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  اثر تكرار النسخ يف زيادة القدرة 
  على الكتابة وحسن اخلط يف املرحلة االبتدائية

  
  ثامر جنم عبود. م

  كلية الرتبية/ املثىنجامعة 
  

  :ملخص البحث
طتها يمكن  اس وسيلة من وسائل االتصال التي بو      فهي،  فروع اللغة العربية األساسية    إحدىتمثل الكتابة   

  .ل ما يود تسجيله من حوادث ووقائعن يقف على أفكار غيره وتسجيأعره، وللفرد أن يعبر عن أفكاره ومشا
ن نقاط الضعف    خصها المعنيون بمزيد من البحث والدراسة بقصد الكشف ع          فقد  ألهمية الكتابة  ونظراً

، إذ أكدت بعض الدراسات وجود مشكالت وضعف في القـدرة علـى الرسـم الـصحيح       بها وبيان مشكالتها  
في ) ١٩٨٧: ية  عط(، ودراسة    في المرحلة االبتدائية   )١٩٧٨:  هجرس(ليه دراسة   ا أشارتللكلمات وهذا ما    
  .المرحلة المتوسطة

اعد الخـط هـي ضـوابط هندسـة         ، الن قو  مفهومة المعنى إال بخط واضح متقن     تكون    الكتابة ال  إن
  . فإتباعها يحول دون اللبس والغموض، الكلمات

الكتابي والخط وسيلة مهمة من وسائل التعبير       
ني واألفكار إلى الغير    وطريق اإلفهام وتوصيل المعا   

بـين  مـن   ، وعلى الرغم من أهمية الخط       بدقة ويسر 
 األمر  فروع اللغة إال أن الضعف فيه مازال واضحاً       

ثر أاحث إلى إجراء بحث يتناول معرفة       الذي دعا الب  
تكرار النسخ في زيادة القدرة على الكتابـة وحـسن          

  .بتدائيةالخط في المرحلة اال
ولتحقيق هدف البحث اختار الباحث عـشوائيا   

 االبتدائيـة للبنـات مـن مجمـوع         )مدرسة الخير (
مثنـى  المدارس االبتدائية للبنات في مركز محافظة ال      

، كانت المدرسـة تـضم       مدارس )١٠(البالغ عددها   
واختـار  )  ب ،ا(شعبتين للصف الرابع االبتدائي هما      

 )٤٢(غ عدد تلميـذاتها     البال) ا( الباحث عشوائيا شعبة  
التـي تتعـرض    لميذة لتكون المجموعة التجريبيـة      ت

ـ          وع مـن   للعامل المستقل وهـو نـسخ كـل موض
البـالغ  ) ب(، وشعبة   موضوعات القراءة ثالث مرات   

تلميذة مجموعة ضابطة تكتـب     ) ٤٢(عدد تلميذاتها   
كل موضوع من موضوعات القراءة مـرة واحـدة         

  .فقط
 في المرحلـة   ن الخط ولعدم وجود معيار لحس   

 لحسن الخـط معتمـدا      اً معيار  الباحث  بنى ،االبتدائية
جملة من اإلجراءات منها توجيه استبانة مفتوحة        على

والمـشرفين    معلمـي اللغـة العربيـة       من إلى نخبة 
 وتوجيه استبانه مغلقة إلـى نخبـة مـن          ،التربويين

 ونتيجـة لهـذه     ،المتخصصين في اللغـة العربيـة     
 من  اًعيارا لحسن الخط مؤلف   اإلجراءات اعد الباحث م   

   .سبع فقرات
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وبعد انتهاء التجربة عرض الباحـث علـى        
اختبـارا   تلميذات المجموعتين التجريبية والـضابطة    

بعديا وهو نص مقتبس من القـراءة لمعرفـة داللـة      
 الباحـث   واستعمل ، إحصائيا بين المجموعتين   الفرق

 إلـى    توصـل  .ر التائي وسائل إحصائية منها االختبا   
ة مفادها تفوق تلميذات المجموعة التجريبية على       نتيج

   )٠,٠٥(تلميذات المجموعة الضابطة عند مستوى 
 الباحث جملة من التوصـيات منهـا        أوصى

 التالميذ على نسخ كل نـص مـن نـصوص           ضح
ة لما له من اثر طيب في إجـادة         يدالقراءة مرات عد  

  . إلمالئيي الخطأ افالخط وعدم الوقوع 
  األولالفصل 

  - :إلية البحث والحاجة ةميأه
 النشاط اللغـوي ينطـوي    إن صار من البديهي القول   

 القـراءة و  الكـالم   و ، االستماع  هي أربع ألوانعلى  
 وسيلة من وسائل االتـصال التـي        فالكتابة والكتابة،

يقـف  ، و أفكـاره  يعبر عن    أنطتها يمكن للفرد    اسبو
ومـات  فه ما لديـه مـن م      ، ويظهر  غيره أفكارعلى  

ل ما يـود تـسجيله مـن حـوادث       سجي، وت ومشاعر
  . ووقائع

مـل  ت تح فأنهاتطلق الكتابة في المجال اللغوي      ن  وحي
  -:الت ثالث هي ال دإحدى

يملي   رسم ما  أوبالكلمة المكتوبة،   ة  التعبير عن الفكر  
 اإلمالئيـة  للقواعد    مطابقاً  صحيحاً من الكلمات رسماً  

 فيه وضوح    رسم الكلمات رسماً   أو،  المتعارف عليها 
الت علـى   النسيق وجمال، ولكي ال تتـداخل الـد       وت

 باسـم   األنشطةالكلمة وحتى ينفرد كل نشاط من هذه        
 تحـت اسـم   األولس   يـدر  اصطالحي خاص بـه،   

س ويـدر  ،اإلمالءسم  ت ا س الثاني تح  ويدرالتعبير،  

  والكتابـة فـن    )١٧٠، ص ٦(الثالث تحت اسم الخط     
ة وصناعة والبد لها من مستلزمات لتقوم تلك الصناع       

وفي ذلك يقول    اإلحاطة باللغة العربية،   وأولها بنفسها
 الكتابة تحتاج   نأ تعلم   نأينبغي  (:  هالل العسكري  أبو
 جمة من معرفـة العربيـة       وأدوات كثيرة   أآلت إلى

  )١٤١ص،٨( ) المعنىوإصابة األلفاظلتصحيح 
  بين فروع اللغـة العربيـة       من  الكتابة ألهمية ونظراً

البحوث والدراسات بقصد   خصها المعنيون بمزيد من     
الكشف عن نقاط الضعف فيها وبيان مشكالتها، ولما        

ت رسم الحروف والكلمات خـص كانت الكتابة معنية ب   
 الن الخطأ فـي لكتابـة       ،ن اهتمام التربويين  بمزيد م 

  .يفسد داللة الكلمة ويحيدها عن معناها الحقيقي
 اإلمـالء  أهمية العديد من الدراسات على      أكدتكما  

كتابـة الـصحيحة     عدم القدرة على ال    أن توأوضح
 غمـوض المعنـى     إلـى يؤدي   و يعيق السرعة فيها،  

  .)٣٤١ص،٩(وبطء فهمه 
الدراسـات وجـود    بعض   أكدت األهميةورغم هذه   

 ،وضعف في القدرة على الرسم الـصحيح      ت  المشك
فـي  ) ١٩٧٨:هجرس  ( دراسة   إليه أشارتوهذا ما   

فـي  ).١٩٨٧: عطيـة (المرحلة االبتدائية ودراسـة     
  .المرحلة المتوسطة

إال بخط واضـح    تكون مفهومة المعنى      الكتابة ال  إن
 ،اعد الخط هي ضوابط هندسة الكلمات     ، الن قو  متقن

  ).٣٦٧، ص٩(فأتباعها يحول دون اللبس والغموض 
 ،ة من وسـائل التعبيـر الكتـابي       مفالخط وسيلة مه  

   الغيـر  إلى واألفكار لتوصيل المعاني    اإلفهاموطريق  
د التالميـذ صـفات      تعليم الخط يعو   نوا،  بدقة ويسر 

 ويعلمهم التمعن ودقة المالحظة     ،خلقية وتربوية مهمة  
ويربي عندهم قوة الحكم وسرعة النقد والسيطرة على        

كمـا  .)٣٠٤،ص٤(حركات اليد والتحكم في الكتابة       
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، ٣(يعمل الخط على تنمية الذوق الرفيع وتطـويره         
  .)١٣٥ص
 اثر طيب على التعلم      تكرار الكتابة مرات عدة له     إن

 المدارس السلوكية   إلية أشارت الخط وهذا ما     وإجادة
  أو  مبـدأ التكـرار    د ع إذا)ثورندايك(في التعلم ومنها  

المحاولـة  (نظريتـه   التدريب من القوانين المهمة في   
 إن(:  يقـول    إذفي تفسير حـدوث الـتعلم       ) والخطأ

 )عن طريق االستعمال و الممارسة     االرتباطات تقوى 
 الخـط بـين     أهمية وعلى الرغم من     ،)٤١٣، ص ٢(

 األمر  الضعف فيه مازال واضحاً    نأإال   ،فروع اللغة 
ثر إجراء بحث يتناول معرفة أ     إلى الباحث   الذي دعا 

الكتابـة وحـسن    على   تكرار النسخ في زيادة القدرة    
 المبـررات الخط في المرحلة االبتدائية انطالقا مـن        

  :اآلتية
 مـن فـروع     اً مهم اً فرع ا الكتابة بوصفه  أهمية -١ 

  .اللغة العربية
  .اإلمالء لعملية اً متمم الخط بوصفهأهمية -٢
 األساس الحجر    المرحلة االبتدائية بوصفها   أهمية -٣

  .اُألخرالذي يرتكز علية التعلم في المراحل 
 - على حد علـم الباحـث        -فر دراسة    عدم توا  -٤

كتابة تناولت اثر تكرار النسخ في زيادة القدرة على ال        
  . حسن الخط في المرحلة االبتدائيةو

  :هدف البحث 
 معرفة اثر تكرار النسخ في      إلىيهدف البحث الحالي    

في المرحلـة   زيادة القدرة على الكتابة وحسن الخط       
  .االبتدائية

  :فرضية البحث 
 عنـد مـستوى     إحـصائية ليس هناك فرق ذو داللة      

بين متوسطي درجات مجموعتي البحث في      ) ٠,٠٥(
  .ابة وحسن الخطالكت

  :حدود البحث 
لميذات الصف  يقتصر البحث الحالي على عينه من ت      

 محافظة المثنى للعـام الدراسـي       الرابع االبتدائي في  
   . م٢٠٠٥ -٢٠٠٤

  -:تحديد المصطلحات 
النسخ اكتتابك كتابا عـن كتـاب       (:)لغة( النسخ: أوال

 والمكتوب عنه نـسخة  ،سخةُ نُواألصل ،حرفا بحرف 
: ١٤ج ،١( .)خسمنت والكتاب ناسخ و   ،امه قام مق  ألنه
   )١٢١ص، )نسخ(مادة

 يـراد بالنـسخ ضـمن       -:)إجرائيـاً ( تعريف النسخ 
متطلبات البحث تكرار كتابـة كـل موضـوع مـن           

 التلميذات   في كتاب القراءة من     الواردة الموضوعات
  .ثالث مرات

 )القدرة عليـة .الشيءاالقتدار على   (: القدرة   -:ثانيا  
   )٥٧ص ،١(

 فـي   األولىهي المرحلة   : المرحلة االبتدائية    : ثالثا
سلم النظام التعليمي في جمهورية العراق وتتكـون        

 االبتـدائي   األول من الـصف     ة صفوف تبدأ  من ست 
   .وتنتهي في الصف السادس االبتدائي

  الفصل الثاني
  :سابقة دراسات 

  ).١٩٧٨: هجرس ( دراسة - :أوال
 كليـة    / بغـداد   جامعـة   هذه الدراسة فـي    أجريت
  .اآلتية األسئلة  علىاإلجابةفها د وكان هالتربية،

 الشائعة لدى تالميـذ  اإلمالئية األخطاءماهي   -١
   من المرحلة االبتدائية ؟األخيرةالصفوف الثالثة 

 الـشائعة مـن     اإلمالئية األخطاء  تختلف هل -٢
  ؟آخر إلىصف 
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 بـين   إحـصائية هل هناك فروق ذات داللة       -٣
الثالثـة فـي     درجات تحصيل الصفوف     اتمتوسط
  ؟اإلمالء

 حدوث مثـل    إلى التي تؤدي    األسبابماهي   -٤
  ؟األخطاءهذه 

ماهي المقترحات الالزمة لمعالجة مثل هـذه        -٥
  ؟األخطاء

 األخطـاء  هناك شـيوعا فـي       نأ الدراسة   أظهرت
 بأشـكالها  الهمـزة    أولهـا  نمطاً) ١٩( في   اإلمالئية

-١٦ ص ،١٠( كتابة حرف بدال من حرف       خرهاوآ
١٧٠(.   
  ) ١٩٨٦: عطية( دراسة -:ثانيا 

كلية التربيـة   /  جامعة بغداد     في العراق في   أجريت
 ونـسبها   اإلمالئيـة  األخطاء تشخيص   وكانت تروم 

لدى طلبة الصفين الثاني والثالث المتوسـطين فـي         
  - :اآلتية األسئلة عن اإلجابةضوء 

 التي يقع فيها طلبة     اإلمالئية األخطاءهي   ما -١
  المرحلة المتوسطة ؟الصفين الثاني والثالث من 

 بـين مجمـوع     إحصائياهل هناك فرق دال      -٢
  لدى طلبة الصفين المذكورين ؟اإلمالئية األخطاء

هل هناك فرق بين الطالب والطالبـات فـي      -٣
  ؟ اإلمالئية األخطاءمجموع 

 لـدى   اإلمالئية األخطاءة بين   هل هناك عالق   -٤
 طلبة الصفين المذكورين ؟

 األخطـاء  ماهي المقترحات الالزمة لمعالجة    -٥
  ؟اإلمالئية

مـن   نمطاً) ٤١( الدراسة وقوع الطلبة في      أظهرت
   بلغتإذ اولها الهمزة المتوسطة اإلمالئية األخطاء

 )أل( إسقاط وأخرها %٩٥ فيها    نسبة الذين اخطأوا  
 ،٧( %٩ فيها    اذ بلغت نسبة الذين اخطأوا     التعريف

  .)١١٩-٨٦ص
  الفصل الثالث 

  -: البحث إجراءات
البحث اختار الباحث عـشوائيا مدرسـة     عينة  : أوال

الخير االبتدائية للبنـات مـن مجمـوع المـدارس          
االبتدائية للبنات في مركز محافظة المثنى والبـالغ        

   فـي اإلحـصاء مدارس مستعينا بقسم    ) ١٠(عددها  
رية العامة للتربية في محافظة المثنى، وكانـت       المدي

م شعبتين للصف الرابع االبتدائي هـي       المدرسة تض 
   .) ب-ا(

لتكون المجموعـة   ) ا(اختار الباحث عشوائيا شعبة     
 المستقل وهو نـسخ     رض للمتغير التجريبية التي تتع  

 ،وعات القراءة ثالث مـرات   كل موضوع من موض   
ـ  ) ب(فيما جعلت الشعبة     ابطة تكتـب   مجموعة ض

  . الموضوع مرة واحدة فقط
ة بواقـع   تلميـذ  )٨٤( عينة البحث    بلغ عدد تلميذات  

ة في شـعبة  تلميذ) ٤٢(و ) ا(ة في شعبة   تلميذ )٤٢(
 أصـبح  بعاد المخفقات في الدراسـة    ت وبعد اس  ،)ب(

ة فـي   تلميذ) ٣٨(تلميذة بواقع   ) ٧٥(عدد التلميذات   
ة فـي   تلميذ) ٣٧( و )المجموعة التجريبية () ا(شعبة  
 وسـبب اسـتبعاد     ) الضابطة المجموعة() ب(شعبة  

 لـديهن خبـرة     نأاعتقـاد الباحـث       هو المخفقات
 ، لـذا  برة قد تؤثر في دقة النتائج     هذه الخ اكمة و متر
 على النظـام     الباحث عليهن في الصف حفاظاً     أبقى

   . ذلكيبين) ١(وجدول  مدرسي،ال
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  )١ (جدول

ت عدد التلميذا  الشعبة  المجموعة
  الكلي

عدد التلميذات بعد   تعدد المخفقا
  استبعاد المخفقات

  ٣٧  ٥  ٤٢  ب  الضابطة
  ٣٨  ٤  ٤٢  ا  تجريبية

  
   -: البحث أداتا
 من متطلبات البحث -:البعدي  باراالخت :أوال

 بعدياً باراًالحالي تحديد موضوع مناسب يكون اخت
 يختبر بها مجموعتي البحث في أداةيستعمله الباحث 

إحصائياف داللة الفرق الكتابة وحسن الخط وتعر، 
البلبل ( القراءة هو  مادة فياً اختار الباحث نصلذا

 نخبة من الخبراء  عرضه علىنأعد ب )المجروح
قياس قدرة التلميذات ل النص لمعرفة مدى مالئمة

   .على الكتابة وحسن الخط
  -:بناء معيار لحسن الخط   :ثانيا

لحسن من ضروريات البحث الحالي بناء معيار 
الخط في المرحلة االبتدائية ونظرا لعدم توافر 

ة على ة االبتدائيمعيار محدد لحسن الخط في المرحل
 اآلتية اإلجراءات اتبع الباحث حد علم الباحث، لذا

   :وهيفي بناء معيارا لحسن الخط 
 مفتوحة إلى نخبة من معلمي توجيه استبانة -١

 التربوييناللغة العربية والمتخصصين والمشرفين 
  ) ١ملحق (
 بتعليم  تُعنى التياألدبيات على اإلطالع  -٢

صلة ها الكتابة في المرحلة االبتدائية والتي ل
 .بموضوع البحث

 على ما تقدم جمع الباحث سبع فقرات لتكون بناءو
 تنضم الخط في المرحلة االبتدائية، نمعيار لحس

 وعرضت) ٢ملحق (لقة هذه الفقرات في استبانة مغ
على نخبة من المتخصصين في اللغة العربية لبيان 

فاجمعوا على ،  لما وضعت من اجلهمتهامالئمدى 
في المرحلة  حسن الخط  في بيانصحة الفقرات
االبتدائية لذا عصدقا للمعياراإلجراء  هذا د.  
 تـسمح ال  ن ظروف الباحث    بما أ  : تطبيق التجربة 

ف الباحث معلمة اللغة العربية      لذا كلّ   التجربة بأجراء
ن اختار   بعد أ  ٥/١٠/٢٠٠٤ق التجربة بتاريخ    بتطبي

 األولـى مـن كتـاب       يةلثماناالموضوعات  الباحث  
 تقـوم تلميـذات     الرابع االبتدائي، إذ  لقراءة للصف   ا

المجموعة التجريبية بنـسخ كـل موضـوع مـن          
ن تقرأ  ضوعات ثالث مرات في دفاترهن بعد أ      المو

المعلمة الموضوع وتشرحه بشكل جيد فـي حـين         
ـ      بنـسخ كـل     ضابطةتقوم تلميذات المجموعـة ال

التجربة بتـاريخ   بعد انتهاء   موضوع مرة واحدة، و   
 عرض الباحـث علـى تلميـذات        ٢٠/١٢/٢٠٠٤

 وهو   بعدياً راًا اختب والضابطةالمجموعتين التجريبية   
 للوقـوف   )البلبل المجروح (نص مقتبس من القراءة     

على قدرة تلميذات المجموعتين في الكتابه وحـسن        
  .إحصائياالخط وتحديد الفرق 
  : الوسائل اإلحصائية 
داللة الفـرق بـين     ائي لحساب    معادلة االختبار الت  
  :المجموعتين وهي 
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    ١   +   ١  
 ٢  ن    ١ن   

  
-س(                                              

- س– ١
٢ (  

                

٢ع) ١ – ٢ن+(١ ٢ ع)١ – ١ن(      
٢            

      ٢ - ٢ن+ ١ن              
 

  الفصل الرابع                        
    -:عرض النتائج وتفسيرها 

  )١(جدول 
  . لدرجات المجموعتين في االختبار البعدي، واالنحراف المعياري والقيمة التائيةلحسابيالوسط ا

  
  القيمة التائية

المتوسط   العدد  المجموعة  
  الحسابي

االنحراف   التباين
  المعياري

درجة 
  الحرية

  الجدولية  المحسوبة

الداللة اإلحصائية 
  عند مستوى

٠,٠٥  

  ٠,٩٥  ٠,٩٠  ٨,٨٦  ٣٨  التجريبية 

   
  الضابطة

  
٣٧  

  
٧,٩٧  

  
١,٩٧  

  
١,٤٠  

  
٤٠  

  
٣,٤٢٣  

  
١,٦٨٤  

  
  

يوجد فرق ذو 
  إحصائيةداللة 

  
الحـسابي  ن المتوسـط    أ) ١( مـن جـدول      يتضح
 في حين   )٨,٨٦(ات المجموعة التجريبية بلغ     لدرج

ة سابي لدرجات المجموعة الضابط   بلغ المتوسط الح  
 المجموعـة   اتميذوهذا يشير إلى تفوق تل    ) ٧,٩٧(

الضابطة عنـد مـستوى     جريبية على المجموعة    الت
: لذا نرفض قبول فرضية البحث القائلـة        ) ٠,٠٥(

بـين متوسـطي    إحصائيةليس هناك فرق ذو داللة   
درجات المجموعتين في الكتابة وحسن الخط عنـد        

  .) ٠,٠٥(مستوى 
  : في بيان هذه النتيجةأمور جملة ثويرى الباح

 ات عـدة مـر تكرار رسم الكلمة الواحدة  إن   -١   
  .يسهم في تحسين مستوى الخط

 صـورة   إن نسخ النص يسهم فـي ترسـيخ        -٢  
 .الحرف في ذهن التالميذ

  صحيحاً رسماًإن كثرة الكتابة ورسم الحروف      -٣  
   . التالميذ عنداإلمالئية األخطاءيقلل من 

  الفصل اخلامس 
  :التوصيات 
 البحث الحـالي يوصـي      ليها لما توص بناء على   

  -:يأتي مابالباحث 

 =ت 
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 على معلمي اللغة العربية حـض التلميـذات        -١
ل نص عدة مرات لما له مـن أثـر          على نسخ ك  

ـ      إجادة الخط في   طيب أ  وعدم الوقوع فـي الخط
  .اإلمالئي

 على تخصيص دفتر خـاص      حض التلميذات -٢
  .للنسخ ومتابعة ذلك من قبل المعلم

 
 البحث الحالي   إلجراءات استكماال -:المقترحات  

  .بما يأتياحث يوصي الب
 فـي   أخـرى   دراسة مماثلة على عينة    إجراء -١

  .وف متقدمة من المرحلة االبتدائيةصف
 .أوسع دراسة مماثلة على عينة إجراء -٢

  املصادر
 أمـين  . تـصح  ، لسان العرب  ،ابن منظور -١

 ألعبيـدي محمد عبد الوهاب ومحمد الـصادق       
 ، لبنـان  ، بيروت ،دار احياءالتراث العربي  ،  ٣ط

  .م١٩٩٩
علـم  : وآخـرون  العـال    أبو محمد   ، احمد -٢

  .١٩٧٨، القاهرة،مكتبة عين شمس ،النفس
 : علم اللغة التعليمـي : استيته، سمير شريف  -٣

  .ت.د.األردن ، للنشر والتوزيعاألملدار 
طـرق   : وآخرون محمود رشدي    ، خاطر -٤

تدريس اللغة العربية والتربية الدينية في ضـوء   
  .م١٩٨٩، ٤ط ،االتجاهات التربوية الحديثة

 حسين عبد الرحمن    وأنوار، عزيز حنا    داود -٥
دار  ،جامعـة بغـداد   ،مناهج البحث التربوي  : 

  .م١٩٩٠ ، بغداد،الحكمة للطباعة والنشر
قـضايا تعلـيم    من  : نعمة رحيم    ، العزاوي -٦

مطبعـة  مديريـة   ،، رؤية جديـدة   اللغة العربية 
   م١٩٨٨ ، بغداد،وزارة التربية

 اإلمالئيـة  ألخطـاء ا: محسن علي  ، عطية -٧
 ،دراسة مقارنـة  ،لدى طلبة المرحلة المتوسطة   

رسـالة  (،  ١٩٨٦ كلية التربيـة،     ،جامعة بغداد 
  ).ماجستير غير منشورة

 العبـاس احمـد بـن علـي         أبو،يالقلقشند -٨
 ،اإلنـشا  في صناعة    األعشىصبح  ) هـ٨٢١(
 المؤسسة  ، القومي واإلرشاد، وزارة الثقافة    ٢ج

  .ت.، دالمصرية للنشر
الموجـه العملـي    : الهاشمي، عابد توفيـق    -٩

 مؤسـسة الرسـالة     ٢ ط ،لمدرس اللغة العربية  
  .م١٩٨٢ ، بيروت،للطباعة والنشر والتوزيع

 اإلمالئية األخطاء:  هجرس مهدي صالح     -١٠
 من  األخيرةالشائعة لدى تالميذ الصفوف الثالثة      

،  مقترحاتها عالجهـا   أسبابها،  المرحلة االبتدائية 
رسـالة  (،  م١٩٧٨ لية التربية، جامعة بغداد، ك  

  .)ماجستير غير منشورة
  ) ١(ملحق 

  استبانة مفتوحة
  .المحترم ..................... الفاضلاألستاذ

  -:تحية طيبة 
يروم الباحث معرفة اثر تكرار النسخ في زيادة 

ط في المرحلة وحسن الخالقدرة على الكتابة 
اء ضي بنتتق ن متطلبات البحث وبما أ،االبتدائية

، فأنه االبتدائية معيار لحسن الخط في المرحلة
 قيمة أراءدونه من تيطمح بان يحضى بما 

من  لخدمة اللغة العربيةومالحظات سديدة 
  :السؤال األتي   علىاإلجابةخالل 

ن يتضمنها ماهي الفقرات التي يمكن أ / س
   حسن الخط في المرحلة االبتدائية ؟معيار 

  .مع شكر الباحث وتقديره
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  )٢(لحق م
  استبانة مغلقة

  .المحترم ..........................األستاذ الفاضل
   -:تحية طيبة 

ضم فيها الفقرات الواجـب      اعد الباحث استبانة مغلقة   
توافرها عند بناء معيار لحسن الخط فـي المرحلـة          

من خبرة ودراية في هـذا        ولما يعهده فيكم   ،االبتدائية
ما تبدونـه مـن أراء      المجال فانه يطمح بان يحظى ب     

حول صالحية الفقرات من خالل المجال المخصص       
  .لكل فقرة من الفقرات اآلتية

  

  صالحية الفقرات   الفقرات   ت
ــى   غير صالحة  صالحة    يراعي التلميذ رسم الحروف بشكل جيدنأ  -١ ــاج إل تحت

  تعديل
ن يراعي التلميذ وضع النقاط فوق الحـروف        أ  -٢

  ناسبمال
      

 حروف الكلمة متجانسة مـن حيـث        ن تكون أ   -٣
  الحجم 

      

        بخط مستقيم ن تكون الكتابة أ  -٤
        ن يراعي التلميذ عالمات الترقيمأ  -٥
        نظافة شكل الورقة من الشطب والمسح   -٦
        .اإلمالئية األخطاءمن  تكون الكتابة خالية أن  -٧
  

  .مع شكر الباحث وتقديره                    
  

 
Abstract 

 
Writing is an important art of any 
language. It is the means by which one 
can express his feelings and ideas, 
discover others ideas and registers events 
and information for such reasons, 
calligraphy has been give important 
attention by Arabic linguists to show 
merits and demerits of this art of writing 
and to explore ways of improving it. 
Among the most important previous 
studies relater to this topic are that of 
Hajras (1978) on preparatory schools and 

that of Atiya (1987) on the intermediate 
school. The present study deals with the 
effect of repeated copying of the reading 
material in improving pupils handwriting 

 
 
 
 

 


