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 ملخص الدراسة

  
ء  اإلمـال هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى فعالية برنامج مقترح لعالج صعوبات تعلـم             

  .محافظة خان يونسلدى طلبة الصف السابع األساسي في 
  :تتحدد مشكلة الدراسة بطرح السؤال الرئيس التالي

ما مدى فعالية برنامج مقترح في عالج صعوبات تعلم اإلمالء لدى طلبـة الـصف الـسابع                  * 
  األساسي في محافظة خان يونس؟

  :التاليةويتفرع من هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية 
 ما هي صعوبات تعلم اإلمالء من وجهة نظر معلمي اللغة العربية لدى طلبة الصف الـسابع                 -1

  األساسي؟
   ما مستوى صعوبات تعلم اإلمالء لدى طلبة الصف السابع األساسي؟ 

ا البرنامج المقترح في عالج صعوبات تعلم اإلمالء لدى طلبة الصف السابع األساسي فـي       م -3
  ونس؟محافظة خان ي

بين متوسط درجات تحـصيل   a ≥  (0.05( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
الذين يدرسون موضوعات اإلمالء التي تحتوي على صعوبات        (طلبة المجموعة التجريبية    

ومتوسط درجات تحـصيل طلبـة المجموعـة        ) تعلم من خالل برنامج المعالجة المقترح     
ت اإلمالء التي تحتوي على صعوبات تعلم بالطريقـة         الذين يدرسون موضوعا  (الضابطة  
  تعزى لمتغير الطريقة؟ ) التقليدية

بين متوسط درجـات تحـصيل       a ≥ (0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         
الذين يدرسون موضوعات اإلمالء التي تحتوي على صعوبات        (طلبة المجموعة التجريبية    

 على االختبار قبل وبعد تطبيق البرنامج؟) ة المقترحتعلم من خالل برنامج المعالج

بين متوسط درجـات تحـصيل       a ≥ (0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         
الذين يدرسون موضوعات اإلمالء التي تحتوي على صعوبات        (طلبة المجموعة التجريبية    

طالبـات المجموعـة    ومتوسط درجات تحصيل    ) تعلم من خالل برنامج المعالجة المقترح     
 التجريبية في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي تعزى لمتغير الجنس؟
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بين متوسط درجـات تحـصيل       a ≥ (0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         
 طلبة الصف السابع األساسي تعزى للتفاعل بين الطريقة والجنس؟

 : التاليةولإلجابة عن األسئلة السابقة تم وضع الفرضيات
بين متوسط درجات تحـصيل   a ≥  (0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -

الذين يدرسون موضوعات اإلمالء التي تحتوي على صعوبات        (طلبة المجموعة التجريبية    
ومتوسط درجات تحـصيل طلبـة المجموعـة        ) تعلم من خالل برنامج المعالجة المقترح     

موضوعات اإلمالء التي تحتوي على صعوبات تعلم بالطريقـة         الذين يدرسون   (الضابطة  
  . تعزى لمتغير الطريقة) التقليدية

بين متوسط درجات تحـصيل      a ≥ (0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          -
الذين يدرسون موضوعات اإلمالء التي تحتوي على صعوبات        (طلبة المجموعة التجريبية    

  .على االختبار قبل وبعد تطبيق البرنامج)  المعالجة المقترحتعلم من خالل برنامج
بين متوسط درجات تحـصيل      a ≥ (0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          -

الذين يدرسون موضوعات اإلمالء التي تحتوي على صعوبات        (طلبة المجموعة التجريبية    
جات تحصيل طالبـات المجموعـة      ومتوسط در ) تعلم من خالل برنامج المعالجة المقترح     

 .التجريبية في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي تعزى لمتغير الجنس

بين متوسط درجات تحـصيل      a ≥ (0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          -
  .طلبة الصف السابع األساسي تعزى للتفاعل بين الطريقة والجنس

ويتمثل مجتمع الدراسـة فـي طلبـة    ، لمنهج البنائي التجريبيواستخدم الباحث في هذه الدراسة ا     
الصف السابع األساسي في المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة خان يـونس             

منهم ، طالباً وطالبة ) 136(وتكونت عينة الدراسة من     ، )م2009 – 2008(للعام الدراسي   
طالبة من مدرسة دالية    ) 61(اسية للبنين و  طالباً من مدرسة عبد الكريم الكرمي األس      ) 75(

حيث قسمت العينة إلى مجموعتين مجموعة تجريبية وتتكون من         ، الكرمل األساسية للبنات  
  .طالبة) 31(طالباً و) 39(طالبة ومجموعة ضابطة تتكون من ) 30(طالباً و) 36(

) رنـامج المقتـرح   الذين يدرسون بطريقـة الب    (وقام الباحث بتدريس طلبة المجموعة التجريبية       
  ).الذين يدرسون بالطريقة التقليدية(والمجموعة الضابطة 

  :وتمثلت أدوات الدراسة فيما يلي
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  .استبانة نصف مفتوحة توضح صعوبات تعلم اإلمالء من وجهة نظر المعلمين
 .اختبار إمالئي تشخيصي يحدد صعوبات التعلم لدى طلبة الصف السابع األساسي

 . اختبار إمالئي تحصيلي

 . برنامج مقترح لعالج صعوبات التعلم لدى طلبة الصف السابع األساسي

وقد قام الباحث بتحديد صعوبات تعلم اإلمالء من خالل االستبانة واالختبار التشخيصي ثـم قـام     
ومن ثم طبق االختبار القبلـي علـى الجمـوعتين التجريبيـة           ، بضبط المتغيرات المستقلة  

طبق ، بواقع حصتين أسبوعياً  ، ة التي استغرقت ثمانية أسابيع    وبعد تنفيذ التجرب  ، والضابطة
  :واستخدم األساليب اإلحصائية التالية، االختبار البعدي

  التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية
 للتعرف إلـى الفـروق بـين    T.test independent sample""لعينتين مستقلتين " ت"اختبار 

 .ضابطة للتحقق من الفرضين األول والثانيالمجموعتين التجريبية وال

للتعرف إلى الفروق بـين التطبيقـين   " T.test paired sample"لعينتين مرتبطتين " ت"اختبار 
القبلي والبعدي ألدوات الدراسة على المجموعة التجريبية، للتحقق من الفرضـين الثالـث             

 .والرابع

ضية الرابعة التي تقيس التفاعل بين الطريقة تحليل التباين الثنائي واستخدم الختبار صحة الفر
 .والجنس

  :وكانت النتائج كاآلتي
بين متوسط درجات تحصيل  a ≥  (0.05(  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -1   

الذين يدرسون موضوعات اإلمالء التي تحتوي على صعوبات        (طلبة المجموعة التجريبية    
ومتوسط درجات تحـصيل طلبـة المجموعـة        ) المقترحتعلم من خالل برنامج المعالجة      

الذين يدرسون موضوعات اإلمالء التي تحتوي على صعوبات تعلم بالطريقـة           (الضابطة  
  . تعزى لمتغير الطريقة لصالح المجموعة التجريبية) التقليدية

  
بين متوسط درجـات تحـصيل    a ≥ (0.05(  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -2

 تعـزى   تجريبية المجموعة ال  الباتلمجموعة التجريبية ومتوسط درجات تحصيل ط      ا بطال
 .لمتغير الجنس لصالح اإلناث



 ع 
 

بين متوسط درجات تحـصيل   a ≥ (0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى       -3
  .طلبة الصف السابع األساسي تعزى للتفاعل بين الطريقة والجنس

 

  : التوصيات
ضوء نتائج الدراسة باستخالص بعض التوصيات التي قد تفيد كليـات       قام الباحث في    

  :وأيضا واضعي المناهج ومنها، التربية في الجامعات واإلشراف التربوي والمعلمين

  .أهمية العناية بالتلميذ في اللغة العربية في الصفوف الدراسية األولى - 1

 .ي طرائق تدريسهاأهمية إعداد معلم الصف إعداداً جيداً في اللغة العربية وف - 2

وعدم ، متابعة معلم الصف باستمرار من قبل مدير المدرسة والمشرفين التربويين          - 3
االكتفاء بزيارة سنوية شكلية؛ للتأكد من سير العمليـة التعليميـة فـي طريقهـا               

 .الصحيح؛ وذلك لخطورة هذه المرحلة وأهميتها

توى المـديريات  يمكن إعداد مسابقات بين معلمي الصف األول األساسي على مس    - 4
التعليمية ينظمها اإلشراف التربوي يكرم من خاللها المعلم الذي أسهم في تخريج            

  .أكبر عدد من تالميذ صفه يتقنون القراءة والكتابة بشكل أفضل

أهمية إلغاء الترفيع اآللي في الصفوف الثالث األولى؛ حتى يصبح لدينا صـفوفاً              - 5
ومع ،  التعامل مع مهارات التفكير العليا     متجانسة في مستوى التالميذ قادرين على     

  .جميع المواد الدراسية

لالرتقـاء  ، ومتدرباً تدريباً جيـداً   ، يفضل أن يكون المرشد االجتماعي متخصصاً      - 6
  .بالعملية التعليمية

، وإشراكه في العملية التعليمية   ، يمكن تفعيل دور المرشد االجتماعي في المدرسة       - 7
وتصنيفهم وإيجاد الطرائـق    ، خصائص التالميذ وتعاونه مع المعلمين في معرفة      

وإشراكه في وضع برامج عالجية للتغلـب       ، البديلة للتغلب على تدني مستوياتهم    
 . على صعوبات التعلم

وذلـك  ، وكميتها في الصفوف الثالث األولـى     ، يفضل تقليل عدد المواد الدراسية     - 8
 .والكتابة، للتركيز على إتقان القراءة
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واستبدالها في السنوات   ، اعد النحو والصرف لسنوات أعلى    يمكن إرجاء تعليم قو    - 9
 .األولى بقواعد اإلمالء

، ومعالجة في كل مدرسة تتكون من مدير المدرسـة        ،  يفضل تشكيل لجنة متابعة    - 10
واللغـة  ، والرياضـيات ، ومعلمين مميزين في اللغة العربية   ، والمرشد االجتماعي 

وأن يكـون  ، وتقويمها أوالً بأول  ، مدرسةاإلنجليزية لمتابعة العملية التعليمية في ال     
ووضع الخطط العالجية المناسبة للحفاظ على الثـروة        ، محور عملها هو التلميذ   

 .البشرية المتعلمة

وطريقة عرض الموضوعات من شـرح      ،  أهمية إعادة النظر في مناهج اإلمالء      - 11
 .وتقويم

 وأفـضل   ،ومكثفة للمعلمين لتدريبهم على أحـدث     ،  يفضل عقد دورات مستمرة    - 12
 .طرائق التدريس

 .  ضرورة وجود دليل للمعلم لجميع الكتب الجديدة - 13

وفـي  ،  ضرورة تدريس الطالب المعلمين مساقات جامعية في مبحث اإلمـالء          - 14
 طرق تدريسه 

 يفضل تشجيع المعلمين لعمل برامج مناسبة لتالميذهم فـي ضـوء اإلمكانـات              - 15
 .ل النتائجوالوصول ألفض، المتاحة للتغلب على صعوبات التعلم

، وبطيئي التعلم ، وذوي صعوبات التعلم  ،  يمكن تصنيف الطلبة المتأخرين دراسياً     - 16
ووضع كل مجموعة متجانسة في صفوف عالجية لمدة حصة دراسـية واحـدة             

لتزويدهم بالمهارات المتأخرين فيها بطريقة علمية مخطـط لهـا؛ حتـى            ، يومياً
 .يصلوا إلى نفس مستوى أقرانهم العاديين

،  همية وجود غرفة مصادر في أكبر عدد ممكـن مـن المـدارس األساسـية               أ -17
 .ووجود المعلم المتخصص في إدارتها

 . والمادية للمعلم ليستطيع تحقيق رسالته،  أهمية توفير الراحة النفسية -18

، وحمايتها من االختـراق   ،  أهمية تحييد العملية التعليمية عن الخالفات السياسية       -19
  .ي المدمرواالستهداف اإلسرائيل
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                                         Abstract 
This study aimed to identify the effectiveness of a proposed program for 
the treatment of learning difficulties dictaphones seventh grade students to 
the basic province of Khan Younis. 
  
Determined by asking study the problem of the following:  
To what extent is the effectiveness of the program proposed in the 
treatment of learning difficulties in spelling to the seventh grade students in 
the basic of Khan Younis? 
  
Branch and the President of this question the following 
sub-questions:  
1 - What are the difficulties of learning dictation from the viewpoint of 
Teachers of Arabic language students in the seventh grade to the Statute?  
2- What level of learning difficulties spelling the seventh grade students in 
the Statute?  
3 - the proposed program in the treatment of learning difficulties in spelling 
to the seventh grade students in the basic of Khan Younis?  
4- Are there any differences at the level of statistical significance (a ≤ (0.05 
degrees between the average collection of the experimental group students 
(who are studying topics that contain spelling difficulties in learning 
through the program of the proposed treatment) and the average score for 
the collection of the control group students (who are studying topics that 
contain the spelling difficulties in learning the traditional way) due to 
changing the way?  
5- Are there any differences at the level of statistical significance (a ≤ (0.05 
degrees between the average collection of the experimental group students 
(who are studying topics that contain spelling difficulties in learning 
through the program of the proposed treatment) on the test before and after 
implementing the program?  
6- Are there any differences at the level of statistical significance (a ≤ (0.05 
degrees between the average collection of the experimental group students 
(who are studying topics that contain spelling difficulties in learning 
through the program of the proposed treatment) and the average score for 
the collection of students in the experimental group dimensional 
application of the test grades are due to changing gender ?  
7- Are there any differences at the level of statistical significance (a ≤ (0.05 
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degrees between the average collection of seventh grade students the basic 
due to the interaction between the way of sex?  
 
To answer the previous questions have been following the 
development of hypotheses 
  
- No statistically significant differences at the level of (a ≤ (0.05 degrees 
between the average collection of the experimental group students (who are 
studying topics that contain spelling difficulties in learning through the 
program of the proposed treatment) and the average score for the collection 
of the control group students (who are studying topics that contain spelling 
difficulties in learning the traditional way) due to a changing way.  
- No statistically significant differences at the level of (a ≤ (0.05 degrees 
between the average collection of the experimental group students (who are 
studying topics that contain spelling difficulties in learning through the 
program of the proposed treatment) on the test before and after 
implementing the program.  
- No statistically significant differences at the level of (a ≤ (0.05 degrees 
between the average collection of the experimental group students (who are 
studying topics that contain spelling difficulties in learning through the 
program of the proposed treatment) and the average score for the collection 
of students in the experimental group dimensional application of the test 
due to a changing grades sex.  
- No statistically significant differences at the level of (a ≤ (0.05 degrees 
between the average collection of seventh grade students the basic due to 
the interaction between method and gender.  
Used in this study by Banai experimental approach, and the community 
school students in the seventh grade in primary schools of the Directorate 
of Education, Province of Khan Younis, in the academic year (2008 - 2009 
m) and formed the study sample (136) students, of whom (75) students 
from Abdul Karim Karmi schools for boys and core (61) students from the 
School of Caramel Daliat basic blocks, where the sample was divided into 
two groups: experimental group, consisting of (36) and students (30) and a 
female officer, consisting of (39) and students (31) students.  
The researcher taught the students the experimental group (who are 
studying a way that the proposed program) and the control group (who are 
studying the traditional manner).  
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The tools of the study are as follows:  
Half shows the identification of open learning difficulties dictation from 
the point of view of teachers.  
Spelling diagnostic test identifies students with learning difficulties of 
seventh grade statute.  
  .spelling test حتصيلي
A proposed program for the treatment of learning difficulties in the seventh 
grade students Statute.  
The researcher to identify learning difficulties in the spelling of the 
resolution and the diagnostic test and then adjust the independent variables, 
and then applied to test the tribal Aljmootain experimental and control, and 
after the implementation of the experiment, which lasted eight weeks, with 
weekly classes, applied dimensional test, the statistical methods used in:  
Frequencies and arithmetic averages and percentages  
Test the "P" for independent samples "" T.test independent sample to 
identify the differences between the experimental and control groups to 
verify the counts I and II.  
Test the "P" for the two samples associated with "T.test paired sample" to 
identify the differences between the two applications and tribal dimensional 
tools to study the experimental group, in order to verify counts III and IV.  
Bilateral and analysis of variance was used to test the validity of the 
hypothesis that the fourth measure the interaction between method and 
gender. 
  
The results were as follows:  
1 - no statistically significant differences at the level of (a ≤ (0.05 degrees 
between the average collection of the experimental group students (who are 
studying topics that contain spelling difficulties in learning through the 
program of the proposed treatment) and the average score for the collection 
of the control group students (who are studying topics that contain spelling 
difficulties in learning the traditional way) due to changing the way in 
favor of the experimental group.  
 
2 - There are significant statistical differences at the level of (a ≤ (0.05 
degrees between the average collection of the experimental group students 
and the average degree of the collection of the control group students due 
to a variable for the female sex.  
3 - There is no statistically significant differences at the level of (a ≤ (0.05 
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degrees between the average collection of seventh grade students the basic 
due to the interaction between method and gender.  
 
Recommendations:  
The researcher in the light of the results of the study to draw some of the 
recommendations that might be useful for universities and educational 
supervision of teachers, and also the authors of the curriculum, including:  
1 - the importance of attending to the pupil in the Arabic language in the 
classroom first.  
2 - the importance of preparing well-grade teacher in the Arabic language 
and in teaching methods.  
3 - 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.  
4 - can be set up competitions between the first primary grade teachers at 
the district level education by the educational supervision of the honors 
which the teacher who contributed to the largest number of graduate 
students as proficient in reading and writing better.  
5 - The importance of the abolition of automatic promotion in the first three 
grades; so that we can have a homogeneous classes in the level of the 
students are able to deal with higher-order thinking skills, and with all 
subjects.  
6 - would prefer to be a social specialist, well trained and trainees, to 
improve the educational process.  
7 - can activate the role of a social worker at the school, and involvement in 
the educational process, and its cooperation with the teachers to know the 
characteristics of students, classified and find alternative methods to 
overcome the low levels, and involvement in the development of treatment 
programs to overcome the difficulties of learning.  
8 - would prefer to reduce the number of subjects, and quantity in the first 
three rows, in order to focus on the mastery of reading, and writing.  
9 - could be delayed as the rules of education and years of exchange for the 
highest, and replaced in the early years the rules of spelling.  
10 - prefer the formation of a follow-up committee, and addressed in each 
school, consisting of the Director of the school, a social worker, and 
distinguished teachers in the Arabic language, mathematics, and English to 
follow up the educational process in school, and the first evaluation of the 
first, and be the focus of its work is the pupil, and to develop appropriate 
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treatment plans to preserve the wealth of human learning.  
11 - the importance of reviewing the curricula of dictation, and the 
presentation of topics of explanation and evaluation.  
12 - prefer the sessions continued, and intensive teacher training on the 
latest and best methods of teaching.  
13 - the need for a manual for teachers of all the new books.  
14 - Student teachers need to teach university courses in the Study of 
dictation, and in the methods of teaching  
15 - would prefer to encourage the teachers to the work of appropriate 
programs for their students in light of their potential to overcome the 
difficulties of learning, and access to the best results.  
16 - can be classified as delinquent school students, and those with learning 
difficulties, and slow learning, and the status of each homogeneous group 
in the remedial classes for a class one day, to provide them with skills in 
arrears in a planned scientific; to reach the same level as ordinary peers.  
17 - The importance of an in-house sources, the largest possible number of 
basic schools, a teacher and a specialist in management.  
18 - the importance of providing psychological comfort, and material for 
teachers to be able to achieve his mission.  
19 - The importance of the educational process to neutralize the political 
differences, and to protect it from penetration, targeting the Israeli 
devastating.  
 
 

  



1 
  

 
  
  
 
 
 

             الفصل األول 
         اإلطار العام للدراسة

                    

  . مقدمة الدراسة •
  . مشكلة الدراسة •
  .فرضيات الدراسة •
  .أهمية الدراسة •
 . أهداف الدراسة •

 . مصطلحات الدراسة •
  .دراسة حدود ال •
 . خطوات الدراسة •
 
 
 
  
  
  



2 
  

  
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  :مقدمة الدراسة
  .]1الكهف اآلية[  )ۜالْحمد للَّه الَّذي أَنزلَ علَٰى عبده الْكتاب ولَم يجعلْ لَه عوجا (

ـ ، شرفنا باإلسالم وجعل شرعتنا ومنهجنا القرآن الكـريم       ، نحمد اهللا حمد الشاكرين    سان عربـي   بل
بـشريعته  ، والنجـاة فـي اآلخـرة     ، مبين؛ كتاب يحفظ لنا منهجنا وينير لنا طريق الحق في الدنيا          

، وال كاهن يبينهـا لنـا    ، بآياته التي ال تحتاج لترجمان    ، السمحاء وعدالته اإللهية وإرشاداته الربانية    
  .]195 عراء اآليةالش[ } بِلسان عربِي مبِنيٍ {وإنما هي لغة عربية صافية واضحة 

ومفتـاح أفكـاره    ، وديوان أدبه وسجل مطامحـه وأحالمـه      ، ومستودع تراثه ، واللغة مرآة الشعب  
وخزانـة عاداتـه    ، وعنوان وحدتـه وتقدمـه    ، وهي فوق هذا كلّه رمز كيانه الروحي      ، وعواطفه
  ).23: 2001،الضبع.(وتقاليده

وتنسيق العالقـات التـي تـربطهم     ، ألفرادوهي إحدى الدعائم الهامة في تنظيم الحياة االجتماعية ل        
ومنـاحي وجـدانها    ، واتجاهاتهـا الفكريـة   ، وفيهـا تتمثـل حـضارة األمـة       ، بعضهم بعـضاً  

  )12:ت.ب، عبدالعال.(ونزوعها
، وإعجـازه األزلـي  ، معجزته الخالدة، مبلغة الوحي اإللهي، واللغة العربية حاملة الرسالة السماوية    

فـصلت  [} اب فُصلَت آياته قُرآنا عربِيا لقَومٍ يعلَمـونَ   كت{: مصداقاً لقوله جل شأنه   

جامعـة  ، ولـسان شـعائره   ، فاتحة دعوته ، وهي ناشرة الدين الحنيف وسفيرته إلى العالمين      ، ]3اآلية
  ).17: 1990،الخزفي.(وآصرة الملة، األمة

، وماضـيهم ، ة؛ فـي تـراثهم  وبذلك تتضح قيمة اللغة كرابط ألواصر مجتمع أبناء اللغـة الواحـد       
، ومستقبلهم؛ ويتمثل ذلك أصدق تمثيل في اللغة العربية بما تظهره من القـيم الدينيـة              ، وحاضرهم
وشخـصية مجـتمعهم فـي      ، وتحدد معالم شخصيتهم  ، وتربطهم به ، واالجتماعية ألبنائها ، والقومية
غير اللغة العربية؛ مقروءه    وما كان يتسنى لهم ذلك ب     ، وترسم لهم آفاق مستقبلهم   ، وماضيه، حاضره
  .ومكتوبة

وهـو  ، وألفاظـه ، وأفكاره هو الكالم بمجموع مفرداتـه     ، وأعظم ما يعبر به اإلنسان عن أحاسيسه      
، وعباراته المنطوقة أقوى على التعبير مما يجول في خـاطره  ، الوسيلة المفضلة الكتساب المعارف   
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العبـارة  ، لمنطوقة في اإلفصاح عن الفكر ويلي العبارة ا  ، وأفصح في محاولته من الوسائل األخرى     
  )1: 1981،حمودة.(المكتوبة

 وعلى الرغم ممـا بـين هـذه         –ونحوية  ، وصرفية، والعربية الفصحى مكونة من منظومة لغوية     
إال أن لكـل نظـام منهـا مهمـة تختلـف عـن بـاقي                ، األنظمة اللغوية من تكامـل عـضوي      

  )80: 1999،زقوت.(األنظمة
ومن خاللها يستطيع   ، تم تسجيل خبرات وتجارب وأفكار ومعلومات لآلخرين      وعن طريق الكتابة ي   

كما يستطيع التعرف إلى أفكار غيره ممن يعايشونه        ، اإلنسان أن ينقل أفكاره على اختالف العصور      
وإلى جانب ذلك فهي تتجاوز حدود المكان؛ لمعرفة أفكار الذين يعيـشون فـي              ، في  الزمان نفسه   

ظها لتراث األجيال تساعدنا في بناء صرح الفكر واإلفـادة مـن تجـارب              فهي بحف ، أماكن أخرى 
  ).14: 1981،خاطر وآخرون(و) 421: 2000،البجة. (واإلضافة إليها، اآلخرين

فمن خالل الكتابة يعبر الفرد عن أحاسيسه وأفكاره وتساعده على تذليل المعوقات التي تقف عقبـة                
ثر علـى تحـصيله فـي المـواد الدراسـية           بـل وقـد تـؤ     ، واكتـساب المعرفـة   ، أمام تعلمـه  

  )2: 2006،السميري.(جميعاً
التعبيـر عـن الفكـرة      : فهي تحتمل إحدى دالالت ثالث    ، وحينما تطلق الكتابة في المجال اللغوي     

ورسم ما يملى عليـه رسـماً صـحيحاً مطابقـاً           ، وهو ما يسمى بالتعبير الكتابي    ، بالكلمة المكتوبة 
، ورسم الكلمات رسـماً فيـه وضـوح       ، وهو ما نسميه باإلمالء   ،  عليها للقواعد اإلمالئية المتعارف  

  )297: 1984،ظافر والحمادي.( وهو ما نسميه بالخط–وتنسيق وجمال 
وله منزلة عالية بين فروع اللغة؛ ألنه الوسيلة األساسـية          ، ويعد اإلمالء فناً من فنون اللغة العربية      

التي اخترعها اإلنسان في أطوار تحضره؛ ليترجم بها        ، ةوهو الطريقة الصناعي  ، إلى التعبير الكتابي  
وإذا كان النحو والصرف وسيلة إليهـا       ، عما في نفسه لمن تفصله عنه المسافات الزمانية والمكانية        

فإن اإلمالء يعتبر مقياساً دقيقاً؛ لمعرفة المستوى الـذي وصـل إليـه             ، من حيث الصورة الخطية   
  )521: 1979،سمك.(صغار السن في تعلمهم

وعلى الرغم من هذه األهمية الكبيرة لإلمالء؛ باعتبارها هي والقراءة مفتاحاً لجميع أبواب المعرفة              
وخزائن العلم؛ إال أن الطلبة يعانون من صعوبات شديدة في إتقـان الكتابـة الـصحيحة المطابقـة      

 في مجال تـدريس  للقواعد اإلمالئية؛ ولقد شعر الباحث بأهمية وجدية هذه المشكلة من خالل خبرته   
ومن خـالل اطالعـه     ، وفي بعض الدول العربية   ، اللغة العربية للصفوف المختلفة في قطاع غزة      

) 1997،سـعيد (دراسة  : والدراسات الميدانية في األدب التربوي ومنها     ، على بعض البحوث العلمية   
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مركـز  (راسـة  ود، التي كشفت عن تدني مستوى األداء اإلمالئي لدى تالميذ المرحلـة االبتدائيـة         
وأكدت وجود ضـعف فـي األداء       ، التي طُبقت في المدارس الفلسطينية    ) م1998، القياس والتقويم 
  .اإلمالئي للطلبة

وإنما سعت لوضع الحلول والبرامج المقترحـة       ، ولم تكتف بعض الدراسات الجادة بإبراز الظاهرة      
 علـى طريقـة المناقـشة       التي تقـوم  ، )1988،سيد(لعالج ظاهرة الضعف اإلمالئي؛ منها دراسة       

التي كشفت تأثير الخبرة الدرامية في تحسين مـستوى الكتابـة           ، )2003،حلس(ودراسة  ، الموجهة
  .واتجاهات الطلبة نحوها، اإلمالئية

عدم مبـاالة   : أن األسباب األساسية في الضعف اإلمالئي تعود إلى       ، )(Rocelle:1979وكشفت دراسة   
  .وضعف المعرفة اإلمالئية، عوبات الصوتيةوالص، وعدم اهتمام الطلبة، المعلم

وعدم اهتمامـه بالمـادة     ، المعلم: أن األخطاء اإلمالئية تعزى إلى    ، )2004،الجوجو(وأكدت دراسة   
، وعدم التركيز على األنشطة التقويميـة     ، والمنهاج والمتعلم وطرائق التدريس المستخدمة    ، اإلمالئية

  .وفير بيئة صفية حيويةوضعف االهتمام بالوسائل التعليمية وعدم ت
ببناء برنامج محوسـب إلضـفاء   ، التغلب على مشكالت اإلمالء  ) 2006،أبومنديل(وحاولت دراسة   

  .نوع من التشويق على تعلم اإلمالء؛ يخفف من جفاف وصعوبة القواعد اإلمالئية
من طلبة الصف السادس الذين أجريت عليهم الدراسـة     % 29.27أن  ) 2004،حلس(وأكدت دراسة   

  .تابتهم ال تقرأ لكامل القطعةك
مما استثار دافعيته لدراسة هذه المـشكلة؛  ، وبذلك اتضح للباحث أن هناك صعوبات في تعلم اإلمالء  

يتناسـب مـع أوضـاع      ، أمالً في بناء برنامج واقعـي     ، إللقاء الضوء على صعوبات تعلم اإلمالء     
رنة بالمدارس العصرية فـي الـدول    مقا، بإمكانياتها المتواضعة ، المدارس الحكومية في قطاع غزة    

 عدم وجود مختبرات للحاسـوب فـي كثيـر مـن           –قلة االعتمادات المالية    : (والمتمثلة في ، الغنية
 عدم استقرار البيئة المدرسية وعدم استقرار العملية التعليمية بأكملها نتيجـة الحـصار              –المدارس  

 –ة وجود حكومتين في الـضفة والقطـاع     عدم االستقرار الوظيفي للمعلم نتيج     –اإلسرائيلي الخانق 
 غيـاب دور المرشـد      –عدم استقرار الشارع الفلسطيني نتيجة االعتداءات اإلسرائيلية المتكـررة          

أو ، أو النفـسية  ، الناجمة عن األسـباب الـصحية     ، االجتماعي في متابعة مشكالت صعوبات التعلم     
، عليمية تتناسب مع ذوي صعوبات الـتعلم وعدم مشاركته في تنظيم بيئة ت     ، أو المدرسية ، االجتماعية

  ).والمشاجرات بين الطالب، وأصبح دور المرشد االجتماعي يقتصر على فض المنازعات
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وإنما امتـد ليـشمل     ، إن موضوع صعوبات التعلم لم يعد مقتصراً على ميدان التربية الخاصة فقط           
والسـيما  ، ين في مجـال التربيـة   وأصبحت دراسته هامة جداً لجميع العامل     ، العملية التربوية كاملة  
من خالل قنوات قـد تعيقهـا       ، وتوصيل المعلومة ، الذي يحتاج لضبط الصف   ، المعلم داخل الصف  

  .أو عدة صعوبات لدى الطالب، صعوبة تعلم
كـل ذلـك زاد مـن       .. وليس المتعلم كفرد  ، ونظرة المعلم إلى أن وحدته التعليمية هي الفصل ككل        

فأصبحت هناك نسبة من الطلبة ذوي صعوبات تعلم في كل فـصل            ، حدالهوة بين أفراد الصف الوا    
، يحتاجون إلى تدريس عالجي معين؛ مما جعل األمر صعباً على معلمي تلـك الفـصول              ، دراسي

  )32,31: 2004،بهجات. (للعمل في ظل هذه الظروف
صل العـادي   في الف ، أن بقاء الطالب الذي يعاني من صعوبات تعلم       ، ويجب أن نأخذ بعين االعتبار    

، والسيما أن المشكلة تـزداد    ، ألنه يحتاج لبرامج عالجية فردية    ، خطر عليه ، دون مالحظة وعناية  
فالعالج المبكر يجعل فرص النجاح في تخطي الـصعوبات      ، وتتعقد كلما تقدم في المراحل الدراسية     

لم تجد االهتمام   إن  ، كان يمكن أن تضيع وتهدر    ، وبذلك يمكن الحفاظ على طاقة بشرية هائلة      . أكبر
  .والعالج الناجع في الوقت المالئم

وكانت هناك جهود واضحة لوكالة غوث وتشغيل الالجئين؛ التابعة لألمم المتحـدة فـي المـدارس        
فقـد عمـدت هـذه      ) 2007 - 2006(من بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي        ، التابعة لها 

، بة الذين يعانون من صعوبات أو بطء في التعلم؛ صيفاً         الوكالة إلى تنظيم برامج عالج تعليمي للطل      
للتغلب على تلك   ، ومحاولة تطوير وتغيير وتنويع ومتابعة وتقويم تلك البرامج       ، وشتاء دون انقطاع  

، الصعوبات والوصول ألداء أفضل للطلبة؛ في مختلف المهارات؛ في المواد الدراسـية األساسـية             
، وهذه الظاهرة يجب رصـدها  ،  واللغة اإلنجليزية والرياضيات   وهي اللغة العربية بمختلف فروعها    

وخبراء التربية في جميع الجامعات الفلسطينية؛ ألنها عمل ميداني واقعي          ، ومتابعتها من قبل علماء   
وأرض خصبة للدراسات التربويـة يمكـن       ، يجب على األكاديميين الفلسطينيين أن يبدوا رأيهم فيه       

  .  وعلم نفس التعلم، تربوياإلفادة منها في األدب ال
دعت الباحث إلجراء هذه الدراسة؛ بهدف تشخيص بعض صـعوبات هـذا           ، وهذه العوامل مجتمعة  

  . ومحاولة بناء برنامج مقترح لعالجه- اإلمالء –العلم 
 –إال أنـه    ، ومنها اإلمـالء  ، وعلى الرغم من تعدد الدراسات التي تناولت كافة فروع اللغة العربية          

؛ وكذلك مبحث اإلمالء في     )1986،كنعان( صعوبات اإلمالء؛ عدا دراسة      –لم الباحث   وفي حدود ع  
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والبحث األمـر؛   ،  للصف السابع األساسي لم يحظيا بالدراسة      – الجزء األول    –كتاب لغتنا الجميلة    
  .  الذي قد يكون بداية لدراسات أخرى في هذا الميدان

ويفتـرض أن يكـون     ،  دراسة قواعد اإلمالء   هو آخر مراحل  ، والسيما أن الصف السابع األساسي    
  .   قد تمكنوا فيه من إتقان أغلب المهارات العليا لإلمالء، الطلبة العاديون

وبنـاء برنـامج    ، ويرجو الباحث أن تسهم هذه الدراسة في التعرف على صعوبات تعلم اإلمـالء            
 .وتحسين أداء الطلبة في الرسم اإلمالئي، للتغلب عليها

  
  :سة مشكلة الدرا 

  :تتحدد مشكلة الدراسة بطرح السؤال الرئيس التالي     
 ما مدى فعالية برنامج مقترح في عالج صعوبات تعلم اإلمالء لدى طلبة الـصف الـسابع                 •

  األساسي في محافظة خان يونس؟
  :ويتفرع من هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية

مي اللغة العربية لدى طلبـة الـصف    ما صعوبات تعلم اإلمالء من وجهة نظر معل  -1
  السابع األساسي؟

   ما مستوى صعوبات تعلم اإلمالء لدى طلبة الصف السابع األساسي؟  -2
ا األسس التي يتم في ضوئها بناء البرنامج المقترح في عالج صـعوبات تعلـم          م -3

اإلمالء لدى طلبة الصف السابع األساسي في محافظة خان يونس؟ وما األسس التـي           
  في ضوئها البرنامج؟بني 

بـين متوسـط    a ≥  (0.05( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى    -4
الذين يدرسون موضـوعات اإلمـالء      (درجات تحصيل طلبة المجموعة التجريبية      

ومتوسـط  ) التي تحتوي على صعوبات تعلم من خالل برنامج المعالجة المقتـرح          
 يدرسون موضـوعات اإلمـالء      الذين(درجات تحصيل طلبة المجموعة الضابطة      

  تعزى لمتغير الطريقة؟ ) التي تحتوي على صعوبات تعلم بالطريقة التقليدية
بين متوسط درجات    a ≥ (0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          -5

الذين يدرسون موضـوعات اإلمـالء التـي        (تحصيل طلبة المجموعة التجريبية     
على االختبار قبل   ) برنامج المعالجة المقترح  تحتوي على صعوبات تعلم من خالل       

  وبعد تطبيق البرنامج؟
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بين متوسط درجات تحصيل     a ≥ (0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          -6
الذين يدرسون موضوعات اإلمـالء التـي تحتـوي علـى           (طالب المجموعة التجريبية    

ط درجـات تحـصيل طالبـات       ومتوس) صعوبات تعلم من خالل برنامج المعالجة المقترح      
  المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي تعزى لمتغير الجنس؟

بين متوسط درجات تحصيل     a ≥ (0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          -7
 طلبة الصف السابع األساسي تعزى للتفاعل بين الطريقة والجنس؟

 

  :فرضيات الدراسة
بين متوسـط درجـات    a ≥  (0.05(وق ذات داللة إحصائية عند مستوى  ال توجد فر-

الذين يدرسون موضوعات اإلمالء التـي تحتـوي        (تحصيل طلبة المجموعة التجريبية     
ومتوسط درجـات تحـصيل     ) على صعوبات تعلم من خالل برنامج المعالجة المقترح       

حتـوي علـى    الذين يدرسون موضوعات اإلمـالء التـي ت       (طلبة المجموعة الضابطة    
 . تعزى لمتغير الطريقة) صعوبات تعلم بالطريقة التقليدية

بين متوسـط درجـات      a ≥ (0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          -
الذين يدرسون موضوعات اإلمالء التـي تحتـوي        (تحصيل طلبة المجموعة التجريبية     

 االختبار قبل وبعد تطبيق     على) على صعوبات تعلم من خالل برنامج المعالجة المقترح       
 .البرنامج

بين متوسط درجـات تحـصيل       a ≥ (0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          -
الذين يدرسون موضوعات اإلمالء التي تحتوي على صعوبات تعلم         (طلبة المجموعة التجريبية    

وعة التجريبية في   ومتوسط درجات تحصيل طالبات المجم    ) من خالل برنامج المعالجة المقترح    
  .التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي تعزى لمتغير الجنس

بين متوسط درجـات تحـصيل       a ≥ (0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          -
  .طلبة الصف السابع األساسي تعزى للتفاعل بين الطريقة والجنس
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  :أهمية الدراسة
 :يةتكمن أهمية الدراسة في النقاط التال

 هي الدراسة األولى التي تـستخدم أنماطـاً         - في حدود علم الباحث      –تعتبر هذه الدراسة     -1
  .وطرائق وأساليب متعددة في آن واحد للتغلب على مشكالت صعوبات تعلم اإلمالء

قد تفيد المسؤولين في تطوير مناهج اللغة العربية بما يساعد على بناء مناهج تزيـد مـن                  -2
 .ت اللغة العربيةتحصيل الطالب في مهارا

  .قد تساعد في التعرف على صعوبات تعلم اإلمالء بأنواعها وكيفية التغلب عليها -3
قد تساعد معلمي ومعلمات الصف السابع والمشرفين التربويين في كيفية تنظيم تعليم فعال              -4

  .لمهارات اللغة العربية للطلبة
ندما يشاركون في اإلجابـة عـن      ع، وتزيدهم ثقة بأنفسهم  ، قد تزيد من دافعية الطلبة للتعلم      -5

 .ويجيبون عن التقاويم بمفردهم عدة مرات، األسئلة

يمكن أن تساعد القائمين على تدريب الطالب المعلم على أساليب جديدة في تعلـيم           -6
 .اإلمالء

يمكن أن تفتح آفاقاً جديدة لدراسات مـستقبلية فـي مهـارات اإلمـالء وطـرق         -7
 .تدريسها

  
 :أهداف الدراسة 

  : الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف التالية    تسعى
تحديد صعوبات تعلم اإلمالء من وجهة نظر معلمي اللغة العربية لدى طلبة الصف السابع               -1

  . األساسي
 . تحديد مستوى صعوبات تعلم اإلمالء لدى طلبة الصف السابع األساسي -2

الـصف الـسابع    تحديد البرنامج المقترح في عالج صعوبات تعلم اإلمالء لـدى طلبـة              -3
 .األساسي

 وهو برنامج مقترح مطور متعدد الطرائـق        –التعرف إلى أثر استخدام البرنامج المقترح        -4
  .من حيث التحصيل،  في تدريس اإلمالء للصف السابع األساسي-واألساليب التعليمية 

تحديد إذا ما كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الطلبة تعزى إلى                -5
  ).الطالب والطالبات(نس الج
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تحديد إذا ما كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الطلبة تعزى إلى                -6
  ).برنامج المعالجة اإلمالئية المقترح(التفاعل بين الجنس والطريقة 

  
 :مصطلحات الدراسة 

: 1990، عثمان( يمكن وصف صعوبات التعلم لدى المتعلم كما يقول :الصعوبات •
ضعف مستوى التمكن من المهارات أو المعلومات المحددة كما يكشف ) 28-30

 .عنها سلوك الطالب في تفاعالته مع مدرسيه وأقرانه كما ينعكس في نتائج تقييمه

البطء في اكتساب جوانب التعلم وعدم السير أو السالسة في التعلم والتعرض لتذبـذبات شـديدة    
 .في األداء ارتفاعاً وانخفاضاً

كل عائق يحول دون توصل أفراد العينـة إلـى الحـل الـسليم           ) "19: 1998، أحمد(ا  ويعرفه
 ".لمسائل التفاضل والتكامل كما يقيسها االختبار التشخيصي المعد لذلك

 :من خالل التعريفات السابقة يرى الباحث أنها اتفقت على كون الصعوبات هي

  .ضعف مستوى التمكن من المهارات أو المعلومات المحددة -1
  .البطء في اكتساب جوانب التعلم المختلفة من معلومات أو مهارات -2
 .االضطراب في عملية التعلم وتعرض المتعلم لعدم اليسر في التعلم -3

 .العوائق التي تمنع الطلبة من وصولهم إلى الحل السليم لبعض مسائل التعلم -4

كتابة ويكون هـذا    هي عجز جزئي أو قصور في القدرة على ال        ): "1990،الكثيري(كما تعرفها   
العجز أو القصور مستمراً ويعني ذلك أن قدرة المتعلم على الكتابة ال تتناسب مع قدراته العقلية                

  ".وال مستواه الدراسي
هي العوائـق التـي تحـول دون        : وفي ضوء ما سبق يعرف الباحث الصعوبات إجرائياً بأنها        

نتيجة مشكلة مرضـية أو     ، ار التشخيصي ألسئلة االختب ، توصل أفراد العينة إلى اإلجابة السليمة     
  .أو خلل في أحد جوانب العملية التعليمية، نفسية أو اجتماعية

مجموعة المعارف والمفاهيم : "  تعرف أبو عمير البرنامج بأنه:البرنامج •
والمناشط والخبرات المتنوعة التي تقدمها مؤسسة ما لمجموعة من المتعلمين بقصد 

وتحقيق ، ها بشكل يؤدي إلى تعلمهم؛ أي تعديل سلوكهماحتكاكهم بها وتفاعلهم مع
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: 1995، أبو عمير(األهداف التربوية التي ينشدونها من وراء ذلك بطريقة شاملة 
93.(  

والموضوعات التـي   ، والمقررات الدراسية ، ملخص اإلجراءات :" ويعرف بدوي البرنامج بأنه     
  ).207: 1980، بدوي" ( سنةكفترة ستة أشهر أو، خالل مدة معينة، تنظمها المدرسة

البرنامج هو عبـارة عـن مجموعـة مـن الخبـرات      :" ويرى كل من عبد الرحمن وأحمد أن   
بما ، لجميع األنشطة ، والمفاهيم والمهارات يتم تنظيمها في إطار من الوحدات الشاملة        ، التربوية

 ).22: 2002، عبد الرحمن" (يتناسب مع خصائص ومتطلبات نمو المتعلم

طريقة لتنظـيم المـادة وإجـراءات تدريـسها     : "باحث البرنامج المقترح إجرائياً بأنه   ويعرف ال 
والسيما تذليل الصعوبات   ، كما يتضمن األنشطة المساعدة على تحقيق أهدافها      ، ووسائل تقويمها 

 .التي تواجه الطلبة في إتقان مهارات مبحث اإلمالء للصف السابع األساسي

- 12(ي الصف األول اإلعدادي وطلبته من الفئة العمرية  يواز:الصف السابع األساسي * 
  .سنة) 14
كأمله، : وأماله، قاله فكتب: أمل الشيء" ملل" جاء في لسان العرب من مادة ":لغة"اإلمالء * 

  )129: 2000ابن منظور،) (282:البقرة، من اآلية(}  فَلْيمللْ وليه بِالْعدلِ {:وقال اهللا تعالى

القدرة على رسم الكلمات رسماً دقيقاً سليماً : "  جاء في المعاجم التربوية":اصطالحا"ء اإلمال 
بالطريقة التي اتفق عليها أهل اللغة مع التمكن من استخدام المهارات الخاصة بها في كتابة الكلمات 

  )54: 2003اللقاني والجمل ،".(كتابة سليمة
  ".خطي ألصوات الكلمة التي تنطقهابأنه التصوير ال) 10: 1966،ياقوت( ويعرفه 
رسم الكلمات والحروف رسماً صحيحاً على حسب األصـول         "بأنه  ) 191: 1999،عطا  (ويعرفه  

  .المتفق عليها أو هي األداة الرمزية للتعبير عن الفكرة رسماً إمالئياً
نيـة  الرسم اإلمالئي للكلمات والحروف المعبرة عن الـصور الذه        "أنه  ) 87: 2000،عامر(ويرى  

 ".لهذه الرموز التعبيرية

فن رسم الكلمات في اللغة العربية عن طريق التصوير الخطي لألصوات المنطوقة برمـوز              "وهو  
وذلك على وفق قواعد مرعية وضعها علمـاء        ، تتيح للقارئ أن يعيد نطقها طبقا لصورتها األولى       

 )121: 2003،الدليمي والوائلي". (اللغة

  ".مطابقة رسم كلمات اللغة العربية للقواعد اإلمالئية: "ئياً بأنهويعرف الباحث اإلمالء إجرا
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  :حدود الدراسة 
 تقتصر الدراسة الحالية على تشخيص صعوبات تعلم اإلمالء لدى طلبة :الحد األكاديمي* 

الصف السابع األساسي بمحافظة خان يونس ومدى فعالية برنامج مقترح في عالج هذه 
  .الصعوبات

تقتصر الدراسة الحالية على عينة مكونة من فصلين دراسيين من طالب  :الحد البشري* 
الصف السابع وفصلين آخرين من طالبات الصف السابع والذين يدرسون في مدارس وزارة 

  .التربية والتعليم العالي التابعة لحكومة السلطة الفلسطينية بمحافظة غزة
ارة التربية والتعليم العالي التابعة  تقتصر هذه الدراسة على مدارس وز:الحد المؤسساتي* 

  .لحكومة السلطة الوطنية الفلسطينية في محافظة غزة
 – 2008( تم تطبيق الدراسة في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي :الحد الزماني * 

 ).م2009

  
  :خطوات الدراسة

 :مرت الدراسة بالخطوات التالية
السابقة ذات العالقة باألداء اإلمالئي والصعوبات      االطالع على األدب التربوي والدراسات       •

، التي تواجهه؛ وذلك بهدف إعداد المهارات اإلمالئية المناسبة لمستوى طلبة الصف الـسابع       
 .وبناء برنامج مقترح لعالج الصعوبات اإلمالئية

إعداد استبانة نصف مفتوحة وعرضها على عدد من مشرفي ومعلمي ومعلمـات الـصف               •
 .ي للتعرف على صعوبات اإلمالء لدى طلبة الصف السابع األساسيالسابع األساس

عقد لقاء مع بعض الطالبات اللواتي اجتزن الصف السابع األساسي لمعرفة الصعوبات التي              •
 .كانت تواجههن في دراسة اإلمالء ومدى هذه الصعوبة ومقترحاتهن للتغلب عليها

ية لدى طلبة الصف الـسابع األساسـي        بناء اختبار إمالئي للتعرف على الصعوبات اإلمالئ       •
وعرضه على مجموعة من المعلمين والمشرفين التربويين وأساتذة الجامعات للتأكـد مـن             

  .صدقه
يتضمن الموضوعات التي تحتوي على الـصعوبات       ) اختيار من متعدد  (بناء اختبار إمالئي     •

  .ساب صدقهاإلمالئية التي توصل إليها الباحث؛ وعرضه على مجموعة من المحكمين لح
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 .التوجه بطلب رسمي إلى الجهات المسؤولة للحصول على إذن لتطبيق الدراسة •

تطبيق االختبارين على عينة استطالعية خارج عينة الدراسة لحساب معامل الثبات بطريقة             •
 .التجزئة النصفية

 .اختيار عينة الدراسة من طلبة الصف السابع األساسي في محافظة خان يونس •

والتحصيل العـام   ، المستوى االقتصادي واالجتماعي  ، السن: لدراسة التالية ضبط متغيرات ا   •
 .والتحصيل في االختبار اإلمالئي، والتحصيل في اللغة العربية، في جميع المواد الدراسية

 .تطبيق االختبار اإلمالئي القبلي على طلبة الصف السابع األساسي •

 .لسابع األساسيتطبيق برنامج المعالجة المقترح على طلبة الصف ا •

 .إعداد كراسة الطالب لعالج صعوبات تعلم اإلمالء لدى طلبة الصف السابع األساسي •

للتغلـب علـى    ، تطبيق االختبار اإلمالئي البعدي؛ لتعرف أثر استخدام البرنامج المقتـرح          •
 .على تحصيل طلبة الصف السابع األساسي، صعوبات التعلم في تدريس قواعد اإلمالء

 .على طلبة الصف السابع األساسي) الجمل اإلمالئية(ر اإلمالئي البعدي تطبيق االختبا •

 .إجراء المعالجات اإلحصائية للحصول على النتائج •

 .تحليل النتائج وتفسيرها •

 .تقديم التوصيات والمقترحات الالزمة •
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   الفصل الثاني                     
       اإلطار النظري للدراسة 

 
  
 
  

  صعوبات التعلم: والًأ •
  اإلمــــالء: ثانياً •
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  : يتضمن هذا الفصل من الدراسة محورين هما

  صعوبات التعلم : المحور األول
وتأثير صعوبات التعلم على عملية ، ومفهومها، التعريف بصعوبات التعلم: وتناول هذا المحور

، وأسبابها وطرق تشخيص هذه الصعوبات، وأنواع تلك الصعوبات، ودافعية المتعلم، التعلم
والفروق بين ذوي صعوبات التعلم ، ثم إرشادات لمعلمي الطلبة ذوي صعوبات التعلم، ومظاهرها

وتعريف بمدرسة ، ثم األساليب العالجية لذوي صعوبات التعلم، وبطيئي التعلم والمتأخرين دراسياً
  .المستقبل

  
  اإلمالء: المحور الثاني

وأهداف تدريس ، ومكانته بين فروع اللغة، وأهميته، التعريف باإلمالء: وتناول هذا المحور
والصلة بين اإلمالء ، وأسس اختيار موضوعات اإلمالء، وعوامل التهجي الصحيح، اإلمالء

ن اإلمالء والمواد وتكامل أفقي بي، وغيره؛ في شكل تكامل رأسي بينه وبين فروع اللغة العربية
 – المنظور –المنقول (وأنواع اإلمالء ، األخرى؛ ثم توضيح األسس العامة لتدريس اإلمالء

وطرق ، وطريقة تدريسه، وأهداف كل نوع)  االستباري – الوقائي – االختباري –الجماعي 
مشكالت وكذلك ، ثم تناول هذا المحور أسباب الخطأ اإلمالئي. وأساليب عالج الضعف اإلمالئي

ثم توظيف الوسائل التعليمية في مبحث اإلمالء وخُتم هذا المحور ، وطرق تصحيح اإلمالء، اإلمالء
  .    بعالمات الترقيم واستخدامها وكيفية تدريب التالميذ عليها

  
  صعوبات التعلم 

 وإنما امتد ليشمل، إن موضوع صعوبات التعلم لم يعد مقتصراً على ميدان التربية الخاصة فقط
العملية التربوية كاملة وأصبحت دراسته هامة جداً لجميع العاملين في مجال التربية والسيما المعلم 

من خالل قنوات قد تعيقها صعوبة ، وتوصيل المعلومة، الذي يحتاج لضبط الصف، داخل الصف
  )32,31: 2004،بهجات.(تعلم أو عدة صعوبات لدى الطالب

وكانت تعرف من قبل ، م1960بات التعلم مع بداية عاموقد بدأت الدراسات تتمحور حول صعو
اإلصابة (، )الخلل الوظيفي المخي البسيط: (المتخصصين بمسميات ومصطلحات متعددة مثل

على  كما أطلق، )صعوبة القراءة وقصور في اإلدراك(، )االضطرابات العصبية والنفسية(، )المخية
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عبد ).(اإلعاقة الخفيفة(أو ) ة التعلممشكل(أو) العجز عن التعلم(هذا الموضوع مصطلح 
 وأدبيات التربية الخاصة تزخر بالمسميات والمصطلحات التي استخدمت في  )143: 2000،الهادي

ولقد تم االتفاق بين أختصاصي التربية ، النصف األول من هذا القرن؛ لإلشارة إلى صعوبات التعلم
التعلم أكثر المصطلحات قبوالً في ميدان  على أن مصطلح صعوبات Learning Disabilityالخاصة 

  )166: 1998، الخطيب والحديدي. (التربية الخاصة
ويرى الباحث ضرورة اكتشاف وتصنيف الطلبة ذوي صعوبات التعلم في الصف ألن العلماء 

أجمعوا على خطورة بقاء الطفل الذي يعاني من صعوبات تعلم في الفصل العادي دون 
والسيما أن المشكلة تزداد ، تاج لبرامج عالجية فردية خاصة بهألنه يح، مالحظة وعناية

فالعالج المبكر يجعل فرص النجاح في تخطي . وتتعقد كلما تقدم في المراحل الدراسية
الصعوبات أكبر وبذلك يمكن الحفاظ على طاقة بشرية هائلة كان يمكن أن تضيع وتهدر إن لم 

  .مالئمتجد االهتمام والعالج الناجع في الوقت ال
ويرى الباحث ضرورة أن يكون لكل طالب من ذوي صعوبات التعلم ملفاً خاصاً في المدرسة 
يعده المعلمون والمرشد االجتماعي يسجل فيه نوعية الحالة وأسبابها وتصنيفها والرأي الطبي 

  .فيها ويبين فيها الخطة المعدة لعالجه وأسلوب التعامل معه
  

  :مفهوم صعوبات التعلم
م الباحثين الذين اهتموا بصعوبات التعلم أنه مصطلح يستخدم لوصف التالميذ الذين يرى معظ

ويتميزون بذكاء ، يظهرون انخفاضاً في التحصيل الدراسي الفعلي عن التحصيل المتوقع لهم
متوسط إال أن لديهم مشكالت في بعض العمليات المتصلة بالتعلم بعد استبعاد التالميذ ذوي 

مع التأكيد على أن ، ومتعددي اإلعاقات،  أو الحسية أو المضطربين انفعالياًاإلعاقات العقلية
ذوي صعوبات التعلم يعانون من خلل وظيفي في المخ يؤدي إلى عدم القدرة على مسايرة 

وتظهر لديهم اضطرابات عديدة في الذاكرة واالنتباه ، زمالئهم في نفس الصف الدراسي
  )111: 2003،يتونز. (واإلدراك والمهارات األساسية

مصطلح يشير إلى مجموعة متباينة من :"بأنها عبارة عن" صعوبات التعلم"ويعرف البعض 
االضطرابات التي تظهر من خالل صعوبات واضحة في اكتساب واستخدام قدرات االستماع 

ويفترض في هذه االضطرابات أن تكون ناتجة عن ، واالنتباه والكالم واالستدالل الرياضي
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أو ، وأنها ليست بسبب تخلف عقلي أو تخلف حسي، يفي في الجهاز العصبي المركزيخلل وظ
  )1991،الرزاز. (أو حرمان بيئي أو ثقافي أو اقتصادي، بسبب اضطرابات نفسية

وهكذا نجد أن عملية تعريف صعوبات التعلم مرت بعدة مراحل حتى وصلت إلى الصيغة 
هي الصيغة التي اعتمدتها الحكومة االتحادية و، النهائية التي أجمعت عليها معظم اآلراء
والذي نادى بحق التعلم لكل األطفال ، )142 – 94(األمريكية والتي نص عليها القانون رقم 

ولقد ورد في الجزء األول من هذا القانون تعريف لصعوبات ، )م1977(المعوقين في عام 
ألطفال الذين يعانون من قصور في هم ا، إن األطفال ذوي الصعوبات الخاصة بالتعلم:"التعلم 

، واحدة أو أكثر من العمليات النفسية األساسية التي تتطلب فهم اللغة المكتوبة أو استخدامها
نقص القدرة على : ويظهر القصور في ناحية من النواحي التالية، وكذلك اللغة المنطوقة

أو في أداء العمليات ،  التهجئةأو، أو الكتابة، أو القراءة، أو الكالم، أو التفكير، االستماع
أو عسر في ، أو إصابة في المخ، وقد يرجع هذا القصور إلى إعاقة في اإلدراك، الحسابية

وال يؤخذ بعين االهتمام ، أو خلل وظيفي مخي بسيط، القراءة أو حبسة نمائية في الكالم
أو ،  أو حركية،أو سمعية، ألغراض هذا القانون صعوبات التعلم الناتجة عن إعاقة بصرية

   ) 112: 2003،زيتون(. أو حرمان بيئي ثقافي أو اقتصادي، أو اضطراب انفعالي، تخلف عقلي
فإن األفراد الذين يعانون من ، (APA)ووفقاً لوصف الرابطة األمريكية لالختصاصيين النفسيين 

درجون تحت ذوي  ينHyperactivityوالنشاط الزائد ، واالندفاع، Inattentionأعراض عدم االنتباه 
  .صعوبات التعلم
تعريف اللجنة االستشارية القومية لصعوبات التعلم ) (Hamimill,1990,79ويورد هاميميل 

(NJCLD) Nation Joint Committee on Learning Disabilities على أنها مصطلح علمي يشير إلى 
اكتساب مجموعة متجانسة من االضطرابات التي تظهر في شكل صعوبات واضحة في 

وتعد هذه الصعوبات ، واالستدالل والحساب، والكتابة، والقراءة، والتحدث، االستماع: واستخدام
وقد ، ذاتية داخل الفرد يفترض أن تكون نتيجة الضطراب وظيفي في النظام العصبي المركزي

علق وقد تظهر لدى هؤالء األفراد مشكالت سلوكية فيما يت، تحدث في أية مرحلة من حياة الفرد
رغم أن ، واإلدراك االجتماعي ولكنها في حد ذاتها ال تسبب صعوبات التعلم، باالنتظام الذاتي

، والتخلف العقلي، عيوب الحواس(الصعوبات قد تحدث مصحوبة بحاالت أخرى مثل 
والتعلم غير الكافي إال أنها ، أو المؤثرات مثل الفروق الثقافية) واالضطراب االنفعالي الحاد

  .جة لهذه الحاالت أو المؤثراتليست نتي
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 بناء على معطيات -أن اللجنة السابقة ) (Kavale & Forness,1996وفورنس ، وتضيف كافا
إن المشكالت في سلوكيات : " كانت قد عدلت تعريفها السابق بإضافة-البحوث والدراسات 

بة لصعوبات واإلدراك االجتماعي والتفاعل االجتماعي ربما توجد مصاح، االنتظام الذاتي
  .التعلم لكنها ال تشكل صعوبات التعلم

 فئة جديدة هي فئة ذوي National council on Disabilitiesولقد أضاف المجلس القومي للصعوبات 
 بإعداد تقرير وتقديمه إلى رئيس الواليات المتحدة  Psychiatric Disabilitiesالصعوبات النفسطبية 

 Individuals with التربوية لذوي الصعوبات ضمن عمل والكونجرس ليتم ضمه إلى الرعاية

Disabilities Education Act (IDEA)  وجاء في توصيات المجلس أن على جهات التدريب وبرامج 
،  أن تراعي المدى الواسع للقدرات والمهاراتVocational Rehabilitation     إعادة التأهيل المهني 

 ذوي الصعوبات النفسطبية بواسطة برامج تقديم Labeledوالمعرفة والخبرة لدى من يدعون 
 وأن تكون استجابة للقدرات High Individualizedالمساعدة التي يجب أن تكون عالية التفريد 

 واألهداف الشخصية للمشاركة في البرامج العالجية واإلرشادية Preferencesوالتفضيالت 
Unizicker,et al,2000).(  

  
  : م على دافعية المتعلمأثر صعوبات التعل

التي تقودهم إلى االعتقاد ، إن األطفال ذوي صعوبات التعلم يعانون خبرات الفشل المتكرر
ويؤدي إلى ، مما يخفض جهدهم المبذول في التحصيل، بأنهم ال يملكون القدرة على النجاح

هم عن ينخفض فيها مستوى اإلنجاز لدي، وبهذا يدورون في حلقة مفرغة، مزيد من الفشل
 )15: 2003،جاد. (من جراء الصعوبات األساسية التي يعانونها، المستوى المتوقع

حيث إن الشعور ، إنما يكمن في الدافعية، أو صعوبة من صعوبات التعلم، إن جوهر أية مشكلة
وينشأ هذا الشعور عند بداية أي ، بالعجز مصاحب رئيس من مصاحبات الصعوبة في التعلم

، كما وصل زمالؤه، ى مستوى تمكّن ال يستطيع المتعلم الوصول إليهفشل في الوصول إل
بل يكون هو ذاته مصدر فشل؛ لتأثيره في دافعية المتعلم ، ويتزايد هذا الشعور مع كل فشل

خاصة القدرة على التحسن ، وبالقدرة على التعلم، وبانخفاض درجة الثقة بالنفس، تأثيراً سلبياً
هو نفسه مؤدياً إلى زيادة ، العرض المصاحب لصعوبة التعلموتخطي الصعوبة؛ ويصبح هذا 

  .تعقيداً وتشابكاً، الصعوبة
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  :تأثير صعوبات التعلم على عملية التعلم
  :إن إدخال المعلومات للمخ يحتاج إلى أربع مراحل لمعالجة المعلومات وهي

ملية تعد مشكلة قصور اإلدراك البصري مشكلة هامة في ع: عملية إدخال المعلومات -1
إدخال المعلومات؛ فبعض الطالب الذين يعانون من صعوبة إدراك موقع وشكل األشياء 

  .وبعضهم قد يصطدم بالمقاعد، التي يرونها قد تبدو لهم األرقام والحروف معكوسة
ألنهم ال ، فيعاني الطالب من صعوبة الفهم، واإلعاقة الثانية هي إعاقة اإلدراك السمعي

  ).نط(و) بط(فات الدقيقة بين األصوات؛ مثل كلمة يستطيعون تمييز االختال
فال يستطيعون متابعة سير ، وبعض األطفال يكون إدخال المعلومات لديهم بطريقة بطيئة

  .خطوات الشرح
، حسب مراحل ترابط المعلومات، وتأخذ هذه العملية عدة أشكال: عملية ترابط المعلومات -2

  .والتنظيم، والتجريد، وهي التسلسل
، قة في القدرة على التسلسل تجعل الطالب يحكي حكاية من منتصفها ثم يذهب لبدايتهاواإلعا

  ).بدأ) (أدب(ويعكس ترتيب حروف الكلمات فيقرأ كلمة 
ولكن ال يكون لديه القدرة على تعميم ، فقد يقرأ الطالب القصة، وكذلك عدم القدرة على التجريد

 .المعنى

والطالب الذي يعاني من إعاقة في القدرة على ، لمخثم تأتي مرحلة تنظيم المعلومات في ا -3
يجد صعوبة في جعل مجموعة من المعلومات ملتصقة ببعضها على ، تنظيم المعلومات

  .صورة أفكار ومعتقدات
واإلعاقة ، اإلعاقات اللغوية: وتتأثر هذه العملية بكل من: عملية إخراج المعلومات -4

وية يرد على األسئلة بطريقة مترددة ويتوقف والطالب الذي يعاني من إعاقة لغ. الحركية
  .عن الكالم ويطلب إعادة السؤال ثم يعطي ردوداً غير واضحة

ال يكون في اللغة المنطوقة ، أن الخلل اإلدراكي في عملية إخراج المعلومات، ويرى الباحث* 
 يكتبون ،فالطلبة الذين يعانون من صعوبات في التعلم، فقط ولكن في اللغة المكتوبة أيضاً

وبعضهم يكتب الكلمات بحروف اللغة ، بحروف غير مفهومة وال تَمتُ للغة العربية بصلة
) قال محمد(مثل أن يكتب ، ولكن الحرف المكتوب ال يمثل الصوت الذي اصطلح له، العربية

، فتظهر الكلمات المكتوبة كمن يطبع على آلة الطباعة كلمات) بجاجو فبع(بالصورة اآلتية 
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فخرج كل حرف ال يمثل ما أراد ، ضع أصابعه بطريقة خاطئة على صف االرتكازولكنه و
  .وربما عاد ذلك لخلل في الدماغ أو أسباب أخرى تستحق الدراسة من قبل العلماء. طباعته

   
 :  مشكلة إعاقة التعلم

أو قدرته على ربط  ، ويسمعه، هو اختالل يؤثر على قدرة الشخص على تحليل ما يراه
مثل : وهذا القصور يظهر بعدة أوجه. ت الصادرة من مناطق المخ المختلفةالمعلوما

الصعوبات الخاصة مع اللغة المنطوقة والمكتوبة أو صعوبات التآزر الحركي أو التحكم 
وهذه الصعوبات تمتد إلى الواجبات المدرسية وتعيق القدرة ، أو القدرة على االنتباه، بالذات

  )42 :2005،مصطفى. (والحسابعلى تعلم القراءة والكتابة 
  

  : أنواع صعوبات التعلم
لصعوبات التعلم هو التصنيف األكثر شيوعاً ) 20,19 :1988،كيرك وكالفنت(يعد تصنيف 

  :والذي يقسمها إلى نوعين رئيسين 
  
   Developmental Learning Disabilities:  صعوبات تعلم نمائية-1

 المهارات التي يحتاجها الطفل بهدف التحصيل في ويشتمل هذا النوع من الصعوبات على تلك
، الموضوعات األكاديمية وترجع أسبابها إلى اضطرابات وظيفية في الجهاز العصبي المركزي

  :وتقسم هذه الصعوبات إلى
تشمل االنتباه والذاكرة واإلدراك والتي تعتبر وظائف أساسية متداخلة : صعوبات أولية  - أ

باضطرابات فإنها تؤثر على النوع الثاني من فإذا أصيبت ، مع بعضها البعض
  .الصعوبات النمائية

  .وهي خاصة باللغة الشفهية والتفكير: صعوبات ثانوية  - ب
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   Academic Disabilities: صعوبات تعلم أكاديمية-2
وتبدو واضحة إذا حدث اضطراب لدى الطفل في ، وهي مشكالت تظهر من أطفال المدارس

ويعجز عن ، بدرجة كبيرة وواضحة) الصعوبات النمائية(ذكرها العمليات النفسية السابق 
حيث يكون عندئذ لدى الطفل صعوبة في تعلم الكتابة أو ، تعويضها من خالل وظائف أخرى

 )113: 2003زيتون،. (التهجي والقراءة أو إجراءات العمليات الحسابية

  
  :أسباب صعوبات التعلم

 :أشارت الدراسات إلى أسباب منها

 الدراسات العلمية التي أجريت حول التوائم المتطابقة :وراثية جينيةعوامل  -1
واألقارب من الدرجة األولى تقدم بعض األدلة على أن العوامل الجينية تلعب دوراً 

وتتمثل العوامل ) 312: 2003،الخطيب وآخرون.(سببياً في الصعوبات التعليمية
 إما أن Genotypeة الوراثية لإلنسان الجينية في الشذوذ الكروموسومي والجيني في الهيئ

أو تصبح سائدة في الهيئة المظهرية ، تبقى متنحية ويكون الفرد حامالً لهذا االستعداد
Phynotypeكسلوك ظاهر مؤثر يبدو في وجه من أوجه القصور  .(Decker&Defries,1992) 

 )2000،عبده(

 أثناء أو بعد الوالدة  وتتمثل في إصابات الدماغ قبل أو:عوامل عضوية وبيولوجية -2
 في المخ يبدو أثرها في السلوك وفي (Gaddels,1980)مما يسفر عن اضطرابات بسيطة 

  .العمليات العقلية المستخدمة في التعلم
وقد .  مثل األدوية والعقاقير والتعرض لإلشعاع:عوامل كيميائية أو إشعاعية -3

لمادة الرصاص أظهرت إحدى الدراسات على الحيوانات عالقة بين التعرض 
وصعوبات التعلم حيث وجد في هذه الدراسة أن الفئران التي تعرضت لمادة الرصاص 

والتي أبطأت من قدرتها على ، قد حدثت عندها تغيرات في موجات المخ
 وكذلك التدخين والمخدرات فقد وجد أن األمهات الالتي )2003:17،زيتون.(التعلم

ل أن يلدن مواليد ذوي حجم صغير يكونون قد يكون من المحتم، يدخن أثناء الحمل
فالكحول يدمر الخاليا العصبية النامية . أكثر عرضة لمواجهة مشكالت صعوبات التعلم
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والذي يساعد على نقل ، وكذلك المخدرات تؤثر على الجزء الحسي بالمخ، للجنين
   .اإلشارات القادمة من جهة خارجية

لى الحرمان من االستثارة الحسية  وهو الذي يؤدي إ:الحرمان البيئي الحاسي -4
 .المالئمة وقصور اإلدراك الحسي وبالتالي قصور الوظائف العقلية

 ويؤدي ذلك إلى قصور بنائي في القشرة المخية ونمو الخاليا العصبية :سوء التغذية -5
  .األمر الذي يؤدي إلى قصور في الوظائف العقلية، في المخ

فرص التدريب ونقص الخبرات التعليمية  وتتمثل في قلة :عوامل نفسية ومهارية -6
  )1987،الروسان.(أو إجبار الطفل على الكتابة بيد معينة أو سوء الحالة الصحية

 

 :تشخيص صعوبات التعلم
اعتمد المختصون في مجال صعوبات التعلم محكات يشخص من خاللها ذوو صعوبات التعلم 

  :وهي
 : Exlusion criterionمحك االستبعاد  -1

أو الحسية أو حاالت ، على استبعاد الحاالت التي ترجع إلى اإلعاقات العقليةوهو يقوم 
 .أو الحرمان البيئي الحاسي الثقافي، االضطرابات النفسية الشديدة

 : Discrepancy Criterionمحك التباعد  -2
عن مستوى ) الذكاء(ويعتبر التلميذ من ذوي صعوبات التعلم إذا أظهر تباعداً في مستوى النمو 

  :لتحصيل فيصبح التحصيل أدنى مما هو موجود عند التلميذ العادي أو فوق العادي وتظهر فيا
  .نقص معدل التحصيل الدراسي  - أ
  .عدم تناسب التحصيل مع قدرة الطفل  - ب
 .وجود تباعد وانحراف حاد بين المستوى التحصيلي والقدرة العقلية - ج

  )182: 2003،فحةكوا. (وجود اضطراب واضح يعوق عن القراءة والكتابة واللغة  - د
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 :Maturation criterionمحك النضج  -3
تختلف معدالت النضج من طفل آلخر وقد تكون غير منتظمة في نمو الوظائف والعمليات 

العقلية المسؤولة عن األداء كاللغة واالنتباه والذاكرة وإدراك العالقات فيبدو عادياً في بعضها 
  .لصعوبة التعليميةومتأخراً في بعضها اآلخر مما يؤدي إلى ا

  
 :Neurological Criterionمحك المؤشرات النيورولوجية  -4

ويجب . وفيه يتم تحديد حاالت صعوبات التعلم على أساس من االضطراب الوظيفي للمخ
 في Student Failureوفشل التالميذ ، الحذر من الخلط بين تأثير الصعوبات على تحصيل التالميذ

وفهم الثقافة العامة التي تكون غريبة على ) Majority Languageمجموع لغة ال(فهم اللغة السائدة 
والعام المتأثر باللغة؟ هل ، فإلى أي من السببين يعود الفشل في التحصيل اللغوي، األقليات

 يعود للصعوبات أم للغربة في اللغة؟

 لصعوبات تعلم  Accurately Assessingويرى العلماء أن هذه المشكلة تعوق التقييم بشكل دقيق 
 .التالميذ

وهذه العوامل الخارجية قد . وهذا يدفعنا إلى الحذر من العوامل الخارجية كمفسر للصعوبة
انفصال لغة الصف عن ، مالءمة طرق التدريس، كفاءة المعلم، عرض المادة التعليمية: تكون

ية هذه يمكن أن تتسع ففي ضوء التأثير السلبي للعوامل الخارج). الثنائية اللغوية(لغة المجتمع 
 رغم أنهم –دائرة الصعوبات الخارجية فيصنف كثيرون على أنهم من ذوي الصعوبات 

واألمر هنا يتوقف فقط على تقوية البرامج ، عاديون إذا ما ُأصلح شأن العوامل الخارجية
 وال يحتاج لبرامج عالجية) 2000(النمائية المستخدمة وهذا ما أشارت إليه لندا هارجروف 

  ) 18,17: 2003،جاد(عبر التربية الخاصة 
  :االختبارات المقننة -5

وهي تُقدم لتقييم مستوى األداء الحالي لمظاهر صعوبات التعلم وتحديد البرنامج العالجي 
 –المناسب لجوانب الضعف ومنها اختبارات تقيس الكفاية العقلية للطفل مثل اختبار ستانفورد 

واختبارات تقيس مدى تكيفه االجتماعي مثل اختبار ، فنبينيه واختبار وكسلر واختبار ري
 واختبار الجمعية األمريكية للتخلف Vineland Social Maturity Scaleفينالند للنضج االجتماعي 

  .Macmilion, Retardation, the Adaptive Behavior Scaie,1977العقلي والخاص بالسلوك التكيفي 
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بارات أو إجراءات تستخدم كالً من المدخل السمعي ويجب تقييم الطالب باستخدام اخت
مثل الكالم واإلشارة ووضع ، وأن تتيح االختبارات للطالب االستجابة بطرق مختلفة، والبصري

خط تحت اإلجابة المطلوبة والكتابة حتى يتم التشخيص بطريقة صحيحة تؤدي لنتائج دقيقة 
لى الطلبة ذوي صعوبات التعلم وهو من مقياس مايكل بست للتعرف ع، ومن االختبارات أيضاً

المقاييس الفردية المقننة ويتكون من اختبارات السلوك الشخصي واالجتماعي واختبار اللغة 
واختبار االستيعاب السمعي واختبار التناسق الحركي واختبار المعرفة العامة ويصلح للفئات 

  .سنة) 12-6(العمرية من 
وية وهو من أشهر االختبارات وقام ببنائه وإعداده مكارثي واختبار إلينوي للقدرات النفس لغ

  .م1962وكيرك من جامعة إلينوي عام 
واختبار تشخيص صعوبات التعلم لدى التالميذ األردنيين في المرحلة االبتدائية؛ قام بتطوير 

وهذا المقياس صورة متطورة من مقياس مايلبت للكشف عن ، م1988، هذا االختبار ياسر سالم
بات التعلم ويقيس االختبار االستيعاب واختبارات اللغة والمعرفة العامة والتناسق الحركي صعو

  .والسلوك الشخصي واالجتماعي
  

  :  مظاهر صعوبات التعلم لدى الطلبة
 .النشاط الزائد مع استمراريته وكذلك القيام بحركات دون هدف  - أ

  .حركة اضطراب السلوك الحركي وخاصة في التآزر بين العينين وال - ب
  . صعوبة التمييز بين األشياء وإدراكها - ج
  . اضطرابات لغوية خاصة في القراءة والكتابة وتركيب الجمل-             د

 تدني في جانب أو أكثر من جوانب التحصيل األكاديمي مثل القراءة والكتابة  - هـ 
  .واإلمالء أو التهجي أو الحساب

  .بات في المزاجاضطراب في االتزان العاطفي مثل عدم الث  - و
  .ضعف في المعرفة العامة وكذلك في المفردات اللغوية والتفكير - ز

  
  : إرشادات لتعليم ذوي صعوبات التعلم

وتابع تقويم هذه األساليب والطلبة والبرنامج ، اتبع أساليب التشخيص المناسبة -1
 )143: 2003،زيتون.(التعليمي
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 .ممكناستخدم األشياء الملموسة في التدريب إلى أقصى حد  -2

يجب تغيير طريقة التدريس؛ إذا لم يستطع الطالب تعلم المهارة من خاللها؛  -3
فإن عجزنا ، حتى نصل للطريقة المناسبة للطالب، ويمكن تغييرها عدة مرات

 .فمن األفضل تغيير المهارة بمهارة أبسط منها

يجب على المعلم أن يخطط للدرس مسبقاً وأن يحدد أهدافاً قابلة للتحقيق  -4
، قة تدريس ووسائل تتناسب مع الطالب الذي يعاني من صعوبات التعلموطري

ومتواصالً؛ حتى نضمن استمرارية حركة التالميذ في ، وليكن التخطيط يومياً
 )142: 2003،زيتون.(االتجاه الصحيح

  .يجب أن نعطي الطالب فرصة في المشاركة باختيار النشاطات التعليمية -5
  .اإليجابيةيجب استخدام التغذية الراجعة  -6
  .البد من ربط التعليم الحالي بالتعليم السابق -7
 .وفر للطالب الوقت الكافي لالستجابة للتوجيهات -8

ولكن ركز على جوانب القوة ، ال تعتمد على جوانب الضعف عند الطالب -9
 .لديه

 .احرص على شغل جميع الطلبة بأعمال مناسبة -10

يذ من خالل المدح والتعزيز اجعل بيئة التعليم إيجابية بأن تجعلها سارة للتالم -11
الخطيب .(واالستماع لهم بعناية والتدعيم وتحيتهم بشكل فردي

 )317: 2003،وآخرون

 .واعمل على إزالة التوتر عنه، تجنب أي احتمال يؤدي إلى فشل الطالب -12

، أن يكون لديك اإللمام الكافي بالمهارات األساسية القبلية الالزمة لكل مهارة -13
 .ه المهارة المطلوبة األكثر تعقيداًقبل أن تبدأ بتدريس

 .استخدم طريقة التعليم الفردي قدر اإلمكان مع التلميذ -14

التعاون مع معلم التربية الرياضية في المدرسة بحيث يتم التركيز مع هذا  -15
التلميذ على ألعاب التوازن واأللعاب التي لها قواعد ثابتة واأللعاب التي تقوي 

 .الكرة واأللعاب التي تعتمد على االتجاهاتالعضالت والحركات الكبيرة ك

إعطاء الطالب قوانين محددة وثابتة تتعلق بطريقة الكتابة وهذا يساعده على  -16
 .التحسن في اإلمالء
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 .تقليل المشتتات الصفية قدر اإلمكان -17

اعتمد مبدأ المراجعة دائماً للدروس السابقة فهذا سيساعده على زيادة قدرته  -18
 .على التركيز

لطالب ببرنامج يومي أو أسبوعي شامل يضم المهام التي على الطالب تزويد ا -19
إنجازها ألن كثيراُ من ذوي صعوبات التعلم يجدون صعوبة في تنظيم 

 )309-308 :2005،مصطفى.(أوقاتهم
 

 :أسلوب التعامل مع ذوي صعوبات التعلم
أنهم يتلقون خبرات يحول الطلبة الذين يقل مستوى أدائهم عن أقرانهم في المرحلة نفسها؛ مع 

تعليمية مناسبة لمستوى العمر والمقدرة؛ إلى أخصائي في قياس حاالت صعوبات التعلم 
 :ويتم اتباع الخطوات اآلتية معهم. وذلك من قبل المعلمين أو اآلباء أو الطبيب. وتشخيصها

وذلك بواسطة اختبارات الذكاء المقننة ، إعداد تقرير عن حالة الطفل العقلية -1
 .بيئة المحليةعلى ال

 .إعداد تقرير عن مهارات الطفل في القراءة والكتابة -2

 .إعداد تقرير عن عملية التعلم وخاصة جوانب القوة والضعف -3

  .البحث عن أسباب هذه الصعوبة -4
 .وضع الفرضيات التشخيصية على ضوء جمع المعلومات الخاصة بالحالة -5

 . تطوير خطة تدريب فردية على ضوء الفرضيات التشخيصية -6
  )181: 2003،كوافحة(

 
  :الفروق بين ذوي صعوبات التعلم وبطيئي التعلم والمتأخرين دراسياً

يمكن أن يالحظ المعلم إخفاقات متكررة ألحد الطلبة في الصف الدراسي وال يدري ما هو سببها 
وهل يعود ذلك إلى إهمال الطالب أو إلى تدني إمكانياته الذاتية نتيجة كونه من ذوي صعوبات 

تعلم أو بطيء التعلم أو متأخر دراسياً ولذلك يمكن التفريق بين هذه الفئات الثالث من عدة جوانب ال
  :هي
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  : جانب التحصيل الدراسي -1
طالب صعوبات التعلم تحصيلهم منخفض في المواد التي تحتوي على مهارات   - أ

  ). اإلمالء– القراءة –الرياضيات (التعلم األساسية 
مع عدم ، م تحصيلهم منخفض في جميع المواد بشكل عام الطالب بطيئو التعل - ب

  .القدرة على االستيعاب
مع إهمال      ،  الطالب المتأخرون دراسياً تحصيلهم منخفض في جميع المواد-            ج

  .أو مشكلة صحية، واضح
  

  : جانب سبب التدني في التحصيل الدراسي-2
ضطراب في العمليات الذهنية    ذوو صعوبات التعلم يتدنى تحصيلهم بسبب ا-أ

  ).اإلدراك، التركيز، الذاكرة، االنتباه(
 . بطيئو التعلم يتدنى تحصيلهم بسبب انخفاض معامل الذكاء لديهم-ب

  . المتأخرون دراسياً يتدنى تحصيلهم بسبب عدم وجود دافعية للتعلم-ج
  

  ):القدرة العقلية( جانب معامل الذكاء -3
  .درجة فما فوق) 90(امل الذكاء لديهم عادي أو مرتفع من  ذوو صعوبات التعلم مع-أ
  .درجة) 84-70( بطيئو التعلم معامل الذكاء لديهم يعد ضمن الفئة الحدية -ب
  .درجة فما فوق) 90( المتأخرون دراسياً معامل ذكائهم عادي غالباً من -ج
  

  : جانب المظاهر السلوكية-4
 -ب. دي وقد يصحبه نشاط زائد أحياناً ذوو صعوبات التعلم مظهرهم السلوكي عا-أ

بطيئو التعلم مظهرهم السلوكي يصاحبه غالباً مشاكل في السلوك التكيفي      
  ). التعامل مع مواقف الحياة اليومية– التعامل مع األقران –مهارات الحياة اليومية (
و   المتأخرون دراسياً مظهرهم السلوكي مرتبط غالباً بسلوكيات غير مرغوبة أ-ج

  .إحباط دائم من تكرار تجارب فاشلة
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  : جانب الخدمة المقدمة لهذه الفئة-5
 ذوو صعوبات التعلم يحتاجون برامج لعالج صعوبات التعلم واالستفادة      -     أ

  .من أسلوب التدريس الفردي
  . بطيئو التعلم تناسبهم الفصول العادية مع بعض التعديالت في المنهج-    ب
خرون دراسياً يحتاج كل منهم لدراسة حالته من قبل المرشد   االجتماعي  المتأ-    ج

  ) 212 :2005،مصطفى.(في المدرسة
مما يسهل عليه اختيار الطريقة المناسبة ، وبذلك يستطيع المعلم معرفة سبب إخفاقات الطالب

  .بأفضل وأسرع الطرق، وتغيير السلوك، وإيصال المعلومة، للتعامل معه
  

 :عالجية لذوي صعوبات التعلماألساليب ال
 :وهناك عدة نقاط تعتبر من أهم االستراتيجيات التربوية العالجية وهي

  
  :  التدريب القائم على تحليل المهمة-أوالً

وينطبق ذلك على ، ويقصد به التدريب المباشر على مهارات ضرورية محددة ألداء مهام محددة
حيث تُبسط وتختصر المهام المعقدة مما ، ابة والحسابالقراءة والكت: مثل، الموضوعات األكاديمية

ويرى كثير من المختصين . ثم ينتقل خطوة إلى السلوك األكثر تعقيداً، يساعد على إتقان مكوناتها
وهو مناسب لعالج الصعوبات األكاديمية . أنه األسلوب األكثر فعالية في عالج صعوبات التعلم

ألسلوب في بناء البرنامج من خالل تحليل محتوى الدروس واستفاد الباحث من هذا ا. البسيطة
وتحديد المهارات المطلوب إتقانها وتدريب الطالب عليها وعلى مهارات التعليم القبلي التي تحتاج 

  .المهارة الحالية إتقانها
  

  : التدريب القائم على العمليات النفسية-ثانياً
أو ، ئي العالجي العجز النمائي في العملياتأو األخصا، ويتطلب هذا األسلوب أن يحدد المعلم

، التي يعاني الفرد من عجز فيها، القدرات لدى الفرد ثم يهتم العالج بالتدريب على تلك العمليات
. والتعميم؛ وذلك لتحسين القدرات العقلية األساسية، والمقارنة، والفهم، واإلنصات، االنتباه: مثل

  .درسية لتنشيط قدراتهم العقليةوهو أسلوب مناسب ألطفال ما قبل الم
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وتدريب ، وعالجها، واستفاد منه الباحث في بناء البرنامج من خالل مالحظة أسباب اإلخفاقات
، وإزالة العوائق، ومالحظة الفروق الفردية بين الطلبة، الطالب على السلوك الصفي المناسب

  .مرات عديدة حتى إتقانهاوتدريبه عليها ، مع تبسيط المهارة، واألشياء التي تشوش الفهم
  

  : التدريب القائم على تحليل المهمة والعمليات النفسية معاً-ثالثاً
، والقيام بتحليل المهمة، بتقييم قدرات الطفل وصعوباته، ويعتمد على دمج األسلوبين السابقين
وبات وهو ضروري لعالج الحاالت الشديدة التي تعاني من صع. ومعرفة المهارات الواجب تنميتها

  )315-314 :2002، محمود. (نمائية وأكاديمية معاً
  

  : العالج بالعقاقير-رابعاً
ولكن األطباء يقدمون بعض العقاقير لحاالت ، ليس هناك عالج دوائي محدد الضطرابات التعلم

وتعدل ، وهي تحقق نتائج ملموسة، واإلفراط في النشاط، أو نقص االنتباه، االضطراب االكتئابي
  .فيجب تناولها تحت إشراف طبي، ولكن لها محاذير،  التعليميمن السلوك

  
  : العالج النفسي األسري-خامساً

من المهم لألخصائي النفسي أن يخبر األسرة والطفل بطبيعة الحالة ويمكن أن تحدث المساعدة إذا 
ات أكد األخصائي أن الطالب لديه طريقة مميزة في التعلم وليس ميكانيزم اضطراب وأن الصراع

، األسرية ومشاكل الوالدين البد من مواجهتها وإرشاد الوالدين إلى كيفية مساعدة الطفل على التعلم
  .والدفاع عنه في المجال الدراسي

  
  : التدريس العالجي-سادساً

أهم تدخل للطالب المصاب باضطراب التعلم هو التدخل التعليمي على ضوء عدم التجانس بين 
ابين بهذا االضطراب مع بناء وتخطيط تدخل تعليمي يساير القدرات األطفال والمراهقين المص
ويتوجب على المعلمين أن يضعوا في اعتبارهم ... وهي عملية فردية، المحددة وأساليب التعلم

-76 :2008،حمزة وخطاب. (المتغيرات التعليمية وحاالت الطالب وما يجب أن يعملوه وكيف
77(  
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 العالجية رغم أهميتها إال أنها ال يمكن أن تأتي بنتائج مقبولة دون ويعتقد الباحث أن هذه األساليب
أن تكون هناك مجموعة عمل تتابع الحالة تتكون من معلمي الطالب ذي صعوبات التعلم والمرشد 
االجتماعي والطبيب النفسي وأسرة الطالب حتى يقفوا على مستوى حالته في هذه المرحلة ويتفقوا 

  .ة لتنمية قدرات الطالب أكاديمياً وعقلياً ونفسياًعلى األساليب المناسب
     

وذلك يتطلب ،  وهو يعني إعادة الطلبة ذوي صعوبات التعلم للصفوف العادية:التعليم الجامع
وتكييف المنهاج على نحو ، اهتماماً خاصاً بتحليل قضايا المنهج والتوقعات التي يرسمها للمتعلمين

ية الفردية للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة وهذا التكيف يعرف بـ يسمح بتلبية االحتياجات التعلم
إن المنهاج العام مدعماً بالوسائل واألدوات ساعد التوجه المعاصر نحو ) الخطة التربوية الفردية(

  ). المدرسة للجميع(الدمج أو ما يعرف باسم 
م فترك الطالب في ويرى الباحث أن الدمج لمجرد الدمج هو تدمير للطالب ذي صعوبات التعل

الصف دون رعاية أو اهتمام ودون تقدير للصعوبات التي يعاني منها ودراسة خصائصه ووضع 
ولكن ، برنامج لعالجه واتباع اإلرشادات التربوية والنفسية سيكون سبباً في تأخر الحالة وانتكاسها

ولديه ،  عن معلم مؤهلفضالً، الدمج البد أن يرافقه اهتمام ورعاية مدروسة وخطة تربوية فردية
  .عندها يمكن أن يأتي الدمج بنتائج مرجوة. استعداد لالرتقاء بالطالب

  
 :  مدرسة المستقبل مدرسة الجميع

المنهج في مدرسة المستقبل يتسم بالشمولية والمرونة فهو شامل لجميع الطلبة باختالف قدراتهم 
 . وإمكاناتهم واستعداداتهم التعليمية

صادر عن المؤتمر العالمي حول تعليم ذوي االحتياجات التربوية الخاصة إلى أن وأشار البيان ال
  :مرونة المنهاج تعني

  . مواءمة المنهاج الحتياجات الطلبة وليس العكس-1
 توفير الدعم التعليمي اإلضافي للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في إطار المنهج الدراسي -2

  .العادي وليس تطوير منهاج خاص لهم
 إعادة النظر في إجراءات تقييم أداء الطلبة وجعل التقييم المستمر جزءاً ال يتجزأ من العملية  -3

  .التربوية
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 توفير سلسلة متصلة الحلقات من الدعم للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة حسب الحاجة بدءاً -4
  .المدرسةبالمساعدة في الصف ومروراً بالمساعدة في المدرسة وانتهاء بالمساعدة خارج 

  )217- 216: 2005،مصطفى.( توظيف التكنولوجيا لتيسير االتصال والحركة والتعلم-5
  

   Individualized Educational Plan:الخطة التربوية الفردية
 وفق هذا القانون يجب وضع خطة تربوية  (P194-142)هي إحدى فقرات القانون األمريكي للمعوقين

 .ل عام أو فصل دراسيفردية للطفل المعوق مع بداية ك

  
   Instruction Plan  Individualized: الخطة التعليمية الفردية

وتشمل كل خطة هدفاً تعليمياً واحداً ، يقصد بها تلك الخطة المبنية على الخطة التربوية الفردية
ويوصف فيها ،  إلى أهداف تعليمية فرعية(TASK ANALYSIS)يحلل بأسلوب تحليل المهمات 

كما يذكر فيها إعالم الطفل ، التعليمي ويكون هذا األسلوب وفق طريقة تعديل السلوكاألسلوب 
 2001،عبيد. (بنتائجه أو التغذية الراجعة كما يذكر أيضاً أسلوب التعزيز المستخدم مع الطفل

:101(  
  

  :عنصرا الدعم الخاص لذوي صعوبات التعلم
  :تعلم يتمثالن فيإن العنصرين األساسيين للدعم الخاص لذوي صعوبات ال

وال يمكن تحقيق النجاح ألي منهج إذا لم ، يعتبر المعلم أكثر مصادر المنهج أهمية:  المعلم-1
فالمعلم له دور في الكشف عن صعوبات التعلم لدى الطلبة وبالتالي . يظهر المعلم مهاراته في أدائه

 .لعالجيةيسهم إسهاماً فعاالً في تهيئة األسباب العلمية إلعداد البرامج ا

بشأن المبادئ والسياسات في تعليم ذوي ) 2000(الذي أقيم في أسبانيا عام ) سالمنكا(ولقد أكد بيان 
االحتياجات التربوية الخاصة إلى أهمية إعداد جميع المعلمين على نحو يجعلهم عامالً رئيساً من 

  :عوامل فلسفة التربية للجميع واقترح البيان
  .لمعلمين قبل الخدمة على تطوير المواقف اإليجابيةالتركيز في برامج إعداد ا -1
التأكيد على أن المهارات والمعارف الالزمة لتعليم األطفال ذوي االحتياجات الخاصة هي  -2

  .ذاتها المعارف المطلوبة للتعليم الجيد
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االهتمام بمستوى كفاية المعلم في التعامل مع األطفال ذوي االحتياجات الخاصة عند منح  -3
  .اولة المهنةشهادة مز

تنظيم الحلقات الدراسية وتوفير المواد المكتوبة للمديرين والمعلمين ذوي الخبرة الواسعة  -4
 .ليقوموا بدورهم في تدريب المعلمين

  .دمج برامج إعداد معلمي التربية الخاصة في برامج إعداد معلمي الصفوف العادية -5
تنفيذ البرامج التدريبية التي تعزز قيام الجامعات ومعاهد التعليم العالي بإجراء البحوث و -6

  .دور معلمي ذوي االحتياجات الخاصة
 .إشراك األشخاص المعوقين المؤهلين في النظم التعلمية ليكونوا نموذجاً يحتذى به -7
 
هي غرفة خدمات خاصة تخصص في المدرسة تقدم خدمات تربوية :  غرفة المصادر-2

أهمية غرفة المصادر في أنها تعطي الحق وتكمن . خاصة للطلبة ذوي الصعوبات التعليمية
للطلبة ذوي الصعوبات التعلمية في الحصول على فرص تعليمية متكافئة دون التعرض 

 .لإلحباطات والمحاوالت غير الناجحة التي تجعلهم أقل قبوالً لدى مدرسيهم وأقرانهم

 فيمكن للمعلم -تها  رغم أهمي–أن غرفة المصادر إن لم تكن موجودة في المدرسة ، ويرى الباحث
وذلك بتفعيل ، االستعاضة عنها في االرتقاء بمستوى الطالب الذي يعاني من صعوبات التعلم

، وتعزيز إجاباته بالثناء عليه وتبسيط المهارات، عن طريق األسئلة البسيطة، الطالب في الحصة
، توى الطالبوإعادة الشرح بطرق مختلفة تتناسب مع مس، عن طريق شرح التعليم القبلي له

وتدريب الطالب على المهارة ، واالستعانة بالوسائل التعليمية الملموسة والمحسوسة قدر اإلمكان
واالنتقال لمهارة أعلى؛ مع توضيح العالقة بين المهارة ، وتقديم التغذية الراجعة له، وتحمل أخطائه

 التقويم الختامي المناسب؛ مع ثم تقديم، والمهارة الالحقة من خالل الخرائط المفاهيمية، السابقة
يستطيع فيها المشاركة والتعبير ، االهتمام بجعل الطالب في بيئة تعليمية مرحة ومنضبطة وهادئة

 .عن رأيه

يرى الباحث أن أهميته تكمن في ضرورة إلمام المعلم بأنواع ، وفي ختام هذا الجزء من الدراسة
، ويتوجب عليه التعامل معهم، في الصفالذين يمكن أن يتواجدوا ، وخصائص وصفات الطالب

تحمل بعضها خصائص ، حتى ال يدهش عندما يرى نماذج بشرية متباينة الصفات والسلوكيات
أو ، أو جسمية، وال يستطيع تصنيفها أو عزو أفعالها وردود أفعالها لمرجعية نفسية، مبهمة لديه
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 قليلة بالنسبة لعدد الطلبة إال أنها موجودة أو بيئية لديه؛ حتى وإن كانت نسبتها، أو اجتماعية، نمائية
 . ويجب استيعابها

، ال بد من تطوير مناهج كليات التربية؛ بزيادة تفصيل وتعميق دراسات علم النفس، وليتحقق ذلك
وعدم االكتفاء بدراسة خصائص المراحل ، والمعاقين، وخاصة خصائص وأنواع الطالب العاديين

توجه التعليم الجامع جعل وجود الطالب المعاق بمختلف اإلعاقات في ألن ، العمرية للطالب العادي
فيجب أن يعلم المعلم من هو هذا الطالب؟ وما هي احتياجاته . الصف العادي أمراً طبيعياً

فال تهدر هذه الثروة البشرية بسبب ، وخصائصه؟ لتعم الفائدة على الطالب والمدرسة والمجتمع
، وكذلك ليبني تصوراً وبرامج للتغلب على هذه اإلعاقات، قاتجهل المعلم بخصائص ذوي اإلعا

ومن خالل خبرته في مجال التدريس؛ يرى ، واالرتقاء بتلك الفئة من الطالب؛ خاصة أن الباحث
والربع ، ونظريات علم النفس، أن ثالثة أرباع العملية التعليمية الناجحة قائم على تطبيق مبادئ

 .ألكاديمية لدى المعلماألخير قائم على المعلومات ا
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 :اإلمالء
 ولغة الضاد تنزعج حين تصبح لغة الظاء 

  ربما بسبب النطق ، فالخلط بين الضاد والظاء كثير
  فمن الخطأ أن نكتب اظغط والصحيح اضغط

(Http://soso.com/rb/showthreod.php?=) 
  

  تعريف اإلمالء
إذا ذكر األول ، فيقال أملى فالن على فالن، السامع اإلمالء هو أن يتحدث المتكلم ويكتب  •

فتعني أن تتم كتابة الكالم الصوتي ، أما قواعد اإلمالء. جملة صوتية فدونها اآلخر بالكتابة
بشكل مضبوط بالشكل من حيث األصوات الصحيحة أو المعتلة ومدى ارتباطها ببعضها 

  . في أجزاء الكالم من اسم وفعل وحرف
(Http//www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=)                                                       

  ":لغة"  اإلمالء -1
كأمله، وأمليت : وأماله، قاله فكتب: أمل الشيء" ملل"من مادة ) لسان العرب(قال ابن منظور في 

فكتب وأماله ، وأمل الشيء قاله: كريموُأملُّه لغتان جيدتان جاء بهما القرآن ال، وأمللته، الكاتب أملى

وهذا من أملى )" 282:البقرة، من اآلية(}  بِالْعدِلفَلْيملْل وِليه  {: وقال اهللا تعالى، كأملَّه
، وقال الفراء أمللت عليه لغة أهل الحجاز، أن أملّل عليه الكتاب بإظهار التضعيف: وحكى أبو زيد

ي تميم وقيس وتنزل القرآن الكريم باللغتين معاً يتضح مما سبق أن في وأمليت لغة بن، وبني أسد
وكال الفعلين يدالن على ) أملَل(و) أملى(اللغة العربية فعلين يختلفان نطقاً ويشتركان في الداللة هما 

أن شخص يقول قوالً فيكتب آخر وهذا القول وهذا االختالف ليس قاصراً على االختالف في 
: 2000ابن منظور،(الء فقد تعددت اآلراء في النظر إليه كفن من فنون اللغة العربية التعريف لإلم

129(  
والبعير ، أطلت، أمليت له غيه: في معنى اإلمالء) القاموس المحيط(وقال الفيروز آبادي في 

. ب ، الفيروزآبادي.(واستماله سأله اإلمالء، واهللا أمهله، والكتاب أمللته، وسعت له في قيده
  )294،ت

  :في كتاب اهللا العزيز بالمعاني اآلتية" ملل"وورد ذكر مادة 

http://soso.com/rb/showthreod.php
http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=)
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ولَا يْأب كَاتب َأن يكْتُب كَما   {:قال تعالى: اإلمالء بمعنى ما يقال ويكتب •
 اللَّه هلَّمقُّۚعالْح هلَيي عِل الَّذلملْيو كْتُب282:البقرة(}   فَلْي(  

وقَالُوا َأساطير  {: قال تعالى: لمن استماله) الكاتب(اإلمالء بمعنى قراءة المستملي  •
  )5:الفرقان(} الَْأوِلين اكْتَتَبها فَهِي تُملَٰى علَيه بكْرةً وَأصيلًا 

  )309:ت.ب، ابن كثير".(أي تقرأ عليه بعد أن استنسخها"     وقال بن كثبر في التفسير اآلية 

وكََأين من قَرية َأملَيتُ لَها وهي  {: قال تعالى: التأخيراإلمالء بمعنى اإلمهال و •
 يرصالْم ِإلَيا وَأخَذْتُه ةٌ ثُم25: 2006،أبو منديل) (48:الحج(} ظَاِلم(  

ولَقَد استُهزَِئ بِرسٍل من قَبلك فََأملَيتُ ِللَّذين كَفَروا  {:     قال تعالى 
 مَأخَذْتُه قَابِۖثُمع فَ كَان40: 1999،أبو صواوين) (32:الرعد(}   فَكَي(  

تستخدم في اللغة ولكن سياق الكالم هو الذي يحدده "      وجميع هذه المعاني لمادة ملل
 .ويدلل عليه

 ": اصطالحاً" اإلمالء -2
تؤدي إلى ، ة وفق قواعد متعارف عليهاهو القدرة على تحويل األصوات إلى رموز مكتوب"اإلمالء 

  )27 :2006،أبو منديل".(الفهم واإلفهام
هو مهارة يتم من خاللها تحويل األصوات المسموعة " بأن اإلمالء ) 33 :2004،الجوجو(وترى 

، مع مراعاة صحة الرسم اإلمالئي وفقاً للقواعد المتعارف عليها، أو المنطوقة إلى رموز مكتوبة
  .حقيقاً للفهم واإلفهامووضوح الخط؛ ت

عملية كتابية تتطلب مجموعة متضافرة من "أن اإلمالء الرسم الكتابي ) 2004،حلس(ويرى 
المهارات والقدرات الذهنية والسمعية والبصرية والحركية واالنفعالية مع ما لدى الفرد من خبرة 

  ".سابقة تمكنه من تحويل الصورة الصوتية المسموعة إلى صورة خطية مكتوبة
بالطريقة التي اتفق ، القدرة على رسم  الكلمات رسماً دقيقاً سليماً: " وجاء في المعاجم التربوية

عليها أهل اللغة مع التمكن من استخدام المهارات الخاصة بها في كتابة الكلمات كتابة 
  )54: 2003اللقاني والجمل ،".(سليمة
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رف إلى إمالء شيء من المعلم على أن اإلمالء ينص) 297: 1984ظافر والحمادي، ( ويرى 
تالميذه ويمده بعض التربويين إلى الكتابة المطابقة للقواعد المتعارفة في رسم الكلمات ولو كانت 

  ".على سبيل النقل
على أن توضع ) الحروف(تحويل األصوات المسموعة المفهومة إلى رموز مكتوبة "وهو أيضاً 

". ذلك الستقامة اللفظ وظهور المعنى المرادالحروف في مواضعها الصحيحة من الكلمة و
  )157: 1985،معروف(

  ".التصوير الخطي ألصوات الكلمة التي تنطقها"بأنه ) 10: 1996،ياقوت(ويعرفه 
تكتب بالتدريب ، الرسم الصحيح للكلمات والكتابة الصحيحة"بأنه ) 17: 1999،الشافعي(وتعرفه 

ومالحظة حروفها مالحظة ، االنتباه إلى صورهاو، ورؤية الكلمات الصحيحة، والمراس المنظم
ويصبح عند ، واستخدام أكثر من حاسة في تعليم اإلمالء؛ لتنطبع صور الكلمات في الذهن، دقيقة

  ". الطالب مهارة في كتابة الكلمات بالشكل الصحيح
على حسب األصول ، رسم الكلمات والحروف رسماً صحيحاً"بأنه ) 191: 1999،عطا (ويعرفه 

  .أو هي األداة الرمزية للتعبير عن الفكرة رسماً إمالئياً، متفق عليهاال
الرسم اإلمالئي للكلمات والحروف المعبرة عن الصور الذهنية "أنه ) 87: 2000،عامر(ويرى 

  ".لهذه الرموز التعبيرية
 أو ويخالف هذه اآلراء ما يراه الدكتور علي مدكور بأن معنى اإلمالء يتعارض مع كونها منقولة

منظورة ألن المعاني والمشكالت إذا نقلت أو كتبت بعد أن نُظرت ال تصير إمالء واألجود أن 
والجمل بطريقة ، عندما نتحدث عن مهارات التحرير العربي) إمالء(نتخلى كلية عن استخدام كلمة 

ة جميلة وهو ما نسميه عادة بالخط ويمكن استخدام مصطلح التحرير العربي أو مهارات الكتاب
  .الواضحة أو المهارات الكتابية

الكتابة السليمة من حيث هجاء الكلمة مع وضع عالمات الترقيم في أماكنها :"ويقصد باإلمالء 
  )98: 2000،أبو الهيجاء".(مع االهتمام بالخط الواضح المرتب، الصحيحة
 من حيث كتابة صحيحة، كتابة التالميذ لما يملى عليهم: "بأنه ) 10: 2001،رضوان(ويعرفه 

  ".حسب القواعد اللغوية المتعارف عليها، الصور الخطية
أو هو قانون تعصم مراعاته من الخطأ في ، علم تعرف به أصول تأدية الكتابة على الصحة"وهو 
  )8: 2001،نبوي".(كما تعصم القوانين النحوية من الخطأ في اللفظ، الخط
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لتصبح مهارة يؤديها المتعلم بطريقة ، حةعملية التدريب على الكتابة الصحي: "كما يعرف بأنه
وحاجاته وما يطلب إليه نقله إلى اآلخرين ، ويتمكن بواسطتها من نقل آرائه ومشاعره، صحيحة

فن رسم الكلمات في "وهو ) 2: 2002،جابر(و) 39: 1992،السعدي وآخرون". (بطريقة صحيحة
برموز تتيح للقارئ أن يعيد نطقها ، عن طريق التصوير الخطي لألصوات المنطوقة، اللغة العربية

الدليمي ".(طبقاً لصورتها األولى وذلك على وفق قواعد مرعية وضعها علماء اللغة
  )121: 2003،والوائلي

هو رسم كلمات اللغة العربية المنطوقة بنسق مقصود يتكون من "هذا ويعرف الباحث اإلمالء بأنه 
ماء اللغة العربية قديماً ونالت استحسان حروف وحركات وفق قواعد قعدها واصطلح عليها عل

  ".والتزام علماء العربية المحدثين في مختلف األصقاع ومن خالفها جانب الصواب
  :ويتضح من التعاريف السابقة أن اإلمالء يشتمل على النقاط التالية

  .اإلمالء مهارة •
  .التصوير الخطي لألصوات المسموعة أو المنطوقة •
  .اً للقواعد اللغويةصحة الرسم اإلمالئي وفق •
  .بلوغ المعنى المراد •
  .وضوح الخط •
  )12: 2006،حماد.(توظيف الحواس في تعلم اإلمالء •
  

 :أهمية اإلمالء ومكانته بين فروع اللغة
وال غنى عن ، لإلمالء منزلة عالية بين فروع اللغة؛ ألنه الوسيلة األساسية إلى التعبير الكتابي

ليترجم بها عما ، ية التي اخترعها اإلنسان في أطوار تحضرهفهو الطريقة الصناع، هذا التعبير
وال يتيسر له االتصال بهم عن طريق ، لمن تفصله عنهم المسافات الزمانية والمكانية، في نفسه

 .الحديث الشفوي

من النواحي اإلعرابية ، وإذا كانت القواعد النحوية والصرفية وسيلة إلى صحة الكتابة
 .إن اإلمالء وسيلة إليها من حيث الصورة الخطيةونحوها ف، واالشتقاقية

وقد ، إذا الحظنا أن الخطأ اإلمالئي يشوه الكتابة، ونستطيع أن ندرك منزلة اإلمالء بوضوح
كما أنه يدعو إلى احتقار الكاتب وازدرائه مع أنه قد يغفر له خطأ لغوي من ، يعوق فهم الجملة

 .لون آخر



37 
  

فاإلمالء مقياس دقيق للمستوى التعليمي ، راحل التعليمية األولىأما بالنسبة إلى التالميذ في الم
بعد أن ننظر إلى ،  أن نحكم على مستوى الطفل– في سهولة –الذي وصلوا إليه ونستطيع 

 )7: 2003سالمة،. (التي يكتب فيها قطع اإلمالء، كراسته

 القادر على الكتابة فالتلميذ، ويرى الباحث أن لإلمالء أهمية نفسية عظيمة بالنسبة للتلميذ
وأنه قادر على التعبير عن ، ويشعر بذاته، تتكون لدية شخصية مستقلة، الصحيحة المقروءة

وفي ، والتواصل مع المعلم؛ من خالل كتاباته في الدفاتر، وأنه جدير بتلقي العلم، نفسه
، نيها التلميذاالختبارات التحريرية؛ بينما العجز أو الضعف في الكتابة يؤدي ألزمة نفسية يعا

مما ، لشعوره بأنه أبكم كتابةً وال يستطيع توصيل أفكاره أو التعبير عن فهمه لمعلمه أو لغيره
يوقعه في مشكالت نفسية منها االنسحاب التدريجي من الفعاليات التعليمية ثم  االنطواء 

  . واالنعزال مما يؤدي في النهاية للتسرب الدراسي
  

 :أهداف تدريس اإلمالء عامة
  .تعويد المتعلم الكتابة الصحيحة وفقاً للقواعد اإلمالئية -1
  .تدريب التالميذ على رسم الحروف والكلمات بشكل واضح وخط مقروء -2
  .التمييز بين الحروف المتشابهة رسماً -3
أبو .(تنمية القدرة على كتابة الكلمات المسموعة كتابة صحيحة وبسرعة وإتقان -4

  )28 :2006،منديل
  ".مقال، قائل ، قال :"ي في بنى الكلمات على تغيير معانيها مثلفهم األثر اإلمالئ -5
  .تكوين عادات سليمة لدى التالميذ كالنظافة واالنتباه وقوة المالحظة والترتيب واألناقة -6
 .اختبار معلومات التالميذ في رسم الكلمات ومعرفة مواضع الضعف لمعالجتها -7

رية بما يكتسبه من مفردات وأنماط لغوية تحسين األساليب الكتابية وإنماء الثروة التعبي -8
 )34: 2004،الجوجو.(من خالل نصوص اإلمالء

تحقيق التكامل في تدريس اللغة العربية بحيث يخدم اإلمالء فروع اللغة  -9
 )192: 1999،البجة.(العربية

 .تعليم التالميذ قواعد اإلمالء وتدريبهم عليها -10

 .ستخدامها في المواقف اللغوية المختلفةتدريب التالميذ على عالمات الترقيم وكيفية ا -11
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تعويد التالميذ حسن االستماع واإلنصات واختزان المعلومات واستدعائها عند  -12
 )216: 1999،زقوت.(الحاجة

إن إتقان اإلمالء فيه تجنيب للمرء من مواقف اإلحراج في حياته المدرسية العامة  -13
 )206: 2002،جابر) (39: 1992،السعدي وآخرون.(ويشعره بشيء من الثقة بالنفس

تمرس الحواس اإلمالئية على اإلجادة واإلتقان وهذه الحواس هي األذن التي تسمع ما  -14
 .يملى واليد التي تكتب والعين التي تلحظ أشكال الحروف وتميز بينها

. تدريب التالميذ على كتابة ما يسمعونه بسرعة ووضوح وصحة وإتقان -15
 )10: 1996،ياقوت) (523: 1979،سمك(

 )89: 2000،عامر.(تعويدهم الجلسة الصحيحة أثناء الكتابة والدقة في إمساك القلم -16

اإلمالء فرع من فروع اللغة لذا ينبغي أن يحقق نصيباً من الوظيفة األساسية للغة؛  -17
 .واإلفهام؛ ويكون ذلك بحسن اختيار قطعة اإلمالء، وهي الفهم

 )18,17: 1999،الشافعي) (193: 1968،إبراهيم.(إجادة الخط وتحسينه -18

 )158:ت. ب ،المفتوحة. (تقدير قيمة الكتابة السليمة في التعبير السليم -19

. حفظ التراث البشري وسهولة نقل المعارف اإلنسانية من جيل إلى جيل -20
 )181: 1981،قورة) (266: 1979،أحمد(

تعويد التالميذ قوة الحكم واإلذعان للحق والصبر وسرعة النقد والسيطرة على حركات  -21
 .ليدا

 )324: 1992،شحاتة.(تدريبهم على أشكال كتابة اللغات األخرى -22

تذليل الصعوبات اإلمالئية التي تحتاج إلى عناية كبيرة كرسم الكلمات المهموزة  -23
 )8:ت. ب ،إبراهيم.(واأللف اللينة

تدريب التالميذ على أساليب التعلم الذاتي وذلك من خالل ممارستهم تصحيح أخطائهم  -24
 .بأنفسهم

م القيم اإلسالمية لدى التالميذ كالصدق واألمانة والتعاون وذلك من خالل تصحيح تدعي -25
 .أخطائهم بأنفسهم وتبادل دفاتر زمالئهم

تنمية مهارات التفكير الدنيا وذلك من خالل تذكر الكلمات الصعبة وتفسير المفردات  -26
مواقف الصعبة وفهم مضمون القطعة اإلمالئية وتطبيق المهارات اإلمالئية في ال

 . اللغوية المشابهة والتمييز بين الحروف المتشابهة في الرسم والنطق
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تنمية مهارات التفكير العليا وذلك من خالل تحليل المفردات الصعبة والمقارنة بين هذه  -27
الكلمات وكلمات أخرى مشابهة بعد حجبها عن أنظار التالميذ واستنباط القاعدة 

لكلمة المخالفة للقاعدة اإلمالئية من بين عدة كلمات اإلمالئية من عدة أمثلة واكتشاف ا
واكتشاف األخطاء اإلمالئية الشائعة بأنفسهم ويتم ذلك بالتدريس عن طريق اإلمالء 

 .الوقائي وبتصحيحهم لكراسات زمالئهم

تنمية قدرة التالميذ على حل المشكالت وذلك من خالل تداركهم للثغرات التي فاتتهم  -28
إلمالئي وذلك باتباع خطوات التفكير المنظم بهدف الوصول إلى أثناء كتابة النص ا

 ) 36: 2004،الجوجو.(حل للمشكلة اإلمالئية

تنمية الثروة اللغوية من خالل المفردات الجديدة واألنماط اللغوية المختلفة التي  -29
 .تتضمنها المادة اإلمالئية بما يغذي الفكر واإلحساس

 
 :ف األخرى مثلويمكن للباحث أن يضيف بعض األهدا

وتقوية الذاكرة؛ مما يدفع الطالب ، وتنشيط العقل، إذكاء روح المنافسة بين التالميذ -30
، والتدرب عليها جيداً ليتفوق على نفسه، عند شرح قواعد اإلمالء، لالنتباه أكثر

 .مما يؤدي لتعليم فعال، وينافس غيره في اإلمالء التالي

خالل التهجي وتحليل المقاطع والحروف يدرب التلميذ على القراءة الجيدة من  -31
فهذه العملية هي نفسها التي يحتاجها عند . والحركات التي يقوم بها التلميذ عند الكتابة

 .القراءة

، ) س–ث (، ) ظ- ز–ذ (التمييز بين الحروف المتقاربة في مخارج األصوات مثل  -32
 ). ك-ق(

 

   أهداف تدريس اإلمالء في المرحلة األساسية
 في الخطوط العريضة لمنهاج اللغة العربية وآدابها والتي أعدها الفريق الوطني لمبحث وكما جاء

  :في وزارة التربية والتعليم وقَسم أهداف تدريس اإلمالء إلى) م1999عام (اللغة العربية وآدابها 
  :)4-1(حلة األساسية الدنيا الصفوف من  أهداف تدريس اإلمالء في المر-أ

  :ميذ في نهاية هذه المرحلةيتوقع من التال    
  .التمكن من كتابة الحروف في مواقعها المختلفة -1
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 .التمكن من كتابة الحركات المختلفة على الحروف -2

 .التدريب على وضع الشدة والمدة في مكانيهما المناسبين -3

 .التدريب على كتابة بعض القضايا اإلمالئية الملبسة -4

اإلمالء : (ت وجمل قصيرة بطريقةالتمكن من كتابة ما يملى عليهم من كلما -5
 ). اإلمالء غير المنظور– اإلمالء المنظور –المنقول 

 النقطتان – النقطة –الفاصلة : (التدريب على وضع بعض عالمات الترقيم -6
 ). عالمة التعجب– عالمة االستفهام –الرأسيتان 

 .وتطبيق األصول الصحيحة للخط العربي، الترتيب، مراعاة النظافة -7

 . القيم واالتجاهات فيما يملى عليهمإكساب -8
 

   :)7-5 (المرحلة األساسية العليا للصفوف أهداف تدريس اإلمالء في -ب
  :يتوقع من التالميذ في نهاية هذه المرحلة 

  .وتوظيفها في الكتابة توظيفاً سليماً، التعرف على القواعد اإلمالئية -1
 .مراعاة وضع عالمات الترقيم في أماكنها المناسبة -2

 .كساب مفردات وتراكيب لغوية جديدةإ -3

 ...). الدقة – الترتيب –النظافة : (إكساب قيم وعادات إيجابية مثل -4

 . تنمية القدرات على الكتابة بخط جيد -5

 :ويمكن إضافة أهداف أخرى كما وردت في األدب التربوي وهي                   

وى مالحظته للفروق بين   الحروف  يرسم التلميذ صورة صحيحة للكلمة وتق- 6             
  .المتشابهة في الرسم

 . يعتاد حسن االستماع ويدرك الفروق الدقيقة بين مخارج الحروف-7             

  . يكتسب مهارة مسك القلم والسرعة في الكتابة وصحة الخط ووضوحه-8             
  . في كتابته يعرف القواعد اإلمالئية الرئيسة ويستخدمها-9             

  .تنمو ثروته اللغوية وتتسع خبراته ومعارفه -10
ينمو لديه اتجاه إيجابي نحو أهمية استخدام مهارات الكتابة  -11

  )214: 2005،عبدالمجيد.(الصحيحة
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 :عوامل التهجي الصحيح
 .يرتبط التهجي الصحيح بعوامل أساسية بعضها عضوي كاليد والعين واألذن وبعضها فكري

 :العوامل العضوية
  : وتعني األعضاء المسؤولة عن عملية التهجي والكتابة الصحيحة مثل

فهي العضو الذي يعتمد عليه في كتابة الكلمة ورسم حروفها صحيحة مرتبة : اليد •
وتعهد اليد أمر ضروري لتحقيق هذه الغاية ولهذا ينبغي اإلكثار من تدريب التلميذ 

ة من الحركات العضلية الخاصة يظهر تدريباً يدوياً على الكتابة حتى تعتاد يده طائف
 .أثرها في تقدم التلميذ وسرعته في الكتابة

  
وفقاً لنطقها وهي بهذا تساعد ، وتالحظ حروفها مرتبة، فهي ترى الكلمات: العين •

وعلى تذكرها حين يراد كتابتها ولكي ، على رسم صورتها صحيحة في الذهن
 يجب أن نربط بين دروس القراءة ،ننتفع بهذا العامل األساسي في تدريس اإلمالء

وذلك بأن يكتبوا في كراسات ، وبخاصة مع صغار التالميذ، ودروس اإلمالء
اإلمالء بعض القطع التي قرؤوها في الكتاب أو جمالً قصيرة يكتبها المدرس على 

وهذا يحملهم على تأمل الكلمات بعناية ، السبورة أو تعرض عليهم في بطاقات
ها ويعود أعينهم الدقة في مالحظتها واختزان صورها في ويبعث انتباههم إلي

أو في فترات القراءة ، وتحقيق هذه الغاية في فترات القراءة الجهرية، أذهانهم
  .الصامتة

أو في فترتين متقاربتين؛ أي ،        وينبغي أن يتم الربط بين القراءة والكتابة في حصة واحدة
  .رة التي اختزنوهاقبل أن تمحى من أذهان األطفال الصو

فترة من الزمن ثم ،        كما ينبغي أن نعرض الكلمات الصعبة والكلمات الجديدة على السبورة
واالحتفاظ بصورها في  ، لنهيئ للعين فرصة كافية لرؤية الكلمات، نمحوها قبل إمالء القطعة

  .الذهن
يساعد على وهذا ، وتميز مقاطع األصوات وترتيبها،  فهي تسمع الكلمات:األذن •

ولهذا يجب اإلكثار من تدريب األذن على ، تثبيت آثار الصور المكتوبة المرئية
وإدراك الفروق الدقيقة بين الحروف المتقاربة ، وتمييزها، سماع األصوات
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هي اإلكثار من التهجي الشفوي لبعض ، والوسيلة العلمية إلى ذلك، المخارج
  .الكلمات قبل كتابتها

  
  :العوامل الفكرية

تقوم العوامل الفكرية؛ التي يرتبط بها التهجي الصحيح على ما حصله التالميذ من المفردات 
اللغوية في مجاالت القراءة والتعبير ومدى قدرتهم على فهم هذه المفردات والتمييز بين معانيها 

تي يقع ومدى مالءمتها لسياق الكالم ويظهر أثر هذا الوعي اللغوي في اتقاء األخطاء اإلمالئية ال
المدرسة ، ال يتسنى له ، مراعاة، أذهان : فيها كثير من التالميذ في كتابة أمثال هذه الكلمات

 مزركش إذ يكتبون هذه الكلمات بترتيبها السابق – فهمت كل ما قلته – يصطدم –يختلط ، الثانوية
م أو  أو يصتد– يسطدم –يخطلط ،  المدرسة السنوية– ال يتثنى له – مراعات -أزهان : 

وهكذا فال شك أن هذا الخطأ مرده إلى ضعف ..  مزرقش- فهمت كلما قلته –يصطضم 
المحصول اللغوي والعجز عن إدراك ما يتطلبه سياق الكالم من كلمات مالئمة وتجنب ما يشبهها 

  )9-8 :2003،سالمة.(أو يقاربها صوتاً
، تساعد على التهجي الصحيحأن هنالك بعض العوامل الفكرية التي ) "38 :2004،الجوجو (وترى 

فالمعلم الكفء يستطيع أن يجعل من هذه القدرة حلقة وصل بينها ، وهي القدرة على التفكير المنظم
وتختزن المفردات الصعبة في ، والعين تراه، فاألذن تسمع ما هو منطوق، وبين العوامل العضوية

  ". الذاكرة
  

  :أسس اختيار موضوعات اإلمالء
  :كان في ذلك نفع كبير للتلميذ؛ ولهذا يجب مراعاة ما يأتي،  قطعة اإلمالءإذا ُأحسن اختيار

 أن تكون القطعة شائقة؛ بما تحويه من معلومات طريفة تزيد في أفكار التالميذ وتمدهم  بفنون -1
القصص واألخبار : ومن أحسن النماذج المحققة لهذا الغرض، وألوان من الثقافة، من الخبرة

  )10 :2003،سالمة.(الشائقة
مرتبطة بما يدرسونه في فروع ، مالئمة لمستواهم العقلي،   أن تكون متصلة بحياة التالميذ-2

  .والمواد األخرى، اللغة
وال يتسع مجال القطع اإلمالئية للمفردات اللغوية ،  أن تكون مفرداتها وأساليبها سهلة مفهومة-3

  .نصوص األدبيةوال، فلها مجاالت أخرى في موضوعات القراءة، الصعبة
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، ويغالي بعض المدرسين فيطيل القطعة. من حيث الطول والقصر،    أن تكون مناسبة للتالميذ-4
أو يجعلها قصيرة ، وفهمها، الذي ينبغي أن يصرف في مناقشة القطعة، وبهذا يستهلك الوقت

  .فيضيع على التالميذ كثيراً من الفوائد
، فيحشد فيها مجموعة من المفردات الخاصة، إلمالء   أال يتكلف المدرس في تأليف قطعة ا-5

بل يجب أن يكون ، فهذا التكلف قد يفسد األسلوب. التي يظنها مساعدة على تثبيت قاعدة إمالئية
  . تعليم ال اختبار– قبل كل شيء –ال تكلف فيه ألن اإلمالء ، التأليف بأسلوب طبيعي

بل يجب هذا مع صغار ، ت القراءة   ال مانع من اختيار قطعة اإلمالء من موضوعا-6
  )10: 2003سالمة، .(التالميذ

  .   أن تحتوي القطعة على الهدف اإلمالئي المراد تعريف الطالب به-7
.    وبخاصة في المرحلة االبتدائية،    أال تحتوي القطعة على كلمات شاذة عن القاعدة-8
 )217: 1999،زقوت(

وما يتصل بالنواحي القومية ، والمثل العليا، لقيم   يفضل أن تحتوي قطع اإلمالء على ا-9
  )198: 1999،البجة. (والوطنية والدينية واألخالقية

  ) 53: 2001،رضوان. (في تحديد القطعة اإلمالئية،   يفضل األخذ بآراء التالميذ-10
  .في الوقت ذاته،  أال تحتوي القطعة اإلمالئية على أكثر من مهارة-11
  )103: 2003،حلس.( وحدة واحدة؛ فال يجوز التجزئة أن تُعطى القطعة-12
والتفكير ،  اختيار النمط الجيد للقطعة يتيح الفرصة للتالميذ التدرب على حسن االستماع-13

والكتابة السريعة الصحيحة ، ويساعده على حل المشكالت، واستنباط األحكام العامة، السليم
  )339: 1992، شحاته.(الخالية من األخطاء

وبطريقة تالئم ، وترتيبها وتوزيعها في إطار تدريبات مناسبة، أن يتم تنظيم الكلمات -14
  )29: 1999، الشافعي.(والقاعدة اإلمالئية، مستوى الطالب

 تشتمل على عدد كبير من الكلمات التي تعالج المهارة؛ كي يتسنى تحقيق الهدف وهو -15
  )217 :1999،زقوت.(التدريب الكافي للتالميذ

مع ، وما يتصل بالبيئة، والثقافية واألحداث االجتماعية، يتم اختيار الموضوعات العلمية -16 
  ) 30 :2006،أبو منديل.(التركيز على حسن األسلوب
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  : عالقة مبحث اإلمالء بغيره من المباحث األخرى
  :التكامل الرأسي بين اإلمالء وفروع اللغة العربية األخرى  - أ

وذلك من خالل ما يهدف إليه استخدام أسلوب ، افظة على شخصيته    يحتاج التلميذ إلى المح
بحيث تنمي ، وما يكسبه من مهارات متنوعة، وما يقدمه من معارف متكاملة، التكامل الرأسي

، وبذلك يسهل التكيف مع بيئته االجتماعية، واالنفعالية واالجتماعية، جوانبه العقلية والجسمية
   )90:89 :1988،مبارك.(والمادية

ولكن ، أن غاية اإلمالء ال تقف عند الحدود القريبة للكتابة الصحيحة للكلمات، يفهم مما سبق
وهو ما يسمى بالتكامل ، يمكن أن تساهم في بناء المنهج التكاملي بين فروع اللغة العربية

 إذ يمكن اتخاذ، وهو ما يسمى التكامل األفقي، الرأسي بين اإلمالء والمواد المختلفة األخرى
، وإلى كسب التالميذ كثيراً من المهارات، اإلمالء وسيلة إلى ألوان متعددة من النشاط اللغوي

  :وهذه الفروع التي ينبغي ربطها باإلمالء هي، والعادات الحسنة في الكتابة والتنظيم
 فقطعة اإلمالء الجيدة االختيار مادة صالحة لتدريب التالميذ على التعبير الشفوي :التعبير -1

كما أن . بالتلخيص والنقد واإلجابة عن األسئلة كتابة، سئلة والمناقشة والتعبير الكتابيباأل
ويمكن للمعلم أن ) 87: 2000،عامر(الكتابة تمكّن الطالب من االطالع على أفكار غيره 

يجمع األخطاء اإلمالئية؛ الواردة في موضوعات التعبير؛ في كراسة خاصة تمهيداً 
  )39: 2004،جوجوال.(لعالجها فيما بعد

واإلمالء ،  فبعض أنواع اإلمالء يتطلب القراءة قبل الكتابة؛ كاإلمالء المنقول:القراءة -2
  )13:ت.ب، إبراهيم.(المنظور

وكل هذا يتم من خالل ، وتشير إلى دورهم، وتعمل القراءة على نقل تراث السلف وعلومهم
. والعكس صحيح، قرأ ال يكتبومن ال ي، فالقراءة والكتابة متالزمتان، تدوينه بالكتابة

  )120:ت .ب، عبدالعال(
  .وتعلم القراءة هو الذي يوجد الدافع في نفوس التالميذ لكي يتعلموا الكتابة

. له أثر واضح في إكساب األطفال القدرة على الكتابة، والتركيز في التدريب على القراءة
والقراءة ُأم المهارات ) 208: 2005، عبد المجيد.(فالقراءة والكتابة يؤثر كل منهما في اآلخر

وال يمكن للمتعلم االستغناء عنها ويجب أن يأخذ الضعف اإلمالئي أولوية من قبل التربويين 
   (Htt://www.al-maqha.com). لحل مشكالته

http://www.al-maqha.com)
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 فقطعة اإلمالء الصالحة وسيلة مجدية إلى تزويد التالميذ بألوان من :الثقافة العامة -3
 )11 :2003، سالمة. (وزيادة صلتهم بالحياة، لوماتهموإلى تجديد مع، المعرفة

 ينبغي أن يحمل التالميذ دائماً على تجويد خطهم؛ في كل عمل كتابي؛ وأن تكون :الخط -4
ومن خير الفرص المالئمة لهذا التدريب ، كل التمرينات الكتابية تدريباً على الخط الجيد

ون لحمل التالميذ على هذه العادة ومن أحسن الطرق التي يتبعها المدرس، درس اإلمالء
  . ومراعاة ذلك في تقدير درجاتهم في اإلمالء، محاسبتهم على الخط

  )196,195 :1968،إبراهيم) (13:ت. ب ،إبراهيم      (
 في درس اإلمالء مجال متسع ألخذ التالميذ بكثير من :المهارات والعادات المحمودة -5

، واالستماع، وحسن االنتباه، ذ جودة اإلصغاءففيه تعويد التالمي. والمهارات، العادات
ومالحظة الهوامش وتقسيم ، وتنظيم الكتابة؛ باستخدام عالمات الترقيم، والتنسيق، والنظافة

  )11: 2003،سالمة.(ونحو ذلك.. الكالم فقرات 
 تعتبر األناشيد والمحفوظات مادة خصبة لمعالجة بعض :األناشيد والمحفوظات -6

كما أن حفظ النصوص األدبية يسهم في تكوين صور . لواردة فيهاالقضايا اإلمالئية ا
ويمكن للمعلم صياغة بعض القواعد ، ذهنية للمفردات الصعبة والحروف المتشابهة

 . اإلمالئية على شكل نشيد؛ ليسهل حفظها وتطبيقها

، وزمالؤهم، زمالئهم(: ومثال ذلك،  إن كثيراً من الكتابة مبني على أصول نحوية:النحو -7
لذا ينبغي الربط بين اإلمالء . حيث يتغير رسمها بتغير موقعها اإلعرابي) وزمالءهم

 .والنحو في المراحل التعليمية

حيث ،  ويتمثل ذلك في قاعدة األلف اللينة في نهاية الكلمة الثالثية المعربة:الصرف -8
و نح، فتكتب على صورة الياء؛ إذا كانت منقلبة عن ياء، يتغير رسمها بحسب أصلها

 )40 :2004،الجوجو".(دعا:"نحو، وقائمة؛ إن كانت منقلبة عن واو" رمى:"

 تتحول السين إلى صاد في اللفظ؛ إذا وقعت بعد حرف من حروف :األصوات -9
 )2: 1989،الحموز".(الصراط"هكذا " السراط"فتلفظ كلمة . مثالً،كالطاء ، االستعالء

 المنظور؛ حيث يجد األطفال لذة  يمكن أن تكون القصة درساً من دروس اإلمالء:القصة -10
ويمكن أيضاً أن تعد القصة مجاالً ). 617: 1979،سمك(في كتابة فقراتها وأساليبها 

 . واسعاً للتدريب على المهارات اإلمالئية المختلفة
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 : التكامل األفقي بين اإلمالء والمواد الدراسية األخرى-ب

، وفهمها،  وسيلة أولى لقراءة مراجع هذه الموادوهي، اللغة العربية وسيلة لدراسة المواد األخرى
ويمكن لإلمالء أن يلعب دوراً كبيراً في ربط اللغة ) 45: 1968، إبراهيم.(وشرح موضوعاتها

 : العربية بالمواد الدراسية اآلتية

وذلك من خالل مساعدة ،  يتم الربط بين التربية اإلسالمية واإلمالء: التربية اإلسالمية-1
كما يمكن أن تكون النصوص ، والكتابة االصطالحية،  التمييز بين كتابة المصحفالطلبة على

 .القرآنية والقصص الدينية مادة خصبة لمعالجة بعض المهارات اإلمالئية

 تظهر أهمية اإلمالء في الرياضيات عندما يخطئ الطالب في كتابة بعض : الرياضيات-2
 .ينشأ عنه تغيير في استراتيجية حل هذه المسألةمما ، المفردات الواردة في المسائل اللفظية

ويمكن اعتبار القصص المتضمنة للمفاهيم الرياضية مادة خصبة إلمالئها على الطلبة كما في 
  ".المئات"أو الهمزة المتوسطة في مفهوم " اآلحاد واآلالف"الواردة في مفهومي " المدة"مهارة 

وذلك من خالل ، طالب على الوصول إلى عدد محددالتي تساعد ال، وتنفيذ بعض األلعاب اللغوية
 .كتابة بعض المفردات اإلمالئية وفق سماعها

 وتتضح العالقة بين اإلمالء والعلوم من خالل التدريب على االستعمال اللغوي :العلوم -3
ويمكن معالجة بعض المفاهيم . مما يساعد على الوضوح الفكري، الصحيح للمصطلحات العلمية

". المريء واألمعاء واألعضاء:"كما في حالة الهمزة المتطرفة في المفاهيم التالية ، مالئياًالعلمية إ
: 2004،الجوجو. (ويمكن أيضاً صياغة بعض القصص العلمية التي تتضمن المهارات اإلمالئية

42( 

،  يمكن للمعلم أن يتخذ من المدن محوراً لتدريس المهارات اإلمالئية:الدراسات االجتماعية -4
مثل ، ويمكن اتخاذ هذه الموضوعات مادة لإلمالء، وذلك من خالل توظيفه ألسلوب لعلب األدوار

  ".غزة"التاء المربوطة في كلمة 
 كما أن هناك بعض الصعوبات في اإلمالء باللغة العربية كذلك يوجد :اللغة اإلنجليزية -5

لصور المتعددة للحرف الواحد في صعوبات في اللغة اإلنجليزية؛ تتمثل في الترقيم والربط بين ا
  .الشكل وفي الصوت المنطوق تبعاً لنظم اللغة اإلنجليزية

ولكنها في ، ويمكن توظيف ذلك في إقناع الطالب أن هذه الصعوبات ليست في اللغة العربية فقط
  .جميع اللغات
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 أنشطة وذلك من خالل تصميم،  يمكن توظيف فروع الفن في خدمة اإلمالء:التربية الفنية -6
وذلك باستخدام األوراق الملونة والصلصال والخشب ، فنية تتناول التعريف بالمهارات اإلمالئية

ومن ثم ، ويمكن أيضاً تأليف قصص تعليمية تتناول المهارة المطلوبة، والفلين والمجسمات اإلمالئية
  .تصميم غالف لهذه القصة

لتدريب على ترديد أناشيد تعليمية تتضمن من خالل ا، ويتم توظيف التربية الحركية والموسيقية
  . أو باالستعانة باألدوات الموسيقية البيئية، المهارات اإلمالئية بحركات إيمائية

من خالل عمل رسومات فنية تتناول ذكر أكبر عدد من الكلمات ، كما يمكن تنمية سمات الطالقة
كلمات تتضمن مهارة الالم الشمسية كرسم الشجرة والتعبير عنها ب، الدالة على المهارة المطلوبة

 )44: 2004،الجوجو. (والالم القمرية

وذلك ، أنه يمكن توظيف التربية الرياضية لخدمة اإلمالء،  ويرى الباحث:التربية الرياضية -7
، كل مجموعة لها رمز حرف هجائي، من خالل األنشطة المشوقة؛ كأن نقسم الطالب لمجموعات

 .طلق المجموعة للسباق عند رفع هذه الالفتة الخاصة بهاتن، أو اسم شخصية إسالمية
 

 :أسس عامة في  تدريس اإلمالء
وتدريب اللسان على النطق ، تدريب األذن على اإلصغاء إلى المعنى ومخارج الحروف -1

والسيطرة على الصعوبات التي تخالف فيها ، وتعود رسم الحروف واأللفاظ، الصحيح
 .وكتابة موضوعات إنشائية قصيرة،  الهجاءومعرفة قواعد، الكتابة النطق

عن طريق مطالبة التالميذ أن يتقنوا كتابة عدة أسطر ، االهتمام بالتذكر والتدريب المستمر -2
  .واضعين في االعتبار مسألتي الفهم والمعنى، ثم تمليها عليهم في اليوم التالي، في المنزل

فالهجاء دراسة لها ، لعمل التحريريويجب ربط اإلمالء با، االهتمام بالمعنى قبل الهجاء -3
أو جزءاً ، وعندما يكون أداة للكتابة، عندما يكون مرتبطاً بالتعبير المكتوب، هدف حيوي

  .مكمالً للعمل التحريري؛ ألن التناول العملي يعطي نتائج طيبة
، تتمثل في القراءة بإمعان، الوسائل التي تساعد على اكتساب مهارات اإلمالء الصحيحة -4

واستخدام ، واالهتمام باإلمالء في كل الواجبات المنزلية، ضيح مخارج الحروفوتو
مع التركيز على ، ومعرفة القواعد العملية المحددة، السبورة في كتابة الكلمات الجديدة

  )278: 277: 2006:زايد. (التطبيق
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  :أنواع اإلمالء
وحسب المستوى التعليمي ، يذقسم التربويون اإلمالء حسب مراحل النمو التي يمر بها التالم

فالطفل ال يستطيع كتابة اإلمالء المنظور قبل أن ، وهذا التقسيم طبيعي، الذي وصلوا إليه
ولن ، أو كتاب القراءة المقرر، يدرب على محاكاة رسم الكلمات بالنقل من السبورة أو البطاقة

ا فإن تالميذ المرحلة يجدي اإلمالء االختباري إال إذا درب على اإلمالء المنظور ومن هن
التي سيتحسن التدرج فيها من السهل إلى الصعب وهي ، األساسية عادة ما يمرون بهذه األنواع

  :على النحو التالي
  
  :التهجي  ) أ(

فهو بذلك ، وتركيب كلمات جديدة، والكلمات إلى حروفها، يعتمد على تخليل الجمل إلى كلماتها
وكي ، )302،والحمادي، ظافر(بعد التحليل والتركيب مقدمة طبيعية للقراءة والكتابة التي تتم 

  :ال يكون التهجي مقصوداً لذاته البد عند تدريسه من مراعاة مايلي
التي تعرضها بطريقة طبيعية ،  أن يتم من خالل أفكار يحصلها األطفال من خالل الجمل-1

  .بعيدة ما أمكن عن التكلف
  .س فيه آلية أن يدرب األطفال فيه على القراءة بفهم لي-2
أي التي تعرض للتهجي عدداً من المرات مما ،  أن تتكرر الكلمات التي تحلل وتركب-3

  .يؤدي إلى تثبيتها
ويناسب هذا النوع تالميذ )  اليد– اللسان – األذن –العين ( أن تتعاون في إدراكها الحواس -4

  ) ،2004،حلس.(الصف األول األساسي
وال ، اإلمالء هو البوابة الرئيسة لدراسة مبحث اإلمالءأن هذا النوع من : ويضيف الباحث

، ومقاطع الكلمات، والتدرب على كتابة الحروف، يمكن تخطيه إال بعد إتقان الحروف جميعها
ويجب العودة إليه إن كان مستوى الطالب ضعيفاً في الرسم ، وبعض الكلمات البسيطة

  . اإلمالئي
  
  ):المنسوخ(اإلمالء المنقول ) ب(

بعد قراءتها وفهمها وتهجي بعض ، أو بطاقة، أو سبورة، ه أن ينقل التلميذ من كتابمعنا
كلماتها؛ هجاء شفوياً؛ وهذا النوع من اإلمالء يالئم أطفال الصفين األول والثاني من المرحلة 
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إذ يعتمد على المالحظة ، االبتدائية؛ ألنه الوسيلة الطبيعية لتعليم هؤالء األطفال الكتابة
وألن الهجاء متصل بالقراءة ، كاة وهما من الجهود الحسية التي يستطيعها هؤالء األطفالوالمحا

اتصاالً وثيقاً؛ في هذين الصفين؛ ويطلب تدريب األطفال على القراءة وعلى كتابة ما يقرؤون 
 .أو في وقتين متقاربين، في وقت واحد

وقد تستوجب حال ، لدراسي أطفال الصف الثالث في معظم فترات العام ا– كذلك –ويالئم 
أن يمتد تدريبهم على اإلمالء المنقول في واجبات ، بعض التالميذ الضعفاء في الصف الرابع

 )12 :2003.سالمة.(منزلية

  
  :طريقة تدريسه

  :يسير المدرس على حسب الخطوات التالية
؛ لم تسبق فإذا كان الموضوع جديداً، التمهيد لموضوع القطعة بقراءتها وفهمها قبل الكتابة -1

كما ، يستخدم في التمهيد عرض النماذج أو الصور) وهذا في الصف الثالث(قراءته؛ 
  .تستخدم األسئلة الممهدة لفهم الموضوع

دون أن تضبط كلماتها ، عرض القطعة في الكتاب أو البطاقة أو على السبورة اإلضافية -2
رطون في سلسلة من حتى ال ينقل التالميذ هذا الضبط ويتو، في البطاقة أو السبورة

  .وتشق عليهم المالحظة والمحاكاة جراء هذه الصعوبات المتراكمة، األخطاء
  .قراءة المدرس القطعة قراءة نموذجية -3
قراءات فردية من التالميذ؛ حمالً لهم على مزيد من دقة المالحظة؛ ويجب الحرص على  -4

  .عدم مقاطعة القارئ إلصالح خطأ الضبط
وفي هذه ، ذا كانت جديدة على التالميذ للتأكد من فهمهم ألفكارهاإ، أسئلة في معنى القطعة -5

الخطوة تدريب للتالميذ على التعبير الشفوي؛ الذي ينبغي أن يكون له نصيب في كل 
  .درس

ويحسن تمييز هذه الكلمات ، وكلمات مشابهة لها، تهجي الكلمات الصعبة التي في القطعة -6
وذلك في ، وإما بوضعها بين قوسين، ون مخالفإما بوضع خطوط تحتها وإما بكتابتها بل

، وطريقة هذا التهجي أن يشير المدرس إلى الكلمة. حال استخدام السبورة اإلضافية
ثم يطالب غيره بتهجي كلمة أخرى ويأتي بها ، ويطلب من تلميذ قراءتها وتهجي حروفها
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،  إلى كلمة أخرىثم ينتقل، المدرس مشابهة للكلمة السابقة من حيث الصعوبة اإلمالئية
  .وهكذا

  :النقل ويراعى فيه ما يلي -7
 ورقم - الميالدي والهجري -وكتابة التاريخين ، إخراج الكراسات وأدوات الكتابة  ) أ(

  .الموضوع نقالً عن السبورة
 مشيراً في الوقت نفسه إلى هذه - كلمة كلمة -أن يملي المدرس على التالميذ القطعة   ) ب(

 .ة اإلضافيةفي حال استخدام السبور، الكلمات

وأن يقطع المدرس السبيل على التالميذ الذين  ، أن يسير جميع التالميذ معاً في الكتابة)    ج(
 .يميلون إلى التباهي باالنتهاء من كتابة الكلمة قبل غيرهم

أو ليتداركوا ما ،  قراءة المدرس القطعة مرة أخرى؛ ليصحح التالميذ ما وقعوا فيه من خطأ-8
 .فاتهم من نقص

 . جمع الكراسات بطريقة منظمة هادئة-9

أو ، مثل تحسين الخط، يمكن شغله بعمل آخر مفيد،  إذا بقي من الحصة شيء من الوقت-10
 .مناقشة معنى القطعة على مستوى أوسع

التي تواجه التالميذ أثناء كتابة القطعة ، ومناقشة بعض الصعوبات،  تصحيح الكراسات-11
 )48 :2004،الجوجو.(اإلمالئية

وأن ، وأسلوبها، ومعناها، من حيث طولها، ويراعى أن تكون القطعة المنقولة مناسبة للتالميذ
  )1979:525،سمك.(تتصل بخبراتهم وتجاربهم

والتكرار المرهق الذي يحمل على ، النقل األصم: ومن الخطأ الشائع في هذا النوع من اإلمالء
  )303: 1984،ظافر والحمادي.(وعدم التصحيح، األطفال

  
  :مزايا وأهداف تدريس اإلمالء المنقول

  :يحقق درس اإلمالء المنقول كثيراً من الغايات اللغوية والتربوية
  .وتدريب على التعبير الشفوي، فيه تدريب على القراءة -1
التي تشير إلى صعوبة ، ومعرفة الصور الكتابية للكلمات الجديدة، فيه تدريب على التهجي -2

  .إمالئية
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، وتنمو مهاراته في الكتابة، وحسن المحاكاة، عود في هذا الدرس قوة المالحظةوالتلميذ يت -3
  .ويزيد إدراكه للصلة بين أصوات الحروف وصورتها الكتابية

  . النظام والتنسيق وتجويد الخط– كذلك –ويتعود  -4
  .إكساب التالميذ ثروة لغوية؛ من خالل تعرف معاني المفردات الصعبة -5
. أثناء الكتابة، المتمثلة في تقوية عضالت اليد، فسيولوجيةالتركيز على النواحي ال -6

  )47: 2004،الجوجو(
  .إمساك القلم بشكل صحيح -7
  )91: 2001، أبوالهيجاء. (الجلسة الصحيحة أثناء الكتابة -8
 )162 :1999،إسماعيل.(يردد التلميذ األلفاظ التي قرأها وكتبها مرات عديدة -9

 . ن خالل ما يتعلمه من الفقراتم،  إكساب التلميذ بعض القيم المرغوبة -10

 )44 :2006،أبو منديل      (

 :ويمكن للباحث أن يضيف ما يلي

ثم تقويم ما ، من خالل مالحظة المعلم لما يكتبه التلميذ،  تكون ُألفة بين المعلم والتلميذ -11
والتعامل معه بأسلوب إنساني ، يراه ضرورياً من خطأ في الكتابة أو خط غير مقروء

  .والمشاركة والتفاعل، ى المحاكاةيشجعه عل
  

  : الخطأ الشائع في طريقة تدريس اإلمالء المنقول
  . النقل األصم دون أن يفهم أو يتقن الطالب ما يكتب-1
  . التكرار المرهق الذي يحمل عليه الطالب-2
  . عدم التصحيح اعتماداً على أن هذه الطريقة تتم بالنقل-3

ه السلبيات بمناقشة القطعة بعد اختيارها ليثير دافعية التالميذ للكتابة ويمكن للمعلم أن يتغلب على هذ
واالهتمام بالتصحيح واإلشارة للخطأ الفردي والجماعي ومناقشته وتقدير جهود التالميذ لزيادة 

  )303،والحمادي ، ظافر.(دافعيتهم
  
 :اإلمالء المنظور) ج(

، ثم تحجب عنهم، همها وهجاء بعض كلماتهالقراءتها وف، ومعناه أن تعرض القطعة على التالميذ
 .وتملى عليهم بعد ذلك
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ويجوز ،  تالميذ الصف الرابع من المرحلة االبتدائية– بوجه عام –وهذا النوع من اإلمالء يالئم 
كما يجوز تطبيقه على تالميذ الصفوف السابقة إذا ، مع بعض التالميذ، امتداده إلى الصف الخامس

أو مستوى ،  ويرى الباحث أن المعول في ذلك يتوقف على مستوى الفصل،كان مستواهم مرتفعاً
  .التلميذ

 
 :طريقة تدريسه

وتهجي ، ومناقشة المعنى، هي طريقة تدريس اإلمالء المنقول؛ إال أنه بعد االنتهاء من القراءة
 .ثم تملى عليهم، ونظائرها تحجب القطعة عن التالميذ، الكلمات الصعبة

  
  :يس اإلمالء المنظورمزايا وأهداف تدر

    .والتهيؤ لها، إنه خطوة تقدمية في معاناة التلميذ الصعوبات اإلمالئية -1
وجودة االنتباه والبراعة في أن يختزن في ذهنه ، إنه يحمل التلميذ على دقة المالحظة -2

  .الصور الكتابية الصحيحة للكلمات الصعبة أو الجديدة
. للربط بين النطق والرسم اإلمالئي، ى إعمال الفكروتدريباً جدياً عل، إن فيه شحذاً للذاكرة -3

  )15: 2003،سالمة(
.       إكساب التالميذ ثروة لغوية وذلك من خالل تعرف معاني المفردات الصعبة-4     

  )49: 2004،الجوجو(
  
  ):االستماعي(اإلمالء الجماعي ) د(

وتهجي كلمات ، اقشتهم في معناهاوبعد من، يقرأها المدرس، ومعناه أن يستمع التالميذ إلى القطعة
  .مشابهة لما فيها من الكلمات الصعبة تملى عليهم

وكذلك تالميذ ،  وهذا النوع من اإلمالء يالئم الصفين الخامس والسادس من المرحلة االبتدائية
  )219 :1999،زقوت.(والطلبة الذين يرى المعلمين والمعلمات أنها تناسبهم، المرحلة اإلعدادية

  
  :تدريسهطريقة 

  :يسير المدرس حسب الخطوات اآلتية
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وهو يقوم على عرض النماذج ، التمهيد باتباع الطرق المتبعة في التمهيد لدرس المطالعة -1
  .وخلق مجال للحديث والمناقشة، والصور وطرح األسئلة

  .ليلم التالميذ بفكرتها العامة، قراءة المدرس القطعة -2
الختبار مدى فهمهم لما ، قيها المدرس على التالميذيل، مناقشة المعنى العام ببعض األسئلة -3

  .استمعوا إليه
، وكتابة بعضها على السبورة، تهجي كلمات مشابهة للمفردات الصعبة التي في القطعة -4

حتى يكون كل ، وينبغي أن تعرض هذه الكلمات المتشابهة في جمل كاملة، بإمالء التالميذ
  .تالميذعمل في هذه الطريقة ذا أثر لغوي مفيد لل

ال يطلب المدرس من التالميذ " صحائف"فمثال إذا كانت الكلمة الصعبة في القطعة هي كلمة 
، رسائل وعجائب: ولكن يطلب إليهم تهجي كلمتين تشبهانها مثل ، تهجي هذه الكلمة نفسها
؟ "رسائل"من منكم يتهجى كلمة ، أتتني رسائل كثيرة في أيام العيد: والطريقة أن يقول مثال 

يكتب هذه الكلمة على السبورة بإمالء أحد التالميذ ثم ، بعد أن يستمع إلى الهجاء الصحيحو
األهرام من عجائب الدنيا من منكم يتهجى كلمة : ثم يقول مثال، يكلف تلميذ آخر قراءتها

، وال داعي إلى تسجيلها على السبورة، ؟ ويكتفي بسماع الهجاء الصحيح لهذه الكلمة"عجائب"
الذي تستخلص فيه قاعدة ،  هذه الطريقة أنها تدرب التالميذ على أسلوب االستنباطومن فوائد

  .وهو أسلوب تربوي مطلوب في مواقف تعليمية كثيرة، عامة من أمثلة متشابهة
وفي أثناء ذلك ، إخراج التالميذ الكراسات وأدوات الكتابة وكتابة التاريخ ورقم الموضوع -5

  .لسبورةيمحو المدرس الكلمات التي على ا
قراءة المدرس القطعة مرة ثانية؛ ليتهيأ التالميذ للكتابة وليحاولوا إدراك المتشابه بين  -6

  .مما كان مدوناً على السبورة، والكلمات المماثلة لها، الكلمات الصعبة التي يسمعونها
  :إمالء القطعة ويراعى في اإلمالء ما يأتي -7
قصراً؛ مع مالحظة أن الجار والمجرور تقسيم القطعة وحدات مناسبة للتالميذ؛ طوالً و  ) أ(

 .وكذلك المضاف والمضاف إليه، كأنهما شيء واحد

 .وجودة االنتباه، لحمل التالميذ على حسن اإلصغاء، إمالء الوحدة مرة واحدة  ) ب(

 .استخدام عالمات الترقيم في الكتابة)    ج(

  .مراعاة الجلسة الصحيحة)     د(
  .دارك األخطاء والنقصلت، قراءة المدرس القطعة مرة ثالثة -8
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 .جمع الكراسات بطريقة منظمة وهادئة -9

على مستوى ، مثل تحسين الخط أو مناقشة معنى القطعة،  شغل باقي الحصة بعمل آخر -10
التي وردت في القطعة أو شرح بعض القواعد المتصلة ، أو تهجي الكلمات الصعبة، أرقى

  )18: 2003،سالمة. (بطريقة سهلة مقبولة، بالقطعة
 

  :اف تدريس اإلمالء االستماعيأهد
  :تتحدد أهداف اإلمالء االستماعي فيما يلي

من أمثلة ، الذي نستخلص منه قاعدة عامة، تدريب التالميذ على أسلوب االستنباط -1
  )23 :1999،الشافعي. (وهو أسلوب تربوي مفضل، مشابهة

  .تعويد التالميذ حسن الخط والنظافة والترتيب وحسن اإلصغاء -2
ة المالحظة لدى التالميذ وتدريبهم على اكتشاف العالقات القائمة بين المفردات تنمية مهار -3

 .المتشابهة

 .التدريب على إدراك الصلة بين أصوات الحروف وصورها -4

  .تعويدهم على الجلسة الصحيحة -5
  )51: 2004الجوجو،. (التدريب على كيفية توظيف عالمات الترقيم أثناء الكتابة -6

  
  ):الغيبي(ي اإلمالء االختبار) هـ(

بعد ، والغرض منه تقدير مستوى التلميذ وقياس قدرته ومدى تقدمه؛ ولهذا تملى عليه القطعة
دون مساعدة له في الهجاء؛ وهذا النوع من اإلمالء يتبع مع التالميذ في ، استماعه إليها وفهمها

حتى تتسع ، ةولكن ينبغي أن يكون على فترات معقول، لتحقيق الغرض الذي ذكرناه، جميع الفرق
 .الفرص للتدريب والتعليم

 
 :طريقة تدريسه

 )223: 1999،زقوت. (هي طريقة تدريس اإلمالء االستماعي مع حذف مرحلة الهجاء
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  :اإلمالء القاعدي) و(
ويناسب هذا النوع من اإلمالء الصفوف ، الغرض منه معرفة قاعدة إمالئية مناسبة لمستوى التالميذ

  :إلعدادية وفقاً للخطوات اآلتيةوفي المرحلة ا، العليا
بعد كتابتها على السبورة أو سبورة ، عرض القطعة اإلمالئية على التالميذ -1

  .إضافية
  .ثم يقرأها بعض التالميذ وفهمها جيداً، قراءة المعلم للقطعة -2
التي تتضمن كتابة الهمزة ، تنبيه التالميذ إلى مالحظة كتابة بعض الكلمات -3

  .المتطرفة في آخر الكلمة
  .استنباط القاعدة من خالل األمثلة أو العبارات التي وردت في القطعة -4
  .مطالبة التالميذ باإلتيان بكلمات أخرى مشابهة تتمثل فيها القاعدة -5
. إمالء قطعة اختبارية على الطالب لتقويمهم فيما يتعلق بالقاعدة -6

  )157: 1995،المقوسي(
. لسادس والمرحلة المتوسطة والثانويةويالئم هذا النوع من اإلمالء الصفين الخامس وا

  )53: 2004،الجوجو(
  
 ): المحضر(اإلمالء الوقائي ) ز(

ويستهدف وقاية التلميذ من الوقوع في الخطأ أو ، وهو من األساليب الهامة في تدريس اإلمالء
وهذا يتطلب عدم تكليف األطفال بكتابة كلمات لم تعرض عليهم من قبل أو لم يدرسوا ، رؤيته
 :ومن المفيد أن يسير المعلم في تدريس هذا اإلمالء على النحو التالي، دة كتابتهاقاع

 .أن يكلف األطفال كتابة كلمات وجمل يختارها من كتب القراءة -1

، بشرط أن تكون في مستوى ما يقرؤونه في كتبهم، يختار من عنده كلمات وجمالً -2
لمناسبات التي تستثير ويراعي أن تكون متصلة باألحداث التي تحيط باألطفال وا

 )54 :2004،الجوجو.(انتباههم

. يمكن أن يستغل مادة البطاقات المنوعة التي تعد للقراءة للتدريب على الكتابة -3
  )170:ت.ب،الجمبالطي والتوانسي(

  
  : ويتم ذلك بأساليب عديدة منها، يمكن تسمية هذا باإلمالء المحضر •
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ألن نسخه ،  مرة واحدة فقط قبل إمالئه عليهمأن يطلب المعلم من التالميذ أن ينسخوا النص
ثم يطرح عدة أسئلة ، ويكلفهم بقراءة النص قبل إمالئه عليهم. مرات عديدة يرهق انتباه التلميذ

ويستخدم هذا األسلوب في ، ويشرح معانيها وقواعدها، تتعلق بكتابة الكلمات الواردة في النص
. ولى والثانية والثالثة من مرحلة التعليم االبتدائيالصفوف االبتدائية؛ والسيما في السنوات األ

  )282,281: 1968،ديب(
   

  :وتتمثل اإلجراءات التدريسية في اإلمالء الوقائي فيما يلي
 .التمهيد للنص* 

  .إمالء النص على الطالب* 
 .تصحيح األوراق جميعها فوراً وأمام الطالب* 

 .لقاعدة اإلمالئية المطلوب توضيحهابما يخدم ا، عرض األخطاء اإلمالئية وتصنيفها* 

  .استماع الطالب عن طريق جهاز التسجيل إلى كيفية قراءة األخطاء وتحليلها مع الطالب* 
  .استنباط القاعدة في ضوء هذه األخطاء* 
  )54: 2004،الجوجو.(تقديم مجموعة من التدريبات والتمارين تطبيقاً للقاعدة* 

  )360: 1996،العيسوي. (معينتقويم الطالب عن طريق نص إمالئي 
التي يمكن ، وإنما هو نوع من أسئلة التقويم، ويرى الباحث أن هذا النوع ليس من أنواع اإلمالء

بعد تطبيقها بأنفسهم ، بعد شرح الدرس لتثبيت القاعدة اإلمالئية في أذهان التالميذ، استخدامها
وهذا ، ي الموجود أمامه في جملةأو كسؤال اختباري يكتشف من خالله التلميذ الخطأ اإلمالئ

  .  ينمي مدارك التلميذ ويقوي مالحظته
  

  :اإلمالء الذاتي ) ح(
وهذا األمر يتطلب أن يكون قد ، وهو أن يملي الطالب النص اإلمالئي غيباً على نفسه من ذاكرته

ة فيطلب المدرس من طالبه أن يحفظوا نصاً هادفاً ال يتجاوز بضع، حفظه عن ظهر قلب من قبل
  )160: 1985،معروف. (ليكتبوه في غرفة الصف بإشرافه، أسطر شعراً أو نثراً

، "أن هذه الطريقة قد ال تتناسب مع بطيئي التعلم في مبحث اإلمالء): "55 :2004،الجوجو(وترى 
ألنه ، والطالب بطيء التعلم، أن لهذه الطريقة أثر كبير لدى الطالب العادي، بينما يرى الباحث

وستجعله هو الطالب والمعلم في الوقت ، وستجنبه هيبة جو المنافسة، رعة التي تناسبهسيكتب بالس
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مما سيتيح له راحة نفسية وثقة في النفس وصدق مع الذات؛ ألنه يقوم نفسه؛ وستجعله يعيش ، نفسه
الء ويمكن تدريبه على استخدام هذا النوع من اإلم. مما يزيد من دافعيته، موقفاً تعليمياً غير نمطي

  .حتى يتقن المهارة، في المنزل وتصحيح أخطائه بنفسه؛ ليتعلم منها وتكرار اإلمالء مرات عديدة
  

  :أهداف تدريس اإلمالء الذاتي
لم يصادف الباحث أية إيجابيات لإلمالء الذاتي في األدب التربوي إال أنه يرى أن اإلمالء 

  :الذاتي له مزايا وأهداف تتلخص في 
  .ى التعلم الذاتييشجيع التالميذ عل -1
  .زيادة ثقة التلميذ بنفسه ألنه قادر على المشاركة بإمالء النص -2
  .التخلص من عيوب المملي مثل عيوب النطق أو السرعة -3
  ينمي مهارات عقلية هامة مثل اإلدراك واالنتباه وتقوية الذاكرة -4
  . في ذاكرة التلميذ-أو أشعار، أو حديث شريف،  قرآن–يرسخ النص اإلمالئي  -5

  . يتناسب مع المراحل العليا مثل الصف السابع األساسي فما فوق-  6    
 .في الوقت نفسه،  يتيح للتلميذ أن يعيش موقفاً تعليمياً يمثل فيه دور المعلم والطالب-  7   

  
 :   اإلمالء االستباري) ط(

، اعدة اإلمالئيةوحقيقته تتمثل في سبر فهم الطالب للق، وهو أرقى أنواع اإلمالء وأعالها تجريداً
وطريقة كتابة الكلمات؛ وهذا يعني أن اإلمالء االستباري يهدف إلى الكشف عن معرفة الطالب 

وعلى ذلك فهو يشبه االختباري من حيث إنهما يكشفان عن المستوى ، لحقيقة القاعدة اإلمالئية
 إلى الكشف عن ولكنه يزيد على اإلمالء االختباري في أنه يهدف، التحصيلي الذي تحقق للطالب

  )55 :2004،الجوجو.(معرفة الطالب للقواعد المختلفة والتمايز والتباين الذي يكون بينها
 
  

  :طريقة تدريس اإلمالء االستباري
طريقة تدريسه هي نفس طريقة تدريس اإلمالء االختباري مع زيادة بيان سبب كتابة الكلمات على 

  )134:ت.ب،إستيتية. (النحو الذي كتبت عليه
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  :أهداف تدريس اإلمالء االستباري
  :ويرى الباحث أن أهداف تدريس اإلمالء االستباري تتمثل في

  .الكشف عن مدى فهم الطلبة للقاعدة اإلمالئية -1
  .تصحيح أخطاء التالميذ فوراً -2
  .تدريب التالميذ على القاعدة اإلمالئية -3
    مفيدة لتدريس المهارات اإلمالئية العليا -4     
  .سب طلبة الصف الخامس والسادس والسابع  تنا-5     
 تناسب الطالب الذين يعانون من صعوبات التعلم؛ ألنهم يعرفون أخطاءهم في نفس الوقت -6     

  .ويقومونها
وال بد من التنويع بينها في ، ويرى الباحث أن جميع هذه الطرائق مفيدة في تدريس اإلمالء* 

حسب خصائص الطلبة السنية ومستواهم العلمي ، أو في الحصص المختلفة، الحصة الواحدة
ولكن المهم توظيفها ، وال يمكن تفضيل إحدى هذه الطرائق على األخرى، وقدراتهم العقلية

  . بالطريقة المناسبة التي تحقق أقصى درجة من االستفادة في الموقف التعليمي
وتخدم ، الموقف التعليميالتي تتناسب مع ، واستفاد الباحث من توظيف أنواع عديدة من اإلمالء

  . الهدف العام
 

 :أسباب الخطأ اإلمالئي
وفق قواعد اإلمالء ، عدم قدرة الطالب على رسم الكلمة بالشكل الصحيح: يقصد بالخطأ اإلمالئي"

 ". فأكثر% 20أما الخطأ اإلمالئي الشائع فيقصد به الخطأ الذي يحدث بنسبة ، المقررة

  )8: 1999،أبو صواوين(
ومنها ما ، ومنها ما يرجع إلى قطعة اإلمالء، منها ما يرجع إلى التلميذ، مالئي أسبابوللخطأ اإل

  :وهناك أسباب أخرى يمكن تفصيلها كاآلتي، يرجع إلى المدرس نفسه
أو ، أو قلة مواظبته على الذهاب إلى المدرسة،  ضعف مستواه:أسباب تعود إلى التلميذ  -1

وقد يكون تردد ، م إرهاف سمعه حين اإلمالءأو شرود فكره وعد، ضآلة حظه من الذكاء
التلميذ وخوفه أو عدم قدرته على حصر ذهنه وارتباكه من عوامل ضعفه في الكتابة وكثرة 

إلى غير ذلك ، وقد يكون ضعف بصره أو ضعف سمعه من أسباب تخلفه في اإلمالء، أخطائه
 .من األسباب التي تعوق تقدم التلميذ
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أو ، أو أسلوباً، فكرة،  أن تكون أعلى من مستوى التالميذ:مالء أسباب تعود إلى قطعة اإل -2
أو ، تكثر فيها الكلمات الصعبة أو الكلمات التي تشذ في رسمها عن القاعدة األصلية المقررة

 .تكون القطعة أطول مما يجب فيضطر المملي إلى العجلة واإلسراع في النطق

وإهمال المعلمين لحصة ، علمين الضعف اللغوي لدى الم:أسباب تعود إلى المدرس  -3
وذلك بعدم اإلعداد للدرس بالصورة الالئقة وعدم عناية معلمي المواد األخرى بكتابة ، اإلمالء

الطالب وعدم وضوح الهدف اإلمالئي للمعلم والمتعلم وأن يكون المدرس سريع النطق أو 
اء أو المبطئين أو خافت الصوت أو غير معني باتباع األساليب الفردية في النهوض بالضعف

، يكون في نطقه قليل االهتمام بتوضيح الحروف توضيحاً يحتاج إليه التلميذ للتمييز بينها
أو يكون ممن يبالغون في إشباع ، وبخاصة الحروف المتقاربة أصواتها أو مخارجها

.  أو يكون جاهالً بأصول الوقف أو نحو ذلك،داعٍفيكتب التلميذ أحرف مد بدون ، الحركات
. معاقبة المعلم للتلميذ بكتابة النص عدة مرات مما يكون اتجاهاً سلبياً نحو مبحث اإلمالءو

وكثرت أخطاؤهم في اإلمالء ألن المدرس الذي أملى عليهم ، وكثير من التالميذ قد ساء حظهم
القطعة في االمتحان كان من النوع الذي يعوزه وضوح النطق أو جهارة الصوت أو جودة 

لو أسعدهم الحظ بمدرس فطن ، كان هؤالء التالميذ ليقعوا في كل هذه األخطاءاألداء وما 
  )21: 2003،سالمة.(خبير بالمقومات األساسية للنطق الصحيح

واختالف صورة ،  الشكل وقواعد اإلمالء:أسباب تتعلق بخصائص اللغة المكتوبة  -4
ستخدام الصوائت واإلعجام ووصل الحروف وفصلها وا، الحرف باختالف موضعه من الكلمة

وارتباط بعض ) 326: 1992،شحاتة. (واختالف هجاء المصحف عن الهجاء العادي، القصار
  )202: 1999،عطا(وتعدد القواعد اإلمالئية ، القواعد اإلمالئية بالقواعد النحوية

 عدم تحديد أهداف تدريس اإلمالء في المراحل التعليمية : أسباب تتعلق باألهداف -5
تأكيد هذه األهداف على تنمية الرغبة في العمل اليدوي كتصميم األنشطة وعدم ، األساسية

  )66: 1999،زقوت. (الصفية والال صفية
 : أسباب تتعلق بطريقة التدريس والوسائل واألنشطة -6

إن تدريس اإلمالء يقوم على أساس طريقة اختبارية؛ بحيث يتم اختبار التالميذ في كلمات      * 
التالميذ يقتصر عالجها على ما يقع في كراسات اإلمالء وإهمال صعبة ومطولة؛ وأخطاء 

 )326: 1992،شحاتة. (التهجي السليم وعدم مشاركة التلميذ في تصويب الخطأ
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وعدم إفادته من الوسائل التعليمية ، استخدام المعلم للطرق التقليدية في تدريسه لإلمالء* 
 )227: 1999،زقوت. (وعدم تشجيعه للمشاركة الطالبية، المعنية

وإهمال األنشطة الال صفية المتمثلة في إقامة ناد ، االقتصار على األنشطة اللغوية الصفية* 
. وتفعيل دور اإلذاعة المدرسية إلى جانب االهتمام بالمسرح المدرسي، للغة العربية

  )67: 2004،الجوجو(
 : أسباب تتعلق باإلدارة المدرسية والنظام التعليمي-7

وعدم وجود حوافز تشجيعية ، واكتظاظ الفصول بالتالميذ، لمين أعباء كثيرةتحميل المع* 
 )326,325: 1992،شحاتة.(والنقل اآللي للتالميذ، للمعلمين األكفاء

وعدم اكتراثهم بنتائج التالميذ ، عدم متابعة بعض مديري المدارس ألعمال المعلمين من جهة* 
 . رفع مستواهموكذلك عدم) 169: 1999،إسماعيل(من جهة أخرى 

  .وألولياء األمور، ضعف االهتمام بإقامة دورات تدريبية وتثقيفية للمعلمين* 
أو غير مؤهلين تربوياً خاصة في ، إسناد تدريس اللغة العربية لمعلمين غير متخصصين* 

  .المرحلة االبتدائية
الح العلم  أو عدم امتالكهما س، وعدم وعيهما،  إهمال الوالدين: أسباب تتعلق باألسرة-8

وعلى قراءته وكتابته بشكل خاص  ، ينعكس سلبياً على تحصيل التلميذ بوجه عام، والثقافة
وقلة الشعور باالنتماء واإلحساس ، وشعور التلميذ بعدم األمان) 173: 1999،إسماعيل(

هو ما ، وكذلك عدم تعاون أولياء األمور مع معلم اللغة العربية في مجال اإلمالء، بالدونية
  .ؤدي إلى ضعف الطالب في اإلمالءي

  :  أسباب تتعلق بالتقويم-9
سهولة الحصول على درجة النجاح الرتباط اإلمالء بفروع اللغة األخرى في درجة                * 

  . التقويم  والترفيع اآللي في الصفوف الثالثة األولى
  .ميذعدم التنويع في طرائق تصحيح اإلمالء وفقاً لمستوى التال    * 

.  وعدم بذل جهود في إعدادها، أو عدم فهم معناها، أو قصرها، طول االختبارات  * 
 )13: 1988،الروسان(

  .سواء بالنسبة للمعلم أو المتعلم، عدم االستفادة من التغذية الراجعة  * 
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في خلو بعض اختبارات نهاية العام الدراسي بالكامل من أي سؤال ، ومما أثار انتباه الباحث*** 
والموجودة ، رغم تضمن المنهج الدراسي والمقرر على العديد من هذه الدروس، مبحث اإلمالء

ألنهم ال ، مما سيدفع التالميذ في السنوات التالية إلهمال مبحث اإلمالء، في الكتاب المدرسي
للصف ) 2009 -2008(يسألون فيه في تقويم نهاية العام؛ ومثال على ذلك تقويم نهاية العام 

وعمم على جميع ،  خان يونس–والذي قامت بإعداده مديرية التربية والتعليم ، السابع األساسي
رغم وجود تسعة دروس ، وجاء خالياً تماماً من أي سؤال في مبحث اإلمالء، مدارس المحافظة

والمقرر على )  الجزء الثاني–كتاب لغتنا الجميلة (تنضوي تحت مبحث اإلمالء والترقيم في 
مما سيكون له كبير أثر إلهمال المعلمين والطالب لمبحث اإلمالء ، السابع األساسيالصف 

وقد أثبت الباحث صورة عن هذا االمتحان في هذه ، ومهاراته بالكامل في األعوام القادمة
   )7ملحق رقم (الدراسة راجع 

المفرطة في  تلعب الزيادة : الكثافة الهائلة للدروس المقررة في مبحث اللغة العربية-10
والمفروضة من قبل وزارة التربية والتعليم ، عدد الدروس المقررة شهرياً في الخطة الدراسة

وكثيراً ما ،  عائقاً هاماً إلرباك المعلم وجعله يشرح الدروس بطريقة سطحية وسريعة-العالي 
ين وخاصة  وال ينوع في طرائق التدريس ويهمل طلبة كثير– المحاضرة –يلجأ لطريقة اإللقاء 

ضعاف التحصيل منهم والمتوسطين ويهمل اإلجابة عن تقاويم الدروس وال يكترث بتدريب 
 -الطلبة على المهارات؛ وذلك ألن نصاب الدرس الواحد في أي فرع من فروع اللغة العربية 

) 28(فعدد حصص اللغة العربية .  قد يكون حصتين فقط أو حصة واحدة-في بعض الشهور 
 - قراءة- نصوص-قواعد النحو(وعدد الدروس في مختلف فروع اللغة العربية ، حصة شهرياً
ورغم الشكاوى الكثيرة من قبل ،  درساً إضافة لدروس التعبير والخط) 14(يبلغ ) قواعد اإلمالء

المعلمين إال أن المسؤولين متمسكون بخطتهم ومن التجارب الشخصية التي عايشها الباحث 
التربويين من يثني على المعلم الذي يدمج ثالث فعاليات لثالث مباحث بنفسه أن من المشرفين 

مختلفة في حصة واحدة ويعتبر ذلك طريقة للتغلب على طول المنهاج ودليالً على تمكن وخبرة 
المعلم؛ كأن يشرح درس القراءة والتعبير والنحو أو اإلمالء في حصة واحدة؛ ويتغافل عن 

ورغم علمه المسبق أن كل درس من ، ني من صعوبات في التعلمالطالب بطيء التعلم أو من يعا
ولكن المهم هو أن ينهي المعلم المقرر في ، هذه الدروس يحتاج تخطيطاً مختلفاً عن اآلخر
، الذي يفتش على ما شرح من المقرر أسبوعياً، مواعيده المحددة تحت رقابة مدير المدرسة

من عولج من صعوبات التعلم ومن انضم إلى ، يفهمويكتب تقريره ولكن ال يهم من فهم ومن لم 
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راجع توزيع مقرر مبحث اللغة . إحدى أسر بطء التعلم أو صعوبات التعلم أو التأخر الدراسي
والصادر عن وزارة التربية والتعليم العالي في السلطة ، العربية للصف السابع األساسي

  )8ملحق رقم . (الفلسطينية
بأن خططت مقرراً      ، ث وتشغيل الالجئين التغلب على ذلك  وحاولت مدارس وكالة غو

من خالل حذف كثير من دروس القراءة والنصوص واالستعاضة عن ذلك ، دراسياً مختلفاً
) 2009-2008(وفي العام الدراسي ، بالتعمق وزيادة التدريب على المهارات في الدروس الباقية

وات الدراسية يختلف عما هو مقرر من قبل قسمت دروس اإلمالء بطريقة مختلفة بين السن
تدرس في الحصص ، وتصدر أيضاً مواد إثرائية، وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين

  . وفي حصص المعالجات التعليمية، األساسية
وجود فروق دالة إحصائياً في نسبة األخطاء اإلمالئية ) 2008دراسة وادي (ولقد أظهرت نتائج 

 تالميذ الصف الرابع األساسي تعزي لمتغير الجهة المشرفة وكانت الفروق الفردية الشائعة لدى
لصالح المدارس التي تشرف عليها وكالة غوث وتشغيل الالجئين وليست في صالح المدارس 

  .التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم التابعة للسلطة الفلسطينية
ومن خالل ، ويرى الباحث: والظروف السياسية أسباب تتعلق باالحتالل اإلسرائيلي -11

واألوضاع ،  خان يونس أن الظروف السياسية-عمله بمهنة التدريس في منطقة عبسان الحدودية 
من فلتان أمني واجتياحات تطال ، التي عاشها ويعيشها التلميذ في غزة والضفة الغربية، األمنية

 أسرته وزمالئه أمام عينيه ومشاركته في جمع واستشهاد أفراد، المدارس والبيوت ليالً ونهاراً
من دمار وتشريد طالت حتى الحجر والشجر ،  وال يفوتنا مآسي حرب الفرقان وويالتها-أشالئهم 

وإغالق معبر رفح مع مصر وباقي المعابر ،  وكذلك الحصار المطبق من البر والبحر-والمدارس 
وارتفاع نسبة البطالة التي ، اسية ونقص األدويةوصمت العالم وندرة السلع األس، من قبل اليهود

ومازالت فصول المسرح الدموي تتوالى بصورة أو ، تكاد تستغرق الشعب الفلسطيني بالكامل
بأخرى وتفرض نفسها على مفردات حياته؛ كل ذلك يجعله ال يستطيع التركيز في دروسه ويعيش 

كتساب المهارات التعليمية؛ وكذلك مغيب الفكر أو بنصف وعي في الصف الدراسي فيعجز عن ا
، يشكل عائقاً مخيفاً للفهم واالستيعاب، الذي يحياه التلميذ، قطع الرواتب والبؤس والفقر الشديد

وكذلك الضعف الجسدي نتيجة الفقر وسوء التغذية يجعل التالميذ في حالة إعياء وإجهاد يعجزون 
 توجه عدد كبير من الطالب بعد الدوام وأيضاً، بسببه عن التفاعل والنشاط الذهني في الصف

المدرسي للتكسب والعمل في الشوارع واألسواق وفي األعمال المرهقة المضيعة للوقت؛ نتيجة 
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الظروف المادية واالجتماعية السيئة؛ وكذلك الرسوم الجامعية وتكاليفها تشكل عائقاً إلتمام الطالب 
 في مراحل ما قبل الجامعة لعلمه بأنها فوق وتؤدي إلحباط الطالب دراسياً، الفلسطيني تعليمه

، كل ذلك يؤدي لتأخر المستوى الدراسي للتلميذ وتأخر العملية التعليمية، قدراته المادية الهزيلة
ومما يؤسف له أن جميع هذه المعوقات التي ذكرها الباحث عن ، ويجعلها خارج دائرة أولوياته

  !ثر على العملية التعليمية بالكاملمما يؤ، تنطبق تماماً على المعلم، الطالب
   

  :مشكالت اإلمالء
هي مشكالت يعتبر إدراكها جزءاً من ، المشكالت التي تواجه التالميذ في تعلم القراءة والكتابة

ويمكن أن يتعلمها ، المهارات األساسية التي ينبغي أن يتناولها أي منهاج في تعليم القراءة والكتابة
في غير تعثر ومن غير إشارة إلى أسمائها االصطالحية ومن هذه ، ممارسةالتالميذ بالمحاكاة وال

  :المشكالت
  ).ق، ك (،) ط، ت (تقارب بعض مخارج الحروف في النطق  -1
تشابهاً يصعب معه التمييز بينهما ، تشابه كثير من الحروف الصوتية في الرسم الخطي -2

  ). خ- ح -ج (، )  ث- ت –ب (مثل 
  .ومثال على ذلك حرفا الكاف والهاء والياء، لعربيةتعدد أشكال بعض الحروف ا -3
فلكل حرف صورة خاصة في أول الكلمة وفي ، تعدد صور بعض الحروف وتنوعها -4

  .وسطها وفي آخرها مثل حرف الياء
  .بل يرسم حركتين، التنوين وهو صوت ينطق وال يرسم في الكلمة -5
أللف بعد واو الجماعة وا) عمرو(هناك مشكلة الحروف التي تكتب وال تلفظ مثل واو  -6

  .مثل سافروا
، الذين، التي ، الذي ، واهللا ، هذا ( هناك مشكلة الحروف التي تلفظ وال تكتب مثل  -7

 ).أولئك

 ينتج عنه – الشمسية والقمرية -)ال(اتصال الم الجر بالكلمات المبدوءة بأداتي التعريف  -8
 .للقمر، حذف همزة الوصل للرجل 

 . باختالف ضبطهااختالف نطق الحروف العربية -9
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مثل تاء التأنيث في آخر الكلمة ) للحرف الواحد( بعض الحروف تنطق بطرق مختلفة  -10
. فالصوت يتغير والرمز ال يتغير، فمرة تنطق تاء وعند الوقف تنطق هاء) شجرة(
 )63,62: 2000،الحسن(

د يرسم عندما يأتي في آخر الكلمة فق،  ويرى الباحث أن حرف األلف يشكل أيضاً مشكلة-11
 .رغم أن لهما نفس النطق، ألف قائمة أو ألف مقصورة حسب القاعدة اإلمالئية

  
  : طرائق عالج الضعف اإلمالئي

  :ومن طرائق وأساليب عالج الضعف اإلمالئي ما يلي
  

  : أساليب التدريس الفردي لإلمالء
حسن أن يسير وي، الذي يشمل جميع تالميذ الفصل، تتبع الطرائق السابقة في التدريب الجمعي
للتالميذ الضعاف والمبطئين في الكتابة أو الذين تكثر ، بجانب هذا التدريب الجمعي تدريب فردي

وهؤالء جميعاً يحسن أخذهم بأنواع من التدريبات الفردية لعالج ، أخطاؤهم في كلمات معينة
  :ضعفهم ومن طرائق هذه التدريبات

  
 : طريقة الجمع -1

وطريقتها تكليف التلميذ أن يجمع من كتاب القراءة أو غيره ، اءوأساسها غريزة الجمع واالقتن
مثل كلمات تكتب أولها ميم أو كلمات ، ويكتبها في بطاقات خاصة، كلمات ذات نظام معين

تنتهي بتاء مربوطة أو تاء مفتوحة أو كلمات ينطق آخرها ألف ولكنها تكتب على شكل الياء 
  .وهكذا.. ريةأو كلمات المها شمسية وكلمات المها قم

  
  : البطاقات الهجائية -2

وطريقتها أن تعد بطاقات يكتب في كل منها مجموعة كبيرة ، وهي من وسائل التدريب الفردي
مثل بطاقات تشتمل على كلمات تنتهي ، من الكلمات التي تخضع كلها لقاعدة إمالئية معينة

أو ، ها همزة على ألفوكلمات تتوسط، أو واو أو ياء، أو على ألف، تكتب على سطر، بهمزة
وهكذا حتى تستوفي هذه البطاقات القواعد ، وكلمات تنتهي بألف تكتب ياء، واو أو ياء

  .المشهورة في الهجاء
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أعطاه المدرس البطاقة التي تعالج هذا ، فإذا أخطأ التالميذ في رسم كلمة في أي عمل كتابي
  .ليتدرب على كتابة الكلمات التي بها، الخطأ

أو موضوع ، بطاقات تشتمل كل منها على قصة قصيرة، بطاقات الهجائية كذلكومن أنواع ال
ويترك مكانها خالياً؛ على أن توضع هذه الكلمات في أعلى ، طريف تحذف منه بعض الكلمات

القصة أو الموضوع؛ على أن تكون هذه الكلمات ذات صعوبة إمالئية؛ وعلى التلميذ أن يقرأ 
. حين ينقل القصة في كراسته، ت المناسبة في األماكن الخاليةالقصة ويستكملها بوضع الكلما

  )19: 2003،سالمة(
  
  :  طريقة التصنيف-3

ويطلب منهم تصنيفها في قوائم بحيث ، حيث يعطى للطلبة كلمات متفرقة تتبع أكثر من قاعدة
  )232: 1999،زقوت. (تصنف كل مجموعة طبقاً للقاعدة التي تندرج تحتها

  
  ):الثواب والعقاب(نا  طريقة سيد-4   

وقيام التلميذ النابه ، واستخدام الثواب والعقاب، وتعتمد هذه الطريقة على النطق السليم للحروف
والتلميذ النابه ، واإلشراف على واجباتهم المنزلية، بدور العريف في تعليم ضعاف التالميذ

لى التالميذ في جمع ويعتمد المعلم ع. يكلف أن يراقب ويساعد ويعرض للعقاب من المعلم
بعض الكلمات من كتب المواد الدراسية المختلفة ومناقشة هذه الكلمات في معناها ومبناها 

وتعتمد هذه الطريقة أيضاً على تحفيظ التالميذ بعض . أعدت لذلك، واالحتفاظ بها في كراسة
 2004،وجوالج. (الفقرات التي تحتوي كلمات مميزة وإجراء اختبار تحريري في تلك الفقرات

:72 (  
فتنحصر في تسجيل اسم التلميذ في ، أما مبدأ اإلثابة الذي يحصل عليها النابهون من التالميذ

وتصفيق ، والثناء عليه من المعلم، ووضع عالمة على صدره، لوحة أعدت لذلك في الفصل
  )332: 1992،شحاتة. (وتكليفه متابعة بعض التالميذ الضعاف، التالميذ له

ولكن على الطراز ، أن هذه الطريقة أقرب ما تكون للتخطيط  لحصة دراسية، ويرى الباحث
القديم الذي يعتمد على الثواب والعقاب والتقيد وتلقي المعلومة بسلبية تامة من الطالب ورسم 

أن تحول الحصة إلى ورشة عمل ، وكان األفضل من ذلك. البد أن يلتزم بها، خطوات محددة
ح التشجيع والتعزيز والمنافسة وتدريب الطلبة على المهارات اإلمالئية تفاعلية تعتمد على رو
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، في الصف واإلقالل من الواجبات المدرسية أو إلغائها؛ إن كانت ستشكل مشكلة للطالب
  .  والسيما من يعاني من مشكالت تعلم

  
  : أسلوب المنظمات المتقدمة-5

 للمادة التي سيدرسها الطالب تعطي ملخصات مركزة"يعرف أوزبل المنظمات المتقدمة بأنها 
لهم مقدمات وتكون على درجة من التجريد والشمولية والعمومية أعلى من المعلومات التي 

  )159,158: 1987،زكرى". (سوف يدرسها الطالب
المنظمات المكتوبة وتنقسم إلى منظمات شارحة ومقارنة والمنظمات غير : ومن أنواعها

األحمد . (مات البصرية والسمعية والمنظمات البيانية والتخطيطيةالمكتوبة وتنقسم إلى المنظ
  )143,142: 2001،ويوسف

األفالم التعليمية والبرامج : ومن هذه المنظمات المتقدمة التي يمكن توظيفها في مبحث اإلمالء
  )73 :2004،الجوجو.(المحوسبة واأللغاز التي تتناول التعريف بالمهارات اإلمالئية

  
  :لخبرة الدرامية أسلوب ا-6

إعادة صياغة المفاهيم واألفكار الواردة في المادة بشكل :" وتعني الخبرة الدرامية أو الممسرحة
درامي وتقديمها بشكل تمثيلي يخلو من الجفاف والجمود والقواعد المجردة لتسهيل توصيلها 

  )145: 2003،حلس". (إلى أذهان التالميذ
  
  ):المشروع( طريقة حل المشكالت -7

وتقوم هذه الطريقة على األسلوب العلمي في التفكير ويسير التدريس بهذه الطريقة وفق 
  :الخطوات التالية

ويقصد بها شعور الفرد بالمشكلة وتتمثل في تعرف كيفية رسم الهمزة : الشعور بالمشكلة •
  ". مؤمن–قراءة "المتوسطة في كلمتي 

  .ها ويتم فيها تحديد نوع الهمزةوذلك بتحديد مجالها وإظهار عناصر: تحديد المشكلة •
هل تكتب الهمزة : وهو تفسير مؤقت للمشكلة وتصاغ على النحو التالي: فرض الفروض •

  المتوسطة على نبرة أو واو أو ألف أو السطر؟
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ويقوم الطالب بجمع المعلومات من المصادر بتوجيه المعلم وتتمثل في : جمع المعلومات •
 .تعرف قاعدة الهمزة المتوسطة

  .ويتم تصنيف هذه البيانات واختبارها للوصول للقاعدة: حقق من صحة الفرضالت •
) 46-44: 1999،زقوت(ويتمكن فيها الطالب من الوصول للقاعدة : الوصول إلى التعميم  •

: 2004،الجوجو. (وفيها يتعرف التلميذ على كيفية رسم الهمزة في المفردات المحددة
75,74(  

 
 : تذكر استراتيجية مساعدات ال-8   

والقوائم ، والكلمات الجديدة، والمواد التعليمية، وهي أدوات أو استراتيجيات منها الصور"
قطامي ". (المتضمنة مجموعة من الكلمات التي تساعد على استرجاع المعلومات

 )174: 1998،وقطامي

  
 :ومن مساعدات التذكر

لتمثل ،  باختيار كلمة واحدة وأساسها هو أن يقوم المتعلم:استراتيجية الكلمة المفتاحية* 
 .أو عدة أفكار فرعية، فكرة طويلة

 وهي تقوم على استخدام الكلمات المعروفة والموجودة لدى :واستراتيجية الكلمة الالقطة* 
  .بحيث تزوده بملقط أو كلمة القطة؛ من أجل ربط الكلمات الجديدة، المتعلم

ويمكن تحسينها إذا كانت ،  في التذكر تعتبر قاعدة أساسية:واستراتيجية الربط الهزلي* 
ومنها استخدام قاعدة اإلحالل ، أو مستحيلة وغير منطقية، الصورة المتخيلة حيوية ومضحكة

قطامي . (فالصورة هي أن يركب الفرد القفاز بدالً من السيارة، إذا كان لديك سيارة وقفاز
 )183-180 :1998،وقطامي

  
  :ية أسلوب األلعاب التعليمية التربو-9

يبذل فيه الالعبون ، عبارة عن نشاط فردي أو جماعي موجه:"تعرف اللعبة التربوية بأنها
: 2001،البكري والكسواني".(لتحقيق هدف ما في ضوء قواعد معينة، جهوداً كبيرة وموصوفة

86(  
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كما تخلق جواً من الراحة ، واأللعاب وسيلة من وسائل التجديد ومعالجة الملل والضجر
عليان .(وتدفع المتعلم إلى تجديد نشاطه وزيادة تحصيله األكاديمي،  والثقة بالنفسوالطمأنينة
  ).509: 1999،والدبس

واأللعاب التعليمية التربوية تساعد كثيراً في معالجة صعوبات اإلمالء التي يواجهها تلميذ 
  :المرحلة األساسية خاصة ضعاف التالميذ ومنها

  
  :المتشابهةألعاب التمييز الصوتي للحروف  -أ

: وهدف اللعبة أن يميز الطالب بين أصوات الحروف القريبة المتشابهة في مخارجها مثل
  ). ذ–ظ (، ) ك–ق (، ) ص–س (

أن يختار المعلم عدداً من الطالب وينطق كلمات ذات وزن واحد : وطريقة تنفيذ اللعبة
ماع حرف معين يطلب منهم المعلم الوقوف عند س. تحتوي حروفاً متقاربة في المخارج

والطالب الذي يخطئ يخرج من . وعدم الوقوف عند سماع الحرف المشابه له في المخرج
  .اللعبة

  
  :ألعاب التمييز البصري للكلمات المتشابهة -ب  

  – ن – ت –ب : (وهدف اللعبة أن يميز الطالب بين الحروف المتشابهة في الشكل مثل
  ). غ–ع (، ) ظ–ط (، )ث

أن يختار المعلم عدداً من الطلبة بعضهم يحمل صوراً ألشياء : عبةوطريقة تنفيذ الل
والبعض اآلخر يحمل بطاقات كتب عليها كلمات تدل على الصور وتنقص حروفها نقاط 

، فيزاوج الطالب بين الصورة والكلمة التي تدل عليها ويكتبوا النقاط المتممة للحرف
  )57: 2004،حلس.(والطالبان األسرع هما الفائزان

  
   : ألعاب تعالج مشكلة التاء المربوطة والتاء المبسوطة-ج

  .وهدف اللعبة أن يميز الطالب بين مواضع التاء المربوطة والتاء المبسوطة
أن يقسم المعلم الصف إلى مجموعات ويعطي كل مجموعة عدد من : وطريقة تنفيذ اللعبة

ين البطاقة التي كتبت عليها البطاقات كتب عليها كلمات تنتهي بتاء وعليهم أن يزاوجوا ب
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الكلمة وبين البطاقة التي بها تاء مربوطة أو مبسوطة والفريق الفائز هو الذي ينتهي أوالً 
  . وبدرجة إتقان أعلى

  
  :طرائق إضافية لعالج ضعف اإلمالء

فيتخذ لعالج كل ، درس اإلمالء فرصة طيبة يتبين فيها المدرس ما بين التالميذ من فروق فردية
ومن ذلك ما اتبعه بعض المدرسين النابهين في المدارس األساسية ، الطريقة التي تالئمهمنهم 
  :القديمة

  
وتعليقها ، كتابة إحدى الكلمات التي يخطئ فيها أكثر التالميذ في ورقة كبيرة بخط كبير -1

وهكذا .. ثم تغييرها بكلمة أخرى في األسبوع التالي ، أمام الطلبة فوق السبورة أسبوعاً
أن كل طالب سيقع نظره مرات كثيرة على هذه الكلمة؛ وهذا كفيل بانطباع ،  شكوال

  .فال يخطئ في كتابتها بعد ذلك، صورتها الصحيحة في ذهنه
ثم تغييرها ، كتابة كلمة يخطئ فيها أحد الطلبة وتثبيتها أمامه في زاوية من سطح الدرج -2

  .بكلمة أخرى بعد فترة من الزمن
حينما تعرض كلمة يعلم المدرس أن طالباً معيناً تعود ،  للقطعةفي أثناء إمالء المدرس -3

... فيكون هذا تنبيها له ، الخطأ في كتابتها وفي نظائرها ينادي المدرس اسم هذا الطالب
 .وهكذا

ولكن يرى الباحث أن على المعلم عند اتباع هذه الطريقة أن يكون حذراً من األثر النفسي الذي 
الب أمام زمالئه عندما يجعله عنواناً لخطأ إمالئي معين ومضرباً يمكن أن يتكون لدى الط

  !للمثل وعرضة للهمز واللمز
وفي ختام عرض طرائق عالج الضعف اإلمالئي يمكن أن يضيف الباحث أن هذه الطرائق 

تتناسب مع القواعد اإلمالئية البسيطة ولكن القواعد التي تحتوي على صعوبة مثل المباحث المقررة 
لصف السابع األساسي تحتاج تجزئة الهدف العام للدرس ألهداف سلوكية وتحليل المهارات على ا

إلى مهارات يمكن تناولها واحدة تلو األخرى ثم بعد ذلك يمكن تطبيق الطرائق السابقة عليها لتعم 
  . الفائدة ألكبر عدد من الطلبة
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 :طرائق تصحيح اإلمالء
بل ، نها أال يلتزم المعلم واحدة منها بصفة دائمة مطردةولعل أحس، لهذا التصحيح طرائق كثيرة

يراوح بينها على حسب ما يراه من مستوى الفصل أو مستوى القطعة أو نوعية الطلبة ومن 
 :الطرائق

ويشغل باقي ،  أن يصحح المعلم كراسة كل طالب أمامه:تصحيح المعلم داخل الصف -1
ألن الطالب سيفهم وجه الخطأ وسيعرف وهذه طريقة مجدية ، كالقراءة، الطلبة بعمل آخر

 .الصواب في أقرب وقت

ويزيد من ،      واستخدام مثل هذا األسلوب في التصحيح يوثق العالقة بين المعلم والطالب
وسيعطيه ، وذلك من خالل شعور الطالب بأن المعلم سيصحح دفتره بدقة، ثقته بالمعلم

 )104 :1983،الكخن.(عالمة  حقيقية

ويجنحون إلى اللعب ، أن باقي الطلبة ربما ينصرفون عن العمل، ؤخذ عليها     ولكن ي
إال إذا ، كما يؤخذ عليها أنها طريقة ال يمكن اتباعها. ألن المعلم في شغل عنهم، والعبث

  )223 :1999،زقوت) (245: 2003، الخياص، فالح.(كان عدد الطلبة قليالً
بعيداً عن ، كراسات خارج الصف أن يصحح المعلم ال:تصحيح المعلم خارج الصف -2

وهذه هي ، ويكتب لهم الصواب على أن يكلفهم تكرار الكلمات التي أخطأوا فيها، الطلبة
ومن مزايا هذه الطريقة أنها دقيقة تتضمن ، الطريقة الشائعة وهي أقل فائدة من سابقتها

ن ولك، وتقدير مستوى كل طالب ومعرفة نواحي قصوره وضعفه، تصحيح كل األخطاء
كما أنها . يؤخذ عليها أن الفترة بين خطأ الطالب في الكتابة ومعرفته الصواب قد تطول

عالوة على صدمة التلميذ النفسية ، تجعل الطالب سلبياً والمعلم هو محور العملية التربوية
  )  105: 1983الكخن،. (عندما يتعرف إلى أخطائه دفعة واحدة

يكتبه ، معلم على الطلبة نموذجاً للقطعةأن يعرض ال: تصحيح الطالب خطأه بنفسه -3
، بالرجوع إلى هذا النموذج، ويطالب الطلبة بأن يصحح كل منهم خطأه، على السبورة

كما ، وهذه طريقة حميدة تعود الطلبة دقة المالحظة والثقة بأنفسهم واالعتماد عليها
 .طأتعودهم الصدق واألمانة وتقدير المسؤولية والشجاعة في االعتراف بالخ

وقد يلجأ بعضهم إلى ، أن بعض الطلبة قد يعجزون عن كشف األخطاء، ويؤخذ عليها
ولكن يمكن للمعلم ، الغش والخداع حتى ال يظهر أمام زمالئه بمظهر الضعف والتخلف
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إذا أشعرهم بالرقابة عليهم ، حملهم على األمانة ومراعاة الدقة وتجنب هذا السلوك المعيب
  .تهم واختبار مدى دقتهم في هذا التصحيحوذلك باطالعه على كراسا

ألنها تحقق هدفاً هاماً وهو معرفة ، أن هذه الطريقة من أهم الطرق،            ويرى الباحث
فالمهم في هذا الموقف هو ، الطالب لخطئه وتصحيحه بنفسه حتى وإن أخفاه عن اآلخرين

  .التعليم وليس التقييم وإعطاء العالمات
،  أن يتبادل الطلبة الكراسات بطريقة منظمة:ي تصحيح الطلبةالتبادل الثنائي ف -4

وذلك بمقارنة ما كتبوه في كراساتهم والقطعة ، فيصحح كل منهم أخطاء أحد زمالئه
، وهي تدريب للطلبة على التعلم الذاتي) 224: 1999،زقوت(المعروضة على السبورة 

  .الكتابة وقواعدهاكما تحث الطلبة على الثقة بالنفس والنشاط والتفكير في 
أو قد تدفعه الرغبة ، أن الطالب قد يمر بالخطأ وال يهتدي إليه،       ويؤخذ على هذه الطريقة

في  منافسة زمالئه إلى التحامل عليهم وفي الطريقتين األخيرتين يجب على المعلم أن 
م على يجمع بين كل منهما وبين طريقة التصحيح بنفسه؛ حتى يتأكد أن عمل الطالب قد ت

  .الوجه المرضي دون إهمال أو تحامل أو محاباة
أن التنويع في استخدام هذه الطرائق ،  ويرى الباحث:التنويع بين الطرائق السابقة -5

يجعل الطالب يستفيد من ، في حصص مختلفة أو الجمع بين اثنتين منها في حصة واحدة
ه قدراً من اإلثارة والتشويق ويخرجه من سآمة النمطية المملة ويوفر ل، إجابياتها جميعاً

  . مما يقوي دافعيته  للتعلم
  

 :توظيف الوسائل التعليمية في مبحث اإلمالء
، مواد وأدوات توظف جزئياً أو كلياً في التربية المدرسية" تعرف الوسائل التعليمية بأنها 

ويق وإمتاع وللوسيلة التعليمية أهمية كبيرة في تش) 19: 1986،حمدان".(إلحداث عملية التعلم
وتقوية العالقة بين المعلم والمتعلم ، وتنمية حب االستطالع لديهم وزيادة الثقة بأنفسهم، التالميذ

ويمكن توظيف الوسائل التعليمية في مبحث . وعالج عيوب النطق، وزيادة الثروة اللغوية لديهم
  :اإلمالء على النحو التالي
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  :  الوسائل غير اآللية-أوالً
ويطلب منهم ذكر اسم ،  وذلك بعرض النموذج على الطلبة:لنماذج المجسمةالعينات وا •

  ".مدرسة"وكتابته على السبورة مثل مهارة التاء المربوطة المتمثلة في كلمة ، النموذج
أو شفافية وتستخدم للتمهيد ،  ويمكن أن تعرض على ورق مقوى:الصور والرسومات •

  .ةأو للتعريف ببعض المهارات اإلمالئي، للدرس
مثل أن نرسم شجرتين ،  وتصنع من الخشب أو الورق المقوى:اللوحات التوضيحية •

  .واألخرى الالم القمرية، تمثل إحداهما الالم الشمسية
،  وهي وسيلة تعليم فعالة في اإلمالء ومن أنواعها لوحة الجيوب:السبورات التعليمية •

ض البطاقات الخاصة بالتهجئة أو وتفيد في عر، واللوحة الوبرية أو المغناطيسية أو القالبة
  .بعض المهارات اإلمالئية

 ويمكن توظيف القرآن الكريم في استخراج المهارات :المواد التعليمية المطبوعة •
كمصدر أساسي لعمليتي ، وكذلك الكتاب المدرسي، اإلمالئية الموجودة في اآليات الكريمة

  .والصحف والمجالت والقصص أيضاً، التعليم والتعلم
ويمكن أن تحقق نتائج باهرة؛ إذا أعدها المعلم ،  ويرى الباحث أنها هامة:راق العملأو •

 .ومع المهارات اإلمالئية المطلوبة، بطريقة تتناسب مع طالبه، بنفسه

  
  : الوسائل اآللية-ثانياً 

ولعرض ،  ويستخدم لعرض برنامج تعليمي إمالئي:نظام التلفاز والفيديو التعليمي •
 .دروس توضيحية

ورسم الكلمات بشكل ،  ويستخدم في عرض أنماط إمالئية:هاز عرض الشفافياتج •
والتعبير ، وعرض بعض الصور، وشرح المهارات اإلمالئية، وعرض القاعدة، توضيحي

 .عنها بكلمات تتضمن المهارة التعليمية

واالستماع إلى ،  ويمكن االستماع إلى كيفية نطق بعض المفردات:جهاز التسجيل •
  .وإجراء بعض األلعاب اللغوية، التي تتناول مهارات اإلمالء، عليميةالقصص الت
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ويشهد ،  ويرى الباحث أنه أحدث وأهم وسيلة تعليمية اآلن:جهاز الحاسوب التعليمي •
وفي المدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل ، استخدامه انتشاراً ملحوظاً على مستوى العالم

ر للحاسوب في كل مدارسها وفي بعض مدارس الالجئين في قطاع غزة؛ حيث يوجد مختب
ويمكن استخدامه في تطبيق بعض البرامج التعليمية المعتمدة . وزارة التربية والتعليم العالي

وقد حقق نتائج باهرة في دراسات سابقة في اإلمالء مثل دراسة ، على الوسائط المتعددة
تلف فروع اللغة العربية في اإلمالء ودراسات عديدة في مخ) 2008، أيمن أبو منديل(

  .والمواد األخرى
التي تتناول المهارات ،  ويفيد في عرض بعض القصص:جهاز الصور المتحركة •

  .   اإلمالئية
 

 :عالمات الترقيم واستخدامها
كان للعالمة أحمد زكي الملقب بشيخ العروبة فضل الريادة في إدخال عالمات الترقيم إلى لغتنا 

ضمنها عشر عالمات " الترقيم وعالماته"م وعنوانها 1912الة عام العربية بعد أن أصدر رس
واصطلح على تسميتها بالترقيم وعالماته ألن هذه  /...) -/! /( ) /" " /؟ /. /: /؛ /، (وهي 

الكلمة تدل على العالمات واإلشارات والنقوش التي توضع في الكتابة؛ وهي طريقة ال تختلف 
  .قديمة التي أشار إليها الشاطبيكثيراً عن الطريقة العربية ال

م ارتضت 1932وفي عام ، ثم أصدرت وزارة المعارف العمومية المصرية قرارها بتدريسها
لجنة تيسير الكتابة في المجمع اللغوي ما أقرته وزارة المعارف المصرية وأصدرت بياناً بعشر 

  .عالمات أضيف إليها المزيد فيما بعد
لتحقيق أغراض ، أو الكلمات، رموز اصطالحية معينة بين الجملهو وضع ، الترقيم في الكتابة

تحديد ، ومن هذه األغراض. تتصل بتيسير عملية اإلفهام من جانب وعملية الفهم على القارئ
وبيان ما يلجأ إليه الكاتب من تفصيل أمر ، مواضع االبتهاج أو االكتئاب أو الدهشة أو نحو ذلك

وكذلك بيان وجوه العالقات بين الجمل ، ثيل لحكم مطلقأو التم، أو توضيح شيء مهم، عام
وكما يستخدم المتحدث في أثناء كالمه ، وتصور األفكار، فيساعد إدراكها على فهم المعنى

أو يلجأ إلى التنويع في نبرات ، أو يعمد إلى تغيير في قسمات وجهه، بعض الحركات اليدوية
وصدق الداللة وإجادة الترجمة عما يريد ، صوته؛ ليضيف إلى كالمه قدرة على دقة التعبير
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 كذلك يحتاج الكاتب إلى استخدام عالمات الترقيم لتكون بمثابة هذه الحركات –بيانه للسامع 
 .اليدوية وتلك النبرات الصوتية في تحقيق الغايات المرتبطة بها

ن عناصر وموضوع الترقيم يتصل اتصاالً وثيقاً بالرسم اإلمالئي؛ فكالهما عنصر أساسي م
التعبير الكتابي الواضح السليم؛ وكما يختلف المعنى باختالف صورة الهمزة مثال في بعض 

بأن وضعت في ، كذلك يضطرب المعنى إذا أسيء استعمال إحدى عالمات الترقيم. الكلمات
بأن كتب " سئل"غير موضعها أو حلت محل غيرها؛ فمثال إذا أخطأ الكاتب في كتابة كلمة 

" يكافئ"وكذلك إذا كتب كلمة ، وصار المسؤول سائالً، انعكس المعنى" سأل"ألف الهمزة على 
وكذلك إذا ، صار الكالم حديثاً عمن أخذ المكافأة ال من أعطى المكافأة" يكافأ"على هذه الصورة 

صار المعنى المفهوم أن أحمد ، أعطى أحمد أصدقاءه نُسخاً من مصور الوطن العربي: كتب 
وهذا المعنى يتطلب أن ترسم الجملة بصورتها الصحيحة ، دقائه هذه النسخهو الذي قدم ألص

فاعالً مرفوعاً والهمزة المضمومة في هذا الموضع ترسم على " أصدقاؤه"التي يكون فيها كلمة 
ويحدث مثل هذا االضطراب في المعنى إذا أخطأ الكاتب ووضع عالمة ترقيم " أصدقاؤه"واو 

ساءت حال األسرة بعد موت :  الجملتين اآلتيتين وبينهما فاصلةإذا كتب: فمثال ، بدل أخرى
 أن كل الجملة إنما هي جزء من التعبير عن معنى – فهم القارئ –عائلها؛ ألنه لم يدخر شيئاً 

وهي أن الجملة الثانية سبب للجملة ، وخفيت عليه العالقة الحقيقية بين هاتين الجملتين، معين
، تخدم الفاصلة المنقوطة ال الفاصلة وبوضع الفاصلة المنقوطةوفي هذا الموضع تس، األولى

وكذلك إذا طالعنا الجملة اآلتية وبعدها عالمة : يقف القارئ على هذه العالمة الحقيقة حين يقرأ
ألنها فعل ماضٍ " أعظم"وطلب إلينا ضبط آخر الكلمتين !) ما أعظم اآلثار المصرية(التأثر 

 .ل بهألنها مفعو" اآلثار"للتعجب و

أما إذا كان بعد هذه الجملة عالمة االستفهام أدركنا أن الجملة استفهامية مضاف إليه ولو حذفت 
  .عالمة الترقيم من كل جملة لتحير القارئ في تصوير المعنى وفي ضبط بعض األلفاظ

وألهمية عالمات الترقيم حرص علماء اللغات على استخدامها مع شيء من االختالف أو 
ن صورها ومواضع استعمالها في مختلف اللغات والطلبة يؤخذون بمعرفتها التقارب بي

واستخدامها في كتابة اللغات األجنبية التي يتعلمونها ولهذا كان االهتمام بتعليمها واستخدامها 
  )26 :2003،سالمة. (في لغتنا أمراً أساسياً مطلوباً
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  :كيفية تدريب الطلبة على استخدام عالمات الترقيم
ستماع إلى بعض النصوص المسجلة بطريقة جيدة ليقوم التالميذ بترقيمها من خالل اال -1

  .إدراكهم السمعي
  .يقرأ التالميذ نصوصاً غير مرقمة ثم يقومون بترقيمها واستنتاج قواعدها -2
  .إعداد مواد مكتوبة للتالميذ ليرقموها بعد استنباط القاعدة -3
  .ة جيدة بقراءتها والتدريب على كتابتهااستخدام بعض المواد المكتوبة والمرقمة بطريق -4
  .استخدام الوسائل السمعية والبصرية في التدريب على مهارة الترقيم -5
قراءة التالميذ لكتاباتهم بطريقة جهرية حتى يستمعوا إلى النغمات الصوتية والوقفات التي  -6

  .تشير إلى الحاجة إلى وضع عالمات الترقيم
  

 والتي تناولت بعض ما كتب في األدب التربوي وآراء بعض وفي نهاية هذا الجزء من الدراسة
يضيف الباحث أن ذلك كان . الذين بحثوا في اإلمالء ومناقشتهم ألهم مشكالت اإلمالء وحلولها

وطرائق ، ومشكالت اإلمالء، من خالل تعرف أهمية اإلمالء، له كبير األثر في بناء البرنامج
وتكون اللبنة ، من المواضيع الهامة التي تثري البحثوغيرها ، وطرائق تدريس اإلمالء، حلها

، والحلول، والمقترحات، حيث قامت الدراسة بتحويل الهموم اإلمالئية، األساسية لبناء البرنامج
 .وتجارب اآلخرين لبرنامج متكامل يحاول تلبية بعض اآلمال في عالج صعوبات تعلم اإلمالء
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              الفصل الثالث
      الـدراسـات الـسابـقـة

  
  
 

  .الدراسات التي بحثت في مهارات اإلمالء بشكل عام:  المحور األول •
  . تعقيب على الدراسات السابقة •
  .الدراسات التي بحثت في صعوبات تعلم اإلمالء: المحور الثاني •
 . تعقيب على الدراسات السابقة •

  .ج لتعليم اإلمالءا الدراسات التي بحثت في بناء منه: المحور الثالث •
 . تعقيب على الدراسات السابقة •
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
وذلك من خالل ، تناول هذا الفصل الدراسات السابقة ذات الصلة بمبحث اإلمالء

التي استخدمتها ، واألدوات، والعينات، واإلجراءات، وأهدافها، عرض اسم الدراسة
ثم مقارنة أوجه الشبه واالختالف بين ،  إليهاوعرض النتائج والتوصيات التي توصلت

ثم تعقيب على دراسات كل محور من المحاور ، الدراسة السابقة والدراسة الحالية
  : الثالثة وهي

  .الدراسات التي بحثت في اإلمالء بشكل عام:  المحور األول 
  .الدراسات التي بحثت في صعوبات تعلم اإلمالء: المحور الثاني
  .الدراسات التي بحثت في بناء منهاج لتعلم اإلمالء: ثالمحور الثال

مراعياً التسلسل الزمني ، وراعى الباحث ترتيب الدراسات السابقة في كل محور
  . واالنتهاء باألقدم،  أي البدء باألحدث-التنازلي 

وأخرى قديمة ليتضح مدى العمق ، وحاول الباحث أن يضمن الدراسات دراسات حديثة
وكذلك التنويع في أماكن إجراء الدراسات ليتضح ، رة الضعف اإلمالئيالتاريخي لظاه

وتنويع ، ومدى انتشارها في البيئة التعليمية في الوطن العربي، مدى شمولية المشكلة
زاوية الرؤية لمشكالت اإلمالء بتنويع الدراسات التي حاولت تشخيص الواقع اإلمالئي 

أو دراسة المعوقات ، خطاء الشائعةأو معرفة األ، من خالل الدراسات المسحية
، أو دراسة المنهج اإلمالئي نفسه، الشخصية لدى الطلبة أنفسهم؛ لمعرفة أسباب المشكلة

وجميع هذه ، أو بناء برامج متنوعة للتغلب على المشكلة، والمعلم، أو البيئة التعليمية
  . اوضرورة بحثها وعالجه، وحديثها أكد وجود الظاهرة، الدراسات قديمها

  
  : المحور األول •

  :الدراسات التي بحثت في مهارات اإلمالء بشكل عام
 ):2004( دراسة حلس  -1

دراسة تقويمية لألخطاء الكتابية الشائعة لدى تالميذ وتلميذات الصف السادس في : "العنوان
  ".مدارس محافظات غزة
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بي لدى تالميذ هدفت هذه الدراسة للوقوف على أبعاد مشكلة أخطاء الرسم الكتا: األهداف
الصف السادس األساسي في مدينة غزة وتشخيص وتحليل نوع أخطاء الرسم الكتابي والتعرف 

  .على نسبة الخطأ
  .استخدم الباحث المنهج الوصفي التقويمي: المنهج

  :ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث األدوات التالية: اإلجراءات
  .بية للحكم على مقرر الرسم الكتابياالستبانة المعيارية لمعلمي اللغة العر -1
 . المقابلة مع مشرفي مرحلة األساس -2
 تطبيق بطاقة المالحظة لمعلمي اللغة العربية خالل دروس اإلمالء والتي تعتبر وصفية  -3

 .تحليلية على هدي من المعيار
 االختبار التشخيصي والذي روعي في بنائه أن يكون من وحي بنود المعيار الذي قام  -4

 . بتصميمه وبنائهالباحث
معلماً ومعلمة من معلمي ) 50(واستخدم الباحث العينة العشوائية العنقودية المتعددة ممثلة في 

اللغة العربية للصف السادس في محافظات غزة من مدارس الحكومة ووكالة غوث وتشغيل 
  .مشرفين) 5(تلميذاً وتلميذة و) 432(وعينة التالميذ . الالجئين
  : الدراسة للنتائج التاليةوتوصلت: النتائج

 شيوع الخطأ اإلمالئي بين التالميذ حيث وصل حد الشيوع في عشرين مجاالً من تسعة -
  .وثالثين مجاالً

 %29.27 كتابة ال تقرأ لكامل القطعة -
 : ويعزو الباحث شيوع الخطأ اإلمالئي لألسباب التالية

 . اعتماد كثير من المعلمين طريقة واحدة في التدريس -1
 .معلمو اللغة العربية ال يهتمون بتنويع أساليب التقويم  -2
 . معلمو اللغة العربية ال يهتمون كثيراً بتنويع طرائق التصحيح -3
 . معلمو اللغة العربية ال يقومون بتحليل األخطاء الكتابية لمعرفة طبيعتها وعالجها -4
س المستوى الكتابي  مشرفو اللغة العربية في زياراتهم الميدانية ال يهتمون كثيراً بقيا -5

 .واالشتراك مع معلمي اللغة في تشخيص وعالج الضعف الكتابي
 التالميذ ال يهتمون بالرسم الكتابي لتعودهم على اإلمالء المنقول والمنظور منذ المرحلة  -6

 .األساسية الدنيا
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 . ضعف التالميذ في القراءة يجعلهم ينطقون خطأ -7
 . عدم اهتمام ولي األمر -8

  :التوصيات
ترك المشرفون والمعلمون وأولياء األمور ورجال الثقافة واإلعالم في تحديد أهداف أن يش -1

  .منهج الرسم الكتابي في مرحلة األساس
 . أن يخطط محتوى الرسم الكتابي ليالئم مستوى نضج التالميذ -2
 . أن تحرص وزارة التربية والتعليم على توفير التقنيات التعليمية في المدارس األساسية  -3
 

  :ه االتفاق مع الدراسة الحالية أوج
  .استخدم الباحث اختباراً تشخيصياً -1
 . اقتصرت الدراسة على مبحث اإلمالء-2 
  . استهدفت الدراسة طلبة المرحلة األساسية– 3 
  

  :أوجه االختالف
بينما هدفت الدراسة الحالية إلى ،  هدفت هذه الدراسة إلى تقويم األخطاء اإلمالئية الشائعة-1

  .امج لعالج صعوبات تعلم اإلمالءبناء برن
ومدارس وزارة التربية ،  عينة هذه الدراسة من مدارس وكالة غوث وتشغيل الالجئين-2

  .بينما اقتصرت الدراسة الحالية على عينة من مدارس وزارة التربية والتعليم العالي، والتعليم
  

 ):2002( دراسة الصوافي  -2
عف اإلمالئي لدى بعض التالميذ من فئة الصف دراسة مسحية بشأن مشكلة الض: "العنوان

  ".األول والثاني األساسي في دولة اإلمارات العربية المتحدة
  .استخدم الباحث المنهج الوصفي: المنهج

  :تكونت عينة الدراسة من الفئات التالية: اإلجراءات
مدرسة و) 1( معلمي الصف األول والثاني األساسي من مدرستي العين النموذجية للبنين  -1

  .معلماً) 20(حيث عدد المعلمين ، فلج هزاع النموذجية للبنين
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حيث عدد ،  معلمات الصف األول والثاني األساسي من مدرسة اإلمارات النموذجية للبنات -2
قامت الباحثة بتوزيع االستبانة على معلمي ومعلمات الصف األول . معلمة) 20(المعلمات 

 .ية للبنين والبنات في مدينة العينوالثاني األساسي في المدارس النموذج
طُلب من أفراد العينة إبداء آرائهم حول المشكلة باإلجابة عن األسئلة الموضوعة في االستبانة 
والتي يبين كل منها جانباً مهماً من جوانب هذه الظاهرة ويسلط الضوء عليها واإلجابة تأخذ 

ورها كمشكلة بالتدرج بالموافقة ضمن وتأكد ظه، قدرها من الموافقة على أحد جوانب المشكلة
 ال – ال أوافق بشدة – ال أوافق – أوافق بشدة –أوافق (الصيغة المعروفة للتدرج الخماسي 

  ).أعرف
ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن تالميذ الصف األول والثاني يقعون في : النتائج

وفسرت الباحثة ، الهمزات على كافة أشكالها، المدود: كثير من األخطاء اإلمالئية المحتلفة مثل
ذلك بأن التلميذ في هذا السن الصغير يعتمد على اللفظ أكثر فهو يستطيع التمييز بين أنواع 
التنوين كمهارة لكن في الورقة اإلمالئية يصعب عليه معرفة التنوين رسماً فيكتب نوناً على 

  .اللفظ غير مهتم لشكل الكلمة الشاذ رسماً
  :وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها: اتالتوصي

 تبني فكرة مشاريع التقوية في مادة اإلمالء والقراءة على أن ال تكون الحصة طويلة  -1
  .مكثفة مرهقة أو في وقت غير مناسب

 . تصويب الخطأ اإلمالئي مباشرة وإعطاء التلميذ تشجيعاً مادياً ومعنوياً على تصويبه -2
 .ومركزة على المهارة المقصودة تكون القطعة اإلمالئية قصيرة  -3
 . مالحظة األخطاء الفردية وتصويبها وإذا تكررت عند آخرين تعمم مناقشتها ومعالجتها -4
 . فتح صفوف خاصة للتالميذ الذين يعانون من مشكلة اإلمالء أو صعوبات التعلم -5
 . كتابة الكلمات ذات المهارة المستهدفة في اإلمالء المنظور بلون أحمر وبحجم أكبر -6
 .  إعطاء أوراق عمل تعالج ضعف المهارة في نهاية كل حصة -7
 

  :أوجه االتفاق مع الدراسة الحالية
  .استخدمت الدراسة االستبانة كأداة من أدوات الدراسة -1
  .اقتصرت الدراسة على مبحث اإلمالء -2
  .   أوصت الدراسة بفتح صفوف خاصة للطلبة الذين يعانون من صعوبات في تعلم اإلمالء -3
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  :الختالفأوجه ا
أجريت هذه الدراسة في المجتمع الخليجي في دولة اإلمارات بينما أجريت الدراسة الحالية  -1

  .في قطاع غزة بفلسطين
 اقتصرت هذه الدراسة على الصفين األول والثاني األساسي بينما اقتصرت الدراسة  -2

  .الحالية على الصف السابع األساسي
  ):1999( دراسة أبو صواوين  -3
األخطاء اإلمالئية الشائعة لدى طلبة الصف التاسع األساسي في مدارس وكالة الغوث : "العنوان

 )". تشخيصها وأسبابها وعالجها(الدولية بغزة 

  .استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي: المنهج
طالباً وطالبة مقسمة إلى ) 290(قام الباحث باختيار عينة عشوائية من الطلبة عددها : إجراءاتها

ثالث مدارس للذكور وثالث ، ث عينات مختلفة من ثالثة مجتمعات من طالب الصف التاسعثال
فرداً؛ ) 60(بلغت ، مدارس لإلناث؛ وعينة للمعلمين والمشرفين من نفس أفراد المجتمع األصلي

  .مشرفين) 3(معلماً ومعلمة للغة العربية و) 57(منهم 
  .تبهما الطلبة أنفسهم عينة الدراسةموضوعاً للتعبير؛ آخر موضوعين ك) 580(ثم حلل 

 اختبار تشخيصي مقنن –أداة لتحليل المضمون : (صمم الباحث ثالث أدوات وهي: أدوات الدراسة
  .ولقد تأكد من صدقها وثباتها ثم طبقها)  استبانة بأسباب األخطاء اإلمالئية–

طلبة؛ تضمنت األهداف لعالج األخطاء اإلمالئية الشائعة لدى ال، أعد الباحث دروساً نموذجية
  .              والتقويم، واإلجراءات التعليمية التعلمية، والوسائل، والمحتوى، السلوكية
 منها حروف تلفظ -شيوع األخطاء اإلمالئية في أربعة عشر مجاالً من سبعة عشر مجاالً: النتائج

  .لبات وذلك بزيادة مجالين للطالب عن الطا–وال تكتب وهمزتا الوصل والقطع 
وأظهرت نتائج االستبانة التي وزعها الباحث أن خمسة مجاالت من سبعة تمثل أسباباً مقنعة لشيوع 

 – أسباب تتعلق بالطالب – أسباب أخرى –النظام التعليمي :الخطأ اإلمالئي وهي المجاالت اآلتية 
  .  التقويم–أسباب تتعلق باإلمالء 

والتنويع في استخدام التقنيات الحديثة في تدريس ، االهتمام بأسس التهجي السليم: التوصيات
وتعميم كتاب للقواعد ، واستخدام األلعاب اللغوية المختلفة؛ لعالج الضعف اإلمالئي، اإلمالء

  . اإلمالئية يلتزم به المعلم مع دليل المعلم
  :أوجه االتفاق مع الدراسة الحالية

  . جرت الدراسة في قطاع غزة-1
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  .  في اإلمالء تشخيص مواطن الضعف-2
  . االهتمام بالمهارات اإلمالئية العليا-3

  :أوجه االختالف
  .بينما يستخدم الباحث المنهج التجريبي،  منهج هذه الدراسة هو المنهج الوصفي التحليلي-1
 اكتفت هذه الدراسة بتشخيص حاالت الضعف اإلمالئي وأسبابها وعالجها  بينما قام الباحث -2

  .  لعالج صعوبات اإلمالءببناء برنامج عالجي
  

  ):1998( دراسة الضامن -2
األخطـاء اللغوية الشائعة فـي لغـة طالبـات السنة األولى بكلية العلوم التـربوية : " العنوان

  ".فـي رام اهللا
  .استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي: المنهج

بات السنة األولى بكلية العلوم طالبة من طال) 45(اختارت الباحثة عينة تتكون من : إجراءاتها
  .طالبة تخصص تربية مهنية) 23(طالبة تخصص لغة عربية و)  22  (-التربوية 

كشفت الباحثة عن أخطاء الطالبات اللغوية من خالل كتابة الطالبات لثالثة موضوعات على مدى 
وع الثالث والموض، وبمعدل موضوع أسبوعياً؛ موضوعان من نوع التعبير الحر، ثالثة أسابيع

ثم صححت الباحثة األوراق وأعادتها ". وقعة الحدث"وهو نثر أبيات قصيدة المتنبي وصف ، مقيداً
  .للطالبات ليعرفن أخطاءهن

وقامت ، ثم أعدت الباحثة اختباراً نهائياً لمعرفة مدى استمرار وجود األخطاء اللغوية الشائعة
ثم ، ووفقاً للمباحث اإلمالئية، التي تنتمي إليهابتصحيح األخطاء وتصنيفها وفقاً لألبواب النحوية 

  .استخرجت النسبة المئوية لشيوع األخطاء اللغوية في االختبار النهائي
وإهمال نقطتي ، وهمزة القطع، الهمزة المتوسطة: شيوع األخطاء اإلمالئية في موضوعات: النتائج

: وعزت الباحثة األخطاء إلى. وكذلك شيوع الخطأ النحوي في مواضيع مختلفة. التاء المربوطة
  . أخطاء بسبب الترجمة– ازدواجية اللغة العربية –طريقة التدريس 

. ضرورة إرشاد معلمي المرحلة األساسية إلى حصر األخطاء الشائعة لدى تالميذهم: التوصيات
ضرورة ضبط ، وإعداد المعلم القادر على استخدام اللغة العربية السليمة في مختلف المواد

مثل الصحف ، واالهتمام بالنشاطات اللغوية المرافقة للمنهاج، نصوص في الكتب المدرسيةال
  . والمسرح المدرسي، المدرسية
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  :أوجه االتفاق مع الدراسة الحالية
  .كانت عينة الدراسة من الطالب الفلسطينيين -1
  .أوصت الدراسة بإعداد المعلم القادر على استخدام اللغة العربية وتوظيفها -2
  .خدمت الباحثة اختباراً تشخيصياً واختباراً تحصيلياً له نفس الصورةاست -3

  
  :أوجه االختالف

بينما استخدمت الدراسة الحالية المنهج البنائي ،  استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي-1
 .التجريبي

  . اقتصرت عينة الدراسة على الطالبات اإلناث فقط-2
  
  ):1998( دراسة الدهماني وعوض -3

وعالقتها بالقواعد ، األخطاء اإلمالئية لدى تالميذ المرحلة المتوسطة بمنطقة مكة المكرمة: "العنوان
  ".اإلمالئية التي درسوها

  .                              استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي: المنهج
ذاً من المدارس الحكومية بمنطقة تلمي) 870(اختار الباحثان عينة عشوائية قوامها :  اإلجراءات
  .مدرسة؛ تشتمل على الصفوف األول والثاني والثالث المتوسط) 29(من ، مكة المكرمة

ورقة من كل صف تمثل كتابات ) 285(ورقة؛ بواقع ) 855(كما اختار عينة عشوائية تتكون من 
يق قطعة إمالئية على عينة ثم قاما بتحديد األخطاء اإلمالئية لدى التالميذ من خالل تطب. التالميذ

ولمعرفة العالقة بين األخطاء اإلمالئية والقواعد اإلمالئية . الدراسة في الفصل الدراسي الثاني
  . واالستقراء، والمقارنة، المقررة على التالميذ اتخذت الدراسة القواعد اإلمالئية محكاً للمقابلة

 وانخفاض مستوى األداء اإلمالئي لتالميذ المرحلة ارتفاع النسبة المئوية لألخطاء اإلمالئية: النتائج
  .وانخفاض نسبة األخطاء اإلمالئية كلما انتقل التالميذ لصف دراسي أعلى، المتوسطة
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وضرورة وجود كتاب لإلمالء في ، التركيز على تدريس اإلمالء وفق الطريقة الوقائية: التوصيات
  . قي فروع اللغة العربيةوربط تدريس اإلمالء ببا، الصفوف الدراسية جميعها

  
  :أوجه االتفاق مع الدراسة الحالية

  .اقتصرت الدراسة على مبحث اإلمالء فقط -1
  .تم تحديد األخطاء اإلمالئية لدى التالميذ من خالل تطبيق قطعة إمالئية على عينة الدراسة -2
  .هااتخذت أداة الدراسة القواعد اإلمالئية محكاً لتحليل النتائج ومقارنتها واستقرائ -3
  

  :أوجه االختالف
بينما كانت العينة في الدراسة ،  اقتصرت العينة في هذه الدراسة على التالميذ البنين فقط -1

 . الحالية من البنين والبنات

بينما استخدمت الدراسة الحالية المنهج البنائي ،  استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي-2
  .التجريبي

  
  ):1997( دراسة سعيد -4

في ) السادس، الرابع، الخامس(تقويم األداء اإلمالئي لتالميذ الصفوف االبتدائية العليا : "العنوان
  ".المملكة العربية السعودية

  .استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي: المنهج
كما قام بإعداد اختبار . قام الباحث بتحليل منهج اإلمالء للصفوف االبتدائية العليا: اإلجراءات

تلميذاً ) 540(على عينة الدراسة التي تكونت من ، تشخيصي؛ لقياس مستوى األداء اإلمالئي
يمثلون تالميذ الصفوف العليا في المملكة العربية السعودية ومن بيئات اجتماعية وجغرافية مختلفة 

ن إلى مقسمي، تلميذاً من كل منطقة تعليمية) 180(حيث اختار ، )المدينة المنورة، عسير، الرياض(
  .تلميذاً من كل صف دراسي) 60(

ووجود فروق في . تدني مستوى األداء اإلمالئي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية بشكل عام: النتائج
ووجود عوامل عديدة تؤدي إلى . األداء اإلمالئي لدى أفراد العينة تعزى إلى اختالف المناطق

 – التالميذ – طرائق التدريس –معلمين  ال–طبيعة اللغة وخصائصها : (الضعف اإلمالئي وهي
  ). نظام التعليم–اإلدارة المدرسية 
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رفع المستوى اللغوي لمعلمي المرحلة ، ضرورة وجود كتاب مدرسي لمادة اإلمالء: التوصيات
  .إعادة النظر في موضوعات اإلمالء المقررة، االبتدائية

  
  :أوجه االتفاق مع الدراسة الحالية

  .تقويم مبحث اإلمالءاقتصرت الدراسة على  -1
  .قام الباحث بتحليل مبحث اإلمالء لتالميذ عينة الدراسة -2
  .أوصت الدراسة بضرورة رفع المستوى اللغوي لمعلمي المرحلة االبتدائية -3

  
  :أوجه االختالف

 هذه الدراسة اتخذت عينتها من صفوف الرابع والخامس والسادس بينما الدراسة الحالية -1
 . السابع األساسياقتصرت على طلبة الصف

بينما قارنت الدراسة الحالية ،  قارنت الدراسة بين أداء التالميذ حسب متغير المنطقة الجغرافية-2
 .بين أداء الطلبة حسب متغير الجنس والطريقة

  
 ):  1996( دراسة سيد -5

  ".أثر الكفاءة في القراءة على الكفاءة في رسم التهجي: "العنوان
 . المنهج التجريبياعتمد الباحث: المنهج

وذلك ،)ج(واختباراً ثالثاً في الرسم الهجائي ، )ب،أ(أعد الباحث اختبارين في القراءة : اإلجراءات
وبين االختبار ، مجتمعين مرة ومنفردين مرة أخرى) ب، أ(لقياس العالقة بين اختباري القراءة 

بار الرسم الهجائي على عينة الخاص بالرسم الهجائي؛ ثم طبق اختباري القراءة واخت) ج(الثالث 
تلميذ وتلميذة من تالميذ الصف الثالث االبتدائي في محافظة بني ) 500(الدراسة والتي بلغت 

سويف في المناطق الحضرية والريفية؛ ودلت اإلحصاءات أن الذين ارتقوا إلى مستوى الكفاءة 
ذلك في أربع وعشرين و%) 100(إلى %) 60(وكان قد حدد درجة الكفاءة من ، تلميذاً) 354(

  .مدرسة
وبين الكفاءة في رسم ، وجود عالقة إيجابية بين الكفاءة في القدرة على القراءة ومهاراتها: النتائج
  .وأن التأثير متبادل بين الكفاءة في القراءة والكفاءة في الكتابة، التهجي
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ة االبتدائية واالستفادة ضرورة التركيز على التكامل بين القراءة والكتابة في المرحل: التوصيات
  . وتدريب معلم اللغة العربية في المرحلة االبتدائية على ذلك، منها

  
  :أوجه االتفاق مع الدراسة الحالية

  . استخدمت الدراسة المنهج التجريبي- 1      
 أوصت الدراسة بضرورة تدريب معلم اللغة العربية في المرحلة االبتدائية على طرق     -2

  . لف المباحثتدريس مخت
  . اختار الباحث عينته من البنين والبنات-3
  

  :أوجه االختالف
بينما اقتصرت ، قاس الباحث العالقة بين المستوى القرائي ومستوى الكتابة لدى التالميذ -1

  .الدراسة الحالية على مبحث اإلمالء والصعوبات التي تؤثر في إتقان مهاراته
بينما أوصت الدراسة ، تكامل بين القراءة والكتابةأوصت الدراسة بضرورة التركيز على ال -2

  . الحالية بضرورة التكامل بين جميع مباحث اللغة العربية وجميع المواد الدراسية
  
  )1993( دراسة ناصر -6

األخطاء اإلمالئية الشائعة في كتابات بعض تالميذ الصف السادس االبتدائي بدولة : "العنوان
 ".البحرين

  . الدراسة المنهج الوصفي التحليلياستخدمت:  المنهج
،  مدرستان للبنين ومدرستان للبنات، اختار الباحث عينة الدراسة من أربع مدارس: اإلجراءات

منها مدرسة للبنين ومدرسة للبنات في المدينة ومدرسة للبنين ومدرسة للبنات في القرية واختار 
قة عشوائية؛ وذلك للتعرف على كراسة من كل مدرسة خمس عشرة كراسة إمالئية بطري) 60(

وطبق الباحث استبانة على ، طبيعة األخطاء اإلمالئية الشائعة ونوعيتها من خالل كراسات التالميذ
  عينة عشوائية من أربعين مدرساً ومدرسة من مدرسي المرحلة االبتدائية 
  .للتعرف على أخطاء التالميذ اإلمالئية الشائعة من خالل آراء المعلمين

شيوع األخطاء اإلمالئية في كتابات التالميذ وتتركز في إبدال حرف بحرف آخر قريب : ئجالنتا
  .وتدني درجات التالميذ في اإلمالء الوقائي واالختباري. منه في المخرج
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تتركز األخطاء اإلمالئية الشائعة في كتابات التالميذ من وجهة نظر المعلمين في الهمزة بمواضعها 
  .واأللف اللينة والالم الشمسية، ربوطة والمفتوحةوالتاء الم، الثالث

، والتلميذ، والمعلم، طريقة التدريس: وتعزو الدراسة أسباب األخطاء اإلمالئية الشائعة إلى
  .واإلدارة المدرسية، وخصائص اللغة

ضرورة وضع استراتيجية وخريطة مفصلة لكيفية تحقيق األهداف الكتابية في القواعد : التوصيات
  .ومشاركة التالميذ في األنشطة الكتابية، ئيةاإلمال

  
  :أوجه االتفاق مع الدراسة الحالية

  .استخدم الباحث إستبانة عرضها على المعلمين للتعرف على أخطاء التالميذ -1
  .اختار الباحث عينة الدراسة من البنين والبنات -2
  .تشخيص مواطن الضعف في اإلمالء -3
 

  :أوجه االختالف
  .   بينما طبقت الدراسة الحالية في غزة،  دولة البحرين طبقت الدراسة في-1  
 الحالية من تالميذ الصف بينما عينة الدراسة،  عينة الدراسة من تالميذ الصف السادس-2  

  .   األساسيالسابع
 

 
  ):1993( دراسة غزالة -7

  أسبابها –ظاهرة انخفاض المستوى اللغوي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية باألزهر : "العنوان
  ".وعالجها
  .استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي: المنهج

، اختار الباحث عينة عشوائية من معلمي ومديري المعاهد االبتدائية في األزهر: اإلجراءات
ناظراً ممن يدرسون ببرنامج التأهيل ) 51(معلماً و) 86(معلماً ومديراً منهم ) 137(مقسمين إلى 

 وكذلك أعد استبياناً لمعرفة أسباب انخفاض مستوى التالميذ في المهارات ،التربوي باألزهر
من وجهة نظر مدرسي ونظار المعاهد ، خاصة مهارتي القراءة والكتابة، األساسية للغة العربية
  .معياراً النخفاض مستوى التالميذ في هذا البند%) 60(معتبراً نسبة أكثر من ، االبتدائية األزهرية
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لألسباب ، ظهرت النتائج انخفاض المستوى اللغوي للتالميذ في التعليم االبتدائي األزهريأ: النتائج
وعدم وجود المدرس ، عدم وضوح أهداف التعليم االبتدائي لدى المدرسين: اآلتية على الترتيب

ل وعدم توفر الوسائ، النقل اآللي للتالميذ، ونظم االمتحانات المطبقة والمعتمدة على الحفظ، الكفء
  .وعدم وضوح أهداف المنهج لدى المعلمين، التعليمية

وضرورة توفير إمكانات مادية أكبر للمعاهد ، ضرورة العناية بالتدريب أثناء الخدمة: التوصيات
ضرورة مشاركة أولياء ، وااللتزام بحد للكثافة داخل الفصول ال يزيد عن ثالثين تلميذاً، االبتدائية

  .األمور في متابعة التلميذ
  

 :أوجه االتفاق مع الدراسة الحالية
  .االهتمام بدراسة الكتابة الصحيحة -1
  .أوصى الباحث بضرورة التدريب أثناء الخدمة -2
 .أعد الباحث استبياناً وطبقه على عينة من المعلمين والنظار والموجهين -3

 
  :أوجه االختالف

 .ية في قطاع غزة أجريت الدراسة في جمهورية مصر العربية بينما أجريت الدراسة الحال-1

 .بينما اقتصرت هذه الدراسة على اإلمالء فقط،  اهتمت الدراسة بمشكالت القراءة والكتابة-2

  
  ):1990( دراسة رسالن -8

  ". تحديد األخطاء اإلمالئية والنحوية الشائعة لدى طالب جامعة السلطان قابوس: "العنوان
  .استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي: المنهج

وقام بتحليل المحتوى  ، اختار الباحث عينة عشوائية من طالب جامعة السلطان قابوس: جراءاتاإل
عمان (من خالل أربعين كراسة خاصة بإجابات الطالب في مادة ، لألخطاء اإلمالئية والنحوية

 وبذلك. ؛ مقسمة إلى عشرين من الكليات العلمية وعشرين من الكليات األدبية)والحضارة اإلسالمية
ثم جمع مئة كراسة من التخصصين ، وضع قائمة باألخطاء اإلمالئية والنحوية التي أظهرتها النتائج

وطبقه ، ثم قام ببناء اختبار تشخيصي في اإلمالء والنحو، السابقين وصنف األخطاء حسب تكرارها
ور والنصف من الكليات األدبية والعلمية نصفهم من الذك، طالباً وطالبة) 62(على عينة مكونة من 

  .ثم قام بتصنيف هذه األخطاء وحساب تكراراتها وفقاً للتخصص والنوع، اآلخر من اإلناث
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عدم التمييز بين : أكثر األخطاء اإلمالئية شيوعاً لدى طالب الجامعة كانت على الترتيب: النتائج
الخطأ ، إبدال حرف بحرف، رسم الهمزة، زيادة حرف أو نقصه، همزة القطع وألف الوصل رسماً

عدم ، عدم التمييز بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة، في حاالت إثبات أو حذف همزة ابن وابنة 
  .التمييز بين الحركات القصيرة والطويلة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في نسب األخطاء اإلمالئية بين الذكور واإلناث وال بين طالب 
  . لميةالكليات األدبية وطالب الكليات الع

التركيز على ، ضرورة التركيز على بعض المباحث اإلمالئية والنحوية األساسية: التوصيات
  .  التدريبات اللغوية المكثفة وتخصيص كراسة مستقلة لذلك

  
  :أوجه االتفاق مع الدراسة الحالية

  .اهتمت الدراسة بمشكالت األخطاء اإلمالئية -1
  .بناء اختبار تشخيصي في اإلمالء -2
  .راسة بضرورة التركيز على التدريبات اللغويةأوصت الد -3

  
  :أوجه االختالف

عينة الدراسة كانت من طالب الجامعة بينما الدراسة الحالية كانت العينة من طالب الصف  -1
 .السابع األساسي

استخدم الباحث أداة تحليل المحتوى لألخطاء اإلمالئية والنحوية من كراسات الطالب بينما  -2
  .الية على أخطاء الطالب من خالل تحليل محتوى اختبار إمالئيتعرفت الدراسة الح

  
  ):1989( دراسة عليان -9

 ". تقويم األداء اإلمالئي لطلبة الصفوف االبتدائية الثالثة العليا: "العنوان

هدفت هذه الدراسة إلى تقويم األداء اإلمالئي لطلبة الصفوف االبتدائية الثالثة العليا : األهداف
،  كما هدفت إلى معرفة ما إذا كانت هناك فروق في األداء على المهارات اإلمالئية،في األردن

  .تعزى إلى الجنس أو المستويات التعليمية
  .استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي: المنهج
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طالب وطالبة من طلبة صفوف المرحلة ) 600(تكونت عينة الدراسة من : اإلجراءات
في المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية ) والسادس، والخامس، بعالرا(االبتدائية العليا 
) 200(بواقع ، موزعين بالتساوي على الجنسين في صفوف الدراسة الثالثة، والتعليم بعمان

واستخدم الباحث ، اختيروا بالطريقة العشوائية الطبقية،بحيث، طالب وطالبة من كل صف
ومنهاج اللغة ، ئي وفق منهاج اللغة العربية للمرحلة اإللزاميةاختباراً تشخيصياً لألداء اإلمال

وتم ، معتمداً فيه على الجمل، العربية الموحد في القطرين األردني والسوري للمرحلة االبتدائية
بحيث كونت مصفوفة من ثمان وعشرين مهارة ، تقسيم المحتوى إلى تسعة مجاالت رئيسة

يمية الثالثة؛ وقياس المهارات اإلمالئية في هذه المستويات إمالئية موزعة حسب المستويات التعل
  . الثالث
والقائمة على ، أسباب الضعف في األداء اإلمالئي تعزى إلى طريقة التدريس الشائعة: النتائج

وإهمال مادة اإلمالء وقلة تدريب الطلبة على المهارات اإلمالئية التي يشيع ، األسلوب التلقيني
  .فيها الخطأ

يليها همزة ، ثم همزة الوصل في درج الكالم، األداء اإلمالئي في مهارات التاء المربوطةتدني 
  .وحذف األلف من ما االستفهامية المسبوقة بحرف جر، القطع المتوسطة

) والسادس، والخامس، الرابع (هناك فروق في األداء اإلمالئي على االختبار بين الصفوف 
  .لصالح ارتفاع المستوى التعليمي

وعدم وجود تفاعل بين ، وأن هناك فروقاً ذات داللة بين الذكور واإلناث لصالح اإلناث
وأن الفروق بين الجنسين لم تتغير بتغير المستوى ، متغيري الجنس والمستوى التعليمي

  .التعليمي
ولتطوير ، أوصت الدراسة بالقيام بدراسات؛ للتعرف إلى أسباب هذا الضعف: التوصيات

، والتنويع في طرائق تدريس اإلمالء، وإعادة النظر في منهاج اإلمالء المقرر، برامج عالجية
  . واهتمام جميع المعلمين بتصحيح األخطاء اإلمالئية، ومراعاة أسس التهجي السليم في تدريسه

  
 :أوجه االتفاق مع الدراسة الحالية

  .استخدم الباحث اختباراً تشخيصياً لألداء اإلمالئي -1
  .نة الدراسة من الذكور واإلناثاتخذ الباحث عي -2
  أوصت الدراسة بضرورة التنويع في طرائق التدريس  -3
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  :أوجه االختالف
بينما استخدمت الدراسة الحالية المنهج ، استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي -1

 .البنائي التجريبي

عينة الدراسة بينما كانت ، اتخذت الدراسة عينتها من الصفوف الرابع والخامس والسادس -2
  .الحالية من طلبة الصف السابع األساسي

  
  ):1978( دراسة شحاتة -10

 –األخطاء الشائعة في اإلمالء في الصفوف الثالثة األخيرة من المرحلة االبتدائية : "العنوان
  ".تشخيصها وعالجها

الثة هدفت هذه الدراسة إلى تشخيص األخطاء الشائعة في اإلمالء في الصفوف الث: األهداف
  .األخيرة من المرحلة االبتدائية في مصر

  .استخدم الباحث المنهج الوصفي: المنهج
تلميذ ) 1100(قام الباحث بتحليل محتوى األخطاء اإلمالئية من خالل كتابات : اإلجراءات

تلميذ وتلميذة ) 100(بواقع ، وتلميذة من الصف الثالث االبتدائي حتى الصف األول اإلعدادي
تلميذ وتلميذة لكل ) 300(وبواقع ، ومثلهم للصف األول اإلعدادي ،  االبتدائيللصف الثالث

بحيث روعي في اختيارهم تمثيل ، صف من الصفوف الثالثة األخيرة من المرحلة االبتدائية
 وقام بفحص –والمستويات العقلية المختلفة ، والجنس، واالجتماعية، المستويات االقتصادية
وكراسات المواد المختلفة باعتبارها ، وكراسات اإلنشاء، رها كتابة مقيدةكراسات اإلمالء باعتبا

ولتحديد أسباب األخطاء ، فأكثر% 25محددا الخطأ اإلمالئي الشائع بنسبة ، كتابة موجهة
اإلمالئية؛ قام الباحث بإجراء مقابلة مع ثالثين معلماً ومعلمة ممن يدرسون الصفوف عينة 

  .لتعليم االبتدائيوعشرة من موجهي ا، الدراسة
حيث ظهرت بعض األخطاء التي ، هناك عالقة بين أخطاء التالميذ ومقررات اإلمالء: النتائج

، مصطلحات المواد الدراسية: وهي ، لم تتعرض لها المقررات الدراسية في المرحلة االبتدائية
التي توصل والكلمات ، التي يجب أن تزاد اصطالحا، وإبدال الحروف، وقلب الحركات الثالث

  .بما بعدها
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ومراعاة ، وبالمواد الدراسية، ضرورة ربط دروس اإلمالء بفروع اللغة العربية: التوصيات
وتصويب أخطاء التالميذ مباشرة في حصص ، النطق السليم للحروف في درس اإلمالء

 .وضرورة وجود كتاب لقواعد اإلمالء يلتزم به المعلم والمتعلم، اإلمالء

  
 :ع الدراسة الحاليةأوجه االتفاق م

  .اشتملت عينة الدراسة على طلبة الصف السابع األساسي -1
  .راعت الدراسة عامل الجنس كمتغير -2
 .أوصت الدراسة بضرورة تصويب أخطاء التالميذ مباشرة -3

  
  :أوجه االختالف

بينما استخدمت الدراسة الحالية المنهج البنائي ، استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي -1
 . التجريبي

 .بينما استخدمت الدراسة الحالية عينة قصدية،  استخدمت هذه الدراسة عينة طبقية-2

  
  :  التعقيب على دراسات المحور األول

  :الـدراسات الـتي بحثت فـي مهارات اإلمـالء بشكل عام
في ضوء العرض السابق لدراسات المحور األول وجد الباحث أن أهم النقاط التي استخلصها 

ه الدراسات من حيث األهداف والمنهج والعينة واألدوات المستخدمة وأهم النتائج من تحليل هذ
  :والتوصيات وعالقة الدراسات السابقة بالدراسة الحالية

  
  األهداف: أوالً

 هدفت هذه الدراسات إلى تعرف مواطن الضعف في مبحث اإلمالء والتعرف على األخطاء 
  .  الشائعة لدى الطلبة ومدى انتشارها

) 1998،الضامن(و) 1999،أبوصواوين(و) 2002،الصوافي(و) 2004،حلس(اسات در
حاولت ) 1978،شحاتة(و) 1990،رسالن(و) 1993،ناصر(و) 1998،الدهماني وعوض(و

  .التعرف على األخطاء الشائعة ونسبتها وتشخيصها وطريقة عالجها
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م األداء اإلمالئي حاولت تقوي) 1993،غزالة(و) 1989،عليان(و) 1997،سعيد(بينما دراسات 
  .لدى الطلبة
  .فقد حاولت دراسة العالقة بين القراءة واإلمالء) 1996،سعيد(أما دراسة 

والمالحظ أن هذه الدراسات اكتفت بتشخيص حالة الواقع اإلمالئي لدى الطلبة في مختلف 
ات المراحل التعليمية ومقترحات للتغلب عليها بينما قامت هذه الدراسة بالتعرف على صعوب

  .التعلم لدى طلبة الصف السابع األساسي وبناء منهج لعالجها
  

  العينات : ثانياً 
تناولت الدراسات السابقة عينات مختلفة من حيث الجنس والمرحلة التعليمية فنالحظ أن جميع 
الدراسات التي قامت في المجتمع السعودي كانت دراسات ذكورية اقتصرت على عينة من الذكور 

  .  بيعة المجتمع السعودي المحافظفقط وذلك لط
اختارت عينتها من مدارس وكالة غوث وتشغيل الالجئين ومدارس ) 2004،حلس(بينما دراسة 

وزارة التربية والتعليم مما اتاح للدراسة المسحية فرصة استغراق المجتمع التعليمي بجناحيه 
  . مما اعطى صدقاً وواقعية للنتائج اإلحصائية

أبو (من البنين والبنات في مجتمع اإلمارات بينما دراسة ) 2002،افيالصو(وكانت عينة 
اختارت العينة من ثالثة مجتمعات ومن الذكور واإلناث للصف التاسع بينما ) 1999،صواوين

من المرحلة االبتدائية وعينة ) 1997،سعيد(و) 1998،الدهماني وعوض(كانت عينة 
  .لجامعيةمن المرحلة ا) 1990،رسالن(و) 1998،الضامن(

من البنين ) 1993،ناصر(وكانت عينة . من المعلمين ونظار المدارس) 1993،غزالة(وعينة 
  .والبنات ومن مجتمع القرية ومجتمع المدينة

  
  المنهج : ثالثاً

استخدمت دراسات هذا المحور المنهج الوصفي ألنها تشخص الحالة ومنها دراسة 
) 1996، سيد(بينما استخدمت دراسة ) 1997،سعيد(و) 1999،أبو صواوين(و) 2004،حلس(

  . المنهج التجريبي ألنه يتناسب مع الدراسة وأهدافها
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  األدوات : رابعاً
تنوعت األدوات المستخدمة في الدراسات تبعاً للهدف من الدراسة وموضوعها فمنهم من 

ستخدم ومنهم من ا) 1993،غزالة(و) 2002،الصوافي(استخدم أداة واحدة وهي االستبانة مثل 
الدهماني (و) 1998،الضامن(أداتين هما تحليل المحتوى واالختبار التشخيصي مثل 

ثالث أدوات ) 1999،أبو صواوين(بينما استخدمت دراسة ) 1997،سعيد(و) 1998،وعوض
) 2004،حلس(واستخدمت دراسة ، هي تحليل المضمون واالختبار التشخيصي واالستبانة

  .تبار التشخيصيالمقابلة وبطاقة المالحظة واالخ
  

  النتائج والتوصيات: خامساً
وشيوع األخطاء ، أظهرت نتائج الدراسات جميعاً وجود ضعف في اإلمالء لدى الطلبة

، وإعداد المعلم جيداً، وأساليب تدريسه، وطرائق، وأوصت باالهتمام بتدريس اإلمالء، اإلمالئية
) 1999، أبوصواوين(راسات ومن هذه الد، وعمل كتاب لإلمالء، وتدريبه أثناء الخدمة

% 29.27أن ) 2004،حلس(بينما أظهرت نتائج دراسة ). 1997،سعيد(و) 1987، شحاتة(و
  !من كتابات الطلبة في االختبار التشخيصي ال تقرأ لكامل القطعة

بفتح صفوف للطلبة الذين يعانون من صعوبات في التعلم ) 2002،الصوافي(وأوصت دراسة 
  .إلمالئي مباشرةوبأهمية تصويب الخطأ ا

  
  :المحور الثاني •

  :الدراسات التي بحثت في صعوبات تعلم اإلمالء
وبناء ، لم يعثر الباحث على أية دراسة سابقة بحثت في صعوبات تعلم مبحث اإلمالء فقط

 عدا دراسة واحدة هي دراسة – على حد علم الباحث –برنامج لعالج تلك الصعوبات 
وخصائص الطالب ذوي صعوبات ،  عن صعوبات التعلمولكن وجد دراسات، )1986،كنعان(

أو مع مواد أخرى مثل ، أو دراسات تناولت صعوبات تعلم اللغة العربية بجميع فروعها، التعلم
 هي من الدراسات –  على حد علم الباحث واطالعه -ولذلك تعد هذه الدراسة . الحساب

وبناء برنامج مستقل لعالج تلك ، مالءالنادرة في األدب التربوي التي تهتم بصعوبات تعلم اإل
  .   الصعوبات
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  ):1995( دراسة السرطاوي -1
في    " خصائص األطفال ذوي صعوبات التعلم من وجهة نظر معلميهم: "    العنوان

  .المملكة العربية السعودية
  .استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي:     المنهج

التعرف على خصائص األطفال ذوي صعوبات هدفت الدراسة إلى : أهداف الدراسة
  . التعلم وأكثر هذه الخصائص شيوعاً من وجهة نظر المعلمين

) 333(منهم ، طالباً في المرحلة االبتدائية) 549(تكونت عينة الدراسة من : اإلجراءات
  . طالباً عادياً) 216(طالباً من ذوي صعوبات تعلم القراءة والرياضيات ومن 

سلوكاً تم تصنيفها ) 57(أداة في تطوير دراسته المشتملة على استخدم الباحث 
وتجميعها ضمن أربعة أبعاد رئيسة تمثلت في االضطرابات السلوكية والخصائص 

  . األكاديمية واالضطرابات اإلدراكية
أظهرت نتائج الدراسة أن جميع السلوكيات التي تشير إلى صعوبات أكاديمية : النتائج

وكان أهمها حاجتهم لوقت أطول لتعلم ، وبات التعلم مرتفعةلدى األطفال ذوي صع
والصعوبة في إجراء العمليات الحسابية وفي القراءة ، المهمات الجديدة مقارنة بزمالئهم

وبطء في إنجاز العمل وحاجتهم إلى وقت طويل لتنظيم أفكارهم وصعوبة تطبيق ما 
  .ع عدم فهم ما يسمعونهتعلموه ونقص في القدرة على التمييز وعلى االستماع م

أوصى الباحث بتطوير األداة المستخدمة في الدراسة كمقياس يتمتع بدالالت : التوصيات
صدق وثبات مناسبة؛ ليستخدم من قبل المعلمين في التعرف على الطالب ذوي 

  . صعوبات التعلم
  

  :أوجه االتفاق مع الدراسة الحالية
  .م اهتمت الدراسة بالطالب ذوي صعوبات التعل -1
ولكن الباحث هنا لم ( تكونت عينة الدراسة من مجموعة ضابطة ومجموعة تجريبية  -2

فكان سلوك طالب المجموعة ، ولكن لغرض المقارنة، يستخدمها لغرض التجريب
  ).الضابطة هو المعيار الذي يحدد من خالله درجة سلوك طالب المجموعة التجريبية

  .الطلبة ذوي صعوبات التعلم أظهرت النتائج وجود صعوبات أكاديمية لدى  -3
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  :أوجه االختالف
بينما ،  اقتصرت هذه الدراسة على تحديد خصائص سلوك الطالب ذوي صعوبات التعلم-1

 .اقتصرت الدراسة الحالية على صعوبات تعلم اإلمالء

بينما اختارت الدراسة الحالية العينة من الذكور ،  اختارت هذه الدراسة عينتها من الذكور فقط-2
  اإلناثو

  
 ):1992( دراسة رضوان  -2

برنامج عالج صعوبات تعلم القراءة والكتابة والرياضيات لدى تالميذ الصف : "العنوان
  ".الرابع من التعليم األساسي

هدفت الدراسة إلى التعرف على أهم صعوبات التعلم الشائعة في : هدف الدراسة
ع بالحلقة االبتدائية من التعليم والرياضيات لدى تالميذ الصف الراب، والكتابة، القراءة

، وتحديد أهم العوامل المرتبطة بهذه الصعوبات، األساسي في جمهورية مصر العربية
وتطبيق البرنامج التدريبي ، وتصميم برنامج لعالج هذه الصعوبات، وتشخيصها

  .المقترح على التالميذ الذين يعانون من صعوبات التعلم
  . الوصفي التحليلي والمنهج التجريبياتبعت الدراسة المنهج: المنهج

  :اشتملت عينة الدراسة على: اإلجراءات
  .معلماً من معلمي اللغة العربية والرياضيات للصف الرابع االبتدائي) 70 ( -1
تلميذاً وتلميذة من تالميذ الصف الرابع في بعض مدارس الحلقة االبتدائية ) 30 ( -2

 .للتعليم األساسي بمدينة اإلسكندرية
  :بقت الدراسة األدوات اآلتيةوقد ط

، اختبار المصفوفات المتتابعة في الذكاء، استبيان العوامل المرتبطة بصعوبات التعلم
والرياضيات اتبعت فيه أسلوب التدريس ، والكتابة، اختبارات تحصيلية في القراءة

  .الفردي االستشاري
، والكتابة، م القراءةوكانت أهم نتائج الدراسة أنه يوجد عوامل مرتبطة بصعوبات تعل

وطبيعة ، والمنهاج المدرسي، وعدم الثقة بالنفس، اإلحساس بالعجز: والرياضيات أهمها
 .العالقة بين المدرس والتلميذ

  



97 
  

  :أوجه االتفاق مع الدراسة الحالية
  . اهتمت الدراسة بصعوبات التعلم -1
 . هدفت الدراسة لبناء برنامج لعالج صعوبات التعلم -2

 .ة طلبة المرحلة األساسية استهدفت الدراس -3

  
  :أوجه االختالف

بينما اقتصرت ،  اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التجريبي -1
  .الدراسة الحالية على المنهج البنائي التجريبي

بينما ،  اعتمدت هذه الدراسة في تطبيق البرنامج األسلوب الفردي االستشاري -2
زئة الهدف العام إلى أهداف سلوكية وتحليل اعتمدت الدراسة الحالية طريقة تج

   .وأساليب تدريس، وتوظيف عدة طرائق، وتناول كل مهارة على حدة، المهارات
  
  ):1992( دراسة عواد  -3

مدى فاعلية برنامج تدريبي لعالج بعض صعوبات التعلم لدى تالميذ المرحلة : "العنوان
  ".االبتدائية
  .ي التجريبياستخدم الباحث المنهج البنائ: المنهج

تهدف هذه الدراسة إلى تعرف أهم صعوبات التعلم التي تواجه تالميذ : أهداف الدراسة
  .المرحلة االبتدائية في اللغة العربية وتقديم برنامج تدريبي لعالج تلك الصعوبات

طالباً من ذوي صعوبات التعلم في ) 30(اختار الباحث عينة الدراسة من : اإلجراءات
  .طالباً مجموعة ضابطة) 15(طالباً منهم مجموعة تجريبية و) 15(وجعل اللغة العربية 

استبيان لتشخيص صعوبات التعلم في مادة : واستخدم الباحث أدوات الدراسة التالية
اللغة العربية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية؛ ثم استفتاء الشخصية للمرحلة األولى من 

؛ ثم طبق برنامجاً )أحمد زكي صالح(ر من إعداد ؛ ثم اختبار الذكاء المصو)كتل(إعداد 
  . تدريبياً مقترحاً لعالج صعوبات التعلم في اللغة العربية

توجد صعوبات تعلم كبيرة في مادة اللغة العربية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية : النتائج
  .والفهم، والقراءة، في التعبير 

  .حيته للتطبيقأظهرت النتائج فعالية البرنامج المقترح وصال



98 
  

  :أوجه االتفاق مع الدراسة الحالية
  . استخدمت الدراسة المنهج البنائي التجريبي -1
  .هدفت الدراسة إلى بناء برنامج تدريبي للتغلب على صعوبات اإلمالء -2
  .استخدم الباحث االستبيان كأداة للدراسة لتشخيص صعوبات التعلم -3

  
 :أوجه االختالف

بينما اقتصرت الدراسة الحالية ، عوبات التعلم في اللغة العربية اشتملت هذه الدراسة على ص-1
  .على صعوبات التعلم في مبحث اإلمالء فقط

بينما استخدمت الدراسة ،  استخدمت الدراسة اختبار الذكاء المصور كأداة من أدوات الدراسة-2
 .الحالية اختباراً إمالئياً كأداة من أدوات الدراسة

  
  ):1991( دراسة خير الزراد -3

صعوبات التعلم لدى عينة من تالميذ المرحلة االبتدائية في دولة اإلمارات : "العنوان
  ".العربية المتحدة

  .الوصفي التحليلي: المنهج
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الطالب الذين يعانون من : أهداف الدراسة

، لغة العربية والحسابصعوبات التعلم وتحديد الصعوبات النمائية واألكاديمية في ال
ومعرفة ما إذا كانت هذه الصعوبات تختلف باختالف المستويات الدراسية واختالف 

  .الجنس
طالباً وطالبة من ذوي صعوبات التعلم في ) 67(تكونت عينة الدراسة من : اإلجراءات

  .المرحلة االبتدائية العليا
تعلم واالستفادة من كشوف وتمثلت أدوات الدراسة في دليل المعلم لتحديد صعوبات ال

درجات التالميذ في اللغة العربية والحساب والبطاقة المدرسية والسجل الصحي ثم 
  .طبق اختبارين مصورين للذكاء العام

أظهرت نتائج الدراسة أن نسبة الطلبة الذين يعانون من صعوبات في التعلم : النتائج
ن نسبة صعوبات التعلم من اإلناث؛ وأ%) 11.28(من الذكور و%) 15.64(بلغت 

تختلف باختالف الصف الدراسي وأن الصعوبات المتعلقة باللغة والكالم تأتي في مقدمة 
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الصعوبات النمائية وبالنسبة للصعوبات األكاديمية جاءت الصعوبات المتعلقة بالحساب 
  .في المرتبة األولى من حيث الحجم واألهمية ثم صعوبات التعبير ثم الكتابة ثم القراءة

  
  :أوجه االتفاق مع الدراسة الحالية

  . اهتمت هذه الدراسة بصعوبات التعلم -1
  . تكونت عينة الدراسة من البنين والبنات -2
  . كان أحد اهتمامات الدراسة مبحث اإلمالء -3
  

 :أوجه االختالف
بينما أجريت الدراسة الحالية في ،  أجريت هذه الدراسة في دولة اإلمارات العربية المتحدة -1

 .زة بفلسطينقطاع غ

بينما اقتصرت الدراسة ،  شملت هذه الدراسة صعوبات التعلم في اللغة العربية والحساب -2
 .الحالية على صعوبات التعلم في مبحث اإلمالء فقط

  
  ):1990( دراسة إسماعيل -4

  ".التحصيل اللغوي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية في المملكة العربية السعودية: "العنوان
  . استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي:المنهج

تلميذاً من تالميذ الصف األول ) 138(اختار الباحث عينة عشوائية مكونه من : اإلجراءات
، راعى الباحث في اختيارها تباعدها، المتوسط من سبع مدارس متوسطة في المدينة المنورة

في ،  أربعة اختبارات تحصيليةثم صمم، وتمثيلها للبيئات االجتماعية والجغرافية المختلفة
، وطبقها على عينة الدراسة، )والقراءة، والقواعد النحوية، واإلمالء، التعبير(المهارات اللغوية 

  .ثم طبق على العينة اختباراً لإلمالء عبارة عن موضوعات من مقرر اإلمالء
وتمثلت ، راءةالتعبير الشفهي ثم اإلمالء ثم النحو ثم الق: وجود ضعف واضح في: النتائج

  . مواطن الضعف في اإلمالء في الهمزة والحروف التي تنطق وال تكتب
وكثرة ، وكثرة أعداد التالميذ، المعلم: وعزت الدراسة هذه الصعوبات إلى أسباب عديدة منها

  .عدد الحصص األسبوعية
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بية في  ضرورة إطالع معلم اللغة العربية على أهداف تدريس مادة اللغة العر:     التوصيات
وضرورة استخدام  ، وأهمية ربط فروع اللغة العربية ببعضها، المرحلة التي يدرس فيها

واإلكثار من تدريبات التالميذ اللغوية عن طريق ، أسلوب التقويم الشامل والمستمر للتالميذ
  . األنشطة المختلفة

  
  :أوجه االتفاق مع الدراسة الحالية

  . طالب الصف السابع األساسي اتخذت هذه الدراسة عينة البحث من -1
  . طبق الباحث اختباراً لإلمالء -2
 أوصت هذه الدراسة بضرورة أسلوب التقويم الشامل والمستمر للتالميذ واإلكثار من  -3

  . التدريبات اللغوية
  

 :أوجه االختالف
بينما استخدمت الدراسة الحالية المنهج ،  استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي -1

 .ئي التجريبيالبنا

والقراءة، ، واإلمالء، التعبير( تمثلت أداة الدراسة في  أربعة اختبارات تحصيلية في  -2
  .بينما استخدمت الدراسة الحالية اختباراً إمالئياً، )والقواعد النحوية

  
  ):1988( دراسة إبراهيم -5

 المرحلة مدى فاعلية برنامج تدريبي لعالج بعض صعوبات التعلم لدى تالميذ: "العنوان
  .في مصر" االبتدائية 
  . استخدم الباحث المنهج البنائي التجريبي: المنهج

طالباً من الصف الخامس االبتدائي بمدارس ) 254(تكونت عينة الدراسة من : اإلجراءات
  .محافظة القليوبية مقسمين إلى مجموعتين تجريبية وضابطة
ات التعلم في مادة اللغة العربية وكانت أداة الدراسة عبارة عن استبيان لتشخيص صعوب
تمثل الصعوبات المختلفة التي تم ، واشتمل االستبيان التشخيصي على أربعة أبعاد أساسية

 ). التعبير– الفهم – الكتابة –القراءة : (حصرها لدى التالميذ وهي صعوبات

  .والكتابة والفهموجود صعوبات تعلم كبيرة لدى تالميذ المرحلة االبتدائية في التعبير : النتائج
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وكان االستيعاب هو أكثر الصعوبات شيوعاً بين التالميذ الذين يعانون من صعوبات في اللغة 
  .العربية

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية لصالح 
  . باتالمجموعة التجريبية وهذا يدلل على نجاح البرنامج التدريبي لعالج تلك الصعو

     
  :أوجه االتفاق مع الدراسة الحالية

  .  استخدمت الدراسة المنهج البنائي التجريبي -1
  . هدفت هذه الدراسة إلى بناء برنامج تجريبي -2
  . استخدمت هذه الدراسة االستبيان كأحد أدوات الدراسة -3
  

  :وجه االختالفأ
راسة الحالية من بينما عينة الد،  عينة هذه الدراسة من طالب الصف الخامس األساسي -1

 .طالب الصف السابع

بينما ،  حاولت هذه الدراسة بناء برنامج لعالج صعوبات القراءة والكتابة والفهم والتعبير -2
  . اقتصرت الدراسة الحالية على بناء برنامج لعالج صعوبات تعلم اإلمالء فقط

  
  ):1988( دراسة عبد ربّ النبي -6

 بصعوبات تعلم اللغة العربية كما يدركها تالميذ الحلقة العوامل النفسية المرتبطة: "العنوان
  .في مصر" الثانية من التعليم األساسي

هدفت الدراسة إلى الكشف عن العوامل النفسية التي ترتبط بصعوبات تعلم : أهداف الدراسة
 .اللغة العربية من وجهة نظر تالميذ الحلقة الثانية من التعليم األساسي

اختبار القدرة اللغوية وهو أحد أقسام اختبار : الباحث ثالث أدوات هياستخدم : اإلجراءات
وأعد الباحث استبانة للعوامل . القدرات الفعلية األولية لقياس مستوى هذه القدرات عينة البحث

  .ثم طبق اختبار الذكاء المصور. النفسية المرتبطة بصعوبات تعلم اللغة العربية
طالباً وطالبة من طالب الصف التاسع األساسي من ) 328(وكانت عينة الدراسة تتكون من 

  .مدارس محافظة الفيوم بمصر
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أظهرت نتائج الدراسة أن العوامل النفسية األكثر ارتباطاً بصعوبات تعلم اللغة العربية : النتائج
لدى ذوي صعوبات التعلم تمثلت في الشعور بالضعف في القراءة والكتابة وبعض الجوانب 

ثم عدم الثقة بالنفس ،  المعرفية المتعلقة بالنحو خاصة وبمادة اللغة العربية عامة–الوجدانية 
  .وعدم التواصل مع المدرس والعجز في األداء

  
  :أوجه االتفاق مع الدراسة الحالية

  . اهتمت هذه الدراسة بصعوبات التعلم -1
  . استخدمت هذه الدراسة االستبانة كأداة من أدوات الدراسة -2
  . عينة الدراسة من الذكور واإلناث اختار الباحث -3
  

  :أوجه االختالف
بينما طبقت الدراسة ،  طبقت هذه الدراسة اختبار الذكاء المصور كأداة من أدوات الدراسة -1

  .الحالية اختباراً إمالئياً كأداة من أدوات الدراسة
زت بينما رك،  تناولت هذه الدراسة صعوبات تعلم اللغة العربية للصف التاسع األساسي -2

  .الدراسة الحالية على صعوبات مبحث اإلمالء فقط للصف السابع األساسي
  
 ):1986( دراسة كنعان -7

  "الصعوبات اإلمالئية لدى طلبة المرحلة اإلعدادية في دمشق: "العنوان
  .تشخيص الصعوبات التي يواجهها تالميذ السنة األولى اإلعدادية في اإلمالء: األهداف
  .ث المنهج التجريبياستخدم الباح: المنهج

صمم الباحث اختباراً تشخيصياً لكشف الصعوبات اإلمالئية التي يواجهها التالميذ : اإلجراءات
لتحسين ، ثم بنى برنامجاً عالجياً في التعلم الذاتي. وحصر األخصاء اإلمالئية، في تعلم اإلمالء

وطبق ، شخيصومعالجة الصعوبات التي ظهرت في الت، مهارات التالميذ في اإلمالء
وطبقه على المجموعة ، وتناول البرنامج وحدات الهمزة بأنواعها، استراتيجية التعليم المتقن
  .بينما تلقت المجموعة الضابطة تعليماً تقليدياً، تلميذاً وتلميذة) 142(التجريبية التي بلغ عددها 

ريقة التقليدية وفق قام الباحث بقياس فاعلية التدريس بالطريقة المبرمجة بموازنتها مع الط
  .اختبارات التحصيل المعدة من الباحث
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قام الباحث بعد تنفيذ البرنامج بقياس اتجاهات التالميذ نحو الطريقة المبرمجة من خالل 
  .االستفتاء المعد من الباحث

  .قاس الباحث أثر الجنس في كال الطريقتين المبرمجة والتقليدية
  :ج التاليةوخلُصت الدراسة إلى النتائ: النتائج

  . تفوق الطريقة المبرمجة على الطرائق التقليدية المتبعة في تدريس اإلمالء -1
 . أن الصعوبات التي تواجه طلبة الصف األول األساسي تؤدي إلى انخفاض تحصيلهم -2
 . وجود فروق جوهرية بين الذكور واإلناث في تعلم اإلمالء لصالح اإلناث -3
 .لطريقة المبرمجة في تعليم اإلمالء وجود اتجاهات إيجابية للطالب نحو ا -4

  
  :أوجه االتفاق مع الدراسة الحالية

  .اقتصرت الدراسة على طلبة الصف السابع األساسي -1
  .هدفت الدراسة إلى بناء برنامج عالجي لصعوبات تعلم اإلمالء -2
 صممت الدراسة اختباراً تشخيصياً لكشف الصعوبات اإلمالئية التي يواجهها الطلبة في -3

   .اإلمالءتعلم 
  

  :أوجه االختالف
بينما أجريت الدراسة الحالية في غزة ، م1986 سوريا عام – أجريت هذه الدراسة في دمشق -1
م؛ مما يدل على جدية مشكلة البحث وامتداد جذورها التاريخية في 2009 فلسطين عام –

  .المجتمعات العربية
، ميذ نحو الطريقة المبرمجة بعد تنفيذها صمم الباحث في هذه الدراسة استفتاء التجاهات التال-2

 .بينما بنتْ الدراسة الحالية اختباراً تشخيصياً واختباراً تحصيلياً
 

  ): 1980( دراسة الحليمي -8
  ".دراسة ميدانية حول مادة اإلمالء في المرحلة االبتدائية: "       العنوان

  . الوصفي التحليلي:  المنهج
وقام بدراسة استطالعية لكتابات التالميذ ، سلوب المسح اإلمالئياستخدم الباحث أ: اإلجراءات

كراسة منها ) 200(، كراسة) 400(وقام بجمع ، في دولة الكويت، في المرحلة االبتدائية
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مقتصرا على الموضوعين ، كراسة للصف الرابع االبتدائي) 200(و، للصف الثالث االبتدائي
موضوع؛ ) 800( بحيث أصبح عدد الموضوعات ،األخيرين المصححين من كراسات التالميذ

كما أعد الباحث ، وذلك بهدف تحديد ظاهرة الضعف اإلمالئي لدى التالميذ من واقع كتاباتهم
مدرساً اختيروا بطريقة ) 141(موجهاً و) 23(وطبقها على ، )مقيدة ومفتوحة(استبانتين 

األخطاء اإلمالئية الشائعة عشوائية من عشر مدارس؛ وذلك بهدف استطالع آرائهم في تحديد 
  .لدى التالميذ

اختيروا عشوائيا ، فصول من الصف الرابع) 10(هذا وقد أجرى الباحث اختباراً إمالئياً على 
مدارس من المرحلة االبتدائية؛ وذلك بهدف معرفة مدى مالءمة المهارات اإلمالئية ) 10(من 

وللتأكد من وجود ظاهرة الضعف ، ئيةللصف الرابع وأساليب تدريس اإلمالء للمرحلة االبتدا
  .اإلمالئي
، وجود بعض الصعوبات التي يعاني منها تالميذ الصفين الثالث والرابع في كتاباتهم: النتائج

وأظهرت الدراسة شيوع ظاهرة الضعف ، وفي صحة الكتابة، في المهارات اإلمالئية األساسية
  .في النوع الثاني أكثر منه في النوع األول

الهمزة في مواضعها : اهر الضعف اإلمالئي لدى تالميذ الصفين الثالث والرابع ما يليومن مظ
  .والتاء المبسوطة والمربوطة، واأللف اللينة المتطرفة، القمرية والشمسية) ال(و، الثالث

صعوبة إمالئية تشيع في الصف الثالث بدرجة عالية عن الصف ) 12(وأكدت االستبانة وجود 
ووجود بعض ، عوبتين تشيعان في الصف الرابع عن الصف الثالثووجود ص، الرابع

  .الصعوبات المشتركة بين الصفين الثالث والرابع
وتوحيد الرسم اإلمالئي في مراحل التعليم ، ضرورة العناية باإلمالء مادة وطريقة: التوصيات

ميذ المرحلة وإعادة النظر في توزيع المهارات اإلمالئية المقررة على تال، في دولة الكويت
وبنتائجه في تحديد ، واالستعانة بأسلوب المسح اإلمالئي الذي أقرته وزارة التربية، االبتدائية

  .مستويات التالميذ
  

  :أوجه االتفاق مع الدراسة الحالية
 استخدمت الدراسة استبانتين مغلقة ومفتوحة كأداة من أدوات الدراسة لتحديد األخطاء  -1

  .هة نظر المعلميناإلمالئية الشائعة من وج
  . اقتصرت هذه الدراسة على مبحث اإلمالء -2
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  . أوصت هذه الدراسة بضرورة العناية باإلمالء مادة وطريقة -3
  

  :أوجه االختالف
بينما استخدمت الدراسة الحالية المنهج ،  استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي-1

  .البنائي التجريبي
بينما ، وب المسحي التحليلى للتعرف على األخطاء اإلمالئية استخدمت هذه الدراسة األسل-2

  .استخدمت الدراسة الحالية أداة االختبار اإلمالئي
  
  ):1980( دراسة الحليمي -9 

  ".دراسة ميدانية حول مادة اإلمالء في المرحلة المتوسطة والصف األول الثانوي: "العنوان
  .تحليلياستخدم الباحث المنهج الوصفي ال:      المنهج

للصفوف ، قام الباحث بدراسة استطالعية لكتابات التالميذ في المرحلة المتوسطة: اإلجراءات
مدارس بطريقة ) 10( حيث اختار -والصف األول الثانوي) والثالث، والثاني، األول(

كراسة من كل ) 20(وقام بجمع ، والنصف اآلخر من البنات، نصفها من البنين، عشوائية
مقتصراً على الموضوعين األخيرين ، كراسة) 800(ح عدد الكراسات بحيث أصب، صف

وكراسات التعبير في الصف األول ، المصححين من كراسات اإلمالء في المرحلة المتوسطة
موضوع؛ وذلك بهدف تحديد ظاهرة ) 1600(بحيث أصبح عدد الموضوعات ، الثانوي

، )مقيدة ومفتوحة( الباحث استبانتين وأعد، الضعف اإلمالئي لدى التالميذ من واقع كتاباتهم
) 10(ومدرسي اللغة العربية في ، وقام بتطبيقهما على عدد من موجهي المرحلة المتوسطة

وعدد ، استجابة) 172(وبلغ عدد استجابات المدرسين ، اختيرت بطريقة عشوائية، مدارس
ي تحديد األخطاء استجابة؛ وذلك الستطالع آرائهم ف) 14(الموجهين في المرحلة الثانوية 
وطبقه على ، كما أعد الباحث اختباراً موضوعياً في اإلمالء، اإلمالئية الشائعة لدى التالميذ

تلميذاً من تالميذ الصف الثاني المتوسط في المدارس عينة الدراسة وعلى عدد مساوٍ ) 265(
مالئية للصف من تالميذ الصف الرابع المتوسط؛ وذلك بهدف معرفة مدى مالءمة المهارات اإل

وأسلوب تدريسها ، كما أعد الباحث استفتاء حول المنهج المقترح لمادة اإلمالء، الثاني المتوسط
في المرحلة المتوسطة والصف األول الثانوي؛ وذلك بهدف تحديد المستوى المالئم لكل مهارة 

  .تضمنها المنهج المقترح
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بعضها يتعلق بالمهارات ، ذ في كتاباتهموجود بعض الصعوبات التي يعاني منها التالمي: النتائج
وتتصدرها إبداالت بعض ، ومنها ما يتصل بصحة الكتابة، توتتصدرها الهمزا، اإلمالئية

هذا وقد لوحظ أن أخطاء تالميذ الصفوف الثالثة األولى فقط من المرحلة ، الحروف من الكلمة
المهارات (تفوق أخطاءهم في النوع األول ) المهارات العامة(المتوسطة في النوع الثاني 

 الصفين الرابع المتوسط واألول الثانوي في النوع في حين لوحظ أن أخطاء تالميذ، )اإلمالئية
  .األول تفوق من حيث العدد أخطاءهم في النوع الثاني

وكان من أسباب ضعف األداء اإلمالئي من وجهة نظر الموجهين والمعلمين عدم وجود منهج 
وعدم استيعاب ، وعدم االتفاق على رسم موحد لبعض الكلمات مزدوجة الرسم، في اإلمالء

  . المدرسين ضوابط الرسم العربي الصحيحبعض
والتدريب المستمر على المهارات اإلمالئية ، ضرورة العناية باإلمالء العربي: التوصيات

  .وتزويد المدرسين باختبارات إمالئية موحدة مناسبة، واالهتمام بمخارج الحروف
  

  :أوجه االتفاق مع الدراسة الحالية
  .ب الصف السابع األساسياشتملت عينة هذه الدراسة على طال -1
  .أعد الباحث في هذه الدراسة اختباراً موضوعياً في اإلمالء -2
  .أوصت الدراسة بضرورة العناية باإلمالء -3
  

  :أوجه االختالف
بينما استخدمت الدراسة الحالية المنهج ،  استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي-1

 .البنائي التجريبي

ة أداة الدراسة االستطالعية للتعرف على ظاهرة الضعف اإلمالئي لدى  استخدمت هذه الدراس-2
بينما استخدمت الدراسة الحالية اختباراً إمالئياً للتعرف على صعوبات اإلمالء لدى ، التالميذ
  .الطلبة
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  : التعقيب على دراسات المحور الثاني
  :الـدراسات الـتي بحثت فـي صعوبات تعلم اإلمـالء

  
  داف األه: أوالً

هدفت الدراسات السابقة إلى تشخيص صعوبات تعلم اإلمالء والتعرف على أثر البرامج 
العالجية في التغلب على صعوبات تعلم اإلمالء وقياس اتجاهات الطلبة نحوها مثل دراسة 

وكذلك دراسات هدفت للتعرف على صعوبات التعلم في اللغة العربية ) 1986،كنعان(
) 1995،السرطاوي: (لم واقتراحات للتغلب عليها ومنها دراسةوخصائص ذوي صعوبات التع

بينما هدفت ، هدفت إلى تعرف خصائص األطفال ذوي صعوبات التعلم) 1991،خير الزراد(و
للتعرف على أهم الصعوبات في اللغة العربية للمرحلة االبتدائية وبناء ) 1992،عواد(دراسة 

  .برنامج تدريبي للتغلب عليها
  

  ينات الع: ثانياً
العينة إلى مجموعة تجريبية ومجموعة ) 1992،عواد(و) 1995،السرطاوي(قسمت دراسة 

العينة من ) 1988،إبراهيم(و) 1991،خير الزراد(و) 1992،عواد(واختارت دراسة . ضابطة
العينة من طلبة الصف ) 1988،عبد رب النبي(بينما اختارت دراسة ، تالميذ المرحلة االبتدائية

  .التاسع
تلميذاً من تالميذ الصف ) 138(عينة عشوائية مكونة من ) 1990،إسماعيل(رت دراسة اختا

راعى الباحث في اختيارها ، األول المتوسط من سبع مدارس متوسطة في المدينة المنورة
  .وتمثيلها للبيئات االجتماعية والجغرافية المختلفة، تباعدها

الية حيث كانت عينة الدراسة الحالية من مع الدراسة الح) 1986،كنعان(بينما اتفقت دراسة 
نفس مجتمع الدراسة من طلبة الصف السابع األساسي نصفهم من البنين والنصف اآلخر من 
البنات وذلك لتمثل المجتمع تمثيالً حقيقياً وتم اختيار المعلمين الذين وزعت عليهم االستبانة من 

 ألنهم يقفون على حجم ونوع نفس معلمي الصف السابع األساسي وموجهي تلك المرحلة
واستخدمت الدراسات السابقة األدوات . الصعوبات من واقع خبرتهم العملية واحتكاكهم بالطلبة
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المختلفة التي تكشف الغرض من الدراسة وتتناسب مع المنهج المتبع وتراعي ظروف المجتمع 
  . وحساسياته النفسية وعاداته االجتماعية

  
  المنهج  : ثالثاً

) 1995، السرطاوي( بعض الدراسات المنهج الوصفي التحليلي مثل دراسةاستخدمت
  .وذلك ألنه يناسب الهدف من الدراسة) 1980،الحليمي(و

المنهج التجريبي  ألنه يتناسب مع ) 1988،إبراهيم(و) 1992،عواد(واستخدمت دراسة 
واتبعت دراسة ، بناء البرامج واختبار النتائج التي تتمخض عنها الدراسة

  .المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التجريبي) 1992،رضوات(
  

  األدوات: رابعاً
 تنوعت األدوات المستخدمة في الدراسات حسب اإلجراءات التي اختارها الباحثون 

التي ) 1992،عواد(لتتناسب مع األهداف من الدراسات ومن هذه الدراسات دراسة 
ودراسة ، لذكاء المصور وبرنامجاً مقترحاًاستخدمت استبانة واستفتاء الشخصية واختبار ا

بينما ، والتي استخدمت دليل المعلم واختبارين مصورين للذكاء) 1991،خير الزراد(
اختباراً ) 1986،كنعان(واستخدمت دراسة . استبانة) 1988، إبراهيم(استخدمت دراسة 

ات تشخيصياً لكشف الصعوبات وتصميم برنامج لمعالجة صعوبات تعلم رسم الهمز
  .بمختلف أنواعها مستخدماً استراتيجية التعليم المتقن

بينما استخدمت الدراسة الحالية استبانة واختباراً إمالئياً واختباراً تشخيصياً وبرنامجاً 
  .مقترحاً وأوراق عمل

  
  :النتائج والتوصيات

 أشارت بعض الدراسات إلى زيادة السلوكيات التي تشير إلى وجود صعوبات تعلم مرتفعة
واحتياج الطالب الذين يعانون من صعوبات التعلم لوقت أطول للفهم مثل دراسة 

والتي أوصت بتطوير أداة القياس التي اتبعتها لما تتمتع به من صدق ) 1995،السرطاوي(
  .وثبات
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وجود صعوبات تعلم يمكن التغلب عليها من خالل ) 1992،عواد(بينما أكدت دراسة 
أن الصعوبات المتعلقة باللغة ) 1991،خير الزراد(ت دراسة وأكد. البرنامج الذي اقترحه

  . والكالم تأتي في مقدمة الصعوبات النمائية
والمنهاج ، وعدم الثقة بالنفس، أن اإلحساس بالعجز) 1992،رضوان(وأكدت دراسة 

وطبيعة العالقة بين المدرس والتلميذ هي أهم العوامل المرتبطة بصعوبات التعلم ، المدرسي
  . يما صعوبات تعلم اإلمالءوال س

أن الصعوبات اإلمالئية التي تواجه الطلبة تؤدي إلى ) 1986،كنعان(بينما أكدت دراسة 
  .انخفاض تحصيلهم

وأوصت الدراسة الحالية بضرورة تجزئة المادة العلمية وترتيبها للوصول إلى الفهم 
  .والتركيز على التدريبات العملية

  
  : المحور الثالث •

  :الـتي بحثت فـي بناء منهاج لتعليم اإلمـالءالـدراسات 
  
  ):2008( دراسة وادي -1

خطة عالجية مقترحة لعالج األخطاء اإلمالئية الشائعة لدى تالميذ الصف الرابع : "العنوان
  ".األساسي بمدارس محافظات غزة

 تالميذ هدفت الدراسة إلى اقتراح خطة لعالج األخطاء اإلمالئية الشائعة لدى: أهداف الدراسة
  .الصف الرابع األساسي بمحافظة غزة

  . استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي: المنهج
تلميذاً ) 482(اختار الباحث عينة عشوائية من مجتمع الدراسة األصلي تكونت من : اإلجراءات

وتلميذة موزعين بالتساوي بين مجموعة من المدارس الحكومية ومن مدارس وكالة غوث 
  .الجئينوتشغيل ال

وذلك للتعرف على األخطاء اإلمالئية ، وقام الباحث ببناء اختبار تشخيصي للمهارات اإلمالئية
  .الشائعة لدى تالميذ الصف الرابع األساسي
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كما قام الباحث باختيار مجتمع معلمي ومشرفي اللغة العربية بمحافظة خان يونس لإلجابة على 
) 69(معلماً ومشرفاً منهم ) 85(عدد أفراد هذه العينة استبيان أسباب األخطاء اإلمالئية وبلغ 

مشرفاً ) 13(من المشرفين بواقع ) 16(معلمة منهم ) 45(معلماً و) 24(معلماً ومعلمة بواقع 
وطبق . وشملت العينة الذين يعملون في مدارس الحكومة ومدارس الوكالة، مشرفات) 3(و

بويين لتحديد أسباب شيوع األخطاء اإلمالئية الباحث استبانة خاصة بالمعلمين والمشرفين التر
ثم بنى الباحث خطة عالجية بناء على النتائج التي توصل . لدى تالميذ الصف الرابع األساسي

  .إليها
وجود العديد من األخطاء اإلمالئية الشائعة : وخرجت الدراسة بعدد من النتائج منها: النتائج

مهارات من ) 5( األخطاء في المهارات الرئيسة وكانت، لدى تالميذ الصف الرابع األساسي
مهارة وكان هناك ) 19(مهارة من أصل ) 14(مهارات وفي المهارات الفرعية ) 7(أصل 

وهناك فروق تعزي لمتغير الجهة المشرفة فكانت ، فروق تعزى لعامل الجنس لصالح اإلناث
  . الفروق الفردية لصالح وكالة الغوث

األسرة ثم النظام التعليمي ثم : أن أسباب األخطاء اإلمالئية أهمهاوأوضحت النتائج : النتائج
  .التلميذ ثم تعلم اإلمالء ثم مقرر اإلمالء ثم التقويم ثم المعلم

وبناء على النتائج التي توصل إليها الباحث بنى خطة عالجية مقترحة لعالج األخطاء اإلمالئية 
،  الخطة األهداف العامة والخاصةالشائعة لدى تالميذ الصف الرابع األساسي تضمنت

واإلرشادات الخاصة لكل من المعلمين وأولياء األمور والتالميذ ومعلمي ، ومكونات الخطة
  .المباحث األخرى والمادة العالجية المناسبة لها

  :وأوصت الدراسة بما يلي: التوصيات
  .ه عقد اجتماعات ودورات وورش عمل ودروس توضيحية حول اإلمالء ومشكالت-1
 إطالع أولياء أمور التالميذ على مستويات تحصيل أبنائهم وتبصيرهم بنواحي ضعفهم -2

  .وإشراكهم في عالج قصورهم
،  قيام معلمي المواد الدراسية المختلفة بالتنويه ألخطاء تالميذهم اإلمالئية فور وقوعهم فيها-3

  .والتنوع في استخدام التقنيات الحديثة في دروس اإلمالء
  

  :االتفاق مع الدراسة الحاليةأوجه 
  .اقتصرت الدراسة على مبحث اإلمالء وعلى مرحلة من مراحل التعليم األساسي -1
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 . بنى الباحث اختباراً تشخيصياً للمهارات اإلمالئية -2
 . طبق الباحث استبانة خاصة بالمعلمين والمشرفين التربويين -3
  

  :أوجه االختالف
بينما استخدمت الدراسة الحالية المنهج ، التحليلي استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي -1

  . البنائي التجريبي
ومدارس وزارة التربية ،  عينة هذه الدراسة من مدارس وكالة غوث وتشغيل الالجئين-2    

بينما اقتصرت الدراسة الحالية على عينة من مدارس وزارة التربية والتعليم ، والتعليم العالي
  .العالي
   
  ):2006( منديل  دراسة أبو-2

فاعلية استخدام ألعاب الحاسوب في تدريس بعض قواعد الكتابة على تحصيل طلبة : "العنوان
  ".الصف الثامن بغزة

 هدفت الدراسة إلى التعرف إلى أثر استخدام األلعاب التربوية المحوسبة في تدريس اإلمالء 
  . للصف الثامن األساسي

  .بياستخدم الباحث المنهج التجري: المنهج
وصفين ، استخدم الباحث عينة مكونة من صفين دراسيين من طالب الصف الثامن: اإلجراءات

. من مدارس وكالة غوث وتشغيل الالجئين في محافظة خان يونس، من طالبات الصف الثامن
  .بمعدل حصتين أسبوعياً) 2006-2005(وذلك في الفصل الدراسي الثاني 
الباحث قائمة للمهارات اإلمالئية وأعد دليالً للمعلم يتضمن أعد : وكانت أدوات الدراسة كاآلتي

األلعاب المحوسبة وضم ثالث ألعاب محوسبة وأعد اختباراً إمالئياً يتضمن المهارات اإلمالئية 
ثم  طبق ) التحصيل، المستوى االقتصادي واالجتماعي، السن(وضبط متغيرات الدراسة 

  .االختبار
  .ب الحوسبة في تدريس اإلمالءنجاح برنامج األلعا: النتائج

ضرورة استخدام األلعاب المحوسبة في عملية التدريس في المراحل المختلفة : التوصيات
  .  واالهتمام باستخدام الحاسوب في العملية التعليمية
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  :أوجه االتفاق مع الدراسة الحالية
  .استخدم الباحث المنهج التجريبي -1
  .بنى الباحث برنامجاً لتدريس اإلمالء -2
  .طبق الباحث دراسته في محافظة خان يونس -3

  
  :أوجه االختالف

بينما عينة الدراسة الحالية من طلبة الصف ، اختار الباحث عينته من طلبة الصف الثامن -1
 .السابع

بينما استخدمت الدراسة الحالية أوراق ، استخدمت هذه الدراسة الحاسوب كوسيلة تعليمية -2
  . العمل

  
 ):2006( دراسة ملحس  -3

أثر برنامج عالجي في تحسين القدرة اإلمالئية للتمييز بين التاء المفتوحة والتاء : "نوانالع
  ".المربوطة
هدفت الدراسة إلى معرفة مدى تأثير برنامج عالجي في تحسين القدرة : األهداف

اإلمالئية للتمييز بين التاء المفتوحة والتاء المربوطة في إمكانية الحد من حجم هذه 
  .المشكلة

  .اختارت الباحثة المنهج البنائي التجريبي: لمنهجا
اختارت الباحثة عينة الدراسة من تلميذات الصف الثاني االبتدائي من : اإلجراءات

تلميذة من مديرية التعليم الخاص ) 12(بلغت ، المدرسة األهلية للبنات في المدينة المنورة
شاهدات الباحثة من خالل سنوات وتم اختيارهم بناء على م) 7(بمستوى عمري قدره 

  .برنامج التربية العملية في المدرسة المذكورة
  .أجرت الباحثة مقابالت مع معلمات اللغة العربية في المدرسة للكشف عن أسباب المشكلة

أجرت الباحثة اختباراً تحصيلياً تم بناؤه لغرض الكشف عن حجم المشكلة حيث يتكون من 
والفقرة ، نصاً به كلمات تنقصها التاء في آخر الكلمةثالث فقرات تمثل الفقرة األولى 

والفقرة الثالثة كلمات تنقصها ، الثانية إنشاء جمل تحتوي كلمات فيها أشكال التاء المختلفة
وتم تحديد زمن االختبار وتوزيع . تاء في آخرها ووضع التاء المناسبة في الفراغ
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نامج عالجي في تحسين القدرة اإلمالئية ثم قامت الباحثة ببناء بر. العالمات على كل فقرة
للتمييز بين التاء المفتوحة والتاء المربوطة وبعد تطبيق البرنامج على التلميذات قامت 

  .الباحثة بإجراء اختبار بعدي للتعرف على أثر البرنامج
  :وعزت الدراسة أسباب الضعف اإلمالئي إلى: النتائج
والتي تعد الطالبات إلى ) روضةال(تعود جذور المشكلة إلى مراحل سابقة  -1

  .المرحلة االبتدائية في المعرفة الصحيحة لمخارج الحروف وأصواتها
 .عدم القدرة على التمييز السمعي نتيجة لمشاكل سمعية -2

عدم اهتمام بعض المعلمين بالنطق الصحيح وتصحيح الخطأ العتقادهم بسهولة  -3
 .المشكلة

 .بباقي مواد التدريس األخرىعدم التدريب الكافي وربط اللغة العربية  -4

خرجت الدراسة بتوصيات للمعلمين ولإلدارة المدرسية وألولياء األمور : التوصيات
  :وهي

  :للمعلمين: أوالً 
إعطاء أهمية أكثر للمشكلة والتركيز على النطق الصحيح لمخارج الحروف واستخدام 

وتصحيح ، الكتابةأساليب التدريب المباشرة عن طريق االستماع والرؤية البصرية و
خطأ التالميذ فوراً مع مراعاة التنويع في أساليب التدريب وربط اإلمالء مع باقي 
فروع اللغة والعلوم والعمل على استخدام مفردات من بيئة التالميذ وتوظيفها في 
التدريب على التاء المربوطة والتاء المفتوحة باإلضافة لممارسة التدريب بشكل دائم 

  .المرحلة األساسية من الصف األول إلى الصف السادس األساسيومستمر خالل 
  لإلدارة المدرسية: ثانياً

تفعيل مشروع فكرة العيادة اللغوية في عالج المهارات المفقودة في أفرع اللغة 
  .العربية بشكل عام والضعف اإلمالئي بشكل خاص

  ألولياء األمور: ثالثاً
ابعة وفي توظيف المعرفة التي يحصلون المزيد من التعاون مع المدرسة في المت

  .عليها من البيئة التي يعيشون فيها
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  :أوجه االتفاق مع الدراسة الحالية
  .هدفت الدراسة لمعرفة أثر برنامج عالجي لتحسين القدرة اإلمالئية -1
 بنتْ الدراسة اختباراً إمالئياً تحصيلياً -2

عالج الضعف اإلمالئي أوصت الدراسة بأهمية تفعيل دور اإلدارة المدرسية في  -3
  ). تفعيل مشروع فكرة العيادة اللغوية(

 
  :أوجه االختالف

اقتصرت هذه الدراسة في برنامجها العالجي على تحسين القدرة اإلمالئية  -1
بينما الدراسة الحالية تناولت في ، للتمييز بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة
  .برنامجها العالجي ستة مباحث إمالئية أخرى

 اختارت هذه الدراسة المقابالت مع معلمات اللغة العربية كأداة من أدوات -2     
الدراسة بينما الدراسة الحالية استخدمت االستبانة للتعرف على صعوبات تعلم اإلمالء من 

  .وجهة نظر المعلمين
  
  ):2004( دراسة الجوجو  -4

لدى طالبات الصف الخامس ، ئيأثر برنامج مقترح في تنمية مهارات األداء اإلمال: "العنوان
  ".األساسي بمحافظة شمال غزة

  .استخدمت الباحثة المنهج البنائي التجريبي: المنهج
طالبة من طالبات الصف الخامس األساسي في ) 73(تألفت عينة الدراسة من : اإلجراءات

ت بحيث وزع، )م2005، 2004( في العام الدراسي ) ب(مدرسة الرافدين األساسية الدنيا 
) 37(واألخرى ضابطة وعددها ، طالبة) 36(وعددها ، إحداهما تجريبية: على مجموعتين

وتمثلت أدوات . بنفسها، التجريبية والضابطة، وقامت الباحثة بتدريس المجموعتين، طالبة
والبرنامج المقترح في اإلمالء ، واالختبار اإلمالئي، الدراسة في استبانة المهارات اإلمالئية

ودليل المعلم؛ الذي يعرض القصص ، ناؤه على مهارتي الهمزة المتوسطة والمتطرفةالذي تم ب
باستخدام مسرح العرائس؛ ، وآلية تدريسها؛ وفقا ألسلوب السرد القصصي، التعليمية اإلمالئية

، والتقنيات الحديثة في التدريس، كوسيط تربوي؛ إضافة إلى تطبيق بعض األلعاب التعليمية
  .والتسجيل، والرأس العلوي، وبأجهزة الحاس: مثل
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ومن ثم طبقت االختبار اإلمالئي القبلي على ، وقامت الباحثة بضبط المتغيرات المستقلة
بواقع ، وبعد تنفيذ التجربة التي استغرقت ثمانية أسابيع، المجموعتين التجريبية والضابطة

استخدمت الباحثة و، تم إخضاع المجموعتين لالختبار اإلمالئي البعدي، حصتين أسبوعياً
  .لعينتين مستقلتين؛ لتعرف الفروق بين متوسطي تحصيل المجموعتين) ت(اختبار 

وتوصلت الباحثة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طالبات المجموعة 
لصالح ، ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في االختبار اإلمالئي البعدي، التجريبية

  .يبيةالمجموعة التجر
فعالية البرنامج المقترح في تنمية مهارات األداء اإلمالئي لطالبات الصف الخامس : النتائج

  .األساسي
ضرورة استخدام أسلوب السرد ، العناية بتطوير تدريس المهارات اإلمالئية: التوصيات

التنويع ، )آلية أو غير آلية(التنويع في استخدام الوسائل التعليمية ، القصصي ومسرح العرائس
  .العناية بإعداد المعلم وتأهيله من خالل دورات تدريبية. في استخدام الوسائل التعليمية

  
  :أوجه االتفاق مع الدراسة الحالية

  .استخدمت الباحثة المنهج البنائي التجريبي -1
  . هدفت هذه الدراسة إلى بناء برنامج لتنمية المهارات اإلمالئية -2
  .ءاقتصرت الدراسة على مبحث اإلمال -3
  

  :أوجه االختالف
بينما كانت عينة الدراسة الحالية من ،  استخدمت هذه الدراسة عينة من طالبات الصف الخامس-1

 .طلبة الصف السابع األساسي

 استخدمت هذه الدراسة مسرح العرائس كوسيط تربوي بينما استخدمت الدراسة الحالية أوراق -2
 . العمل وطريقة مقترحة لعرض المادة

  
  ):2003(اسة حلس  در-5

، تأثير أسلوب الخبرة الدرامية في تحسين مستوى الكتابة اإلمالئية واالتجاه نحوها: "العنوان
  ".لدى تالميذ الصف السادس األساسي بمحافظة شمال غزة
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  . اعتمدت الدراسة على المنهجين الوصفي التحليلي وشبه التجريبي: المنهج
من الصف السادس ، تلميذاً وتلميذة) 72(ة مكونة من اختارت الباحثة عينة قصدي: اإلجراءات
المشتركة بمحافظة شمال ) أ ( في مدرسة عبد الرحمن بن عوف األساسية الدنيا ، األساسي

، ثم قامت بإعداد اختبار تشخيصي في اإلمالء، وبهدف التعرف على األخطاء الشائعة، غزة
معتمدة فيه على الجمل؛ وذلك ، قبلياً وبعدياًثم أعدت اختباراً إمالئياً ، لدى طلبة الصف السادس

بهدف تحديد المهارات اإلمالئية التي شاعت فيها األخطاء؛ وذلك لعمل التمثيليات التعليمية التي 
وذلك للتعرف على اتجاه ، كما قامت الباحثة بإعداد مقياس لالتجاه نحو اإلمالء، تقوم بعالجها

تضمنت المهارات اإلمالئية ، ت بإعداد مشاهد دراميةثم قام، طلبة الصف السادس نحو اإلمالء
وبعد ذلك قامت الباحثة ، باإلضافة إلى إعداد دليل للمعلم، التي شاعت فيها األخطاء اإلمالئية

بتطبيق كل من اختبار اإلمالء ومقياس االتجاه نحو اإلمالء على عينة الدراسة المكونة من 
بواقع حصتين أسبوعياً وعلى مدار ستة ، باًطال) 36(كل صف يتكون من ، صفين دراسيين

  .أسابيع
ومن ، توصلت الدراسة إلى وجود ضعف في كتابة المهارات اإلمالئية عموماً:  النتائج

وهمزتا الوصل ، هي الهمزة المتوسطة% 25المهارات التي تجاوزت نسبة الخطأ فيها 
ي تكتب وال تنطق والكلمات والحروف الت، والحروف التي تنطق وال تكتب، والتنوين، والقطع

  .وكلمة ابن، وألف المد، التي تنتهي بواو
وأثبتت الدراسة أن هناك تأثيراً كبيراً جداً الستخدام أسلوب الخبرة الدرامية في تحسين مستوى 

  .وفي تحسين مستوى االتجاه نحو الكتابة اإلمالئية لدى تالميذ الصف السادس، الكتابة اإلمالئية
 الدراسة باستخدام أسلوب الخبرة الدرامية وبناء تمثيليات تعليمية في أوصت: التوصيات

  .مباحث اللغة العربية كلها
  

  : أوجه االتفاق مع الدراسة الحالية
  .اقتصرت هذه الدراسة على مبحث اإلمالء -1
وجود ضعف لدى الطلبة في كتابة همزتا الوصل : توصلت هذه الدراسة إلى نتائج منها -2

  .وكلمة ابن، لتي تنطق وال تكتبوالحروف ا، والقطع
  .استخدمت الباحثة عينة قصدية من الذكور واإلناث -3
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  :أوجه االختالف
بينما استخدمت الدراسة ،  استخدمت هذه الدراسة المنهجين الوصفي التحليلي وشبه التجريبي-1

 . الحالية المنهج البنائي التجريبي

بينما عينة الدراسة الحالية من طالب ، اسي عينة الدراسة كانت من طلبة الصف السادس األس-2
  .الصف السابع

  
  ):2001( دراسة رضوان -6

  ".منهج لتعليم اإلمالء في المرحلة األساسية الدنيا بمدارس غزة: "العنوان
  .استخدم الباحث المنهج البنائي التجريبي: المنهج

مدارس ) 4(و، رس للبنينمدا) 6(، مدارس) 10(بدأ الباحث بدراسة استطالعية على : اإلجراءات
كراسة إمالء من كراسات تالميذ المرحلة ) 800(واختار عينة عشوائية طبقية مكونة من ، للبنات

كراسة من كل صف من الصفوف من الثالث إلى الخامس بهدف ) 200(األساسية الدنيا بواقع 
  .استطالع األخطاء اإلمالئية التي يعاني منها التالميذ

معتمداً على طريقة المناقشة وأعد اختباراً عبارة عن قطعة ،  لتعليم اإلمالءأعد الباحث منهجاً
تلميذاً وتلميذة من الصف ) 152(مكونة من ، ثم طبق المنهج المقترح على عينة عشوائية، إمالئية

بلغ مجموع كل ، مقسمين إلى أربعة فصول؛ فصالن يمثالن المجموعة التجريبية، السادس األساسي
) 35(بلغ مجموع كل منها ، وفصلين يمثالن المجموعة الضابطة، تلميذة) 42(تلميذاً و) 35(منهما 
  .واستغرقت التجربة شهرين كاملين بواقع حصتين أسبوعياً، تلميذة) 40(تلميذاً و
نسبة أخطاء التالميذ في بعض المهارات تقل تدريجياً كلما انتقل التالميذ من صف دراسي : النتائج

بحيث روعي فيه ، إعداد منهج مقترح لتعليم اإلمالء، زيد في بعض المهاراتوت، إلى صف أعلى
، والوسائل التعليمية) طريقة المناقشة(وطريقة التدريس ، والمحتوى، اشتماله على األهداف

وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية دليالً على تأثير . وأساليب التقويم
    .البرنامج وفعاليته

واالهتمام بمبحث ، ضرورة وضع منهج لتعليم اإلمالء في المرحلة األساسية العليا: التوصيات
  .واالهتمام بإعداد المعلمين، اإلمالء وطرائق تدريسها وطرائق تصحيح األخطاء فيها
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  :أوجه االتفاق مع الدراسة الحالية
  . أجريت هذه الدراسة في قطاع غزة-1
  . البنائي التجريبي استخدم الباحث المنهج-2
  . اقتصرت هذه الدراسة على مبحث اإلمالء-3
  

  :أوجه االختالف
بينما أعد الباحث في الدراسة الحالية ،  أعد الباحث في هذه الدراسة منهجاً لتعليم اإلمالء-1

  . برنامجاً لعالج صعوبات تعلم اإلمالء
بينما العينة في الدراسة ،  األساسي العينة في هذه الدراسة من تالميذ األول والثاني والثالث-2

  .الحالية من طلبة الصف السابع األساسي
  
  ):1996( دراسة العيسوي -7

 تخصص اللغة -برنامج مقترح لعالج األخطاء اإلمالئية الشائعة لدى الطالب المعلم  : "العنوان
  ".العربية
  .استخدم الباحث المنهجين البنائي والتجريبي: المنهج

من تالميذ الصف السادس االبتدائي ) 1898(ختار الباحث عينة عشوائية تتكون من ا: اإلجراءات
واألول المتوسط من مدارس مختلفة ومن طالب كلية المعلمين وطالب كلية التربية تخصص لغة 

  .عربية بالمملكة العربية السعودية
  . ن تخصص لغة عربيةطالباً في كلية المعلمي) 16(ثم طبق الباحث البرنامج على عينة تتكون من 

واستخدم الباحث أداتين هما االختبار التشخيصي ويتكون من قطعة إمالئية لتحديد أنماط األخطاء 
  .فأكثر%) 25(اإلمالئية ونسبة شيوعها محدداً نسبة الخطأ اإلمالئي الشائع بـ 
مد على القواعد والمدخل المعت، واألداة الثانية هي البرنامج المقترح القائم على المدخل الوقائي
وطبق الباحث البرنامج بنفسه ، ويهدف إلى عالج األخطاء اإلمالئية الشائعة لدى الطالب المعلم

  .بمعدل حصتين أسبوعياً
يوجد ثمانية أخطاء شائعة مشتركة بين الطالب المعلم بكليتي التربية والمعلمين وبين تالميذ : النتائج

بة الهمزة المتوسطة والخطأ في كتابة بعض الحروف في المرحلة االبتدائية والمتوسطة منها كتا
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الكلمات وتعزي الدراسة ذلك إلى طبيعة اللغة وإلى المعلم والتلميذ ونظم التقويم في مناهج اللغة 
  .العربية

وضرورة االهتمام بتقويم اإلمالء فوراً ، ضرورة النظر إلى اإلمالء على أنه مهارة: التوصيات
  .ريب طالب اللغة العربية على القواعد اإلمالئية الصحيحةوعقد دورات منتظمة لتد

  
  :أوجه االتفاق مع الدراسة الحالية

  .استخدمت الدراسة المنهجين البنائي والتجريبي -1
  .استخدم اختباراً من قطعة إمالئية كأداة من أدوات الدراسة -2
  . طبق الباحث برنامجاً مقترحاً يهدف لعالج األخطاء اإلمالئية الشائعة -3
  

  :أوجه االختالف
 عينة هذه الدراسة تتكون من طالب مدارس وطالب جامعيين من كلية المعلمين وكلية التربية -1

  .بينما عينة الدراسة الحالية من طلبة الصف السابع األساسي، تخصص لغة عربية
 بينما كانت عينة الدراسة الحالية من،  اقتصرت عينة هذه الدراسة على الطالب الذكور فقط-2

  .الطالب والطالبات
  
  ):1995( دراسة غزالة -8

  ".معالجة بعض األخطاء الهجائية لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي بالسعودية: "العنوان
  .استخدم الباحث المنهج البنائي التجريبي: المنهج

ل تلميذاً من تسع مدارس؛ ثالثة فصو) 545(اختار الباحث عينة عشوائية تتكون من : اإلجراءات
  .من كل مدرسة؛ ثم استخدم الباحث اختباراً من قطعة إمالء لتحديد األخطاء اإلمالئية الشائعة

ثم أعد برنامجاً لمعالجة بعض األخطاء اإلمالئية الشائعة وقام بتطبيقه على عينة من التالميذ بلغت 
على أفراد العينة يوماً ثم طبق االختبار البعدي ) 45(تلميذاً بمعدل حصتين أسبوعياً لمدة ) 26(

  .من أفراد العينة%) 25(محدداً نسبة الخطأ الشائع بـ 
الهمزة : أظهرت الدراسة وجود أخطاء في الكتابة لدى التالميذ في موضوعات عديدة منها: النتائج

واتصال الحروف بالفعل المبدوء باأللف ثم التاء ، واتصال حروف المعاني باالسم المبدوء بال
  .الدراسة األخطاء إلى المعلم وعدم وجود كتاب لإلمالءوعزت . المربوطة
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ضرورة االهتمام بمقرر اإلمالء في المرحلة االبتدائية وزيادة الحصص المخصصة لها : التوصيات
واالهتمام بإعداد المعلم وتدريبه وضرورة تعاون معلمي المرحلة االبتدائية في تحقيق أهداف تعليم 

  . اللغة العربية
  

  :ق مع الدراسة الحاليةأوجه االتفا
  .اختار الباحث أداة الدراسة اختباراً من قطعة إمالء لتحديد األخطاء الشائعة -1
  .أعد الباحث برنامجاً لمعالجة بعض األخطاء اإلمالئية -2
  .أعد الباحث اختباراً قبلياً واختباراً بعدياً لهما نفس الصورة -3
  

  :أوجه االختالف
بينما أجريت الدراسة الحالية في قطاع ، ربية السعوديةأجريت هذه الدراسة في المملكة الع -1

 .غزة بفلسطين

اكتفت هذه الدراسة بعينة من الذكور فقط؛ مثلها مثل جميع الدراسات التي أجريت في  -2
  بينما كانت العينة  في الدراسة الحالية - على حد علم الباحث –المملكة العربية السعودية 

 .من الذكور واإلناث

  
  ):1995(الشوملي  دراسة -9

  ".ضعف الطالب في اإلمالء من الصف الثالث إلى السادس وطرق العالج: "العنوان
هدفت الدراسة إلى التعرف إلى أسباب الضعف لدى الطالب في اإلمالء من الصف : األهداف

  . ومن ثم قياس أثر البرنامج العالجي على مستوى أداء الطلبة في اإلمالء، الثالث إلى السادس
  .استخدم الباحث المنهجين البنائي والتجريبي: منهجال

قام الباحث باختيار عينة الدراسة من بين طالب وطالبات المدارس األساسية : اإلجراءات
حيث قام الباحث بإعداد اختبار ) والكورة، وبني كنانة، والرمثا، إربد(التابعة لمديريات تربية 

 وذلك بهدف الوقوف على المشكالت اإلمالئية باالستعانة بنصوص من كتاب القراءة؛، كاشف
شعبة للصفوف من الثالث ) 247(بحيث أجرى االختبار على عينة قوامها ، التي تواجه الطالب

) مجال الدراسة(ومن ثم قام بإحصاء األخطاء الواردة في االختبار في المديريات ، إلى السادس
والتوصل إلى مواطن الضعف لدى ، تائجلتدارس هذه الن، كما قام بعقد اجتماع مع المشرفين
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وبناء عليه وضعت خطة عالجية مشتملة على مفردات المناهج المقررة في اإلمالء . التالميذ
هذا وقد ، وباالستعانة بالوسائل التعليمية، مستخدماً الطريقة االستقرائية، للصفوف عينة الدراسة

بمعدل ، زادت أخطاؤهم على العشرةتم تطبيق هذه الخطة لمدة أسبوعين على الطلبة الذين 
ومن ثم قام بإجراء اختبار بعدي؛ ، وقام بزيارات ميدانية لمتابعة العمل، أربع حصص يومياً

  .لمعرفة أثر الخطة العالجية على مستوى أداء الطلبة في اإلمالء
  .ةتوصلت الدراسة إلى أن هناك نسبة كبيرة من الطالب استفادوا من الخطة العالجي: النتائج

والتاء المفتوحة ، والتاء المربوطة والمبسوطة، وكانت األخطاء في الحركات الطوال والقصار
وأن . الشمسية والقمرية) ال(و، ونهايتها، ووسطها، وكتابة الهمزة في أول الكلمة، والهاء

  .الخطأ اإلمالئي يقل كلما ارتفع مستوى الطلبة في التعليم
ومدرسة ، من تطبيق الخطة العالجية بين مديرية وأخرىوأن هناك تفاوت في نسبة اإلفادة 

  .وأخرى يعزى إلى المعلم
ضرورة إعداد كتاب خاص لإلمالء وتحديد موضوعات اإلمالء للمرحلة األساسية : التوصيات

بما يتناسب وقدرات الطلبة وحاجاتهم وأن يكون معلم اللغة العربية متخصصاً ومؤهالً خاصة 
  .في المرحلة األساسية

 
 :أوجه االتفاق مع الدراسة الحالية

  .استخدمت هذه الدراسة المنهجين البنائي والتجريبي -1
  .اقتصرت هذه الدراسة على مبحث اإلمالء -2
  .هدفت الدراسة لقياس أثر برنامج عالجي على مستوى أداء الطلبة في اإلمالء -3
  

  :أوجه االختالف
بينما اقتصرت ، امس والسادسعينة هذه الدراسة طبقية من تالميذ الثالث والرابع والخ -1

 . عينة الدراسة الحالية على طلبة الصف السابع األساسي

بينما ، عقد الباحث في هذه الدراسة اجتماعاً مع المشرفين لتدارس نتائج االختبار الكاشف -2
استخدمت الدراسة الحالية استبانة نصف مغلقة ونصف مفتوحة وعرضها على المعلمين 

المهارات التي تشكل صعوبة إمالئية لطالب الصف السابع والمشرفين للتعرف على 
 . األساسي
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  ):1989( دراسة عطا -10
  ".مقارنة بين أسلوب االستماع والطريقة االستنباطية في تدريس اإلمالء: "العنوان
هدفت الدراسة إلى المقارنة بين أسلوب االستماع والطريقة االستنباطية في تدريس : األهداف

  . السادس االبتدائي في اليمن كدراسة تجريبية ولتحقيق الغرض من الدراسةاإلمالء للصف 
  . استخدم الباحث المنهج التجريبي: المنهج

تالميذ من الصف السادس بمدينة صنعاء ) 207(اختار الباحث عينة مكونة من : اإلجراءات
حيث طبق ، عداديةفي اليمن؛ وقام باختيار أربعة فصول من مدرستي سبأ وبغداد االبتدائية واإل

تالميذ مقتصرا على تدريس الهمزة ) 105(الطريقة االستنباطية على الفصلين اآلخرين بعدد 
ومن ثم أجرى اختباراً ، بأوضاعها كجزء من مقرر اإلمالء للصف السادس بواقع ستة أسابيع

  .موحداً للفصول األربعة
قد تساوتا في تأثيرهما ) االستماعيةاالستنباطية و(وتوصلت الدراسة إلى أن الطريقة : النتائج

، أمر يتناسب مع تالميذ الصف السادس، وأن التدريس بطريقة القاعدة، وعائدهما التعليمي
  .سواء كان بالطريقة االستماعية أو االستنباطية

، حيث إنه يثير انتباه الطلبة ويجدد انتباههم، وأن هناك أثراً كبيراً للتنويع في استخدام الطرائق
  .فعهم إلى إنجاز أكثر في التحصيل الفوري للتلميذ يستقطبه للدرسويد

  .ضرورة االهتمام باإلمالء من خالل جميع األعمال الكتابية للتالميذ: التوصيات
  

  :أوجه االتفاق مع الدراسة الحالية
  .استخدم الباحث المنهج التجريبي -1
تدريس على التحصيل توصلت هذه الدراسة إلى أن هناك أثراً كبيراً لتنويع طرق ال -2

  .اإلمالئي
  . اقتصرت هذه الدراسة على مبحث اإلمالء -3
  

  : أوجه االختالف
بينما طبقت الدراسة الحالية ، اقتصرت هذه الدراسة على تالميذ الصف السادس في اليمن -1

 . على طلبة الصف السابع األساسي في قطاع غزة بفلسطين
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بينما استخدمت الدراسة ، اطية واالستماعيةقارنت هذه الدراسة بين أثر الطريقتين االستنب -2
  .الحالية عدداً من طرائق التدريس في نفس البرنامج العالجي لصعوبات تعلم اإلمالء

  
  : التعقيب على دراسات المحور الثالث

  :الـدراسات الـتي بحثت فـي بناء منهاج لتعليم اإلمـالء
  
  األهداف : أوالً

ولذلك ،  برنامج أو منهج للتغلب على الصعوبات اإلمالئيةهدفت هذه الدراسات جميعها إلى بناء
حسب رؤية وتصور ، تنوعت األدوات والعينات والوسائل التعليمية المختلفة وطرق التدريس

  .البرنامج المعد في هذه الدراسات
إلى بناء خطة عالجية لعالج األخطاء اإلمالئية الشائعة لدى طلبة ) 2008،وادي(وهدفت دراسة 

إلى تعرف أثر استخدام األلعاب ) 2006،أبو منديل(وهدفت دراسة ، لرابع األساسيالصف ا
لبناء ) 2004،الجوجو(بينما هدفت دراسة ، المحوسبة في تدريس اإلمالء للصف الثامن األساسي

برنامج مقترح لتنمية مهارات اإلمالء لدى تالميذ الصف الخامس األساسي مستخدمة مسرح 
التعرف على تأثير الخبرة الدرامية في تحسين مستوى ) 2003،حلس (وهدفت دراسة، العرائس

بين أسلوب االستماع والطريقة االستنباطية في ) 1989،عطا(وقارنت دراسة . الكتابة اإلمالئية
بناء برنامج مقترح للتغلب على األخطاء ) 1996،العيسوي(تدريس اإلمالء وحاولت دراسة 

لدراسة الحالية بناء برنامج لعالج صعوبات اإلمالء لدى طلبة بينما هدفت ا، اإلمالئية الشائعة
  .الصف السابع األساسي

  
  العينات: ثانياً

حيث قامت ، اختلفت العينات التي اختارتها دراسات المحور الثالث تبعاً لمنهج وهدف الدراسة
 باختيار عينة نصفها من الذكور والنصف اآلخر من اإلناث موزعين) 2008،وادي(دراسة 

بالتساوي بين مجموعتين من مدارس الحكومة ومدارس وكالة غوث وتشغيل الالجئين وقامت 
باختيار عينة تتكون من مجموعة ) 2003،حلس(و) 2004،الجوجو(و) 2006،أبو منديل(دراسة 

أبو (ضابطة ومجموعة تجريبية لتعرف أثر البرنامج المقترح ومدى فعاليته ولكن دراسة 
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أثر الجنس فاختارت مجموعة تجريبية من فصلين فصل ذكور وفصل بحثت في ) 2006،منديل
فكانت مجموعتيها من اإلناث أما ) 2004،الجوجو(أما دراسة ، إناث وكذلك المجموعة الضابطة

فكانت عينتها من الذكور فقط مثلها مثل جميع الدراسات التي تمت في ) 1995،غزالة(دراسة 
  . مدرسة مشتركة ذكور وإناث في نفس المجموعةفكانت من) 2003،حلس(السعودية ودراسة 
كراسة إمالء لتالميذ ) 800(عينة عشوائية طبقية تتكون من ) 2001،رضوان(واستخدمت دراسة 

واختارت بعض الدراسات . من الصف الثالث والرابع والخامس بهدف استطالع األخطاء اإلمالئية
ودراسة ، من الطلبة) 1898(تتكون من كانت عينته ) 1996،العيسوي(عينات كبيرة مثل دراسة 

تتكون عينتها من ) 1995،غزالة(ودراسة ، تلميذ) 800(تتكون عينتها من ) 2001،رضوان(
  .تلميذاً) 545(

واختلفت العينات من حيث المستوى العلمي من دراسة ألخرى فمنها من اكتفت بدراسة صف واحد 
فكانت العينة من تلميذات الصف ) 2004،الجوجو(من صفوف المرحلة االبتدائية مثل دراسة 

بينما ، فكانت من طلبة الصف التاسع األساسي) 2006،أبو منديل(بينما دراسة ، الخامس األساسي
فكانت عينتها من تالميذ الصفين السادس االبتدائي واألول المتوسط ومن ) 1996،العيسوي(دراسة 

  .طلبة كلية التربية وكلية المعلمين
ألن الصف السابع هو آخر مرحلة ، اسة الحالية من طلبة الصف السابع األساسيوكانت عينة الدر

  .لدراسة اإلمالء ويفترض بعدها أن يكون الطالب ملماً بجميع قواعد اإلمالء والكتابة الصحيحة
  

  المنهج: ثالثاً
مثل ، فهي استخدمت المنهج البنائي التجريبي، أو برنامج، ألن هذه الدراسات هدفت لبناء منهج

) 1996،العيسوي(و) 2001،رضوان(و) 2004،الجوجو(و) 2006،أبو منديل(دراسة 
) 2008، وادي(بينما استخدمت دراسة ) 1989،عطا(و) 1995،الشوملي(و) 1995،غزالة(و
المنهج الوصفي التحليلي وشبه التجريبي ألنها اهتمت بتشخيص الحالة ورصد ) 2003،حلس(و

  . واقع اإلمالء
  .هذه الدراسة المنهج البنائي التجريبيبينما استخدمت 
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  األدوات: رابعاً
اختباراً تشخيصياً ) 2008،وادي(تعددت األدوات في هذه الدراسات حيث استخدمت دراسة 

واستبياناً للمعلمين والمشرفين التربويين عن أسباب األخطاء اإلمالئية وخطة عالجية لعالج 
قائمة للمهارات اإلمالئية ) 2006،أبو منديل(مت دراسة األخطاء اإلمالئية الشائعة بينما استخد

بينما استخدمت دراسة ، ودليالً للمعلم يتضمن ألعاباً محوسبة واختباراً إمالئياً وبرنامجاً محوسباً
استبانة واختباراً إمالئياً وبرنامجاً مقترحاً ودليالً للمعلم ومسرح العرائس كوسيط ) 2004،الجوجو(

اختباراً كاشفاً باالستعانة بنصوص من كتاب القراءة ) 1995،الشوملي(تخدم   بينما اس-تربوي 
اختباراً من قطعة إمالء لتحديد األخطاء ) 1995،غزالة(للتعرف على المشكالت اإلمالئية واستخدم 

  .الشائعة
بينما استخدمت الدراسة الحالية اختباراً إمالئياً؛ للكشف عن المهارات التي تحتوي على صعوبات 
  .إمالئية؛ واستبانة نصف مفتوحة وبرنامجاً مقترحاً لعالج صعوبات تعلم اإلمالء واختباراً تحصيلياً

  
  النتائج والتوصيات: خامساً

ولكنها جميعاً ، تعددت النتائج والتوصيات التي توصلت إليها مختلف دراسات المحور الثالث
على إمكانية التغلب عليه بواسطة واتفقت أيضاً . أجمعت على وجود ضعف في اإلمالء بوجه عام

  .وبناء المناهج والبرامج المختلفة، التخطيط الجيد
أن أسباب األخطاء اإلمالئية الشائعة أهمها األسرة ثم النظام ) 2008،وادي(وأوضحت دراسة 

بة وأن هناك فروقاً في نس، التعليمي ثم الطالب ثم تعلم اإلمالء ثم مقرر اإلمالء ثم التقويم ثم المعلم
األخطاء اإلمالئية الشائعة تعزى لمتغير الجهة المشرفة وكانت الفروق الفردية لصالح مدارس 

  . وكالة غوث وتشغيل الالجئين مقابل مدارس وزارة التربية والتعليم العالي
بضرورة استخدام األلعاب المحوسبة في عملية التدريس ) 2006،أبو منديل( وأوصت دراسة 
، بضرورة العناية بتطوير المهارات اإلمالئية) 2004،الجوجو(أوصت دراسة و، للمراحل المختلفة

  .والعناية بإعداد المعلم وتأهيله، واستخدام أسلوب السرد القصصي
وأن هناك ، إلى وجود ضعف في كتابة المهارات اإلمالئية عموماً) 2003، حلس(وتوصلت دراسة 

واالتجاه ، رامية في تحسين مستوى الكتابة اإلمالئيةتأثيراً كبيراً جداً الستخدام أسلوب الخبرة الد
  .نحوها؛ وأوصت باستخدام أسلوب الخبرة الدرامية في تدريس القواعد اإلمالئية
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وتوصلت دراسة رضوان إلى أن نسبة األخطاء اإلمالئية تقل كلما تقدم التلميذ في الصفوف 
  .وطرائق تدريسهوأوصت الدراسة بضرورة االهتمام بمبحث اإلمالء . الدراسية

إلى وجود أخطاء شائعة مشتركة بين الطالب المعلم بكليتي ) 1996،العيسوي(بينما توصلت دراسة 
وأوصت بضرورة عقد دورات ، وبين تالميذ المرحلتين االبتدائية والمتوسطة، المعلمين والتربية

  .منتظمة لتدريب طالب كليات اللغة العربية على القواعد اإلمالئية الصحيحة
 إلى المعلم وعدم –أسباب وجود أخطاء في الكتابة لدى التالميذ ) 1995،غزالة(وعزت دراسة 

وجود كتاب لإلمالء وأوصت بزيادة حصص اإلمالء واالهتمام بإعداد المعلم وتدريبه في المرحلة 
  .االبتدائية

حيث بضرورة تحديد موضوعات اإلمالء للمرحلة األساسية ب) 1995،الشوملي(وأوصت دراسة 
  . تناسب قدرات التالميذ

إلى تساوي تأثير الطريقة االستنباطية والطريقة االستماعية ) 1989،عطا(وتوصلت دراسة 
ألنها تتناسب معهم وضرورة ، وأوصت بضرورة التدريس بطريقة القاعدة  لتالميذ الصف السادس

  . التنويع في طرائق التدريس
   

  : الثالثالتعقيب على الدراسات السابقة بمحاورها
اتضح جلياً أهمية دراسة مبحث اإلمالء؛ لتذليل صعوبات هذا ، بعد االطالع على الدراسات السابقة

العلم أمام الطلبة في مختلف مهارات اإلمالء؛ خاصة بعد أن أوضحت جميع الدراسات السابقة 
شار الخطأ وكذلك انت، وجود ضعف في األداء اإلمالئي لدى الطلبة في جميع مراحلهم التعليمية

اإلمالئي الشائع في كتابات الطلبة ليس في مجتمع بعينه ولكن في جميع المجتمعات التعليمية في 
وحاولت دراسات عديدة تشخيص وإبراز خصائص المشكلة أو . العالم العربي قديماً وحديثاً

اف واستخدمت هذه الدراسات العديد من المناهج واألدوات والعينات للوصول لألهد، عالجها
المحددة مسبقاً للخروج بنتائج وتوصيات لعالجها ومما يثير الدهشة أن بعض الدراسات؛ والسيما 

ولكن ، الحديث؛ منها يعزي أسباب الضعف اإلمالئي لجميع عناصر عملية تدريس اإلمالء
االختالف الوحيد يكمن في ترتيب هذه العناصر وليس في تبرئة أي عنصر أو استبعاده كسبب من 

ونوع ، ومادة اإلمالء، والمنهج، والطالب، والمعلم، فالنظام التعليمي،  ضعف األداء اإلمالئيأسباب
هذه العوامل مجتمعة مسؤولة عن المشكلة؛ وإن اختلفت ، واألسرة، وطريقة التدريس، الدروس

  .أو من مجتمع آلخر أو من مدرسة ألخرى، ومدى تأثيرها من عام آلخر، أو عواملها، عناصرها
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وإنما أيضاً في ، ليس في نتائجها فحسب،  استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقةولقد
  .والمنهج المناسب، وكذلك اختيار عينة الدراسة، اختيار األدوات المناسبة لتحقيق أهداف الدراسة
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  الفصل الرابع

  الطريقة واإلجراءات
 
  
  

  منهج الدراسة •
  اسة مجتمع الدر •
  عينة الدراسة •
 أداة الدراسة •
  المعالجة اإلحصائية  •
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  إجراءات الدراسة

والتي تتضمن مجتمـع الدراسـة ومـنهج        ، يصف هذا الفصل المنهجية التي اتبعها الباحث      
 التي تم وفقها تطبيق هـذه الدراسـة والمعالجـات         ، الدراسة وعينتها، ووصفاً ألدواتها وإجراءاتها    

والالزمة لتحليل البيانات والوصول إلى االستنتاجات، وفيما يلـي وصـفاً           ، اإلحصائية المستخدمة 
  :للعناصر السابقة 

  
  : منهج الدراسة-1

استخدم الباحث المنهجين البنائي والتجريبي، حيث استخدم المنهج البنائي لبناء البرنامج المقتـرح،             
تميز البرنامج التجريبي بأنه يدرس ظاهرة أدخل فيهـا         وي، والمنهج التجريبي لتجريب هذا البرنامج    

وهو منهج  ، الباحث متغيراً أو متغيرات جديدة أو أحدث تغيرات في أحد العوامل أو أكثر من عامل              
ولقد اتبع الباحث المنهج التجريبي، وذلـك لدراسـة       . قائم على تصميم المجموعة التجريبية الواحدة     

وراق العمل وأثره على تنمية مهارات اإلمالء لدى طلبـة الـصف   فاعلية برنامج مقترح باستخدام أ  
  .السابع في مادة اللغة العربية

حيث تتعرض المجموعة التجريبية للبرنامج الذي أعده الباحث، بينمـا تتلقـى المجموعـة              
الضابطة تدريساً للوحدة الدراسية بالطريقة التقليدية، وسـتطبق أدوات البحـث االختبـار القبلـي               

  .ي على كل من المجموعتين والبعد
  

  : مجتمع الدراسة-2
-2008(يتكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف السابع بمحافظة خان يونس للعام الدراسـي   

) 93(طالبة موزعين على    ) 1689(طالباً و ) 1676(منهم  ، من الطالب  ) 3365(وعددهم  ) 2009
  .شعبة
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  : عينة الدراسة-3
  :ة بالطريقة القصدية، وذلك لألسباب التالية اختار الباحث عينة الدراس

  . ألن الباحث يعمل معلماً بمدرسة الذكور مما يساعد في تطبيق البرنامج-أ
مدرسة البنات تقع بالقرب من مدرسة البنين مما يجعل البيئة االجتماعية واالقتـصادية              -  ب

  . واحدة
  . سهولة االتصال بالطالب والطالبات-ج
ن المعاملة من قبل مديرة مدرسة دالية الكرمـل والمعلمـات           إبداء روح التعاون وحس     -  د

  . والطالبات مما شجع الباحث على تطبيق دراسته في هذه المدرسة
يبين أعـداد طلبـة عينـة        ) 1( وتكونت عينة الدراسة من أربعة صفوف دراسية، والجدول         

 .الدراسة
 

  )1(الجدول 
 يوضح عينة الدراسة

  

 

  : أدوات الدراسة-4
  .استبانة صعوبات تعلم اإلمالء لدى طلبة الصف السابع األساسي: أوالً
  :خطوات إعداد االستبانة* 

ت السابقة المتعلقة بمشكلة الدراسة قام الباحـث        بعد االطالع على األدب التربوي والدراسا     
  :ببناء االستبانة وفق الخطوات اآلتية

  .تحديد المجاالت الرئيسة التي شملتها االستبانة -

 العدد العينة الصف

 36 التجريبية ذكور) 3(السابع 

 39 الضابطة ذكور) 2(السابع 

 30 التجريبية إناث) 1(السابع 

 31 الضابطة إناث) 2(السابع 
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 .صياغة الفقرات التي تقع تحت كل مجال -

يوضـح  ) 1(فقرة والملحـق رقـم      ) 27(والتي شملت   ، إعداد االستبانة في صورتها األولية     -
  .تها األوليةاالستبانة في صور

من المحكمين التربويين من األساتذة الجامعيين فـي تخـصص          ) 30( عرض االستبانة على     -
مناهج وطرائق التدريس وأعضاء هيئة تدريس في الجامعات، ومشرفين تربـويين ومعلمـين         

يبـين أسـماء    ) 2(للصف السابع األساسي في وزارة التربية والتعليم العالي، والملحق رقـم            
  .حكمينالسادة الم

فقـرات فـي االسـتبانة،      ) 3(وبعد إجراء التعديالت التي أوصى بها المحكمون تم إضافة          
) 30(كذلك تم تعديل وصياغة بعض الفقرات وقد بلغ عدد فقرات االستبانة بعد صياغتها النهائيـة                

فقرة موزعة على تسعة مجاالت؛ وذلك بتحليل محتوى كل مجال حسب المهارات األساسية التـي               
صـعبة جـداً، صـعبة،    ( نها؛ حيث أعطي لكل فقرة وزن مدرج وفق سلم متدرج خماسـي     يتضم

لتحديـد صـعوبات تعلـم      )  1،  2،  3،  4،  5(أعطيت األوزان التالية    ) متوسطة، سهلة، سهلة جداً   
وبذلك تنحصر درجات أفـراد     ، اإلمالء لدى طلبة الصف السابع األساسي في محافظة خان يونس         

  .يبين االستبانة في صورتها النهائية) 3(درجة والملحق رقم ) 150، 30(عينة الدراسة ما بين 
  

  :صدق االستبانة* 
  صدق المحكمين: أوالً 

تم عرض االستبانة في صورتها األولية على مجموعة من أساتذة جامعيين من المتخصصين فـي               
ية فـي محافظـات   المناهج وطرائق التدريس في كليات التربية ممن يعملون في الجامعات الفلسطين  

غزة، حيث قاموا بإبداء آرائهم ومالحظاتهم حول مناسبة فقرات االستبانة، ومدى انتمـاء الفقـرات     
إلى كل مجال من المجاالت التسعة لالستبانة، وكذلك وضوح صياغاتها اللغوية، وفي ضـوء تلـك     

فقرة موزعة كما   ) 30(اآلراء تم إضافة بعض الفقرات وتعديل بعضها اآلخر؛ ليصبح عدد الفقرات            
  ):2(في الجدول رقم 
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  )2(                                    الجدول 
  يبين عدد فقرات االستبانة حسب كل مجال من مجاالتها

 عدد الفقرات المجال

 4 الحروف المحذوفة من الكتابة

 7 الحروف المزيدة في الكتابة

 6 ألف الفعل الناقص

 2 المبسوطةالتاء المربوطة والتاء 

 2 همزتا الوصل والقطع

 2 همزة ابن وابنة

 3 " إذن"و" إذ"كتابة 

 1 حذف األلف من ما االستفهامية

 3 كتابة األسماء الموصولة

 30 المجموع

  
  :صدق االتساق الداخلي: ثانياً

مكونة ، بتطبيق االستبانة على عينة استطالعية    ، جرى التحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبانة      
معلماً من معلمي اللغة العربية؛ ممن لهم خبرة فـي تـدريس طـالب الـصف الـسابع                  ) 30(من  

، األساسي، وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل مجـال مـن مجـاالت االسـتبانة                
وكذلك تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين كـل فقـرة مـن فقـرات               ، والدرجة الكلية لالستبانة  

) SPSS(وذلك باسـتخدام البرنـامج اإلحـصائي    ، رجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه  االستبانة والد 
  :والجداول التالية توضح ذلك
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  )3(الجدول 
مدى ارتباط كل فقرة من فقرات االستبانة مع : معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال األول

  الدرجة الكلية له

 الفقرة م
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

دالة عند  0.901 .لكن، اهللا: مثل، حذف األلف من الكتابة .1
0.01 

دالة عند  0.827 .هذا، ذلك: حذف األلف من أسماء اإلشارة مثل .2
0.01 

3. 
دالة عند  0.946 .داود، مثل طاوس: حذف الواو من الكتابة تخفيفاً

0.01 

4. 
والمبدوء بالالم عند دخول ) بأل(حذف الالم من االسم المعرف 

 .لليمون، لليل: م االبتداء أو الم الجر عليه مثلال
دالة عند  0.935

0.01 

5. 

، الماضية: زيادة األلف الفارقة مع واو الجماعة في األفعال
، لن يكتبوا: مثل، والمضارعة المنصوبة، كتبوا: مثل

 .اكتبوا: مثل، واألمر، لم يكتبوا: مثل، والمجزومة

دالة عند  0.966
0.01 

6. 
دالة عند  0.928 .كتاباً: مثل، ي آخر االسم المنصوب المنونزيادة األلف ف

0.01 

7. 
عدم زيادة ألف في االسم المنصوب المنون المنتهي بتاء تأنيث 

 .جميلةً: مثل
دالة عند  0.951

0.01 

8. 
دالة عند  0.950 .خطًأ: مثل، عدم زيادة ألف في االسم المنتهي بهمزة فوق َأِلف

0.01 

9. 
سم المنتهي بهمزة بعد َأِلف عند تنوينه عدم زيادة ألف في اال

 .نداء: مثل، بالفتح
دالة عند  0.955

0.01 

10. 
دالة عند  0.889 أوالت، أولو، أولئك: زيادة الواو في كلمات

0.01 

11. 
في حالة ورودها مرفوعة أو ) عمرو(زيادة الواو في كلمة 

 .مجرورة
دالة عند  0.934

0.01 

دالة عند  0.936في آخر الفعل الثالثي " ائمةمقصورة أو ق"كتابة األلف اللينة  .12
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 الفقرة م
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 0.01 .نهى، دعا: مثل، الماضي الناقص

13. 
كتابة األلف اللينة في آخر الفعل فوق الثالثي الماضي المعتل 

 .  استدعى: مثل، الناقص غير المنتهي بياء
دالة عند  0.925

0.01 

14. 
 كتابة األلف اللينة في آخر الفعل فوق الثالثي الماضي المعتل

 .  استحيا: مثل، المنتهي بألف تسبقها ياء، الناقص
دالة عند  0.920

0.01 

15. 
دالة عند  0.930 .يتلهى، يسعى: مثل، كتابة ألف الفعل المضارع المعتل الناقص

0.01 

16. 
عند  " ماضياً أو مضارعاً"كتابة ألف الفعل المعتل الناقص 

 .ينهانا، دعاها: مثل، اتصاله بضمير المفعولية
الة عند د 0.921

0.01 

17. 
حذف ألف الفعل الماضي المعتل الناقص عند اتصاله بتاء 

 .استغنتْ، رمتْ: مثل، التأنيث
دالة عند  0.926

0.01 

18. 
، معاوية، عائشة: مثل، كتابة التاء المربوطة في آخر االسم

 . شفة، تربية، أعمدة، راوية، جميلة
دالة عند  0.876

0.01 

19. 
، كتبتُ، بنتْ، بنات: مثل، الكلمةكتابة التاء المبسوطة في آخر 

 .ذهبتْ
دالة عند  0.877

0.01 

20. 
دالة عند  0.938 . اجتَهد، اكْتُب، احتالل: مثل، كتابة همزة الوصل

0.01 

21. 
دالة عند  0.960 .َأكْرم، أحمد: مثل، كتابة همزة القطع

0.01 

22. 
دالة عند  0.915 .وابنة، ابن : حاالت حذف همزة الوصل في كلمتي

0.01 

23. 
دالة عند  0.941 .وابنة، ابن : حاالت إثبات همزة الوصل في كلمتي

0.01 

24. 
دالة عند  0.916 .إذ: مثل، حاالت كتابة إذ منفصلة عما قبلها

0.01 

25. 
دالة عند  0.949 .يومئذ: مثل، حاالت كتابة إذ متصلة بما قبلها

0.01 
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 الفقرة م
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

26. 
دالة عند  0.944 ".إذن"طريقة كتابة كلمة 

0.01 

27. 
: مثل، االستفهامية عندما تسبق بحروف الجر" ما"حذف ألف 

مم ،إالم ،عالم 
دالة عند  0.951

0.01 

28. 
، حذف الالم كتابةً من األسماء الموصولة المفردة وجمع المذكر

 . الذين، الذي: مثل
دالة عند  0.937

0.01 

29. 
ثبوت الالم كتابةًُ في األسماء الموصولة المستعملة للمثنى وجمع 

 .والالئي، اللذان:لمث، المؤنث
دالة عند  0.921

0.01 

30. 
حذف الالم كتابةً عند دخول الالم المكسورة أو المفتوحة على 

 .لَلَّذي، ِللَّذي: مثل، األسماء الموصولة
دالة عند  0.913

0.01 
   0.463) =0.01(وعند مستوى داللة ) 28(ر الجدولية عند درجة حرية 

  0.361) =0.05( مستوى داللة وعند) 28(ر الجدولية عند درجة حرية 

، )0.01(يتضح من الجداول السابقة أن جميع الفقرات دالة إحصائياً عند مـستوى داللـة               
  .وهذا يؤكد أن االستبانة تتمتع بدرجة من االتساق الداخلي) 0.05(

  
 : ثبات االستبانة* 

  :  يليتم تقدير ثبات االستبانة على أفراد العينة االستطالعية وذلك باستخدام ما
  : معامل ألفا كرونباخ-1

    استخدم الباحث معامل ألفا كرونباخ وذلك إليجاد معامل ثبات االستبانة، حيث حصل على قيمة              
وهذا يدل على أن االختبار يتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحث إلـى       ) 0.994(معامل ألفا   

  .تطبيقها على عينة الدراسة
  : التجزئة النصفية-2

حيـث  ،  تم استخدام درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات االختبار بطريقة التجزئة النصفية             
وكذلك درجة الفقرات الزوجية مـن      ، احتسبت درجة الفقرات الفردية لكل فقرة من فقرات االستبانة        

ثم جرى تعديل الطول باسـتخدام معادلـة        ، وذلك بحساب معامل االرتباط بين النصفين     ، الدرجات
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وأن معامل االرتبـاط بعـد التعـديل    ) 0.986(فكان معامل االرتباط قبل التعديل ، بيرمان براون س
وهذا يدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحث إلـى تطبيقهـا                ) 0.993(

  .على عينة الدراسة
 من وجهة نظر  ولقد قام الباحث بحساب مستوى الصعوبات لدى طلبة الصف السابع األساسي
  :يوضح ذلك) 4(معلمي اللغة العربية باستخدام التكرارات والمتوسطات والنسب المئوية، والجدول 

  
  )4(الجدول 

التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات االستبانة 
  )30=ن (وكذلك ترتيبها في االستبانة 

رقم 
ع مجمو الفقرةالفقرة 

 االنحراف المتوسط االستجابات
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

 19 63.33 0.791 3.167 95 .لكن، اهللا: مثل، حذف األلف من الكتابة 1

 20 62.00 0.712 3.100 93 .هذا، ذلك: حذف األلف من أسماء اإلشارة مثل 2

 11 70.67 0.860 3.533 106 .داود، مثل طاوس: حذف الواو من الكتابة تخفيفاً 3

4 

والمبدوء بالالم ) بأل(حذف الالم من االسم المعرف 
، لليل: عند دخول الم االبتداء أو الم الجر عليه مثل

 .لليمون

105 3.500 1.042 70.00 12 

5 

: زيادة األلف الفارقة مع واو الجماعة في األفعال
: مثل، والمضارعة المنصوبة، كتبوا: مثل، الماضية
: مثل، واألمر، لم يكتبوا: مثل، المجزومةو، لن يكتبوا

 .اكتبوا

91 3.033 1.159 60.67 23 

6 
: مثل، زيادة األلف في آخر االسم المنصوب المنون

 .كتاباً
89 2.967 0.890 59.33 26 

7 
عدم زيادة ألف في االسم المنصوب المنون المنتهي 

 .جميلةً: بتاء تأنيث مثل
89 2.967 0.964 59.33 25 

8 
، زيادة ألف في االسم المنتهي بهمزة فوق َأِلفعدم 
 .خطًأ: مثل

105 3.500 0.900 70.00 13 

 3 74.00 1.022 3.700 111عدم زيادة ألف في االسم المنتهي بهمزة بعد َأِلف عند  9
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رقم 
الفقرة 

ع مجمو الفقرة
 االستجابات

 االنحراف المتوسط
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

 .نداء: مثل، تنوينه بالفتح
 16 66.00 0.794 3.300 99 أوالت، أولو، أولئك: زيادة الواو في كلمات 10

11 
في حالة ورودها ) عمرو(زيادة الواو في كلمة 

 .مرفوعة أو مجرورة
97 3.233 0.898 64.67 18 

12 
في آخر الفعل " مقصورة أو قائمة"كتابة األلف اللينة 

 .نهى، دعا: مثل، الثالثي الماضي الناقص
109 3.633 0.765 72.67 5 

13 
 كتابة األلف اللينة في آخر الفعل فوق الثالثي الماضي

 .  استدعى: مثل، المعتل الناقص غير المنتهي بياء
107 3.567 0.728 71.33 10 

14 

كتابة األلف اللينة في آخر الفعل فوق الثالثي الماضي 
: مثل، المنتهي بألف تسبقها ياء، المعتل الناقص

 .  استحيا

110 3.667 0.884 73.33 4 

15 
: مثل، كتابة ألف الفعل المضارع المعتل الناقص

 .يتلهى، سعىي
93 3.100 0.960 62.00 21 

16 
" ماضياً أو مضارعاً"كتابة ألف الفعل المعتل الناقص 
 .ينهانا، دعاها: مثل، عند  اتصاله بضمير المفعولية

90 3.000 0.788 60.00 24 

17 
حذف ألف الفعل الماضي المعتل الناقص عند اتصاله 

 .استغنتْ، رمتْ: مثل، بتاء التأنيث
88 2.933 0.785 58.67 27 

18 
، عائشة: مثل، كتابة التاء المربوطة في آخر االسم

 . شفة، تربية، أعمدة، راوية، جميلة، معاوية
74 2.467 0.629 49.33 29 

19 
، بنات: مثل، كتابة التاء المبسوطة في آخر الكلمة

 .ذهبتْ، كتبتُ، بنتْ
71 2.367 0.615 47.33 30 

 14 70.00 1.075 3.500 105 . اجتَهد، اكْتُب، تاللاح: مثل، كتابة همزة الوصل 20

 28 57.33 0.973 2.867 86 .َأكْرم، أحمد: مثل، كتابة همزة القطع 21

 6 72.67 0.964 3.633 109 .وابنة، ابن : حاالت حذف همزة الوصل في كلمتي 22

 7 72.00 0.855 3.600 108 .وابنة، ابن : حاالت إثبات همزة الوصل في كلمتي 23
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رقم 
الفقرة 

ع مجمو الفقرة
 االستجابات

 االنحراف المتوسط
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

 15 70.00 0.861 3.500 105 .إذ: مثل، حاالت كتابة إذ منفصلة عما قبلها 24

 9 71.33 0.858 3.567 107 .يومئذ: مثل، حاالت كتابة إذ متصلة بما قبلها 25

 17 66.00 1.022 3.300 99 ".إذن"طريقة كتابة كلمة  26

27 
االستفهامية عندما تسبق بحروف " ما"حذف ألف 

 عالم، إالم، مم: لمث، الجر
114 3.800 0.887 76.00 1 

28 
حذف الالم كتابةً من األسماء الموصولة المفردة 

 . الذين، الذي: مثل، وجمع المذكر
93 3.100 0.923 62.00 22 

29 
ثبوت الالم كتابةًُ في األسماء الموصولة المستعملة 

 .والالئي، اللذان:مثل، للمثنى وجمع المؤنث
108 3.600 0.724 72.00 8 

30 
حذف الالم كتابةً عند دخول الالم المكسورة أو 

 .لَلَّذي، ِللَّذي: مثل، المفتوحة على األسماء الموصولة
113 3.767 0.774 75.33 2 

  
  :يتضح من الجدول السابق

  :أن أعلى صعوبة في هذه االستبانة كانت
: مثل،  عندما تسبق بحروف الجر    االستفهامية" ما"حذف ألف   " والتي نصت على  )  27( الصعوبة   -
مم ،إالم ، 76(احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره " عالم.(%  

  : وأن أدنى صعوبة في االستبانة كانت
، بنـتْ ، بنـات : مثـل ، كتابة التاء المبسوطة في آخر الكلمة     " والتي نصت على  )  19( الصعوبة   -

  %).47.33(سبي قدره احتلت المرتبة الثالثين بوزن ن." ذهبتْ، كتبتُ
    وإلجمال النتائج قام الباحث بحساب التكرارات والمتوسطات والنسب المئوية والترتيـب لكـل             

  : يوضح ذلك) 5(مجال من مجاالت االستبانة والجدول 
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  )5(الجدول 
التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل مجال من مجاالت االستبانة 

  )110=ن (لك ترتيبها وكذ

 المجاالت
عدد 

 الفقرات
مجموع 

 االستجابات
االنحراف  المتوسط

 المعياري
الوزن 
 النسبي

 الترتيب

الحروف المحذوفة 
 من الكتابة

4 399 13.300 3.207 66.50 5 

الحروف المزيدة 
 في الكتابة

7 681 22.700 6.271 64.86 7 

 6 66.33 4.596 19.900 597 6 ألف الفعل الناقص

التاء المربطة 
 والتاء المبسوطة

2 145 4.833 1.206 48.33 9 

همزتا الوصل 
 والقطع

2 191 6.367 1.991 63.67 8 

 2 72.33 1.736 7.233 217 2 همزة ابن وابنة

 4 69.11 2.632 10.367 311 3 " إذن"و" إذ"كتابة 

حذف األلف من ما 
 االستفهامية

1 114 3.800 0.887 76.00 1 

 األسماء كتابة
 الموصولة

3 314 10.467 2.300 69.78 3 

  65.98 24.245 98.967 2969 30 الدرجة الكلية

  
قد احتلت المرتبة األولى بوزن " حذف األلف من ما االستفهامية"     يتضح من الجدول السابق أن 

،  %)72.33(حيث احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي " همزة ابن وابنة " ، تلى ذلك %)76(نسبي 
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،  %)69.78(ليحتل المرتبة الثالثة بوزن نسبي " كتابة األسماء الموصولة: " المجال الثالث"ثم جاء 
الحروف المحذوفة "والمرتبة الخامسة ، %)69.11(بوزن نسبي " كتابة إذ وإذن"والمرتبة الرابعة 

 بوزن نسبي "ألف الفعل الناقص"والمرتبة السادسة ، %)66.50(بوزن نسبي " من الكتابة
والمرتبة ، %)64.86(بوزن نسبي " الحروف المزيدة في الكتابة"والمرتبة السابعة ، %)66.33(

التاء "ثم جاء في المرتبة التاسعة واألخيرة ، %)63.67(بوزن نسبي " همزة الوصل والقطع"الثامنة 
  %). 48.33(بوزن نسبي " المربوطة والتاء المبسوطة

 من ما االستفهامية شكل أعلى صعوبة ألن صعوبته تكمن في ويرى الباحث أن حذف األلف
  . اختالف النطق عن الكتابة مما يتنافى مع مبدأ التهجي ويحتاج لدراسة القاعدة والتدريب عليها

  
  اختبار الجمل اإلمالئية: ثانياً

الء كأداة للتعرف على صعوبات اإلم" نصف المفتوحة"   ولم يكتف الباحث باستخدام االستبانة 
ولكن أكد األداة السابقة بأداة أخرى؛ ، لدى طلبة الصف السابع األساسي من وجهة نظر المعلمين

ولتنجلي حقيقة الصعوبات اإلمالئية التي تواجه طلبة الصف السابع ، ليطمئن على نتائج البحث
تضمن واستخدام أداة أخرى؛ وهي عبارة عن اختبار إمالئي يتكون من جمل إمالئية ت، ميدانياً

 للصف السابع - الجزء األول -لغتنا الجميلة (جميع المباحث اإلمالئية التسع المقررة في كتاب 
  ).األساسي

للتأكد من صدق ، وتم بناء اختبار الجمل اإلمالئية بناء على جدول مواصفات أعده الباحث
رى متمثلة في وأعطى لكل مبحث من المباحث التسعة نفس الوزن النسبي للمباحث األخ، المحتوى

من الوزن الكلي لالختبار وبذلك تتساوى األوزان النسبية % 10.1ثالث كلمات لكل مبحث تشكل 
للمباحث فيسهل المقارنة بينها ومعرفة أيها يشكل صعوبة إمالئية أكثر من اآلخرين ألن االختبار 

دد من الكلمات في اختباراً تشخيصياً للمباحث التي تشكل صعوبة إمالئية وحاول الباحث إضافة ع
، نفس المباحث المقارنة للتأكد أن الطلبة يخطؤون في هذه المباحث فعلياً وليس عن طريق الصدفة

أو عدم التركيز أو غموض المفردة اللغوية عليهم نطقاً أو كتابة أو معنى على أال تحتسب الكلمات 
 االختبار وعدد كلمات اإلضافية في نسبة الخطأ والجدول اآلتي يبين الدروس المستهدفة من

  :   يوضح ذلك) 6(االختبار والوزن النسبي لها والجدول 
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  )6(                                       الجدول 
جدول مواصفات بناء اختبار الجمل اإلمالئية يوضح المباحث اإلمالئية وعدد الكلمات ووزنها 

 النسبي والمستوى المعرفي

.م  عدد الكلمات المبحث 
لوزن ا

 النسبي
المستوى 
 المعرفي

 تطبيق 10.1% 3                 في الكتابةالحروف المزيدة 1
 تطبيق 10.1% 3 همزتا الوصل والقطع 2

3 

 في  الحروف المحذوفة
 تطبيق 10.1% 3 الكتابة

 تطبيق 10.1% 3 همزتا ابن وابنة 4

5 

التاء المربوطة والتاء 
 تطبيق 10.1%    3               المبسوطة

 تطبيق 10.1% 3 ألف الفعل الناقص 6
 تطبيق 10.1% 3 "إذن"و" إذ"كتابة  7

8 

حذف األلف من ما 
 تطبيق 10.1% 3                االستفهامية

 تطبيق 10.1% 3 كتابة األسماء الموصولة 9
  100% 27 العدد الكلي للكلمات 

  
تذة الجامعات في مناهج البحث وطرائق وتم عرضه على مجموعة من السادة المحكمين من أسا
  ) 2(انظر الملحق رقم . التدريس والعلوم اللغوية ومشرفين ومعلمين للغة العربية

وبعد التأكد من صدق االختبار تم تطبيقه على عينة استطالعية للتأكد من صالحية االختبار 
حقيقية للطلبة بعد تجريبه لالستخدام وحساب الزمن المناسب لالختبار ومدى تمييزه للمستويات ال

على طلبة من خارج العينة األصلية وتم اختيارها بطريقة عشوائية من صفوف الصف السابع 
بمدرسة عبد الكريم الكرمي في خان يونس وعددهم ) 1-7(وتمثلت في طالب الصف ، األساسي

لتي ال تتضمنها طالباًً وتم خالل تصحيح االختبار وإحصاء األخطاء التغاضي عن األخطاء ا) 39(
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انظر . المهارات المقاسة من قبل الدراسة وكذلك تم استبعاد األوراق التي ال يمكن قراءتها نهائياً
  )4(الملحق رقم 

    ولقد قام الباحث بحساب األخطاء التي واجهها الطالب من خالل العينة االستطالعية لمعرفة 
  يبين ذلك)  7(ي والجدول الصعوبات اإلمالئية لدى طالب الصف السابع األساس

  
  )7(                             الجدول 

ن (  عدد األخطاء والوزن النسبي لكل مجال من مجاالت المقتطفات اإلمالئية وكذلك ترتيبها  
=30(  

.م  عدد األخطاء المبحث 
النسبة 
 المئوية

 الترتيب

 8 9.2 23  في الكتابةالحروف المزيدة 1

 3 12.4 31 قطعهمزتا الوصل وال 2

3 

 في  الحروف المحذوفة
 4 10.8 27 الكتابة

 4 10.8 27 همزتا ابن وابنة 4

5 

التاء المربوطة والتاء 
 8 9.2 23 المبسوطة

 4 10.8 27 ألف الفعل الناقص 6

 2 12.8 32 "إذن"و" إذ"كتابة  7

8 

حذف األلف من ما 
 1 13.2 33 االستفهامية

 4 10.8 27 كتابة األسماء الموصولة 9

   250 العدد الكلي لألخطاء 

  
 وتم الكشف   –ويتضح من الجدول السابق أن الصعوبات التي تواجه طلبة الصف السابع األساسي             

عنها بناء على عدد األخطاء التي وقع فيها طالب العينة االستطالعية من خـالل كتابـاتهم فـي                  
" حذف األلف من مـا االسـتفهامية  " األول  جاء على رأسها وفي المركز-اختبار القطعة اإلمالئية   

في المركز الثـاني بنـسبة مئويـة مقـدارها          " كتابة إذ وإذن  "ثم  ، %)13.2(بنسبة مئوية مقدارها    
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ثم كـٌل   ، %)12.4(في المركز الثالث بنسبة مئوية مقدارها       " همزتا الوصل والقطع  "ثم  ، %)12.8(
كتابـة األسـماء    "و" ألف الفعل النـاقص   "و" ةهمزتا ابن وابن  "و" الحروف المحذوفة من الكتابة   "من  

التـاء المربوطـة والتـاء      "ثـم   %) 10.8(في المركز الرابع بنسبة مئوية مقـدارها        ، "الموصولة
في المركز الثامن واألخيـر بنـسبة مئويـة مقـدارها           " الحروف المزيدة في الكتابة   "و" المبسوطة

)9.2.(%  
حث من خالل عمله معلماً لهذا الـصف تـم اختيـار    وبناء على نتائج هاتين األداتين ومالحظة البا 

الدروس الستة اآلتية لبناء برنامج لعالجها على اعتبار أنها تمثل صعوبات إمالئية بناء على نتـائج     
  :األداتين السابقتين وهي

  .الحروف المحذوفة في الكتابة -1
  .كتابة ألف الفعل الناقص -2
  .كتابة همزتا الوصل والقطع -3
  .ةكتابة همزة ابن وابن -4
  ".وإذن" إذ"كتابة  -5
 .حذف األلف من ما االستفهامية -6
   

وتم تطبيق البرنامج في مدة ثمانية أسابيع بمعدل حصتين أسبوعياً في الفـصل األول مـن العـام                  
وذلك بعد أخذ الموافقات الالزمة من وزارة التربيـة والتعلـيم العـالي          ) م2009-2008(الدراسي  

يوضحان ذلك والملحـق رقـم      ) 01(و) 9(والملحقين رقم   . ونسومديرية التربية والتعليم في خان ي     
 يثبت تطبيق الباحث ألدوات الدراسة في المدرستين المذكورتين سابقاً) 11(

  
  البرنامج المقترح  : ثالثا 

   هدفت الدراسة إلى بناء برنامج لعالج بعض صعوبات تعلم اإلمالء لدى طلبة الصف السابع              
ه باستخدام طريقة ترتيب المفاهيم اإلمالئية في المحتوى ترتيباً منطقياً          األساسي ولمعرفة فاعليت  
ثم يتدرج إلى المهارات والمفاهيم األكثر تعقيداً ولمعرفة أثره علـى           ، يبدأ من المفاهيم البسيطة   

التحصيل في مبحث إمالء اللغة العربية ومقارنة ذلك مع الطلبـة الـذين يدرسـون بالطريقـة          
ما تمثله دراسة مبحث اإلمالء من أهمية فهي وسيلة التعبير عمـا يـدور فـي                وهذا ل . التقليدية
وهي مفتـاح العلـم     ، وألنها المقياس الحقيقي لتمكن الطالب من دراسة جميع المساقات        ، النفس
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ولتلك األمور مجتمعة كان البد من بناء برنامج تتوفر فيه عناصر التشويق وجـذب              . ووسيلته
سيط وتنسيق وترتيب طريقة عرض المادة والطريقة التي تعتمد على          انتباه الطالب من خالل تب    

تنويع طرائق التدريس واستراتيجياته ألن فهم القاعدة اإلمالئية يحتاج تطبيقاً عمليـاً وتـدريب              
ليكتمل الفهم بالتدريب والتطبيق فتترسخ القاعدة في الذهن وتؤدي لتغيير سلوكه           ، الطالب بنفسه 

  . اإلمالئي
  : الباحث في بناء البرنامج على المصادر التالية و قد اعتمد

 . المجالت والمراجع التربوية واألدبية والنفسية -1

 .البحوث والدراسات السابقة التي تناولت اإلمالء -2

 . االتجاهات الحديثة في التعليم وطرائق واستراتيجيات التدريس -3

  .آراء علماء النفس في مواصفات برامج معالجة صعوبات التعلم -4
 .صائص الطلبة في مرحلة التعليم األساسي خ -5

  .خصائص الطلبة ذوي صعوبات التعلم -6
  . خصائص التعليم الذاتي  -7
 . خصائص بناء البرامج التعليمية -8

 . للصف السابع األساسي)  الجزء األول–لغتنا الجميلة ( كتاب  -9

كرمل لمـدة   بمدرسة دالية ال  ) 3-8(حيث التقى الباحث بطالبات الصف      :  المقابلة الشخصية  -10
دقيقة تحاور معهن وتعرف من خالل المقابلة على الصعوبات التـي كانـت             ) 45(حصة واحدة   

ثم عقد لقاء آخر منفصالً مع خمسة من        . تواجههن في دراسة اإلمالء في الصف السابع األساسي       
ممن يعانين من تدني المستوى في اإلمالء وتم مـن خـالل            ) 2-8(و) 1-8(الطالبات في صف    

لة والحوار والمصارحات التعرف على كثير من أسباب صعوبات اإلمالء أفـادت الباحـث      األسئ
  . في بناء البرنامج

واكتفى الباحث بعينة من الطالبات اإلناث في المقابلة الشخصية؛ ألن الطالب الذكور في الصف              
مقابلـة  الثاني اإلعدادي كان الباحث يدرسهم بنفسه في العام الماضي وشعر أن ذلـك سـيفقد ال               

أو طريقة شرحه أو أسلوبه مما يفقـد        ، فربما تحرج الطالب من انتقاد المعلم نفسه      . موضوعيتها
  .المقابلة جانباً مهما من جوانب أهدافها
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 :مراحل بناء البرنامج* 
ونماذج تطـوير منظومـة   ، وقد قام الباحث باالطالع على مجموعة من منظومات تصميم التدريس  

ونمـوذج ديـك وكـاري      ، ج ورولرسون، وونموذج جيـرالش وايلـي      نموذج ون : التدريس مثل 
أعد بواسـطة فريـق عمـل جـامعي         ) 1971(ونموذج معهد التطوير التعليمي     ، )2000،زيتون(

للتطوير التعليمي وتكنولوجيا التعليم في خمس جامعات بالتعاون مـع مكتـب التربيـة األمريكيـة           
 2003:64خميس  (ي لنماذج التصميم الخطية     وينتم) 71 – 69(واستغرق إعداده ثالث سنوات من      

وراسل وصمم الستخدامه في تصميم الدروس وبصفة خاصة فـي          ، مرلندا، ونموذج هانيك ) 68 –
خمـيس  . (كيفية التخطيط الستخدام الوسائل في التعليم مع إمكانية استخدامه في بناء برنامج تعليمي            

كمـا  ، )131: 2003، الناشف( مصغر   ونموذج المنشى لتصميم برنامج تعليمي    ) 87- 86: 2003
) 2001، الـسيقلي ( :اطلع على عدد من الدراسات السابقة التي تناولت بناء البرامج التعليمية ومنها

ثم قام بـالخطوات    ) 2006، أبومنديل(و) 2006،دحالن(و، )2007، األغا(و، )2004، الجوجو(و
  :اآلتية إلعداد وبناء البرنامج 

 .برنامج تحديد اإلطار العام لل -1

 . تحليل محتوى البرنامج -2

  . تحديد أساليب التقويم -3
 : مراحل إعداد وبناء البرنامج  -4

  . مرحلة اإلعداد للبرنامج- 
  .  مرحلة كتابة أسس البرنامج-
 . مرحلة إنتاج البرنامج-

 . مرحلة تطوير البرنامج-

  
  
 

 :اإلطار العام للبرنامج * 
رنامج وأهدافه واألسس النفسية والتربوية التي تـم          يتناول الباحث في هذا اإلطار تعريف الب      

  : في ضوئها بناء البرنامج وهي
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 : تعريف البرنامج* 
هو ترتيب منطقي ومنظم للمادة الدراسية وفق نسق معين يعمل على تحليل الدرس إلـى أهـداف                  

 يحتـاج   سلوكية يتم تناول كل هدف بالشرح واختيار طرائق التدريس المناسبة مع العودة لشرح ما             
من تعليم قبلي ثم تقويم مرحلي ثم تغذية راجعة مناسبة ومستمرة ثم االنتقال إلى هدف آخر يـشرح                  
بنفس الطريقة ثم تقديم تقويم ختامي على الدرس واإلجابة الفورية عليه وتقديم تغذية راجعة وربـط          

دم الطالـب أوراق  مفاهيم الدرس ومهاراته بخريطة مفاهيمية تقدم في بداية الدرس ونهايته ويـستخ     
 .العمل لتحقيق ذلك

  :أهداف البرنامج* 
  .إعداد برنامج يحاول عالج صعوبات اإلمالء لدى طالب الصف السابع األساسي

  : مرحلة اإلعداد للبرنامج -1
  :وهي المرحلة التي تتضمن إنجاز المهام التالية 

نـشطة المـصاحبة     صياغة األهداف التعليمية للبرنامج بوضوح، واستخدامها في اختيار األ         .1
  .واألمثلة، والتمارين والتدريبات، وتقويم تعلم الطلبة 

تحليل موضوع البرنامج وتنظيمه، وإعادة صياغته في تتابع منطقي وسـيكولوجي، بهـدف              .2
تحديد المفاهيم والحقائق، وتحليل المهارات المتضمنة، والكشف عن العناصـر الـضرورية            

  .لتحقيق األهداف

ومـن خـالل    ، الموجه إليهم البرنامج بمعرفة خصائـصهم الـسنية       تحليل خصائص الطلبة     .3
، وآراء معلمـيهم  ) وفي اللغة العربية  ، درجات الطلبة في التحصيل العام    (السجالت المدرسية   
ووجهة نظر الباحث؛ بعد عدة لقاءات معهم؛ بهدف تحديـد المـستوى            ، والمرشد االجتماعي 

سلوكية، والمهارات النوعية الالزمة للبدء فـي       العلمي والمهارات للطالب، وتحديد األنماط ال     
  .التعلم

تخطيط الدروس التي سوف يتضمنها البرنامج ، بهدف توزيع األوقات المناسبة لكـل درس،         .4
والعمل على اختيار أكثر األنماط فعالية ودقة في تحضير عناصر الـدرس، مـع مراعـاة                

كل درس بما يتـيح شـمولية       التنسيق الجمالي للصفحات واإلخراج الجيد وصياغة محتوى        
  .العرض ودقته ويتناسب مع مواقف التعليم
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تحديد الوسائل التعليمية التي ينبغي أن يتضمنها البرنامج، والمتمثلة في األشكال التوضيحية،             .5
 . والخرائط المفاهيمية، والتنسيق العام والخطوط المختلفة األحجام

برنـامج، والمالئمـة لألهـداف، ولمـستوى        تحديد طرائق التعليم التي ينبغي أن يتضمنها ال        .6
الطلبة، واستخدامها بصورة فعالة، والعمل على تنوعها قـدر المـستطاع حـسب الحاجـة،       

  .وبالتالي اختيار اإلجراءات واالستراتيجيات المناسبة لمستوى، ونوع السلوك المستهدف

طلبة للمـشاركة   تحديد األنشطة المصاحبة لكل موقف تعليمي متوقع، بهدف إتاحة الفرصة لل           .7
 .الفعالة، وتوظيفها في مواقف حياتية، والعمل على تنظيمها لضمان تحقيق الفعالية

تحديد طرائق واستراتيجيات استثارة دافعية الطلبة للتعلم، بحيث تكـون مناسـبة لحاجـاتهم               .8
 .وألعمارهم الزمنية

 .تحديد طرق التعزيز، والتغذية الراجعة .9

نبغي أن يتضمنها البرنامج لحث الطلبة على المشاركة بفعالية، مع تحديد أنواع األسئلة التي ي.10
 .التأكد من الصياغة السليمة لألسئلة، ومراعاتها لألهداف

 . تحديد وسائل التقويم لموضوع البرنامج وإجراءات التشخيص، ووسائل العالج واإلثراء.11

 :أسس بناء البرنامج وأهدافه* 
 :في بناء البرنامجوقد راعى الباحث األسس التالية 

  
 : األسس المتعلقة باألهداف –أوالً 

 : الهدف العام-أ
". النتائج النهائية لعملية التعلم مبنية على شكل تغيرات في سـلوك التالميـذ            "تعرف األهداف بأنها    

 )62: 1990،األغا وعبد المنعم (

والمنظم لسلوك المعلم   ، والموجه، فهي تمثل الدليل  ، وتعتبر األهداف أساس كل نشاط تعليمي هادف      
  )133: 1994،أبو ناهية". (وتمثل أيضاً ما يسعى المعلم إلى تحقيقه لدى التالميذ، والمتعلم

  :الهدف العام للبرنامج
  .  عالج صعوبات اإلمالء لدى طالب الصف السابع األساسي
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  : األهداف الخاصة-ب
أو األداء النهـائي المتوقـع      ، وكتُعنى بوصف أنمـاط الـسل     "األهداف التعليمية الخاصة هي التي      

  ) 137: 1994،أبو ناهية". (أو منهاج دراسي معين، صدوره من المتعلم بعد تدريس مادة دراسية
وقد قام الباحث بتوضيح األهداف الخاصة بالتفصيل في بداية كل درس في كراسة الطالب وراعى               

  :فيها ما يلي
  .تحديد األهداف قبل تدريس المحتوى -1
  .مرحلة السنية للطالبمالءمتها لل -2
  .صياغتها بطريقة صحيحة وواضحة -3
  .تشمل جميع مهارات الدرس -4
 

  : األسس المتعلقة بالمحتوى–ثانياً 
بطريقـة تـسهل    ، المحتوى هو مجموعة من الحقائق واألفكار التي ترتبط مع بعضها بعـضاً           "

ه الالزمة لحياتـه    ومهارات، وقيمه، واتجاهاته، وتيسر على المتعلم المرور بخبرات تنمي ميوله      
 )153 :1996، عفانة".(اليومية

وتهـدف إلـى تحقيـق     ، المعلومات والمعارف التي تتضمنها المادة التعليميـة      "كما يعرف بأنه    
 )127 :1999،الحيلة". (أهداف تعليمية تعلمية منشودة

 كتاب لغتنـا  (قام الباحث بتحليل محتوى ستة دروس من مبحث اإلمالء للصف السابع األساسي             
إلى مهارات ومفاهيم في صورة أهداف سلوكية وإعـادة صـياغتها           )   الجزء األول  –الجميلة  

وتنظيمها وهي الدروس التي وجد أنها تمثل صعوبة لدى الطالب في فهمها، وتمت صـياغتها               
وفق استراتيجية الخبرة المباشرة التي تتميز بجعل دور المتعلم ونشاطه المحور الرئيس وركز             

حليل الدرس إلى مفاهيم ومهارات في صورة أهداف سلوكية يتم شرحها بترتيب            الباحث على ت  
منطقي وتنظيم للمادة وشرح مهارات التعليم القبلي التي يبنى عليها الهدف الجديـد إن كانـت                
ضرورية لفهم الدرس وبناء التقويمات المناسبة لها والتنويع في طرائق التدريس بمـا يخـدم               

 .أهداف برنامج معالجة صعوبات تعلم اإلمالءالموقف التعليمي ويحقق 

  :      واستخدم الباحث أسلوبين من أساليب تقويم الطلبة ضمن هذا البرنامج 
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  : أسلوب التقويم البنائي-أ
  لتحديد مدى تقدم الطلبة نحو األهداف التعليمية واستيعابها، وتحديد مواطن الخلـل والـضعف              

وال .  في كل درس على هيئة تدريبات يجيب الطـالب عليهـا   وإصالحها، ويتحدد التقويم البنائي   
يتم االنتقال من مهارة إلى أخرى أو من درس إلى آخر إال بعد التأكد من وصول الطالب إلـى                   

  .المستوى المحدد من اإلتقان

  : أسلوب التقويم الختامي-ب
هـدف إلـى قيـاس    وت، وهو عبارة عن االختبارات التي يؤديها الطلبة في نهاية تعلم البرنـامج           
 .تحصيل التالميذ بعد دراستهم للبرنامج وقياس مدى تغير سلوكهم اإلمالئي

  :  ويمكن تلخيص أسس إعداد محتوى البرنامج التي اتبعها الباحث فيما يلي
  .أن يحتوي البرنامج على الموضوعات التي تشكل صعوبة إمالئية لدى الطالب -1
 .مي فيه الوالء للوطن مما يحفزه على تعلمهاأن يتضمن جمالً ترسخ القيم اإلسالمية وتن -2

  .أن تشمل جميع األهداف الموضوعة للبرنامج -3
  .أن تكون األمثلة واضحة وممثلة للقاعدة وال تكون شاذة عنها -4
  . أن تحتوي على تقويمات مستمرة مع خطوات البرنامج -5

  
  : األسس الخاصة بطرائق التدريس–ثالثاً 

ألنشطة التي يقوم بها المعلم أثناء تفاعله مع عناصر الموقـف           اإلجراءات وا "طرائق التدريس هي    
، أو تخطيط  لعمل مشروع معـين      ، أو طرح أسئلة  ، بما في ذلك المتعلمين؛ لتحديد مشكلة     ، التعليمي

  )249 :1996،عفانة". (أو محاولة الكتشاف قاعدة أو مبدأ معين
بـشكل يمكّـن التالميـذ مـن     ، عليميـة وتتركز أهمية طريقة التدريس في كيفية استغالل المادة الت   "

الوصول إلى الهدف الذي ترمي إليه؛ لذلك فإن كفاءة المعلم متوقفة على مدى قدرته علـى تحديـد                  
 )189 :2001عليمات وأبو جاللة،" (نوع طريقة التدريس المناسبة لتعلم تالميذه

 :واستخدم الباحث طرائق واستراتيجيات متعددة في تنفيذ البرنامج منها
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  : التعليم المبرمج-1
نوع من التعلم الفردي المبني على نظرية سكنر في الـتعلم القائمـة علـى تهيئـة المثيـرات        "

وفيه يتم تقسيم المـادة التعليميـة إلـى         ، المشروطة للمتعلم كي يستجيب لها باستجابات مناسبة      
اإلجابـة  وتعزز  ،  حيث يعقب كل إطار سؤال لإلجابة عنه       – األطر   -مجموعة من الخطوات    

فهو ، فالتعليم المبرمج يقوم على أساس تدعيم وتعزيز االستجابات الصحيحة        ، بالمعرفة الفورية 
  )939 :3مج :2004، إبراهيم". (يقوم على أساس أن النجاح يولد المزيد من النجاح

أو المهمة المراد تعلمهـا إلـى       ، وتعتمد طريقة التعليم المبرمج على تقسيم الموضوع الدراسي       
عة من الخطوات المرتبة ترتيباً منطقياً متسلسالً تهدف في مجملها إلى تحقيـق أهـداف               مجمو

إما على شكل مادة مكتوبـة أو  ، وتعرض هذه المهمة أو الموضوع على الطالب ، تعليمية محددة 
يعطى فـي   ، وينتقل الطالب في تعلمه من خطوة إلى أخرى انتقاالً تدريجياً         ، مسموعة أو مرئية  

  .إلخباره عن صحة استجابته أو خطئها، ة راجعة فوريةنهايتها تغذي
وكل خطوة  ، وفي هذا النوع من التعلم ترتب المواد التعليمية في خطوات صغيرة مرتبة منطقياً            

ويزود ، تزود المتعلم بمعلومات وتطلب إليه أن يستجيب لهذه المعلومات        ، أو إطار في البرنامج   
  ) 285 :2002، جابر". (ابته أو خطئهاالمتعلم بتغذية راجعة تتصل بصحة استج

  
  : طريقة الرزم التعليمية المبرمجة-2
تنظم المادة التعليمية في حقيبة أو رزمة بحيث تتضمن هـذه الحقيبـة أو الرزمـة األهـداف                  "

والتمارين التـي   ، ومحتويات المادة الدراسية والنشاطات التي على الطالب القيام بها        ، التعليمية
واألدوات والوسائل التي عليـه أن يـستخدمها        ، المقررات والمراجع المطلوبة  عليه أن يحلها و   

واالختبارات التقويمية ونماذج اإلجابة الصحيحة وأسلوب تقويم الطالب في إعطائـه عالمتـه             
  )196 :2002،دروزة". (النهائية أو معدله الفعلي

  
  : طريقة األهداف السلوكية -3
ألنها تسير في الـدرس     ، لتربويون لما لها من إيجابيات    هذه الطريقة من الطرق التي يفضلها ا      "

بصورة منتظمة بحيث يتم إنجاز كل هدف وتقويمه ثم االنتقال للذي يليه، هـذا يجعـل المعلـم          
  ) 37 :1997،زقوت". (يشعر باالرتياح لتحقيق الهدف العام من الدرس
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  : طريقة التعليم الخصوصي-3
 أحدهما يأخذ دور المعلم واآلخر يأخذ دور الطالب وإذا          طريقة تفاعلية تتم بين شخصين    "وهي  

عليه أن يكون قد أتقن الهدف التعليمي كي يتسنى له تعليم الطالب            ، كان الطالب هو نفسه المعلم    
  )193 :2002،دروزة". (الذي لم يتقن الهدف بعد

  : الخرائط المفاهيمية -4
 تحاول أن تعكس تنظيم المفاهيم في       رسوم تخطيطية تدل على العالقات بين المفاهيم وهي       "هي  

. مساعدة الطالب على تنظيم المعرفة التـي تلقاهـا   : ومن أهم مزاياها  ، فرع من فروع المعرفة   
  )890 :3مج :2004،إبراهيم(

ولقد استفاد الباحث من هذه الطرائق جميعها واستخدمها في تطبيق البرنامج حيث وظف كل              * 
ب الموقف التعليمي للوصول لعـالج لـصعوبات تعلـم          طريقة في مكانها ووقتها المناسب حس     

  .  اإلمالء بأسبابها المختلفة
  

  :واستفاد الباحث في تطبيق البرنامج من طرائق التدريس التالية* 
  : المحاضرة واإللقاء-1
حيث يقوم المعلـم بتقـديم المـادة    ، وهي أسلوب قديم واسع االنتشار يقصد به عرض المادة لفظياً         "

  )242 :1997،األغا وعبد المنعم". (رها وتلخيصها أحياناًوشرحها وتفسي
فقد ، ورغم ما ينسب للطريقة من عيوب ومآخذ إال أن لهذه الطريقة مواقف ومناسبات تستخدم فيها              "

يلجأ لها المعلم في حاالت الشرح والتوضيح والتفسير بغية إظهار األفكار الرئيـسة مـن الـدرس                 
كما يستخدمها المعلم في وصـف ظـاهرة مـا يـراد         ،  وعناصره واالنتقال التدريجي إلى جزئياته   

أنها ذات فعالية كبيرة في نقل المعلومات وتبسيطها والوصـول          : ومن مزاياها ، تعريف التالميذ بها  
وتختصر الوقت والجهـد    ، كما تستخدم في تدريس اللغة العربية     ، إلى عقول المتعلمين بأيسر السبل    

  )35-33 :1999،زقوت.(ما يراه مناسباً لمستوى طالبهويمكن للمعلم التحكم فيها وفق 
  : المناقشة والحوار-2
وهي طريقة قديمة حديثة تُعرف بأنها طريقة لفظية يتم فيها تبادل المعلومات واألفكـار الختيـار                "

أنسب الحلول أو اإلجابات لمشكلة ما أو سؤال محير وهي تستخدم في تدريس الكثير مـن المـواد                
  )179 :2004،األغا واللولو (.الدراسية
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أو طريقـة   ، ويطلق عليها طريقة الـسؤال والجـواب      ، وتقوم هذه الطريقة على السؤال والجواب     "
ومـع أن كـل طـرق    ، وذلك؛ ألن السمة الغالبة على هذه الطريقة هي النقاش والحـوار         ، الحوار

 من السؤال والجواب منطلقاً     إال أن طريقة المناقشة تتخذ    ، التدريس تقريباً ال تخلو من طرح األسئلة      
  )36 – 35 :1999،زقوت". (لمعالجة النشاط التعليمي

وتعطي الفرصة للتالميـذ للمـشاركة      ، أنها تزيد من التفاعل الصفي    : ومن مزايا هذه الطريقة   "
، وتنمي االتجاهات العلمية كاحترام آراء اآلخرين     ، وتوفر المجال للتفاعل االجتماعي   ، اإليجابية

  )245 :1997،األغا وعبد المنعم". (واطن القوة والضعف لدى التالميذوتكشف عن م
  
  : الطريقة االستقرائية -5
االستقراء طريقة من طرق التفكير الطبيعية التي يسلكها العقل حين ينتقل من حقائق مـشاهدة               "

، موفيها ينتقل الفكر من الجزء إلى القانون العا       ، أو معلومة إلى حقائق غير مشاهدة أو مجهولة       
  )210 :1993،شحاتة". (ومن حاالت خاصة إلى أحكام عامة

ولهـا  ، أما في التدريس فهي طريقة تبدأ بذكر األمثلة وتتدرج حتى يصل الطالب إلى القاعـدة          "
وهـي خطـوات   ، )التطبيـق ، االستنباط، الربط، العرض، التمهيد: (خمس خطوات رئيسة هي 

أنها تهتم بالتسلـسل    : ايا هذه الطريقة  ومن مز ، تعرف عند بعض التربويين بخطوات هربارت     
وهـي تنـشط    ، كما أنها تهتم باإلثارة والتـشويق     ، والترتيب المنطقي في عرض المادة العلمية     

  )43-41 :1999،زقوت". (تفكير المتعلم وتصلح لتدريس فروع مبحث اللغة العربية
  
  : الطريقة القياسية -6
هي تعتمـد علـى     ،  ثم تأتي األمثلة للقياس عليها     هي الطريقة التي تبدأ بالقاعدة أو المبدأ العام       "

أساس أن الطالب إذا عرف القانون أو المبدأ يستطيع أن يطبقه على أمثلة متنوعة بعـد ذلـك                  
وسرعة الوصول إلـى نهايـة      ، سهولة تنفيذها : ومن مزاياها ، وهي تسير من الكل إلى الجزء     

وهي تمكن المتعلمـين مـن إدراك       ، ةومناسبتها للفصول الدراسية ذات األعداد الكبير     ، الدرس
". الحقائق والقوانين واستيعابها ألنه ليس بمقدور كل متعلم أن يستنتج القوانين والمبادئ بنفـسه             

  )40-39 :1999،زقوت(
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  :  األسس الخاصة بالتقويم–رابعاً 
راعى الباحث أن يقيس التقويم ما وضع من أجل قياسه وبذلك يسهم في تثبيـت القاعـدة فـي               

هن وتصحيح المفاهيم الخطأ ويصبح جزءاً من عملية التعليم من خالل التطبيق العملـي وأن          الذ
تكون التقويمات واضحة وشاملة لجميع أهداف البرنامج ومتنوعة في الشكل والمـضمون بمـا        
يتناسب مع الموضوعات والمهارات وأن تواكب الدرس في جميع خطواته بحيـث يتبـع كـل      

ي ويختم كل درس بتقويم نهائي يطمئن الباحث على إتقـان التالميـذ             هدف سلوكي بتقويم بنائ   
  .المهارات الكتابية

  
 : األسس الخاصة بالوسائل التعليمية–خامساً 

اقتصرت الوسائل التعليمية في البرنامج على أوراق العمل المقدمة في كراسـة الطالـب؛ التـي            
 في مـدارس وزارة التربيـة والتعلـيم         أعدها الباحث؛ وذلك للتغلب على قلة الوسائل واألجهزة       

ولما ارتآه الباحث من خالل خبرته في مجال التدريس مـن إمكانيـة             ، وصعوبة توفرها ، العالي
تحقيق نتائج أفضل من التي تحققها الحواسيب أو أجهزة ووسائل أخرى مكلفة؛ إذا تـم إعـدادها         

، لة تواجه التعليم في فلـسطين     وتوظيفها بطريقة مناسبة؛ وبذلك يحاول الباحث التغلب على مشك        
وهي نقص االعتمادات المالية مما أدى إلى نقص األجهزة في المدارس الفلسطينية وإيجاد حلول              
من خالل وسائل متوفرة في البيئة الفلسطينية ويسهل تناولها واستخدامها بسهولة لكل طالب وفي              

  .كل وقت ومكان دون محاذير وبكلفة بسيطة
  
  :برنامج  مرحلة إنتاج ال-3

البرنامج الذي يتم إنجازه بالمرحلـة الـسابقة خطـوة         ) سيناريو( وهي المرحلة التي يتم فيها تنفيذ       
بخطوة وتمثّل ذلك في كراسة الطالب وهي عبارة عن كراسة أعد فيها الباحـث الـدروس التـي                  

ملحق انظر  : تحتوي على صعوبات في مبحث اإلمالء وتتكون من ستة دروس تم تنظيمها كما يلي             
  )5(رقم 

  . األهداف السلوكية التي يجب أن يتقنها الطالب بعد االنتهاء من الدرس-1
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 خريطة مفاهيمية لتوضيح العالقة الكلية بين مفـردات الـدرس مـن مهـارات ومفـاهيم                 -2
والعالقات الجزئية بينها لتكون عند الطالب رؤية شمولية للدرس ويمكن العودة إليها أثنـاء         

  .القات ثم يعود إليها المعلم في نهاية الدرس ليلخصه من خاللهاالشرح لربط الع
 التعليم القبلي للمهارة وذلك بشرح المهارات السابقة التي ال يتقنها الطالب ولكـن يجـب أن                 -3

  .يبنى عليها الهدف السلوكي الجديد المراد شرحه
  . يتم تناولها كل على حدة تجزئة الهدف العام للدرس إلى أهداف سلوكية مرتبة ترتيباً منطقياً-4
واألشكال التوضيحية؛ التي تـساعد     ،  شرح الهدف السلوكي وذلك؛ من خالل األمثلة المناسبة        -5

، على فهمه؛ ثم شرح مفصل للمهارة بأسلوب مبسط يستطيع الطلبة ذوو صعوبات الـتعلم فهمـه           
رح بنفس الطريقـة أو     مع اختيار طريقة أو طرائق التدريس المناسبة لشرحه وإمكانية إعادة الش          

 .بطرائق مغايرة تتناسب مع عناصر الموقف التعليمي

،  تدريبات عملية متنوعة يجيب عنها الطالب بنفسه بصورة فردية أو في نظـام مجموعـات               -6
وتطبيقاً لها تمكن المعلم والطالب من معرفة مدى إتقـان الطالـب لهـذه              ، وتكون ممثلة للمهارة  

وينـاقش  ، عاد المعلم ليشرح المهـارة بطريقـة أخـرى     ، ي اإلجابة فإن تعثر الطالب ف   ، المهارة
وال ينتقل به إلى مهارة جديدة حتـى        ، أو تدريبات مماثلة  ، ثم يعطيه نفس التدريبات   ، الطالب فيها 

 .   يتأكد من إتقانه للمهارة السابقة

 . االنتقال للهدف السلوكي التالي وتناوله بنفس الطريقة حتى نهاية الدرس-7

ومختلفـة درجـة    ، عبارة عن أسئلة موضوعية منوعة على الدرس بالكامـل        ، قويم ختامي  ت -8
تـصلح ألن   ) التذكر والفهم والتطبيق والتحليل والتركيب والتقـويم      (وتقيس مستويات   ، الصعوبة

 .       تكون مؤشراً على مدى إتقان الطالب لهذا الدرس

 .س األول حتى نهاية كراسة الطالبوتناوله بنفس نمط الدر،  االنتقال للدرس التالي-9

 . تغذية راجعة تواكب جميع مراحل شرح الدرس-10

  
 : مرحلة تطوير البرنامج-4

بعد االنتهاء من إنتاج البرنامج في صورته األولية، تم اختبار البرنامج على عـدد مـن الطلبـة           
طالباً مـن   ) 39(من  يمثلون متوسط مجتمع الدراسة المستهدف وتم اختيار عينة عشوائية مكونة           

وهي خارج عينة الدراسة وذلك لتحقيق األهداف       ) 7/1(طلبة مدرسة عبد الكريم الكرمي الصف       
 :التالية 
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 .التأكد من مالءمة طريقة عرض دروس البرنامج لتالميذ الصف السابع األساسي -

  .التأكد من مالءمة البرنامج وإمكانية تفاعل وتجاوب الطالب معه -
  .ة تنفيذ البرنامجالتأكد من إمكاني -

  .   وبناء على ذلك تم تحديد المشاكل التي واجهت الباحث من خالل المالحظة المباشرة لهم
ومن ثم إجراء التعديالت الالزمة لتقوية البرنامج، بعد ذلك تم عرضـه علـى مجموعـة مـن          

   ). 2( انظر الملحق رقم . المحكمين المتخصصين
  .ورة النهائية للمالحظات والتحكيمثم تم تطوير البرنامج بناء على الص

 :وقد راعى الباحث عدة نقاط أثناء إعداد وإنتاج البرنامج التعليمي هي 

  .تنوع أساليب وأشكال األسئلة التي يحتويها البرنامج  * 
 يوفر البرنامج للطالب معرفة اإلجابة الصحيحة بمجرد االنتهاء من إجابته  * 

  .ية التعلم      على السؤال، فيعزز ذلك عمل
  .التدرج من القليل إلى الكثير ومن البسيط إلى المركب ومن السهل إلى الصعب  * 
  .التدريب، والمحاكاة: اعتماد أنماط مختلفة للتدريس في العملية التعليمية منها  * 

  
 "  )6( انظر ملحق "بناء االختبار التحصيلي : رابعاً

 
وبناء االختبـارات التحـصيلية فيهـا        ، الدراسات السابقة تم بناء االختبار بعد اطالع الباحث على        

فقرة يجاب عنها بطريقـة     ) 34(وتكون االختبار من    ، واألدب التربوي المتعلق بموضوع الدراسة    
فهي يمكن أن تغطـي     ، االختيار من متعدد؛ ألنها طريقة تتناسب مع الهدف من االختبار التحصيلي          

جعل االختبار يتصف بالشمول في قياس جوانـب الـسلوك   مما ي، محتوى الدروس المحددة بالكامل 
وفعاليتـه  ، واستخراج نتائجه ، وسرعة تصحيحه ، وسهولة، وخلوه من ذاتية التصحيح   ، المراد قياسه 

  . في تشخيص أخطاء الطلبة
وأعد الباحث جدول مواصفات حدد فيه المباحث التي سيبني عليها االختبار ثم حلل محتـوى تلـك          

ووضـع  ، بناء على عدد المهارات المتضمنة فيهـا      ، وزن النسبي لها في االختبار    المباحث وحدد ال  
حتى ، موزعة بطريقة عشوائية  ، منها إجابة واحدة فقط صحيحة    ، الباحث لكل سؤال أربعة خيارات    

وروعي أن يكون السؤال واضحاً ومحدداً وأن تكون البدائل         ، ال يكون للتخمين أي أثر على النتائج      
وأن ، وأن تخلو الفقرات من أي مؤشرات تدل على اإلجابة الـصحيحة          ، ت متداخلة وليس، متجانسة
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وأن يبـدأ االختبـار     ، وأن تقيس كل فقرة هدفاً تعليمياً واحـداً       ، تكون اإلجابات متقاربة في الطول    
وأن تتنوع أسئلة االختبار إلى أسئلة      ، واالهتمام، لتشجيع الطالب على االستمرار   ، بأسئلة سهلة نسبياً  

أنظـر جـدول    . واالختبار القبلي له نفس صـورة االختبـار البعـدي         . أو تطبيق ، أو فهم ، ذكرت
 )10(المواصفات جدول رقم 

  
  :تحديد زمن االختبار التحصيلي* 

  تم حساب الزمن الذي يحتاجه الطالب لإلجابة عن فقرات االختبار عن طريق المتوسط الحسابي              
الختبار فكان زمن متوسط المدة الزمنية التـي اسـتغرقها          لزمن تقديم طلبة العينة االستطالعية ل     

 :وذلك بتطبيق المعادلة التالية. دقيقة) 35(أفراد العينة االستطالعية يساوي 

  
  زمن إجابة الطالب األخير+ زمن إجابة الطالب األول =    زمن إجابة االختبار 

                                                  2     
  
  : معامل التمييز ودرجة الصعوبة-ي

  بعد أن تم تطبيق االختبار التحصيلي على طلبة العينة االستطالعية تم تحليل نتائج إجابات الطلبة               
  :على أسئلة االختبار التحصيلي ، وذلك بهدف التعرف على 

  .معامل التمييز لكل سؤال من أسئلة االختبار -
  .معامل صعوبة كل سؤال من أسئلة االختبار -

من %) 27(وقد تم ترتيب درجات الطلبة تنازلياً بحسب عالماتهم في االختبار التحصيلي، و أخذ              
مع العلم بأنه تـم  .  طالب كمجموعة عليا، وكذلك كمجموعة دنياx  30 = ( 8%27. (عدد الطلبة

  .اعتبار درجة واحدة لكل فقرة من فقرات االختبار 
  

 :معامل التمييز  

 " .ختبار على التمييز بين الطلبة الممتازين والطلبة الضعاف قدرة اال: " ويقصد به

  :تم حساب معامل التمييز حسب المعادلة التالية   
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     عدد المجيبين بشكل صحيح من الفئة الدنيا –                                  عدد الطلبة المجيبين بشكل صحيح من الفئة العليا      

  =                مييز      معامل الت
                                              عدد أفراد الفئة العليا                                              عدد أفراد الفئة الدنيا

  
) 8(وبتطبيق المعادلة السابقة تم حساب معامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختبـار، والجـدول                

  . التمييز لكل فقرة من فقرات االختباريوضح معامل
  )8(الجدول 

  معامالت التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار
 معامالت التمييز م معامالت التمييز م
1 0.25 18 0.75 

2 0.25 19 0.25 

3 0.50 20 0.50 

4 0.25 21 0.50 

5 0.50 22 0.50 

6 0.50 23 0.25 

7 0.50 24 0.63 

8 0.63 25 0.25 

9 0.25 26 0.25 

10 0.25 27 0.25 

11 0.75 28 0.25 

12 0.75 29 0.25 

13 0.63 30 0.25 

14 0.38 31 0.25 

15 0.63 32 0.25 

16 0.63 33 0.25 

17 0.63 34 0.38 

  0.42 معامل التمييز الكلي

  
) 0.75-0.25(يتضح من الجدول السابق أن معامالت التمييز لفقرات االختبار قد تراوحـت بـين     

، وعليه تم قبول جميع فقرات االختبار، حيث كانت في الحـد المعقـول مـن             )0.42(بمتوسط بلغ   
  )286: 2000،ملحم. (التمييز حسبما يقرره المختصون في القياس والتقويم

  : ما هو معامل الصعوبة؟-س
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  نسبة الطلبة الذين أجابوا إجابة صحيحة عن الفقرة "   يقصد به -جـ 
  ". النسبة المئوية للراسبين في االختبار: "ويقصد به

  : وتحسب بالمعادلة التالية 
  

  x    100%عدد الذين أجابوا إجابة خاطئة  =        معامل الصعوبة 
             عدد الذين حاولوا اإلجابة

                                              
) 9(بة لكل فقرة من فقرات االختبار، والجـدول         وبتطبيق المعادلة السابقة تم حساب معامل الصعو      

  .يوضح معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار
  

  )9(الجدول 
  معامالت الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار

 معامالت الصعوبة م معامالت الصعوبة م
1 0.38 18 0.63 

2 0.75 19 0.63 

3 0.75 20 0.25 

4 0.50 21 0.75 

5 0.25 22 0.75 

6 0.25 23 0.38 

7 0.25 24 0.56 

8 0.56 25 0.38 

9 0.75 26 0.25 

10 0.75 27 0.75 

11 0.63 28 0.38 

12 0.50 29 0.38 

13 0.44 30 0.25 

14 0.44 31 0.25 

15 0.44 32 0.38 

16 0.69 33 0.25 

17 0.31 34 0.56 
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 0.48  معامل الصعوبة الكلي

  
بمتوسط كلي  ) 0.75 – 0.25(أن معامالت الصعوبة قد تراوحت بين يتضح من الجدول السابق 

وعليه فإن جميع الفقرات مقبولة حيث كانت في الحد المعقول من الصعوبة حسبما ) 0.48(بلغ 
  .يقرره المختصون في القياس والتقويم

  
  Test Validity:  صدق االختبار-1

  صدق المحكمين            : أوالً
ن يقيس االختبار ما وضع لقياسه أي أن االختبار الصادق هو االختبار الذي يقيس              أ"     يقصد به   

وقد تحقق الباحث من صدق االختبار عن طريق عرض االختبار في صـورته             ". ما وضع لقياسه  
األولية على مجموعة من أساتذة المناهج وطرق التدريس في كلية التربية وأساتذة النحو والصرف              

 الجامعات الفلسطينية في محافظات غزة، وعدد من مشرفي ومدرسـي اللغـة             في كلية اآلداب في   
العربية للصف السابع األساسي حيث قاموا بإبداء آرائهـم ومالحظـاتهم حـول مناسـبة فقـرات           
االختبار، ومدى انتماء الفقرات إلى كل بعد من األبعاد األربع لالختبار، وكذلك وضوح صـياغاتها       

  .اللغوية
 يوضح أسماء السادة المحكمين، وفي ضوء تلك اآلراء تم إضافة وحذف بعـض              ) 2(وملحق رقم   

  ) 10(فقرة موزعة كما في الجدول رقم ) 34(الفقرات وتعديل بعضها اآلخر ليصبح عدد الفقرات 
  

  ) 10(جدول 
  جدول مواصفات بناء االختبار التحصيلي يبين عدد الفقرات حسب كل بعد من األبعاد المعرفية

 النسبة المئوية عدد الفقرات التطبيق الفهم تذكرال المجال

 20.59 7 7، 3، 2 6، 5 1،4 ألف الفعل الناقص

 14.71 5 8 12، 10، 9 11 الحروف المحذوفة من الكتابة

، 18، 16، 15 19، 17 همزتا الوصل والقطع
20 

13 ،14 ،21 ،
22 

10 29.41 

 5.88 2 24 23 0 حذف األلف من ما االستفهامية

 8.82 3 27، 25 0 26 "إذن"و" إذ "كتابة

 20.59 7 31، 30، 28 33، 32، 29 34 كتابة همزة ابن وابنة

 100 34 14 13 7 المجموع
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  100 41.18 38.24 20.59 النسبة المئوية

  
  

  Internal Consistency Validity: صدق االتساق الداخلي: ثانياً
جرى "  فقرات االختبار ودرجة االختبار الكلي قوة االرتباط بين درجات كل فقرة من"  ويقصد به 

التحقق من صدق االتساق الداخلي لالختبار بتطبيق االختبار على عينة استطالعية مكونة من 
طالباً، من خارج أفراد عينة الدراسة، وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل ) 39(

الذي تنتمي إليه وذلك باستخدام البرنامج فقرة من فقرات االختبار والدرجة الكلية لالختبار 
  :يوضح ذلك) 11(والجدول ) SPSS (اإلحصائي  

  
  )11(                                 جدول 

 معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات االختبار والدرجة الكلية لالختبار

 م
معامل 
 االرتباط

 م مستوى الداللة
معامل 
 االرتباط

 داللةمستوى ال

 0.01دالة عند  0.534 18 0.01دالة عند  0.804 1
 0.01دالة عند  0.843 19 0.01دالة عند  0.879 2
 0.01دالة عند  0.854 20 0.01دالة عند  0.869 3
 0.01دالة عند  0.608 21 0.01دالة عند  0.895 4
 0.01دالة عند  0.517 22 0.01دالة عند  0.865 5
 0.01دالة عند  0.727 23 0.01دالة عند  0.928 6
 0.01دالة عند  0.502 24 0.01دالة عند  0.933 7
 0.01دالة عند  0.804 25 0.01دالة عند  0.775 8
 0.01دالة عند  0.832 26 0.01دالة عند  0.626 9
 0.01دالة عند  0.865 27 0.01دالة عند  0.854 10
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  0.361) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 28(ر الجدولية عند درجة حرية 
  0.483) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 28( ر الجدولية عند درجة حرية 

، وهـذا يؤكـد أن      )0.01(   يتضح أن جميع فقرات االختبار دالة إحصائياً عند مـستوى داللـة             
 جيدة من االتساق الداخلي، مما يطمئن الباحث إلـى تطبيقـه علـى عينـة                االختبار يتمتع بدرجة  

  .الدراسة

  : ثبات االختبار -2

  : تم تقدير ثبات االختبار على أفراد العينة االستطالعية وذلك باستخدام طرق ثالث هي كما يلي
  : معامل ألفا كرونباخ-أ

ثبات االختبار، حيث حصل على قيمـة          استخدم الباحث معامل ألفا كرونباخ وذلك إليجاد معامل         
وهذا يدل على أن االختبار يتمتع بدرجة عالية من الثبات يطمئن الباحث إلـى       ) 0.979(معامل ألفا   

  .تطبيقه على عينة الدراسة
  : التجزئة النصفية-ب

    تم استخدام درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات االختبار بطريقة التجزئة النـصفية حيـث     
وكذلك درجة الفقرات الزوجية مـن      ، سبت درجة الفقرات الفردية لكل فقرة من فقرات االختبار        احت

وذلك بحساب معامل االرتباط بين النصفين ثم جرى تعديل الطـول باسـتخدام معادلـة               ، الدرجات
وأن معامل االرتبـاط بعـد التعـديل        ) 0.939(سبيرمان براون فكان معامل االرتباط قبل التعديل        

وهذا يدل على أن االختبار يتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحث إلى تطبيقه على               ) 0.969(
  .عينة الدراسة

  

 0.01دالة عند  0.808 28 0.01دالة عند  0.686 11
 0.01دالة عند  0.916 29 0.01دالة عند  0.759 12
 0.01دالة عند  0.770 30 0.01دالة عند  0.727 13
 0.01دالة عند  0.812 31 0.01دالة عند  0.534 14
 0.01دالة عند  0.886 32 0.01دالة عند  0.711 15
 0.01دالة عند  0.895 33 0.01دالة عند  0.587 16
 0.01دالة عند  0.825 34 0.01دالة عند  0.763 17
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  Richardson and Kuder : 21 ريتشارد سون - طريقة كودر-جـ 
استخدم الباحث طريقة ثالثة من طرق حساب الثبات، وذلك إليجاد معامل ثبات االختبـار،              

 لكل بعد من أبعاد االختبار وكذلك لالختبـار       21ودر ريتشارد سون  حيث حصل على قيمة معامل ك     
  : يوضح ذلك ) 12(والجدول :  ككل طبقاً للمعادلة التالية 

  
  )12(                                  الجدول 

  ك2ع = 1   - 21ر  )  م –ك ( م 

  
  التباين :  2      ععدد الفقرات       : المتوسط             ك  :  م  :  حيث أن 

  
  
  )13(الجدول 

  21عدد الفقرات والتباين والمتوسط ومعامل كودر ريتشارد سون 
معامل كودر ريتشارد شون  م 2ع ك االختبار

21 

 0.980 19.967 169.62 34 الدرجة الكلية

  
) 0.980( لالختبار ككل كانـت  21يتضح من الجدول السابق أن قيمة معامل كودر ريتشارد سون         

  .  عالية تطمئن الباحث إلى تطبيق االختبار على عينة الدراسة0هي قيمو
وبذلك تأكد الباحث من صدق وثبات االختبار التحصيلي ، وأصبح االختبار في صـورته النهائيـة            

  )6(انظر ملحق رقم . فقرة ) 34(
  
  

  :ضبط المتغيرات قبل بدء التجريب
جنباً آلثار العوامل الدخيلة التي يتوجـب ضـبطها            انطالقاً من الحرص على سالمة النتائج، وت      

والحد من آثارها للوصول إلى نتائج صالحة قابلة لالستعمال والتعمـيم، تَبنـى الباحـث طريقـة                 
المجموعتين التجريبية والضابطة باختبارين قبل التطبيق، ويعتمدان على تكافؤ المجمـوعتين مـن           
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د العينة، ومقارنة المتوسطات الحـسابية فـي بعـض    خالل االعتماد على االختيار العشوائي ألفرا  
  :لذا قام الباحث بضبط المتغيرات التالية  .المتغيرات

  :متغير العمر. 1
سنة، وتم الرجوع إلـى سـجالت       ) 14-13(أعمار طالب الصف السابع تتراوح ما بين        

ـ              ن أول  األحوال الخاصة بالمدرسة قبل بدء التجريب، واستخرجت متوسطات األعمـار ابتـداء م
م، واالنحرافات المعيارية لمعرفة مدى التجـانس بـين المجموعـة التجريبيـة             2008سبتمبر لعام   

والضابطة كمتغير للدراسة ، وقد تم التأكد من تجانس المجموعة التجريبية والضابطة فـي العمـر                
ث بعدم  لمعرفة داللة الفروق بين المجموعتين وهذا طمأن الباح       ) ت(الزمني لدى الطالب باستخدام     

  .يوضح ذلك)  14(والجدول رقم . وجود فروق بين المجموعتين في العمر الزمني
  

  )14(الجدول 
بين طالب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة قبل البدء . test  T" ت" نتائج اختبار 

  بالبرنامج

االنحراف  المتوسط العدد المجموعة العينة
 المعياري

"ت "   
قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 0.206 13.400 66 تجريبية
 العينة الكلية

 0.210 13.401 70 ضابطة
0.040 0.968 

غير دالة 
 إحصائياً

 0.208 13.403 36 تجريبية ذكور
 عينة الذكور

 0.207 13.408 39 ضابطة ذكور
0.103 0.919 

غير دالة 
 إحصائياً

 0.208 13.397 30 تجريبية إناث
 عينة االناث

 0.216 13.394 31 ضابطة إناث
0.057 0.954 

غير دالة 
 إحصائياً

يتضح من الجدول السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في متغير العمر وعليه فإن ) ∝= 0.05(

  .المجموعتين متكافئتين في العمر
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  :التجريبية مع المجموعة الضابطة في التحصيل العامتكافؤ المجموعة . 2
تم رصد التحصيل العام للطلبة من خالل السجالت المدرسية، قبل بدء التجريب واستخرجت 

 test independent)ت(، وتم استخدام اختبار 2008متوسطات الدرجات ابتداء من أول سبتمبر 
sample يوضح ذلك) 15(دء في التجربة، والجدول  للتعرف على الفروق بين المجموعات قبل الب.  

  
  ) 15(الجدول 

   بين طلبة المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة قبل البدء بالبرنامجT.test" ت"نتائج اختبار

االنحراف  المتوسط العدد المجموعة العينة
"ت "  المعياري  

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 115.159 651.758 66 تجريبية
 العينة الكلية

 145.114 633.886 70 ضابطة
0.792  
 

0.429  
 

غير دالة 
 إحصائياً

 113.211 636.000 36 تجريبية ذكور
 عينة الذكور

 131.112 622.308 39 ضابطة ذكور
0.482 0.631 

غير دالة 
 إحصائياً

 116.523 670.667 30 تجريبية إناث
 عينة االناث

 162.067 648.452 31 ضابطة إناث
0.613 0.542 

غير دالة 
 إحصائياً

  
يتضح من الجدول السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

بين المجموعتين الضابطتين والمجموعتين التجريبيتين في متغير التحصيل الدراسي ) ∝= 0.05(
  .العام، وعليه فإن المجموعات متكافئة في التحصيل العام 

  
  : المجموعة التجريبية مع المجموعة الضابطة في مبحث اللغة العربيةتكافؤ. 3

. تم رصد عالمة مبحث اللغة العربية للطلبة من خالل السجالت المدرسية، قبل بدء التجريب
 test ) ت( ، وتم استخدام اختبار 2009استخرجت متوسطات الدرجات ابتداء من أول سبتمبر 

independent sample الفروق بين المجموعات قبل البدء في التجربة، والجدول  للتعرف على 
  .يوضح ذلك ) 16(
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  ) 16(الجدول 
   بين طلبة المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة قبل البدء بالبرنامجT.test" ت"نتائج اختبار

االنحراف  المتوسط العدد المجموعة العينة
"ت "  المعياري  

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 0.924 8.621 66 تجريبية
 ينة الكليةالع

 0.974 8.514 70 ضابطة
0.656 0.513 

غير دالة 
 إحصائياً

 0.710 8.694 36 تجريبية ذكور
 عينة الذكور

 0.627 8.769 39 ضابطة ذكور
0.484 0.629 

غير دالة 
 إحصائياً

 1.137 8.533 30 تجريبية إناث
 عينة اإلناث

 1.223 8.194 31 ضابطة إناث
1.123 0.266 

غير دالة 
 صائياًإح

  
يتضح من الجدول السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

بين المجموعتين الضابطتين والمجموعتين التجريبيتين في متغير التحصيل في ) ∝= 0.05(
  .ث اللغة العربيةمبحث اللغة العربية وعليه فإن المجموعات متكافئة في التحصيل في مبح

  
  :    ختبار التحصيلي لدى طلبة الصف السابعالتكافؤ في اال.  4

وللتأكد من ذلك تم تطبيق االختبار قبل بدء التجريب واسـتخرجت متوسـطات الـدرجات     
 للتعـرف علـى   T.test independent sample)  ت(، وتم استخدام اختبار 2008ابتداء من أول نوفمبر 
  .يوضح ذلك) 17(عات قبل البدء في التجربة، والجدول الفروق بين المجمو

  : العينة الكلية-أوالً 
  )17(جدول 

 للمقارنة بين طلبة المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة قبل البدء T.test"  ت"نتائج اختبار 
  ختباربتطبيق البرنامج في اال

 المتوسط العدد المجموعة البعد والمستوى المعرفي
االنحراف 

 لمعياريا

قيمة 
 "ت"

  قيمة
  الداللة

مستوى 
 الداللة

غير دالة  0.106 1.629 3.039 6.485 66 تجريبية القطعة
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 المتوسط العدد المجموعة البعد والمستوى المعرفي
االنحراف 

 لمعياريا

قيمة 
 "ت"

  قيمة
  الداللة

مستوى 
 الداللة

 إحصائياً 3.377 5.586 70 ضابطة

 1.493 2.955 66 تجريبية
 ألف الفعل الناقص

 1.421 2.843 70 ضابطة
0.447 0.656 

غير دالة 
 إحصائياً

الحروف المحذوفة من  1.428 2.848  66 تجريبية
 1.501 2.471 70 ضابطة الكتابة

1.499 0.136 
غير دالة 
 إحصائياً

 1.974 4.167 66 تجريبية
 همزتا الوصل والقطع

 2.166 4.129 70 ضابطة
0.107 0.915 

غير دالة 
 إحصائياً

حذف األلف من ما  0.638 0.485 66 تجريبية
 0.581 0.443 70 ضابطة االستفهامية

0.402 0.689 
غير دالة 

 ئياًإحصا

 0.810 0.924 66 تجريبية
 "إذن"و" إذ"كتابة 

 0.767 0.814 70 ضابطة
0.813 0.417 

غير دالة 
 إحصائياً

 1.291 2.106 66 تجريبية
 كتابة همزة ابن وابنة

 1.254 2.143 70 ضابطة
-0.169 0.866 

غير دالة 
 إحصائياً

 1.460 2.500 66 تجريبية
 تذكر

 1.430 2.314 70 ضابطة
0.749 0.455 

غير دالة 
 إحصائياً

 1.969 4.970 66 تجريبية
 فهم

 1.985 4.829 70 ضابطة
0.416 0.678 

غير دالة 
 إحصائياً

 2.370 6.015 66 تجريبية
 تطبيق

 2.573 5.700 70 ضابطة
0.742 0.460 

غير دالة 
 إحصائياً

 5.010 12.864 66 تجريبية
 التطبيق مع القطعة

 5.316 11.286 70 ضابطة
1.779 0.078 

غير دالة 
 إحصائياً

 4.912 13.485 66 تجريبية
 المجموع بدون قطعة

 4.729 12.843 70 ضابطة
0.776 0.439 

غير دالة 
 إحصائياً

 7.273 20.333 66 تجريبية
 المجموع بالقطعة

 7.262 18.429 70 ضابطة
1.528 0.129 

غير دالة 
 إحصائياً
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يتضح من الجدول السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى داللـة             
بين طالب المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في أبعـاد االختبـار والدرجـة       ) ∝= 0.05(

  .الكلية لالختبار، وعليه فإن المجموعتين متكافئتان في االختبار

  

  : عينة الذكور-ثانياً 
  ) 18(الجدول 

 للمقارنة بين طالب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة قبل البدء T.test"  ت"نتائج اختبار 
  ختباربالبرنامج في اال

 المتوسط العدد المجموعة البعد والمستوى المعرفي
االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 "ت"

  قيمة
  الداللة

مستوى 
 الداللة

تجريبية 
 ذكور

36 5.694 2.847 

 القطعة
ضابطة 
 ذكور

39 4.590 3.201 

1.574 0.120 
غير دالة 
 إحصائياً

تجريبية 
 ذكور

36 3.028 1.797 

 ألف الفعل الناقص
ضابطة 
 ذكور

39 2.744 1.601 

0.724 0.471 
غير دالة 
 إحصائياً

تجريبية 
 ذكور

36 2.361 1.125 
الحروف المحذوفة من 

ضابطة  الكتابة
 ذكور

39 2.282 1.503 

0.256 0.799 
غير دالة 
 ياًإحصائ

تجريبية 
 ذكور

36 3.333 1.493 
 همزتي الوصل والقطع

 1.260 3.205 39ضابطة 

0.403 0.688 
غير دالة 
 إحصائياً
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 المتوسط العدد المجموعة البعد والمستوى المعرفي
االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 "ت"

  قيمة
  الداللة

مستوى 
 الداللة

 ذكور

تجريبية 
 ذكور

36 0.333 0.535 
حذف األلف من ما 

ضابطة  االستفهامية
 ذكور

39 0.410 0.549 

0.614 0.541 
غير دالة 
 إحصائياً

تجريبية 
 ذكور

36 0.722 0.849 

 "إذن"و" إذ"كتابة 
ضابطة 
 ذكور

39 0.718 0.759 

0.023 0.982 
غير دالة 
 إحصائياً

تجريبية 
 ذكور

36 1.667 1.287 

 كتابة همزة ابن وابنة
ضابطة 
 ذكور

39 2.000 1.192 

1.164 0.248 
غير دالة 
 إحصائياً

تجريبية 
 ذكور

36 2.194 1.451 

 تذكر
ضابطة 
 ذكور

39 2.026 1.442 

0.505 0.615 
غير دالة 
 إحصائياً

تجريبية 
 ذكور

36 4.306 1.818 

 فهم
ضابطة 
 ذكور

39 4.487 1.790 

0.436 0.664 
غير دالة 
 إحصائياً

تجريبية 
  ذكور

36 4.944 2.013 

 تطبيق
ضابطة 
 ذكور

39 4.846 2.368 

0.193 0.848 
غير دالة 
 إحصائياً
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 المتوسط العدد المجموعة البعد والمستوى المعرفي
االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 "ت"

  قيمة
  الداللة

مستوى 
 الداللة

تجريبية 
 ذكور

36 10.639 4.230 

 لتطبيق مع القطعةا
ضابطة 
 ذكور

39 9.436 4.806 

1.147 0.255 
غير دالة 
 إحصائياً

تجريبية 
 ذكور

36 11.444 4.391 

 المجموع بدون قطعة
ضابطة 
 ذكور

39 11.359 4.113 

0.087 0.931 
غير دالة 
 إحصائياً

تجريبية 
 ذكور

36 17.139 6.343 

 المجموع بالقطعة
ضابطة 
 ذكور

39 15.949 6.312 

0.814 0.418 
غير دالة 
 إحصائياً

يتضح من الجدول السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى داللـة             
بين طالب المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في أبعـاد االختبـار والدرجـة       ) ∝= 0.05(

  .موعتين متكافئتان في االختبارالكلية لالختبار، وعليه فإن المج

  

  :     عينة اإلناث-ثالثاً 
  ) 19(جدول 

 للمقارنة بين طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة قبل البدء T.test"  ت"نتائج اختبار 
  ختباربالبرنامج في اال

 المتوسط العدد المجموعة البعد والمستوى المعرفي
االنحراف 
 المعياري

 "ت"قيمة 
  قيمة
  الداللة

مستوى 
 الداللة

غير دالة  0.102 1.662 3.339 8.233 30تجريبية  القطعة
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 المتوسط العدد المجموعة البعد والمستوى المعرفي
االنحراف 
 المعياري

 "ت"قيمة 
  قيمة
  الداللة

مستوى 
 الداللة

 إناث

ضابطة 
 إناث

31 6.839 3.216 
 إحصائياً

تجريبية 
 إناث

30 2.867 1.042 

 ألف الفعل الناقص
ضابطة 
 إناث

31 2.968 1.169 

0.356 0.723 
غير دالة 
 إحصائياً

تجريبية 
 إناث

30 3.433 1.547 
الحروف المحذوفة من 

ضابطة  لكتابةا
 إناث

31 2.710 1.488 

1.863 0.067 
غير دالة 
 إحصائياً

تجريبية 
 إناث

30 5.167 2.036 

 همزتا الوصل والقطع
ضابطة 
 إناث

31 5.290 2.506 

0.211 0.834 
غير دالة 
 إحصائياً

تجريبية 
 إناث

30 0.667 0.711 
حذف األلف من ما 

ضابطة  االستفهامية
 إناث

31 0.484 0.626 

1.067 0.290 
غير دالة 
 إحصائياً

تجريبية 
 إناث

30 1.167 0.699 

 "إذن"و" إذ"كتابة 
ضابطة 
 إناث

31 0.935 0.772 

1.225 0.225 
غير دالة 
 إحصائياً

 كتابة همزة ابن وابنة
تجريبية 
 إناث

30 2.633 1.098 0.995 0.324 
غير دالة 
 إحصائياً
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 المتوسط العدد المجموعة البعد والمستوى المعرفي
االنحراف 
 المعياري

 "ت"قيمة 
  قيمة
  الداللة

مستوى 
 الداللة

ضابطة 
 إناث

31 2.323 1.326 

تجريبية 
 إناث

30 2.867 1.408 

 تذكر
ضابطة 
 إناث

31 2.677 1.351 

0.536 0.594 
غير دالة 
 إحصائياً

تجريبية 
 إناث

30 5.767 1.870 

 فهم
ضابطة 
 إناث

31 5.258 2.160 

0.982 0.330 
غير دالة 
 إحصائياً

تجريبية 
 إناث

30 7.300 2.136 

 تطبيق
ضابطة 
 إناث

31 6.774 2.446 

0.893 0.375 
غير دالة 
 إحصائياً

تجريبية 
 إناث

30 15.533 4.599 

 التطبيق مع القطعة
ضابطة 
 إناث

31 13.613 5.071 

1.548 0.127 
غير دالة 
 إحصائياً

تجريبية 
  إناث

30 15.933 4.409 

 المجموع بدون قطعة
ضابطة 

 ناثإ
31 14.710 4.852 

1.030 0.307 
غير دالة 
 إحصائياً

تجريبية 
 إناث

30 24.167 6.492 
 المجموع بالقطعة

 7.266 21.548 31ضابطة 

1.482 0.144 
غير دالة 
 إحصائياً
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 المتوسط العدد المجموعة البعد والمستوى المعرفي
االنحراف 
 المعياري

 "ت"قيمة 
  قيمة
  الداللة

مستوى 
 الداللة

 إناث

يتضح من الجدول السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى داللـة             
يبية في أبعـاد االختبـار والدرجـة    بين طالب المجموعة الضابطة والمجموعة التجر   ) ∝= 0.05(

  .الكلية لالختبار، وعليه فإن المجموعتين متكافئتان في االختبار

  :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة
  :تم في هذه الدراسة استخدام األساليب اإلحصائية التالية

  التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية -1
 للتعرف إلى الفروق بين T.test independent sample""تين لعينتين مستقل" ت"اختبار  -2

  .المجموعتين التجريبية والضابطة للتحقق من الفرضين األول والثاني
للتعرف إلى الفروق بين التطبيقين " T.test paired sample"لعينتين مرتبطتين " ت"اختبار  -3

تحقق من الفرضين الثالث القبلي والبعدي ألدوات الدراسة على المجموعة التجريبية، لل
  .والرابع

تحليل التباين الثنائي وذلك الختبار صحة الفرض الرابع الذي يقيس التفاعل بين الطريقة  -4
 . والجنس

 . إليجاد حجم التأثير في الفرض الثانيdمعامل إيتا، و -5
 " Pearson  " إليجاد صدق االتساق الداخلي تم استخدام معامل ارتباط بيرسون  -6
مل الثبات تم استخدام معامل ارتباط سبيرمان براون للتجزئة النصفية إليجاد معا -7

 .المتساوية، ومعادلة جتمان للتجزئة النصفية غير المتساوية، ومعامل ارتباط ألفا كرونباخ
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  الفصل الخامس
 نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها 

  والتوصيات والمقترحات
  
  
  

  .مناقشة الفرضية األولـى* 
  .ة الفرضية الثانيـةمناقش* 
  .مناقشة الفرضية الثالثـة* 
 .مناقشة الفرضية الرابعة* 
 .تـوصيـات الـدراسـة* 
 .مـقتـرحات الـدراسـة* 
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

والتـي  ، تناول هذا الفصل نتائج الدراسة وتفسيرها وذلك بعرض تساؤالت الدراسـة وفرضـياتها        
طة والتجريبية؛ ثم عرض نتائج كل تساؤل وتفسيره والتحقق من          الضاب: أجريت على أفراد العينتين   

، ثم تقديم التوصـيات والمقترحـات الالزمـة       ، (SPSS)صحته وذلك باستخدام البرنامج اإلحصائي      
، وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى فعالية برنامج مقترح لعالج صعوبات تعلـم اإلمـالء               

  .افظة خان يونسبمح، لدى طلبة الصف السابع األساسي
بعد التعرف على مدى فعالية البرنامج المقترح في عالج صعوبات تعلم ، وتحددت مشكلة الدراسة

في محافظة خان يونس؛ وذلك ما سيتضح في هذا ، لدى طلبة الصف السابع األساسي، اإلمالء
ل التعرف  وتم توضيح إجابة األسئلة الفرعية في الفصل السابق من خال- إن شاء اهللا -الفصل 

على صعوبات تعلم اإلمالء؛ من وجهة نظر معلمي اللغة العربية؛ لدى طلبة الصف السابع 
استبانة نصف مفتوحة : ومستوى صعوبات تعلم تلك المهارات؛ والتي تمت بأداتين هما، األساسي

، واختبار تشخيصي عبارة عن جمل إمالئية؛ تتضمن المهارات اإلمالئية، عرضت على المعلمين
  . في الفصل الدراسي األول، صف السابع األساسيلل

لدى طلبة الصف الـسابع     ،  وتم تعريف البرنامج المقترح في عالج صعوبات تعلم اإلمالء        
  .من خالل شرح مفصل لطبيعة هذا البرنامج في الفصل الرابع، األساسي

  :وتم في هذا الفصل اإلجابة عن أسئلة الدراسة التالية
بين متوسط درجات  a ≥  (0.05(داللة إحصائية عند مستوى  هل توجد فروق ذات -1

الذين يدرسون موضوعات اإلمالء التـي تحتـوي        (تحصيل طلبة المجموعة التجريبية     
ومتوسط درجـات تحـصيل     ) على صعوبات تعلم من خالل برنامج المعالجة المقترح       

ـ        (طلبة المجموعة الضابطة     ى الذين يدرسون موضوعات اإلمـالء التـي تحتـوي عل
 تعزى لمتغير الطريقة؟ ) صعوبات تعلم بالطريقة التقليدية

بين متوسط درجـات   a ≥ (0.05( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         -2
الذين يدرسون موضوعات اإلمالء التـي تحتـوي        (تحصيل طلبة المجموعة التجريبية     

بار قبل وبعد تطبيق    على االخت ) على صعوبات تعلم من خالل برنامج المعالجة المقترح       
  البرنامج؟

بين متوسط درجات تحصيل     a ≥ (0.05( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          -3
الذين يدرسون موضوعات اإلمالء التي تحتوي على صعوبات تعلم         (طلبة المجموعة التجريبية    
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لتجريبية في  ومتوسط درجات تحصيل طالبات المجموعة ا     ) من خالل برنامج المعالجة المقترح    
  التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي تعزى لمتغير الجنس؟

بين متوسط درجات تحصيل     a ≥ (0.05( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          -4
  طلبة الصف السابع األساسي تعزى للتفاعل بين الطريقة والجنس؟

  :وتم التحقق من فرضيات الدراسة التالية
بين متوسـط درجـات    a ≥  (0.05(داللة إحصائية عند مستوى  ال توجد فروق ذات -

الذين يدرسون موضوعات اإلمالء التـي تحتـوي        (تحصيل طلبة المجموعة التجريبية     
ومتوسط درجـات تحـصيل     ) على صعوبات تعلم من خالل برنامج المعالجة المقترح       

ـ          (طلبة المجموعة الضابطة     ى الذين يدرسون موضوعات اإلمـالء التـي تحتـوي عل
 . تعزى لمتغير الطريقة) صعوبات تعلم بالطريقة التقليدية

بين متوسـط درجـات      a ≥ (0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          -
الذين يدرسون موضوعات اإلمالء التـي تحتـوي        (تحصيل طلبة المجموعة التجريبية     

ار قبل وبعد تطبيق    على االختب ) على صعوبات تعلم من خالل برنامج المعالجة المقترح       
 .البرنامج

بين متوسط درجـات تحـصيل       a ≥ (0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          -
الذين يدرسون موضوعات اإلمالء التي تحتوي على صعوبات تعلم         (طلبة المجموعة التجريبية    

جريبية في  ومتوسط درجات تحصيل طالبات المجموعة الت     ) من خالل برنامج المعالجة المقترح    
 .التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي تعزى لمتغير الجنس

بين متوسط درجـات تحـصيل       a ≥ (0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          -
 .طلبة الصف السابع األساسي تعزى للتفاعل بين الطريقة والجنس

  
  :لإلجابة عن السؤال الرئيس والذي ينص على: أوال

امج مقترح في عالج صعوبات تعلم اإلمالء لدى طلبة الصف السابع األساسي فـي              ما فعالية برن  
 محافظة خان يونس؟

  :يقوم الباحث بتحليل نتائج الدراسة على النحو التالي
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  :النتائج المتعلقة بالفرض األول 
 ≥ α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى داللـة   :    نص الفرض األول على ما يلي

بين متوسطات درجات طلبة المجموعة التجريبية وأقرانهم في المجموعـة الـضابطة فـي              ) 0.05
  .التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي

 T. Test" لعينتـين مـستقلتين   " ت"وللتحقق من صحة هذا الفرض استخدام الباحث اختبـار   -

independent sample"  يوضح ذلك) 20(والجدول.  
  
  :ةالمجموعة الكلي: أوالً

  )20(الجدول 
ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق بين " ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 

متوسطات درجات الطلبة في المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي لالختبار 
  التحصيلي

االنحراف  المتوسط العدد المجموعة البعد والمستوى المعرفي
  قيمة "ت"قيمة  المعياري

  الداللة
مستوى 
 الداللة

 4.613 8.186 70 ضابطة القطعة 3.506 10.955 66 تجريبية
دالة عند  0.000 3.923

0.01 
 1.623 3.871 70 ضابطة ألف الفعل الناقص 1.756 4.848 66 تجريبية

دالة عند  0.001 3.371
0.01 

الحروف المحذوفة من  0.997 4.258 66 تجريبية
 1.413 3.214 70 ضابطة الكتابة

دالة عند  0.000 4.948
0.01 

 2.256 5.200 70 ضابطة همزتا الوصل والقطع 2.101 7.015 66 تجريبية
دالة عند  0.000 4.848

0.05 
حذف األلف من ما  0.591 1.667 66 تجريبية

 0.790 1.114 70 ضابطة االستفهامية
دالة عند  0.000 4.596

0.05 
 0.879 1.743 70 ضابطة بة إذ وإذنكتا 0.814 2.273 66 تجريبية

دالة عند  0.000 3.640
0.01 

 1.383 3.000 70 ضابطة كتابة همزة ابن وابنة 1.930 4.424 66 تجريبية
دالة عند  0.000 4.968

0.05 
 1.716 3.800 70 ضابطة تذكر 1.609 5.106 66 تجريبية

دالة عند  0.000 4.572
0.01 

دالة عند  0.000 6.228 2.492 9.379 66 تجريبية فهم
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االنحراف  المتوسط العدد المجموعة البعد والمستوى المعرفي
  قيمة "ت"قيمة  المعياري

  الداللة
مستوى 
 الداللة

 0.01 2.522 6.700 70 ضابطة
 2.874 7.643 70 ضابطة تطبيق 2.602 10.000 66 تجريبية

دالة عند  0.000 5.004
0.01 

 7.007 15.829 70 ضابطة التطبيق مع القطعة 5.193 20.955 66 تجريبية
دالة عند  0.000 4.824

0.01 
 6.153 18.143 70 ضابطة المجموع بدون قطعة 5.720 24.485 66 تجريبية

دالة عند  0.000 6.216
0.01 

 10.123 26.329 70 ضابطة المجموع بالقطعة 7.909 35.439 66 تجريبية
دالة عند  0.000 5.825

0.01 
  α ≤ = (1.96 0.05( لة وعند مستوى دال ) 134(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة *
   α  ≤ = (2.58 0.01(وعند مستوى داللة ) 134(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة *

  

  -:يتضح من الجدول السابق أن 

الجدولية في جميـع األبعـاد والدرجـة الكليـة          " ت"المحسوبة أكبر من قيمة     " ت"قيمة  
دل على وجـود فـروق ذات داللـة    ، وهذا ي)≥0.01α(لالختبار البعدي دالة عند مستوى داللة     

إحصائية بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة، ولقد كانت الفروق لصالح المجموعـة            
  .التجريبية

وهذا يعني فاعلية البرنامج المقترح في عالج صعوبات تعلم اإلمالء وقواعده خاصة ما             
 كتابـة   –ف الفعـل النـاقص       كتابة أل  –الحروف المحذوفة من الكتابة     : (يتعلق منها بصعوبات  

 –" إذن"و" إذ" كتابـة    – كتابة همزة ابـن وابنـة        –الكلمات التي تبدأ بهمزتي الوصل أو القطع        
  ).حذف األلف من ما االستفهامية

أبـو  (و) 2004،الجوجو(و) 2003،حلس(و) 2008،وادي(وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة       
  ).  1986،كنعان(و) 2006،منديل

ث ذلك إلى أن أفراد المجموعة التجريبية قد استفادوا من البرنامج المعـد،             ويعزو الباح 
حيث إن البرنامج أعد على أسس تجعل الطالب يستطيع تحسين أدائه التحـصيلي فـي قواعـد                 

  .وذلك لفعالية البرنامج المقترح في التغلب على صعوبات اإلمالء، اإلمالء
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. ترح لمستويات طلبة الصف الـسابع األساسـي       ومناسبة طريقة عرض المادة في البرنامج المق      
واستخدام طرائق وأساليب متعددة وتنويعها في الحصة الواحدة وفي مختلف حـصص مبحـث              
اإلمالء مما أدى للوصول للهدف الرئيس وهو تمكن التلميذ من الكتابة الصحيحة وفق القواعـد               

 صعوبات اإلمـالء باإلمكانيـات   وبذلك تغلب البرنامج على. اإلمالئية بعد فهمها والتدرب عليها    
العادية للمدارس الفلسطينية دون الحاجة لحلول مكلفة مادياً أو تقنيـاً واكتفـى بعـرض المـادة       

وكـان  . وتدريسها بطريقة البرنامج المقترح وبذلك يكون البرنامج حقق حلوالً قابلـة للتطبيـق            
ميذ ودافعيتهم دور أساسـي     لضبط الصف وتوفير الهدوء والنظام مع المحافظة على تفاعل التال         

وكذلك تمكن البرنامج من توفير وقت الحصة مـن خـالل اسـتخدام             . لنجاح الموقف التعليمي  
أوراق العمل والتدريبات والتقاويم المطبوعة في كراسة الطالب مما أتاح مجـاالً لمزيـد مـن                

تـوفير التخطـيط   وحرص البرنامج على  .التدريب على المهارات العليا والتفكير فيها وإتقانها
وزاد من  ، الجيد للدرس وإعداد المادة والتدريبات والتقويمات من قبل المعلم مما رفع من كفاءته            

وأين سـينتهي؛ والسـيما أن الباحـث قـام      ، ومعرفة من أين سيبدأ   ، تمكنه من مهارات الدرس   
  .بتطبيق البرنامج بنفسه

  : والجدوالن اآلتيان يفصالن

رجات تحصيل الطالب في المجموعة الضابطة ومتوسط       نتائج الفرق بين متوسط د     •
  .يوضح ذلك) 21(درجات الطالب في المجموعة التجريبية والجدول  

نتائج الفرق بين متوسط درجات تحصيل الطالبات في المجموعة الضابطة ومتوسط            •
  .يوضح ذلك) 22(درجات الطالبات في المجموعة التجريبية والجدول 

 

  : مجموعة الذكور: ثانياً •
  )21(الجدول 
ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق بين " ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 

متوسطات درجات الطالب في المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي لالختبار 
 التحصيلي

 المتوسط العدد المجموعة البعد والمستوى المعرفي
االنحراف 
 المعياري

 "ت"قيمة 
  قيمة
  الداللة

مستوى 
 الداللة
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تجريبية 
 ذكور

36 9.361 3.523 

  بعدي-قطعة اإلمالء 
ضابطة 
 ذكور

39 6.744 4.833 

دالة عند  0.010 2.662
0.01 

تجريبية 
 ذكور

36 4.361 1.676 

 ألف الفعل الناقص
ضابطة 
 ذكور

39 3.538 1.620 

دالة عند  0.034 2.161
0.05 

تجريبية 
 ذكور

36 4.000 1.146 
ن الحروف المحذوفة م

ضابطة  الكتابة
 ذكور

39 2.949 1.337 

دالة عند  0.001 3.641
0.01 

تجريبية 
 ذكور

36 6.889 2.175 

 همزتا الوصل والقطع
ضابطة 
 ذكور

39 4.615 2.073 

دالة عند  0.000 4.635
0.01 

تجريبية 
 ذكور

36 1.750 0.500 
حذف األلف من ما 

ضابطة  االستفهامية
 ذكور

39 1.128 0.732 

دالة عند  0.000 4.26
0.01 

تجريبية 
 ذكور

36 2.083 0.906 

 كتابة إذ إذن
ضابطة 
 ذكور

39 1.615 0.877 

دالة عند  0.026 2.272
0.05 

تجريبية 
 ذكور

36 4.444 1.843 
 كتابة همزة ابن وابنة

 1.276 2.718 39ضابطة 

دالة عند  0.000 4.747
0.01 
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  ذكور
تجريبية 
 ذكور

36 4.667 1.604 

 تذكر
ضابطة 
 ذكور

39 3.359 1.367 

دالة عند  0.000 3.810
0.01 

تجريبية 
 ذكور

36 9.611 2.309 

 فهم
ضابطة 
 ذكور

39 6.308 2.364 

دالة عند  0.000 6.115
0.01 

تجريبية 
 ذكور

36 9.250 2.454 

 تطبيق
 ضابطة
 ذكور

39 6.897 2.827 

دالة عند  0.000 3.835
0.01 

تجريبية 
 ذكور

36 18.611 5.039 

 التطبيق مع القطعة
ضابطة 
 ذكور

39 13.641 7.065 

دالة عند  0.001 3.481
0.01 

تجريبية 
 ذكور

36 23.528 5.218 

 المجموع بدون قطعة
ضابطة 
 ذكور

39 16.564 5.500 

دالة عند  0.000 5.614
0.01 

يبية تجر
 ذكور

36 32.889 7.551 

 المجموع بالقطعة
ضابطة 
 ذكور

39 23.308 9.663 

دالة عند  0.000 4.757
0.01 

  α ≤ = (2.00 0.05( وعند مستوى داللة  ) 73(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة *
   α  ≤ = (2.66 0.01(وعند مستوى داللة ) 73(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة *
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  -:ق أن يتضح من الجدول الساب

الجدولية في جميـع األبعـاد والدرجـة الكليـة          " ت"المحسوبة أكبر من قيمة     " ت"قيمة  
، وهذا يدل على وجـود فـروق ذات داللـة    )≥0.01α(لالختبار البعدي دالة عند مستوى داللة     

إحصائية بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة، ولقد كانت الفروق لصالح المجموعـة            
  .التجريبية

وهذا يعني فاعلية البرنامج المقترح ومناسبته للطالب في عالج صعوبات تعلم اإلمـالء            
 كتابة ألـف الفعـل     –الحروف المحذوفة من الكتابة     : (وقواعده خاصة ما يتعلق منها بصعوبات     

 كتابـة  – كتابة همزة ابن وابنـة  – كتابة الكلمات التي تبدأ بهمزتي الوصل أو القطع          –الناقص  
  ). حذف األلف من ما االستفهامية–" إذن"و" إذ"

ويعزو الباحث ذلك إلى أن أفراد المجموعة التجريبية قد استفادوا من البرنامج المعـد،              
حيث إن البرنامج أعد على أسس تجعل الطالب يستطيع تحسين أدائه التحـصيلي  فـي اللغـة                  

  .العربية

أبـو  (و) 2004،الجوجـو (و) 2003، حلـس (و) 2008،وادي(وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة  
  ).1986،كنعان(و) 2006،منديل

  

  : مجموعة اإلناث: ثالثاً
  )22(الجدول 
ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق بين " ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 

متوسطات درجات الطالبات في المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي لالختبار 
  ليالتحصي

 المتوسط العدد المجموعة البعد والمستوى المعرفي
االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 "ت"

  قيمة
  الداللة

مستوى 
 الداللة

تجريبية 
 إناث

30 12.867 2.374 
  بعدي-قطعة اإلمالء 

 3.642 10.000 31ضابطة 

دالة عند  0.001 3.628
0.01 
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  إناث
تجريبية 
 إناث

30 5.433 1.695 

 ألف الفعل الناقص
ضابطة 
 إناث

31 4.290 1.553 

2.747 
 

0.008 
 

دالة عند 
0.01 

تجريبية 
 إناث

30 4.567 0.679 
الحروف المحذوفة من 

ضابطة  الكتابة
 إناث

31 3.548 1.457 

دالة عند  0.001 3.479
0.01 

تجريبية 
 إناث

30 7.167 2.036 

 همزتا الوصل والقطع
ضابطة 
 إناث

31 5.935 2.294 

دالة عند  0.031 2.214
0.05 

تجريبية 
 إناث

30 1.567 0.679 
حذف األلف من ما 

ضابطة  االستفهامية
 إناث

31 1.097 0.870 

دالة عند  0.022 2.346
0.05 

تجريبية 
 إناث

30 2.500 0.630 

 كتابة إذ وإذن
ضابطة 
 إناث

31 1.903 0.870 

دالة عند  0.003 3.060
0.01 

تجريبية 
 إناث

30 4.400 2.061 

 نةكتابة همزة ابن واب
ضابطة 
 إناث

31 3.355 1.450 

دالة عند  0.025 2.297
0.05 

 تذكر
تجريبية 
 إناث

دالة عند  0.006 2.874 1.474 5.633 30
0.01 
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ضابطة 
 إناث

31 4.355 1.959 

تجريبية 
 إناث

30 9.100 2.708 

 فهم
ضابطة 
 إناث

31 7.194 2.664 

دالة عند  0.007 2.772
0.01 

تجريبية 
 إناث

30 10.900 2.524 

 تطبيق
ضابطة 
 إناث

31 8.581 2.693 

دالة عند  0.001 3.468
0.01 

تجريبية 
 إناث

30 23.767 3.848 

 التطبيق مع القطعة
ضابطة 
 إناث

31 18.581 5.971 

دالة عند  0.000 4.017
0.01 

تجريبية 
 إناث

30 25.633 6.162 

 المجموع بدون قطعة
ضابطة 
 إناث

31 20.129 6.438 

دالة عند  0.001 3.409
0.01 

تجريبية 
 إناث

30 38.500 7.324 

 المجموع بالقطعة
ضابطة 
 إناث

31 30.129 9.521 

دالة عند  0.000 3.840
0.01 

  α ≤ = (2.00 0.05( وعند مستوى داللة  ) 59(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة *
   α  ≤ = (2.66 0.01(وعند مستوى داللة ) 59(ولية عند درجة حرية الجد" ت"قيمة *

  -:يتضح من الجدول السابق أن 

الجدولية في جميـع األبعـاد والدرجـة الكليـة          " ت"المحسوبة أكبر من قيمة     " ت"قيمة  
، وهذا يدل على وجـود فـروق ذات داللـة    )≥0.01α(لالختبار البعدي دالة عند مستوى داللة     
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المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة، ولقد كانت الفروق لصالح المجموعـة          إحصائية بين   
  . التجريبية

       وهذا يعني فاعلية البرنامج المقترح ومناسبته للطالبات في عالج صعوبات تعلم اإلمـالء             
 كتابة ألـف الفعـل     –الحروف المحذوفة من الكتابة     : (وقواعده خاصة ما يتعلق منها بصعوبات     

 كتابـة  – كتابة همزة ابن وابنـة  – كتابة الكلمات التي تبدأ بهمزتي الوصل أو القطع          –ص  الناق
  ). حذف األلف من ما االستفهامية–" إذن"و" إذ"

ويعزو الباحث ذلك إلى أن أفراد المجموعة التجريبية قد استفادوا من البرنامج المعـد،              
ن أدائه التحـصيلي  فـي اللغـة         حيث إن البرنامج أعد على أسس تجعل الطالب يستطيع تحسي         

  .العربية وأن للبرنامج أثراً في تدريس الذكور واإلناث

) 2003،حلـس (و) 2006،ملحـس (و) 2008،وادي(وتتفق هـذه النتيجـة مـع نتيجـة دراسـة            
  ).1986،كنعان(و) 2006،أبو منديل(و) 2004،الجوجو(و

  
  :النتائج المتعلقة بالفرض الثاني

 ≥ α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة  : ا يلي    ونص الفرض الثاني على م

  .بين متوسطات درجات طلبة المجموعة التجريبية على االختبار قبل وبعد تطبيق البرنامج) 0.05
 T. test Paired" لعينتـين مـرتبطتين   " ت" وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار -    

sample"  ح ذلكيوض) 23(والجدول.  
 

  المجموعة الكلية: أوالً
  )23(الجدول 

ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق بين متوسطات " ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 
  درجات الطلبة في المجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامج في االختبار 

 االنحراف المتوسط العدد المجموعة البعد والمستوى المعرفي
  قيمة "ت"قيمة  المعياري

  الداللة
مستوى 
 الداللة

 3.506 10.955 66 بعدي  بعدي-قطعة اإلمالء  3.039 6.485 66 قبلي
دالة عند  0.000 12.593

0.01 
 1.756 4.848 66 بعدي ألف الفعل الناقص 1.493 2.955 66 قبلي

دالة عند  0.000 7.410
0.01 
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الحروف المحذوفة من  1.428 2.848 66 قبلي
 0.997 4.258 66 بعدي ةالكتاب

دالة عند  0.000 7.208
0.01 

 2.101 7.015 66 بعدي همزتا الوصل والقطع 1.974 4.167 66 قبلي
دالة عند  0.000 9.667

0.01 
حذف األلف من ما  0.638 0.485 66 قبلي

 0.591 1.667 66 بعدي االستفهامية
دالة عند  0.000 10.967

0.01 
 0.814 2.273 66 بعدي كتابة إذ وإذن 0.810 0.924 66 قبلي

دالة عند  0.000 8.620
0.01 

 1.930 4.424 66 بعدي كتابة همزة ابن وابنة 1.291 2.106 66 قبلي
دالة عند  0.000 8.733

0.01 
 1.609 5.106 66 بعدي تذكر 1.460 2.500 66 قبلي

دالة عند  0.000 10.316
0.01 

 2.492 9.379 66 بعدي فهم 1.969 4.970 66 قبلي
دالة عند  0.000 12.714

0.01 
 2.602 10.000 66 بعدي تطبيق 2.370 6.015 66 قبلي

دالة عند  0.000 12.486
0.01 

 5.193 20.955 66 بعدي التطبيق مع القطعة 5.010 12.864 66 قبلي
18.512 

 
0.000 

 
دالة عند 

0.01 
 5.720 24.485 66 بعدي المجموع بدون قطعة 4.912 13.485 66 قبلي

دالة عند  0.000 15.438
0.01 

 7.909 35.439 66 بعدي المجموع بالقطعة 7.273 20.333 66 قبلي
دالة عند  0.000 19.907

0.01 
  α ≤ = (2.00 0.05( وعند مستوى داللة ) 64(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة *
   α  ≤ = (2.66 0.01(وعند مستوى داللة ) 64(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة *
  

  -:يتضح من الجدول السابق أن 
الجدولية في جميـع األبعـاد والدرجـة الكليـة          " ت"المحسوبة أكبر من قيمة     " ت"قيمة  

ق ذات داللـة  ، وهذا يدل على وجـود فـرو  )≥0.01α(لالختبار البعدي دالة عند مستوى داللة     
إحصائية بين المجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامج، ولقد كانت الفروق لصالح التطبيق             

  .البعدي، وهذا يعني أن للبرنامج أثراً
  

  :حجم التأثير* 
  :باستخدام المعادلة التالية"   η 2"وفيما يتعلق بحجم التأثير قام الباحث بحساب مربع إيتا 
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t2 

t2 + df = η 2 

  
  )24(جدول 

الجدول المرجعي المقترح لتحديد مستويات حجم التأثير بالنسبة لكل مقياس من مقاييس حجم 
  "1"التأثير

 كبير متوسط صغير األداة المستخدمة حجم التأثير
η 2 0.01 0.06 0.14 
  

 يوضح) 25(ولقد قام الباحث بحساب حجم التأثير باستخدام المعادالت السابقة والجدول           
  "   . η 2"حجم التأثير بواسطة كٍل من 

  )25(الجدول 
 وحجم التأثير"  η 2"و " ت"قيمة 

 η 2قيمة  "ت"قيمة  البعد والمستوى المعرفي
حجم 
 التأثير

 كبير 0.712 12.593 القطعة

 كبير 0.462 7.410 ألف الفعل الناقص

 كبير 0.448 7.208 الحروف المحذوفة من الكتابة

 كبير 0.594 9.667 قطعهمزتا الوصل وال

 كبير 0.653 10.967 حذف األلف من ما االستفهامية

 كبير 0.537 8.620 كتابة إذ وإذن

 كبير 0.544 8.733 كتابة همزة ابن وابنة

 كبير 0.624 10.316 تذكر

 كبير 0.716 12.714 فهم

 كبير 0.709 12.486 تطبيق

                                                        
، ص 1997يونية، ) 1(، الد السابع 16نصور، الة املصرية للدراسات النفسية، العدد رشدي فام م. د. حجم التأثري الوجه املكمل للداللة اإلحصائية، أ:  املرجع"1"
 .75-57ص 



187 
  

 كبير 0.843 18.512 التطبيق مع القطعة
 كبير 0.788 15.438  بدون قطعةالمجموع

 كبير 0.861 19.907 المجموع بالقطعة
     

  . يتضح من الجدول السابق أن حجم التأثير كبير وهذا يدل على أن أثر البرنامج كبير
ويعزو الباحث ذلك إلى أن البرنامج يعمل على تحفيز الطالب لتعلم مادة اإلمـالء ممـا       

انب، وهذا ما جعل تحصيلهم يزداد؛ وكذلك سهولة تعامـل          يحسن تحصيلهم المعرفي في هذا الج     
التلميذ مع كراسة الطالب التي تعرض المادة فهي ال تحتاج منـه تعلـم تقنيـات التعامـل مـع          
الحاسوب أو أي أجهزة وتقنيات أخرى قابلة للكسر أو التلف وال تحتاج لحرص فـي التعامـل                 

إتاحة الفرصة لكل تلميـذ لإلجابـة عـن      فضالً عن توفرها معه في الصف وفي البيت و        ، معها
  .جميع التدريبات والتقويمات بمفرده وإعادة التدريب مرات عديدة حسب حاجته

) 2003، حلـس (و) 2006،ملحـس (و) 2008،وادي(وتتفق هذه النتيجـة مـع نتيجـة دراسـة           
  ).1986،كنعان(و) 2004،الجوجو(و
  

  مجموعة الذكور: ثانياً
  )26(الجدول 

ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق بين متوسطات " ت"رافات المعيارية وقيمة المتوسطات واالنح
  درجات الطالب في المجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامج في االختبار 

االنحراف   المتوسط العدد المجموعة البعد والمستوى المعرفي
 المعياري

 "ت"قيمة 
  قيمة
  الداللة

مستوى 
 الداللة

 2.847 5.694 36 قبلي
  بعدي-ء قطعة اإلمال

 3.523 9.361 36 بعدي
دالة عند  0.000 9.203

0.01 

 1.797 3.028 36 قبلي
 ألف الفعل الناقص

 1.676 4.361 36 بعدي
دالة عند  0.001 3.673

0.01 

الحروف المحذوفة من  1.125 2.361 36 قبلي
 1.146 4.000 36 بعدي الكتابة

دالة عند  0.000 6.492
0.01 

 1.493 3.333 36 قبلي
 همزتا الوصل والقطع

 2.175 6.889 36 بعدي
دالة عند  0.000 8.570

0.01 

دالة عند  0.000 11.039 0.535 0.333 36 قبليحذف األلف من ما 
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 0.01 0.500 1.750 36 بعدي االستفهامية

 0.849 0.722 36 قبلي
 كتابة إذ وإذن

 0.906 2.083 36 بعدي
عند دالة  0.000 5.682

0.01 

 1.287 1.667 36 قبلي
 كتابة همزة ابن وابنة

 1.843 4.444 36 بعدي
دالة عند  0.000 7.839

0.01 

 1.451 2.194 36 قبلي
 تذكر

 1.604 4.667 36 بعدي
دالة عند  0.000 7.190

0.01 

 1.818 4.306 36 قبلي
 فهم

 2.309 9.611 36 بعدي
دالة عند  0.000 11.427

0.01 

 2.013 4.944 36 قبلي
 تطبيق

 2.454 9.250 36 بعدي
دالة عند  0.000 8.829

0.01 

 4.230 10.639 36 قبلي
 التطبيق مع القطعة

 5.039 18.611 36 بعدي
دالة عند  0.000 13.067

0.01 

 4.391 11.444 36 قبلي
 المجموع بدون قطعة

 5.218 23.528 36 بعدي
د دالة عن 0.000 12.167

0.01 

 6.343 17.139 36 قبلي
 المجموع بالقطعة

 7.551 32.889 36 بعدي
دالة عند  0.000 14.678

0.01 
  α ≤ = (2.04 0.05( وعند مستوى داللة ) 34(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة *
   α  ≤= ( 2.76 0.01(وعند مستوى داللة ) 34(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة *

  -:يتضح من الجدول السابق أن 

الجدولية في جميـع األبعـاد والدرجـة الكليـة          " ت"المحسوبة أكبر من قيمة     " ت"قيمة  
، وهذا يدل على وجـود فـروق ذات داللـة    )≥0.01α(لالختبار البعدي دالة عند مستوى داللة     

 ولقد كانت الفروق لصالح التطبيق      إحصائية بين المجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامج،       
  .البعدي، وهذا يعني أن للبرنامج أثراً على تحصيل الطلبة الذكور

يوضـح  ) 27(والجدول "   η 2"وفيما يتعلق بحجم التأثير قام الباحث بحساب مربع إيتا 
  ". η 2"حجم التأثير بواسطة كٍل من 
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  )27(الجدول 
  وحجم التأثير"  η 2"و " ت"قيمة 

لمستوى المعرفيالبعد وا  η 2قيمة  "ت"قيمة  
حجم 
 التأثير

 كبير 0.714 9.203 القطعة

 كبير 0.284 3.673 ألف الفعل الناقص

 كبير 0.553 6.492 الحروف المحذوفة من الكتابة

 كبير 0.684 8.570 همزتا الوصل والقطع

 كبير 0.782 11.039 حذف األلف من ما االستفهامية

 كبير 0.487 5.682 كتابة إذ وإذن

 كبير 0.644 7.839 كتابة همزة ابن وابنة

 كبير 0.603 7.190 تذكر

 كبير 0.793 11.427 فهم

 كبير 0.696 8.829 تطبيق
 كبير 0.834 13.067 التطبيق مع القطعة
 كبير 0.813 12.167  المجموع بدون قطعة
 كبير 0.864 14.678 المجموع بالقطعة

     
  .أن حجم التأثير كبير وهذا يدل على أن أثر البرنامج كبير يتضح من الجدول السابق 

ويعزو الباحث ذلك إلى أن البرنامج يعمل على تحفيز الطالب لتعلم مادة اإلمـالء ممـا       
يحسن تحصيلهم المعرفي في هذا الجانب، وهذا ما جعل تحصيلهم يزداد فـضالً عـن مناسـبة           

  . الطالب منهالبرنامج للمرحلة السنية للطالب وسهولة استفادة

، حلس(و) 1996،العيسوي(و) 1995،غزالة(و) 1986،كنعان(وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة       
  ).2008،وادي(و) 2006،ملحس(و) 2006،أبو منديل(و) 2004،الجوجو(و) 2003
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  : مجموعة اإلناث: ثالثاً
  )28(الجدول 

لة للتعرف إلى الفروق بين متوسطات ومستوى الدال" ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 
  درجات الطالبات في المجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامج في االختبار

 المتوسط العدد المجموعة البعد والمستوى المعرفي
االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 "ت"

  قيمة
  الداللة

مستوى 
 الداللة

 3.339 8.233 30 قبلي
 القطعة 

 2.374 12.867 30 بعدي
 دالة عند 0.000 9.788

0.01 

 1.042 2.867 30 قبلي
 ألف الفعل الناقص

 1.695 5.433 30 بعدي
دالة عند  0.000 8.008

0.01 

الحروف المحذوفة من  1.547 3.433 30 قبلي
 0.679 4.567 30 بعدي الكتابة

دالة عند  0.001 3.750
0.01 

 2.036 5.167 30 قبلي
 همزتا الوصل والقطع

 2.036 7.167 30 بعدي
دالة عند  0.000 5.477

0.01 

حذف األلف من ما  0.711 0.667 30 قبلي
 0.679 1.567 30 بعدي االستفهامية

دالة عند  0.000 5.341
0.01 

 0.699 1.167 30 قبلي
 كتابة إذ وإذن

 0.630 2.500 30 بعدي
دالة عند  0.000 6.881

0.01 

 1.098 2.633 30 قبلي
  وابنةكتابة همزة ابن

 2.061 4.400 30 بعدي
دالة عند  0.000 4.617

0.01 

 1.408 2.867 30 قبلي
 تذكر

 1.474 5.633 30 بعدي
دالة عند  0.000 7.347

0.01 

 1.870 5.767 30 قبلي
 فهم

 2.708 9.100 30 بعدي
دالة عند  0.000 7.315

0.01 

 2.136 7.300 30 قبلي
 تطبيق

 2.524 10.900 30 بعدي
دالة عند  0.000 9.342

0.01 

دالة عند  0.000 12.993 4.599 15.533 30 قبلي التطبيق مع القطعة
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 0.01 3.848 23.767 30 بعدي

 4.409 15.933 30 قبلي
 المجموع بدون قطعة

 6.162 25.633 30 بعدي
دالة عند  0.000 9.858

0.01 

 6.492 24.167 30 قبلي
 المجموع بالقطعة

 7.324 38.500 30 بعدي
دالة عند  0.000 13.459

0.01 
  α ≤ = (2.04 0.05( وعند مستوى داللة ) 28(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة *
   α  ≤ = (2.76 0.01(وعند مستوى داللة ) 28(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة *
  

  -:يتضح من الجدول السابق أن 

الجدولية في جميـع األبعـاد والدرجـة الكليـة          " ت"المحسوبة أكبر من قيمة     " ت"ة  قيم
، وهذا يدل على وجـود فـروق ذات داللـة    )≥0.01α(لالختبار البعدي دالة عند مستوى داللة     

إحصائية بين المجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامج، ولقد كانت الفروق لصالح التطبيق             
 . أن للبرنامج أثراً على الطالبات اإلناثالبعدي، وهذا يعني

يوضـح  ) 29(والجدول "   η 2"وفيما يتعلق بحجم التأثير قام الباحث بحساب مربع إيتا 
  "   . η 2"حجم التأثير بواسطة كٍل من 

  )29(الجدول 
  وحجم التأثير"  η 2"و " ت"قيمة 

قيمة  البعد والمستوى المعرفي
 "ت"

 η 2قيمة 
حجم 
 التأثير

 كبير 0.774 9.788 عةالقط

 كبير 0.696 8.008 ألف الفعل الناقص

 كبير 0.334 3.750 الحروف المحذوفة من الكتابة

 كبير 0.517 5.477 همزتا الوصل والقطع

 كبير 0.505 5.341 حذف األلف من ما االستفهامية

 كبير 0.628 6.881 كتابة إذ وإذن

 كبير 0.432 4.617 كتابة همزة ابن وابنة

 كبير 0.658 7.347 ذكرت
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 كبير 0.656 7.315 فهم

 كبير 0.757 9.342 تطبيق
 كبير 0.858 12.993 التطبيق مع القطعة
 كبير 0.776 9.858 المجموع بدون قطعة
 كبير 0.866 13.459 المجموع بالقطعة

     
  . يتضح من الجدول السابق أن حجم التأثير كبير وهذا يدل على أن أثر البرنامج كبير

ويعزو الباحث ذلك إلى أن البرنامج يعمل على تحفيز الطالب لتعلم مادة اإلمـالء ممـا       
  .يحسن تحصيلهم المعرفي في هذا الجانب، وهذا ما جعل تحصيلهم يزداد

، حلـس (و) 1996،العيـسوي (و) 1995،غزالـة (وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة       
  ).2008،يواد(و) 2006،أبو منديل(و) 2004،الجوجو(و) 2003

 
 

  :النتائج المتعلقة بالفرض الثالث
 ≥ α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى داللـة   :    نص الفرض الثالث على ما يلي

بين متوسطات درجات طالب المجموعة التجريبية ومتوسطات درجات طالبات المجموعـة           ) 0.05
  .التجريبية في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي

 T. Test independent" لعينتين مستقلتين " ت"حقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار وللت -

sample"  يوضح ذلك) 30(والجدول.  
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 )30(الجدول 
ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق بين " ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 

 في المجموعة التجريبية في التطبيق متوسطات درجات الطالب ومتوسطات درجات الطالبات
  البعدي لالختبار التحصيلي

 المتوسط العدد المجموعة البعد والمستوى المعرفي
االنحرا
ف 

 المعياري
 "ت"قيمة 

  قيمة
  الداللة

مستوى 
 الداللة

تجريبية 
 إناث

30 12.867 2.374 

تجريبية   بعدي-قطعة اإلمالء 
 ذكور

36 9.361 3.523 

دالة عند  0.000 4.640
0.01 

تجريبية 
 إناث

30 5.433 1.695 

تجريبية  ألف الفعل الناقص
 ذكور

36 4.361 1.676 

دالة عند  0.012 2.574
0.05 

تجريبية 
 إناث

الحروف المحذوفة من  0.679 4.567 30
تجريبية  الكتابة

 ذكور
36 4.000 1.146 

دالة عند  0.020 2.380
0.05 

يبية تجر
 إناث

30 7.167 2.036 

تجريبية  همزتا الوصل والقطع
 ذكور

36 6.889 2.175 

0.532 0.597 
غير دالة 
 إحصائياً

تجريبية 
 إناث

حذف األلف من ما  0.679 1.567 30
تجريبية  االستفهامية

 ذكور
36 1.750 0.500 

1.262 0.212 
غير دالة 
 إحصائياً

تجريبية 
 إناث

30 2.500 0.630 

تجريبية  كتابة إذ وإذن
 ذكور

36 2.083 0.906 

دالة عند  0.037 2.125
0.05 

تجريبية  كتابة همزة ابن وابنة
 إناث

30 4.400 2.061 0.092 0.927 
غير دالة 
 إحصائياً
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تجريبية 
 ذكور

36 4.444 1.843 

تجريبية 
 إناث

30 5.633 1.474 

تجريبية  تذكر
 ذكور

36 4.667 1.604 

دالة عند  0.014 2.529
0.05 

تجريبية 
 إناث

30 9.100 2.708 

تجريبية  فهم
 ذكور

36 9.611 2.309 

0.828 0.411 
غير دالة 
 إحصائيا

تجريبية 
 إناث

30 10.900 2.524 

تجريبية  تطبيق
 ذكور

36 9.250 2.454 

دالة عند  0.009 2.685
0.01 

تجريبية 
 إناث

30 23.767 3.848 

تجريبية  التطبيق مع القطعة
 ذكور

36 18.611 5.039 

لة عند دا 0.000 4.596
0.01 

تجريبية 
 إناث

30 25.633 6.162 

تجريبية  المجموع بدون قطعة
 ذكور

36 23.528 5.218 

1.503 0.138 
غير دالة 
 إحصائياً

تجريبية 
 إناث

30 38.500 7.324 

تجريبية  المجموع بالقطعة
 ذكور

36 32.889 7.551 

دالة عند  0.003 3.047
0.01 

  α ≤ = (2.00 0.05( وعند مستوى داللة ) 64(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة *
   α  ≤ = (3.66 0.01(وعند مستوى داللة ) 64(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة *

  

  -:يتضح من الجدول السابق أن 

ي الوصل  الجدولية في جميع المجاالت عدا همزت     " ت"المحسوبة أكبر من قيمة     " ت"قيمة  
والقطع، وحذف األلف من ما االستفهامية،  وكتابة همزة ابن وابنة والفهم عند مـستوى داللـة                 
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)0.01α≤(               وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبيـة ذكـور ،
ويعـزو  . والمجموعة التجريبية إناث ، ولقد كانت الفروق لصالح المجموعة التجريبيـة إنـاث            

حث تلك النتيجة إلى اهتمام اإلناث أكثر من الذكور بالدراسة وذلك ألن مجتمعنـا الـشرقي                البا
وعاداتنا تجعل الفتيات يمكثن في البيت فترات أطول من الذكور الذين يقضون أوقـات أطـول                
خارج المنزل إما للعب أو للعمل وكذلك طبيعة األنثى تجعلها تهتم أكثـر وتغـار مـن تفـوق                   

  .زميالتها

  )2006أبو منديل (و) 2008وادي (ق تلك النتيجة مع دراسة وتتف

  
  :النتائج المتعلقة بالفرض الرابع

 ≥ α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة    : ينص الفرض الرابع على ما يلي

بين متوسط درجات تحصيل طلبة الصف السابع األساسي تعزى للتفاعل بين الطريقة ) 0.05
  .والجنس

 Two Way ANOVA وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام أسلوب تحليل التباين الثنـائي  -    
  .يوضح ذلك) 31(والجدول 

  )31(الجدول 
وقيمة " ف"مصدر التباين، ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة 

 لكلية لالختبار التحصيليالداللة ومستوى الداللة للتفاعل بين الطريقة والجنس في الدرجة ا

مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

قيمة 
 الداللة

 مستوى الداللة

 0.01دالة عند  0.000 17.460 1298.761 1 1298.761 الجنس

 0.01دالة عند  0.000 36.405 2708.005 1 2708.005 طريقة

* الجنس 
 طريقة

12.307 1 12.307 0.165 0.685 
غير دالة 
 إحصائياً

    74.385 132 9818.847 الخطاً

     136 142554.000 المجموع
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وجود فروق تعزى لمتغير الجنس، وكذلك الطريقة وهذا ما أثبتته          ) 31(يتضح من الجدول    
) 32(نتائج الفروض السابقة، ولم تتضح فروق تعزى لمتغير تفاعل الجنس مع الطريقة، والجدول              

  : المتوسطات لكل مجموعة من المجموعاتيوضح
  

 )32(الجدول 

  المتوسطات واالنحرافات المعيارية لكل مجموعة من المجموعات 

 المتوسط العدد طريقة الجنس
االنحراف 
 المعياري

 9.521 30.129 31 ضابطة

 إناث 7.324 38.500 30 تجريبية

 9.437 34.246 61 المجموع

 9.663 23.308 39 ضابطة

 ذكور 7.551 32.889 36 تجريبية

 9.907 27.907 75 المجموع

 10.123 26.329 70 ضابطة

 المجموع 7.909 35.439 66 تجريبية

 10.168 30.750 136 المجموع

  

  :ويعزو الباحث هذه النتائج إلى ما يلي

تيجـة  فعالية البرنامج وتأثيره على كال الجنسين واستفادتهم منه وتتفق هذه النتيجة مع ن            
وكانت استفادة الطالبات أكثر من اسـتفادة الطـالب مـن           ). 2006،أبو منديل (دراسة  

وحرص ، البرنامج وذلك الرتفاع مستوى الطالبات أكثر من الطالب قبل إجراء التجربة          
، الطالبات أكثر من الطالب على التفوق بسبب قلة المؤثرات البيئية الخارجية على الفتاة            

ثـم  ، وحساسية البنات وغيـرتهن وتنافـسهن للتفـوق       ، ة أطول ومكوثها في البيت فتر   
الظروف االقتصادية التي تدفع بعض الطالب للسعي على رزق األسرة بعد العودة مـن    
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. أو التغيب بعض أيام األسبوع الدراسي لحضور األسواق األسبوعية للتكسب         ، المدرسة
  .ومناسبة أسلوب البرنامج وفعاليته لكال الجنسين

  : التوصيات
قام الباحث في ضوء نتائج الدراسة باستخالص بعض التوصيات التي قد تفيـد كليـات              

  :وأيضا واضعي المناهج ومنها، التربية في الجامعات واإلشراف التربوي والمعلمين

 .أهمية العناية بالتلميذ في اللغة العربية في الصفوف الدراسية األولى - 1

 . اللغة العربية وفي طرائق تدريسهاأهمية إعداد معلم الصف إعداداً جيداً في - 2

وعـدم  ، متابعة معلم الصف باستمرار من قبل مدير المدرسة والمشرفين التربويين          - 3
االكتفاء بزيارة سنوية شكلية؛ للتأكد من سير العملية التعليمية في طريقها الصحيح؛            

  .وذلك لخطورة هذه المرحلة وأهميتها

ول األساسي على مـستوى المـديريات   يمكن إعداد مسابقات بين معلمي الصف األ       - 4
التعليمية ينظمها اإلشراف التربوي يكرم من خاللها المعلم الذي أسهم في تخـريج             

  .أكبر عدد من تالميذ صفه يتقنون القراءة والكتابة بشكل أفضل

أهمية إلغاء الترفيع اآللي في الصفوف الثالث األولى؛ حتى يصبح لـدينا صـفوفاً               - 5
ومـع  ، تالميذ قادرين على التعامل مع مهارات التفكير العليا       متجانسة في مستوى ال   
  .جميع المواد الدراسية

لالرتقـاء  ، ومتدرباً تـدريباً جيـداً    ، يفضل أن يكون المرشد االجتماعي متخصصاً      - 6
 .بالعملية التعليمية

، وإشراكه في العمليـة التعليميـة  ، يمكن تفعيل دور المرشد االجتماعي في المدرسة  - 7
وتـصنيفهم وإيجـاد الطرائـق    ، لمعلمين في معرفة خصائص التالميذوتعاونه مع ا 

وإشراكه في وضع برامج عالجية للتغلب على       ، البديلة للتغلب على تدني مستوياتهم    
 . صعوبات التعلم

وذلـك  ، وكميتها في الصفوف الـثالث األولـى      ، يفضل تقليل عدد المواد الدراسية     - 8
 .والكتابة، للتركيز على إتقان القراءة
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واستبدالها في الـسنوات    ، كن إرجاء تعليم قواعد النحو والصرف لسنوات أعلى       يم - 9
 .األولى بقواعد اإلمالء

، ومعالجة في كل مدرسة تتكون مـن مـدير المدرسـة          ، يفضل تشكيل لجنة متابعة    - 10
واللغـة  ، والرياضـيات ، ومعلمين مميزين في اللغة العربيـة     ، والمرشد االجتماعي 

وأن يكـون   ، وتقويمها أوالً بـأول   ،  التعليمية في المدرسة   اإلنجليزية لمتابعة العملية  
ووضع الخطط العالجية المناسبة للحفـاظ علـى الثـروة    ، محور عملها هو التلميذ   

 .البشرية المتعلمة

وطريقة عرض الموضوعات مـن شـرح       ، أهمية إعادة النظر في مناهج اإلمالء      - 11
 .وتقويم

وأفضل طرائق  ، يبهم على أحدث  ومكثفة للمعلمين لتدر  ، يفضل عقد دورات مستمرة    - 12
 .التدريس

 . ضرورة وجود دليل للمعلم لجميع الكتب الجديدة - 13

وفي طـرق   ، ضرورة تدريس الطالب المعلمين مساقات جامعية في مبحث اإلمالء         - 14
 تدريسه 

يفضل تشجيع المعلمين لعمل برامج مناسبة لتالميذهم في ضوء اإلمكانات المتاحـة             - 15
 .الوصول ألفضل النتائجو، للتغلب على صعوبات التعلم

، وبطيئـي الـتعلم   ، وذوي صعوبات التعلم  ، يمكن تصنيف الطلبة المتأخرين دراسياً     - 16
، ووضع كل مجموعة متجانسة في صفوف عالجية لمدة حصة دراسية واحدة يومياً           

لتزويدهم بالمهارات المتأخرين فيها بطريقة علمية مخطط لها؛ حتى يـصلوا إلـى             
 .ييننفس مستوى أقرانهم العاد

ووجـود  ،   أهمية وجود غرفة مصادر في أكبر عدد ممكن من المدارس األساسية           -17
 .المعلم المتخصص في إدارتها

 . والمادية للمعلم ليستطيع تحقيق رسالته،  أهمية توفير الراحة النفسية-18

، وحمايتها مـن االختـراق    ، أهمية تحييد العملية التعليمية عن الخالفات السياسية       -19 
 . اإلسرائيلي المدمرواالستهداف
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 مقترحات الدراسة

الحظ الباحث من خالل الدراسة الحالية ندرة البحوث والدراسات العربية الحديثـة فـي    
وكـذلك  ، والمعالجة للتغلب علـى مـشكالت الـتعلم       ، البرامج غير المحوسبة للتدريس   

 :الدراسات التاريخية للتربية والتعليم في فلسطين ولذلك يقترح اآلتي

تعتمد علـى معطيـات البيئـة       ، ام بدراسات لبناء برامج تعليمية غير محوسبة       القي -1
  .المتاحة

وإظهـار نقـاط ضـعفه    ،  القيام بدراسات تهتم بنقد كتب المنهاج الفلسطيني الجديد      -2
  .ونقاط قوته لتعزيزها، لعالجها

 القيام بدراسات توضح المواصفات التي كان يجب أن تتوفر في واضـع المنهـاج      -3
، واألخالقيـة ، والتربويـة ، ومـدى كفاءتـه العلميـة     ، وكيفية اختياره ، يالفلسطين
وإخـراج المنهـاج    ، وتنفيذ، ومدى التزامه بهذه القيم مجتمعة عند إعداد      ، والوطنية

  . بهذه الصورة

ومعوقـات  ، ويوميات سير العملية التعليمية   ،  القيام بدراسات تاريخية تؤرخ لوقائع     -4
  .ومنجزاتها، تطورها

سات تربوية تبني منهاجاً كامالً يتناسب مع المجتمع الفلـسطيني بمختلـف     قيام درا  -5
  .يراعى فيه خصوصية المجتمع والمهارات العلمية، مراحله التعليمية
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  المراجع والمصادر العربية: أوالً
  القرآن الكريم* 

  الكتب •
مكتبـة  : القـاهرة ، "اإلمالء والترقيم في الكتابـة العربيـة      ) "ت. ب  (عبد العليم   ، إبراهيم -1

  .غريب
الطبعـة  ، "وتقـويم أثرهـا   ، وتنظيمهـا ، أسسها: المناهج) "1984(عبد اللطيف   ، إبراهيم -2

  . القاهرة مكتبة مصر، السادسة
دار :  األردن –عمـان   ، الطبعـة األولـى   " موسوعة التـدريس  ) "2004(مجدي  ، إبراهيم -3

  .المسيرة
:  لبنـان  –بيروت  ، المجلد الرابع عشر  " لسان العرب ): "2000(جمال الدين   ، ابن منظور  -4

 .دار صادر للطباعة والنشر

ـ : القاهرة، الطبعة األولى " القياس التربوي ) "1994(صالح الدين   ، أبو ناهية  -5 و مكتبة األنجل
  .المصرية

الطبعـة  ، "وسـيلة ، أسلوب، طرائق التدريس منهج  ) "2001(حذام، ردينة ويوسف ، األحمد -6
 .دار المناهج:  األردن–عمان ، األولى

: القـاهرة ، الطبعة الـسادسة  ، "طرق تعليم اللغة العربية   ) "1979(محمد عبد القادر    ، أحمد -7
 .مكتبة النهضة المصرية

 .دار األمل للنشر والتوزيع:  األردن–إربد ، " التعليميعلم اللغة) "ت. ب (سمير ، استيتة -8

 .دار المعرفة الجامعية، "طرق تدريس اللغة العربية) " 1999(زكريا ، إسماعيل -9

، "التربية العملية وطـرق التـدريس     ) "1990(عبد اهللا   ، إحسان وعبد المنعم  ، األغا -10
 .مكتبة اليازجي: غزة، الطبعة الثانية

، مكتبة الطالب الجـامعي   ، تدريس العلوم ) "2004(فتحية  ، إحسان واللولو ، األغا   -11
 . فلسطين–غزة ، الجامعة اإلسالمية

 –أصول تدريس العربية بـين النظريـة والممارسـة       ) "2000(عبد الفتاح   ، البجة -12
 .دار الفكر:  األردن–عمان ، الطبعة األولى، "المرحلة األساسية الدنيا

 –س العربية بـين النظريـة والممارسـة      أصول تدري ) "1999(عبد الفتاح   ، البجة -13
 .دار الفكر:  األردن–عمان ، الطبعة األولى، "المرحلة األساسية العليا
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، "أساليب تعلـيم العلـوم والرياضـيات      ) "2001(عفاف  ، أمل والكسواني ، البكري -14

 .دار الفكر:  األردن–عمان ، الطبعة األولى

الطبعـة  ، "ة وتطبيقـات عمليـة    تدريس العربية مفاهيم نظري   ) "2002(وليد  ، جابر -15
 .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع:  األردن–عمان ، األولى

 –عمـان   ، الطبعـة األولـى   " صعوبات تعلم اللغة العربيـة    ) "2003(محمد  ، جاد -16
 .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: األردن

دريس اللغة  األصول الحديثة لت  ) "ت. ب  (أبو الفتوح   ، علي والتونسي ، الجمبالطي -17
 .دار نهضة مصر للطبع والنشر: القاهرة، الطبعة الثانية، "العربية والتربية الدينية

:  األردن –عمـان   ، "طرق تعليم األطفال القراءة والكتابة    ) "2000(هشام  ، الحسن -18
 .الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع

ـ      ) "2003(وآخرون  ، خليل، حماد -19 ، "د اإلمـالء  الموسوعة الغراء في تعلـيم قواع
 .مطبعة منصور:  فلسطين–غزة ، الطبعة األولى

مبادئها وتطبيقاتها فـي التعلـيم      : وسائل تكنولوجيا التعليم  ) "1986(محمد  ، حمدان -20
 .دار التربية الحديثة:  األردن–عمان ، "والتدريس

محمـد  : تقـديم   ، " نظرية وممارسة  –التصميم التعليمي   ) " 1999(محمود  ، الحيلة -21
 .دار المسيرة:  األدرن–عمان ، الطبعة األولى ، ويذيبان غزا

في ، طرق تدريس اللغة العربية والتربية الدينية     ) "1981(محمود وآخرون   ، خاطر -22
 .دار المعرفة: القاهرة، الطبعة الثانية، "ضوء االتجاهات التربوية الحديثة

لمنظمة مطبعة ا : تونس، "قضايا اللغة العربية المعاصرة   ) "1990(صالح  ، الخزفي -23
 .العربية للتربية والثقافة والعلوم

منهاج وأساليب التدريس فـي التربيـة       ) "2003(منى  ، الحديدي، جمال، الخطيب -24
 .مكتبة الفالح للنشر والتوزيع:  الكويت–حولي ، الطبعة الثانية، "الخاصة

 –القـاهرة   ، الطبعة األولـى  ، "عمليات تكنولوجيا التعليم  ) "2003(محمد  ، خميس -25
 .ر الكلمةدا: مصر

"  مناهجها وطرائق تدريسها   –اللغة العربية   ) " 2003(سعاد  ، طه والوائلي ، الدليمي -26
 .دار الشروق للنشر والتوزيع: األردن، عمان
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صعوبات التعلم لدى عينة من تالميذ المرحلة االبتدائيـة         ) "1991(فيصل  ، الرزاز -27
 –رسالة الخليج العربي    ، )يةدراسة مسحية تربوية نفس   (في دولة اإلمارات العربية المتحدة      

 .مكتب التربية العربي لدول الخليج العربي بالرياض، )11(السنة ) 83(العدد 

 –عمـان   ، "قضايا ومشكالت في التربيـة الخاصـة      ) "1998(فاروق  ، الروسان -28
 .دار الفكر للطباعة والنشر: األردن

ـ      ) "2006(فهد  ، زايد -29  –عمـان   ، "ةاألخطاء الشائعة النحوية والـصرفية واإلمالئي
 .دار اليازوري العلمية: األردن

: غـزة ، الطبعة الثانيـة  " المرشد في تدريس اللغة العربية    ) "1999(محمد  ، زقوت   -30
 . الجامعة اإلسالمية–مكتبة الطالب الجامعي 

: غـزة ، الطبعة الثانيـة  ، "المرشد في تدريس اللغة العربية    ) "1997(محمد  ، زقوت -31
 .ة اإلسالمية الجامع–مكتبة الطالب الجامعي 

سلسلة أصول التـدريس    ، "تصميم التدريس رؤية منظومية   ) "2000(حسن  ، زيتون -32
 . القاهرة مصر، )1(المجلد ،  الكتاب الثاني–

، الطبعـة األولـى   ، "التدريس لذوي االحتياجات الخاصـة    ) "2003(كمال  ، زيتون -33
 .عالم الكتب للنشر والتوزيع والطباعة: مصر–القاهرة 

، الطبعة األولـى  ، "أساليب تدريس اللغة العربية   ) "1992(خرون  عماد وآ ، السعدي -34
 .دار األمل للنشر والتوزيع: األردن، إربد

الطبعـة  ، "كيف تتعلم اإلمالء وتستخدم عالمـات التـرقيم       ) "2003(ياسر  ، سالمة -35
 .دار عالم الثقافة:  األردن–عمان ، األولى

طباعاتها المسلكية وأنماطهـا  فن التدريس للتربية اللغوية وان   ) "1997(محمد  ، سمك -36
 .مكتبة األنجلو المصرية: مصر_ القاهرة ، "العملية

عمان ، الطبعة األولى   ، "قواعده، مهاراته، أهميته: اإلمالء) "1999(أمل  ، الشافعي -37
 .دائرة المكتبة الوطنية:  األردن–

، ثانيـة الطبعة ال، "تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق  ) "1993(حسن  ، شحاته -38
 .الدار المصرية اللبنانية للطباعة والنشر والتوزيع: القاهرة

الطبعـة  ، "تعليم الطفل بطيء الـتعلم    ) "2008(أحمد  ، حمزة، محمد أحمد ، خطاب -39
 دار الثقافة للنشر والتوزيع:  األردن–عمان ، األولى
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 الطبعـة ، "تعليم المفاهيم اللغوية والدينيـة لـدى األطفـال        ) "2001(ثناء  ، الضبع -40
 .دار الفكر العربي: القاهرة، األولى

، "التدريس في اللغة العربيـة    ) "1984(يوسف  ، محمد إسماعيل والحمادي    ، ظافر -41
 .دار المريخ: الرياض 

طرق التدريس الخاصـة باللغـة العربيـة والتربيـة          ) "2000(فخر الدين   ، عامر -42
 .عالم الكتب: مصر_ القاهرة ، الطبعة الثانية، "اإلسالمية

مكتبـة  :  مصر –القاهرة  ، " طرق تدريس اللغة العربية   ) "ت. ب  (سيد  ، العبد الع  -43
 .غريب

، الطبعة األولى ، "إعداد الطفل العربي للقراءة والكتابة    ) "2005(جميل  ، عبد المجيد  -44
 .دار صفاء للنشر والتوزيع:  األردن–عمان 

، "مناهج وأساليب تدريس ذوي الحاجـات الخاصـة       ) "2001(ماجدة السيد   ، عبيد -45
 .دار صفاء للنشر والتوزيع:  األردن–عمان ، الطبعة األولى

مكتبـة األنجلـو    :  مـصر  –القـاهرة   ، "صعوبات الـتعلم  ) "1990(سيد  ، عثمان -46
 .المصرية

 –عمان  ، الطبعة األولى " تعليم القراءة بين المدرسة والبيت    ) "1998(محمد  ، عدس -47
 .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: األردن

الطبعـة  ، "طرق تدريس اللغة العربية والتربيـة الدينيـة       ) "1999(م  إبراهي، عطا -48
 .مكتبة النهضة المصرية: القاهرة، الجزء األول، الرابعة

مطبعـة  : غـزة   ، الطبعة الثالثة ، "تخطيط المناهج وتقويمها  ) "1996(عزو  ، عفانة -49
 .المقداد

، "العربيـة أساليب تـدريس اللغـة   ) "2003(عبد اهللا  ، الخياص، عبد الحميد ، فالح -50
 .القدس المفتوحة

، الطبعة الثانية ، "نماذج التدريس الصفي  ) "1998(نايف  ، يوسف وقطامي ، القطامي -51
 .دار الشروق:  األردن–عمان 

دراسات تحليلية ومواقف تطبيقية في تعليم اللغـة العربيـة          ) "1981(حسين  ، قورة -52
 .دار المعارف:القاهرة : الطبعة األولى ، "والدين اإلسالمي
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، ترجمة أحمـد خيـري كـاظم      ، تصميم البرامج التعليمية  ) "1987(جيرولد  ، بكم -53
 .دار النهضة العربية:  مصر–القاهرة 

القياس والتقييم وأساليب القياس والتشخيص في التربيـة        ) "2003(تيسير  ، كوافحة -54
 .دار المسيرة:  األردن–عمان ، الطبعة األولى، "الخاصة

ترجمـة زيـدان    ، "علم األكاديمية والنمائيـة   صعوبات الت ) "1988(كيرك وكالفنت    -55
 .مكتبة الصفحات الذهبية:  السعودية–الرياض ، السرطاوي وعبد العزيز السرطاوي

معجم المصطلحات التربوية المعرفـة فـي       ) "2003(علي  ، أحمد والجمل ، اللقاني -56
 .والطباعةعالم الكتب للنشر والتوزيع : القاهرة، الطبعة الثالثة، "المناهج وطرق التدريس

الطبعـة  ، " النظرية والتطبيـق   –األسلوب في بناء المنهج     ) "1988(فتحي  ، مبارك -57
 .دار المعارف: القاهرة، الثانية

دار صـفاء   :  األردن –عمان  ، "صعوبات التعلم ) "2005(رياض بدري   ، مصطفى -58
 .للنشر والتوزيع

، لـى الطبعة األو ، "خصائص العربية وطرائق تدريسها   ) "1985(نايف  ، معروف   -59
 .دار النفائس: بيروت

: غـزة ، "أساليب تدريس اللغة العربية والتربية اإلسالمية     ) "1995(أحمد  ، المقوسي -60
 .مطبعة المقداد

الطبعـة  ، برنامج التربية ) 2" (اللغة العربية وطرائق تدريسها   ) "ت. ب  (المفتوحة   -61
 .جامعة القدس المفتوحة:  األردن–عمان ، 5205:رقم المقرر، األولى

الطبعـة  ، "منـاهج البحـث فـي التربيـة وعلـم الـنفس       ) "2000( سامي   ،ملحم -62
 .دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة:  األردن–عمان ،األولى

، "تصميم البرامج التعليمية لألطفال مـا قبـل المدرسـة         ) "2003(هدى  ، الناشف -63
 .دار الكتاب الحديث:  مصر–القاهرة ، الطبعة األولى

 الكتابـة اإلمالئيـة     -في أساسـيات اللغـة العربيـة      ) "2001(عبد العزيز   ، نبوي -64
مؤسسة المختار  :  مصر -القاهرة  ، الطبعة األولى " فوائد لغوية ، النحو الوظيفي ، والوظيفية

 .للنشر والتوزيع
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، عالمات التـرقيم ،  قواعد اإلمالء–فن الكتابة الصحيحة  ) "1996(محمود  ، ياقوت -65
دار المعرفـة   : مـصر " روائع الشعر والنثـر   ، ةلغة اإلعالنات الصحفي  ، األخطاء الشائعة 

 .الجامعية
 

 :الدوريات والرسائل العلمية •
مدى فاعلية البرنامج التدريبي لعالج بعض صعوبات التعلم لـدى          ) "1988(أحمد  ، إبراهيم -1

الجـزء  ، التعليم وأساليب التعليم  ): 1996(أنور الشرقاوي   ) في(، تالميذ المرحلة االبتدائية  
 .مكتبة األنجلو مصرية:  مصر– القاهرة، األول

األخطاء اإلمالئية الشائعة لدى طلبة الصف التاسع األساسي        ) "1999(راشد  ، أبو صواوين  -2
رسـالة ماجـستير   ، " تشخيصها وأسبابها وعالجها  -في مدارس وكالة الغوث الدولية بغزة     

 .جامعة عين شمس: غزة كلية التربية، غير منشورة

علية استخدام ألعاب الحاسوب في تدريس بعض قواعد الكتابة         فا) "2006(أيمن  ، أبو منديل  -3
: كليـة التربيـة   ، رسالة ماجستير غير منـشورة    ، "على تحصيل طلبة الصف الثامن بغزة     

  .غزة: الجامعة اإلسالمية
التحصيل اللغوي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية فـي المملكـة          ) "1990(زكريا  ، إسماعيل -4

كلية ،  قطر – الدوحة   –العدد السابع   ، السنة السابعة ، كلية التربية حولية  ، "العربية السعودية 
  .جامعة قطر: التربية

فعالية برنامج تقني في تنمية بعض مهارات األصوات اللغوية لـدى       ) "2007(ماجد  ، األغا -5
الجامعـة  : كليـة التربيـة   ، رسالة ماجستير غير منـشورة    ، "طلبة الصف األول الثانوي   

  . غزة: اإلسالمية
أثر برنامج مقترح في تنمية مهارات األداء اإلمالئي لدى طلبـة           ) "2004(ألفت  ، وجوالج -6

كليـة  ، رسالة ماجستير غيـر منـشورة     ، "الصف الخامس األساسي بمحافظة شمال غزة     
 .غزة: الجامعة اإلسالمية: التربية

دراسة تقويمية لألخطاء الكتابية الـشائعة لـدى تالميـذ وتلميـذات         ) "2004(داود  ، حلس -7
، "م2004 - 2003 مـا بـين      – فلـسطين    –الصف السادس في مدارس محافظات غزة       

 .السودان: جامعة الخرطوم: كلية التربية، رسالة دكتوراة غير منشورة
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تأثير أسلوب الخبرة الدرامية في تحسين مستوى الكتابـة اإلمالئيـة           ) "2003(مها  ، حلس -8
،  رسالة ماجستير غيـر منـشورة      ،"لدى تالميذ الصف السادس األساسي    ، واالتجاه نحوها 

 .جامعة عين شمس: كلية التربية

دراسة ميدانية حول مادة اإلمالء في المرحلة المتوسطة والصف         ) "1980(رفيق  ، الحليمي -9
 .وزارة التربية: دولة الكويت، مركز بحوث المناهج، "األول الثانوي

مركـز  ، "تعلـيم العـام   منهج مقترح لمادة اإلمالء في مراحل ال      ) "1980(رفيق  ، الحليمي -10
 .وزارة التربية: دولة الكويت، بحوث المناهج

صعوبات التعلم لدى عينة من تالميذ المرحلة االبتدائية فـي          ) "1991(فيصل  ، خير الزراد  -11
، التعليم وأساليب التعلـيم   ): 1996(أنور الشرقاوي   ) في(، دولة اإلمارات العربية المتحدة   

 .جلو مصريةاألن:  مصر–القاهرة ، الجزء األول

فعالية برنامج مقترح في عالج صعوبات تعلم البالغة العربية لدى          ) "2006(عمر  ، دحالن -12
معهد البحـوث   ، رسالة دكتوراة غير منشورة     ، "طلبة الصف الحادي عشر في قطاع غزة      

  . مصر–القاهرة ، والدراسات العربية 
عمـان  ، ا وطرائق تدريسها   مناهجه –اللغة العربية   ) "2003(سعاد  ، الوائلي، طه، الدليمي -13

 .دار الشروق للنشر والتوزيع:  األردن–

األخطاء اإلمالئية لـدى تالميـذ المرحلـة        ) "1998(أحمد  ، دخيل اهللا وعوض  ، الدهماني -14
مجلة البحث  ، "وعالقتها بالقواعد اإلمالئية التي درسوها    ، المتوسطة بمحافظة مكة المكرمة   

: كليـة التربيـة  ، مكة المكرمـة ، العدد األول ، عشرالمجلد الثاني   ، في التربية وعلم النفس   
 .جامعة أم القرى

األخطاء اإلمالئية والنحوية الـشائعة لـدى طـالب جامعـة           ) "1990(مصطفى  ، رسالن -15
مجلة دراسات تربوية من أجل وعي تربوي عربي        ، " دراسة تشخيصية  –السلطان قابوس   

 .عالم الكتب: رةالقاه، الجزء الثامن والعشرون، المجلد السادس، مستنير

منهج لتعليم اإلمالء في المرحلة األساسية الدنيا فـي مـدارس     ) "2001(عبد اهللا   ، رضوان -16
 .جامعة عين شمس: كلية التربية، رسالة ماجستير غير منشورة، "غزة

برنامج عالج صعوبات تعلم القراءة والكتابة والرياضيات لدى        ) "1992(هويدة  ، رضوان -17
: كليـة التربيـة   ، رسالة دكتوراة غير منشورة   ، "التعليم األساسي تالميذ الصف الرابع من     

  مصر-جامعة اإلسكندرية 
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أثر برنامج تعليمي عالجي؛ لتصحيح األخطاء اإلمالئية الـشائعة  ) "1988(سليم  ، الروسان -18
رسـالة  ، "لدى طالب الصف األول اإلعدادي في مدارس محافظـة الزرقـاء الحكوميـة            

  .امعة األردنيةالج: ماجستير كلية التربية
الـسنة  ، رسـالة الخلـيج العربـي     "استراتيجيات ما قبل التدريس     ) "1987(عمر  ، زكرى -19

مكتـب التربيـة    :  المملكة العربية الـسعودية    –الرياض  ، العدد الثاني والعشرون  ، السابعة
 .العربي لدول الخليج

خصائص األطفال ذوي صعوبات التعلم من وجهـة نظـر          ) "1995(زيدان  ، السرطاوي -20
 .يوليو، )12(السنة ) 37(العدد ، مجلة التربية المعاصرة، معلميهم

، الرابـع (تقويم األداء اإلمالئي لتالميذ الصفوف االبتدائية العليـا         ) "1997(محمود  ، سعيد -21
الـسنة الـسابعة    ، رسالة الخليج العربي  ، "في المملكة العربية السعودية   ) السادس، الخامس  
مكتب التربية العربـي  :  المملكة العربية السعودية–الرياض  ، العدد الثاني والستون  ، عشرة

 .بدول الخليج

أثر استخدام طريقة العصف الذهني لتـدريس التعبيـر فـي        ) "2006(عبد ربه   ، السميري -22
رسالة ماجـستير   " تنمية التفكير اإلبداعي لدى طالبات الصف الثامن األساسي بمدينة غزة         

  . فلسطين-غزة ،الجامعة اإلسالمية، غير منشورة
برنامج مقترح لتعليم اإلمالء في الصفوف الثالث األخيرة فـي          ) "1988(عبد المنعم   ، سيد -23

  .جامعة عين شمس، كلية التربية ، رسالة دكتوراة، "الحلقة االبتدائية
برنامج مقترح لعالج بعض صعوبات تعلم اإلعراب لدى طلبـة          ) "2001(رجاء  ، السيقلي -24

كليـة  ، رسالة ماجستير غير منـشورة    ، "ة اإلسالمية في غزة   قسم اللغة العربية في الجامع    
 . فلسطين–غزة ،الجامعة اإلسالمية: التربية

األخطاء الشائعة في اإلمالء في الصفوف الثالثـة األخيـرة مـن       ) "1978(حسن  ، شحاتة -25
جامعـة عـين   : كلية التربيـة  ، رسالة ماجستير ، " تشخيصها وعالجها  –المرحلة االبتدائية   

 .شمس

، ضعف الطالب في اإلمالء من الصف الثالـث إلـى الـسادس           ) "1995(علي  ، ليالشوم -26
العـدد  ، المجلد الثاني والعشرون  ، العلوم اإلنسانية : مجلة دراسات السلسلة  ، "وطرق العالج 

 .مطبعة الجامعة األردنية:  األردن–عمان ، الثالث
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ى بعـض   دراسة مسحية بشأن مشكلة الـضعف اإلمالئـي لـد         ) "2002(عزة  ، الصوافي -27
، رسـالة ماجـستير  " التالميذ فئة الصف األول والثاني في دولة اإلمارات العربية المتحدة     

 .اإلمارات، العين، )جامعية، ثقافية، تربوية(مجلة المعلم 

األخطاء اللغوية الشائعة بين طالبات السنة األولى بكلية العلـوم          ) "1998(أرحام  ، الضامن -28
 . دائرة التربية والتعليم:  األردن–عمان ، العدد الثاني، بالطال/ مجلة المعلم ، "التربوية

العوامل النفسية المرتبطة بصعوبات تعلم اللغـة العربيـة         ) "1988(محمد  ، عبد ربّ النبي   -29
): 1996(أنـور الـشرقاوي     ) فـي (، كما يدركها تالميذ الحلقة الثانية من التعليم األساسي       

 .األنجلو مصرية:  مصر–لقاهرة ا، الجزء األول، التعلم وأساليب التعليم

مقارنة بين أسلوب االستماع والطريقة االستنباطية فـي تـدريس          ) "1989(إبراهيم  ، عطا -30
، من أجل وعي تربوي عربي مـستنير      ، مجلة دراسات تربوية  ،  دراسة تجريبية  –اإلمالء  

 .عالم الكتب: القاهرة، الجزء التاسع عشر، المجلد الرابع

، "قويم األداء اإلمالئي لطلبة الصفوف االبتدائيـة الثالثـة العليـا          ت) "1989(أحمد  ، عليان -31
 .الجامعة األردنية: رسالة ماجستير كلية الدراسات العليا

مدى فاعلية برنامج تدريبي لعالج بعض صـعوبات الـتعلم لـدى           ): "1992(أحمد  ، عواد -32
نور الشرقاوي ج   ملخص البحوث والدراسات العربية للدكتور أ     ، "تالميذ المرحلة االبتدائية  

  ). 273 – 270(ص ، ) 1(
برنامج مقترح لعالج األخطاء اإلمالئية الشائعة لـدى الطالـب          ) "1996(جمال  ، العيسوي -33

كليـة  ، العـدد الثالثـون   ، مجلة كلية التربية بالمنـصورة    ، "تخصص اللغة العربية  "المعلم  
 .جامعة المنصورة: التربية

ستوى اللغوي لدى تالميذ المرحلة االبتدائيـة       ظاهرة انخفاض الم  ) "1993(شعبان  ، غزالة -34
، العدد التاسـع والعـشرون  ، التربية مجلة لألبحاث التربوية، " أسبابها وعالجها –باألزهر  

  .كلية التربية جامعة األزهر
معالجة بعض األخطاء الهجائية لدى تالميـذ الـصف الـسادس           ) "1995(شعبان  ، غزالة -35

الجمعيـة المـصرية    ،  في المناهج وطرق التـدريس     مجلة دراسات ، "االبتدائي بالسعودية 
 .جامعة عين شمس:كلية التربية ،  مصر الجديدة –للمناهج وطرق التدريس 

 "صعوبات القراءة لتالميذ الصف الرابع األساسي) "1990(نورة ، الكثيري -36

                    .             المملكة العربية السعودية، جامعة الملك سعود، رسالة ماجستير غير منشورة
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مجلـة  ، "طريقة التصحيح وتأثيرها فـي أداء التالميـذ اإلمالئـي         ) "1983(أمين  ، الكخن -37
 .الجامعة األردنية: العدد األول، المجلد العاشر، دراسات

رسـالة  ، "الصعوبات اإلمالئية لـدى طلبـة المرحلـة اإلعداديـة         ) "1986(أحمد  ، كنعان -38
 جامعة دمشق : ربية كلية الت– غير منشورة –ماجستير 

مستوى التحصيل في اللغة لدى طلبـة نهايـة المرحلـة           ) "1998(مركز القياس والتقويم     -39
وزارة : فلـسطين ، التقرير األولي، "في فلسطين) الصف السادس األساسي (األساسية الدنيا   
 .التربية والتعليم

تمييز بين التـاء    أثر برنامج عالجي في تحسين القدرة اإلمالئية لل       ) "2006(ميادة  ، ملحس -40
كليـة العلـوم    ، بحث في تحسين األداء المدرسـي االبتـدائي       ، "المفتوحة والتاء المربوطة  

 .قطر، الجامعة العربية المفتوحة: التربوية

األخطاء اإلمالئية الشائعة في كتابات بعض تالميذ الصف السادس         ) "1993(حسن  ، ناصر -41
الجـزء  ، العدد الـسابع عـشر    ، وعلم النفس مجلة كلية التربية    ، "االبتدائي بدولة البحرين  

 .جامعة عين شمس: كلية التربية، الثالث

خطة عالجية مقترحة لعالج األخطاء اإلمالئية الشائعة لدى تالمذة         ) "2008(حسين  ، وادي -42
:  كلية التربيـة   – غير منشورة    –رسالة ماجستير   ، "الصف الرابع األساسي بمحافظة غزة    

 فلسطين، غزة، جامعة األزهر
 

 المراجع األجنبية: ثانياً 
  

1- Hamimill,D.D.(1990) : On Defining Learning Disabilities: An    Emerging 
Consensus .J. Learn. Disability. 23,2,pp.74-84.                                           

2- Kavale,K.A. & Forness, S.R. (1996) : Social Skill Deficits and Learning 
Disabilities : Ameta Analysis .J. Learn. Disability. 29,2,52-63.                       

3- Unizicker, R.E et al. (2000) : From Privileges to Rights: People Labeled 
With psychiatric Disabilities Speak For Themselves, To Assure The Free 
Appropriate Public Education of All Children with Disabilities National 

Council On Disabilities, Report Project, January 20.                   
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 :مواقع االنترنت •
 

(Http//www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=)                                     
(Htt://www.al-maqha.com)                                                                             
(Http://soso.com/rb/showthreod.php?=)                                        
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  )1(ملحق 
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 جامعة اإلسالمية          ال

            عمادة الدراسات العليا
           كلية التربية

            قسم المناهج وطرق التدريس
  تحكيم استبانة

  صعوبات تعلم اإلمالء لدى طلبة الصف السابع األساسي
: ـة /   األستاذ الفاضل 

..................................................................................  
  ،تحية طيبة وبعد

تجريبية تخصص مناهج وطرق –لنيل درجة الماجستير في التربية ، يقوم الباحث بدراسة 
  : وذلك بعنوان ، تدريس

  فعالية برنامج مقترح في عالج صعوبات تعلم اإلمالء(
  ) لدى طلبة الصف السابع األساسي

وذلك لبناء ، مة تتضمن أهم الصعوبات اإلمالئية    وفي إطار هذه الدراسة أعد الباحث قائ
  .البرنامج المقترح الذي سيتضمن مهارات وطرق تدريس للتغلب على تلك الصعوبات

وذلك من ، فيما ترونه مناسباً من وجهة نظركم، هذا ويرجى من سيادتكم التكرم بإبداء آرائكم
  :حيث
  .مستوى صعوبة المهارات اإلمالئية -
  .مدى صحتها اللغوية -
  .أو تعديل ما ترونه مناسبا، أو حذف، إضافة -

                                                                                             
  ،                                شاكرين لكم حسن تعاونكم

                                       وتفضلوا بقبول فائق االحترام
                        البــاحــث           

  جـمـال رشـاد أحـمـد الـفـقعـاوي            
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 مستوى الصعوبة

   م
الصعوبات اإلمالئية في مقرر الصف السابع األساسي 

 ) الجزء األول-كتاب لغتنا الجميلة (
صعبة 
 جداً

 سهلة عادية صعبة
سهلة 
  جداً

      .لكن، اهللا: مثل، حذف األلف من الكتابة -1

      .هذا، ذلك: حذف األلف من أسماء اإلشارة مثل -2

      .داود، مثل طاوس: حذف الواو من الكتابة تخفيفاً -3

حذف الالم من االسم المعرف بأل والمبدوء باالم عند  -4
 .لليمون، لليل: دخول الم االبتداء أو الم الجر عليه مثل

     

:  مع واو الجماعة في األفعالزيادة األلف الفارقة -5
، واألمر، والمجزومة، المنصوبة، والمضارعة، الماضية

 . اكتبوا، لن يكتبوا، كتبوا: مثل

     

      .كتاباً: مثل، زيادة األلف في آخر االسم المنصوب المنون -6

عدم زيادة ألف في االسم المنصوب المنون المنتهي بتاء  -7
 .جميلةً: تأنيث مثل

     

، عدم زيادة ألف في االسم المنتهي بهمزة مثبتة قبل األلف -8
 .خطًأ: مثل

     

عدم زيادة ألف في االسم المنتهي بهمزة مثبتة قبل األلف  -9
 .نداء: مثل، عند تنوينه بالفتح

     

      أوالت، أولئك: زيادة الواو في كلمات -10

دها مرفوعة في حالة ورو) عمرٍو(زيادة الواو في كلمة  -11
 .أو مجرورة

     

في آخر الفعل الثالثي " مقصورة أو قائمة"األلف اللينة  -12
 .نهى، دعا: مثل، الماضي الناقص

     

في آخر الفعل فوق " مقصورة أو قائمة"األلف اللينة  -13
، المنتهي بياء وغير المنتهي بياء، الثالثي الماضي الناقص
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 .  استحيا، استدعى: مثل

      .يتلهى، يسعى: مثل، ألف الفعل المضارع الناقص -14

عند اتصاله " ماضي أو مضارع"ألف الفعل الناقص  -15
 .ينهانا، دعاها: مثل، بضمير المفعولية

     

حذف ألف الفعل الماضي الناقص عند اتصاله بتاء  -16
 .استغنتْ، رمتْ: مثل، التأنيث

     

  
  
  

 مستوى الصعوبة

 م
قرر الصف السابع األساسي الصعوبات اإلمالئية في م

 ) الجزء األول-كتاب لغتنا الجميلة (
صعبة 
 جداً

 سهلة عادية صعبة
سهلة 
 جداً

، معاوية، عائشة: مثل، التاء المربوطة في آخر االسم -17
 . شفة، تربية، أعمدة، راوية، جميلة

     

،  كتبتُ،بنتْ، بنات: مثل، التاء المبسوطة في آخر الكلمة -18
 .ذهبتْ

     

      همزة الوصل وهمزة القطع -19

      .وابنة، ابن : حاالت حذف همزة الوصل في كلمتي -20

      .وابنة، ابن : حاالت إثبات همزة الوصل في كلمتي -21

، مثل إذ، حاالت كتابة إذ منفصلة أو متصلة بما قبلها -22
يومئذ. 

     

      .كتابة كلمة إذن -23

، االستفهامية عندما تسبق بحروف الجر" ما"حذف ألف  -24
 عالم، إالم، مم: مثل

     

حذف الالم كتابةً من األسماء الموصولة المفردة وجمع  -25
 . الذين، مثل الذي، المذكر
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ثبوت الالم كتابةًُ في األسماء الموصولة المستعملة للمثنى  -26
 .الالئيو، اللذان:مثل، وجمع المؤنث

     

حذف الالم كتابةً عند دخول الالم المكسورة أو المفتوحة  -27
 .لَلَّذي، ِللَّذي: مثل، على األسماء الموصولة

     

  : صعوبات إضافية ترونها تحتاج لدراسة لدى طلبة الصف السابع األساسي
......................................................................................................
.................................................................  

......................................................................................................
.................................................................  

......................................................................................................
................................................................. 

......................................................................................................
.................................................................  

......................................................................................................
.................................................................  

......................................................................................................
.................................................................  

......................................................................................................
.................................................................  

......................................................................................................
.................................................................  

  :ظاتكم على القائمة مالح
......................................................................................................

 ...................................................
.................................................................................................

......................................................................  
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  )2(                                                ملحق 
  محكمو أدوات الدراسة                                        

االختبار ، اختبار الجمل اإلمالئية، استبانة صعوبات تعلم اإلمالء، تبانةتحكيم االس     (
  )كراسة الطالب، اإلمالئي

 التخصص االسم  م  
 .مناهج وطرق التدريس في الجامعة اإلسالمية داود حلس/الدكتور  1
 .مناهج وطرق التدريس في الجامعة اإلسالمية عزو عفانة/ الدكتور 2
 .مدير المناهج بوزارة التربية والتعليم العالي ادخليل حم/ الدكتور 3
 .مناهج وطرق التدريس في الجامعة اإلسالمية فتحية اللولو/ الدكتورة 4
 .النحو والصرف في كلية اآلداب في الجامعة اإلسالمية جهاد العرجا/ الدكتور 5
 . مشرف تربوي بمديرية التعليم بخان يونس حسين الصليبي/ األستاذ 6
 . ماجستير مناهج وطرق تدريس، مشرف تربوي ماجد األغا/ األستاذ 7
 .ماجستير مناهج وطرق تدريس، مشرف تربوي أمين عبد الغفور/ األستاذ 8
 .ماجستير مناهج وطرق تدريس، مدير مدرسة فيصل حسين أبو سعدة/ األستاذ 9

 . تدريسماجستير مناهج وطرق، مدير مدرسة لطفي موسى أبو موسى/ األستاذ 10
 .ماجستير مناهج وطرق تدريس، معلم لغة عربية أيمن أبو منديل/ األستاذ 11
 .ماجستير مناهج وطرق تدريس، محاضر غير متفرغ سليمان بدر أبو جراد/ األستاذ 12
 .ماجستير لغة عربية، عضو مبحث اللغة العربية محمود سالمة الشاعر  / األستاذ 13
 . معلم لغة عربية  طباسي  إبراهيم حسين/ األستاذ 14
 .معلمة لغة عربية حنان األسطل/ األستاذة 15
 .معلم لغة عربية سعد محمود أبو سعادة/ األستاذ 16
 .معلمة لغة عربية نهلة عبد الجواد/ األستاذة 17
 .معلم لغة عربية مدحت أبو عنزة/ األستاذ 18
 .معلم لغة عربية محمد محمود الحصيني  19
 .معلمة لغة عربية حليمة أحمد األسطل/ تاذةاألس 20
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 عضو مبحث اللغة العربية بمديرية خان يونس، معلمة عزة نعيم األغا / األستاذة 21
 .معلم لغة عربية وليد محمد مقداد/ األستاذ 22
 .معلم لغة عربية عالء جمعة أبو الحاج/ األستاذ 23
 ةمعلمة لغة عربي مها محمد حجازي / األستاذة 24
 .عضو مبحث اللغة العربية بمديرية خان يونس، معلمة روز أحمد محمد على / األستاذة 25
 .معلم لغة عربية عماد محمود عبد الغفور/ األستاذ 26
 .معلم لغة عربية غسان عبد اهللا قدورة/ األستاذ 27
 .ماجستير مناهج وطرق تدريس، معلم لغة عربية رائد محمد هداف/ األستاذ 28
 .معلم لغة عربية جواد يوسف رباح/ األستاذ 29
 عضو مبحث اللغة العربية بمديرية خان يونس، معلم حسين علي العقاد / األستاذ 30
 .عضو مبحث اللغة العربية بمديرية خان يونس، معلمة سناء عبد الكريم الرقب/ األستاذة 31
 .معلمة لغة عربية نورهان أبو عليان / األستاذة 32
 .معلم لغة عربية سلمان أبو موسى/ ستاذاأل 33
 .معلم لغة عربية فتحي سالم أبو صالح/ األستاذ 34
 .معلمة لغة عربية خولة فياض/ األستاذة 35
 .معلم لغة عربية يوسف عيسى عياش/ األستاذ 36
 .معلم لغة عربية محمد الفرا/ األستاذ 37
 .معلمة لغة عربية شوقية أبو مصطفى/ األستاذة 38
 .معلم لغة عربية يسري نصار/ األستاذ 39
 .معلم لغة عربية أنور العطار/ األستاذ 40
 .معلم لغة عربية وليد جمعة شامية/ األستاذ 41
 .معلمة لغة عربية نبيهة جمعة أبو سلمية/ األستاذة 42
 .معلمة لغة عربية فاطمة أحمد أبو جزر/ األستاذة 43
 .معلم لغة عربية قودياسمين أبو غر/ األستاذة 44
 .معلم لغة عربية لطفي خليل حمدان/ األستاذ 45
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  ) 3(ملحق 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
                  الجامعة اإلسالمية
            عمادة الدراسات العليا

                 كلية التربية
       قسم المناهج وطرق التدريس

  استبانة
   طلبة الصف السابع األساسيصعوبات تعلم اإلمالء لدى

  
  .........................................................ـة /   األستاذ الفاضل

  ،تحية طيبة وبعد
تجريبية تخصص مناهج وطرق –لنيل درجة الماجستير في التربية ، يقوم الباحث بدراسة 

  : وذلك بعنوان ، تدريس
  ات تعلم اإلمالءفعالية برنامج مقترح في عالج صعوب(

  ) لدى طلبة الصف السابع األساسي
  وقد تطلب ذلك إعداد استبانة تتضمن ثالثين صعوبة إمالئية؛ مما قد يسهم في بناء -

  .البرنامج المقترح الذي سيتضمن تلك الصعوبات
نرجو منكم قراءة بنود ،  ونظراً آلرائكم الفاعلة ومقترحاتكم البناءة في هذا المجال-

في المكان الذي يتفق مع وجهة   ) P(  ومن ثم وضع إشارة ، ة بأناة ورويةاالستبان
  .علماً بأن البيانات التي ستدلون بها سوف تخدم غرض البحث العلمي فقط، نظركم
  
   

 مستوى الصعوبة

  م
الصعوبات اإلمالئية في مقرر الصف السابع 

 ) الجزء األول-كتاب لغتنا الجميلة (األساسي 
صعبة 

 جداً
 سهلة متوسطة  صعبة

سهلة 
 جداً

     P   .لكن، اهللا: مثل، حذف األلف من الكتابة -1
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تعني أن درجة الصعوبة شديدة جداً  تفوق مستوى الصف السابع األساسي :  صعبة جداً-
 .بدرجة كبيرة

 .تعني أن درجة الصعوبة تفوق مستوى الصف السابع األساسي:   صعبة-

  . هارة المذكورة تناسب مستوى الصف السابع األساسيتعني أن الم:    متوسطة-
  .تعني أن المهارة المذكورة تناسب من هم دون مستوى الصف السابع:    سهلة-
تعني أن المهارة ليست فيها أية صعوبة وال تضيف شيئاً لمستوى الصف :   سهلة جداً-

  .السابع األساسي
ا إلى القوائم المعروضة عليكم فتفضلوا  هذا وإذا كانت لديكم صعوبات أخرى تودون إضافته

 .  باإلشارة إليها في نهاية االستبانة

      وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير                                         

                                               البــاحــث

ـمـال رشـاد أحـمـد الفقعاوي                                                                                                                                                                         ج
 ةمستوى الصعوب

     
 م

الصعوبات اإلمالئية في مقرر الصف السابع األساسي 
 ) الجزء األول-كتاب لغتنا الجميلة (

صعبة       
 جداً

 سهلة متوسطة صعبة
سهلة 
 جداً

      .لكن، اهللا: مثل، حذف األلف من الكتابة -1

      .هذا، ذلك: حذف األلف من أسماء اإلشارة مثل -2

      .داود، مثل طاوس: حذف الواو من الكتابة تخفيفاً -3

ند والمبدوء بالالم ع) بأل(حذف الالم من االسم المعرف  -4
 .لليمون، لليل: دخول الم االبتداء أو الم الجر عليه مثل

     

، الماضية: زيادة األلف الفارقة مع واو الجماعة في األفعال -5
، لن يكتبوا: مثل، والمضارعة المنصوبة، كتبوا: مثل

 .اكتبوا: مثل، واألمر، لم يكتبوا: مثل، والمجزومة

     

: مثل، صوب المنونزيادة األلف في آخر االسم المن -6
 .كتاباً

     

عدم زيادة ألف في االسم المنصوب المنون المنتهي بتاء  -7
 .جميلةً: تأنيث مثل
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: مثل، عدم زيادة ألف في االسم المنتهي بهمزة فوق َأِلف -8
 .خطًأ

     

عدم زيادة ألف في االسم المنتهي بهمزة بعد َأِلف عند  -9
 .نداء: مثل، تنوينه بالفتح

     

      أوالت، أولو، أولئك: زيادة الواو في كلمات -10

في حالة ورودها مرفوعة ) عمرو(زيادة الواو في كلمة  -11
 .أو مجرورة

     

في آخر الفعل " مقصورة أو قائمة"كتابة األلف اللينة  -12
 .نهى، دعا: مثل، الثالثي الماضي الناقص

     

ر الفعل فوق الثالثي الماضي كتابة األلف اللينة في آخ -13
 .  استدعى: مثل، المعتل الناقص غير المنتهي بياء

     

كتابة األلف اللينة في آخر الفعل فوق الثالثي الماضي  -14
 .  استحيا: مثل، المنتهي بألف تسبقها ياء، المعتل الناقص

     

، يسعى: مثل، كتابة ألف الفعل المضارع المعتل الناقص -15
 .يتلهى

     

عند  " ماضياً أو مضارعاً"كتابة ألف الفعل المعتل الناقص  -16
 .ينهانا، دعاها: مثل، اتصاله بضمير المفعولية

     

حذف ألف الفعل الماضي المعتل الناقص عند اتصاله  -17
 .استغنتْ، رمتْ: مثل، بتاء التأنيث

     

  
 مستوى الصعوبة

 م
الصعوبات اإلمالئية في مقرر الصف السابع األساسي 

 ) الجزء األول-كتاب لغتنا الجميلة (
صعبة 
 جداً

 سهلة متوسطة صعبة
سهلة 
  جداً

، عائشة: مثل، كتابة التاء المربوطة في آخر االسم -18
 . شفة، تربية، أعمدة، راوية، جميلة، معاوية

     

، بنتْ، بنات: مثل، كتابة التاء المبسوطة في آخر الكلمة -19
 .تْذهب، كتبتُ
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      . اجتَهد، اكْتُب، احتالل: مثل، كتابة همزة الوصل -20

      .َأكْرم، أحمد: مثل، كتابة همزة القطع -21

      .وابنة، ابن : حاالت حذف همزة الوصل في كلمتي -22

      .وابنة، ابن : حاالت إثبات همزة الوصل في كلمتي -23

24- إذ: مثل، ا قبلهاحاالت كتابة إذ منفصلة عم.      

      .يومئذ: مثل، حاالت كتابة إذ متصلة بما قبلها -25

      ".إذن"طريقة كتابة كلمة  -26

، االستفهامية عندما تسبق بحروف الجر" ما"حذف ألف  -27
 عالم، إالم، مم: مثل

     

حذف الالم كتابةً من األسماء الموصولة المفردة وجمع  -28
 . الذين، الذي:  مثل،المذكر

     

ثبوت الالم كتابةًُ في األسماء الموصولة المستعملة للمثنى  -29
 .والالئي، اللذان:مثل، وجمع المؤنث

     

حذف الالم كتابةً عند دخول الالم المكسورة أو المفتوحة  -30
 .لَلَّذي، ِللَّذي: مثل، على األسماء الموصولة

     

  :تحتاج لدراسة لدى طلبة الصف السابع األساسي صعوبات إضافية ترونها 
......................................................................................................
.................................................................................................

.................................................................................................  
......................................................................................................

.................................................................................................  
......................................................................................................
................................................................................................. 

......................................................................................................
.................................................................................................  
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......................................................................................................
.................................................................................................  

  :مالحظاتكم على القائمة
......................................................................................................

.................................................................................................  
......................................................................................................

.................................................................................................  
......................................................................................................
.................................................................................................  

......................................................................................................
.................................................................................................  
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  )4(ملحق 
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  تبار التشخيصياالخ                                   
  الجمل اإلمالئية

  
  .يجب أن تقدموا أرواحكم فداء للوطن -1
  .داود من أنبياء اهللا -2
  .فال بد لليل أن ينجلي -3
  .عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان هما اللذان حررا فلسطين -4
  .أولئك اليهود أولو مكرٍ ينقضون اتفاقيةً وراء أخرى وأصبح الوثوق بهم خطًأ كبيراً -5
، إذ تصدى للمؤامرات، وأحيا دينه، ونهى النفس عن حب الدنيا، ودعا للجهاد، مؤمن بأخالقهسما ال -6

 .وللّذي حاكها

، ثم بمقاومته عن المفاوضات، وعندما استغنى الفلسطيني باهللا، أحيت االنتفاضة العزة في نفوسنا -7
 .يومئذ أشرقت شمس الحرية على غزة

 .دة التي كتبت بها آيات القرآن الكريمعالقات كثيرة تجمعنا أهمها اللغة الواح -8

 .ِلم نخاف ونحن أصحاب حق؟ وإالم نسكت؟ ومم نخشى؟ واهللا معنا -9

وعلى كل امرأة؛ ابنة لهذا الوطن؛ أن تغرس ثقافة المقاومة في ، البد أن نقاوم االستعمار،  إذن -10
 .نفس ابنها

 . إن المرأة أخت الرجل تسانده وقت الشدة -11

 . الذين واللواتي واللذين والذي: من األسماء الموصولة -12

 .  يسعى الرجال والصبية للصالة بنفس راضية مطمئنة كلما دعاهم المؤذن لذلك -13
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  )5(ملحق 
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

           
   الجـامـعـة اإلسـالمـيـة
   عمـادة الدراسـات العـليـا
   كـليـــة الـتـربــيـة
   قسم المناهج وطرائق التدريس

  
  

  كــراســة الــطــالــب
  

  لعـالج
  صعوبات تعلم اإلمالء لدى طلبة الصف السابع األساسي

  
  
  
  
  

  جمال رشاد الفقعاوي/ عمل الطالب 
  

تعتبر هذه الكراسة جزءاً من البرنامج المقترح لعالج صعوبات تعلم اإلمالء لدى طلبة الصف (
اجـستير في المناهـج وطرائق السابع األسـاسي والـمقدم كـبحث تكـميلي لنيـل درجة الم

  )      التدريـس
  

   م2009 – 2008
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  الدرس األول

  همزتا الوصل والقطع
 :األهداف السلوكية

  :عزيزي التلميذ
  :يتوقع منك بعد دراستك لهذا الموضوع أن تصبح قادراً على أن

  .تُعرف همزة الوصل -
  .تسمي همزة القطع -
  .ة الوصلتحدد مواضع همز -
  .تسمي مواضع همزة القطع -
  .بهمزة وصل" اسمان"تعلل كتابة كلمة  -
 .بهمزة قطع" أكرم"تفسر سبب كتابة الفعل  -

 .تستخلص حاالت كتابة همزة الوصل في األفعال -

  .تستنتج مواضع همزة القطع في األفعال -
، واألفعال، كاملة في األسماء، تستنبط قاعدة مواضع همزتي الوصل والقطع -

 .وفوالحر

وتلك التي همزتها همزة وصل؛ في ، تفرق بين األسماء التي همزتها همزة قطع -
 .ضوء التدريبات اللغوية التي أنجزتها

تقارن بين مواضع همزتي الوصل والقطع؛ في نقاط محددة؛ إذا ما طلب منك  -
 .بدقة تامة، المعلم ذلك

طع؛ إذا ما طلب مستخدماً في كل واحدة منها اسماً بدأ بهمزة ق، تنشئ أربع جمل -
 .منه المعلم ذلك؛ وبدون خطأ

 .مستخدماً في كل واحدة منها فعالً بدأ بهمزة قطع، تكتب ثالث جمل -

 .أم همزة وصل، إن كانت همزتها همزة قطع، تحكم على خمسة حروف -

 . من بين أسماء بدأت بهمزة وصل، تختار االسم الذي بدأ بهمزة قطع -

من بين أفعال بدأت بهمزة قطع؛ موضحاً ، تختار الفعل الذي بدأ بهمزة وصل -
 .السبب
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 .من فقرة في درس من دروس القراءة، تستخرج الحرف الذي بدأ بهمزة وصل -

 .تكمل الجملة بفعل بدأ بهمزة وصل -
 

  الهمزة في أول الكلمة                                      
                                            تنقسم    إلى

   
  همزة قطع                                                         همزة وصل                                                                                                                

               مثل      مثل                                                   
   استقل– اقرأ – ُأسامة                                               اسم – أََب –ِإن 

                      
  ة/ اعلم عزيزي التلميذ  •
  .أو همزة قطع، قد تكون همزة وصل،  أن الهمزة في أول الكلمة •
ابة ترسم فوق األلف؛ إن وفي الكت، الحظ أن همزة القطع تظهر في النطق همزة واضحة •

وترسم تحت األلف؛ إن كانت مكسورة )  ُأقاوم-َأكرم : (كانت مفتوحة أو مضمومة مثل
  .عند نطقها، وسميت همزة قطع ألنك تقطع فيها النَفَس)  إن–إذا : (مثل

  
  :التدريب األول •

 :     اختر الكلمة الصحيحة إمالئياً مما بين األقواس

  ) ابيض– إبيض –أبيض                         (...........  لون الحليب  -1
  ) اذا– َأذا –ِإذا .                            (درستَ ستنجح.....  -2
  ) اكْتُب– ِإكْتُب –ِأكْتُب .                    (واجباتي كل يوم...........  -3
  ) على السطر–  قطع –وصل ......                 (همزة " إن"همزة الحرف  -4
  ) على السطر– قطع –وصل .....                  (همزة " أن"همزة الحرف  -5
 

 :واآلن عزيزي التلميذ تنبه لآلتي* 

   كيف نتعرف على الحرف المشدد؟–س 

فالحرف المشدد يأخذ نطقه زمن حرفين وليس زمن ،  يمكن التعرف عليه من خالل النطق-ج 
 .طول من مدة نطق الحرف غير المشددويبقى اللسان ثابتاً مكانه مدة أ، حرف واحد
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  :التدريب الثاني •
  :     عين الحرف المشدد في الكلمات التالية إن وجد

  : استقل-2:                                شد-1
  : تفلسف-4:                               تقدم-3
  : سعى-6:                                 نام-5

)  أمر– مضارع –ماضي (أن الصيغ الثالثة للفعل الواحد  ، لتلميذ المجتهد اعلم أيها ا-ج 
وكذلك مصدره تعتبر من نفس النوع؛ ثالثي أو رباعي أو أكثر؛ فهم يعتبرون من عائلة 

   0واحدة
أو المصدر؛ إن كان ثالثياً أو رباعياً أو خماسياً أو ،   كيف نتعرف على نوع الفعل–س 

 سداسياً؟

  :أمثلة
 

              فعل ماضٍ   ـــ     المصدر      ـــ     فعل مضارع     
                                         

      
                                            فعل أمر 

  
                 احتَلَّ  ــــ       احتلَّ        ـــــ    يحتّل   

                   
  

                               احتّل             
  

                  اتّحد  ـــــ       اتّحاد     ـــــ   يتّحد
                       

                                        
                                         اتّحد

  
  :تبع الخطوات التاليةولمعرفة نوع الفعل؛ إن كان ثالثياً أو أكثر ن
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  .والضمائر المتصلة، مثل حروف المضارعة، تجريد الفعل من حروف الزيادة -1
  .رد الفعل إلى صيغة الماضي -2
  .فك التضعيف إن وجد -3
فهو رباعي؛ وإن كانت ستة ، عد حروف الفعل الماضي اآلن؛ فإن كانت أربعة حروف -4

  . درحروف فهو سداسي؛ وبذلك نتعرف على نوع الفعل أو المص
   

   كيف نفرق بين الفعل والمصدر؟–س 

ويمكن أن ، أما المصدر فهو اسم فيه حدث وليس فيه زمن،  الفعل يتضمن حدثاً وزمنا-ج 
نجح ـ ، نام ـ نوماً، جرى ـ جرياً: وذلك بأن نأتي بالمفعول المطلق مثل، نعرفه بسهولة

 .يستقل ـ استقالالً، نجاحاً
 
 :التدريب الثالث •

  :فعال والمصادر اآلتية من حيث عدد الحروف  حدد نوع األ
  : استخراج-2:                         يحدد-1
3-4:                           يرد-صب :  
  : استقم-6:                          تسلَّل-5
  : يجلجالن-8:                       تختالون-7

              
  :القطع  همزة –أوالً *         

  :تكون الهمزة في أول الكلمة همزة قطع في الحاالت اآلتية
  :في األفعال* 

  :في الفعل الثالثي -1
  . أسر– أكل –َأسف : مثل، الماضي -          أ

  . أمن– َأسف –أكل : مثل، المصدر    -ب
  . أشرب– أسمع –أكتب : مثل، المبدوء بهمزة مضارعة   -ت 
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  :التدريب الرابع •
 :مع ذكر السبب،  تحت الكلمة التي همزتها همزة قطع    ضع خطاً

  .أحمد اهللا على صمود غزة -1
 .أسر المجاهدون جلعاد شليط -2

  .تألم المسلمون لحال غزة ألماً شديداً -3
  

  :الفعل فوق الثالثي -2
 .َأكْرم: مثل، الماضي الرباعي  - أ

 أكرِم: مثل، مر الفعل الرباعيأ  - ب

 .إكراماً: مثل، مصدر الفعل الرباعي  - ت

  .أقاوم، ُأكْرِم: مثل، ء بهمزة مضارعةالمبدو  - ث
  

 :الحظ عزيزي التلميذ#  

 .همزته همزة قطع) ماضٍ ومضارع وأمر ومصدر(أن الفعل الرباعي في جميع حاالته 
 

 :التدريب الخامس •

  :علل كتابة الكلمات اآلتية بهمزة قطع
  : ُأسمع-2:                           أكافح-1
 :  ِإسماع-4             :              َأسمع-3

  :في األسماء* 
  . إبراهيم– أخت –أحمد : مثل، جميع األسماء همزتها همزة قطع

 ايمن –ايم اهللا ( اثنتان وكذلك – اثنان –)  امرأة ومثنياتها– امرئ – ابنة – ابن –اسم : (ما عدا
  . في حالة القسم فقط) اهللا 

  
  :التدريب السادس •

  :الئياً مما بين األقواساختر الكلمة الصحيحة إم
  ) أسماعيل– اسماعيل –إسماعيل .           (بن إبراهيم أبو العرب ....... -1    

  ) إمرأة– أمرأة –امرأة .                   (فرعون..... آسيا هي  -2
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  ) أثنان– اثنان –إثنان .       (وثالثون تلميذاً في الصف........  -3
  ) أسامة– اسامة –إسامة          (.  على المركز األول.... حصل  -4

  
 :في الحروف*  

 ... أال- إن – أن –إذ : مثل، جميع الحروف همزتها همزة قطع

  . الدفتر- القلم –الكتاب : مثل، التعريف فهمزتها همزة وصل) ال(ما عدا 
  

  :التدريب السابع •
  :اختر الكلمة الصحيحة إمالئياً مما بين األقواس

  ) آن– إن –ان                                            (.اهللا مع الصابرين...  -1
  ) الموت– إلموت –ألموت .                      (في سبيل اهللا.... أسمى أمانينا  -2
  ) اذا– أذا –إذا (فسوف يحررون فلسطين     ، اتحد المسلمون على كتاب اهللا...  -3

  
  :همزة الوصل:  ثانياً *  

تظهر في النطق؛ إذا كانت في أول الكالم؛ وتختفي في النطق ، الكلمةهي همزة زائدة في أول 
 – ابن –استيقظ : وتكتب على شكل ألف بدون همزة؛ ال فوقها وال تحتها؛ مثل، وسط الكالم

 .استكبر

  :وتكون الكلمة همزتها همزة وصل في الحاالت التالية
  

  :في األفعال*  
  :  الفعل الثالثي-1
   اكْتب–اصنع :  مثلاألمر -
  : الفعل الخماسي والسداسي-2
  . استَقَل– اجتَهد :  الماضي-  أ
  .  استَقل– اجتَهِد : األمر-ب  
  . اتِّحاد– استقالل – احتالل : المصدر- ج
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  :التدريب السابع* 
  :اختر الكلمة الصحيحة إمالئياً مما بين األقواس

  ) اتحاد– أتحاد -إتحاد .              (المسلمين واجب ......... -أ
  ) أقرأ– إقرأ –اقرأ .         (األسئلة قبل اإلجابة ......... -ب
  ) أستقلت– استقلت –إستقلت .         (م1952مصر عام  ......... -ج

  
  :في األسماء*  

 .جميع األسماء همزتها همزة قطع؛ ما عدا األسماء التي ذكرت سابقاً

  
  :في الحروف * 

  .التعريف) ال(همزة قطع؛ ما عدا جميع الحروف همزتها 
  

  :التقويم
  :ضع خطاً تحت اإلجابة الصحيحة مما بين األقواس •
  ) ابن– أبن –إبن .                         (بطوطة رحالة مسلم......  -1
  ) سداسي– خماسي –ثالثي (كتبت بهمزة وصل ألنها مصدر لفعل      " احتالل" -2
  ) اكتب– آكتب –إكتب              (.            الدرس بخط جميل......  -3
  ) رباعي– سداسي –خماسي ....      (بدأ بهمزة وصل ألنه ماضٍ" استقّل"الفعل  -4
  ) إذا– أن –التعريف " ال.....             ("الحرف الذي بدأ بهمزة وصل هو -5
 ) أجاب– اجاب –إجاب .                            (الولد عن األسئلة.....  -6

 ) أقاوم– إقاوم –اقاوم .                  (االحتالل حتى يرحل ..... سأبقى -7

 ) َأسمع– َأكتُب –َأسفَ ....               (الفعل الثالثي الذي فاؤه همزة هو -8

 ) اسم– أب –ابن ....                  (االسم الذي بدأ بهمزة قطع هو -9
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  الرحمن الرحيمبسم اهللا

  الدرس الثاني
  "ابنة"و" ابن"حذف همزة 

  
  :األهداف السلوكية

  :عزيزي التلميذ
  :يتوقع منك بعد دراستك لهذا الموضوع أن تصبح قادراً على أن

  .تذكُر حاالت حذف همزة كلمتي ابن وابنة -
  .تعدد حاالت ثبوت همزة الوصل في كلمتي ابن وابنة -
  .كلمتي ابن وابنة في جملة مفيدةتعلل سبب حذف همزة الوصل من  -
  .تفسر سبب ثبوت همزة الوصل في كلمة ابنة في جملة مفيدة -
  .تستنبط قاعدة حذف همزة الوصل من كلمتي ابن وابنة -
 .تستنبط قاعدة إثبات همزة الوصل كتابة في كلمتي ابن وابنة -

توظف قاعدة حذف همزة الوصل من كلمتي ابن وابنة في كتابة جملة مفيدة  -
 .بصورة صحيحة إمالئياً" ابن"وي على كلمة تحت

توظف قاعدة إثبات همزة الوصل في كلمتي ابن وابنة في كتابة جملة مفيدة  -
 .بصورة صحيحة إمالئياً" ابنة"تحتوي على كلمة 

 .تقارن بين حاالت حذف همزة الوصل في كلمتي ابن وابنة وحاالت إثباتها -

 الهمزة عندما تقع في جملة مفيدة في مثبتة" ابن"تعدل الخطأ اإلمالئي في كلمة  -
 . موقع يستوجب حذف همزة الوصل منها

 .تكتب جملة صحيحة إمالئياً تحتوي على كلمة ابن محذوفة الهمزة -

 .تكتب جملة صحيحة إمالئياً تحتوي على كلمة ابنة مثبتة الهمزة -
 

 ":ابنة"و" ابن"حاالت حذف همزة كلمتي  •

وتكون نعتاً أو بدالً للعلم ) اسمين(بين علمين "  ابنة" أو " ابن" عند وقوع كلمة -1
 .األول
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 .  بعث اهللا محمدا بن عبد اهللا خاتماً للنبيين- :     مثال 

  .روت عائشة بنة أبي بكر أحاديث نبوية كثيرة -
  

  :التدريب األول •
للعلم ....... أو ...... وتكون ............... تحذف همزة ابن عندما تقع : أكمل  •

  . األول
  

  ، )يا(بعد أداة النداء "  ابنة" أو " ابن"  عند وقوع كلمة-2
  . يا بن الخطاب حكمت فعدلت-:           مثال 

 . يا بنة اإلسالم التزمي بالحجاب-         

  
  :التدريب الثاني*  

أمام العبارة     ) X(    أمام العبارة الصحيحة وعالمة      ) P(        ضع عالمة 
  :الخطأ
  .                                  (     ) ابن فلسطين اصمد يا-أ
  .                 (     ) يا بنة عبسان اهتمي بنظافة الشوارع-ب
  .                         (     ) جاء سعيد ابن محمد للمدرسة-ج
  

  ":ابنة"و" ابن"حاالت ثبوت همزة الوصل في كلمتي *  
  .بين علمين"  ابنة" أو" بنا"  إذا لم تقع كلمتي -1

  .هذا ابن سعيد جارنا:       مثال 
  

  :التدريب الثالث*  
  :في الفراغ المناسب" بن" أو " ابن"    ضع كلمة 

  .الوليد قاد جيوش المسلمين في حروب الردة...  خالد -1
  حيان نظريات رياضية عديدة ...   ابتكر -2
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  . في صيغة التثنية أو الجمع" ابنة" أو "ابن "  إذا وقعت كلمتي-2   
  . ليلى وأمل ابنتا زهير مجتهدتان- :          مثال

  . محمد ومحمود وأحمد أبناء توفيق ينتمون لسرايا القدس-            
  :التدريب الرابع * 
  :اختر الكلمة المناسبة مما بين األقواس* 
  ) أبناء–اء  بن–ابناء .        (صهيون قتلوا االنبياء.....  اليهود -1
.                                            إبراهيم عليهم السالم نبيان...  إسماعيل ويعقوب -2

  ) بن- بنا –ابنا (
  

  .وأحد العلمين"  ابنة"أو كلمة " ابن"  إذا فصل فاصل بين كلمة -3 
  .  هذه فاطمة ابنة األستاذ جمال- :          مثال
  .بن الحاج رشاد جاء خالد ا-         

  
  :التدريب الخامس* 

  :اختر الكلمة المناسبة مما بين األقواس
  ) أبنة– بنة –ابنة (الخليفة أبي بكر هي أخت أسماء      ....  عائشة -1
الدكتور صفوت استشهد في االجتياح اإلسرائيلي                                                             ....  محمد -2

  ) أبن– بن –ابن (
  

  .بدالً للعلم األول"  ابنة" أو "  ابن"  إذا لم تكن كلمة-4
  .أنا ابن علي ولكن أحمد ابن خليل:       مثال

  
  :التدريب السادس* 

  : اختر الكلمة المناسبة مما بين األقواس
   من توفيق؟- 
  )  إبن– ابن –بن (حسن                                  ....  توفيق - 
  .في أول السطر"  ابنة" أو " ابن"  إذا وقعت كلمة -5
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مبشريـن ومنـذرين ألقوامهم؛ ليهدوهـم وختـم ، بعث اهللا الرسل واألنبيـاء:   مثال
  . رسوالً للعالمين كافة– صلى اهللا عليه وسلم –بـمحمـد ابن عبد اهللا 

  
  :التدريب السابع

 :اختر الكلمة المناسبة مما بين األقواس

  ) إبن– ابن –بن .                          (ماجد نجح هذا العام....  سمير -1
  ) إبن- ابن –بن .                           (باسل تفوق في الجامعة ..... -2 
  

  :تقويم •
  :ضع خطاً تحت اإلجابة الصحيحة مما بين األقواس •
  ) بن–بن  ا–إبن .   (أحمد الفراهيدي ابتكر علم العروض... الخليل  -1
  ) ابنة– بنة –إبنة .                  (اإلسالم التزمي الحجاب.... يا  -2
  ) ابنة– بنة –إبنة .               (فلسطين مجاهدة صابرة..... هذه  -3
  ) بنا– ابنا –إبنا .   (محمود لكتائب القسام... انضم إبراهيم وسعيد  -4
  ) بن– ابن –إبن .                    (األستاذ أمجد.... نجح سمير  -5
 ) بن– ابن –إبن .                         (رشاد رحمه اهللا.... أنا  -6

 ) بن– ابن –إبن .                   (عربي من أئمة التصوف....  -7
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 الدرس الثالث

  االستفهامية" ما"حذف األلف من 
  

  :األهداف السلوكية
  :عزيزي التلميذ

  :يتوقع منك بعد دراستك لهذا الموضوع أن تصبح قادراً على أن
  .االستفهامية" ما"تُعرف  -
  ).بِم(االستفهامية في كلمة " ما"تعلل سبب حذف األلف من  -
  .االستفهامية" ما"يستنبط قاعدة حذف األلف من  -
االستفهامية عندما يسبقها حرف جر في كلمات " ما"يطبق قاعدة حذف األلف من  -

  .ندهمن ع
  .االستفهامية في جملة وتكون صحيحة كتابةً" ما"يستخدم  -
 .الموصولة" ما"االستفهامية و" ما"يقارن بين  -

 ".على"االستفهامية مسبوقة بحرف الجر " ما"ينشئ جملة تحتوي على  -

االستفهامية وحرف " ما"يختار من متعدد الكلمة الصحيحة إمالئياً المكونة من  -
 .الجر السابق لها

 "ما"أنواع                
 

       الموصولة                الزائدة                 النافية            االستفهامية

                    
   

  : اعلم عزيزي التلميذ
 ولكننا سنقتصر - زائدة أو موصولة أو نافية أو استفهامية –لها أنواع عديدة " ما"  أن 

  . على دراسة ما االستفهامية عندما تسبق بحرف جر- اهللا  إن شاء–في دراستنا 
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  االستفهامية؟" ما"ولكن كيف نتعرف على  •

  ).سؤال يحتاج إلى إجابة(االستفهامية هي التي تدل على استفهام " ما"إن  -
  

 :اتصال ما بحروف الجر * 

  :بحرف جر كاآلتي" ما"االستفهامية تحذف عندما تسبق " ما"الحظ أن ألف  •
 )حذفت" من"الحظ أن نون (ا ــــ مم        من م-

  "  إلى"الحظ أن األلف المقصورة في الحرف ( إلى ما ــــ إالم     -
 )                            أصبحت ألف قائمة

أصبحت " على"الحظ أن األلف المقصورة في الحرف ( على ما ــ عالم       -
  )ألف قائمة

-      محذفت " عن"الحظ أن نون ( عن ما ــــ ع( 

- بـ  ما ــــ بِم    
-ِلـ  ما ــــ ِلم   
-في ما ــــ فيم   
  

  : التدريب األول •
  :ضع خطاً تحت الكلمة التي تحتوي على ما االستفهامية •

 ملم– إالما – بما – فيم – عالم – على ما – مما –م .  
  :تقويم •
  : ضع خطاً تحت اإلجابة الصحيحة مما بين األقواس •

 ) مم– من ما –مما (يتكون جسم اإلنسان؟                          ....  -1

  )  مم– من ما -مما (يأتي                   .... اختر اإلجابة الصحيحة  -2
  ) عالما– عالم –على ما (الخالف بين أبناء فلسطين؟               ....  -3
 )  ليما– لما –لم      (ال نستعد والعدو غادر؟                       ....  -4

  ) فم– فيم –فيما (الكسل واالمتحان اقترب ؟                         ....  -5
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  الدرس الرابع

  "إذن"و" إذ"   كتابة 
  

  :األهداف السلوكية
  :عزيزي التلميذ

  :يتوقع منك بعد دراستك لهذا الموضوع أن تصبح قادراً على أن
  .منفصلة عما قبلها" إذ"أسباب كتابة تذكر  -
  .تحدد أسباب كتابة إذ متصلة بما قبلها -
  .بنون مثبتة" إذن"تسمي حاالت كتابة  -
  .بهذه الصورة" حينئذ"تفسر سبب كتابة كلمة  -
  .متصلة بما قبلها" إذا"تطرح مثاالً على كتابة  -
 .في جملة مفيدة" إذن"تستخدم قواعد اإلمالء في كتابة  -

 .المتصلة بما قبلها" إذ"المنفصلة عما قبلها و" ذإ"تقارن بين  -

 .إمالئيا في جملة مفيدة" إذن"تحكم على صحة كتابة  -
 

  
 " إذن"و" إذ"كتابة                                     

 
 ئذ   ....   إذ                        إذن                           

  
           منفصلة عما قبلها           متصلة بما قبلها إذا بنون مثبتة             

  في جميع حاالتها               إذا جاءت مضافة            جاءت غير مضافة 
  إذا زرتنا إذن            إلى ما بعدها                 لما بعدها  : مثال

  عندما يتسلمون  :   مثالأطلقنا الصواريخ      : مثال.                      نكرمك
                                بعد إذ حاصرنا العدو         الشهادات يومئذ يفرحون        
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  :اقرأ عزيزي التلميذ المثال التالي
  .حضرت سعاد بعد إذ سافرت صديقتها -1

ة وذلك ألنها جاءت مضاف، جاءت منفصلة عما قبلها كتابة ولم تتصل بها" إذ"الحظ أن 
  . إلى ما بعدها

  
  : التدريب األول •
  .منفصلة عما قبلها" إذ"هات جملة من عندك تكون فيها  •
• ....................................................................  
  .سنتحرر ويومئذ نحتفل بتلك المناسبة -2

ة إلى ما وذلك ألنها جاءت غير مضاف) يومئذ(كتبت متصلة بما قبلها " إذ"الحظ أن 
  .بعدها

 
 :التدريب الثاني •

  .متصلة بما قبلها" إذ"اكتب جملة من عندك تكون فيها  •
• ....................................................................  
  
  .إذن ستنجح، إذا درست جيداً -3

 . تكتب بنون مثبتة في جميع حاالتها) إذن(    اعلم عزيزي التلميذ أن 
 
 :لثالثالتدريب ا •

  ".إذن"اكتب جملة من عندك تحتوي على كلمة  •
• .....................................................................  
  
 :تقويم •

 :ضع خطاً تحت اإلجابة الصحيحة مما بين األقواس •

 ) بعدئذ–بعد إذ .                        (سافرت صديقتها.... حضرت سعاد  -1

  ) يومئذ–يوم إذ .   (نحرر فلسطين...  و- إن شاء اهللا -د سننتصر على اليهو -2
  ) إذن–إذاً .                                 (أرحب بك...... إذا زرتني  -3
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

                               الدرس الخامس 
  ألف الـفـعـل الـنـاقــص

  
  :األهداف السلوكية

  :عزيزي التلميذ
  : منك بعد دراستك لهذا الموضوع أن تصبح قادراً على أنيتوقع

  .تعرف الفعل الناقص المنتهي بألف -
  .تعدد حاالت ألف الفعل الناقص -
  .بألف قائمة" دعا"تعلل كتابة ألف الفعل  -
  ".رمت"تفسر سبب حذف ألف الفعل الناقص من الفعل  -
  ).ئة الياءفي هي(تذكر الحاالت التي تكتب فيها ألف الفعل الناقص مقصورة  -
 .تُعرف ضمير المفعولية -

 ".واو أو ياء"تحدد أصل ألف الفعل الناقص  -

تكتب فعالً ماضياً فوق الثالثي وسبقت ألف الفعل الناقص فيه بياء بصورة  -
 .صحيحة

 .تكتب ألف الفعل الناقص المتصل بضمير المفعولية بصورة صحيحة -

الذي أصل ألفه واو والذي تفرق بين كتابة ألف الفعل الناقص الماضي الثالثي  -
 .أصل ألفه ياء

تقارن بين الفعل الناقص الماضي فوق الثالثي الذي يسبق ألفه ياء والذي ال يسبق  -
 .ألفه ياء

تحدد حالة حذف ألف الفعل الناقص الماضي الذي كتبت ألف الفعل الناقص فيه  -
 .بطريقة صحيحة

ناقص في إحدى الكلمات تحكم على خطأ كتابة ألف الفعل الماضي فوق الثالثي ال -
 .مع ذكر السبب

  
 : اعلم عزيزي التلميذ

 : أن ألف الفعل الناقص تكتب ألفاً قائمة في الحاالت اآلتية

 .عفا، سما: مثل، إذا كان الفعل ماضياً ثالثياً وأصل األلف واو -1
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  كيف تعرف أصل األلف في الفعل الماضي الناقص؟ -
  : الفعل إلى ضمير رفع متصل مثلنأتي بصيغة المضارع أو المصدر أو بإسناد  -

 الماضي      المضارع      المصدر     إسناد الفعل لضمير الرفع المتصل

    سما         يسمو          سمو                    سمونا 
  سعى          يسعى          سعي                   سعينا 

 .وفي الفعل سعى هو الياء، وبذلك يتضح أن أصل األلف في الفعل سما هو الواو

: إذا كان الفعل ماضياً فوق الثالثي وسبقت األلف التي ينتهي بها الفعل بياء مثل -2
  . أحيا–استحيا 

، دعاني، دعاها: مثل، إذا كان الفعل ماضياً أو مضارعاً واتصل بضمير المفعولية -3
  .دعاهم
   ما هو ضمير المفعولية؟ - س

ن فُعل به الفعل ويعرب في هو الضمير المتصل بالفعل ويعود على م  - ج
  . في الفعل رماهم" هم"محل نصب مفعول به مثل الضمير المتصل 

  
 :التدريب األول

  :   أذكر سب كتابة ألف لفعل الناقص قائمة فيما يلي
 : ...........................................................................جثا -1

 ........................................................: ...................استحيا -2

  : ...........................................................................ناداني -3
  

  :واعلم عزيزي التلميذ
 .استغنت، رمت: مثل، أن ألف الفعل الناقص تحذف عند اتصالها بتاء التأنيث الساكنة

 
 :التدريب الثاني

  :   ضع خطاً تحت اإلجابة الصحيحة مما بين ألقواس
  ) سعوت– سعيت –سعت (الطالبة للنجاح                          ........  -1
  ) سمت– سموت –سميت (المؤمنة بأخالقها                         .......  -2
  

  : واعلم عزيزي التلميذ
  :  في الحاالت اآلتية)في هيئة الياء(أن ألف الفعل الناقص تكتب مقصورة 
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 .  رمى–سعى : مثل، إذا كان الفعل ماضياً ثالثياً وأصل األلف ياء -1

  . استهدى-استدعى : مثل، إذا كان الفعل ماضياً فوق الثالثي -2
 .  يتلهى-يسعى : مثل، إذا كان الفعل مضارعاً -3

  
  : التدريب الثالث

  :      اذكر سبب كتابة ألف الفعل الناقص مقصورة فيما يلي
 : ..........................................................................كىب -1

 : .......................................................................  استغنى -2

  : .......................................................................يتصدى -3
  

 :التقويم

  :خطاً تحت اإلجابة الصحيحة مما بين األقواس ضع -أ
  ) دعت– دعا –دعى (المؤمن ربه                             ........  -1
  ) سعيت– سعت –سعا (الطالبة للنجاح                          ........  -2
  ) أحيا– أحيي –أحيى (المسيح الميت بإذن اهللا                  ........  -3
  ) يلقي– يتلقا –يتلقى (لطالب العلم في المدرسة               ا........  -4
  ) رما– رمى –رمي (منتظر الزبيدي وجه بوش بالحذاء      ........  -5

                                                                                                  
  
 : علل -ب

) نفتْ(عل حذفت األلف المقصورة من الف -1
................................................ 

) ينهاكم(كتبت األلف المقصورة قائمة في افعل  -2
...........................................  

) استغنى(كتبت ألف افعل الناقص مقصورة في الفعل  -3
.....................................  
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 الدرس السادس

  الحروف المحذوفة من الكتابة
  :األهداف السلوكية

  :عزيزي التلميذ
  :يتوقع منك بعد دراستك لهذا الموضوع أن تصبح قادراً على أن

  ".اهللا" تذكر الحرف المحذوف من الكتابة في كلمة مثل -1
  ".داود"نوع ومكان الحرف المحذوف من الكتابة في كلمة مثل  تحدد -2
 تسمي الحالة التي تحذف فيها الالم من الكلمة المبدوءة بالالم عند دخول الم الجر -3

  .عليها
  . تعدد أسماء اإلشارة التي تحتوي على حرف محذوف من الكتابة-4 
  ".لليمون" تستنبط سبب حذف الالم من كلمة -5
 . الرحمن بصورة صحيحة إمالئياً تكتب كلمة-7

  .إن وجد" أولئك" تكتشف الخطأ اإلمالئي في كلمة -8
من فقرة في درس ،  تستخرج الكلمات التي تحتوي على حرف محذوف من الكتابة-9

 .قراءة

تحتوي على كلمات بها حروف واو وألف والم محذوفة من ،  تنشئ عدداً من الجمل-10
 .الكتابة

مالئي في الكلمات التي تحتوي على حرف محذوف من الكتابة  تصحح الخطأ اإل-11
 .وكتب   بصورة غير صحيحة إمالئياً
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  كتابة الحروف في الكلمة                                    

                                         تنقسم    إلى حروف
 

  محذوفة من الكتابة            مزيدة في الكتابةتكتب وتنطق                       
ذهبوا                                                              : اهللا                      مثل: محمد                            مثل: مثل

  
  

  الحروف المحذوف                                      
                                 هي           

  
     األلف                       الواو                              الالم  

  
   طاوس    عند دخول الم الجر أو الم االبتداء على –داود :  الرحمن   مثل–اهللا : مثل
 الكلمة المب–لكن                                    دوءة بالالم المعرفة باأللف لكن  
   لليمون–لليل :  أولئك                                   مثل-هذا 

  )  بعض أسماء اإلشارة(
                         

  :اعلم عزيزي التلميذ
ولكن هناك بعض الكلمات تحتوي ، أن األصل في اللغة العربية أن نكتب كل حرف ينطق في الكلمة

والحروف المحذوفة ،  وال تكتب؛ وهي التي نسميها الحروف المحذوفة من الكتابةعلى حروف تنطق
  . هي األلف والواو والالم- إن شاء اهللا –من الكتابة التي سندرسها 

  :حذف حرف األلف من الكتابة -1
كل كلمة منها تحتوي على حرف ألف محذوف من )  الرحمن– اللهم – إله –اهللا : (الكلمات

نالحظ وجود ألف بعد الالم الثانية ظهرت " اهللا"وته في النطق؛ فعند نطق كلمة الكتابة؛ رغم ثب
  .وكذلك باقي الكلمات السابقة، ولكنها حذفت من الكتابة، في النطق

وبالنظر إلى أسماء اإلشارة نجد أن . حذفت منهما األلف رغم ثبوتها نطقاً) لكن، لكن (وكلمتا 
 ذلك – هؤالء – هذين –  هذان - هذه –هذا : (لكتابة مثلبعضها يشتمل على ألف محذوفة من ا

  ). أولئك–
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  :التدريب األول •
  :ضع خطاً تحت الكلمة الصحيحة إمالئياً  •

  . إاله– الكن – الرحمن – لكن – أوالئك – هؤالء –   هاذان 
  :حذف الواو من الكتابة -2

اوس ننطقها وكأنها تحتوي فعند نطق كلمة ط)  داود–طاوس (تحذف الواو من الكتابة في كلمتي 
  .ولكن عند الكتابة نكتبها بواو واحدة؛ وكذلك كلمة داود، على حرفي واو وليس واحداً

 :التدريب الثاني  •

  :ضع خطاً تحت الكلمات التي بها حرف واو محذوف من الكتابة •
  . طاوس– جاموس – عروس – داود – عود –سدود 

  
  :حذف الالم من الكتابة -3

عند دخول الم االبتداء أو الم الجر )  الليمون–الليل : (لمة المبدوءة باالم مثلتحذف الالم من الك
  ).  لليمون–لليل (عليها فتكتب 

  :التدريب الثالث •
  :ضع خطا تحت الكلمة التي تحتوي على حرف محذوف من الكتابة  •

  . للزيتون– لليمون – لليل – للعبة – للبصل –للعسل 
  :التقويم

  :محذوف من الكتابة في الكلمات اآلتية  حدد نوع الحرف ال-أ
 . هؤالء– ذلك – هذا – داود – لليمون – الرحمن – لليل – طاوس –اللهم 

 ضع خطاً تحت الكلمات التي تحتوي على حرف محذوف من الكتابة وبين   -      ب
  :نوعه

 تم – اللهم – داود – هذين – هاتان – عثمان – إبراهيم – لليل – لكن – أولئك –سامع 
  . اهللا– بحمد –
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  )6(الملحق 

  االختبار التحصيلي
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  تعليمات االختبار

  :ابنتي التلميذة ، ابني التلميذ
                        تحية طيبة وبعد،،،،

: يهدف هذا االختبار إلى الوقوف على صعوبات تعلم اإلمالء التي تعـاني منهـا فـي موضـوعات                 
 – همزة ابن وابنـة      – همزتا الوصل والقطع     – ألف الفعل الناقص     – المحذوفة من الكتابة     الحروف(

  .في الصف السابع األساسي)  حذف األلف من ما االستفهامية–" إذن"و" إذ"كتابة 
وليس له أية عالقة فـي التـأثير علـى        ، وأعلمك عزيزي التلميذ أن هذا االختبار للبحث العلمي فقط        

؛ فالرجاء أن تجيب عن فقراته بأمانة وصدق وجدية وأن تجيب بما أنت مقتنع بـه                درجاتك المدرسية 
  .وإن لم تعرف اإلجابة فاترك السؤال دون إجابة

  :وأرجو اتباع التعليمات اآلتية
ولكل فقرة أربعة بدائل ، سؤاال من نوع االختيار من متعدد) 34(يشمل هذا االختبار  -1

  .واحدة صحيحة فقط
  ).د، ج، ب، أ(ي تراها صحيحة فقط وذلك بوضع دائرة حول رمزها اختر اإلجابة الت -2
  .ال تعط سوى إجابة واحدة عن كل سؤال -3
 .أجب عن األسئلة التي تعرفها فقط والتي ال تعرف لها إجابة اتركها دون إجابة -4

 :   مثال توضيحي لطريقة اإلجابة

 :هي ) مدرسة( التاء الموجودة في كلمة -1

  تاء الفاعل-                  ب تاء مربوطة   -    أ

   ضمير متصل - تاء مبسوطة                   د-    ج
  .فنضع حولها دائرة) أ ( فاإلجابة الصحيحة هي 

  .واآلن ابدأ بقراءة األسئلة ثم حدد اإلجابة الصحيحة
                                                مع تمنياتي لك بالتوفيق
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  :ختبارفقرات اال
  :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة 

  :تكتب ألف الفعل الماضي الثالثي الناقص قائمة إذا كان أصلها -1
   ألف- ال يهم معرفة أصلها            د- واو             ج- ياء             ب-      أ

  :هو) ينهى( الفعل الماضي من -2
   ينهي- نهى                         د-      ج نها          - ينهو             ب-     أ

  :هو) يستدعي( الفعل الماضي من الفعل -3
   استدعي- استدعو                     د- استدعا              ج- استدعى        ب-     أ

  : إذا سبقت ألف الفعل الناقص بياء فإنها-4
   تكتب قائمة -صلها                د ترد أل- تحذف          ج- تكتب مقصورة    ب-    أ

  : بألف مقصورة ألنها) يتلهى( تكتب -5
   اتصلت بتاء التأنيث- فعل مضارع ناقص      د- أصلها واو      ج- أصلها ياء    ب-   أ

  : بألف قائمة التصاله بـ ) ينهاكم( يكتب الفعل -6
   ضمير رفع-ولية       د ضمير المفع- ضمير الفاعل   ج- ضمير نصب متصل     ب-   أ

  :بتاء التأنيث يكتب) رمى( عند اتصال الفعل -7
   رموت - رمات                 د- رميت            ج- رمت                 ب-     أ

  : جميع هذه الكلمات بها حرف ألف محذوف من الكتابة ما عدا كلمة-8
   أولئك- ذهبوا                    د- ج لكن            - اللهم                ب-     أ

  :حذف منها تخفيفاً حرف) طاوس( كلمة -9
   الواو- الياء                     د- األلف            ج- الالم               ب-     أ

  : الكلمة التي اشتملت على حرف محذوف من الكتابة هي-10
   الرافع- الرحمن               د-      ج الخافض   - السميع                 ب-     أ

  : كلمة واحدة مما يلي تنطق وتكتب جميع حروفها-11
   ذلك- هؤالء                 د- هاتان             ج- هذه                   ب-     أ

  :بهذه الصورة) لليل( سبب كتابة كلمة -12
  التعريف  ) ال( دخول -            ب دخول الم الجر على الكلمة                 -   أ
   حذف الواو- حذف األلف                                           د-   ج

  : جميع هذه الكلمات صحيحة ما عدا-13
   اسم- اسمين                   د- اسمان          ج- اسماء                   ب-أ
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  : الكلمة الصحيحة فيما يلي هي-14
   آستقالل- أستقالل                 د- استقالل         ج- إستقالل              ب- أ    
  :كتب بهمزة وصل ألنه فعل أمر لفعل) اقرأ( الفعل -15

   سداسي- خماسي                د- ثالثي           ج- رباعي                ب-     أ
  :هو) اجتهاد( فعل األمر من -16

   آجتهد- أجتهد           د- إجتهاد                 ج-                 ب اجتهد-     أ
  :التعريف همزتها همزة) ال (-17
   وصل- ال قطع وال وصل    د- يمكن أن تكون وصل أو قطع     ج- قطع     ب-    أ
  :هو) أكرم( مصدر الفعل -18

   آكراماً- أكراماً                د- إكراماً                  ج- اكراماً          ب-     أ
  :همزتها همزة)  أال– إن –إذا ( الحروف -19

   قطع بعضها- وصل بعضها        د- قطع جميعها     ج- وصل جميعها      ب-     أ
  :همزته همزة قطع ألنه فعل) أسف( الفعل -20

   ثالثي-     د سالم     - مهموز             ج- رباعي                 ب-      أ
  :  هي كلمة) األسد أو الثعلب( مرادف كلمتي -21

   اسامة- أسامة              د- آسامة              ج- إسامة                ب-      أ
  :هو) قاومت( مضارع الفعل -22

   اقاوم- آقاوم           د- إقاوم                 ج- أقاوم                   ب-      أ
  : الكلمة التي اتصلت بما االستفهامية هي-23

   مم- ما هذا               د- مما يأتي             ج- ما يلي                  ب-     أ
  :الكلمة المناسبة لملء الفراغ هي) الخالف بين األخوة؟ (....... -24

   عليما-              د على ما - عالما              ج- عالم                 ب-      أ
  : إحدى الكلمات اآلتية صحيحة-25

    آذن- أذن              د- إذن                    ج- إذاً                    ب-      أ
  :ساكنة ومنفصلة عما قبلها إذا جاءت) إذ( تكتب -26

   صفة-    د حال   - مضافة لما بعدها       ج- غير مضافة لما بعدها     ب-      أ
  

  :اختر الكلمة المناسبة لملء  الفراغ) نفرح فرحاً عظيماً.... سنحرر فلسطين إن شاء اهللا  (-27
   يوم إذ- يومئذ             د- يوم إذاً                ج- يوم إذن             ب-      أ

  :ناسبة لملء  الفراغ هيالكلمة الم) أبي بكر...... تزوج الرسول صلى اهللا عليه وسلم عائشة  (-28
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   آبنة- بنة                د- أبنة                 ج- إبنة                 ب-       أ
  :حذفت همزة الوصل من كلمة ابن ألنها وقعت) يا بن الخطاب حكمت فعدلت (-29

     ) أل( قبل كلمة معرفة بـ - بين علم                                   ب-       أ
   أول السطر–د )                         يا( بعد أداة النداء -      ج

  :الكلمة المناسبة لملء الفراغ هي) سعيد..... هذا  (-30
   إبن- أبن                د- ابن                   ج- بن                     ب-       أ

  :الكلمة المناسبة لملء  الفراغ)  اهللا عليه وسلممحمد صلى..... تزوج عثمان رقية وأم كلثوم (-31
   بنات- ابنتي                  د- إبنتي                ج- بنتي                ب-      أ

  :ثبتت همزة الوصل في كلمة ابن ألنها) هذا أسعد ابن األستاذ مراد (-32
   فصل بين العلمين فاصل  - وقعت بين علمين                                 ب-    أ
   وقعت أول السطر- مفرد مذكر                                       د-    ج

  :لم تحذف همزة الوصل من كلمة ابن ألنها) أنا ابن علي (-33
   وقعت بين علمين  - ليست بدالً من العلم األول                             ب-      أ
   بدل من العلم األول- علمين                                    د لم تقع بين-      ج

  :في أول السطر فإنها تكتب) ابن( إذا وقعت كلمة -34
   أبن- إبن                   د- بن                 ج- ابن                   ب-      أ

                                                              
  
  

                                                                  مع أطيب التمنيات بالتوفيق
                                                                  جمال رشاد الفقعاوي
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  التحصيليمفتاح إجابة االختبار                               
  

 ب 1
 ج 2
 أ 3
 د 4
 أ 5
 ج 6
 أ 7
 ج 8
 د 9

 ج 10
 ب 11
 أ 12
 أ 13
 ب 14
 ب 15
 أ 16
 د 17
 ب 18
 ب 19
 د 20
 ج 21
 أ 22
 د 23
 أ 24
 ب 25
 ب 26
 ج 27
 ج 28
 ج 29
 ب 30
 ج 31
 ب 32
 أ 33
 أ 34
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  )7(                               ملحق           

  
اختبار نهاية العام الموحد لطلبة الصف السابع األساسي في المدارس التابعة 

يوضح خلو االختبار من أية ) 2009 – 2008(لمديرية خان يونس للعام 
  .أسئلة في مبحث اإلمالء
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  )8(                                ملحق            

  
لطلبة الصف السابع ) م2009- 2008(توزيع المقرر للعام الدراسي 

األساسي في المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي في السلطة 
  .الفلسطينية
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