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 الدراسةملخص 

ختباري في الأسلوبي اإلمالء القاعدي واإلمالء اثر ألى تعرف إالدراسة  هدفت    
, وألجل تحقيق تصويب أخطاء كتابة الهمزة لدى طالب الصف الثاني المتوسط

 صاغ الباحث الفرضيات الصفرية اآلتية :  مرمى البحث
ي درجات ( بين متوسط 5و50يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى ) ال -1

كتابة الهمزة قبل تطبيق أسلوب اإلمالء  اختبارالمجموعة التجريبية األولى في 
 القاعدي وبعده 

( بين متوسطي درجات  5و50يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى ) ال  -2
قبل تطبيق أسلوب اإلمالء ختبار كتابة الهمزة االمجموعة التجريبية الثانية في 

  5ختباري وبعده الا

( بين متوسطي درجات 5و 50فرق دال إحصائيًا عند مستوى )  يوجدال -3
 ستخدمت اإلمالء القاعدي والمجموعةااألولى التي  التجريبية المجموعة
في تصويب أخطاء كتابة  االختباريالثانية التي استخدمت اإلمالء  التجريبية
 5الهمزة 

/ الرصافة ية بغداد المديرية العامة لترب قصداً البحث اختار الباحث  مرمىولتحقيق 
(  05, فبلغت عينة البحث )  المسار للبنينمتوسطة  اً , منها اختار قصدالثالثة
 األولى ( طالبا في كل مجموعة , دّرس المجموعة التجريبية 20, بواقع ) طالبا

أسلوب بالتجريبية الثانية , في حين دّرس طالب المجموعة أسلوب اإلمالء القاعدي ب
اعد الباحث أهدافا سلوكية لتدريس موضوعات التجربة  , و ياالختبار اإلمالء 

والمتخصصين , وبعدها اعد خططا  المحكمينالمحددة عرضها على مجموعة من 
,  األولى الى طالب المجموعة التجريبيةأسلوب اإلمالء القاعدي تدريسية على وفق 
ريبية الثانية التجالى طالب المجموعة أسلوب اإلمالء اإلختباري وعلى وفق خطوات 

. واعد الباحث اختبارا بعديا تكون من ذجين منها على الخبراء والمحكميننمو أعرض 
لدى الطالب )عينة تصويب أخطاء كتابة الهمزة متنوعة لقياس  ات ( فقر  15) 

بعرضه على مجموعة من الخبراء والمحكمين  ( تثبت من صدقه وموضوعيته ,البحث
لبحث طوال فصل دراسي كامل , طبق االختبار ن درس الباحث مجموعتي اأوبعد 



جراءات بحثه إلالبعدي على الطالب . واستعمل الوسائل االحصائية المناسبة 
تفوق طالب  ظهرعلى عينة البحث البعدي وتحليل نتائجه . وبعد تطبيق االختبار 

على أسلوب اإلمالء القاعدي المجموعة التجريبية االولى التي درست باستعمال 
. التجريبية الثانية التي درست باستعمال أسلوب اإلمالء اإلختباري المجموعة  طالب

وصى الباحث بالعمل على تدريب المالكات التدريسية في أ قدوفي ضوء النتائج ف
وعدم االقتصار على أسلوب اإلمالء القاعدي  ستعمال ااثناء الخدمة على كيفية 

واقترح اجراء بحوث مماثلة على مراحل طرائق التدريس التي تعتمد الحفظ والتلقين 
أسلوب اإلمالء القاعدي في ثر أ , لمعرفةجنس االناث دراسية اخرى , وعلى 

 في مادة االمالء . تصويب أخطاء كتابة الهمزة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


