
7th International Symposium 2020, FIA, SEUSL 
 

The Moderate Approach to Human Development through Islamic Sciences and Arabic Studies                 381 
 

 قسم اللغة العربيةالكتابي لدى طالب  التعبير في الترقيم عالمات استخدام أخطاء تحليل

 بجامعة جنوب شرق سريالنكا
Error Analysis on Using Punctuation Marks in Written Expression among the Students 

of the Department of Arabic Language at South Eastern University of Sri Lanka 

4Saujan I. & 3Munas A., M.H.2Sajidha F..C., A1Nawas M.A.N. 

Department of Arabic Language, Faculty of Islamic Studies and Arabic Language, South Eastern University 1,2,4 

of Sri Lanka  

, Department of Arabic Language, Faculty of Islamic Studies and Arabic Language, South Senior Lecturer3

Eastern University of Sri Lanka 

anmnawas90@gmail.com, munasmha@gmail.com, acfsajidha@gmail.com, saujaniqbal95@gmail.com ملخص
 البحث:

إن عالمات الرتقيم جزء مهم ودقيق من مهارة الكتابة، قد يتساهل فيه كثري من املبتدئني والدارسني يف حتديد 
 األماكن املناسبة وهو جيمل السبك كما قد يعرف به غرض سياقات الكالم. مع العلم بأن هذا البحث عالماته يف

جنوب شرق  جبامعة قسم اللغة العربيةلدى طالب  الكتايب التعبري يف الرتقيم عالمات استخدام أخطاءيتناول حتليل 
عن مواطن  والكشف الكتايب، التعبري يف الرتقيم عالمات استخدام يةمهأ تأكيد الدراسة هتدف وقد، سريالنكا

 األخطاء الشائعة لدى طلبة قسم اللغة العربية يف استخدام عالمات الرتقيم إىل جانب التعرض لصرف عالج .
 متية فهي معلومات األساسية والثانوية. أما املعلومات األساسلل االنستاجي املنهج الوصفي التحليليون اتبع الباحث

من  مت اختيار العينة بطريقة مقصودة ، تتكون .. وأما الثانوية فهي من الكتب واملصادرالتحريرياالمتحان من 
مخسة أساتدة ممن يدرسون اللغة العربية لغة أجنبية لطلبة قسم اللغة العربية يف جامعة جنوب شرق سريالنكا، 

 مها: إن األساتذة ن هاتني العينتني لسببنيعشوائيا.وقد اختار الباحثو  خريةن طالبا وطالبة من طلبة السنة األيوعشر 
ة وقواعدها، قد حصلوا على قدر من اللغة العربيخرية هم أدرى باملناهج اليت تدرس ألفراد العينة، وأن طالب السنة األ

 وقد الحظ الباحثون أن هناك عدة أسباب لوقوع اخلطأ يف ميكنهم من استخدام عالمات الرتقيم يف كتاباهتم.و 
رتقيم، منها: اإلمهال، وعدم االستيعاب، وقلة املمارسة التطبيقية.كما أهنم ينوهون حاجية مراعاة القواعد عالمة ال

لعالمات الرتقيم أثناء كتاباهتم. فقد أكد هذا البحث األمهية حبيث أنه يعترب خدمة جادة تساعد على تصحيح 
اره مرجعا ونتمىن أن يكون البحث على اختص األخطاء يف الكتابة وبالتايل أن جتعل هذه الكتابة بشكل صحيح.

 تعود نفعة إىل القرآء والسامعني.

 عالمة الرتقيم، األخطاء، اللغة العربية، االستخدام، اإلمالء. الكلمات المفتاحية:
 مقدمة: 

لغة القرآن  يهإن اللغة العربية لغة مقدسة وهلا مكانتها بني اللغات العاملية اليت تستخدم يف عاملنا احلاضر، و 
الكرمي."إن اإلسالم جعل اللغة العربية لغة وظيفية دعوية إسالمية، ال تنفصل عن اإلسالم بأية صورة كانت حيث 
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يقبل املسلمون وغري املسلمني  (Munas ،2113) أن مفاهيم اإلسالم وأموره الدينية مرتابطة بأصول ثقافتها".
على تعلمها ألغراض شىت، قد خيتلف باختالف الدافع الذي يدفع الدارس إىل التعلم؛ فقد يكون هذا الدافع 

  وجهة نظر الدارسني. سياحيا، سياسيا، ثقافيا، علميا، فرديا. هذا من

دف إىل من اخللط والَتداخل بينها، وهت عالمات الرتقيم هي جمموعة من الرموز، توضع بني اجلمل والكلمات، ومتنع
مساعدة القارئ يف فهم مايقرأ، وتساعد يف إيصال املعىن الذي أرادها الكاتب إىل القارئ. وهي إشارات وعالمات  
كتابية تعني على تبني مواضع الوقف وطريقة األداء ومنهج القراءة وتساعد على توضيح وضع اجلملة يف الكالم 

 .(2111)الشيطي،  لبهام واللبس عن موقع العبارة من السياق.وصلتها به، وتزيل ا

وضع عالمات خاصة يف أثناء الكتابة ) النقطة والفرزة...( لتقسيم أجزاء اجلملة، ولفصل اجلمل، ومتييزها عن 
تعد  ب املعىن.عند القراءة مبا يناسبعضها، ولتعيني مواضع الوقف، وإلرشاد القارئ إىل تغيري النربات الصوتية 

عالمات الرتقيم من أهم الضوابط يف الكتابة، فهي تأيت ملعرفة معىن اجلمل، والعبارات، وسرعة إدراك املقصود، فيها 
صل، والوقف .وألمهية عالمات الرتقيم حرص علماء اللغة على استعماهلا ، مع شيء من و تعني مواقع الفصل، وال

ارب بني صورها، ومواضع استعماهلا يف اللغات املختلفة ، وجيب االهتمام بعالمات الرتقيم؛ ألن االختالف أو التق
وذلك  تاح إليها النظرطي صورة طيبة ير هبا يتضح املعىن وتتجلى األفكار وحيسن الرتابط بني اجلمل وبعضها، وتع

 دف األساس من تدريس اإلمالء يفواهل بوضع عالمات الرتقيم املناسبة يف مكاهنا املناسب، من خالل اجلمل.
ربية أذواقهم الفنية تاملرحلة املتوسطة، هو تدريب الطلبة على حسن األداء وسرعة الفهم، وزيادة خرباهتم اللغوية، و 

أمهية معرفة القواعد اإلمالئية يف سالمة الكتابة وصحتها ووضوحها، وصون القلم من اخلطأ يف الرسم، . واألدبية 
وقد توافق الناس على أن اخلطأ اإلمالئي عيب يف الكاتب، ومما الشك فيه أن على فهم املكتوب. وإعانة القارئ

الرسم اإلمالئي اخلاطئ يسبب صعوبة يف قراءة املكتوب وعدم فهمه، وكثريا مايكون اخلطأ الكتايب يف اإلمالء سببا 
 . (1993، )مسك يف حتريف املعاين، وعدم وضوح األفكار

الشك أن لعالمات الرتقيم أمهية كبرية يف الكتابة؛ فهي تيسر القراءة على القارئ، ومتنع من اخللط والتداخل بني 
اجلمل والكلمات، وإذا أحسن الكاتب استخدامها، ووضعها يف مواضعها الصحيحة، فإهنا ستساعد القارئ يف 

 يف أو أساء استخدامهاهذه العالمات،  أهم لكاتبأما إذا  .الكاتبتوب على الوجه الذي أراده فهم الكالم املك
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صعب القراءة على القارئ، وقد يؤدي إىل فهم الكالم على غري الوجه الذي أراده تواضعها الصحيحة، فإن ذلك س
 الكاتب.

وتوضح الرتاكيب  ،لفهم على القارئ، وجتود إدراكه للمعاين، وتفسر املقاصدا أمهية عالمات الرتقيم إهنا تسهل ومن
 أثناء القراءة. 

 ما أحسن الرجل.

 ما أحسن الرجل!

 ما أحسن الرجل؟

فهذه اجلمل الثالث خمتلفة يف املعىن، المتكررة، على الرغم من أهنا بدت يف الظاهر مجلة واحدة مكررة ومكونة من 
أثر جعلت النافية، وعالمة الت الكلمات الثالث نفسها؛ فالنقطة جعلت اجلملة األوىل مجلة خربية منفية ب  )ما(

اجلملة الثانية مجلة تعجبية و)ما( تعجبية مبعىن شيء، وعالمة االستفهام جعلت اجلملة الثالثة مجلة استفهامية، وما 
اسم استفهام. ووظيفة الرتقيم هي تنظيم الكتابة والقراءة بشكل صحيح ومفيد، حيث أنه ينسق املادة وينظمها 

ة وهو هبذا خيد معملية فهم املقروء؛ فيساعد الكاتب على توضيح أفكار هو جعلها مؤثرة وجيعلها مؤثؤة. وواضح
 ويساعد القارئ على فهم مايريده الكاتب.

لدى متعلمي اللغة العربية لغة أجنبية ضعفا يف مهارة استخدام عالمات الرتقيم، بل أهنم قد درسوا يف مادة اإلمالء 
 بية ويف منهج اجلامعة. ومعظم هؤالء الطلبة والطالبات يصعبون ويضعفون يفيف منهج الدراسي يف املدارس العر 

 ا. ، ومل يستثىن منه طلبة قسم اللغة العربية يف جامعة جنوب شرق سريالنكيف الكتابةاستخدام عالمات الرتقيم 

 أهداف الدراسة:
 تهدف هذه الدراسة إلى اآلتي:

عن مواطن األخطاء الشائعة لدى طلبة  والكشف الكتايب، التعبري يف الرتقيم عالمات استخدام يةمهأ تأكيد الدراسة هتدف وقد
  قسم اللغة العربية يف استخدام عالمات الرتقيم إىل جانب التعرض لصرف عالج

 مشكلة الدراسة:
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هلذا التخلف يعود إىل  سببومن املالحظ أن معظم طالب اللغة العربية ال يهتمون كثري بوضع عالمات الرتقيم يف كتاباهتم، ولعل ال
ذا يف أماكن املناسبة. رمبا أهنم ليس لديهم إملام كامل هبقلة املباالت يف هذا األمر، أو أهنم اليرون بأسا يف عدم استخدامها 

 األمر.

 أسئلة الدراسة: 

 ما هي عالمات الرتقيم اليت اليستخدمها الطالب أصال عند كتابة التعبري؟ 
  اليت يستخدمها الطالب أكثر من غريها يف كتابتهم التعبريية؟ما هي عالمات الرتقيم 
  وضع عالمات الرتقيم يف أماكنها املناسبة؟ عندخطاء الطالب لصدر األسباب هي األما 
 هل لدى الطالب إملام كامل بوضع عالمات الرتقيم؟ 
 هل يشعر الطالب بأمهية استخدام عالمات الرتقيم أثناء كتاباهتم؟ 
 يكتبونه؟ الذي التعبري معىن على يؤثر الكتايب التعبري يف الرتقيم عالمات استخدام عدم أن الطالب هل يعرف 
 لدى الكتايب يف التعبري الرتقيم عالمات استخدام أخطاء مشكالت حل يف تساعد اليت املقرتحات أهم ما 

 العربية؟ بغري الناطقني

 خلفية الدراسة:

 املسلمني وغري املسلمون ويُقبل احلاضر، يف عاملنا تستخدم اليت العاملية اللغات بني تهامكانا وهل مقّدسة لغة العربية اللغة إن
ه املتعلمني هلذه اللغة. وهي مشكلة استعمال تواج اليت املشكالت من بعضا إىل تناول الباحثة دفع ماوهذا  ،مهاتعل على

ال املتعلمني الحظ الباحث من خالل عملها يف هذا اجملال إمهعالمات الرتقيم لدى املتعلمني أثناء أداء التعبري الكتايب، فقد 
وإمهال كتب اللغة العربية للناطقني بغريها هلذه العالمات. وعدم القدرة على استيعاهبا يف النصوص اليت يدرسوهنا أو اليت 

من قبل املسؤولني  لة االهتماميكتبوهنا، لذا تأمل الباحث أن جتد النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة والدراسات املماث
 عن تعليم اللغة العربية بوصفها لغة أجنبية، حىت يتفادوا مثل هذه األخطاء يف املستقبل

 منهج البحث:

االمتحان من  متية. أما املعلومات األساسية فهي معلومات األساسية والثانو لل االنستاجي املنهج الوصفي التحليلي وناتبع الباحث
ة مت اختيار العينة بطريقة مقصودة ، تتكون من مخسة أساتدة ممن يدرسون اللغ .الثانوية فهي من الكتب واملصادر . وأماالتحريري

 .عشوائيا خريةنة األن طالبا وطالبة من طلبة السي جامعة جنوب شرق سريالنكا، وعشر العربية لغة أجنبية لطلبة قسم اللغة العربية يف
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 عينة الدراسة: 

العينة بطريقة مقصودة ، تتكون من مخسة أساتدة ممن يدرسون اللغة العربية لغة أجنبية لطلبة قسم اللغة مت اختيار 
العربية يف جامعة جنوب شرق سريالنكا، وعشرون طالبا وطالبة من طلبة السنة النهائية عشوائيا عينات البحث 

ألفراد العينة،  ساتذة هم أدرى باملناهج اليت تدرسللمقابلة.وقد اختار الباحثون هاتني العينتني لسببني مها: إن األ
وأن طالب السنة النهائية قد حصلوا على قدر من اللغة العربية وقواعدها، ميكنهم من استخدام عالمات الرتقيم يف  

 كتاباهتم.

 أدوات الدراسة:

 أوال: املقابلة الشخصية

ة، ويبلغ عدد سئلة اليت تتعلق مبوضوع الدراساأل ومنت، تعد املقابلة من األدوات الرئيسية جلمع البيانات واملعلوما
 األسئلة مخسة.

 التحريريثانيا: االختبار 

معرفة أخطاء استخدام عالمات الرتقيم اليت يقع فيها الطالب هو اهلدف من اإلجراءات التطبيقية هلذه الدراسة 
الرتقيم املناسبة يف  م أفراد العينة بوضع عالماتالناطقني بغري اللغة العربية. ومت اختيار مجل وعبارات تعبريية ليقو 

اءها يف ورقة مسأاملكان الذي ذكر  يفأفراد العينة بوضع عالمات الرتقيم املناسبة  من طلبكما ي،  ناسباملكان امل
 عمل. 

 الدراسة السابقة:

ضوع  يف سريالنكا، هذا املو  يفمن الباحثني قام بالبحث  اأما الدراسات اليت سبقت هذا املوضوع، فحسب معرفيت مل يوجد أن أحد 
ولكن هناك بعض املؤلفات والرسائل اليت تتحدث عن األخطاء اإلمالئية الشائعة بني طلبة اللغة العربية يف السعودية وغريها. وهنا 

 املكاين.فيه البعد الزماين و  يستعرض الباحث جمموعة من الدراسات السابقة اليت تناولت متغريات الدراسة احلالية مراعيا

 الدراسة األوىل:
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(. أهداف البحث: يرمي البحث 19/12/2113مستوى استعمال عالمات الرتقيم عند طلبة كلية اللغات )،شفاء إمساعيل إبراهيم
الثالثة يف كلية  ةاحلايل إىل تعرف مستوى استعمال عالمات الرتقيم عند طلبة كلية اللغات، وقد جرت هذه الدراسة بني طلبة املرحل

 اللغات، املوزعني بني أقسام خمتلفة، منها قسم اللغة الروسية، وقسم اللغة األملانية، وقسم اللغة الفرنسية.

عينة الدراسة الذي واألهداف و  أما بالنسبة لألهداف وعينة الدراسة اليت تناولتها الدراسة فكانت ختتلف نسبيا من حيث املوضوع  
 حنن فيه. 

 الثانية: الدراسة

Zulheddi ،  استعمال عالمات الرتقيم ) حتليل عن كتابة البحث التكميلي لدى الطالب يف قسم اللغة العربية اجلامعة اإلسالمية
إن فاحلكومية سومطرة الشمالية(. هذا الباحث ماكتب يف البحث أهدافه ومنهجه ولكن قد ذكر يف حبثه عن كل عالمات الرتقيم. 

 على عالمات الرتقيم. هذه الدراسة تركز 

 الدراسة الثالثة:

الباحث يف البحث أهدافه  مل يذكر(. 2119عالمات الرتقيم وأثرها يف الرتمحة النصية بني اإلجنليزية والعربية ) ،علي طاهر حامد

 .ومنهجه ولكن قد ذكر يف حبثه عن كل عالمات الرتقيم. فإذا ختتلف هذا البحث من حيث املوضوع واألهداف وغريها

 المناقشة:

،والطلبة من هذه السنة الدراسية وحصيلتهم اللغوية يف اللغة 211طلبة الذين يف السنة األخريةالاإلجراءات التطبيقية هلذ الدراسة بني 
عربية، جييدون مهارات اللغة العربية ألهنم حصلوا على الشهادة الثانوية يف املدارس ال همهؤالء الطلبة  مع العلم بأنالعربية خمتلفة، 

 يف منهجهم الدراسي اجلامعة.  قواعد اإلمالء يف حني أن هلم درسا حول

 إجابات الطلبة يف معرفة عالمات الرتقيم: -1

 التعرف إىل مستوى طلبة السنة التخصصية يف معرفة أمساء عالمات الرتقيم.

 النسبة املئوية تكرارات األخطاء رمسها م العالمةاس

                       
 ترجمةطالب اللغويات وال لدىهذه اإلجراءات جرت بين الطلبة الذين في السنة التخصصية من قسم اللسانيات والترجمة 201 
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 %3 1 ، الفاصلة

 %23 3 ؛ الفاصلة املنقوطة

   ؟ عالمة االستفهام

 %3 1 ! عالمة التعجب

   . النقطة

 %11 2 : النقطتان

 %33 11 - الشرطة

 %93 19 __ الشرطتان

   ) ( القوسان

 %31 6 "  " عالمة التنصيص

 %31 11 ... عالمة احلذف

 

 التعليق: يتضح من اجلدول أعاله.

 .عن اسم عالمة الفاصلة وكتابة رمزها وامن أفراد العينة ما عرف %3بأن 

 .عن اسم عالمة الفاصلة املنقوطة وكتابة رمزها ليس لديهم معرفة من أفراد العينة  %23بأن 

 .عالمة التعجب وكتابة رمزها  ليس هلم إملام باسممن أفراد العينة  %3بأن 

 وكتابة رمزها" النقطتان "عن اسم عالمة  مل يعرفوامن أفراد العينة  %11بأن 

 عن اسم عالمة الشرطة وكتابة رمزها ليس لديهم معرفةمن أفراد العينة  %33بأن 

 وكتابة رمزها "الشرطتان"عن اسم عالمة وا من أفراد العينة ما عرف %93بأن 
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 عالمة التنصيص وكتابة رمزها ليس هلم إملام باسممن أفراد العينة  %31بأن 

 عن اسم عالمة احلذف وكتابة رمزها ليس لديهم معرفةمن أفراد العينة  %31بأن 

ن، اامسا ورمسا إال يف ثالث عالمات وهي عالمة االستفهام والنقطة والقوس لدى الطلبة عالمات الرتقيمعدم إملام عن يدل على مما

قيم مساء عالمات الرتقيم وكتابة رموزها، هو أهنم قد درسوا عن عالمات الرت أويرى الباحثون أن السبب يف ضعف الطلبة يف معرفة 

  االمتحان املدرسي أو اجلامعي فقط.هبدف 

 إجابات الطلبة في استعمال عالمات الترقيم .

 العالمة الفاصلة:)، (

عدد الذين  العبارات التي وردت فيها العالمة

أجابوا 

إجابات 

 صحيحة

عدد الذين 

أجابوا 

إجابات 

 خاطئة

عدد الذين 

لم يكتبوا 

 شيئا

النسبة 

 المئوية

إلجابات 

 خاطئة

 %111 %87 %57 %1 له وقال ، ( العباس بني خلفاء من الثاني هو ) المنصور إلى أمره فشكا

 %97 %11 %27 %7 ...أضرب أم حاجتي أأذكر ، المؤمنين أمير يا اهلل أصلحك

 %01 %17 %17 %11 ترعرع فإذا ، غيرها له ناصر ال أنه منه ظنا

 %57 %17 %31 %87 أبيه إلى شكا ، ( كبر  أي ) ترعرع فإذا

 %07 %17 %71 %37 رجال صار فإذا ، نصرته على أمه من أقوى أباه أن العتقاده

 %17 %17 %31 %77  ( أصابه ) به ووقع ، رجال صار فإذا

 %21 %71 %31 %81 الوالي إلى شكا ، أمر ( أصابه ) به ووقع
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 %27 %37 %71 %17 عقله ازداد فإن ، أبيه من أقوى أنه لعلمه

 %77 %11 %17 %17 السلطان إلى شكا ، عقله ازداد فإن

 %97 %11 %77 %7  .تعالى اهلل إلى شكا ينصفه لم فإن ، الناس جميع من أقوى أنه لعلمه

 %91 %27 %7 %11 الوالي غصب إذ ، ( مصيبة ) نازلة بي نزلت وقد

 %07 %17 %81 %37 الخلق من أحد فوقك وليس ، ضيعتي الوالي غصب إذ

 %91 %11 %71 %11 فيها أنصفتني فإن ، منك أقوى الخلق من أحد فوقك وليس

 %77 %11 %17 %17 اهلل إلى أمري رفعت وإال ، فيها أنصفتني فإن

 %27 %51 %17 %17 راحته أسباب له ويهيء ، ضيعته إليه يرد بأن

 %07 %71 %17 %37 معيشته شؤون له ويؤمن ، راحته أسباب له ويهيء

 03.8% 92.1% 91.1%  

مرة يف النص  16إجابة صحيحة من عالمة الفاصلة، اليت قد ذكر  %63.2التعليق: يتضح من اجلدول أعاله بأن 
إجابة من عالمة الفاصلة مل يكتبوا  %94.4عالمة الفاصلة، وبينما إجابات خاطئة من  %99.4األديب، وبينما 

شيئا من أفراد العينة. وهذا يدل على عدم املعرفة وإملام واهتمام عن عالمة الفاصلة، ألن يف كل عبارة النسبة املئوية 
 إلجابات خاطئة تكون أعلى درجة من اإلجابات الصحيحة.

 الفاصلة املنقوطة

عدد الذين  ت فيها العالمةالعبارات اليت ورد

أجابوا 

إجابات 

 صحيحة

عدد الذين 

أجابوا 

إجابات 

 خاطئة

عدد الذين مل 

 يكتبوا شيئا

 النسبة املئوية

 إلجابات خاطئة
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 %91 %7 %27 %11 المنصور إلى أمره فشكا ؛ لرجل ضيعة الوالة أحد غصب 

 %91 %11 %51 %81 له ناصر ال أنه منه ظنا ؛ أمه إلى يشكو يكره ما أصابه إذا الطفل إن

 %97 %17 %21 %7 نصرته على أمه من أقوى أباه أن العتقاده ؛ أبيه إلى شكا

 %91 %17 %57 %11 أبيه من أقوى أنه لعلمه ؛ الوالي إلى شكا

 %97 %11 %27 %7 الناس جميع من أقوى أنه لعلمه ؛ السلطان إلى شكا

 %111 %37 %07 %11 هو إال منك أقوى ليس إذ ؛ اهلل إلى أمري رفعت وإال

 

ات الصحيحة لدى الطلبة ضعيفة،إذا نظرنا يف اإلجاب الفاصلة املنقوطةالتعليق: تبني من اجلدول أعاله أن معرفة عن 
ترتيبا كما يف اجلدول أعاله، عالمة الفاصلة  %11و%3و%11و%3و%21و %11تكون النسبة املئوية 

إجابة  %111و %93و %91و %93و %91و %91مرات يف النص األديب، بينما  6املنقوطة قد ذكر 
املنقوطة، وهذا يدل على عدم وضوح الطالبة عن عالمة الفاصلة خاطئة من كل عبارة اليت تضمن عالمة الفاصلة 

املنقوطة، ومل يستخدم الطلبة هذه العالمة يف كتابتهم. ألن يف كل عبارة النسبة املئوية إلجابات خاطئة تكون أعلى 
 درجة من اإلجابات الصحيحة.

 عالمة االستفهام

عدد الذين  العبارات اليت وردت فيها العالمة

أجابوا 

جابات إ

 صحيحة

عدد الذين 

أجابوا 

إجابات 

 خاطئة

عدد الذين مل 

 يكتبوا شيئا

 النسبة املئوية

 إلجابات خاطئة

 %11 %7 %37 %01 ؟ مثال قبلها لك أضرب أم حاجتي أأذكر
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منهم %41من أفراد العينة يستخدمون عالمة االستفهام إىل حد ما، و %61التعليق: نالحظ من اجلدول أعاله أن 
 اليفهمون عن املكان الذي يستخدم عالمة االستفهام يف الكتابة.فقط 

 عالمة التعجب

عدد الذين  العبارات اليت وردت فيها العالمة

أجابوا 

إجابات 

 صحيحة

عدد الذين 

أجابوا 

إجابات 

 خاطئة

عدد الذين مل 

 يكتبوا شيئا

 النسبة املئوية

 إلجابات خاطئة

 %97 %1 %97 %7  !أكرمه وما ! أعدله فما …معيشته شؤون له ويؤمن

منهم %93من أفراد العينة يستخدمون عالمة التعجب إىل حد ما، و %3التعليق: نالحظ من اجلدول أعاله أن 
 اليفهمون عن املكان الذي يستخدم عالمة التعجب يف الكتابة.

 النقطة

عدد الذين  العبارات اليت وردت فيها العالمة
أجابوا 

إجابات 
 صحيحة

عدد الذين 
أجابوا 

إجابات 
 خاطئة

عدد الذين مل 
 يكتبوا شيئا

 النسبة املئوية
 إلجابات خاطئة

  .تعالى اهلل إلى شكا ينصفه لم فإن

 
17% 31% 87% 77% 

منهم %33من أفراد العينة يستخدمون على عالمة النقطة إىل حد ما، و %43التعليق: يتضح من اجلدول أعاله أن 
 عالمة النقطة يف الكتابة. اليعرفون عن املكان الذي يستخدم

 النقطتان

عدد الذين  العبارات اليت وردت فيها العالمة
أجابوا 

عدد الذين 
أجابوا 

عدد الذين مل 
 يكتبوا شيئا

 النسبة املئوية
 إلجابات خاطئة



7th International Symposium 2020, FIA, SEUSL 
 

The Moderate Approach to Human Development through Islamic Sciences and Arabic Studies                 392 
 

إجابات 
 صحيحة

إجابات 
 خاطئة

 %37 %1 %37 %07 ...المؤمنين أمير يا اهلل أصلحك ” : له وقال

منهم %33من أفراد العينة يستخدمون على عالمة النقطتان إىل حد ما، و %63من اجلدول أعاله أن التعليق: تبني  
 اليعرفون عن املكان الذي يستخدم عالمة النقطتان يف الكتابة.

 الشرطة

عدد الذين  العبارات اليت وردت فيها العالمة

أجابوا 

إجابات 

 صحيحة

عدد الذين 

أجابوا 

إجابات 

 خاطئة

 عدد الذين مل

 يكتبوا شيئا

 النسبة املئوية

 إلجابات خاطئة

 %111 %37 %07 %1 ضيعته هإلي يرد بأن – الضيعة غصب الذي وهو – واليه إلى وكتب

من أفراد العينة اليستخدمون على عالمة الشرطة واليعرفون عن  %111التعليق: نالحظ من اجلدول أعاله أن 
 مكان الذي يستخدمها يف الكتابة.

 القوسان

عدد الذين  العبارات اليت وردت فيها العالمة
أجابوا 

إجابات 
 صحيحة

عدد الذين 
أجابوا 

إجابات 
 خاطئة

عدد الذين مل 
 يكتبوا شيئا

 النسبة املئوية
 إلجابات خاطئة

 ، ( العباس بني خلفاء من الثاني هو ) المنصور إلى أمره فشكا
 له وقال

1 17% 77% 111% 

 %111 %111 1 1 أبيه إلى شكا ، ( كبر  أي ) ترعرع فإذا

 %111 %111 1 1 أمر ( أصابه ) به ووقع
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 %111 %97 %7 1 ضيعتي الوالي غصب إذ ، ( مصيبة ) نازلة بي نزلت وقد

     

واليعرفون عن  القوسانمن أفراد العينة اليستخدمون على عالمة  %111التعليق: نالحظ من اجلدول أعاله أن 
 املكان الذي يستخدمها يف الكتابة.

 عالمة التنصيص

عدد الذين  العبارات اليت وردت فيها العالمة
أجابوا 

إجابات 
 صحيحة

عدد الذين 
أجابوا 

إجابات 
 خاطئة

عدد الذين مل 
 يكتبوا شيئا

 النسبة املئوية
 إلجابات خاطئة

 لك أضرب أم حاجتي أأذكر ، المؤمنين أمير يا اهلل أصلحك "
  "؟ مثال قبلها

17% 07% 81% 27% 

 %27 %87 %01 %17  "مثال قبلها لي اضرب" 

 %91 %57 %17 %11  "ننصفك "بل

     

 .التنصيصمن أفراد العينة فقط يعرفون عن عالمة %11و %13و %13التعليق: نالحظ من اجلدول أعاله أن 
عالمة التنصيص، واليعرفون عن مكان الذي من أفراد العينة اليستخدمون  %91، و%93، و%93وبينما

 يستخدمها يف الكتابة.

 عالمة احلذف

عدد الذين  العبارات اليت وردت فيها العالمة
أجابوا 

إجابات 
 صحيحة

عدد الذين 
أجابوا 

إجابات 
 خاطئة

عدد الذين مل 
 يكتبوا شيئا

 النسبة املئوية
 إلجابات خاطئة

 %111 %87 %57 1 أكرمه وما ! أعدله فما …معيشته شؤون له ويؤمن
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ذف واليعرفون عن احلمن أفراد العينة اليستخدمون على عالمة  %111التعليق: يتضح من اجلدول أعاله أن 
 كان الذي يستخدمها يف الكتابة.امل

 النتائج:

  تدىن مستوى الطالب يف استخدام عالمات الرتقيم يف التعبري الكتايب.تؤكد هلذه النتيجة قول " باإلضافة
 . (Munas ،2113)إىل أن اإلمالء واخلط يف بعض املدارس مل يأخذ حظهما يف هذه املناهج" 

 جة "فمعظم لدروس عالمات الرتقيم، مستدال هلذه النتي افتقار كتب تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها
 .(Munas ،2113) املدارس يف سريالنكا يواجه قلة الكتب املقررة املناسبة لألجانب"

 قها ح العالمات هذه  بإعطابغريها  للناطقني العربية اللغة بتدريس يقومون الذين األساتذة اهتمام عدم
 .التعليمية العملية أثناء

  عدم معرفة غالبية الطالب بواضع استخدام بعض عالمات الرتقيم املهمة كالفاصلة املنقوطة وعالمة
 وعالمة القوسان وعالمة الشرطة. التعجب

 .قلة دروس اإلمالء يف منهج املدرسة، ألن قلتها تؤثر سلبا يف كتابة الطالب 
 كل فرع اليكون إال يف زمنه اخلاص به. املؤلف "وأن استعمال   قلة تطبيق يف دروس اإلمالء، كما قال

، Munas) فاليعين النحو إال يف حصة القواعد واليكون التعبري سليما إال يف حصة التعبري وهكذا"
2113) 
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