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ملخص:
ال�سابع  ال�سف  طلبة  اإتقان  درجة  معرفة  اإىل  البحث  يهدف 
الأ�سا�سي عالمات الرتقيم، ومعرفة الفروق بني اجلن�سني يف درجة 

التقان، يف مدار�س املرحلة الأ�سا�سية مبحافظة �سمال غزة.
تطبيق  ومت  التحليلي،  الو�سفي  املنهج  الباحث  وا�ستخدم 
اختبار حت�سيلي على عينة البحث التي قوامها )320( طالبًا وطالبًة، 
الراأ�سيتني  النقطتني  اأن  اأهمها   ، النتائج  من  عدداً  البحث  اأظهر  وقد 
اأعلى نقطة متيز ، واأن هناك �سعفًا عامًا فيما يتعلق بو�سع الفا�سلة 
التن�سي�س،  وكذلك عالمة  ترتيب،  اأقل  على  املنقوطة؛ حيث حازت 
والفا�سلة، وعالمة ال�ستفهام، وال�رشطة، فقد حازت هذه العالمات 

 .% على اأقل من 50 
الكلمات املفتاحية: عالمات الرتقيم، ال�سف ال�سابع، القراءة. 

The degree of mastery of the seventh grade stu-
dents to the use of Punctuation

Abstract:

The objective of the research is to determine how 
students of seventh grade master the use of punctuation 
marks, and the variables of gender in mastering the 
use of punctuation. 

The researcher has used the analytical descriptive 
approach and the result test was applied on a sample 
that has (320)members. The research shows the most 
important results that the highest marks were for the 
use of colon, there was a general weakness in the use 
of the semicolon؛ and the result was the lowest. Also 
the result of using the square prickets، the comma، the 
question mark and the dash was less than %50.

Key words: punctuation marks, seventh grade, 
reading 

املبحث األول: خلفية الدراسة وأهميتها
اإّن الكتابة ال�سحيحة ترتكز على معايري ل بد من اللتزام بها، 
وهي الكتابة الإمالئية ال�سحيحة، واللتزام بها، واللتزام بعالمات 
الرتقيم، والكتابة النحوية ال�سليمة؛ لأّن الكتابة هي ترجمة حقيقية 
الكاتب  ب�سخ�سية  وتعرفنا  الب�رش؛  نفو�س  يف  تختلج  التي  للم�ساعر 
وما يتميز به، و لها اأثر كبري يف حتريك م�ساعر القّراء، وتعمل على 
و�سيلة  وهي  والأحا�سي�س،  امل�ساعر  واإيقاظ  والأمة،  املجتمع  بناء 

مهمة لرتبية الن�سء الذين �سيكونون هم رجال امل�ستقبل.
وا�ستخدام عالمات الرتقيم ا�ستخدامًا �سحيحًا ميزة من ميزات 
املادة املكتوبة، وقدرة من القدرات التي ينبغي اأن ميتلكها الكاتب 
والقارئ على ال�سواء؛ لأّن الكاتب يكتب لغريه، والقارئ يقراأ لنف�سه 
ولغريه يف اآن واحد، وهذا يدعونا اىل اأن نربز امليزات التي نح�سل 

جامو�س،  )اأبو  الكتابة.  يف  الرتقيم  لعالمات  ا�ستخدامنا  من  عليها 
عبد الكرمي، 2000: 164(

عندها  يقف  اأي  الوقف؛  بعالمات  العالمات  هذه  وُت�سمى 
ب�رشف  العالمات-  ولهذه  املكتوب.  الكالم  اأجزاء  حمدداً  القارئ 
الكتابة؛ فيها  بالغة عند من يحرتفون  اأهمية  ت�سميتها-  النظر عن 
ُيزال اللب�س الذي من �ساأنه اأن يكتنف الكالم املكتوب . )القر�ساوي، 

فتحي رم�سان، 2012: 428(
واجلامعات  املدار�س  يف  الطلبة  من  كثري  يعانيه  ملا  ونظراً 
اأن  يف توظيف عالمات الرتقيم واإتقانها يف كتاباتهم، وخ�سو�سًا 
القدمية  املناهج  يف  درو�س  لها  يخ�س�س  يكن  مل  الرتقيم  عالمات 
يف فل�سطني، وكانت تدر�س من خالل ح�سة اخلط والإمالء، ولكن مل 
الكايف لإتقانها وتوظيفها،  القدر  التالميذ من هذه احل�س�س  ينهل 
ال�سف  يف  الفل�سطيني  املنهج  يف  خم�س�سة  درو�س  فلها  اليوم  اأما 
اخلام�س وال�ساد�س وال�سابع، ومع ذلك هناك ق�سور كبري لدى الطلبة 

يف توظيفهم عالمات الرتقيم يف كتاباتهم وقراءتهم.
�سنوات  العربية  اللغة  مادة  تدري�سه  اأثناء  الباحث  لحظ  وقد 
طويلة، واإ�رشافه الأكادميي يف اجلامعة، اأن الطالب يقروؤون اجلمل 
اأو تغيري يف نربة ال�سوت،  الالحقة بعد اجلمل ال�سابقة دون توقف، 
ودون اإبراز اأي عالقة باجلملة ال�سابقة، وا�ستدل الباحث من ذلك اأن 
الطالب ل يفهمون املعنى املطلوب، واأنهم بعد اأن يعيدوا القراءة مرة 
اأخرى قراءة �سحيحة يختلف فهمهم للمو�سوع، اأو اجلملة املقروءة، 
وعلى  الرتقيم،  عالمات  معرفة  اأهمية  على  وا�سح  موؤ�رش  وهذا 
الطلبة دللت هذه  ا - تعريف  – اأي�سً املدر�سني معرفتها، وعليهم 

العالمات، ودورها يف اإبراز املعنى وتو�سيحه.
عدد  يفوق  جملة  اأي  اأن   )1995 اأنطون،  وراأى)�سياح، 
كلماتها)30( كلمة، ت�سعب قراءتها اإذا مل يلجاأ القارئ اىل جتزئتها 

جماًل م�ستقلة بال�ستناد اإىل عالمات الرتقيم )الكتابة(.
وهذا ال�سعف يف توظيف عالمات الرتقيم، وقّلة الهتمام بهذا 
اإىل  مقروءة  اأو  مكتوبة  ر�سالة  اأي  نقل  يف  �سلبًا  يوؤثر  الكبري؛  الأمر 
امل�ستمع، وبالتايل تفقد اأي ر�سالة جوهرها واأهميتها، طاملا تفتقر 
تعطي  الرتقيم  عالمات  اأن  اأي  الرتقيم؛  لعالمات  ال�سليم  للتوظيف 

معنى، هل هو تعجب، اأم اإ�ستفهام، اأو خرب، اأو اإنتهاء اجلملة ... اإلخ.
 فمن هنا، برزت م�سكلة الدرا�سة احلالية التي يحددها الباحث 

يف الأ�سئلة الآتية:
و�سع  ◄ الأ�سا�سي  ال�سابع  ال�سف  طلبة  اإتقان  درجة  ما 

عالمات الرتقيم يف مكانها املنا�سب ؟
حتديد  ◄ الأ�سا�سي  ال�سابع  ال�سف  طلبة  اإتقان  درجة  ما 

عالمات الرتقيم اخلطاأ وت�سويبها؟
هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى )0.05  ◄

≥ α( بني متو�سطات ا�ستجابات املبحوثني حول درجة اإتقان طلبة 
ال�سف ال�سابع عالمات الرتقيم تعزى ملتغري)اجلن�س(.

هدف الدراسة
هدفت الدرا�سة اإىل ما يلي:

معرفة درجة توظيف واإتقان طلبة ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي . 1
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لعالمات الرتقيم يف كتاباتهم.
ال�سف . 2 طلبة  واإتقان  توظيف  درجة  بني  الفروق  معرفة 

ال�سابع عالمات الرتقيم تعزى ملتغري اجلن�س )طالب- طالبات(.

أهمية الدراسة: 
ت�ساعد يف اإبراز درجة الق�سور يف اإتقان عالمات الرتقيم . 1

وتوظيفها.
اأكرب . 2 اهتمام  اإعطاء  يف  التعليم  على  القائمني  نظر  تلفت 

لهذا املو�سوع.
اأدائهم . 3 تطوير  يف  املعلمني  لدى  النظر  اإعادة  على  تعمل 

التدري�سي نحو عالمات الرتقيم.
الرتبوية يف توظيف . 4 البحوث  الباحثني يف جمال  ت�ساعد 

عالمات الرتقيم بدرجة اأكرب يف اأبحاثهم.

حدود الدراسة:
حمافظة  � يف  الأ�سا�سية  املرحلة  مدار�س  املكاين:  احلد 

�سمال غزة.
عالمات  � من  خالية  نرثية  ن�سو�س  املو�سوعي:  احلد 
الرتقيم.
طالب-  � الأ�سا�سي)  ال�سابع  ال�سف  طلبة  الب�رشي:  احلد 

طالبات(.

مصطلحات الدراسة:
عالمات الرتقيم: هي اإ�سارات تو�سع بني اأجزاء الكالم املكتوب، 
الكاتب الإملام بها، وا�ستعمالها يف كتاباته )اخلليل، �سحر،  وجترب 

.)77  :2009
القارئ على فهم املعنى  والرتقيم: هو و�سع عالمات ت�ساعد 
 :2007 م�سطفى،  والفار،  غطا�سة  داوود  وُي�رش)ال�سوابكة،  ب�سهولة 

.)231
اأنها  وفائدتها  عليها،  م�سطلح  رموز  هي  الرتقيم:  وعالمات 
توفر علينا كثرًيا من العناء؛ ل�ستخال�س املعنى ال�سحيح، واإر�سادنا 
جامعة  املعنى.)  ينا�سب  مبا  القراءة،  عند  �سوتنا  نربات  تغيري  اإىل 

الأق�سى، 2010: 33(.
منطوقة  غري  رموز  هي  الرتقيم  عالمات  اأن  الباحث  ويرى 
مر�سومة بني اجلمل ويف نهايتها، ت�ساعد القارئ علي فهم املقروء؛ 
نتيجة للوقت الق�سري يف اأثناء القراءة ، مع تغيري القارئ يف نغمات 
علي  املقررة  العالمات  ح�رش  .ومت  املعنى  مع  يتنا�سب  مبا  �سوته 

ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي.

املبحث الثاني : اإلطار النظري
اإن املتاأمل يف عالمات الرتقيم يلحظ اأنها لي�ست مبتدعة يف 
اللغة العربية؛ بل اإن لها اأ�ساًل يف لغتنا اجلميلة، ولعلنا ل نبعد عن 
ال�سواب اإذا قلنا: اإّن اأ�سا�سها م�ستق من القراآن الكرمي، وهي ما ُتعرف 
القارئ  من  تتطلب  القراآن  قراءة  اإّن  اإذ  والبتداء،  الوقف  بعالمات 
لإر�ساد  الآيات؛  اأعلى  املوجودة  والبتداء  الوقف  بعالمات  اللتزام 

القارئ عند القراءة اأّن هذا وقف لزم، وهذا وقف جائز مع اأن الو�سل 
اأف�سل، اأو ذاك وقف جائز مع اأن الوقف اأوىل، وهذه العالمات توؤدي 
من  الرتقيم  عالمات  اليوم  توؤديها  التي  نف�سها  اللغوية  الوظيفة 
 :2010 الباري، ماهر �سعبان،  التعبري. )عبد  و�سوح املفهوم وقوة 

 )284
والرتقيم: م�سدر الفعل رّقم واأ�سله الثالثي رقم، ورقم الكتاب 
يرّقمه رقما اأعجمه وّبينه، وكتاب مرقوم؛ اأي بينت حروفه بعالمات 

من الرتقيم.
ترتبط  لأنها  الكتابة؛  يف  الرتقيم  عالمات  اأهمية  وتكمن 
باملعنى، فحتى متيز املعاين عن بع�سها بع�سها، يجب و�سع عالمة 
الرتقيم املنا�سبة يف مو�سعها، فلنفرت�س -جدًل- اأننا قراأنا كتابًا 
القراءة �سعبة وع�سرية؛ فلذلك  العالمات؛ ف�ستكون  دون وجود هذه 
فهم  على  القارئ  تعني  حتى  وهامة  �رشورية  الرتقيم  عالمات 

املعنى، واأن يقراأ املو�سوع ب�سهولة )اخلري�سة، عبد، 2007: 225(.
الوقف؛  موا�سع  حتديد  يف  الرتقيم  عالمات  اأهمية  وتتجلى 
حيث ينتهي املعنى اأو جزء منه، ومواقع الف�سل بني اأجزاء الكالم، 
الكاتب،  انفعال  اإىل  والإ�سارة  بع�سها،  اجلمل ومتييزها عن  وف�سل 

وتعجبه، وده�سته، واكتئابه، ونحو ذلك....
ويرتتب على عالمات الرتقيم اأهمية كبرية يف تنويع النغمات 
ال�سوتية اأثناء القراءة، وطريقة الإلقاء التي تعتمد على اأداء �سوتي 
بالإعراب،  يتعلق  ما  كذلك  املنطوقة،  الكلمات  معاين  يربز  معني 
الكلمات واحلركات، زيادة على ما تعطيه من جمال  اأواخر  و�سبط 
وظيفي اإىل زخرفة اجلملة العربية وجمالية اخلط العربي. )التميمي، 

جعفر �سادق، 1991: 98(.
وي�ستخدم املتحدث يف اأثناء كالمه بع�س احلركات اجل�سمية، 
اأو يعمد اإىل تغيري يف ق�سمات وجهه، اأو يلجاأ اىل التنويع يف نربات 
�سوته؛ لي�سيف اىل كالمه قدرة على التغيري، و�سدق الدللة، واإجادة 
الرتجمة عما يريد بيانه لل�سامع، كذلك يحتاج الكاتب اإىل ا�ستخدام 
النربات  وتلك  اليدوية،  احلركات  هذه  لتعزز  الرتقيم؛  عالمات 
ال�سوتية، يف حتقيق الغايات املرتبطة بها؛ ولذا تعد هذه احلركات 

اليدوية ترجمة اأدائية لعالمات الرتقيم يف الن�س املكتوب.
ومن ال�ستخدامات ال�سائعة لعالمات الرتقيم يف اللغة العربية: 
يف  الوقوف  مواقع  وحتديد  واملعاين،  احلديث  اأجزاء  بني  الف�سل 
وحتديد  ال�ستفهام،  اأو  التعجب  واإظهار  ي،  الن�سّ والقتبا�س  الن�س، 

عالقة اجلمل بع�سها ببع�س .
وهنا عر�ض تف�سيلي لعالمات الرتقيم كما يلي:

اأولً: الفا�سلة )،(: ●
اأو  وُت�سمى )الف�سلة(، وُيطلق عليها يف بع�س البالد )الفرزة( 
خفيفة؛  �سكتة  القارئ  عندها  ي�سكت  اأن  منها  والغر�س  )الفارزة(، 

لتمييز اأجزاء الكالم بع�سه عن بع�س، وتو�سع يف املوا�سع الآتية:
بعد لفظة املنادى، مثل: يا حممد، اتِق ربك. �
واحد  � ثالثة:  املوؤمنون  مثل:  واأق�سامه،  ال�سيء  اأنواع  بني 

الدنيا  بني  جمع  وثالث  بدنياه،  م�سغول  وثاٍن  باآخرته،  م�سغول 
والآخرة.
العبا�س  � اأبو  قال  مثل:  للتف�سيل،  املفردة؛  الكلمات  بني 
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املربد يف مقدمة كتابه الكامل: هذا كتاب األفناه، يجمع �رشوبًا من 
�سائر، وموعظة  الآداب ما بني كالم منثور، و�سعر مر�سوف، ومثل 
ح�سن  )البكور،  بليغة.  ور�سالة  �رشيفة،  خطبة  من  واختيار  بالغة، 

فالح، والنعانعة، ابراهيم عبد الرحمن، 2010: 32( .
بني جملة ال�رشط اأو اجلزاء اإذا طالت ، مثل : واهلل ، ما فاز  �

اإل املوؤمنون .
ذلك  �  : مثل   ، عليه  التنبيه  يراد  عندما  البدل  األفاظ  قبل 

الفار�س، فار�س ال�سيف والقلم.
بني جملتني مرتبطتني لفظا ومعنى، مثل: يف الليل ي�سود  �

الظالم، ويخيم الهدوء.
بعد ظرف الزمان الواقع يف اأول اجلملة ، مثل :  �
متى موعد الرحلة ؟ ♦
 غدا ، وقد توؤجل .)حماد، خليل ون�سار،خليل،80:2002(. ♦
ثانياً: الفا�سلة املنقوطة )؛(: ●
تو�سع بني جمل ال�سبب والنتيجة ، مثل: ُف�سل املوظف من  �

عمله؛ لأنه ُمهمل.
يتاألف يف جمموعها  � اأي�سًا- بني جمل طويلة  وتو�سع- 

بني  التنف�س  اإمكان  و�سعها  من  الغر�س  فيكون  الفائدة،  تام  كالم 
اجلمل، وجتنب اخللط بينها ب�سبب تباعدها.)الها�سمي، عبد الرحمن، 

 .)23  :2008
الف�سل بني الأ�سناف املتمايزة الواردة يف جملة واحدة ،  �

مثل : من الفنون الأدبية ؛ الرواية؛املقال ؛ اخلاطرة الأدبية؛ الق�سة 
الكال�سيكية.

بني اجلملتني املرتبطتني معنى ، ولي�س اإعرابا ، مثل : اإن  �
راأيتم احلق ، فارغبوا فيه ؛ واإن راأيتم الباطل فارغبوا عنه.)حماد ، 

خليل عبد الفتاح ون�سار ،خليل حممود ،81:2002(
ثالثاً: النقطة ).( : ●

انتهى  اإذا  املعنى  التامة  اجلملة  نهاية  يف  النقطة  تو�سع 
احلديث عندها.

وظيفة  للنقطة  اأ�سافوا  احلديثة  الكتابية  ال�ستعمالت  ويف 
به  يوؤتى  معني  �سيء  اإيل  يرمز  حرف  بعد  و�سعوها  حني  اأخرى 
الأ�ستاذ   : معناه  حممود،  اأ.د.حممد  ذلك:  مثال  للكلمة،  اخت�سارا 

الدكتور .
�س.ب.167 ، معناه : �سندوق الربيد .)الأ�سعد، عمر وال�سعدي 

،فاطمة ،130:1988(
وزمن   ، الفا�سلة  من  اأطول  النقطة  عند  الوقف  زمن  ويكون 

الوقف عند الفا�سلة اأطول من زمن الوقف عند الفا�سلة املنقوطة.
رابعاً: النقطتان الراأ�سيتان ):(: ●

تو�سع النقطتان الراأ�سيتان:
اأو�س:)اإمنا . 1 اأ�سيد بن  بني القول والكالم املقول، مثل: قال 

يوثق يف ال�سّدة بذي القرابة، وب�سفاء الإخوان، وب�سدق اأهل الوفاء(.
طالب . 2 ي�سبعان:  ل  منهومان  مثل:  واأق�سامه،  ال�سيء  بني 

علم، وطالب مال.
ال�سوابكة، . 3  ( ال�سابقني  املثالني  الأمثلة، كما يف  ذكر  قبل 

داوود، والفار، م�سطفى حممد، 2007: 231(.
خام�ساً: عالمة ال�ستفهام )؟(: ●

تو�سع عالمة ال�ستفهام بعد اجلمل ال�ستفهامية؛ �سواء اأكانت 
الأداة مذكورة يف اجلملة اأم حمذوفة، ومثال ذلك: متى ُولد الر�سول- 

�سلى اهلل عليه و�سلم-؟
ومثال الأداة املحذوفة، قولك ت�سمع اأباطيل عّني وت�سكت؟؛ اأي 

ت�سمع اأو هل ت�سمع؟ )عبد الباري، ماهر �سعبان، 2010: 290(.
عالمة  ● وت�سمى  التاأثر  اأو  التعجب)!(:  عالمة  �ساد�ساً: 

النفعال – اأي�ساً � 
تو�سع هذه العالمة يف نهاية اجلمل التي ُيعرب فيها عن تاأثره 

لأمر ما، وذلك نحو: ما اأجمل ال�سماء!
�سابعاً: ال�رشطتان)� �( اأو عالمة العرتا�ض: ●

املف�رشة،  واجلملة  الو�سفية،  اجلمل  هي  املعرت�سة  اجلمل 
وجملة الدعاء، وتو�سع بينهما اجلملة اأو اجلمل التي تعرت�س الكالم 
اهلل  اأطال  املوؤمنني-  اأمري  يا  طلبي  يف  اأر�سلت  لقد  مثل:  املت�سل، 
عمرك- وها اأنا قد جئت )اخلليل، �سحر �سليمان، 2009: 82-81(.

واجلملة املعرت�سة جملة ميكن اأن ت�ساف اإىل الكالم اأو تنزع 
فاإنها  الكالم  اإىل  اأ�سيفت  اإذا  ولكنها   ، الرتكيب  يختل  اأن  دون  منه 

ت�سيف اإليه معنى جديدا ، وهي ل حمل لها من الإعراب .
وما تفيده اجلملة املعرت�سة ، ما يلي :

الدعاء : اأنفق اأبو بكر ال�سديق – ر�سي اهلل عنه – كل ماله  �
للم�سلمني .

التنزيه : قال تعاىل :) ويجعلون هلل البنات �سبحانه ولهم  �
ما ي�ستهون(.)النحل :57(.

التهويل :قال تعاىل :) فال اأق�سم مبواقع النجوم )75( وانه  �
لق�سم لو تعلمون عظيم(.)الواقعة :75 - 76(.

التنبيه : قال ال�ساعر : �
واعلم اأن املتنبي – وهو �ساعر من الطبقة الأوىل يف العربية 

– كان يفتخر بنف�سه كما يفتخر باملمدوح يف �سعره. 
 واعلم – فعلم املرء ينفعه- اأن �سوف ياأتي كل ما قدرا )عبد 

الرحمن، ن�رشت، واملو�سى ، نهاد واأبو عودة،عودة، 184:2010(
ثامناً: الهاللن/ القو�سان) (: وياأتيان يف املوا�سع التالية: ●

ل�رشح كلمة اأو عبارة ق�سرية وردت يف درج الكالم، مثل: اأين 
الرثيا)جمموعة كواكب يف ال�سماء( من الرثى؟

اأبو حيان الأندل�سي )745هـ( من اأئمة اللغة والنحو.  �
احلاء  � بفتح  احل�ساد)  مو�سم  جاء  مثل:  الحرتا�س،  األفاظ 

وك�رشها( ونزل املزارعون اإىل حقولهم.
اإذا  � اأما   ،)Jhon lock( مثل:  الأجنبية  والألفاظ  الأ�سماء 

كتبت بالعربية ل تو�سع بني قو�سني مثل جون لوك 
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تا�سعاً: عالمة التن�سي�ض اأو عالمة القتبا�ض) “ “(: ●
ت�ستعمل حني يورد الكاتب كالمًا بن�سه لغريه من الكّتاب، اأو 
ماأثور، مثل:  اأو كالم  اأو حديث نبوي �رشيف  اآية كرمية  اعتمد على 

قال تعاىل: »احلمد هلل رب العاملني«.
عا�رشاً: العار�سة اأو ال�رشطة) � (: ●

وترد بني العدد )رقما ، اأو لفظا ( واملعدود ، مثل : الفعل من 
حيث التعدي واللزوم نوعان: 

فعل متعد .. 1
فعل لزم.. 2

اأريد  اإذا  املحادثة،  يف  املتكلم  تغيري  على  للدللة  وترد 
ب�سطر جديد،  يبداأ  املتحاورين، وحينذاك  اأ�سماء  ذكر  ال�ستغناء عن 

مثل:
كيف حالك، يا �سديقي؟ �
بخري، واحلمد هلل. �
احلادي ع�رش: عالمة احلذف)...(: ●

اأن يرتك ما  اأو  اأن يحذف �سيئًا،  ت�ستخدم حينما يريد الكاتب 
كتاب  احليوان،  كتاب  منها:  كثرية،  موؤلفات  للجاحظ  مثل:  يكتبه، 

البخالء، وكتاب البيان والتبيني....
الثاين ع�رش: عالمة ال�ستفهام التعجبي )؟!(: ●

مثل: اأتعجز عن ذلك واأنت غني؟! )اخلري�سة، عيد حمد، 2007: 
.)230-228

الثالث ع�رش: عالمة املماثلة ) = (: ●
وهي �رشطتان متوازيتان تو�سع يف اآخر احلا�سية من ال�سفحة 
التي يتم فيها البحث كما تو�سع مثلها يف اأول احلا�سية من ال�سفحة 
اأن الكالم يف احلا�سية تابع للكالم يف احلا�سية  اإىل  اإ�سارة  التالية؛ 

املتقدمة لعدم ات�ساعها. )قب�س ، احمد ، 124:1984(
وتو�سع حتت الألفاظ املتكررة بدل اإعادة كتابتها، مثل:

يباع املرت من ال�سوف بدينارين.
= = = احلرير بدينار ون�سف.

 ، الغني  عبد  حممد  )امل�رشي،  دينار.  بربع  القطن   =  =  =
والربازي ، جمد الباكري 372:1988 ( 

 املبحث الثالث : الدراسات السابقة
بالدرا�سة  املتعقلة  ال�سابقة  الدرا�سات  املبحث  هذا  يعر�ض 

احلالية من احلديث اىل القدمي كما يلي: 
وعبد . 1 ال�سحات  اأمل  وحافظ،  اأحمد  اإميان  عليان،  درا�سة: 

القرائية لدى تالميذ  ال�سيد)2007( بعنوان: )م�ستوى  نا�رش  احلميد، 
ال�سفوف الثالثة الأوىل باملرحلة البتدائية(:

القرائية  مهارات  من  قائمة  اإىل  التو�سل  اإىل  البحث  يهدف   
باملدر�سة  الأوىل  الثالثة  ال�سفوف  م�ستويات  يف  اأدائها  وموؤ�رشات 
على  ت�ساعد  التي  )العوامل  النقرائية  م�ستوى  وقيا�س  البتدائية، 
فهم املقروء( يف الريا�سيات واللغة العربية، والتو�سل اإىل العوامل 

املوؤثرة يف م�ستوى القرائية لدى عينة الدرا�سة.
وكانت اأدوات البحث:

مهارات  ♦ �سوء  يف  الريا�سيات  حمتوى  حتليل  ا�ستمارة 
القرائية.
العربية  ♦ اللغة  مادتي  يف  الفيديو  ت�سجيل  ا�ستمارة 

والريا�سيات.
التالميذ  ♦ م�ستويات  لتنمية  املعلم  اأن�سطة  حول  ا�ستبانة 

القرائية.
اختبار القراءة ال�سامتة يف املادتني. ♦

وطبقت الأدوات على عينة من تالميذ ال�سفوف الثالثة الأوىل 
مبحافظات القاهرة، واملنوفية، وقنا.

وتو�سل البحث اإىل نتائج عدة، من اأهمها:
عدم متكن تالميذ اأفراد العينة من العادات ال�سحيحة يف  �
القراءة.
ول  � الرتقيم،  عالمات  العينة  اأفراد  التالميذ  يدرك  ل 

ي�ستطيعون توظيفها.
القراءة يف حل  � التالميذ على توظيف مهارات  قدرة  عدم 

امل�سكالت اللفظية.
)فاعلية . 2 بعنوان:  �سعيد)2006(  يو�سف  امل�رشي،  درا�سة: 

الكتابي  التعبري  مهارات  تنمية  يف  املتعددة  الو�سائل  برنامج 
والحتفاظ بها لدى طالب ال�سف الثامن الأ�سا�سي(:

هدفت الدرا�سة اإىل معرفة فعالية برنامج بالو�سائل املتعددة 
يف تنمية مهارات التعبري الكتابي والحتفاظ بها لدى طالب ال�سف 

الثامن الأ�سا�سي مبحافظة �سمال غزة.
الكتابي  التعبري  مهارات  لقيا�س  اختباراً  الباحث  واأعد 
الإطار  ت�سمن  حيث  املقرتح؛  الربنامج  ببناء  قام  كما  الإبداعي، 
العام للربنامج من حيث اأهدافه وحمتواه وتنظيمه...، وقام الباحث 
جمموعتي  على  التجربة  اإجراء  بعد  لالختبار  الفوري  بالتطبيق 

الدرا�سة. 
الباحث املنهج الو�سفي لتحليل الظاهرة مو�سوع  وا�ستخدم 
�سعبتني،  من  مكونة  ع�سوائية  عينة  على  الدرا�سة  وطبقت  الدرا�سة، 

وكانت اأبرز نتيجة لها عالقة بدرا�سة الباحث، هي:
الإبداعي  الكتابي  التعبري  مبهارات  قائمة  الدرا�سة  قدمت 
الأ�سا�سي؛  الثامن  ال�سف  لطالب  الالزمة  الأدبي  باملقال  املرتبطة 
املحكمني،  نظر  وجهة  من  الن�سبية  اأهميتها  ح�سب  ترتيبها  ومت 
وهي: توظيف عالمات الرتقيم، وا�ستخدام اأدوات الربط ب�سكل �سليم، 
املنا�سبة،  ال�سواهد  وتوظيف  مفيدة  بجمل  الأفكار  عن  والتعبري 
وك�سفت نتائج الدرا�سة – اأي�سًا – عن وجود ق�سور يف امتالك طالب 
ومنها  الإبداعي  الكتابي  التعبري  مهارات  الأ�سا�سي  الثامن  ال�سف 

عالمات الرتقيم. 
)اأثر . 3 بعنوان:  الكرمي)2000(  عبد  جامو�ض،  اأبو  درا�سة: 

وفهم  معرفة  على  املختلفة  ومهارتها  الكتابة  قواعد  م�ساق  درا�سة 
يف  ال�سف  معلم  طلبة  لدى  وا�ستخدامها  الرتقيم  عالمات  مواطن 

جامعة الريموك(:
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الكتابة  قواعد  م�ساق  درا�سة  اأثر  حتديد  الدرا�سة  هدفت 
الرتقيم  عالمات  ملواطن  الطلبة  معرفة  على  املختلفة  ومهارتها 
اجلزء  اأكد  جزاأين،  من  اختبار  الدرا�سة  يف  وا�ستخدم  وا�ستخدامها، 
على  الثاين  اجلزء  واأكد  �سيوعًا،  الأكرث  الرتقيم  عالمات  على  الأول 
 )68( العينة  اأفراد  عدد  وبلغ  وا�ستخدامها،  العالمات  هذه  تطبيق 

طالبًا وطالبة.
واأ�سفرت الدرا�سة عن النتائج التالية:

على  � منها  اأعلى  البعدي  الختبار  على  الدرجات  كانت 
الختبار القبلي على جزاأي الختبار وعلى عالمات الرتقيم با�ستثناء 

عالمة املماثلة؛ اإذ مل يكن فيها الفرق داًل.
كان م�ستوى التح�سن يف معرفة مواطن ا�ستخدام عالمات  �

عند  اأعلى  كان  كما  الذكور،  عند  منه  الإناث  عند  اأعلى  الرتقيم 
العام  املعدل  دالة يف متغريي  الفروق  تكن  الأدبي، ومل  التخ�س�س 

وعالمة اللغة العربية.
بعنوان: . 4 ال�سعد)1995(  اأبو  موري�ض  ميخائيل،  درا�سة: 

الرتقيم )الوقف( تاريخه، وماهيته، وتطور عالماته:
وتناول هذا البحث بدايات عالمات الرتقيم يف كل من اللغتني 
رموزاً  بو�سفها  الع�سور  عرب  اأمناطها  وتطور  والإجنليزية،  العربية 
من  به  تقوم  ما  عرب  والكتابة  القراءة  عند  وظيفتها  تظهر  ب�رشية، 
اإىل قارئه بو�سوح،  اأفكار  الكاتب من  ت�سهيالت؛ لإي�سال ما يريده 
بعيداً عن الغمو�س اأو اللتبا�س؛ ثم �رشح عالمات الرتقيم وت�سنيفها 
يف اأربعة اأق�سام اأ�سا�سية، اعتماداً على مواقعها يف الكتابة، وهي: يف 

نهاية اجلملة، وداخل اجلملة، وداخل الكلمة، واأول اجلملة.
النقطة،  يف  اجلملة  نهاية  يف  ترد  التي  العالمات  وتتمثل 
وتتمثل  احلذف.  وعالمة  التعجب،  وعالمة  ال�ستفهام،  وعالمة 
العالمات التي ترد داخل اجلملة يف: الفا�سلة، والفا�سلة املنقوطة، 
فيهما  تقع  اللتني  وال�رشطتني  وال�رشطة،  املتعامدتني،  والنقطتني 
اجلملة العرتا�سية، وال�رشطة املائلة، والأقوا�س)الهاللية، واملربع، 
وال�سوامل، والقراآنية(. اأما العالمات التي تخ�س منط احلروف فمنها: 
ويف  خط،  حتته  وما  الأ�سود،  والنمط  املائل  والنمط  العادي،  النمط 
الكبرية  احلروف  جند  الالتينية،  احلروف  ت�ستخدم  التي  اللغات 
اأما  والوا�سلة،  العلوية،  والفا�سلة  املركبة،  والكلمات  “الكابيتال” 

ما يقع منها يف اأول اجلملة فنادر احلدوث.
تكامل . 5 )اأثر  بعنوان:   )1988( اإبراهيم حممد  عطا،  درا�سة: 

هذه  ا�ستخدام  على  الرتقيم  وعالمات  والو�سل  الف�سل  تدري�س 
العالمات يف كتابات طالب كلية الرتبية تعز- اليمن(:

هدف البحث الوقوف على درجة التكامل بني الف�سل والو�سل 
ثم  اأخرى،  جهة  من  الرتقيم  وعالمات  جهة  من  بالغي  كمبحث 
الكتابة  يف  الرتقيم  عالمات  ا�ستخدام  على  التكامل  هذا  اأثر  بيان 
وا�ستخدم  التجريبي،  املنهج  الدرا�سة  هذه  يف  وا�ستخدم  الإمالئية، 
الرتقيم  عالمات  لقيا�س  متكافئتني  �سورتني  من  اختباراً  الباحث 
على �سعبة واحدة من امل�ستوى الثالث �سعبة الدرا�سة الإمالئية، وبلغ 
الأوىل  جمموعات:  ثالث  هناك  وكان  وطالبة،  طالبا  عددها)95( 
الثانية  الرتقيم،  وعالمات  والو�سل،  الف�سل،  تدري�سها  مت  جتريبية 
مت  �سابطة  والثالثة  منفرداً،  والو�سل  الف�سل  تدري�سها  مت  �سابطة 

تدري�سها عالمات الرتقيم منفردة.

واأظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق بني املجموعات الثالثة، 
عالمات  يف  وقيمه)ت(  والو�سل)2.57(،  الف�سل  يف  فقيمة)ت( 
الرتقيم )7.484(، وتعزى الفروق؛ لأن الف�سل والو�سل �سعب يتطلب 
ا�ستخدام  �سعوبة  منه  واأقل  والنحو،  البالغة  جلانبي  وفهما  اإدراكًا 
عالمات الرتقيم، اأما التكامل بينهما فيعد عاماًل مهمًا يف م�ساعدة 

الطالب يف ربط املعنى بال�ستخدام ال�سليم لعالمات الرتقيم.

التعقيب على الدراسات السابقة:
من خالل عر�س الدرا�سات ال�سابقة املتعلقة مبو�سوع البحث 

تبني ما يلي:
اتفقت درا�سة )اأبو جامو�س،2000( مع درا�سة )عطا، 1988( 
وقدرة   ، الرتقيم  عالمات  درا�سة  يف   )1995 )ميخائيل،  ودرا�سة 
الباحث  درا�سة  مع  تتفق  الدرا�سات  وهذه  ا�ستخدامها،  على  الطلبة 
احلالية، كذلك اتفقت الدرا�سات املذكورة مع درا�سة الباحث يف اأداة 
الدرا�سة ، وهو الختبار التح�سيلي لعالمات الرتقيم، وكذلك درا�سة 

)امل�رشي،2000( ما عدا درا�سة )ميخائيل،1995(. 
اتفقت درا�سة البحث احلالية مع درا�سة )عليان، وحافظ، وعبد 
الرتقيم  احلميد،2007( يف وجود �سعف عام يف توظيف عالمات 
توظيف  يف  حت�سنًا  اأظهرت  فقد   ، جامو�س،2000(  )اأبو  درا�سة  اأما 

عالمات الرتقيم، وهذا وجه اختالف مع درا�سة الباحث.
وكذلك اختلفت درا�سة اأبو جامو�س مع الدرا�سة احلالية يف اأن 
هناك فروقًا ل�سالح الإناث على الذكور، اأما الدرا�سة احلالية فكان 

�سعفه عامًا عند اجلن�سني.
منها  امل�ستخدم،  املنهج  يف  ال�سابقة  الدرا�سات  واختلفت 
كدرا�سة  الو�سفي  ومنها  )عطا،1988(،  كدرا�سة  التجريبي 
)ح�سان،2000(، ودرا�سة )امل�رشي،2006(، وكذلك درا�سة الباحث 

احلالية ا�ستخدمت املنهج الو�سفي التحليلي. 
يف  الباحث  ودرا�سة  وعطا  جامو�س  ابو  درا�سة  اتفقت  كذلك 

العينة من اجلن�سني.

املبحث الرابع: الطريقة واإلجراءات

أواًل: متهيد:

تعد منهجية الدرا�سة واإجراءاتها حموراً رئي�سًا يتم من خاللها 
اإجناز اجلانب التطبيقي من الدرا�سة، وعن طريقها يتم احل�سول على 
البيانات املطلوبة؛ لإجراء التحليل الإح�سائي والتو�سل اإىل النتائج 
مبو�سوع  املتعلقة  الدرا�سة  اأدبيات  �سوء  يف  تف�سريها  يتم  التي 

الدرا�سة، وبالتايل حتقق الأهداف التي ت�سعى اإىل حتقيقها.
وجمتمعها  الدرا�سة  ملنهج  و�سفًا  املبحث  هذا  ويتناول 
وعينتها، وكذلك متغريات الدرا�سة واأدواتها، كما يت�سمن الإجراءات 
التي قام بها الباحث لإعداد اأدوات الدرا�سة وتطبيقاتها، واملعاجلات 

الإح�سائية التي مت العتماد عليها يف حتليل الدرا�سة. 

ثانياً: منهج الدراسة:

بناًء على طبيعة الدرا�سة والأهداف التي ي�سعى اإىل حتقيقها، 
فقد اعتمد الباحث على املنهج الو�سفي التحليلي الذي يعتمد على 
دقيقًا،  و�سفًا  بو�سفها  ويهتم  الواقع،  يف  هي  كما  الظاهرة  درا�سة 
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ويعرب عنها كمًا ونوعًا، فالتعبري الكيفي ي�سف لنا الظاهرة ويو�سح 
رقميًا  و�سفًا  فيعطي  الكمي  التعبري  اأما  وخ�سائ�سها،  �سماتها 
اأو حجمها، كما ل يتوقف هذا املنهج  ويو�سح مقدار هذه الظاهرة 
عند جمع املعلومات املتعلقة بالظاهرة من اأجل ا�ستق�ساء مظاهرها 

وعالقتها املختلفة، بل يتعداه اإىل التحليل والربط والتف�سري.
وقد ا�ستخدم الباحث م�سدرين اأ�سا�سيني للمعلومات:

الإطار  � معاجلة  يف  الباحث  اجته  الثانوية:  امل�سادر 
الكتب  يف  تتمثل  التي  الثانوية،  البيانات  اإىل  للدرا�سة  النظري 
الدار�سة،  مو�سوع  تناولت  التي  ال�سابقة  والدرا�سات  واملراجع 
والبحث واملطالعة يف مواقع الإنرتنت املختلفة، والن�سخ اللكرتونية 

املوجودة على �سفحاته.
ملو�سوع  � التحليلية  اجلوانب  ملعاجلة  الأولية:  امل�سادر 

اختبار  خالل  من  الأولية  البيانات  جمع  اإىل  الباحث  جلاأ  الدرا�سة 
حت�سيلي معد يف الكتاب املقرر كاأداة رئي�سية للدرا�سة. 

ثالثاً: جمتمع الدراسة وعينته:

التي  الظاهرة  مفردات  )جميع  باأنه  يعرف  الدرا�سة  جمتمع 
مو�سوع  الأفراد  هو  الدرا�سة  فاإن جمتمع  وبذلك  الباحث(،  يدر�سها 
جمتمع  فاإن  واأهدافها  الدرا�سة  م�سكلة  على  وبناًء  الدرا�سة،  م�سكلة 
يف  احلكومية  املدار�س  يف  ال�سابع  ال�سف  طلبة  من  تكون  الدرا�سة 
اجلدول  ح�سب  وذلك  �سعبة،  على)71(  مق�سمة  غزة  �سمال  حمافظة 

رقم )1( واملو�سح اأدناه: 
جدول رقم )1(

بيانات عينة الدراسة

العدد اجلن�ض

1331طالب

1401طالبات 

2732املجموع

المصدر : مديرية التربية والتعليم-شمال غزة،2016

رابعاً: أداة الدراسة )اختبار حتصيلي(:

ال�سابع  ال�سف  طلبة  على  املقرر  التح�سيلي  الختبار  ُطبق 
اإذ يعد الختبار الأداة الرئي�سية املالئمة  حول »مو�سوع الدرا�سة«، 
التي يجرى  والبيانات  املعلومات  للح�سول على  امليدانية  للدرا�سة 
اأو  ).1-()�سح  مقيا�س  ا�ستخدام  ومت  املفحو�س،  قبل  من  تعبئتها 

خطاأ(.
وقد ق�سم الختبار اإىل:

)طالب  � اجلن�س  واحد عن  �سوؤال  الأول: ويتكون من  الق�سم 
اأو طالبة(.

على  � مق�سمة  �سوؤال  عن)24(  عبارة  وهو  الثاين:  الق�سم 
جمالني رئي�سيني.

خامساً: الصدق والثبات:

�سدق البناء:. 1

التي  الأداة  اأن  التحقق من  الفح�س على  النوع من  يركز هذا 
الباحث  اأقر  وقد  لقيا�سه،  �سممت  ما  فعاًل  تقي�س  الباحث  �سممها 
الختبار التح�سيلي املقرر على طلبة ال�سف ال�سابع؛ اأي اأنه حمكم 

م�سبقا من قبل وزارة الرتبية والتعليم.
�سدق الت�ساق الداخلي:. 2

وهذا النوع من ال�سدق يقي�س مدى ات�ساق كل فقرة من فقرات 
الختبار مع املجموعة الكلية للبعد الذي تنتمي له هذه الفقرة، وقام 
فقرات  ارتباط  مدى  من  للتاأكد  املحتوى؛  �سدق  بفح�س  الباحث 
الختبار، وذلك من خالل فح�س ارتباط عبارات كل جمموعة على 
حدة، ومت ذلك من خالل فح�س ارتباط كل عبارة يف املجموعة مع 
ارتباط  معامل  با�ستخدام  وذلك  املجموعة،  لنف�س  الكلى  املجموع 

بري�سون كما هو مو�سح يف جدول رقم )2(. 
جدول رقم )2(

يوضح معامل االرتباط بين درجة كل سؤال من أسئلة االختبار والدرجة الكلية للمجال الذي 
تنتمي إليه:

رقم 
ال�سوؤال

م.ارتباط 
بري�سون

م�ستوى 
الدللة

رقم 
ال�سوؤال

م.ارتباط 
بري�سون

م�ستوى 
الدللة

ا�ستخرج/ي عالمة الرتقيم�سع/ي عالمة الرتقيم

.1*0.375041..1**0.8250.000

.2**0.471009..2****0.7500.000

.3**0.7020.000.3**0.8060.000

.4**0.7410.000.4**0.7560.000

.5**0.6450.000.5**0.7950.000

.6**0.6360.000.6**0.7310.000

.7**0.6250.000

الرتباط داًل اإح�سائيًا عند 
.)α ≥ 0.05( م�ستوى دللة

.8**0.6290.000

.9**0.7780.000

.10**0.7120.000

.11**0.6500.000

.12**0.6160.000

.13**0.8150.000

.14**0.7890.000

.15**0.517003.

.16**0.5570.000

.17*0.428018.

.18*0.364048.

للمحور  تنتمي  كلها  الفقرات  اأن   )2( رقم  جدول  من  يت�سح 
يوؤكد  وهذا   ،)α  ≥  0.05( الدللة  م�ستوى  اإن  حيث  بها،  اخلا�س 

الت�ساق الداخلي لالختبار.
فح�ض ثبات الختبار:
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اإعادة  النتيجة نف�سها لو مت  اأن تعطي  يق�سد بثبات الختبار 
توزيعها غري مرة حتت الظروف وال�رشوط نف�سها ، اأو بعبارة اأخرى 
اأن ثبات الختبار يعني ال�ستقرار يف نتائج الختبار، وعدم تغيريها 
العينة عدة مرات  اأفراد  اإعادة توزيعها على  ب�سكل كبري فيما لو مت 
اأداة القيا�س على  خالل فرتات زمنية معينة، وقام الباحث بتوزيع 
عينة ا�ستطالعية تكونت من )30( مبحوثًا من طلبة ال�سف ال�سابع، 
وبا�ستخدام   ،)SPSS( برنامج  يف  الآيل  احلا�سب  اإىل  اإدخالها  ومت 
معامل األفا كرونباخ )Cronbach›s Alpha( تبني اأن ثبات املقيا�س 
ي�ساوي )0.882 و0.869( وهي درجة عالية من املوثوقية، وهو 
ما دفع الباحث نحو اخلطوة التالية، وهى التطبيق على باقي �سعب 

ال�سف ال�سابع يف مدار�س �سمال غزة.
جدول رقم )3(

معدل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االختبار

معامل األفا عدد الأ�سئلةاملجالالرقم
كرونباخ

180.882و�سع عالمة الرتقيم

60.869ا�ستخراج عالمة الرتقيم

:)Normality Distribution Test( اختبار التوزيع الطبيعي

 )kolmogorov-Smirnov Test- K-S( اختبار  ا�ستخدام  مت 
اأن  التوزيع الطبيعي، حيث  اأنها تتبع  البيانات، وتبني  لتحديد نوع 
م�ستوى  من  اأكرب  كانت  الدرا�سة  جمالت  جلميع  الحتمالية  القيمة 
دللة )α ≥ 0.05( كما هو مو�سح يف اجلدول رقم )4(، ولذلك مت 

ا�ستخدام الختبارات املعملية يف ا�ستكمال البحث.
جدول رقم )4(

نتائج اختبار التوزيع الطبيعي

القيمة الحتمالية )sig(املجال

0.159و�سع عالمات الرتقيم

0.301حتديد عالمات الرتقيم

سادساً: إجراءات تطبيق أداة الدراسة:

بعد التاأكد من �سدق الختبار وثباته و�سالحيته لقيا�س ما 
و�سع لأجله، واإخراجه يف �سورته النهائية قام الباحث بالإجراءات 

التالية:
جمتمع  � على  الختبار  لتطبيق  املوافقة  على  احل�سول 

الدرا�سة من ذوي الخت�سا�س يف مديرية الرتبية والتعليم.
ا�سرتداد  � مت  حيث  املدار�س،  لكل  اختبارا   )340( توزيع 

)320( اختبارا؛ اأي مبا يعادل )94.1 %(، وهي �ساحلة لال�ستخدام. 

سابعاً: األساليب اإلحصائية:

لإجناز الإطار العملي للبحث ا�ستخدم الباحث برنامج التحليل 

الفرو�س،  واختبار  البيانات وحتليلها  لتفريغ   )SPSS( الإح�سائي 
يف  ا�ستخدامها  مت  التي  الإح�سائية  والأ�ساليب  الختبارات  ومن 

عملية التحليل ما يلي:
والوزن  � احل�سابي،  واملتو�سط  والتكرارات،  املئوية،  الن�سب 

تكرار  معرفة  لأغرا�س  اأ�سا�سي  ب�سكل  الأمر  هذا  وي�ستخدم  الن�سبي، 
فئات متغري ما، وتفيد الباحث يف و�سف عينة الدرا�سة.

ثبات  � ملعرفة   Cronbach›s Alpha كرونباخ  األفا  اختبار 
فقرات الختبار.

�  )K-S –kolmogorov-Smirnov Test( اختبار  ا�ستخدام 
غري  التوزيع  اأو  الطبيعي  التوزيع  تتبع  هل  البيانات،  نوع  لتحديد 

الطبيعي؟
اختبار )One sample T. Test( ملعرفة الفرق بني متو�سط  �

الفقرة واملتو�سط احليادي)3(.
بني  � الرتباط  درجة  لقيا�س  بري�سون  ارتباط  معامل 

الأ�سئلة واملجال الرئي�سي لها، والعالقات بني متغريات الدرا�سة.
اإذا  � ما  )Independent samples T. test( ملعرفة  اختبار 

كان هناك فروق ذات دللة اإح�سائية بني جمموعتني من البيانات 
الرتتيبية.

املبحث اخلامس: نتائج أسئلة الدراسة وحتليلها

اخلصائص الشخصية والوظيفية لعينة الدراسة

متهيد:

والوظيفية  ال�سخ�سية  اخل�سائ�س  حتليل  املبحث  هذا  يف  مت 
لعينة الدرا�سة بعد اأن مت جمعها من خالل الختبار امل�سمم للبحث.

جدول رقم )5( 
الخصائص الشخصية والوظيفية لعينة الدراسة

الن�سبة %التكراراخل�سائ�ض ال�سخ�سية والوظيفية لعينة الدرا�سةم.

اجلن�س1

46.6 %149طالب

53.4 %171طالبة

100.0 %320املجموع

%(، وهي   46.6( بلغت  الذكور  ن�سبة  اأن  اجلدول  يت�سح من 
اأقل من ن�سبة الإناث التي بلغت )53.4 %(،

حتليل جمالت الدرا�سة ومناق�ستها:

ومناق�ستها  الدرا�سة  اأ�سئلة  املبحث حتليل  هذا  مقدمة: مت يف 
ي�ستمل  بحيث  ت�سميمه،  مت  اختبار  خالل  من  �سياغتها  مت  التي 
الدرا�سة  على جمموعة من عالمات الرتقيم، ومت توزيعه على عينة 

وا�سرتداده لتحليله يف هذا املبحث.

أوالً: اإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة الذي نص على:

ما درجة اإتقان طلبة ال�سف ال�سابع و�سع عالمات الرتقيم  ◄
يف مكانها املنا�سب؟
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معامل النحرافالرتتيب
التميز

ن�سبة 
ال�سح

ن�سبة 
معالمات الرتقيماخلطاأ

10.عالمة ا�ستفهام160.478060.353135.364.7

11.نقطتان راأ�سيتان20.442360.734473.426.6

12.نقطتان راأ�سيتان40.476720.653165.334.7

13.عالمة تن�سي�س170.466720.318831.968.1

14.عالمة تن�سي�س180.456190.293829.470.6

15.نقطتان راأ�سيتان80.498860.543854.445.6

16.فا�سلة120.497240.440644.155.9

17.فا�سلة منقوطة190.416160.221922.277.8

18.فا�سلة60.498270.550055.045.0

.)α ≥ 0.05( المتوسط الحسابي دااًل إحصائياً عند مستوى داللة *

من اجلدول رقم )6( ميكن ا�ستنتاج ما يلي: اأن الطلبة لديهم 
متيز عال يف و�سع النقطتني الرا�سيتني؛ حيث حازت على الرتتيب 
الأول، واأن الطلبة لديهم �سعف عام يف معرفة متى تو�سع الفا�سلة 
املنقوطة؛ حيث حازت على اأقل ترتيب، وكذلك الأمر بالن�سبة لعالمات 
التن�سي�س، والفا�سلة، وعالمة ال�ستفهام، وال�رشطة فقد حازت على 
م�ستوى اأقل من 50 % .ويعزو الباحث ذلك اإىل قلة اإعطاء املدر�سني 
الهتمام املطلوب لعالمات الرتقيم، اأو عدم ممار�سة الطلبة عالمات 

الرتقيم يف كتاباتهم و قراءتهم.

ثانيا: اإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة الدراسة الذي نص على:

ما درجة اتقان طلبة ال�سف ال�سابع حتديد عالمات الرتقيم  ◄
اخلطاأ وا�ستبدالها بالعالمة ال�سحيحة؟

َتْدريب)2(

ُحُه: َحّ قيم فيما َياأْتي، و�سَ حدد اخَلَطاأَ يف ا�ْسِتْعمال عالمات الرترَّ
1 . ، ُب  وال�رشرَّ  ، رُح  الطرَّ  ، اجَلْمُع  اأَْرَبٌع،  ُة  احِل�سابيرَّ الَعَمِلّياُت 

والِق�ْسَمُة؟
اُ َكرميًا.. 2 ما اأَْجَمَل اأَْن َيعي�َس الإْن�ساُن يف َوَطِنِه ُحررَّ
َجَرِة.. 3 هل َكَتْبَت َتْقريراً َعْن �َسِهيِد ال�سرَّ
مود! � اِعَر َعْبَد الررَّحيم حَمْ ُد، ال�سرَّ اأََتْق�سِ
َنَعم، هَو ِبَعْيِنِه! �

ولالإجابة عن هذا ال�سوؤال قام الباحث با�ستخدام املتو�سطات، 
والن�سب املئوية، واجلدول التايل يو�سح ذلك:

جدول رقم )7( 
 المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال )sig( لكل سؤال من مجال تحديد عالمات الترقيم الخطأ 

واستبدالها بالعالمة الصحيحة:

معامل النحرافالرتتيب
التميز

ن�سبة 
ال�سح

ن�سبة 
معالمات الرتقيماخلطاأ

1.نقطتان راأ�سيتان40.499800.531253.146.9

2.نقطة50.500430.481348.151.9

َتْدريب )1( 

�سْع َعالَمَة الرّتقيم امُلنا�سبة يف امُلرَّبع :
ُل الّنا�ِس َمْن عفا . 1 كاَن َعْبُد امَلِلك بُن َمْرواَن يقوُل       )اأَْف�سَ

َف َعْن ُقّوٍة( . ْن�سَ َع َعْن ِرْفَعٍة ، َواأَ َعْن ُقْدَرٍة ، َوَتوا�سَ
َم اهلُل َوَجَهه         يو�سي اْبَنُه . 2 كاَن عليُّ ْبن اأَبي طالب         َكررَّ

الَبعيَد،  َعّلْيَك  ُب  ُيقَرّ اِب  كال�رشرَّ ُه  َفاإنرَّ الَكّذاِب؛  َوًم�ساَدَقَة  )اإياَك  قاِئاًل 
ُد َعَلْيَك الَقريَب( َوُيَبَعّ

َغران . 3 امُلذيُع )للُمَت�سابق(           ما الأ�سْ
                الِل�ساُن والَقْلُب

عاِم، وَجَل�َس َياأُْكُل َمَع َزْوَجِتِه، . 4 َطَبَخ اأَحُد الُبَخالِء قْدراً ِمَن الطرَّ
ُة الزرَّحاِم             َفقالِت  عام لول َكرْثَ َفَقال             ما اأَْطَيَب هذا الطرَّ
اْمَراأَتُه            واأَيُّ ِزحاٍم وما هناك اإل اأَنا َواأَْنَت            قال              ُكْنُت 

نا والِقْدر. اأُِحبُّ اأَْن اأَكوَن اأَ
ني ل اأَْعِدُل ِبِكتاِب . 5 ُد َمْندور                      اإنرَّ مرَّ ْكتوُر حُمَ َيقوُل الدُّ

ٍة يف اللُّغِة  )دلِئُل الإِْعجاِز( ِكتابًا اآَخَر.... َفالدرَّلِئُل َي�ْسَتِمُل َعلى َنَظريرَّ
ِة  َظِريرَّ َوَتْطبيِق النرَّ

ِل . 6 ِبَف�سْ العامَلِ  يف  خوَن  وامُلوؤََرّ والَفال�ِسَفُة  الُعلماُء  َف  اْعرَتَ
امَلْرِجَع  الَعَرِب  ُكُتُب  كاَنْت  لوبون         جو�ستاف  َوَيقوُل  الَعَرِب، 
َعلى  َتزيُد  ًة  ًمدرَّ اأوروبا  يف  والَفَلك  والكيمياِء  بيَعِة  الطرَّ لُعلوِم  الَوحيَد 

َخْم�َسة ُقروٍن .
ى اأٌَب اْبَنُه. اأَّي ُبَني         ُكفرَّ الأذى واْرُف�ْس الَبذا، ول . 7 َو�سّ

ُت�ساِحِب الباغي ،ول جُتاِل�س الّطاغي          فالّطاغي ل ُيوؤَْمُن جاِنُبُه، 
الِفْكِر يف  ا�ْسَتِعْن َعلى الَكالم ِبطوِل  َمْكُرُه            ُيوؤَْمُن  والباغي ل 
امَلواِطِن الترَّي َتْدعوَك فيها َنْف�ُسَك اإِىل الَكالِم، َفاإِنرَّ للَقْوِل �ساعاٍت َي�رُشُّ 

واُب. فيها اخَلَطاأُ، ول َيْنَفُع ال�سرَّ
ولالإجابة عن هذا ال�سوؤال قام الباحث با�ستخدام املتو�سطات، 

والن�سب املئوية، واجلدول التايل يو�سح ذلك:
جدول رقم )6(

 المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال )sig( لكل سؤال من مجال وضع عالمة الترقيم 
الصحيحة:

معامل النحرافالرتتيب
التميز

ن�سبة 
ال�سح

ن�سبة 
معالمات الرتقيماخلطاأ

1.نقطتان راأ�سيتان10.395850.806280.619.4

2.�رشطة150.496030.431343.156.9

3.�رشطة120.497240.440644.155.9

4.نقطتان راأ�سيتان100.500300.521952.247.8

5.عالمة ا�ستفهام90.499990.528152.847.2

6.�رشطة120.497240.440644.155.9

7.نقطتان راأ�سيتان30.450310.718771.928.1

8.عالمة تعجب110.500780.500050.050.0

9.نقطتان راأ�سيتان40.476720.653165.334.7
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معامل النحرافالرتتيب
التميز

ن�سبة 
ال�سح

ن�سبة 
معالمات الرتقيماخلطاأ

3.عالمة تعجب10.444000.731273.126.9

4.عالمة ا�ستفهام20.472510.665666.633.4

5.عالمة ا�ستفهام60.497950.446944.755.3

نقطة20.472510.665666.633.4

.)α ≥ )0.05المتوسط الحسابي دااًل إحصائياً عند مستوى داللة *

من اجلدول رقم )7( ميكن ا�ستنتاج ما يلي:
التعجب، وعالمة . 1 الطلبة لديهم متيز يف حتديد عالمة  اأن 

ال�ستفهام، والنقطة، وت�سحيحها.
بن�سب . 2 ال�ستفهام  وعالمات  النقطة  اأخر  موقع  يف  وردت 

اأقل من )50 %(؛ وهذا يعني اأن الطلبة ل يعرفون كل مواقع و�سع 

العالمة ال�سحيحة.
عالمة النقطتني الراأ�سيتني حافظت - تقريبا- على امل�ستوى ال�سابق نف�سه املتعلق بو�سع عالمة الرتقيم املنا�سبة.. 3

جدول رقم )8(
المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال )sig( لمستوى طلبة الصف السابع في عالمات الترقيم

القيمة الحتماليةالرتبة
)sig(

قيمة الختبار 
)T(

النحراف 
املعياري

الوزن 
الن�سبي%

املتو�سط 
مالعباراتاحل�سابي

1.متو�سط م�ستوى الطلبة يف و�سع عالمات الرتقيم.10.5750.5790.25350.80.508

2.متو�سط م�ستوى الطلبة يف حتديد عالمات الرتقيم وت�سحيحها.20.0004.2520.36558.30.583

املتو�سط الكلي مل�ستوى الطلبة يف عالمات الرتقيم0.0531.9460.12752.70.5275

.)α ≥ 0.05( المتوسط الحسابي دااًل إحصائياً عند مستوى داللة *

من اجلدول رقم )8( ميكن ا�ستنتاج ما يلي: املتو�سط احل�سابي 
 )0.5275( ي�ساوي  الرتقيم  عالمات  الطلبة  اإتقان  لدرجة  الكلي 

)T( )1.946( قيمة اختبار ،)% بوزن ن�سبي )52.7
الرتقيم . 1 عالمات  و�سع  الطلبة  اإتقان  درجة  متو�سط  حاز 

على ن�سبة. )50.8 %(، وقد ح�سل على املرتبة الثانية.
الرتقيم . 2 الطلبة حتديد عالمات  اإتقان  درجة  متو�سط  حاز 

الأوىل؛ ما يعني  %(، وقد ح�سل على املرتبة   58.3( وت�سحيحها 
اأن م�ستوى الطلبة يف حتديد عالمات الرتقيم وت�سحيحها اأف�سل من 

و�سع عالمات الرتقيم. ويعزو الباحث ذلك اإىل اأن حتديد، اأو تعيني 
يف  املنا�سبة  العالمة  و�سع  من  اأكرث  اإتقان  لقدرات  يحتاج  اخلطاأ 

مكانها املنا�سب. 

ثالثا: اإلجابة عن السؤال الثالث الذي نص على:

هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى )0.05  ◄
≥ α( بني متو�سطات ا�ستجابات املبحوثني حول درجة اإتقان طلبة 

ال�سف ال�سابع عالمات الرتقيم تعزى ملتغري )اجلن�ض(.

جدول رقم )9(
نتائج اختبار )T( للفروق بين متوسطات إجابات المبحوثين حول درجة إتقان طلبة الصف السابع عالمات الترقيم تعزى لمتغير)الجنس(.

النتيجةقيمة الدللةقيمة Fالنحراف املعياريالو�سط احل�سابيالعدداجلن�ضاملحور

و�سع عالمات 
الرتقيم

ل توجد فروق1498.04704.718191.0680.302ذكر
17110.10534.20791اأنثى

حتديد وت�سحيح 
عالمات الرتقيم

1493.14772.20373ذكر
ل توجد فروق0.7620.384

1713.84802.14208اأنثى

)t test(لختبار  حتليل  ا�ستخدام  مت  الفر�سية  هذه  لختبار 
اإتقان طلبة  اإجابات املبحوثني حول درجة  الفروق بني متو�سطات 
اأن  وتبني  ملتغري)اجلن�س(.  تعزى  الرتقيم  عالمات  ال�سابع  ال�سف 
قيمة م�ستوى الدللة جلميع املحاور اأكرب من )0.05(؛ ما يعني عدم 
وجود فروق بني اأفراد العينة حول تلك املحاور يعزى ملتغري اجلن�س، 
الرتقيم  عالمات  مع  التعامل  �سعوبة  اأن  اىل  ذلك  الباحث  ويعزو 
ال�سبب كما  الباحث  والطالبات، ويعزو  الطالب  ت�سمل  ظاهرة عامة 
ذكر �سابقا لدور املدر�سني، وتق�سريهم يف تدري�س العالمات، وكذلك 

عدم ممار�سة الطلبة عالمات الرتقيم يف كتاباتهم وقراءتهم.

النتائج 
ما �سبق، ومن خالل حتليل نتائج البحث فقد اأظهرت النتائج 

التالية: 
اأعلى درجة متيز النقطتان الراأ�سيتان.. 1
هناك �سعف عام فيما يتعلق بو�سع الفا�سلة املنقوطة؛ . 2
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التن�سي�س، والفا�سلة،  اأقل ترتيب، وكذلك عالمة  حيث حازت على 
وعالمة ال�ستفهام، وال�رشطة، فقد حازت هذه العالمات على اأقل من 

.%  50
م�ستوى . 3 يف  اأف�سل  وت�سحيحها  الرتقيم  عالمات  حتديد 

الطلبة من و�سع عالمات الرتقيم يف مكانها املنا�سب.
العينة تعزى ملتغري اجلن�س، . 4 اأفراد  عدم وجود فروق بني 

واأن هناك �سعفًا عامًا بني الذكور والإناث.

توصيات البحث:
مراعاة توظيف طلبة ال�سفوف الأخرى عالمات الرتقيم.. 1
رفع م�ستوى وعي الطلبة لفهم معنى عالمات الرتقيم.. 2
معرفة الدور الذي توؤديه عالمات الرتقيم يف فهم املعنى.. 3
الطالع على دور املدر�سني يف توظيف عالمات الرتقيم . 4

يف كتاباتهم على ال�سبورة.
كفاءة . 5 رفع  يف  الرتبويني  امل�رشفني  دور  على  الطالع 

املدر�سني يف توظيف عالمات الرتقيم.
احتواء الكتب املدر�سية على درو�س يف عالمات الرتقيم.. 6
وجود عالمات ترقيم �سحيحة يف الدرو�س املقررة.. 7
تو�سيح كيفية التنغيم ال�سوتي اأثناء القراءة للجمل التي . 8

حتتوي على عالمات ترقيم
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