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 :مستخهصان  

اننطك ًعٌْب انكالو فِ انهغت اإلندهْزّت نذٍ حاليْز انًشحهت حمذّى يمْاس اضطشاباث 

 ( حهًْزة ين حهًْزاث انصف األًل03اإلعذادّتًلذ حكٌنج عْنت انبحث انحانِ ين )

-9302بًحافظت صٌىاج نهعاو انذساصِ ) بناث،اإلعذادُ بًذسصت طيطا اإلعذادّت 

اصخخذيج انباحثت األدًاث  نهبحث، انضْكٌ يخشّت(.ًنهخحمك ين انخصائص 9393

يمْاس انصذق انًشحبظ بانًحك ًكشف عن ًخٌد عاللت اسحباطْت صانبت بْن انخانْت:

يعادنت انفا كشًنباخ (اخخباس انخحصْم انًذسصِ)ً انكالو(اننطك ًعٌْب  اضطشاباث)

 ًطشّمت انخدزئت اننصفْت االخخباساث انعاو نثباثيعادنت حضخخذو إلّضاذ انًنطك  ىِ ً

 ،اضطشاباث اننطك باننضبت نًمْاس (39622)بهغج  أصفش رنك عن نضبت ثباث عانْتًلذ 

ًحى  .ًمْاس عٌْب انكالو بعذ حطبْك يعادنت أنفا كشًنباخ (  باننضبت ن39896)  ً 

أصفش عن ًخٌد  انكالو انزُنًمْاس اضطشاباث اننطك ًعٌْب  انذاخهِ االحضاقحضاب 

  عاللت اسحباطْت بْن أبعاده.

 . عٌْب انكالو  -    اننطك اضطشاباث    : انكهماث انمفتاحيت
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Abstract: 

The sample research: t consisted of  (30) pupils among First year of 

Prep school for girls, during 2019-2020 ,To check the validity of the 

Rating scale, the researcher uses the following tools:The validity 

connected to criterion referred to a negative correlation between the 

Rating scale for Articulation Disorders and Speech defects.By using 

Alpha Cronbach and the split half, the stability of the Articulation 

Disorders reached to (0,699) and to (0,826) for the speech defects. The 

Inner consistency of the Rating scale referred to appositive correlation 

Key words:   Articulation Disorders      -   Speech Defects 

                 



 مقياس تقديز اضطزابات النطق وعيوب الكالم يف اللغة اإلجنليزية لدى تالميذ املزحلة اإلعدادية

 فزاجهيام بدوي على أ/             زعبد العزي/ دعاء حممد  د              أمحد الدرديز معبد املنع/ أ.د

 2020أبزيل                                           - 125 -                                   واألربعون  ثالثالعدد ال

 

 

 

 

 :مقدمة
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design-mission-enough)  
 . 

 sounds

hollow throat
 phonemes 
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Richard )(2001)

(1989) Levelt  Message 
generation 

conceptualization of utterance
output

Kyla Base, 2009(

Articulation disorders 

:Substitution

)(                pronounced                  abbit)    r(

abbitw   

in  )                     ð(                  pronounced                     in)Th(

                              

 Addition 

                    top)e(s                   pronounced                        (stop) 

                please) e(                 pronounced                        please)(
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Omission

    ( oo)  pronounced

oe)sh( 

 (hot)                              pronounced                      

(ot)  

  

Speech Defects 

-  
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 (ssi-3Rilay 
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 انكالو اننطك وعيوب انمزتبظ باضطزاباثصذق انمحك  (1)جذول 

 انتحصيم عيوب انكالو اضطزاباث اننطك 

 -- -0.792 -0.699 انتحصيم
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1

0.699

0.792

 0.826)

0.885
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N=30

 انذرجت انكهيت انبعذ 

 0.756 اإلبذال 

 0.624 انحذف 

 0.720 اإلضافت 

 0.921 األبعاد

 

 (N=30)اننطك اضطزاباثمعامم االرتباط بيه األبعاد وانذرجت انكهيت نممياس ( 3)جذول 

 اإلضافت  انحذف  اإلبذال  األبعاد 

 0.636 0.543 0.731 اضطزاباث اننطك

 

 حساب االتساق انذاخهي نممياس عيوب انكالو-

 عباراثمعامم االرتباط بيه انبعذ وانذرجت انكهيت ن( 4)جذول                                  

 ممياس عيوب انكالو

  عباراثان انبعذ 

 0.772 انتكزار

 0.854 انتولف 

 0.856 انخوف 

أن جميع معامالث ارتباط درجاث انممياس انفزعيت وانذرجت انكهيت  (  4)يتضح مه جذول   

 مزتفعت وتشيز انى درجت عانيت مه انصذق
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 مالحكان

نممياسوا نالستبيان أسماء انسادة انمحكميه  

 

انٌظْْفْتانذسخت   و   األصى          

بمضى انًناىح ًطشق  غيذسس يخفش

 انخذسّش ، أصٌْط                       
أحًذ دمحم عبذ انشحًن -د

  عهَ دمحم          
1-  

يذسس  لضى انًناىح ًطشق انخذسّش ، 

أصٌْط                     , كهْت انخشبْت   
سحاب عبذ هللا  -د

 انضْذعبذ اندٌاد          
2-  

يٌخو انهغت اإلندهْزّت بإداسة طيطا 

 انخعهًْْت    
 

خًال بششٍ الالدٌّس-أ  3-  

يٌخو عاو انهغت اإلندهْزّت بإداسة طيطا 

 انخعهًْْت    

 

شحاحت  خشخش يْخائِ-أ  4-  

يعهى خبْش انهغت اإلندهْزّت بًذسصت طيطا 

 اإلعذادّت بناث

 

صابش انضْذ أحًذ-أ  5-  

يعهى خبْش انهغت اإلندهْزّت بًذسصت طيطا 

 اإلعذادّت بناث

 

دمحم أحًذ ٌّصف -أ  6-  
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A Rating Scale for Articulation Disorders and Speech Defects

among Prep School Pupils 

 

The pronunciation of alphabets 

  Please, pronounce the following letters: 

 

spelling Sound Remarks spelling Sound Remarks 

a ə  -ɒ-ᶺ- 
æ  ʊ-   

 are e ə   

e e- ə   

 

ere e ə   

o ə - ᶺ- -ʊ  
ɒ 

 ea e ə   

u ə - ᶺ- -ʊ  
ᴈ:    

 ai e ə   

i I  

 

p P  

oo ʊ  

 

b b  

ou ʊ  

 

t t  

ee  i:  

 

d d  

ea i:  

 

K k  

ew u:  

 

g g  

oo u:  f f  
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ir ᴈ:     

 

v v  

ur ᴈ:     

 

th θ-  ð   

wor ᴈ:     

 

S S  

al ᴐ:    

 

z Z  

aw ᴐ:    

 

Sh ʃ   

or ᴐ:    

 

S S  

our ᴐ:     

 

h H  

oor ᴐ:  

 

Ch ʧ   

a a:  

 

j-g ʤ  

al 

 

a:  M m  

ar a:  

 

N n  

ay eI  

 

   

ea eI  

 

ng   

ae eI  

 

W W  

ai eI  

 

J j  

oi ᴐI  

 

r r  

oy ᴐI  

 

L l  

ie aI  

 

   

i aI     
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y aI  

 

   

o ə  ʊ   

 

 

   

oa ə  ʊ   

 

   

eer ə  ʊ   

 

   

ear I ə      

 

 

Part one 

Articulation disorders 

 

            First : substitution   

     Read the following words 

initial middle final syllables Type of error 

excite need   

    

does earthquake  

uncle Talk 

 

cups electricity  

Centre Treasure 

 

big temperature  

guitar Blouse 

 

key teaspoon  

thin Museum 

     

huge bedroom  

sit Picnic 

 

adventure mention  

chemist beach  statue presentation  
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phone architect nation together  

 

choose foot fountain  Instruction   

 

all find information Treasure   

 

our flood country environment  

 

eat culture play becoming  

 

  

 

Second  : Addition 

 Read the following words  

initial middle final syllables  

Type of error 

know should climb knowledge  

 

europe half comb exhibition  

 

Write  exhibit thumb nestling   

 

honest walk lamb listening  

 

hour doubt bomb exhausted  

 

please isle tomb draught  

 

gnat debt high neighbor  

 

knob Wednesday sigh information  

 

knee listen light childhood  
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knap government right Important   

 

euro island  foreign healthy  

 

where build weigh support  

 

 

 

Third: omission 

Read the following words 

  

initial middle Finally 

 

syllables  Type of error 

asleep Invent 

 

pump exciting  

photo Pronounce 

 

depth inventory  

quite Help 

 

fancy language  

unable World 

 

bring presentation  

Alive  King 

 

lamp option  

pharmacy Kind  both 

 

interesting  

phone Enemy 

 

depth united  

until Also 

 

envy punishment  

untidy Ice 

 

sing Alexandria  

alarm Alter 

 

dump Technology  
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Part two 

Speech defects 

  Repetition  Type of 

error 

   I love technology. My favorite hobby is playing video games. I 

usually play them on my laptop, but sometimes I play them on my 

mobile phone  

 

 

 Koshari is a delicious meal. It is popular dish. Many people like it. 

koshari has got rice and pasta in it  .It is good for us . I eat it once a 

week 

 

 

STOP 

 

 

 

 

  Yesterday I had lunch at a restaurant. I had tagine. Tagine is a 

traditional meal from Morocco. It is a stew with meat, vegetables, 

fruit and spices. the taste was amazing I like eating tagine 

 

 

 

 My mum is called Rasha. She is 40 and she works in a hospital. My 

father is called Salah .He is 44 and he is  an engineer. I am 13 years 

old and I have got two brothers. My brothers are twins 

 

 

My name is Yara. I am 12 years old. I like healthy food. But my 

sister likes snack and chocolate. 

 

adult Punish 

 

refry monuments  

allow Jungle 

 

Monkey union  
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Fear  

       I like sports very much. I play basketball on Fridays and 

Tuesdays. I go swimming on Mondays. I play tennis on Saturdays .I 

also play the drums .I like both sports and music 

 

          

    I get up at half past six. I usually have breakfast with my family. I 

always walk to school. It takes a short time to go there.  

 

 

  Jane and her family moved to a new house It was very big and nice. 

 

 

 

 

 

An evaluation form for articulation disorders and speech defects in 

English language among preparatory pupils for the teacher 

 

Name:…………………..    Gender: …………………… 

Grade:…………………..    age:……………………….. 

 

Instructions: 

This measurement consists of (25) sentences and every sentence has 

three options. Choose The suitable sentence for each pupil and put 

( √ ) in front of the suitable choice. There aren't correct or wrong 

answers, only try to answer all the sentences  

The researcher 

- Here are the following sentences 

The sentences rarely  sometimes often 
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Articulation Disorders 

1-TThe pupil substitutes some sounds in 

the beginning of the words  

   

2-The pupil substitutes some sounds in 

the middle of the words   

   

3-The pupil substitutes some sounds in 

the end of the words 

   

4-The pupil substitutes some syllables 

during the speech  

   

 

5-The pupil adds some sounds in the 

beginning of the words  

   

6-The pupil adds some sounds in the 

middle of the words 

   

7-The pupil adds some sounds in the end 

of the words. 

   

8-The pupil adds some syllables during 

the speech. 

   

9-The pupil omits some sounds in the 

beginning of the words. 

   

10-The pupil omits some sounds in the 

middle of the words. 

   

11-The pupil omits some sounds in the 

end of the words. 

   

12-The pupil omits some syllables during 

the speech. 

   

Speech defects 

13-The pupil repeats one word during the 

speech. 

   

14-The pupil repeats a particular sound 

in a word during the speech. 

 

   

 15-The pupil repeats a particular   

phoneme in a word during the speech. 
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16  -  The pupil stops for many times 

during the speech. 

   

17-The pupil takes more time to 

pronounce  a  particular sound in a word 

. 

   

18-The pupil cannot pronounce a 

particular sound in a word, but she can 

after a short time. 

   

19-The pupil needs more time to 

pronounce a particular sound at the 

beginning of the word. 

   

20-The pupil needs more time to 

pronounce a particular word at the 

beginning of the sentence. 

   

21-The pupil finds difficulty to join two 

sentences together. 

   

22-The pupil needs more time to 

pronounce a particular word at the end of 

the sentence. 

   

23-There is a tremor at the mouth during 

the speech. 

   

24-There is tension at the muscles of the 

face and jaws. 

   

25-The pupil is afraid and tries to avoid 

speaking. 

   

 

 

Evaluation 

   The researcher evaluates the pupils and give (1) mark for rarely, 

(2) marks for sometimes, and(3) marks for (often).The pupil who 

takes (3) marks suffers from a high degree of articulation disorders 

and speech defects 
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 انمزاجع

انعزبيتانمزاجع   

ssi-3 

 

.
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