينت ا)

 .  اليماعل اإلحصاعية : 4 

 -( االختبةار8116( ت ليةل التبةاين األحةا ي و  بيقةة شةيفيهوأما  رامةة الجميلةي)8111امتعملح  رامةة الةياعلي)

( النسةبة 8118لتين و ومبب  كاي و ومعامل ارتبا  )بيبمين((أما  رامة التكبيتةي)( لعينتين مستقT.testالتاعي )

 المئيية ومعامل ارتبا   بيبمين واالختبار التاعي ومتيمل التقديب.

 أما الدرامة ال الية فقد امتعملح ت ليل التباين األحا ي و بيقة شيفيه ومبب  كاي وماعل إحصاعية.

(المةةن ج التجبيبةةي وامةةتعملح  رامةةة 8116( والجميلةةي)8111امةةتي الةةياعلي). من جيةةة الب ةةث: امةةتعملح  ر9

 (المن ج اليتفي.8118التكبيتي)

 (اذ كان من ج ا تجبيبيا. 8116(والجميلي)8111أما الدرامة ال الية فقد اتفقح م   رامتي الياعلي)

 . جيانا اإلفا ة 1

                                 أفا  الباحثان من الدراما  السابقة في جيانا  ي :       

 ت ديد  دف الدرامة وت ديد حجن العينة . -

 تياوة األ داف السليكية. -

 تصمين األ ب بالببنامج التعليمي . -

 اختيار االختبار الت صيلي والتما  اليماعل اإلحصاعية في اإلجباءا  وت ديد النتاعج. -
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث وإجراءاته

 منهج البحث : -الا أو

يعد من ج الدراما  التجبيبية من أفضل منا ج الب ث العلمي في  رامةة العال ةا  السةببية التةي تةببل اةا بة مةا 

(و ويت لةةا الب ةةث التجبيبةةي تصةةميماً تجبيبيةةاً يكةةين بمثابةةة 66: 6551والمتغيةةبا  التةةي أ   إلي ةةا )الصةةما يو 

 (. 41وص 8111ال يكل العام للتجببة )الدا بيو 

التصةةمين التجبيبي:يعةةد التصةةمين التجبيبةةي لبةةارة لةةن " مخ ةةل وببنةةامج لمةةل لكيفيةةة تنفيةةل التجببةةة " ) ا  و  -

(. واللي إذا أحسن الباحث وضعهو وتياوته فإنه يضمن ال يكةل السةلين واإلمةتباتيجية المنامةبة 891وص 6551

اإلجابة لن األمئلة التي  بحت ةا مشةكلة الب ةثو التي تضبل له ب ثهو وتيتله إلأ نتاعج يمكن التعييل للي ا في 

(. و د التمد الباحثةان تصةميماً تجبيبيةاً لةثال  مجميلةا  األولةأ تجبيبيةة 618وص 6526وفبوضه )الزوبعيو 

تةدر  بإمةةتباتيجية )المسةةب  اإلمالعةةي(و والثانيةة تجبيبيةةة تةةدر  بإمةةتباتيجية )فبايةب(و والثالثةةة ضةةاب ة تةةدر  

 (.6ة(و وكما ميضو في جدول )بال بيقة )التقليدي

 (6جـدول )

 التصمين التجبيبي

 المتغيب التاب  المتغيب المستقل ني  المجميلة

 إمتباتيجية )المسب  اإلمالعي( المجميلة التجبيبية األولأ

 إمتباتيجية )فبايب( المجميلة التجبيبية الثانية  الت صيل

 ال بيقة التقليدية  المجميلة الضاب ة 

ا   مجتمع البحث وعينته:  -:ثانيا

يت لا الب ث ال الي مدرمة واحدة من بين المدار  المتيم ة او الثانيية في المديبية العامة للتببية في م افاة 

( مدرمةة 691بابلو وأن ال يقل لد  شعا الصف الثاني المتيمل  في ا لن ثال  شعاو وبلغ لد  تل  المدار  )

 (يبين ذل . 6وجدول ) بين المدار  الثانيية والمتيم ة

 ( 6جدول ) 

 ألدا  المدار  المتيم ة والثانيية في م افاة بابل ونسبت ا المئيية

 

 النسبة المئيية العد  المدار 

 %18.15 59 المتيم ة

 %17.56 92 الثانيية

 %611 691 المجمي 

 

 و ولصمباب اأتية: -لأ ن ي  صدي ل-بعد ت ديد مجتم  الب ث اختار الباحثان ثانيية المبتضأ للبنين العينة: -

 وجي  ثال  شعا في ا للصف الثاني المتيمل. -6

  بب المدرمة من مكن احد الباحثيِن.  -8

 معان ال الب من ر عة جغبافية واحدةو ومن ثن تقارب مستييات ن اال تصا يةو واالجتماليةو والثقافية.  -1

 ل التجببة. تعاون إ ارة المدرمة م  الباحثيِنو في تنفي -4

(  البةاو 14وجد الباحثان أن الصف الثةاني المتيمةل في ةا مكةين مةن ثةال  شةعا مجمةي  لةد   الب ةا )

(  البا ومثلح شعبة 62وب بيقة الس ا العشياعي اختيب  شعبة )ب( لتمثل المجميلة التجبيبية األولأ وبيا   )

 (  البا. 84شعبة )أ( المجميلة الضاب ة وبيا   )(  الباو ومثلح 88)جـ( المجميلة التجبيبية الثانية وبيا   )

الباحثةان كافئةا بةين  و لا بعد امةتبعا  بعة  ال ةالب الةلين التتةيافب فةي ن المكافةأة بةين ال ةالبو للمةا أن

 الب المجميلا  الثالثةة فةي متغيةبا  العمبالزمنةي والت صةيل وت صةيل اليالدينوو ةد امةتعمال ت ليةل التبةاين 

 (في اليماعل اإلحصاعية المستعملة في المكافأة.8األحا ي ومبب  كاي)كا
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ا:  عاملو والمتمثل في:لمل الباحثان للأ ال د من أثب  لا الأثر اإلجراءات التجريبية: -ثالثا

 الما ة الدرامية: -أ

كانح الما ة الدرامية واحدة و ي من كتاب اإلمالء اللي يدرمينه ويدر  الما ة  الب المجميلا  الثالثة للةأ  

 السياء.

 التدريس:  -ب

  لمل الباحثان للأ ضبل  لا العامل من خالل تةدريا المةدر  األمةا  للمةا ة )لمةا  لنةا  كةاان( ووالةلي  ّر   

 مجميلا  الب ث الثال  )التجبيبية األولأو والتجبيبية الثانيةو والمجميلة الضاب ة(.

 ال بص للأ مبية الب ث:  - 

 اتفق الباحثان م  إ ارة المدرمة ومدر  الما ة للأ لدم إخبار ال الب ب بيعة الدرامةو وأ داف ا. 

 تيزي  ال صا:  - 

 تيزي  ال صا للأ مجميلا  الب ث الثال و وبشكل متساٍو نسبيا.مي ب الباحثان للأ  لا المتغيب من خالل 

 اليماعل التعليمية:  - ـ

 تشاب ح اليماعل التعليمية بين المجميلا  الثال  متمثلة بالكتاب المدرميو واأل الم الملين واألمي و والسبيرة. 

 بناية المدرمة:  -و

 امتبعد أثب  لا العامل في نتاعج التجببة أيضاً.  بقح التجببة في مدرمة واحدة متشاب ة الابوف وب لا 

 المدة الزمنية:  -ز

 كانح المدة الم د ة واحدة وللمجميلا  الثال . 

 

ا:  صياغة األهداف السلوكية. -رابعا

إن ال دف السليكي  ي ما يت قق لدم ال لبة في تيرة ناتج تعلمي بعد مبور ن في خببة تعلمية نامةح بإشةباف 

 (. 661وص 8116ه )  اميو المعلنو وتيجي 

(و وتةبتبل األ ةداف 14 : -وي د  ني  السليك اللي ميف يا ب  ال الا بعد تعلمةه لمةا ةو أو م ةارة )للةيو ب

(و ولةةا ة مةةا تصةةاا األ ةةداف السةةليكية 687 : -السةةليكية بالةةدرو  الييميةةة لليحةةدا  التدريسةةية )حمةةدانو ب

علن نتيجةة مةبور  بخبةبة أو مي ةف تعليمةي معةينو و ةي بةلل  بعبارا  تصف السليك اللي يتي ة  أن يا ةب  المةت

تكين ذا  فاعدة كبيبة للمعلنو إذ أن ا تكين بمثابة مثشبا  مشا دة تدل للأ مدم إتمام لملية التعلن ومن ثن  يا  

 (. 17وص 8114نتاعج ا )السعديو 

ية في األنش ة واإلجباءا . وأمليب وتتضو أ مية ت ديد ال دف السليكي في لملية تخ يل التعلن وتقليل العشياع

( إلأ تصنيف Bloom(و و د تيتل للماء النفس ومن ن بليم )661وص 8116التقيينو وتيزي  الزمن )  اميو 

(و 16وص 8114األ ةةداف التعليميةةة إلةةأ المجةةاال  الثالثةةة المعبفيةةةو واليجدانيةةةو والةةنفس حبكيةةة )السةةعديو 

اجا  التعلن التي تتعلق بالمعليما و والم ارا  العقلية المعبفيةة وينةدر  والمجال المعبفي يتضمن األ داف أو نت

ت ت ةةا مةةتة مسةةتييا  رعيسةةة  ةةي: )المعبفةةة )التةةلكب( والف ةةن )االمةةتيعاب( والت بيةةقو والت ليةةلو والتبكيةةاو 

يةاً بالمسةتيم األللةأ والتقيين(و مبتبة تبتيباً  بمياً مبتدأً بالمستيم األ نأ )التلكب( اللي يمثل  الدة ال بمو ومنت 

 (.71وص 8111)التقيين( اللي يمثل  مة ال بم )البجةو 

ولقد حد  الباحثان أ دافاً مليكية في ضيء م تيم الما ة العلميةو واأل داف التببيية العامةة التةي وضةعت ا وزارة 

كبو والف ةةنو ( فةةي المجةةال المعبفةةيو وللمسةةتييا  السةةتة: )التةةلBloomالتببيةةةو معتمةةدة للةةأ تصةةنيف بلةةيم )

والت بيقو والت ليلو والتبكيا والتقيين( و د لبض  الباحثان ما تاوه  مةن أ ةداف مةليكية للةأ مجميلةة مةن 

( للتعةةبف للةةأ هراع ةةن فةةي مةةدم تةةالحية  ةةل  األ ةةدافو وبلغةةح 6الخبةةباء المتخصصةةين كمةةا مبةةين بةةالمل ق )

  تيم الما ة الدرامية .(  دفاً و ميزلة بين م19األ داف السليكية بصيغت ا الن اعية )

 

ا:  إعداد الخطط التدريسية:  -خامسا

وص 8114تهعد خ ة الدر  الييمية اإل ار اللي يسيب للأ ن جه المدر  في تدريسه الييمي )السةعديو 

(و فالتخ يل للتدريس لملية تصيرو وتدبب مسبق لكيفية تنفيةل لمليةة الةتعلن والتعلةين التةي مةيقيم ب ةا المةدر  78

(. ويتي ف نف  الخ ة للأ شكل او 882وص 6521اخل الصف بشكل منانو ومبميم و ا فو )األمينو ل البه  

اللي يختلف تبعاً ألنيا  الدرو و والمدرمينو فالبع  يفضل ا تفصيليةو والبع  األخةب يفضةل وضة  مةلكبا  

 (.114وص 6555مختصبة لن الما ة وال بيقة )ريانو 

من مت لبا  التدريس الناجوو ولليه فقد ألدَّ الباحثةان خ  ةاً تدريسةية أنميذجيةة وللا فإن إلدا  الخ ة التدريسية 

منامبة للميضيلا  التةي  رمة ا مةدر  المةا ة وبإمةتباتيجية المسةب  اإلمالعةي ووإمةتباتيجية فبايةب ووال بيقةة 
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(و 6ت ا المل ةق )التقليديةو وبعد لبض ا للأ الخبباء والمتخصصينو إلبداء هراع ةن ومالحاةات نو لتعةديل تةياو

 (.8وبناًء للأ ما أبدو  من مالحاا  فقد تن تعديل بع  الفقبا  وأتب ح جا زة للتنفيلو مل ق ييضو ذل  )

 

ا:  أداة البحث: -سادسا

تعد االختبارا  من أ ن جيانا العملية التعليمية التي يتن لةن  بيق ةا معبفةة المسةتيم الةلي تةن ت صةيله 

وص 6555(. ف ةةي مةةن أ ةن ومةةاعل التقةةيين األكثةةب امةةتعماالً )البشةةيديو 199وص 8116لنةد المةةتعلن )منصةةيرو 

(. ويت لا الب ث ال ةالي مةن الباحثةان إلةدا  اختبةار ت صةيليو لقيةا  ت صةيل  ةالب المجميلةا  الةثال  666

ا ز فةي )التجبيبية األولأو والتجبيبية الثانيةو والضاب ة( لند ن اية التجببة؛ و د التمد الباحثةان للةأ مقيةا  جة

(للما أن الباحثان لبضا المقيا  للأ مجميلة مةن الخبةباء  8119اإلمالء وللمفب ا  نفس ا و ي مقيا  )لبيدو

والمختصين لمعبفة مدم انسجام االختبةار مة  أ ةداف الب ةث واأل ةداف السةليكية الخاتةة بالمةا ة مل ةق ييضةو 

 (.1ذل  )

ا:  تطبيق االختبار:  - سابعا

االختبةار الةلي ألهتمةد ل ةلا الغةبض للةأ  -وباالمةتعانة بمةدر  المةا ة-بةق الباحثةان بعد انت اء التجببة  

( السةالة 1/9/8166لينة الب ث )التجبيبية األولأو والتجبيبية الثانيةو والضاب ة(و وكان ذل  في يةيم الثالثةاء )

مةتعدا  والت يةث وامةتعان (   يقة تباحاًو و د أخبب المدر  لينة الب ث  بل أمبي  من ميلد االمت ان لال2.91)

الباحثان بعد  من المدرمين في لملية المبا بة من المدر  نفسهو  وكان  ور الباحثان اإلشباف للأ مةيب لمليةة 

 االختبار والمشاركة في المبا بة.

 

ا:  الوسائل اإلحصائية: -ثامنا

 امتعمل الباحثان اليماعل اإلحصاعية اأتية: 

 ت ليل التباين اأحا ي:  -6

امتعمل في حساب  الال  الفبوق بين مجميلا  الب ث الثال  في االختبار الت صيلي البعدي وفي إجباء لملية 

 (.827وص 6556التكافث بين المجميلا  الثال  في بع  المتغيبا  )فيبكسينو 

 (: 8اختبار مبب  )كا -8

الثانيةةةو والضةةاب ة( فةةي الت صةةيل  امةةتعمل فةةي تكةةافث مجميلةةا  الب ةةث الةةثال  )التجبيبيةةة األولةةأو والتجبيبيةةة

 الدرامي لصبو واألم. 

 

 8ق( –)ل                      

 ( = مج 8)كا  

 ق              

 إذ تمثل: 

 )ل( = التكبار المالحظ

 )ق( = التكبار المتي  

 (851وص 6577(و ) البياتيو 44وص 6517)المنصيرو 

 

  بيقة شيفيه:  -1

   بين مجميلا  الب ث الثال  في اختبار الت صيل امتعملح في المقارنا     

(8م – 6)م                                  
8 

 الم سيبة =   شيفيه

          م.م. .    م.م. .                                  

                                   +   

 8ن          6ن                                  

 إذ تمثل: 

 ( = اليمل ال سابي للمجميلة األولأ6)م

 ( = اليمل ال سابي للمجميلة الثانية8)م

 )م.م. .( = متيمل المببعا   اخل المجميلا          

 ( = لد  أفبا  المجميلة األولأ6)ن
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   ( = لد  أفبا  المجميلة الثانية 8)ن

   (6 –ميلا  ال بجة= القيمة الفاعية الجدولية )لد  المج شيفيه

 (179-174 وصو6556)فيبكسينو

 

 الفصل الرابع

 عرض النتائج وتفسيرها

 أوالً:لبض النتاعج:  

بعد االنت اء من التجببة يتن في  لا الفصل لبض النتاعج التي تيتل إلي ةا الب ةثو وتفسةيب او والتةي تتضةمن    

 . الب المبحلة المتيم ة في ما ة اإلمالءإمتباتيجيتي المسب  اإلمالعي ونميذ  فبايب في ت صيل معبفة أثب 

(  إن متيمةل ت صةيل  ةالب المجميلةة التجبيبيةة 1يالحظ من نتاعج االختبار الت صيلي المعبوضة في جدول )

( 11.21(و ومتيمةةل ت صةةيل  ةةالب المجميلةةة التجبيبيةةة الثانيةةة )1.12(و وبةةان باف معيةةاري )11.1األولةةأ )

(و وبةةةان باف معيةةةاري 82.68ت صةةةيل  ةةالب المجميلةةةة الضةةةاب ة )(و ومتيمةةةل 8.11وبةةان باف معيةةةاري )

 (1(.كما في جـدول )9.171)
 (1جدول )

 المتيمل ال سابي واالن باف المعياري لدرجا   الب مجميلا  الب ث الثال  في االختبار البعدي

 االن باف المعياري المتيمل ال سابي المجميلة

 1.12 11.11 المجميلة التجبيبية األولأ

 8.11 11.21 المجميلة التجبيبية الثانية

 9.17 82.68 المجميلة الضاب ة 

ولند امتعمال اختبار ت ليل التباين اأحا ي الختبار الفبق بين  رجا  ت صيل  ل  المجميلا  الثال و 

و وبدرجتي (1.19( لند مستيم )1.69( أكبب من القيمة الفاعية الجدولية )87.781كانح القيمة الفاعية الم سيبة )

(و و لا يعني أن  ناك فب اً ذا  اللة إحصاعية بين المجميلا  الثال  كما  ي ميضو في جدول 16و  8حبية )

(4                                                                                                                            )        

 (4جـدول )

التباين ومجمي  المببعا و ومتيمل المببعا و والقيمة الفاعية الم سيبة و الجدولية لدرجا   الب  مصدر

 مجميلا  الب ث الثال  في االختبار الت صيلي

 مصدر التباين
مجمةةةةةةةةةةةةي  

 المببعا 

 رجةةةةةةة 

 ال بية

متيمةةةةةةةةةةةةةل 

 المببعا 

الداللةةةة اإلحصةةةاعية  النسبة الفاعية

لنةةةةةةةةةةد مسةةةةةةةةةةتيم 

(1.19) 
الم سةةةةةي

 بة
 وليةالجد

 446.158 8 228.724 بين المببعا 

87.781 1.69  ً   الة إحصاعيا
بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةين 

 المجميلا 
576.861 16 69.588 

  11 6294.111 الكلي

ولت ديةةد اتجةةا  الداللةةة بةةين متيمةةل  رجةةا  مجميلةةا  الب ةةث الةةثال  امةةتعمل الباحثةةان  بيقةةة شةةيفيه 

(Scheffe - Methodللمقارنا  المتعد ة البعدية ) :و وكانح النتاعج كاأتي 

بلغ متيمل ت صيل  الب المجميلةة التجبيبيةة األولةأ الةلين  رمةيا مةا ة اإلمةالء بإمةتباتيجية المسةب    -أ

( ومتيمل ت صيل  الب المجميلة التجبيبية الثانية اللين  رميا 1.12(و وبان باف معياري )11.11اإلمالعي)

(و وبعةد امةتعمال  بيقةة شةيفيهو أتضةو أن 8.11وبةان باف معيةاري )( 11.21الما ة نفس ا بإمتباتيجية فبايةب )

(و و ةي أكبةب مةن القيمةة 4.27(و إذ بلغح  يمة شيفيه الم سةيبة )1.19 ناك فب اً ذا  اللة إحصاعية لند مستيم )

 (و ول لا تفيق  الب المجميلة التجبيبية الثانية للأ  الب المجميلة16و  8( وبدرجتي حبية )1.69ال بجة )

 ( ييضو ذل .9التجبيبية األولأ. وجدول )

بلةةغ متيمةةل ت صةةيل  ةةالب المجميلةةة التجبيبيةةة األولةةأ الةةلين  رمةةيا مةةا ة اإلمةةالء بإمةةتباتيجية المسةةب   -ب

(و ومتيمةةل ت صةةيل  ةةالب المجميلةةة الضةةاب ة الةةلين  رمةةيا 1.12(و وبةةان باف معيةةاري )11.11اإلمالعةةي )

(و وبعد امتعمال  بيقة شيفيهو ا ب فةبق ذو 9.17( وبان باف معياري )82.68الما ة نفس ا بال بيقة التقليدية )

(و و ةي أكبةب مةن القيمةة ال بجةة 4.2791(و إذ بلغةح  يمةة شةيفيه الم سةيبة )1.19 اللة إحصاعية لند مستيم )

(و ول ةةلا تفةةيق  ةةالب المجميلةةة التجبيبيةةة األولةةأ للةةأ  ةةالب المجميلةةة 16و  8( وبةةدرجتي حبيةةة )1.69)

 ( ييضو ذل .9اب ة وجدول )الض
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بلةةغ متيمةةل ت صةةيل  ةةالب المجميلةةة التجبيبيةةة الثانيةةة الةةلين  رمةةيا مةةا ة اإلمةةالء بإمةةتباتيجية فبايةةب  -جةةـ

(و ومتيمل ت صيل  الب المجميلة الضاب ة الةلين  رمةيا المةا ة نفسة ا 8.11(و وبان باف معياري )11.21)

(و وبعةةد امةةتعمال  بيقيةةة شةةيفيهو ا ةةب فةةبق ذو  اللةةة 9.17)( وبةةان باف معيةةاري 82.68بال بيقةةة التقليديةةة )

( 1.69(و و ةي أكبةب مةن القيمةة ال بجةة )1.21(و إذ بلغةح  يمةة شةيفيه الم سةيبة )1.19إحصاعية لند مستيم )

(و ول ةةلا تفةةيق  ةةالب المجميلةةة التجبيبيةةة الثانيةةة للةةأ  ةةالب المجميلةةة الضةةاب ةو 16و  8وبةةدرجتي حبيةةة )

 ل .( ييضو ذ9وجدول )

 (9جـدول )                                      

المتيمل ال سابي و يمة )شيفيه( الم سيبةو وال بجة للمقارنة بين متيمل  رجا  مجميلا  الب ث الةثال  فةي 

 الت صيل

 المقارنة الثالثة المقارنة الثانية المقارنة األولأ المقارنــا 

 المجميلــا 
التجبيبيةةةةةةةة 

 األولأ

يةةةةةةةة التجبيب

 الثانية

التجبيبيةةةةةةةة 

 األولأ
 الضاب ة

التجبيبيةةةةةةةة 

 الثانية
 الضاب ة

 82.68 11.21 82.68 11.11 11.21 11.11 المتيمل ال سابي

  يمة شيفيه

الم سةةةةةي

 بة
2.7121 4.2791 1.2111 

 1.69 1.69 1.69 ال بجـة

الداللةةة اإلحصةةاعية لنةةد 

 (1.19مستيم )
  الة  الة  الة

 

 تفسيب النتاعج -

النتاعج التي تيتل إلي ا الب ث  أن التدريس بإمتباتيجية فبايب في ما ة اإلمالء يثثب إيجابياً في ت صةيل  أا ب 

 ةةالب الصةةف الثةةاني المتيمةةلو إذ أن  ةةل  اإلمةةتباتيجية تفي ةةح للةةأ إمةةتباتيجية المسةةب  اإلمالعةةي وال بيقةةة 

لتقليديةةو ويعةزو الباحثةان ذلة  إلةأ لةدة أمةباب التقليديةو وأن إمتباتيجية المسب  اإلمالعي تفي ةح للةأ ال بيقةة ا

 أ م ا ما يأتي: 

إن إمتباتيجية فبايب أكثب فالليةو لمةا تثيةب  فةي ال ةالب مةن إ ةالق لملكات ةا الفكبيةة والعقليةةو والقةدرة للةأ  -6

 الكتابة واإلمالء الخالي من األخ اء. 

 مالعي في  رو  اإلمالء.ييجد تأثيب ايجابي أيضا من ت بيق إمتباتيجية المسب  اإل -8

تسةةالد إمةةتباتيجيتي المسةةب  اإلمالعةةي وفبايةةب للةةأ امت ضةةار المعليمةةا  واإلبقةةاء للي ةةا لمةةدة أ ةةيلو ألن  -1

 ال الا يتيتل إلي ا بنفسه وتسالد  في ف ن وامتيعاب اإلمالء. 

أ الب ث وربل المعنةأ الجديةد تفيق إمتباتيجية فبايب للأ ال بيقة التقليدية في اإلمالء ألن ا تشج  ال لبة لل -4

 بالمعاني المخزونة في ذاكبت ن.

إما إمتباتيجية المسب  اإلمالعي التي تفي ةح للةأ ال بيقةة التقليديةة بسةبا وجةي  المعنةأ الن ةيي لمةا يدرمةه  -9

 ال الب في اإلمالء اللي لزز األمب وجعل ل ل  اإلمتباتيجية التفيق.

 ةالب المبحلةة المتيمة ة إذ لملتةا للةأ  لةن ال ةالب للةأ ف ةن وامةتيعاب تتالءم  اتان اإلمةتباتيجيتان مة   -1

 الدر  اإلمالعي.

 

 الفصل الخامس

 االستنتاجات والتوصيات والمقترحات

 من خالل النتاعج التي افبز ا الب ث ال الي يستنتج الباحثان ما يأتي:أوال:االستنتاجات:

 الدرامي لدم  الب المبحلة المتيم ة في ما ة اإلمالء. إن إلمتباتيجية فبايب اثب واضو في نمي الت صيل -6

يمكةةن ت بيةةق المسةةب  اإلمالعةةي وفبايةةب  كإمةةتباتيجيتين للةةأ  ةةالب و البةةا  المبحلةةة المتيمةة ة فةةي مةةا ة  -8

 اإلمالء من خالل النتاعج التي تيتل إلي ا الب ث ال الي.

تقليدية و لا يةدل للةأ أن ل ةلا المعنةأ الن ةيي األثةب كان إلمتباتيجية المسب  اإلمالعي التفيق للأ ال بيقة ال -1

 ال قيقي في ت صيل ال الب في ما ة اإلمالء.
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 من ا. تدريسية لكل إمتباتيجية
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