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 عند التدريسي الجامعي مستوى استعمال عالمات الترقيم
 اسراء فاضل امين م.م.  

 جامعة بابل/ كمية التربية االساسية
 الفصل األول

 التعريف بالبحث
 مشكمة البحث:

في حينيا وجدت  ،في يـو ما كاف ىناؾ موعدا بيف االنساف والموح الطيني والكتابة عميو بطريقة الرسـ بالكممات      
ولما كانت الكتابة ىي المحور األخير لميارات ، عبر العصور الكممة المطموبة ضالتيا كأوؿ براءة اختراع في العالـ القديـ

 ،فيي تشكؿ ميدانًا فسيحًا يصب فيو الطمبة ما تعمموه عبر فنوف المغة األخرى مف: استماع ،اية لغة ومنيا المغة العربية
 وعبر فروعيا المختمفة. ،وتحدث ،وقراءة

الدراسات كشفت عف تدني في مستوى تمّمؾ الطمبة  لمياراتيا بسبب  ومع كؿ ىذه األىمية لمكتابة إال أف كثيرًا مف        
 2010دراسة جثير  ،ـ2003دراسة المشيداني   ،ـ2001عدـ إتقانيـ  لتمؾ الميارات ومف ىذه الدراسات : دراسة عطية 

وعيـ في األخطاء اذ أكدت تمؾ الدراسات وجود مشكالت حقيقية لدى الطمبة تتمثؿ بػػػ : وق ،2011ودراسة الّداوري  ،ـ
وذلؾ مف حيث قمة أو انعداـ استعماؿ عالمات الترقيـ في الكتابة، وعدـ قدرنيـ  ،واإلمالئية والترقيمية ،النحوية والصرفية

وعدـ القدرة عمى ترتيب األفكار، باإلضافة قصور في الربط بيف الجمؿ والفقرات  ،عمى تحديػد أفكػػار الموضوع وعنػاصره
وعمى العمـو فمظاىر الضعؼ  ،وتنظيـ شكؿ الكتابة ،وسوء الخط ،واختيار ألفاظ غير مالئمة لممعنىوالتنسيؽ بينيا، 

 متعددة وكثيرة يمكف إجماؿ ىذه المظاىر في النواحي الشكمية، والتنظيمية، وفي نواحي األفكار واأللفاظ والعبارات لمكتابة .
ساوى بيا الطمبة وكثير مف المدرسيف في أخطائيـ بأبجديات إّف صعوبة اإلمالء قد تحولت إلى ظاىرة شائعة يت      

(. ونظرًا التصاؿ الترقيـ 6، ص1974الكتابة، وفي إغفاليـ قواعد الرسـ المتعارؼ عمييا في الكتابة الصحيحة )قميقمة، 
، 2007)الشوابكة،  اتصاال وثيقا بالرسـ اإلمالئي، اذ اّف كالىما عنصر أساسي مف عناصر التعبير الكتابي الواضح السميـ

ومما ال شّؾ فيو أّف الرسـ اإلمالئي الخاطئ  ،( . لذلؾ توافؽ الناس عمى أّف الخطأ اإلمالئي عيٌب في الكاتب123ص
ا يكوف الخطأ الكتابي في اإلمالء سبًبا في تحريؼ المعاني، وعدـ يسبب صعوبة في قراءة المكتوب وعدـ فيمو، وكثيرا م

 (.144-143، ص2003 ،دوضوح االفكار) عاشور ومحم
ويذكر اف إىماؿ عالمات الّترقّيـ مف فاصمة وعالمة استفياـ وغيرىا إىمااًل تاّمًا ُيْرىؽ قارئ الكالـ المكتوب في فيـ       

معانيو، وُيصعِّب عميو إدراَؾ عالقات الكممات والجمؿ بعضيا ببعض، ومعرفة الّنياية لمكالـ والبدء بكالـ آخر, وبعضيـ 
عالمات الّترقيـ استعمااًل خفيفًا، ولكّنو يسئ وضعيا في أماكنيا الّصحيحة؛ فيضع الفاصمة موضع القاطعة يستعمؿ 

 ( . net ،وبالعكس، ويضع عالمة الّتعّجب مكاف عالمة االستفياـ وىكذا ) الشويرؼ
حاولة تحديد أسبابيا، وقد ساعد انتشار ظاىرة األخطاء اإلمالئية الشائعة عمى التوقؼ عندىا، وتعرؼ أبعادىا، وم

واقتراح العالج المالئـ ليا؛ فالغالب األعـ غير قادر عمى الكتابة السميمة إمالئًيا، وامتدت األخطاء اإلمالئية إلى الجامعات 
بما فييـ دارسي المغة العربية وتدريسييا أنفسيـ، ووجدت بيف األدباء والصحفييف، وعمى صفحات الصحؼ والمجالت، وال 

وانما يرجع ذلؾ  ،عمى العراؽ وحده، بؿ حتى في الوطف العربي. إف األخطاء اإلمالئية ال ترجع إلى عامؿ واحد يقتصر ىذا
( . فقد  190ص  ،1999 ،) البجة ،إلى عوامؿ متشابكة متداخمة ساعدت عمى مثؿ ىذه األخطاء وانتشارىا بيف الطمبة

 أو إلى الطريقة التدريسية .  ،المكتوبةأو خصائص المغة  ،أو الطمبة ،تعزى األخطاء إلى المناىج
وأكد مصطفى أميف ذلؾ قبؿ ما يقرب األربعة عقود بقولو: "يظير أننا نسينا أف كثيًرا مف قّراء الصحؼ يتعمموف المغة 

(، ويتبعو أنيس منصور فيقوؿ: "إننا يجب أْف نعنى بالمغة  1976 ،منيا، فكأننا بيذه األخطاء نعمميـ الجيؿ" ) أميف
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كما يختمؼ المعنى في كثير مف السياقات  ،( 1976 ،ربية تمؾ التي لـ يعرؼ كثيروف كيؼ تنطؽ أو تكتب" ) منصورالع
المغوية، باختالؼ رسـ الحروؼ إمالئيا في الكممة مف حيث الخطأ والصواب في كتابتيا، كذلؾ يختمؼ المعنى بالقدر نفسو 

 (.183ص،2005إذا ُأسيء استعماؿ عالمات الترقيـ )العمري،
ويواجو غالب التدريسييف أشدَّ الصعوبات في تعّمـ ميارات الكتابة السيما استعماؿ عالمات الترقيـ, فيي ُتعد مف 
األعماؿ الصعبة التي ال تُناؿ بسيولة وُيسر؛ ألف طبيعة التفكير وماىيتو ليست فقط اإلمساؾ بالقمـ , والبدء بالكتابة، بؿ 

لفرد، فمف السيؿ أف يتحدث الفرد كما يفكر, ولكف مف الصعب عميو أحياُنا كثيرة أف يكتب ىي عممية عقمية فكرية يؤدييا ا
 كما يفكر, لكثرة ما يعاني مف صعوبات في اكتساب ميارات الكتابة. 

وعدـ التعبير عف المعاني في ضوئيا يفسد القصد  ،واف الخطأ في استعماؿ عالمات الترقيـ يؤدي الى فساد المعنى
بؿ يمتد الى التعبير الصوتي عف المعاني التي يراد مف ىذه العالمات الدالة  ،عمى الكتابة وال تقتصر ،الكاتب الذي اراده

فأف نسبة  ،فقد اظيرت الدراسات اف الطمبة الذيف اشرفوا عمى انياء الدراسة الجامعية والتأىيؿ لتدريس المغة العربية ،عمييا
كما يشير  ،( 144ص ،2008 ،ف المعاني التي ترشد الييا عالمات الترقيـ ) عطيةكبيرة منيـ لـ يحسنوا التعبير صوتيًا ع

ا َيزيد الرسالة ضعًفا  خضر الى اف كثير مف رسائؿ الماجستير والدكتوراه تفتقر إلى االستعماؿ الدَّقيؽ لعالمات التَّرقيـ؛ ِممَّ
ة إذا كانت مميئًة باألخطاء المُّغوية والمطبعيَّة لذا كاف االىتماـ بعالمات الترقيـ أمًرا طبيعيِّا كذلؾ، فمف  إلى ضْعؼ؛ خاصَّ
 ( .  net،شأف استعماؿ عالمات الترقيـ أف يؤدي إلى إزالة المبس) خضر

وعمػػى ضػػوء مػػا تقػػدـ وجػػدت الباحثػػة ضػػرورة إجػػراء دراسػػة تيػػدؼ إلػػى تعػػرؼ مسػػتوى التدريسػػييف الجػػامعييف فػػي اسػػتعماؿ 
 والمقترحات في ضوء ما تتوصؿ إليو مف نتائج .عالمات التي قد تسيـ بوضع الحموؿ 

 أهمية البحث:
ومعبِّػرة  ،وحاممة لقداسة الظػاىرة الدينيػة ،وعراقة راقية ممبية وظائؼ شتى ،اف انفراد لغة كالمغة العربية  بجذور  عميقة      

يرىػػا عمػػى إثبػػات ىويتيػػا، وتجسػػيد جعميػػا  أكثػػر قػػدرًة مػػف غ ،ومؤكِّػػدة ذاتيػػا باالنفتػػاح عمػػى المغػػات األخػػر ،عػػف ىويػػة أىميػػا
وفي جوىرىا إمكانية تربوية وثقافية وفنية معػًا  ،لتصبح في نياية المطاؼ حارسة أبناءىا ،التربية المبدعة التي ترتقي بأبنائيا

غنػػى  ،وأدبيػػة تميػػزت بغنػػى مفرداتيػػا وتراكيبيػػا ،وثػػروة فكريػػة ،( . فيػػي صػػاحبة تػػاري  طويػػؿ67 -66ص 2008 ،)جمعػػة
، حتػى أنيػا كانػت ومػا زالػت 30-28، ص1998مرونة في التعبير ) والي، اكسبيا  (. وبذلؾ أصبحت وعاء لممعرفة والعمـو

والحضػػارات بشػػتى أشػػكاىا وألوانيػػا  ،واسػػتيعاب المتغيػػرات المسػػتجدة ،ألنيػػا لغػػة ا فػػاؽ البعيػػدة ،مػػنياًل ال ينضػػب لطمبػػة العمػػـ
 ،حتػػػػى اصػػػػبحت مرحبػػػػًا رئيسػػػػًا لمشػػػػعوب األخػػػػر )الياشػػػػمي وفػػػػائزة ،وقػػػػد اتسػػػػعت لكثيػػػػر مػػػػف األلفػػػػاظ األعجميػػػػة ،وأبعادىػػػػا
 ( . 40ص،2005
وىػي ذات جػرٍس موسػيقى فػتذا تكمػػـ ذو بيػاف فأننػا نطػرب لسػماعيا، وبيػػذا  ،فالمغػة العربيػة لغػة صػنعت قانونيػا بنفسػػيا      

 ( 47 ص ،2009،الجرس الموسيقى منحت العربي التفوؽ واألداء شعرًا عمى وزف وقافية )مدكور
وعمػػؽ  ،غمبػػت عمييػػا سػػماحة األخػػذ وبراعػػة العطػػاء ،وىكػػذا بػػدأت عالميػػة رحبػػة تجاىمػػت فواصػػؿ األجنػػاس واألديػػاف       
 (.23ص ،2009 ،ومف طريقيا اتسعت مساحة التالحؽ الثقافي )طعيمة ومحمود ،فحاورت وتداخمت ،الجدؿ
وقػػػػراءة, وكتابػػػػة( ىػػػػي وحػػػػدة واحػػػػدة فػػػػي نشػػػػأتيا وتطبيقيػػػػا, والمغػػػػة العربيػػػػة بفنونيػػػػا المختمفػػػػة مػػػػف )اسػػػػتماع, وحػػػػديث,       

ّف دراسػػػتيا, وتدريسػػػيا كفنػػػوف, وميػػػارات متفاعمػػػة, ومتكاممػػػة ىػػػي بمنزلػػػة خدمػػػة لفػػػروع المغػػػة  واسػػػتعماليا, ومػػػا ترمػػػي إليػػػو. وا 
َـّ كػػاف التركيػػز فػػي  العربيػػة؛ ألفَّ الػػتمكف مػػف الميػػارات المغويػػة المختمفػػة لمغػػة العربيػػة يمّكػػف مػػف السػػيطرة عمػػى فنونيػػا, ومػػف ثػػ

 (.96, ص1989التدريب عمى ميارات المغة المختمفة كؿ عمى إنفراد بيدؼ إتقانيا, والتمكف منيا )إبراىيـ,
والكتابػػػة ىػػػي أداة مػػػف أدوات التعبيػػػر، وترجمػػػة األفكػػػار التػػػي تعمػػػؿ فػػػي عقػػػؿ اإلنسػػػاف، ووسػػػيمة ميمػػػة بػػػيف األفػػػراد 

 (. 119، ص2003والجماعات واألمـ والمجتمعات )الدليمي، 



 م0243/كانون أول            جامعة بابل /سيةاألساكلية التربية  مجلة     41العدد/

759 

ولقد أشاد اإلسالـ بفضؿ الكتابة، ونّوه بذكرىا، وحض عمى نشرىا، فقاؿ اهلل جمت قدرتو وعظمت مشيئتو، في محكػـ 
آل ا يػات  ـَ بِػاْلَقَمـِ [. وقػد أحسػف عممػاء التفسػير حػيف قػالوا فػي تفسػير 4-3كتابو في سورة العمؽ: }اْقَرْأ َوَربَُّؾ اأْلَْكَرـُ* الَّػِذي َعمَّػ

آل: "القمـ نعمٌة مف اهلل تعالى عظيمة، لوال ذلؾ لـ يقـ ديف، ولـ يصمح عيش، فدّؿ عمى كماؿ كرمػو بأنػو  آية ـَ ِباْلَقَمـِ }الَِّذي َعمَّ
ـَ عباده ما لـ يعمموا، ونقميـ مف ظممة الجيػؿ إلػى نػور العمػـ، ونّبػو عمػى فضػؿ عمػـ الكتابػة لػـ فيػو مػف المنػافع العظيمػة.  عّم

، وال قّيدت الحكـ، وال ضبطت أخبار األوليف، وال ُكتب اهلل المنّزلة إال بالكتابة، ولوال ىي ما اسػتقامت أمػور وما دّونت العمـو
 (.20/120الديف والدنيا" )القرطبي، ب.ت،

وفي السنة الشريفة اىتـّ الرسوؿ )صػمى اهلل عميػو وآلػو وسػمـ( المعمػـ األوؿ بالكتابػة، ونػدب إلػى تعمميػا، فػأمر بعػض 
أْف يعمػػـ صػػبياف المسػػمميف بالمدينػػة الكتابػػة بعػػد اليجػػرة إلييػػا، وجعػػؿ فػػداء األسػػير مػػف كفػػار قػػريش فػػي غػػزوة بػػدر صػػحابيو 

 (. 61، ص1939الكبرى تعميـ عشرة مف صبياف المسمميف القراءة والكتابة )الكردي، 
ال يميػؽ بطالػب العمػـ غيرىػا، ويقرر القمقشندي أىمية الكتابة في موسوعتو فيقوؿ: "أف حرفة الكتابة ىػي الحرفػة التػي 

  (. 47، ص1977والصناعة التي ال يجوز لو العدوؿ عنيا، وضمنيا كثيرًا مف أصوؿ الصنعة في الكتابة" )القمقشندي، 
فالكتابة ىي مف عناصر الثقافة االساسية فبفضميا ورثنا تراثنا الحضاري مػف االولػيف متمػثال بكتػب ومخطوطػات فػي 

واالمر الذي ال شؾ فيو ىو حفاظ االوليف عمى الرسػـ االمالئػي  ،ف وبقيت حتى يومنا ىذا شامخةفنوف معرفية صارعت الزم
( . وىػذا يػدؿ عمػى ميمػة ترسػي  قواعػػد 19-18، ص 2011 ،لممػدونات مػف اي خطػأ لتجنػب صػعوبة الفيػـ )زايػر واخػروف

اعػػػدادا صػػػحيحا ليسػػػيموا فػػػي معالجػػػة  االمػػػالء والكتابػػػة الصػػػحيحة فػػػي اذىػػػاف مدرسػػػي المغػػػة العربيػػػة الػػػذيف ينبغػػػي اعػػػداىـ
 مشكالت المغة العربية .

إذ تسػػاعد ىػػذه العالمػػات عمػػى وضػػوح المعنػػى وتنقمػػو سػػريعا الػػى الػػذىف  ،تعػػد عالمػػات التػػرقيـ مػػف أىػػـ الضػػوابط فػػي الكتابػػة
لتػػرقيـ وذلػػؾ ويعػػد احمػػد زكػػي باشػػا اوؿ مػػف وضػػع مصػػطمح ا ،وترشػػد المػػتكمـ الػػى تغييػػر نبراتػػو الصػػوتية بمػػا يناسػػب المعنػػى

الذي وصؼ عالمات الترقيـ لممػادة المكتوبػة اشػبو بػالنقوش وتطريػز  ،حيف وضع كتابو " الترقيـ وعالماتو في المغة العربية "
لكػف احمػد زكػي باشػا وحػدىا وجمعيػا فػي كتػاب )  ،وىذا ال يعني اف العربية لـ تعرؼ عالمات الترقيـ قبػؿ ذلػؾ ،المنسوجات

( . لػػػذا تكمػػػف اىميتيػػػا عنػػػد اسػػػتعماليا فػػػي الكتابػػػة فػػػي انيػػػا تػػػوفر لنػػػا كثيػػػرا مػػػف التفكيػػػر فػػػي 42، 2012 ،النجػػػار واسػػػراء
 استخالص معنى مف آخر .

ويػػأتي دور المؤسسػػات التعميميػػة ومنيػػا الجامعػػات التػػي يمتػػد أثرىػػػا ليشػػمؿ خمػػؽ جيػػؿ جديػػد آخػػذ بػػالتفكير العممػػي؛ ليشػػػمؿ 
المكػػاف الػػذي تتفاعػػؿ فيػػو مػػدخالت التعمػػيـ الجػػامعي بعممياتػػو وصػػوال إلػػى  فيػػي ،وتبػػادؿ المعرفػػة، ،اسػػتيعاب الثقافػػة، ونشػػرىا

ـّ فيػػػي المنطمػػؽ لتشػػػكيؿ جػػػودة األداء  مخرجاتػػو، التػػػي ُيرجػػػى أْف تكػػوف بمسػػػتويات، ومعػػػايير معػػدة، ومحػػػددة مسػػػبقا، ومػػف ثػػػ
 الجامعي، ومستوياتو، وىي التي تزرع بذور الجودة .

 ؼ مستوى استعماؿ عالمات الترقيـ عند التدريسي الجامعي.يرمي البحث الحالي إلى تعر  هدف البحث:
 يتحدد البحث الحالي بػ: حدود البحث:

 ثالث جامعات مف الجامعات العراقية، ىي: -1
 جامعة بغداد. -
 جامعة بابؿ. -
 جامعة ديالى. -

 عينة مف تدريسيي ثالث كميات مختمفة مف الجامعات المذكورة اعاله. -2
 2012 -2011العاـ الدراسي  -3
 عالمات الترقيـ فقط. -4
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 تحديد المصطمحات:
 اإلمالء:

 اإلمالء لغة:
عرفو ابػف منظػور "اإلمػالء: اإلمػالُؿ عمػى الكاتػب واحػد. وأمميػُت الكتػاَب أممػي وأمممتػو أممػو لغتػاف جيػدتاف جػاء بيمػا 

 (.671، ص1956القرآف" )ابف منظور، 
 اإلمالء اصطالحا: عرفو كؿ مف:

 (.133، ص1986حمة الكشؼ عف مدى القدرة عمى كتابة ما يسمع" )الخولي، )الخولي( بأنو: "مر  -
)البجة( بأنو: "تحويؿ األصوات المسموعة المفيومة إلى رموز مكتوبة عمى أف توضع في مواضعيا الصحيحة مف  -

 (.431، ص2000الكممة" )البجة، 
الصحيحة تكتب بالتدريب والمراس المنظـ ورؤية عرفاه )عاشور ومحمد ( بانو : " الرسـ الصحيح لمكممات، والكتابة  -

 ( . 127، ص 2003الكممات واالنتباه الى صورىا ومالحظة حروفيا مالحظة دقيقة " ) عاشور ومحمد، 
عرفاه )النجار واسراء( بانو : القدرة عمى كتابة الكممات كتابة صحيحة اعتمادًا عمى الذاكرة واعادة قراءتيا صحيحة  -

 ( .177، ص2012نجار واسراء، ومفيومة " ) ال
 المستوى:

 المستوى لغة: 
عرفو ابف منظور: "استوى الشيء، اْعتدؿ، اْسَتوى إلى السّماء، أي قَصَد، والُمسػتوى التَػاـ فػي َكػالـ الَعػرب الػذي َبمػ  

 (. 448 – 447، مادة س و ا، ص6الغَاية في شبابو وتماـ ُخمقو وعقمو" )ابف منظور، ج
 : المستوى اصطالحاً 

عّرفػػػو بػػػدوي بأّنػػػو: "بمػػػوغ مقػػػدار معػػػيف مػػػف الكفػػػاءة فػػػي الدراسػػػة، وتحػػػدد ذلػػػؾ اختبػػػارات التحصػػػيؿ المقننػػػة، أو تقػػػديرات  -
 (. 17، ص1980المدرسيف، أو األثناف معًا" )بدوي، 

 (. 729ص ،2001بأنو: "تقديـ معمومات تفصيمية فيما يستطيع أداءه وما ال يستطيع" )عاّلـ،  Geltarsعّرفو جيمترز:  -
 التعريؼ اإلجرائي: 

ىػػو مػػا ينجػػزه التدريسػػيوف فػػي كميػػات التربيػػة/ ابػػف رشػػد فػػي جامعػػة بغػػداد، والتربيػػة األساسػػية فػػي جامعػػة بابػػؿ، وكميػػة 
التربية/ الرازي في جامعة ديالى، في اسػتعماؿ عالمػات التػرقيـ مػف طريػؽ أداة البحػث الُمعػدة ليػذا الغػرض مقيسػًا بالػدرجات 

 األخطاء في كؿ عالمة مف عالمات الترقيـ.  المقدرة لعدد
 عالمات الترقيم: 

 العالمة لغة:
" قالوا: األعالـ: الجباؿ، وأحدىا َعمـ. ويقاؿ: لما ُيبنى في َجواد الَطريؽ مف الَمنار التي ُيسَتدُؿ بيا الطريػؽ: أْعػاَلـ، 

الثّػوب ورقمػو فػي أطرافػو، يقػاؿ: أعممػُت الثػوَب إذا َجعمػت فيػو وأحدىا َعَمـ. العمـ: الّراية التي إلييا يجتمع الُجند. العمـ: عمّػـ 
 (. 254، مادة ع ؿ ـ، ص1عالمة أو جعمت لوَ لمًا، وأعممت عمى موضع كذا مف الكتاب عالمة" )األزىري، ـ

 الترقيـ لغة: 
، أ ـَ الكتػػاب َيرقمػُو، أي أعجمػػُو، وبّينػُو. وكتػػاب مرقػـو ي قػػد بػيف حروفػػو وتنقيطػػو، "الػّرقـ والتػػرقيـ: تعجػيـ الكتػػاب. وَرقػ

 وأنشد: 
، إف كاف لمماء راقـ"  سأرقـ في الماء القراح إليكـ             عمى ُبعدكـْ

 (290، مادة ر ؽ ـ، ص5)ابف منظور، ج
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 عالمات الترقيـ اصطالحًا: عرفيا كؿ مف:
أجػػػزاء الجممػػػة، ولفصػػػؿ الجمػػػؿ، النعيمػػػي بأنيػػػا: "وضػػػع عالمػػػات خاصػػػة فػػػي أثنػػػاء الكتابػػػة )النقطػػػة والفػػػارزة...( لتقسػػػيـ  -

وتمييزىا عف بعضػيا، ولتعيػيف مواضػع الوقػؼ، وإلرشػاد القػارئ إلػى تغييػر النبػرات الصػوتية عنػد القػراءة بمػا يناسػب المعنػى" 
 (. 9، ص1987)النعيمي، 

المختمفػػة؛ نػػور الػػديف بأنيػػا: "ىػػي إشػػارات توضػػع بػػيف أجػػزاء الكػػالـ والغػػرض منيػػا الفصػػؿ بػػيف األفكػػار، وضػػبط المعػػاني  -
 (. 65، ص2004لمداللة عمى مواقع النبرات الصوتية عند القراءة" )نور الديف، 

مصطفى بأّنيا: "الترقيـ في الكتابة ىو وضع رموز اصطالحية بيف أجزاء الكالـ المكتوب؛ لتحقيؽ أىداؼ تتصؿ بتيسػير  -
 (. 125، ص2007القراءة الصحيحة والكتابة السميمة" )مصطفى، 

 جرائي:  التعريؼ اإل
ىي تمؾ الرموز االصطالحية المحػددة فػي حػدود البحػث التػي تقػيس مسػتوى تدريسػيي الجامعػات )عينػة البحػث( مػف 

 طريؽ االختبار )القطعة اإلمالئية( المقدـ ليـ.
 الفصل الثاني
 جوانب نظرية

 عالقة اإلمالء بفروع المغة العربية:
لػػػوف مػػػف ألػػػواف الثقافػػػات والعمػػػـو والمعػػػارؼ، وىػػػي وسػػػيمة التحػػػدث  المغػػػة العربيػػػة أداة التعبيػػػر لمنػػػاطقيف بيػػػا مػػػف كػػػؿ

والكتابة، وبيا تنقؿ األفكار والخواطر، لذلؾ ينبغي أْف ندرؾ أّنيا وحدة واحدة متكاممػة، وال يمكػف ألّي فػرع مػف فروعيػا القيػاـ 
ألفرع مجتمعة مف معاف، لذلؾ فتّنو مف منفردًا بدور فاعؿ في إكساب المتعمـ المغة التي تجمع في معناىا كّؿ ما تؤديو ىذه ا

الضػػرورة بمكػػاف أف تػػنيض بشػػتى أفرعيػػا كػػي تصػػؿ إلػػى المتمقػػي كمػػا ينبغػػي، ويػػرتبط اإلمػػالء بػػبعض فػػروع المغػػة العربيػػة، 
 وبألواف النشاط المغوي، وبنواحي أخرى، ومنيا: 

 عالقة اإلمالء بالقراءة: 
لكتابػػة، كػػاإلمالء المنقػػوؿ واإلمػػالء المنظػػور، ومػػف طريػػؽ قػػراءة تتطمػػب بعػػض أنػػواع اإلمػػالء القػػراءة قبػػؿ البػػدء فػػي ا

المتعممػػػيف لمقطعػػػة فػػػأّنيـ يكتسػػػبوف كثيػػػًرا مػػػف الميػػػارات القرائيػػػة، ناىيػػػؾ عػػػف تعويػػػدىـ القػػػراءة الصػػػحيحة مػػػف نطػػػؽ لمخػػػارج 
و ذلػػؾ الموضػػوع الحػػروؼ، وضػػبط الكممػػات بالشػػكؿ، ليصػػموا إلػػى األفكػػار والمعػػاني والمفػػاىيـ التػػي يقصػػدىا ىػػذا الػػنص، أ

 (.7، ص2005)الطريفي، 
 عالقة اإلمالء بالتعبير: 

تتمثػػؿ العالقػػة بػػيف اإلمػػالء والتعبيػػر فػػي كػػوف قطعػػة اإلمػػالء الجيػػدة االختيػػار، مػػادة صػػالحة لتػػدريب المتعممػػيف عمػػى 
، 1975ابػػػًة )إبػػػراىيـ، التعبيػػػر الشػػػفوي، باألسػػػئمة والمناقشػػػة، والتعبيػػػر الكتػػػابي بػػػالتمخيص والنقػػػد واإلجابػػػة عمػػػى األسػػػئمة كت

 (.13ص
 عالقة اإلمالء بالمطالعة: 

إّف الوسػػيمة فػػػي اإلمػػػالء ىػػػي أْف تعػػػرض أمػػاـ أنظػػػار المتعممػػػيف كممػػػات وألفػػػاظ فػػي المطالعػػػة وغيرىػػػا، وبتكػػػرار ىػػػذا 
طة العػرض تثبػت الصػػورة الصػحيحة لرسػػـ الكممػة، وبػػالمراف يمكػف محاكػاة رسػػميا وكتابتيػا فػػي اإلمػالء كتابػػة صػحيحة بوسػػا

 (.226، ص1987االستعادة مف الذاكرة )سميـ، 
 عالقة اإلمالء بالخط: 

ينبغػػي أْف نحمػػؿ المتعممػػيف دائمػػًا عمػػى تجويػػد خّطيػػـ، فػػي كػػّؿ عمػػؿ كتػػابي، وأْف تكػػوف كػػّؿ التمرينػػات الكتابيػػة تػػدريًبا 
ؽ التي يتبعيا المدرسوف لحمؿ عمى الخّط الجيد، ومف خير الفرص المالئمة ليذا التدريب، درس اإلمالء، ومف أحسف الطرائ

 (.14، ص1975المتعمميف عمى ىذه المادة، محاسبتيـ عمى الخط، ومراعاة ذلؾ في تقدير درجاتيـ في اإلمالء )إبراىيـ، 
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 عالقة اإلمالء بالثقافة العامة: 
وزيػػادة صػػمتيـ قطعػػة اإلمػػالء الصػػالحة وسػػيمة مجديػػة إلػػى تزويػػد المتعممػػيف بػػألواف مػػف المعرفػػة، تجديػػد معمومػػاتيـ، 

 بالحياة.
 عالقة اإلمالء بالمهارات األخرى: 

في درس اإلمالء مجػاؿ متسػع ألخػذ المتعممػيف بكثيػر مػف العػادات والميػارات؛ ففيػو تعويػد المتعممػيف جػودة اإلصػغاء 
وتقسػيـ الكػالـ  وحسف االنتباه واالسػتماع، والنظافػة والتنسػيؽ، وتنظػيـ الكتابػة باسػتعماؿ عالمػات التػرقيـ، ومالحظػة اليػوامش

 عمى نحو فقرات ... ونحو ذلؾ.
 وسائل الكتابة اإلمالئية:

 تنحصر وسائؿ الكتابة اإلمالئية في أربع حواس، ىي:
األذف: تعّد األذف ميّمة في الكتابة اإلمالئية؛ ألّنيا تسمع الكممات، وتميز بيف أصوات الحروؼ، وعمى دقتيا تتوقؼ  -1

تؤكد المطالب بتعطاء المتعمميف تدريبات عمى سماع األصوات، وتمييز بعضيا  إجادة كتابة حروؼ الكممة، ليذا
دراؾ الفوارؽ الدقيقة بيف الحروؼ المتقاربة في المخرج )البجة،   (.162، ص2005مف بعض، وا 

العيف: فيي ترى الكممات، وتالحظ حروفيا مرتبة، وىي بيذا تساعد عمى رسـ صورتيا صحيحة في الذىف، وعمى  -2
 (.42، ص2003ىا حيف يراد كتابتيا )األسدي، تذكر 

اليد: فيي التي تؤدي العمؿ الكتابي عمى القراطيس، وجيدىا في ذلؾ العمؿ جيد عضمي. فيجب أْف يدرب المتعمميف  -3
عمى االنضباط اليدوي العضمي في رسـ الحروؼ وكتابة الكممات؛ حتى يصبح ذلؾ مف عادتيـ فيفيدىـ السرعة في 

 (.435، ص1975جويدىا )سمؾ، الكتابة مع ت
 (. 169، ص1996المساف: فيو الذي يدرب المسػػاف عمى نػػػطؽ الكممات التػػػي استػػمع ليا المتعمـ )الحسوف والخميفة،  -4

 عالمات الترقيم:
مػػع  الكتابػػة ذوؽ وفػػف والتػػرقيـ عمميػػة تنظػػيـ؛ فبوجودىػػا يتحقػػؽ التناسػػؽ واالنسػػجاـ بػػيف أجػػزاء الكػػالـ، فػػنحف ال نعػػيش

الكاتػػػب أثنػػػاء تسػػػجيؿ انفعاالتػػػو ومشػػػاعره وأحاسيسػػػو، ولكننػػػا نمتقػػػي بػػػو عمػػػى صػػػفحات الكتػػػاب، ونسػػػتطيع عػػػف طريػػػؽ اسػػػتعمالو 
 لعالمات الترقيـ التعرؼ عمى عواطفو ومشاعره، فيقؼ حيف يمـز الوقوؼ، ويوصؿ حيث يمـز الوصؿ. 

ى يختمػػػؼ بػػػاختالؼ صػػػورة اليمػػػزة مػػػثاًل فػػػي قسػػػـ مػػػف والتػػػرقيـ يتصػػػؿ اتصػػػااًل وثيقػػػا بالرسػػػـ اإلمالئػػػي، فكمػػػا أف المعنػػػ
 باختالؼ عالمة الترقيـ . -أحيانًا  –الكممات، كذلؾ يختمؼ 

 ( : ،الفاصمة أو الفارزة ) (1
 تدؿ عمى وقؼ قصير وتوضع :

أ . بػػيف المعطػػوؼ والمعطػػوؼ عميػػو، نحػػو: "ِصِقِقْؿ مػػف قطعػػَؾ، وأْعػػِط مػػف َحَرمػػؾ، واْعػػُؼ عمػػْف ظممػػؾ"، أي بػػيف الجمػػؿ 
 لقصيرة المتصمة المعنى لتؤدي غرضًا واحدًا، نحو:ا

ّف أّيوب ُأبتمي فصبر ،إّف سميماف ُأعطي فشكر ـَ فغفر . ،وا  ّف يوسَؼ ُظِم  وا 
 ب. بيف الَقسـ وجوابو، نحو: واهلل، ألفعمف ذلؾ. 

 ،ورحمػػػة اهلل وبركاتػػػو –يػػا أميػػػر المػػؤمنيف –َتَمسػػؾ باإلسػػػالـ . ونحػػو: السػػػالـ عميػػػؾ  ،ت. بعػػد المنػػػادى، نحػػو: أييػػػا المسػػػمـ
 ... .فقاؿ:

 ث. بعد حروؼ الجواب، ) نعـ، ال، بمى، إذف، أجؿ، كال، أي( نحو:
 ألني ال أرى عميؾ سرور الفيـ ! ،قاؿ بؿ لـ تفيـ ،قاؿ أحد الحكماء لتمميذه: أفيْمَت ؟ قاؿ : نعـ

 مثؿ : ،بيف الشيء واقسامو -ج
 فية، والناحية االجتماعية، والناحية المعرفية، ... .نيض عراقنا في نواٍح كثيرٍة، ىي: الناحية الثقا
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 مالحظة: عند وجود الفاصمة يقؼ القارئ قمياًل.
 فافعؿ . ،بيف الشرط والجزاء مثؿ : اف قدرت اف تزيد ذا الحؽ عمى حقو وتطوؿ عمى مف ال حؽ لو -ح
 فكر بو .فأف اهلل وىبنا العقؿ لن ،بعد كممة )وبعد ( و) اما بعد ( مثؿ : أما بعد -خ
 الفاصمة المنقوطة ) ؛ (  (2

 وتوضع :  ،يسكت القارئ عنيا سكوتًا اطوؿ مف سكتة الفاصمة غير المنقوطة ،تدؿ عمى وقؼ متوسط
 أ . إذا كانت الجممة الثانية ُمسبػبة عف األولى، نحو: كاف ينفؽ مالو مف غير تخطيط؛ َفَتَبَدَد ذلؾ الماؿ. 

 ف الثانية، نحو: لـ يفز بالمباراة؛ لغروره بالخصـ.ب. إذا كانت الجممة األولى مسببة ع
 النـقطة ) . ( (3

 وتدؿ عمى وقؼ تاـ، وتوضع في نياية الجممة تامة المعنى، التي ال تحمؿ التعجب واالستفياـ، نحو: 
 اإلسالـ ديف البشرية كافة.

 الدفاع عف الوطف واجب مقدس.
 كؿ إنساف يموت .

 تعمل لتوضيح ما بعدهما وتمييزهما عما قبمهما نحو (  النقطتان الرأسيتان ) : ( : تس4
 وحرؼ . ،وفعؿ ،مثؿ : الكالـ ثالثة أقساـ : اسـ ،أ . بيف الشيء وأقسامو

 ب. قبؿ جممة مقوؿ القوؿ، نحو : قاؿ رسوؿ اهلل )صمى اهلل عميو والو وسمـ( :"الجنة تحت أقداـ األميات" 
 ت. قبؿ التمثيؿ أو التعريؼ، نحو: 

 كؿ اسـ دؿ عمى اثنيف أو اثنتيف بزيادة ألؼ ونوف في حالة الرفع وياء ونوف في حالتي النصب والجر مثؿ: المثنى : 
 صادُقيِف  –عاْلِميف، صادقيف  –عالماف 

 الديمة : السحابة . ،نحو : المفازة : الصحراء ،ث. قبؿ التفسير
 نحو :  ،ج. عند إعراب الجمؿ

 فػاَز الُمجُد 
 عمى الفتح . فاز : فعؿ ماٍض مبني

 المجد : فاعؿ مرفوع وعالمة رفعة الضمة . 
 نحو :  ،ح. بيف الساعات والدقائؽ

 ( صباحًا .10:30موعد االمتحاف في تماـ الساعة )
 عالمة االستفهام ) ؟(   (5

نويػػع وىػػي مػػف العالمػػات التػػي تبػػيف الت ،سػػواء كػػاف االسػػتفياـ ممفوظػػًا أو ممحوظػػاً  ،توضػػع فػػي نيايػػة الجممػػة االسػػتفيامية
 الصوتي لمجممة االستفيامية عند نطقيا مميزة ليا مف الجممة الخبرية او التعجبية نحو : 

 متى الحضور ؟ أىذا صديقؾ ؟ 
 كيؼ حالؾ ؟ مف حضر اليـو ؟ 

 أشعرًا قرأت أـ قصة ؟
 عالمة التأثر أو عالمة التعجب )!(  (6

 وتحسرًا ... ،وتألماً  ،، وتعجباً واسػتغراباً  ،ودىشةً  ،توضع في نياية الجمؿ التي تحمؿ انفعاالً 
ـُ القريب ! .1  التعجب، مثؿ : سبحاف اهلل ! ما أجمَؿ السماء ! ما أقسى ظم
 أسموب اإلغراء، مثؿ: الصدَؽ  الصدَؽ ! .2
 مثؿ : الكذَب الكذًب ! ،أسموب التحذير .3
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 مثؿ : يا ِلمو ِؿَقْلمسمميف ! ،االستغاثة .4
 داه !مثؿ : وَاُقدْساه ! وامعتصماه ! واخال ،الندبة .5
 مثؿ : ِتْعسًا لمطغاة ! َتعسًا لمظالميف ! ،الدعاء .6
 مثؿ : ليت المساَفر يعود يومًا !  ،التمني .7
 مثؿ : نعـَ القائُد خالد ! ،المدح .8
 مثؿ : بئس التاجُر المخادُع ! ،الذـ  .9
 (  -الشرطة أو الوصمة )   (7

 رى نبينا محمد )صمى اهلل عميو والو وسمـ(مس –شرفيا اهلل  –نحو : القػػدس  ،أ . في أوؿ الجممة المعترضة وآخرىا
 ميوى أفئدة المسمميف . –شرفيا اهلل  –مكة المكرمة 

 ب. بيف العدد والمعدود سواء كاف رقمًا أو لفظًا، نحو : 
 الكممة ثالثة أقساـ :   

 أسـ             -1
 فعؿ                         -2
 حرؼ -3

   –أواًل 
   -ثانيًا 
 -ثالثًا 
  –أ 

  –ب 
  –ج 
  -د 
 ( يوميًا  6 – 3حصر األرقاـ، نحو: أعمؿ في اليـو الواحد بمعدؿ )  -ج
 فرنسي ( .  –نػػػحو ) سايكس بيكو ( ) االنجمو  ،في تػركيب بػػعض المصػػطمحات الحػديثة -د
 عالمة األقواس الصغيرة أو التنصيص أو االقتباس:  "     "  (8

مثؿ : حكي عف األحنػؼ بػف  ،مف كالـ غيره ممتزمًا نصو وما فيو مف عالمات ترقيـ يوضح بينيما كؿ ما ينقمو الكاتب
ف كػاف دونػي  ،قيس أنو قاؿ : " ما عاداني أحد إال أخذُت في أمره بتحدى ثالث خصاؿ : لػئف كػاف أْعمػى ِمنػِي عرْفػُت لػو قَػْدره وا 

ف كاف نظيري َتَفضمُت عميو "  ،رفعُت َقدري عنو  وا 
يص في البحوث والتقارير والموضوعات التي ُيضمنيا أصحابيا جماًل أو فقػرات ممػا قالػو غيػره فػي وتكثر عالمة التنص

 ىذا المجاؿ نفسو، أو لالستشياد، أو لتأييد وتأكيد ما ذىب إليو.
 القوسان الكبيران : )   (  (9

مثػػػؿ : الجممػػػة  ،ـوتكتػػػب بينيمػػػا األلفػػػاظ التػػػي ليسػػػت مػػػف األركػػػاف األساسػػػية ليػػػذا الكػػػال ،توضػػػعاف فػػػي وسػػػط الكػػػالـ
 التفسيرية وغير ذلؾ .  ،االعتراضية

 االعتراض، مثؿ :
 جاء رسوؿ اهلل )صمى اهلل عميو والو وسمـ( رجاًل يقوؿ :  " الشحيح أعذُر مف الظالـ " 

 فقاؿ " لعف اهلل الشحيح ولعف الظالـ " 
 الفقر ) عمى مراِرتو َوَقْسوتو ( أىوف عمى النفس مف َمَذلة السؤاؿ . 
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 مثؿ :  ،تفسيريةال
 والزماـ ) بالزاي( ما تُقاد بو الدابة .  ،الذماـ ) بالذاؿ( العيد

 مػثؿ: شػػرب الدواَء المريض، فالمفعوؿ بو ) الدواء( تقدـ عمى الفاعؿ ) المريض (  ،يجوز تقديـ المفعوؿ بو عمى الفاعؿ
 ستعماؿ جائز مثؿ : وىػػذا اال ،( بدؿ القوسيف --كثير مف الُكتاب يستعمموف الشرطتيف ) 

 َيصير َمِطَية االنحراؼ . –إف لـ ُتَحَصنُو بالُخمؽ الحميد  –الماؿ 
 عالمة الحذف ).....(  
فقػػد يجػػد الكاتػػب  ،أو مناقشػػة فكػػرة ،عنػػدما ينقػػؿ الكاتػػب جممػػة أو فقػػرة أ, أكثػػر مػػف كػػالـ غيػػرة ؛ لالستشػػياد بيػػا فػػي تقريػػر ُحْكػػـ 

واالستغناء عف بعضو فتكتب عالمة الحػذؼ بػدؿ المحػذوؼ وىػي ) ...... (  ،كالـ المنقوؿالموقؼ يشير باالكتفاء ببعض ىذا ال
 (49-42، ص 2011 ،َيدؿ القارئ عمى أنو أميف في النقؿ .) النجار واسراء

 
 الفصل الثالث
 دراسات سابقة

 م: 2001دراسة عطية  -
 ي عالمات الترقيـ(. )القدرة األدائية لطمبة قسـ العربية عمى التعبير الصوتي لمعان    
 أجريت ىذه الدراسة في العراؽ، جامعة بابؿ، كمية التربية.  -
رمت الدراسة إلى تحديد مستوى القدرة األدائية عمى التعبيػر الصػوتي لمعػاني عالمػات التػرقيـ مػف خػالؿ نسػب المخطئػيف  -

 في التعبير الصوتي لكؿ عالمة مف عالمات الترقيـ المنية بالبحث. 
( 92البػال  عػددىـ ) 2000/ 1999ينة البحث جميع طمبػة الصػؼ الرابػع فػي قسػـ المغػة العربيػة لمعػاـ الدراسػي شممت ع -

 ( طالب وطالبة تخمفوا عف أداء االختبار. 11طالب وطالبة، بعد استبعاد )
القيروانػػي أداة اسػػتعمؿ الباحػػث قطعػػة نثريػػة تػػـ اختيارىػػا مػػف كتػػاب )زىػػر ا داب وثمػػار األلبػػاب( ألبػػي إسػػحاؽ الحصػػري  -

لبحثػػو، حيػػث اسػػتدعى الباحػػث عينػػة البحػػث واحػػدا واحػػدا كػػال عمػػى إنفػػراد، وطمػػب مػػنيـ قػػراءة الػػنص قػػراءة تعبيريػػة، ممثمػػة 
 لممعاني واألفكار، وكاف يسجؿ قراءة كؿ طالب بواسطة جياز تسجيؿ. 

 استعمؿ الباحث النسبة المئوية أداة إحصائية لمعالجة نتائج بحثو.  -
 نتائج التي توصؿ إلييا الباحث: أىـ ال -
( طالب وطالبة فػي 87ضعؼ قدرة الطمبة في التعبير الصوتي بمعنى كؿ عالمة مف عالمات الترقيـ، فقد أخطأ ) 

%(  وىػػي نسػػبة عاليػػة جػػدًا وقػػد احتمػػت المرتبػػة 56.94تمثيػػؿ المعنػػى الػػذي ترشػػد إليػػو عالمػػة التعجػػب، حيػػث مثمػػت نسػػبة )
( طالب وطالبة في تمثيؿ المعنى الذي ترشػد إليػو عالمػة االسػتفياـ )؟(. حيػث 15ى، وقد أخطأ )أألولى بيف عالمات األخر 

 %( مف نسبة الخطأ، وىي أقؿ عالمة أخطأ الطمبة في تمثيؿ معناىا.30.16مثمت نسبة )
 (239-229، ص 2001)عطية،  

 م:2003دراسة المشهداني  -
 ارس االبتدائية في بغداد، ومقترحات تطويره(.)مستوى التحصيؿ النحوي واإلمالئي لخريجي المد 
 أجريت ىذه الدراسة في العراؽ، في جامعة بغداد، كمية التربية ابف رشد. -
ىدفت الدراسة إلى معرفة مسػتوى تحصػيؿ تالميػذ المرحمػة االبتدائيػة فػي مػادتي النحػو واإلمػالء، ىػؿ يوجػد فػرؽ ذو داللػة  -

 إحصائية بيف الطالب والطالبات؟
 المقترحات الالزمة لمعالجة ضعؼ المستوى مف وجية نظر المشرفيف؟ما  -
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( مػػف المػػدارس النياريػػة فػػي بغػػداد لمبنػػيف 2003-2002حػػددت الدراسػػة بطمبػػة الصػػؼ األوؿ المتوسػػط لمعػػاـ الدراسػػي ) -
( لمبنػيف 4منيػا ) ( مدرسة عشػوائيُاًق مػف المػديريات األربػع، ثمػاني مػدارس مػف كػؿ مديريػة32والبنات، وقد اختارت الباحثة )

-2001%( مف المجتمع األصػمي، بعػد اسػتبعاد الطمبػة المخفقػيف لمعػاـ الدراسػي )1( لمبنات، حيث تمثؿ نسبة حوالي )4و)
 ( طالبة.640( طالبا و)640(، وكذلؾ طمبة العينة االستطالعية، حيث بم  عدد طمبة عينة الدراسة )2002

 حثيا، وقد تكوف االختبار مما يأتي:استعممت الباحثة اختبار التحصيؿ أداة لب -
 ( فقرة، لكؿ   منيا أربعة بدائؿ.45. مادة النحو مف )1
 . مادة اإلمالء تمثؿ بقطعة إمالئية شممت القواعد اإلمالئية التي درست في المرحمة االبتدائية جميعيا.2
الباحثػة اسػتبانو مغمقػة، حيػث بمػ   . تعرؼ المقترحات الالزمة لمعالجػة ضػعؼ المسػتوى مػف وجيػة نظػر المشػرفيف، أعػدت3

 ( مشرفًا ومشرفة مف مديريات التربية األربعة في محافظة بغداد.18عدد عينة المشرفيف )
 استعممت الباحثة الوسائؿ اإلحصائية ا تية: -

 معامؿ ارتباط بيرسوف، واالختبار التائي، ومتوسط التقدير لتفسير نتائج بحثيا.
 إلييا الباحثة:أىـ النتائج التي توصمت  -

ضعؼ مستوى طمبة الصؼ األوؿ المتوسط لخريجي المدارس االبتدائية في مادتي النحو واإلمالء، إذ بمػ  متوسػط 
%( 38.737%(، أّمػا فػػي مػادة اإلمػػالء فقػد بمػػ  المتوسػػط )39.737درجػات الطمبػػة فػي االختبػػار التحصػيمي لمػػادة النحػػو )

 %(. 50وىو يقؿ عف درجة النجاح الصغرى )
 (98-14، ص2003)المشيداني،  

 م: 2010دراسة جثير  -
 )مدى تمكف طمبة قسـ المغة العربية، كمية التربية األساسية مف استعماؿ عالمات الترقيـ في الكتابة(.  
 أجريت ىذه الدراسة في العراؽ في جامعة بابؿ، كمية التربية األساسية.  -
 ة مف استعماؿ عالمات الترقيـ في الكتابة. ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة مدى تمكف الطمب -
( طالبػػًا وطالبػػة، وىػػـ يمثمػػوف مجتمػػع 20( طالبػػًا وطالبػػة، بعػػد اسػػتبعد العينػػة االسػػتطالعية )50بمػػ  حجػػـ عينػػة البحػػث ) -

الكمػػي البحػث األصػػمي مػػف طمبػة المرحمػػة الثانيػػة، قسػـ المغػػة العربيػػة فػي كميػػة التربيػػة األساسػية، جامعػػة بابػػؿ، البػال  عػػددىـ 
 ( طالبًا وطالبة. 70)
( فقػػرة، أّمػػا 13اسػػتعمؿ الباحػػث االختبػػار التحصػػيمي أداة لبحػػث، وقػػد تكػػوف مػػف ثالثػػة أسػػئمة: يتكػػوف السػػؤاؿ األوؿ مػػف ) -

 ( فقرات. 10السؤاؿ الثاني فيو قطعة نثرية، والسؤاؿ الثالث يتكوف مف )
 استعمؿ الباحث الوسائؿ اإلحصائية ا تية:  -
 اط بيرسوف، الوسط الحسابي، النسبة المئوية. معامؿ ارتب 
 أىـ النتائج التي توصؿ إلييا الباحث: -
%( وىػذا يشػير إلػى الضػعؼ 50%( وىو أقؿ مف درجة النجاح الصػغرى )39.48. إف المتوسط الحساب لمدرجات كاف )1

 الواضح لدى الطمبة.
مػت عالمػة التػرقيـ )النقطػة .( المرتبػة األولػى، وقػد اخطػػأ . أخطأ الطمبػة فػي جميػع عالمػات التػرقيـ بنسػب متفاوتػة؛ إذ احت2

تكرارا،  03449%( مف حيث عدد التكرارات الخطأ، إذ بم  عدد التكرارات 100( طالبا وطالبة بنسبة )50جمع الطمبة فيا )
ة  واألخيػرة، إذ أخطػأ %( أما عالمة الترقيـ )اليالليف المستديريف )(( فقد احتمت المرتبػة العاشػر 04.806وىو ما يمثؿ نسبة 

%( مػػف مجمػػوع 1.068( تكػػرارات وتمثػػؿ نسػػبة )9%( وقػػد كانػػت تكػرارات األخطػػاء )8( حػػاالت وىػػي تمثػػؿ )9الطمبػة فػػي )
 (.212-195، ص 2010التكرارات الخطأ. )جثير، 
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 م: 2011دراسة الّداوري  -
 ت الترقيـ( قسـ المغة العربية في استعماؿ عالما ،)تقويـ مستوى طمبة كميات التربية

 أجريت ىذه الدراسة في العراؽ في جامعة بابؿ، كمية التربية األساسية.  -
رمت الدارسة الى تقويـ مستوى طمبة كميات التربية، قسـ المغة العربية في استعماؿ عالمات الترقيـ مف خالؿ اإلجابة  -

 عف السؤاليف ا تييف:
 ة في استعماؿ عالمات الترقيـ ؟قسـ المغة العربي،ما مستوى طمبة كميات التربية -1
 (في استعماؿ عالمات الترقيـ بحسب متغير الجنس ؟0.05ىؿ ىناؾ فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة)  -2

أقساـ المغة العربية في كميات التربية في جامعات الفرات ،وقد اقتصرت الدارسة عمى طمبة الصفوؼ الرابعة
(. وعالمات الترقيـ التي تضمنيا 2009 -2008، والكوفة( لمعاـ الدراسي)األوسط :)بابؿ، والقادسية، وكربالء

( طالب وطالبات مف أقساـ المغة 410وقد بم  حجـ مجتمع البحث ) ،النص اإلمالئي الذي أعدتو الباحثة 
األساسية ( طالبا وطالبة عينة استطالعية، وبمغت العينة 41العربية في كميات التربية، واختارت الباحثة عشوائيا )

 ( طالب وطالبات.206)
 كما  ،واعتمدت الباحثة نصا إمالئيا في استعماؿ عالمات الترقيـ، يجيب الطمبة عنو    
 استعممت الباحثة وسائؿ احصائية وحسابية ليذا الغرض      

عماؿ عالمات وتوصمت الدراسة الى نتائج مفادىا ضعؼ مستوى طمبة أقساـ المغة العربية في كميات التربية في است 
( كما أفصح عنو االختبار في النص 34.529%( إذ بم  )50الترقيـ؛ ألّنو منخفض عف درجة النجاح الصغرى )

 ( .104-93، ص 2011 ،اإلمالئي.                                                   ) الّداوري
 

 الفصل الرابع
جراءاته  منهجية البحث وا 

 :منهجية البحث
لباحثػػة المػػنيج الوصػػفي لتحقيػػؽ أىػػداؼ بحثيػػا، إذ إف إجػػراءات البحػػث عمػػى وفػػؽ ىػػذا المػػنيج ال تقتصػػر اعتمػػدت ا

نمػػػا يمضػػػي البحػػػث الوصػػػفي إلػػػى قػػػدر مػػػف تفسػػػير ليػػػذه البيانػػػات وتحميميػػػا ويسػػػتخرج منيػػػا  عمػػػى جمػػػع البيانػػػات وتبويبيػػػا، وا 
 ( .160ص ،1990 ،االستنتاجات ذات الداللة فيما يخّص المشكمة )داؤد

 
 مجتمع البحث وعينته:

ومنيػا اختػارت  ،الموزعيف بػيف كميػات مختمفػة ،تألؼ مجتمع البحث الحالي مف تدريسيي جامعات بغداد وبابؿ وديالى
إذ اختارت كمية التربيػة/ ابػف رشػد مػف جامعػة بغػداد، وكميػة التربيػة األساسػية مػف جامعػة بابػؿ،  ،الباحثة ثالث كميات مختمفة

 ي مف جامعة ديالى.وكمية التربية/ الراز 
( تدريسػيا وتدريسػية فػي 369بواقػع ) ،( تدريسػيا وتدريسػية553وقد بم  عدد التدريسييف في ىذه الكميات الثالث مف )

( 98( تدريسػػيا وتدريسػػية فػػي كميػػة التربيػػة األساسػػية فػػي جامعػػة بابػػؿ، و)96كميػػة التربيػػة / ابػػف رشػػد فػػي جامعػػة بغػػداد، و)
 (.1لتربية/ الرازي في جامعة ديالى . وعمى ما موضح في جدوؿ )تدريسيا وتدريسية في كمية ا
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 (1جدول )
 أعداد التدريسيين في الكميات الثالث

 العدد الكمي المقب العممي الكمية
 مدرس مساعد مدرس أستاذ مساعد أستاذ

 359 74 106 134 45 كمية التربية/ ابف رشد
 96 23 40 22 11 كمية التربية األساسية

 98 20 31 33 14 مية التربية/ الرازيك
 553 117 177 189 70 المجموع

بواقػػع  ،( تدريسػػيا وتدريسػػية150ومػػف بػػيف التدريسػػييف الموجػػوديف فػػي الجػػدوؿ أعػػاله، اختػػارت الباحثػػة عينػػة بمغػػت )
ميػة التربيػة األساسػية ( تدريسػيا وتدريسػية مػف ك40( تدريسيا وتدريسية مف كمية التربيػة / ابػف رشػد فػي جامعػة بغػداد، و)70)

 (.2( تدريسيا وتدريسية مف كمية التربية/ الرازي في جامعة ديالى . وعمى ما موضح في جدوؿ )40في جامعة بابؿ، و)
 (2جدول )

 عينة البحث من التدريسيين في الكميات الثالث
 العدد الكمي المقب العممي الكمية

 مدرس مساعد مدرس أستاذ مساعد أستاذ
 70 15 20 20 15 ربية/ ابف رشدكمية الت

 40 10 15 10 5 كمية التربية األساسية
 40 10 10 10 10 كمية التربية/ الرازي

 150 35 45 40 30 المجموع
 أداة البحث )القطعة( :

اة تعددت أدوات البحث في مجاؿ العمػـو التربويػة والنفسػية، واختمفػت أسػاليبيا لػذا مػف األمػور الالزمػة تحديػد أد      
 البحث التي تنسجـ مع موضوع البحث الف استعماؿ األداة المالئمة يؤدي إلى تحقيؽ أىداؼ البحث.

بنْت الباحثة اختبارًا لمعرفة األخطاء الشائعة في اسػتعماؿ عالمػات التػرقيـ التػي يقػع فييػا تدريسػيو الجامعػات، وعمػى 
 ،مترابطػة ،الختبار عمى أف تكوف القطعػة شػاممة فقراتيػاشكؿ قطعة تضمنت عالمات الترقيـ، وقد حرصت الباحثة في بناء ا

ومترابطة األجزاء. وقد تركْت الباحثػة القطعػة مػف دوف عالمػات تػرقيـ، وتركػت فػي مكانيػا  ،سيمة األسموب ،واضحة المعاني
 فراغا، وطمبْت مف المفحوصيف ممئ الفراغات بعالمات الترقيـ التي ينبغي وضعيا في مكاف كؿ فراغ متروؾ.

 : صدق األداة
لغرض التحقؽ مف صدؽ األداة، عرضْت الباحثة ىػذا االختبػار عمػى مجموعػة مػف الخبػراء والمتخصصػيف فػي المغػة 
العربية وطرائؽ تدريسيا لمحكـ عمػى مػدى صػالحية االختبػار، وبعػد جمػع إجابػات الخبػراء والمتخصصػيف وجػدت الباحثػة أّف 

مك  انية استعماليا في البحث الحالي. ىناؾ اتفاقًا تامًا عمى صالحية القطعة وا 
 تجربة االختبار :

لحػػرص الباحثػػة عمػػى معرفػػة الوقػػت المسػػتغرؽ فػػي اإلجابػػة عػػف االختبػػار، وكػػذلؾ وضػػوح فقراتػػو وتعميماتػػو، طبقتػػو 
( تدريسػييف مػػف كميػػة التربيػػة/ ابػف رشػػد. فاتضػػح أّف الوقػت المسػػتغرؽ ىػػو عشػػر 10الباحثػة عمػػى عينػػة تجريبيػة مكونػػة مػػف )

 فقراتو وتعميماتو واضحة ومفيومة.ئؽ فقط، واف دقا
 تطبيق االختبار :

 بعد أف أخذ االختبار شكمو النيائي، طبقتو الباحثة عمى عينة البحث. 
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 الفصل الرابع
 نتائج البحث وتحميمها 

ي وزعػػت يتضػمف ىػػذا الفصػػؿ عرضػػًا لنتػائج البحػػث وتحميميػػا ومناقشػػتيا، إذ صػػححْت الباحثػة االختبػػار )القطعػػة( التػػ
 بيف التدريسييف، ثـ جمعْت األخطاء، وصنفتيا إلى عالماتيا المختمفة، وقد تطمب ىذا الخطوات ا تية: 

 أواًل : تصحيح اإلجابات.
 ثانيًا : إيجاد النسب المئوية لممخطئين في كل عالمة من عالمات الترقيم.

وستتناول الباحثة الخطوات المذكورة آنفًا بشيء من %، 25ثالثًا : تحديد العالمات التي تزيد فيها نسبة المخطئين عن 
 التفصيل. 

 : تصحيح اإلجابات
 صححْت الباحثة االختبار، ثـ فرزْت أخطاء العينة التي وقعوا فييا عند إمالئيـ فراغات القطعة. 

، ولمعرفة ولغرض معرفة أنواع األخطاء في استعماؿ عالمات الترقيـ، التي وقع فييا التدريسييف مف عينة البحث
عدد المخطئيف في كؿ عالمة منيا، وتحديد نسبتيـ المئوية فييا، فرزْت الباحثة األخطاء بحسب أنواعيا في جدوؿ تـ 

 إعداده ليذا الغرض.
 %، وذلؾ لمعرفة األخطاء الشائعة منيا.25ومف ثـ حددْت األنواع التي تزيد فييا نسبة المخطئيف عمى 
 (3جدول )

 وقع فيها أفراد عينة البحث عند استعمال عالمات الترقيم تكرارات األخطاء التي
 النسبة المئوية عدد المخطئيف عالمة الترقيـ ت
% 88 132 ؛ الفاصمة المنقوطة 1  
% 84.6 127 ... الحذؼ 2  
% 77.3 116 - الشرطة 3  
% 69.3 104 ! التعجب 4  
 % 65.3 98 "       " القوساف الصغيراف )التنصيص( 5
% 62 93 ؟ تفياـاالس 6  
% 60 90 : النقطتاف الرأسيتاف 7  
% 48.6 73 )       (  القوساف الكبيراف 8  
% 44 66 ، الفاصمة 9  
% 36 54 . النقطة 10  

% 63.5 953 المجموع  
( خطأ لمعينػة ككػؿ، وبنسػبة مئويػة 1500( تكرارا مف مجموع )953وقد بم  عدد األخطاء الكمي لإلجابات مجتمعة )

 %(، مما يدؿ عمى ارتفاع عاٍؿ لألخطاء ونسبتيا، واف مستوى التدريسييف في استعماؿ عالمات الترقيـ متدٍف جدا.63.5)
 وكانت النتائج بحسب نوع العالمة عمى ما يأتي: 

 عالمة الفاصمة المنقوطة ) ؛ ( : -1
(، وبتكرار لألخطاء بم  %88بمغت نسبة األخطاء في استعماؿ تدريسيي الجامعات في استعماؿ ىذه العالمة )

 (، مما جعميا تأتي بالمرتبة األولى في األخطاء المستعممة لعالمات الترقيـ.132عدده )
ويعود السبب عمى ما ترى الباحثة إلى قمة استعماؿ ىذه العالمة في الكتب والدراسات والبحوث، وحتى الصحؼ 

ربية في أثناء تعميميـ لعالمات الترقيـ في أي مرحمة والمجالت، فضال عف ضعؼ التأكيد عمييا مف مدرسي المغة الع
 دراسية كانت، مما جعميا بعيدة عف استعماالت تدريسيي الجامعات.
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 عالمة الحذؼ ) ... ( : -2
%(، وبتكرار لألخطاء بم  84.6بمغت نسبة األخطاء في استعماؿ تدريسيي الجامعات في استعماؿ ىذه العالمة )

 تأتي بالمرتبة الثانية في األخطاء المستعممة لعالمات الترقيـ.(، مما جعميا 127عدده )
عمى ما  -ويعود السبب إلى ما ذكر في الفقرة األولى أعاله نفسو، إذ إف عالمة الحذؼ أو عالمة الكالـ المحذوؼ 

ة في عالمات الترقيـ قميمة االستعماؿ أو التعميـ، بؿ يمكف أف ُيقاؿ أنيا مف النوادر المستعمم ،-تسمى في بعض األدبيات 
 في الكتب واألدبيات المختمفة

 ( : -عالمة الشرطة )  -3
%(، وبتكرار لألخطاء بم  77.3بمغت نسبة األخطاء في استعماؿ تدريسيي الجامعات في استعماؿ ىذه العالمة )

 (، مما جعميا تأتي بالمرتبة الثالثة في األخطاء المستعممة لعالمات الترقيـ.116عدده )
د السبب إلى أّف غالبية تدريسيي الجامعات ال يمتمكوف دراية كافية بيذه العالمة، ويصؿ الحد ببعضيـ إلى ويعو 

أنيـ ال يعرفوف حتى اسـ ىذه العالمة ويسمونيا أحيانا بالشارحة، فضال عف ضعؼ خبراتيـ في قواعد استعماؿ ىذه 
 العالمة.

 عالمة التعجب ) ! ( : -4
%(، وبتكرار لألخطاء بم  69.3تعماؿ تدريسيي الجامعات في استعماؿ ىذه العالمة )بمغت نسبة األخطاء في اس

 (، مما جعميا تأتي بالمرتبة الرابعة في األخطاء المستعممة لعالمات الترقيـ.104عدده )
د كبير وقد جاءت ىذه النتيجة بخالؼ المتوقع؛ فيذه العالمة مف العالمات المعروفة، وقواعد استعماليا يرتبط إلى ح

وقد يعود السبب إلى ضعؼ الدراية  ،بالحالة االنفعالية لممكتوب، اذ تستعمؿ عند التعجب أو الفرح أو االستغراب ...
باستعماؿ ىذه العالمة، فضال عف عدـ التأكيد عمى كيفية استعماليا في أثناء الكتابة. واف كتاباتيـ تعتمد في كثير مف 

 وال تفكير.األحياف عمى العشوائية بال إدراؾ 
 عالمة القوساف الصغيراف "      " : -5

%(، وبتكرار لألخطاء بم  65.3بمغت نسبة األخطاء في استعماؿ تدريسيي الجامعات في استعماؿ ىذه العالمة )
 (، مما جعميا تأتي بالمرتبة الخامسة في األخطاء المستعممة لعالمات الترقيـ.98عدده )

سبة األخطاء في ىذا النوع مف عالمات الترقيـ قد يرجع الى ضعؼ إدراؾ وترى الباحثة أّف سبب ارتفاع ن
التدريسييف لمجمؿ والفقرات التي تحتاج إلى وضع عالمة التنصيص والجمؿ أو الفقرات التي تحتاج الى وضع عالمة 

 األقواس الكبيرة. 
 عالمة االستفياـ ) ؟ ( : -6

%(، وبتكرار لألخطاء بم  62ت في استعماؿ ىذه العالمة )بمغت نسبة األخطاء في استعماؿ تدريسيي الجامعا
 (، مما جعميا تأتي بالمرتبة السادسة في األخطاء المستعممة لعالمات الترقيـ.93عدده )

وقد يعود السبب في ىذه النتيجة عمى ما ترى الباحثة الى أّف التدريسييف يحتاجوف الى التدريب الكافي عمى 
 عمى الرغـ مف أنيا ترتبط ارتباطا وثيقا بالحالة التساؤلية االستفيامية في المكتوب. استعماؿ عالمة االستفياـ،

 عالمة النقطتاف الرأسيتاف ) : ( : -7
%(، وبتكرار لألخطاء بم  60بمغت نسبة األخطاء في استعماؿ تدريسيي الجامعات في استعماؿ ىذه العالمة )

 في األخطاء المستعممة لعالمات الترقيـ.(، مما جعميا تأتي بالمرتبة السابعة 90عدده )
وتدؿ ىذه النتيجة عمى ضعؼ عينة البحث حتى في استعماؿ ىذه العالمة التي يكثر استعماليا في الكتب 

 واألدبيات التي تعّد مصدرا رئيسا في تعامميـ مع المعمومات التي يجمبونيا الى طمبتيـ.
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 عالمة القوساف الكبيراف )       ( : -8
%(، وبتكرار لألخطاء بم  48.6نسبة األخطاء في استعماؿ تدريسيي الجامعات في استعماؿ ىذه العالمة )بمغت 

 (، مما جعميا تأتي بالمرتبة الثامنة في األخطاء المستعممة لعالمات الترقيـ.73عدده )
اف الكبيراف، والخمط وفي ىذه النتيجة قصور كبير عند عينة البحث لضعؼ معرفتيـ في كيفية استعماؿ عالمة القوس

 بيف ىذه العالمة وعالمة التنصيص أي األقواس الصغيرة.
 ( : ،عالمة الفاصمة ) -9

%(، وبتكرار لألخطاء بم  44بمغت نسبة األخطاء في استعماؿ تدريسيي الجامعات في استعماؿ ىذه العالمة )
 عالمات الترقيـ.(، مما جعميا تأتي بالمرتبة التاسعة في األخطاء المستعممة ل66عدده )

وترى الباحثة أّف السبب في ظيور ىذه النتيجة قد يعود الى قمة المراف عند التدريسييف في كيفية استعماؿ عالمة 
الفاصمة عمى الرغـ مف كثرة استعماليا بنسبة كبيرة في الكتابة قياسا بعالمات الترقيـ األخرى، فضال عف ضعؼ اىتماـ 

 بتيا، مما يجعميـ يكثروف الخطأ فييا. التدريسييف أو تركيزىـ في كتا
 عالمة النقطة ) . ( : -10

%(، وبتكرار لألخطاء بم  36بمغت نسبة األخطاء في استعماؿ تدريسيي الجامعات في استعماؿ ىذه العالمة )
 (، مما جعميا تأتي بالمرتبة العاشرة واألخيرة في األخطاء المستعممة لعالمات الترقيـ.54عدده )

السبب في ىذه النتيجة الى أّف بعض التدريسييف يتصوروف أف استعماؿ عالمة الترقيـ )النقطة( يكوف في  وقد يعود
 نياية الكالـ فقط.

 التوصيات:
 في ضوء نتائج البحث توصي الباحثة بما يأتي : 

لتي تعقد إناطة تعميـ دروس المغة العربية السيما األخطاء المغوية الشائعة في دورات التطوير المستمر، ا .1
في مراكز التطوير والتعميـ المستمر في الجامعات، الى تدريسييف مؤىميف مزوديف بأساليب تربوية ونفسية 

 متقدمة تسيؿ عمييـ عممية التعميـ.
أف يخضع تدريسيو الجامعات الى اختبارات في استعماؿ عالمات الترقيـ لإللماـ بقواعد اإلمالء  .2

 األساسية.
 معي مثاًل سميمًا ُيقتدى بو في استعماؿ عالمات الترقيـ في الكتابة. أف يكوف التدريسي الجا .3
 إقامة دورات تطويرية مستمرة لتدريسيي الجامعات، وتأكيد استعماؿ عالمات الترقيـ. .4
تأليؼ كتيب في كيفية استعماؿ عالمات الترقيـ، وقواعد ذلؾ االستعماؿ لما لو مف أىمية في تصحيح  .5

 كتابات التدريسييف. 
 ىتماـ بدروس اإلمالء في المراحؿ الدراسية المختمفة.اال .6
 المقترحات : 

 في ضوء النتائج التي توصؿ إلييا البحث الحالي، تقترح الباحثة القياـ بالبحوث ا تية : 
 دراسة مماثمة لمدراسة الحالية عمى عينة اكبر. .1
  دراسة مماثمة لمدراسة الحالية عمى تدريسيي أقساـ المغة العربية فقط. .2
دراسة مقارنة بيف األخطاء اإلمالئية تدريسيي كميات التربية، وتدريسيي كميات ا داب في الجامعات  .3

 العراقية.
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 مصادر البحث 
 القراف الكريـ . -
 بناء برنامج مقترح لتعميـ اإلمالء في الصفوؼ الثالثة الخيرة مف الحمقة االبتدائية، جامعة  ،إبراىيـ، عبد المنعـ

 )اطروحة دكتوراه غير منشورة( 1989التربية، مصر، عيف شمس، كمية 
  ،1975إبراىيـ، عبد العميـ، اإلمالء والترقيـ في الكتابة العربية، دار غريب لمطباعة، القاىرة. 
  تصحيح: أبف عبد الوىاب 11، ج6، ج5ىػ(. لساف العرب، ج711أبف منظور، جماؿ الدف بف مكـر )ت ،

 .1956التراث العربي، لبناف، بيروت،  ومحمد الصادؽ العبيدي، دار إحياء
  إشراؼ: محمد عوض مرعب تعميؽ: عمر 1ىػ( تيذيب المغة، ـ370األزىري، أبو منصور محمد بف أحمد )ت ،

 سالمي وعبد الكـر حامد، تقدـ: فاطمة محمد أصالف، دار التراث العرب، بيروت، د.ت.
 2003، ، مطبعة معراج1األسدي، عادؿ حسف، المنجد في اإلمالء، ط. 
 ( جريدة االخبار عدد )بمصر القاىرة . 1976( لسنة 7537اميف، مصطفى. )فكرة 
 دار  ،) المرحمة االساسية العميا (, عماف ،البجة، عبد الفتاح حسف، اصوؿ تدريس العربية بيف النظرية والممارسة

 . 2000 ،الفكر
 1980العربي، بيروت،  بدوي، أحمد زكي، معجـ المصطمحات التربوي وعمـ النفس، دار الفكر. 
  جثير، ىاشـ راضي، مدى تمكف طمبة قسـ المغة العربية كمية التربية األساسية مف استخداـ عالمات الترقيـ في

 .2010، كانوف األوؿ، 4الكتابة، مجمة كمية التربية جامعة بابؿ، العدد 
 سمسمة  ،دمشؽ ،الّكتاب العرب       منشورات اتحاد       ،أرث وارتقاء وحياة –حسيف . المغة العربية  ،جمعة

 ـ.2008 ،(7الدراسات )
  الحسوف والخميفة، جاسـ محمود وحسف جعفر، طرؽ تعميـ المغة العربية في التعميـ العاـ، منشورات جامعة عمر

 .1996المختار، ليبيا، 
 1986لبناف ,  ،الخولي , محمد عمي . قاموس التربية, دار العمـ لممالييف , بيروت . 
 جامعة بغداد، دار الحكمة لمطباعة والنشر ،أنور حسيف عبد الرحمف . مناىج البحث التربوي ،عزيز حنا ،ؤددا، 

 .1990 ،بغداد
 اقساـ المغة العربية في استعماؿ عالمات  ،تقويـ مستوى طمبة كميات التربية ،جسومة ىويدي عمي سعيد ،الّداوري

 ـ )رسالة ماجستير غير منشورة ( 2011،كمية التربية االساسية ،جامعة بابؿ ،الترقيـ
 2003طو عمي حسيف. الطرائؽ العممية في تدريس المغة العربية، دار الشروؽ لمنشر  والتوزيع، عماف ،الدليمي. 
  ،1971الرحيـ، أحمد حسف، أصوؿ تدريس المغة العربية والتربية الدينية، النجؼ األشرؼ. 
 مؤسسة مصر مرتضى  ،لتطبيؽ العممي لطمبة اقساـ المغة العربيةالمشاىدة الصفية وا ،سعد عمي واخروف ،زاير

 ـ.2011 ،العراؽ ،بغداد ،لمكتاب العراقي
  ،1987سميـ، محمد إبراىيـ، معمـ اإلمالء الحديث )الطالب والمعمميف واإلعالمييف(، مكتبة القرآف، القاىرة. 
 1975وأنماطيا العممية، مكتبة االنجمو المصرية،  سمؾ، محمد صالح. فف التدريس لمغة العربية وانطباعاتيا المسمكية. 
 ـ.2007، دار الفكر، األردف، عماف، 3، ط101داود غطاشة، المغة العربية  ،الشوابكة 
 دار اإلسراء لمطباعة والنشر، االردف، 1الطريفي، يوسؼ عطا، الواضح في اإلمالء وعالمات الترقيـ، ط ،

2005. 
 عماف ،دار المسيرة ،ناقة، المغة العربية والتفاىـ العالمي )المبادئ وا ليات(رشدي احمد ومحمود كامؿ ال ،طعيمة، 

 ـ.2009 ،األردف
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 دار المسيرة لمنشر والتوزيع 1عاشور، راتب قاسـ ومحمد فؤاد الحوامدة. أساليب تدريس المغة العربية، ط ،
 ـ .2003والطباعة، األردف، عماف،   

 مبة قسـ المغة العربية عمى التعبير الصوتي لمعاف عالمات الترقيـ، مجمة عطية، محسف عمي، القدرة األدائية لط
 .2001، 2، ع6جامعة بابؿ، العمـو التربوية والنفسية، ـ

 لمناىج لمنشر ، دار ا1ميارة الرسـ الكتابي: قواعدىا والضعؼ فييا، األسباب، المعالجة،ط ،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ.2008عماف،  ،والتوزيع، األردف

  ،2001عالـ، صالح الديف محمود: القياس والتقويـ التربوي والنفسي، دار الفكر العربي، القاىرة . 
 دروس في المغة العربية، الطبعة العربية، دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع، األردف، عماف،  ،العمري، فريد

 ـ.2005
 حمد بف أحمد، الجامع ألحكاـ القرآف، دار الفكر، عماف، ب.ت .القرطبي، م 
 1977، الييئة العامة لمكتاب، 8القمقشندي، أحمد بف عبد العزيز، حج االعشى، كتاب االعالـ، العدد. 
  ،1974قميقمو، عبده بف عبد العزيز، مقاالت في التربية والمغة والبالغة والنقد، مكتبة االنجمو المصرية، القاىرة. 
  ،1939الكردي، محمد طاىر، تاري  الخط العربي وآدابو، مكتبة اليالؿ، القاىرة. 
 ـ.2009 ،األردف ،عماف               ،، دار المسيرة1ط  ،تدريس فنوف المغة العربية ،عمي احمد ،مدكور 
 دائية في بغداد المشيداني، شفاء إسماعيؿ إبراىيـ: مستوى التحصيؿ النحوي واإلسالمي لخريجي المداري االبت

 .2003ومقترحات تطويره، جامعة بغداد، كمية التربية، 
 دار عالـ الثقافة والنشر، األردف، عماف، 1مصطفى عبد الرؤوؼ، وساـ أبو زيد. ميارات الرسـ اإلمالئي، ط ،

2007. 
 1976/  10/  4( في  3280العدد )  ،مصر ،جريدة األىراـ ،أنيس، " مواقؼ " ،منصور   . 
 دار الصادؽ  ،تحسيف االداء في قواعد االمالء وضوابط االنشاء ،اسعد محمد عمي واسراء فاضؿ اميف ،النجار

 ـ. 2012 ،العراؽ ،لمنشر والتوزيع
 1987، الرصافي، بغداد، 6النعيمي، عبد المجيد وحاـ الكياؿ. اإلمالء الواضح، ط. 
 2004ىػ، 1425ر الحكايات، لبناف، بيروت، نور الديف، حسف ونبيؿ حاتـ. زاد التمميذ في المغة العربية، دا. 
 تدريس                البالغة العربية) رؤية نظرية  ،عبد الرحمف عبد عمي وفائزة محمد فخري العزاوي ،الياشمي

 ـ.2005 ،األردف ،عماف،دار المسيرة ،تطبيقية محوسبة(
 حائؿ ،ة،                دار األندلسفاضؿ فتحي محمد . تدريس المغة العربية في المرحمة االبتدائي ،والي، 

 ـ.1998السعودية، 
  : مواقع االنترنت 
 احمد ابراىيـ عالمات الترقيـ واستعماالتيا فى بحوث الماجستير والدكتوراه ،خضر 

:http://www.alukah.net/Web/khedr/11318/44382/#ixzz2vx5ZMGyo حقوؽ النشر محفوظة
 األلوكة ـ لموقع2014ىػ / 1435© 

: http://www.alukah.net/Web/khedr/11318/44382/#ixzz2vx5Ho3N 
 

 ،الضعؼ العاـ في المغة العربية )مظاىره ػ آثاره ػ عالجو( ،عبد المطيؼ احمد ،الشويرؼ -
http://www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/Langue_arabe/p10.htm 
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http://www.alukah.net/Articles/Editors/Index.aspx
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 القطعة االختبارية
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 أختي التدريسية الفاضمة:  أخي التدريسي الفاضؿ
ص الالحػػؽ عالمػػات تػػرقيـ محذوفػػة، وضػػعت مكانيػػا فراغػػات حػػاوؿ أف تمػػأل كػػؿ فػػراغ بعالمػػة مػػف عالمػػات فػػي الػػن

 الترقيـ، بحسب القواعد اإلمالئية لعالمات الترقيـ التي تعرفيا.
 الديمقراطية

 مّما ىو جدير بالمالحظة أّف القرف التاسع عشر، الذي ازدىرت فيو الروح الديمقراطية، وانتعشت فيو آماؿ
الضعفاء والمحروميف، واختفى كثير مف معالـ السمطات المستبدة الجائرة، وتطّمع كثير مف الناس إلى أسموب جديد في 
الحكـ ػػػػػػػػ وىو مف أحفؿ العصور بالمخترعات والكشوفات العممية؛ ألـ يالحظ أّف جالئؿ األعماؿ الحضارية، وروائع 

ػػػػػ لـ تتـ إال في ىذا القرف عمى أيدي الديمقراطييف، الذيف كاف االرستقراطيوف ينعتونيـ االبتكارػػػػػػػػػػ ومعجزات الصناعة ػػػػػ
ػػػػػػػػػػػ الضرورة أـّ بالضعفاء والمرضى ػػػػػػػػػػػػػ وال غرابة في ذلؾ ػػػػػػػػػػػػ ألّف كؿ اختراع إّنما ىو وليد الضرورة والحاجة، وقد قيؿ ػػػػػػػػػ 

ومف ثـّ تبنت الروح الديمقراطية كّؿ اختراع وابتكار ػػػػ وقد قضت سخرية القدرػػػػػػػػػػػػػ بأّف الديمقراطية ىي التي االختراع ػػػػػػػػػػػ 
توجد االختراع، واألرستقراطية ىي التي تجني ثمره، وتغنـ فوائده، بعد أْف يثبت عمى التجربة، ويتحقؽ نفعو، وكثيًرا ما كانت 

قتراع في أقوالو األولى ػػػػػػػػػ مف ألّد أعدائو، وأعنؼ المقاوميف لو، والمعارضيف في ظيوره ػػػ خوًفا عمى األرستقراطية ػػػػػػػػػ واال
 السمطة، وحفاًظا عمى االستعالء.

 
 مالحظة: ال داعي لذكر االسـ، الحاجة إلى ذكر المقب العممي فقط.

 العالمة كتابة العالمة رسماً  ت
 الشرطة - 1
 قوطةالفاصمة المن ؛ 2
 الفاصمة ، 3
 الحذؼ ... 4
 االستفياـ ؟ 5
 النقطتاف الرأسيتاف : 6
 القوساف الصغيراف )التنصيص( "     " 7
 النقطة . 8
 القوساف الكبيراف )      ( 9
 التعجب ! 10
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 القطعة االختبارية مع الحل
 الديمقراطية
ازدىرت فيو الروح الديمقراطية، وانتعشت فيو آماؿ الضعفاء  مّما ىو جدير بالمالحظة أّف القرف التاسع عشر، الذي

 وىو -والمحروميف، واختفى كثير مف معالـ السمطات المستبدة الجائرة، وتطّمع كثير مف الناس إلى أسموب جديد في الحكـ 
االبتكار، ومعجزات مف أحفؿ العصور بالمخترعات والكشوفات العممية؛ ألـ يالحظ أّف جالئؿ األعماؿ الحضارية، وروائع 

؟ وال اطيوف ينعتونيـ بالضعفاء والمرضىالصناعة ... لـ تتـ إال في ىذا القرف عمى أيدي الديمقراطييف، الذيف كاف االرستقر 
" ومف ثـّ تبنت الروح ورة أـّ االختراعالضر و وليد الضرورة والحاجة، وقد قيؿ: "غرابة في ذلؾ! ألّف كؿ اختراع إّنما ى

ّؿ اختراع وابتكار. وقد قضت سخرية القدر، بأّف الديمقراطية ىي التي توجد االختراع، واألرستقراطية ىي التي الديمقراطية ك
( ع في أقوالو األولىتجني ثمره، وتغنـ فوائده، بعد أْف يثبت عمى التجربة، ويتحقؽ نفعو، وكثيًرا ما كانت األرستقراطية )واالقترا

 لو، والمعارضيف في ظيوره ؛ خوًفا عمى السمطة، وحفاًظا عمى االستعالء.مف ألّد أعدائو، وأعنؼ المقاوميف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


