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اثر استراتيجيتي أوجد الخطأ والمواجهة في تحريل طالبات لرف الثاني
المـــــتوسط في مادة اإلمالء

أ.د دمحم عبد الوهاب الدليمي

الباحثة :نهى كريم اسماعيل

كمية التربية األساسية /جامعة ديالى

كمية التربية األساسية /جامعة ديالى

الممخص
ييجؼ البحث الحالي إلى معخفة اثخ استخاتيجيتي أوجج الخصأ والسػاجية في تحريل شالبات
الرف الثاني الستػسط في مادة اإلمالء ،وقج اضيخت نتائج الجراسة إلى وجػد فخؽ ذو داللة
إحرائية عشج مدتػػ (٘ٓ ) ٓ0بيغ مجسػعات البحث الثالث في التحريل ،وفي ضػء ذلظ
تػصي الباحثة بزخورة اعتساد استخاتيجيتي اوجج الخصأ والسػاجية وذلظ ألىسيتيا في رفع مدتػػ
التحريل لجػ شالبات السخحمة الستػسط.
Abstract
The present study aims at finding out the effect of my strategy on
finding the error and the confrontation in the achievement of the second
grade students in the medium of spelling. The results of the study
showed that there is a statistically significant difference at (0.05) among
the three research groups in achievement. The adoption of my strategy
created error and confrontation because of its importance in raising the
level of achievement among students in the intermediate stage.

47

عدد ( )22في  03حزيران  2329م2113 -هـ

مجلة نسق

مذكمة البحث
أدت إلى
اف مذكمة تدايج االخصاء اإلمالئية عشج الصمبة مغ مذكالت المغة العخبية التي ْ

أزدياد الذكػػ مغ قبل السجرسيغ وأولياء امػر الصمبة والسعشييغ في العسمية التعميسية ،ولع تقترخ
انتقمت إلى السخحمة الستػسصة واالعجادية وصػالً إلى
ىحه السذكمة عمى السخحمة االبتجائية وانسا
ْ

السخحمة الجامعية  ،وتعػد اسباب تمظ االخصاء إلى عجـ الساـ الصمبة بسيارات الكتابة الرحيحة

وعجـ اتقانيع لمقػاعج اإلمالئية في المغة العخبية.
ومغ السذكالت السيسة والذائعة التي يقع فييا الصمبة بكثخة ىي ضعف التسييد بيغ ىسدتي
الػصل والقصع  ،اتكػف ىسدة قصع أـ ىسدة وصل وذلظ لتقاربيسا في الرػرة والشصق معًا.
(الخحيع واخخوف ، ) ٛٗ : ٜٜٔٚ،ومغ االخصاء اإلمالئية الذائعة ايزًا ىي ما يترل بالمغة
السكتػبة ومشيا كتابة االلف الفارقة بعج واو جسع السحكخ الدالع ،عمسًا بأنيا ال تكتب اإل بعج فعل
مدشج إلى واو الج ساعة في الساضي  ،والسزارع  ،واالمخ  ،ومزارع االفعاؿ الخسدة السشرػبة
أو السجدومة مثل (كتبػا  ،أكتبػا  ،لغ يكتبػا  ،ولع يكتبػا  ،والتكتب ) بعج جسع السحكخ الدالع.
مثاؿ ذلظ  :معمسػا التخبية اإلسالمية  ،فال يجػز َّ
أف نزع األلف بعج واو جسع السحكخ الدالع .
(زايخ واخخوف )ٗٚ: ٕٓٔ٘،
ويخػ العداوؼ أف مغ مذكالت تجريذ اإلمالء السيسة ىي شخيقة التجريذ  ،إذ اف شخائق

التجريذ الستعة عاليًا التذجع الصمبة في االقباؿ عمى تعمع لغتيع  ،فكل درس اليذيع الخضا في
نفػش الصمبة يفقج قيستو التخبػية  (.العداوؼ ) ٔٚٗ: ٜٔٛٛ،
وتخػ الب احثة أف مذكمة االخصاء اإلمالئية مغ السذكالت الذائعة التي يقع فييا الصمبة في

مختمف السخاحل الجراسية  ،وتتفق مع كثيخ مغ الباحثيغ في االسباب التي تؤكج ضعف الصمبة
في اإلمالء والتي تعػد إلى الصخائق التجريدية التقميجية التي التمبي رغبات وميػؿ الصمبة في فيع
قػاعج اإلمالء .
 أىسية البحث -:التخبية ىي االسمػب واالداة التي تزع االنداف في بجاية شخيق الشسػ واالستفادة مغ الػسط
االجتساعي القائع (بكار  ) ٕٓ: ٕٓٔٔ،فيي ضاىخة شبيعية في االنداف والتي تخبصو بسكتدبات
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الحطارة االندانية  ،وتجعمو وريثًا ليا ؛ وىحه الطاىخة تت ع عغ شخيق السحاكاة في السحيط أو
السجتسع ( .ماروف)ٕٔٛ: ٕٓٔٔ ،
اف المغة ضاىخة إندانية  ،نذأت وتصػرت مع االنداف وىي أداة التػاصل بيغ االفخاد .
وليدت غاية في حج ذاتيا  ،كسا أنيا أداة لمتفكيخ ،وبيشيا وبيغ الفكخ صمة محكسة باالنداف

الحؼ يػلج ولجيو استعجاد فصخؼ الكتداب لغة السحيط الحؼ يعير فيو ويتفاعل معو (.عيج
)ٕٔ: ٕٓٔٔ،
والمغة العخبية تشبع أىسيتيا مغ كػنيا ذات قجرات كبيخة عمى تحليل الرعاب وقػة واضحة

في مجابية الحياة  ،وإنيا تتستع بقجرة فائقة عمى استيعاب كل ججيج مغ التعمع والحكسة والفمدفة

وأنػاع السعخفة االخخػ  .ومسا يديج مغ مكانتيا وعمػ شأنيا إنيا لغة القخات الكخيع وشاىج عمى
ِ
اب ُفرَمت أَياتو َقخءَانًا َعخَبيًا ِلقػ ٍـ َيعَم ُسػ َف ) سػرة فرمت \االية (ٖ)
ذلظ قػلو تعالى (:كتَ ُ
ومغ فخوع المغة العخبية السيسة اإلمالء  ،فيػ احجػ دعامات تعميع التعبيخ الكتابي في
الحياة السجرسية  ،وإذا كانت القػاعج الشحػية والرخفية وسيمة لرحة الكتابة مغ الشػاحي

اإلعخابية واالشتقاقية  .فإف اإلمالء وسيمة ليا مغ حيث الرػرة الخصية  (.عاشػر ومقجادؼ،

ٕ٘ٓٓ  ( )ٕٕ:العيدػؼ واخخوف ) ٕٗ٘ : ٕٓٓ٘ ،

وعمع اإلمالء مغ السيارات األساسية في الكتابة َّ ،
ألف غاية ىحا العمع ىػ نقاء الكتابة مغ

األخصاء والبعج بيا عغ األىػاء  ،وشخؼ عمع اإلمالء وفزمو يأتي مغ َّ
كل عمع محتاج إليو
أف ُ
وال غشى لو عشو ( .زايخ وأخخوف ) ٘ : ٕٓٔ٘ ،

لحا مغ الزخورؼ العشاية بالخط واالبتعاد عغ الخصأ في الكتابة والتجويغ  ،ولمسكانة التي

يترجرىا اإلمالء مغ بيغ فخوع المغة العخبية تتزح أىسيتو بأنو األداة الخئيدية لشقل الفكخ مغ

الكاتب إلى القارغ نقالً سميسًا ُ ،ي ّع ُج وسيمة اتراؿ بالتخاث السكتػب وىػ مغ وسائل التساسظ
االجتساعي كأداة اتراؿ بيغ االفخاد والجساعات  ،مغ خاللو بقف القارغ عمى ما كتبو
ال عغ أنيا مطيخ مغ مطاىخ الذخرية إذ أف عجـ
االخخوف مغ عمع أو فغ أو أدب  ،فز ً

تسكغ الفخد مشيا عمى أؼ مدتػػ مغ مدتػيات التجريذ يقمل مغ قيستو  ( .عصا : ٕٓٓٙ
ٕٖٕ )

وأكج الكثيخ عمى أىسية التجريذ خالؿ عخض السادة الجراسية  ،وذلظ لسا ليا أىسية مغ أثخ

واضح وكبيخ في تحريل الصمبة  ،إذ تعج زسيمة انقل السعمػمات والسعارؼ إلى الستعمع و
الستفاعل معو مغ أجل تحقيق اىجاؼ التعميع( .دمحم ومجيج  ، )ٗٔ: ٜٜٔٔ ،وشخيقة التجريذ
عبارة عغ مجسػعة مغ الخصػات والسيارات السقرػدة التي يؤدييا السعمع لتحقيق أىجاؼ تعميسية
معيشة بأيدخ الدبل وأقل الػقت والشفقات ( .نادر وأخخوف)ٖٙ ،
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وىشاؾ فخؽ بيغ االستخاتيجية  ،والصخيقة فاالستخاتيجية أعع مغ شخيقة التجريذ حيث تتسثل

في مجسػعة مغ االداءات االجخائية السحجدة والستدمدة  (.شعيسة واخخوف)ٜٖٔ: ٕٜٓٓ ،

واالستخاتيجية ىي التي تختار الصخيقة السالئسة مع مختمف الطخوؼ والستغيخات السؤثخة في
السػقف التعميسي ( .زايخ وعبج الجبار)ٕٓٚ: ٕٓٔ٘ ،

وأستعسمت الباحثة استخاتيجيتيغ مغ استخاتيجيات التعمع الشذط والستسثمة ب ػ (استخاتيجية أوجج

الخصأ والسػاجية " اكذف اوراقظ " ) والتي قج تداىع في رفع مدتػػ الصالبات مغ وقػعيغ في

األخصاء اإلمالئية الذائعة  ،واتبعت في اثشاء تجخبتيا الصخيقة الكياسية التي تالئع التجريذ

لمكبار دوف سػاىع لذخح السػضػع اإلمالئي  ،ومغ ثع حل التسخيشات وبعج االنتياء مغ شخح
السػضػعات تحجد الباحثة االختبار الشيائي  ،لغخض تصبيق اجخاءات استخاتيجيتي ( أوجج
الخصأ والسػاجية " اكذف اوراقظ ") .
 -فخضيات البحث -:

لتحقيق ىجؼ البحث وضعت الفخضيات الرفخية األتية -:
ٔ -اليػجج فخؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ (٘ٓ ) ٓ0بيغ متػسط تحريل شالبات
السجسػعة التجخيبية األولى الالتي يجرسغ اإلمالء عمى وفق استخاتيجية أوجج الخصأ وبيغ
تحريل شالبات السجسػعة الزابصة الالتي يجرسغ اإلمالء بالصخيقة التقميجية .
ٕ -اليػجج فخؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ (٘ٓ )ٓ0بيغ متػسط تحريل شالبات
السجسػعة التجخيبية الثانية

الالتي يجرسغ اإلمالء عمى وفق استخاتيجية السػاجية

(اكذف اوراقظ) ومتػسط تحريل شالبات السجسػعة الزابصة الالتي يجرسغ اإلمالء
بالصخيقة التقميجية .
ٖ -اليػجج فخؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ (٘ٓ ) ٓ0بيغ متػسط تحريل شالبات
السجسػعة التجخيبيى األولى الالتي يجرسغ اإلمالء عمى وفق استخاتيجية أوجج الخصأ
ومتػسط تحريل شالبات السجسػعة التجخيبية الثانية الالتي يجرسغ اإلمالء عمى وفق
استخاتيجية السػاجية (اكذف اوراقظ )
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-حجود البحث -:

تقترخ ىحه الجراسة عمى :
ٔ -السجارس الستػسصة والثانػية لمبشات الرباحية في محافطة ديالى التابعة لمسجيخية العامة
لتخبية ديالى لمعاـ الجراسي (. ) ٕٓٔٚ- ٕٓٔٙ
ٕ -مجرسة واحجة مغ السجارس الستػسصة والثانػية لمبشات الرباحية في بعقػبة (السخكد)
التابعة إلى السجيخية العامة لتخبية ديالى لمعاـ الجراسي (. ) ٕٓٔٚ- ٕٓٔٙ
ٖ -عيشة مغ شالبات الرف الثاني الستػسط .
ٗ -خسدة مػضػعات مغ كتاب اإلمالء السقخر تجريدو لمعاـ الجراسي ()ٕٓٔٚ- ٕٓٔٙ
وىي (ىسدة القصع  ،وىسدة الػصل  ،واليسدة الستػسصة عمى االلف والػاو والياء )
٘ -الفرل الجراسي األوؿ مغ العاـ الجراسي () ٕٓٔٚ – ٕٓٔٙ

تحجيج السرصمحات
 -1األثخ-:
عخفو الحفشي (ٔ -: ) ٜٜٔىػ مقجار التغييخ الحؼ يص أخ عمى الستغيخ التابع بعج تعخضو
لتأثيخ الستغيخ السدتقل  ( .الحفشي ) ٕٖ٘ : ٜٜٔٔ ،
عخفو شحاتة والشجار(ٖٕٓٓ )  - :ىػ محرمة التغييخ السخغػب فيو أو الغيخ مخغػب

فيو ،ويحجث لمصمبة نتيجة لمعسمية التعميسية  ( .شحاتة والشجار )ٚ : ٕٖٓٓ،
التعخيف اإلجخائي :

ىػ التغييخ الحاصل في الجرجات لصالبات عيشة البحث التجخبية التجخيبيتيغ (التجخيبية الػلى

والتجخيبية الثانية ) في اإلمالء .
 -2االستخاتيجية-:

عخفيا زايخ وعبج الجبار (ٕ٘ٔٓ)  -:مجسػعة االجخاءات والػسائل التي تدتخجـ مغ

قبل التجريدي ويؤدؼ استخجاميا إلى تسكيغ الصمبة مغ اإلفادة مغ الخبخات التعميسية
السخصصة وبمػغ االىجاؼ التخبػية السشذػدة ( .زايخ وعبج الجبار ) ٕٓٚ: ٕٓٔ٘ ،
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عخفيا نعسة والجبػرؼ (ٕ٘ٔٓ)  -:خصة محكسة البشاء ومخنة التصبيق يتع مغ خالؿ

استخجاـ كافة اإلمكانات والػسائل و الػسائل الستاحة بصخيقة مثمى

السخجػة(.نعسة والجبػرؼ ) ٜٚ : ٕٓٔ٘ ،

لتحقيق االىجاؼ

التعخيف اإلجخائي  -:مجسػعة مغ اإلجخاءات واالنذصة السحجدة ترسسيا الباحثة لتشطيع
خبخات التعمع الرفي بذكل يداعج الصالبات عمى تحقيق الشتاجات التعميسية السخغػبة .

ٖ -أوجج الخصأ
استخاتيجية تذجع الصالب عمى التفكيخ الشاقج وتقبل األراء واالفكار وتذجع عمى بشاء اسئمة

واستيعاب السفاليع ( .الذسخؼ ) ٕٛ: ٕٓٔٔ ،

التعخيف اإلجخائي  -:وىي مغ االستخاتيجيات الحجيثة التي تداعج عمى الػصػؿ إلى السعمػمة
بالتعمع الحاتي والسذاركة الفعالة.
ّ
ٗ -السػاجية (اكذف اوراقظ)
استخاتيجية مستعة قج تدتخجـ في نياية الجرس أو الػحجة في مخحمة التقػيع الختامي  ،أو

خالؿ الجرس ( .الذسخؼ ) ٕٛ: ٕٓٔٔ،

التعخيف اإلجخائي  -:وىي مغ االستخاتيجيات الحجيثة التي تذجع عمى االستساع والسذاركة

والسشاقذة الفعالة وتبادؿ االراء واالفكار .
٘ -التحريل-:
عخفو العقيل (ٕٗٓٓ ) -:السعخفة والسيارة التي يكتدبيا الستعمع وذلظ نتيجة لجراسة مادة
تعميسية أو مػضػع دراسي معيغ ( .العقيل ) ٖٜ : ٕٓٓٗ ،
التعخيف اإلجخائي  -:السعمػمات السقاسة بالجرجات التي تحرل عمييا شالبات مجسػعات
البحث الثالثة في االختبار التحريمي السعج ألغخاض تجخبة البحث بعج إكساليغ دراسة

مػضػعات اإلمالء السقخر في التجخبة.
 -ٙاإلمالء -:

عخفو الشعيسي ( ٕٗٓٓ)  -:نطاـ لغػؼ معيغ  ،مػضػعو الكمسات والحخوؼ  ،وىػ واحج مغ
اركاف المغة العخبية الحؼ ييتع بشطاـ لغػؼ خاص وىػ نطاـ السقاشع  (.الشعيسي ٕٓٓٗ،
)ٔٔٗ:
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عخفو الحالؽ (ٕٓٔٓ )  -:وسيمة لتشسية قجرة الصمبة عمى الكتابة الدميسة إمالئيًا لسكيشيع مغ
نقل افكارىع والتعبيخ عغ مذاعخىع وحاجاتيع بصخيقة سميسة ( .الحالؽ ) ٕٚٚ : ٕٓٔٓ ،
الفرل الثاني  :خمفية نظرية ودراسات سابقة
 الشطخية البشائية -:تعتبخ الشطخية البشائية إحجػ نطخيات التعمع الحجيثة التي اتجيت أنطار التخبػييغ إلييا ؛
مغ أجل بمػرة عجد مغ االستخاتيجيات الحجيثة والصخائق والشساذج التجريدية وترسيسيا لألستفادة

مشيا وتػضيفيا داخل الرفػؼ الجراسية ( .عاير ) ٖٙ : ٕٓٓٚ،

وتختكد الشطخية البشائية عمى التدميع بأف كل ما ٌيبشى بػاسصة الستعمع يربح ذا معشى لو ،مسا
يجفعو لتكػيغ مشطػر خاص بو عغ التعّمع ،وذلظ مغ خالؿ السشطػمات والخبخات الفخدية

(العجواف والحػامجة  ، ) ٕٔٛ: ٕٓٔٔ،ومغ افتخاضيات التعمع السعخفي عشج البشائييغ اف التعّمع

عسمية بشائية نذصة ومدتسخة غخضية التػجو واليكػف التعمع بشائيَا ما لع يكغ الستعمع نذصَا  ،غسا
معشى قػؿ البشائييغ أف يكػف الستعمع نذصًا  ،إنيع يعشػف بحلظ أف يبحؿ الستعمع جيجًا عقميًا

لمػصل إلى اكتذاؼ السعخفة بشفدو ( .حديغ وزيتػف ، )ٜٛ: ٕٖٓٓ ،
 -التعّمع الشذط-:

مجسػعة استخاتيجيات تدسح لمصالب بأف يفكخ ويتحجث ويدسع ويق أخ ويكتب ويتأمل محتػػ

السشيج السقجـ إليو  ،ويتزسغ التعمع الشذط تجريبات لحل السذكالت ومجسػعات العسل الرغيخة
(.الديج  ، ) ٕٖٖ: ٕٔٔ،ويذيخ مرصمح التعمع الشذط إلى أنو تقشيات تداعج الصالب عمى أف
يعسمػا أكثخ مغ مجخد استساعيع لسحاضخة أو عخض مباشخ يقجمو السعمع لصالبو  ،فالصالب

يسارسػف عسميات متشػعة مثل  :االكتذاؼ  ،واالستقراء  ،والتعمع بالعسل وكحلظ ميارات
عقمية عجيجة مثل التفكيخ الشاقج  ،والتفكيخ الفػؽ السعخفي ( .الذسخؼ )ٖٔ: ٕٓٔٔ،

-اىجاؼ التعّمع الشذط -:

ٔ -تذجيع الصمبة عمى شخح األسئمة السختمفة .
ٕ -تذجيع الصمبة عمى شخح األسئمة السختمفة .
ٖ -تذجيع الصمبة عمى القخاءة الشاقجة .
ٗ -التشػع في األنذصة التعميسية.

٘ -دعع الثقة بالشفذ لجػ الستعمسيغ.
 -ٙتذجيع الصمبة عمى حل مذكالتيع بأنفديع (.الحىبي )ٖٜ : ٕٓٔ٘،
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 التحريل الجراسي-:ىػ اكتداب الصالب أنػاع الخبخات العمسية والفشية والسعخفية وقػة األداء الحؼ يحرل عميو

مغ خالؿ البخامج أو السشاىج الجراسية  ،ليحقق جسيع األىجاؼ الدمػكية  ،ويكػف أكثخ تكيفَا مع

الػسط التعميسي والػسط االجتساعي الحؼ يشتسي إليو( .حديغ  ،) ٖٔ: ٕٓٔٔ،ولمتحريل
أىسية كبيخة في العسمية التعميسية حيث يتستع بالشيل واالكتداب والحع الغيخ يديخ مغ السعارؼ

والسعمػمات والسيارات  ( .شػاىيغ واخخوف )ٖٖٔ: ٕٓٓٛ ،
-العػامل السؤثخة في التحريل-:

ٔ -الحكاء  ،فسدتػػ الحكاء يختمف مغ متعمع واخخ  ،لحلظ ىشاؾ فخوؽ فخدية بيغ السجرسيغ.
ٕ -الجافعية  ،يشبغي اف تػجو وتدتشيس االمكانات السػجػدة عشج الستعمع وتػجيييا.
ٖ -مفيػـ الحات والزبط الحاتي .

ٗ -مدتػػ شسػح الستعمع  ،تؤثخ في مدتػػ وجػدة تحريمو.
٘ -البيئة السشدلية  ( .زايخ وتخكي ) ٖٔ٘: ٕٕٓٔ،
 اإلمالء -:يحتل اإلمالء مشدلة كبيخة بيغ فخوع المغة العخبية لألسباب األتية-:
ٔ -يعج اإلمالء مغ االسذ السيسة لمتعبيخ الكتابي الدميع  .فإذا كانت القػاعج الشحػية وسيمة
لرحة الكتابة اإلعخابية فإف اإلمالء وسيمة ليا مغ حيث الرػرة الخصية.
ٕ -يعتبخ اإلمالء أداة رئيدة في نقل افكار الكاتب إلى القارغ نقالَ سميساً.
ٖ -إف اتقاف اإلمالء يكدب الفخد ثقة في الفذ وإف عجـ تسكشو مشو عمى أؼ مدتػػ مغ
مدتػيات التعميع يقمل مغ ذلظ .

ٗ -اإلمالء يختبط بالقخاءة  ،مغ حيث أف القارغ يقف عمى االشكاؿ الدميسة لمحخوؼ والكمسات
والجسل  ،فيتعمسيا عغ شخيق السحاكاة ويفيسيا بدخعة إذا كانت مكتػبة كتابة مزبػشة( .عصا،

ٕ٘ٓٓ ) ٕٖٕ:

 اسس تدريس اإلمالء -:ىشاؾ مجسػعة مغ االسذ العامة التي يسكغ أف تفيج لػ أضاؼ إليياالسجرس أو السعمع خبخاتو بالستعمسيغ وتسكشو مغ مادتو وىي -:
ٔ -تجريب االذف عمى اإلصغاء إلى السعشى ومخارج الحخوؼ  ،وتجريب المداف عمى الشصق
الرحيح  ،وتعػيج رسع الحخوؼ وااللفاظ والديصخة عمى الرعػبات التي تخالف فييا الكتابة

والشصق .
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ٕ -االىتساـ بالتحكخ والتجريب السدتسخ مغ شخيق معالجة الستعمسيغ اف يحكخوا عجة أسصخ ،
ثع نسمييا عمييع في اليػـ التالي ماخحيغ في الحدباف مدألتي الفيع والسعشى.

ٖ -االىتساـ بالسعشى قبل التيجي  ،يجب اف نخبط اإلمالء بالعسل التحخيخؼ فاليجاء دراسة ليا

ىجؼ حيػؼ .

ٗ -الػسائل التي تداعج عمى اكتداب ميارات اإلمالء الرحيح تتسثل في القخاءة  ،واالىتساـ

بكل الػاجبات السشدلية ،ومعخفة القػاعج العسمية السحجودة مع التخكيد في الشصق ( .زايخ واخخوف،
ٕ٘ٔٓ )ٚ :
 الجراسات الدابقة -:لع تجج الباحثة دراسات سابقة تشاولت الستغيخ السدتقل  ،لحا اكتفت ببعس الستغيخات التي
تشاولت الستغيخات االخخػ .والججوؿ (ٔ ) يػضح ذلظ.
الججوؿ (ٔ) السػازنة بيغ الجراسات الدابقة والحالية
اسع

الجراسة

وسشة

االنجاز

ٔ

سمساف

ٕٗٓٓ

مكاف

ىجؼ الجراسة

عجد

عيشة

إجخاء

الجراسة
العخاؽ

اثخ تجدئة القػاعج

اإلمالئية

تحريل
الرف

ٓٙ

جشذ

العيشة

ذكػر

في

السادة

والسخحمة

اإلمالء
السخحمة

شالب

الستػسصة

الثاني

اداة

البحث

اختبار

تحري
لي

إمالئي

الستػسط في مادة

اإلمالء

الػسائل

االحرائية

االختبار

التائي مخبع

كاؼ.معامل

بيخسػف،
معامل

صعػبة

الشتائج

افزمية

اسمػب تجدئة

القػاعج

االمالئية

عمى الصخيقة
االعتيادية

الفقخة،معامل

تسييدالقػة،
فعالية

البجائل

الخاشئة

ٜٓ

ٕ

إناث

اختبار

اثخالتغحية الخاجعة

حديغ

ٕٓٓٙ

العخاؽ

الترحيحية

والتفديخية

تحريل
الرف

االمالء

في

شالبات

السخحمة

الثاني

الستػسصة

الستػسط في مادة

تحري
لي

مػضػ

عي

تحميل

التبايغ،

مخبع كاؼ ،

معامل

صعػبة
الفقخة،فعالية

اإلمالء واالحتفاظ

البجائل

بيا
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الخاشئة،معا
مل

ارتباط

بيخسػف،االخ

تبار

التائي،معاد

لة استخخاج

الكيسة

التائية،شخيقة

شيفية
ٖ

السجسعي

العخاؽ

ٕٔٔٓ

معخفة

اثخ

استعساؿ

اإلمالء

والػقائي

في

اإلمالئية

لجػ

ٖٜ
إناث

االستبارؼ والحاتي

السخحمة

ترػيب االخصاء
شالبات

اإلمالء

اختبار

تحميل

لي

معامل

تحري
بعجؼ

التبايغ،

افزمية

بيخسػف،

الحاتي

شيفية،

الػقائي

صعػبة

وافزمية

الترػيب

شخيقة

الستػسصة

الرف

الترػيب

واالستبارؼ

معامل

الثاني الستػسط

عمى

الفقخة ،فعالية

اسمةب

الخاشئة،

الػقائي عمى

البجائل
معامل

التسييد

قػة

الترػيب
الترػيب

االستبارؼ

،الكية

الحخجة

ٗ

العداوؼ

ٕٕٔٓ

العخاؽ

معخفة

استخاتيجية

اثخ

اإلمالء

ٙٛ
ذكػر

السدخداإلمالئي

واناث

السخحمة

الستػسصة

اختبار

االختبار

لي

مخبع كاؼ،

تحري

معامل

في تحريل شمبة
الرف

التائي

،

صعػبة

الثاني

الفقخة

الستػسط في مادة

معادلة

االمالء

التسييد،

،

قػة

افزمية

استخاتيجية
السدخد

اإلمالئي

عمى الصخيقة
التقميجية

معامل

ارتباط

بيخسػف
معادلة

سيبخ ماف
٘

البيادلي

ٖٕٔٓ

العخاؽ

معخفة

اثخ

ٕٙ

ذكػر

استخاتيجيات التعمع

اإلمالء
السخحمة
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الشذط في ترحيح

لي

الستػسصة

االخصاء اإلمالئية

ممخبع كاؼ ،

استخاتيجيات

االرتباط

عمى الصخيقة

معامل

عشج شالب الرف

بيخسػف

االوؿ الستػسط

التعمع الشذط

التقميجية

،

فعالية

البجائل

،

الخاشئة

شخيقة شيفية
 ،معادلة قػة
التسييد

ٙ

الدىيخؼ

ٖٕٔٓ

العخاؽ

ٕٛ

فاعمية

ذكػر

استخاتيجيتيغ لمتعمع
في

الشذط

التحريل

واالحتفاظ

االدب

اختبار

تحميل

السخحمة

لي

مخبع كاؼ ،

تحري

اعجدية

التبايغ

لجػ

التسييد

االعجادية في مادة

ارتباط

شالب

،

معامل

السخحمة

استخاتيجية

قػة

فكخ–

،

معامل

بيخسػف

االدب والشرػص

افزمية

زاوج

واستخاتيجية
السشاقذة

عمى الصخيقة
التقميجية

،

شخيقة شيفية
فعالية

البجائل

الخاشئة

ٚ
سالي
)ٜٔٚٙ( sally

ٖٚ
سيخالنكا

معخفة االخصاء االمالئية

اإلمالء

إختبار

إمالئي

السخحمة

امخيكا

ٛ
كاغا Kaka

(٘) ٜٔٛ

اإلمالء

\

ذكػر وإناث

كسكياس

لمكفاية في المغة اليابانية

ابتجائي ومتػسط
واعجادؼ

العخاؽ

ٜ
الجراسة الحالية

اثخ استخاتيجيتي اوجج
الخصأ

والسػاجية

في

تحريل شابات الرف

البجائل الخاشئة

معامل ارتباط سيبخماف،

ٗٓٔ

إناث

الثاني الستػسط في مادة

الستػسصة

االمالء

في

معامل ارتباط بيخسػف

التي اخصأ فييا الصالب قبل

التجريب (ٖ٘) كمسة وبعج
اف

االمالء

الستجرج

بعجؼ

والسشقػؿ يعجاف

والثبات الختبار الكفاية في

والسشقػؿ

تحريمي

اختبارؼ

االمالء

اسمػبييغ عالييغ الرجؽ
المغة اليابانية

افزمية استخاتيجية السػاجية
تحميل التبايغ االحادؼ ،

عمى استخاتيجية أوجج الخصأ

البجائل الخاشئة  ،معادلة

الصخيقة االعتيادية

مخبع

كاؼ ،

فعالية

قػة التسييد  ،معامل

الرعػبة
معادلة

والديػلة

الفا

.معادلة تػكي

57

خسذ كمسات  ،عجد الكمسات

الستجرج

اختبار
اإلمالء

في اخصاء إمالئية % ٔ٘،

التجريب ( )ٛكمسات
اختبارات

االمالء

،

معامل صعػبة الفقخة

االعجادية

التحقق مغ مجػ مالئسة

 ،شخيقة شيفية  ،فعالية

مغ الصالب أخصؤوا فقط في

 ،معامل ارتباط بيخسػف
ذكػر

ٚٛ

تحميل التبايغ ،مخبع كاؼ

ٕ٘ %مغ الصالب لع يقعػا

،

كخونباخ

وافزمية االست خاتيجيتيغ عمى
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 الفرل الثالث :إجراءات البحث -منهج البحث -:

اتبعت الباحثة مشيج البحث التجخيبي لتحقيق ىجؼ بحثيا ،ألنيا تعتقج أنو مالئع لتحقيق
مخمى البحث .
 الترسيع التجخيبي -:اعتسجت الباحثة ترسيسًا تجخيبيًا ذؼ ضبط جدئي  ،مالئع لطخوؼ البحث الحالي ويتزسغ

ىحا الترسيع ثالث مجسػعات إذ تجرس السجسػعة التجخيبية االولى عمى وفق استخاتيجية أوجج
الخصأ والسجسػعة التجخيبية الثانية عمى وفق استخاتيجية السػاجية في حيغ تجرس السجسػعة
الزابصة عمى وفق الصخيقة االعتيادية .

 -مجتسع البحث

تع إجخاء ىحه الجراسة عمى شالبات الرف الثاني الستػسط في متػسصة السدخة لمبشات في

محافطة ديالى \ بعقػبة (السخكد ) برػرة قرجية مغ أجل اف تكػف ميجانًا لمبحث الحالي
وبعجىا اختيخت الباحثة وبصخيقة عذػائية شعبة (أ) لتسثل السجسػعة التجخيبية االولى  ،وشعبة
(ب) لتسثل السجسػعة التجخيبية الثانية  ،وشعبة (ج) لتسثل السجسػعة الزابصة ،إذ بمغ عجد
عيشة البحث (ٗٓٔ) شالبة بػاقع (ٖ٘) شالبة في السجسػعة االولى  ،و(ٖٗ) شالبة في
السجسػعة التجخيبية الثانية  ،و(ٖ٘) شالبة في السجسػعة الزابصة.
 -تكافؤ مجسػعات البحث -:

حخصت الباحثة قبل بجء التجخبة عمى تكافؤ مجسػعات البحث الثالث إحرائيًا في

الستغيخات األتية  ( :درجات العاـ الدابق لسادة المغة العخبية  ،العسخ الدمشي محدػبًا باالشيخ
التحريل الجراسي ألبػيغ  ،درجات اختبار الحكاء (اوتيذ)  ،االختبار التحريمي الشيائي ) .

 -ضبط الستغيخات الجخيمة -:

ٔ -ضخوؼ التجخبة والحػادث السراحبة -:لع تتعخض التجخبة ألؼ حادث يعخؽ سيخىا ويقرج

بالحػادث السراحبة الكػارث والداللدؿ  ،والحػادث االخخػ كالحخوب.

ٕ – االنجثار التجخيبي  -:ويقرج بو ىػ انقصاع عجد مغ عيشة البحث عغ التجخبة مسا يؤثخ
عمى سالمة الشتائج  ( .عبج الخحسغ وزنكشة  ، )ٜٗٚ: ٕٓٓٚ،ولع تتعخض التجخبة البحث شيء
مغ ىحا .

ٖ -عػامل متعمقة بالشزج  -:لع ىشاؾ فخوؽ بيغ شالبات مجسػعات البحث الثالث  ،لتقارب

اعسارىغ  ،ولع تطيخ أؼ تغيخات تُذيخ إلى الفارؽ في عامل الشزج
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ٗ -أداة الكياس  -:استعسمت الباحثة أداة قياس مػحجة لسجسػعات البحث الثالث ،إذ أعجت

اختبا ًار تحريمي ُا مػحجًا لتصبيقو في نياية التجخبة وقج اترف بالذسػؿ والرجؽ والثبات.
مدتمدمات البحث -:

 تحجيج السادة العمسية  -:حجدت الباحثة السادة العمسية التي درستيا وىي خسدة مػضػعاتمغ كتاب اإلمالء لصمبة الرف الثاني الستػسط ( ىسدة القصع  ،وىسدة الػصل  ،واليسدة

الستػسصة عمى االلف والػاو والياء ) .
 -االىجاؼ الدمػكية  -:صاغت الباحثة االىجاؼ الدمػكية لسػضػعات بحثيا معتسجة عمى

السدتػيات الثالث مغ ترشيف بمػـ ( السعخفة  ،الفيع  ،التصبيق )  ،إذ بمغ عجدىا (ٖٗ ) ىجفاً

سمػكيًا

سمػكيًا

بػاقع (ٔٔ) ىجؼ لسدتػػ السعخفة  ،و(ٗٔ) ىجفًا سمػكيًا لسدتػػ الفيع  ،و(  )ٔٛىجفًا
لسدتػػ التصبيق .

 إعجاد الخصط التجريدية  -:ولسا كاف إعجاد الخصط التجريدية واحجًا مغ متصمبات التجريذالشاجح  ،أعجت الباحثة خصصًا تجريدية بمغت خسية خصط لمسػضػعات السقخر تجريديا خالؿ

مجة التجخبة.

 -إداة البحث -:

بشت الباحثة اختبا ًار خاص بالسػضػعات الخسدة السقخر تجريديا خالؿ الفرل االوؿ مغ

العاـ الجراسي ( ) ٕٓٔٚ- ٕٓٔٙلصالبات مجسػعات البحث الثالث  ،وتتػفخ فيو شخوط
االختبار الجيج وقج تع تحجيج فقخات االختبارٖٓ فقخة اختبارية  ،لحا أعجت الباحثة اختبا اًر
تحريميًا تكػف مغ سؤاليغ االوؿ يتكػف مغ ٘ٔ فقخة مغ نػع االختبار مغ متعجد  ،والدؤاؿ
الثاني يتكػف مغ ٘ٔ فقخة مغ أسئمة التكسيل  ،وقج مخ بالسخاحل االتية -:
ٔ -تحجيج محتػػ السادة العمسية وصياغة االىجاؼ الدمػكية وندبة مدتػيات االىجاؼ وقج
كاف لتحكخ  %ٕٙو لمفيع ٖٖ  %ولتصبيق ٔٗ  ،%واختيخ ٖٗ غخضاً سمػكياً وٖٓ فقخة
اختبارية.
وبعج ترحيح االجابات تع الكذف عغ مدتػػ صعػبة وسيػلة كل فقخة والقػة
التسييدية وفعالية البجائل الخاشئة ،وقج وجج اف معامل الرعػبة تخاوحت بيغ( ٖٗ– ٓ0
ٓ ، ) ٓ0ٛأما القػة التسيدية فقج تخاوحت بيغ (ٕٓ )ٚٙ ،ٓ – ٓ0وىحا يعشي أف فقخات
االختبار تعج جسيعيا جيجة .ثع استخخج ثبات االختبار عمى وفق معادلة الفا كخونباخ وقج
بمغ معامل الثبات ( )ٓ0ٜٛمسا يعشي مؤش ًاخ جيج ججاً .
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 -تصبيق التجخبة -:

باشخت الباحثة بتصبيق التجخبة عمى شالبات مجسػعات البحث الثالث يػـ االربعاء

السرادؼ ( ) ٕٓٔٙ\ ٔٓ\ٜٔمع بجاية الفرل الجراسي االوؿ لمعاـ الجراسي (- ٕٓٔٙ
)ٕٓٔٚ

وانتيت يػـ االربعاء السرادؼ (ٔٔ\ٔ\ ،) ٕٓٔٚحيث قامت الباحثة بتجريذ مجسػعات البحث

الثالث عمى وفق الخصط التجريدية التي أعجتيا مدبقًا ليحا الغخض.

 -الػسائل اإلحرائية-:

ٔ -تحميل التبايغ االحادؼ.
ٕ -مخبع كاؼ.
ٖ -معامل الرعػبة والديػلة.
ٗ -معامل تسييد الفقخة،
٘ -فعالية البجائل الخاشئة.
 -ٙمعادلة الفا كخونباخ.
 -ٚمعادلة تػكي

الفرل الرابع :نتائج البحث وتفديره-:
بعج أف شبقت الباحثة االختبار البعجؼ عمى شالبات مجسػعات البحث الثالث استخخجت
الستػسط الحدابي لكل مجسػعة  ،فبمغ متػسط درجات السجسػعة التجخيبية الػلى ()ٕٕ0ٜٛ
درجة  ،وبمغ متػسط السجسػعة التجخيبية الثانية (ٕ )ٕ٘0ٛدرجة  ،في حيغ بمغ متػسط درجات
السجسػعة الزابصة ( ) ٕٓ0ٔٚدرجة  ،وعشج استعساؿ تحميل التبايغ االحادؼ ضيخ أف الكيسة

الفائية السحدػبة ( ) ٙٔ0ٜٓٙاكبخ مغ الكيسة الفائية الججولية البالغة ( )ٖ0ٜٓمسا يعشي وجػد
فخؽ ذؼ داللة إحرائية عشج (٘ٓ )ٓ0وبجرجتي حخية (ٕ ،)ٔٓٔ0ولسا كانت الكيسة الفائية

السحدػبة أكبخ مغ الكي سة الججولية  ،ليحا تخفس الفخضية الرفخية والتي تشز عمى أنو ليذ

ىشاؾ فخوؽ ذو داللة إحرائية عشج مدتػػ (٘ٓ )ٓ0بيغ متػسصات درجات شالبات
السجسػعات الثالث في االختبار التحريمي  ،كسا مػضح في الججوؿ (ٕ) و(ٖ)
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الججوؿ (ٕ) الستػسط الحدابي واالنحخاؼ السعيارؼ الختبار البعجؼ لصالبات مجسػعات البحث الثالث.
عجد أفخاد العيشة

السجسػعة

الستػسط الحدابي

التجخيبية االولى

ٖ٘

ٕٕ0ٜٛ

التجخيبية الثانية

ٖٗ

ٕٕ٘0ٛ

الزابصة

االنحخاؼ السعيارؼ

ٖ٘

ٕٗ0ٚٛ
ٖٓ0ٙٛ
ٖ٘0ٖٛ

ٕٓ0ٔٚ

الججوؿ (ٖ ) نتائج تحميل التبايغ ااالحادؼ لسجسػعات البحث الثالث في االختبار البعجؼ
مرجر التبايغ

درجة الحخية

مجسػع السخبعات

متػسط السخبعات

السحدػبة

بيغ السجسػعات

ٕ

ٖٖ٘ٗٗٔٓ0

ٕٕٕٙٙ٘0

ٙٔ0ٜٓٙ

داخل السجسػعات

ٔٓٔ

ٗٔٔٓٓ0ٓٛ

ٕٔٓ0ٜٛ

F

F

الججولية

الجالة

اإلحرائية

عشج (٘ٓ)ٓ0
ٖ0ٜٓ

داؿ

إحرائياً

 االستشتاجات-:في ضػء نتائج الجراسة تػصمت الباحثة إلى االستشتاجات االتية-:
ٔ -تفاعل الصالبات مع استخاتيجيتي أوجج الخصأ والسػاجية بذكل واضح.
ٕ -حاجة شالبات الرف الثاني الستػسط إلى استخاتيجيات متشػعة وحجيثة.
ٖ -استخاتيجيتي أوجج الخصأ والسػاجية ذات أثخ في تختيب معمػمات الصالبات مسا يديج في
تحريميغ.

 التػصيات -:في ضػء نتائج البحث حالي تػصي الباحثة بسايأتي-:
ٔ -تذجيع مجرسي المغة العخبية ومجراساتيا عمى استعساؿ استخاتيجيات حجيثة والسيسا
استخاتيجيتي اوجج الخصأ والسػاجية.
ٕ -تييئة الرفػؼ  ،وتػفيخ القاعات السشاسبة مغ أجل التجريذ عمى وفق استخاتيجيات
التعمع الشذط.

ٖ -اعتساد استخاتيجيتي أوجج الخصأ والسػاجية وتصبيقيا عمى الصخيقة التقميجية في تجريذ
مادة اإلمالء لصمبة الرف الثاني الستػسط.
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 -السرادر

ٔ -بكار  ،عبج الكخيع  ،السدمسػف بيغ التحجؼ والسػاجية حػؿ التخبية والتعميع  ،ط ٖ  ،دار
القمع  ،دمذق  ٕٓٔٔ ،ـ.
ٕ – الحفشي ،عبج السشعع  ،مػسػعة التحميل الشفدي  ،دار مجبػلي  ،القاىخة ،مرخ ٜٜٜٔ ،ـ.

ٖ -الحالؽ  ،عمي سامي  ،السخجع في تجريذ المغة العخبية وعمػميا  ،السؤسدة الحجيثة
لمكتاب  ،شخابمذ  ،لبشاف  ٕٓٔٓ ،ـ.
ٗ -الجليسي  ،شو عمي حديغ والػائمي  ،سعاد عبج الكخيع  ،المغة العخبية مشاىجيا وشخائق

تجريديا ،طٔ  ،دار الذخوؽ لمشذخ والتػزيع  ٕٓٓ٘،ـ.

٘ -الحىبي  ،احسج عبج هللا حدػف الحىبي  ،اثخ استخاتيجية مثمث االستساع في االداء التعبيخؼ

عشج شالب الرف الثاني الستػسط  ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة  ،جامعة السدتشرخية  ،كمية
التخبية االساسية  ٕٓٔ٘ ،ـ.
 -ٙالخحيع  ،احسج حدغ واخخوف  ،شخائق تعميع المغة العخبية لمرف الخامذ معاىج إعجاد
السعمسيغ والسعمسات  ،ط  ، ٛمصبعة الرفجؼ  ،جسيػرية العخاؽ  ٜٜٔٚ ،ـ.
-ٚ

زايخ  ،عمي سعج وتخكي  ،سساء داخل  ،اتجاىات حجيثة في تجريذ المغة العخبية ،

الجدء االوؿ  ،دار السختزى لمصباعة لمشذخ والتػزيع  ،بغجاد  ٕٕٓٔ ،ـ.

 -ٛزايخ  ،عمي سعج واخخوف  ،اإلمالء العخبي  ،مذكالتو – قػاعجة – شخائق تجريدو  ،دار

الكتب والػثائق  ،بغجاد  ٕٓٔ٘ ،ـ.

 -ٜزايخ  ،عمي سعج وعبج الجبار ،دمحم عبج الػىاب  ،مشاىج تجريذ المغة العخبية ،دار الكتب
والػثائق  ،بغجاد  ٕٓٔ٘ ،ـ.

ٓٔ -زيتػف حدغ حديغ  ،زيتػف  ،كساؿ عبج الحسيج ،التعمع والتجريذ مغ مشطػر البشائية ،

طٔ  ،عالع الكتب  ٕٖٓٓ ،ـ.

ٔٔ -الديج  ،دمحم عمي  ،اتجاىات وتصبيقات حجيثة في السشاىج وشخؽ التجريذ ،طٔ  ،دار

السدخة لمشذخ والتػزيع  ،عساف  ٕٓٔٔ ،ـ.

ٕٔ -شحاتة  ،حدغ والشجار  ،زيشب  ،معجع السرصمحات التخبػية والشفدية  ،طٔ  ،الجار
السرخية المبشانية  ٕٖٓٓ،ـ.

ٖٔ -شػاىيغ  ،خيخ واخخوف  ،تخبية ذوؼ االحتياجات الخاصة ،طٔ  ،الججار لمكتاب العالسي

،عساف  ٕٓٓٛ ،ـ.
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ٗٔ -الذسخؼ  ،ماشي بغ دمحم  ،استخاتيجية ٔٓٔ في التعمع الشذط  ،طٔ  ،الدعػدية ،

ٕٔٔٓـ.

٘ٔ-شعيسة ،رشجؼ أحسج واخخوف ،السشيج السجرسي السعاصخ  ،اسدو  ،بشاءه ،تشطيساتو،

تصػيخه ،طٕ  ،دار السديخة لمشذخ والتػزيع  ،عساف  ٕٜٓٓ ،ـ.

 ٔٙعاشػر ،راتب قاسع و مقجادؼ  ،دمحم فخخؼ  ،السيارات القخائية والكتابية وشخائق تجريديا

واستخاتيجياتيا  ،عساف  ،دار السديخة لمشذخ والتػزيع  ،طٔ  ٕٓٓ٘ ،ـ.

 -ٔٚعاير  ،دمحم  ،الشطخية البشائية واستخاتيجيات تجريذ العمػـ ،طٔ  ،دار الذخوؽ لمشذخ

والتػزيع  ،عساف  ٕٓٓٚ ،ـ.

 -ٔٛعبج الخحسغ ،انػر حديغ وزنكشة  ،عجناف حقي  ،االنساط السشيجية وتصبيقاتيا في العمػـ
االندانية ،شخكة الػفاؽ  ،بغجاد  ٕٓٓٚ ،ـ.
-ٜٔالعجواف  ،زيج سميساف والحػامجة ،دمحم فؤاد  ،ترسيع التجريذ بيغ الشطخية والتصبيق،طٔ ،

دار السديخة لمذخ والتػزيع  ،عساف  ٕٓٔٔ ،ـ.

ٕٓ -العداوؼ  ،نعسة رحيع  ،مغ قزايا تعميع المغة العخبية رؤية ججيجة  ،مصبعة و ازرة التخبية ،

بغجاد  ٜٔٛٛ ،ـ.

ٕٔ-عصا ،ابخاليع دمحم ،السخجع في تجريذ المغة العخبية  ،السخكد االدبي التخرري  ،القاىخة،

ٕ٘ٓٓ ـ.
ٕٕ -العقيل  ،ابخاليع  ،الذامل في تجريب الستعمسيغ والتفكيخ االبجاعي  ،دار الػراؽ لمصباعة

والشذخ  ،عساف  ٕٓٓٗ ،ـ.

ٖٕ – عيج  ،زىجؼ دمحم  ،السجخل إلى تجريذ ميارات المغة العخبية  ،طٔ  ،دار صفاء لمشذخ
والتػزيع  ،عساف  ٕٓٔٔ ،ـ.

ٕٗ – العيدػؼ،جساؿ مرصفى والذيداوؼ  ،دمحم محسػد مػسى  ،شخؽ تجريذ المغة العخبية
بسخحمة التجريذ االساسي (بيغ الشطخية والتصبيق ) ،دار الكتاب الجامعي  ،العيغ  ٕٓٓ٘ ،ـ.

ٕ٘ -دمحم  ،داود ماىخ ومجيج  ،ميجؼ دمحم ،اساسيات شخائق تجريذ عامة  ،مصابع دار
الحكسة لمشذخ والتػزيع  ،السػصل ٜٜٔٔ ،ـ.

 -ٕٙنادر  ،سعجوف عبج الػىاب واخخوف ،شخؽ تجريذ العمػـ لمرف الخامذ معاىج اعجاد

السعمسيغ والسعمسات  ،طٕ  ،مصبعة الرفجؼ  ،بغجاد  ٜٜٔٚ ،ـ.

 -ٕٚنعسة  ،اقباؿ عبج الحديغ و الجبػرؼ  ،نبيل كاضع ىخيبج  ،تقشيات واستخاتيجيات شخائق

التجريذ  ،طٔ  ،بغجاد  ٕٓٔ٘ ،ـ.

 -ٕٛالشعيسي  ،عمي  ،الذامل في تجريذ المغة العخبية  ،طٔ  ،دار اسامة لمشذخ والتػزيع ،
عساف  ٕٓٓٗ ،ـ.
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