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 اإلهــداء

  ن تنسمت منهما أريج الحياةي اللتتينالزهرإلى 

همان أطاَل اُهللا بقاي الكريموالديء...  

   أم يامنزوجيمن أسعدني القدر بلقياها 

  .اهللاحفظهم ثمرة عمري ومهجة قلبي أبنائي يامن وراما 

  ...إخوتي وأخواتي، حفظهم اهللا، ورعاهم من كّل سوء

  ...من كانت نفوسهم رواسي الحلم، وقلوبهم معادن العلم

الدكتور إبراهيم وسن عدس، الدكتور مح و األستاذ الدكتور أحمد فهيم جبر:األساتذة األفاضل

الدكتور زياد قباجة، والدكتور والدكتور محمود أبو سمرة، والدكتور عفيف زيدان، وعرمان، 

  ... طلبتهم نفوسغسان سرحان الذين تركوا بصمات قوية في

  ...الصديق العزيز األستاذ عايد الحموز

  ...األخ العزيز وشاعر الجنوب ناصر الطميزي

  ... أطفال فلسطينصر على تسميتهمهم الطفولة ونُمن سبقت الرجولة في

  ...أسرانا البواسل: المترقبة خلف القضبانالعيون 

  .كل حر وشريف جاهد وناضل من أجل حريتنا وكرامتنا في كل مكان

  . أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع جميعاًإلى هؤالء
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  :إقرار

معة القدس لنيل درجة الماجستير، وأنها نتيجة أبحاثي مت لجاها قدسالة أنّم هذه الرقر أنا مقد ُأ 

الخاصة، باستثناء ما تمت اإلشارة له حيثما ورد، وأن هذه الرسالة أو جزء منها لم يقدم لنيل 

  .أي درجة عليا ألي جامعة أو معهد

  

  محمد مفضي محمد أبوعرام

  

  :.................التوقيع

  

    24 /7 /2010: التاريخ
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  كر والتقديرالش

الحمد هللا الّذي سلّم ميزان العدل إلى أكفِّ ذوي األلباب، وأرسل الرسـل مبـشرين ومنـذرين           
ص فـي   لبالثّواب والعقاب، نحمده حمد من يعلم أنّه مسبب األسباب ونشهد بوحدانيته شهادة مخ            

  :نيته غير مرتاب وبعد
؛ لتـرى هـذه     عترف بفضلهم  وأ  من ساعدني بالرأي والمشورة والعلم     كللأشكر  فيشرفني أن   

الرسالة النّور، وأخص بالشكر األستاذ الدكتور أحمد فهيم جبـر صـاحب الفكـر المـستنير،                
والصدر الرحب، على ما منحني من مؤازرة وتوجيه وإرشاد، وجهد مثمر متواصـل، ومـا               

علمية واضحة في كل حرف من حروف هذه الرسـالة، فقـد كـان شـديد          تركه من بصمات    
  .ظهارها بأسلوب علمي راقٍِ، أسأل اهللا العلي القدير أن يجازيه عني خيراًالحرص على إ

  
عضاء لجنة المناقشة على تفـضلهم      أل أشكر شكراً جزيالً وأمتن أمتناناً عظيماً     كما يسعدني أن    

  . مناقشة هذه الرسالة، باإلرشاد الفعال، والتوجيه البناء إلتمام هذا اإلنجازعلىبالموافقة 
 أسرة مكتب التربية والتعليم في محافظة جنوب الخليل على ما قـدموه لـي        : من أشكر كل كما  

  جمال عبد  األخدارة مدرسة خلّة المية األساسية ممثلة بمديرها        وإ،  من تسهيالت ودعم وتشجيع   
مديرة مدرسة بنات خلة المية     و،  البرنامج التعليمي  تسهيالت أثناء تطبيق     نربه لما وفرته لي م    

 منى مناصرة لما قدمت لي من مساعدة ومساندة وعون وحسن معاملة في تنفيذ              األخت الثانوية
 معلـم   إيـاد الجبـور  خاألو شريفة حريزات معلمة اللغة العربية ،     ألختاوالبرنامج التعليمي،   

أخي وصـديقي أحمـد     و،  يه من جهد وعطاء في تطبيق البرنامج التعليم        لما بذال  اللغة العربية 
ناصـر  خ  هد وتشجيع في إنجاز هذه الرسالة، وأخـي وصـديقي األ          جالجبارين لما قدمه من     

  .الطميزي لتدقيقه الرسالة نحوياً
  

زوجي وأبنائي على صبرهم وتقديرهم لظروف دراستي       ل أشكر وأمتن وأخيراً ال يسعني إال أن      
الذي كان مـن المفـروض   في الجامعة، ولمنحي الفرصة الكافية لكتابة هذا البحث أثناء الوقت    

  .ون لهمأن يك
  فائق االحترام والتقديرإليهم جميعاً 

                                                                                                                              الباحث      
  محمد أبوعرام            
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  الملخص

  
إلمالئيـة   ا العربيـة عالج األخطـاء في فاعلية برنامج مقترح   إلى تعرف هذه الدراسة هدفت 

  .الشائعة في كتابات طلبة الصف الخامس األساسي في مدارس تربية جنوب الخليل
  

سة مـن   راوتحقيقاً ألغراض الدراسة؛ فقد استخدم الباحث المنهج التجريبي، وتكون مجتمع الد          
ديرية التربية والتعليم في محافظة جنوب      طلبة الصف الخامس األساسي في المدارس التابعة لم       

طالباً وطالبة مـن  ) 79( حيث تألفت عينة الدراسة من م، 2010-2009الخليل للعام الدراسي    
 ذكور خلة المية األساسـية وبنـات خلـة الميـة     :من مدرستيطلبة الصف الخامس األساسي،   

طالبـاً وطالبـة،   ) 40(دها عدو ،إحداهما تجريبية : لى مجموعتين إ قسمت العينة حيث   الثانوية،
  .طالباً وطالبة) 39( عددها و ،واألخرى ضابطة

  
  العربيـة  عالج بعض األخطاء اإلمالئيـة    أما أداة الدراسة فتمثلت في البرنامج المقترح في         
  .، واختبار المهارات اإلمالئية الشائعة في كتابات طلبة الصف الخامس األساسي

ي على المجموعتين التجريبية والضابطة، وبعـد تطبيـق          الباحث بتطبيق االختبار القبل    وقام
ع االبرنامج المقترح الذي استغرق سبعة أسابيع، بواقع حصتين أسبوعياً، حيـث تـم إخـض           

  :تيكاآل وكانت النتائجالمجموعتين لالختبار اإلمالئي البعدي، 
، فـي متوسـطات األخطـاء       )α) ≥0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المـستوى         

 الشائعة في كتابات طلبة الصف الخامس األساسي في مدارس تربية جنوب             العربية مالئيةاإل
 فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد       وعدم وجود  ،)ضابطة وتجريبية (تعزى للطريقة   الخليل  

 الشائعة في كتابـات طلبـة        العربية ، في متوسطات األخطاء اإلمالئية    )α) ≥0.05المستوى  
ووجـود   متغير الجـنس،  تعزى ل مدارس تربية جنوب الخليل     الصف الخامس األساسي في     
  .تفاعل بين الجنس والطريقة

  
أهمية العناية بالمتعلم في اللغة العربية فـي         :يأتي أوصى الباحث ما  بناء على نتائج الدراسة     
متابعة معلم الـصف باسـتمرار مـن قبـل مـدير المدرسـة       . ، الصفوف الدراسية األولى  

وعدم االكتفاء بزيارة سنوية شكلية، للتأكد من سير العملية التعليميـة           والمشرفين التربويين،   
  .في طريقها الصحيح، وذلك لخطورة هذه المرحلة وأهميتها
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Abstract:  

 
The study aimed to identify the effectiveness of a suggested programme 

in treating predominant spelling mistakes in the Arabic writing of 5th 

grade's students in the Directorate of Education Southern Hebron's 

schools. 

 

To fulfill the aim of the study the researcher used the experimental 

method, and the study population formed from 5th grade's students 

learning at the schools of the Directorate of Education Southern Hebron 

in the academic year (2009-2010). The sample of this study was consisted 

of (79) male and female students of the 5th grade from Khalet Almayah 

elementary schools for boys and Khalet Almayah girl's secondary school, 

where the sample was divided into two groups: 

a- Experimental Group which consisted of (40) students. 

b- Controlled group which consisted of (39) students. 

The tools of the study were of the Suggested Programme in Treating 

some predominant spelling mistakes in writing of the 5th grade's students  

and Testing  dictation skills. 

 

The researched implemented the pre-test on the two groups (experimental 

and controlled groups). After seven weeks of implementing the 

programme- two lessons per week- the researcher tested the two groups 

by the post dictation test. After 3 weeks the researcher gives the students 

a preserve test to see the effect of the programme on the experimental 

group and to ensure that the researcher used paired sample tests and the 

results showed that: 

There were statistical significance differences at the level of (0.05 ≥ α)   
 in the average of the Arabic predominant spelling mistakes in writing of 



 ح 

5th grade's students in the Directorate of Education Southern Hebron's 

schools, due to method, and no statistical significance differences at the 

level of  (0.05 ≥ α) in the average of the Arabic predominant spelling 

mistakes in writing of 5th grade's students in the Directorate of Education 

Southern Hebron's schools, due to gender and there is interaction between 

gender and method.  
 

According to the results of the study the researcher recommends the 

following: 

The importance of attending to the pupil in the Arabic language in the 

classroom first and Follow-up of the classroom teacher prior to the 

continuation of the school director and teachers, and not just an annual 

visit form; to ensure the functioning of the educational process in the 

right way; and that the seriousness and importance of this phase. 
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  الفصل األول

  خلفية الدراسة وأهميتها

 1.1                                                              :مقدمة الدراسة

ٍل حافٍل بالتحديات العلمية والتكنولوجية تبقى بين ماٍض محفوٍر في ثرى التاريخ عرقُه، ومستقب
اللغةُ المنظومة الفكرية التي استطاعت أن تخطَّ لألمِة جلَّ تراثها الثقافي ماضيه وحاضرِه 
ومستقبله، وهي التي امتاز بها اإلنسان عن سائر الكائنات الحية، وقد جاء ذلك مصداقاً لقوله 

ياٍت آلفُ َألِْسنَِتكُم وَألْواِنكُم ِإن ِفي ذَِلك الرِض واخِْتَألاواِت واوِمن آياِتِه خَلْقُ السم{:تعالى
 اِلِمين22-الروم،آية (}لِّلْع(.  

  
للغة دورها المهم في حياة اإلنسان؛ فهي التي يستخدمها في التعبير عما يدور في خلده من 

أفراد األمة، ونقلها من السلف إلى أفكار وأحاسيس، وهي وعاء الثقافة، ووسيلة نشرها بين 
الخلف، وأداة التعبير عنها، وتطويرها في أي مجتمع؛ مما ساعد على حفظ التراث الثقافي 

كما تؤدي اللغة دوراً كبيراً في حياة المجتمع؛ فهي أداة التفاهم بين األفراد . والحضاري
الركابي، ( وتباعدت ديارهم والجماعات، وأداة ربط المتكلمين ببعضهم مهما اختلفت بيئاتهم،

1986.(  
  

واللغة العربية هي السمة األولى لالنتماء والهوية العربية، والعناية بها أساس لتكوين الشعور 
بالوالء والمواطنة عند كل أبناء األمة العربية، وفي الحفاظ عليها حفاظ على الشخصية القومية 

  .)2004الجوجو، (
  

عبير اإلنسان عن نفسه وحفظ التراث الثقافي والحضاري كما يتضح مما سبق أن اللغة أداة ت
  .أنها أداة االتصال والتفكير؛ ولهذا فهي تعد األداة األولى لعملية التعليم والتعلم

  
 والوظائف السابقة للغة بشكل عام تنطبق على اللغة العربية التي تتميز بمكانة رفيعة بين 

 لغة القرآن الكريم، الذي حفظها ومنحها الحياة والخلود أبد اللغات األخرى قديماً وحديثاًً، فهي
الدهر؛ مما ساعد على حمل التراث بفكره وفنّه وروحه، والذي أدى بدوره إلى حفظ شخصية 
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كما أنها هي لغة السنَّة المطهرة، لغة الرسول صلى اهللا عليه ). 1982غلوم،(األمة العربية 
  .وسلم

غيرها من الخصائص ـ التي تميزت بها اللغة العربية؛ فإنها ونتيجة للخصائص السابقة ـ و
وقد , قد تبوأت مكانة رفيعة في عالم التربية في وقتنا الحاضر، في العالمين العربي واإلسالمي

حرص المربون أن يولوها االهتمام المتواصل، والعناية البالغة، فهم يجتهدون في تطوير 
بحوث والدراسات اللغوية والتربوية، وكلّما وجد المختصون مناهجها وبرامجها كلّما ازدادت ال

ما يمكن أن تفيد منه مناهج اللغة العربية في بنائها، وطرق توظيفها بأسلوب علمي مبني على 
وكّل هذا االهتمام ينطلق من كون اللغة العربية وسيلة التعلم، حيث . دراسات وبحوث دقيقة

، باستثناء )1982, غلوم(سية اُألخرى للمنهج المدرسي يدرس بها الطالب جميع المواد الدرا
  .اللغة األجنبية

  
والعناية بالقراءة والكتابة مظهر من مظاهر االهتمام باللغة العربية، حيث اهتم المربون في 
دول العالم المتقدمة والنامية بهذين الفنّين من فنون اللغة؛ باعتبارهما يمثالن عتبة الدخول إلى 

  ).1979هجرس،(قافة واإلنتاج العلمي والفلسفي واألدبي ميادين الث
  

االستماع، والتحدث، والقراءة، : والكتابة فن من فنون اللغة العربية األربعة، المتمثلة في
وترتبط هذه الفنون مع بعضها البعض بعالقة عضوية، عالقة تأثير وتأثر، وتتداخل . والكتابة

 هذه العالقة أن الكفاءة في فن منها تنعكس على الفنون الصالت فيما بينها، ومما يؤكد طبيعة
  ).1990خاطر وآخرون، (األخرى، وأن التعثّر في أحدها يؤثّر سلباً في اآلخر 

  
وتنال الكتابة مكانتها في مناهج تعليم اللغة العربية في الوطن العربي من خالل تدريس الفروع 

تابي، الذي يهتم باكتساب الطالب القدرة على التعبير التعبير الك:اللغوية الثالثة المتكاملة، وهي
عن المطالب العملية للحياة، والتعبير عما لديهم من أفكار ومشاعر في وضوح ودقة أوالً، ثم 
اإلمالء الذي يهتم بقدرة الطالب على الكتابة الصحيحة من حيث الهجاء واستخدام عالمات 

 المختلفة ثانياً، ثم الخط العربي الذي يهدف إلى جعل الترقيم، والتغلب على المشكالت اإلمالئية
، وتمثل هذه الفروع الكتابية  ) 2004الجبارين،(شكل الكتابة واضحاً وجميالً ثالثاً وأخيراً 

  .الثالثة أهداف تعليم الطالب الكتابة العربية، والتدريب عليها في المراحل التعليمية المختلفة 
  

لكتابة السليمة ـ من حيث الرسم اإلمالئي ـ أهمية كبيرة؛ إذ إن  ويجمع التربويون على أن ل
فهم المكتوب عن طريق قراءته، وكتابة المنطوق عن طريق رسمه يتأثر عادة بعوامل 
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؛ وهذا يعني وجوب الحرص على )1980الحليمي،( الصحة، والخطأ في الرسم اإلمالئي 
دريبه على آلية التقاط المعلومات وتسجيلها تمكين الطالب من عادة الكتابة السليمة السريعة، وت

دون خطأ أو سوء فهم من خالل اإلكثار من التدريبات، وتصحيح ما يقع فيه الطالب من 
أخطاء، والوقوف على مشكالت اإلمالء التي تربكه، وعلى اإلخطاء اإلمالئية الشائعة لديه؛ 

لب أن يحسن الكتابة خالل حياته تمهيداً للعمل على معالجتها معالجة جذرية، وبذا نضمن للطا
الدراسية، وكذلك بعد دخوله ميادين الحياة العملية في الوظائف المختلفة، كاتباً أو مدرساً أو 

  .محامياً أو واعظاً دينياً أو غير ذلك
  

 تشكل فروع اللغة العربية وحدة متكاملة، وذلك لما بينها من ترابط وتكامل، ويعتبر اإلمالء 
ن فروعها، ويرتبط معها ومع المواد المعرفية األخرى بعالقة عضوية وثيقة، فرعاً مهماً م

  ).  1988الروسان،(وأي ضعف فيه قد تنعكس آثاره على الفروع الباقية وسائر المواد األخرى 
 ولإلمالء منزلة كبيرة بين فروع اللغة العربية، فهو من األعمدة القوية لها، ومن األسس 

ابي، ويعتبر مقياساً دقيقاً للمستوى الذي توصل إليه المتعلم في تعليمه المهمة للتعبير الكت
، حيث يساعد في فهم المادة المكتوبة، وهو وسيلة من وسائل االتصال )1988الروسان ،(

اإلنساني يوقف به على آراء الغير، والتعبير عما يدور في النفس من معان ومشاعر ومفاهيم 
ادث ووقائع، ويساعد في تحسين العالقات االجتماعية، وتنمية وتسجيل ما نود تسجيله من حو

، ويكسب الطالب االتجاهات اإليجابية والعادات )1983الهاشمي، ( الخبرات، وتوسيع اآلفاق 
الصالحة، ويعودهم الدقة، وقوة المالحظة واالنتباه والنظافة، والترتيب والسرعة واإلتقان في 

  ).1981قورة،(لثروة اللغوية عند الطالب أثناء الكتابة، ويزيد من نمو ا
  

 إن اإللمام بأصول القواعد اإلمالئية بالشكل الصحيح، وسيلة لتقويم القلم، وسالمة الكتابة من 
  ). 1995الغتامي،(الخطأ، واإلمالء ليس غاية في حد ذاته بل هو مسخر في خدمة الكتابة 

  
توبة، ويسيء للكتابة ويقلل من أهمية كما أن الخطأ اإلمالئي يحول دون فهم المادة المك

الكاتب، والضعف اإلمالئي قد يلحق بالمتعلم الضرر، وربما يحول دون ممارسته ألي عمل 
 أو قد يقف حائالً أمام تحصيله العلمي في مراحل تعليمية الحقة، هذا باإلضافة إلى أن وظيفي

  .خرىالضعف في اإلمالء قد يتبعه تخلف في المواد التعليمية األ
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إن الغرض من تعلم اإلمالء أن ترسم الكلمات بالشكل الصحيح، وأن يكون اإلمالء تعليمياً 
السيد، (أكثر منه اختبارياً، وأن يتصل اإلمالء بفروع اللغة العربية كافة، وبالمواد األخرى 

1982.(  
  

إلسهام في ا:  أهداف متعددة من أهمها– بصفة عامة –ولتعليم اإلمالء في وطننا العربي 
 وتدريب الطالب على رسم الحروف ،تحقيق الوظيفة األساسية للغة، وهي الفهم واإلفهام

  ) .1978إبراهيم،( والكلمات رسماً صحيحاً مع زيادة االهتمام بالكلمات التي يكثر فيها الخطأ 
  

 عامـة  أهداف تربويـة  ) في المرحلة األساسية  (ولتدريس اإلمالء في مناهج تعليم اللغة العربية        
تعليم الطالب الكتابة الصحيحة الواضحة، وإكسابه قدرة التغلب علـى الـصعوبات            : تتمثل في 

وزارة التربيـة   ( اإلمالئية بنفسه، وقدرة استعمال عالمات الترقيم استعماالً صحيحاً وظيفيـاً           
 ، ولكي تتحقق هذه األهداف الخاصة بتـدريس اإلمـالء         )2001والتعليم، منهاج اللغة العربية،     

فإن ذلك يتطلب نصيباً كافياً من الحصص الدراسية، إالّ أنه من المالحظ أن ثمة ضـعفاً فـي                  
مجال الكتابة اإلمالئية، وهذا ما لمسه الباحث بحكم خبرته في حقل تعليم اللغة العربية للمرحلة               
األساسية لمدة تزيد عن سبع سنوات، ومن االطالع على كتابـات طلبـة الـصف الخـامس                 

ولم تقتصر هذه المشكلة على إحساس الباحث فحسب، بل هناك نتائج دراسات سابقة             األساسي،  
، )األخطاء الشائعة في اإلمالء لدى تالميذ المرحلـة االبتدائيـة         :( قام بها كل من حسن شحاتة     

أنماط األخطاء اإلمالئية الشائعة لدى طلبة المرحلة المتوسطة فـي مدينـة            (وهجرس وزميله   
أشارت نتائج الدراستين إلى كثرة األخطاء اإلمالئية، وتـدني مـستوى       ، حيث   )1981البصرة،

التي كشفت عـن تـدني مـستوى األداء         ) 1997سعيد،   ( التحصيل في مادة اإلمالء، ودراسة    
) 1998مركز القياس والتقـويم،     ( اإلمالئي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية بوجه عام، ودراسة         

، وأسفرت عن وجود ضعف ملموس في أداء الطلبـة فـي        التي طبقت في المدارس الفلسطينية    
  .مهارة اإلمالء، كما أكد هذه المشكلة بعض مدرسي اللغة العربية في مدارس جنوب الخليل 

  
قد كثر في مجتمعنا من يتذمر من تدني مستوى الطلبة في اإلمالء، وظاهرة الضعف في و

، وأصبحت الشكوى عند معظم اإلمالء تكاد تكون مشتركة في معظم مدارس الوطن العربي
المربين عامة وعند معلمي اللغة العربية ومشرفيها خاصة معلنين عن عجز التلميذ في مراعاة 

  .أبسط القواعد اإلمالئية 
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إن انتشار األخطاء اإلمالئية في مراحل التعليم المختلفة، وكثرة شيوعها، ظاهرة تربوية 
طئة لتحديد أسبابها، واقتراح أوجه العالج المناسب تستحق التوقف عندها، وتعرف أبعادها، تو

  :لها، وإن كثرة أخطاء الطلبة في اإلمالء يمكن إرجاعها إلى جملة من األسباب
بعضها متصل بخصائص اللغة العربية المكتوبة والمنطوقة، وما فيها من مد،  وإبدال، 

ا هو متصل بالمعلم، من وغيرها، ومنها م...... وإعالل، وحذف، وزيادة، وقلب، وإدغام 
قدرته وثقافته، وميوله ورغبته وخبرته في التدريس، ومنها ما هو متصل بالمتعلم من : حيث
وغيرها،وما يتعلق بطبيعة التدريس، ...... خصائصه، وميوله، ورغباته واستعداداته: حيث

تربوية من حيث التنويع في طرائق التدريس وأساليبه واستخدام وسائل تعليمية وتقنيات 
مواءمته لرغبات الطلبة وحاجاتهم، وميولهم : حديثة،ومنها ما هو متصل بالمنهاج من حيث

  ).1984شحاتة،(وعمرهم الزمني 
  

 وبما أن تدريس اإلمالء له أثر إيجابي في تدريس فروع اللغة العربية األخرى، وفي سائر 
 واكتسابها، يجب ألّا يكون المواد الدراسية، وفي تدوين العلوم وحفظها، فإن تعلم مهاراته

مقصوراً على كل جهد يبذل في الحصة الخاصة به، بل إن الفروع اللغوية كلها ينبغي أن 
يكون لها نصيب في ذلك، وفي المقابل، يجب أن تكون حصة اإلمالء نفسها مجاالً خصباً 

س أنها وحدة لتحقيق مجموعة من الفوائد اللغوية، وأهمها التعامل مع اللغة العربية على أسا
 .متكاملة ومتماسكة

  
وقد رأى الباحث أن يقترح برنامجاً تعليمياً عالجياً لمعالجة بعض األخطاء اإلمالئية الـشائعة              
في كتابات طلبة الصف الخامس األساسي، لعلّه يساعد في معالجة ضعف الطلبـة فـي مـادة                 

عـي الفـروق الفرديـة بـين        اإلمالء ويقلل من األخطاء اإلمالئية الشائعة قدر اإلمكان، ويرا        
المتعلمين، ويجعل من المتعلم محور العملية التعليمية، ويراعي ميـول الطلبـة واسـتعداداتهم              
وقدراتهم ويركز على األهداف وضرورة إتقانها، ويتيح للمتعلم ممارسة مجموعة من األنشطة            

ذا يساعد على الفهـم     التعليمية ويركز على عملية التقويم، فهناك تقويم قبلي، وتقويم بعدي، وه          
  . واالحتفاظ بالمعلومات مدة أطول

  
ويأمل الباحث أن تؤدي نتائج هذه الدراسة إلى تخطي بعض الصعوبات اإلمالئية التي تواجه 

  .طلبتنا في المهارات اإلمالئية، وأن تساهم في األخذ بأيديهم نحو طريقة إمالئية ميسرة
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 2.1                                     :               مشكلة الدراسة وأسئلتها
تلمس الباحث وهو يعمل معلماً في مدارس تربية جنوب الخليل، لمدة تزيد عن سبع سنوات، 
ضعفاً مستشرياً في المهارات اإلمالئية في أوساط طلبة المرحلة األساسية، وعمت الشكوى من 

 ، بل إن هذه القضية وِجد لها صدى هذه المشكلة المعلمين والمديرين والمشرفين التربويين
عند أولياء األمور أيضاً كما أكد هذه المشكلة بعض معلمي اللغة العربية في مدارس تربية 

  .جنوب الخليل
 فمن هذا المنطلق رأى الباحث أن يقترح برنامجاً تعليمياً عالجياً لمعالجـة بعـض األخطـاء                

 طلبة الصف الخامس األساسـي أنموذجـاً لتطبيـق    اإلمالئية الشائعة في كتابات الطلبة، متخذاً  
احتواء منهاج اللغة العربيـة للـصف الخـامس         : البرنامج التعليمي العالجي، لعدة أسباب منها     

األساسي على بعض المهارات اإلمالئية، ولكثرة وقوع طلبة الصف الخامس األساسـي فـي              
  . مالءاألخطاء اإلمالئية، التي رصدت بعد االطالع على كراسات اإل

  
 وهذا من شأنه يستدعي معرفة مدى فاعلية البرنامج العالجي في معالجة األخطاء اإلمالئية، 

وبصورة محددة حاولت . الهمزة، والتاء المفتوحة والتاء المربوطة، والتنوين: المتمثلة في
 :الدراسة اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي

الشائعة في كتابات طلبة الصف الخامس   العربيةألخطاء اإلمالئيةاهل تختلف درجة 
ومتغير الجنس ) ضابطة وتجريبية (في الطريقة األساسي في مدارس تربية جنوب الخليل

  ؟ما بين الطريقة والجنسوالتفاعل 

  
:                                                            أهداف الدراسة  3.1  

مج تعليمي لعالج بعض األخطاء اإلمالئية العربية الشائعة هدفت هذه الدراسة إلى اقتراح برنا
في كتابات طلبة الصف الخامس األساسي، وإلى معرفة مدى فاعلية البرنامج المقترح في 
عالج األخطاء اإلمالئية العربية الشائعة، وإلى موازنة هذا بالمنهاج المدرسي الذي يدرس 

  .بالطريقة العادية
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  4.1                                                          :    أهمية الدراسة
  : تبرز أهمية هذه الدراسة فيما يلي

تزويد معلمي اللغة العربية باألخطاء الشائعة العربية في اإلمالء ليضموها في أسئلتهم مما . 1
  .يعمل على الحد منها

جي يهدف إلى تالفي األخطاء اإلمالئية تزويد وزارة التربية والتعليم ببرنامج تعليمي عال. 2
الشائعة في كتابات طلبة الصف الخامس األساسي، ليستفيد منه المعلمون في التغلب على 

 .المشكالت اإلمالئية التي تواجه الطلبة

تزويد معلمي اللغة العربية وموجهيها التربويين بأنماط األخطاء اإلمالئية، وأساليب . 3
تخطي بعض الصعوبات التي تواجه الطلبة في اإلمالء والعمل على عالجها لمساعدتهم على 

 .رفع مستواهم وزيادة تحصيلهم

يمكن لهذه الدراسة أن تفيد المشرفين التربويين في مجال تعليم اللغة العربية، بتبصيرهم . 4
 .بفكرة البرنامج المقترح، وعرضه على المعلمين في دورات تدريبية؛ لتحسين أداء المتعلمين

فتح المجال أمام دراسات تربوية أخرى، بتقديم مقترحات لبحوث جديدة تتعلق باألخطاء . 5
الشائعة في اإلمالء العربي في مراحل تعليمية أخرى، أو متغيرات جديدة لها عالقة بمجال 

 .اإلمالء بصفة خاصة، والكتابة العربية عموماً
 

  5.1                          :                                 فرضيات الدراسة
في  )α) ≥0.05  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة :الفرضية األولى

متوسطات األخطاء اإلمالئية العربية الشائعة في كتابات طلبة الصف الخامس األساسي في 
  ).ضابطة وتجريبية(تعزى للطريقة مدارس تربية جنوب الخليل 

   

في ) α) ≥0.05 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة: لثانيةالفرضية ا
متوسطات األخطاء اإلمالئية العربية الشائعة في كتابات طلبة الصف الخامس األساسي في 

  .تعزى لمتغير الجنسمدارس تربية جنوب الخليل 

  

في ) α) ≥0.05 لةال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدال: الفرضية الثالثة
متوسطات األخطاء اإلمالئية العربية الشائعة في كتابات طلبة الصف الخامس األساسي في 

  .في التفاعل ما بين الطريقة والجنسمدارس تربية جنوب الخليل 
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:                                                           محددات الدراسة  6.1  
  : على مجموعة من المحددات اآلتيةتقتصر الدراسة الحالية

اقتصرت الدراسة على عينة من طلبة الصف الخامس األساسي التابعين : المحدد البشري
لمدارس تربية جنوب الخليل؛ نظراً ألن هذه المشكلة تتفاقم، وتحتاج إلى مزيد من الدراسات 

  .لوضع البرامج العالجية الخاصة بهذه المشكلة 
  .رت هذه الدراسة على مدارس تربية جنوب الخليل الحكوميةاقتص: المحدد المكاني
  .2010-2009أجريت هذه الدراسة في الفصل الثاني من العام الدراسي : المحدد الزماني

الهمزة، والتاء المفتوحة والتاء : اقتصار البرنامج المقترح على المهارات اإلمالئية اآلتية
  .المربوطة، التنوين

  
  7.1                                                                  :   مصطلحات الدراسة

  
  :اإلمالء

هو رسم الكلمات العربية بالشكل الصحيح والبعد عن الخطأ في الرسم، وهو أحد فروع تعليم 
، أو هو تعليم الطلبة الرسم الصحيح للكلمات بشكل صحيح )1988الروسان، (اللغة العربية 

  ).2004الجبارين،(وسريع وجميل 
  

 في - ويعرف الباحث اإلمالء بأنه أحد فروع تعليم اللغة العربية، الهادف إلى تدريب الطلبة
 على رسم الكلمات رسماً هجائياً صحيحاً، ونظم الحروف، ورسمها -إطار العمل المدرسي

رسماً صحيحاً داخل الكلمات عن طريق وضع هذه الحروف في مواضعها الصحيحة من 
لمة، مع استخدام عالمات الترقيم استخداماً صحيحاً؛ ألنه يعين على قراءة الكلمات وفهمها، الك

وفق القواعد اإلمالئية التي يدرسونها، سواء أكان ذلك باإلماء على الطلبة وهم يكتبون أم كان 
  . ذلك بكتابتهم دون أن يملي عليهم أحد

  
  : الخطأ في اإلمالء

ة كلمات القطعة المعدة الختبارهم كتابة صحيحة، وعدم رسمها عدم قدرة التالميذ على كتاب
بالشكل الصحيح الذي يتطابق مع رسمها في القطعة اإلمالئية المعدة لالختبار، سواء أكان 
  الخطأ في شكل الكلمة كلها أو جزء منها، أم كان ذلك عندما يكتب الطلبة دون أن يملي عليهم
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رة الطالب على توظيف القواعد اإلمالئية توظيفاً سليماً ، أو هو عدم قد)1995الغتامي،(أحد 
  ).1992رشوان،(أثناء الكتابة 

أما تعريف الخطأ في اإلمالء إجرائياً فهو كتابة الطلبة الكلمة العربية على غير ما اتفق عليه 
علماء اإلمالء؛ إما بحذف أحد حروف الكلمة أو إضافته أو إبداله أو تكراره، أو إشباع 

الهمزة، أو األلف اللينة، أو الكلمات التي :ت القصيرة أو العكس، أو الخطأ في رسمالحركا
تحذف بعض حروفها، أو غيرها من المهارات اإلمالئية، باإلضافة إلى عدم وضع عالمات 
الترقيم في مواضعها الصحيحة، سواء أكان ذلك باإلمالء على الطلبة وهم يكتبون أم كان ذلك 

  .ملي عليهم أحدبكتابتهم دون أن ي
  

  :األخطاء الشائعة في اإلمالء
من الطلبة الذين طبقت عليهم الدراسة الحالية أو أكثر، وهي % 25هي األخطاء الوارده عند 

نسبة مقبولة، حيث أنها نسبة تتفق وأهمية اإلمالء، وأثره في الحياة العامة  وفي المواد 
ا اللغة القومية التي تمثل األساس في دراسة الدراسية الخاصة، وأهمية اللغة العربية باعتباره

% 20المواد الدراسية كلها، أو هي األخطاء التي ترد أكثر من غيرها بين أفراد العينة بنسبة 
  ).1992رشوان،(فأكثر من عدد الطلبة 

  
  :البرنامج العالجي

، ويوضع برنامج في التعلم الذاتي يستخدم لمعالجة االنخفاض في مستوى المهارات اإلمالئية
  ).1988الروسان،(وفق التعليم المبرمج، ويقود نشاط المتعلم خطوة خطوة نحوالهدف المنشود 

ويحدد الباحث تعريف البرنامج العالجي المقترح الذي يتفق وطبيعة الدراسة الحالية ،بأنه خطة 
سي تهدف إلى عالج بعض األخطاء اإلمالئية الشائعة لدى عينة من طلبة الصف الخامس األسا

في مدارس تربية جنوب الخليل، ويتكون من بعض الوحدات التدريسية، وتتضمن كل وحدة 
فيه من االختبارات التي تعالج األخطاء اإلمالئية الشائعة، ويشتمل البرنامج على مكونات، 

مجموعة من األهداف السلوكية، واألنشطة التعليمية واللغوية، والوسائل التعليمية، : وهي
دريس المناسبة، واإلجراءات التدريسية المرتبة في خطوات واالختبارات اإلمالئية وأساليب الت

  .المتنوعة، وأساليب التقويم المناسبة
  

  :طلبة الصف الخامس
هم طلبة الصف الخامس األساسي الذين يدرسون في مدارس تربية جنوب الخليل، والذين 

  .تتراوح أعمارهم ما بين تسع إلى عشر سنوات تقريباً
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  الفصل الثاني
  

 1.2                                                                       اإلطار النظري    
  

  . المتصلة بموضوع الدراسة الحاليةالدراسات السابقة  األدب التربوي ويتناول هذا الفصل
تعريفه، وأهمية تدريسه، وأسـس     : الء من حيث   أما األدب التربوي فتضمن واقع تدريس اإلم      

تدريسه واختيار موضوعاته، وأسباب األخطاء اإلمالئية، ومكوناته التربويـة المتمثلـة فـي             
أهدافه، وأنواعه وطرائق تدريسه، وطرائق تصحيحه، وطرائق عالجه، باإلضافة إلـى بيـان             

ا يتـضمن هـذا الفـصل نبـذة         كم. مشكالت الكتابة العربية المرتبطة بتدريس اإلمالء العربي      
مختصرة عن بناء البرامج التعليمية وعالقتها ببناء البرامج العالجية في اإلمالء، عن طريـق              
بيان أهمية تحليل األخطاء كأحد مصادر بناء المناهج الدراسية والبرامج العالجية، وتوضـيح             

التـدريس واألنـشطة    عناصر بناء البرامج العالجية المتمثلة في األهداف والمحتوى وطرائق          
  .والوسائل التعليمية والتقويم

  
:تعريف اإلمالء                                                                                          1.1.2 

أمليـت الكتـاب لغـة فـي     " حيث جاء في معجم العين   :  يمكن تعريف اإلمالء لغةً كما يأتي     
" ، وورد في لـسان العـرب        )1994الفراهيدي،  " (مالل على الكاتب  أمللت، واإلمالء هو اإل   

" سألته أن يمليـه علـي     : وأمليت الكتاب ُأملي، واستمليته الكتاب    ... اإلمالء اإلمهال والتأخير  
َأملى إمالء الكتاب على الكاتـب ألقـاه        " ، ومما ذكره المنجد في هذا الباب        )1995الغتامي،  (

  ).1986معلوف، " (ما يملى من األقوال:  مفرد أماٍل وأماليعليه فكتبه عنه، واإلمالء
  

كأملـه،  : قاله فكتب، وأمـاله   :  الشيء أمّل" ملل"من مادة   ) لسان العرب (قال ابن منظور في     
وأمّل الشيء قاله،   : وأمليت الكاتب أملى، وأمللته، وُأِملُّه لغتان جيدتان جاء بهما القرآن الكريم          

ا مـن أملـى     ، وهذ )282:البقرة، اآلية ( ُ ُ}فَلْيمِلْل وِليه ِبالْعدلِ  {:ال تعالى فكتب وأماله كأملّه، وق   
وقال الفراء أمللت لغة أهل الحجاز،      ،  التضعيف  عليه الكتاب بإظهار   أن أملل : وحكى أبو زيد  

  .وبني أسد، وأمليت لغة بني تميم وقيس وتنزل القرآن الكريم باللغتين معاً
  

) أملـى ( اللغة العربية فعلين يختلفان نطقاً ويشتركان في الداللة همـا    يتضح مما سبق أن في    
 وهـذا القـول وهـذا       ، شخص يقول قوالً فيكتب آخـر      يوكال الفعلين يدالن على أ    ) أملَل(و
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االختالف ليس قاصراً على االختالف في التعريف لإلمالء فقد تعددت اآلراء في النظر إليـه               
  ). 1986معلوف، ( من فنون اللغة العربية اًفن
  

  :في القرآن الكريم بالمعاني اآلتية" ملل"وورد ذكر مادة 
الَ يْأب كَاِتب َأن يكْتُب كَما علَّمه اللّـه فَلْيكْتُـب            و {:قال تعالى : اإلمالء بمعنى ما يقال ويكتب    

لمـن  ) الكاتب( قراءة المستملي  واإلمالء بمعنى ). 282:البقرة،اآلية (ُ}ولْيمِلِل الَِّذي علَيِه الْحقُّ   
 }وقَالُوا َأساِطير الَْأوِلين اكْتَتَبهـا فَِهـي تُملَـى علَيـِه بكْـرةً وَأِصـيالً                {:قال تعالى : استماله

ابـن  " (أي تقرأ عليـه بعـد أن استنـسخها        " وقال ابن كثير في تفسير اآلية     ).5:الفرقان،آية(
  ).309:ت.كثير،ب

وكََأين من قَريٍة َأملَيـتُ لَهـا وِهـي         {:قال تعالى : أيضاً اإلمهال والتأخير  ومن معاني اإلمالء    
 ِصيرالْم ِإلَيا وَأخَذْتُه ةٌ ثُم2006أبو منديل، ) (48:الحج، اآلية (}ظَاِلم  .(  

  
هو رسم الكلمات العربية بالشكل الصحيح والبعد عن الخطأ في الرسم، وهـو أحـد               :  اإلمالء

  ).1988الروسان، . (روع تعلم اللغة العربيةف
  

علم بأصول يعرف بها تأدية الكتابـة علـى وجـه           " أما من حيث االصطالح فيقصد باإلمالء       
المبادئ العامة التي يجب مراعاتها واألخذ بها في        : ، كما يقصد به     )1995الغتامي،  ( الصحة  

 على اإلمالء تـسميات عديـدة مـن         ، ويطلق )1992أحمد،  (أثناء الكتابة؛ لحفظها من الخطأ      
  ).1988عبد الصمد، (الرسم القياسي، والرسم الهجائي : أهمها

  
مهارة يتم من خاللها تحويل األصـوات المـسموعة أو          " أن اإلمالء   ) 2004الجوجو،(وترى  

المنطوقة إلى رموز مكتوبة، مع مراعاة صحة الرسم اإلمالئي وفقاً للقواعد المتعارف عليـه،              
  .خط؛ تحقيقاً للفهم واإلفهامووضوح ال

  
عملية كتابية تتطلب مجموعة متضافرة من      " أن اإلمالء أوالرسم الكتابي   )  2004حلس،(ويرى  

المهارات والقدرات الذهنية والسمعية والبصرية والحركية واالنفعالية مع ما لدى الفـرد مـن              
  ".ية مكتوبةخبرة سابقة تمكنه من تحويل الصورة الصوتية المسموعة إلى صورة خط

   
ويعرف الباحث ـ في ضوء ما سبق ـ اإلمالء بأنه أحد فروع تعلم اللغة العربية، يهدف إلـى    
تدريب الطالب في إطار العمل المدرسي على رسم الكلمات رسماً صحيحاً، ونظم الحـروف،              
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ورسمها رسماً صحيحاً داخل الكلمات عن طريق وضع هذه الحروف في مواضعها الصحيحة             
لمة، مع استخدام عالمات الترقيم استخداماً صحيحا ألنه يعين علـى قـراءة الكلمـات               من الك 

وفهمها، وفق القواعد اإلمالئية التي يدرسونها، سواء أكان ذلك باإلمالء علـى الطلبـة وهـم                
  .يكتبون أم كان بكتابتهم دون أن يملي عليهم أحد

  
 أن تعليم مهارة اإلمالء تتضمن ثالثـة        يستنتج مما سبق أن مفهوم اإلمالء اصطالحاً يشير إلى        

جوانب متتابعة، هي إلقاء كالم ما، أو قراءته من شخص، واستماع هذا الكالم ثم كتابتـه مـن               
: شخص آخر، وهذا يعني أن عملية اإلمالء لكي تكتمل فإنه ال بد من وجـود طـرفين همـا                    

عملية اإلمالء تحتاج إلى التّريـث  فهذا يشير إلى أن   . الممِلي والمملَى عليه، أو القارئ والكاتب     
وعدم السرعة أثناء اإللقاء؛ إلعطاء السامع فرصة لكتابة ما يسمعه، وفي هذا داللـة واضـحة      

  .على العالقة بين اإلمالء واالستماع
  

قارئ وكاتب فقط،   :  أما اإلمالء لغةً فيشير إلى أن عملية اإلمالء ال تنحصر في وجود طرفين            
البه، بل تشمل ـ بجانب ذلك ـ ما يكتبه الطـالب بأنفـسهم كـالتعبير      كإمالء المعلم على ط

  .الكتابي، والواجبات المنزلية، وغيرها من الكتابة
  

 2.1.2                                :أهمية تدريس اإلمالء في مناهج تعليم اللغة العربية 

  
 ز بها اإلن         تعدة من أهم الخصائص التي تميسان، بجانب اللغـة، عـن سـائر         الكتابة خَِصيص

المخلوقات، فهي أداة لمعرفة ما كتبه اآلخرون من علوم ومعارف، ولنقل الخبرات مـن جيـل      
  ).2004الجبارين، (إلى آخر 

وأعظم دليل على قيمتها وأهميتها أن اهللا، سبحانه وتعالى، نسب تعليمها إلى نفسه، وامتن بهـا                
  ). 4-3سورة العلق، آية( "} ِبالْقَلَِمربك الَْأكْرم الَِّذي علَّم اقْرْأ و { على عباده فقال جّل شأنه

  
ويمثّل اإلمالء أحد األركان المهمة للكتابة بجانب التعبير الكتابي والخط، وإذا كانـت القواعـد               
النحوية والصرفية غايتها حفظ اللغة من الفساد واالنحراف، ووسيلة لصحة الكتابة من النواحي             

ابية واالشتقاقية، فإن قواعد اإلمالء جزء من القواعد التـي تهـدف إلـى حفـظ اللغـة               اإلعر
المكتوبة، ووسيلة لصحة الكتابة من حيث الرسم اإلمالئي، وال غنى للقواعد النحوية والصرفية             
في حفظ اللغة عن القواعد اإلمالئية؛ ألن الكتابة الخطأ أشد خطراً على اللغة من الخطـأ فـي                  

  ).1988األسمر، ( إنها تُبقي الخطأ وتُرسخه النطق؛ إذ
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 ويمكن توضيح منزلة اإلمالء بمالحظة أن الخطأ في اإلمالء قد يكون سبباً في تغيير الحقائق               
  ).2004الجبارين، (العلمية، أو التاريخية، أو األدبية 

  
لجملـة،  أن الخطأ اإلمالئي قد يشوه الكتابة، ويعـوق فهـم ا    ) 1990( ويؤكد خاطر وآخرون    

ويؤدي إلى غموض المعنى وبطء فهمه، مما ينتج عنه عدم تحقيق التواصل المنشود الذي هـو          
غاية عملية التعلم والتعليم، كما أنه يدعو إلى الحطّ من شأن الكاتب، وازدرائه، والتقليـل مـن               

  .شخصيته وقيمته
  

يف في اإلمـالء    وللضعف اإلمالئي أثر في الحياة العملية؛ حيث ال يسهل على الشخص الضع           
أن يجد عمالً في أي مؤسسة حكومية أو خاصة يحتاج العمل فيها إلى الكتابة، فينظر إلى هـذا               
الشخص على أنه ناقص التعليم، أو ُأمي مع أن عالج هذا النقص ال يحتاج منه إالّ إلـى بـذل                

  .جهد قليل؛ لمعرفة قواعد اإلمالء؛ ليعالج أخطاءه، ويتالفى عيوبه
  

مية اإلمالء على ما سبق ذكره، بل له مكانة كبيرة في العمليـة التربويـة، وممـا        ال تقتصر أه  
يؤكد ذلك عالقته بغيره من فروع اللغة العربية، ولعّل القراءة من أهم تلك الفروع التي يمكـن                 
أن يكون لها الدور الكبير في تعليم الرسم اإلمالئي الصحيح للكلمات؛ حيث أثبتـت البحـوث                

بوية التي أجريت في هذا المجال أن هناك عالقة موجبة بين القراءة والقـدرة              والدراسات التر 
على الرسم الصحيح للكلمات، فالتمكن من مهارات القراءة يساعد على التمكن مـن مهـارات               

التـي  ) Peak(ومن هذه الدراسات دراسـة بيـك        ). 1981قورة،  (اإلمالء، والعكس صحيح    
بين درجات اختبار فـي القـراءة   % 85و  % 80 بين   أشارت إلى وجود معامل ارتباط مرتفع     

واختبار في اإلمالء، ويتعلم الطالب رسم الكلمات من خالل قراءته لها، وطول النظـر إليهـا،        
ومن ثم يكون من السهل تدريب الطلبة على كتابة ما تم قراءته، وهذا يعد من العوامـل التـي                   

  ).1980مجاور، (تسهم في إعطاء اإلمالء معنى وداللة عند الطلبة 
  

ولتدريس النصوص األدبية تأثير في تعليم الرسم السليم للكلمات؛ فحفظ الطـالب قطعـاً مـن               
النصوص شعراً ونثراً يساعدهم في حفظ رسم الكلمات، وأشكال  الحـروف، والعالقـة بـين            
تدريس اإلمالء وتدريس الخط عالقة قوية؛ ينبغي على معلم أي مادة أن يحث الطـالب علـى            

يد خطّهم وتحسينه، ومن أفضل الفرص لتنمية مهارة الخط حصة اإلمالء التـي تـستهدف              تجو
الكتابة، ولكي يستطيع المعلم تنمية هذه المهارة عند طالبه، عليه أن يلجأ إلى محاسـبتهم فـي                 

  ).1995الغتامي، (حصة الخط، ووضع بعض الدرجات الخاصة به في حصة اإلمالء 
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ة المعلم لمعرفة الكلمات الوظيفية التي يحتـاج إليهـا الطلبـة فـي               فيعد التعبير الكتابي وسيل   
كتاباتهم المختلفة، ومن ثم تدريبهم على إتقان رسمها، ويسهم أيضاً التعبير الكتابي في الكـشف               
عن األخطاء اإلمالئية الشائعة في كتابات الطلبة؛ للعمل على تالفيها، كما يساعد أيـضاً علـى        

 أذهان الطالب؛ نتيجة الممارسة المستمرة للكتابة مثل القراءة تمامـاً           تثبيت الكلمة ورسمها في   
  ).1980مجاور، (
  

ولتدريس اإلمالء عالقة وثيقة بتدريس االستماع؛ ألن من العوامل األساسية في إتمـام عمليـة             
الفيـومي،  (اإلمالء تدريب األذن على سماع األصوات، وتميز الحروف المتقاربة في المخرج            

رتبط تدريس اإلمالء بسائر المواد الدراسية، وبجميع األعمال الكتابية التي يقوم بها            ، وي )1988
الطالب أثناء الدراسة وبعدها، ولتدريس اإلمالء أيضاً أثر كبير في التحـصيل الثقـافي العـام            

، وال يستغني عن اإلمالء أي علم من العلوم؛ ألن تدوينها وحفظها            )1983الهاشمي،  ( للطالب  
  ).1991زيدان وآخرون، (على الكتابة معتمد 

  
ويرى الباحث أن تدريس اإلمالء نتيجة أهميته الـسابقة، جـدير بنيـل اهتمـام المختـصين                 
والمعلمين، وحرص الطالب على إتقان مهاراته؛ فهو أداة أساسية في زيادة ثـروتهم اللغويـة،    

لكاتب على إتقان مهاراته،    ونضجهم العقلي، وتنمية قدراتهم الثقافية، ومن األهمية أن يحرص ا         
  .ألن إتقانها يجنّبه الخطأ في الكتابة، الذي هو نقص في حقه ال يمكن التساهل معه

   
 3.1.2                                           :أسس تدريس اإلمالء، واختيار موضوعاته

  
  :توضيح أسس تدريس اإلمالء، وأسس اختيار موضوعاته يأتيفيما و

  :سس تدريس اإلمالءأ: أوالً
 لكي يكون تدريس اإلمالء ناجحاً، محققاً األهداف المرسومة له، فإنه يجب مراعـاة األسـس      

  :اآلتية
  : الحرص على تنمية الحواس األربع الضرورية لتعلم المهارات اإلمالئية، وتتمثل في-أ

ساعد على رسـم     التي ترى الكلمات، وتالحظ رسم أحرفها مرتبة وفقاً لنطقها؛ مما ي           :العين*
صورتها صحيحة في الذهن، وعلى تذكرها حين يراد كتابتها؛ ولهذا يجب أن نربط بين درس               
القراءة ودروس اإلمالء، وخاصة مع الصغار، فيكتبون في كراسات اإلمـالء بعـض قطـع              
المطالعة؛ مما يعودهم زيادة االنتباه للكلمات الجديدة الصعبة، ومالحظة حروفهـا، واختـزان             

ا في أذهانهم في حصص المطالعة، وبخاصة في فترة القراءة الصامتة، كمـا ينبغـي               صوره
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للمعلم أيضاً أن يعرض الكلمات الصعبة فترة من الزمن،  ثم يمحوها قبل إمالء القطعة؛ ممـا                 
  .يهيئ للعين فرصةً لرؤية الكلمات أو االحتفاظ بها في الذهن

األصوات وترتبها؛ مما يساعد على تثبيت آثـار         فهي تسمع الكلمات، وتميز مقاطع       :األذن * 
الصور المكتوبة المرئية؛ ولهذا ينبغي اإلكثار من تـدريب األذن علـى سـماع األصـوات،                
وتمييزها، وإدراك الفروق بين الحروف المتقاربة المخارج، والوسيلة العملية إلى ذلـك هـي              

  .اإلكثار من التهجي الشفوي لبعض الكلمات قبل كتابتها
  . الذي يستخدم في التعود على النطق السليم للحروف جميعها:لسانال* 
 هي العضو الذي يعتمد عليه في كتابة الكلمة، ورسم أحرفها صحيحة مرتبة؛ لذا ينبغي               :اليد* 

اإلكثار من تدريب التلميذ تدريباً يدوياً على الكتابة؛ حتى تعتاد يده على الحركـات العـضلية؛                
ابة، فيؤدي التكامل في الجانب الوظيفي بين هذه الحواس إلـى التغلـب   مما يفيد في سرعة الكت   

عمرو، (على الصعوبات اإلمالئية، خاصة التي تخالف فيها الكتابة النطق ، بالزيادة، مثل كلمة              
  ).1988عبد الصمد، ( ،)هذا ،ولكن (، وبالنقص مثل كلمة )وقالوا 

 
، واأللفاظ بشكل مستمر؛ عـن طريـق         تعويد الطالب الرسم اإلمالئي الصحيح للحروف      -ب

  .كثرة التدريب عليها، وممارستها
 ضرورة الربط بين الكلمات وفهمها عن طريق ربط اإلمالء بالقراءة وبالعمل التحريـري   -ج

 .المتمثل في التعبير الكتابي، والواجبات الكتابية المنزلية

طلبة، في تحديد القواعد اإلمالئيـة      االستفادة من األخطاء اإلمالئية الشائعة التي يقع فيها ال        -د
 .الوظيفية التي ينبغي تدريبهم عليها، وخاصة في بداية العام الدراسي

 استخدام دروس اإلمالء في تكوين عادات الكتابة الحسنة، كالدقة، والنظافة، وغيرهـا         -هـ  
  ).1992شحاتة، (
  
  :أسس اختيار موضوعات اإلمالء: ثانياً
  :ختيار موضوعات اإلمالء ما يأتيأهم األسس المرتبطة بامن 
تحديد األهداف اإلجرائية لدروس اإلمالء؛ إذ من المعلوم أن أي مادة دراسـية ال يمكـن                . 1

تعليمها وتعلمها إال بعد تحديد األهداف الخاصة بها، ومن األهمية تحديد األهـداف الخاصـة               
هم بشكل أساسي فـي تعلـيم       بدروس اإلمالء؛ نظراً ألن اإلمالء من المواد الدراسية التي تس         

الطالب الكتابة الصحيحة التي يستعملونها ويحتاجون إليها في حاضرهم ومستقبلهم، كمـا أن             
الغتـامي،  (تحديد األهداف يساعد على االختيار الصحيح والمناسب لموضـوعات اإلمـالء            

1995.(  
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ث طرائـق  االختيار الصحيح للكلمات المراد تدريب الطالب عليها، حيث إن هنـاك ثـال        . 2
اختيارها من بين المشكالت اإلمالئية التي يقع فيهـا الكبـار،           : الختيار هذه الكلمات، األولى   

اختيارها من بين ما يستعمله الطالب في أساليبهم الكتابية التي هم في حاجة إليهـا،               : والثانية
؛ ومـن ثـم     من خالل أسلوب تشخيص األخطاء التي يقع فيها الطالب أثناء كتاباتهم          : والثالثة

انتقاء هذه الكلمات لتعليمها لهم، ولكي يكون اختيار الكلمات اختياراً جيداً، فإنه ينبغي اإلفـادة               
  ).1990خاطر وآخرون، (من هذه الطرائق مجتمعة 

 :التوزيع الصحيح للكلمات المختارة ، وهنا يمكن االعتماد على عدة معايير من بينها. 3
 
  . إلى الصعب، واالهتمام بالجانب الوظيفي لهذه الكلماتمراعاة مبدأ التدرج من السهل  .  أ
مراعاة الوقت الزمني الخاص بحصة اإلمالء، من حيث مناسبته لدراسة النص اإلمالئي،             .  ب

 ).1991جابر، ( ومعالجة المهارة اإلمالئية المستهدفة، وتدريب الطلبة عليها 

مات المطلوبة، بحيث تكون    مراعاة التنوع في الموضوعات المختارة التي تشتمل على الكل         .  ت
موضوعات علمية أو ثقافية أو اجتماعية تتصل بحياة الطلبة وبيئتهم، مع مراعاة التنـوع              

 .في أسلوب عرض هذه الموضوعات، كأن يكون أسلوباً أدبياً أو علمياً

تختار من الموضوعات المتـصلة بفـروع اللغـة العربيـة، كالقـصص، والمطالعـة،               . ث
 .وضوعات التاريخ أو الجغرافياوالمحفوظات، أو من م

يفضل أن تحتوي قطع اإلمالء على القيم، والمثل العليا، وما يتصل بـالنواحي القوميـة،               . ج
 ).1999البجة، (والوطنية، والدينية، واألخالقية 

يفضل األخذ بآراء التالميذ في اختيار القطعة اإلمالئية، كما أشارت إلـى ذلـك دراسـة                . ح
 ).2001رضوان، (

 .راعى في القطعة اإلمالئية أال تتخللها ألفاظ عاميةي  . خ

 .أن تحتوي القطعة على الهدف اإلمالئي المراد تحقيقه لدى الطلبة  .  د

 .أال تكون القطعة طويلة أو قصيرة، حتى ال تخّل باألهداف المرجوة من تدريسها  .  ذ

 . أن تكون القطعة وحدة واحدة، بحيث تُعطى في درس واحد فال تتجزأ  . ر
 

أسس تدريس اإلمالء واختيار موضوعاته، يرى الباحث أن عملية اإلمالء سواء            بعد عرض   
أكانت من طرف واحد ـ أي أن يكتب الشخص بنفسه دون إمالء أحد عليه ـ أم كانت مـن    

هما الُمملي والُمملَى عليه، فإنه ال بد أن توظّف فيها الحواس األربع الخاصة بـتعلم               : طرفين
أكثـر  ) اللسان( حتى تتم هذه العملية بدقة وإتقان، وتعد حاسة النطق   المهارات اإلمالئية؛ وذلك  

الحواس األربع وظيفية في عملية اإلمالء؛ فالُمملي يحتاج إليها في النطق بالحروف، والتمييز             



 19

بين المتقارب أو المشترك منها في المخرج الصوتي، والُمملى عليه أو الكاتب حـين يكتـب                
جي حروف الكلمة شفوياً قبل كتابتها؛ مما يساعده على صحة كتابـة            بنفسه يحتاج إليها في ته    

  .تلك الكلمات
  

 وترتبط أسس تدريس اإلمالء بأسس اختيار موضوعاته؛ فالنجاح فـي اختيـار موضـوعات      
اإلمالء يعني النجاح في تدريسه من حيث إتقان مهاراته، والتغلب على المـشكالت اإلمالئيـة               

ة في مراحل التعليم المختلفة، ومما يؤكد العالقـة الوثيقـة بينهمـا             التي تشيع في كتابات الطلب    
اهتمام كّل منهما بعملية تشخيص األخطاء اإلمالئية؛ لالستفادة من هذه األخطـاء فـي تحديـد                
القواعد اإلمالئية الوظيفية التي ينبغي تدريب الطلبة عليها، وفي اختيار الكلمات الوظيفية  التي              

  .مالءتتضمنها موضوعات اإل
  

 4.1.2                                                            :ألخطاء اإلمالئيةاأسباب  
 ال شك فيه أن شيوع األخطاء اإلمالئية، ال يمكن إرجاعه إلى سبب واحـد، بـل هنالـك                   مما

  :أسباب مترابطة ساعدت على انتشارها بين الطلبة، ولعّل من أبرز تلك األسباب ما يأتي
  
  :أسباب عضوية: أوالً

تبدو في ضعف قدرة التالميذ على اإلبصار، فقد يؤدي هذا الضعف إلى التقاط التلميذ لصورة               
الكلمة التقاطاً مشوهاً، فتكتب كما شوهدت بتقديم بعض الحروف، وتـأخير بعـضها، وأمـا               

بـارين،  الج( ضعف السمع فقد يؤدي إلى سماع الكلمة بصورة ناقصة أو مشوهة أو مبدلـة               
2004.(  

  
  :أسباب تتعلق بالمعلم: ثانياً

 ويقصد بها ضعف اإلعداد العلمي والمهني للمعلمين، وقد أدركت بعض الجهات المسؤولة هذا             
  .األمر، فعملت على تأهيل المعلمين علمياً ومسلكياً

  
لـى  ولقد الحظت على طلبة التربية العملية ـ حتى الذين هم ع :"يقول الدكتور زكريا إسماعيل

وشك التخرج من كليات التربية ـ كثيراً ما يخطئون في أبسط القواعد النحوية، وفـي أبـسط    
وهذا مرده إلى سوء اإلعداد، وعدم اكتراث المعلم بمهنته، وربمـا عـدم             . الكلمات في الكتابة  

 رغبة بعضهم في تدريس مادة اللغة العربية، وما التحق بكلية التربية أو كلية اللغة العربيـة إال                
ومن جهة أخرى يعتقد بعضهم أن طريقة التدريس عامـل          ". للحصول على مؤهل جامعي فقط    
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مستقل عن العوامل السابقة، ولكن ارتباط الطريقة بالمعلم والمعلم بالطريقـة شـيء أساسـي،            
فالمعلم المعد إعداداً مهنياً جيداً يستخدم الطرق الجيدة في التدريس، والمعلم الذي يرغـب فـي               

  ).1991إسماعيل، (دريس، ويؤمن بها، يقدم إنتاجاً أفضل مهنة الت
  

إن المعلم مسؤول عن معالجة أخطاء الطلبة في اإلمالء ليس في دروس اللغة العربية وحـدها                
بل في مواد التعليم جميعها، وإذا تضافرت جهود المعلمين في مختلف المواد الدراسية لمعالجة              

  . بكثير من االقتصار على معلمي اللغة العربيةهذه األخطاء، فإن النتيجة ستكون أفضل
  

 والمعلم مطالب أن يهتم اهتماماً كبيراً بتفهيم طلبته القواعد اإلمالئيـة الـصحيحة وتـصحيح               
كراساتهم باستمرار، وحصر األخطاء اإلمالئية التي يقعون فيها، ومناقشتهم فيها، وبيان وجـه             

  .الصواب فيها
  
  :أسباب تتعلق بالطالب: ثالثاً

 ومن هذه األسباب السبب السيكولوجي، ويتمثل في الخوف والتردد وعدم الثقة، والخوف مـن       
الفشل، وهذه أمور تؤثر في تعلم الطالب، ولذا فإنه يجب على المعلم أن ينتبه إلى ذلـك كلـه،                   
ويحاول أن يعالجه معالجة تربوية واجتماعية ليخلص طالبه من هذه األمور التي تـؤدي إلـى            

  .طالب في القراءة، ويؤدي بدوره إلى ضعف الطالب في اإلمالءتخلف ال
  

التعب والنسيان، وضعف الحواس وانخفاض مستوى الذكاء،       :  ومنها السبب الفسيولوجي، مثل   
وعدم القدرة على التركيز، وضعف المالحظة البصرية، وعيوب النطق، ويتطلـب الموقـف             

وأن يعالجها بالتعـاون مـع اإلدراة المدرسـية،    التعليمي من المعلم أن ينتبه على هذه األمور،  
وأولياء أمور الطلبة، ومراعاة الفروق الفردية، واستخدام الوسائل التعليميـة المناسـبة لمثـل              

  .هؤالء الطلبة
  

 ومن هذه األسباب أيضا إهمال الطالب وعدم ميله إلى النظام والتنظـيم مـن جهـة، وعـدم                  
، وقد يعود ذلك إلى عدم وجود  حافز، أو كما يسميه            اهتمامه واكتراثه بدروسه من جهة أخرى     

بعض التربويين، عدم وجود الهادفية من التعلم، فخلو األداء أو االستجابة من المكافأة يفقـدها                
أهميتها وقوتها عند التعلم، فالحافز أو المكافأة سواء أكانت مادية أم كانت معنوية أمران مهمان               

إن المعلم مطالب بإثارة الحوافز والتشجيع وزيادة رغبة التعلم لدى          لتعلم الكتابة والهجاء، ولذا ف    
  ).2008نظام التعليم المفتوح، (طلبته، واالبتعاد عما يمكن أن يؤدي إلى اإلحباط لديهم  
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  :أسباب تتعلق باألسرة: رابعاً
 إن تعاون األسرة شرط أساسي في إنجاح العملية التعليمية، وإن رعاية الوالـدين فـي البيـت             
لألبناء ومساعدتهم في القيام بواجباتهم البيتية، وتوجيههم توجيهاً تربوياً يؤدي إلى رفع مستوى             
تحصيلهم العلمي وأدائهم اللغوي، وإن القراءة السليمة تؤدي بالطالب إلى الكتابـة الـصحيحة،              

  .ألن معنى الكلمات وصورها يعلق بأذهان الطلبة بصورة صحيحة وسليمة
  

ة مع المدرسة في مجال معالجة ضعف الطلبة في اإلمالء يؤدي إلـى رفـع               وإن تعاون األسر  
مستوى أداء الطالب الكتابي، وإذا فُقد التعاون بين األسرة والمدرسة، فإن الطالـب الـضعيف               
سيستمر ضعفه، وتقل فرص تعلمه، كما أن عناية األسر بتعليم أبنائها تخضع ألسـباب كثيـرة          

ين، والعناية الجيدة والمتابعة المـستمرة، والحالـة االجتماعيـة،          المستوى الثقافي للوالد  : منها
والبيئة التعليمية، وفرص التعلم، فهذه األسباب جميعاً تؤثر إيجاباً أو سلباًً فـي عمليـة الـتعلم                 

  ).2008نظام التعليم المفتوح، (والتعليم 
  

  : أسباب تتصل بخصائص اللغة المكتوبة: خامساً
عد اإلمالء، واختالف صورة الحرف باختالف موضعه من الكلمـة،          وتتمثل في الشكل، وقوا    

  ).2004الجبارين، ( واإلعجام والوصل والفصل، واستخدام الحركات واإلعراب 
  

وارتباط القواعد اإلمالئية بالقواعد النحوية، وتعدد القواعد اإلمالئية؛ قد يترتب عليه ضـعف             
جات على النظام الصوتي للغة؛ فيؤدي إلـى رسـم          الكتابة اإلمالئية لدى التالميذ، وتأثير الله     
، تأثير اللهجة اإلنجليزيـة للـسود       )Donna,1971(بعض الحروف خطأ، وقد أكدت دراسة       

  .على األداء اإلمالئي لألطفال الذين يتحدثون اللغة اإلنجليزية
  

  :أسباب تتعلق باإلدارة المدرسية والنظام التعليمي: سابعاً
ين أعباء كثيرة، واكتظاظ الفصول بالطلبة، وعـدم وجـود حـوافز            وتتمثل في تحميل المعلم   

، وعـدم متابعـة     )2004الجبـارين،   ( تشجيعية للمعلمين األكفياء، والترفيع التلقائي للتالميذ       
بعض مديري المدارس ألعمال المعلمين من جهة، وعدم اكتراثهم بنتائج التالميذ مـن جهـة               

ريبية وتثقيفية ألولياء األمور، ومن األسـباب قلـة         أخرى، وضعف االهتمام بإقامة دورات تد     
الحصص اإلمالئية لمبحث اإلمالء، وكذلك إسناد تـدريس اللغـة العربيـة لمعلمـين غيـر                
متخصصين، أو غير مؤهلين تربوياً خاصةً في المرحلة االبتدائية، وعدم تزويـد المكتبـات              

 وخصوصاً في مبحـث اإلمـالء،       المدرسية بأحدث الدراسات العلمية الخاصة باللغة العربية،      
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ومن األسباب المهمة إن موجهي المرحلة اإلبتدائية يدركون أن هناك أخطاء يقع فيها التالميذ              
ولكنهم ال يتخذون خطوات إيجابية توضح للمعلم أنواعها، وخطة عالجها، وهذا ما أشـارت              

المـوجهين ـ   ، ويضيف الباحث إلى هذه األسباب ميل بعـض  )1978شحاتة، ( إليه دراسة 
  .لدى تقويمهم أداء المعلمين ـ إلى الذاتية؛ مما ينعكس على أداء المعلم إيجاباً أو سلباً

  
  :أسباب تتعلق بطريقة التدريس، والوسائل، واألنشطة: ثامناً

إن تدريس اإلمالء يقوم على أساس طريقة اختبارية، بحيث يختبر الطلبة في كلمـات صـعبة     
يذ يقتصر عالجها على ما يقع في كراسـات اإلمـالء، وإهمـال             ومطولة، وإن أخطاء التالم   

، واستخدام المعلـم    )1992شحاتة،  ( التهجي السليم، وعدم مشاركة التلميذ في تصويب الخطأ         
الطرق التقليدية في تدريسه لإلمالء، وعدم إفادته مـن الوسـائل المعينـة، وعـدم تـشجيعه           

أسـلوب  : ب التي تعين على تعلم اإلمـالء مثـل      للمشاركة الطالبية، فهناك العديد من األسالي     
  ).1999زقوت، ( الجمع والبطاقات، وغير ذلك 

  
المنظمـات  :  ومن هذه األسباب، غياب األساليب التعليمية الحديثة في تدريس اإلمالء، ومنها          

المتقدمة، والخبرة الدرامية، والسرد القصصصي، وخرائط المفاهيم، ولعب األدوار، وأساليب          
 الذاتي، وغير ذلك، وكذلك االقتصار على األنشطة الصفية، وإهمال األنشطة الالصـفية       التعلم

المتمثلة في إقامة ناٍد للغة العربية، وتنشيط دور اإلذاعة المدرسية، وعدم تشجيع الطلبة علـى               
  ).2004الجوجو، ( توظيف آلية التفكير المنظم، في عالج األخطاء اإلمالئية الشائعة بينهم 

  
عرض أسباب األخطاء اإلمالئية، يرى الباحث أن هناك أسباباً أخـرى، منهـا مـايتعلق                بعد  

بالمنهاج من حيث مواءمته لرغبات الطلبة وحاجاتهم، وميولهم، وأعمارهم الزمنية، ومنها مـا             
  عدم وجود مقرر لتدريس اإلمالء، وعدم ربط المحتوى بالمواد: يتعلق بالمحتوى ، مثل
عدم التنويع في طرائق تصحيح اإلمالء وفقاً       : ها ما يتعلق بالتقويم، مثل    الدراسية األخرى، ومن  

لمستوى التالميذ، وكذلك إحجام معلمي المواد الدراسـية األخـرى عـن معالجـة األخطـاء                
  .اإلمالئية
 5.1.2                                                             :شيوع األخطاء اإلمالئية 

عدم قدرة الطالب على رسم الكلمة بالشكل الـصحيح وفـق قواعـد             : أ اإلمالئي   يقصد بالخط 
فـأكثر  %20اإلمالء المقررة، أما الخطأ اإلمالئي الشائع فيقصد به الخطأ الذي يحدث بنـسبة              

  ).1999أبو صواوين، (
  



 23

لغـة   ويبدو أن الشكوى من األخطاء اإلمالئية تمثل قدراً مشتركاً من الهم، والناظر في مادة ال              
اإلنجليزية يرى أن صعوبات اإلمالء فيها يفوق بكثير صعوبات اإلمالء في اللغة العربية، ولقد              

هـذا  :" أيد ذلك فندريس في معِرض حديثه عن الخالف بين لغة الكالم ولغة الكتابـة، بقولـه               
 الخالف يتجلى في أوضح صوره في مسألة الرسم، فال يوجد شعب ال يشكو منه، إن قليالً وإن                
                  كثيراً، غير أن ما تعانيه الفرنسية واإلنجليزية من جرائه، قد يفوق ما في غيرهما ، حتـى إن

، المـشار إليـه فـي       )1950فنـدريس،   ".(بعضهم يعد مصيبة الرسم عندنا كارثـة وطنيـة          
  ).2004الجوجو،(
  

مـشرفين، ومعلمـين،    : ويزيد من هذه الشكوى كثرة التذمر في معظم األوساط التربوية مـن           
وأولياء أمور، ومن تدني مستوى أبنائهم في اإلمالء، إضافة إلى ما يجأر به صوت الجامعـة                 
من صيحات شبه غاضبة على نظام التعليم األساسي، وما أورثه من مرض إمالئي استـشرى               
في جميع المراحل التعليمية، سواء أكان ذلك على مستوى طلبة كليات التربية، أم كـان علـى                 

  .علمين الذين هم بصدد ممارسة مهنة التدريسمستوى معاهد الم
  

ولقد تسربت تلك األخطاء إلى وسائل اإلعالم المقروءة، والمسموعة، والمرئية ـ بل إن منهـا   
ما هو مستحكم فاٍش، لدرجة يظن معها أن الصواب يعد خطًأ، وقد اكتـسبت هـذه األخطـاء                  

تصحيحه يحتاج إلى اثبـات متـأن، وقـد    مشروعيتها باالستعمال المتكرر بين الناس؛ لذا فإن        
  .وجود هذا الضعف الملموس في تمثيل المهارات اإلمالئية) 1991المالح، (أكدت دراسة 

  
وقد لمس الباحث ذلك بحكم خبرته في حقل تعليم اللغة العربيـة للمرحلـة اإلبتدائيـة، ومـن                  

بعض الدراسات السابقة،   اطالعه على كتابة طلبة الصف الخامس األساسي، كما استنار بنتائج           
الهمـزة  : التي حددت األخطاء اإلمالئية الشائعة لدى تالميـذ الـصف الخـامس فيمـا يـأتي        

المتوسطة، وتاء التأنيث بنوعيها، والهمزة في أول الكلمـة، والهمـزة المتطرفـة، والتنـوين               
، )1978 شـحاتة، (بأنواعه، واأللف اللينة، والمد بأنواعه، وقلب الحركات، وإبدال الحروف،          

ومنها أيضاً همزة الوصل في بداية األسماء السبعة وأل التعريف، والالم الشمـسية، وتنـوين               
، ويضاف إلى ما سـبق      )1989عليان،  (الكلمات التي ال تلحقها ألف عند تنوينها بتنوين الفتح          

  .        الخلط في التاءالمربوطة
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 ولعّل التصدي لهذه األخطاء ومعالجتها، ال يتحقق بإعالن الضيق والجأر بالشكوى، بقدر مـا              
يكمن في تحليل تلك األخطاء، ومعرفة األسباب المؤدية إلى وجودها، ووضـع شـتى الـسبل           

  .لمعالجتها؛ حتى يتخلص المتعلمون من تلك األخطاء، وتبرأ كتاباتهم مما يشوهها
  

 6.1.2                                                               :أهداف تدريس اإلمالء 
يهدف تدريس اإلمالء، في مراحل التعليم العام إلى تحقيـق األهـداف المرتبطـة بـالنواحي                

  :التعليمية، والفسيولوجية، والخلقية، ومن أهمها
الفهم يأتي عـن طريـق     اإلسهام في تحقيق الوظيفة األساسية للغة، وهي الفهم واإلفهام، ف          .1

زيادة معلومات الطالب بما تتضمنه القطعة اإلمالئية المختارة من أنواع الخبرة، وفنـون             
الثقافة، والمعرفة، أما اإلفهام فيتحقق من إكساب اإلمالء الطالب قدرة التعبير عمـا فـي               

تابـة  نفسه من أفكار ومشاعر بكتابة سليمة، تتفق واألصول الفنية التي تـضبط نظـم الك              
  ).2004سالمة، (حروفاً وكلمات، بحيث تمكّن القارئ من الفهم الصحيح لما هو مكتوب 

تحقيق مبدأ التكامل في تدريس اللغة العربية عن طريق اتصال اإلمالء بالفروع األخـرى         .2
للغة العربية، واالهتمام به أثناء حصص هذه الفروع جميعها، والعناية بهذه الفـروع فـي     

 .حصة اإلمالء 

لتركيز في التدريبات اإلمالئية على التمييز بين الحروف المتشابهة في الرسم اإلمالئـي             ا .3
إلـخ؛ وذلـك حتـى ال    ....التي ال يفرق بينها إال اإلعجام، كالدال والذال، والراء والزاي      

يختلط بعضها ببعض بشكل يوقع القارئ للمادة المكتوبة في اللبس، ويتطلب هـذا األمـر            
 ).1987معروف، (من هذه الحروف حقه من الوضوح كتابةً ونطقاً إعطاء كل حرف 

تدريب الطلبة على استخدام عالمات الترقيم في مواضعها الصحيحة، وذلك في كتابـاتهم              .4
المختلفة وخصوصاً في الواجبات المدرسية، وما يتعلق بها من تدريبات وأنشطة كتابيـة؛             

 ).1995الغتامي، (حياتهم لتصبح عادة مالزمة لهم في كتاباتهم في مراحل 

تعويد الطلبة تنظيم كتاباتهم في سطور وجمل وفقرات، والحرص على جمـال الكتابـة،               .5
 ).1983الهاشمي، (والدقة، واالنتباه، والترتيب، وقوة المالحظة والنظافة 

تمرس الحواس اإلمالئية على اإلجادة واإلتقان، وهذه الحواس هي األذن التي تسمع مـا               .6
 .اليد التي تكتب، والعين التي تلحظ أشكال الحروف، وتميز بينهايملَى، و

 ).2000عامر، (تعويد الطلبة الِجلسة الصحيحة أثناء الكتابة، والدقة في إمساك القلم  .7

تعويد الطلبة حسن االستماع، واإلنصات، واختزان المعلومات واستدعاءها عند الحاجـة            .8
 ).1999زقوت، (
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ى الطلبة، كالصدق، واألمانـة، والتعـاون لتـصحيح أخطـائهم           تدعيم القيم اإلسالمية لد    .9
 .بأنفسهم، وتبادل كراسات زمالئهم

تدريب الطالب على أساليب التعلم الذاتي، وذلك من خالل ممارستهم تصحيح أخطـائهم             .10
  .بأنفسهم

 
بعد العرض السابق ألهداف تدريس اإلمالء، يرى الباحث أن أهداف تـدريس اإلمـالء فـي                

تعليم العام تتصف بالشمول من حيث تناولها األهداف المرتبطة بالجوانب التعليميـة،            مراحل ال 
والفسيولوجية، والخُلقية، ومن حيث تعرضها لألهداف المعرفية، والمهارية، والوجدانية؛ فهـي           
تسعى إلى تعليم الطلبة القواعد اإلمالئية الالزمة إلتقان رسم الحروف رسماً إمالئياً صـحيحاً،              

ف الحواس األساسية في عملية الكتابة، إضافة إلى غرس القيم اإلسالمية فـي نفـوس                وتوظي
وهـذه  . الطلبة كالصدق، واألمانة، والتعاون، وكذلك القيم الخُلقية كالنظام، والنظافة، والجمال         

  .  هي األهداف الي ينبغي توافرها في المواد الدراسية جميعا في مراحل التعليم
  

 6.1.2                                                    :ائق تدريسهأنواع اإلمالء وطر 
يتنوع اإلمالء، وتتعدد طرائق تدريسه من مرحلة دراسية إلى أخرى؛ طبقاً لمراحل النمو التي              
يمر بها الطلبة؛ لذا تساعد معرفة خصائص الطلبة في المراحل المختلفة مؤلفي مناهج اإلمالء              

ع اإلمالء المناسب لكل مرحلة دراسية، بما يتالءم مع المستوى العمري للطلبـة             على تقديم نو  
، مع مراعاة مبدأ التدرج الطبيعي لهذه األنواع من حيث االنتقـال            )1984ظافر والحمادي،   (

  ).1979أحمد، (من السهل إلى الصعب 
  

ألساسـية الـدنيا     وفي ضوء ما سبق يمكن القول إن هناك أنواعاً من اإلمالء تسود المرحلة ا             
  .أكثر من المراحل الدراسية األخرى، كاإلمالء المنقول واإلمالء المنظور

  
أما في المرحلة األساسية العليا، والمرحلة اإلعدادية، فهناك نوعان من اإلمالء مرتبطان بهما،             

  ).1986الركابي، (وهما اإلمالء االستماعي أو غير المنظور، واإلمالء االختباري 
  :اول هذه األنواع بشيء من التفصيل على النحو اآلتيويمكن تن
  :اإلمالء المنقول: أوالً

ويعنَى به النسخ الموجه، وهو أن ينقل الطلبة القطعة من كتابهم، أو عن الـسبورة، أو عـن                  
بطاقة كبيرة كتبت عليها ـ وذلك بعد أن يفهموا معناها ويتدربوا ـ بوسـاطة النظـر علـى      

  ).2002جابر، (ومن ثَم تُملَى عليهم القطعة جزءاً جزءاً، ثم يكتبونها تهجي كلماتها شفوياً، 
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ويناسب هذا النوع من اإلمالء طلبة الصفين األول والثاني، وأحياناً الصف الثالث االبتـدائي              
، ويمكن أن يمتد إلى الصف الرابع، أما الـصفان األول والثـاني مـن        )2001أبو الهيجاء،   (

ال تخصص لهما حصص لإلمالء، وإنما يتصل الهجاء بالقراءة في هـذين            المرحلة االبتدائية ف  
  .الصفين

  
  :أهداف تدريس اإلمالء المنقول

  : يحقق درس اإلمالء المنقول كثيراً من الغايات اللغوية والتربوية، منها
  .تقوية انتباه الطلبة إلى رسم الكلمات، ومالحظة أجزائها وحروفها، وإدراك الفروق بينها. أ
 . تعويدهم حسن الخط، وجودة النسخ، وحسن المحاكاة.ب

 ).2001أبو الهيجاء، (الجِِلسة الصحيحة أثناء الكتابة . ج

  .فيه تدريب على القراءة، وتدريب على التعبير الشفوي. د
 ).1975إبراهيم،( تعويد التالميذ النظام والتنسيق. هـ

 .الصعبةإكساب الطلبة ثروة لغوية، بتعرف معاني المفردات . و

  .التركيز على النواحي الفسيولوجية المتمثلة في تقوية عضالت اليد أثناء الكتابة. ي
  

  :خطوات تدريس اإلمالء المنقول
  :يمكن اتباع الخطوات اآلتية أثناء تدريس اإلمالء المنقول

التمهيد لموضوع القطعة اإلمالئية على نمط التمهيد لدرس القراءة، أو بعرض النمـاذج أو              . 1
 .الصور، واستخدام األسئلة الممهدة

عرض القطعة اإلمالئية، وهي إما أن تكون في الكتـاب، أو البطاقـة، أو علـى سـبورة               . 2
 .إضافية

 .قراءة المعلم للقطعة قراءة نموذجية، تتلوها قراءات فردية للطلبة. 3

 .مناقشة الطلبة في المعنى العام للقطعة، للتأكد من فهمهم ألفكارها. 4

البة الطلبة بتهجي الكلمات الصعبة المراد تدريبهم على كتابتها، ويحسن تمييزها بلـون             مط. 5
 .مخالف، أو بوضع خطوط تحتها، ومن ثم مطالبتهم باإلتيان بكلمات مشابهة لها

إخراج الكراسات، وأدوات الكتابة، وكتابة التاريخين الميالدي       : النقل، ويراعى فيه ما يأتي    . 6
  .لقطعةوالهجري، وعنوان ا

  .إمالء القطعة على الطلبة كلمةً كلمةً، مستعيناً بمؤشر خاص في حال استخدام السبورة. 7
 .سير جميع الطلبة معاً في الكتابة. 8
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قراءة المعلم للقطعة مرةً أخرى، إلصالح ما وقعوا فيه من خطأ أو تدارك ما فـاتهم مـن                  . 9
 .نقص

 .جمع الكراسات بطريقة منظمة. 10

لكراسات، ومناقشة بعض الصعوبات التي تواجه الطالب أثناء كتابـة القطعـة            تصحيح ا . 11
  .اإلمالئية

كما يراعى في درس اإلمالء المنقول أن تكون القطعة المنقولة مناسـبة للطلبـة، مـن حيـث          
  ).1986سمك،( طولها، ومعناها، وأسلوبها، وأن تتصل بخبراتهم وتجاربهم 

ء النقل األصم، والتكرار المرهـق الـذي يحمـل علـى      ومما يؤخذ على هذا النوع من اإلمال      
  ).1984ظافر والحمادي،(الطلبة، وعدم التصحيح 

  
  :اإلمالء المنظور: ثانياً

 وفيه يعرض المعلم القطعة اإلمالئية على السبورة، أو في كتاب، أو بطاقة ويكلفهم قراءتهـا،               
 الذاكرة، ثم تحجب عنهم، ويأخذ      ويناقشهم في معناها، وتهجي كلماتها شفوياً من النص، ثم من         

  ).2002جابر، (المعلم في إمالئها عليهم 
الثالث والرابع، ويمكـن أن     : ويرى بعض التربويين أن هذا النوع من اإلمالء يناسب الصفين         

و       ) 1995المقوسـي،   (يمتد إلى الصف الخامس بحسب مستوى الطلبة، كما أشار كـل مـن              
اسب الصفين الثالث والرابع، وقـد يناسـب الـصف الخـامس            ، إلى أنه ين   )1999أبومغلي،( 

  .األساسي
  

  :أهداف تدريس اإلمالء المنظور
  : من أهداف تدريس اإلمالء المنظور ما يأتي

  .ترسيخ صور الكلمات عن طريق التذكر البعدي. أ
ظــافر (المـساعدة علـى تنميـة مهـارات التالميـذ فـي المالحظـة والكتابـة بدقـة          . ب

 ).1984والحمادي،

 .فيه تدريب على حسن اإلصغاء وحسن الخط، حال كتابة المعلم للقطعة بخطّ يده. ج

 .إكساب التالميذ ثروة لُغوية؛ إذا عرفوا معاني الكلمات الصعبة. د

  :خطوات تدريس اإلمالء المنظور
  :وتسير خطواته على النحو اآلتي

  .التمهيد للدرس. 1
 .قراءة القطعة قراءة واضحة. 2
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 .لطلبة القطعة مع تفسير الكلمات الصعبةقراءة ا. 3

 .التدريب العملي على كتابة الكلمات الصعبة في القطعة تدريباً كافياً. 4

 .االستعداد لكتابة القطعة اإلمالئية. 5

 .حجب القطعة عن أنظار الطلبة أو محوها، إذا كانت مكتوبة على السبورة. 6

  .تصحيح الكراسات. 7
 

أن تطول الفترة نوعاً ما بين التأمل النظري والكتابـة؛ ليتـسنى للـذاكرة      ومما يحسن تربوياً    
، ويراعى أيضاً أن يكون إمـالء المعلـم         )2004الجوجو،  ( اختزان الكلمات، ويسهل تذكرها     

بصوت واضح ال يرهق األذن، وبسرعة معقولة، ومناسبة لمستوى الطلبة، وأن يكون إمالؤها             
طلبة اإلصغاء لما يملى عليهم، ويفضل تنبيه الطلبة على مراعاة          مرة واحدة ال تتكرر؛ ليتعود ال     

عالمات الترقيم أثناء الكتابة، إضافة إلى االستعانة ببعض الوسائل التعليميـة لتـذكر الكلمـات     
  .الصعبة

  
  :، وطريقة تدريسه)غير المنظور(اإلمالء االستماعي : ثالثاً

ى القطعة التي يقرؤها المعلم، ثم يناقشهم فـي         طريقة هذا النوع من اإلمالء أن يستمع الطلبة إل        
معناها العام، وتهجي كلمات مشابهة لما فيها من الكلمات الصعبة؛ حتـى يـستطيع الطـالب                
استنتاج قاعدة كتابة تلك الكلمات الصعبة الواردة في القطعة اإلمالئية؛ ممـا يـساعدهم علـى                

 المعلم القطعة للمرة الثانيـة، بعـدها يملـي          كتابتها كتابة صحيحة أثناء عملية اإلمالء، ثم يقرأ       
عليهم القطعة، وبعد االنتهاء من اإلمالء يقرأ المعلم القطعة مرة ثالثة؛ ليكتب الطالب مـا قـد                 

تُصحح بعد ذلك كراسات الطـالب ـ بإحـدى طرائـق     . يكون فاتهم من كلمات أثناء اإلمالء
أخطأ فيها الطالب، عن طريق ربطهـا  التصحيح المعروفة ـ ثم تُناقش الكلمات الصعبة التي  

  ).1975إبراهيم، (بالقواعد اإلمالئية المقررة عليهم 
ويناسب هذا النوع من اإلمالء طالب الصفين الخامس والـسادس مـن المرحلـة االبتدائيـة،            

بأن تدريس طـالب الـصف      ) 1989عطا،  (وتالميذ المرحلة اإلعدادية، وهو ما أكدته دراسة        
تي تعتمد على تقديم القاعدة ـ سواء عن طريق االستماع أم عـن طريـق    السادس بالطريقة ال

  .االستنباط ـ أمر يناسب هذا الصف
  

 وتتمثل القيمة التربوية لهذا النوع من اإلمالء، في تنمية العديد من المهارات، يتلخص أهمهـا               
بط أصوات  في مالحظة أصوات الكلمات والحروف، والتمييز بين المتشابه والمختلف منها، ور          
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الكلمات بالمعاني الدالة عليها، والتقاط الصورة السمعية للكلمات والحروف، واالحتفاظ بها في            
  ).1984ظافر والحمادي، (الذاكرة، وسهولة استدعائها، واالعتماد عليها عند الكتابة 

  
  :اإلمالء االختباري، وطريقة تدريسه: رابعاً

الـسادس والـسابع مـن    : مالء، وهو يناسب الصفينوهذا النوع يمثل المرحلة األخيرة من اإل      
وفي هذا النوع من اإلمالء يركز على تطبيق        . مرحلة التعليم األساسي، وقد يمتد إلى ما بعدهما       

القواعد في اإلمالء، وبخاصة قواعد كتابة الهمزة والتمييز بين الحـروف المتـشابهة، والتـاء          
وأل الشمسية والقمرية، وغيرها مـن القواعـد      المربوطة والتاء المفتوحة، واأللف المقصورة،      

  ).2008نظام التعليم المفتوح، ( 
  

ويهدف هذا النوع من اإلمالء إلى قياس المستوى الذي وصل إليه الطلبة في الرسم اإلمالئـي،            
والوقوف على مدى استخدامهم المهارات اإلمالئية التي درسوها مسبقاً في كتابة الكلمات كتابة             

 يعني أالّ يكون اإلمالء االختباري وسيلة لعد األخطاء التي يقع فيها الطـالب،              وهذا. صحيحة
  .وإحصائها عليهم، وإنما ينبغي أن يكون وسيلة لتعليم الرسم الصحيح للكلمات

  
 ومن األمورالواجب مراعاتها في اإلمالء االختباري عدم تضمن القطعة المستخدمة فيه كلمات            

طالب، ولم يتدربوا عليها؛ وذلك حتى ال يطـالبوا بكتابـة مـا ال              تخضع لقواعد لم يدرسها ال    
يعرفون، ولئال يضطر المعلم إلى شرح قواعد كتابة تلك الكلمات، ومناقشتها إمالئياً أو كتابتهـا   
على السبورة قبل عملية اإلمالء؛ مما يؤدي إلى ابتعاد هذا اإلمالء عن الهدف المقصود منـه؛                

ويـسير هـذا    . اعد المتضمنة في هذه القطعة مما سبق معرفته للطالب        لذا ال بد أن تكون القو     
الفيـومي،  (النوع من اإلمالء حسب خطوات اإلمالء االستماعي مع حـذف خطـوة التهجـي      

1988.(  
  

ويعد اإلمالء االختباري أصعب أنواع اإلمالء السابقة بالنسبة إلى الطالب؛ وذلك لمـا يحتاجـه      
ف عند سماع أصواتها، ولما يتطلّبه من تذكّر القواعد التي          من جهد في استرجاع صور الحرو     

وبناء على ذلك ينبغي أن يعطى هذا اإلمالء        ). 1995الغتامي،  (تحدد كيفية كتابة هذه الحروف      
للطلبة على فترات معقولة؛ حتى تتّسع الفرص لتعلـيم قواعـد رسـم الحـروف والكلمـات،               

  ).1990صقر، (ومدى استيعابهم والتدريب عليها، مع مراعاة أعمار الطلبة 
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بعد استعراض األنواع السابقة لإلمالء، وطرائق تدريسه، يرى الباحث أن أوجه االتفاق بـين              
اإلمالء االستماعي، واإلمالء االختباري تتمثل في اهتمام كال النـوعين بمعرفـة المهـارات               

ا؛ وذلك إلعـادة تدريبـه علـى        اإلمالئية التي أتقنها الطالب، والتي لم يتقنها بعد دراسته إياه         
كمـا  . المهارات التي لم يتقنها عن طريق شرح قواعدها، وإعطاء مزيد من األمثلـة عليهـا               

يحرص هذان النوعان على تدريب الطالب على حسن االستماع واإلصغاء في أثنـاء عمليـة               
  .اإلمالء؛ ومن هنا يجب على المعلم اتّباع أسلوب إمالء جملة جملة، ال كلمة كلمة

  
أما أوجه االختالف بينهما فيتمثّل في أن اإلمالء االستماعي يهدف إلى تدريب الطالـب علـى                
مهارة إمالئية معينة بعد التوصل إلى قاعدة رسمها، فهو بمثابة تطبيق فوري على مـا درسـه           

أمـا اإلمـالء   . الطالب في الحصة، وقد يكون في حصة تالية للحصة التي شرحت فيها القاعدة  
ي فيهدف إلى معرفة المستوى الذي وصل إليه الطالب بعد دراسته عدداً من المهارات              االختبار

اإلمالئية، وتدربه عليها؛ لذا ال يكون اإلمالء االختباري األسلوب المسيطر في جميع حـصص      
  .اإلمالء أو معظمها، وإنما يتَّبع في بعض الحصص فقط

  
 تكون غاية المعلم منه اختبار الطلبة في كلمـات          فعندما:  واإلمالء االختباري أداة ذات حدين      

ذات الرسم اإلمالئي الصعب، والمعقَّد؛ ألجل تصيد أخطائهم، ومحاسبتهم عليهـا، فـإن ذلـك               
يضفي جواً من الرهبة والخوف على حصة هذا النوع من اإلمالء؛ مما يؤدي إلى كره الطالب                

أما إذا أحسن المعلم توظيف هذا النوع مـن         . اإلمالء، وعدم تقبلهم تعلم قواعد الرسم اإلمالئي      
اإلمالء؛ بجعله وسيلة لتعليم الرسم اإلمالئي الصحيح للكلمات، ووسيلة لمعالجة ما قـد يحـدث          
من أخطاء، ال غاية في ذاته، فإن ذلك يسهم في إبراز الدور اإليجابي لإلمـالء االختبـاري،                  

ة تشخيصية، وتعليمية، وعالجية؛ فهو بذلك      وبيان الهدف الحقيقي منه المتمثل في اعتباره عملي       
  .يساعد على عالج بطيئي التعلم، وتشجيع المتفوقين من الطلبة

  
 وال يعني تناول كلِّ نوع من األنواع اإلمالئية السابقة على حدة، وبشيء من التفصيل أن كـالً     

بعـضها؛ إذ  منها بمعزل عن اآلخر، بل إن هذه األنواع ـ في حقيقة األمر ـ مترابطـة مـع    
أما المسوغ لهذا التقسيم فهو أنه قد جاء لغرض استقصاء الجوانـب            . يمكن استخدامها متزامنة  

التربوية التي يتميز بها كل نوع عن اآلخر، ولترك الحرية للمعلم في اختيار النوع اإلمالئـي                
ـ              ستوى الذي يالئم طلبته، من حيث المستوى العقلي والمعرفي، بطريقة تساعده على تحسين م

  .هؤالء الطلبة في الكتابة اإلمالئية، ويؤدي به إلى النجاح في مهمته التعليمية
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 7.1.2                                                               :طرق تصحيح اإلمالء 
تأتي األهمية التربوية لعملية التصحيح في أي مادة من المواد الدراسية؛ من منطلق أن اطّـالع            
المتعلم على صحة ما قام به يعد ضماناً الستمرار العملية التعليمية في مسارها الـصحيح، وأن              

وبناء على ذلك تظهر    . وقوف المتعلم على أخطائه، والعمل على تالفيها يعد تصحيحاً لوجهتها         
ضرورة معرفة اإلجراءات المتعددة التي يمكن عن طريقها تصحيح اإلمـالء لـدى المـتعلم،                

 بعد معرفة أن تعلُّم الخطأ، والسكوت عنه فترة ما يعطيه قوة الصواب والرسوخ في               خصوصاً
عطـا،  (ذهن المتعلم؛ حيث تصبح معالجة هذا الخطأ، والعدول عنه ـ فيما بعد ـ أمراً عسيراً   

1990.(  
  

 من أجل ذلك اهتم التربويون بتنويع طرائق تصحيح اإلمالء، حيث وجدت طرائـق متعـددة               
ولعّل من األجدر بـالمعلم     . مالءات الطلبة، ولكل نوع منها أهدافه، وفوائده، ومزاياه       لتصحيح إ 

أالّ يلتزم بنوع واحد منها، بل ينوع في استخدامها حسب ما يراه مناسباً للمـستوى التعليمـي                 
  ).1991معروف، (للطلبة على مدار العام الدراسي، وحسبما تقتضيه الحاجة 

  :تبعة في تدريس اإلمالء في اآلتيوتتمثل طرائق التصحيح الم
  
  :ويتم ذلك بطريقتين هما: تصحيح المعلم للنص اإلمالئي: أوالً
  :تصحيح المعلم داخل الصف.أ

يصحح المعلم بهذه الطريقة كراسة إمالء كل طالب أمامه، ويرشده إلى خطئه وطريقة تصويبه              
فادة الفوريـة، وبقربـه مـن       في أقرب وقت بعد عملية اإلمالء مباشرة؛ فيشعر الطالب باالست         

معلمه، ويحس بصلته به؛ مما يزرع في نفسه الثقة واألمان، وتساعد هذه الطريقة المعلم علـى            
معرفة مستوى الطالب، ودرجة تقدم كل واحد منهم ومهارته في الكتابة اإلمالئيـة أو ضـعفه                

  .)1986أبومغلي، (فيها، فيقدم له اإلرشاد والتوجيه في الوقت المناسب 
إال أن هذه الطريقة رغم مزاياها، يؤخذ عليها أنها ال تصلح إال مع الفصول القليلة العدد، كمـا              
يؤخذ عليها أيضاً أن باقي الطالب ربما ينصرفون عن العمل، وتدب الفوضى بينهم أثناء قيـام         

متة أو معلمهم بعملية التصحيح الفردي؛ لذا ينبغي للمعلم أن يشغلهم بعمل آخر كـالقراءة الـصا    
  ).1995المقوسي، (أي عمل مفيد 

  :تصحيح المعلم خارج الصف.ب
تتمثل هذه الطريقة في أن المعلم يصحح الكراسات بنفسه خارج الصف الدراسي بعيـداً عـن                
الطلبة، فيضع خطاً تحت الكلمة الخطأ، ثم يعيد الكراسات إلى الطالب، ويطلب مـنهم معرفـة          

  .قابلة للموضوع الذي فيه الخطأأخطائهم، وتصويبها في صفحة جديدة م
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 ومن مزايا هذه الطريقة أنها دقيقة؛ حيث يستطيع المعلم من خاللهـا الوقـوف علـى جميـع      
األخطاء التي يقع فيها الطلبة، و يمكنه معرفة مستوى كل طالب من طالبه، ومعرفـة نـواحي    

قوع الخطـأ فـي   وتتمثل أهم عيوب هذه الطريقة في طول الفترة بين و. قوته، ونواحي ضعفه  
الكتابة ومعرفة الصواب، وربما يؤدي ذلك إلى رسوخ صورة الخطأ في ذهن الطالب، ويصبح           
من الصعب معالجته، ومع ذلك فإنه يمكن تالفي هذا العيـب بـسرعة تـصحيح الكراسـات                 

  ).1986سمك، (وتوزيعها على الطالب في أقرب وقت ممكن 
  
  : ذلك بطريقتينويتم: تصحيح الطالب للنص اإلمالئي: ثانياً
  :تصحيح الطالب خطأه بنفسه. أ

 تقوم هذه الطريقة على أساس تصويب الطالب أخطاءهم بأنفسهم، فبعـد أن يعـرض المعلـم       
القطعة اإلمالئية على السبورة مكتوبة بخط واضح، يقارن الطلبة بين مـا هـو موجـود فـي      

ساتهم وضعوا تحته خطـاً،  كراساتهم، وما هو مكتوب على السبورة، فإذا الحظوا خطأ في كرا   
  ).1999زقوت، (وكتبوا الصواب فوقه 

  
 ومن محاسن هذه الطريقة أنها تشعر الطالب بدقة المالحظة والثقة بالنفس، كما تعوده الصدق              

، كما أنها طريقـة  )1992السعدي وآخرون،  (واألمانة، وتقدير المسؤولية، واالعتراف بالخطأ      
ظـافر  (ةً إلى كونها تدريباً للطلبة علـى الـتعلم الـذاتي      إضاف) 1999زقوت،  (مريحة للمعلم   
  .، كما تحث الطلبة على النشاط والتفكير في الكتابة وقواعدها)1984والحمادي،

  
ومما يؤخذ على هذه الطريقة عدم قدرة الطالب على اكتشاف خطئه بنفسه، وقد تقود الطالـب                

، كما  )1999البجة،(أمام زمالئه   إلى الغش والخداع؛ جراء خوفه من الظهور بمظهر الضعف          
، وكذلك قد يشعر الطالـب أن معلمـه       )1983الهاشمي،  (أنها ال تصلح مع الكثرة من الطالب        

؛ لذا على المعلم أن يعمل على تالفـي هـذه   )1983الكخن، (أقدر منه على تصحيح  األخطاء    
ه، وبمتابعة تـصحيح    االنتقادات، وذلك بمراقبة الطالب أثناء تصحيحه، لئال يتغاضى عن هفوات         

  ).2004الجوجو، ( الطالب؛ لتعرف مدى قدرتهم على اكتشاف أخطائهم بأنفسهم
  
 :لبةالتبادل الثنائي في تصحيح الط. ب

يتبادل الطلبة في هذه الطريقة كراسات اإلمالء فيما بينهم؛ ليراجع كّل مـنهم كراسـة زميلـه                 
امه، ويضع خطاً تحت كل خطـأ يجـده،         بالموازنة بين ما كتبه وبين نص اإلمالء الموجود أم        

  .على أن تُعاد الكراسات إلى أصحابها بعد ذلك؛ ليعرف كل طالب خطأه ثم يعمل على تصويبه
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ومن مزايا هذه الطريقة أنها تزرع الثقة في نفس الطالب، وتشعره بأنه يعاون معلمه، كمـا أن                 
، وعلى الـرغم مـن      )1986سمك،(فيها تدريباً على إصالح أخطاء اآلخرين؛ وتزيد خبراتهم         

مزايا هذه الطريقة فإنها ال تخلو من سلبيات، فالطالب قد تنقصهم الدقة، حيث يمرون بالخطـأ                
وال يهتدون إليه، وقد يلجأ الطالب إلى إخفاء أخطاء بعضهم؛ نتيجة للصداقة بيـنهم، كمـا أن                 

زقوت، (اب  رؤية بعض الطالب لخطوط زمالئهم وأخطائهم قد تسبب لهم التشويش واالضطر          
، ولتالفي سلبيات هذه الطريقة ينبغي أن يمر المعلم بين صفوف طالبه؛ لمساعدتهم في              )1999

كما يجـدر أن  . معرفة ما قد يقعون فيه من أخطاء لم ينتبه إليها زمالؤهم أثناء عملية التصحيح      
 ، حيث أظهـرت أن طريقـة      )1983الكخن،  (ينوه في هذا المجال إلى ما أشارت إليه دراسة          

تصحيح المعلم أمام الطالب هي الطريقة الفضلى لتصحيح اإلمالء، يليها الطـالب يـصححون              
  .بأنفسهم، يليها المعلم يصحح خارج الصف، ثم الطالب يصححون بعضهم لبعض

  
بعد استعراض طرائق التصحيح المتبعة في اإلمالء، يتبين أن بعض طرائق التصحيح تعتمـد              

ارجه، وبعضها يقوم بها الطالب داخل الصف عـن طريـق   على جهد المعلم داخل الصف وخ    
تصحيح كل طالب خطأه، أو تبادل الكراسات فيما بينهم، واتَّضح أن لكـل طريقـة مزاياهـا،             

وفي ضوء بيان ماهية كل طريقة وخصائصها، فإن الباحث يتفق مع الرأي القائـل              . وسلبياتها
صويب األخطاء، أو يقوم بها زمالؤهـم،     إن طرائق التصحيح التي يقوم فيها الطالب أنفسهم بت        

رغم ما فيها من سلبيات ومساوئ، إال أنها قد تكون أنفع لهم؛ حيث إن هذه الطرائق تولد فـي                   
نفوسهم النشاط، وقوة المالحظة، واالكتشاف، وتعلّم األمانة و الصدق، وتحمـل المـسؤولية،             

فكيرهم؛ حين يميزون بين الصواب،     واتخاذ القرار، وتنمي فيهم روح المنافسة الشريفة، وتثير ت        
  ).1992شحاتة، (والخطأ 

  
 8.1.2                                    :تبطة بتدريس اإلمالءرمشكالت الكتابة العربية الم

للكتابة العربية مشكالت عديدة ال يمكن تجاهلها، ولكنّها ال تعد شيئاً إذا قورنت بما في اللغـات                 
بية، ويمكن بيان أهم مشكالت الكتابة العربيـة المرتبطـة بتـدريس            األخرى من مشكالت كتا   

  :اإلمالء في اآلتي
  
  :صعوبات قواعد اإلمالء العربي. 1

  :تتعدد الصعوبات المرتبطة بقواعد اإلمالء لتشمل اآلتي
  :عدم المطابقة بين رسم الحرف وصوته. أ
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تهـا، أي كتابـة مـا ينطـق         يغلب على اللغة العربية االتفاق بين نطق حروف الكلمات وكتاب         
والعكس، إال أن هذه القاعدة غير مطَّردة؛ حيث وجدت حاالت خاصة زيـدت فـي كلماتهـا                 

 ).1988الفيومي، (أحرف ال تُنطق، أو نُطقت في كلماتها أحرف غير مكتوبة 

واألصل أن يـصور رسـم الحـرف        : " وجاء في أحد مصنفات مجمع اللغة العربية بالقاهرة       
اً واضحاً ال لبس فيه وال اشتباه، فيرسم كل ما ينطق به، وما ال يظهـر فـي                  الصوت تصوير 

  ).1995الغتامي، " (النطق ال داعي إلى رسمه، وهذا ما لم يلتزم بوجه عام
وهذا الكالم يعني عدم وجود مطابقة بين رسم الحرف وصوته في بعض كلمات اللغة العربية،               

، ومـن أمثلـة   ..)ذلك، لكن، طه، هـذا  (األلف في : كتبومن أمثلة األحرف التي تُنْطَقُ وال تُ    
الواو في كلمة عمرو، وألف واو الجماعة، والواو في كلمـة           ( األحرف التي تكتب وال تنطق      

  .، ومثل هذه األمور توقع القارئ في لبس وحيرة)أولئك
  

تها،  إن اللغة العربية ليست اللغة الوحيدة في عدم التطابق بين رسم بعض الحـروف وأصـوا             
ظافر والحمادي، ) ( Back, Black(في مثل ) C(ففي اللغة اإلنجليزية مثالً ال ينطق بالحرف 

،وال Write,Wrong,Wrote‚ Who)(في الكلمـات  ) W(، كما يهمل نطق الحرف )1984
وفي اللغة الفرنـسية ال  . through , cough, bought  )( في مثل  (GH) ينطق بالحرفين 

، ويـشير كـل مـن       )1992شـحاتة،    ) (tough(ثة األخيرة من كلمـة      تنطق الحروف الثال  
إلى عدم وجود تطابق كلي بين رسم الحرف وصوته          Halle)(وهالي) Chomsky(تشومسكي

    .Henderson,1984)(في اللغة اإلنجليزية؛ نتيجة اختالف الهجاء عن الرسم الصوتي 
  
 -%20(أن ما بـين     ) Albrow( ر البرو   وفي سياق الحديث عن نظام الكتابة اإلنجليزية يذك        

  )eters,1989P(من كلمات اللغة اإلنجليزية ال يوجد فيها تطابق بين رسمها ونطقها %) 30
  

  ):اإلعراب(ارتباط قواعد اإلمالء بقواعد النحو والصرف .ب 
 أدى ربط اإلمالء بعلمي النحو والصرف إلى تعقيد أمره، وإثقاله بكثير مـن العلـل النحويـة            

الصرفية التي ال طائل من ورائها؛ مما ساعد على فتح باب فسيح للتأويل وتعـارض اآلراء                  و
، وصار لزاماً على من يريد الكتابة الـصحيحة أن يلـم بـبعض القواعـد         )1995الغتامي،  ( 

النحوية والصرفية كأصل االشتقاق والموقع اإلعرابي للكلمة، والتغييـر الـذي طـرأ علـى               
 الكلمات، والتغيير الذي لحق آخر بعض الكلمات بالحذف كأفعال األمـر       الحروف الوسطى من  

معتلة اآلخر، أو باإلثبات كنون األفعال الخمسة في حالة الرفع؛ نتيجة دخول العوامل المـؤثرة          
  ).1992شحاتة، (عليها 
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 ومن أبرز المشكالت األخرى المرتبطة بقواعد النحو والصرف مشكلة األلف الثالثة في نهاية             
غـزا  : حيث يقولون بكتابتها ألفاً إذا كان أصلها واواً، وياء، إذا كان أصلها ياء مثـل            " الكلمة  
، ومـن   )1984مـسعود،   " (، وتُكتب ياء في كل الحاالت إذا وقعت رابعة فصاعداً           ...ورمى

حالتين من حاالت األلـف فـي       ) مسعود(الجدير ذكره أن هذا الرأي يعتريه النقص، إذ أغفل          
فهو أغفل األسماء األعجمية التي وإن جـاءت        . العجمة والسبق بياء  : ات فوق الثالثية هما   الكلم

وأغفل األسماء المختومـة بـألف والـذي    . فرنسا، أمريكا: فوق الثالثية إال أن ألفها قائمة مثل 
  .دنيا، هدايا، صبايا: سبقت ألفه بياء مثل

  
  :ء فيهاتشعب قواعد اإلمالء وكثرة االختالف واالستثنا. ج

 يعاني كثير من الدارسين من مشكلة تـشعب قواعـد اإلمـالء، وكثـرة اخـتالف العلمـاء،              
واضطرابهم فيها، فقَلَّ أن تجد قاعدة إمالئية تخلو من هذا االختالف؛ لذا أصبح رسم الحـرف                
يشكّل صعوبة من صعوبات تعليم الكتابة العربية وتعلمها، تتعدد فيه اآلراء من بلد إلى آخـر،                

ومن األمثلة على ما سبق، كتابة الهمـزة حيـث لهـا            ). 1995الغتامي،  (ن معلم إلى آخر     وم
حاالت متعددة، ولكل حالة قاعدة معينة، ولكل قاعدة استثناء، فالهمزة المتوسـطة فـي كلمـة                     

، وعلـى الـواو،   )يقـرءون  ( ، وعلى السطر   )يقرأون  ( مثالً ترسم على األلف     ) يقرؤون  ( 
  ).1992شحاتة، (ب وكلها رسم صائ

  
  :تعدد صور الحرف الواحد. 2

الحرف الواحد في الكتابة العربية يتخذ صوراً متعددة حسب كونه متصالً أو منفـصالً أو فـي         
أول الكلمة أو في وسطها أو في آخرها، نتيجة لتغيير موضعه في الكلمة؛ مما يترتـب عليـه                  

نشأه كثرة الحروف التي يـستلزم مـن        ارتباك الكثير من الطالب في التمييز بين الحروف، م        
الطالب حفظها واستيعابها، باإلضافة إلى ضرورة مراعاة وضـع الحـرف طبقـاً لمـواطن               

ومن أبرز  . استعماله؛ مما أدى إلى اعتبار تعدد صور الحرف الواحد مشكلة في الكتابة العربية            
  :الحروف التي تتغير صورتها ما يأتي

ن تتغير صورتها، فإن اتصلت بما بعدها تغير شـكلها،          حروف تتصل بما قبلها دون أ     . 1
  .ب ـ ت ـ ن ـ س ـ ص ـ ض ـ م ـ ف ـ ق : وهي

حروف تُكتب منفصلة بشكل يغاير شكلها أثناء اتصالها؛ مما يؤدي إلى تغييرها كلياً أو              . 2
  ).1995الغتامي،( ج ـ ح ـ خ ـ ع ـ غ ـ ك ـ ي : جزئياً، وهي
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  :وصل الحروف وفصلها. 3
القاعدة العامة أن تتكون الكلمة في الكتابة من مجموع أحرفها المنطوقـة متـصلة، فَتُطـابق               " 

            الكتابة النطق، وتتوالى الكلمات منفصلة بعضها عن بعض ما دام لكل منها معنى مستقل، لكـن
بعض الكلمات أبت أن تخضع لهذه القاعدة العامة في مواضع معينة، ثم انفصلت كلمـات عـن    

  ).1988الفيومي، " ( مواضع أخرى، فأصبح لدينا مواضع للوصل وأخرى للفصلغيرها في
 : ومن مواضع الوصل في الكتابة العربية ـ على سبيل المثال ـ الـضمائر المتـصلة مثـل      

ـ   ) ما  ( ، و )كتابه، ذهبتُ، كتابها    ( ، )مثل، وريث، في مثلما وريثما      ( المصدرية عندما تُلحق ب
، ومـن أمثلـة     )1990أحمـد،   (حينئٍذ ويومئـٍذ    : المنونة مثل   ) ذ  إ( والظروف المضافة إلى    

: كقولـه تعـالى   ) لن ولـم    ( المخففة من أن الثقيلة بـ      ) أن  ( عدم اتصال   : مواضع الفصل   
ذلك أن لم يكن ربـك  : " ، وقوله تعالى)ـ5سورة البلد، آيةـ" ( أيحسب أن لن يقدر عليه أحد  "

  ).ـ 131سورة األنعام، آيةـ " (ون مهلك القرى بظلم وأهلها غافل
حـين ذاك،   :( بما يسبقها من ظرف مثل      ) ذاك  ( ومن مواضع الفصل أيضاً عدم اتصال كلمة        

  ).1988الفيومي، ) (ويوم ذاك
  

وعد الكثيرون قاعدة وصل الحروف وفصلها مشكلة في الكتابة العربية؛ ألنهـا تـؤدي إلـى                
ن نظام الكتابة العربية يقتضي ترتيب بعض الحروف        ضياع معالم الحروف داخل الكلمة، كما أ      

ترتيباً رأسياً، وبعضها اآلخر ترتيباً أفقياً، وفي هذه الحال ينبغي على الطالب ـ حينمـا يريـد    
وبناء على هـذا التعـدد فـي    . الكتابة ـ معرفة موضع كل حرف من الحرفين المجاورين له 

 يمثل عائقاً أمام المهارات اإلمالئية؛ لما فيه مـن        طرق كتابة الكلمات، فإن نظام الكتابة العربية      
  ).1992شحاتة، (صعوبة التعلم والتذكر 

  
  :اإلعجام  .4

ويقصد به نَقْطُ الحروف، حيث من المالحظ على الحروف العربية أن نصفها معجم، والنصف              
  .)1990عطا، (اآلخر مهمل، وأن عدد النُّقط وأماكن وضعها يختلف باختالف هذه الحروف 

ووجود حروف منقوطة، وأخرى غير منقوطة يضيف صعوبة جديدة إلى نظام الكتابة العربية؛             
وذلك ألن اإلعجام يحدث خلطاً في وضع النُقط على الحروف مما يكون مدعاة للتصحيف في               
الكتابة، كما يتطلب وضع النُّقط على الحروف مزيداً من الجهد والوقت، وإمعان النظر، وتوقد              

فريق بين عدد النقط أثناء الكتابة، خاصة في الكلمات التي تحتاج جميع حروفها إلـى               الذهن للت 
  ).2004سالمة، ( النُّقط مثل كلمة نشاشيبي وشنشنة 
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5 . استخدام الصوائت القصار (تداخل الحركات القصار مع حروف المد(:   
ت الممدودة هـي    الضمة والفتحة والكسرة، وترسم حركة، والصوائ     : تشمل الصوائت القصار    
األلف والياء والواو، فتكمن المشكلة في ذلك أن المتعلم يقع في لبس            : حروف المد المتمثلة في     

أثناء الكتابة، فيكتب الصوائت القصيرة حروفاً، ويعني ذلك أن المـتعلم يقـوم بمـد الحركـة                 
 ألف عن الفتحـة     وإشباعها؛ مما يؤدي إلى توليد حرف عنها في الكتابة، ومن أمثلة ذلك توليد            

، وعن الكسرة ياء    )منه يكتبها منهو    ( ، وعن الضمة توليد واو مثل       )انتظرا  : انتظر  ( فيكتب  
  ). 1990عطا، ) (عليِه يكتبها عليهي ( مثل 

  
وتظهر هذه المشكلة في الكتابة العربية؛ نتيجةً لعدم وجود حروف تدل على الحركات القصيرة              

 واالكتفاء برموز صغيرة لهذه الحركات توضع فوق الحـرف    ،)1992شحاتة،  ( وتقوم مقامها   
  . أو تحته؛ مما يغري البعض بإهمال كتابتها؛ اكتفاء بالحروف الساكنة

  
   :وجود بعض حاالت كتابية شاذَّة في نظام الكتابة العربية .6

  :ومن أمثــلة ذلــك 
كتـاٍب ،  : نَّه يرسم حركتين مثـل فهو يلفظ نوناً ساكنة في آخر الكلمة المنونة، ولك: التنوين  . أ

  .كتاب ، كتاباً 
حيث يلفظُ حرفين متشابهين، األول ساكن والثاني متحـرك، وفـي الكتابـة             : التضعيف  . ب

تُستخدم عالمة الشّدة بدالً من أحد الحرفين، وعند إثبات رمز هذه الشّدة علـى الحـرف تقـع                  
 .التباسات عدة عند النطق بالكلمة

الهمزة واأللف، وتستخدم عالمة المدة فوق األلف في أثنـاء الكتابـة،            :  حرفين   المد، يلفظ . ج
فأوضاع المد مختلفة، وكثيراً ما تختلط، مما يؤدي إلى وقوع الطالب في خطأ رسم الحـروف                 

  ).2004سالمة، ( 
  

ه  بعد استعراض مشكالت الكتابة العربية المرتبطة بتدريس اإلمالء، يرى الباحث أن تالفي هذ            
المشكالت مسؤولية مشتركة بين جميع المؤسسات التربوية التي ينبغـي أن تأخـذ باألسـاليب            

اتبـاع مـا    : المختلفة في سبيل تيسير تعليم الكتابة العربية وتعلمها،ومن أهم هـذه األسـاليب            
توصلت إليه مجامع اللغة العربية على امتداد الوطن العربي بشأن إصالح الكتابـة العربيـة،                

  .ة بتعليم الخط خصوصاً في المرحلة االبتدائية، وتعويد الطلبة الكتابة الجميلة الواضحةوالعناي
  
  



 38

 9.1.2                                                      : طرائق عالج الضعف اإلمالئي 
  :وأساليبه ما يأتي ومن طرائق عالج الضعف اإلمالئي

  
  :طريقة الجمع. 1

مع واالقتناء، وطريقتها تكليف التلميذ أن يجمع من كتاب القراءة أو غيره             وأساسها غريزة الج  
كلمات ذات نظام معين، ويكتبها في بطاقات خاصة، مثل كلمات تكتب أولها مـيم أو كلمـات                 
تنتهي بتاء مربوطة أو تاء مفتوحة أو كلمات ينطق آخرها ألف ولكنها تكتب على شكل اليـاء                 

  .وهكذا.. مات الماتها قمريةأو كلمات الماتها شمسية وكل
  
  :طريقة البطاقات الهجائية. 2

 وهي من وسائل التدريب الفردي، وطريقتها أن تعد بطاقات يكتب في كـل منهـا مجموعـة                
كبيرة من الكلمات التي تخضع كلها لقاعدة إمالئية معينة، مثل بطاقات تـشتمل علـى كلمـات         

او أو ياء، وكلمات تتوسطها همـزة علـى      تنتهي بهمزة، تكتب على سطر، أو على ألف، أو و         
ألف، أو واو أو ياء، وكلمات تنتهي بألف تكتب على ياء، وهكذا حتى تستوفي هذه البطاقـات                 

  .القواعد المشهورة في الهجاء
فإذا أخطأ التالميذ في رسم كلمة في أي عمل كتابي، أعطاه المعلم البطاقة التـي تعـالج هـذا                 

  .لمات التي بهاالخطأ؛ ليتدرب على كتابة الك
ومن أنواع البطاقات الهجائية كذلك، بطاقات تشتمل كل منها على قصة قصيرة، أو موضـوع               
طريف تحذف منه بعض الكلمات، ويترك مكانها خالياً؛ على أن توضع هذه الكلمات في أعلى               
القصة أو الموضوع؛ على أن تكون هذه الكلمات ذات صعوبة إمالئية؛ وعلى التلميذ أن يقـرأ                
القصة ويستكملها بوضع الكلمات المناسبة في األماكن الخالية، حين ينقل القصة فـي كراسـته            

  ).2003سالمة،(
  
  :طريقة التصنيف. 3

 حيث يعطى للطلبة كلمات متفرقة تتبع أكثر من قاعدة، ويطلب منهم تصنيفها في قوائم بحيـث      
  ).1999زقوت،(تصنف كل مجموعة ِطبقاً للقاعدة التي تندرج تحتها 

  
  :)الثواب والعقاب(طريقة سيدنا .4

 وتعتمد هذه الطريقة على النطق السليم للحروف، واستخدام الثواب والعقاب، وقيـام التلميـذ              
النابه بدور العريف في تعليم ضعاف التالميذ، واإلشراف على واجبـاتهم المنزليـة، ويعتمـد               
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لدراسية المختلفة ومناقـشة هـذه      المعلم على التالميذ في جمع بعض الكلمات من كتب المواد ا          
وتعتمد هذه الطريقة أيـضاً     . الكلمات في معناها ومبناها واالحتفاظ بها في كراسة أعدت لذلك         

على تحفيظ التالميذ بعض الفقرات التي تحتوي كلمات مميزة وإجراء اختبار تحريري في تلك              
  ).2004الجوجو، (الفقرات 

بهون من التالميذ، فتنحصر في تسجيل اسم التلميـذ فـي           أما مبدأ اإلثابة الذي يحصل عليه النا      
لوحة أعدت لذلك في الفصل، ووضع عالمة على صدره، والثناء عليه من المعلـم، وتـصفيق        

  ).1992شحاتة، (التالميذ له، وتكليفه متابعة بعض التالميذ الضعاف 
  
  :أسلوب المنظمات المتقدمة. 5

لخصات مركزة للمادة التي سيدرسها الطلبة تعطـى        م:  يعرف أوزبل المنظمات المتقدمة بأنها    
لهم مقدمات وتكون على درجة من التجريد والشمولية والعمومية أعلى من المعلومـات التـي               

  ).1987زكرى، (سوف يدرسها الطلبة 
المنظمات المكتوبة وتنقسم إلى منظمات شارحة ومقارنـة والمنظمـات غيـر            : ومن أنواعها 

األحمـد  (نظمات البصرية والسمعية والمنظمات البيانية والتخطيطيـة        المكتوبة وتنقسم إلى الم   
  ).2001ويوسف،

األفـالم التعليميـة والبـرامج      : ومن هذه المنظمات التي يمكن توظيفها في مبحـث اإلمـالء          
     ). 2004الجوجو، (المحوسبة واأللغاز التي تتناول التعريف بالمهارات اإلمالئية 

  
   :أسلوب الخبرة الدرامية. 6

وهي إعادة صياغة المفاهيم واألفكار الواردة في المـادة         : وتعني الخبرة الدرامية أو الممسرحة    
مسرحيا وتقديمها بشكل تمثيليا على نحو يخلو من الجفاف والجمود والقواعد المجردة لتـسهيل            

  ).2003حلس،(توصيلها إلى أذهان التالميذ 
  
  ):المشروع(طريقة حل المشكالت . 7

الطريقة على األسلوب العلمي في التفكير، ويسير التدريس بهـذه الطريقـة وفـق              وتقوم هذه   
  :الخطوات اآلتية

ويقصد بها شعور الفرد بالمشكلة وتتمثل في تعرف كيفية رسـم الهمـزة             : الشعور بالمشكلة * 
  ". مؤمن–قراءة "المتوسطة في كلمتي 

  .د فيها نوع الهمزةوذلك بتحديد مجالها وإظهار عناصرها ويحد: تحديد المشكلة* 
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هل تكتـب الهمـزة    : وهو تفسير مؤقت للمشكلة وتصاغ على النحو اآلتي       : فرض الفروض * 
  المتوسطة على نبرة أو واو أو ألف أو السطر؟

ويقوم الطالب بجمع المعلومات من المصادر بتوجيه المعلم وتتمثـل فـي            : جمع المعلومات * 
  .معرفة قاعدة الهمزة المتوسطة

    .وفيها تصنف هذه البيانات وتختبر للوصول إلى القاعدة:  صحة الفرضالتحقق من* 
وفيها ). 1999زقوت،  (ويتمكن فيها الطالب من الوصول إلى القاعدة        : الوصول إلى التعميم  * 

  ).2004الجوجو، (يتعرف التلميذ على كيفية رسم الهمزة في المفردات المحددة 
  
  :استراتيجية مساعدات التذكر. 8

وات أو استراتيجيات منها الصور، والمواد التعليمية، والكلمـات الجديـدة، والقـوائم             وهي أد 
قطـامي وقطـامي   (المتضمنة مجموعة من الكلمات التي تساعد على اسـترجاع المعلومـات          

،1998.(          
  :ومن مساعدات التذكر

مة واحدة، لتمثل فكـرة     وأساسها هو أن يقوم المتعلم باختيار كل      : استراتيجية الكلمة المفتاحية  . أ
  .طويلة، أو عدة أفكار فرعية

وهي تقوم على استخدام الكلمات المعروفة والموجـودة لـدى          : استراتيجية الكلمة الالقطة  . ب
  .المتعلم، بحيث تزوده بملقط أو كلمة القطة؛ من أجل ربط الكلمات الجديدة

 ويمكـن تحـسينها إذا كانـت    تعتبر قاعدة أساسية في التـذكر،     : استراتيجية الربط الهزلي  . ج
الصورة المتخيلة حيوية ومضحكة، أو مستحيلة وغير منطقية، ومنها استخدام قاعدة اإلحـالل             

قطـامي  (إذا كان لديك سيارة وقفاز، فالصورة هي أن يركب الفرد القفاز بدالً مـن الـسيارة                 
  ).1998وقطامي، 

  
  :أسلوب األلعاب التعليمية التربوية. 9

عبارة عن نشاط فردي أو جماعي موجه، يبـذل فيـه الالعبـون       : ربوية بأنها اللعبة الت تعرف  
البكـري والكـسواني،    (جهوداً كبيرة وموصوفة، لتحقيق هدف ما في ضوء قواعـد معينـة             

2001.(  
واأللعاب وسيلة من وسائل التجديد ومعالجة الملل والضجر، كما تخلـق جـواً مـن الراحـة                 

زقـوت،  (المتعلم إلى تجديد نشاطه وزيادة تحصيله األكاديمي        والطمأنينة والثقة بالنفس، وتدفع     
1999.(  
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واأللعاب التعليمية التربوية تساعد كثيراً في معالجة صعوبات اإلمالء التـي يواجههـا تلميـذ               
  :المرحلة األساسية خاصة ضعاف التالميذ ومنها

  : ألعاب التمييز الصوتي للحروف المتشابهة.أ
  :لب بين أصوات الحروف القريبة المتشابهة في مخارجها مثلوهدف اللعبة أن يميز الطا

  ). ذ–ظ (، ) ك–ق (، ) ص–س (
أن يختار المعلم عدداً من الطلبة وينطق كلمات ذات وزن واحد تحتوي            : أما طريقة تنفيذ اللعبة   

ثم يطلب المعلم منهم الوقوف عند سماع حـرف معـين وعـدم             . حروفاً متقاربة في المخارج   
  .والطالب الذي يخطئ يخرج من اللعبة. سماع الحرف المشابه له في المخرجالوقوف عند 

  :ألعاب التمييز البصري للكلمات المتشابهة. ب
، ) ث – ن   – ت   –ب  : (وهدف اللعبة أن يميز الطالب بين الحروف المتشابهة في الشكل مثـل           

  ). غ–ع (، ) ظ–ط (
لبة بعضهم يحمل صوراً ألشـياء والـبعض      أن يختار المعلم عدداً من الط     : وطريقة تنفيذ اللعبة  

اآلخر يحمل بطاقات كتب عليها كلمات تدل على الصور و حروفها غيـر منقوطـة فيـزاوج      
الطلبة بين الصورة والكلمة التي تدل عليها ويكتبون النقاط المتممة للحرف، والطالبان األسرع             

  ).2004حلس، (هما الفائزان 
  :وطة والتاء المبسوطةألعاب تعالج مشكلة التاء المرب. ج

  .وهدف اللعبة أن يميز الطالب بين مواضع التاء المربوطة والتاء المبسوطة
أن يقسم المعلم الصف إلى مجموعات ويعطي كل مجموعة عـدداً مـن   : أما طريقة تنفيذ اللعبة  

البطاقات كتبت عليها كلمات تنتهي بتاء وعليهم أن يزاوجوا بين البطاقة التـي كتبـت عليهـا                 
كلمة وبين البطاقة التي بها تاء مربوطة أو مبسوطة، والفريق الفائز هـو الـذي ينهـي أوالً              ال

  .وبدرجة إتقان أعلى
وفي ختام عرض طرائق عالج الضعف اإلمالئي يمكن أن يضيف الباحث أن هـذه الطرائـق    

ظفوهـا   المرحلة االبتدائية أن يو    يتتناسب مع القواعد اإلمالئية البسيطة؛ لذلك يجب على معلم        
  .في معالجة األخطاء اإلمالئية الشائعة بين ضعاف الطلبة

  
 10.1.2                           :البرامج العالجية في العملية التربوية، وعالقتها باإلمالء 

 تم فيما سبق تناول واقع تدريس اإلمالء، وما يرتبط به من مكونات، ومـشكالت، وتبـين أن                 
كبيرة في إعداد البرامج العالجية، ولكي يكتمل الحديث عمـا يتـصل            هذه الجوانب لها أهمية     

ببناء هذه البرامج؛ يحتاج ذلك التطرق إلى أهمية تحليل األخطاء فـي بنـاء هـذه البـرامج،                  
والعناصر التي ينبغي توافرها عند تصميم أي برنامج عالجي، وهي عناصر تـشكِّل وحـدة                
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يمكن توضيح كل ذلك بشيء من التفصيل على النحو         متكاملة ال غنى لعنصر منها عن اآلخر،و      
  :اآلتي

  :أهمية تحليل األخطاء في بناء البرامج العالجية. أ
الوقاية خيـر   " تسعى المؤسسات التربوية أثناء تعليمها اللغة العربية ألبنائها إلى التمسك بمبدأ            

المراحل األولى من ، بمعنى محاولة تفادي وقوع الطلبة في األخطاء خصوصاً في           "من العالج   
التعليم؛ وذلك ألن التدريس الكامل والصحيح في نظر من يتمسكون بهذا المبدأ هـو الـذي ال                 

إال . تحدث فيه أخطاء أبداً، وحدوثها يعني مؤشراً على عدم كفاية أساليب التدريس المـستخدمة         
ـ     م اللغـة القائمـة   أن التمسك بهذا المبدأ يصعب األخذ به في الواقع؛ ألنه يتناقض مع فكرة تعلّ

على المحاولة والخطأ، ويجب االعتراف بأن األخطاء ال بد من حدوثها لدى المتعلمـين رغـم      
لذلك يجب التركيز على أساليب التعامل مع األخطـاء بعـد           . الجهود المبذولة في الوقاية منها    

 أصبح درس الخطأ    حدوثها، فتعلّم اللغة واستخدامها ال يمكن أن يتم دون الوقوع في الخطأ؛ لذا            
مهماً في حد ذاته؛ لما له من أهمية في تزويد الباحثين بالمعلومات عـن كيفيـة تعلّـم اللغـة                    
( واكتسابها من جانب المتعلم، كما أن ارتكاب الخطأ يمثل أداة يستخدمها المتعلم فـي الـتعلم                  

  ).1986مزياني والشامي،(و ) Richards‚ 1985( و ) 1992الراجحي، 
  

 األخطاء الشائعة في أي مادة ال يتم إال عن طريق القيام بعملية تحليل تلـك األخطـاء          وتالفي
تحديد األخطاء ووصفها ، وتفسير ومعرفة مصدرها، وتقديم        : التي تمر في ثالث مراحل هي       

أما األخذ ـ في عالج هذه األخطاء ـ بفكرة دروس التقويـة التـي     . المادة العالجية المناسبة
ساس إعادة تقديم المادة نفسها مرة أخرى، فهي طريقة ليس لها أثـر إيجـابي فـي      تقوم على أ  

  ).1992الراجحي، ( التوصل إلى العالج الناجع لهذه األخطاء 
  

وتأتي أهمية تحليل األخطاء مما يقدمه هذا التحليل من خالل تعرف المـشكالت والـصعوبات               
معلم تغيير طريقة تدريسه، أو تـسهيل مادتـه   التي تواجه المتعلمين والتي على أساسها يمكن لل       

كما يفيد تحليل األخطاء    . بصورة تساعد الطالب على التخلص من هذه المشكالت والصعوبات        
أيضاً في التخطيط للمقررات الدراسية، ووضع البرامج العالجية المالئمة لمستويات المتعلمـين     

  ).1995الغتامي، ( و ) 1992الراجحي، ( 
  

تبنى البرامج العالجية ـ غالباً ـ على أساس معرفة األخطاء التـي يقـع فيهـا      وفي اإلمالء 
الطلبة، وعن طريق تحليلها، وتصنيفها وفق القواعد التي تنتمي إليها، ثم تعرف أسبابها؛ تمهيداً              

  .لبناء هذه البرامج 
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  :عناصر البرامج العالجية، وعالقتها باإلمالء. ب
  :ية توفر العناصر اآلتيةيراعى عند بناء البرامج العالج

  
  األهــداف. 1

 تعد األهداف المكون األول ألي برنامج عالجي، والعنصر الـرئيس الـذي تعتمـد عليـه                
العناصر األخرى، وترتبط به ارتباطاً وثيقاً؛ لذا كان لزاماً على مصممي البـرامج العالجيـة           

يق لهـا، وإتقـان صـياغتها،       الحرص على معرفة أنواع األهداف ومجاالتها، واالختيار الدق       
  .وتحديد مصادر اشتقاقها

األهداف العامة، وهي التي تصف مجموعة من       : واألهداف من حيث مستوياتها نوعان، األول     
األهداف المتوخاة من برنامج تعليمي معين، وتميل طبيعتها إلى المدى البعيد، أما النوع الثاني،              

دقيقة ما يمكن أن يقوم به المتعلم فـي حـصة           فهو األهداف السلوكية التي تصف في عبارات        
أما مجاالت األهداف الواجب مراعاتهـا فـي أي برنـامج           . واحدة أو في درس تعليمي معين     

  .عالجي، فهي المجال المعرفي، والمجال الوجداني، والمجال المهاري الحركي
  

 التـي تؤكـد      ولكي تكون األهداف ذات صياغة جيدة؛ فإنَّه ال بد من توافر بعض الخصائص            
صياغة الهدف بشكل يوضح ما يمكن أن يتعلمه الطالب أثنـاء حـصة واحـدة،               : ذلك، ومنها 

وقابليته للقياس؛ بحيث يمكن مالحظة نتائجه بصورة مباشرة في نهاية الحصة، وتركيزه علـى          
عناصـره  ناتج التعلم، ال على عملية التعلم ذاتها، وتضمنه ناتجاً تعليمياً واحداً، واشتماله على              

السلوك الذي يقوم به المتعلم، والظرف الذي يؤدي المتعلم فيه هـذا الـسلوك،              : المهمة، وهي   
  ).1991سعادة وإبراهيم، (ومعيار قَبول أداء السلوك 

  
المتعلم، وما يتـصل بـه مـن        :  وتُشتقُّ أهداف البرامج العالجية من مصادرعدة ، من أهمها        

مجتمع من حيـث طبيعتـه ومـشكالته وطموحاتـه،     حاجات وقدرات واستعدادات وميول، وال 
والمادة الدراسية، من حيث مجاالتها، وأسس اختيارها، وتتابع محتواهـا، وتعـدد مكوناتهـا              

  ).1991سعادة، (
ولكي تكون البرامج العالجية في اإلمالء برامج ناجحة؛ فإنّه يجب أن يراعى عنـد تـصميمها             

ة في مجاالتها المختلفة، وتحديد مصادر اشتقاق هـذه         الصياغة الجيدة ألهدافها العامة والسلوكي    
األهداف، وذلك ألن تحديد أهداف هذه البرامج بصورة جيدة يساعد في الوصول إلـى بـاقي                
مكوناتها من حيث اختيار المحتوى والوسائل وطرائق التدريس وإجراءات التقـويم المالئمـة؛        

  .لتحقيق األهداف الموضوعة من قبل
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  ىالمحتــو. 2
كـل مـا يـضعه      : ل المحتوى العنصر الثاني الذي يأتي بعد األهداف مباشرة، ويقصد به            يمث

مخططو المناهج من خبرات معرفية أو انفعالية أو حركية؛ بهـدف تحقيـق النمـو الـشامل                 
وينطبق هذا التعريف على    ). 1983الجمل،  ( المتكامل للتلميذ طبقاً لألهداف التربوية المنشودة       

عالجية الذي ال بد فيه من تحديد مكوناتـه، والتـي تتمثـل فـي الحقـائق                 محتوى البرامج ال  
  ).1991سعادة وإبراهيم،(والمفاهيم، والتعميمات، والمبادئ، أو النظريات المختلفة 

  
وال بدّ ـ عند اختيار المحتوى ـ من معرفة مصادر اختياره المتمثلة في طبيعة مرحلة النمـو   

، وطبيعة المادة التي يتعلمهـا الطلبـة مـن حيـث الـشكل              الخاصة بالطلبة، وطبيعة المجتمع   
والمضمون، مع مراعاة بعض المبادئ المهمة عند تنظيم المحتـوى، وتقديمـه إلـى الطلبـة،              
كتحقيق مبدأ االستمرارية والتتابع في المحتوى، والتكامل بين المادة الدراسية فـي البرنـامج              

  ).1992أحمد، (بط بين األهداف والمحتوى ومحتوى المواد الدراسية األخرى، وإيجاد الترا
  

 كذلك ينبغي مراعاة الشمول في المحتوى، أي أن يشتمل على المهـارات الواجـب إكـسابها                
للطالب، وعلى الميول واالتجاهات المراد تنميتها، ومراعاة مناسبة الخبرات التعليمية ألعمـار       

  ).1983الجمل، (الطالب، ومستوى نضجهم 
  

توى البرامج العالجية في اإلمالء األخذ بأسس اختيار موضوعات اإلمـالء،           ويتطلب إعداد مح  
كاالنتقاء الصحيح للكلمات من بين تلك التي تمثّل أخطاء شائعة لدى الطلبة، ومراعاة التوزيـع             
الصحيح لها في دروس هذه البرامج، واألخذ بمبدأ التدرج، والتنوع في الموضوعات، ووجوب         

  .دد لتدريسها دون نقص أو زيادةتناسبها مع الزمن المح
  
  طريقـة التدريـس. 3

اإلجراءات التي يتبعها المعلم لمساعدة تالميذه في تحقيـق األهـداف           :  يقصد بطريقة التدريس  
، ومن المعروف أن الهدف من التعليم هو إحداث تغيير في سـلوك المـتعلم               )1989اللقاني،  (

مر بها، وال يتحقـق هـذا التغييـر ـ عـادة ـ إال       واتجاهاته؛ نتيجة الخبرات التعليمية التي ي
  ).1979زاهر، ( بالطريقة التي يستخدمها المعلم؛ لتحقيق األهداف المتَّفق عليها 

 ومن الشروط الواجب توافرها في طريقة التدريس الناجحة مالءمتها ألهداف الدرس المـراد             
ا فرص المشاركة ألكبر عدد مـن       تدريسه، ولمحتواه، ولمستويات الطلبة، باإلضافة إلى إتاحته      

  ).1992أحمد، (الطالب، وقدرتها على إثارة دافعيتهم نحو التعلم 
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وتعد طريقة التدريس في البرامج العالجية لإلمالء حلقة وصل بين الطالب والمحتوى المـراد              
س، تعلّمه؛ لذا ينبغي على مصممي هذه البرامج تحديد اإلجراءات التي يتبعها المعلم في التـدري              

واختيار الطريقة المناسبة، كطريقة المناقشة، واختيار األساليب المتنوعة، كاالستماع، والقراءة          
بنوعيها، واإللقاء، وغيرها من األساليب، مع مراعاة مالءمـة هـذه الطريقـة، واألسـاليب               

  .للمستوى العمري للطلبة، وميولهم، واتجاهاتهم
  
  األنشطة التعليمية المصاحبـة. 4

وهـي  . نشطة عنصراً مهماً في البرامج التعليمية؛ فهي جزء مكمل لطريقـة التـدريس            تعد األ 
، وتختلـف   )1989ريـان،   (خبرات منتقاة يؤدي المرور بها إلى تحقيق األهداف المرغوبـة           

، )1986جابر وآخرون،   (األنشطة التعليمية من درس إلى آخر باختالف الهدف المراد تحقيقه           
بيقي، وتعطي المتعلم قدراً من الحرية واالنطالق وعدم التقيد التام بالزمان           وتتميز بالجانب التط  

والمكان؛ وهذا يساعد على إشباع ميول المتعلم وإبراز مواهبه، ومن هنا تكون عمليـة الـتعلم          
  ).1995الغتامي، (عن طريق األنشطة أحب وأحلى للطالب؛ لما فيها من جوانب وظيفية 

  
ط المدرسي المجال اللغوي؛ حيث يقصد بهذا النشاط ألوان متنوعة من           ومن أبرز مجاالت النشا   

الممارسة العملية للغة يقوم بها الطلبة، ويستخدمون فيها اللغة استخداماً موجهـاً ناجحـاً فـي                
، وقد يقوم الطلبة    )1978إبراهيم،  ( المواقف التي تتطلب االستماع والحديث والقراءة والكتابة        

القراءة الصامتة والجهرية، وحل التـدريبات، وكتابـة        : داخل الفصل، مثل    باألنشطة التعليمية   
موضوعات التعبير، وكتابة نماذج من الخطوط العربية، وقد تكـون هـذه األنـشطة خـارج                
الفصل، كزيارة مكتبة المدرسة، أو كتابة الواجبات المنزلية، أو االشـتراك فـي الجماعـات               

ئدتها المرجوة؛ فإنّه يجب على المعلم إشـراك الطـالب       المدرسية، ولكي تحقق هذه األنشطة فا     
  ).1992أحمد، (جميعهم فيها، وعدم حصرها على عدد معين منهم 

 وتسهم األنشطة التعليمية في البرامج العالجية الخاصة باإلمالء في توثيق الصلة بين المدرسة             
المـصاحبة لـدروس هـذه      والمجتمع، وفي ممارسة الكتابة عند تنفيذ الطلبة األنشطة المختلفة          

البرامج، كالقيام برحلة أو زيارة ميدانية إلى أحد معالم المجتمع، ثم تكليـف الطـالب كتابـة                 
ملخص أو وصف لما شاهدوه كتابة خالية من األخطاء اإلمالئية، وليكون لهذه األنـشطة أثـر             

ـ             ضي مراعـاة   إيجابي في ممارسة الكتابة اإلمالئية الصحيحة، وإتقان مهارتها، فإن ذلـك يقت
تنوعها من درس إلى آخر وفق األهداف المرسومة لكل درس، وحسب ما يتفق مع المستويات               

  .العمرية والدراسية للطالب
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 الوسائـل التعليميـة. 5

 يقصد بالوسائل التعليمية كل ما يستخدمه المعلم من أدوات ومواد وأجهزة تعليمية، وطرائـق              
ومهارة؛ من أجل الوصول بالطالب إلى تعلّم نـاجح عـن           مختلفة في المواقف التعليمية بخبرة      

  ).1991الطيطي، (طريق نقله من الخبرة المجردة إلى الخبرة المحسوسة 
  

وتتَّسم الوسائل التعليمية بعالقتها المباشرة بالمكونات األخرى للبرامج العالجية، وهي مكـون            
إثـارة  : ل التعليمية بمزايا عديدة منها    وتتميز الوسائ . أساسي للخبرات التعليمية المتاحة للطالب    

االهتمام واالنتباه، وفهم ما يصعب شرحه أو تصوره، واختصار الوقت في عرض المعلومات،           
ومراعاة الفروق الفردية بين الطالب، وتوفير خبرات حقيقية، أو بديلة تحاول نقل الواقع إلـى               

  ).  1993اني، اللق( أذهان الطالب، ومخاطبة أكثر من حاسة عند المتعلم 
  

                ولكي يتمكن المعلم من االستفادة الفعلية من الوسائل التعليمية في الموقف التعليمي؛ فإنّه ال بـد
تحديد األهداف التعليمية بصورة دقيقة،     : من مراعاته لقواعد اختيارها، والتي يتمثل أهمها في         

لتالؤم بين الوسيلة المستخدمة    مما يساعد على اختيار الوسيلة المناسبة لتحقيق هذه األهداف، وا         
ومستوى الطالب العمري والتحصيلي، وحداثة الوسيلة التعليميـة وسـالمتها علميـاً وفنيـاً،              
وتناسبها مع الوقت المخصص للدراسة، وإعدادها، وتجربتها قبل اسـتخدامها فـي الموقـف              

  ).1970 كاظم وجابر،(التعليمي؛ وذلك للتأكد من مدى جودتها، وصالحيتها لالستعمال 
  

وللوسائل التعليمية أهمية كبيرة في البرامج العالجية الخاصة باإلمالء، فهي تعين على تهيئـة               
كمـا  . الطالب للدرس، وتساعد على وضوح معنى الكلمات الصعبة، كاستخدام المعاجم اللغوية          

 تعين على إدراك ما تشتمل عليه الموضوعات المختارة من مقاصد، كاالستفادة مـن الوسـائل          
المرئية والسمعية، وتسهم ـ أيضاً ـ في تعرف المواقع الجغرافيـة والتاريخيـة، واألمـاكن      
األثرية من خالل عرض الخرائط، وال يخفى ما لسبورة الفصل واللوحات الخشبية والورقيـة              
من أهمية في الموقف التعليمي، ولكي تكون هذه الوسائل ذات نجاعة وكفاءة؛ فإنّه ال بـد مـن        

واعد اختيارها بصورة دقيقة، وكذلك إنتاجها واستخدامها، حتى تفيد جيداً فـي تعلـيم              مراعاة ق 
  .دروس اإلمالء

  التقويـم. 6
 يمثل التقويم ركناً أساسياً في البرنامج العالجي؛ فهو العملية التي يمكن من خاللها الحكم على               

حي الـضعف لعالجهـا،     مدى تحقق أهداف البرنامج، ومعرفة نواحي القوة فيه لتدعيمها، ونوا         
  .وتفادي الوقوع فيها مستقبالً
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تعريف الطالب على المـستوى التعليمـي       :  ولعملية التقويم أهداف ووظائف متعددة من بينها      
الذي وصلوا إليه، ومساعدة المعلم في معرفة المستوى الذي يبدأ منه فـي تـدريس البرنـامج                 

ن أهداف ومحتـوى وطرائـق تـدريس        لطالبه، واإلسهام في تقويم جميع عناصر البرنامج م       
  ).1991سعادة وإبراهيم، ( وأنشطة ووسائل تعليمية 

  
وهناك أسس ينبغي للمعلم مراعاتها أثناء قيامه بعملية التقويم، وتتمثـل فـي شـمول التقـويم                 

المعرفية التي اكتسبها الطالب، والجوانب المهارية، والجوانب النفسية وما يرتبط بها           : للجوانب
ويجب استمرار التقويم فترة تدريس البرنامج وعدم حصره في نهايـة           .  واستعدادت من قدرات 

تدريسه فقط، والتكامل مع عناصر البرنامج جميعا، والتنـوع فـي األدوات المـستخدمة فـي         
  ).1983الجمل، ( التقويم، مع مراعاة وجود الصدق والثبات والموضوعية في هذه األدوات 

  
ما يخص البرنامج العالجي كله، مثل االختبار القبلـي الـذي           : منهاعدة للتقويم     وتوجد أنواع 

يعطى للطالب قبل بدء دراسة البرنامج؛ لتحديد مستواهم، وتنظيمهم في مجموعـات متماثلـة؛            
لتحقيق أكبر قدر من الكفاءة في عملية التعليم، واالختبار البعدي أو النهائي، الذي يهدف إلـى                

وهناك أنواع أخرى من التقـويم تخـص   . بعد انتهاء عملية التعليم  معرفة مدى فاعلية البرنامج     
كل درس من دروس البرنامج، وهي تتمثل في تقويم الطالب أثناء الدرس من عنـد المناقـشة         
الجماعية التي يتَّبعها المعلم مع طالبه، والتقويم البنائي، وهو عبارة عن التـدريبات المرحليـة       

عد على تقديم التغذية الراجعة التي من شأنها تعزيـز تعلـم         التي تأتي عقب كل درس؛ مما يسا      
  ).1979زاهر، ( الطالب 

  
 وتبنى البرامج العالجية في اإلمالء في ضوء عملية التقويم المستمرة التي تكشف عن وجـود               
الصعوبات اإلمالئية لدى الطلبة؛ وذلك من خالل االختبارات التشخيصية التي تُعد بمثابة تقويم             

نى على أساسها هذه البرامج، وتستمر عملية التقويم أثناء تـدريس البـرامج اإلمالئيـة          قبلي تب 
العالجية، وبعدها، في شكل تقويم بنائي، وتقويم بعدي؛ لمعرفة نجاعة هذه البـرامج وكفاءتهـا        
في التغلّب على الصعوبات اإلمالئية، وقد تكون عملية التقويم فـي بدايـة العـام الدراسـي؛                 

لم إلى مستوى طالبه في اإلمالء، وليتمكَّن من بناء البـرامج العالجيـة المبكـرة               ليتعرف المع 
لبطيئي التعلم، وليكون تقويم هذه البرامج تقويماً ناجحاً، فإنّه ال بد من األخـذ باألسـس التـي            

  .يعتمد عليها
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ال يـرى  تحدثنا فيما سبق عن أهمية تحليل األخطاء في إعداد البرامج العالجية، وفي هذا المج          
الباحث أن وقوع الطالب في الخطأ ليس مشكلة في العملية التعليميـة، وإنمـا المـشكلة هـي          

  .االستمرار في هذا الخطأ واستمرار الظروف المؤدية لحدوثه
  

 ومن العرض السابق لعناصر البرامج العالجية، يمكن القول إنه يوجد ترابط وثيق بين هـذه               
الناحية النظرية ـ إلى كل عنـصر منهـا بـشيء مـن      العناصر كافة، وكان التطرق ـ من  

التفصيل؛ لمعرفة الجوانب التربوية التي يتضمنها كل عنصر، واألسس التي يستند إليها، أمـا              
في مجال التطبيق؛ فإنه من الصعب الفصل بين هذه العناصر؛ لوجود الترابط بينها بعالقـات               

ها، تكون جودة البنية الداخليـة للبـرامج        تأثير وتأثر، وأنه بقدر سالمة هذه العالقات ووضوح       
  .العالجية

 ويمكن االستدالل على طبيعة العالقة العضوية بين عناصر البرامج العالجيـة مـن طريقـة               
ترابط كل عنصر مع العناصر األخرى وتكاملها، فاألهداف ـ مثالًـ تُعد العنصر األساسـي،   

لمحتوى، فيأتي في المرتبـة الثانيـة بعـد         أما ا . وحجر الزاوية الذي تبنى عليه باقي العناصر      
األهداف مباشرة، ويختار في ضوء األهداف المحددة للبرنامج، وال يمكن نقل هذا المحتوى بما              
فيه من معلومات ومهارات، واتجاهات إلى المتعلمين إال عن طريق استخدام المعلـم طرائـق               

ناسب مع قدرات الطلبـة وميـولهم       التدريس، والوسائل التعليمية، واألنشطة المصاحبة التي تت      
واتجاهاتهم، وبالنظر إلى عملية التقويم يالحظ أنها تربط أول عناصر البرنامج بـآخره بعـد                
التأكد من تحقيق األهداف المرسومة للبرنامج، وإعطاء تغذية راجعة إلـى جميـع عناصـره؛              

 فـالتخطيط الحـديث ألي      وبهذا تكون عناصر البرنامج العالجي كالً متكامالً ال يقبل التجزئة؛         
منهج أو برنامج عالجي لم يعد سلسلة من الخطوات المتتابعة في نظام ثابت، بل إنه خطـوات                 
متالزمة بحيث يمكن تنفيذها في وقت واحد، وما هذا إال دليل على التـربط بـين العناصـر                   

  .السابقة للبرامج العالجية
امج عالجي ال بد أن تقدم إجابات عـن       وفي ضوء ما سبق، يرى الباحث أن خطة بناء أي برن          

  :األسـئلة اآلتيـة
   ما الذي ينبغي تعلمه من هذا البرنامج ؟-ا

   ما المحتوى المالئم لمستويات المتعلمين ؟-2
 ما الوسائل واألنشطة التعليمية، وطرائق التدريس المالئمة، واألساليب المناسـبة لتحقيـق             -3

  التعلم المطلوب من البرنامج ؟
  ف يمكن معرفة تحقيق ما يراد تعلّمه ؟ كي-4

  .فاإلجابة عن هذه األسئلة تمثّل عناصر البرامج العالجية بصورة متكاملة
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:                                                          الدراسات السابقة  2.2 
  

ئعة ا اإلمالئية الش فاعلية البرنامج المقترح في عالج األخطاءمعرفةهدفت الدراسة الحالية إلى 
   .في كتابات طلبة الصف الخامس األساسي في مدارس تربية جنوب الخليل

ولدى مراجعة الباحث للدراسات السابقة المتصلة بموضوع الدراسة، وجد هذه الدراسات في 
  :المجالين اآلتيين

  .ـ الدراسات العربية1
  .ـ والدراسات األجنبية2

  :الدراسات العربية 1.2.2
  

 دراسة هدفت إلى اقتراح خطة لعالج األخطاء اإلمالئية الشائعة لدى )2008(ادي وأجرى 
  .تالميذ الصف الرابع األساسي بمدارس محافظات غزة

وتحقيقاً ألغراض الدراسة؛ فقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، واختارعينة عشوائية 
ميذة موزعين بالتساوي بين مجموعة تلميذاً وتل) 482(من مجتمع الدراسة األصلي تكونت من 

  .وتشغيلهم من المدارس الحكومية، ومن مدارس وكالة غوث الالجئين
وصمم الباحث اختباراً تشخيصياً للمهارات اإلمالئية، وذلك لمعرفة األخطاء اإلمالئية الـشائعة            

مـشرفيها  كما اختار الباحث مجتمع معلمي اللغة العربية و       . لدى تالميذ الصف الرابع األساسي    
بمحافظة خان يونس لإلجابة عن استبانة حول أسباب األخطاء اإلمالئية، وبلغ عدد أفراد هـذه           

معلمـة،  ) 45(معلمـاً و  ) 24(معلماً ومعلمة بواقـع     ) 69(معلماً ومشرفاً، ومنهم    ) 85(العينة  
في مشرفات، وشملت العينة الذين يعملون      ) 3(مشرفاً و ) 13(من المشرفين بواقع    ) 16(ومنهم  

وطبق الباحث اسـتبانة خاصـة بـالمعلمين والمـشرفين          . مدارس الحكومة ومدارس الوكالة   
التربويين لتحديد أسباب شيوع األخطاء اإلمالئية لدى تالميذ الصف الرابع األساسي، ثم بنـى              

  .خطة عالجية بناء على النتائج التي توصل إليها
خطاء اإلمالئية الشائعة لدى تالميذ الـصف       وجود العديد من األ   : ومن النتائج التي توصل إليها    

مهارات، ) 7(مهارات من أصل    ) 5: (الرابع األساسي، وكانت األخطاء في المهارات الرئيسة      
مهارة، وكان هناك فروق تعزى لعامـل       ) 19(مهارة من أصل    ) 14(وفي المهارات الفرعية    

انـت الفـروق الفرديـة      الجنس لصالح اإلناث، وهناك فروق تعزى لمتغير الجهة المشرفة فك         
األسـرة، ثـم    : كما أوضحت النتائج أن أسباب األخطاء اإلمالئية أهمها       . لصالح وكالة الغوث  

  .النظام التعليمي، ثم التلميذ، ثم تعلم اإلمالء، ثم مقرر اإلمالء، ثم التقويم، ثم المعلم
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ف هدفت إلى معرفة الضعف اإلمالئي لدى طلبة الص دراسة )2006(السويطي وأجرت 
  .الثامن األساسي في مدارس وكالة الغوث في منطقة الخليل 

وتكون مجتمع الدراسة من طلبة الصف الثامن األساسي في مدارس وكالة الغوث في محافظة 
) 179(طالباً وطالبة ، ُأخذ منهم عينة عشوائية طبقية عددهم ) 1937(الخليل ، البالغ عددهم 

  .معلماً ومعلمة) 60(شملت طالباً وطالبة، أما عينة المعلمين ف
كانت األولى اختباراً تشخيصياً لمعرفة األخطاء التي يقع فيها الطالب  :استخدمت الباحثة أداتين

  .والثانية كانت استبانة للمعلمين
وأظهرت النتائج ارتفاعاً في األخطاء اإلمالئية التي يقع فيها الطلبة، وعدم وجود فروق دالة 

  .مالئية تعزى إلى متغير الجنسإحصائياً في األخطاء اإل
  

 هدفت إلى معرفة أثر استخدام األلعاب التربوية )2006(أبو منديل وفي دراسة أجراها 
  .المحوسبة في تدريس اإلمالء للصف الثامن األساسي بغزة

استخدم الباحث عينة مكونة من صفين دراسيين من طالب الصف الثامن، وصفين من طالبات 
وذلك في . وتشغيلهم في محافظة خان يونس دارس وكالة غوث الالجئينالصف الثامن، من م

  .بمعدل حصتين أسبوعياً) 2006-2005(الفصل الدراسي الثاني 
حيث أعد الباحث قائمة للمهارات اإلمالئية وأعد دليالً للمعلم يتضمن األلعاب المحوسبة وأعـد              

الـسن، والمـستوى    (ات الدراسـة    اختباراً إمالئياً يتضمن المهارات اإلمالئية وضبط متغيـر       
  .ثم طبق االختبار) االقتصادي واالجتماعي، والتحصيل

وكان من النتائج التي توصلت إليها الدراسة نجاح برنامج األلعاب المحوسبة في تدريس 
  .اإلمالء

  
 دراسة هدفت إلى معرفة أثر برنامج مقترح في تنمية مهارات )2004(الجوجو كما أجرت 
  .ي، لدى طالبات الصف الخامس األساسي في محافظة شمال غزةاألداء اإلمالئ

وتحقيقاً ألغراض الدراسة، استخدمت الباحثة المنهج البنائي التجريبي، وتكون مجتمع الدراسة           
من طلبة الصف الخامس األساسي في المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم فـي محافظـة               

طالبة من طالبات الصف الخامس األساسي       ) 73( ن  شمال غزة، حيث تألفت عينة الدراسة م      
إحـداهما  : للبنات، بحيث وزعت علـى مجمـوعتين      ) ب(في مدرسة الرافدين األساسية الدنيا      

طالبـة، ودرسـت الباحثـة      ) 37(طالبة، واألخرى ضابطة، وعددها     ) 36(تجريبية، وعددها   
، وطالبـات   )ح فـي اإلمـالء    اللواتي يدرسن البرنامج المقتـر    ( طالبات المجموعة التجريبية    

: ، وتمثلت أدوات الدراسة فيمـا يـأتي  )اللواتي يدرسن بالطريقة العادية    ( المجموعة الضابطة   
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استبانة المهارات اإلمالئية، واالختبار اإلمالئي، والبرنامج المقترح في اإلمالء الذي بني على             
لقصص التعليمية اإلمالئيـة،    مهارتي الهمزة المتوسطة والمتطرفة، ودليل المعلم الذي يعرض ا        

وآلية تدريسها وفقاً ألسلوب السرد القصصي، وباستخدام وسيط تربوي هو مسرح العـرائس،             
: إضافة إلى تطبيق بعض األلعاب التعليمية، والتقنيات الحديثة فـي التـدريس، مثـل جهـاز               

  .الحاسوب، والرأسي العلوي، والتسجيل
م طبقت االختبار اإلمالئي القبلي على المجمـوعتين        وضبطت الباحثة المتغيرات المستقلة، و ث     

التجريبية والضابطة، وبعد تنفيذ التجربة التي استغرقت ثمانية أسابيع، بواقع حصتين أسبوعياً،            
لعينتـين  ) ت  ( أخضعت المجموعتان لالختبار اإلمالئي البعدي، واستخدمت الباحثـة اختبـار         

  :المجموعتين، وكانت النتائج كاآلتيمستقلتين؛ لتعرف الفروق بين متوسطي تحصيل 
عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية ومتوسط 
درجات طالبات المجموعة الضابطة في االختبار اإلمالئي القبلي، ووجود فروق ذات داللة 

لبات المجموعة إحصائية بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طا
  .الضابطة في االختبار اإلمالئي البعدي لصالح المجموعة التجريبية

  
دراسة هدفت إلى الكشف عن األخطاء النحوية، واإلمالئية الشائعة  )2004(الجبارين وأجرى 

في التعبير الكتابي لدى طلبة الصف األول الثانوي في مديرية جنوب الخليل، وتقصي األسباب 
معرفة أثر كل من ا، وتقديم المقترحات المالئمة لعالجها، كما هدفت إلى الكامنة وراءه

الجنسين، ومكان المدرسة في مستوى األخطاء النحوية ، واإلمالئية الشائعة في التعبير الكتابي 
  .لدى الطلبة

 
أما مجتمع الدراسة فتكون من طلبة الصف األول الثانوي بفرعيه العلمي واألدبي في المدارس 

طالٍب وطالبة، وتحقيقاً ) 3006(كومية التابعة لمديرية تربية جنوب الخليل، والبالغ عددهم الح
طالٍب وطالبة ) 300(ألغراض الدراسة فقد اختار الباحث عينة طبقية عشوائية ، مكونة من 

معلماً ) 62(أما عينة المعلمين فقد اشتملت على %). 10(من مجتمع الدراسة، أي بنسبة
  .ومعلمة

األولى عبارة عن اختبار طوره الباحـث،   : بالنسبة ألدوات الدراسة، فقد بنى الباحث أداتين      أما  
من إطالعه على الدراسات السابقة، وتحقق من صدقه وثباته ، ثم طبقه على عينـة الدراسـة،          
فكان الهدف منه تشخيص األخطاء النحوية، واإلمالئية الشائعة في التعبير الكتـابي، والثانيـة              

والثاني، ويضم عدداً من    . األول، ويضم عدداً من األسباب المؤدية لتلك األخطاء       : سمينكانت ق 
  . المقترحات العالجية المناسبة لتلك األخطاء
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وأظهرت النتائج ارتفاعاً كبيراً في نسبة وقوع الطلبة في األخطاء، ووجود فروق ذات داللة 
 الكتابي تعزى لمتغير الجنس، حيث كانت إحصائية في األخطاء النحوية واإلمالئية، في التعبير

نسبة األخطاء لدى الذكور أكثر منها لدى اإلناث، ومن النتائج أيضاً وجود فروق ذات داللة 
إحصائية في األخطاء النحوية واإلمالئية تعزى لمتغير التخصص، حيث كانت نسبة األخطاء 

  .لدى طلبة الفرع العلمي أقل منها لدى طلبة الفرع األدبي
  

 دراسة هدفت إلى الكشف عن تأثير الخبرة الدرامية في تحسين )2003(حلس وأجرت 
مستوى الكتابة اإلمالئية، واالتجاه نحوها لدى تالميذ الصف السادس األساسي بمحافظة شمال 

  .غزة
وتحقيقاً ألغراض الدراسة؛ فقد اعتمدت الباحثة على المنهجين الوصفي التحليلي وشبه 

تلميذاً وتلميذة من الصف السادس األساسي، ) 72( عينة قصدية مكونة من التجريبي، واختارت
المشتركة بمحافظة شمال غزة، كما أعدت ) أ(في مدرسة عبد الرحمن بن عوف األساسيةالدنيا

الباحثة اختباراً تشخيصياً في اإلمالء؛ لمعرفة األخطاء اإلمالئية الشائعة لدى تالميذ الصف 
 أعدت اختباراً إمالئياً قبلياً وبعدياً، معتمدة فيه على الجمل؛ وذلك السادس األساسي، ومن ثم

لتحديد المهارات اإلمالئية التي شاعت فيها األخطاء؛ لعمل التمثيالت التعليمية التي تقوم على 
عالجها، كما بنت مقياساً لالتجاه نحو اإلمالء، وقد أعدت الباحثة مشاهد درامية، تتضمن 

 التي شاعت فيها األخطاء اإلمالئية، إضافةً إلى إعداد دليل للمعلم، وثم المهارات اإلمالئية
طبقت الباحثة اإلمالء ومقياس االتجاه نحو اإلمالء، على عينة الدراسة المكونة من فصلين 

  .تلميذاً، بواقع حصتين أسبوعياً، وعلى مدار ستة أسابيع) 36(دراسيين، وكل فصل يتكون من 
لت إليها الدراسة، وجود ضعف واضح في كتابة المهارات اإلمالئية ومن النتائج التي توص

التنوين، همزتا الوصل والقطع، : هي% 25عموماً، والمهارات التي تجاوزت نسبة الخطأ فيها 
الهمزة المتوسطة والمتطرفة، الحروف التي تنطق وال تكتب، الحروف التي تكتب وال تنطق، 

لمد، وكلمة ابن، وقد عزت الدراسة أسباب هذه األخطاء في الكلمات التي تنتهي بالواو، ألف ا
عدم تمكّن التالميذ من قواعد كتابة المهارات اإلمالئية، واتّباع المعلمين الطرق التقليدية في 
تدريس المهارات اإلمالئية، ومن النتائج أيضاً إن استخدام أسلوب الخبرة الدرامية؛ له تأثير 

لكتابة اإلمالئية، وفي تحسين مستوى االتجاه نحو الكتابة كبير جداً في تحسين مستوى ا
  .اإلمالئية، لدى تالميذ الصف السادس
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 دراسة هدفت إلى معرفة األخطاء الكتابية الشائعة في اللغة العربية )2003(سالمة وأجرت 
  .عند طلبة الصف الخامس األساسي من وجهة نظر معلميهم، وكيفية عالجها

طالب وطالبة من الصف الخامس األساسي في المدراس ) 1435( من تكون مجتمع الدراسة
شعبة، ) 42(مدرسة موزعين في ) 28( الحكومية في محافظة ضواحي القدس، البالغ عددها

  .معلماً ومعلمة) 40(حيث اشتملت عينة المعلمين على 
 على أربع فقرة موزعة) 36(وتحقيقاً ألغراض الدراسة فقد أعدت الباحثة استبانة مكونة من 

أخطاء تتعلق بالحركة، وأخرى بلفظ المعلم، وثالثة بالتآزر البصري، والرابعة تتعلق : مجاالت
بمجال التذكر، حيث عرضت االستبانة على مجموعة من المحكمين من ذوي الخبرة 

  .واالختصاص
خل الصف، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة، استخدام المعلم األلفاظ العامية دا

وإهمال الوالدين ألبنائهم، وعدم التواصل مع المدرسة، وإهمال بعض المعلمين معالجة أخطاء 
  ).شوهد( الطلبة واالكتفاء بكلمة

  
 دراسة هدفت إلى بناء منهج في المرحلة األساسية الدنيا بمدارس )2001(رضوان وأجرى 

  .السادس في اإلمالءغزة، وبيان أثر هذا المنهج على مستوى أداء تالميذ الصف 
وتحقيقاً ألغراض الدراسة؛ فقد استخدم الباحث المـنهج البنـائي التجريبـي، وقـام بدراسـة              

مدارس، ست منها من مدارس البنين، وأربع من مدارس البنات، حيـث  ) 10(استطالعية على   
سـية  كراسة إمالئية من كراسات تالميذ المرحلة األسا      ) 800( اختار عينة عشوائية مكونة من      

كراسة من كل صف من الـصفوف  ) 200( الدنيا في مدارس محافظة الشمال في غزة، بواقع       
؛ وذلك الستطالع األخطاء اإلمالئية التي يعـاني منهـا          )الثالث والرابع والخامس والسادس   ( 

التالميذ، كما أعد الباحث منهجاً لتعليم اإلمالء، معتمداً على طريقة المناقشة، واختيـار قطعـة               
) 152( ئية اختباراً إمالئياً، ومن ثم طبق المنهج المقترح على عينة عشوائية، مكونة مـن               إمال

تلميذا وتلميذة من تالمذة الصف السادس األساسي، مقسمين إلى أربعة فصول، فصلين يمـثالن         
تلميـذةً، وفـصلين   ) 42(تلميـذاً، و  ) 38( المجموعة التجريبية، بحيث بلغ مجموع كل منهما      

تلميـذة، مـن    ) 40(تلميـذا، و  ) 35(مجموعة الضابطة، حيث بلغ مجموع كل منهما        يمثالن ال 
للبنـات، وقـد   ) ب(للبنين، ومدرسة جباليا األساسية الدنيا ) أ(مدرستي الرافعي األساسية الدنيا  

  .استغرقت التجربة شهرين كاملين، بواقع حصتين أسبوعياً
أخطاء التالميذ في بعـض المهـارات تقـل         أن نسبة   : ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة     

تدريجياً كلما انتقل التلميذ من صف دراسي إلى صف أعلى، وتزيد في بعض المهارات وذلـك       
وفقاً لنتائج الدراسة االستطالعية، ومن النتائج عدم وجود فروق ذات داللـة إحـصائية بـين                
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وعـة الـضابطة فـي      متوسطات درجات تالميذ المجموعة التجريبية، ومتوسط درجات المجم       
التحصيل القبلي، مما يعني تكافؤ عينتي التجربة، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بـين               
متوسط درجات تالميذ المجموعة الضابطة في التحصيل البعدي مقارنة بالقبلي، وعدم وجـود             

ذكـوراً  ( فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات التحصيل البعدي؛ يعزى إلى الجـنس      
  ).وإناثاً

  
مشكالت تدريس اإلمالء في المرحلة االبتدائية، "  دراسة بعنوان )2001(الحميدي وأجرى 

  .في السعودية" كما يراها معلمو اللغة العربية في جامعة الملك سعود
حيث هدفت هذه الدراسة إلى المساعدة في تطوير تعليم اإلمالء بالتعرف إلى مشكالت تدريسه 

 واختيار المحتوى، وتنظيمه، وأساليب التعليم وإجراءاته، وخصائص المرتبطة باألهداف،
  . النظام الكتابي للغة العربية، والتقويم

وتحقيقاً ألغراض الدراسة قام الباحث بدراسة نظرية لمعرفة طبيعة مادة اإلمالء، وانعكاس 
خدم االستفتاء هذه الطبيعة في أهداف تعليمها، ومحتواها وأساليب تعليمها وتقويمها، حيث است

أداة لجمع معلومات البحث، فقدمه إلى معلمي اإلمالء في المرحلة االبتدائية، ثم حلل اإلجابات 
كثرة عدد الطالب : التي حصل عليها من االستفتاء، ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة

غب في في الصف الواحد تحد من معالجة الضعف اإلمالئي لديه، إلزام المعلم غير الرا
تدريس مادة اإلمالء بتدريسها، وضعف ارتباط أهداف تدريس اإلمالء بالجانب المهاري 

  .التطبيقي
  

هدفت إلى تشخيص األخطاء اإلمالئية، لدى طلبة  دراسة )1999(أبو صواوين كما أجرى 
  .الصف التاسع في مدارس وكالة الغوث الدولية بغزة، وتحديد أسبابها، وطرق عالجها

غراض الدراسة؛ فقد اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي، واختار الباحث ثالث وتحقيقاً أل
عينة من طلبة الصف التاسع : عينات مختلفة من ثالثة مجتمعات بطريقة عشوائية طبقية، وهي

طالباً وطالبة في مدارس منطقة المعسكرات الوسطى اإلعدادية في لواء غزة، ) 290(وعددها 
) 144(طالباً، وثالث مدارس لإلناث، منهم ) 146(ارس للذكور، منهم حيث اختار ثالث مد

) 57(فرداً، منهم ) 60(طالبةً، وعينة من معلمي اللغة العربية ومشرفيها بالمدارس، إذ بلغت 
معلماً ومعلمةً وثالثة مشرفين، إضافةً إلى عينة من كراسات التعبير لدى الطلبة، وبلغ 

 حيث حلل آخر موضوعين منها، إذ بلغ عدد الموضوعات كراسةَ تعبير،) 290(مجموعها 
األولى أداة تحليل المضمون؛ بهدف حصر : موضوعاً، كما صمم ثالث أدوات) 580(

األخطاء اإلمالئية التي من المتوقع أن يقع قيها الطلبة، والثانية اختبار تشخيصي مقنن؛ لتحديد 
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تاسع، معتمداً فيه على الجمل، وطبقه األخطاء اإلمالئية، ونسب شيوعها لدى طلبة الصف ال
فأكثرمن خطأ شائع، % 20طالباً وطالبةً، معتمداً على نسبة ) 279(على عينة مكونة من 

والثالثة استبانة تتعلق بأسباب األخطاء اإلمالئية كما يراها معلمو اللغة العربية ومشرفوها، 
  . اإلمالئية الشائعة لدى الطلبةإضافة إلى ذلك أعد الباحث دروساً نموذجية، لعالج األخطاء

شيوع األخطاء اإلمالئية لدى الطلبة في أربعة عشر : ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة
إهمال أسنان بعض الحروف، وإبدال الحروف المتشابهة في : مجاالً، كانت على النحو اآلتي

 وحروف تلفظ وال أصواتها، وقلب الحركة إلى حرف من جنسها، وهمزتا القطع والوصل،
  .تكتب، والمدة، والهمزة المتوسطة، والهمزة في آخر الكلمة

وشيوع األخطاء اإلمالئية لدى الطالبات في اثني عشر مجاالً، منها همزتا القطع والوصل، 
وحروف تلفظ وتكتب، وإهمال اإلعجام، وإبدال الحروف المتشابهة في أصواتها، والهمزة 

ت من المجاالت السبع، مثّلت أسباباً مقنعة لشيوع األخطاء ووجود خمسة مجاال. المتوسطة
اإلمالئية، في حين أن مجالي األسباب التي تتعلق بمعلم اللغة العربية وبمقرر اإلمالء؛ ال 

  .يمثالن أسباباً مقنعة وراء شيوع األخطاء
  

ميذ  دراسة هدفت إلى تحديد األخطاء اإلمالئية لدى تال)1998(الدهماني، وعوض وأجرى 
  .المرحلة المتوسطة بمحافظة مكة المكرمة، وعالقتها بالقواعد اإلمالئية التي درسوها

تلميذاً من ) 870(وتحقيقاً ألغراض الدراسة؛ قد اختار الباحثان عينة عشوائية مكونة من 
مدارس المرحلة المتوسطة في المدارس الحكومية بمحافظة مكة المكرمة، حيث اختيرت تسع 

األول، والثاني، والثالث ( ، تشتمل كل مدرسة على الصفوف الثالثة وعشرون مدرسة
ورقةً من كل صف، ) 250(، كما اختارا عينة عشوائية من كتابات التالميذ، بواقع )المتوسط

ورقةً، ومن ثم طبقا قطعة إمالئية على عينة الدراسة في ) 855(ليكون عدد العينة إجمالياً 
  . بذلك إلى تحديد األخطاء اإلمالئية لدى التالميذالفصل الدراسي الثاني؛ هادفين

وسعياً لمعرفة العالقة بين األخطاء اإلمالئية والقواعد اإلمالئية التي يدرسها التالميذ، حصلت 
الدراسة على مفردات مادة اإلمالء في المرحلتين االبتدائية والمتوسطة من كتب اإلمالء 

  .خذة منها مادة للمقابلة، والموازنة، واالستقراءالمقررة على التالميذ في المرحلتين، مت
ارتفاع النسب المئوية لألخطاء اإلمالئية لدى تالميذ : ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة

المرحلة المتوسطة، مما يعد مؤشراً على انخفاض مستوى أداء التالميذ اإلمالئي، حيث تكثر 
ها، وفي مبحث األلف اللينة المتطرفة، وكذلك في عدم أخطاء التالميذ في كتابة الهمزات بأنواع

التمييز بين التاء المربوطة والمفتوحة، وكتابة التنوين رفعاً، ونصباً، وجراً، ومن النتائج أيضاً 
قلة األخطاء اإلمالئية كلما انتقل التالميذ لصف دراسي أعلى، وأن هناك فروقاً ذات داللة 
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المرحلة المتوسطة في األخطاء اإلمالئية، وكذلك عدم وجود إحصائية بين الصفوف الثالثة في 
كتاب للمعلم؛ ليبصره بكيفية التخطيط لدرس اإلمالء، وانعدام التكامل في تعليم اللغة العربية 
بالمرحلة االبتدائية، وعدم اكتراث معلمي المواد الدراسية األخرى باألخطاء اإلمالئية التي يقع 

  .فيها التالميذ
  

 هدفت إلى دراسة مستوى التحصيل في )1998(مركز القياس والتقويم ة أجراها وفي دراس
التقرير " في فلسطين ) الصف السادس(اللغة العربية، لدى طلبة نهاية المرحلة األساسية الدنيا 

  ".األولي 
وتحقيقاً ألغراض الدراسة؛ فقد طور اختبار وحددت مواصفاته، استناداً إلى تحليل موضوع 

توى منهاج اللغة العربية في الصفوف األساسية، وتحديد تسلسل المفاهيم والمهارات مفصل لمح
اللغوية عبر صفوف هذه المرحلة، حيث تم بنيت شبكة التسلسل لمفاهيم اللغة العربية 
ومهاراتها لكل من المنهاج األردني المطبق في محافظات الضفة الغربية، والمنهاج المصري 

ِفقْرةً وزعت على مجاالت المحتوى ) 43(، وقد تضمن االختبار المطبق في محافظات غزة
% 13االستيعاب القرائي، والكتابة، والقواعد ـ واختيرت عينة عشوائية طبقية تمثل : اآلتية

شعبةً، وبلغ العدد الكلي للطلبة في هذه ) 243(من مجتمع الدراسة، وقد بلغ عدد شعب العينة 
طالباً وطالبة جلسوا الختبار اللغة العربية، كما ) 4379(نهم طالباً وطالبةً، م) 8643(الشعب 

طور فريق عمل من خبراء المركز استمارات للطالب والمعلم؛ لتغطي جوانب المتغيرات 
  .األخرى غير مستوى التحصيل

إن أدنى متوسط لألداء في مهارات الكتابة، كان في : وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية
، في حين حقق مجال اإلمالء أعلى %49.21، يليها الخط بنسبة %47.88بنسبة مجال التعبير 
  %.60.98نسبة للنجاح 

مهارة جمع المذكر : ومن النتائج أيضاً كان ضعف أداء الطلبة في مهارة اإلمالء فيما يأتي
زة السالم المضاف، يليها مهارة كتابة الهمزة المتوسطة المنفردة في االسم المثنى، يليها الهم

المتوسطة غير المنفردة، في حين ارتفعت نسبة مهارة كتابة التنوين، وكان هناك تفوق ملحوظ 
في نسبة األداء اإلمالئي في اختبار اللغة العربية لإلناث على الذكور، كما أظهرت الدراسة 
تفوقاً ملحوظاً في نسبة مدارس اإلناث على مثيالتها من المدارس المختلطة، ومدارس الذكور 

  .في المستوى الوطني لألداء
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 دراسة هدفت إلى معرفة أثر برنامج تعليمي عالجي قائم على )1997(البدوي وأجرى  
المنحى التكاملي في تعليم اللغة العربية في معالجة أخطاء الرسم اإلمالئي الشائعة لدى طلبة 

  . الصف الثامن في مدارس وكالة الغوث في مدينة أربد
: طالباً وطالبة، وألغراض الدراسة اختيرت عينتان) 1417(ة من وتكون مجتمع الدراس
طالباً وطالبة، اختيروا بطريقة عشوائية بسيطة لتشخيص أدائهم ) 334(استطالعية تألفت من 

طالباً وطالبة، ) 181(تجريبية ومكونة من : في عشر قضايا إمالئية سبق تعلمها، والثانية
طالباً وطالبة، حيث طبق البرنامج العالجي ) 89(ا تجريبية وعدده: وزعوا على مجموعتين

طالباً وطالبة، اقتصرت دراستها على التدريبات ) 91(المقترح عليها، وضابطة بلغ عددها 
  .والنشاطات اللغوية في كتب اللغة العربية المقررة

مالئية، اختبار اإلمالء، وذلك للتعرف إلى األخطاء اإل: األولى: وأعد الباحث أداتين للدراسة
االستماع، : سؤاالً وزعت على ثالثة أجزاء ) 26(وشمل عشر قضايا، وتكّون االختبار من 

برنامج تعليمي عالجي، وقد صمم وفق المنحى التكاملي بين : والثانية. والقراءة، وقواعد اللغة
ث مهارات االستماع والقراءة البصرية وقواعد اللغة، وبعد االنتهاء من تطبيقه أعاد الباح

  .اختبار اإلمالء التشخيصي على أنه اختبار بعدي على المجموعتين التجريبية والضابطة
وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات : ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة

الطلبة في الرسم اإلمالئي تعزى إلى مواقف األداء اإلمالئي المستخدمة، ووجود فروق دالة 
 متوسطات أداء أفراد المجموعة التجريبية، ومتوسطات أداء المجموعة الضابطة إحصائياً بين

ولصالح المجموعة التجريبية، وهذا يشير إلى فاعلية البرنامج العالجي، ووجود فروق بين 
  .متوسطات عالمات طلبة المجموعة التجريبية تعزى إلى الجنس ولصالح اإلناث

  
 إلى تقويم األداء اإلمالئي لتالميذ الصفوف  هدفت)1997(سعيد وفي دراسة أجراها  

في المملكة العربية السعودية، واقتراح ) الرابع ، والخامس، والسادس ( االبتدائية العليا 
  .التوصيات الالزمة لعالجها

وتحقيقاً ألغراض الدراسة؛ فقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، حيث بلغت عينة 
في ) الرابع، والخامس، والسادس(  من طالب الصفوف االبتدائية العليا تلميذاً) 540( الدراسة 

، ومن )الرياض، وعسير، والمدينة المنورة ( المملكة العربية السعودية في مناطقها المختلفة 
تلميذاً من كل منطقة تعليمية، بمعدل ) 180(بيئات اجتماعية وجغرافية مختلفة، حيث اختار 

دراسي، كما أعد الباحث اختباراً تشخيصياً؛ لقياس مستوى األداء تلميذاً من كل صف ) 60(
  .درجة نجاح% 50اإلمالئي لدى أفراد العينة، معتمداً على نسبة 
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تدني مستوى األداء اإلمالئي لدى تالميذ المرحلة : ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة
إلمالئي لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائية بوجه عام، وعلى وجه التخصيص نجد أن األداء ا

كان مرتفعاً في مهارتين فقط من المهارات الخاصة بمنهجهم، وهما الالم الشمسية والالم 
القمرية، أما تالميذ الصف الخامس فقد كان أداؤهم منخفضاً في جميع المهارات المحددة في 

ية والالم القمرية، أما تالميذ منهجهم، وفي المهارات اإلمالئية السابقة عدا مهارتي الالم الشمس
الصف السادس فقد كان أداؤهم منخفضاً في المهارات اإلمالئية المحددة في منهجهم وفي منهج 
الصف الخامسن بينما ارتفع في ست مهارات من منهج الصف الرابع، منها الالم الشمسية 

دى العينة تعزى إلى والالم القمرية، ومن النتائج أيضاً وجود فروق في األداء اإلمالئي ل
اختالف المناطق، ووجود عوامل متداخلة تؤدي إلى الضعف اإلمالئي، منها ما يعود إلى 
طبيعة اللغة وخصائصها، والمعلمين، وطرائق التدريس، والتالميذ، واإلدارة المدرسية، ونظام 

  .التعليم
  
ح في عالج  دراسة هدفت إلى معرفة أثر تطبيق برنامج مقتر)1996(العيسوي وأجرى  

بالمملكة العربية ) تخصص اللغة العربية ( األخطاء اإلمالئية الشائعة لدى الطالب المعلم 
السعودية، كما سعت الدراسة إلى معرفة أنماط األخطاء اإلمالئية الشائعة لدى الطالب المعلم، 

  .ومدى اختالفها لدى تالميذ المرحلتين االبتدائية والمتوسطة
دراسة، فقد استخدم الباحث المنهجين البنائي والتجريبي، واختار عينة وتحقيقاً ألغراض ال
تلميذاً من تالميذ الصف السادس االبتدائي، ) 233(فرداً، منهم ) 1898(عشوائية مكونة من 

تلميذاً من تالميذ الصف األول المتوسط ، من اثني عشرة ) 747(من أربع عشرة مدرسة، و
طالباً من ) 116(طالباً من طالب كلية المعلمين، و) 84(ة، ومدرسة من منطقة المدينة المنور

طالبةً من طالبات كلية التربية، تخصص اللغة العربية بالمدينة ) 79(طالب كلية التربية، و
طالباً من طالب كلية المعلمين من ) 16(المنورة، وقد طبق البرنامج على عينة عددها 
االختبار التشخيصي، وهو :  على أداتين هماتخصص اللغة العربية، وقد اعتمدت الدراسة

عبارة عن نص إمالئي يهدف إلى تحديد أنماط األخطاء اإلمالئية ونسبة شيوعها، محدداً نسبة 
فأكثر، واألداة الثانية تتمثل في البرنامج المقترح القائم على المدخل % 25الخطأ الشائع 

 إلى عالج األخطاء اإلمالئية الشائعة الوقائي، والمدخل المعتمد على القواعد، والذي يهدف
لدى الطالب المعلم، بحيث طبق بمعدل حصتين أسبوعياً، وقد حرص الباحث على تطبيق 

  .البرنامج بنفسه
ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن هناك ثمانية من األخطاء اإلمالئية الشائعة مشتركة 

: ن، وبين تالميذ المرحلة االبتدائية والمتوسطة، منها بين الطالب المعلم بكليتي التربية والمعلمي
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الخطأ في رسم أحد حروف الكلمة رسماً إمالئياً صحيحاً، والخطأ في كتابة الهمزة وسط 
الكلمة، وتعزوالدراسة هذه األخطاء إلى عوامل متشابكة، منها ما يتصل بالمعلم، وبالتلميذ، 

د فيما يتعلق بنظم التقويم بمناهج اللغة العربية، وبخصائص اللغة وتراكيبها، والتساهل الموجو
ومن النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات الطالب من كلية 
المعلمين، لصالح القياس القبلي، مما يؤكد فعالية البرنامج المقترح في عالج األخطاء 

  .اإلمالئية
  
نجاعة التعلم اإلتقاني في عالج  دراسة هدفت إلى تقصي )1996(المرسي كما أجرى  

  .األخطاء اللغوية المصاحبة لتعليم القراءة والكتابة للمبتدئين
وتحقيقاً ألغراض الدراسة؛ فقد استخدم الباحث التصميم التجريبي، حيث تكونت عينة الدراسة 

تلميذاً، يشكلون خمسة فصول، للصف الثاني االبتدائي بمدرسة عود التوبة ) 139(من 
ائية للبنين التابعة لمنطقة العين التعليمية في اإلمارات العربية المتحدة، وقد اختيرت العينة االبتد

، )المتأخرون دراسياً في القراءة والكتابة(تلميذاً، أطلق عليهم ) 41(بطريقة قصدية، وعددها 
 ال يعانون من ممن) العاديون(تلميذاً، فقد ُأطلق عليهم ) 98(أما باقي التالميذ الذين يبلغ عددهم 
  .الظواهر اللغوية موضوع الدراسة

اختبار اإلتقان، وهدفه قياس مدى إتقان التالميذ : حيث استخدمت الدراسة األدوات اآلتية
،واالختبارات )التنوين، والالم الشمسية، والتاء المفتوحة، والمربوطة، والهاء(للظواهر اللغوية 

 التالميذ لكل جزئية من جزئيات البرنامج، التشخيصية التي تهدف إلى التحقق من إتقان
نشاطاً وورقة تدريب، ودليل ) 30(اختباراً، وأوراق النشاط والتدريب، وعددها ) 15(وعددها 

المعلم، وقد طبقت التجربة على مدار ثالث حصص أسبوعياً لمدة شهرين، ومن ثم طبق 
  .االختبار النهائي

جود فروق جوهرية بين مستويات التالميذ في و: ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة
التطبيقين القبلي والبعدي لصالح التطبيق البعدي الختبار اإلتقان، مما يعني نجاح البرنامج 
اإلتفاني في عالج صعوبات التعلم، وعدم وجود داللة إحصائية بين متوسطات درجات التالميذ 

فاعلية البرنامج اإلتقاني في التخلص من في المجموعتين في االختبار البعدي، مما يشير إلى 
  .الفروق الفردية بين المجموعتين
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 دراسة هدفت إلى معالجة األخطاء الهجائية، لدى تالميذ الصف )1995(غزالة وأجرى 
  .السادس االبتدائي في السعودية، وبيان مدى فعالية البرنامج المقترح في معالجة هذه األخطاء

ة؛ فقد اختار الباحث عينة عشوائية من مدارس المنطقة الشرقية وتحقيقاً ألغراض الدراس
مدارس، واختار من كل منها ثالثة فصول عشوائياً، حيث ) 9(بالمملكة السعودية، بلغ عددها 

تلميذاً من تالميذ الصف السادس، كما اختيار موضوعاً مكتوباً، ) 454(بلغ عدد أفراد العينة 
د األخطاء الهجائية الشائعة لديهم، ومن ثم أعد برنامجاً؛ وأماله على عينة الدراسة لتحدي

لمعالجة بعض األخطاء الهجائية الشائعة لدى التالميذ، كما أعد اختباراً قبلياً؛ لقياس مستوى 
تالميذ عينة الدراسة في محتوى البرنامج، وطبقه عينة من تالميذ مدرسة القادسية االبتدائية 

لميذاً، وبناء طبق البرنامج المقترح على عينة الدراسة، بحيث ت) 26(بالدمام، بلغ عددهم 
يوماً، بمقدار حصتين أسبوعياً، ومن ثم طبق االختبار البعدي على ) 45(استغرق التطبيق 

  .من أفراد العينة% 25أفراد العينة، محدداً نسبة الخطأ الشائع 
تالميذ في الموضوعات الهجائية وقد أشارت نتائج الدراسة إلى ظهور الخطأ في الكتابة لدى ال

، يليها اتصال حروف %67بنسب متفاوتة، حيث بلغ أعالها في موضوع الهمزة بنسبة 
، %61، يليها اتصال الحروف بالفعل باأللف بنسبة %62المعاني باالسم المبدوء بأل بنسبة 

يرة أهمها ، حيث عزت الدراسة هذه األخطاء إلى عوامل كث%53يليها التاء المربوطة بنسبة 
  .المعلم، وعدم وجود كتاب لإلمالء

  
 دراسة هدفت إلى تحديد األخطاء اإلمالئية الشائعة في كتابات بعض )1993(ناصر وأجرى 

تالميذ الصف السادس االبتدائي، في بعض المدارس الحكومية بدولة البحرين، مع وضع 
  .الوسيلة المناسبة لعالج هذه األخطاء

مدرستين : مدارس بنين وبنات) 4(ة؛ فقد تكونت عينة الدراسة من وتحقيقاً ألغراض الدراس
كراسة إمالئية بطريقة ) 15(في القرية، ومدرستين في المدينة، واختير من كل مدرسة 

كراسةً لتقصي طبيعة األخطاء اإلمالئية الشائعة، ونوعيتها في ) 60(عشوائية، بحيث بلغت 
مدرساً ومدرسةً من مدارس المرحلة ) 40(نة على كراسات التالميذ، كما طبق الباحث استبا

االبتدائية، حيث اختيروا بطريقة عشوائية؛ للتعرف إلى آرائهم حول األخطاء اإلمالئية الشائعة 
  .لدى التالميذ

هناك ضعف شائع في كتابات التالميذ، وخصوصاً في : وقد توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية
، بحيث تركزت أعلى نسبة أخطاء لدى التالميذ في إبدال حرف اإلمالء الوقائي واالختباري

، ومن النتائج تصدر الهمزة %78بحرف آخر قريب منه في المخرج، حيث حققت نسبة 
بمواضعها قائمة األخطاء اإلمالئية الشائعة في كتابات التالميذ،وفقاً آلراء المدرسين، وكذلك 
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والالم الشمسية، كما أجمعت اآلراء أن أسباب التاء المربوطة والمفتوحة، واأللف اللينة، 
األخطاء اإلمالئية تعزى إلى طريقة التدريس، والمعلم، والتلميذ، وخصائص اللغة العربية، 
واإلدارة المدرسية، وكان من أهم األخطاء اإلمالئية الشائعة في كتابات التالميذ، وفقاً لنتائج 

الهمزة بأنواعها الثالثة، والتنوين بأشكاله، : يأتياألسئلة المفتوحة في استبانة المدرسين، ما 
والتاء المفتوحة والمربوطة، ومن النتائج أيضاً عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في 
األخطاء اإلمالئية الشائعة، تعزى إلى الجنس، وكذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 

  .هم، وآراء مدرسيهم فيهابين أخطاء التالميذ اإلمالئية الشائعة في كراسات
  

 دراسة تسخيصية هدفت إلى تحديد األخطاء اإلمالئية والنحوية )1990(رسالن وأجرى 
الشائعة، لدى طالب جامعة السلطان قابوس بعمان، والموازنة بين التخصصين األدبي والعلمي 

  .في هذه األخطاء، إضافةً إلى تعرف أثر الجنس في مستوى أخطائهم
راض الدراسة؛ فقد اعتمد الباحث على تحليل المحتوى في ضوء فنيات أسلوب وتحقيقاً ألغ

) 40(تحليل األخطاء، كما استخدم المنهج التجريبي، حيث قام بدراسة استطالعية حلل فيها 
كراسةً خاصة بإجابات الطالب في مادة عمان والحضارة اإلسالمية، عشرون من الكليات 

لمية، واختيرت بطريقة عشوائية؛ لوضع قائمة باألخطاء األدبية، وعشرون من الكليات الع
كراسة بطريقة عشوائية، من ) 100(اإلمالئية والنَحوية التي تمخضت عنها، ثم اختار الباحث 

امتحانات مادة عمان والحضارة اإلسالمية، والتي تدرس في الفصل األول لجميع التخصصات 
، %)5(مالئية فيها، محدداً الخطأ اإلمالئي بنسبة ، وصنف األخطاء النحوية واإل)أدبية وعلمية(

طالباً وطالبةً، ) 62(كما بنى اختباراً تشخيصياً في اإلمالء والنحو، وطبق على عينة عددها 
من الكليات العلمية، نصفهم من الذكور، ) 32(طالباً من الكليات األدبية، و ) 30(منهم 

خطاء، وحسب تكراراتها وفقاً للتخصص والنصف اآلخر من اإلناث، ومن ثم صنف هذه األ
  .والنوع

أن أكثر األخطاء اإلمالئية شيوعاً بين طالب الجامعة : ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة
عدم التمييز بين همزتي الوصل والقطع رسماً، وزيادة حرف أو : كانت على الترتيب اآلتي

ييز بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة، نقصه، ورسم الهمزة، وإبدال حرف بحرف، وعدم التم
وكذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في نسب األخطاء اإلمالئية، 
وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين طالب الكليات األدبية، والكليات العلمية في نسب 

عدم التمييز بين الحركات القصيرة : األخطاء اإلمالئية، باستثناء خطأ إمالئي واحد، وهو
  .والطويلة
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 دراسة هدفت إلى معرفة األخطاء اإلمالئية الناجمة عن األبعاد )1989(الحموز كما أجرى 
النَحوية، والصرفية، والصوتية في الخط االصطالحي العربي لدى طلبة األول الثانوي، في 

نسبة شيوع الخطأ باختالف مديرية عمان الكبرى، كما هدفت إلى معرفة مدى اختالف 
  .المجال

مدرسةً من ) 20(وتحقيقاً ألغراض الدراسة؛ فقد اختار الباحث عينة عشوائية مكونة من 
مدارس لإلناث، بمعدل ) 10(مدارس للذكور، و) 10(مدارس مديرية عمان الكبرى الثانوية، 

عدد أفراد العينة طالباً، بحيث بلغ ) 20(شعبتين من كل مدرسة، وبلغ عدد أفراد كل شعبة 
طالب وطالبة، كما أعد الباحث اختباراً مقنناً،تكون من عدد من الجمل؛ لمعرفة ) 800(كلها 

مواضع األخطاء اإلمالئية الناجمة عن األبعاد النحوية، والصرفية، والصوتية في الخط 
 االصطالحي العربي، ونسب شيوعها لدى طلبة الصف األول الثانوي، معتمداً على نسبة

  .من الخطأ الشائع%) 20(
بلغت األخطاء الناجمة عن البعد النحوي ثمانية : ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة

، أما %72.46بنسبة " الفعل المضارع المجزوم المعتل اآلخر"أخطاء، بحيث حقق أعالها فقرة 
ثنين وألف المثنى ألف اال"في البعد الصرفي فقد بلغت ثالثة عشر خطًأ، بلغ أعالها في فقرة 

، وفي البعد الصوتي بلغت األخطاء تسعة أخطاء، وكان %74.78بنسبة " بعد همزة متطرفة
، وبذلك يكون مجموع األخطاء %74.47بنسبة " كتابة ألف ما االستفهامية"أعالها في فقرة 

 اختالفات ومن النتائج وجود. خطًأ شائعاً) 30(اإلمالئية الشائعة الناجمة عن األبعاد الثالثة 
ففي : ذات داللة إحصائية في نسبة شيوع األخطاء، باختالف مجال الخطأ ضمن األبعاد الثالثة

مجال البعد النحوي، كانت نسبة شيوع األخطاء تميل إلى االرتفاع، أما في مجال البعد 
الصرفي فكانت متوسطة االرتفاع، ولكنها في البعد الصوتي كانت تميل إلى البساطة، حيث 

 هذه الدراسة أسباب هذه األخطاء إلى أن هذه القضايا ال تجد االهتمام الكافي من الشرح عزت
والتوضيح للطلبة، وأن كتابة هذه القضايا تحتاج إلى فهم قاعدة نحوية، أو صرفية، أو صوتية، 
وأن تدريس اإلمالء يتم ـ في الغالب ـ بالطريقة القياسية، وهي ال تجدي كثيراً، وتخصيص 

  .حدة لإلمالء في المنهاج المدرسيحصة وا
  

 دراسة هدفت إلى تقويم األداء اإلمالئي لطلبة الصفوف االبتدائية )1989(عليان وأجرى 
الثالثة العليا في األردن، كما هدفت إلى معرفة ما إذا كانت هناك فروق في األداء على 

  .المهارات اإلمالئية، تعزى إلى الجنس أو المستويات التعليمية
طالٍب وطالبة من طلبة ) 600(قيقاً ألغراض الدراسة؛ فقد تكونت عينة الدراسة من وتح

في المدارس الحكومية التابعة ) الرابع، والخامس، والسادس(صفوف المرحلة االبتدائية العليا 
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لمديرية التربية والتعليم لعمان الكبرى، موزعين بالتساوي على الجنسين في صفوف الدراسة 
طالٍب، ) 300(طالٍب وطالبة من كل صف، بحيث يصبح عدد الذكور ) 200(اقع الثالثة، بو

طالبة، اختيروا بالطريقة العشوائية الطبقية، كما طور اختبار تشحيصي ) 300(وعدد اإلناث 
لألداء اإلمالئي وفق منهاج اللغة العربية للمرحلة اإللزامية، ومنهاج اللغة العربية الموحد في 

والسوري للمرحلة االبتدائية، معتمداً فيه على الجمل، وقسم المحتوى إلى القطرين األردني 
تسعة مجاالت رئيسة، بحيث تكونت مصفوفة من ثماٍن وعشرين مهارةً إمالئيةً موزعةً حسب 

  .المستويات التعليمية الثالثة؛ لقياس المهارات اإلمالئية في هذه المستويات الثالثة
األداء اإلمالئي لطلبة الصف الرابع، كان متدنياً في : آلتيةوتوصلت الدراسة إلى النتائج ا

التاء المربوطة، يليها همزة الوصل في : خمس مهارات من بين ثالث عشرة مهارةً، وهي
درج الكالم، يليها همزة القطع المتوسطة، يليها تنوين الكسر، ثم الالم الشمسية، أما الصف 

همزة الوصل في : من تسع عشرة مهارةً، وهيالخامس فقد تركز الضعف في أربع مهارات 
بداية األسماء السبعة وأل التعريف، والالم الشمسية، والمد الطويل في أول الكالم، وتنوين 
الكلمات التي تلحقها ألف عند تنوينها بتنوين الفتح، بينما تركز الضعف في الصف السادس في 

االستفهامية " ما"ف األلف آخراً من حذ: ثالث مهارات من بين ثماٍن وعشرين مهارةً، وهي
المسبوقة بحرف جر، يليها همزة القطع المسبوقة بهمزة استفهام، ثم المد الطويل في أول 
الكلمة، ومن النتائج أيضاً أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث لصالح 

ي، أي أن الفروق بين اإلناث، وعدم وجود تفاعل بين متغيري الجنس والمستوى التعليم
  .الجنسين لم تتغير بتغير المستوى التعليمي

  
 دراسة هدفت إلى معرفة أثر برنامج تعليمي عالجي؛ لتصحيح )1988(الروسان  كما أجرى 

األخطاء اإلمالئية الشائعة، لدى طلبة الصف األول اإلعداي في مدارس محافظة الزرقاء 
  .الحكومية

د استخدم الباحث المنهجين البنائي والتجريبي، واختار عينة وتحقيقاً ألغراض الدراسة؛ فق
مدرسةً، بواقع سبع مدارس ) 14(طالٍب وطالبة، موزعة على ) 400(عشوائية مكونة من 

للذكور، ومثلها لإلناث، ووفقاً للمستويات االقتصادية، واالجتماعية، والثقافية ـ كما صمم 
 وفقاً لمنهاج اللغة العربية المقرر في المرحلة اختباراً تشخيصياً في المهارات اإلمالئية

  .فأكثر% 25اإللزامية؛ لحصر المهارات اإلمالئية الشائعة، محدداً نسبة الخطأ اإلمالئي الشائع 
وفي ضوء االختبار التشخيصي، صمم برنامج تعليمي؛ لمعالجة األخطاء اإلمالئية الشائعة، 

بطريقة التعلم الذاتي، كما بني ) كلمة ووسطهافي أول ال(بحيث تم بناؤه للكلمات المهموزة
اختباراً قبلياً بعدياً؛ لقياس تحصيل الطالب في اإلمالء قبل البرنامج وبعده، إلى جانب 
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االختبارات التطبيقية لمعرفة مدى تقدم الطالب في مادة اإلمالء أثناء سيره في البرنامج، ومن 
طالباً يمثلون ) 70( في مدرستين متجانستين، طالباً) 140(ثم طبقه على عينة عشوائية عددها 

طالباً يمثلون المجموعة التجريبية، وقد استمرت التجربة أربعة ) 70(مجموعة ضابطة، و
  .أسابيع كاملة، بمعدل حصتين أسبوعياً

تدني مستوى تحصيل الطلبة في مادة : وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة
، وأن نسبة %58.49%: 50بة المقصرين الذين تقلُّ عالماتهم عن اإلمالء، حيث بلغت نس

، كما تبين أن أكثر األخطاء %6.8المقصرين تحصيلياً من الطالب تفوق نسبة الطالبات بفارق 
اإلمالئية الشائعة هي الهمزة المنفردة وسط الكلمة، تليها الهمزة على نبرة وسط الكلمة، تليها 

لمة، تليها همزة القطع، ثم همزة الوصل، وقد بلغت نسبة وقوع الهمزة على ألف وسط الك
  %.56.49الخطأ بالكلمات المهموزة 

كذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط عالمات الطالب الذين تعلموا بطريقة 
البرنامج التعليمي، ومتوسط تحصيل الطالب الذين تعلموا بالطريقة العادية، مما يؤكد نجاعة 

  .لبرنامج التعليمي في تدريس اإلمالءا
  

  :الدراسات األجنبية2.2 
  

دراسة هدفت إلى استقصاء أثر استخدام األلعاب  )Qlubein‚ ubA (2004أبوقلبين أجرى 
على تحصيل المفردات لدى طلبة الصف السابع " بترا"اللغوية في منهاج اللغة اإلنجليزية 

يم التابعة للسلطة الوطنية، ومدارس وكالة الغوث األساسي في مدارس مديرية التربية والتعل
  .الدولية في القدس الشريف، موازنة بالطريقة التقليدية

حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف السابع األساسي، في القدس الشريف، 
بعة طالباً وطالبةً، خالل الفصل الدراسي الثاني في مدارس التربية التا) 945(والبالغ عددهم 

، فقام الباحث 2002 ـ 2001للسلطة الوطنية، ومدارس وكالة الغوث الدولية، للعام الدراسي 
شعبتين للذكور، وشعبتين : باختيار عينة قصدية ممثلة لمجتمع الدراسة، مكونة من أربع شعب

طالباً وطالبةً، وقد وزعت ) 138(لإلناث، في مدرسة صور باهر األساسية، حيث بلغ عددهم 
مجموعة تجريبية، ومجموعة ضابطة بطريقة عشوائية، ثم خضعت :  على مجموعتينالشعب

بطريقة األلعاب اللغوية، أما المجموعة ) 18ـ13(المجموعة التجريبية لتدريس الوحدات من 
التقليدية، وقام الباحث بإعداد اختبار تحصيلي مكون من " بترا"الضابطة فقد درست بطريقة 

صدقه بعرضه على مجموعة من المحكمين كما تحقق من ثباته فقرة، ثم تحقق من ) 40(
  ).0.82( حيث بلغ ثبات االختبار" بيرسون"باستخدام معادلة 
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ثم حسبت المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لعالمات الطلبة باستخدام معادلة 
جتها بالحاسوب على ومعال) ت(بيرسون وتحليل التباين األحادي،والثنائي باإلضافة إلى اختبار 

  .برنامج الرزم اإلحصائية
: وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين: ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة

المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة، لصالح المجموعة التجريبية، وأن هناك أثراً 
اً أثراً لأللعاب على مستوى القدرة لأللعاب اللغوية لصالح المجموعة التجريبية،وقد بينت أيض

لصالح الطلبة ذوي القدرة العالية، ولم تظهر الدراسة وجود فروق تعزى إلى الجنس، أو 
  .فروق تعزى لمستوى قدرة الطلبة

هذا وأوصى الباحث باستخدام األلعاب اللغوية في جميع المناهج الدراسية، وإمكانية عقد 
  .م هذه األلعاب، وتوظيفها في عملية التدريسدورات لتدريب المعلمين على استخدا

    
، حيث هدفت ))2003(المشار إليها في سالمة  دراسته Mendenhal) ((مندنهلوأجرى  

هذه الدراسة إلى التعرف على طبيعة األخطاء اإلمالئية لدى طلبة الصف األول االبتدائي إلى 
إبدال : أن أهم األخطاء اإلمالئية: ةالصف السادس، وكان من النتائج التي توصلت إليها الدراس

الحروف ثم حذفها، وأن أعلى نسب األخطاء كانت في أصعب أجزاء الكلمة أي في وسطها أو 
على يمين الوسط مباشرة، وإن المقاطع األولى في الكلمات أسهل في التهجي من المقاطع 

في تدريس من األخطاء في كل الصفوف ترجع إلى أسلوب التعلم % 50األخيرة، وأن 
  .اإلمالء

  
، حيث ))2003(دراسته المشار إليها في سالمة  )Me n u lax(مانوالكس كما أجرى  

تلميذاً، موزعين على المدرسة االبتدائية من الصف الثاني إلى ) 2329(شملت هذه الدراسة 
هما الصف السادس، ففي بداية العام الدراسي قام بإعطاء كل تلميذ ما يمكنه من التهجئة، أحد

في مستوى التلميذ واألخر فوق مستوى التلميذ، وصححت إجابات التالميذ وكانت النتائج التي 
  :توصلت إليها الدراسة كما يلي

  . أن عدداً كبيراً من التالميذ يعرفون هجاء عدد مناسب من الكلمات الموضوعة في مستواهم-
لكلمات التي تقع في مستوى  يستطيع حوالي نصف عدد من التالميذ إمالء عدد معقول من ا-

  أعلى، وبهذا يكون عدد كبير من األطفال قد أنفقوا وقتاً أطول في تحصيل ما يعرفونه فعالً
  .وفي جميع الصفوف تقريباً) 0.01( هناك فرق بين أداء األوالد والبنات عند مستوى -
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لقراءة  دراسةهدفت إلى معرفة أسباب الضعف في ا)‚Elbro(1995 البرو وآخرونوأجرى 
شاباً وشابة دنماركياً حول مهاراتهم الكتابية ) 1124(والكتابة ، حيث تكونت العينة من 

فقرات مختلفة للقراءة، ) 6(آخرين بشكل فردي في البيوت باستخدام ) 445(وفحصت 
لديهم % 9من المفحوصين لديهم مشاكل حادة في القراءة ،وأن % 3وتوصلت الدراسة إلى أن 

العمر ، والتعليم األساسي المحدود ، : وكانت أهم األسباب لهذا الضعف .مشاكل متوسطة 
  .وعدم توفر التدريب النفسي

  
 دراسة هدفت إلى مقارنة االختالفات في التحصيل في )eek‚P(1991 بيككما أجرى  

اإلمالء بين الطلبة ذوي التحصيل المرتفع والمتوسط  والمتدني، وحاولت تحديد آثار معالجة 
  . عن تجميع الطلبة في مجموعات التعلم التعاوني لتعلم اإلمالء على مدى أسابيعناتجة

طالباً، موزعين على ست شعب في صفوف المرحلة ) 135(حيث تكونت عينة الدراسة من 
تجريبية وضابطة، حيث تم تجميع ثالث شعب : االبتدائية العليا،مقسمين إلى مجموعتين

رى درست بطريقة المجموعات، وتم استخدام نتائج االختبار ضابطة بالطريقة التقليدية، واألخ
التحصيلي المقنن مسبقاً، وكان المتغير المستقل هو عدد الكلمات التي قام بها الطالب بتهجئتها 

لفحص العالمات، وتدريب المعلمين في أربع جلسات ) ت(بشكل صحيح، وتم استخدام اختبار 
  .لتطبيق التعلم التعاوني

لنتائج التي توصلت إليها الدراسة إلى أن الطلبة الذين درسوا بشكل مجموعات حيث أشارت ا
  .كان تحصيلهم اإلمالئي الشفوي أفضل من الطالب الذين درسوا بالطريقة التقليدية

حيث أوصى الباحث باستخدام العمل التعاوني بين الطلبة لما له من فوائد كثيرة تعود بالنفع 
  . على الطلبة

  
هدفت إلى معرفة أثر اللعب في إغناء مهارتي القراءة،  )‚Suzna(1991ن سوزاوأجرت  

  .والكتابة لدى أطفال ما قبل المدرسة في أثناء اللعب الحر
طفالً، تراوحت أعمارهم ) 91(وتحقيقاً ألغراض الدراسة؛ فقد اختارت الباحثة عينة مؤلفة من 

ة في تسجيل عدد المرات التي سنوات، حيث استخدمت أسلوب المالحظة المباشر) 5ـ3(بين 
  .يحاول فيها الطفل القراءة، والكتابة خالل اللعب

وكشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق واضحة، ومتطورة لصالح المجموعة التجريبية التي 
  .استخدمت اللعب خالل عملية التدريب
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ثالث طرق لتصحيح أخطاء "  دراسة بعنوان (Rosenbers‚1986)روزنيبرس وأجرى 
، هدفت إلى التوصل إلى عالج لتصحيح أخطاء "القراءة في قراءة اللغة العربية الجهرية 

اإلمداد بالكلمة، والنموذج القرائي، (قراءة اللغة العربية الجهرية من خالل ثالثة نماذج هي 
، وبيان أثر هذه النماذج على قراءة اللغة العربية الجهرية لألطفال )وإعادة النموذج الصوتي

  . سنة) 14 -5(سنة، ومن ) 12 –4(المرحلة العمرية من في 
وتحقيقاً ألغراض الدراسة؛ فقد قسم الباحث األطفال أفراد العينة إلى مجموعتين حسب 

للذكاء على األطفال غير " وكسلر"المراحل العمرية السابقة، ثم قام الباحث بتطبيق اختبار 
يقة النموذج القرائي، وطريقة إعادة النموذج القادرين على التعلم، وعقد مقارنة أخرى بين طر

  .الصوتي 
ومن النتائج التي توصل إليها الباحث أن طريقة النموذج القرائي أكثر فاعلية وكفاءة من 

  .طريقة اإلمداد بالكلمة، أو اإلمداد بالنموذج الصوتي المعتاد
 

ق التصحيح  دراسة هدفت إلى تقصي أثر بعض طرائ)‚Harriet  (1984هاريتكما أجرت 
في دقة الكتابات الحرة للطالب وسرعتها، وفي الكفاءة اللغوية العامة لدى طالب السنة األولى 

  .في جامعة منيسوتا بأمريكا الذين يدرسون اللغة األلمانية كلغة أجنبية
طالباً وطالبةً، حيث ) 140(وتحقيقاً ألغراض الدراسة؛ فقد قامت الباحثة باختيار عينة قوامها 

قسيمها إلى أربع مجموعات، واتباع أسلوب خاص في تصحيح الكتابة الحرة لكل مجموعة تم ت
  :على النحو اآلتي
تصحيح : التعليق على األخطاء من دون تصحيحها، والمجموعة الثانية: المجموعة األولى

تصحيح األخطاء : التعليق على األخطاء وتقديم اإلجابات الصحيحة، والمجموعة الثالثة
تصحيح الطالب أنفسهم لألخطاء بعد وضع المعلم رموزاً : ق عليها، والمجموعة الرابعةوالتعلي

  .على األخطاء
  .ثم قامت الباحثة بتصميم اختبارات قبلية ـ بعدية في دقة الكتابة وسرعتها وفي الكفاءة اللغوية

ين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ب: ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة
المجموعات األربعة في اختبار دقة الكتابة، وكذلك تحسن مهارة دقة الكتابة وسرعتها 

  .بالممارسة، وليس بعملية التصحيح
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تحليل األخطاء الجهرية في المفردات " دراسة بعنوان )‚Zaghlool(1984 زغلولوأجرى 
  ".اإلنجليزية ذات الداللة المعنوية لطلبة المرحلة الثانوية في األردن

طالباً وطالبةً ) 180(حيث هدفت هذه الدراسة إلى تحليل األخطاء الجهرية واستقصائها لدى 
طالباً من كل صف من الصفوف الثالثة ) 60(من طالب المرحلة الثانوية في األردن، بواقع 

في تلك المرحلة، فقام الباحث باختيار هؤالء الطالب عشوائياً من أربع مدارس ثانوية في 
اإلبدال، والحذف، واإلضافة، : لمفرق، وصنف الباحث األخطاء إلى أربع فئات هيمدينة ا

  .وفرط االستخدام
قلة نسبة األخطاء بين أفراد العينة فيما يتعلق : وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة

طأ بخطأ اإلبدال، والحذف، واإلضافة، وأن أكثر األخطاء شيوعاً بين أفراد العينة هو خ
اإلبدال، حيث أرجع الباحث وقوع الطالب في هذه األخطاء إلى مجموعة من األسباب، من 

  .استعادة المفردات من اللغة العربية، واالكتساب الناقص للمفردات، ونقص المنعلومات: بينها
  
  ".أخطاء القراءة لدى األطفال "  دراسة بعنوان )‚Harding(1984 هاردينجوأجرى  

لدراسة إلى تحديد أخطاء القراءة، وأشكالها مع تقديم العالج المناسب لكل حيث هدفت هذه ا
سنوات، ) 8 ـ 6(طالباً تراوحت أعمارهم بين ) 48(وشملت عينة الدراسة . خطأ قرائي

طالباً لديهم قدرة متوسطة على القراءة، ) 24(إحداهما تضم : مقسمين إلى مجموعتين
  .يهم القدرة على القراءةطالباً ممن ليست لد) 24(واألخرى تضم 

للصوتيات؛ " دوين"للقراءة، واختبار " lliNنيل" واستخدمت الدراسة الجزء ـ ب ـ من تحليل 
لتحديد أخطاء القراءة وأشكالها وطرق عالجها، وأوجه الفهم الخاصة بها، مع عرض النموذج 

راءة، وأخطاء اللغة التعليمي والنفسي لعالج تلك األخطاء، وقدمت الدراسة شرحاً لمهارات الق
  .اإلنجليزية الجهرية بعد التسجيل الصوتي لقراءات الطالب

أن تحديد أخطاء القراءة والعالج المناسب لكل خطأ، : ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة
يعد أسلوباً ناجحاً من أساليب عالج أخطاء قراءة اللغة اإلنجليزية الجهرية، كما بينت الدراسة 

خطأ ومظاهره، ثم أن التدرج في العالج يعد من األساليب الناجحة في عالج األخطاء أسباب ال
  .القرائية

  
المهارات الكتابية، " دراسة بعنوان  )Coe &  Rycraft ‚(1983 كوي و ريكرفتكما أجرى 

  ".بحث تجريبي لحل مشكلة الكتابة 
أن يتبعها األجانب في حيث هدفت هذه الدراسة إلى معرفة المهارات الكتابية التي يجب 

تعليمهم اللغة اإلنجليزية، وبينت هذه المهارات مشكالت المتعلمين في الكتابة ومصدر عدم 
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الدقة في استخدام أدوات الترقيم وعدم وضوح األفكار للقارئ، وضعف أسلوب الكاتب 
  .وسطحية أفكاره

ابة، والعمل بروح وضع خطة لرفع مستوى الكت: ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة 
  .الفريق، ومن النتائج تنمية المهارات الفردية وذلك من خالل مناقشة الكتابة

  
 دراسة حول صعوبة التراكيب في أثناء )Dubuisson ‚(1982دبش ورفاقه وأجرى  

  .الكتابة
طالباً من المستوى الثاني ) 304(نصاً ل) 722(وتحقيقاً ألغراض هذه الدراسة؛ فقد تم تحليل 

  .تى المستوى السادس، حيث تم تحليل هذه النصوص على أساس طول الجمل وعناصرهاوح
يزداد إتقان الطالب لكتابة الجمل الطويلة ذات : ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة

العناصر المتعددة مع تقدمهم في السن وبلوغهم سن النضج، كما أظهرت الدراسة أهمية قليلة 
 من النتائج أنه ال يجد التالميذ صعوبة في تراكيب الجمل، واشتقاق لطرق التدريس، وأيضاً

الصفات من األفعال، بينما يجدون صعوبة في بناء جملة الصلة، وأشباه الجمل، رغم أن هذه 
  .الموضوعات تدرس للتالميذ

  
 دراسة عن أخطاء قراءة اللغة اإلنجليزية الجهرية لدى )(Miklaleh‚1981مقاللة وأجرى 
  . الصف الثاني اإلعدادي في األردنطالب

حيث هدفت هذه الدراسة إلى تحديد أخطاء قراءة اللغة اإلنجليزية الجهرية وتحليلها لدى هؤالء 
الطالب، وإلى تزويد المعلمين بخطوط عريضة، تساعدهم في اكتشاف األسباب الكامنة وراء 

  .هذه األخطاء، ومعرفة طرق عالجها، والتقليل منها
ألغراض الدراسة؛ فقد قام الباحث بتحليل أخطاء القراءة الجهرية لعشرة طالب في وتحقيقاً 

الصف الثاني اإلعدادي من مدارس حكومية وأخرى خاصة، وثالثة تابعة لوكالة الغوث 
لجودمان       RMI) (وتشغيل الالجئين الفلسطينين، مستخدماً نظام تحليل األخطاء القرائية 

Goodman وبيرك ،Burke.   
أن أخطاء الطالب في القراءة الجهرية تركزت في : ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة

  ).أن يقرأ الطالب كلمة الحقة بدل كلمة سابقة(أنواع الحذف، واإلبدال، واإلضافة، والتسبيق 
وأوصت الدراسة بضرورة تأهيل معلمي القراءة أثناء الخدمة، وتدريبهم على تحليل أخطاء 

  . الجهرية، وكذلك النظر في برامج إعدادهمالقراءة
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أثر تدريس مهارات معينة " دراسة تحت عنوان  )‚Jacques(1980جاكوس  وأجرى 
ويتمثل الغرض الرئيس هذه " للقراءة الناقدة على القدرة القرائية لدى طالب الجامعة الجدد

مهارة التمييز : اقدة مثل الدراسة في محاولة التعرف على مدى تأثير بعض مهارات القراءة الن
  .بين الحقائق واالفتراضات ، ومهارة التعليل ، ومهارة التفسير ، ومهارة االستنتاج 

وأظهرت الدراسة وجود ارتباط قوي دال إحصائياً بين النجاح والتقدم األكاديمي والتدريب 
اقدة مما يساعد على مهارات أخذ المالحظات وتحديدها ، ومهارات الفهم ، ومهارة القراءة الن

في تنمية القدرة على القراءة االستنتاجية والقراءة اإلجمالية، كما يوجد ارتباط قوي دال 
وأوصت . إحصائياً بين التدريب على مهارات القراءة الناقدة لدى الطالب الجدد في الجامعة 

 الجدد هذه الدراسة بضرورة العمل على تنمية مهارات التفكير الناقد لدى طالب الجامعة
 ".تقويم األحكام"وخصوصاً مهارة 
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 3.2                                                 :تعقيب على الدراسات السابقة
 

  :سأعلق على الدراسات العربية السابقة في محورين هما
  
  :الدراسات التي بحثت في بناء البرامج العالجية. أ

لى بناء برنامج أو منهج للتغلب على الصعوبات اإلمالئية، ولذلك هدفت هذه الدراسات إ
تنوعت األدوات والوسائل التعليمية المختلفة وطرق التدريس، حسب رؤية البرنامج المعد 

  .وتصوره في هذه الدراسات
  

إلى اقتراح خطة لعالج األخطاء اإلمالئية الشائعة لـدى تالميـذ         ) 2008وادي،(فهدفت دراسة   
إلى معرفة أثر برنامج مقتـرح       )2004الجوجو،(بع األساسي، بينما هدفت دراسة      الصف الرا 

في تنمية مهارات األداء اإلمالئي، لدى طالبات الصف الخامس األساسـي، وهـدفت دراسـة               
إلى الكشف عن تأثير الخبرة الدرامية في تحسين مستوى الكتابـة اإلمالئيـة،             ) 2003حلس،(

معرفة ) 1997البدوي،(ف السادس األساسي، وحاولت دراسة      واالتجاه نحوها لدى تالميذ الص    
أثر برنامج تعليمي عالجي قائم على المنحى التكاملي في تعليم اللغة العربية في معالجة أخطاء               

إلـى  ) 1996العيـسوي، (الرسم اإلمالئي الشائعة لدى طلبة الصف الثامن، كما هدفت دراسة           
ألخطاء اإلمالئية الشائعة لـدى الطالـب المعلـم         معرفة أثر تطبيق برنامج مقترح في عالج ا       

تقصي فعالية التعلم اإلتقـاني فـي       ) 1996المرسي،(تخصص اللغة العربية، وحاولت دراسة      
عالج األخطاء اللغوية المصاحبة لتعليم القراءة والكتابـة للمبتـدئين، كمـا هـدفت دراسـة                

خطاء اللغوية المصاحبة لتعلـيم     إلى تقصي نجاعة التعلم اإلتقاني في عالج األ       ) 1995غزالة،(
إلى معرفة أثر استخدام األلعـاب   )2006أبي منديل،(القراءة والكتابة للمبتدئين، وهدفت دراسة    

التربوية المحوسبة في تدريس اإلمالء للصف الثـامن األساسـي فـي غـزة، أمـا دراسـة                  
طاء اإلمالئيـة   فهدفت إلى معرفة أثر برنامج تعليمي عالجي؛ لتصحيح األخ        ) 1988الروسان،(

  .الشائعة، لدى طلبة الصف األول اإلعداي
  

) 2008وادي،(وهدفها، فقامت دراسـة   حيث اختلفت عينات هذه الدراسات تبعاً لمنهج الدراسة       
باختيار عينة نصفها من الذكور والنصف اآلخر من األناث موزعين بالتساوي بين مجموعتين             

أبـي  (وتـشغيلهم، وقامـت دراسـة        ئـين من مدارس الحكومة، ومدارس وكالة غوث الالج      
باختيار عينة تتكون من مجموعة ضـابطة       ) 2003حلس،(و) 2004الجوجو،(و) 2006منديل،

أبـي  (ومجموعة تجريبية لمعرفة أثر البرنامج المقتـرح ومـدى نجاعتـه، بينمـا دراسـة                
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فـصل ذكـور    : بحثت في أثر الجنس فاختارت مجموعة تجريبية من فـصلين         ) 2006منديل،
فكانت مجموعتاها من األناث،    ) 2004الجوجو،(إناث وكذلك المجموعة الضابطة، أما      وفصل  
فكانـت مـن    ) 2003حلس،(فكانت عينتها من الذكور فقط، ودراسة       ) 1995غزالة،(ودراسة  

تكونـت  ) 1997البـدوي، (وكذلك دراسة   . في نفس المجموعة  ) ذكور وإناث (مدرسة مختلطة   
في حـين اسـتخدمت دراسـة       . ة من الذكور واإلناث   عينتها من مجموعتين تجريبية وضابط    

فكانت عينتها  ) 1988الروسان،(عينة عشوائية من الذكور فقط، أما دراسة        ) 1996العيسوي،(
  .مدرسة، بواقع سبع مدارس للذكور، ومثلها لإلناث) 14(عشوائية موزعة على 

  
كتفى بدراسة صـف    واختلفت العينات من حيث المستوى العلمي من دراسة ألخرى فمنها من ا           

فكانت العينة مـن تلميـذات      ) 2004الجوجو،(واحد من صفوف المرحلة االبتدائية مثل دراسة        
فكانت من طلبة الصف التاسـع األساسـي،        ) 2006أبي منديل، (الصف الخامس، بينما دراسة     

) 1996العيـسوي، (كانت عينتها من طلبة الصف الثامن، ودراسـة         ) 1997(ودراسة البدوي   
تها من تالميذ الصفين السادس االبتدائي واألول المتوسط ومن طلبـة كليـة التربيـة       كانت عين 

  .وكلية المعلمين
وكانت عينة الدراسة الحالية من طلبة الصف الخامس األساسي، وهي أول مرحلـة لدراسـة               

  .اإلمالء وفق قواعده
  

بينمـا اسـتخدمت    أما من حيث المنهج الذي استخدم في هذه الدراسات فهو المنهج التجريبي،             
المنهج الوصفي التحليلي وشبه التجريبي ألنهـا       ) 2003حلس،(ودراسة  ) 2008وادي،(دراسة  

بينمـا اسـتخدمت الدراسـة الحاليـة المـنهج          . اهتمت بتشخيص الحالة ورصد واقع اإلمالء     
  .التجريبي

راً استبانة واختبـا ) 2004الجوجو،(تعددت األدوات في هذه الدراسات، حيث استخدمت دراسة     
إمالئياً وبرنامجاً مقترحاً ودليالً للمعلم ووسيط تربوي وهو مسرح العرائس، حيث اتفقـت أداة              
الدراسة الحالية مع أداة دراسة الجوجو في االختبار اإلمالئي والبرنامج المقترح ودليل المعلم،             

دمت فاسـتخ ) 2003حلس،(واختلفت في عدم استخدام االستبانة ومسرح العرائيس، أما دراسة          
اختباراً إمالئياً قبلياً وبعدياً، معتمـدة فيـه علـى الجمـل، فـي حـين اسـتخدمت دراسـة                    

) 1996العيـسوي، (اختباراً إمالئياً وبرنامجاً عالجياً، واسـتخدمت دراسـة         ) 1997البدوي،(
اختباراً تشخيصياً وبرنامجاً قائما على المدخل الوقائي، والمدخل المعتمد على القواعد، بينمـا             

فقد استخدمت  ) 1988الروسان،(أما دراسة   . استخدمت اختبار اإلتقان  ) 1996المرسي، (دراسة
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) 1995غزالـة، (اختباراً تشخيصياً وبناء عليه صمم البرنامج العالجي، بينما استخدمت دراسة           
  .اختباراً من قطعة إمالئية لتحديد األخطاء الشائعة

ذه الدراسات، ولكنها أجمعت علـى وجـود   لقد تعددت النتائج والتوصيات التي توصلت إليها ه     
واتفقت أيضاً على إمكانية التغلب عليه بالتخطيط الجيد، وبنـاء          . ضعف في اإلمالء بوجه عام    
  .المناهج والبرامج المختلفة

  
أن أسباب األخطاء اإلمالئية الشائعة أهمها األسرة ثم النظـام      ) 2008وادي،(فأوضحت دراسة   

 اإلمالء ثم مقرر اإلمالء ثم التقويم ثم المعلم، وأن هناك فروقاً فـي              التعليمي ثم الطالب ثم تعلم    
نسبة األخطاء اإلمالئية تعزى لمتغير الجهة المشرفة وكانت الفروق لـصالح مـدارس وكالـة     

أبـي  (وتشغيلهم مقابل مدارس وزارة التربية والتعليم العالي، وأوصت دراسة           غوث الالجئين 
أللعاب المحوسبة في عملية التدريس للمراحل المختلفة، كما        بضرورة استخدام ا  ) 2006منديل،

بضرورة العناية بتطوير المهارات اإلمالئيـة، واسـتخدام        ) 2004الجوجو،(وأوصت دراسة   
) 2003حلـس، (أسلوب السر القصصي، والعناية بإعداد المعلم وتأهيله، بينما توصلت دراسة           

ن هناك تأثيراً كبيـراً السـتخدام أسـلوب         إلى وجود ضعف في كتابة المهارات اإلمالئية، وأ       
الخبرة الدرامية في تحسين مستوى الكتابة اإلمالئية، واالتجاه نحوهـا، وأوصـت باسـتخدام              

إلـى  ) 1996العيسوي،(أسلوب الدرامة في تدريس القواعد اإلمالئية، في حين توصلت دراسة           
والتربيـة، وبـين تالميـذ    وجود أخطاء شائعة مشتركة بين الطالب المعلم بكليتـي المعلمـين    

أسباب أخطاء الكتابـة لـدى      ) 1995غزالة،(المرحلتين االبتدائية والمتوسطة، وعزت دراسة      
  .التالميذ إلى المعلم وعدم وجود كتابة لإلمالء

  
  :الدراسات التي بحثت في أسباب ضعف اإلمالء بوجه عام. ب

ح العالج المناسب لهـا، دراسـة   من الدراسات التي بحثت في أسباب األخطاء اإلمالئية واقترا       
فهدفت إلى معرفة الضعف اإلمالئي لدى طلبة الصف الثامن األساسي فـي            )2006السويطي،(

مدارس وكالة الغوث في منطقة الخليل،محددة األسباب وطرق العالج، بينما هـدفت دراسـة              
عبير الكتـابي   إلى الكشف عن األخطاء النحوية، واإلمالئية الشائعة في الت        )  2004الجبارين،(

لدى طلبة الصف األول الثانوي في مديرية جنوب الخليل، وتقصي األسباب الكامنة وراءهـا،              
إلـى معرفـة    ) 2003سـالمة، ( في حين هدفت دراسـة       وتقديم المقترحات المالئمة لعالجها،   

األخطاء الكتابية الشائعة في اللغة العربية عند طلبة الصف الخامس األساسي من وجهة نظـر               
مشكالت تدريس اإلمالء في     في )2001الحميدي،(بحثت دراسة   كما  ،  ميهم، وكيفية عالجها  معل

بينمـا  ،  في السعودية " المرحلة االبتدائية، كما يراها معلمو اللغة العربية في جامعة الملك سعود          
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فهدفت إلى دراسة مستوى التحصيل في اللغة العربيـة،      ) 1998مركز القياس والتقويم،  (دراسة  
إلـى  ) 1997سعيد،(، وهدفت دراسة    )الصف السادس (بة نهاية المرحلة األساسية الدنيا      لدى طل 

فـي  ) الرابع، والخامس، والـسادس     ( تقويم األداء اإلمالئي لتالميذ الصفوف االبتدائية العليا        
) 1990رسالن،(المملكة العربية السعودية، واقتراح التوصيات الالزمة لعالجها، كذلك دراسة           

 بحثت في  تحديد األخطاء اإلمالئية والنحوية الشائعة، لدى طلبة جامعة الـسلطان              التشخيصية
قابوس بعمان ، والموازنة بين التخصصين األدبي والعلمي في هذه األخطـاء، إضـافةً إلـى                

 فهـدفت إلـى معرفـة      )1989الحمـوز، (معرفة أثر الجنس في مستوى أخطائهم، أما دراسة         
 األبعاد النَحوية، والصرفية، والصوتية في الخط االصـطالحي         األخطاء اإلمالئية الناجمة عن   

العربي لدى طلبة األول الثانوي، في مديرية عمان الكبرى، كما هـدفت إلـى معرفـة مـدى                
إلـى تقـويم   ) 1989عليـان، (اختالف نسبة شيوع الخطأ باختالف المجال، كما هدفت دراسة          

 االبتدائية الثالثة العليا في األردن، كما هدفت إلى معرفة ما إذا            األداء اإلمالئي لطلبة الصفوف   
كانت هناك فروق في األداء على المهارات اإلمالئية، تعـزى إلـى الجـنس أو المـستويات                 

  .التعليمية
  

أما بالنسبة لعينات هذه الدراسات فكانت متشابهة في جميعها، حيث استخدمت العينة العـشوائية         
دمت هذه الدراسات المنهج الوصفي التحليلي، بينمـا اسـتخدمت الدراسـة            كما استخ . الطبقية

  .الحالية المنهج التجريبي
  

وبعد االطالع على الدراسات األجنبية ، فإن الباحث يرى أن أغلبها بحثت أيضاً فـي مـشكلة                 
التي هدفت إلى استقـصاء أثـر اسـتخدام         ) 2004،قلبيني  أب(الضعف اإلمالئي، مثل دراسة     

على تحصيل المفردات لدى طلبـة الـصف        " بترا"اللغوية في منهاج اللغة اإلنجليزية      األلعاب  
السابع األساسي في مدارس مديرية التربية والتعليم التابعة للسلطة الوطنية، ومـدارس وكالـة              

  .الغوث الدولية في القدس الشريف، موازنة بالطريقة التقليدية
في نوع العينة التي اختيرت وهي العينـة القـصدية،        واتفقت هذه الدراسة مع الدراسة الحالية       

ولكنها اختلفت مع الدراسة الحالية في المجتمع الدراسي وهو طلبة الصف الـسابع األساسـي،       
وكذلك مكان إجراء الدراسة، حيث أجريت في مدارس القدس الشريف، فـي حـين أجريـت                

  .الدراسة الحالية في مدارس تربية جنوب الخليل
تيجة هذه الدراسة مع نتيجة الدراسة الحالية في وجود فروق ذات داللة إحـصائية  كذلك اتفقت ن 

  .التجريبية والضابطة، لصالح المجموعة التجريبية: بين المجموعتين
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فهدفت إلى معرفة طبيعة    )) 2003(المشار إليها في سالمة      Mendenhal) مندنهل(أما دراسة 
بتدائي إلى الصف السادس، كما بحثـت دراسـة         األخطاء اإلمالئية لدى طلبة الصف األول اال      

بيـك   في معرفة أسباب الضعف في القراءة والكتابة، وحاولت دراسـة            )‚Elbro(1995البرو  
1991)eek‚P(              موازنة االختالفات في التحصيل في اإلمالء بـين الطلبـة ذوي التحـصيل 

جميـع الطلبـة فـي      المرتفع والمتوسط  والمتدني، وحاولت تحديد آثار معالجة ناتجة عـن ت           
سـوزان  مجموعات التعلم التعاوني لتعلم اإلمالء علـى مـدى أسـابيع، كماهـدفت دراسـة                

1991)Suzna‚ (             إلى معرفة أثر اللعب في إغناء مهارتي القراءة، والكتابة لدى أطفال ما قبل
 إلـى تقـصي   )‚Harriet  (1984هاريتالمدرسة في أثناء اللعب الحر، وكذلك هدفت دراسة 

ض طرائق التصحيح في دقة الكتابات الحرة للطالب وسرعتها، وفي الكفـاءة اللغويـة              أثر بع 
العامة لدى طالب السنة األولى في جامعة منيسوتا بأمريكا الذين يدرسون اللغة األلمانية لغـة               

 إلى التوصل إلى عالج لتصحيح      (Rosenbers‚1986) روزنيبرسأجنبية، كما هدفت دراسة     
اإلمداد بالكلمة، والنمـوذج القرائـي،   (لعربية الجهرية من ثالثة نماذج هي     أخطاء قراءة اللغة ا   

، وبيان أثر هذه النماذج على قراءة اللغة العربية الجهريـة لألطفـال   )وإعادة النموذج الصوتي  
  .سنة) 14 -5(سنة، ومن ) 12 –4(في المرحلة العمرية من 

  
معرفة المهارات   في)Coe &  Rycraft ‚(1983كوي و ريكرفت بينما بحثت دراسة 

الكتابية التي يجب أن يتبعها األجانب في تعليمهم اللغة اإلنجليزية، وبينت هذه المهارات 
مشكالت المتعلمين في الكتابة ومصدر عدم الدقة في استخدام أدوات الترقيم وعدم وضوح 

 ‚(1982األفكار للقارئ، وضعف أسلوب الكاتب وسطحية أفكاره، أما دراسة دبش

Dubuisson( مقاللة  فبحثت في  صعوبة التراكيب في أثناء الكتابة، كما بحثت  دراسة
Miklaleh‚1981)( في أخطاء قراءة اللغة اإلنجليزية الجهرية لدى طالب الصف الثاني 

في أثر تدريس  )‚Jacques(1980جاكوس اإلعدادي في األردن، في حين بحثت دراسة 
ى القدرة القرائية لدى طالب الجامعة الجدد، كما هدفت دراسة مهارات معينة للقراءة الناقدة عل

 إلى تحديد أخطاء القراءة، وأشكالها مع تقديم العالج المناسب )‚Harding(1984هاردينج 
 في تحليل األخطاء الجهرية في )‚Zaghlool(1984زغلول ، وبحثت دراسة لكل خطأ قرائي

  . لطلبة المرحلة الثانوية في األردنالمفردات اإلنجليزية ذات الداللة المعنوية 
  

لقد اتفقت هذه الدراسات في البحث عن المهارات الكتابية والوقوف على أسبابها، بينما اختلفت              
 ودراسـة  )‚Harding(1984هـاردينج  دراسـة    و)‚Zaghlool(1984زغلـول  دراسـة  

  . ألن هذه الدراسات بحثت في األخطاء القرائية(Rosenbers‚1986) روزنيبرس
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بعد التعقيب على الدراسات السابقة العربية واألجنبية، اتضحت أهمية دراسة مبحث اإلمـالء؛             
لتذليل صعوبات هذا العلم أمام الطلبة في مختلف مهارات اإلمالء، خاصة بعـد أن  أجمعـت                 
الدراسات السابقة على وجود ضعف في األداء اإلمالئي لدى الطلبـة فـي جميـع مـراحلهم                 

لك انتشار الخطأ اإلمالئي الشائع في كتابات الطلبة ليس في مجتمع بعينه ولكـن              التعليمية، وكذ 
في جميع المجتمعات التعليمية في العالم العربي قديماً وحـديثاً، وحاولـت دراسـات عديـدة                
تشخيص أبرز خصائص المشكلة وعالجها، واستخدمت هذه الدراسات العديـد مـن المنـاهج             

هداف المحددة مسبقاً، للخروج بنتائج وتوصيات لعالجها ومما        واألدوات والعينات للوصول لأل   
يثير الدهشة أن بعض الدراسات، والسيما الحديثة منها يعزو أسباب الضعف اإلمالئي لجميـع              
عناصر عملية تدريس اإلمالء، ولكن االختالف يكمن في ترتيب هذه العناصر وليس في تبرئة              

اإلمالئي، فالنظام التعليمي، والمعلـم، والطالـب،       عنصر أو استبعاده من أسباب ضعف األداء        
والمنهج، ومادة اإلمالء، ونوع الدروس، وطريقة التدريس، واألسرة، هذه العوامـل مجتمعـة             
مسؤولة عن وجود مشكلة اإلمالء لدى الطلبة، وإن اختلفت عناصرها، أو عواملهـا، ومـدى               

  .مدرسة إلى آخرىتأثيرها من عام إلى آخر، أو من مجتمع إلى آخر، أو من 
  

و استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة، في نتائجها ، و في اختيار األدوات المناسبة               
  .  لتحقيق أهداف الدراسة، وكذلك في اختيار عينة الدراسة، والمنهج المناسب
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  الفصل الثالث
  الطريقة واإلجراءات

  
كما يعطي وصفاً مفصالً ألداة     . يتضمن هذا الفصل وصفاً لمنهج الدراسة، ومجتمعها وعينتها       

اسـتخدمها  الدراسة وصدقها وثباتها، وكذلك ِإجراءات الدراسة والمعالجة اإلحصائية التـي           
  .الباحث في استخالص نتائج الدراسة وتحليلها

   
   منهج الدراسة 1.3 

  
استخدم الباحث المنهج التجريبي لمناسبته طبيعة هذه الدراسة التي تهـدف إلـى استقـصاء               
فاعلية برنامج مقترح في عالج األخطاء اإلمالئية العربية الشائعة في كتابات طلبة الـصف              

  .س تربية جنوب الخليلالخامس األساسي في مدار
  

  مجتمع الدراسة2.3

تكون مجتمع الدراسة من طلبة الصف الخامس األساسي، الذين يدرسـون فـي المـدارس               
 ـ  2009الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم في محافظة جنوب الخليل للعام الدراسي 

وهـم موزعـون علـى      طالباً وطالبة،   ) 5716(، ويبلغ عدد أفراد المجتمع األصلي       2010
إنـاث، وذلـك وفقـاً     ) 2849(ذكـور، و  ) 2867(مدرسةً، منهم   ) 112(شعبةً، في   ) 195(

للكشوف التي حصل عليها الباحث من مديرية التربية والتعليم في محافظة جنـوب الخليـل،        
 .توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب المدرسة والجنس  حيث يبين )1(انظر الملحق 

  
  ة  عينة الدراس3.3

  
ذكور خلّة المية األساسية، وبنات خلّة : اختيرت عينة الدراسة بطريقة قصدية، من مدرستي

المية الثانوية، وذلك لتعاون مدير المدرسة مع الباحث، وإلبداء روح التعاون وحسن المعاملة 
  .من ِقبل مديرة مدرسة بنات خلة المية

تين والبالغ عددها أربـع شـعب       وقد حِصر عدد شعب الصف الخامس األساسي في المدرس        
طالباً، وشعبتان في مدرسـة     )43(صفية، شعبتان في مدرسة الذكور األساسية والبالغ عددها         

طالبـاً  ) 79(طالبة، وبذلك يصبح عدد أفـراد عينـة الدراسـة        ) 36(اإلناث والبالغ عددها    
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بـاً وطالبـة،    طال) 40(إحداهما تجريبية بلغ عـددها      : وطالبة، فكانت هذه العينة مجموعتين    
توزيع أفراد عينة   ) 2.3(ويبين الجدول     طالباً وطالبة،   ) 39( واألخرى ضابطة بلغ عددها     
  .الدراسة وفق الجنس والمدرسة

  
  .توزيع أفراد عينة الدراسة وفق الجنس والمدرسة) 2.3(الجدول 

  
    المدرسة

 المجموعة

 وعالمجم بنات خلّة المية الثانوية ذكور خلّة المية األساسية

 40 20 20 التجريبية

 39 16 23 الضابطة

 79 المجموع الكلي

  
وقد اختار الباحث عينة الدراسة بناء على عدم انخراط الطلبة في برنامج تعليمي آخر يتعلق               
بشكل خاص بعالج األخطاء اإلمالئية الشائعة، وقد وزعت عينة الدراسة توزيعـا عـشوائيا       

  :على النحو اآلتي) ية وضابطةتجريب(باستخدام األرقام العشوائية
%) 51(طالباً وطالبة، وهي تشكل حوالي      ) 40(ضمت هذه المجموعة    : المجموعة التجريبية 

من عينة الدراسة التي اختيرت، خضعت هذه المجموعة إلى برنـامج مقتـرح فـي عـالج      
على مدار سبعة أسابيع، كما خضعت هـذه          حصة 14األخطاء اإلمالئية الشائعة، مؤلف من      

  .لمجموعة إلى اختبار قبلي وآخر بعدي واحتفاظا
طالباً وطالبـة، وهـي تـشكل حـوالي         ) 39(ضمت هذه المجموعة    : والمجموعة الضابطة 

من عينة الدراسة المختارة، ولم تخضع هذه المجموعة إلى أي برنامج أثنـاء فتـرة      %) 49(
  .التطبيق، إنما خضعت إلى اختبار قبلي وآخر بعدي

 
  ة أداتا الدراس4.3

تتمثل األولى فـي بنـاء البرنـامج        : تحقيقاً للهدف الرئيس لهذه الدراسة، بنى الباحث أداتين       
  .  التعليمي، والثانية في بناء اختبار للمهارات اإلمالئية؛ لقياس تمكن الطلبة من هذه المهارات

  :  البرنامج المقترح في عالج األخطاء اإلمالئية1.4.3 
مقترح في عالج األخطاء اإلمالئية الشائعة في كتابـات طلبـة   للكشف عن فاعلية البرنامج ال  

الصف الخامس األساسي، وفي ضوء ذلك اطّلع الباحث علـى األدب التربـوي، وبعـض               
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البحوث والدراسات السابقة التي تتناول بناء البرامج المقترحة وتجريبها، ومـن ثـم حـدد               
  :الخطوات اآلتية إلعداد البرنامج المقترح فيما يأتي

  
  :تعريف البرنامج: أوالً

برنامج في التعلم الذاتي يستخدم لمعالجة االنخفاض في مستوى المهارات اإلمالئية، ويوضع            
وفق التعلـيم المبـرمج، ويقـود نـشاط المـتعلم خطـوة خطـوة نحوالهـدف المنـشود                   

  ).1988الروسان،(
  

كون هذه الخطة   خطة توضع لفرد، أو فصل، أو مدرسة وقد ت        : بأنه) 1993اللقاني،(ويعرفه  
لجزء من يوم دراسي، أو يوم دراسي كامل، أو شهر، أو فصل دراسـي كامـل، أو عـام                   
دراسي ـ وفي هذا البرنامج تحدد األنشطة التي يجب تنفيذها في الفصل في زمـن محـدد،    
وبذلك فإن الخطة تضم عادة مجموع الخطوات، واإلجراءات، والدروس، واألنشطة التي تتم            

  .رسة في مدى زمن معينفي الفصل والمد
  

إطار تعليمي يتضمن مجموعة من الخبـرات المتنوعـة،         " بأنه  ) 2004الجوجو،(بينما ترى   
مصممة على شكل منظومة قصصية، ومعدة بطريقة مترابطة ومنظمة في ضـوء التنظـيم              
المنطقي والسيكولوجي، بحيث يحدد لهذا اإلطار أهدافه، ومحتـواه، واألنـشطة والوسـائل             

  .ة، وأساليب التدريس والتقويمالتعليمي
ويحدد الباحث تعريف البرنامج المقترح الذي يتفق وطبيعة الدراسة الحالية، بأنه خطة تهدف             
إلى عالج بعض األخطاء اإلمالئية الشائعة لدى عينة من طلبة الصف الخامس األساسي في              

 كل وحدة فيـه  ويتكون من بعض الوحدات التدريسية، وتتضمن , مدارس تربية جنوب الخليل   
من االختبارات التي تعالج األخطاء اإلمالئية الشائعة، ويشتمل البرنـامج علـى مكونـات،              

مجموعة من األهداف السلوكية، واألنشطة التعليميـة واللغوية،والوسـائل التعليميـة           : وهي
،وأساليب التدريس المناسبة، واإلجراءات التدريسية المرتبة فـي خطـوات واالختبـارات            

  .ئية المتنوعة  وأساليب التقويم المناسبةاإلمال
  
  :فلسفة البرنامج: ثانياً

يقوم البرنامج على فلسفة تعليمية عالجية، تتمثل في االهتمام بتعليم الطلبة، وتعلمهم المهـارات             
اإلمالئية، التي تشكل مواطن صعوبة لديهم، ويكون ذلك بعرض نص أدبي أو علمي متكامـل               

ويركز فيه على فهم معنى النص، ثم االنتقال إلى شـرح القواعـد         , دةيعالج مهارة إمالئية محد   
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اإلمالئية الخاصة بإتقان هذه المهارة، من منطلق إفهام الطالب لمعنى ما يكتب قبل كتابته، مـع           
حرص تدريب الطلبة تدريباً فورياً على القواعد المشروحة عن طريق أسئلة تقـويم مرتبطـة               

  .دارتباطاً وثيقاً بهذه القواع
  

فهم أفكار الـنص   : ومن األسس التعليمية المهمة التي استرشد بها الباحث في بناء هذا البرنامج           
اإلمالئي، وفهم مفرداته، والقراءة الجهرية التي تهدف إلى تمثيل المعاني وإخراج الحروف من             

ـ             ة مخارجها الصحيحة، ومن األسس المهمة أيضاً، التكامل بين اإلمالء وفـروع اللغـة العربي
حيث يحتوي هذا البرنامج على ثالث مهـارات إمالئيـة          . وفنونها، وبالمواد الدراسية األخرى   

مختلفة، ولكل مهارة من هذه المهارات أهداف خاصة بها، وكذلك المحتوى الدراسي الخـاص              
بها، كما يحتوي على بعض النماذج التي تمثله، هذا باإلضافة إلى األنشطة التعليمية المقترحة،              

  .ويم المناسب لكل مهارة من هذه المهاراتوالتق
  
  :مكونات البرنامج المقترح: ثالثاً

  : يتكون البرنامج المقترح من المكونات اآلتية
  

  أهداف البرنامج
 يتمثل الهدف الرئيس للبرنامج المقترح في عالج بعض األخطـاء اإلمالئيـة الـشائعة فـي            

 تربية جنوب الخليل؛ ليصل بهم إلـى        اإلمالء لدى طلبة الصف الخامس األساسي في مدارس       
التّمكن من إتقان رسم المهارات اإلمالئية التي تنتمي إليها هذه المهارة، وفق قواعـد اإلمـالء      

  .التي اصطلح عليها علماء اللغة العربية؛ لتسلم بذلك كتاباتهم من األخطاء اإلمالئية
  محتوى البرنامج

  :ية   يشتمل محتوى البرنامج على الجوانب اآلت
  .الهمزة: الجانب األول •
  .التاء المفتوحة والتاء المربوطة: الجانب الثاني •
 .التنوين: الجانب الثالث •

األهداف والمحتوى والوسائل التعليمية والمهـارات      : وكل جانب من هذه الجوانب يتكون من      
  .المكتسبة ونماذج مختلفة وإجراءات التنفيذ وأساليب التقويم
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  بعة في البرنامجطريقة التدريس المتّ
تعتبر طريقة الحوار والمناقشة أنسب طريقة يمكن استخدامها في هذه البرنـامج، وتتـضمن              

  :اإلجراءات اآلتية
  .أسئلة وأجوبة معده  .  أ
  .توجيه المعلم األسئلة للطلبة ، وانتظار اإلجابة منهم .  ب
 .مساعدة المعلم الطالب في التوصل إلى اإلجابة .  ت

 
 ة في تدريس البرنامجالوسائل التعليمية المستخدم

 نظراً لما للوسائل التعليمية من فاعلية في تدريس البرنامج، ومن أهمية فـي تهيئـة الطلبـة                 
للدرس، وجذب انتباههم، وما لها من أثر في وضوح كثير من معالم النص اإلمالئي المختار،               

  :يشمل البرنامج العديد من هذه الوسائل، ومن أهمها
  .ا تستلزمه من طباشير ملونة وعاديةالسبورة الطباشيرية، وم -
  .اللوحة الوبرية والبطاقات -
 .كراسات الطلبة  -

 .مذكرة تشتمل على محتوى الدرس، وأسئلة تقويمية توزع على الطلبة -

 .بعض الوسائل السمعية والبصرية -
 

 األنشطة اللغوية المصاحبة للبرنامج

ومـن  . ي سبيل انجاز هـدف مـا  يقصد بالنشاط كل ما يبذله المتعلم من جهد عقلي أو بدني ف 
  :األنشطة اللغوية التي يحتوي عليها البرنامج ما يأتي

  .قراءة الطلبة النص اإلمالئي قراءة صامتة وجهرية -
  .مشاركة الطلبة في المناقشة -
 .كتابة الطلبة بعض الكلمات على السبورة الطباشيرية، وفي كراسة اإلمالء -

 . تحت إشراف المعلمتصحيح الطلبة أخطاءهم اإلمالئية بأنفسهم -

 .كتابة موضوع تعبير تحريري عن زيارة معينة كتابة إمالئية صحيحة -

واالطالع على بعض الكتب والقصص فيها؛ لجمع كلمـات ذات          , زيارة المكتبة المدرسية   -
 .رسم إمالئي معين
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 التقويم

  :شمل البرنامج نوعين من أنواع التقويم هما
ثل في التدريبات التي تأتي عقب كل درس، بحيـث تركـز   ويتم: التقويم البنائي التكويني  •

  .هذه التدريبات على قياس المهارات المتعلّمة في الدرس
ويتمثل هذا النوع من التقويم في اإلمالء االختبـاري الـذي           : التقويم الختامي أو النهائي    •

يأتي بعد كل مهارة من مهارات البرنامج لقياس مستوى الطلبة في تحـصيل المهـارات             
  .اإلمالئية

 
  :أما فيما يتصل بعناصر كل درس من دروس البرنامج فتتمثل في اآلتية

نوع المهارة اإلمالئية المراد تدريسها والتدريب عليها، والزمن المقترح للتـدريس، مـع             . 1
  .تحديد زمن تنفيذ كل خطوة من خطوات الدرس بالدقائق

  .المفردات اللغوية الجديدة في الدرس. 2
  .المعرفية، والمهارية، والوجدانية للدرس:  وتشمل المجاالت الثالثة:األهداف. 3
وهو نص إمالئي يضم كلمات تمثل المهارات اإلمالئية المرتبطة بقواعـد       : محتوى الدرس . 4

  .إمالئية معينة
  .الوسائل التعليمية المستخدمة في الدرس. 5
  .األنشطة اللغوية المصاحبة لكل درس . 6
  :بعة في التدريساإلجراءات المتّ. 7
وتهدف إلى جذب انتباه الطلبة إلى الدرس بتوجيه بعض األسئلة المرتبطة بـالنص             : التهيئة. أ

  .اإلمالئي، وبالمهارات اإلمالئية المتضمنة فيه
  :ويكون ذلك بـ: مناقشة النص اإلمالئي. ب
  . القراءة الصامتة -
  . قراءة المعلم النموذخية-
  . القراءة الجهرية-
  .ح بعض المفردات الصعبة ومناقشتها توضي-
  :شرح القاعدة اإلمالئية عن طريق. ج
  . عرض أمثلة الدرس المعده مسبقاً على لوحة أو وسيلة تعليمية-
  . قراءة بعض الطلبة أمثلة الدرس-
  . مناقشة المعلم الطلبة في أمثلة الدرس-
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ستنتاج أو القاعدة التي تلخّص ما      بعد مناقشة األمثلة، يصل المعلم بطلبته إلى اال       : االستنتاج. د
نوقش في الحصة، ثم يدون المعلم هذا االستنتاج على السبورة بعد استنتاجه من الطلبة، ثم ثم                

  .يدونه الطلبة في كراساتهم
الهدف من تقويم كل درس في البرنامج، التطبيق الفوري على ما تعلمـه             : تقويم الدرس . هـ

الئية معينة؛ لذلك يكون النـصيب األكبـر فـي التقـويم            الطلبة من قواعد في رسم مهارة إم      
للمارسات الكتابية المرتبطة برسم هذه المهارة، وخروج الطلبة إلى السبورة لكتابـة اإلجابـة              
عن بعض األسئلة، أوالكتابة في كراسات اإلمالء، أو في أوراق خارجية، كما يكـون هنـاك                

  :كاآلتيتقويم للقاعدة نفسها؛ لذا تتنوع سبل التقويم 
 طرح أسئلة لتدريب الطلبة على إدخال كلمات ـ تمثل مهارة إمالئية معينة ـ فـي جمـل     -

مفيدة من إنشائهم، أو استخراج كلمات ذات رسم إمالئي معين من عدة جمل أو نص صـغير،     
  .أو إكمال كلمات ناقصة بحرف يمثل المهارة اإلمالئية المستهدفة

  .ر، أو إمالء جمل مفيدة في أوراق خارجية إمالء نص قصير اليتعدى بضعة أسط-
  . طرح أسئلة تعليلية؛ تستفسر عن سبب رسم كتابة الهمزة-
وتتنوع هذه الواجبات في دروس البرنامج، ويكون       ): األنشطة والواجبات البيتية  (التعيينات  . و

ـ                 ى الهدف منها تطبيق مبدأ التعلم الذاتي، حيث يعتمد الطلبة على أنفسهم فـي الحـصول عل
  .المعلومات وتنظيمها، واإلجابة عن األسئلة المطلوبة منهم

  
  :األهداف الخاصة للبرنامج

  .  لكل مهارة إمالئية هدف خاص بها يعمل على تحقيقها لدى طلبة الصف الخامس األساسي
  :الهمــزة* 
  : بعد توضيح المعلم لمفهوم الهمزة يتوقع من الطلبة تحقيق األهداف اآلتية-
  .الب مفهوم الهمزةأن يعرف الط .1
  .أن يذكر الطالب أنواع الهمزات .2
 .أن يميز الطالب بين همزة الوصل وهمزة القطع .3

 .أن يحدد الطالب همزة الوصل وفق الشروط الخاصة بها .4

 .أن يرسم الطالب الهمزة في مكانها الصحيح .5

 .أن يستخدم الطالب همزتي الوصل والقطع في جمل مفيدة .6

 .كاتأن يعرف الطالب أنواع الحر .7

أن يوظف الطالب ما تعلمه من أصول الكتابة الصحيحة للكلمات المشتملة على همـزات               .8
 .في الحياة العملية والكتابية
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 :التاء المفتوحة والتاء المربوطة وهاء الغائب* 

  :   بعد مناقشة المعلم الطلبة في التاء يتوقع منهم تحقيق األهداف اآلتية
  .وطة والتاء المفتوحةأن يتعرف الطالب على التاء المرب .1
  .أن يميز الطالب بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة في النطق والكتابة .2
 .أن يستنتج الطالب مواضع كتابة التاء المربوطة ، وكتابة التاء المفتوحة في آخر الكلمة .3

 .أن يهتم الطالب بكتابة التاء بنوعيها في آخر الكلمة كتابة صحيحة .4

ء بنوعيها في آخر الكلمة كتابة صحيحة في جمل من إنشائه وفيما أن يكتب الطالب التا .5
 .يملى عليه

 .أن يميز الطالب بين التاء المربوطة وهاء الغائب في النطق والكتابة. 6

  .أن يتعرف الطالب الرسم اإلمالئي السليم لهاء الغائب. 7
بة صحيحة في جمـل     أن يكتب الطالب كلمات تنتهي بتاء مربوطة وأخرى بهاء الغائب كتا          . 8

  .من إنشائه
  

  :التنوين * 
 :بعد مناقشة المعلم الطلبة في التنوين يتوقع منهم تحقيق األهداف اآلتية

  .أن يذكر الطالب حاالت كتابة التنوين في حالتي الرفع والجر. 1
  .أن يوازن الطالب بين كتابة التنوين والنون الساكنة في آخر الكلمة. 2
 .ى كتابة الكلمات المنونة تنوين رفع أو جر كتابة صحيحةأن يميل الطالب إل. 3

 .أن يكتب الطالب كلمات منونة تنوين رفع، وجر كتابة صحيحة في جمل من إنشائه. 4

 .أن يعرف الطالب كيفية رسم تنوين النصب. 5

 . أن يكتب الطالب كلمات منونة في حالة النصب كتابة صحيحة في جمل من إنشائه .6

  
  : تحكيم البرنامج المقترح:رابعاً

بعد بناء البرنامج المقترح الذي يعد في الوقت نفسه دليالً للمعلـم، عـرض الباحـث علـى                
وطـرق التـدريس مـن أسـاتذة        مجموعة محكَّمين من ذوي االختصاص في اللغة العربية         

 محكماً، وطلـب  ) 16(الجامعات، وبعض المشرفين التربويين، والمعلمين الذين يبلغ عددهم         
منهم إبداء الرأي في هذا  البرنامج من حيث االهـداف، والمحتـوى، وطريقـة التـدريس،           
والوسائل التعليمية، واألنشطة اللغوية، والتقويم، ومناسبته لمستوى طلبة الـصف الخـامس            
األساسي، وقد حصل الباحث على بعض اآلراء والمالحظات البناءة التي عدل في ضـوئها              

  ).10(حق انظر المل. بعض الفقرات
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  :اختبار المهارات اإلمالئية 2.4.3
وضع هذا االختبار لقياس مدى تمكن الطلبة من المهارات اإلمالئيـة التـي يـشتمل عليهـا          

  .البرنامج المقترح
  

  خطوات إعداد االختبار
الهمزة، أنـواع التنـوين، التـاء       (اطِّلع على الدراسات السابقة المتعلقة بالمهارات اإلمالئية        

، واطلع على محتوى مقرر اإلمالء للـصف الخـامس          )، والتاء المفتوحة، والهاء   المربوطة
  ). 7(األساسي، فتم إعداد جدول مواصفات لهذا االختبار كما هو واضح في الملحق 

  
القسم األول يشتمل على بيانات خاصة بالطالب، أما القسم الثـاني           : ويحتوي االختبار قسمين  

 يتضمن كل سؤال مهارة إمالئية، وخصص الـسؤال األول    فيشتمل على أربعة أسئلة رئيسة،    
المطلوب فيه قراءة الطلبة للكلمـات،      : الفرع األول : والثاني لمهارة الهمزة، ويحتوي فرعين    

  .ثم القيام بتصحيح الكلمة الخطأ بين القوسين؛ وذلك بوضع الهمزة في أول الكلمة أو حذفها
وب فيه قراءة الطلبة الكلمـات واختيـار الكلمـة          أما الفرع الثاني من السؤال األول، فالمطل      

في حين ضم السؤال الثاني ثالثـة أفـرع، الفـرع األول            . الصحيحة وكتابتها بين القوسين   
ومطلوب فيه اختيار الطلبة صورة الهمزة المناسبة ووضعها في مكانها المناسب، أما الفـرع       

 على ألف، أو منفردة، أو علـى  (الثاني فالمطلوب فيه تصنيف أنواع الهمزات حسب كتابتها      
أما الفرع الثالث فتكون من خمس كلمات، والمطلوب فيه تعليل الطلبـة            ). واو، أو على نبرة   
  .سبب رسم الهمزة

أما السؤال الثالث فتناول مهارة التنوين، وله ثالثة أفرع بحيث يشتمل كل فرع على نوع من              
الفرع األول والمطلوب فيه اختيـار      : فرعينأما السؤال الرابع فشمل     . أنواع التنوين الثالثة  

الطلبة الحرف المناسب ووضعه في المكان المناسب، وذلك للتمييز بين التاء المفتوحة والتاء             
في حين ضم الفرع الثاني عدداً من الكلمات الصحيحة والخطأ والمطلوب           . المربوطة والهاء 

لذي يحتوي الكلمات الصحيحة، ثـم      فيه اختيار الطلبة الكلمة الصحيحة ووضعها في العمود ا        
كتابة الكلمات غير الصحيحة في العمود المخصص لذلك، ومن ثـم كتابـة الكلمـات غيـر             

  .الصحيحة في العمود الذي يحتوي صواب الكلمات الخطأ
  

          صدق االختبار                                                                   
ختبار على مجموعة من المحكمين المتخصصين في تدريس اللغة العربيـة    عرض الباحث اال  

وطرق التدريس من أساتذة الجامعات، وبعض المشرفين التربويين، والمعلمين الـذين يبلـغ             
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محكماً، وطلب منهم إبداء الرأي في هذا االختبار من حيث األهداف، وطريقـة             ) 16(عددهم  
 ).10(انظر الملحق . ات اإلمالئية المطلوب تنميتهاتسلسل األسئلة، ومدى مالءمته للمهار

وقد حصل الباحث على بعض اآلراء والمالحظات البناءة، والتي عدل فـي ضـوئها تلـك                
  .الفقرات، وبذلك يبقى االختبار مكوناً من أربعة أسئلة

   
  ثبات االختبار 

الدراسة تكونت مـن    طبقه الباحث على عينة من الطلبة خارج عينة         للتأكد من ثبات االختبار       
زيف األساسية المختلطة وأم    طالبة، من مدرستي    ) 22(طالبا و ) 37(طالبا وطالبة، منهم    ) 59(

وهذا يثبت أن االختبار    ) 0.91(الثبات بطريقة كرونباخ ألفا      وقد بلغ    لصفة األساسية المختلطة،  
  . يتمتع بدرجة عالية من الثبات

  
  : إجراءات تطبيق الدراسة5.3

  :جراءات اآلتية لتنفيذ الدراسةاتبعت اإل
 القيام بحصر مجتمع الدراسة والمتمثل في طلبة الصف الخامس األساسي في مدارس -

  .تربية جنوب الخليل
 بناء أداة الدراسة بعد اطالع الباحث على مجموعة من األدوات المستخدمة في مثل هذه -

  .الدراسة ومراجعة األدب التربوي الخاص بموضوع البحث
لقيام باإلجراءات الفنية التي تسمح بتطبيق أداة الدراسة، فوجهت جامعة القدس كتاباً إلى  ا-

مديرية التربية والتعليم في جنوب الخليل من أجل تسهيل مهمة الباحث في تطبيق البرنامج 
  ).11(المقترح في مدارسها، انظر الملحق 

  . اختيار عينة الدراسة من مجتمع الدراسة بطريقة قصدية-
  . تأكد الباحث من صدق أداة الدراسة بعرضها على ستة عشر محكما-
يوم األربعاء الموافق ) الذكور(التجريبية والضابطة:  طبق االختبارالقبلي على المجموعتين-

15/3/2010.  
 راقب الباحث بنفسه سير االختبار، وساعده في ذلك معلمو اللغة العربية، وكان تطبيقه -

بية والضابطة في الوقت نفسه أي ما بين الحصة األولى ونصف الحصة للمجموعتين التجري
 .الثانية

يوم األربعاء ) اإلناث(التجريبية والضابطة:  كذلك طبق االختبار القبلي على المجموعتين-
وكان ذلك ما بين الحصة الرابعة ونصف الحصة الخامسة، كما . 15/3/2010الموافق 
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وساعده في ذلك معلمة اللغة العربية؛ وذلك للحد  من أشرف الباحث على سير االختبار، 
 .     عملية الغش

  . أعطى االختبار َأرقاماً متسلسلة ثم أعدت ِإلدخالها للحاسوب-
 : بناء برنامج عالجي لهذه األخطاء حيث يراعى  فيه العناصر اآلتية-

 .صياغة أهداف لهذا البرنامج عامة أو خاصة* 

ليمية المناسبة، واألنشطة التعليمية واللغوية، وأساليب التدريس تحديد بعض الوسائل التع* 
  .المناسبة لعالج هذه األخطاء

 . إعداد التقويم المتضمن اختباراً تطبيقياً لكل وحدة* 

عرض البرنامج في صورته المبدئية على مجموعة من المحكمين ، إلبداء الرأي فيه     * 
الوسائل التعليمية واألساليب المتبعة في التدريس األهداف والمحتوى واألنشطة و: من حيث

 .والتقويم؛ وذلك للتأكد من مستواه لطلبة الصف الخامس األساسي

البدء بتطبيق البرنامج المقترح في عالج األخطاء اإلمالئية الشائعة في كتابات طلبة  -
  . 17/3/2010الصف الخامس األساسي، على عينة الدراسة وكان ذلك يوم األحد الموافق

، أي ما )1/5/2010 وحتى17/3( استمر تطبيق البرنامج المقترح في الفترة الواقعة ما بين-
 . بواقع حصتين أسبوعياً) حصة14(يقارب 

) الذكور واإلناث(  أعيد تطبيق االختبار البعدي على أفراد المجموعة التجريبية والضابطة-
 2/5/2010في يوم الخميس الموافق 

برنامج أعاد الباحث تطبيق االختبار على المجموعة التجريبية، يوم الخميس  بعد انتهاء ال-
 . وذلك الكتشاف أثر البرنامج20/5/2010الموافق 

 . صححت االختبارات وفرغت بياناتها وتعبئتها ثم عبئت في نماذج خاصة-

صيات وتقديم التو لتحليل البيانات واستخراج النتائج، SPSS استخدم البرنامج اإلحصائي -
 .والمقترحات لبحوث أخرى
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  6.3 متغيرات الدراسة                                                                      

   1.6.3                                                                 :المتغيرات المستقلة

 . ذكر،أنثى:الجنس 

  . ج ، تقليديةبرنام:طريقة التدريس
        

:                                                                   المتغيرات التابعة  2.6.3  

  .عالج األخطاء اإلمالئية

 7.3 المعالجة اإلحصائية                                                                 
 ، األعداد باستخراجاستخدام اإلحصاء الوصفي    و ،ئية الالزمة  اإلحصا عولجت البيانات المعالجة  

 واالنحرافات المعيارية لدى أفراد العينة واسـتجاباتهم       ،المتوسطات الحسابية ووالنسب المئوية،   
  التحليلـي ختبـار اإلحـصائي  الوقد فحصت فرضيات الدراسة عن طريق ا،  على االختبارات 

 Estimated( والمتوسطات الحـسابية المعدلـة  ،)ANCOVA(اختبار تحليل التغاير  :التالي

Marginal Means( .ومعامل آيتا)Eta Squared(   وذلك باستخدام الحاسـوب باسـتخدام ،،
  ).SPSS(برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
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  الفصل الرابع
 نتائج الدراسة

  

                               النتائج المتعلقة بالفرضية األولى                          1.4 

 النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية                                                     2.4 

     النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة                                                   3.4 
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  الفصل الرابع
 نتائج الدراسة

  
 الـشائعة    العربية ثر استخدام برنامج في عالج األخطاء اإلمالئية      أهدفت الدراسة إلى معرفة     

يـأتي   في كتابات طلبة الصف الخامس األساسي في مدارس تربية جنوب الخليـل، وفيمـا               
  .عرضا للنتائج التي تم التوصل إليها وتحليلها بغية التحقق من فرضيات الدراسة

  
  : نتائج السؤال األول1.4

 الشائعة في كتابات طلبة الصف الخامس  العربيةألخطاء اإلمالئيةاهل تختلف درجة 
ومتغير الجنس ) ضابطة وتجريبية (في الطريقة األساسي في مدارس تربية جنوب الخليل

  ؟ما بين الطريقة والجنسوالتفاعل 

ختبارها عند  والتي تم اآلتيةولإلجابة عن هذا السؤال تم تحويله إلى الفرضيات الصفرية ا
  ).α) ≥0.05مستوى الداللة 

  :الفرضية األولى. 1

ألخطاء ا  في متوسطات)α) ≥0.05 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ال
 الشائعة في كتابات طلبة الصف الخامس األساسي في مدارس تربية جنوب  العربيةاإلمالئية
  ؟)ضابطة وتجريبية (لطريقةتعزى ل الخليل

  :  الفرضية الثانية.2

ألخطاء ا  في متوسطات)α) ≥0.05 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال
 الشائعة في كتابات طلبة الصف الخامس األساسي في مدارس تربية جنوب  العربيةاإلمالئية
  ؟تعزى لمتغير الجنس الخليل

  :الفرضية الثالثة. 3

ألخطاء ا  في متوسطات)α) ≥0.05 ند مستوى الداللةتوجد فروق ذات داللة إحصائية ع ال
 الشائعة في كتابات طلبة الصف الخامس األساسي في مدارس تربية جنوب  العربيةاإلمالئية
  ؟ما بين الطريقة والجنسالتفاعل في  الخليل
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تم اسـتخراج المتوسـطات الحـسابية واالنحرافـات      الفرضيات الثالثة السابقة    لإلجابة عن 
 األخطاء اإلمالئية الشائعة في كتابات طلبة الصف الخامس األساسـي تبعـا  درجة لالمعيارية  

   ).1.4(التفاعل بينهما وذلك كما هو واضح في الجدول ولمتغيرات الطريقة والجنس 
  
درجـة األخطـاء    للفروق في   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية     . )1.4 (دولجال

تابات طلبة الصف الخامس األساسي تبعا لمتغيرات الطريقـة          الشائعة في ك    العربية اإلمالئية
  .والجنس والتفاعل بينهما
المتوسط  المجموعة الجنس المتغیر

 الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

  العدد

 ذكور 23 16.1458 53.3696 ضابطة
 20 15.0238 78.8500 تجریبیة
 إناث 16 17.3354 44.1250 ضابطة
 20 7.1423 83.9750 تجریبیة
 39 17.0520 49.5769 ضابطة

ألخطاء اإلمالئية ا
 الشائعة 

 المجموع
 40 11.8975 81.4125 تجریبیة

  
أن مستويات األخطاء اإلمالئية لدى الطلبة الـذين طبـق علـيهم            ) 1.4(يتضح من الجدول    

ظهـرت  البرنامج التجريبي قد انخفضت بارتفاع عالماتهم عما كان عليه الحال سابقا، حيث أ     
النتائج أن الطلبة الذين طبق عليهم البرنامج كانت استجاباتهم مرتفعة، بعكـس الطلبـة فـي                

فقد بلغ المتوسط الحسابي لمـن      . المجموعة الضابطة الذين درسوا بالطريقة التقليدية العادية      
  ).81.41(، بينما كان لمن طبق عليهم البرنامج التجريبي )49.57(درسوا بالطريقة التقليدية 

  
، رغم عدم المعرفة الكاملـة إن       كما تظهر النتائج أن اإلناث أكثر تأثر بالبرنامج من الذكور         

ي حين كان المتوسـط الحـسابي لـدى الـذكور          ف ف كان هذا التأثر ذو داللة إحصائية أم ال،       
، بحيث ارتفع بدرجة    )44.12(، بينما كان لدى اإلناث      )78.85(ارتفع ليصل إلى    ) 53.36(
ولمعرفة أن كانت هذه الفـروق      ،  )83.97(عليه الحال لدى الذكور ليصل إلى       كبر مما هو    أ

كمـا  ) ANCOVA(بين المجموعات دالة إحصائيا تم استخراج نتائج اختبار تحليل التغاير           
  ).2.4(هو وارد في الجدول 

  



 93

ثر استخدام برنامج قائم    أ  لمعرفة )ANCOVA(نتائج اختبار تحليل التغاير     . )2.4 (جدولال
 الشائعة في كتابـات طلبـة الـصف الخـامس            العربية رح في عالج األخطاء اإلمالئية    مقت

  . مصاحباًعتبار االختبار القبلي عامالًإاألساسي في مدارس تربية جنوب الخليل ب
مجموع   مصدر التباين  المتغير

  المربعات
درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

قيمة ف 
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

معامل 
  آيتا

 0.299 **0.000 31.540 4632.245 1 4632.245  القبلي

 0.010 0.400 0.715 105.035 1 105.035  الجنس

 0.661 **0.000 144.260 21187.574 1 21187.574  المجموعة

 0.059 *0.034 4.657 683.988 1 683.988  المجموعة * الجنس

 74 10868.401  الخطأ

خطاء األ
اإلمالئية 
 الشائعة 

 78 36583.209  المجموع الكلي

146.870    

  
، )0.05≤ (αوجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى        ) 2.4(يتضح من الجدول السابق   

 الشائعة في كتابات طلبة الصف الخامس األساسي في          العربية في متوسطات األخطاء اإلمالئية   
ث بلغت قيمة اإلحـصائي     حي،  )ضابطة وتجريبية (تعزى للطريقة   مدارس تربية جنوب الخليل     

، ممـا  )0.05(قل من أوهي دالة عند مستوى   ) 0.000(، عند مستوى داللة     )144.260) (ف(
يعني وجود فروق في استجابات طلبة الصف الخامس األساسي في مـدارس تربيـة جنـوب                
الخليل، بين أفراد المجموعة التجريبية الذين تعرضوا للبرنامج التدريبي، وأفـراد المجموعـة             

الذي يحدد  ) 0.390(لضابطة الذين لم يتعرضوا للبرنامج التدريبي، كما بلغت قيمة معامل آيتا            ا
تأثير المعالجات التجريبية على مستوى عالج األخطاء اإلمالئية الشائعة ، حيث تعتبـر قيمـة               

 لتأثير المعالجة التجريبية على مستوى عـالج األخطـاء اإلمالئيـة             مناسباً معامل آيتا مؤشراً  
  .لشائعةا
ولمعرفــة لــصالح مــن كانــت هــذه الفــروق تــم اســتخراج المتوســطات الحــسابية  

  ).3.4(وذلك كما ھو واضح في الجدول  )Estimated Marginal Means(المعدلة
  
 للفروق فـي  )Estimated Marginal Means(المتوسطات الحسابية المعدلة ).3.4(جدولال

  .المجموعتين
سابي المتوسط الح  الطريقة  المتغير

  المعدل
الفروق بين   الخطأ المعياري

  المجموعات
األخطاء  1.973 48.600  ضابطة

 1.917 81.641  تجريبية اإلمالئية الشائعة 

-33.041 
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والتــي تــضمنت المتوســطات الحــسابية ) 3.4(تــشير النتــائج الــواردة فــي الجــدول 
ريبية والـضابطة   للفروق بين المجموعتين التج)Estimated Marginal Means(المعدلة

 الـشائعة لـدى    العربيـة ثر ظاهر للبرنامج التجريبي في عالج األخطاء اإلمالئيـة  أأن هناك   
الطلبة، فقد بلغ المتوسط الحسابي المعدل على الدرجة الكلية لعالج األخطاء اإلمالئية الـشائعة              

ـ          ) 48.60( ى الدرجـة   لدى أفراد المجموعة الضابطة، بينما بلغ المتوسط الحسابي المعدل عل
بين المجموعين، وهذا يؤكد وجـود      ) -33.04(وبفارق  ) 81.64(الكلية للمجموعة التجريبية    

  .فروق  لصالح أفراد المجموعة التجريبية الذين تعرضوا  للبرنامج التدريبي
  

إلى رفض الفرضية األولى والتي تنص       ن هذا يدعو  إوتبعا لوجود فروق ذات داللة إحصائية ف      
فـي متوسـطات   ) α) ≥0.05  فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةنه ال توجدأعلى 

 الشائعة في كتابات طلبة الصف الخامس األساسي في مدارس تربية            العربية األخطاء اإلمالئية 
  ؟)ضابطة وتجريبية(تعزى للطريقة جنوب الخليل 

  
 (αالمـستوى   د فروق ذات داللة إحـصائية عنـد         أنه ال توج  ) 2.4(يتضح من الجدول    أيضا  

 الشائعة في كتابات طلبة الصف الخـامس         العربية ، في متوسطات األخطاء اإلمالئية    )0.05≤
حيث بلغت قيمـة اإلحـصائي   متغير الجنس، تعزى ل األساسي في مدارس تربية جنوب الخليل       

قـل مـن    أعند مستوى    إحصائيا   دالةغير  وهي  ) 0.400(، عند مستوى داللة     )0.715) (ف(
 في استجابات طلبة الصف الخـامس األساسـي فـي           اختالف وجود    عدم عني، مما ي  )0.05(

الـذي يحـدد تـأثير        قيمة معامل آيتا   وأن،  الذكور واإلناث مدارس تربية جنوب الخليل، بين      
عتبـر  ي، حيـث    )0.010 (عالج األخطاء اإلمالئية الشائعة قد بلـغ      المعالجات التجريبية على    

  .جريبية على مستوى عالج األخطاء اإلمالئية الشائعة المعالجة التمؤشرا ضعيفًا لتأثير 
  

والتـي   الثانيـة  الفرضية   قبولإلى   ن هذا يدعو  إوجود فروق ذات داللة إحصائية ف     عدم  ا ل وتبع 
فـي   )α) ≥0.05 نه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى الداللـة   أتنص على 

بات طلبة الصف الخامس األساسـي فـي         الشائعة في كتا    العربية متوسطات األخطاء اإلمالئية  
  .لمتغير الجنستعزى مدارس تربية جنوب الخليل 

  
 )2.4(أما بخصوص التفاعل بين الطريقة والجنس فقد أظهرت النتائج الـواردة فـي الجـدول         

،عند مستوى  )4.657) (ف(وجود تفاعل بين الجنس والمجموعة، حيث بلغت قيمة اإلحصائي          
الذي يحدد تـأثير    ) 0.059(كما بلغت قيمة معامل آيتا      ،  )0.05(وهي أقل من    ) 0.034(داللة
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ولمعرفة لصالح من كانت     المعالجات التجريبية على مستوى عالج األخطاء اإلمالئية الشائعة،       
 )Estimated Marginal Means(هذه الفروق تم استخراج المتوسطات الحسابية المعدلـة 

  ).4.4(وذلك كما ھو واضح في الجدول 
  

 في للفروق )Estimated Marginal Means(المتوسطات الحسابية المعدلة ).4.4 (الج دول 
  .والجنسالمجموعتين 

  المتغير
  

المتوسط الحسابي 
  المعدل

الفروق بين   الخطأ المعياري
  المجموعات

  الجنس 2.529 52.740  ذكور
 2.715 79.827  إناث

-27.087 

  الطريقة 3.030 44.460  ضابطة
 2.711 83.454  ةتجريبي

-38.994 

  
والتــي تــضمنت المتوســطات الحــسابية ) 4.4(تــشير النتــائج الــواردة فــي الجــدول 

 للفروق بين المجموعتين التجريبية والـضابطة  )Estimated Marginal Means(المعدلة
لـدى   أن هناك أثر ظاهر للبرنامج التجريبي في عالج األخطاء اإلمالئيـة العربيـة الـشائعة      

 غ المتوسط الحسابي المعدل على الدرجة الكلية لعالج األخطاء اإلمالئية الـشائعة           الطلبة، فقد بل  
لدى أفراد المجموعة الضابطة، بينما بلغ المتوسط الحسابي المعدل علـى الدرجـة             ) 44.46(

بين المجموعتين، وهذا يؤكد وجـود      ) -38.99(وبفارق  ) 83.45(الكلية للمجموعة التجريبية    
  .مجموعة التجريبية الذين تعرضوا  للبرنامج التدريبيفروق  لصالح أفراد ال

  
 كما بلغ المتوسط الحسابي المعدل على الدرجة الكلية لعالج األخطاء اإلمالئية العربية الـشائعة         

لدى الذكور، بينما بلغ المتوسط الحسابي المعـدل علـى الدرجـة الكليـة لإلنـاث                ) 52.74(
بمعنـى  . وهذا يؤكد وجود فروق  لصالح اإلناث      بين الجنسيين،   ) -27.08(وبفارق  ) 79.82(

  .أن اإلناث أكثر تأثر بالبرنامج التجريبي من الذكور
  

إلى رفض الفرضية الثالثة والتي تنص       ن هذا يدعو  إوتبعا لوجود تفاعل بين الطريقة والجنس ف      
فـي متوسـطات    ) α) ≥0.05نه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة         أعلى  
خطاء اإلمالئية الشائعة في كتابات طلبة الصف الخامس األساسي في مدارس تربية جنـوب           األ

  في التفاعل ما بين الطريقة والجنس؟الخليل 
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  الفصل الخامس
  مناقشة النتائج والتوصیات

  : المقدمة1.5

 يتناول هذا الفصل مناقشة نتائج دراسة فاعلية برنامج مقترح في عالج األخطـاء اإلمالئيـة          
.  في كتابات طلبة الصف الخامس األساسي في مدارس تربية جنوب الخليـل             الشائعة العربية

التجريبية والضابطة، ثم عرض نتائج كل فرضية وتفسيرها        :  أجريت على أفراد العينتين    قدو
ثـم   ،)SPSS(باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعيـة        والتحقق من صحتها    

  .تقديم التوصيات والمقترحات الالزمة
  

  : مناقشة النتائج2.5
  

  :لإلجابة عن السؤال الرئيس للدراسة والذي ينص على ما يأتي
ھل تختلف درجة األخطاء اإلمالئیة العربیة الشائعة في كتابات طلبة الصف الخامس األساسي 

ومتغیر الجنس والتفاعل ما بین ) ضابطة وتجریبیة(في الطریقة في مدارس تربیة جنوب الخلیل 
 والتي تم آلتيةولإلجابة عن هذا السؤال تم تحويله إلى الفرضيات الصفرية ا الجنس؟الطریقة و

  ).α) ≥0.05اختبارها عند مستوى الداللة 

  
  : الفرضية األولى نتائج مناقشة1.2.5

في متوسطات األخطاء ) α) ≥0.05 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
ي كتابات طلبة الصف الخامس األساسي في مدارس تربية جنوب اإلمالئية العربية الشائعة ف

  ؟)ضابطة وتجريبية(تعزى للطريقة الخليل 

، فـي   )0.05≤ (αوجود فروق ذات داللة إحصائية عند المـستوى         ) 2.4(يتضح من الجدول  
 الشائعة في كتابات طلبة الصف الخامس األساسـي فـي            العربية متوسطات األخطاء اإلمالئية  

مما يعني وجود فـروق فـي   ، )ضابطة وتجريبية(تعزى للطريقة ة جنوب الخليل  مدارس تربي 
استجابات طلبة الصف الخامس األساسي في مدارس تربيـة جنـوب الخليـل، بـين أفـراد                 
المجموعة التجريبية الذين تعرضوا للبرنامج التدريبي، وأفراد المجموعة الضابطة الـذين لـم             

  يتعرضوا للبرنامج التدريبي،

) 2004الجبـارين، (و) 2005الجوجـو، (نتائج هذه الدراسة مـع كـل مـن دراسـة        اتفقت  
) 1989الحمــوز، (و) 1996المرســي،(و) 1996العيــسوي،(و) 1997البــدوي،(و
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المشار إليهـا فـي سـالمة    ) Menulax ( و)Qlubein‚ Abu (2004و ) 1989عليان،(و
وق ذات  وجود فـر    في )‚Jacques(1980 و )‚Suzna(1991 و )‚peek(1991و) 2003(

  . لصالح المجموعة التجريبيةداللة إحصائية

  

) 1993ناصـر، (و) 1990رسـالن، (واختلفت نتائج هذه الدراسة مـع كـل مـن دراسـة             
( و) 2006الـسويطي، (و) 2001الحميـدي،   (و) 1999أبي صـوواين،  (و) 1995غزالة،(و

  .)‚Harriet (1984و) 1998مركزالقياس والتقويم،

د المجموعة التجريبية قد استفادوا من البرنامج المعد، حيث إن          ويعزو الباحث ذلك إلى أن أفرا     
البرنامج أعد على أسس تجعل الطالب يستطيع تحسين أدائه التحصيلي في المهارات اإلمالئية،             
ومناسبة طريقة عرض المادة في البرنامج المقترح لمستويات طلبة الصف الخامس األساسي،            

ويعها في الحصة إلى الوصول للهـدف الـرئيس وهـو       واستخدام طرائق وأساليب متعددة وتن    
تمكن الطالب من الكتابة الصحيحة وفق القواعد اإلمالئية بعد فهمها والتدرب عليهـا، وبـذلك               
تغلب البرنامج على معالجة بعض األخطاء اإلمالئية باإلمكانيات البسيطة دون الحاجة لحلـول            

ريسها بطريقة البرنامج المقترح، وبـذلك يكـون   مكلفة مادياً أو تقنياً واكتفى بعرض المادة وتد     
كان لضبط الصف وتوفير الهدوء والنظام مع المحافظـة         . البرنامج حقق حلوالً قابلة للتطبيق    

وكذلك تمكن البرنامج مـن   . على تفاعل الطلبة ودافعيتهم دور أساسي لنجاح البرنامج التعليمي        
ت وكتابة القاعدة في كراسة الطلبة، فأتاح       توفير وقت الحصة باستخدام أوراق العمل والتدريبا      

وحرص البرنـامج علـى تـوفير       . مجاالً لمزيد من التدريب على المهارات اإلمالئية وإتقانها       
التخطيط الجيد للدرس وإعداد المادة والتدريبات من ِقبل المعلم مما رفع من كفاءته، وزاد مـن        

 سينتهي؟ وال سيما أن الباحث أشـرف  تمكنه من مهارات الدرس، ومعرفة من أين سيبدأ، وأين 
  . بنفسه على سير تطبيق البرنامج

  

  :ثانية الفرضية ال نتائجمناقشة 2.2.5  

في متوسطات األخطاء ) α) ≥0.05 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
 جنوب اإلمالئية العربية الشائعة في كتابات طلبة الصف الخامس األساسي في مدارس تربية

  تعزى لمتغير الجنس؟الخليل 

، )0.05≤ (αأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى          ) 2.4( يتضح من الجدول    
في متوسطات األخطاء اإلمالئية العربية الشائعة في كتابات طلبة الصف الخامس األساسي في             
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اختالف في استجابات    مما يعني عدم وجود      تعزى لمتغير الجنس،  مدارس تربية جنوب الخليل     
طلبة الصف الخامس األساسي في مدارس تربية جنوب الخليل، بين الذكور واإلنـاث، وتبعـا           
لعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية فإن هذا يدعوا إلى قبول الفرضية الثانية والتـي تـنص         

ات فـي متوسـط   )α) ≥0.05 على أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
األخطاء اإلمالئية العربية الشائعة في كتابات طلبة الصف الخامس األساسي في مدارس تربية             

  .تعزى لمتغير الجنسجنوب الخليل 
  

) 2006الـسويطي، (و) 2005الجوجـو، (اتفقت نتائج هذه الدراسة مـع كـل مـن دراسـة             
) 1989عليان،  (و) 1990رسالن،(و) 1993ناصر،(و) 1996المرسي،(و) 2001رضوان،(و
عـدم  في ) ‚Qlubein(2004 و)‚Harriet (1984 و)‚Elbro(1995و) 1988الروسان،(و

  . تعزى لمتغير الجنسوجود فروق ذات داللة إحصائية

 )1989الحمـوز،   (و) 2004الجبـارين، (واختلفت نتائج هذه الدراسة مع كل مـن دراسـة           
هماني الــد(,) 1997البــدوي،(و) 1997ســعيد،(و) 1996العيــسوي،(و )1995غزالــة،(و

 ‚(1983  و)(Miklaleh‚1981 و )2008وادي  (و) 2006أبي منديل  (و )1998وعوض،
Coe &  Rycraft(1984 و)Zaghlool‚(.  

  

  :الثالثة الفرضية  نتائجمناقشة 3.2.5

في متوسطات األخطاء ) α) ≥0.05 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
تابات طلبة الصف الخامس األساسي في مدارس تربية جنوب اإلمالئية العربية الشائعة في ك

  في التفاعل ما بين الطريقة والجنس؟الخليل 

 )2.4(أما بخصوص التفاعل بين الطريقة والجنس فقد أظهرت النتائج الواردة فـي الجـدول             
 البرنامج المقتـرح    ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى فعالية      وجود تفاعل بين الجنس والطريقة،    

مما يعني استفادة الطالبات من البرنامج أكثر مـن          منه،أثيره على كال الجنسين واستفادتهم      وت
 مستوى التحصيل عند الطالبات أكثر من مـستوى التحـصيل           استفادة الذكور، وذلك الرتفاع   

عند الطالب، وحرص الطالبات أكثر من الطالب على التفوق بسبب قلة المـؤثرات البيئيـة               
تاة، ومكوثها في البيت فترة أطول، وحساسية الطالبات وغيرتهن وتنافسهن          الخارجية على الف  

للتفوق، بينما الذكور يقضون أوقات أطول خارج المنزل للعب، أو الجلوس أمام شاشة التلفاز              
  .فترات طويلة مما أدى إلى انخفاض المستوى التحصيلي عندهم
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 )1997البـدوي، (و )2005الجوجـو، (اتفقت نتائج هذه الدراسة مـع كـل مـن دراسـة و            
ــسوي،(و ــي،( )1996العي ــان(و) 1996المرس ــي (و )‚Harriet (1984و )الروس أب

  .)2006منديل،

 )1995غزالـة، (و )1989الحمـوز،   (واختلفت نتائج هذه الدراسة مع كل مـن دراسـة  و           
 )(Miklaleh‚1981 و) 2008وادي  (و )1998الـدهماني وعـوض،  (و ) 1997سعيد،(و
  .)Dubuisson ‚(1982  و)‚Zaghlool(1984و

  

وكما يعزو الباحث فاعلية البرنامج المقترح في عالج األخطاء اإلمالئية العربية الشائعة لدى             
  :طلبة الصف الخامس األساسي إلى عوامل متعددة منها

  .مالءمة البرنامج التعليمي لمستويات الطلبة، كما أكد ذلك السادة المحكمون. 1

  .ق البرنامج إلى جانب معلم ومعلمة اللغة العربيةإشراف الباحث على سير تطبي. 2

  .تنظيم محتويات البرنامج التعليمي وكيفية عرضه لها. 3

  .تقديم المادة التعليمية على شكل خطوات قصيرة ومتسلسلة منطقياً. 4

  .تجزئة المادة التعليمية وتبسيطها والتسلسل في عرضها. 5

وإتاحة الفرصة لهم للتعلم حسب قدراتهم الخاصـة        مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين      . 6
  .في حين ال يتوفر مثل هذا التنظيم في الطريقة العادية وبنفس األسلوب

  .تزويد المتعلم باألهداف السلوكية المتوقع من الطالب تحقيقها وإتقانها. 7

برنـامج  مساعدة المتعلم على بذل مزيد من الجهد واالنتباه من خالل التعلم عن طريـق ال          . 9
التعليمي، كما أنه يجعل المتعلم يمارس مزيداً من النشاطات، مثل القراءة والكتابة واالسـتماع          

  .وغيرها، كل هذه األمور تؤدي إلى مزيد من التحصيل... والتدريب

تكرار المعلومات يؤدي إلى زيادة وفعالية هذه الطريقة في التعلم، وكذلك التعزيز الـذي              . 10
  .م عن طريق اطالعه على اإلجابة الصحيحة، مما يزيد من فعالية البرنامجيقدم إلى المتعل

  

  

  : التوصيات والمقترحات4.2.5
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ضوء النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة خلص الباحث إلى مجموعة من التوصـيات             في  
  :من أهمها

ة العربيـة قـراءةً   العناية بتطوير المهارات اإلمالئية التي تتطلبها حاجتنا إلى ممارسة اللغ   . 1
  .وكتابةً

  .أهمية العناية بالمتعلم في اللغة العربية في الصفوف الدراسية األولى. 2

متابعة معلم الصف باستمرار من قبل مدير المدرسة والمشرفين التربويين، وعدم االكتفاء            . 3
خطـورة  بزيارة سنوية شكلية، للتأكد من سير العملية التعليمية في طريقها الصحيح، وذلـك ل             

  .هذه المرحلة وأهميتها

  .أهمية إعداد معلم الصف إعداداً جيداً في اللغة العربية وفي طرائق تدريسها. 4

يمكن إعداد مسابقات بين معلمي المرحلة األساسية على مستوى مديريات التربية ينظمهـا            . 5
نـون القـراءة    اإلشراف التربوي ويكرم بها المعلم الذي أسهم في تخريج عدد من تالميذه يتق            

  .والكتابة بشكل أفضل

يفضل تقليل عدد المواد الدراسية، وكميتها في الصفوف الثالثة األولى، وذلـك للتركيـز              . 6
  .على إتقان القراءة والكتابة

العمل على تشكيل لجنة متابعة، ومعالجة في كل مدرسة تتكـون مـن مـدير المدرسـة،           . 7
غة العربية، والرياضيات واللغة اإلنجليزية لمتابعة      والمرشد التربوي، ومعلمين مميزين في الل     

العملية التعليمية في المدرسة، وتقويمها أوالً بأول، وأن يكون محور عملهـا هـو المـتعلم،                
  .ووضع الخطط العالجية المناسبة للحفاظ على الثروة البشرية المتعلمة

لتبـصيرهم بفكـرة البرنـامج،      العناية بإعداد المعلمين وتأهيلهم و إقامة دورات تدريبية؛         . 8
  .وتزويدهم بأسس تدريس اإلمالء

إعادة النظر في منهج اإلمالء للصف الخامس األساسي، بحيث تصمم بعـض المواقـف              . 9
  .التعليمية على شكل منظومة قصصية، أو خبرات درامية هادفة

  .اإلكثار من تطبيق األنشطة الالصفية في مجال تعليم اإلمالء. 10

لنطق السليم للحروف في تعليم اإلمالء، وتمثيل الطـول المناسـب للحركـات             مراعاة ا . 11
  .الطوال والقصار، والحرص على الحديث باللغة العربية الفصحى
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اهتمام موجهي اللغة العربية في أثناء زياراتهم بمبحث اإلمالء، وطرق عالج الـضعف             . 12
  . أداء الطلبة في مبحث اإلمالءاإلمالئي، ووضع سياسة تعليمية تأخذ بعين االعتبار تقويم

  .محاسبة الطلبة على أخطائهم اإلمالئية في األعمال الكتابية المختلفة. 13

  .تبصير أولياء األمور بمستويات أبنائهم، وإشراكهم في عالج الضعف اإلمالئي. 14

توسيع البرنامج التعليمي العالجي، بحيث يشمل مهارات إمالئية أخرى، مثـل اسـتخدام             .15
  .مات الترقيم، ويطبق على المراحل التعليمية العلياعال

  

  :ومن المقترحات التي يمكن تقديمها لبحوث أخرى في هذه الدراسة ما يأتـي

أثر استخدام الوسائل التعليمية في عالج األخطاء اإلمالئية والنحوية الشائعة فـي التعبيـر              . أ
  .الكتابي لدى الطلبة

اكتساب طلبة الصف الخامس األساسي المهـارات اإلمالئيـة،         فعالية التعليم التعاوني في     . ب
  .والنحوية، والتعبيرية

معرفة أثر تطبيق بعض األنشطة التعليمية على األداء اإلمالئي لدى طلبة الصف السادس             . ج
  .األساسي

إجراء دراسة تجريبية تتعلق بأثر استخدام المخططات المفاهيمية فـي تـدريس اإلمـالء              . د
  .احل تعليمية مختلفةوالنحو في مر

  .إجراء دراسة تُبين دور األناشيد التعليمية في تنمية مهارتي القراءة والكتابة. هـ
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  :المراجع العربية
   . الكريمالقرآن

  
كتبـة  دار المعـارف، م    .اإلمالء والترقيم في الكتابة العربيـة     ): 1975. (إبراهيم، عبد العليم  
  .غريب، القاهرة

  
، )10(دار المعارف، ط     .الموجه الفني لمدرسي اللغة العربية    ): 1978. (إبراهيم، عبد العليم  

  .القاهرة
  

دار . طرائق التـدريس مـنهج، أسـلوب، وسـيلة        ): 2001. (األحمد، ردينة ويوسف، حذام   
  .، عمان، األردن)1(المناهج، ط

  
  . ، القاهرة)2(مكتبة النهضة المصرية، ط  .ةطرق التدريس العام): 1992. (أحمد، محمد

  
  .، القاهرة)6(مكتبة النهضة المصرية، ط  طرق تعليم اللغة العربية): 1979. (أحمد، محمد

  
  .دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية. طرق تدريس اللغة العربية): 1991. (إسماعيل، زكريا

  
  .جروس برس. طرابلس. )1(ط . المرجع في اإلمالء): 1988. (األسمر، راجي

  
دار الفكـر، ط     .أصول تدريس العربية بين النظرية والممارسة     ): 1999. (البجة، عبد الفتاح  

  .، عمان، األردن)1(
  

أثر برنامج تعليم عالجي قائم على المنحى التكاملي فـي تعلـيم            ): 1997. (البدوي، محمود 
رسـالة   ،  لدى طلبة الصف الثـامن   اللغة العربية في معالجة أخطاء الرسم اإلمالئي الشائعة       
  .ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية، عمان، األردن

  
دار الفكـر،   . أساليب تعليم العلوم والرياضـيات    ): 2001. (البكري، أمل والكسواني، عفاف   

  .، عمان، األردن)1(ط
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ـ    . مهـارات التـدريس   ): 1986. (جابر، جابر عبد الحميد، وآخرون     ة، دار النهـضة العربي
  . القاهرة

  
، )3(دار الفكر للنـشر والتوزيـع، ط         .أساليب تدريس اللغة العربية   ): 1991. (جابر، وليد 

  .عمان، األردن
  

دار الفكـر    .تدريس اللغة العربية مفاهيم نظرية وتطبيقـات عمليـة        ): 2002. (جابر، وليد 
  .، عمان، األردن)1(للطباعة والنشر والتوزيع،  ط 

  
 األخطاء اإلمالئية والنحوية الشائعة لـدى طلبـة الـصف األول           ):2004. (الجبارين، أحمد 

رسالة ماجستير غيـر منـشورة، جامعـة القـدس،      .الثانوي في مديرية تربية جنوب الخليل  
  .فلسطين

  
، عمـان،   )2(مطـابع دار الـشعب، ط        .نحو منهج تربوي معاصر   ): 1983. (الجمل، نجاح 

  .األردن
  

برنامج مقترح في تنمية مهارات األداء اإلمالئي لدى طالبـات          أثر  ): 2004. (الجوجو، ألفت 
رسالة ماجستير غيـر منـشورة، الجامعـة    . الصف الخامس األساسي بمحافظة شمال غـزة  

  .اإلسالمية، غزة
  

دراسة تقويمية لألخطاء الكتابية الشائعة لدى تالميذ وتلميذات الصف         ): 2004. (حلس، داود 
 رسالة دكتوراة غير منشورة، كليـة التربيـة، جامعـة           .السادس في مدارس محافظات غزة    

  . الخرطوم، السودان
  

تأثير الخبرة الدرامية في تحسين مستوى الكتابة اإلمالئيـة واالتجـاه     ): 2003. (حلس، مها 
رسالة ماجستير غير منشورة، كليـة التربيـة،        .ينحوها، لدى تالميذ الصف السادس األساس     

  .جامعة عين شمس، القاهرة
  
دراسة ميدانية حول مادة اإلمالء في المرحلة المتوسـطة،         ): 1980. (ليمي، رفيق حسن  الح

   مركز بحوث المناهج، وحدة اللغة العربية:وزارة التربية الكويتية. والصف األول الثانوي
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األخطاء الناجمة عن األبعاد النحوية، والصرفية، والصوتية فـي         ): 1989. (الحموز، محمد 
رسالة  .عربي، لدى طلبة الصف األول الثانوي في مديرية عمان الكبرى         الخط االصطالحي ال  

  .ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية، عمان، األردن
  

رسـالة  . مشكالت تدريس اإلمالء في المرحلـة االبتدائيـة       ): 2001. (الحميدي، عبد العزيز  
  .جامعة الملك سعود، السعودية ماجستير غير منشورة،

  
المدخل إلى تدريس اللغـة العربيـة والتربيـة         ): 1990. ( رشدي، وآخرون  خاطر، محمود 

  . ، القاهرة)7(دار الثقافة، ط  .الدينية
  

األخطاء اإلمالئيـة لـدى تالميـذ المرحلـة         ): 1998. (الدهماني، دخيل اهللا، وعوض، أحمد    
الكتـب  دار   المتوسطة بمحافظة مكة المكرمة، وعالقتها بالقواعد اإلمالئية التي درسـوها،         

  .قطر ،)6(، السنة السادسة، العدد كلية التربية ،المصرية
  

دار المعرفـة الجامعيـة،     . علم اللغة التطبيقي، وتعلـيم العربيـة      ):1992. (الراجحي، عبده 
  .اإلسكندرية

  
األخطاء اإلمالئية والنحوية الشائعة لدى طالب جامعة السلطان        ): 1990. (رسالن، مصطفى 

، المجلـد  مجلة دراسات تربوية من أجل وعي عربي مـستنير  .قابوس ـ دراسة تشخيصية 
  59ـ57عالم الكتب، القاهرة،  ، الجزء الثامن والعشرون،)6(
  

األخطاء اإلمالئية الشائعة في كتابات طالب شعبة التعليم االبتـدائي  ): 1992. (رشوان، أحمد 
العـدد   ،)1(المجلد   ،ةمجلة كلية التربي  . ببعض كليات التربية، وأسبابها، ومقترحات لعالجها     

   .60ـ56، جامعة أسيوط، القاهرة )8(
  

. منهج لتعليم اإلمالء في المرحلة األساسية الدنيا بمدارس غزة        ): 2001. (رضوان، عبد اهللا  
  .رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة عين شمس، القاهرة

  
  

  . ، دمشق)2(ر الفكر، ط دا .طرق تدريس اللغة العربية): 1986. (الركابي، جودت
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أثر برنامج تعليمي عالجي لتـصحيح األخطـاء اإلمالئيـة        ): 1988. (الروسان، سليم سالمة  
رسـالة  . الشائعة لدى طالب الصف األول اإلعدادي في مدارس محافظة الزرقاء الحكوميـة           

  . ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية، عمان، األردن
  

، عـالم الكتـب،     )3(ط  . أسسه، أهدافه، تطبيقاته  : نشاط المدرسي ال): 1989. (ريان، فكري 
  .مصر

  
السنة  تكنولوجيا التعليم، . تصميم البرامج، وتطوير أساليب التدريس    ): 1979. (زاهر، فوزي 
  .، الكويت)3(الثانية، العدد 

  
مكتبة األمـل للطباعـة والنـشر       .المرشد في تدريس اللغة العربية    ): 1999. (زقوت، محمد 

  .، غزة)3(توزيع، ط وال
   

، )2(مكتبة الطالب الجـامعي، ط    . المرشد في تدريس اللغة العربية    ): 1999. (زقوت، محمد 
  .الجامعة اإلسالمية، غزة

  
، السنة السابعة،   رسالة الخليج العربي  . استراتيجيات ما قبل التدريس   ): 1987. (زكرى، عمر 

  .78ـ77اض، المملكة العربية السعودية، ، مكتب التربية العربي لدول الخليج، الري)22(العدد
  

دار الفكـر، ط     .مالمح من اللغة العربية، سـمات وأداء      ): 1991. (زيدان، مثقال، وآخرون  
  .، عمان، األردن)1(
  

دار الثقافـة   . استخدام األهداف التعليمية في جميع المواد الدراسية      ): 1991. (سعادة، جودت 
  .ر، القاهرة، مص)1(للنشر والتوزيع، ط 

  
، )1(دار عمـار، ط   .المنهج المدرسي الفعـال ): 1991. (سعادة، جودت، وإبراهيم، عبد اهللا   

  .عمان، األردن
  

.  دار األمل للنشر والتوزيع    .أساليب تدريس اللغة العربية   ): 1992. (السعدي، عماد وآخرون  
  .، إربد، األردن)2(ط 
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يذ الصفوف االبتدائية العليا في المملكـة      تقويم األداء اإلمالئي لتالم   ): 1997. (سعيد، محمود 
، العدد  )17(مكتب التربية العربي لدول الخليج، ط        ،رسالة الخليج العربي  . العربية السعودية 

  .، الرياض، المملكة العربية السعودية)62(
  

األخطاء الكتابية الشائعة في اللغة العربيـة عنـد طلبـة الـصف             ): 2004. (سالمة، فاطمة 
رسالة ماجستير غير منشورة،     .سي من وجهة نظر معلميهم، وكيفية معالجتها      الخامس األسا 

  .جامعة القدس، فلسطين
  

فن التدريس للتربية اللغوية، وانطباعاتهـا المـسلكية، وأنماطهـا          ): 1986. (سمك، محمد 
  .القاهرة ، مكتبة األنجلو المصرية،العملية

  
 الصف الثامن األساسي في مـدارس       الضعف اإلمالئي لدى طلبة   ): 2006. (السويطي، إيمان 

  .رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القدس، فلسطين ،ث في منطقة الخليلووكالة الغ
  

  .، بيروت)2(مطبعة االتحاد، ط . طرائق تدريس اللغة العربية): 1982. (السيد، محمود
  

  . ةمؤسسة الخليج العربي، القاهر. أساسيات تعليم اإلمالء): 1984. (شحاتة، حسن
  

الدار  .تعليم اإلمالء في الوطن العربي، أسسه، وتقويمه، وتطويره       ): 1992. (شحاتة، حسن 
  .، القاهرة)2(المصرية اللبنانية، ط 

  
ملخص بحث األخطاء الشائعة في اإلمالء فـي الـصفوف الثالثـة            ): 1978. (شحاتة، حسن 

ة، جامعـة عـين شـمس،       كلية التربي . األخيرة من المرحلة االبتدائية، تشخيصها، وعالجها     
  .القاهرة

  
  .مكتبة مصر، القاهرة. فن رسم الروف، وتدريس اإلمالء): 1990. (صقر، إبراهيم

  
األخطاء اإلمالئية الشائعة لدى طلبة الصف التاسع األساسي        ): 1999. (أبو صواوين، راشد  

ير غير  رسالة ماجست.في مدارس وكالة الغوث الدولية بغزة، تشخيصها، وأسبابها، وعالجها      
  .منشورة، غزة، كلية التربية، جامعة عين شمسن، القاهرة
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دار أعمـال المطـابع    .تقنيات التعليم بين النظرية والتطبيق   ): 1991. (الطيطي، عبد الجواد  
  .، عمان، األردن)1(التعاونية، ط 

  
، دار المريخ، الرياض .التدريس في اللغة العربية   ): 1984. (ظافر، محمد، والحمادي، يوسف   

  .السعودية
  

 .طرائق التدريس الخاصة باللغة العربية والتربيـة اإلسـالمية        ): 2000. (عامر، فخر الدين  
  .، القاهرة)2(عالم الكتب، ط 

  
برنامج مقترح لتعليم اإلمالء في الصفوف الثالثة األخيرة من     ): 1988. (عبد الصمد، إبراهيم  
  .ة التربية، جامعة عين شمس، القاهرةرسالة دكتوراة غير منشورة، كلي. الحلقة االبتدائية

  
مكتبـة النهـضة    .طرق تدريس اللغة العربيـة والتربيـة الدينيـة       ): 1990. (عطا، إبراهيم 
  .، القاهرة)2(المصرية، ط 

  
مقارنة بين أسلوب االستماع والطريقة االستنباطية فـي تـدريس          ): 1989. (عطا، إبراهيم 

، الجـزء   )4(، المجلـد     تربوي عربي مستنير   مجلة دراسات تربوية، من أجل وعي     . اإلمالء
  .46ـ44التاسع عشر، عالم الكتب، القاهرة، 

  
رسالة . تقويم األداء اإلمالئي لطلبة الصفوف االبتدائية الثالثة العليا       ): 1989. (عليان، أحمد 

  .ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية، عمان، األردن
  

ح لعالج األخطاء اإلمالئية الـشائعة لـدى الطالـب         برنامج مقتر ): 1996. (العيسوي، جمال 
، كليـة التربيـة،   )30(، العدد مجلة كلية التربية بالمنصورة ،  " تخصص اللغة العربية  "المعلم  

  .107-81جامعة المنصورة، القاهرة، 
  

برنامج مقترح لعالج األخطاء الشائعة في اإلمالء لـدى  ): 1995. (الغتامي، سليمان بن سيف  
رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية والعلـوم        . لة اإلعدادية بسلطنة عمان   طلبة المرح 

  .اإلسالمية، جامعة السلطان قابوس، عمان
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معالجة بعض األخطاء الهجائية لـدى تالميـذ الـصف الـسادس            ): 1995. (غزالة، شعبان 
رية للمنـاهج  ، الجمعية المصمجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس ،  االبتدائي بالسعودية 

  . 54-50وطرق التدريس، مصر الجديدة، كلية التربية، جامعة عين شمس، 
  

التربيـة  . قواعد اللغة العربية، أهميتها، ومشكالت تعلمهـا      ): 1982. (غلوم، عائشة عبد اهللا   
   10-6، )5(المستمرة، مركز تدريب قيادات تعليم الكبار لدول الخليج العربي بالبحرين، العدد 

  
خدمات اإلعـالن    .تحقيق هادي حسن حمودي   . العين): 1994. (دي، الخليل بن أحمد   الفراهي

  .، الجزء السادس، مسقط)1(السريع، ط 
  

  .، دبي)2(دار القلم، ط . قواعد الكتابة اإلمالئية، نشأتها وتطورها): 1988. (الفيومي، محمد
  

  .، الكويت)1(مكتبة الفالح، ط  .قواعد الكتابة العربية): 1989. (قاسم، عدنان
  

، )2(دار الـشروق، ط   . نماذج التدريس الـصفي   ): 1998. (القطامي، يوسف وقطامي، نايف   
  .عمان، األردن

  
 دراسات تحليلية ومواقف تطبيقية في تعليم اللغة العربيـة والـدين          ): 1981. (قورة، حسين 
  .، القاهرة)1(دار المعارف، ط  .اإلسالمي

  
 مجلة دراسات  ،ح وتأثيرها في أداء التالميذ اإلمالئي     طريقة التصحي ): 1983. (الكخن، أمين 
  .124ـ122، الجامعة األردنية، )1(، العدد )10(، المجلد تربوية

  
مـصر   مركز الكتاب للنشر،  . الوسائل التعليمية والمنهج المدرسي   ): 1993. (اللقاني، أحمد 

  .الجديدة
  

  .القاهرة. ، عالم الكتب)2(ط . المناهج بين النظرية والتطبيق): 1989. (اللقاني، أحمد
  

دار . تدريس اللغة العربية بالمرحلة االبتدائية، أسسه، وتطبيقاتـه       ): 1980. (مجاور، محمد 
  .، الكويت)3(القلم، ط 
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فعالية التعلم اإلتقاني في عالج األخطاء اللغوية المصاحبة لتعلـيم  ): 1996. (المرسي، محمد 
مر الثامن للجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس،       ، وقائع المؤت  القراءة والكتابة للمبتدئين  

  .جامعة عين شمس، القاهرة: مناهج المتفوقين دراسياً والمتأخرين، كلية التربية
  

مستوى التحصيل في اللغة العربية والرياضيات لدى طلبـة    ): 1998. (مركز القياس والتقويم  
  .وزارة التربية والتعليم، فلسطين ولي،، التقرير األنهاية المرحلة األساسية الدنيا في فلسطين

  
عملية تحليل األخطاء، ودورها فـي اللـسانيات        ): 1986. (مزياني، أحمد، والشامي، موسى   

  .جامعة محمد الخامس بالرباط ،)9(كلية التربية، العدد . التطبيقية
  

 المركـز القـومي   . تيسير معوقات القراءة والكتابـة    ): 1984. (مسعود، عبد الوهاب محمد   
  .القاهرة للبحوث التربوية،

  
، )2(دار النفـائس، ط   . العربية، وطرائق تدريسها    اللغة خصائص): 1987. (معروف، نايف 

  .بيروت
  

، )5(دار النفـائس، ط     . تعلّم اإلمالء وتعليمه في اللغـة العربيـة       ): 1991. (معروف، نايف 
  .بيروت

  
  .، بيروت)18(ط . مشرقدار ال .المنجد في اللغة واألعالم): 1986. (معلوف، لويس

  
، )1(دار مجدالوي، ط     .األساليب الحديثة لتدريس اللغة العربية     ):1986. (أبو مغلي، سميح  
  .عمان، األردن

  
، )4(دار مجـدالوي، ط    .األساليب الحديثة لتدريس اللغة العربية    ): 1999. (أبو مغلي، سميح  
  . عمان، األردن

  
، برنامج التربية،نظام   )1(ط  . دريس اللغة العربية  أساليب ت ): 2008. (جامعة القدس المفتوحة  
  .التعليم المفتوح، القدس
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  .مطبعة المقداد .أساليب تدريس اللغة العربية والتربية اإلسالمية): 1995. (المقوسي، أحمد
  

وقائع المؤتمر األول للتعليم    . المشكلة اللغوية في التعليم الفلسطيني    ): 1991. (المالح، ياسر 
   التعليم الفلسطيني إلى أين؟، المركز الثقافي، مركز التربية العلمية، جامعة بيت لحم الفلسطيني،

  
فاعلية استخدام ألعاب الحاسوب في تدريس بعض قواعد الكتابة         ): 2006. (أبو منديل، أيمن  

رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعـة اإلسـالمية،        . على تحصيل طلبة الصف الثامن بغزة     
  . غزة

  
، المجلد الرابع عشر، دار صـادر للطباعـة      لسان العرب ): 2000. (ور، جمال الدين  ابن منظ 

  .والنشر، بيروت، لبنان
  

األخطاء اإلمالئية الشائعة في كتابات بعض تالميذ الصف الـسادس          ): 1993. (ناصر، حسن 
يـة  ، الجزء الثالـث، كل )17(، العدد مجلة كلية التربية وعلم النفس. االبتدائي بدولة البحرين 

  .جامعة عين شمس، القاهرة: التربية
  

  .، جدة، السعودية)2(دار البيان العربي، ط. الموجه في اإلمالء): 1987. (النجار، فاطمة
  

، )3(مؤسـسة الرسـالة، ط    .الموجه العملي لمدرس اللغة العربية  ): 1983. (الهاشمي، عابد 
  .بيروت

  
 ائعة لدى تالميـذ الـصفوف الثالثـة   األخطاء اإلمالئية الش): 1979. (هجرس، مهدي صالح 

رسالة ماجستير غير منـشورة،  . األخيرة من المرحلة االبتدائية، أسبابها، ومقترحات عالجها  
  .كلية التربية، جامعة بغداد

  
أنماط األخطاء اإلمالئية الـشائعة لـدى       ): 1981. (هجرس، مهدي صالح، والكبيسي، كامل    

-199، جامعة البـصرة، بغـداد،       مجلة اآلداب . طلبة المرحلة المتوسطة في مدينة البصرة     
235.  
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أساليب وطرق تدريس اللغة العربية، وإعداد دروسها اليوميـة         ): 2001. (أبو الهيجاء، فؤاد  
  .، عمان، األردن)1(دار المناهج، ط  .باألهداف السلوكية

  
 تالميـذ   خطة عالجية مقترحة لعالج األخطاء اإلمالئية الشائعة لدى       ): 2008. (وادي، حسين 

رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربيـة، جامعـة         . الصف الرابع األساسي بمحافظة غزة    
  .األزهر، غزة، فلسطين

  
، )2(ط  . اللغة العربية للصف الخامس األساسي    ): 2009. (وزارة التربية والتعليم الفلسطيني   

  .رام اهللا، فلسطين
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  :توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب المدرسة والجنس): 1(ملحق ال
  

  د اإلناثعد  عدد الذكور  اسم المدرسة  الرقم
  9  3  أبو العرقان األساسیة المختلطة  1
  12  17  السیما األساسیة المختلطة  2
  3  9  دیر العسل التحتا األساسیة  3
  0  41  ذكور عناب الصغیرة األساسیة  4
  89  0  بنات خلیل الوزیر األساسیة  5
  5  7  الكعابنة األساسیة المختلطة  6
  39  0  بنات حلیمة السعدیة األساسیة  7
  0  25  رمة األساسیة المختلطةك  8

  0  42  ذكور دوما األساسیة  9
  9  23  زیف األساسیة المختلطة  10
  4  5  بیت الروش التحتا المختلطة  11
  0  113  ذكور سعد بن أبي وقاص  12
  0  154  ذكور المنصور األساسیة  13
  89  0  بنات أم سلمة األساسیة  14
  0  35  ذكور بیت عمرة الثانویة  15
  0  72  ظاھریة األساسیةذكور ال  16
  4  10  الدقیقة األساسیة المختلطة  17
  115  0  بنات الھدى األساسیة  18
  0  15  ذكور امریش األساسیة  19
  0  51  ذكور بیت عوا األساسیة  20
  0  57  ذكور دیر سامت األساسیة  21
  0  125  ذكور بني حارث األساسیة  22
  111  0  بنات حفصة األساسیة  23
  0  63   األساسیةذكور الكرامة  24
  105  0  بنات خولة بنت األزور األساسیة  25
  108  0  بنات ذات النطاقین األساسیة  26
  0  27  ذكور البرج الثانویة  27
  168  0  بنات السموع األساسیة  28
  34  0  بنات دیر سامت األساسیة  29
  15  13  زید بن حارث األساسیة المختلطة  30
  42  0  بنات كریسة األساسیة  31
  0  123  ذكور العودة األساسیة  32
  13  14  أم لصفة األساسیة المختلطة  33
  106  0  بنات بیت عوا األساسیة  34
  54  0  بنات األندلس األساسیة  35
  3  9  التوانة األساسیة المختلطة  36
  7  14  سكة األساسیة المختلطة  37
  9  9  أبو الغزالن األساسیة المختلطة  38
  36  0  ةبنات خلة المیة الثانوی  39
  9  22  شویكة األساسیة المختلطة  40
  0  31  ذكور المجد الثانویة  41
  57  0  بنات تل الربیع األساسیة  42
  5  4  عناب الكبیرة األساسیة المختلطة  43
  17  18  الحیلة األساسیة المختلطة  44
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  5  8  البیادر األساسیة المختلطة  45
  6  5  عرب الفریجات األساسیة المختلطة  46
  10  10  یرة األساسیة المختلطةالب  47
  22  0  المجد األساسیة المختلطة  48
  19  0  بنات كرمة األساسیة  49
  75  0  بنات اإلسراء األساسیة  50
  10  5  واد السلطان المختلطة  51
  95  0  بنات رقعة األساسیة  52
  0  52  ذكور ضرار بن األزور األساسیة  53
  59  0  بنات تل الصمود األساسیة  54
  108  0  ت عائشة بنت أبي بكر األساسیةبنا  55
  4  4  دیر رازح األساسیة المختلطة  56
  0  62  ذكورالفاروق األساسیة  57
  11  11  بیت الروش األساسیة المختلطة  58
  57  0  بنات الریحیة الثانویة  59
  23  21  دیر العسل الفوقا األساسیة المختلطة  60
  0  147  ذكور جعفر بن أبي طالب األساسیة  61
  13  14  خلة صالح األساسیة  62
  13  9  أبو العسجا المختلطة  63
  54  0   كمال الصریع األساسیة المختلطة  64
  49  0  بنات شھداء الظاھریة الثانویة  65
  0  235  ذكور المعتصم األساسیة  66
  0  47  كرم األشقر األساسیة المختلطة  67
  35  0  فلسطین األساسیة المختلطة  68
  10  10  ختلطةجبل طاروسة الم  69
  23  0  بنات البرج الثانویة  70
  0  28  ذكور الصرة الثانویة  71
  0  21  ذكور كرزة الثانویة  72
  0  134  ذكور ابن تیمیة األساسیة  73
  0  55  اعزیز األساسیة المختلطة  74
  39  0  بنات بیت عمرة الثانویة  75
  0  73  ذكور الكرمل الثانویة  76
  5  12  ةالصرایعة الثانویة المختلط  77
  0  37  ذكور رافات الثانویة  78
  8  0  بنات كرزا الثانویة  79
  0  86  عثمان بن عفان األساسیة  80
  6  8  رابود األساسیة المختلطة  81
  45  0  بنات دومة الثانویة  82
  24  0  بنات الكوم الثانویة  83
  0  74  ذكور السموع األساسیة  84
  0  53  ذكور الشھید أبو جھاد الثانویة  85
  30  0  بنات الصرة الثانویة  86
  69  0  بنات الكرمل الثانویة  87
  17  13  الحدب األساسیة المختلطة  88
  0  22  كنار األساسیة المختلطة  89
  8  21  الطبقة األساسیة المختلطة  90
  0  36  ذكور خرسا الثانویة  91
  8  7  خالد بن الولید األساسیة المختلطة  92
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  0  127  ذكور الرازي   93
  70  0   شھداء یطا األساسیةبنات  94
  14  10  الھذالین األساسیة   95
  144  0  بنات عسقالن األساسیة  96
  25  0  بنات امریش  97
  24  12  الیرموك المختلطة  98
  25  0  القدس األساسیة المختلطة  99

  0  45  ذكور الشھید یاسر عرفات الثانویة  100
  0  39  ذكور طھ الرجعي األساسیة  101
  0  43  لمیة األساسیة ذكور خلة ا  102
  77  0  بنات بیسان األساسیة  103
  0  87  ذكور أبو عبیدة األساسیة  104
  121  0  بنات الزھراء األساسیة  105
  3  9  البویب األساسیة المختلطة  106
  10  8  الدیرات األساسیة المختلطة  107
  5  2  منیزل الثانویة المختلطة  108
  11  15  الزویدین األساسیة المختلطة  109
  36  0  بنات  رافات األساسیة   110
  1  6  بیت مرسم األساسیة المختلطة  111
  46  0  بنات خرسا األساسیة الجدیدة  112
  2849  2867  المجمــــــــوع  113

  .مرتبة وفقا للكشوف التي حصل عليها الباحث من مديرية التربية والتعليم في محافظة جنوب الخليل
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  :نسخة تحكيم البرنامج المقترح): 2(ملحق ال
  جامعة القدس

  عمادة الدراسات العليا
  
  

  :تحكيم البرنامج المقترح في عالج األخطاء اإلمالئية الشائعة
  .المحترم:...................................................... األستاذ الفاضل 

  .....................:........................................الوظيفة 
  :..........................................جهة العمل التابع لها حالياً 

  : وبعد السالم عليكم ورحمة اهللا تعالى وبركاته،
 الشائعة في كتابات  العربيةفاعلية برنامج مقترح في عالج األخطاء اإلمالئية " فإن عنوان دراسة الباحث
لحصول على درجة الماجستير في التربية ل؛ "ساسي في مدارس تربية جنوب الخليل طلبة الصف الخامس األ
  .تخصص أساليب التدريس

ونظراً آلرائكم الفاعلة، ومقترحاتكم البناءة؛ يرجى من حضرتكم االطِّالع على البرنامج المقترح وتحكيمه، 
  :متفضلين بإبداء الرأي حول

أمام (/ ) د في الصفحة التالية، وذلك عن طريق وضع عالمة المفردات التي يتضمنها الجدول الوار  . أ
  .كل مفردة تحت االستجابة التي تعبر عن رأيك بكل دقة وصراحة

 .ذكر ما ترونه من مالحظات على البرنامج في المكان المخصص لذلك في الجدول  . ب
  .ذكر وسائل وأنشطة تعليمية أخرى، ترون إضافتها إلى هذا البرنامج. ج
  .راء أخرى تقترحون إضافتهاذكر آ. د
  .إجراء أية تعديالت ترونها الزمة في محتويات هذا البرنامج. هـ
  

  مع خالص الشكر والتقدير؛ لتعاونكم الصادق وجهودكم المثِمرة
  

                                                                 الباحث
  محمد مفضي محمد أبو عرام
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  متضِمن مفردات عناصر البرنامجالجدول ال

ــة   مفردات عناصر البرنامج ــق بدرج مواف
  كبيرة

ــة  ــق بدرج مواف
  متوسطة

موافق بدرجـة   
  قليلة

  مالحظات  معارض

 األهداف السلوكية لكل -
  .درس مصوغة صياغة جيدة

          

النصوص اإلمالئية مناسبة  -
  :لمستوى الطالب من حيث

          

            .حجمها* 
            .لغتها* 
الوسائل التعليمية المستخدمة  -

  .مناسبة
          

إجراءات التدريس المقترحة  -
لكل درس متسلسلة بصورة 

  .منطقية

          

أسئلة المناقشة في كل درس  -
  :.مناسبة من حيث إنها

          

            .تتناول الفهم العام للنص* 
            .تناقش القاعدة وتشرحها* 
تساعد الطالب في التوصل * 

  .الستنتاج بسهولة ويسرإلى ا
          

طريقة المناقشة المقترحة  -
  .مناسبة

          

أسئلة التقويم الواردة عقب  -
  .كل درس مناسبة

          

أسئلة االختبار الواردة في -
نهاية البرنامج مصوغة 

  .صياغة جيدة

          

 مناسبة الزمن المقترح -
لتدريس كل درس من دروس 

  .البرنامج
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  :ليمية وأنشطة لغوية ترون إضافتهاوسائل تع* 
.............................................................................................
.............................................................................................

.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................  

  
  :قترحون إضافتهاآراء أخرى ت*

.........................................................................................

.........................................................................................
.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................  
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  :ج األخطاء اإلمالئية الشائعةالبرنامج المقترح في عال): 3(ملحقال
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  رح في عالج األخطاء اإلمالئية الشائعةتالبرنامج المق
  

  عزيزتي الطالبة/ عزيزي الطالب 
  :، وبعدالسالم عليكم ورحمة اهللا تعالى وبركاته

ـ  أثناء تدريسه  الباحث   فإن  دريس مـادة   مادة اللغة العربية، ومقابلة األساتذة والمشرفين فـي ت
اللغة العربية، فقد الحظ مشكالت، وضعفاً واضحاً في اإلمالء تمثلت فـي الـصعوبات التـي                
ظهرت في كثرة األخطاء اإلمالئية التي يقع فيها الطلبة أثناء الكتابة، ونظراً لهذه األهمية يقوم               

ليـة  فاع: " الباحث بدراسة للحصول على درجة الماجستيرفي أساليب التدريس  تحت عنـوان           
برنامج مقترح في عالج األخطاء اإلمالئية الشائعة في كتابات طلبة الصف الخامس األساسـي         

  . في تربية جنوب الخليل
ويهدف البرنامج إلى معالجة األخطاء اإلمالئية الشائعة في كتابات طلبـة الـصف الخـامس               

  :اآلتيةاألساسي  في المجاالت اإلمالئية 
  .الهمزة: أوالً
  .المربوطة والتاء المفتوحة التاء : ثانيا 
  التنوين: ثالثاً

 ويحتوي هذا البرنامج على ثالثة مجاالت، لكل مجال أهدافه التي يعمل على تحقيقها، وكـذلك        
محتواه الدراسي الخاص به، كما يحتوي على بعض النماذج التي تمثله، هذا باإلضـافة إلـى                

  .مجال من مجاالت البرنامجاألنشطة التعليمية المقترحة، والتقويم المناسب لكل 
  :أختي الطالبة/ أخي الطالب 

 الباحث وال يؤثر مطلقاً علـى تحـصيلك         يجريها هذا البرنامج يتعلق بالدراسة التي       أعلمكم أن 
الدراسي، لذا يرجى منكم التعاون والوقوف بجانبه لتحقيق الهـدف المرجـو والـذي صـمّم                

  .لغرضه
   لكم حسن تعاونكمأشكر

                                                         الباحث             
  محمد مفضي محمد أبوعرام
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  :األهداف العامة للبرنامج
  

 إلى معالجة األخطاء اإلمالئية الشائعة في كتابـات طلبـة     – بشكل رئيس    –   يهدف البرنامج   
  :اآلتيةالصف الخامس األساسي في المجاالت اإلمالئية 

  .الهمزة  .  أ
 .لتاء المربوطة والتاء المفتوحةا .  ب

  .التنوين: ج
  

  :ورغبةً في الوصول إلى هذا الهدف، تحددت األهداف العامة للبرنامج فيما يأتي
معالجة األخطاء اإلمالئية الشائعة في كتابات طلبة الصف الخـامس األساسـي فـي               -

  .المجاالت المذكورة
 .مجاالت المذكورة ممارسة سليمةتنمية قدرة الطلبة على ممارسة الكتابة اإلمالئية لل -

 .تنمية قدرة الطلبة في التغلب على الصعوبات  اإلمالئية بأنفسهم -

والحرص على جمال الكتابة    , تعويد الطلبة تنظيم  كتاباتهم في سطور وجمل وفقرات           -
 ).1983الهاشمي،.(وقوة المالحظة والنظافة, والترتيب, نتباهوالدقة واال

لكلمات على اختالف أشكالها دون أخطاٍء إمالئية أو نحويـة          يتقن الطلبة كتابة بعض ا     -
 .وصرفيٍة

 :تنمية مهارات الكتابة الوظيفية لدى الطلبة، وهذه المهارات هي -

  .استخدام كلمات عربية فصيحة •
 .اختيار الكلمات المناسبة •

 .رسم الكلمات رسماً إمالئياً صحيحاً •

 .الصياغة النحوية والصرفية الصحيحة •

 .ت الربط بدقَّةاستخدام أدوا •
 

  :زمن تدريس البرنامج
   الوحدة الزمنية في اليوم الدراسي هي الحصة، وتتكون من أربعين دقيقـة فـي المـدارس                

وقد قسم الباحث الدروس في البرنامج على عدد من الحـصص، حـسب طبيعـة               . الحكومية
فكـان نـصيب    األهداف الموضوعة لكل درس، والزمن الذي يتوقع أن يستغرقه لكي يتحقق،            

 عشرة حصة دراسية، باإلضافة إلى شرح الهدف من االختبار والبرنامج           عالمجاالت الثالثة سب  
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حصة واحدة وحصة ونصف لالختبار القبلي، وحصة ونصف لالختبار البعـدي، كمـا هـو               
  :اآلتيموضح في الجدول 

  الخطة الدراسية لتنفيذ البرنامج
شرح الهدف من   خطة تدريس البرنامج

االختبار 
  والبرنامج

الختبار تطبيق ا
  المجال  القبلي

)1(  
  المجال

)2(  
  المجال

)3(  
  

إعادة 
  تطبيق

االختبار 
  البعدي

  
  المجموع

  

1  1.5  6  4  4    1.5  18  
  

  :محتوى البرنامج
  :ألتية   يشتمل محتوى البرنامج على الجوانب ا

  .الهمزة: الجانب األول
 .ربوطةالتاء المفتوحة والتاء الم: الجانب الثاني

 .التنوين: الجانب الثالث

المهارات  والوسائل التعليميةوالمحتوى  واألهداف: وكل جانب من هذه الجوانب يتكون من
  .أساليب التقويم وإجراءات التنفيذ ونماذج مختلفة والمكتسبة

  :طريقة التدريس المتّبعة في البرنامج
لبرامج التعليمية، إذ أنها تستخدم عادةً طريقة الحوار والمناقشةهي الطريقة المناسبة لمثل هذه ا

  :لتنمية المهارات المعرفية لدى الطلبة، وتتضمن اإلجراءات اآلتية
  .أسئلة وأجوبة معده .1
 .توجيه المعلم األسئلة للطلبة ، وانتظار اإلجابة منهم .2

 .مساعدة المعلم الطالب في التوصل إلى اإلجابة .3

  :برنامجالوسائل التعليمية المستخدمة في تدريس ال
نظراً لما للوسائل التعليمية من فاعلية في تدريس البرنامج ، ومن أهمية في تهيئة الطلبة 
للدرس ، وجذب انتباههم ، وما لها من أثر في وضوح كثير من معالم النص اإلمالئي 

  :المختار، سيشمل البرنامج العديد من هذه الوسائل ، ومن أهمها
  .زمه من طباشير ملونة وعادية السبورة الطباشيرية، وما تستل-
 . لوحة الجيوب والبطاقات-

 . كراسات الطلبة -

  . بعض الوسائل السمعية والبصرية-
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  :األنشطة اللغوية المصاحبة للبرنامج
ومن . يقصد بالنشاط كل ما يبذله المتعلم من جهد عقلي أو بدني في سبيل انجاز هدف ما

  :يأتيامج ما األنشطة اللغوية التي سيحتوي عليها البرن
  . قراءة الطلبة النص اإلمالئي قراءة صامتة وجهرية-
 . مشاركة الطلبة في المناقشة-

 . كتابة الطلبة بعض الكلمات على السبورة الطباشيرية، وفي كراسة اإلمالء-

 . تصحيح الطلبة أخطاءهم اإلمالئية بأنفسهم تحت إشراف المعلم-

 .معينة كتابة إمالئية صحيحة كتابة موضوع تعبير تحريري عن زيارة -

طالع على بعض الكتب والقصص فيها؛ لجمع كلمات ذات واال,  زيارة المكتبة المدرسية-
  .رسم إمالئي معين

  :التقويم
  :يشمل البرنامج نوعين من أنواع التقويم هما

ويتمثل في التدريبات التي تأتي عقب كل درس، بحيث تركز : التقويم البنائي التكويني* 
  . التدريبات على قياس المهارات المتعلّمة في الدرسهذه
ويتمثل هذا النوع من التقويم في اإلمالء االختباري الذي : التقويم الختامي أو النهائي* 

قياس مستوى الطلبة في تحصيل المهارات ليأتي بعد كل مهارة من مهارات البرنامج 
 .اإلمالئية

  :لبرنامج فتتمثل في اآلتيةأما فيما يتصل بعناصر كل درس من دروس ا*
نوع المهارة اإلمالئية المراد تدريسها والتدريب عليها، والزمن المقترح للتدريس، مع . 1

  .تحديد زمن تنفيذ كل خطوة من خطوات الدرس بالدقائق
  .المفردات اللغوية الجديدة في الدرس. 2
  .لوجدانية للدرسالمعرفية ، والمهارية، وا: ةوتشمل المجاالت الثالث: األهداف. 3
وهو نص إمالئي يضم كلمات تمثل المهارات اإلمالئية التي يهدف : محتوى الدرس. 4

  .البرنامج التعليمي إلى تنميتها
  .الوسائل التعليمية المستخدمة في الدرس. 5
  .األنشطة اللغوية المصاحبة لكل درس . 6
  :اإلجراءات المتّبعة في التدريس. 7
جذب انتباه الطلبة إلى الدرس، من خالل توجيه بعض األسئلة وتهدف إلى : التهيئة. أ

  .المرتبطة بالنص اإلمالئي ، وبالمهارات اإلمالئية المتضمنة فيه
  :بـويتم ذلك : مناقشة النص اإلمالئي. ب
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  . القراءة الصامتة -
  . قراءة المعلم النموذخية-
  . القراءة الجهرية-
  .ا ومناقشته توضيح بعض المفردات الصعبة-
  :شرح القاعدة اإلمالئية عن طريق. ج
  . عرض أمثلة الدرس المعده مسبقاً على لوحة أو وسيلة تعليمية-
  . قراءة بعض الطلبة أمثلة الدرس-
  . مناقشة المعلم طالبه في أمثلة الدرس-
  . األمثلةنوقشت مع استنتاج القاعدة الرئيسة التي -
طرح أسئلة تعليلة تستفسر عن سبب كتابة أوبطرح أسئلة أو إمالء نص قصير ،  التقويم -

  .كلمات بطريقة معينة
  ي األنشطة والواجبات البيتية، والهدف منها تطبيق التعلم الذات-

  :األهداف الخاصة للبرنامج
لكل مجال من المجاالت الثالثة المذكورة أهداف خاصة معينة، يعمل على تحقيقها لدى طلبـة               

  : هذه األهدافتييأالصف الخامس األساسي، وفيما 
  :الهمزة* 

  :تيةبعد أن يدرس الطالب هذا المجال يتوقع أن يكون قادراً على تحقيق األهداف اآل
  .أن يتعرف الطالب معنى الهمزة -
 .أن يعدد أنواع الهمزات -

 .أن يحدد مواضع كتابة ألف الوصل وهمزة القطع -

 .اًأن يتعرف طريقة رسم كل من ألف الوصل وهمزة القطع رسماً صحيح -

 .أن يتعرف الرسم اإلمالئي الصحيح للهمزة المتوسطة على الياء -

 أن يميز بين حاالت رسم الهمزة في وسط الكلمة على الياء -

أن يكتب الهمزة المتوسطة على الياء بأنواعها المختلفة كتابة صحيحة فـي الكلمـات               -
 التي ترد فيها هذه الهمزة

 .همزة في آخر الكلمة أن يتعرف الرسم اإلمالئي السليم لحاالت ال -

  
  :يأتي  المهارات المتوقع اكتسابها لدى الطلبة ما -

  .القدرة على الكتابة الصحيحة .1
 .وضوح الخط والنظافة .2
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 .رسم الهمزة بصورتها السليمة .3

 .سالمة الضبط اإلمالئي والنحوي .4

  :  أساليب التقويم المستخدمة في مهارة الهمزة-
 :التقويم البنائي التكويني: أوالُ

  :اآلتية أجب عن األسئلة -
  .............................................................ما المقصود بالهمزة  . أ
 :ضع الهمزة المناسبة للكلمات اآلتية . ب

  ).أ ، ء ( ل                .. سـ       _ 
  )ؤ ، ئ( ر                 ... بـ-       
  ). ، ؤئـ(ون               ... شـ-       

  أذكر أنواع الهمزة مع التمثيل لكل نوع. ج
............................................................................................
............................................................................................

............................................................................................  
  
  وضح بالتمثيل مواضع كتابة همزة القطع؟. د

............................................................................................
............................................................................................

............................................................................................  
  
  :التقويم الختامي أو النهائي:  ثانياُ
 المعلم قطعة مختارة تناسب مستوى الطلبة في حدود بضعة أسطر ، مراعياً الزمن يملي

  .المناسب
  بية الولدتر

سئم ابني الدرس، فهو دائم : قيل له.   سئل أحد المربين عن طريقة يعالج بها ولداً كسوالً
عندما يلتئم شمل إخوته في المساء ليدرسوا، تراهم يقومون بواجباتهم . اللهو، وئيد في عمله

  .مسرعين غير مبطئين، بينما تراه متّكئاً على كنبة ، مطمئن الفكر والبال
أفضل طريقة أن تعرف سبب إهماله، وتتحدث معه، وتبعده عن معاشرة : مربيقال ال

  .أصدقائه السيئين، فعندها يعود عن خطئه، ويسلك الطريق المستقيم
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  :التاء المربوطة والتاء المفتوحة* 
  :اآلتيةالتاء يتوقع منهم تحقيق األهداف في  بعد مناقشة المعلم الطلبة 

  .اء المربوطة والتاء المفتوحةأن يتعرف الطالب على الت -
 .أن يميز الطالب بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة في النطق والكتابة -

 .أن يستنتج الطالب مواضع كتابة التاء المربوطة ، وكتابة التاء المفتوحة في آخر الكلمة -

 .أن يهتم الطالب بكتابة التاء بنوعيها في آخر الكلمة كتابة صحيحة -

يكتب الطالب التاء بنوعيها في آخر الكلمة كتابة صحيحة في جمل من إنشائه وفيما يملى               أن   -
 .عليه

  :يأتي المهارات المتوقع اكتسابها لدى الطلبة ما -
  .كتابة التاء كتابة سليمة. 1
 .وضوح الخط. 2

 .صحة الضبط اإلمالئي والنحوي. 3

  : أساليب التقويم المستخدمة في مهارة التاء-
 :التقويم البنائي التكويني: أوالً

  :آلتية أجب عن األسئلة ا-
استخرج من األمثلة التالية الكلمات المنتهية بالتاء المربوطة ، والكلمات المنتهية بالتاء .أ

  .المفتوحة
  الكلمات المنتهية بتاء مفتوحة  الكلمات المنتهية بتاء مربوطة  األمثـلـــــة

       اشتركت المرأة في الجهاد-
      اهدت بيوت إخوة أعزاء ش-
      تعيش المؤمنات حياة هانئة-
  
، واكتبها صحيحة بين )ت، ة (ثم أكمل كل كلمة بحرف واحد من الحرفين , اقرأ الكلمات.ب

  :القوسين
  (     ).         مسطر–(     ).          ممرضا–(     ).           محاما-
  (     ). هانئـ –.         (       ) بيـ –(      ).            مبرا-
  :ما مفرد الكلمات. ج
  .............. المواشي–.............      البيوت–..............        األشجار-
  :بم انتهت الكلمتان التاليتان. د
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  .................. الغابات-
  ................... الغابة-
  
  : التقويم الختامي أو النهائي:ثانياً
  : المعلم القطعة على مسامع الطلبةيملي
العرب أمةً عظيمة، اعتزت باإلسالم، وستظل معتزة به ما بقيت الدنيا، فهو في جميع " 

وقد تجلت عظمة العرب في أنهم بناةُ حضارة، وحماةُ عقيدة؛ وبذا . األوقات مصدر وحدتها
  ".تحققت لهم المعجزات

 :التنوين* 

  :نوين يتوقع منهم تحقيق األهداف اآلتية الت فيبعد مناقشة المعلم الطلبة
  . يذكر الطالب كيف يكتب التنوين في حالتي الرفع والجر-
 . الطالب بين كتابة التنوين والنون الساكنة في آخر الكلمةيوازن أن -

 . أن يميل الطالب إلى كتابة الكلمات المنونة تنوين رفع أو جر كتابة صحيحة-

 .ونة تنوين رفع، وجر كتابة صحيحة في جمل من إنشائه أن يكتب الطالب كلمات من-

 . أن يتعرف الطالب كيفية رسم تنوين النصب-

 .أن يكتب الطالب كلمات منونة في حالة النصب كتابة صحيحة في جمل من إنشائه - 

  : يأتي المهارات المتوقع اكتسابها لدى الطلبة ما-
  .القدرة على التفريق بين أنواع التنوين. 1
 .كتابة التنوين في حالتي الرفع والجر. 2

 .كتابة التنوين في حالة النصب. 3

 .سالمة الضبط اإلمالئي والنحوي. 4

  : أساليب التقويم المستخدمة في مهارة التنوين-
  :التقويم البنائي التكويني: أوالً

 :آلتيةأجب عن األسئلة ا -

   :يأتيضع خطاً تحت الكلمة الخطأ في كل سطر مما .أ
  .يٍة ـ واسعةً ـ أحدن عالم .1
 .شجاعن ـ شجاع ـ عنصٍر .2

3. ـ تدريب نـ واجب أعمار. 

  :ينباختيار كلمة من بين القوسآلتية َأكمل الجمل ا  . أ
  ).منظمٍة ، منظمٍتن . (كشفية للشبيبة في العالم.......... توجد أوسع   . أ



 131

 ).مهرجاناٍت ، مهرجاناتن . (دولية................ يشترك الشباب في  . ب

 ).يومن ، يوٍم ...............( عمُل خيراً كلَّ َأ . ت
 

 
  :التقويم الختامي أو النهائي: ثانياً
  : المعلم القطعة على مسامع الطلبةيملي

  اإلحسان
اإلحسان شيء جميٌل، وأجمل منه أن يحل محله ويصيب موضعه، ليس اإلحسان هو العطاء 

ء، وقد يكون أحبولة ينصبها المعطي؛ كما يظن عامة الناس؛ فالعطاء قد يكون نفاقاً وريا
الصطياد النفوس وامتالك األعناق، وقد يكون رأس مال يتجر فيه صاحبه ليبذل قليالً ويربح 
كثيراً، إنما األحسان عاطفةٌ كريمةٌ من عواطف النفس، تتألم لمناظر البؤس ومصارع 

ر عن تلك العاطفة الشقاء،فلو أن جميع ما يبذله الناس من ماٍل يسمونه إحساناً، صاد
  ....الشريفة، لما تجاوز محله وال فارق موضعه 
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  :وحدات البرنامج المقترح في عالج األخطاء اإلمالئية الشائعة): 4(ملحق ال
  
  
  
  
  
  

 الوحدة األولى
  

  "التنوین " 
  

  الزمن المقترح للتدریس  عناوین دروس الوحدة  رقم الدرس
  حصتان    الرفع والجرتيتنوين في حالالتدريب على كتابة ال  1
  حصة واحدة  التدریب على كتابة التنوین في حالة النصب  2
  حصة واحدة  إمالء اختباري  3
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  الدرس األول

  : التدريب على كتابة التنوين في حالتي
الرفع والجر  

  حصتان: زمن التدريس* 
  :األهداف السلوكية للدرس* 

  :آلتيةالطالب هذا الدرس يتوقع أن يكون قادراً على تحقيق األهداف ابعد أن يدرس 
  .أن يتعرف أهداف الحركة الكشفية -
منظمـة، صـقل،    : أن يحدد المعنى اللغوي لبعض الكلمات في النص اإلمالئي، مثل            -

 .التآخي

  .أن يتعرف إلى كتابة التنوين في حالتي الرفع والجر -
  الساكنة في آخر الكلمةأن يفرق بين كتابة التنوين والنون -

 أن يميل إلى مشاركة زمالئه في الحركة الكشفية داخل المدرسة وخارجها -

 .أن يكتب كلمات منونة تنوين رفع وجر كتابة صحيحة في جمل من إنشائه -
 

  :محتوى النص اإلمالئي* 
  الحركة الكشفية

عـشر مليـون عـضٍو،      الحركة الكشفية حركةٌ عالميةٌ واسعةُ االنتشار، تضم حوالي ثالثة            
  .ينتمون إلى مئٍة وخمسين بلداً، ويشكلون أوسع منظمٍة للشبيبة في العالم

وتهدف الحركة إلى صقل أخالق الشبان، وتعويدهم النظـام، والطاعـة، وتقويـة أجـسامهم               
بالرياضة والرحالت، والتآخي مع زمالئهم وتعليمهم االقتـصاد وتـربيتهم علـى الرجولـة،              

إلخالص للوطن، ومن مميزات الكشاف على غيره، أنه صـادقٌ، وشـجاع،            واإليمان باهللا وا  
  ).1991جابر،(وأمين،وشعاره أعمل خيراً كل يوٍم 

  
  :ميةالوسائل التعلي* 
  .لوحة كبيرة من الورق المقوى تُعرض عليها أمثلة الدرس -
  . الطباشير الملونة-
  . السبورة الطباشيرية للفصل-
  .أعضاء الكشافة وهم يقومون ببعض األعمال التعاونية صورة ورقية مرسوم عليها -
  :األنشطة اللغوية* 
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  . قراءة الطلبة النص اإلمالئي قراءة صامتة ثم جهرية-
  . استماع الطلبة للقراءة الجهرية النموذجية من المعلم-
  . مشاركة الطلبة في المناقشة-
  . خروج الطلبة إلى السبورة لكتابة بعض الكلمات-
  .لطلبة في كراسة اإلمالء كتابة ا-
  

  :اإلجراءات المتّبعة في التدريس* 
  :التهيئة) 1
  : يبدأ المعلم بعرض الصورة الخاصة بأعضاء الكشّافة، ثم يسأل األسئلة اآلتية-
  عم تُعبر هذه الصورة ؟: 1س
  بم يتميز الكشاف عن غيره؟:2س
لطلبة ثم يلفت انتباههم إلـى رسـم         يكتب المعلم بعض الكلمات المنونة الواردة في إجابات ا         -

 .التنوين في آخر هذه الكلمات

  :عرض النص اإلمالئي) 2
  . قراءة الطلبة النص قراءة صامتة مع وضع خط تحت الكلمات صعبة المعنى-
  . قراءة المعلم النص اإلمالئي قراءة جهرية نموذجية-
قي المعلم األسـئلة اآلتيـة علـى       مناقشة الطلبة في الفهم العام للنص اإلمالئي، حيث يل          -    
  :طلبته
  ما أهداف الحركة الكشفية ؟: 1س
  أذكر صفات الكشّاف ؟: 2س

  : مناقشة المعنى اللغوي للمفردات الواردة في النص اإلمالئي وهي-
، باإلضافة إلى بعض الكلمات الصعبة التي يشير إليها الطلبة فـي            )منظّمة ، صقل ، التآخي      ( 

ويطلب المعلم من طلبته إدخال الكلمات السابقة في جمل مفيـدة           . تة للنص أثناء قراءتهم الصام  
من إنشائهم، ثم يكتب المعلم على السبورة المعنى اللغوي لكل كلمة، وبعض الجمل الجيدة التي               

  .أنشأها الطلبة
 القراءة الجهرية الفردية لبعض الطلبة، حيث يقرأ بعض الطالب المجيدين النص اإلمالئـي،              -

 .يح المعلم األخطاء التي قد يقعون فيها أثناء القراءةمع تصح
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  :شرح القاعدة اإلمالئية) 3
  :ويتم ذلك عن طريق الخطوات اآلتية

يقوم المعلم بعرض اللوحة الورقية التي كتبت عليها أمثلة الدرس، مع وضع خط تحت                .  أ
الطلبـة هـذه    الكلمات المنونة رفعاً وجراً، ورسم التنوين بلون مميز، ثم قراءة بعض            

 .األمثلة

  :أمثلة الدرس
  :المجموعة األولى

  .عالميةٌ حركةٌالحركة الكشفية  .1
 .قوي ووأمين شجاعالكشاف صادقٌ و .2

  :المجموعة الثانية
  .عضٍوتضم الحركة الكشفية حوالي عشر مليون  .1
 .وخمسين بلداًمائٍة ينتمي األعضاء إلى  .2

 .يوٍمأعمل خيراً كل : شعار الكشاف .3

م طلبته حول هذه األمثلة؛ ليصل بهم إلـى القاعـدة اإلمالئيـة الخاصـة               مناقشة المعل  .  ب
بالتنوين في حالتي الرفع والجر، وذلك بتوجيه األسئلة، وتلقيه اإلجابـات عنهـا مـن           

  :الطلبة
  ما نوع التنوين في الكلمات التي تحتها خط في أمثلة المجموعة األولى ؟:س
  . ويعبر عنه بضمتينالتنوين في هذه األمثلة في حالة الرفع،: ج
  ما نوع التنوين في الكلمات التي تحتها خط في أمثلة المجموعة الثانية ؟: س
  .التنوين في هذه األمثلة في حالة الجر، ويعبر عنه بكسرتين: ج
  ماذا تسمى الضمتينوالكسرتين الموجودتين في آخر كلمات األمثلة السابقة ؟: س
  .والكسرتين تنوين الجرتسمى الضمتين تنوين الرفع، : ج
  كيف لُفظت الضمتان والكسرتان ؟: س
  .لُفظتا نوناً ساكنة: ج
) حركـةٌ  (هل كُتبت النون الساكنة الملفوظـة فـي الكلمـات الـسابقة مثـل كلمـة            : س
  حركتٌن ؟:هكذا
  .ال، لم تكتب النون الساكنة الملفوظة بالطريقة السابقة، وإنما رسمت حركة: ج
  كلمات المنونة في األمثلة السابقة من حيث التعريف والتنكير ؟ما نوع ال:     س
  .الكلمات السابقة جميعها ليس بها ال، وليست مضافة إلى ما بعدها:     ج
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  :االستنتاج) 4
نـون  : بعد مناقشة األمثلة السابقة يستخلص المعلم االستنتاج الخاص بالدرس، وهو أن التنوين           

وغير المضافة إلى ما بعـدها، وهـذه   ) أل  ( ء التي ليس فيها     ساكنة زائدة تلحق أواخر األسما    
، وبكـسرتين فـي   )شجاع:( ويعوض عنها بضمتين في حالة الرفع،مثل    . النون تُلفظ وال تُكتب   

  ).شجاٍع (: حالة الجر، مثل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  : تقويم الدرس)5
اآلتية داخل الفصل، ثم يكلِّف المعلم بعضهم كتابـة إجابـاتهم علـى             يجيب الطلبة عن األسئلة     

  :السبورة
  :أكمل الجمل اآلتية بكلمات مفيدة مع ضبط آخرها بالشكل  .  أ

  .جميٍل............  كَتبت بـ –.................        الكتاب -
  ...... أعمل خيراً كل –..................        العلم  -
  

  :الكلمة الخطأ، ثم اكتبها صحيحة بين القوسين فيما يأتيضع خطاً تحت  .  ب
-  أنهار ، شجرةٌ ، أشكالُن.(..............)  
-  ن ، منزٌل ، طالبدرس.(..............) 

  
  :التعيينات) 6

  :يكلّف المعلم الطالب اإلجابة عما يأتي
مـرة، وتنـوين   أدخل الكلمات في جمل مفيدة من إنشائك، بحيث تكون منونة تنوين رفع         *

  . مدرسة ، رجل ، شارع ، محترم: جر مرة أخرى
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  الدرس الثاني
  التدريب على التنوين في حالة النصب

  .حصة واحدة: زمن التدريس* 
  :األهداف السلوكية للدرس* 
  :آلتيةبعد أن يدرس الطالب هذا الدرس يتوقع أن يكون قادراً على تحقيق األهداف ا 

  .النص اإلمالئي قراءة جهرية صحيحة خالية من األخطاءأن يقرأ الطالب  -
اكفهـر،  : أن يوضح المعنى اللغوي لبعض الكلمات في النص اإلمالئي، مثـل             -

ءرارية، دقصفٌ، ض. 

 . أن يتعرف كيفية رسم تنوين النصب -

 .أن يكتب كلمات منونة تنوين نصب كتابة صحيحة في جمل من إنشائه -

  
   :محتوى النص اإلمالئي* 

  ساعة رهيبة
قضيت  ليلة من ليالي الشتاء، لن أنسى ما حدث فيها مطلقاً؛ فهي ستظّل رمزاً لرهبة الـشتاء،                  

  .وذكرى لقوته الجبارة
كنت عائداً مساء إلى البيت، وفجأة اكفهر الجو، ورأيت سحباً سوداء قاتمة تمـر مـن فـوقي،     

ت قصفاً ورعداً ودوياً يصم اآلذان؛      وشرراً مضيئاً يخطف األبصار، يلف أرجاء السماء، سمع       
فأحسست بأن أمراً طارئاً سيحدث، فقد اشتدت الريح وتحولت إلى عاصفة، وبـدأت معركـة               
ضارية مع األشجار، وكل ما في الشارع، وسرعان ما خلت الشوارع من المـارة؛ فـاخترت             

وغطاء؛ فقد بدأ المطـر     مأوى أميناً وملجًأ واقياً؛ أقضي فيه جزءاً من وقتي، ويكون لي درءاً             
يهطل بطيئاً، ولكن سرعان ما انهمر غزيراً، وكأنه قوات ردع سماوية، تدخلت وفصلت بـين               

  ).1995الغتامي،( المتنازعين، فأوقفت المعركة، وكأن شيئاً لم يكن 
  

  :الوسائل التعليمية* 
  . لوحة كبيرة من الورق المقوى تُعرض عليها أمثلة الدرس-
  .ونة الطباشير المل-
  . السبورة الطباشيرية للفصل-
 . أشرطة فيديو؛ لعرض مشهد يوضح ما تحدثه األمطار والعواصف-
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  :األنشطة اللغوية* 
  . قراءة الطلبة النص اإلمالئي قراءة صامتة ثم جهرية-
  . استماع الطلبة للقراءة الجهرية النموذجية من المعلم-
  . مشاركة الطلبة في المناقشة-
  .ة إلى السبورة لكتابة بعض الكلمات خروج الطلب-
  . كتابة الطلبة كلمات أو جمال في كراسة اإلمالء-
  . إنجاز الطلبة التعينات المكلَّفين بها خارج الفصل-
  :اإلجراءات المتّبعة في التدريس* 
  :التهيئة) 1
  . تخصيص المعلم وقتاً قصيراً لمتابعة طالبه في تنفيذهم التعيينات السابقة-
لبرنامج الخاص ببعض مظاهر فصل الشتاء على شريط الفيديو، بعد ذلـك يـسأل               عرض ا  -

 :المعلم طالبه حول هذا البرنامج السؤاليين اآلتيين

  عم يدور البرنامج السابق ؟: 1س
 بم يتميز فصل الشتاء عن غيره من فصول السنة ؟: 2س

  :عرض النص اإلمالئي) 2
  .ضع خط تحت الكلمات الصعبة المعنى قراءة الطلبة النص قراءة صامتة مع و-
  . قراءة المعلم النص اإلمالئي قراءة جهرية نموذجية-
  : مناقشة الطلبة في الفهم العام للنص اإلمالئي، باألسئلة اآلتية-
  ما المشاهد التي رآها الكاتب وسمعها في أثناء عودته إلى البيت ؟: 1س
  ة ؟كيف تصرف الكاتب عند تعرضه للمظاهر المخيف: 2س
  : مناقشة المعنى اللغوي للمفردات الواردة في النص اإلمالئي وهي-
 )     قصفٌ، ضارية، درء ،باإلضافة إلى بعض الكلمات الـصعبة التـي يـشير إليهـا             )اكفهر ،

ويطلب المعلم من طالبه إدخال الكلمات السابقة فـي   . الطالب في أثناء قراءتهم الصامتة للنص     
يكتب المعلم على السبورة المعنى اللغوي لكل كلمة، وبعض الجمـل   جمل مفيدة من إنشائهم، ثم      
  .الجيدة التي أنشأها الطالب

 القراءة الجهرية الفردية لبعض الطالب، حيث يقرأ بعض الطالب المجيدين النص اإلمالئي،             -
 .مع تصحيح المعلم األخطاء التي قد يقعون فيها أثناء القراءة
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  :شرح القاعدة اإلمالئية) 3
  :ويتم ذلك عن طريق الخطوات اآلتية

يقوم المعلم بعرض اللوحة الورقية التي كتبت عليها أمثلة الدرس، مع وضـع خـط تحـت                 .أ
 .الكلمات المنونة بالنصب، ورسم التنوين بلون مميز، ثم قراءة بعض الطلبة هذه األمثلة

  
  :أمثلة الدرس

  المجموعة الثانية  المجموعة األولى
  .مضيئاً شرراً وسحباًرأيت  -
 . سيحدثطارئاً أمراًأحسست بأن  -

 أقـضي فيـه     أمينـاً  مأوىاخترت   -
  .درءاً من وقتي ليكون لي جزءاً

 من ليالي الـشتاء     ليلةًقضيت   -
  . لقوته الجبارةذكرىستظل 

  . إلى البيتمساء عائداًكنت  -
  .ملجًأ واقياًاخترت  -

  
وجيه المعلم األسئلة وتلقي اإلجابات      مناقشة األمثلة السابقة للتوصل إلى االستنتاج، وذلك بت        .ب

  :من الطلبة على النحو اآلتي
  ماذا تالحظ على نهاية الكلمات التي تحتها خط في األمثلة السابقة ؟:س
  .أالحظ فتحتين: ج
  كيف لُفظت الفتحتان في أواخر الكلمات السابقة ؟: س
  .لفظتا نوناً ساكنة: ج
  أواخر الكلمات السابقة ؟هل ظهرت النون الساكنة عند الكتابة في : س
  .كال لم تظهر: ج
  ماذا تسمى الكلمات التي تنطق في آخرها نون ساكنة غير مكتوبة؟: س
  .تسمى كلمات منونة: ج
  ما حاالت التنوين التي درستها في الدرس السابق؟: س
  .التنوين في حالة الرفع والتنوين في حالة الجر: ج
   التي تحتها خط في أمثلة المجموعتين السابقتين ؟ما نوع التنوين في أواخر الكلمات: س
  .نوع التنوين في هذه األمثلة تنوين نصب: ج
ما أصل الكلمات التي تحتها خط في أمثلة المجموعة األولى قبل أن يلحقها التنـوين فـي                 : س

  حالة النصب ؟
  .سحب، مضيء، أمر، رديء، أمين، جزء، درء: ج
  نها في حالة النصب ؟ماذا لحق هذه الكلمات عند تنوي: س
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  .لحقتها فتحتان على الحرف األخير، وزيدت األلف بعده: ج
ما أصل الكلمات التي تحتها خط في أمثلة المجموعة الثانية قبل أن يلحقها التنـوين فـي                 : س

  حالة النصب ؟
  .ليلة، ذكرى، مساء، ملجأ: ج
  ماذا لحق هذه الكلمات عند تنوينها في حالة النصب ؟: س
  .ا فتحتان فقطلحقته: ج
  :االستنتاج) 4

نـون  : بعد مناقشة األمثلة السابقة يستخلص المعلم االستنتاج الخاص بالدرس، وهو أن التنوين           
ساكنة زائدة تلحق أواخر األسماء لفظاً ال كتابةً، ويعوض عنها في حالة النصب بفتحتين وألف               

  :معاً في الحاالت اآلتية
  ).مضيئاً، طارئاً : (مثلاالسم الواقعة همزته على ياء، . 1
  ).جزءاً، ردءاً : ( االسم المسبوقة همزته بحرف ساكن صحيح، مثل. 2
  ).سحباً، شرراً : (االسم المنتهي بغير ذلك من الحروف، مثل. 3

  :ويعوض عن النون الساكنة في حالة النصب بفتحتين فقط في الحاالت اآلتية
   ).ليلةً: (االسم المنتهي بتاء مربوطة، مثل. 1
  ).ذكرى : ( االسم المقصور، مثل. 2
  ).ملجأ : ( االسم المسبوقة همزته بفتحة، مثل. 3
  :تقويم الدرس) 5
  : أدخل الكلمات اآلتية في جمل تامة المعنى من إنشائك، بحيث تأتي منصوبة-أ

  . منشأ– قارئ – شجرة – ضْؤء – بريء –باب 
 الجمل القصيرة ثم يأخـذ هـذه األوراق،       يملي المعلم على طلبته في أوراق خاصة بعض        -ب

  :لتصحيحها خارج الفصل، ثم يقوم بإرجاعها إلى الطالب، والجمل هي
  .أقامت جامعة القدس بناء ضخماً للمكتبة. 1
  .إن لصوت الحق صدى عظيماً. 2
  .ما زالت اُألم الفلسطينية ٌأماً صابرةً، ال تعرف الكلل أو الملل.3
  :التعيينات) 6

، واستخرج منه )37(للصف الخامس األساسي، صفحة " لغتنا الجميلة"لى كتاب ارجع إ
الكلمات المنونة تنوين نصب، وصنِّفها إلى كلمات تلحقها األلف، وأخرى ال تلحقها األلف عند 

  .                                      تنوينها تنوين نصبا
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  الدرس الثالث
  تطبيق على الوحدة األولى

   "التنوين" 
  إمالء اختباري

  .حصة واحدة:زمن التطبيق* 
  :األهداف السلوكية لالختبار اإلمالئي* 

  : بعد تطبيق هذا االختبار أن يكون قادراً على تحقيق األهداف اآلتيةيتوقع من الطالب
  . أن يفرق بين أنواع التنوين الثالثة في أثناء الكتابة-          

 .أن يوضح معنى التنوين بأمثلة تعرض عليه -

 أن يوظِّف ما درسه من قواعد إمالئية في وحدة التنوين في النص اإلمالئي الذي              -
 .يملَى عليه

 .أن يميل إلى النظام والدقة وحسن الخط في أثناء الكتابة -

 .أن يجلس الطالب الجلسة الصحيحة في أثناء الكتابة -

 .أن يكتب النص اإلمالئي الذي يملَى عليه دون أخطاء إمالئية -

 .أن يصوب األخطاء اإلمالئية التي قد يقع فيها -

  
  :نص اإلمالء االختباري* 

  اإلحسان

حسان شيء جميٌل، وأجمل منه أن يحل محله ويصيب موضعه، ليس اإلحسان هو العطاء اإل
كما يظن عامة الناس؛ فالعطاء قد يكون نفاقاً ورياء، وقد يكون أحبولة ينصبها المعطي؛ 
الصطياد النفوس وامتالك األعناق، وقد يكون رأس مال يتجر فيه صاحبه ليبذل قليالً ويربح 

سان عاطفةٌ كريمةٌ من عواطف النفس، تتألم لمناظر البؤس ومصارع كثيراً، إنما األح
الشقاء، فلو أن جميع ما يبذله الناس من ماٍل يسمونه إحساناً، صادر عن تلك العاطفة 

  ....الشريفة، لما تجاوز محله وال فارق موضعه 
  :الوسائل التعليمية* 
  .ح سبورة إضافية يعرض عليها النص في أثناء عملية التصحي-
  . الطباشير الملونة-
  . بطاقات تكتب عليها كلمات منونة-
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  :األنشطة اللغوية* 
  . كتابة الطلبة النص اإلمالئي الذي يمليه عليهم المعلم-
  . تصحيح الطلبة أخطاءهم اإلمالئية بأنفسهم تحت إشراف المعلم-
  .اإلمالء والتصحيح:  قراءة الطلبة النص اإلمالئي بعد عمليتي-
  :ت إمالء النص االختباريإجراءا* 
  :التهيئة. 1

  :تهيئة المعلم طالبه للكتابة اإلمالئية وللنص اإلمالئي بالوسائل اآلتية
مراجعة ما درسه الطلبة في الدرسين السابقين بصورة عامة عن طريـق توجيـه المعلـم                . أ

  :األسئلة اآلتية
  ميز الكلمات المنونة من غير المنونة مما يأتي ؟: 1س
  .ب، دار العلم، شجرة، بريء، السيارة، طالبات، طالب، األجزاءالكتا
  ما حاالت التنوين التي درستها في الدرسين السابقين ؟: 2س
ضع التنوين بالفتح مرة، وبالضم مرة، ثم بالكسر ثالثة، في نهاية األسـماء اآلتيـة بعـد       : 3س

  .مائدة، كتاب، ضياء: إدخالها في جمل مفيدة
  
  .ويكون ذلك بطرح أسئلة من النص اإلمالئي: إلمالئيالتهيئة للنص ا. ب
  .قراءة المعلم النص اإلمالئي قراءة جهرية نموذجية؛ ليلم الطالب بفكرته العامة.1
 :مناقشة الفهم العام للنص اإلمالئي عن طريق األسئلة اآلتية.2

  ماحقيقة اإلحسان ؟: س
  متى ال يعد العطاء إحساناً ؟: س
  . اإلمالئي مرة ثانية؛ ليتهيأ الطالب للكتابةقراءة المعلم النص.3
إمالء المعلم النص على الطالب مع مراعاة النطق السليم للحروف والكلمـات، ووضـوح              .4

الصوت، على أن يكون اإلمالء جملة جملة ال كلمة كلمة، وعدم التكرار فـي أثنـاء اإلمـالء؛      
 .ليتعود الطالب حسن اإلصغاء واليقظة

نص اإلمالئي مرة ثالثة بعد االنتهاء من اإلمالء؛ ليتدارك الطالب أخطـاءهم،            قراءة المعلم ال  .5
  .ويكتبوا ما قد فاتهم من كلمات

 :تصحيح النص اإلمالئي بطريقة التصحيح الذاتي بما يأتي.6

 .عرض النص اإلمالئي المدون على السبورة اإلضافية، مع وضع خط تحت الكلمات المنونة.أ

طأ اإلمالئي الذي وقع فيه، وذلـك بموازنـة مـا كتبـه بـالنموذج               اكتشاف كل طالب الخ   .ب
 .المعروض أمام الطالب، ووضع خط تحت الكلمة الخطأ
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كتابة كل طالب الكلمات الخطأ بعد تصويبها في صفحة أخرى، شـريطة كتابتهـا داخـل                . ج
  .الجمل الخاصة بها

طـاء اإلمالئيـة الـشائعة      مرور المعلم بين الطالب في أثناء عملية التصحيح؛ لحصر األخ         . د
  .بينهم
مناقشة األخطاء الشائعة بعد تصويبها عن طريق األمثلة، وربطها بالقواعد اإلمالئية التي            . هـ

  .درسها الطالب
  .جمع المعلم كراسات اإلمالء؛ للتأكد من عملية التصحيح التي قام بها الطالب. و
رية يراعى فيها إخراج الحـروف مـن   يكلِّف المعلم طالبه قراءة النص اإلمالئي قراءة جه     . 8

ُأحبولـة  : مخارجها الصحيحة، ويقوم المعلم بعد ذلك بمناقشة الكلمات الصعبة في المعنى، مثل           
  . مصارع الشقاء– عاطفة –
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  الوحدة الثانية
   "الهمزة" 

ــم  رقـ
  الدرس

الزمن المقتـرح     عناوين دروس الوحدة
  ريستدلل

     1  
  

      2  
      3  

  
      4  

ألـف  ( على كتابة الهمزة فـي أول الكلمـة،       التدريب  
  ).الوصل وهمزة القطع

  .التدريب على كتابة الهمزة في وسط الكلمة على الياء
 المفـردة،   (:التدريب على كتابة الهمزة في آخر الكلمة      

  ).على الياء، على األلف
  إمالء اختباري

  حصتان     
  

      حصة واحدة
  تان     حص

  
     حصة واحدة
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  الدرس األول
  التدريب على كتابة الهمزة في أول الكلمة

  "ألف الوصل و همزة القطع " 
  .حصتان: زمن التدريس* 
  :األهداف السلوكية للدرس* 

  :يتوقع من الطالب بعد هذا الدرس أن يكون قادراً على تحقيق األهداف اآلتية
  . نحو نفسه وأسرته ووطنهأن يدرك الطالب واجب الفرد -
  .أن يحترم نصائح  الكبار وخاصة الوالدين -
الدؤوب، تأبـه،  : أن يذكر المعنى اللغوي لبعض الكلمات في النص اإلمالئي مثل  -

 .تنشز

 .أن يحدد مواضع كتابة ألف الوصل وهمزة القطع -

 .أن يتعرف طريقة رسم كل من ألف الوصل وهمزة القطع رسماً صحيحاً -

 ..ت مبدوءة بهمزة القطع وأخرى بألف الوصل قراءة صحيحةأن يقرأ كلما -

 .أن يكتب كلمات مبدوءة بألف وصل وأخرى مبدوءة بهمزة قطع في جمل مفيدة -

  
  :محتوى النص اإلمالئي* 

  وصية والد
  :قال الوالد البنه أمين

ـ              : يا بني  ا قد تكون هذه الكلمات آخر ما تسمعه مني، فأصغ جيداً، واحفظ وصاياي، واعمل به
  ...تعش محترماً

أوصيك بالعمل الدؤوب من أجل تحقيق غايتك، وال تأبه للعقبات التـي تنـشز فـي سـبيلك،                  
  .واستعن بمن هم أعرف منك لكي تصل إلى هدفك

وانظر حواليك إلى أمك وإخوتك، فأنت لهم، من بعدي، األمل والرجاء؛ كن لهم المثال الـذي                 
 على المكاره، واالهتمام بكـل صـغيرة وكبيـرة،      يحتذى؛ علمهم االجتهاد في العمل، والصبر     

والمحافظة على مكارم األخالق، وذكّر أختك بأن أمها أصبحت امرأة عجوزاً ال تستطيع القيام              
بمتطلبات البيت، فلتتدبر أمرها بنفسها؛ الن البيت ال يقوم إال بحسن التدبير، وهي التي سـوف          

ليك حقاً، والمحافظة على اسـتقالله وصـون   تزرع البسمة بين أرجائه، وال تنس أن لوطنك ع   
  ). 1988األسمر، (كرامته، فال تبخل بروحك من أجله، إذا دعاك الواجب
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  :الوسائل التعليمية* 
  . سبورة إضافية لعرض أمثلة الدرس-
  . جهاز تسجيل يستمع الطلبة منه آيات قرآنية تأمر ببر الوالدين-
  :األنشطة اللغوية* 
  لنص اإلمالئي قراءة صامت قراءة الطلبة ا-
   قراءة المعلم للنص قراءة جهر-
   استماع الطلبة إلى النص اإلمالئ-
  . مشاركة الطلبة في المشاركة الصفية والتدريبات-
  . كتابة الطلبة في كراسة اإلمالء وعلى سبورة الفصل-
  . قيام الطلبة بإنجاز التعيينات المكلّفين بها خارج الفصل-
  : لتدريسإجراءات ا*     

  :التهيئة. 1
 يلفت المعلم انتباه الطلبة إلى الدرس بإسماعهم اآليات القرآنية التي تأمر ببر الوالـدين مـن                 -

  .جهاز التسجيل
  : يطرح المعلم بعد ذلك بعض األسئلة ويدون اإلجابات الصحيحة على السبورة، مثل-
  ما واجب األبناء نحو آبائهم ؟!: س
  بنائهم ؟ما واجب اآلباء نحو أ: 2س
 يلفت المعلم انتباه الطالب إلى بعض الكلمات التي يسجلها على السبورة بأن بعضها مبـدوء                -

 .بألف الوصل، وبعضها اآلخر مبدوء بهمزة القطع

  :عرض النص اإلمالئي. 2
  :حيث يتم ذلك بالخطوات اآلتية

  . معناهاقراءة الطلبة النص قراءة صامتة مع وضع خط تحت الكلمات التي لم يفهموا.أ
 .القراءة الجهرية النموذجية للنص اإلمالئي من المعلم.ب

 :مناقشة الطلبة في الفهم العام للنص اإلمالئي باألسئلة.ج

  ما وصية الوالد البنه لتحقيق غايته ؟: 1س
  ما واجب االبن نحو أفراد أسرته كما يراها الوالد ؟: 2س
  ما واجب الفرد نحو وطنه ؟: 3س
اللغوي للمفردات الصعبة الموجودة في النص اإلمالئي، حيث يتبـع المعلـم            مناقشة المعنى   . د

  .األسلوب نفسه المشار إليه في الدروس السابقة
  .قراءة الطلبة النص اإلمالئي قراءة جهرية فردية. هـ
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  :شرح القاعدة اإلمالئية.3
  :ويتم ذلك بما يأتي 

  .تها من بعض الطلبةعرض األمثلة المدونة على السبورة اإلضافية، ثم قراء-أ
  :أمثلة الدرس

  .وصية مفيدةأميناً  ابنه الوالد أوصى -
 . بها تعش محترماًواعمل وصاياي، احفظ: بنه اللوالدقال ا -

 .الدؤوب بالعمل أوصيك -

 .هدفكإلى  منك، لكي تصل أعرف بمن هم استعن -

 .أمك وإخوتك وأخواتك حواليك إلى انظر -

 .والرجاء األمل لهم من بعدي أنت -

 .العمل في االجتهاد علمهم -

 . عجوزاًامرأة  أصبحت بأن أمهاأختكذكّر  -

 .الواجب دعاك إذا وطنك، جلال تبخل بروحك من أ -

  
  : مناقشة األمثلة السابقة، للتوصل إلى االستنتاج باألسئلة واإلجابات اآلتية-ب

  :ألف الوصل: أوالً
  بم بدأت الكلمات التي تحتها خط في هذه األمثلة ؟: س
  .بألفبدأت : ج
  هل وضع فوق ألف هذه الكلمات أم تحتها همزة عند كتابتها ؟: س
  .ال، لم توضع همزة فوق ألف هذه الكلمات أو تحتها: ج
  ):كل كلمة على انفراد( كيف تنطق الكلمات اآلتية : س
  ).اَلوالد، ِاحفظ، ِاعمل، اُنظر، ِامرأة( 
  :تنطق بالصورة اآلتية: ج
  ). اُنْظُر، ِامرأةاَلوالد، ِاحفظْ، ِاعمْل، ( 
  انطق بعض الكلمات السابقة في سياقها ؟: س
  .قال لْوالد، وحفْظ، وعمل، أصبحِت مرأة: ج
  هل نُطقت الهمزة عندما وصلت الكلمات السابقة بما قبلها في النطق ؟: س
  .ال لم تنطق الهمزة: ج
 أو وقوعها أول الكالم أو      هل حذفت األلف من الكلمات السابقة في أثناء كتابة هذه الكلمات          : س

  وسطه ؟
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  .ال، لم تحذف: ج
  ماذا تالحظ على ضبط الحرف التالي لأللف التي بدأت بها الكلمات السابقة ؟: س
  .نجدها كلها حروفاً ساكنة: ج
  لماذا تنطق األلف همزة عندما تقع الكلمات السابقة في بداية الكالم ؟: س
 الساكن، حيث في اللغة العربية ال نبدأ بـساكن،          ينطق بها همزة للتوصل إلى نطق الحرف      : ج

  .وال نقف على متحرك
  ماذا تسمى هذه األلف التي نتوصل بها إلى النطق بالساكن ؟: س
  .تسمى ألف وصل: ج
  صنِّف الكلمات التي تحتها خط إلى أسماء، وأفعال ؟: س
  . الواجب-مرأة ا- االجتهاد- الرجاء- األمل- الدؤوب- العمل- ابن-الوالد: األسماء: ج

  . اُنظر- ِاستعن– ِاعمل –اِحفظ : األفعال
  

  :االستنتاج الخاص بألف الوصل.4
  :بعد مناقشة األمثلة السابقة، يتوصل إلى االستنتاج اآلتي

ألف زائدة يؤتى بها؛ للتوصل إلى النطق بالحرف الساكن في أول الكلمـات،             : ألف الوصل * 
، )ِاسـع ، الولـد      : ( سم همزة فوقها أو تحتها، مثل     وهي تكتب وتنطق في أول الكالم وال تر       
  ). نشيطالولد هذا – العمل إلى سعيا مؤمن ِا:( وتكتب وال تنطق في وسط الكالم، مثل

  :يأتيوتقع ألف الوصل فيما * 
اسم، ابن، ابنة، امرأة، امرؤ، مثنى الكلمات السابقة، اثنـان، اثنتـان، والم             : مثل: األسماء. 1

  .لة على األسماءالتعريف الداخ
  .انطالق، استعمال: مصدر الفعل الخماسي والسداسي، مثل. 2
  .ابتدَأ، استَخْرج: ماضي الفعل الخماسي والسداسي، مثل. 3
  .اجتَِمع، ِاستَِفد: أمر الفعل الخماسي والسداسي، مثل. 4
  .ِاجلس، ِاشرب: أمر الفعل الثالثي، مثل. 5
  

  :همزة القطع: ثانياً
  الكلمات التي كتبت بلون أسود في هذه األمثلة ؟اذا بدأت بم: س
  .بدأت بألف مهموزة: ج
  انطق تلك الكلمات مفردةً ؟: س
  . أمك– إلى – أعرف – أوصيك –أمين : ج
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  انطق كل كلمة من الكلمات السابقة موصولة بما قبلها ؟: س
  .إلخ....أوصى الوالد ابنه أميناً، هم أعرف منك، انظر حواليك إلى أمك: ج
  ماذا تالحظ على بداية هذه الكلمات في حال نطقها وكتابتها مفردة ؟ وموصولة؟: س
لفظ الهمزة في بداية هذه الكلمات، وعدم حذفها في أثناء النطق أو الكتابة في حال الوصـل      : ج

  .وعدم الوصل
  ماذا يحدث لو حذفت الهمزة من بداية هذه الكلمات في النطق والكتابة ؟: س
  .ح الكلمة ناقصة وغير مفهومةتصب: ج
  عالم يدل ذلك ؟: س
  .يدل ذلك على أن الهمزة في بداية الكلمات السابقة همزة أصلية ليست زائدة: ج
  ما نوع الكلمات التي جاءت فيها الهمزة أصلية في أمثلة الدرس ؟: س
ـ  : أمين، أمك، إخوتك، أخواتك، وأفعال مثل     : أسماء مثل : ج : لأوصيك، أصبحت، وحروف مث

إلى، أن.  
  ماذا نسمي الحرف األول الذي بدئت به الكلمات السابقة ؟: س
  .نسمي هذا الحرف همزة قطع: ج
  
 :االستنتاج الخاص بهمزة القطع.5

  :بعد مناقشة هذه األمثلة يتوصل إلى االستنتاج اآلتي
ول الجملة،  هي التي تبدأ بها الكلمة وتكتب وينطق بها سواء أكانت الكلمة في أ            : همزة القطع   *

  ).دافع من أجل وطنك : (، أوكانت في وسطها، مثل)أوصى: ( مثل
  :وتأتي همزة القطع في أول* 
  ).أمين، أخ، أخت : (األسماء، ما عدا األسماء المبدوءة بألف الوصل التي تم ذكرها، مثل. 1
  .أِسفَ ، َأخَذَ:  ماضي الفعل الثالثي المهموز، مثل-: األفعال. 2

  .أسرع ، أبدى: فعل الرباعي، مثل ماضي ال-    
  .َأكِْمْل ، َأعِلن:  أمر الفعل الرباعي، مثل-    
  .أنا أشرب، أنا أختار:  همزة المضارعة، مثل-                      

  . عند وصلها بالكلمةألإلخ ، ما عدا همزة ...إلى ، إن ، أالّ : الحروف، مثل. 3          
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  :تقويم الدرس.6
قرأ اآلية الكريمة اآلتية، ثم استخرج منها الكلمات المبدوءة بألف الوصل، والمبدوءة بهمـزة             ِا.أ

  :القطع
واعتصموا بحبل اهللا جميعاً وال تفرقوا واذكروا نعمة اهللا عليكم إذ كنـتم أعـداء               : " قال تعالى 

   ).104سورة آل عمران، آية " ( فألَّفَ بين قلوبكم، فأصبحتم بنعمته إخواناً 
بين سبب كتابة الكلمات في العمود األول بألف الوصل، وكتابة الكلمات في العمود الثـاني               .ب

 :بهمزة القطع فيما يأتي

ــزة             السبب  ألف الوصل همـ
  القطع

             السبب

  العمل
  انصراف
  استخراج
  استقبل
  اتَّحد

................................  
................................  

...............................  
................................  
................................  

  أسفٌ
  َأبي
  َأطعم
  َأنطلق
  َأقِبْل

...............................  

...............................  

...............................  
...............................  

...............................  
  

يملي المعلم على طالبه بعض الجمل القصيرة؛ تطبيقاً لقواعد ألف الوصل وهمزة القطع،             : جـ
  :في كراسات اإلمالء، ويقوم بتصحيحها للطالب، والجمل هي

  . علي بن أبي طالب أول من أسلم من الصبيان-
 . الخنساء امرأة شاعرة-

 .لى نصيحة ُأمك وأبيك ِاستمع إ-

  :ناتيالتعي.7
أمـام الكلمـة    (/ ) فيما يأتي كلمات، كُتب بعضها صحيحاً، وبعضها كُتب خطًأ، ضع عالمة            .أ

  :الصحيحة، وصحح الكلمة الخطأ داخل القوسين
  (            )ابن (                )       استشارة (             )            إستقام 
  (           )إمرأة (                )      أكرم             )            (    إعتاد  
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  الدرس الثاني
  التدريب على كتابة الهمزة في وسط الكلمة

  )النبرة ( على الياء 
  .حصة واحدة: زمن التدريس* 
  :األهداف السلوكية للدرس* 
  .ألخطاء معبرة عن المعنى أن يقرأ الطالب النص اإلمالئي قراءة جهرية خالية من ا-
  . أن يذكر الطالب أضرار األوبئة على حياة المخلوقات-
  : أن يوضح الطالب المعنى اللغوي لبعض الكلمات الصعبة في النص اإلمالئي، مثل-
  ).أوبئة ، الحرب الميكروبية ( 
  . أن يتعرف الرسم اإلمالئي الصحيح للهمزة المتوسطة على الياء-
  .الت رسم الهمزة في وسط الكلمة على الياء أن يميز بين حا-
  . أن يكتب الطالب الهمزة المتوسطة على الياء كتابة صحيحة في جمل مفيدة من إنشائه-
  

  :محتوى النص اإلمالئي* 
  الوباء المدمر

تعد الحرب الميكروبية في العصر الحديث أخطر سالح بعد الصواريخ والقذائف الموجهة،            
لمرئية لو استعملت على نطاق واسع، لقضت على كل أثـر للحيـاة       إن هذه األسلحة غير ا    

على الكرة األرضية، ويجري علماء الدول الكبرى تجاربهم على أسلحة كيميائية لها تأثير              
  .على الحياة عند اإلنسان والحيوان والنبات

 الذي قضى على مئات اآلالف مـن البـشر فـي العـصور              – مثالً   –إن وباء الطاعون    
قد يستخدم في حروب المستقبل المدمرة لإلنسانية؛ ولذا فإنه من واجـب العلمـاء    الوسطى  

في كل مكان عن طريق هيئة األمم المتحدة أن يكشفوا فظائع هذه الحروب، ويضعوا كـل            
رئيس دولة أمام ضميره؛ حتى يعم السالم ربوع الدنيا ، وهذا نمو جـوهر اإلسـالم فـي        

  ).1989قاسم، .(دعوته إلى السالم
  

  :الوسائل التعليمية* 
  . سبورة إضافية لعرض أمثلة الدرس-
 بعض الملصقات الخاصة بالتوعية الصحية الصادرة عن وزارة الـصحة، تعـرض علـى               -

  .سبورة وبرية
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  :األنشطة اللغوية* 
  . قراءة الطلبة النص اإلمالئي قراءة صامتة-
  . قراءة المعلم للنص قراءة جهرية-
  .ص اإلمالئي استماع الطلبة إلى الن-
  . مشاركة الطلبة في المشاركة الصفية والتدريبات-
  . كتابة الطلبة في كراسة اإلمالء وعلى سبورة الفصل-
  . قيام الطلبة بإنجاز التعينات المكلّفين بها خارج الفصل-
  :إجراءات التدريس* 
  :التهيئة. 1
لهم في الحصة الـسابقة، ثـم        يتابع المعلم في بداية الحصة إنجاز الطالب التعينات المعطاة           -

يلفت انتباه الطالب إلى الملصقات الخاصة بالتوعية الصحية، بعد عرضـها علـى الـسبورة               
  .الوبرية، ثم يكلف بعض الطالب قراءة العبارات التي تنص عليها هذه الملصقات

  : يوجه المعلم بعدها عدة أسئلة، مثل-
  ما أهم األمراض المنتشرة في العصر الحديث ؟: 1س
  ما أسباب هذه األمراض ؟: 2س
  كيف يمكن الوقاية من هذه األمراض ؟: 3س
 يكلف المعلم طالبه استخراج الكلمات ذوات الهمزات المتوسطة مـن العبـارات التـي تـم            -

قراءتها سابقاً، ثم يكتبها على السبورة، باإلضافة إلى كتابة بعض الكلمـات المهمـوزة التـي                
 بعدها يوجه المعلم طالبه إلى تأمل صور رسم الهمـزة فـي             وردت في إجاباتهم عن األسئلة،    

  .هذه الكلمات
  :عرض النص اإلمالئي. 2
  :حيث يتم ذلك بالخطوات اآلتية. أ

  . قراءة الطلبة النص قراءة صامتة مع وضع خط تحت الكلمات التي لم يفهموا معناها-
 . القراءة الجهرية النموذجية للنص اإلمالئي من المعلم-

 :ة الطلبة في الفهم العام للنص اإلمالئي من خالل األسئلة اآلتية مناقش-

  ما أخطر سالح حديث، كما ورد في النص ؟: 1س
  كيف يعم السالم ربوع الدنيا ؟: 2س
مناقشة المعنى اللغوي للمفردات الصعبة الموجودة في النص اإلمالئي، حيث يتبـع المعلـم              . د

  .سابقةاألسلوب نفسه المشار إليه في الدروس ال
  .قراءة الطالب النص اإلمالئي قراءة جهرية فردية. هـ
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  :شرح القاعدة اإلمالئية.4
  .عرض أمثلة الدرس المدونة على السبورة اإلضافية، ثم قراءتها من بعض الطالب.أ

  :أمثلة الدرس
  . القذائف الموجهة أسلحة خطيرة-
 . األسلحة غير المرئية تقضي على الحياة-

 .جاربهم على األسلحة الكيميائية يجري العلماء ت-

 .  وباء الطاعون قضى على مئات اآلالف من البشر-

 . هيئة األمم المتحدة تكشف فظائع حرب األوبئة-

  :مناقشة هذه األمثلة باألسئلة واإلجابات اآلتية.أ
  أين كتبت الهمزة المتوسطة  في الكلمات التي تحتها خط في هذه األمثلة ؟: س
  .ياءكُتبت على ال: ج
  في المثال الخامس ؟) األوِبَئة ( ما حركة الهمزة المتوسطة على الياء في كلمة : س
  .حركتها الفتحة: ج
  ما حركة الحرف الذي قبلها ؟: س
  .حركته الكسرة: ج
  أي الحركتين أقوى الفتحة أم الكسرة ؟: س
  .الكسرة أقوى من الفتحة: ج
  ما الحرف الذي يناسب الكسرة ؟: س
  .ءحرف اليا: ج
  ماذا راعينا عند كتابة الهمزة المتوسطة على الياء في كلمة األوبئة ؟: س
راعينا حركتها، وحركة الحرف الذي قبلها، وكتابتها على حرف يناسب حركـة الحـرف              : ج

  .األقوى
يسير المعلم بعد ذلك باألسلوب نفسه في مناقشة الكلمات األخرى التي تحتها خـط فـي أمثلـة     

اء من مناقشة الكلمات جميعا يطلب المعلم من الطالب تـصنيف الكلمـات             الدرس، وبعد االنته  
  .المهموزة التي نوقشت إلى مجموعات حسب حركة الحرف األقوى

  :استكماالً لقاعدة الهمزة المتوسطة على الياء يأتي المعلم بكلمات أخرى مهموزة مثل
ي سبب كتابة الهمزة المتوسطةعلى     ، ثم يناقش الطالب ف    )يخِطئون ، ِجْئتُ ، سِئل ، تُخِطئين        ( 

  .الياء
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  :االستنتاج. 4
  :للتوصل إلى االستنتاج يمكن أن يوجه المعلم على طالبه السؤال اآلتي

   متى تُرسم الهمزة المتوسطة على ياء ؟-
 :تُرسم الهمزة في وسط الكلمة على الياء في المواضيع اآلتية  •

  .يستهزئون: إذا وقعت مضمومة بعد كسر، مثل .1
 .ِبْئر: ذا وقعت ساكنة بعد كسر، مثل إ .2

، )وِئيد  (، أو فتح    )سِئل  ( ، أو ضم    )تُخِطِئين  :( إذا وقعت مكسورة بعد كسر، مثل      .3
 ).فضاِئل : (أو حرف ساكن معتل مثل

  ).هيَئة : ( ، أو ياء ساكنة مثل) ِوَئام (: إذا وقعت مفتوحة بعد كسر، مثل .4
  :تقويم الدرس.5 

  :مزة المتوسطة على الياء في الكلمات اآلتيةعلل كتابة اله.    أ
  

             السبب  الكلمات            السبب  الكلمات
  حينئٍذ

  
  أسِئلة

  
  ِفئات

  

....................................  

....................................  

....................................  
....................................  

....................................  

....................................  

ِبْئس  
  

  سائل
  

تُنِشئين  

..................................  

..................................  

..................................  
...................................  

...................................  
...................................  

  
  : أدخل جمع األسماء في جمل مفيدة من إنشائك  .  أ

  ).فضيلة ، إمام ، ملَك            ( 
  :.................................................................................فضيلة
  .................................................................:..................إمام
  :...................................................................................ملك

  
  :تيناالتعي. 5
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يقسم المعلم طالب الفصل إلى ثالث مجموعات، ويطلب من كل مجموعـة القيـام بجمـع                * 
للصف الخامس األساسـي، وذلـك      " لغتنا الجميلة "طة على الياء من دروس كتاب       كلمات متوس 

  :على النحو اآلتي
تجمع كلمات تكون الهمزة المتوسطة فيها مضمومة بعد كـسر، وسـاكنة     :  المجموعة األولى  -

  .بعد كسر
تجمع كلمات، تكون الهمزة المتوسطة فيها مكسورة بعد كـسر، وضـم ،             :  المجموعة الثانية  -
  .ح ، وسكونوفت
 .تجمع كلمات، تكون الهمزة المتوسطة فيها مفتوحة بعد كسر وياء ساكنة: المجموعة الثالثة-
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  الدرس الثالث
  ):المتطرفة ( زة في آخر الكلمة مالتدريب على كتابة اله

  "وعلى الياء وعلى األلف ة مفرد" 
  .حصتان: زمن التدريس* 
  :للدرساألهداف السلوكية * 

  . أن يقرأ الطالب النص اإلمالئي قراءة جهرية خالية من األخطاء معبرة عن المعنى-
  . أن يعتز الطالب باالنتماء إلى وطنه العربي-
  : أن يوضح الطالب المعنى اللغوي لبعض الكلمات الصعبة في النص اإلمالئي، مثل-
  ).ذمة ،مرفأ ( 
  .االت الهمزة في آخر الكلمة أن يتعرف إلى الرسم اإلمالئي السليم لح-
  . أن يميز بين حاالت رسم الهمزة في آخر الكلمة-
 أن يكتب الطالب الهمزة في آخر الكلمة بأنواعها الثالثة كتابة صحيحة في جمـل مـن                 -

  .إنشائه
  
  :محتوى النص اإلمالئي* 

  دولة اإلمارات العربية المتحدة
خليج العربي، أهلها أهل كرٍم وذمـٍة ووفـاٍء        اطئ الغربية من ال   هي دولة عربية تقع على الشو     

وحكمٍة وصفاٍء، وقد كان أهلها قديماً يخزنون ماء السماء، ليشربوا منه في فصل الصيف، أما               
  .اليوم فكثر الماء العذب، وزاد عن حاجة السكان، فأنشأ نفر من أهلها البساتين والحدائق

استخراج اللؤلؤ مـن بحـرهم الهـادئ        كان سكانها قديماً، يعتمدون في تحصيل معاشهم على         
الممتلئ بالآللئ، وعلى صيد األسماك وبناء السفن، وعلى التجارة والسفر في أرجـاء البحـر،    

أما اليوم فقد هنـئ الـشعب باكتـشاف     . شأنهم في ذلك شأن سائر أهل الجزيرة العربية آنذاك        
 األهم والعبء األكبر فـي   البترول الذي يغطي ثمنه جميع احتياجاتهم، وتتحمل حكوماته الجزء        

وقد بدأت في هذه الدولة حركة بناٍء ضـخمة تنبـئ           . سد عجز صناديق الدول العربية الشقيقة     
  ).1995الغتامي،( بمستقبل زاهر ومتحضر، بحيث تشمل كل مرفأ من مرافئ البالد 

  
  :الوسائل التعليمية* 
  . سبورة إضافية لعرض أمثلة الدرس-
  . خريطة الخليج العربي-
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  :األنشطة اللغوية* 
  . قراءة الطلبة النص اإلمالئي قراءة صامتة-
  . قراءة المعلم النص قراءة جهرية-
  . استماع الطلبة إلى النص اإلمالئي-
  . مشاركة الطلبة في المشاركة الصفية والتدريبات-
  . كتابة الطلبة في كراسة اإلمالء وعلى سبورة الفصل-
  . المكلّفين بها خارج الفصل قيام الطلبة بإنجاز التعيينات-

  : التدريستإجراءا*  
  :التهيئة. 1
  . متابعة المعلم طلبته في تنفيذ التعيينات المعطاة لهم في الدرس السابق-
  : توجيه المعلم األسئلة ا إلى الطلبة، وتلقي اإلجابات منهم-
  أذكردول الخليج العربي ؟: 1س
 مارات العربية في العصر الحديث ؟ما الحدث المهم الذي تميزت به دولة اإل: 2س

يعرض المعلم بعد ذلك خريطة الخليج العربي ويطلب من بعـض الطـالب الخـروج إلـى         - 
  .السبورة؛ لتحديد موقع كل دولة من دول الخليج العربي على الخريطة

  :عرض النص اإلمالئي. 2
  :حيث يتم ذلك بالخطوات اآلتية. أ

  . وضع خط تحت الكلمات التي لم يفهموا معناها قراءة الطلبة النص قراءة صامتة مع-
 . القراءة الجهرية النموذجية للنص اإلمالئي من المعلم-

 : مناقشة الطلبة في الفهم العام للنص اإلمالئي باألسئلة اآلتية-

  أين تقع دولة اإلمارات العربية ؟: 1س
  عالم كان يعتمد سكانها قديماً في تحصيل معاشهم ؟: 2س
   ساعد على ازدهار هذه الدولة في العصر الحديث ؟ما الذي: 3س
مناقشة المعنى اللغوي للمفردات الصعبة الموجودة في النص اإلمالئي، حيث يتبـع المعلـم              . د

  .األسلوب نفسه المشار إليه في الدروس السابقة
  .قراءة الطالب النص اإلمالئي قراءة جهرية فردية. هـ
  
  :شرح القاعدة اإلمالئية. 3

  . عرض أمثلة الدرس، وقراءتها قراءة جهرية من بعض الطالب.    أ
  :أمثلة الدرس
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  :  المجموعة األولى
  .سكان اإلمارات العربية أهل عطاء ووفاء وصفاء -
 .كان أهلها يخِْزنون ماء السماء -

  .تتحمل الحكومات الجزء األهم والعبء األكبرفي مساعدة الدول األخرى -
  :  المجموعة الثانية

  .رات العربية على الشواطئ الغربية من الخليج العربيتقع اإلما -
 .بحر هذه الدولة هادئ ممتلئ بالآللئ -

 .هِنَئ الشعب باكتشاف البترول -

  :  المجموعة الثالثة
  .أنشأ بعض سكانها البساتين والحدائق -
 .بدأ في هذه الدولة التطور الشامل -

 .شمل االزدهار كل مرفأ في البالد -

  :ة على النحو اآلتيمناقشة هذه األمثل. ب 
  أين كتبت الهمزة في الكلمات التي تحتها خط في أمثلة المجموعة األولى ؟: س
  .كُتبت الهمزة في آخر الكلمة على السطر مفردة:ج
  هل الهمزات في أواخر هذه الكلمات متحركة أم ساكنة ؟: س
  .الهمزات متحركة: ج
  ما حركة الحرف الذي قبل هذه الهمزات ؟: س
  .ف التي تسبق الهمزات جميعها ساكنةالحرو: ج
ما نوع الحرف الذي يسبق الهمزة في كل كلمة من الكلمات السابقة مـن حيـث الـصحة             : س

  واإلعالل ؟
وحـروف  .  الـسماء – مـاء  – صـفاء  – وفاء –عطاء : حرف معتّل، وهو ألف المد في  : ج

  . صحيحة ساكنة، وهي الزاي في كلمة الجزء، والباء في كلمة العبء
   لماذا كُتبت الهمزة مفردة في آخر الكلمات السابقة ؟:س
  .ألنها مسبوقة بحروف ساكنة: ج

  :وبعد ذلك ينتقل المعلم إلى أمثلة المجموعة الثانية، ويناقشها مع طالبه على النحو اآلتي
  أين كُتبت الهمزة في الكلمات التي تحتها خط في أمثلة المجموعة الثانية ؟: س
  .لى الياءفي آخر الكلمة ع: ج
  ما حركة الحرف الذي قبل الهمزة في هذه الكلمات ؟: س
  .حركته الكسر: ج
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  ما الحرف الذي يناسب الكسرة ؟: س
  .الياء: ج
  إذن، لماذا كُتبت الهمزة في أواخر هذه الكلمات على الياء ؟: س
  .ألن الحرف الذي قبلها مكسور، والكسرة تناسبها الياء: ج
مثلة المجموعة الثالثة باألسلوب نفسه الذي اتَّبعه في مناقـشة امثلـة             يناقش المعلم بعد ذلك أ     -

  .المجموعة الثانية
  
  :االستنتاج.4

: بعد االنتهاء من مناقشة أمثلة الدرس، يوجه المعلم األسئلة التي تؤدي إلى االستنتاج وذلك مثل              
  كيف تُرسم الهمزة في آخر الكلمة؟

  : اآلتيةتُرسم الهمزة في آخر الكلمة على الصورة
، أم  )دفء  ( إذا سبقها حرف ساكن سواء أكان صحيحاً، مثـل        ): مفردة  (على السطر    .1

  ).غذاء ، برئ( كان معتالً، مثل
 ).قاِرئ( إذا سبقها حرف مكسور، مثل: على الياء .2

 ).كافأ ( إذا سبقها حرف مفتوح، مثل: على األلف .3

4.   
  :تقويم الدرس.5

 ية، ولماذا ؟وضح كيف كتبت الهمزة في الكلمات اآلت. أ

      الســـــــــبب  كتبت الهمزة على  الكلمات
  التَجَأ
  ضوء
  البريء
  مالجئ

....................................  

....................................  

....................................  

....................................  

..................................  
..................................  
..................................  
...................................  

  
ِاقرأ الكلمات اآلتية، ثم اكتب بين القوسين اسماً منتهياً بهمزة مـشابهة فـي وضـعها                . ب

  ) :بريء : جريء : ( للكلمة التي أمامها، مثل
  (               ) شيء -      )                 (       هواء  -
  (               ) قرأ   -(            )                  مبتدئ -
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 :يناتيالتع.6

استخرج من النص اآلتي الكلمات التي وقعت فيها الهمزة في آخر الكلمة، وبين كيـف               * 
  كتبت الهمزة، وما سبب ذلك ؟

  مواعظ وحكم
نفسك، وال تََِسر وراء عواطفك، َأضْئ قلبك بنور الهداية، فمن لجـأ إلـى              ال تلجأ إلى    

نفسه، وتلكََّأ عن مشورة العقالء ساء فعله، ومن استضاء بآراء الحكماء يبوء العواقـب            
  ).1987النجار، .( ويهنأ بأفضل الجزاء، ويفيء إلى الحقِّ
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  الدرس الرابع
  الهمزة:  الثانيةتطبيق على الوحدة
  . ووسطها، وآخرها،في أول الكلمة

  "إمالء اختباري" 
  

  .حصة واحدة: زمن التطبيق* 
  :األهداف السلوكية لالختبار اإلمالئي* 

  : بعد تطبيق هذا االختبار أن يكون قادراً على تحقيق األهداف اآلتيةيتوقع من الطالب
  . أن يتعرف الطالب إلى مكانة المعلم في الحياة-
 . أن يقدر الطالب أهمية المعلم في المجتمع-

 . أن يميز بين ألف الوصل وهمزة القطع في الكتابة-

 . أن يفرق بين حاالت رسم الهمزة المتوسطة على الياء في الكتابة -

) مفردة، وعلى الياء، وعلى األلـف (  أن يميز بين حاالت رسم الهمزة في آخر الكلمة  -
 .في الكتابة 

 .نص اإلمالئي الذي يملَى عليه دون أخطاء إمالئية أن يكتب ال-

 . أن يصوب األخطاء اإلمالئية التي قد يقع فيها-

  
  :نص اإلمالء االختباري* 

  المعلمون

المعلمون مناهل المعرفة، يِردها األغنياء والفقراء، يروون ظمأ العقول، ويشفون أمراض 
ي بنورهم كل تائه، ويقتبس من ضوئهم كل القلوب الخاطئة، إنَّهم مشاعل الحكمة، يهتد

  .حائر، وتودع في أيديهم الودائع أمانة؛ فيتحملونها بشرف وإخالص
وإن . وواجب النشء إزاء معلميهم العودة إليهم عند حدوث المشكالت؛ لالستئناس بآرائهم
ء له من يستخف نصائح معلمه يكُن  سيء الحظ، ومن يقبْل على نصائحه يتزود بما يضي

  .طريق المجد فينشأ نشئ أصيالً ويسير بخطى مطمئنة
  
  :الوسائل التعليمية* 

  . سبورة إضافية يعرض عليها النص في أثناء عملية التصحيح-
  . الطباشير الملونة-
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  :األنشطة اللغوية* 
  . كتابة الطالب النص اإلمالئي الذي يمليه عليهم المعلم-
  .بأنفسهم تحت إشراف المعلم تصحيح الطالب أخطاءهم اإلمالئية -
  .اإلمالء والتصحيح:  قراءة الطالب النص اإلمالئي بعد عمليتي-
  :إجراءات إمالء النص االختباري* 

  :التهيئة. 1
  :تهيئة المعلم طالبه للكتابة اإلمالئية وللنص اإلمالئي بما يأتي

  :سئلة التاليةمراجعة الدروس السابقة في هذه الوحدة ومناقشة المعلم طالبه في األ. أ
  ما الفرق بين ألف الوصل وهمزة القطع في النطق والكتابة ؟: 1س
  ما المواضع التي ترد فيها ألف الوصل ؟ وما المواضع التي تأتي فيها همزة القطع ؟: 2س
   متى ترسم الهمزة في وسط الكلمة على الياء ؟3س
   قارئ ؟- بطيء-أنشأ: لماذا كتبت الهمزة في أواخر الكلمات بهذه الصورة: 4س
  :التهيئة للنص اإلمالئي. ب

  :قال الشاعر
  .قم للمعلم وفه التبجيال       كاد المعلم أن يكون رسوال 

  : يوجه المعلم إلى طالبه السؤالين اآلتيين-
  من قائل هذا البيت ؟!: س
  ماذا يقصد الشاعر بهذا البيت ؟: 2س
  .ية؛ ليلم الطالب بفكرته العامةقراءة المعلم النص اإلمالئي قراءة جهرية نموذج. 2
 :مناقشة الطالب في الفهم العام للنص اإلمالئي عن طريق األسئلة اآلتية. 3

  ما دور المعلمين في الحياة ؟: س
  ما واجب الطالب نحو معلميهم ؟: س
  ما فائدة االستماع إلى نصائح المعلم ؟: س 
 للحـروف والكلمـات،     إمالء المعلم النص على الطالب مع مراعاة النطـق الـسليم           .5

ووضوح الصوت، على أن يكون اإلمالء جملة جملة ال كلمة كلمة، وعدم التكـرار فـي                
 .أثناء اإلمالء؛ ليتعود الطالب حسن اإلصغاء واليقظة

قراءة المعلم النص اإلمالئي مرة ثالثة بعد االنتهاء من اإلمـالء؛ ليتـدارك الطـالب                .6
 .كلماتأخطاءهم، ويكتبوا ما قد يكون فاتهم من 

 :تصحيح النص اإلمالئي ، وذلك باتباع الخطوات اآلتية .7
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عرض النص اإلمالئي المدون على السبورة اإلضافية، يحيث تكون الكلمات المـستهدفة            .أ
  .مكتوبة بلون مخالف

 .اكتشاف كل طالب الخطأ اإلمالئي الذي وقع فيه، ثم وضع خط تحت الكلمة الخطأ. ب

مالئية، عن طريق كتابة صواب الكلمـات الخطـأ فـي           تصويب الطالب أخطاءهم اإل   . ج
  ..الصفحة المقابلة في سياق الجمل الخاصة بها

مرور المعلم بين الطالب في أثناء عملية التصحيح؛ لحصر األخطاء اإلمالئية الـشائعة             . د
  .بينهم
 مناقشة األخطاء الشائعة بعد تصويبها عن طريق األمثلة، وربطها بالقواعد اإلمالئيـة     . هـ

  .التي درسها الطالب
  .جمع المعلم كراسات اإلمالء؛ للتأكد من عملية التصحيح التي قام بها الطالب. و
يكلِّف المعلم طالبه قراءة النص اإلمالئي قراءة جهرية يراعى فيها إخـراج الحـروف    . 7

: من مخارجها الصحيحة، ويقوم المعلم بعد ذلك بمناقشة الكلمات الصعبة في المعنى، مثـل         
  . استئناس- يقتبس-ناهلم
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  الوحدة الثالثة
  "التاء في آخر الكلمة بنوعيها، وهاء الغائب " 

  
رقم 
  الدرس

  الزمن المقترح للتدريس  عناوين دروس الوحدة

1  
  
2  
  
3  

التدريب على كتابة التاء المربوطة والتـاء       
  .المفتوحة في آخر الكلمة

المربوطة وهـاء   التدريب على كتابة التاء     
  .الغائب

  إمالء اختباري

            حصتان
  

           حصة واحدة
  

           حصة واحدة
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  الدرس األول
  ء المفتوحةاالتدريب على كتابة التاء المربوطة والت

  في آخر الكلمة
  .حصتان: زمن التدريس * 
  :األهداف السلوكية للدرس* 

  .ئي قراءة جهرية خالية من األخطاء معبرة عن المعنى أن يقرأ الطالب النص اإلمال-
  . أن يذكر الطالب بعض مظاهر الطبيعة-
  : أن يوضح الطالب المعنى اللغوي لبعض الكلمات الصعبة في النص اإلمالئي، مثل-
  ).انبالج، الهمسات السماوية، الكرز ( 
  .ابة أن يميز بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة في النطق والكت-
 أن يتعرف الطالب إلى مواضع كتابة التاء المربوطة، وكتابة التاء المفتوحة فـي آخـر                -

  .الكلمة
  . أن يكتب الطالب التاء بنوعيها في آخر الكلمة كتابة صحيحة في جمل من إنشائه -

  :محتوى النص اإلمالئي* 
  نزهة

لربيعيـة والهمـسات    مع انبالج الفجر الصامت، وقد لف الكون سكون عميق؛ مع النـسمات ا            
  .بدأ أصدقائي يتجمعون تحت مظلة المدرسة؛ استعداداً لالنطالق في نزهة جبلية.... السماوية

وفي الوقت المحدد، اكتمل سيل المشتركات والمشتركين في الرحلة، فانطلقنا نخترق الطـرق             
ـ               سيٍح علـى   الجبلية، ونحن نغني األغنيات الوطنية، إلى أن استقرت بنا السيارة أمام سـهل ف

ترجلت من السيارة مـع     . محاذاة نهر متدفق، وقد توزعت قطعان الغنم مع الرعاة في أرجائه          
بقية األصدقاء، واتجهنا ناحية بيت صغير تظلله أشجار التوت والكرز، ومـن هنـاك تفرقنـا                
جماعات جماعات، فهذه مجموعة راحت تجمع باقات الزهور، وتلك تسلقت األشجار، وثالثـة             

  ).1987النجار،.(ب األرجوحات، فبدونا وكأننا جميعاً في غابة من غابات إفريقيةبدأت تنص
  

  :الوسائل التعليمية* 
  . سبورة إضافية لعرض أمثلة الدرس-
  . سبورة وبرية لعرض عدد من الصور الخاصة بمظاهر الطبيعة-
  :األنشطة اللغوية* 
  . قراءة الطلبة النص اإلمالئي قراءة صامتة-
  .علم النص قراءة جهرية قراءة الم-
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  . مشاركة الطلبة في المناقشة الصفية والتدريبات-
  . كتابة الطلبة في كراسة اإلمالء وعلى سبورة الفصل-
  . قيام الطلبة بإنجاز التعينات المكلّفين بها خارج الفصل- 

  :إجراءت التدريس*  
  :التهيئة. 1
صور المعروضة عليها، ثم يوجه المعلم       يعرض المعلم السبورة الوبرية؛  لمشاهدة الطالب ال        -

  :األسئلة اآلتية
  ما المناظر الجملية التي تظهرها الصور ؟: 1س

  :يتوقع أن تدور اإلجابات حول الكلمات التالية
  .إلخ...األشجار، الزهور، المواشي، الغابات الكثيفة( 
  هات مفرد الكلمات السابقة ؟ : 2س
  .ابة الكثيفة الغ– الماشية – الزهرة –الشجرة : ج
  الغابات، الغابة ؟:بم انتهت الكلمتان اآلتيتان:3س
  . الكلمة األولى انتهت بالتاء المفتوحة، أما الكلمة الثانية فانتهت بالتاء المربوطة: ج
  :عرض النص اإلمالئي. 2
  .قراءة الطلبة النص قراءة صامتة مع وضع خط تحت الكلمات الصعبة المعنى.  أ
 .ة النموذجية للنص اإلمالئي من المعلمالقراءة الجهري.  ب

 :مناقشة الطلبة في الفهم العام للنص اإلمالئي من خالل األسئلة.  ج

  أين ذهب األصدقاء ؟: 1س
  ما األعمال التي قاموا بها ؟: 2س
  ما المناظر التي شاهدوها في هذه النزهة ؟: 3س
  .ص اإلمالئيمناقشة المعنى اللغوي للمفردات الصعبة الموجودة في الن.  د

  .قراءة الطلبة النص اإلمالئي قراءة جهرية فردية.  هـ
  :شرح القاعدة اإلمالئية. 3

  .عرض أمثلة الدرس، وقراءتها قراءة جهرية من بعض الطالب.    أ
  :أمثلة الدرس
  .الصامتانبلج الفجر  -
 . عميقٌنٌسكولفَّ الكون  -

 .لربيعية انسماتالهبت  -

 .ة المدرسةمظل تحتبدأ أصدقائي يتجمعون  -
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 .نزهٍة جبليٍةاستعد األصدقاء لالنطالق في  -

 . بنا أمام سهل فسيٍحالسيارة استقرت -

 . في أرجاء السهلالرعاة قطعان الغنم مع توزعت -

 . األصدقاءبقية مع لسيارة من اترجلت -

 . والكرزالتوت صغير تظلله أشجاربيتاتجهنا ناحية  -

 .جماعات جماعاتتفرقنا  -

بـدأت   وثالثـةٌ  األشـجار،    تسلقت وثانية الزهور،   اقاتب تجمع   راحت مجموعةٌ -
 األرجوحاتتنصب.  

  :مناقشة هذه األمثلة على النحو اآلتي.   ب 
  :التاء المربوطة: أوالً 

  كيف كتبت التاء المربوطة في نهاية الكلمات التي تحتها خط في هذه األمثلة ؟:  س
  ). ـة–ة ( كتبت التاء المربوطة على الشكل :  ج
  كيف تلفظ التاء المربوطة في هذه الكلمات إذا وقفنا عليها بالسكون ؟:  س
  .ساكنة) هاء ( تلفظ :  ج
  ؟) الرعاة(عالم تدل الكلمات المنتهية بالتاء المربوطة في هذه األمثلة ما عدا كلمة :  س
  .تدل على اسم مفرد: ج
  ).ة، المدرسة، مجموعةالمظلَّ: (ما حركة الحرف الذي يسبق التاء المربوطة في الكلمات: س
  . حركته الفتح: ج
  ؟) حياة ( ما الحرف الذي يسبق التاء المربوطة في كلمة : س
  .األلف الساكنة: ج
  ، وما مفردها ؟)رعاة( ما نوع جمع كلمة : س
  ).راٍع ( جمع تكسير، ومفردها : ج
  على تاء مفتوحة في آخره ؟) رعاة (هل اشتمل مفرد كلمة : س
  .على تاء مفتوحة ؛ بل اشتمل على حرف آخرلم يشتمل . ال: ج
  هاِت كلمات مجموعة جمع تكسير في آخرها تاء مربوطة، ثم هات المفرد منها ؟: س
  .لواء: داٍع ، ألوية: قاٍض ، دعاة: قضاة : ج
   ناحية ؟– نزهة –رعاة : ِصل الكلمات بضمير: س
  .رعاته ، نزهتهم ، ناحيتك: ج
  دما ُأضيف إليها ضمير في الكلمات السابقة ؟ماذا حدث للتاء المربوطة عن: س
  .قُلبت التاء المربوطة إلى تاء مفتوحة: ج
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  : االستنتاج 4
  :استنتاج التاء المربوطة* 

بعد المناقشة السابقة يصل المعلم بطالبه إلى االستنتاج الخـاص بتعريـف التـاء المربوطـة                
لملونة في كتابة الكلمـات الدالـة   ومواضعها، ويدون ذلك على السبورة مع استخدام الطباشير ا      

  :على القاعدة، وذلك على النحو اآلتي
  :تعريف التاء المربوطة* 

أو  ) ــة (ساكنة عند الوقف عليها، وتُكتب إمـا  ) هاء (هي التاء التي تُختم بها الكلمة، وتنطق      
  ) .ة (

  :مواضعها* 
 وترسـم فـي   –ى ضمير  بشرط عدم إضافتها إل–تكون التاء المربوطة في آخر األسماء فقط        

  :الحاالت التالية
، أو بألف ساكنة،    )مدرسة  ( إذا كانت في آخر اسم مفرد ومسبوقة بحرف مفتوح، مثل          .1

  ).حياة (  مثل
: رعـاة   : ( إذا كانت في آخر جمع التكسير الذي ال يشمل تاء مفتوحة في آخره، مثل              .2

 ).قاٍض : راٍع  ، قضاة 

  :التاء المفتوحة: ثانياً .3
  :مات الخاصة بالتاء المفتوحة على النحو اآلتيتناقش الكل

 :هافتعري* 

كيف تلفظ التاء المفتوحة في الكلمات التي كتبت بخط مائل فـي األمثلـة الـسابقة عنـد                  : س
  تحريكها ؟

  .تُنطق تاء: ج
  إذا وقفنا على هذه التاء بالسكون، فكيف تنطق ؟: س
  .تنطق تاء ساكنة: ج
  في نطقها متحركة أو ساكنة ؟)  هاء (هل تغير شكل التاء إلى : س
  .ال لم يتغير شكلها بل بقيت على حالها تاء: ج

هنا يذكِّر المعلم طالبه بكيفية نطق التاء المربوطة في حال الوقف عليها بالسكون، وينبههم إلى               
  .مالحظة الفرق بين التاءين في النطق

  :مواضعها في األسماء* 
  :ترجع الكلمات التالية) اسم، فعل، حرف  ( إلى أي نوع من أنواع الكلمة: س

  .هذه الكلمات أسماء: جماعات، أرجوحات ؟   ج
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  .جماعة، أرجوحة: هات مفرد الكلمات السابقة ؟   ج: س
  .نوعه جمع مؤنث سالم: ما نوع جمع الكلمات السابقة ؟ ج: س
  بيت، زيت، وقت ؟ : ما جمع الكلمات المفردة: س
  . أوقات – زيوت –بيوت : ج
  .يسمى جمع تكسير: ماذا يسمى هذا الجمع ؟   ج: س
  ماذا تالحظ على مفرد الكلمات السابقة وجمعها ؟: س
  .انتهاء تلك الكلمات بتاء مفتوحة: ج
   الصامت، التوت؟:ما حركة الحرف الذي يسبق التاء المفتوحة في الكلمات : س
  ).توت ( ، والسكون في كلمة )الصاِمت ( الكسرة في كلمة : ج
  ؟ )سكوت (ما الفعل الذي ُأخذت منه كلمة : س
  .الفعل سكت، وكلمة سكوت مصدر: ج
  :مواضعها في األفعال* 
  ؟) هبت، استقرت، ترجلتُ:( إلى أي نوع من أنواع الكلمة تُصنف الكلمات: س
  .هذه الكلمات أفعال: ج
   ؟هل التاء في آخر األفعال السابقة من أصل الفعل أم ال ؟ ولماذا: س
  .هب واستقر وترجَل: ال، ليست من أصل الفعل؛ إلمكان حذفها منه، فنقول: ج
  ماذا تسمى التاء المفتوحة الساكنة والمتحركة الداخلة على آخر األفعال السابقة ؟: س
إذا كانت التاء ساكنة فإنَّها تسمى تاء التأنيث، وإذا كانت التاء متحركة فإنهـا تـسمى تـاء              : ج

  .الفعل
  نَبتَ ، استقرتْ ؟: ما الفرق بين التاء المفتوحة في آخر الفعلين: س
  .فهي للتأنيث) استقرتْ ( أصلية؛ ال يمكن حذفها، أما في ) نَبتَ ( التاء في الفعل : ج
  هاِت أفعاالً تكون التاء المفتوحة في آخرها أصلية ؟:س
  .إلخ.. كبت – التفت – اقتات – مات – سكت – بات –فات : ج
 :اضعها في الحروفمو* 

  ؟) ليتَ ، التَ ، لعلتَ ، ثُمتَ : ( ما نوع الكلمات اآلتية من أنواع الكلمات: س
  .نوعها حروف: ج
  هل التاء المفتوحة في هذه الحروف أصلية أم زائدة ؟ ولماذا ؟: س
؛ إذ ال يمكن حذفها من هاتين الكلمتين، وحروف زائـدة       ) الت   –ليت  ( حروف أصلية في    : ج
  ).لعلت ، ثُمتَ ( اللفظ في تفيد
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  :استنتاج التاء المفتوحة* 
  :بعد المناقشة السابقة يوجه المعلم إلى طلبته بعض األسئلة التي تؤدي إلى االستنتاج اآلتي

  :تعريف التاء المفتوحة
  .ساكنة عند الوقف عليها، وتبقى على حالها، وال تنقلب هاء) تاء ( هي التاء التي تنطق 

  :مواضعها
  :ترسم التاء مفتوحة في المواضع اآلتية

  :في األسماء إذا كان االسم.1
  .بيوت ، أوقات ، أصوات: جمع تكسير، وينتهي مفرده بتاء مفتوحة، مثل. أ
 . جماعات –شجرات : جمع مؤنث سالماً، مثل . ب

  .التوت، الصامت: مفرداً، وكان الحرف الذي قبل التاء المفتوحة ليس مفتوحاً ، مثل. ج
  .سكوت: مصدراً لفعل منته بالتاء المفتوحة، مثل. د

  .تحت: ظرفاً، مثل. هـ
  :في األفعال .2
  .ثَبتَ ، خَفَتَ: في الفعل المنتهي بتاء أصلية، مثل. أ
 ).بدَأتْ : ( أو تاء التأنيث، مثل) جلستُِ:( في الفعل المنتهي بتاء الفاعل، مثل . ب

  :في الحروف.3
  .الت ، ليت ، ثُمت: مثل

  :تقويم الدرس .5
ء المربوطة، والكلمـات المنتهيـة بالتـاء        االكلمات المنتهية بالت  آلتية  استخرج من األمثلة ا   : أ  

  : المفتوحة، وعلّل سبب كتابتها بهذه الصورة
  

كلمات التـاء     األمثـــــلة
  المربوطة

ــاء   الســــبب ــات التـ كلمـ
  المفتوحة

  الســـبب

          . اشتركت المرأة في الجهاد-
          . الياقوت من األحجار الكريمة-
          . تعيش المؤمنات حياة هانئة-
           شاهدت بيوت إخوة أعزاء-
          . نبت الشجر نباتاً حسناً-
          . ليت الشباب يعود ثمت يستمر-
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، واكتبهـا  )ت ، ة (اقرأ الكلمات، ثم أكمل كل كلمة بحرف واحد من الحـرفين التـاليين    : ب  

  :لقوسينصحيحة بين ا
  ...(         )، ِمسطر...(           )، ممرضا...(       )، محاما...(       )ثبـ
  ...(          ).،  صمْـ...(           )، بونابر...(        )، حانو...(      )ِمبرا

  يناتيالتع. 6
واسـتخرج  ،  2للصف الخامس األساسي ، الدرس األول ص      " لغتنا الجميلة "ارجع إلى كتاب    *

  .منه الكلمات المنتهية بالتاء المربوطة، والمنتهية بالتاء المفتوحة، وصنِّفها في عمودين
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  الدرس الثاني
  التدريب على كتابة التاء المربوطة وهاء الغائب

  .حصة: زمن التدريس* 
  :األهداف السلوكية للدرس* 

  .جهرية خالية من األخطاء معبرة عن المعنى أن يقرأ الطالب النص اإلمالئي قراءة -
  : أن يوضح الطالب المعنى اللغوي لبعض الكلمات الصعبة في النص اإلمالئي، مثل-
  ).نماؤه ، مدِرك ، غامرة  ( 
  . أن يميز بين التاء المربوطة وهاء الغائب في النطق والكتابة-
  .ائب أن يتعرف الطالب إلى الرسم اإلمالئي السليم لهاء الغ-
 أن يكتب الطالب كلمات تنتهي بتاء مربوطة، وأخرى بهاء الغائب كتابة صـحيحة فـي                -

  .جمل من إنشائه
  :محتوى النص اإلمالئي* 

  نزرع ليأكل غيرنا
مر أحد الملوك بشيخ عجوز، أضعف الزمن الطويل جسمه، وأحنى ظهره، وقـد وجـده               

  .يغرس شجر الزيتون، وهو معروف بالبطء في نمائه وإثماره
يا هذا، أراك أقرب إلى آخرتـك مـن         : فتعجب الملك من العجوز، ووقف عنده، وقال له       

دنياك، ثم تغرس شجراً ال أظنك مدركاً ثمره، فكيف تُتِعب نفسك في غرس شجٍر لن تذوق                
  لثمره طعماً ؟

ورثناها عامرة، فال نورثها غامرة، وقد زرع من قبلنا فأكلنا، ونحـن نـزرع             : قال الشيخ 
  .كل من بعدناليأ

  .أحسنت، ومنحه مائة دينار: قال الملك
أيها الملك، إن الشجر يثمر بعد مدة من الزمن، أما شجري فقد أثمر في الحال؛               : قال الشيخ 

  .فأعجب الملك به، ومنحه مائتي ديناٍر أخرى. فحمداً وشكراً هللا
ي العـام مـرتين؛     إن الشجر يثمر في العام مرة واحدة، أما شجري فقد أثمر ف           : قال الشيخ 

  .فحمداً كثيراً هللا رب العالمين
فزاد إعجاب الملك به، وأعطاه ثالثمائة ديناٍر أخرى، ثم انصرف عنـه، وهـو يـضحك                

  ).1987النجار، .( إعجاباً بذكائه
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  :الوسائل التعليمية* 
  . سبورة إضافية لعرض أمثلة الدرس-
  .حرث األرض وجني المحاصيل لوحة مرسوم عليها الوسائل الحديثة المستخدمة في -
  :األنشطة اللغوية* 
  . قراءة الطلبة النص اإلمالئي قراءة صامتة-
  . قراءة المعلم النص قراءة جهرية-
  . مشاركة الطلبة في المناقشة الصفية والتدريبات-
  . كتابة الطلبة في كراسة اإلمالء وعلى سبورة الفصل-
ة بدور الشيخ، وبعضهم اآلخر بدور الملـك فـي     تمثيل األدوار، وذلك بأن يقوم بعض الطلب       -

  .أثناء القراءة الجهرية للنص
  : التدريستإجراءا*  

  :التهيئة. 1
 يتابع المعلم طالبه في أداء التعينات الخاصة بالدرس السابق، ويطلب من بعضهم نماذج من               -

  .اإلجابة
 إلى الطالب السؤالين     يعرض المعلم الصورة المشتملة على وسائل الزراعة الحديثة، ويوجه         -

  :اآلتيين
  ما الوسائل القديمة المستخدمة في عمارة األرض ؟: 1س
  ما الوسائل الحديثة التي تظهرها الصورة في مجال الزراعة ؟ : 2س
  ما الفرق بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة في النطق والكتابة ؟: 3س

 كتابة بعض الكلمـات المنتهيـة بالتـاء         بعد إجابة الطلبة عن السؤال يطلب المعلم من بعضهم        
المربوطة، والمنتهية بالتاء المفتوحة على السبورة، مع إسناد بعـضها إلـى ضـمير الغائـب                

  .مدرسته ، أوقاته: المفرد، مثل
  :عرض النص اإلمالئي. 2
  .قراءة الطلبة النص قراءة صامتة مع وضع خط تحت الكلمات الصعبة المعنى.  أ
 .ة النموذجية للنص اإلمالئي من المعلمالقراءة الجهري.  ب

 :مناقشة الطلبة في الفهم العام للنص اإلمالئي باألسئلة اآلتية.  ج

  ماذا كان يعمل الشيخ العجوز عندما مر به الملك ؟: 1س
  لماذا تعجب الملك من الشيخ العجوز ؟: 2س
  ما الحكمة التي تستفيدها من جواب الشيخ العجوز للملك ؟: 3س
  .ة المعنى اللغوي للمفردات الصعبة الموجودة في النص اإلمالئيمناقش. د
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  .تمثيل طالبين من الطلبة النص اإلمالئي في أثناء القراءة الجهرية النموذجية. هـ
  :شرح القاعدة اإلمالئية. 3

  .عرض أمثلة الدرس، وقراءتها قراءة جهرية من بعض الطالب.      أ
  :أمثلة الدرس

 يغـرس شـجر   وجـده ، وقد ظهـره  وأحنى ،جسمهز أضعف الزمن  مر الملك بشيٍخ عجو -
  .الزيتون

 .إثماره ونمائه شجر الزيتون بطيء في -

 .عنده تعجب الملك من الشيخ، ووقف -

 .ثمره يغرس الشيخ العجوز شجراً ربما ال يدرك -

 .غامرة، فال نورثها عامرةورثناها :  قال الشيخ العجوز-

-ردينارائةم فمنحه الملك بالشيخ  س . 

، أما شجري فقد أثمر     واحدة مرة من الزمن وربما في العام       مدةالشجر يثمر بعد    :  قال الشيخ  -
 . دينارثالثمائة أعطاه، وبهفي الحال،؛ فزاد إعجاب الملك 

 .بذكائهوهو يضحك إعجاباً عنه  انصرف الملك -

  :مناقشة هذه األمثلة على النحو اآلتي.  ب 
  لتي تحتها خط في األمثلة السابقة ؟بم انتهت الكلمات ا: س
  .انتهت بالتاء المربوطة: ج
  كيف تلفظ التاء المربوطة في هذه الكلمات إذا وقفنا عليها بالسكون؟ وعند وصلها ؟: س
  .ساكنة عند الوقف، وعند وصلها تلفظ تاء) هاء ( تلفظ : ج
  بم انتهت الكلمات التي كتبت بخط مائل في هذه األمثلة ؟: س
  .هت بالهاءانت: ج
  كيف تلفظ هذه الهاء عند الوقف عليها ؟ وعند وصلها ؟: س
  . تلفظ هاء ساكنة في الوقف، وهاء متحركة في الوصل: ج
  ما الفرق في الكتابة بين التاء المربوطة والهاء كما يتضح من الكلمات السابقة ؟: س
  .ينالتاء المربوطة وضع فوقها نقطتان، أما الهاء فكُتبت بدون نقطت: ج
ما الحرف الذي يمكن حذفه من أواخر الكلمات دون أن تنقص الحـروف األصـلية مـن          : س

   أعطاه ؟- مدة – عامرة – ظهره –جسمه : الكلمة
  .أعطى: ظهر، أعطاه: جسم، ظهره: جسمه: يمكن حذف الهاء من الكلمات: ج
  ماذا يعني لك إمكان حذف الهاء من الكلمات السابقة ؟: س
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لهاء ليست أصلية في الكلمة، وإنما جاءت زائدة، فهي كلمة مـستقلة تـسمى              يعني أن هذه ا   : ج
  .ضمير الغائب

  جسمه، ظهره، منحه ؟: إلى من تعود الهاء المتصلة في الكلمات السابقة: س
  .تعود إلى اسم مفرد مذكور سابقاً، وهو الشيخ العجوز: ج
   المتصلة بها ؟ماذا تسمى الهاء التي تعود إلى شيء غير مذكور في الكلمة: س
  .تسمى ضمير الغائب أو هاء الغائب: ج
  ما نوع الكلمات التي انتهت بالتاء المربوطة في أمثلة الدرس ؟: س
  .نوعها أسماء: ج
  ما نوع الكلمات التي انتهت بالهاء في أمثلة الدرس ؟: س
، وهـي وجـده، منحـه، أعطـاه، ،          وأفعالجسمه، ظهره، نمائه، إثماره،     : ، وهي أسماء: ج

  .به، وعنه: ، وهيوحروف
بعـد  ثمـره   انطق الكلمتين اللتين تحتهما خط في المثال مضبوطتين بالشكل يظهر الشجر            : س
   من الزمان ؟مدٍة
  .   مدٍة-ثمره  : ج
، والتاء المربوطة في كلمـة   )ثمره  (ما الفرق في النطق والكتابة بين هاء الغائب في كلمة           : س
  عند وصلهما ؟) مدٍة (
هاء الغائب نُطقت بالضمة من غير تنوين، والتاء المربوطة نُطقـت بتنـوين              : لنطقفي ا : ج

  .الكسر
  .فهاء الغائب وضع عليها ضمة واحدة، والتاء المربوطة وضع تحتها كسرتان: أما في الكتابة

  : االستنتاج 4
  :المناقشة السابقة لألمثلة يكتب المعلم على السبورة االستنتاج اآلتيبعد 

  :يأتيالفرق بين التاء المربوطة وهاء الغائب فيما يتمثل 
هاء ساكنة عند الوقف عليها، وتاء عند وصلها، كما تنطق  التاء المربوطة تنطق: في النطق. أ

  ).مرةٌ ( بالتنوين، مثل 
  ).كتابه : (  مثلها تنطق هاء في الوقف والوصل أما هاء الغائب فإن *
(  فوقها نقطتان، ويرسم عليه التنوين إذا لم يكن بالكلمة التاء المربوطة يوضع: في الرسم. ب

ولم تكن مضافة إلى ما بعدها، أما هاء الغائب فال يوضع فوقها نقطتان، وتُرسم عليها ) أل 
  .الحركة بدون تنوين

  .التاء المربوطة تأتي في أواخر األسماء فقط دون الحروف واألفعال: في المواضع. ج
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أعطاه ، : ( ، وباألفعال، مثل)إثماره، نماؤه : ( باألسماء، مثلأما هاء الغائب فتتصل
  ).به، عنه : (، وبالحروف، مثل)منحه

  :تقويم الدرس. 5
  ).ه ،ة ( اقرأ الكلمات ثم أكمل الكلمات الناقصة بحرف واحد من الحرفين التاليين. أ

  .. .ل.. من ال جا..  العلم جا-
  .. .سيرتـ..  الرجل الصادق محمود-
  .على كل مواطن..  الوطن واجبـ.. ايـ حم-
 الفقرة اآلتية في أوراق خارجية ثم يأخذها؛ -تطبيقا للدرس–يملي المعلم على طلبته . ب

  :لتصحيحها، وبعد ذلك يعيدها إلى الطالب؛ لتصويب الخطأ
الصدق فضيلة عظيمة، وخصلة نبيلة، وفائدته كبيرة للفرد والجماعة، لذلك أمرت به 

وية، ودعت إليه الرسل، ونادت به الدعاة، وأما الكذب فهو عادة ذميمة نهانا الشرائع السما
  .سبحانه وتعالى عنه في كتابه الكريم، فإذا مات اإلنسان عليه خسر نفسه

  :يناتيالتع. 6
, 19للصف الخامس واستخرج من التدريب صفحة " لغتنا الجميلة"ارجع إلى كتاب 

 والكلمات المختومة بالهاء،وضع كالً منها في العمود الكلمات المختومة بالتاء المربوطة ،
  :المناسب

  الكلمات المختومة بالهاء  الكلمات المختومة بالتاء المربوطة
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  الدرس الثالث
  :تطبيق على الوحدة الثالثة

  التاء في آخر الكلمة بنوعيها، وهاء الغائب
  "إمالء اختباري" 

  
  .حصة واحدة:زمن التطبيق* 
  :داف السلوكية لالختبار اإلمالئياأله* 

  : بعد تطبيق هذا االختبار أن يكون قادراً على تحقيق األهداف التاليةيتوقع من الطالب    
  .أن يتعرف الطالب إلى زمن تطور الكتابة العربية -
 .أن يتذكر الرسم اإلمالئي الصحيح للتاء المربوطة والمفتوحة وهاء الغائب -

 .التاء بنوعيها، وهاء الغائبأن يميز بين مواضع كتابة  -

 .أن يتذوق الجمال المرتبط بإتقان رسم الحروف والكلمات العربية  -

 .أن يكتب النص اإلمالئي الذي يملَى عليه دون أخطاء إمالئية -

 .أن يصوب األخطاء اإلمالئية التي قد يقع فيها -

  :نص اإلمالء االختباري* 
  الكتابة العربية

ة نحو النضج والكمال، واستكمال الصورة النهائية التي استقرت عليها بدأ تطور الكتابة العربي
اليوم مع حركة التأليف العربية، وقد بدأت هذه الحركة تشق طريقها إلى الوجود منذ عصر 

معاوية، ومما عرف عن الخليفة األموي أنه كان ينام ثلث الليل، ثم يقوم لينهض بأعباء 
الفيومي، .(  هذا الخليفة قدوة، يهتدي به، ويحتذي حذوهالخالفة، وليت كل مسؤول يتخذ من

1988.(  
  :الوسائل التعليمية* 
  . سبورة إضافية يعرض عليها النص في أثناء عملية التصحيح-
  . الطباشير الملونة-
  . كراسات اإلمالء-
  :األنشطة اللغوية* 
  . مشاركة الطالب في المناقشة التي يجريها المعلم-
  .لنص اإلمالئي الذي يمليه عليهم المعلم كتابة الطالب ا-
  . تصحيح الطالب أخطاءهم اإلمالئية بأنفسهم تحت إشراف المعلم-
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  اإلمالء والتصح:  قراءة الطالب النص اإلمالئي بعد عمليتي-
  :إجراءات إمالء النص االختباري* 
  :التهيئة. 1

  :تهيئة المعلم طلبته للنص اإلمالئي بما يأتي
 طلبته في القواعد اإلمالئية الخاصة بالتاء المربوطة والتاء المفتوحة، وهـاء            مراجعة المعلم . أ

  :الغائب على النحو اآلتي
  ما الفرق بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة في الكتابة ؟: 1س
  ما الفرق بين التاء المربوطة وهاء الغائب في الكتابة ؟: 2س
مكتبة، والة،  :ة، وبعضها اآلخر بالتاء المفتوحة    لماذا كتبت بعض الكلمات بالتاء المربوط     : 3س

  صالة، بيوت، عالمات، حوت، ثُبوت، صمت، ليت ؟
   قارئ ؟- بطيء-أنشأ: لماذا كتبت الهمزة في أواخر الكلمات بهذه الصورة: 4س
  :التهيئة للنص اإلمالئي. ب
ـ             – العلـم  : ( ل تهيئة الطلبة للنص من خالل عرض المعلم لوحة مكتوبا عليها حكمة معينة، مث

إلخ، بحيث تكون هذه الحكمة مكتوبة بنماذج مـن الخطـوط           )...الصبر مفتاح الفرج    (،  )نور  
خط النسخ، وخط الرقعة، والخط الكوفي، ويبين المعلم لطالبـه أسـماء هـذه              : العربية وهي   

 الخطوط ، والفرق بينها في الكتابة، ويلفت انتباه الطلبة إلى جمال الخط العربي، وقيمتـه فـي           
  .الكتابة

  .قراءة المعلم النص اإلمالئي قراءة جهرية نموذجية؛ ليلم الطلبة بفكرته العامة. 2
 :مناقشة الطلبة في الفهم العام للنص اإلمالئي عن طريق األسئلة اآلتية. 3

  متى بدأ تطور الكتابة العربية ؟: س
  في أي عصر بدأت حركة التأليف العربية ؟: س
  .مالئي للمرة الثانية؛ ليستعد الطلبة للكتابة اإلمالئيةقراءة المعلم النص اإل. 4
إمالء المعلم النص على طالبه جملة جملة، مع مراعاة إخراج الحـروف مـن مخارجهـا          . 5

  .الصحيحة
  .قراءة المعلم النص اإلمالئي بعد عملية اإلمالء؛ لتدارك النقص فيما كتبوا. 6
  :تصحيح النص اإلمالئي بما يأتي. 7
نص اإلمالئي المدون على السبورة اإلضافية أمام الطلبة؛ بحيث تكـون الكلمـات             عرض ال . أ

  .المستهدفة مكتوبة بلون مخالف
اكتشاف الطلبة أخطاءهم اإلمالئية، بالنظر إلـى النمـوذج الـصحيح للـنص اإلمالئـي،                    . ب

  .ووضع خط تحت الكلمة الخطأ
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ق كتابة صواب الكلمات الخطأ في الـصفحة        تصويب الطلبة أخطاءهم اإلمالئية، عن طري     .  ج
  ..المقابلة في سياق الجمل الخاصة بها

حصر المعلم األخطاء الشائعة في كتابة الطلبة، وبيان صوابها عن طريق األمثلة، وربطهـا       . د
  .بالقواعد اإلمالئية التي درسوها

  .جمع المعلم كراسات اإلمالء من الطلبة؛ للتأكد من عملية التصحيح . هـ
  .يكلف المعلم طلبته واحداً بعد اآلخر قراءة النص اإلمالئي قراءة جهرية نموذجية. 8
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  :اختبار المهارات اإلمالئية): 5(ملحق ال
  

  االختبار اإلمالئي للصف الخامس األساسي
  

  :ـة/عزيزي الطالب
لمكان المخصص لذلك، مع أمامك مجموعة أسئلة في اإلمالء، وعليك أن تجيب عنها في ا

العلم بأن إجابتك لن تؤثر على درجاتك في مادة اللغة العربية؛ وإنما هي لغرض البحث 
  .العلمي فقط، لذا يرجى الدقة في قراءة األسئلة واإلجابة عنها

  
  :بيانات خاصة بالطالب

  :..........................................................اسم الطالب 
  :.....................................................الصف الدراسي 

  :...............................................اسم المدرسة التي يتبع لها 
  .مديرية تربية جنوب الخليل: المديــريــة 
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  )عالمة15 (:السؤال األول
  أمام الكلمة  ) √( لكلمات اآلتية، وضع عالمة  اقرأ ا،ـة/ عزيزي الطالب-)أ  ( 

  :الصحيحة، وصحح الكلمة الخطأ بين القوسين بوضع الهمزة في أول الكلمة أو حذفها
  (.........)اجِلس (.........)                                إسم  
  .)(.........َأِمن   (.........)                                أخٌ  
  انت   (.........)                               إبن(..........)  

  
 أمامك في كل سطر كلمتان إحداهما صحيحة، واألخرى ،ـة/ عزيزي الطالب-)ب ( 

  :خطأ، والمطلوب منك أن تكتب الكلمة الصحيحة منهما بين القوسين
  )الكلمة الصحيحة            (  )2 )                                      ( 1       ( 

  (..............)  يستهزئون                                  يستهزؤون         -
  (..............) ِذئب                                          ذأب              -
   (..............) فأة                                            فئة             -
  (..............) شيء                                           شيأ            -
  (..............)  رُؤوس                                       رءوس        -    

  .)(............. رئيس                                        رأيس            -
  (..............) مضيئاة                                      مضيئة           -
  (..............) واءل                                         وائل            -
  (..............)  تخطءين                                     تُخطئين          -

  

  )عالمة35(:السؤال الثاني
 اقرأ الجمل وأكمل الكلمات الناقصة فيها بوضـع حـرف           ،ـة/ عزيزي الطالب  -) أ   ( 

  ): ء – أ –ئ ( واحد من هذه الحروف 
  .النقي مفيد للجسم ... الهوا .1
 .يومك بذكر اهللا ... ابد .2

 .جيد ... محمد قار .3

 .الطالب الدرس ... قر .4

 ..فصل الربيع يمتاز بالدف .5

  



 182

 فيها وسـط الكلمـة      الهمزة هذه مجموعة من الكلمات رسمت       ،ـة/ عزيزي الطالب  -ب
  :صنفها حسب نوعها

مؤنث ، تفاءل ، فئة ، يأس ، كؤوس ، رئة ، رَأب ، مَؤسـسة ، ِجْئتُـك ، جـزءان ،                       * 
  .مرَؤة، تساءل ، دناءة ، مسألة ، نََأى 

  الهمزة على نبرة  الهمزة على واو  الهمزة منفردة  الهمزة على ألف
        
        
        
        
        

   
  :اآلتية بين سبب كتابة الهمزة في الكلمات ،ـة/ عزيزي الطالب-ج

  الســـــبب  الكلمـــة
    رأََى
    عباْءة
    كُُؤوس
    رَأف

    مَؤسسة
   

  )عالمة30(:السؤال الثالث
 كتبها، ثم ايأتيضع خطَّاً تحت الكلمة الخطأ في كلِّ سطر مما      ،ـة/ عزيزي الطالب  -)أ  ( 

  :بين القوسين
  (...........) . أحدن  – واسعةٌ –عالميةٌُ  .1
2.  نشجاع– قوي – عنصر . (...........) 

3.  نسارعم– ُعمٌل – ِشعار . (...........) 

4.  أعمار– تدريب – نواجب . (............) 

5.  أوطانُن– فاعٌل – امتياز . (............) 

  
  



 183

  : باختيار كلمة من بين القوسيناآلتيةكمل الجمل  َأ،ـة/ عزيزي الطالب-ب
  ) .منظمٍة ، منظمِتن . ( كشفية للشبيبة في العالم ............ توجد أوسع . أ
  ) .كثيرِتن ، كثيرٍة ............ ( تضم الحركة الكشفية أعضاء من دول . ب
   ) .صالِتن ، صالٍت( ودية .............. يرتبط أعضاء الكشافة بـ. ج
  ) .مهرجاناٍت ، مهرجاناِتن ( دولية ................ يشترك الشباب في . د

  ) .يوِمن ، يوٍم .............. ( َأعمل خيراً كلَّ. هـ
  
:  اقرأ الكلمات المنصوبة المنونة اآلتية، ثم رتِّبها في عمـودين     ،ـة/ عزيزي الطالب  -ج

الثاني للكلمات الخطأ، بحيـث تكتبهـا       عمود  الصحيحة، و العمود األول للكلمات المكتوبة     
  :صحيحة في العمود الثالث

  )فتى ، محاميا ، قيمة ، ضوءا ، بنتا ، خطأا ، نساءا ، رجاال ، فتيانا ،فتياتا ( 
الكلمات المنونـة المنـصوبة     

  الصحيحة
الكلمات المنونـة المنـصوبة     

  الخطأ
  الكلمات بعد تصحيحها

      
      
      
      

  
  )عالمة20(:السؤال الرابع

الكلمـات بوضـع التـاء       اقرأ الجمل اآلتية، ثـم أكمـل         ،ـة/  عزيزي الطالـب   -)أ  ( 
  ). ه –  ة –ت (  :المبسوطة أو المربوطة أو الهاء بدل الفراغ

  .الفراغ ... أحب القراءة في أوقا .1
 ... .أخذ محمد قلمـ .2

 .فلسطينيـة ... الخليل مدينـ .3

 .الطالبة الدرس ... كتبـ .4

 ... .القيمـ... لى الجائزحصل الجندي ع .5
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ـة، الكلمات اآلتية خُتم بعضها بتاء مربوطة، وبعـضها اآلخـر بتـاء         / عزيزي الطالب  -ب
مفتوحة، اقرأها ثم ضع الكلمات الصحيحة تحت العمود األول والكلمات الخطأ تحت العمـود              

  : الثاني، ثم صححها في العمود الثالث
  

   ) ، فتاة  ، ُثّمةحدیقة أندیة ، طالبات ، بیوة ،بدأت ، َحَیات ، ُقضات ، الصامة ،( 
  صواب الكلمات الخطأ  الكلمات الخطأ  الكلمات الصحیحة

.....................................  

.....................................  
...................................  

....................................  

...................................  
....................................  
...................................  

.....................................  

....................................  

....................................  

....................................  
.....................................  
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  :مفتاح تصحيح االختبار ):6(ملحق ال
  

  )عالمة15 (:السؤال األول
  .اسم،  أخ،  ابن،  اجلس،  أمن،  أنت: أ
  .يستهزئون،  ذئب،  فئة،  شيء،  رؤوس،  رئيس،  مضيئة،  وائل،  تخطئين: ب

  ) عالمة35:(السؤال الثاني
  .ء،  دفأقر،  ئ،  قارأد،  ابءالهوا: أ
  الهمزة على نبرة    الهمزة على واو       الهمزة منفردة        الهمزة على ألف: ب

         يأس                    تفاءل                مؤنث                رئة
        رأب                     جزءان              كؤوس               جئتك

  مسألة                    تساءل               مؤسسة              فئة                 
         نأى                     دناءة                مرؤة

   الســــبب                           الكلمة: ج
                .يناسبها األلف الفتحةألن حركة الهمزة فتحة وما قبلها مفتوح ورَأى                           . 1
  .ألنها سبقت مد غير متصل وهو األلفعباْءة                          . 2
  .حركة الهمزة ضم وما قبلها مضموم والضم يناسبه الواوكُُؤوس                          . 3
  .يناسبها األلف ا قبلها مفتوح والفتحةألن حركة الهمزة فتحة وم                               رَأف. 4
                               حركة الهمزة فتح وما قبلها مضموم والضم أقوى من الفتحمَؤسسة. 5

  .                                                   ويناسبه الواو
  )عالمة30: (السؤال الثالث

  .طانأحد،  شجاع،  مسارع،  واجب،  أو: أ
  .منظمٍة،  كثيرٍة،  صالٍت،  مهرجاناٍت، يوٍم: ب
  الكلمة بعد تصحيحها      الكلمة المنونة الخطأ        الكلمة المنونة الصحيحة: ج

        فتًى                               خطأا                      خطًأ
                نساء     محامياً                             نساءا        

       قيمةً                               فتياتا                      فتياٍت
      ضوءاً
      بنتاً

     رجاالً، فتاناً
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  )عالمة20: (السؤال الرابع

  .أوقات،  قلمه،  مدينة،  كتبت،  الجائزة،  القيمة: أ
     صواب الكلمة الخطأ           الكلمة الخطأ            الكلمة الصحيحة: ب

      بدأت                          حيات                     حياة
      أندية                          قضات                     قضاة

      طالبات                        الصامة                   الصامت
    بيوة                      بيوت    حديقة                        

      فتاة                            ثَمة                       ثمت
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  )7(الملحق 

جدول مواصفات بناء اختبار المھارات االمالئیة وعدد الكلمات ووزنھا النسبي  والمستوى 

  المعرفي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عدد   المبحث  الوحدة
  الكلمات

لوزن ا
  النسبي

المستوى 
  المعرفي

 تطبیق  %13.33  10  التنوین في حالة النصب  الوحدة االولى  تطبیق  %13.33  10  التنوین في حالتي الرفع والجر
قطع (الھمزة في أول الكلمة 

 تطبیق  %8.00  6  )ووصل

  الوحدة الثانیة تطبیق  %38.67  29  الھمزة في وسط الكلمة على یاء
لمة مفردة على الھمزة في آخر الك
 تطبیق  %6.67  5  ألف

التاء المربوطة والتاء المفتوحة   الوحدة الثالثة
 تطبیق  %20.00  15  وھاء الغائب

    %100  75  المجموع
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  : نماذج من صور تطبیق البرنامج المقترح):8(ملحق ال
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  :قائمة بأسماء المحكمين: )9(ملحق ال
  
  مكان العمل  االسم  الرقم
  جامعة القدس  أحمد فهيم جبر. د.أ  1
  جامعة القدس  محسن محمود عدس. د  2
  جامعة القدس  دانعفيف زي. د  3
  جامعة القدس  محمود أبو سمرة. د  4
  جامعة القدس  إبراهيم عرمان. د  5
  جامعة الخليل  كمال خليل يونس. د  6
  يطا/ةمدرسة الكرمل وجامعة القدس المفتوح  د تيسير أبو عرام  7
  موجه لغة عربية في تربية جنوب الخليل  محمود أبو رضوان. أ  8
  عربية في تربية جنوب الخليلموجه لغة   تيم داود. أ  9

  ماجستير لغة عربية/ المفتوحةجامعة القدس  أكرم القواسمة. أ  10
  موجه لغة عربية في تربية جنوب الخليل  محمد حريبات.أ  11
  ماجستيرلغةعربية/  مدرسة ابن تيميةمدير  موسى نجادة. أ  12
  ماجستير لغة عربية/مدرسة ذكور خلة المية  ناصر الطميزي. أ  13
  مدرسة خلة المية الثانوية  شريفة حريزات. أ  14
  مدرسة بنات رقعة األساسية  ضيف اهللا رسمية عمر .أ  15
  مدرسة خلة المية األساسية  أمين عمايرة. أ  16
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  فهرس المحتويات
       الصفحة  المحتوى  الرقم

  أ  اإلھداء  1
  ب  اإلقرار  2
  ت  الشكر والتقدیر  3
  ث  لخص الدراسةم  4
5  Abstract ج  
    خلفية الدراسة وأهميتها: الفصل األول  6

1  

  1  مقدمة الدراسة  7

  6  مشكلة الدراسة وأسئلتها  8

  6  أهداف الدراسة  9

  7  أهمية الدراسة  10

  7  فرضيات الدراسة  11

  8  محددات الدراسة  12

  9  مصطلحات الدراسة  13

  12  راسات السابقةاإلطار النظري والد: الفصل الثاني  14

  12  تعريف اإلمالء  15

  14  أهمية تدريس اإلمالء في مناهج تعليم اللغة العربية  16

  16  أسس تدريس اإلمالء، واختيار موضوعاته  17

  17  أسباب األخطاء اإلمالئية  18

  22  شيوع األخطاء اإلمالئية  19

  24  أهداف تدريس اإلمالء  20

  25  أنواع اإلمالء وطرائق تدريسه  21

  31  طرق تصحيح اإلمالء  22

  33  مشكالت الكتابة العربية المرتبطة بتدريس اإلمالء  23

  38  طرائق عالج الضعف اإلمالئي  24

  41  البرامج العالجية في العملية التربوية، وعالقتها باإلمالء  25

  49  الدراسات السابقة  26

  49  الدراسات العربية  27

  64  الدراسات األجنبية  28
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  71  تعقيب على الدراسات السابقة  29

  78  الطريقة واإلجراءات: الفصل الثالث  30

  78  منهج الدراسة  31

  78  مجتمع الدراسة  32

  78     عينة الدراسة  34

  79    أدوات الدراسة  35

  87  الدراسةإجراءات   36

  89  متغيرات الدراسة  37

  89  المعالجة اإلحصائية       38

  91  ج الدراسةنتائ: الفصل الرابع  39

  91النتائج المتعلقة بالفرضية األولى                                                         40

  92النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية                                                       41

  93                                     النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة                   42

  97  مناقشة النتائج والتوصيات: الفصل الخامس  43

  97  المقدمة  44

  97  مناقشة النتائج                     45

  97  مناقشة نتائج الفرضية األولى  46

  98  مناقشة نتائج الفرضية الثانية  47

  99  مناقشة نتائج الفرضية الثالثة  48

  101  صياتالتو  49

  103  المراجع  50

  104  المراجع العربية  51

  114  المراجع األجنبية  52

  116  المالحق  53

  195  فهرس الجداول  54

  196  فهرس المالحق  56

  197  فهرس المحتويات  57
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  فھرس المالحق
  الصفحة  الملحق  الملحقرقم 

  117  توزيع إفراد مجتمع الدراسة حسب المدرسة والجنس  1

  120  تحكیم البرنامج المقترحنسخة   2
  123  البرنامج المقترح في عالج األخطاء اإلمالئية  3

  132  وحدات البرنامج المقترح عالج األخطاء اإلمالئیة  4
  180  اختبار المھارات اإلمالئیة    5
  185  مفتاح تصحيح االختبار  6

  187  جدول مواصفات بناء اختبار المهارات اإلمالئية  7

  188  صور تطبیق البرنامج المقترحنماذج من   8
  191  قائمة بأسماء المحكمین  10
  192  كتاب عمادة الدراسات العلیا إلى مدیریة التربیة والتعلیم لجنوب الخلیل  11
  194  كتاب مدیریة التربیة والتعلیم في جنوب الخلیل إلى مدیري المدارس ومدیراتھا  12
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  فهرس الجداول

  
         الصفحة  عنوان الجدول  ولالجد

  79  .فراد مجتمع الدراسة حسب المدرسة والجنسأتوزيع    1.3

 درجة األخطاء اإلمالئية  للفروق في   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية       1.4
 الشائعة في كتابات طلبة الصف الخامس األساسي تبعا لمتغيرات الطريقة           العربية

  .هماوالجنس والتفاعل بين
  

91  

  93   المقترحثر استخدام برنامجأ  لمعرفة)ANCOVA(نتائج اختبار تحليل التغاير   2.4

 للفـروق فـي   )Estimated Marginal Means(المتوسطات الحسابية المعدلـة  3.4
  .المجموعتين

  

93  

 في للفروق )Estimated Marginal Means(المتوسطات الحسابية المعدلة  4.4
  .والجنسالمجموعتين 

95  

 
  
 
 

  
  
  

 
  


