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تعهيم تالميذ انصف انزابع االبتذائي اإلمالء
كلٌة التربٌة  /األصمعً

م.شذى مثنى علوان الجشعمً

مهخص انبحث
الكتابة إحدى وسائل االتصال اللغوي  ،وعن طرٌقها ٌستتطٌ الرترد التعبٌتر عتن
أفكاره ومش اعره والوقوف على أفكار الغٌر ومشاعرهم  ،وعتن طرٌتا الكتابتة ٌمكتن
للررد أن ٌسجل ما ٌرغب تسجٌله من خواطر وأفكار وحوادث ومعارف ومعلومات ،
وإن هذا ٌتطلب أن تكون الكتابة صحٌحة خالٌتة متن األخطتاإل ائمةئٌتة  ،ألن الكتابتة
الصحٌحة عنصر أساسً من عناصر الثقافة والتعلٌم .
والكتابة وستٌلة الرهتم وائفهتام والخطته فٌهتا ٌعرقتل عملٌتة الرهتم وائفهتام وٌشتوه
صورة الكاتب  ،وأن الخطه ائمةئً ال ٌرج إلى عامل واحد وإنما إلى عتدة عوامتل
متشتتابكة متداخلتتة متمثلتتة فتتً أطتتراف العملٌتتة ائمةئٌتتة فتعمتتل مجتمعتتة علتتى خلتتا
المسببات حسب نصٌبه  ،فهتً تبتدأ متن الطالتب وتنتهتً بالمتادة العلمٌتة  ،ف تة عتن
مشكةت وصعوبات اللغة  ،وهناك من ٌشٌر إلتى أن فتً مقدمتة هتذه العوامتل طرٌقتة
التتتدرٌا التتتً ٌتبعهتتا المعلتتم قتتد تكتتون عقٌمتتة ال تلتتد شتتٌئا اٌجابٌتتا بتتل تعستتر الٌستتٌر ،
فالمعلم الناجح هو طرٌقة ناجحة  ،والطرٌقة هتً أٌستر الستبل للمعلتم والمتتعلم  ،فهتً
تٌسر ما هو عسٌر  ،وتو ح ما هو غامض  ،وائمةإل درا منررد ال ٌرتبط برروع
اللغة األخرى أو المواد الدراسٌة األخرى التً وسٌلتها الكتابتة العربٌتة  ،فتمن معالجتة
األخطاإل ائمةئٌة ال تتم إال فً دفاتر ائمةإل  ،فمذا وجد المعلم خطه إمةئٌتا فتً متادة
القواعد أو التعبٌر أو النصوص األدبٌتة ٌتجاوههتا وٌغتض النرتر عنهتا  ،وإن عوتتب
فمنتته ٌ ت اللتتوم علتتى المرحلتتة الدراستتٌة الستتابقة وأستتتاذ الجامعتتة ٌرم تً اللتتوم علتتى
المراحل الدراسٌة السابقة وعند االعتتذار ٌحمتل المعلتم أو المتدرا ستبب ذلتك الخطته
وكهنه غرٌب عن تدرٌا اللغة العربٌة  ،فة ٌبالً عندما ٌجتد الطالتب ٌكتتب رٌقتراإل
رأٌرا  ،ولكً تتم معالجة األخطتاإل ائمةئٌتة البتد متن ت تافر جهتود كتل متن ٌمتتهن
مهنة التعلٌم  ،وكل ٌعد نرسه مدرسا للغة العربٌة  ،وٌكون درا ائمةإل الررصة التً
ٌتتتدرب فٌهتتا الطالتتب علتتى مهتتارات الكتابتتة الستتلٌمة لهتتذا أراد الباحتتث أن ٌعترف أثتتر
أسالٌب تصحٌح الدفاتر ائمةئٌة فً تعلٌم التةمٌذ الكتابة الصحٌحة الخالٌة من الخطه
 .واألسالٌب كثٌرة منها ٌتعلا بالمعلم ومنها ٌتعلا بالمتعلم  ،ومنها تعتمد على تعتاون
المعلم والمتتعلم  ،إذ رمتت الدراستة إلتى معرفتة أثتر أستلوب التقتوٌم التقلٌتدي المتبت ،
تصتتوٌب األخطتتاإل متتن المعلتتم بعتتد تشخٌصتتها وتكلٌتتف التلمٌتتذ محاكاتهتتا واألستتلوب
االستباري الذي ٌعتمد تشخٌص الخطه وتوجٌه التلمٌذ إلى معرفة صوابه بعد مراجعة
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القاعتتدة وفهمهتتا وتطبٌقهتتا وإعتتادة الكلمتتة فتتً جملهتتا  .لهتتذا قتتام الباحتتث نرستته بالتملٌتتة
والتصوٌب على وفتا األستلوبٌن الستابقٌن متن ختةل مجمتوعتٌن بلغتت عٌنتهتا ر72
تلمٌتتذا  ،وفتتً تتوإل االختبتتارات المتسلستتلة واستتتخرام معتتدل كتتل تلمٌتتذ واالختبتتار
النهائً رهر تروق مجموعة األسلوب االستباري على األسلوب التقلٌدي  .وقد و تح
الباحث أسباب التروق وقدم مجموعة من التوصٌات والمقترحات
وهللا الموفا
المدرا
شذى مثنى علوان الجشعمً
طرائا تدرٌا اللغة العربٌة
انفصم األول

مشكهت انبحث :
إن متتن المشتتكةت التتتً تواجتته تةمتتذة المدرستتة االبتدائٌتتة ف تتة عتتن مشتتكةت
فروع اللغة األخرى مشكلة الخطه ائمةئً  ،وهذه المشتكلة بتدال متن أن تتهول بتدأت
تتعارم وتشكل خطرا كبٌرا على سٌرة العملٌتة التعلٌمٌتة إلتى جانتب شتكوى المعلمتٌن
وأولٌاإل األمور  .وإن الخطه فً كتابة الكلمة ٌشوه الكتابة وٌعسر فهم معنتاه  ،وٌتدعو
المتتتدنً .
إلتتى النرتترة الستتٌئة للكاتتتب  ،وهتتذا دلٌتتل ٌشتتٌر التتى مستتتوى التةمٌتتذ
رسمٌر  ،وآخرون 235 ،2005 ،
إن فهتتم الكلمتتة المكتوبتتة ٌتتتهثر بعامتتل الصتتح والخطتته  ،فكلمتتة رعمتترو إذا كتبتتت
بغٌر واو ٌتغٌتر المعنتى المقصتود  ،وإن الخطته ائمةئتً قتد ٌغٌتر الحقٌقتة العلمٌتة أو
رمجاور630 ،3893 ،
التارٌخٌة أو األدبٌة .
وقد ٌق التةمٌذ فً أخطاإل كثٌترة  ،إذ ال ٌررقتون بتٌن النتون والتنتوٌن  ،وال تاد
والرتتاإل  ،ومعانتتاتهم فتتً التمٌٌتته بتتٌن الهمتتهة فتتً أول الكلمتتة  ،أتكتون همتتهة قط ت أم
رالرحٌم94 ،3887 ،
وصل  ،والهمهة فً وسط الكلمة وآخرها .
مشكةت الكتابة العربٌة كثٌرة ومتعددة وهً الشكل وقواعتد ائمتةإل  ،واختتةف
صور الحروف باختةف مو عه من الكلمة  ،وائعجام  ،ووصل الحروف وفصتلها
 ،واستتتخدام الصتتوائت القصتتار أو ائعتتراب  ،اختتتةف هجتتاإل المصتتحف عتتن الهجتتاإل
رالحمدانً67 ، 3892،
العادي .
إن راهرة الخطه ائمةئتً عواقبهتا ستٌئة علتى كاتبهتا  ،فهتً تستبب انعتدام الثقتة
بالنرا لدى التةمذة وتجعلهم ٌكرهون لغتهم الجمٌلة .
رالنعٌمً والكٌال4-3 ،3880 ،
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وإذا ما تهملنا األخطاإل ائمةئٌة فً كتابات التةمذة والطلبة المتقتدمٌن فتً العمتر
والدراسة فمنها أخطاإل بسٌطة ال تصل إلى مستتوى الصتروف االبتدائٌتة التدنٌا  ،لكنهتا
أخطاإل تؤدي إلى البكتاإل خجتة  ،ال عتذر حتتى للتلمٌتذ المبتتد  ،فكٌتف إذا متا وجتدنا
األخطاإل لدى طلبة ائعدادٌة والمرحلتة الجامعٌتة  ،إذ ال ٌمٌتهون بتٌن نتوعً التتاإل –
ال تاد والرتاإل  ،فٌكتبتون ركتابتتا و رأٌرتا  ،رالمةح تة  ،وأرى أن متن األستباب
التً أدت إلى رسوخ الخطه ائمةئً فً ذهن المتعلمتٌن هتو تعف اهتمتام المعلمتٌن
والمدرسٌن  ،وقلة متابعة الكتابة  ،ف ة عتن ذلتك نجتد المعلتم أو المتدرا ٌخطته فتً
ائمةإل إذا ما أراد أن ٌكتب فقرة  ،ولعل أف ل دلٌل ما نجده فتً األوراق االمتحانٌتة
والدفاتر ائمةئٌة والنشرات والملصقات .
أصتتبح الخطتته ائمةئتتً رتتاهرة تكتتاد تكتتون عامتتة لتدى التةمتتذة والطلبتتة  ،ال بتتل
وعند بعض المربٌن  ،وأصبحت مر ا مهمنتا عستر عةجته  ،فةبتد متن و ت الٌتد
على التداإل ومعرفتة أستبابه أوال ثتم تعٌتٌن التدواإل  ،وإن التدواإل ٌجتب أن ٌبتدأ بتالمنه
المدرسً فً المدرسة االبتدائٌة إذ ترك ائمةإل فتً هتوامك كتتاب القتراإلة  ،وحستب
جهد المعلم م تدرٌبات فً ذلك الكتاب إذ وردت هتذه التتدرٌبات فتً القتراإلة العربٌتة
للصف الراب االبتدائً .
تدرٌب –-3
اقرأ ثم أكتب فً دفتر ائمةإل :
ذئب – ذئاب – مائً – قائد رائد – بئر – مئذنة
رالوائلً ،وآخرون80 ،2009 ،
وهذا األمر ٌتطلب إعداد الكادر التعلٌمً إعدادا جٌتدا متن ختةل البترام المتبعتة
فً إعداد المعلمٌن  ،إذ ٌؤكد المرحتوم التدكتور مصتطرى جتواد – رحمته هللا  : -ر
أن اللغة العربٌة تعٌك جملتة مشتكةت صتعبة العتةم  ،وهتذه المشتكةت هتً مشتكلة
مصطلحاتها وتعرٌراتها  ،والثانٌة مشكلة نحوها وصرفها  ،والثالثتة مشتكلة معجماتهتا
ومررداتها والرابعة مشتكلة التعبٌتر بهتا  ،والخامستة مشتكلة رستمها رإمةئهتا  ،وهتذه
المشكةت لوال قرآن هللا العهٌه  ،واألدب اللررً ال خم لطوحت بالعربٌة الطوائح ،
وقامت علٌها النوائح  ،وصارت كاللغات التارٌخٌة ال تدرا إال عند ال ترورة  ،وال
رجواد2 ،3855،
ٌنطا بها إال بعد مرارة وتكلف ومعاناة .
لهذا ارتاى الباحث أن ٌجرب أسلوبٌن من أسالٌب تصحٌح ائمةإل ومعرفة أثرها
فً تحصٌل التةمٌتذ فتً ائمتةإل  ،ومتن األستالٌب المتبعتة فتً تقتوٌم كتابتات التةمٌتذ
ائمةئٌتتة رالتصتتحٌح  ،هتتً إمتتا تتعلتتا بتتالمعلم هتتو التتذي ٌصتتحح التتدفاتر ائمةئٌتتة
بهسلوب التصحٌح ختارم الصتف أو داختل الصتف أو أستلوب المتتعلم – التلمٌتذ نرسته
ٌصحح دفتره أو بهسلوب التبادل بٌن التةمٌذ  ،وهناك أسالٌب أخرى هتً ر األستلوب
االختبتتاري واألستتلوب التتذاتً واألستتلوب الوقتتائً فالباحتتث اعتمتتد أستتلوب تصتتحٌح
الباحث نرسه الدفاتر ائمةئٌة ر التقلٌدي وأسلوب االستباري .
أهميت انبحث :
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إن االتصال اللغوي أمر روري فً حٌاة الررد  ،فهو ٌمثل الجانب االجتماعً
والسٌاستتً واالقتصتتادي والثقتتافً  ،ف تتة عتتن التتدور الكبٌتتر فتتً تنمٌتتة قتتدرة األفعتتال
الورٌرة األساس ٌة للمدرسة االبتدائٌة  ..االتصال اللغوي ٌؤدي ورٌرته فً جانبٌن هما
 :جانب االستقبال  ،وٌتمثل فً القراإلة واالستماع  ،وجانتب إرستال ٌتمثتل فتً الكتةم
رطعمة  ،ومناع 363 ،2000،
والكتابة .
والكتابة إحدى وسائل االتصال التً ٌمكن بوساطتها أن ٌعبر الررد عن مشاعره
وأحاسٌسه وخلجاتته  ،وبهتا ٌمكتن للرترد أن ٌقت علتى أفكتار غٌتره علتى متر التهمن ،
ف تتة عتتن دورهتتا الكبٌتتر فتتً تستتجٌل متتا ٌرغتتب الرتترد تستتجٌله متتن مشتتاعر ووقتتائ
وحوادث ومعارف  .وإن هذا التسجٌل ال ٌتم وال ٌكتب له حر فً النجاح والتوفٌا إال
إذا كانتتت الكتابتتة صتتحٌحة خ الٌتتة متتن الخطتته ائمةئتتً  ،ألن الخطتته ائمةئتتً ٌغلتتب
المعنتتى وٌشتتوه الركتترة  ،لهتتذا عتتدت الكتابتتة الستتلٌمة متتن العناصتتر الستتلٌمة فتتً كستتب
المعرفة والتهود بالثقافتة  .وإن عملٌتة الكتابتة ٌتوقتف نجاحهتا فتً المدرستة االبتدائٌتة
بالدرجتتة األولتتى علتتى ر قتتدرة التةمٌتتذ علتتى الكتابتتة الصتتحٌحة الخالٌتتة متتن الخطتته
ائمةئً وإجادة الخط والقدرة على التعبٌر عما فً النرا من أفكار بدقتة وو توح
رالبحة3888،393،
.
ائمةإل أداة رئٌسة لنقل الركرة من الكاتتب إلتى القتار نقتة ستلٌما  ،وهتو وستٌلة
االتصتتال بتتالتراث المكتتتوب  ،ووستتٌلة متتن وستتائل التماستتك االجتمتتاعً  ،ألن غٌتتاب
ائمةإل – بوصره أداة اتصال بٌن األفراد أو الجماعتات – متن شتهنه أن ٌحتدث فجتوة
كبٌرة ما بٌن المتراسلٌن وٌقط أواصر المودة والقربى  ،وهذا ٌؤدي بدوره إلى سوإل
الرهم أو الجروة من جانب األطراف المتقاربة حسا وروحا .
وٌعد ائمةإل وسٌلة من وسائل إكساب الثقافة  ،اذ عن طرٌقته ٌقتف القتار علتى
ما كتبه اآلخرون من علم وفن وأدب  ،ف تة عتن أنته مرهتر متن مرتاهر الشخصتٌة
ألن عدم التمكن ٌقلل من قٌمة الكاتب أو ٌرف من شانه .
وألهمٌة ائمةإل فً مراحل العمر كله ٌجب أال ٌنرتر إلٌته نرترة تعلٌمٌتة خاصتة
به بل أن تعلٌمه على أساا أنته أداة لتتعلم المتواد الدراستٌة األخترى  ،وأن أي تخلتف
فً اتقان عملٌة تعلم ائمةإل حسب طبٌعته وعةمته برروع اللغة األخرى كـرالنحو –
الصرف ٌ .. -تبعه تخلتف فتً جمٌت المتواد الدراستٌة األخترى  ،وأن أي تخلتف فتً
إتقتان عملٌتتة تعلتتٌم ائمتتةإل حستتب طبٌعتتته وعةمتتته برتتروع اللغتتة األختترى كتتـرالنحو-
الصرفٌ ، .. -تبعه تخلتف فتً جمٌت المتواد الدراستٌة األخترى لهتذا ٌمكتن القتول أن
تتعٌف فتتً المتتواد الدراستتٌة األختترى التتتً
ال تتعٌف فتتً كتابتتة ر رستتما وإمتتةإل
وسٌلتها اللغة العربٌة .
لإلمتتةإل أهمٌتتة كبٌتترة ال تقتتل عتتن أهمٌتتة أي فترع متتن فتتروع اللغتتة  ،فهتتو ٌتتؤدي
ورٌرة لغوٌة ألنه ٌوفا بٌن القراإلة والكتابة عن طرٌا رستم الحترف رستما صتحٌحا
كما رسمه األجداد  ،وترتٌبها بشكل ٌؤدي إلى الرهم وائفهام .
راآللوسً7 ،3888،
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وألهمٌة ائمةإل الكبٌرة لرروع اللغة العربٌتة األخترى فهتو معنتً برستم الكلمتات
وقواعدها التً تساعد فً بط رسم الحروف رسما صتحٌحا  ،ف تة عتن إنته ٌتبتوأ
مكانتتة كبٌتترة فتتً خارطتتة الكتابتتة باللغتتة العربٌتتة  ،إذ ٌمثتتل حجتتر الهاوٌتتة فتتً فهتتم
المكتتتوب وعر تته بصتتورة صتتحٌحة رشتتحاتة 383 ،3889،هتتو والقتتراإلة عملٌتتتان
متصلتان أشد االتصال إذ ال ٌمكن الرصل بٌنهما فً العملٌة التربوٌة  ،وٌعد إنه مرتاح
رٌحٌى373 ،3869،
الوصول إلى المعارف األخرى .
ولإلمتتتةإل دور كبٌتتتر فتتتً تتتتدرٌب التةمٌتتتذ علتتتى القتتتراإلة الصتتتامتة والجهرٌتتتة ،
وتعودهم العادات الصحٌحة فً الكتابة كتحسٌن الخطه والسرعة المةئمتة  ،والتنستٌا
بٌن الكلمات والجمل ف ة عن اكتسابهم مهارة التنرٌم وتقسٌم الكةم إلى فقرات .
لم ٌكن ائمةإل نوعا واحدا بل قسم إلى أنواع حسب المراحل الدراسٌة واالتصال
من السهل إلى ما هو أصعب  ،ومن أنواعه :
 -3ائمةإل المنقول  :وهو ٌعتمد نقل الكلمتة متن الكتتاب أو الستبورة بعتد رؤٌتهتا
وقراإلتهتتا وفهمهتتا  ،وهتتذا النتتوع متتن ائمتتةإل ٌناستتب تةمٌتتذ الصتتف األول
والثانً االبتدائً حصرا ر ٌعتمد المحاكاة .
 -2ائمةإل المنرور ٌ :عتمد هذا النوع علتى رؤٌتة الكلمتة أو القطعتة ائمةئٌتة ،
ثم حجبها بعد فهمها وتهجٌها واستخراجها من التذاكرة القرٌبتة  ،وهتذا النتوع
متتن ائمتتةإل ٌ ناستتب تةمٌتتذ الصتتف الثالتتث والراب ت  ،وهتتو حلقتتة وصتتل  ،و
رالرحٌم79 ،3887،
عملٌة كسب وعطاإل .
 -3ائمةإل االستماعً ٌ :عتمد هذا النوع من ائمةإل م تةمٌذ الصتف الختاما
والستتادا االبتتتدائً  .وفٌتته ٌقتترأ المعلتتم القطعتتة ائمةئٌتتة والتةمٌتتذ ٌستتمعون
وٌصتتغون لنطتتا الكلمتتات الجدٌتتدة والمهلوفتتة  ،ثتتم مناقشتتة التةمٌتتذ بماهٌتتة
القطعة وتهجٌها بعض الكلمات ال رورٌة ثم تملى القطعة علٌهم .
رأبو مغلً40 ،3896،
 -4ائمةإل االختباري  :ائمةإل التذي ٌناستب طتةب المرحلتة المتوستطة وهتو
وسٌلة لتربٌة الطالب وتعلٌمه أكثر ممتا هتو وستٌلة لعتد األخطتاإل  ،والغترض
منه تقدٌر مستوى الطلبة  ،وقٌاا قدرته ومتدى تقدمته  ،ولهتذا تملتً القطعتة
بعد استماعه إلٌها  ،وفهمها دون تهجً الكلمات .راآللوسً53 ، 3880،
 -5ائمةإل الذاتً إن هذا النوع من ائمةإل ٌحتاجه ائنسان فً حٌاته الٌومٌتة ،
وفٌه ٌملً النص على نرسه من ذاكرتته  ،وهتذا ٌتطلتب أن ٌحرتر التنص عتن
رأبو مغلً43 ،3896،
رهر قلب .
ومتتن متطلبتتات ائمتتةإل تصتتحٌح التتدفاتر ائمةئٌتتة  ،وإن هتتذا التصتتحٌح ٌكتتون
بهسلوبٌن  ،األول من المعلم والثانً من المتعلم :
أوال – المعلم  :وللمعلم فً ذلك ثةث طرق :
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 -3تصحٌح الدفاتر داخل الصف  ،فٌنادي المعلم صاحب الدفتر وٌؤشر الكلمتات
التً أخطه فٌها وٌرشد إلى تصوٌبها .
 -2تصحٌح الدفتر خارم الصف  ،وٌؤشر تحت الكلمات التً أخطه التةمٌتذ فتً
كتابتها وٌكتب الكلمة الصحٌحة وٌطلب من التلمٌذ مةحرتها وإعتادة كتابتهتا
.
 -3تصحٌح الدفاتر خارم الصف وٌؤشر المعلم على الكلمات الخاطئة ثتم ٌطلتب
من التلمٌذ تصوٌبها فً وإل كتابة القراإلة .
ثانٌا – المتعلم  :وله فً ذلك ثةث طرق :
 -3تعرض القطعة ائمةئٌة أمامهم بعد االنتهاإل من التملٌة  ،وٌطلتب المعلتم متن
كل تلمٌذ مقارنة ما كتبه م ما موجود فً القطعة ائمةئٌة  ،إذ ٌطلب المعلم
خطة تحت الكلمة الخاطئة وكتابتها بشكل صحٌح فً أسترل
من التلمٌذ و
الورقة .
ٌ -2ختار المعلم أكثر من تلمٌذ من التةمٌذ الجٌدٌن فً الكتابتة والتهجتً وٌوكتل
خط تحت الكلمة الخاطئة م كتابتة
إلٌهم تصحٌح دفاتر التةمٌذ وذلك بو
صوابها .
 -3تصحٌح التدفاتر عتن طرٌتا التبتادل بتٌن التةمٌتذ أن ٌصتحح كتل تلمٌتذ دفتتر
همٌلتته فتتً تتوإل القطعتتة ائمةئٌتتة المعرو تتة أمامتته م ت تصتتوٌب الكلمتتة
الخاطئة .
ثالثا – ومن طرق تصحٌح الدفاتر طرٌقة رسٌدنا :
ٌ -3صحح المعلم الدفاتر وٌؤشر على الكلمة الخاطئة .
ٌ -2كلتتف التلمٌتتذ النابتته متابعتتة التلمٌتتذ ال تتعٌف متتن أجتتل تتتدرٌبهم علتتى النطتتا
السلٌم وفهم المقروإل وتهجٌة مقرونا ذلك بهسلوب الثواب والعقاب .
رابعا – تصحٌح الدفاتر باألسلوب الذاتً :
ٌ -3ملً الطالب النص على نرسه أي استخراجه من الذاكرة .
ٌ -2صحح المعلم الدفاتر ائمةئٌة وٌحدد الخطه .
ٌ -3طلب منه مراجعة الكلمة الخاطئتة وتصتوٌبها متن التذاكرة  ،ومراجعتة دفتتر
المذكرات ائمةئٌة .
وفتتً هتتذا البحتتث محاولتتة بستتٌطة لمعرفتتة التصتتوٌب بطرٌقتتة رستتٌدنا واألستتلوب
الذاتً وأثرها فً تعلٌم ائمةإل لتةمٌذ الصف الخاما االبتدائً .
خامسا – األستلوب االستتباري  :وهتو ٌهتدف إلتى الكشتف متن معرفتة التةمٌتذ حقٌقتة
القاعتتتدة ائمةئٌتتتة التتتتً تقت تتتً أن تكتتتتب الكلمتتتة علتتتى نحوهتتتا رأستتتنٌة،د.ت333،
والتصتوٌب علتى وفتتا هتذا األستلوب ر و ت ختط تحتت الكلمتتة الخاطئتة ثتم ٌتتدعى
التلمٌذ إلى الكشف عن تصوٌبها م معرفة القاعدة  ،وتتلخص أهمٌة البحث الحالً بـ
:
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كون اللغة العربٌة لغة القرآن الكرٌم والدٌن الحنٌف .
ائمةإل الصورة الخطٌة لكلمة  ،وهو إناؤها الذي ٌقدم فٌه .
كون المدرسة االبتدائٌة هً حجر األساا للمراحل التعلٌمٌة كافة  ،التعلم فً
الصغر كالنقك على الحجر .
كون طرٌقة التدرٌا ركنا أساسٌا من أركان العملٌة التعلٌمٌة وهً ساق متن
سٌاقٌن التربٌة .
نجاح التعلٌم ٌتوقف على طبٌعة الطرٌقة التدرٌسٌة المناسبة .
المعلم الناجح هو الطرٌقة الناجحة من كل معانٌها .
أهمٌة األسالٌب التقوٌمٌة ر التصحٌحٌة فً درا ائمتةإل  ،فتة أهمٌتة إلتى
تملٌة بدون تقوٌم وتصوٌب ومتابعة .

مزمى انبحث :
ٌرمتتً البحتتث إلتتى معرفتتة أثتتر أستتلوبٌن تقتتوٌمٌن رتصتتحٌحٌٌن فتتً تعلتتٌم تةمٌتتذ
الصف الراب االبتدائً ائمةإل .
فزضيت انبحث :
ال ٌوجد فرق ذو داللة إحصائٌة عند مستوى ر 0.05بٌن تحصٌل التةمٌذ الذٌن
تصحح دفاترهم على وفا األسلوب االستتباري وبتٌن تحصتٌل التةمٌتذ التذٌن تصتحح
دفاترهم من الباحث وتشخٌص األخطاإل وكتابة الصواب فوقها .
حدود البحث ٌ :تحدد البحث الحالً بـ:
 -3مدرسة ابتدائٌة من مدارا مدٌنة بعقوبة – قاط حتً المعلمتٌن فٌهتا الصتف
الراب ٌتكون من شعبتٌن أو أكثر .
 -2تةمٌذ الصف الراب فً هذه المدرسة .
 -3المو وعات المقرر لإلمةإل فً كتابة القراإلة العربٌة لسنة .2030-2008
حتذيذ ادلصطهحاث :
 -3األثر :
أ -لغة ر جاإل فً لسان العرب  :األثر بقٌة الشًإل والجم آثار وآثتور ،
وخرجتتت فتتً أثتتره أي بعتتده  ،واألثتتر بالتحرٌتتك  :متتا بقتتً متتن رستتم
الشًإل والتهثٌر إبقاإل األثر فً الشًإل .
رابن منرور38 ،3855،
ب -اصطةحا  :هو الحاصتل متن الشتًإل  ..وٌعنتً الشتًإل المتحقتا متن
الرعل  ،ألنه حادث عن غٌره  ،وهتو بمعنتى متا مترادف بتالمعلول أو
المسبب عن الشًإل .
رالشمري29 ،2002،
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م -التعرٌتتف ائجرائتتً  :بقتتاإل متتا تعلمتته التلمٌتتذ فتتً كتابتتة الكلمتتة بشتتكل
صحٌح فً وإل أسالٌب تصحٌح الكلمات .
 -2التحصٌل :
أ -لغتتة  :الحاصتتل متتن الشتتًإل  ،متتا بقتتً وثبتتت متتا ستتواه م تن الحستتاب
واألعمال  ..وقد حصل على الشًإل تحصٌة بقتً وٌقتول الرتراإل فتً
قوله تعالى  :ر وحصل متا فتً الصتدور رالعادٌتات  :آٌتة  30أي
بٌن .
ب -اصطةحا  :عرفت بتعارٌف كثٌرة جدا منها :
ر نتائ ما ٌتعلمه الطلبة بعد التعلم مباشرة وٌقتاا بالعةمتة التتً ٌحصتل
علٌها الطالب فً اختبارات التحصٌل .
رالحمٌري23 ،2002،
م -التعرٌتتف ائجرائتتً  :التتدرجات التتتً ٌحصتتل علٌهتتا تةمٌتتذ الصتتف
الراب االبتدائً فً ائمةإل بعد التقوٌم والتوجٌه .
أسانيب انتقىيم :
 -3ما ٌقتوم بته المعلتم بنرسته ٌ :صتحح المعلتم التدفاتر ائمةئٌتة ختارم الصتف ،
خطا تحت الكلمة الخاطئة وٌكتب صوابها فوقها  ،وٌطلب متن التلمٌتذ
وٌ
إعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادة الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواب أكثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترة .
رشحاتة234 ،2000،
 -2األسلوب االستباري :
ٌ -3صحح المعلم الدفاتر رالباحث خارم الصف .
خطا بلون مغاٌر تحت الكلمة الخاطئة
ٌ -2
 -3ال ٌدون فوقها الصواب بل ٌطلب من التلمٌذ البحث عن صوابها .
 -4ذكتتر ستتبب كتابتهتتا بشتتكلها الصتتحٌح رذكتتر قاعتتدة كتابتتة الكلمتتة متتن ختتةل
الرجوع مركرة ائمةإل .
 -5إعادة كتابة الكلمة الصحٌحة م جملتها ال كلمة مرردة .
 -3التعرٌف ائجرائً  :قدرة التةمٌذ على معرفة كتابة الكلمتة بشتكلها الصتحٌح
وإعادتها فً جملتها المرٌدة م معرفة قاعدة لكل كلمة .
الصتتف الرابت  :المرحلتتة الرابعتتة متتن المدرستتة االبتدائٌتتة والتتتً تتتدرا ائمتتةإل
على وفا ائمةإل المنرور المناسب لهذه المرحلة .
انفصم انثاني :

دراساث سابقت :
-211-

العدد السادس واالربعون  .مجلة الفتح  .نيسان لسنة 3122

م .شذى مثني علوان الجشعمي

ٌت تتمن هتتذا الرصتتل عر تتا لدراستتات ستتابقة ذات عةقتتة بمو تتوع البحتتث
والتً اطلعت علٌها الباحثة لغترض االفتادة منهتا فتً جوانتب كثٌترة ر منهجٌتة البحتث
واالداة – الوسائل االحصائٌة والمصادر وكٌرٌة ترسٌر النتائ
وقتتد اطلعتتت الباحثتتة علتتى دراستتات ستتابقة تناولتتت طرائتتا تتتدرٌا االمتتةإل
واعتمدت على قسم منها حسب شروط النشر بعدد الصرحات .
اوال  :دراست عبيذ ( ) 5002
 -3هتتدفت هتتذه الدراستتة التتى معرفتتة اثتتر الحقٌبتتة التعلٌمٌتتة فتتً تحصتتٌل طتتةب
الصف الثانً المتوسط فً مادة االمةإل
 -2اجرٌت هذه الدراسة فً جمهورٌة العتراق – كلٌتة التربٌتة االساستٌة جامعتة
دٌالى .
 -3بلغ حجم العٌنة ر  69طالبتة متوهعٌن بالتستاوي علتى شتعبتٌن همتا ر جتـ
المجموعة التجرٌبٌة و ر د المجموعة ال ابطة
 -4كافه الباحث بٌن افراد المجموعتٌن فتً العمتر الهمنتً وتحصتٌل الوالتدٌن –
والمعلومات السابقة .
 -5اعتمد الباحث المنه التجرٌبً
 -6استتتتخدم الباحتتتث الوستتتائل االحصتتتائٌة االتٌتتتة ر االختبتتتار التتتتائً ومعامتتتل
االرتباط بٌرسن ومرب كاي .
 -7اعد الباحث اختبار تحصٌلً ٌتمٌه بصدقه وثباته .
 -9بعد اجراإل التجربة وتطبٌا االختبار تروق طةب المجموعة التجرٌبٌتة علتى
المجموعة ال ابطة .
ثانيا  :دراست سهمان ( ) 5002
 -3هدفت الدراسة الى معرفة اثر تجهئة القواعد االمةئٌة وتطبٌقها فً تحصٌل
طةب الصف الثانً المتوسط .
 -2اجرٌت هذه الدراسة فً جمهورٌة العتراق – كلٌتة التربٌتة االساستٌة جامعتة
دٌالى .
 -3بلغ مجموع العٌنة ر  60طالبا موهعٌن على مجموعة تجرٌبٌة ومجموعة
ابطة .
 -4كافتتهت الباحثتتة افتتراد المجمتتوعتٌن ر فتتً العمتتر الهمنتً  ،التتدرجات الستتابقة
للعام الدراسً السابا  ،تحصٌل الوالدٌن  ،االختبار القبلً .
 -5درست الباحثة نرسها افراد المجموعتٌن .
 -6اعدت الباحثة اختبارا تحصٌلٌا ٌتمٌه بصدقه وثباته .
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 -7بعد تطبٌا االختبار تروق افراد المجموعة التجرٌبٌتة علتى افتراد المجموعتة
ال ابطة عند مستوى  . 0.05ر سلمان  ، 2002 ،ص هـ و
ثانثا  :دراست اجلىراني
 -3هدفت الدراسة الى معرفة اثر تعلٌم القواعد االمةئٌة باستخدام الحاسوب فً
تحصٌل تةمذة الصف الخاما االبتدئً فً مادة االمةإل .
 -2اجرٌت هذه الدراسة فً جمهورٌة العراق – كلٌة التربٌة جامعة دٌالى .
 -3بلتتغ حجتتم العٌنتتة ر  50تلمٌتتذا وتلمٌتتذة متتوهعٌن علتتى مجموعتتة تجرٌبٌتتة
ومجموعة ابطة .
 -4كافتته الباحتتث التةمٌتتذ فتتً العمتتر الهمنتتً وتحصتتٌل الوالتتدٌن ودرجتتة اللغتتة
العربٌة للعام السابا .
 -5درا الباحث نرسه افراد المجموعتٌن .
 -6استعمل الوسائل االحصائٌة ر االختبار التائً – مرب كاي
 -7اعد اختبارا تحصٌلٌا تمٌه بصدقه وثباته .
 -9بعد تطبٌا االختبار تروق افراد المجموعتة التجرٌبٌتة علتى افتراد المجموعتة
ال ابطة عند مستوى  . 0.05ر الجورانً  ، 2004 ،ص  :هـ ه
رابعا  :دراست اجلشعمي ( ) 4892
 -3هدفت الدراسة التى المقارنتة بتٌن استلوبً المنرتور والمستموع فتً تحصتٌل
التةمذة فً مادة االمةإل .
 -2اجرٌت الدراسة فً جامعة بغداد كلٌة التربٌة ابن رشد .
 -3كافتته الباحتتث بتتٌن افتتراد المجمتتوعتٌن فتتً العمتتر الهمنتتً وتحصتتٌل الوالتتدٌن
ودرجة اللغة العربٌة للعام السابا واالختبار القبلً .
 -4بلتتغ حجتتم العٌنتتة ر  56تلمٌتتذا وتلمٌتتذة متتوهعٌن علتتى مجموعتتة تجرٌبٌتتة
ومجموعة ابطة .
 -5درا الباحث نرسه افراد المجموعتٌن .
 -6استتتتعمل الوستتتائل االحصتتتائٌة ر االختبتتتار التتتتائً – مربتتت كتتتاي – ارتبتتتاط
بٌرسن
 -7اعد اختبارا تحصٌلٌا تمٌه بصدقه وثباته .
 -9بعد تطبٌا االختبار تروق افراد المجموعتة التجرٌبٌتة علتى افتراد المجموعتة
ال ابطة عند مستوى . 0.05
 كل الدراسات اعتمدت تصمٌما تجرٌبٌا مناسبا لطبٌعة البحث .
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 درا الباحث فً الدراسات بنرسه افراد المجموعتٌن .
 كل دراسة قدمت مقترحات وتوصٌات .
مىاسنت انذراساث انسابقت مع انذراست احلانيت :
 -3الدراسات السابقة التتً ذكترت انرتا اعتمتد المتنه التجرٌبتً وكتذلك الدراستة
الحالٌة .
 -2هدفت الدراسة الحالٌة الى معرفة اسلوبٌن تصحٌحٌٌن فً االمةإل اما دراسة
عبٌد ر عبٌد  2005هتدفت التى معرفتة اثتر الحقٌقتة التعلٌمٌتة فتً تحصتٌل
طةب الصف الثانً المتوسط فً االمةإل ودراسة ر سلمان  2004هتدفت
الى تجربتة القواعتد االمةئٌتة وتطبٌقاتهتا فتً تحصتٌل طتةب الصتف الثتانً
المتوسط فً مادة االمةإل .
 -3تباٌن حجم العٌنة والدراسة الحالٌة ر  72تلمٌذا وتلمٌذة اما دراسة عبٌتد ر
 69طالبة ودراسة سلمان ر  60طالبا ودراسة الجتورانً ر  50تلمٌتذا
وتلمٌذة .
 -4الدراسات السابقة المعتمدة والحالٌة اتبعت المنه التجرٌبً .
 -5الدراسات السابقة المعتمدة والحالٌة اعتمده التصمٌم التجرٌبً المناسب .
 -6درا الباحثون انرسهم افراد المجموعتٌن .
 -7الدراسة الحالٌة ودراسة الجورانً ودراستة الجشتعمً طبقتت علتى المدرستة
االبتدائٌة اما دراسة ر عبٌد  ،سلمان طبقت على المدرسة المتوسطة .
ر
 -9اعتمدت الدراسات السابقة والحالٌة الوسائل االحصائٌة المناسبة مثتل
االختبار التائً ومرب كاي ومعامل ارتباط بٌرسن
 -8الدراسات السابقة التً اعتمتدت والدراستات الحالٌتة استتمرت فصتة دراستٌا
كامة .
 -30اعد الباحثون فً الدراسات السابقة اختبارا تحصٌلٌا وكذلك الدراسة الحالٌة
.
 -33تروق افراد المجموعة التجرٌبٌة على افراد المجموعة ال تابطة فتً الدراستة
المعتمدة اما الدراسة الحالٌة تروقت المجموعة التً اعتمد االستلوب االستتباري فتً
التصوٌب .
 -32الدراسة الحالٌة ودراسة الجورانً طبقت فً دٌالى اما دراسة عبٌد طبقت فً
بابل ودراسة سلمان طبقت فً دٌالى ودراسة الجشعمً طبقت فً بغداد .
انفصم انثانث :
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منهجيت انبحث :
ً
أوال – منهج انبحث :
اتب الباحث المنه التجرٌبً فً إجراإلات دراسته  ،ألنه المنه المناسب لتحقٌا
هدف البحث  ،وألنه مبنً على األسلوب العلمً إذ ٌبدأ بمشكلة تواجه البحتث تتطلتب
منتته تعتترف أستتبابها والرتتروف التتتً أدت إلٌهتتا  ،وذلتتك عتتن طرٌتتا إجتتراإل التجتتارب
العلمٌة  .رداود246 ،3880،
ثانيا  :انتصميم انتجزيبي :
ٌعد اختٌ ار التصمٌم التجرٌبً  ،أولى الخطوات التً تق على عاتا الباحتث عنتد
إجتتت راإل تجربتتتة علمٌتتتة  ،إذ أن ستتتةمة التصتتتمٌم وصتتتحته همتتتا  :ال تتتمان األساستتتً
للوصول إلى نتائ سلٌمة ودقٌقة .رالهوبعً58 ،3883،
وٌعنتتً التصتتمٌم التجرٌبتتً و تت هٌكتتل أستتاا التجربتتة  ،وتخطتتٌط الرتتروف
والعوامل المحٌطة بالراهرة التً تدرسها بطرق معٌنة  ،ومةحرة ما ٌحتدث  .رداود
وأنتتور ، 256 ،3880،ولتته أهمٌتتة كبٌتترة ٌ تتمن للباحتتث الهٌكتتل الستتلٌم المناستتب
والذي ٌوصل إلى نتائ ٌمكن االعتماد علٌها :
والتصمٌم التجرٌبً هو :
المجموعة
األولى
الثانٌة

العدد
37
35

المتغير المستقل
األسلوب االستباري
االسلوب التقلٌدي

المتغير التابع
التحصٌل

ٌقصتتد بالمجموعتتة االولتتى  :المجموعتتة التتتً تقتتوم رتصتتحح دفاترهتتا ائمةئٌتتة
بهسلوب ائمةإل االستباري :
الباحث خطا بلون أحمر تحت الكلمة الخاطئة .
ٌ -3
 -2ال ٌكتب الكتابة الصحٌحة فوق الخاطئة .
ٌ -3دعو التةمٌذ إلى البحث عن الكلمة الصحٌحة .
 -4معرفة القاعدة ائمةئٌتة لكلمتة متن ختةل مراجعتة دفتتر المتذكرات التتً فٌته
القواعد ائمةئٌة .
ٌ -5كون التصوٌب فً إطار الجملة التً وق الخطه فٌها .
 -6تتم إعادة الجملة التً وق الخطته فٌهتا كاملتة ال بمعتادة كتابتة المرتردات التتً
أخطه فٌها التلمٌذ عارٌة من جملتها .
رشحاتة333 ،2000،
 -7ذكر قاعدة الكلمة ائمةئٌة فً وإل مركرة ائمةإل التً فً حوهته .
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وٌقصد بالمجموعة الثانٌة  :المجموعة التً تقوم رتصحح دفاترهتا ائمةئٌتة
خطا تحت الكلمة الخاطئة وٌكتب الصواب فوقها وٌطلب
عن طرٌا الباحث أي ٌ
من التلمٌذ إعادة كتابة الكلمة أكثر من مرة .
ً
ثانثا – جمتمع انبحث :
رإن تحدٌد مجتم البحث أمر روري ومهتم فتً البحتوث التربوٌتة ألنته ٌستاعد
فً اختٌار عٌنة البحث على وفا األسلوب العلمً األمثل .رأبوشبل20 ،3894،
لذلك تكون مجتم البحث من تةمذة الصف الراب االبتدائً فً محافرة دٌالى –
منطقة حً المعلمٌن للعام الدراسً  2030-2008إذ بلغ عدد المدارا االبتدائٌتة فتً
هذه المنطقة ر 30مدارا ابتدائٌة .
عينت انبحث :
اختار الباحث مدرسة الخابور االبتدائٌة الواقعة فً حتً المعلمتٌن  ،وذلتك لقترب
ا لمدرسة من سكن الباحث ولطبٌعة دوام المدرسة التذي ال ٌتعتارض مت دوام الباحتث
فكتتان دوام المدرستتة راألحتتد و االثنتتٌن صتتباحا رالثةثتتاإل واألربعتتاإل مستتاإل إذ كتتان
نصٌب التجربتة ٌتوم األحتد متن كتل أستبوع  ،وقتد بلتغ عتدد التةمٌتذ فتً المجمتوعتٌن
ر 72تلمٌتذا بواقت ر 35تلمٌتذا فتتً المجموعتة األولتتى ور 37تلمٌتذا فتتً المجموعتتة
الثانٌة وبطرٌقة السحب العشوائً  ،وكذلك بالطرٌقة نرسها فتمن تقتوٌم االستتباري متن
نصٌب المجموعة االولى والتقلٌدي من نصٌب المجموعة الثانٌة .
رابعا ً – كافأ الباحث تالميذ المجموعتين بـ :
 -3درجات اللغة العربٌة – الصف الثالث االبتدائً عنتد اعتمتاد االختٌتار التتائً
لعٌنتتتتٌن مستتتتقلتٌن رالبٌتتتاتً ، 26 ،3877،رهتتتر الرتتترق لتتتٌا بتتتذي داللتتتة
إحصائٌة إذ كانت الدرجتة الجدولٌتة ر 2.00عنتد مستتوى ر 0.05وبدرجتة
حرٌة ر. 70
جدول -3-
الدرجة
الدرجة
المتوسط
االنحراف
المجموعة العدد
المحسوبة الجدولية
الحسابي
3.65
9.24
37
األولى
2.23
0.63
3.54
9.52
35
الثانٌة
 -2االختبار القبلً :
اختب ت ر الباحتتث تةمٌتتذ المجمتتوعتٌن بتتممةإل نتتص إمةئتتً متتن كتتتاب القتتراإلة
للصتتف الرابتتت االبتتتتدائً  ،وعنتتتد تقتتوٌم األوراق واعتمتتتاد االختبتتتار التتتتائً
لعٌنتتتٌن مستتتقلتٌن كانتتت الدرجتتة المحستتوبة ر  3.45أصتتغر متتن الدرجتتة
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الجدولٌتتتة ر  2.00إذ كتتتان المتوستتتط الحستتتابً للمجموعتتتة األولتتتى ر6.2
وللثانٌة ر  2عند مستوى ر 0.05ودرجة حرٌة ر. 70

المجموعة

العدد

األولى
الثانٌة

37
35

جدول-2-
الدرجة
المتوسط
المحسوبة
الحسابً
6.2
3.45
6

الدرجة
الجدولٌة
2

ونرتترا لكتتون هتتذه المدرستتة فتتً منطقتتة حتتً المعلمتتٌن إذ أن أولٌتتاإل األمتتور متتن
المعلمٌن والمدرسٌن وكونهم خ عوا إلى التعلٌم ائلهامً فقد اكترتى الباحتث بالتكتافؤ
بالدرجات السابقة واالختبار القبلً .
اخلطط انتذريسيت :
الخطط هً العنوان الذي ٌعطً الشرح الموجه لكل متا ٌتراد إنجتاهه فتً الصتف
والوسٌلة المعنٌة التً تستخدم لهذا الغرض بوصرها نتٌجة لما ٌحدث من الرعالٌات فً
أثنتتاإل عتترض المتتادة الدراستتٌة رالتتدلٌمً ، 273 ،3888،فالخطتتة الدراستتٌة تصتتور
عقلً ٌصف ما ٌقوم به المعلم متن إجتراإلات وممارستات وأداإلات ومتا ٌستتخدمه متن
راللقتانً
وسائل وأدوات تعلٌمٌة ئنجاه مهام معٌنة لتحقٌا أهداف سبا تحدٌدها
وعودة ، 55 ،3888 ،إذ كتب الباحث خططا تدرٌسٌة ألفراد المجموعتة علتى وفتا
ائمتتةإل المنرتتور التتذي ٌناستتب تةمٌتتذ الصتتف الراب ت االبتتتدائً وصتتحح دفتتاتر كتتل
مجموعة حسب المتغٌر المخصص لها وعر ت هذه الخطط على نخبة متن الخبتراإل
ر ملحا  ، 3ملحا 3
طزيقت انتذريس :
الطرائا التدرٌسٌة متنوعة ومتعددة  ،هناك طرائا عامة وأخرى خاصة  ،ولكل
منها أسلوبها الخاص بها لهتذا علتى المتدرا أن ٌحستن اختٌتار الطرٌقتة المناستبة فتً
تتتتدرٌا المتتتادة للطلبتتتة متتتتى ٌتتتهمن العنتتتاإل وٌ تتتمن لنرستتته النجتتتاح فتتتً مهمتتتته .
راآللوسً30 ،3880،
وقد اعتمد الباحث ائمةإل المنرور المناسب لتةمٌذ الصف الراب االبتدائً .
ادلادة انعهميت :
إن المتتادة العلمٌتتة التتتً ستدرستتها مجمتتوعتً البحتتث علتتى متتدى التجربتتة هتتً
التتتدرٌبات التتتً خصص تت لمتتادة ائمتتةإل فتتً كتتتاب القتتراإلة العربٌتتة للصتتف الراب ت
االبتدائً  .رالوائلً،وآخرون2007،
أداة انبحث :
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إن طبٌعتة متادة ائمتتةإل فتً الصتتف الرابت االبتتتدائً ٌتطلتب متتن الباحتث اعتمتتاد
ائمةإل المنرور أي النرر إلى القطعة ائمةئٌة ثم حجبها بعد قراإلتها وفهم معناهتا ،
ثم تملٌة النص على التةمٌذ لكتابة الكلمات من الذاكرة القرٌنة إذ ٌتم هذا فً نهاٌة كل
درا إمةئً ثم تصحٌح الدفاتر على وفا أسلوبً التجربة رأسلوب تصتوٌب الباحتث
م تد وٌن الصتواب األستلوب االستتباري التتً ٌشتترك فٌته الباحتث والتلمٌتذ  ،وفتً
نهاٌة التجربة ٌجم الباحث االختبارات المتسلسلة وٌستخرم معدل كتل تلمٌتذ  ،وعنتد
حساب النتٌجة حس ب االختبتار التتائً ٌعترف أثتر المتغٌترٌن فتً تحصتٌل التةمٌتذ ثتم
معرفة أٌهما أف ل  .ملحا 2
انتصحيح :
ومما ال شك فٌه أن الغرض من التصحٌح هو أن ٌدرك التلمٌتذ الخطته التذي وقت
فٌه والكشف عنه وتةفٌه فً المو وعات الةحقة  .رالبجة323 ،3888،
الباحث محكا للتصحٌح ٌناسب تةمٌذ المدرسة االبتدائٌة إذ لتم ٌكتن –
لهذا و
على حد علم الباحث – محك جاههة لتصوٌب الدفاتر ائمةئٌة فً المدرسة االبتدائٌة
وعر ه على نخبة من المعلمٌن واالساتذة .
جدول رقم – – 3
الدرجة
الرقرات
ت
3
نرافة الدفتر
3
3
الخط  /و وح الكلمة
2
6
الخطه فً الكلمة
3
2
إعادة تصوٌب الكلمة باتقان
4
30
5
انتصحيح وثباته :
صتتحح الباحتتث التتدفاتر ائمةئٌتتة علتتى وفتتا محتتل التصتتحٌح إذ أعطتتى رصتترر
للكلمتتة الخاطئتتة  ،كمتتا أن الخطتته المكتترر ٌعتتد كلمتتة واحتتدة وعامتتل الكلمتتة المتروكتتة
معاملة الكلمة الخاطئة  ،ومن أجل ثبات التصتحٌح أختذ الباحتث عشتر أوراق متن كتل
مجموعتتة وأعتتاد تقوٌمهتتا بعتتد متترور أستتبوعٌن علتتى التصتتحٌح األول فكتتان معامتتل
االرتباط ر 0.82وهو عامل ثبات جٌد ونررا لحجم المكان المخصص لكل بحث فً
المجلة اكترى الباحث بالنتائ دون المةحا .
انىسائم اإلحصائيت :
 -1االختبار التائي ر البٌاتً 260 ، 3877 ،
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ا – 3ا 2
= ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن × 3-ع  +ن × 3– 2ع
ــــــــــــــــ ـــ  +ـــ
ن + 3ن2– 2

3

3
ن

ن

 -2معامل ارتباط بيرسون :
ن م ا ص – رم ا رم ص
ــــــــــــــــــــــ
ن م ا[ – 2رم ا  – 2رم ص ] 2
 -3النسبة المئوية  :لمعرفة معدل االختبارات المتسلسلة .
انفصم انزابع :

عزض اننتائج :
ٌت تتم ن هتتذا الرصتتل عر تتا لنتتتائ التجربتتة فتتً
وإجراإلاته وترسٌر النتائ ومناقشتها .

تتوإل مشتتكلة البحتتث وهدفتته

أوال – الفرضية
بعد انتهاإل التجربة اختبر الباحث مجموعتً البحث فً قطعة إمةئٌتة متن الكتتاب
المقتترر للصتتف الراب ت االبتتتدائً ر القتتراإلة العربٌتتة وتتتم تصتتحٌح ر تقتتوٌم التتدفاتر
ائمةئٌتتتة باألستتتلوب االستتتتباري  ،فكتتتان المتوستتتط الحستتتابً ر 9/362واالنحتتتراف
المعٌتتتاري ر 3/305وصتتتححت التتتدفاتر ائمةئٌتتتة للمجموعتتتة األختتترى باألستتتلوب
التقلٌتتتتدي فكتتتتان المتوستتتتط الحستتتتابً ر 5/695واالنحتتتتراف المعٌتتتتاري ر3/896
وباستتتتخدام االختبتتتار التتتتائً لعٌنتتتتٌن مستتتتقلتٌن كانتتتت الدرجتتتة المحستتتوبة ر9/660
والجدولٌة ر 3/890لهذا ترفض لرر تٌة الصتررٌة التتً تتنص رر ال ٌوجتد فترق ذو
داللتتة إحصتتائٌة عنتتد مستتتوى  0.05بتتٌن تحصتتٌل التةمٌتتذ التتذٌن تصتتححت دفتتاترهم
باألسلوب االستباري وبٌن تحصٌل التةمٌذ الذٌن تصحح دفاترهم باألستلوب التقلٌتدي
.
جدول – – 5
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الدرجة
الجدولٌة
3/890

الداللة
داللة عند
مستوى
0.05

االختبارات المتسلسلة
درا الباحث مجموعتً البحث خةل التجربة ثمانٌة أسابٌ  ،وفً كل أسبوع
درا لإلمتتةإل تملتتً فٌتته الباحثتة نصتتا إمةئٌتتا علتتى أفتتراد المجمتتوعتٌن  ،وفتتً نهاٌتتة
التجربة تستتخرم الباحثتة معتدل االختبتارات لكتل تلمٌتذ وباستتخدام االختبتار التتائً ،
كان المتوسط للمجموعة التً تصحح دفاترهتا باألستلوب االستتباري ر 9واالنحتراف
المعٌتتاري ر 3/442والمتوستتط الحستتابً ألفتتراد المجموعتتة التتتً صتتححت دفتتاترهم
ائمةئٌتتة باألستتلوب التقلٌتتدي ر 5/629واالنحتتراف المعٌتتاري ر 3/846والدرجتتة
المحستتوبة ر 9/378أكبتتر متتتن الدرجتتة الجدولٌتتتة ر 3/890عنتتد مستتتتوى ر0.05
وبدرجة حرٌة ر ، 70وهذه إشارة إلى تروق مجموعة األسلوب االستباري .
جدول – – 6
الدرجة
الدرجة
المتوسط
الداللة
االنحراف
المجموعة العدد
المحسوبة الجدولٌة
الحسابً
داللة عند
3/442
9
37
األولى
مستوى
3/890 9/378
3/846
5/629
35
الثانٌة
0.05
ثانيا – تفسير النتائج
بعد عرض النتائ وترسٌرها وباستخدام الوسٌلة االحصتائٌة رهتر فترق ذو داللتة
إحصتتائٌة عنتتد مستتتوى ر ، 0.05وهتتذا الرتترق كتتان لصتتالح المجموعتتة التتتً صتتحح
الباحتتث دفتتاترهم ائمةئٌتتة علتتى وفتتا األستتلوب االستتتباري التتذي ٌؤكتتد علتتى معرفتتة
التلمٌذ كتابة الكلمة بشكلها الصحٌح بعد مراجعة القاعدة ائمةئٌة والتعرف علتى تلتك
القاعدة وسبب كتابة الكلمة بشكلها الصحٌح ال بشتكلها القتدٌم الختاطم ثتم إعتادة كتابتة
الكلمة من جملتها التً أخطه فٌها عند التملٌة  ،وقد ٌعهى سبب هذا التروق إلى :
 -3إن تحدٌد المعلم الكلمتة الخاطئتة وكتابتة الصتواب فوقهتا ال ٌتدعو التلمٌتذ إلتى
معرفة سبب الخطه وال ٌعرف قاعدة تلك الكلمة  ،وإنما ٌعتمد محاكتاة الكلمتة
الصتتحٌحة التتتً وصتترها لتتك المعلتتم ثتتم إعتتادة كتابتهتتا أكثتتر متتن متترة ئستتقاط
فرض علٌه .
 -2إن تشتتخٌص الكلمتتة الخاطئتتة والطلتتب متتن التلمٌتتذ البحتتث عتتن الصتتواب ،
ومعرفة القاعدة ائمةئٌة لها متن ختةل مراجعتة مركترة ائمتةإل وإعادتهتا ال
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كلمة مجردة بل إعادتها بشكلها الصحٌح من جملتها  ،هذا ٌدف التلمٌذ إلى
مراجعة القاعدة وحررها وفهمها ألن فً ائعادة إفادة .
 -3ومن المباد األساسٌة فً التعلتٌم أن ٌعتمتد المتتعلم علتى الممارستة والنشتاط
الذاتً  ،إذ إن المتعلم ٌؤكد علتى ر التتعلم عبتارة عتن تغٌٌتر فتً األداإل نتٌجتة
الممارستتتة رصتتتالح  . 305 ،3872 ،وأشتتتار المتتتاوردي إلتتتى الممارستتتة
والنشاط التً تعد أساا حصول الخبرة  ،وبالتالً تعدٌلها وتكامتل تعلمهتا إذ
قال رالعلم إن بذلوه رإن استعملوه هاد ونما  ،وإن كتموه تناقص ووهتً
رالماوردي73 ،3855،
.
 -4إن التعلٌم الصحٌح ٌؤكد على تعلٌم التةمٌذ الحقائا فهما واستٌعابا قبل حرتر
األشكال والصور  ،ألن الرهم واالستٌعاب هو الهدف األول من التعلٌم  ،وإن
التتت تعلم علتتتى حرتتتر المعلومتتتات دون استتتتٌعاب معانٌهتتتا وقواعتتتدها ال ٌتعتتتدى
أهمٌتها فً الحٌاة عتن أهمٌتة كتتاب ستطرت علتى صترحاته الحقتائا ر فهتو
كالكتاب الذي ٌدف شبهة وال ٌؤٌد حجة وقد روي عن النبتً ر)  :ر صتحة
السرهاإل الرواٌة  ،وصحة العلماإل الرعاٌة رالماوردي. 48 ،3855،
وقد نادى جون دٌوي بـرالتربٌة للخبرة وعتن طرٌتا الخبترة وفتً ستبٌل الخبترة
راألهتتوانً ، 52 ،3869 ،وقتتالوا  :ر ال خٌتتر فتتً علتتم ال ٌعبتتر معتتك التتوادي  ،وال
ٌعمر بك النادي وأنشد عن الربٌ الشافعً ررض :
علمً معً حٌثما ٌممت ٌتبعنً
قلبً وعاإل له ال بطن صندوق
إن كنت فً البٌت كان العلم فٌه معً
أو كنت فً السوق كان العلم فً السوق
رالماوردي48 ،3855،
 -5إن تدرٌب التةمٌذ على فهم القاعدة ائمةئٌة ومتابعتها عند ال رورة ٌتؤدي
إلتتى إتقتتان الكتابتتة وخلوهتتا متتن الخطتته ائمةئتتً  ،وإن متابعتتة التلمٌتتذ الخطتته
بنرسه والبحث عن الصواب ٌعهه الثقة بالنرا والحصول على ر اإل المعلم
.
 -6إن اعتماد التلمٌذ علتى نرسته فتً متابعتة الخطته ومعرفتة صتوابه والتهكتد متن
قاعدة الكلمة ٌؤدي إلى ترسٌخ القاعدة فً ذهن التلمٌذ وتراعله م الكلمة متن
خةل إعادتها م جملتها .
 -7إن تصتتحٌح الخطتته باألستتلوب االستتتباري التتذي ٌتتدعو إلتى فهتتم حقٌقتتة الكلمتتة
ومعرفة كٌرٌة كتابتها ٌوقف التلمٌذ على ستبب الخطته ووجته الصتواب معتا ،
وٌشتتجعهم علتتى العناٌتتة بكتابتتة صتتواب أخطائتته  ،ألن التكتترار ٌستتاعد علتتى
تثبٌت المادة فٌكسبهم مهارة الكتابة الصحٌحة .
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 -9إن هذا األسلوب دف التلمٌذ إلى اكتساب المعرفة والصواب عن طرٌا أقرب
وهتتو مةحرتتة الخطتته التتذي شخصتته الباحتتث واندفاعتته إلتتى معرفتتة صتتوابه
وإعادة ترسٌخ قاعدة تلك الكلمة فً ذهنه .
 -8قد ٌعٌد التلمٌذ بحثه والرجوع إلى المركرة ائمةئٌة تعهٌها له فتهداد دافعٌته
نحو تصوٌب الكلمة الخاطئة وتثبٌت قاعدتها .
االستنتاجاث :
فً وإل النتائ ٌ ،ستنت الباحث إلى :
 -3إن األسلوب االستباري أرقى أنواع األسالٌب ائمةئٌة تعلٌما وتقوٌمتا  ،ألنته
ٌتمثل فً فهم التةمٌذ القاعدة ائمةئٌة وكٌرٌة كتابتها .
 -2إن األسلوب االستباري ٌرمتً إلتى كشتف معرفتة التلمٌتذ حقٌقتة القاعتدة التتً
تقت ً أن تكتب الكلمة على نحو معٌن ال على نحو آخر .
 -3تراعل التةمٌذ م هذا األسلوب ألنه ٌتدفعهم إلتى البحتث عتن الحقٌقتة وإعتادة
القاعدة فً أذهانهم وفرصهم عند كشف الصواب  ،ومعرفة القاعدة .
 -4سرورهم فتً إعتادة كتابتة الكلمتة تمن جملتهتا التتً أخطئتوا فٌهتا ال مجترد
كلمة .
انتىصياث :
ٌوصً الباحث فً
 -3رورة استعمال األسلوب االستباري فً تصوٌب األخطاإل ائمةئٌة لما فٌه
من ممارسة جدٌدة لةطةع على القاعدة وترسٌخها فً الذهن .
 -2رورة التهكٌد على أسالٌب تعلٌم ائمةإل  ،وتصوٌب كتابات التةمٌذ ف ة
عن األسالٌب التقلٌدٌة المتبعة فً المدرسة االبتدائٌة فً مناه طرائتا تعلتٌم
ائمةإل فً معاهد إعداد المعلمٌن والمعلمات .
 -3التهكٌد على هذه األسالٌب فً الدورات التربوٌتة التتً تقٌمهتا مدٌرٌتة ائعتداد
والتدرٌب راألسلوب االستباري – الذاتً – الوقائً -
ادلقرتحاث :
ٌقترح الباحث القٌام بـ :
 -3دراسة مماثلة حسب متغٌر الجنا .
 -2دراسة تعتمد ثةثة أسالٌب تقوٌمٌة لكتابات التةمٌذ .
 -3دراسة مقارنة بٌن أسالٌب التصحٌح التقلٌدٌة وهذه األسالٌب .
ادلصادر :
القرآن الكرٌم .
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اآللوسً  ،عبتد الجبتار عبتد هللا  :توجيهاات عاماة فاي طرائار تادريغ اللغاة
العربية المرحلة الدراسية الثانوية  ،مطبعة وهارة التربٌة  ،بغداد – 3888
.
ابن منرور  :لسان العرب  ،المجلد  ، 2دار لسان العرب  ،قدمه الشٌخ عبد هللا
العةٌلً – تصنٌف ٌوسف خٌاط  ،بٌروت  ،لبنان – ب ت .
أبتتو فعلتتً  ،ستتتمٌح  :األساااليب الحديثااة لتااادريغ اللغااة العربياااة  ،ط ، 2دار
مجةتً  ،عمان – . 3896
أبو نٌل  ،دمحم السٌد  :اإلحصاء النفسي واالجتماعي والترباو  ،ط ، 2مطبعتة
الخانجً  ،القاهرة . 3894 ،
أس تتٌه  ،ستتمٌر شتترٌف  :علااا اللغااة التعليمااي  ،جامعتتة الٌرمتتوك  ،دار األمتتل
للنشر والطباعة  ،أربد – األردن  ،ب ت .
األسمر  ،راجً  :المرجع في اإلمالء  ،مراجعة د.أمٌل بدٌ  ،ط ، 3بٌتروت-
لبنان 3899 ،
األهوانً  ،أحمد فؤاد  :جون ديو  ،ط ، 2دار المعارف  ،مصر .3869 ،
البجتتتة  ،عبتتتد الرتتتتاح حستتتن  :أصاااول تااادريغ اللغاااة العربياااة باااين الن رياااة
والممارسة  ،ط ، 3دار الركر للطباعة والنشر والتوهٌ  ،عمان – األردن ،
. 3888
البٌاتً  ،عبد الجبار وأثناسٌوا  :اإلحصاء الوصفي واالساتداللي فاي التربياة
وعلا النفغ  ،كلٌة اآلداب  ،الجامعة المستنصرٌة  ،بغداد . 3877 ،
الجشعمً  ،مثنى علوان  :دراسة مقارنة بين أسلوبي المن ور والمسموع في
تحصيل تالميذ الصف الرابع االبتدائي في مادة اإلمالء  ،رسالة ماجساتير ،
 ، 3894التربٌة – ابن رشد .
جتواد  ،مصتطرى  :المباحااث اللغوياة فاي العاارا  ،معهتد الدراستات العربٌتتة ،
القاهرة . 3855 ،
حستتٌن  ،تتراف تركتتً  :أثاار التغذيااة الراجعااة التصااحيحية والتعبيريااة فااي
تحصيل طالبات الصف الثاني المتوسط في اإلمالء  ،رسالة ماجستٌر  ،بابتل
 ،التربٌة ائسةمٌة . 2006 ،
الجورانً  ،ساجد عباا  :أثر تعليا القواعد اإلمالئية باستخداا الحاسوب فاي
تحصيل تالمذة الصف الخامغ االبتدائي في مادة اإلمالء  ،رسالة ماجستتٌر
غٌر منشورة  ،جامعة دٌالى  ،كلٌة التربٌة .
الحمدانً  ،موفا  :اللغة وعلا الانفغ  :جامعتة بغتداد  ،كلٌتة اآلداب  ،المكتبتة
الوطنٌة . 3892 ،
الحمٌري  ،عناٌة ٌوسف ،
داود عهٌتتته حنتتتا وأنتتتور حستتتٌن  :مناااااج البحاااث الترباااو  ،دار الحكمتتتة –
الموصل . 3880 ،
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الرحٌم  ،أحمد حسن وآخرون  :طرائر تدريغ اللغة العربياة للصاف الخاامغ
معااد إعداد المعلمين والمعلمات  ،مطبعة . 3887
الهوبعتً  ،عبتتد الجلٌتتل والغنتام  :منااااج البحاث فااي التربيااة  ،بغتتداد  ،مطبعتتة
العانً . 3893 ،
شحاتة  ،حسن  ،وأحمد راهر  :قواعد اإلمالء بين الن رية والتطبيار  ،ط، 2
مكتبة دار العربٌة للكتابة  ،القاهرة – مصر . 3889 ،
الشمري  ،بشرى حمود حسن  :أثر تو يف النصوص األدبية لتادريغ قواعاد
اللغة العربية في تحصيل طالبات المرحلة المتوسطة  ،رسالة ماجستير غٌر
منشورة  ،الجامعة المستنصرٌة  ،التربٌة . 2002 ،
صالح  ،أحمد هكً  :علا النفغ الترباو  ،ط ، 3مكتبتة النه تة المصترٌة ،
القاهرة – مصر . 3872 ،
طعمة  ،رشد أحمد ومحمود الستٌد  :تادريغ اللغاة العربياة فاي التعلايا العااا ،
ن رية وتطبير  ،دار الركر العربً  ،ط. 2000 ، 3
الحمٌري  ،عناٌة ٌوستف  :أثار اساتعمال نمطاين للتغذياة المرتادة فاي تحصايل
تلميااذات الصااف الخااامغ االبتاادائي فااي مااادة قواعااد اللغااة العربيااة  ،كليااة
المعلمين  ،جامعة ديالى  ، 2002 ،رسالة ماجستير غير منشورة .
اللقانً  ،أحمد حسٌن وعودة عبد الجواد  :أساليب تدريغ المواد االجتماعية ،
ط ، 3عمان  ،مكتبة دار الثقافة . 3868 ،
الماوردي  ،علً بن دمحم بن حبٌب  :أدب الدنيا والدين  ،تحقٌا مصطرى السقا
 ،ط ، 3مطبعة البابً الحلبً وأوالده  ،القاهرة . 3855 ،
مجاور  ،دمحم صةح الدٌن علً  :تدريغ اللغة العربية في المرحلاة االبتدائياة
أسسه وتطبيقه  ،ط ، 3مطبعة دار القلم  ،الكوٌت . 3893 ،
التتوائلً  ،كتترٌم عبتتد وآختترون  :القااراءة العربيااة للصااف الرابااع االبتاادائي ،
وزارة التربية  ،المدٌرٌة العامة للمناه  ،ط. 2009 ، 3
ٌحٌى  ،دمحم مصطرى  :القراءة وطرائر تعليا المبتدئين  ،مطبعة أسعد  ،بغداد
. 3869 ،

ملحر رقا – – 1
أسماء الخبراء حسب اللقب العلمي والحروف الهجائية
 -3أ.د سعد علً هاٌر طرائا تدرٌا اللغة العربٌة جامعة بغداد كلٌة التربٌة ابن رشد
 -2أ.د مثنى علوان الجشعمً طرائا تدرٌا اللغة العربٌة جامعة دٌالى كلٌة التربٌة
-3أ.م.د احمد بحر الراوي طرائا تدرٌا اللغة العربٌة جامعة بغداد كلٌة التربٌة ابن رشد
 -4أ.م د .رحٌم علً صالح طرائا تدرٌا اللغة العربٌة جامعة بغداد كلٌة التربٌة ابن رشد
 -5أ.م.د ٌاإل التمٌمً طرائا تدرٌا اللغة العربٌة جامعة بغداد كلٌة التربٌة ابن رشد
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 -6أ.م.د  :رٌاض حسٌن طرائا تدرٌا اللغة العربٌة جامعة دٌالى كلٌة التربٌة االساسٌة
 -7أ.م.د  :عبد الحسن عبد األمٌر طرائا تدرٌا اللغة العربٌة جامعة دٌالى كلٌة التربٌة
 -9م.د  :أمٌرة محمود طرائا تدرٌا اللغة العربٌة جامعة دٌالى كلٌة التربٌة.
 -8م.د  :هٌراإل حمٌد طرائا تدرٌا اللغة العربٌة جامعة دٌالى كلٌة التربٌة
طرائا تدرٌا اللغة العربٌة جامعة دٌالى كلٌة التربٌة
 -30م.م  :خالد الهٌدي
 -33م.م  :دمحم صالح الجبوري طرائا تدرٌا اللغة العربٌة جامعة دٌالى كلٌة التربٌة
مدٌرٌة العامة لتربٌة دٌالى
 -32المعلم صالح إبراهٌم
مدٌرٌة العامة لتربٌة دٌالى
 -33المعلم كنعان حمد
مدٌرٌة العامة لتربٌة دٌالى
 -34المعلم طالب حمٌد

ملحر – – 2
االختبار النهائي
الشجرة .
الشتتجرة جمٌلتتة ٌ .طٌتتب للنتتاا فٌؤهتتا  ،وتعجتتبهم هٌهتهتتا  ،وٌستتحرهم موقعهتتا علتتى
شاطم نهر أو طرف واحة  ،ووسط جمٌل  ،فة ٌمتل الجتالا فٌههتا وال ٌستتغنً عتن
ثمارها  ،هً آٌة من آٌات هللا تعالى ونعمة متن نعمته  ،أهتداها لإلنستان فٌجٌؤهتا لتٌة
لٌطمئن إلٌها وٌختبم بجذعها وٌحتمً بهع ائها وٌقصدها نهارا لٌمت عٌنه بمنررها
 ،وٌمأل ٌدٌه من خٌراتها الهنٌئة  ،وٌرت فً أجوائها الدفٌئة شتاإل وٌسترل بهغصانها
الرلٌلة صٌرا .
ملحر – – 3
خطة تصويب
األاداف الخاصة :
 -3تنمٌة مهارة الكتابة لدى التةمٌذ .
 -2تدرٌبهم على رسم الحرف رسما صحٌحا .
 -3تدرٌب التةمٌذ على اكتشاف الصواب بهنرسهم .
 -4اكتساب التةمٌذ القدرة على تقوٌم تصوٌب األخطاإل بهنرسهم .
األاداف السلوكية :
جعل التلمٌذ قادرا على أن :
ٌ -3تذكر صورة الكلمة .
ٌ -2ستوعب قاعدة كتابة الكلمة .
ٌ -3مٌه بٌن كتابة الكلمة على نحو معٌن .
ٌ -4عٌد كتابة الجملة بشكل صحٌح .
الوسائل التعليمية :
 -3الكتاب المدرسً .
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 -2الدفتر ائمةئً .
 -3السبورة ؟
المقدمة  :ر5دقائا ٌهٌم الباحث أذهان التةمٌذ قبل التملٌة من خةل توجٌه أسئلة أو
سرد حكاٌة .
العرض :
 -3ر20دقٌقة ٌعرض الباحث القطعة ائمةئٌة أمام التةمٌذ على السبورة .
 -2قراإلة الباحث القطعة ائمةئٌة .
 -3قراإلة التةمٌذ الصامتة والنرر بممعان إلى كلماتها .
 -4قراإلة تلمٌذ القطعة .
 -5شرح بعض المرردات وتهجٌتها .
التملية  :ر30دقائا
ٌملً الباحث القطعة على التةمٌذ بسرعة مناستبة مت مراعتاة النطتا الستلٌم وإخترام
الحروف من مخارجها وعلى شكل وحدات فكرٌة .
جمع الدفاتر  :ر5دقائا
بعد االنتهاإل من التملٌة تجم الدفاتر من أجل تصحٌحها .
التصحيح :
 -3المجموعة االولى :
ٌ -3صحح الباحث الدفاتر خارم الصف .
خطا تحت الكلمة الخاطئة .
ٌ -2
 -3ال ٌدون صوابها فوقها .
 -4بل ٌطلب من التلمٌتذ البحتث عتن الصتواب متن ختةل االطتةع علتى القاعتدة
ائمةئٌة التً دونت فً مركرة ائمةإل .
 -5كتابة القاعدة ائمةئٌة لكل كلمة خاطئة .
 -6إعادة كتابة الكلمة فً جملتها التً أخطه فٌها .
ٌ -7عطى الدرجة المناسبة .
 -2المجموعة الثانٌة :
أٌ -صحح الباحث الدفاتر خارم الصف .
خطا تحت الكلمة الخاطئة .
بٌ -
مٌ -كتب فوقها الصواب .
دٌ -طلب من التلمٌذ إعادة كتابتها أكثر من مرة .
هـٌ -عطً الدرجة المناسبة .
تحديد الواجب :
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ملحر – – 4
معدل االختبارات المتسلسلة
المجموعة االولى
الدرجة
ت
6
3
6
2
5
3
3
4
6
5
7
6
5
7
5
9
4
8
6
30
9
33
6
32
6
33
5
34
3
35
4
36
6
37
6
39
5
38
5
20
9
23
7
22
6
23
7
24
6
25
9
26
8
27
4
29
5
28
6
30
6
33
5
32
4
33
5
34
4
35

المجموعة االولى
الدرجة
ت
7
3
6
2
7
3
9
4
9
5
7
6
8
7
30
9
30
8
9
30
9
33
7
32
7
33
9
34
9
35
7
36
9
37
8
39
8
38
30
20
30
23
7
22
6
23
6
24
7
25
7
26
9
27
9
29
8
28
7
30
9
33
30
32
8
33
30
34
9
35
7
36
9
37

ملحر – – 5
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درجات االختبار النهائي

المجموعة األولى
الدرجة
ت
7
3
7
2
30
3
8
4
9
5
9
6
7
7
9
9
6
8
7
30
9
33
7
32
7
33
8
34
30
35
8
36
9
37
8
39
7
38
7
20
8
23
9
22
7
23
8
24
9
25
7
26
30
27
30
29
30
28
8
30
7
33
9
32
8
33
9
34
30
35
9
36
7
37

المجموعة الثانية
الدرجة
ت
7
3
6
2
5
3
6
4
6
5
9
6
9
7
6
9
5
8
4
30
4
33
6
32
7
33
9
34
6
35
7
36
7
37
5
39
4
38
4
20
6
23
5
22
4
23
3
24
2
25
7
26
6
27
6
29
7
28
9
30
4
33
5
32
5
33
6
34
5
35
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