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باب الرابعال  

 عرض البياانت وحتليلها

 

إجراءات تتكون من  اليت يف هذا البحث ستعرض الباحثة البياانت وحتليلها 

صالحية مادة اختبار مفردات اللغة ، و تطوير مادة اختبار مفردات اللغة العربية املتطورة

 العربية املتطورة، ومميزات مادة اختبار مفردات اللغة العربية املتطورة.

 املطورة إجراءات تطوير اختبار مفردات اللغة العربية .أ

تطوير اختبار مفردات اللغة واستخدمت الباحثة منوذج سكمادينتا يف 

مرحلة الدراسة املبدائية ومرحلة التخطيط  منها إجراءاتوهنا ثالث  العربية

 .تجربةالومرحلة 

 مرحلة الدراسة املبدائية و  -أ

وهي حتليل االحتياجات يف هذا البحث تعمل يف املدرستني مها املدرسة 

املتوسطة االسالمية احلكومية األوىل بنجرماسني و املدرسة املتوسطة االسالمية 

احلكومية الثالثة بنجرماسني. ومن حتليل االحتياجات يف هذا البحث حيصل فيه 

لعربية لطلبة الصف السابع ويستعمل لسهولة تطوير مادة اختبار مفردات اللغة ا
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وأما أسلوب جلمع   .يف املدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية بنجرماسني

 البياانت من حتليل االحتياجات وما تلي:

 املقابلة -

تطوير اختبار مفردات استخدمت الباحثة املقابلة لتحليل االحتياجات ل

مدرسة اللغة العربية يف اللغة العربية. تقابل الباحثة مدرستني ومها ميمنة هي 

املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل بنجرماسني، وجريدا هي مدرسة 

 اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثالثة بنجرماسني.

 ودليل املقابلة وهو:

حبث يف تطوير مادة اختبار مفردات اللغة العربية يف هذا هل  .1

 املدرسة؟

 كتاب يستخدم يف تعليم اللغة العربية يف هذا املدرسة؟أي   .2

 ما أهداف تعليم املفردات؟ .3

 أي أسلوب يستخدم لتقومي مفردات اللغة العربية؟ .4

 ما مشكلة يف تقومي املفردات؟ .5

هل حيتاج يف تطوير مادة اختبار مفردات اللغة العربية يف هذا  .6

 املدرسة؟
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 وعند أستاذة ميمنة جتيب عن األسئلة

حث يف تطوير مادة اختبار مفردات اللغة العربية يف هذا ملا يب .1

 املدرسة

 يف هذه املدرسة LKS الكتاب يستخدم كتاب  .2

أهداف تعليم املفردات هي ملساعدة تكلم اللغة العربية ولفهم اللغة  .3

 العربية

 لتقومي تعليم املفردات يستخدم فيه حبفظ املفردات .4

  LKSمشكلة يف تقومي املفردات هي ال يوجد يف الكتاب  .5

 اختبار ملفردات اللغة العربية

نعم،  حيتاج يف تطوير مادة اختبار مفردات اللغة العربية يف هذا  .6

 املدرسة.

 وعند أستاذة ربية األدوية جتيب عن األسئلة

ملا يبحث يف تطوير مادة اختبار مفردات اللغة العربية يف هذا  -1

 املدرسة

 يف هذه املدرسة  LKSالكتاب يستخدم كتاب  -2
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  أهداف تعليم املفردات هي ملساعدة اتصالية اللغة العربية -3

 ولفهم اللغة العربية

 لتقومي تعليم املفردات يستخدم فيه حبفظ املفردات -4

يوجد   LKSمشكلة يف تقومي املفردات هي يف الكتاب  -5

 اختبار ملفردات اللغة العربية صعب جدا.

حيتاج يف تطوير مادة اختبار مفردات اللغة العربية يف هذا نعم،   -6

 املدرسة.

ويف هذه احلالة حيتاج تطوير مفردات اللغة العربية يف املدرستني ألن 

الكتاب يستخدم ال يوجد مادة اختبار املفردات خصوصا و اختبار املفردات 

 صعب جدا.

 الواثئق -

املدرسة املتوسطة اإلسالمية  يف( lks)تستخدم ورقة العمل للطالب 

  احلكومية األوىل واملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثالثة.

 يف هذا الكتاب وهي: وأهداف تعليم مفردات اللغة العريبة

 حتديد صوت احرف ، وعبارات، ومجل اللغة العربية شفاهيا او حتريرا 
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  وتلفظ صوت احرف ، وعبارات، ومجل اللغة العربية 

  وحصول املعاىن من تلفظ صوت احرف ، وعبارات، ومجل اللغة العربية 

ويف هذه الورقة االختبار ال يناسب أبهداف تعليم مفردات اللغة العربية. 

 واختبار اليوجد يف اجملال املعريف واملهاري. 

  وصف املعلم واملعلمة يف تدريس اللغة العربية واللطالب

 املعلم واملعلمة يف تدريس اللغة العربية  -

 املكان االسم النمرة

املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل  نة السرجاانميم 1

 بنجرماسني

املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل  ورسيطا 2

 بنجرماسني

 الثالثة املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية جوريدا 3

 بنجرماسني

 الثالثةاملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  ربية األدوية 4
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 بنجرماسني

 

 الطلبة 

 عدد الطلبة املكان النمرة

 الصف الثالث الصف الثاىن الصف األول

املدرسة املتوسطة  1

مية األوىل اإلسالمية احلكو 

 ببنجرماسني

 للنساء 77

 لرجال51 

 للنساء 81

 لرجال 75

 للنساء 90

 لرجال 63

املدرسة املتوسطة  2

مية الثالثة اإلسالمية احلكو 

 ببنجرماسني

 للنساء 173

 لرجال131 

 للنساء 164

 لرجال128 

 للنساء 177

 لرجال106 

 

  ختطيط تطوير مادة مفردات اللغة العربية -أ
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بعد أن وجدت الباحثة حاصل حتليل البياانت وحبثت يف الكتاب 

املدرسية واختبار مفردات اللغة العربية مث تتطور الباحثة مادة املفردات اللغة العربية 

 كما يلي:بتخطيط  

 2013مناسبة مبنهج  أهداف تعليم مفردات اللغة العربية املطورة -1

 للمدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية وهي:

 ديد صوت احرف ، وعبارات، ومجل اللغة العربية شفاهيا او حت

 حتريرا

  وتلفظ صوت احرف ، وعبارات، ومجل اللغة العربية 

  وحصول املعاىن من تلفظ صوت احرف ، وعبارات، ومجل

 اللغة العربية 

  معرفة املفردات اجلديدة على التلميذ أو الطالب، وإما من

 خالل قراءة النص وكذلك فهم املسموع

    تدريب التلميذ أو الطالب لتكون قادرة على نطق املفردات

بنطق صحيح، ألن النطق الصحيح هو جيعل ويفهم إىل  

 كفاءة الكالم والقراءة حبسن وصحيح أيضا
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  فهم معىن املفردات، إما الدالالت أو املعجمية، أو عند

 استخدامها يف سياق مجلة معينة.

  ابلتعبري الشفهي )الكالم( قادرة على تقدير ووضع مفردات

 .والكتابة )اإلنشائي( وفقا لسياقها الصحيح

تعيني أهداف تعليم مفردات اللغة العربية صنعت الباحثة شبكة االختبار   بعدو 

 كما أييت:

 شبكة االختبار

 : املدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية األوىل بنجرماسني اسم املدرسة

 : السابع  الفصل

 التعريف ابلنفس واأللوان:   العنوان

  كما يلي: أهداف مفردات اللغة العربية يف اجملال املعريف

  الطالب يقدر الوصول بني الكلمة والصورة املناسبة -

  الطالب يقدر الوصول بني الصورة والكلمة املناسبة -

 اإلجابة الصحيحة  الطالب يقدر -
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 أن يرتب احلروف لتكون كلمة  الطالب يقدر -

 أن حيلل الكلمة الغربية يقدر الطالب -

 الكلمة اخلاطئة أن حيلل الكلمة الصحيحة و الطالب يقدر -

 كما يلي:   يف اجملال املهاري أهداف مفردات اللغة العربيةو 

 أن يتلفظ كلمة عربية تلفظا فصيحا الطالب يقدر -

 أن حياكي لكتابة الكلمة العربية بكتابة صحيحة الطالب يقدر -

 اجملال املعريف سئلةعدد األ التعليمات النمرة

 مستوى التذكر 5 صل بني الكلمة والصورة املناسبة 1

 مستوى التذكر 5 صل بني الصورة و الكلمة املناسبة 2

امأل الفراغ ابختيار اإلجابة  3

 الصحيحة

 مستوى الفهم 10

رتب هذه احلروف االتية لتكون   4

 كلمة

 مستوى التطبيق 10
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 مستوى التطبيق 10 امأل الفراغ بكلمة مناسبة 5

عني كلمة غريبة واكتب يف  6

 الصندوق

 مستوى التحليل 10

اخرت الصاد إذا كانت اجلملة  7

صحيحة واخلاء إذا كانت اجلملة 

 خاطئة

 مستوى التحليل 5

 

 اجملال املهاري عدد األسئلة التعليمات النمرة

 التجريب 10 تلفظ هذه الكلمة تلفظا فصيحا 1

 احملاكاة 10 كتابة صحيحةاكتب هذه الكلمة   2

 احملاكاة 4 مر بقلمك على الكلمات االتية 3

 

 شبكة االختبار

 : املدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية الثالثة بنجرماسني اسم املدرسة
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 : السابع  الفصل

 : التعريف ابلنفس واأللوان  العنوان

 أهداف مفردات اللغة العربية يف اجملال املعريف كما يلي: 

 الطالب يقدر الوصول بني الكلمة والصورة املناسبة  -

 الطالب يقدر الوصول بني الصورة والكلمة املناسبة  -

 اإلجابة الصحيحة  الطالب يقدر -

 أن يرتب احلروف لتكون كلمة  الطالب يقدر -

 أن حيلل الكلمة الغربية يقدر الطالب -

 الكلمة اخلاطئة أن حيلل الكلمة الصحيحة و الطالب يقدر -

 كما يلي:   يف اجملال املهاري أهداف مفردات اللغة العربيةو 

 أن يتلفظ كلمة عربية تلفظا فصيحا الطالب يقدر -

 أن حياكي لكتابة الكلمة العربية بكتابة صحيحة الطالب يقدر -

 اجملال املعريف عدد األسئلة التعليمات النمرة

 مستوى التذكر 5 صل بني الكلمة والصورة املناسبة 1
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 مستوى التذكر 5 بني الصورة و الكلمة املناسبةصل  2

امأل الفراغ ابختيار اإلجابة  3

 الصحيحة

 مستوى الفهم 10

رتب هذه احلروف االتية لتكون   4

 كلمة

 مستوى التطبيق 10

 مستوى التطبيق 10 امأل الفراغ بكلمة مناسبة 5

عني كلمة غريبة واكتب يف  6

 الصندوق

 مستوى التحليل 10

الصاد إذا كانت اجلملة اخرت  7

صحيحة واخلاء إذا كانت اجلملة 

 خاطئة

 مستوى التحليل 5

 

 اجملال املهاري عدد األسئلة التعليمات النمرة
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 التجريب 10 تلفظ هذه الكلمة تلفظا فصيحا 1

 احملاكاة 10 اكتب هذه الكلمة كتابة صحيحة 2

 احملاكاة 4 مر بقلمك على الكلمات االتية 3

 

 التجربةومرحلة  -

ويف هذه املرحلة استخدمت الباحثة حتقيق اخلرباء فقط بدون التجربة   

 امليدانية ألن الباحثة حمدد الوقت واالقتصاد. 

 حتكيم اخلرباء .أ

عملية تصميم مادة اختبار اللغة العربية املتطورة حددت الباحثة  بعد

 اللقاء مع اخلرباء لطلب ارائهم واقرتحاهتم وتقويهم على هذا املواد املطورة.

وكما سبق بيانه يف منهج البحث أن الباحثة عينت اثنني خبريين لتحقيق 

 اختبار اللغة العربية صالحية املواد املطورة ومها خبري يف اللغة العربية وخبري يف

 كما يلي :يف هذه الرسالة  يعين   اخلرباء  حتكيم يف

قامت الباحثة بتقدمي املواد املطورة بعنوان "املواد املصاحبة الختبار  

مفردات اللغة العربية على ضوء اجملال املعريف واملهاري" هو املادة اليت أعدته 
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سطة اإلسالمية احلكومية األوىل املؤلفة لطلبة الصف السابع يف املدرسة املتو 

بنجرماسني و لطلبة الصف السابع يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

الثالثة بنجرماسني. مث قام اخلبري بتحكيم هذا الكتاب عن طريق ملء االستبانة 

 اليت قدمت الباحثة إليه.

 أنتسارى جبامعة العربية اللغة تعليم قسم وهو حماضر املاجستري  كامل روما -1

  بنجرماسني احلكومية اإلسالمية

 

 

 

 : تلي كمااخلرباء  يف  اللغة العربية   حتكيم من اإلستبانة نتيجة أما

 

 رقم

 

 التقومي البيان

 التقومي نتيجة

1  2 3 4 5 

تناسب بقدرة تفكري  استخدم الكلمة 1

 الطلبة

   √  

 √     املستخدمة يسهل الطالب الكلمة 2
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 لفهمها

 √      لفهمها يسهل الطالب التعليمات 3

هذه املادة حتقيق معاير قواعد اللغة  4

 العربية

   √  

  √     هذه املادة حتقيق معاير كلمة فعالية 5

  √    هذه املادة حتقيق معاير كلمة فصيحة 6

كتابة الكلمة املناسبة بقواعد اللغة  7

 العربية

    √ 

بقواعد اللغة كتابة اجلملة املناسبة  8

 العربية

    √ 

اختيار الكلمة املناسبة بقواعد اللغة  9

 العربية

   √  

 √     الكلمة املستخدمة مطابقة 10
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  :لرموز اخلبري اب نم االستبانة نتائج من البياانت لتحليل الطريقة املستخدمة أما

 x 100   نتيجة    = اجلواب نسبة

 نتيجة مجلة       

 x 100   45   =  اجلواب نسبة

     50 

 

  %90  =  اجلواب نسبة

 

عربيةالللغة اليف  اخلبري  من االستباانت معيار يف اجلدول أما  

 1يلي :  هو كما

 النوعية البياانت الكمية البياانت البيان املئوية

ميكن استخدامه يف  %90 -%100 

 التدريس بدون التصحيح  

 ممتاز 5

                                                           
رايض:  ) أمحد عودة عبد اجمليد، مفاهيم التقومي والقياس واألداء. احللقة العلمية قياس األداء يف العمل األمين،  1

 6 ، ص( 2013كلية التدريب قسم الربامج التدريبسية، 
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ميكن استخدامه يف  %80  -%89 

 التدريس ابلتصحيح

 جيد جدا 4

ميكن استخدامه يف  %70  -%79 

 التدريس ابلتصحيح

 جيد  3

ال ميكن استخدامه يف  %60  -%69 

 التدريس 

 مقبول  2

 انقص 1 يصحح كله او يبدل 59اقل من % 

 

 إىل تبلغ اللغة العربيةخبري  من اإلستبانة فنتيجة السابق اجلدول  على بناء

احل الستدامه والحيتاج ص " ممتاز " مستوى يف تدخل هىي%  90،  مئوية نسبة

 إىل التعديل.

ومن خالل ماسبق بيانه يف اجلدول عن نتائج االستبانة يف تقومي املنتج من 

 خبري اللغة العربية فيمكن وصفه فيما يلي:

 تكون جيد جدا تناسب بقدرة تفكري الطلبة استخدم الكلمةإن دراجة  -

 ممتازا تكون لفهمها املستخدمة يسهل الطالب إن دراجة الكلمة -
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 تكون ممتازا لفهمها يسهل الطالب التعليمات إن دراجة -

 إن دراجة هذه املادة حتقيق معاير قواعد اللغة تكون جيد جدا -

 إن دراجة هذه املادة حتقيق معاير كلمة فعالية تكون جيد جدا -

 ة فصيحة تكون جيد جداإن دراجة هذه املادة حتقيق معاير كلم -

 إن دراجة كتابة الكلمة املناسبة بقواعد اللغة العربية تكون ممتازا -

 إن دراجة كتابة اجلملة املناسبة بقواعد اللغة العربية تكون ممتازا -

 إن دراجة اختيار الكلمة املناسبة بقواعد اللغة العربية تكون جيد جدا -

 ازا.إن دراجة الكلمة املستخدمة مطابقة تكون ممت -

 جبامعة العربية اللغة تعليم قسم وهو حماضر املاجستري وحي الدين الدكتور -2

  بنجرماسني احلكومية اإلسالمية أنتسارى

وحي  الدكتورقامت الباحثة بلقاء اخلبري يف اختبار اللغة العربية و هو  مث

. فأجرت الباحثة املناقشة حول املواد املطورة مث مأل اخلبري املاجستري الدين

 االستبانة لتقومي هذه املواد املطورة.

 :تلي كما العربية اخلرباء  يف  اختبار اللغة حتكيم من اإلستبانة نتيجة أما

  نتيجة  
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 5 4 3 2 1 التقومي البيان رقم

مادة اختبار مفردات اللغة العربية املتطورة  1

 مناسبة أبهداف تعليم املفردات

   √  

اللغة العربية املتطورة مادة اختبار مفردات  2

 تستطيع لتقيس جناح تعليم املفردات

   √  

 مادة اختبار مفردات اللغة العربية املتطورة 3

 مناسبة بنظرية يف اجملال املعريف

   √  

 مادة اختبار مفردات اللغة العربية املتطورة 4

 مناسبة بنظرية يف اجملال املهاري

   √  

 √     التعليمات سهلة للفهم 5

   √   الكلمة املستخدمة مناسبة ابملوضوع 6

 مادة اختبار مفردات اللغة العربية املتطورة 7

 بتطور لغة فصحى مناسبة

    √ 
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ترتيب مادة اختبار مفردات اللغة العربية  8

 مطابقا املتطورة

   √  

ترتيب مادة اختبار مفردات اللغة العربية  9

 من السهل اىل الصعب املتطورة

  √   

  √    التصوير مناسب مبادة اختبار املفردات 10

 

 اخلبري ابلرموز :  من االستبانة نتائج من البياانت لتحليل الطريقة املستخدمة أما

 

 x 100   نتيجة    = اجلواب نسبة

 نتيجة  مجلة     

 

 x 100 40   =  اجلواب نسبة

     50 

 

  %80  =  اجلواب نسبة
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 2يلي :  كما يف جمال املادة اخلبري  من االستباانت معيار يف اجلدول أما

 النوعية البياانت الكمية البياانت البيان املئوية

 %100- 

%90 

ميكن استخدامه يف 

التدريس بدون 

 التصحيح  

 ممتاز 5

ميكن استخدامه يف  %80  -%89 

 التدريس ابلتصحيح

 جيد جدا 4

ميكن استخدامه يف  %70  -%79 

 ابلتصحيحالتدريس 

 جيد  3

ال ميكن استخدامه  %60  -%69 

 يف التدريس 

 مقبول  2

يصحح كله او  59اقل من % 

 يبدل

 انقص 1

 
                                                           

 6 ، ص مفاهيم التقومي والقياس واألداء. احللقة العلمية قياس األداء يف العمل األمين،أمحد عودة عبد اجمليد،   2
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  ،  مئوية نسبة إىل تبلغ اللغة العربيةخبري  من اإلستبانة فنتيجة السابق اجلدول  على بناء

 ابلتصحيح.ميكن استخدامه يف التدريس  "جدا جيد"  مستوى يف تدخل هىي%  80

هذه هي البياانت الكمية من تقومي خبري اختبار اللغة العربية، وأما البياانت  

 : الكيفية فتمثل يف مالحظات واقرتاحات وهي

 إن بعض التعلمات غري مناسبة لنظرية التقومي -

 إن الغالف غري جذابة -

 إن موضوع املواد املطورة ليس موضوع الرسالة العلمية -

 اللغوية حنواي وصرفياتوجد األخطاء  -

 تنقيح املنتج من خبري اختبار اللغة العربية

إن بعض التعليمات غري مناسبة لنظرية التقومي وقفا للمدخالت من خبري اختبار  -

 اللغة العربية كما أييت:

 :قبل التنقيح

 التدريب: رتب هذه احلروف االتية لتكون كلمة مفيدة

 بعد التنقيح

 التدريب: رتب هذه احلروف االتية لتكون كلمة 

 من خبري اختبار اللغة العربية كما أييت: إن الغالف غري جذابة -
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 :قبل التنقيح

 : بعد التنقيح

 كما أييت: من خبري اختبار اللغة العربية توجد األخطاء اللغوية حنواي وصرفيا -

 :قبل التنقيح

 إمأل الفراغ إبختيار اإلجابة الصحيحة 

 :التنقيحبعد 

 امأل الفراغ ابختيار اإلجابة الصحيحة  

من خبري اختبار اللغة العربية   إن موضوع املواد املطورة ليس موضوع الرسالة العلمية -

 كما أييت:

 :قبل التنقيح

تطوير مادة اختبار مفردات اللغة اللعربية يف ضوء املعريف واحلركى لطلبة "

 "كاملنتان اجلنوبيةاملدرسة املتوسطة اإلسالمية بنجرماسني  

 : بعد التنقيح

اجملال املعريف  ضوء " املواد املصاحبة الختبار مفردات اللغة العربية على

 . "ىواملهار 
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 تبلغومن خالل ما سبق من البياانت الكمية تبني أن درجة هذه املادة املطورة 

النتائج  وميكن وصف .% هىي تدخل يف مستوى " جيد جدا" 80  ،  مئوية نسبة إىل

 كما يلي:

مادة اختبار مفردات اللغة العربية املتطورة مناسبة أبهداف تعليم إن درجة  -

 تكون جيد جدا املفردات

إن درجة مادة اختبار مفردات اللغة العربية املتطورة تستطيع لتقيس جناح تعليم  -

 املفردات تكون جيد جدا

ناسبة بنظرية يف اجملال م إن درجة مادة اختبار مفردات اللغة العربية املتطورة -

 املعريف تكون جيد جدا

مناسبة بنظرية يف اجملال  إن درجة مادة اختبار مفردات اللغة العربية املتطورة -

 املهاري تكون جيدا

 تكون ممتازا إن درجة التعليمات سهلة للفهم -

 إن درجة الكلمة املستخدمة مناسبة ابملوضوع تكون جيدا -

بتطور لغة فصحى  مناسبة اللغة العربية املتطورةإن درجة مادة اختبار مفردات  -

 تكون ممتازا

 مطابقا تكون جيدا إن درجة ترتيب مادة اختبار مفردات اللغة العربية املتطورة -
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من السهل اىل  إن درجة ترتيب مادة اختبار مفردات اللغة العربية املتطورة  -

 تكون جيدا الصعب

 تكون جيد جدا. داتإن درجة التصوير مناسب مبادة اختبار املفر  -

   املطورةمميزات مادة اختبار مفردات اللغة العربية  -ب

تتكون املواد املصاحبة من أهداف تعليم اللغة العربية والكفاءت األساسية يف تعليم  

اللغة العربية وأهداف تعليم مفردات اللغة العربية. تتوزع هذه املواد إىل درسني التعريف 

 املطورة على املواد تعتمد  على اجملال املعريف واملهاري.ابلنفس واأللوان. واملادة 

واد تعتمد  على اجملال املعريف وهي تتكون من مستوى املاملادة املطورة على  -

 املعرفة، ومستوى الفهم، ومستوى التطبيق، مستوى التحليل.

 :مستوى املعرفة ومثال

 

 

 

 مستوى التطبيق مثال 

  

 :مثال مستوى التحليل

 ! َكِلَمة   اْْل ر ْوَف االتَِيَة لَتك ْونَ  رَتِ ْب َهِذهِ : التَّْدرِْيب  

ْ :  التَّْدرِْيب    ! الصُّْندْوقِ ِف  َغرِيَبة  واْكت بْ  َكِلَمة   َعيِ 

 

َناِسَبةِ :  التَّْدرِْيب  
 
ِصْل َبنْيَ اْلَكِلَمِة َوالصُّْورَِة امل  

ْمأَلْ الَفرَاَغ اِبْخِتَياِر اإلَجابَِة الصَِّحْيَحةِ ا: التَّْدرِْيب    
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 ،مثاله تلفظ التجرب تعتمد  على اجملال املعريف تتكون من املادة املطورة -

 أو مبر القلممعاجلة ابلكتابة و 

 : تلفظال مثال

 

 

 

 :احملاكة ابلكتابة  مثال

 

 

 التدريب: اكتب هذه الكلمة كتابة صحيحة

 التدريب: تلفظ هذه الكلمة تلفظا فصيحا


