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 :ملخص ال

طريقة التعرف على الخطأ اإلمالئي  )أثرتعرف  الحالي إلى يرمي البحث    

اختار الباحث و،(تالميذ الصف الخامس االبتدائيلدى وتصحيحه في مادة اإلمالء 

ة في مديرية تربية بغداد الواقع ،للبنين(المنهل االبتدائية قصدي )مدرسة  نحو  ب

شعبة  واختيرت عشوائيًا ،خامس االبتدائيللصف الشعبتين التي تضم  ،0/الرصافة

ـطريقة التعرف على الخطأ اإلمالئي ب علمالتي ت ،تمثل المجموعة التجريبية)أ( ل

بالطريقة  بة )ب( المجموعة الضابطة، التي تعلمفي حين مثلت شع ،وتصحيحه

 ،في المجموعة التجريبيةتلميًذا  (00بواقع)تلميًذا  (66وبلغت عينة البحث) ،التقليدية

ولتحقيق مرمى البحث وضع الباحث الفرضية  ،ضابطةفي المجموعة التلميًذا  (00و)

 ة:الصفرية اآلتي

المجموعة التجريبية تالميذ داللة إحصائية بين متوسط درجات  وال يوجد فرق ذ    

 ،طريقة التعرف على الخطأ اإلمالئي وتصحيحه على وفق مالءاإل تعلمونالذين ي

على وفق  مالءاإل تعلمونالمجموعة الضابطة الذين يتالميذ ومتوسط درجات 

تالميذ مجموعتي البحث وكافأ الباحث بين  ،مالءالطريقة التقليدية في اختبار اإل

مادة ودرجات بالشهور،  )العمر الزمني محسوبًا :اآلتية متغيراتالفي  إحصائيًا

واختبار  ،والتحصيل الدراسي لألبوين ،م(1327/1328للعام السابق)اإلمالء 

لعينتين  )االختبار التائي :واستعمل الباحث الوسائل اإلحصائية اآلتية ،(الذكاء

ومعادلة  ،وفاعلية البدائل المغلوطة ،ومعامل ارتباط بيرسون ،ومربع كاي ،مستقلتين

mailto:alifadhil5544@gmail.com
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وبعد أن حدّد الباحث  ،(ومعامل  صعوبة وسهولة الفقرات ,12ريتشاردسون/ -كيودر

( موضوعات، 6في أثناء مدة التجربة بـ) علمهاموضوعات المادة العلمية التي سي

وعرضها على  ،وأعّد الخطط التدريسية لها ،صاغ الباحث األهداف السلوكية

مجموعة من الخبراء والمتخصصين للحكم على صالحيتها، وأجريت التعديالت 

واستعمل الباحث أداة  ،الالزمة وأصبحت الخطط جاهزة للتطبيق في ضوء آرائهم

( 2) اختيار موضوًعا وتم ،مجموعتي البحثتالميذ عند  مالءاإل قياس موحدة لقياس

وبعد تحليل  ،تبار نهائي بعدي في نهاية التجربةخمن بين الموضوعات إلجراء ا

( بين متوسط 3،30النتائج تبين وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى داللة )

المجموعة التجريبية لمصلحة تالميذ  ،مالءمجموعتي البحث في اإلتالميذ درجات 

وفي ،(طريقة التعرف على الخطأ اإلمالئي وتصحيحه)بـ  مالءمادة اإل تعلمونالذين ي

في طريقة التعرف على الخطأ اإلمالئي وتصحيحه ضوء ذلك أوصى الباحث بتطبيق 

بوصفها  ،الكتابية تالميذلما لها من فاعلية في رفع مستوى قدرات ال عليم والتدريسالت

إَن )طريقة التعرف على الخطأ  الباحث يستنتجو ،تالميذمنافسة بين التجعل روح ال

اإلمالئي وتصحيحه( تساعد التالميذ في بناء معرفتهم باالعتماد على أنفسهم، وكذلك 

 اعتماديوصي الباحث و ،تشجع التالميذ على الجرأة في الكتابة والثقة في النفس

طريقة التعرف على الخطأ اإلمالئي وتصحيحه في تعليم اإلمالء للصف الخامس 

االبتدائي؛ ألنَّها من الطرائق الحديثة التي تتيح الفرصة للتحاور بين التالميذ داخل 

استكمااًل للبحث الحالي يقترح الباحث إجراء و ،غرفة الصف للتفاعل اإليجابي

 في المرحلة المتوسطة واإلعدادية. ث الحاليدراسة مماثلة للبح منها دراسات أخرى

 

The effect of the method to recognize  the spelling errors  

and  its correction in a spelling  topic  among the  elementary 

–stage  students. 

Lecturer:  Ali  Fadhil Mahdi 

Baghdad  education directorate / Rusafa/3. 

Abstract : 
        The current study aims  to know " The effect of  the 

method to recognize  spelling errors  and  its correction in a 

spelling  topic  among the  elementary –stage  students.  

The researcher  has intentionally  chosen (al-Manhal      

elementary school for boys) that is related to the Baghdad  

education directorate / Rusafa/3، that includes  two sections for  

the fifth  stage ،  the section ( A)  has been randomly  chosen to 

represent  the experimental group  that is taught by the method 

of  recognizing  the spelling errors  and its correction ، while the 

section (B) represents the control group  that is learnt by  the 

traditional method . The sample of the research  amounted  66  
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students ، by  (33)  students  for the experimental group and (33) 

students for the control group.  

In order to  fulfill the goal of the research ، the researcher 

has placed the following  Zero hypothesis:  

There are not  statistically  differences  between  scores ' 

averages of the experimental groups students  who have been 

taught by the method of  recognizing   the spelling errors  and its 

correction  and  scores'  averages of the control  group students  

who  have been taught  by the traditional method in  a selling. 

The researcher has  statistically  made a equivalence between  

students of two groups in the following  variables (the age 

multiplied with months ، scores  of a spelling topic for the 

former year ( 2017-2018) ، parents ' education ،  and intelligence 

test).  The researcher  has used  SPSS  ( statistical means)  (  T-

test for two independent samples، K square ،Pearson  coefficient  

correlation ,wrong alternatives activity ، Coefficient of difficulty 

and ease of paragraphs) . After  the researcher  has specified   

(6) scientific topics  that he will teach  during the  duration of 

the experience، the researcher has formulated  behavioral goals 

and has prepared teaching plans  for that purpose ; he has 

offered  these plans to  a group of experts  to know its validity . 

Alterations have been made  and the plans have thus become 

ready  for application  in the light of  their opinions .  

The researcher has used tool of scale to measure the 

spelling among  students  of  the  research's two groups،  it has 

been chosen one subject  from among other subjects to make  

post-test by the end of the experiment . After  analyzing the 

results ، it has been indicated  that  there have been  statistic 

differences  at the level of  (0.05)  between  scores ' average of 

students of the research 's   two groups  in the  spelling  for the 

benefit of   the students of  the experimental group  who  teach  

the spelling  by the method of recognizing the  spelling errors  

and its correction.  

  In the light of   that ،  the researcher has  recommended   to 

apply the method to recognize the spelling errors and its 

correction   to  the  teaching and education  for being considered  
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as an essential element to raise  the level of  the  students' ability  

in  the writing as to make competition among the students.  

The researcher has concluded that the method to recognize 

spelling errors  and  its correction helps  the students  build their 

knowledge by depending on themselves and encourage the 

students  to be bravely in  the writing  and self- confidence .  

The researcher has recommended  to trust  this method  in 

teaching this method   among  5
th

- elementary stage students  for 

being considered a modern method  that permits  the opportunity  

to  positively make interactions among the students  inside the 

class.  

To complete the  current study ،  the researcher  suggest to 

make other studies  similar to the current one  in other stages 

(intermediate and  secondary stages).    

 

 الفصل األول

 أوالً: مشكلة البحث: 

ولنا أن  ،ونحن نملكها كما كان القدماء يملكونها ،لغتنا العربية يسر ال عسر    

ومنذ زمن  ،نضيف إليها ما نحتاج إليه من ألفاظ وأساليب لَْم تكن مستعملة من قبل

ليس بالبعيد كان اللحن أو الخطأ في اللغة نطقًا وكتابة أمًرا خطيًرا تهتز له أقالم 

واآلن أصبح الخطأ  ،إنسان غيور على لغته وتراثه ويمتعض منه كل ،المتخصصين

وإننا نرى  ،وال يكترث له المعنيون باألمر ،ال يستحي منه المرء ،في اللغة أمًرا شائًعا

ونسمع ونشاهد كل يوم في منابرنا ووسائل إعالمنا وفي مدارسنا وشوارعنا 

 وال نحرك ساكن !  ،وإعالناتنا الخطأ تلو اآلخر نطقًا وكتابة

ومّما ال شك فيه أن الدرس اإلمالئي يعاني من اإلهمال والقصور في تعليم قواعده     

إذ أصبح  ،ولَْم يحظى بالقدر الكافي من العناية وتبسيط قواعده وتيسيرها للتالميذ

وما زلنا نرى هذه  ،الخطأ اإلمالئي يالزمهم إلى مراحل متقدمة في الحياة والدراسة

لكتابات والمنشورات على مواقع التواصل االجتماعي األخطاء بارزة للعيان في ا

الذي يعطينا مؤشًرا واضًحا لهذا الضعف بل أمتد إلى الدارسين في الدراسات العليا 

ويعزى هذا الضعف  ،(22: 1322 ،مّما يشوه المعنى والنص بنحو  عام. )الدليميّ 

 ،وأخرى ما يتصل بطريقة التدريس ،والمتعلم ،محاور منها ما يتصل بالمعلم عدة إلى

وللمعلم أثر في تدني مستوى التالميذ في درس اإلمالء  ،وخصائص اللغة المكتوبة

وقله  ،الصحيح للمفرداتفضالً عن إلقائه غير  ،أو خافت صوته ،نتيجة لسرعة نطقه

مباشرة وإهمال لألخطاء بالتصويب أخطاء التالميذ عدم و ،إلمامه بقواعد اإلمالء

 (07: 1322 ،وجاسم ،تشيع بين التالميذ.)هادي التي

ومن المالحظ أن جل األخطاء التي تحصل عند تالميذ المرحلة االبتدائية في مادة     

واللغة المكتوبة قد يكون بسبب ضعف البصر أو السمع أو ضعف مستواه أو  ،اإلمالء
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حذف  أو ،فضالً عن ضعف في الكتابة ينتج عن الخوف واإلرباك ،شرود فكره

والتشتت في خلط الحروف المتشابهة  ،وزيادة وتكرار بعض الحروف في الكلمات

أو الالم  ،عدم التمييز بين همزتي القطع والوصلو ،من طريق الشكل والمضمون

أما ما  ،(202: 1323 ،أو التاء المربوطة والمفتوحة. )حمادي ،الشمسية والقمرية

يتعلق بطريقة التدريس غالبًا ما تكون الطريقة اختبارية تعتمد اختبار التالميذ في 

فضالً عن فصل درس اإلمالء عن فروع اللغة العربية  ،ات صعبة ومطولةكلم

وقد اثبتت وجود هذه المشكلة دراسات  ،(282: 2222 ،وحسين ،األخرى. )الدليميّ 

إنَّ الطرائق  ااكدت ،(1327 ،اسة )الدلفي( ودر1321،علمية كدراسة )جار هللا

وقلما نجد تفاعل التالميذ في  ،التقليدية ال تشجع التالميذ على اإلقبال نحو تعلم لغتهم

؛ بسبب درس اإلمالء؛ وكل درس ال يترك أثًرا في نفوس التالميذ يفقد قيمته التعليمية

 طرائق اتبعها المعلمون في سنوات تعليمهم. 

ال سيما  ،لمَس الباحث من طريق خبرته في العملية التعليمية لمادة اللغة العربية    

درس اإلمالء إلى وجود كثير من األخطاء اإلمالئية الشائعة في كتابات بعض 

وقد  ،ومنهج القراءة للمرحلة االبتدائية ،وطرائق التدريس المتبعةالتالميذ والمعلمين 

فضالً عن ايجاد أنسب  ،البحث والتقصي لتشخيصهاأثارت هذه الظاهرة عندي حب 

 . الطرائق التي قد تعالج أو تقلل من مشكلة درس اإلمالء في المرحلة االبتدائية

 

))ما أثر طريقة التعرف على البحث الحالي في السؤال اآلتي:  وتتجسد مشكلة    

 ((االبتدائي ؟تالميذ الصف الخامس لدى اإلمالئي وتصحيحه في مادة اإلمالء  خطأال

 ثانيًا: أهمية البحث:

تمثل اللغة اإلنسانية الوسيط المالئم لتمكين الفرد من التعبير عن ذاته وما يكنه من     

 ،فبوساطة اللغة مفردات وجمل وتعابير ،مشاعر وأحاسيس تجاه العالم من حوله

و سخط فضالً عن إشارات جسدية يعبر الفرد عن حالته النفسية والعقلية من رضى أ

كما أنّها وسيلة تمكن الفرد من التعبير عن حالته الفكرية والعقلية.  ،أو حب أو كراهية

 (12: 1336 ،)نصيرات

دُّ اللغة العربية من أدق اللغات تصوًرا لما يقع تحت الحواس     ومن أكثر مرونة  ،تُعَّ

وهذه الميزات فضالً عن أنّها لسان القرآن  ،لقدرتها على االشتقاق والتأثير والتأثر

شدَّ من أزرها وجعلها أكثر استقراًرا ورسوًخا جعلت منها لغة اآلفاق  الكريم الذي

البعيدة ولغة استيعاب المتغيرات المستجدة والحضارات بشتى أشكالها وألوانها 

من ذخائر العلوم  لهذا نجد لغتنا العربية كنًزا ينهل منه العلماء مّما تحمله ،وأبعادها

 (32: 1337 ،ولقد شهد لهذه اللغة الغرباء عنها. )أبو الضبعات ،واآلداب والفنون

ويرى الباحث إّن الصلة بين فروع اللغة العربية قائمة وهي صلة جوهرية     

وطبيعية؛ ألّن الفروع جميعها متعاونة فيما بينها على تحقيق الغرض األصلي من 

 ،المتعلم أن يستخدم اللغة استخداًما صحيًحا لإلفهام والفهم فضالً عن إقدار ،اللغة

 ونجد كل فرع من فروع اللغة له صلة وثيقة في تعليم الفروع األخرى.

دُّ اإلمالء من األسس المهمة للتعبير الكتابي السليم وأداة رئيسة في نقل أفكار  ،ويُعَّ

ء يكسب الفرد ثقة في النفس فضالً عن اتقان اإلمال ،الكاتب إلى القارئ نقالً سليًما
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في حين  ،وإن عدم تمكنه منه على أي مستوى من مستويات التعليم يقلل من ذلك

من طريق أن القارئ يقف على األشكال السليمة  ،ترتبط أهمية اإلمالء بالقراءة

للحروف والكلمات والجمل فيتعلّمها من طريق المحاكاة ويفهمها بسرعة إذا كانت 

واإلمالء أداة لتعليم  ،(101: 1330 ،وواضحة الخط. )عطاضبوطة مكتوبة كتابة م

فضالً عن أنه ينمي بعض االتجاهات عند المتعلمين منها  ،المواد الدراسية جميًعا

وتنظيم ما يكتب   ،والعناية بنظافة الدفتر ،لسماع الكالم المقروء ،حسن اإلصغاء

والفهم  ،وتنمية قدرة المتعلم على التعبير ،واستعمال عالمات الترقيم بين الجمل

والعناية باختيار أنسب القطع اإلمالئية ومالئمتها لمستوى المتعلم من طريق الخبرة 

 (136-130: 1330 ،وآخرون ،واالستعداد. )العيسوي

إذ اثبت  ،وتتجلى أهمية اإلمالء بوصفه وسيلة الختبار قابلية التعلم عند المتعلمين    

والصوت؛ ألنّها  ،واإلنشاء ،قوية بين كل من المفردات كالقواعد اً ابطأن هناك رو

فضالً عنما تقدم يمكن القول أَنَّ التمكن من مهارة الكتابة  ،وسيلة لقياس مهارة الكتابة

دُّ ركنًا رئيًسا لنجاح العملية التعليمية واالتصال اللغوّي؛ بوصفه وسيلة مهمة  ،يُعَّ

 ،وأصولها بتدريبهم على رسم الحروف ،كتابة الصحيحةلتعليم المتعلمين قواعد ال

 (11: 1326 ،وآخرون ،وتمكينهم من إتقان اللغة بنحو  صحيح. )زاير

ويستنتج الباحث مّما تقدم أن لإلمالء مكانة مرموقة ومميزة ليس فقط في فروع     

وإنّما في شتى االختصاصات التي تنطق وتكتب فيها الكلمات  ،اللغة العربية

والعبارات والجمل باللغة العربية؛ ألنّه يعبر عن مدى إتقان المتعلم وفهمه واستيعابه 

لما يكتب ويعبر تعبيًرا صحيًحا وبلغة سليمة واضحة المعنى بعيًدا عن األخطاء 

المعلم طرائق تدريس حديثة فضالً عن استعمال  ،اللغوية  واإلمالئية والصرفية

 . تتناسب مع درس اإلمالء

؛ ألنّها وسيلة في ترجمة بيرة في عمليتّي التعلم والتعليمولطرائق التدريس أهمية ك

األهداف المنهجية المدرسية إلى المفاهيم واالتجاهات والقيم والعادات والميول التي 

واألساليب التدريسية تسهم  فضالً عن ذلك أن الطرائق ،تتطلع المدرسة إلى تحقيقها

إلى حد  كبير في نجاح المعلم أو فشله في تحقيق األهداف المنشودة والرسالة 

مدرسية معينة  ولها تأثير مباشر في اتجاهات المتعلمين وميولهم نحو مادة ،التربوية

 (23: 2282 ،وآخرون ،. )األمينومن يقوم بتعليمها

المعرفي دعت الضرورة إلى العلمي و تقدمللتطور الحاصل وعصر ال ونظًرا    

حديثة في  واستراتيجياتمواكبة ذلك التطور من طريق استعمال طرائق وأساليب 

التقليدية التي يراها الباحث قد تسهم في  واالستراتيجياتالتدريس تحل محل الطرائق 

ي ف تالميذالتي تلبي حاجات ال طرائقمن تلك الو ،أو تقلل منها حل بعض المشاكل

وتكمن أهمية ،(اإلمالئي وتصحيحه خطأطريقة التعرف على الهي. ) مالءتدريس اإل

 ،بوصفها من طرائق التعلُّم النشط ،اإلمالئي وتصحيحه خطأطريقة التعرف على ال

وتحثهم على أن يُمارسوا ويفكروا  ،وتشتمل على األنشطة التي توجه إلى التالميذ

ويمكن أن توظف هذه الطريقة في حث  ،ويمارسونها ،حول األشياء التي يتعلمونها

تشكيل مجاميع أو  ،والتحدث مع أقرانهم ،التالميذ على التفكير الناقد واإلبداعي

فضالً عن اكتشاف  ،صغيرة داخل الصف؛ وتنمي عندهم روح التعبير أثناء الكتابة 
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 ،ستقبالهاوتقدم التغذية الراجعة وا ،المواقف الشخصية التي تصدر من التالميذ

 (28: 1322 ،والتأمل في أثناء التعلم والكتابة. )الشمريّ 

 

 وتتجلى أهمية هذا البحث في :  

والتعبير  ،دفهي عنصر رئيس من العناصر التي تتحكم في سلوك الفر ،اللغةأهمية -2

 . فيها

 ألنَّها لغتنا الرسمية والقومية والحفاظ عليها واجب مقدس. ،اللغة العربيةأهمية -1

وسيلة الوصول إلى القواعد السليمة من طريق صحة  بوصفه ،أهمية اإلمالء-0

 . وكتابة اإلمالء بلغة واضحة

التي  التعلم النشطبوصفها من طرائق  ،لط اإلمالئيخأهمية طريقة التعرف على ال -3

 . تجعل المتعلم هو محور العملية التعليمية

ألنّه يمثل نقلة نوعية في حياة  ،خامسالسيما الصف ال ،بتدائيةالمرحلة االأهمية -0

 . تلميذ العقلية والنفسيةال

 

طريقة التعرف  )أثرتعرف إلى  الحالي يرمي البحثثالثاً: مرمى البحث وفرضيته: 

تالميذ الصف الخامس لدى اإلمالئي وتصحيحه في مادة اإلمالء خطأ على ال

من طريق التحقق من صحة الفرضية الصفرية اآلتية: ال يوجد فرق ذي و ،(االبتدائي

مادة  تعلمونالمجموعة التجريبية الذين يتالميذ داللة إحصائية بين متوسط درجات 

تالميذ ومتوسط درجات  ،اإلمالئي وتصحيحه( خطأـ)طريقة التعرف على الب مالءاإل

 بالطريقة التقليدية. اإلمالء  تعلمونالمجوعة الضابطة الذين ي

 

 حدد هذا البحث بـ : يُ  رابعاً: حدود البحث:

 بغدادفي محافظة النهارية  بتدائيةفي المدارس اال خامس االبتدائيالصف ال تالميذ-2

 . (م1322-1328للعام الدراسي )

للعام الدراسي  بتدائياال خامسللصف ال مقّرر تعليُمهالكتاب اإلمالء موضوعات -1

)الالم الشمسية والقمرية، الشدة والمدة، التنوين، الهاء والتاء،  م(1328-1322)

 همزتي القطع والوصل، الضاد والظاء(.

 (.م1322-1328من العام الدراسي ) ولالفصل األ-0

 

 خامساً: تحديد المصطلحات:  
وَخرْجُت في إْثرِه وفي  ،والجمُع آثاٌر وأُثور ،األثر: بَقيّةُ الشَّيء أثر:لغةً: -أاألثر: 

أي أْتبََعهُ إيّاه.  ،ويُقال: آثَر كذا وكذا بكذا وكذا ،وتأثّرتَهُ: تَتبّْعُت أثَرهُ  ،أَثَِره أي بعدهُ 

 (01: 1322 ،)ابن منظور

فهُ كلٌّ من :  :اصطالًحا-ب  عرَّ

تًجا لممارسة نشاط ويكون نا ،"أيُّ تغيير  ايجابّي أو سلبي يؤثُر في موضوع معين-2

 (03: 1332 ،. )إبراهيمتطويري تربوي"
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أو التأثير في إبقاء األثر في  ،"ما بقي في ذهن الفرد من معرفة أو رمز أو رسم-1

 (132: 1326،وداخل ،)زايراد نقل المعرفة إليه". الشيء المر

خامس الصف التالميذ عند  مالءهو ما يظهر أثرهُ في اإلالتعريف اإلجرائي لألثر: 

 عينة البحث. االبتدائي

 : عرفها كل من : طريقةال

وهي كلما كانت مالئمة للموقف  ،"األداة أو الوسيلة الناقلة للعلم والمعرفة والمهارة-0

التعليمي ومنسجمة مع عمر المتعلم وذكائه وقابلياته وميوله كانت األهداف التعليمية 

 (88 :1330،والوائلي ،. )الدليميّ ة عبرها أوسع عمقًا وأكثر فائدة"المتحقق

"الطريقة التي يستخدمها المعلم في توصيل محتوى المنهج للتلميذ أثناء قيامه -9

 (8: 1320 ،بالعملية التعليمية". )عبد الفتاح

الصف تالميذ مجموعة من اإلجراءات التي يتبعها  :لطريقةالتعريف اإلجرائي ل

وتتضمن  ،مالئيعينة البحث عند تفاعلهم مع الموضوع اإل خامس االبتدائيال

 . مالءعلى اإل تالميذإجراءات وخطوات تساعد ال

 : كل من : عرفهاطريقة التعرف على الخطأ اإلمالئي

وتشجع  ،وتقبل األفكار واآلراء ،الطريقة التي تشجع التالميذ على التفكير الناقد"-0

 (03: 1322 ،)الشمريّ .على بناء األسئلة واستيعاب المفاهيم اإلمالئية"

الكتابية  تالميذتهدف إلى تطوير قدرات ال ،التعلم النشططرائق من طريقة وهي "-9

: 1326،والحوسنية،)أمبو سعيدي.عند درس اإلمالء" وغرس الثقة في نفوسهم

283  ) 

مجموعة من : لطريقة التعرف على الخطأ اإلمالئي وتصحيحه التعريف اإلجرائي

)عينة  بتدائياال خامسالصف التالميذ مع  علماإلجراءات واألنشطة التي يمارسها الم

 .مالءمادة اإل عليمالبحث( المجموعة التجريبية عند ت

ألقاهُ عليِه فكتَبهُ  ،اتبالكتاب على الك ،إمالء ،إملى ،إمالل   ،"أملَّ  : لغةً:إلمالءا

 (77: 1333 ،)البستاني.عنهُ"

 اصطالحاً: عرفه كل من: -

"القدرة على الكتابة الصحيحة اعتماًدا على استحضار القواعد اإلمالئية وصور -2

 (22: 1330 ،)األسدي.الكلمات وكتابتها بنحو  صحيح ودقيق"

 ،وبالعمل اليدوي ،بصريًا" عملية تدريب التلميذ كتابة الكلمات من طريق عرضها -1

 (12: 1322،. )الدليميّ ثم بالكتابة" ،وباللفظ 

كتابة التالميذ )عينة البحث( للكلمات والجمل في :لإلمالء  التعريف اإلجرائي

الموضوعات المراد منهم كتابة صحيحة متصفة بقواعد الرسم اإلمالئي وأسسه 

 المعتاد عليها في اللغة العربية.

 بتدائيةمن السلم التعليمي للمرحلة االخامسة هو المرحلة ال: بتدائياال خامسالصف ال

وزارة )( سنة. 22-23ويكون متوسط أعمارهم من ) ،لعراقل ينظام التعليمالفي 

  (13: 1330التربية, 
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 / جوانب نظرية ودراسات سابقة الفصل الثاني

 محورين:وقد عرض الباحث الجوانب النظرية في أوالً: جوانب نظرية: 

 ويتضمن ما يأتي: ،المحور األول

في ظهر التعلم النشط مّما ال شك فيه يرى الباحث أن مصطلح مفهوم التعلم النشط: 

به كأحد االتجاهات التربوية  عنايةوزاد ال ،السنوات األخيرة من القرن العشرين

مل تيشفيه التعلم و ،عملية بنائية تؤكد بناء المعرفة وليس نقلهافهو  ،النفسية المعاصرة

 ومخرجات(.  ،وعمليات ،ط )مدخالتخبرات التعلم المبنية على النشا

أن للتعلم النشط نتائج إيجابية يحدثها عند المتعلم  فيه الشكمّما  أهمية التعلم النشط:

 أبرزها:اكتساب المعرفة طريق من 

 يُهيئ للمتعلمين مواقف تعليمية ذات فاعلية. -2 

دُّ مجال للكشف عن ميول المتعلمين وإشباع حاجاتهم.-1   يُعَّ

 ينمي الرغبة في التفكير والبحث عند المتعلم. -0 

 ينجز المتعلم المهمة بنفسه في أثناء عملية التعلم النشط.-3

: 1326 ،والتفاعل داخل غرفة الصف وخارجها. )سيد ،زيادة تحصيل التالميذ-0 

230 ) 

تعزيز  منها تالميذالمرموقة عند ّما تقدم أن للتعلم النشط أهمية يستخلص الباحث م    

وأفكارهم التي يطرحونها من طريق  تالميذتقبل آراء الو ،تالميذالثقة في نفوس ال

محور العملية التعليمية  ميذفضالً عن جعل التل ،وخارجها مشاركاتهم داخل الصف

 نشط وفاعل.

 خصائص التعلم النشط ما يأتي:  برزمن أخصائص التعلم النشط: 

 . ويثير دافعية المتعلم نحو التعلم ،أكثر فاعلية نحو  يتعلمون ب تالميذجعل ال-2

وأشعارهم بتحمل المسؤولية لحل المشكالت التي  تالميذالعند تعزيز الثقة -1

 يواجهونها. 

 ل عند المتعلم. ويحقق النمو المتكامل والشام ،يجعل المتعلم محوًرا للعملية التعليمية-0

في عمل  تلميذهي مهارات يستخدمها ال تالميذالمهمات الكتابية التي يقومون بها ال-3

 ( 20: 1322،. )الشمريّ لحوظاتالم

 : أبرزها في التعلم النشط علميمكن لنا إيجاز دور الم في التعلم النشط: علمدور الم

 تهيئة بيئة ديمقراطية تسمح القيام باألنشطة المختلفة-2

والحوار المتبادل بين  ،تشجيع التالميذ على المشاركة الفاعلة في أهداف الدرس-1

 التالميذ.

 جعل التلميذ مكتشفًا ومجربًا وفاعالً في العملية التعليمية.-0

 ،)قرنيوالشخصية. ،يقدم للتالميذ العون والنصح واإلرشاد في أمورهم التعليمية-3

1320 :32-31) 

 النشط:دور التلميذ في التعلم 

 التفاعل المثمر واإليجابي مع األنشطة ومع األقران.-2

 والتأمل في حل المشكالت.  ،طرح األسئلة المتعلقة باألنشطة-1



  9102مجلة الفتح ........................................................................ العدد التاسع والسبعون .ايلول  لسنة  

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq    

 

-062- 
 

فضالً عن التعبير عن األفكار  ،واحترام اآلخرين ،تحمل مسؤولية تعليم الذات-0

 الجديدة وتكوين اآلراء. 

)عبد  .فالتالميذ داخل غرفة الصبين تفاعل متبادل من تقويم ما شاهده -3

 (73: 1320،الفتاح

 

التعلم النشط أحد  وطرائق ستراتيجياتإدُّ عَّ تُ التعلم النشط:  استراتيجياتمفهوم 

فهي  ،في الموقف التعليمي تلميذالتي تنادي بالدور اإليجابي لل ،االتجاهات الحديثة

تتطلب من و ،والمخطط لها مسبقًا معلماإلجراءات والخطوات التي يتبعها التتضمن 

مجموعة  فضالً عن أنّها ،التفكير والقراءة والكتابة واالستماع والتحدث تلميذال

وتحركات تالئم  جراءاتإمتجانسة ومتتابعة من الخطوات يترجمها المعلم إلى 

واألماكن المتاحة لتحقيق هدف أو  ،وطبيعة المادة الدراسية ،خصائص التلميذ

 (220: 1332،وآخرون ،.)عبد الحليمألهدافمجموعة من ا

دُّ طريقة التعرف على  تعرف على الخطأ اإلمالئي وتصحيحه:طريقة النبذة عن  تُعَّ

التعلم النشط التي تركز في  واستراتيجياتطرائق من  ،الخطأ اإلمالئي وتصحيحه

ثّم  ،التالميذوتقوم على اكتشاف المعلم األخطاء الكتابية عند  ،اإلمالئية الكتابة

ثّم  ،وتوجيههم إلى اكتشاف هذه األخطاء ،وهم يرونها ،كما هي خطأ ،عرضها لهم

فضالً عن ذلك فإنَّ المتعلم في هذه الطريقة  ،تصحيحها وفقًا ألنموذج كتابي صحيح

 ويتعلمه ويحاول تصحيحه.  ،يعي الخطأ

 : التعليم بطريقة التعرف على الخطأ اإلمالئي وتصحيحه خطوات

 . يجمع المعلم كلمات مّما يخطئ التالميذ في كتابتها-2

ويوجه التالميذ  ،يعرض المعلم هذه الكلمات كما هي بأخطائها للتالميذ على لوحة-1

 ثّم اكتشاف موضع الخطأ. ،إلى رؤيتها

 . للكتابة الصحيحة للكلمات الخاطئة نموذًجايمنح المعلم التالميذ -0

وهي مرسومة رسًما صحيًحا  ،يد األخطاء ودراستهايوجه المعلم التالميذ إلى تحد-3

 . في األنموذج

يوجه المعلم التالميذ إلى التمرن على الكتابة الصحيحة للكلمة التي فيها خطأ -0

 . إمالئي

 ،توجيه المعلم التالميذ إلى كتابة كلمات مماثلة للكلمات الصحيحة التي تعلموها-6

 أو يأتون بها من عندهم(. ،)يمليها عليهم

 . ويقدم التغذية الراجعة الوصفية المناسبة ،يالحظ المعلم كتابات التالميذ-7

 المهارات التي تحققها طريقة التعرف على الخطأ اإلمالئي وتصحيحه:

 اكتشاف الخطأ.  -2 

 التحديد الدقيق لنوع الخطأ اإلمالئي عند المتعلم. -1 

 للمكتوب.الممارسة واإلتقان -0

 نقل أثر التعلم إلى مواقف جديدة. -3

 مقارنة الخطأ الكتابي بالصحيح من المكتوب. -0

 (268-267: 1326 ،وآخرون ،الحكم على الكلمة المكتوبة خطأ. )زاير-6
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قد تسهم في  ،طريقة التعرف على الخطأ اإلمالئي وتصحيحه ويرى الباحث أن    

من طريق تسلسل  ،تالميذ في مادة اإلمالءحل بعض المشكالت التي تواجه ال

من درس  دور رئيس وفاعل في تحقيق األهداف المنشودة تلميذال ءوإعطا ،خطواتها

 . اإلمالء

اختلف القدامى  نبذة تاريخية عن اإلمالء:المحور اآلخر: ويتضمن ما يأتي: 

ومنهم من  ،دامى منهم من يسميه )تقويم اليد(فكان الق ،والمحدثون في تسمية اإلمالء

 ،ومنهم من يسميه )باب الهجاء( ومنهم من يسميه )أدب الكتاب( ،يسميه )كتاب الخط(

وكتاب  ،ومنها كتاب )نتيجة اإلمالء( ،في حين غلبت تسمية )اإلمالء( على كتبهم

وقد استقر لفظ  ،وكتاب )قواعد اإلمالء( ،وكتاب )اإلمالء الفريد( ،)اإلمالء الواضح(

إذ نرى مناهج التربية والتعليم في العراق  ،مرادفًا لرسم الكلمةاإلمالء اصطالًحا 

 (202: 1326 ،ويونس ،)زاير تفرد درًسا من دروس العربية باسم اإلمالء.

 : نقاط اآلتيةيمكن لنا ايجاز أهداف تعليم اإلمالء بال أهداف تعليم اإلمالء:

 تمكين التالميذ من رسم الحروف واأللفاظ بنحو  واضح ومقروء. -2

 القدرة على تمييز الحروف المتشابهة رسًما بعضها من بعض. -1

 القدرة على كتابة المفردات اللغوية التي يستدعيها التلميذ في التعبير الكتابي. -0

التلميذ من المفردات  بما يكتسبه ،وإثراء الثروة اللغوية ،تحسين األساليب الكتابية-3

 واألنماط اللغوية من طريق نصوص اإلمالء التطبيقية.

تنمية دقّة الملحوظة واالنتباه وحسن اإلصغاء؛ فضالً عن تكوين عادات سليمة عند -0

 (206-200: 1338،كالنظافة والترتيب واألناقة وغيرها. )معروف ،التالميذ

العامة التي يمكن أن تفيد لو أضاف هناك مجموعة من األسس  أسس تعليم اإلمالء:

 وهذه األسس هي:  ،وتمكنه من مادته ،إليها المعلم أو خبراته بالمتعلمين

وتدريب اللسان على  ،تدريب األذن على اإلصغاء إلى المعنى ومخارج الحروف-2

 فضالً عن معرفة قواعد التهجي.  ،وتعود رسم الحروف واأللفاظ ،النطق الصحيح

في درس والتدريب المستمر من طريق معالجة المتعلمين  والفهم ذكرالعناية بالت-1

 اإلمالء. 

ينبغي أن نربط اإلمالء بالعمل التحريري؛ فالهجاء  ،العناية بالمعنى قبل التهجي-0

 دراسة لها هدف حيوي مرتبطًا بالتعبير المكتوب.

 ،القراءةالوسائل التي تساعد على اكتساب مهارات اإلمالء الصحيح تتمثل في -3

واستعمال السبورة في كتابة الكلمات الجديدة.  ،والعناية بكل الواجبات المنزلية 

 (10-11: 1326 ،وآخرون ،)زاير

 لإلمالء أنواع أبرزها:  أنواع اإلمالء:

وهنا ينقل التالميذ القطعة  ،: يعتمد هذا النوع على التقليد والمحاكاةاإلمالء المنقول-0

 ،اإلمالئية من كتاب أو سبورة بعد قراءتها وفهمها وتهجي بعض كلماتها تهجيًا شفهيًا

من اإلمالء تالميذ الصف الثالث من المرحلة االبتدائية ويمكن أن  النوع ويالئم هذا

لة أما الصفان األول والثاني من المرح ،يمتد إلى تالميذ الصف الرابع االبتدائي

وإنّما يدرب التالميذ على التهجي  ،االبتدائية فال يخصص لهما حصص لإلمالء

 والقراءة وعلى كتابة ما يقرؤون في آن واحد.  
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: وهو أن تعرض القطعة اإلمالئية على التالميذ لقراءتها وفهمها اإلمالء المنظور-9

وهذا النوع من اإلمالء يالئم  ،ثّم تحجب عنهم وتملى بعد ذلك ،وهجاء بعض كلماتها

 ،الصف الخامسويمكن أن يمتد إلى  ،تالميذ الصف الرابع من المرحلة االبتدائية

منظورة الويحسن أن يختبر المعلم تالميذه بين المدة واألخرى في قطعة مناسبة غير 

 فيها كلمات مشابهة لما مرنوا على كتابته.

وبعد  ،مالء أن يقرأ المعلم القطعة اإلمالئية: وهذا النوع من اإلاإلمالء االستماعي-3

مناقشة التالميذ في معناها وهجاء بعض كلماتها أو هجاء كلمات مشابهة لما فيها من 

وهذا النوع من اإلمالء يالئم الصفين الخامس والسادس  ،الكلمات الصعبة تملى عليهم

 من المرحلة االبتدائية وتالميذ المرحلة اإلعدادية.

ولهذا تملى عليه  ،الغرض منه قياس قدرة التلميذ ومدى تقدمه االختباري:اإلمالء -4

ويتبع هذا النوع من اإلمالء مع التالميذ  ،القطعة بعد فهمها دون مساعدة في الهجاء

 (200-201: 1327،)الركابيفي جميع الصفوف لتحقيق هذا الغرض. 

توزيعها بين  هناك أساليب لتصحيح اإلمالء يمكن :طرائق تصحيح اإلمالء

 :مجموعتين

 المجموعة األولى: ما يقوم به المعلم وهي:

أن يصطحب المعلم الدفاتر معه ويصححها خارج قاعة الدرس بوضع خط تحت -2

 كل خطأ وكتابة الصواب 

أن يجمع المعلم دفاتر التالميذ ويستدعيهم واحد تلو اآلخر فيصححها أمامه ويلفت -1

 نظره إلى أخطائه.

لمعلم الدفاتر عند التالميذ ويمر عليهم واحًدا واحًدا فيصحح األخطاء أن يبقي ا-0

 وينبه عليها.

 المجموعة األخرى: ما يقوم به التالميذ أنفسهم وهي: 

اختيار مجموعة من التالميذ وتوزيع الدفاتر بينهم لتأشير األخطاء وكتابة الصواب -2

 فوقها.

يأخذ كل تلميذ دفتر غيره ويتولى وذلك بأن  ،اعتماد أسلوب التوزيع المتبادل-1

 تصحيحه بنحو  صحيح.

: 1338 ،. )عطيةفي ضوء كتابة القطعة على السبورةأن يصحح كل تلميذ لنفسه -0

120-123) 

 وتتمثل باآلتي: :ةاإلمالئي أسباب األخطاء

 أسباب تعود إلى التلميذ: -أ

 .ضعف مستوى التلميذ أو شرود فكره الذهني-2

 .الحواس كالبصر أو السمعضعف التلميذ في -1

 . ضعف التلميذ في الكتابة اليومية-0

 (233-202: 1337)عاشور, والحوامدة,  الخوف واالرتباك لدى التلميذ.-3

 أسباب تعود إلى المعلم: -ب

 . النطق أو خافت الصوت السرعة غير المالئمة في-2

 عزوف بعض المعلمين عن استعمال الوسيلة التعليمية . -1
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 للمفردات والحروف غير واضح.نطقه -0

قلة استعمال بعض المعلمين لطرائق التدريس الحديثة وتوظيفها في درس -3

 (207: 1338)معروف, اإلمالء.

 أسباب تتعلق بمشكالت اللغة: -ج

ا يترتب عليه عراب ممّ اإلمالئية وتغيير أحوالها في اإل كثرة الكلمات ذات العبارة-2

 تغيير صورتها في اإلمالء. 

وجود الحروف المتقاربة  فضالً عن ،وجود حروف تنطق وال تكتب وبالعكس-1

 بالصورة والمختلفة بالنطق. 

 تقارب أصوات الحركات وأصوات حروف المد.-0

دخول أداة التعريف على الكلمات ذات الحروف الشمسية والقمرية واختالف -3

 النطق فيها. 

الخلط بين النون والتنوين.  فضالً عن ،وجود الشدة وهمزتي الوصل والقطع-0

 (82-62: 1320 ،)مصلح

 الضعف اإلمالئي: طرائق معالجة 

 تدريب اإلذن على اإلصغاء.-2

 العناية بالمعنى قبل الهجاء.-1

 األهداف السلوكية في كل درس إمالئي لتحقيق الغاية المنشودة.تحديد -0

 معالجة األخطاء اإلمالئية بنحو  مباشر. -3

إلى قاعدة إمالئية جديدة إال بعد التأكد من أن التالميذ قد أتقنوا المهارة عدم االنتقال -0

 (128-127: 1323،الكتابية. )الحالق

 اإلمالئية: ةأبرز الشروط التي ينبغي أن تتوافر في القطع

بمعنى أن تتدرج موضوعاتها من  ،إن تناسب المستوى اللغوّي والعقلي للتالميذ-2

 طريق السهولة والصعوبة.

مشتمالً على  ،متصالً بحياة التالميذ اليومية اإلمالئية إن يكون موضوع القطعة-1

 مواد طريقة مشوقة لهم. 

 إن ال تكون القطعة اإلمالئية طويلة ومملة. -0

أن يركز في كل قطعة إمالئية على معالجة قضية إمالئية معينة أو أكثر وتدريب -3

 التالميذ عليها. 

االساسية الدنيا من كتب اللغة العربية. يفضل أن يختار القطع اإلمالئية في المرحلة -0

 (08: 1320 ،)زايد

 

 :ثانيًا: دراسات سابقة

جامعة بغداد/ كلية  ،ت الدراسة في العراقيأجر(: 9102: )خيطان دراسة-0

 البصريور طريقة التص )أثرورمت إلى تعرف  ،ابن رشد للعلوم اإلنسانية -التربية

 بلغت عينة الدراسة منو،(االبتدائي ثانيالصف ال ةتالمذعند  اإلمالئيالتحصيل في 

من  تم اختيارهم ،( تلميذ وتلميذة من تالمذة الصف الثاني االبتدائي213)

 ت الباحثة بين أفراد مجموعتينوكافأ،)رفح للبنات(و،يدرية للبنين(الحتي)مدرس
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والتحصيل  ،تية: )العمر الزمني محسوبًا بالشهورالبحث إحصائيًا في المتغيرات اآل

 توأعد،ذو النهايتين لعينتين مستقلتين( (t.testاالختبار التائي ) ،الدراسي لألبوين

 حصيلاختبار خصيًصا لقياس أثر التو ،وأهداف سلوكية ،خطط تدريسية ةالباحث

وعرضت على الخبراء والمتخصصين في طرائق تدريس  ،اإلمالئي عند التالمذة

أظهرت نتائج الدراسة وبعد تحليل البيانات إحصائيًا  ،والقياس والتقويم ،اللغة العربية

تفوق تالمذة المجموعة التجريبية الذين درسوا اإلمالء باستعمال طريقة التصور 

سها باستعمال البصري على تالمذة المجموعة الضابطة الذين درسوا المادة نف

 ،وقد صاغت الباحثة أربع فرضيات ،الطريقة التقليدية في االختبار التحصيلي

واستنتجت الباحثة إن التدريس على وفق طريقة التصور البصري يعطي فرًصا 

يراعي  أنه متساوية للتالمذة جميعهم من طريق مشاركتهم االيجابية فضالً عن

اعتماد طريقة التصور البصري في ضرورة وأوصت الباحثة  ،الفروق الفردية

إجراء دراسة  واقترحت الباحثة ،تدريس مادة اإلمالء لتالمذة الصف الثاني االبتدائي

مماثلة لتعرف أثر طريقة التصور البصري في تجنب الخطأ اإلمالئي في مراحل 

 (23-ح: 1326،وصفوف دراسية أخرى. )خيطان

/ كلية بغدادجامعة  ،العراقت الدراسة في يأجر (:9107: )دلفيدراسة ال-9

إستراتيجية أوجد الخطأ  )أثرورمت إلى تعرف  ،ابن رشد للعلوم اإلنسانية -التربية

 وبلغت عينة،(في تصحيح األخطاء اإلمالئية لدى طالب الصف الثاني المتوسط

بين مجموعتين األولى تجريبية وعدد أفرادها  وزعوا عشوائيًا ،( طالبًا78الدراسة )

أعتمد الباحث على أحد و ،( طالبًا33واألخرى ضابطة وعدد أفرادها ) ،طالبًا( 08)

وكافأ الباحث بين  ،تصميم المجموعة الضابطة وهو ،تصاميم الضبط الجزئي

التحصيل و ،)العمر الزمني محسوباً بالشهور اآلتية المجموعتين في المتغيرات

( 0وأعّد الباحث ) ،(والقدرة اللغوية ،والمعلومات اإلمالئية السابقة ،بوينالدراسي لأل

تدريسية تمثل المجموعة  ( هدفًا سلوكيًا وخططًا01وصاغ ) ،مالءموضوعات لإل

مجموعتي طبقه على  ،اختباًرا نهائيًا لدراستهالباحث أداة  أعدَّ و ،التجريبية والضابطة

حث واستعمل البا ،بعد أن تحقق من صدقهما وثباتهما ،البحث في نهاية التجربة

 مربع كايو ،لعينتين مستقلتين t-etest)) الوسائل اإلحصائية اآلتية: )االختبار التائي

وأظهرت النتائج  ،(معامل صعوبة وسهولة الفقرةو ،كرونباخ -طريقة ألفاو،(1)كا

داللة إحصائية عند مستوى داللة  ووجود فرق ذ ،التي توصلت إليها الدراسة

المجموعة التجريبية الذين درسوا ( بين متوسط درجات طالب 3،30)

ومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة الذين أوجد الخطأ(  بإستراتيجيةمالء)اإل

تصحيح األخطاء بالطريقة االعتيادية )التقليدية( في اختبار  مالءدرسوا مادة اإل

 ( ز-ر :1327،دلفي)اللصالح المجموعة التجريبية.اإلمالئية 

 

 : لدراسة السابقة والدراسة الحاليةاالموازنة بين  ثالثًا:

ا مع الدراسة الحالية ، إذ أنها ترمي إلى ممنسجمة في أهدافه كانت الدراستان -2

 .مادة اإلمالء في  اإلستراتيجية الطريقة أو معرفة أثر
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( تلميذ وتلميذة , في حين بلغت عينة 213( )1326عينة دراسة )خيطان,  بلغت -1

 ( تلميذ  .66, أما الدراسة الحالية فبلغت عينتها )( طالبًا78)( 1327,دلفي)الدراسة

, في حين طبقت دراسة في المرحلة االبتدائية( 1326)خيطان, طبقت دراسة  -0

أما الدراسة الحالية فقد طبقت أيضاً في  في المرحلة المتوسطة,( 1327)الدلفي,

 المرحلة االبتدائية.

في حين اعتمدت دراسة  ،واإلناث ورالذك( 1326)خيطان, اعتمدت دراسة  -3

 .فقط الذكور أيضاً  اعتمدت الدراسة الحالية ( الذكور فقط, أما1327)الدلفي,

هو ( 1327ودراسة )الدلفي, (1326)خيطان, كانت األداة المستعملة في دراسة  -0

, وأما األداة المستعملة في الدراسة الحالية فهو تحصيل اإلمالئياللقياس اختبار 

 أيضاً .البعدي   مالءر اإلاختبا

والدراسة الحالية  (1327( ودراسة )الدلفي,1326استعملت دراسة )خيطان, -6

 وسائل إحصائية متشابهة.

تفوقت المجموعة التجريبية على  (1327( )الدلفي,1326)خيطان, في دراستي -7

المجموعة الضابطة, أما الدراسة الحالية تفوقت أيًضا المجموعة التجريبية على 

 الضابطة. 

 

 (منهج البحث وإجراءاته)الفصل الثالث 

طريقة التعرف على الخطأ  أثر)إلى تعرف الحالي يرمي البحث منهج البحث: والً:أ

لذا اتبع  (تالميذ الصف الخامس االبتدائيلدى اإلمالئي وتصحيحه في مادة اإلمالء 

 الباحث المنهج التجريبي؛ ألَنّه منهج مالئم إلجراءات البحث الحالي. 

الباحث التصميم التجريبي ذي الضبط الجزئي  أعتمدَ  :ثانياً: التصميم التجريبي

وهو تصميم المجموعتين التجريبية والضابطة ذات  الحالي المالئم لظروف البحث

 .( يوضح ذلك2االختبار البعدي والشكل )

 المتغير المستقل المجموعة
المتغير 

 التابع
 االختبار

 التجريبية
 طريقة التعرف على الخطأ اإلمالئي 

 بعدي اإلمالء وتصحيحه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ الضابطة

 

 مجتمع البحث وعينته:ثالثاً: 

في  تالميذ الصف الخامس االبتدائي الحالي مجتمع البحثيمثل مجتمع البحث:  -أ 

في المديريات العامة الست التابعة لمحافظة بغداد  النهارية للبنين بتدائيةالمدارس اال

( ومن بين المديريات العامة الست اختار الباحث م1322-1328للسنة الدراسية )

  لعامة لتربية بغداد الرصافة الثالثة بنحو  قصدي.المديرية ا

مدرسة )للبنين بتدائيةمدارس االالمن بين عشوائيًا عينة البحث: اختار الباحث -ب

وتضم  ،ضمن المديرية العامة لتربية بغداد الرصافة الثالثة(للبنين االبتدائية المنهل

شعبة )أ( مجموعة  الباحث واختار ،الخامس االبتدائي الصف تالميذلشعبتين المدرسة 
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موضوعات مادة الميذها ت درسوالتي  ،تلميًذا (00)تالميذهاتجريبية ويبلغ عدد 

ما شعبة )ب( التي يبلغ إ ،بطريقة التعرف على الخطأ اإلمالئي وتصحيحه مالءاإل

تالميذها  درسفقد تم اختيارها مجموعة ضابطة والتي  ،تلميًذا (00)تالميذهاعدد 

  .بالطريقة التقليدية مالءمادة اإل

في المتغيرات  بين مجموعتي البحث كافأ الباحث :مجموعتي البحثرابًعا: تكافؤ 

 ،بوينوالتحصيل الدراسّي لأل ،لتالميذ محسوبًا بالشهورل)العمر الزمني اآلتية:

، (1328-1327)السابق لعاملمادة اإلمالء ودرجات  ،ودرجات اختبار الذكاء

التكافؤات بين )العمر الزمني محسوبًا بالشهور, ودرجات  ( يوضح 2والجدول رقم )

  :اإلمالء للعام السابق, ودرجات اختبار الذكاء(

( 1تكرارات التحصيل الدراسي آلباء تالميذ مجموعتّي البحث وقيمة )كا( 1الجدول )

 والجدولية.  المحسوبة
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*دمج الباحث الخاليا )يقرأ ويكتب وابتدائية( و)دبلوم, وبكالوريوس فما فوق مع 

 (. 0اإلعدادية(؛ وذلك ألن المتوقع فيها أقل من )

 

 

 

 المجموعة
المجموعة التجريبية 

 ( تلميًذا33)

( 33المجموعة الضابطة )

 تلميًذا
 القيمة التائية

 المتغيرات
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غير دالة 

(0.05) 

 

 

الء درجات اإلم

 للعام السابق
    

1،590 
 

 
00،33 0،79 00،09 0،57 

 
 1،88 4،25 38،54 5،33 32،23 اختبار الذكاء
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تالميذ مجموعتّي البحث وقيمة  مهات( تكرارات التحصيل الدراسي أل3جدول )ال

 والجدولية ( المحسوبة9)كا
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أقل من *دمج الباحث الخليتين )إعدادية ودبلوم مع المتوسطة( لكون المتوقع فيها 

(0.) 

وفيما يأتي عرض لبعض هذه المتغيرات وكيفية  :خامساً: ضبط المتغيرات الدخيلة

 ضبطها:

لم تتعرض التجربة في البحث الحالي إلى  .ظروف التجربة والحوادث المصاحبة:0

 ،مثل الحوادث الطبيعية )الزالزل ،أي ظرف طارئ أو حادث يعرقل سيرها

 وغير الطبيعية مثل اإلدارية.  ،واألعاصير( ،والفيضانات

حاول الباحث قدر المستطاع تفادي : أفراد مجموعتي البحث اختيارق في و.الفر9

تالميذ أثر هذا المتغير في نتائج البحث، من طريق إجراء التكافؤ اإلحصائي بين 

مجموعتي البحث في خمسة متغيرات، يمكن أن يكون لتداخلها مع المتغير المستقل 

 المتغير التابع.في  اأثرً 

 تالميذال األثر الناجم من ترك عدد منيقصد باالندثار التجريبّي  :التجريبي .االندثار3

 ا يؤثر في  النتائج. )عينة البحث(،أو انقطاعهم في أثناء التجربة، ممَّ 

: استطاع الباحث السيطرة على هذا المتغير بتساوي مدة .العمليات المتعلقة بالنضج4

/  23في  وانتهت1328/  23/  7إذ بدأت التجربة في   ،المجموعتينالتجربة عند 

21  /1328 

تالميذ عند  مالءاستعمل الباحث أداة قياس موحدة لقياس اإل .أداة القياس:5

 مجموعتي البحث التجريبية والضابطة. 

عمل الباحث على الحد من أثر هذا العامل في سير التجربة  اإلجراءات التجريبية:-2

 قدر المستطاع وتمثل ذلك في:

سرية البحث: اتفق الباحث مع إدارة المدرسة على سرية التجربة وعدم اخبار -أ

نشاطهم وتعاملهم مع التجربة  عينة البحث بطبيعة البحث وهدفه كي ال يتغير تالميذ

 على النتائج ودقتها.  حرًصا
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المادة الدراسية: كانت المادة الدراسية المحددة للتجربة موحدة لمجموعتي البحث -ب

، وقد حددت هذه الموضوعات على وفق اختيار مالء( موضوعات من اإل6وعددها )

الخامس االبتدائي الصف تالميذ  عليمتسلسلها في تطريق الخبراء وحسب أهميتها من 

 م(.1322-1328للعام الدراسي )

 لتالفي أثر هذا المتغير. ،: دَرس الباحث مجموعتي البحث نفسهعلمالم -ت 

تشابه طريق الوسائل التعليمية: استعمل الباحث الوسائل التعليمية الشائعة من -ث

 والبطاقات. ،الماجك السبورات في الحجم واللون، واألقالم الملونة

 ،اوي للدروسمتستوزيع الحصص: ضبط الباحث هذا العامل من طريق التوزيع ال-ج

 ( يوضح ذلك. 3والجدول )

وقت الدرس  اليوم

 األول

المجموعة 

 التجريبية

 وقت الدرس الثاني

 المجموعة الضابطة

وقت الدرس 

 األول

المجموعة 

 الضابطة

 وقت الدرس الثاني

المجموعة 

 التجريبية

 8الساعة :  األحد

 صباًحا

 8: 33الساعة:

 صباًحا

 8الساعة: 

 صباًحا

 8: 33الساعة:

 صباًحا

وصفوف  ،بناية المدرسة: طُبقت التجربة في مدرسة واحدة في ظروف واحدة- ح

، والتهوية، وعدد الشبابيك، والمقاعد واإلنارةالمساحة، طريق متجاورة ومتشابهة من 

 ونوعها وحجمها، لتفادي تأثير هذا العامل في النتائج.

إذ بدأت  ،البحث مجموعتي تالميذمدة التجربة: كانت مدة التجربة متساوية ل- خ

 1328/  21/ 23وانتهت في  1328/ 23/  7التجربة في  

 

 سادساً: مستلزمات البحث:

لتالميذ مجموعتي  علمهاحدد الباحث الموضوعات التي سي تحديد المادة التعليمة:-0 

 :والموضوعات ،ناء مدة التجربة على وفق موضوعات المنهج المقررفي أثالبحث 

همزتي القطع  ،الهاء والتاء ،تنوينال ،شدة والمدةال ،الشمسية والقمريةالالم )

 (والظاء دالضا ،والوصل

، وبعد تحليل استبانة ( هدفًا سلوكيًا 36صاغ الباحث ) صياغة األهداف السلوكية:-9

وأجريت التعديالت على عدد آخر من  ،عيدت صياغة عدد من األهدافأُ الخبراء 

( هدفاً 36يغتها النهائية  )دون حذف فقرة وبذلك بقى عدد األهداف السلوكية بص

 ا.سلوكيً 

مالء موضوعات اإل عليمأعد الباحث الخطط التدريسية لتإعداد الخطط التدريسية: -3

اإلمالئي طريقة التعرف على الخطأ )في أثناء التجربة على وفق  التي ستعلم

المجموعة  تالميذالمجموعة التجريبية، والطريقة التقليدية للتالميذ  (وتصحيحه

من الخبراء،  الضابطة، وقد عرض الباحث أنموذجين من هذه الخطط على مجموعة

ومقترحاتهم؛ لغرض تحسين صياغة تلك الخطط،  الستطالع آرائهم وملحوظاتهم

 وجعلها سليمة تضمن نجاح التجربة.

مجموعتي البحث في تالميذ استعمل الباحث أداة لقياس مستوى  البحث: أداة-4

 البعدي.  اإلمالء، وهي اختبار اإلمالء
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عمد الباحث إلى استعمال الصدق الظاهري, فهو المظهر العام  صدق االختبار:-5

لالختبار من حيث المفردات, وكيفية صياغتها, ومدى وضوحها ودقتها, ودرجة 

موضوعيتها, ومدى مالئمة االختبار للغرض الذي وضع له, وقد عرض الباحث 

فقرات االختبار على مجموعة من الخبراء والمختصين في المناهج, وطرائق 

لتدريس, والقياس والتقويم بهدف معرفة آرائهم في صالحية فقرات االختبار وسالمة ا

صياغتها, ومدى مالئمتها ووضوحها لمستويات عينة البحث, واعتمد الباحث على 

%( من اتفاق اآلراء بين المحكمين بشأن صالحية الفقرة حًدا أدنى لقبول 83نسبة )

 الفقرة ضمن االختبار. 

%( 83ك عدلت عدًدا من الفقرات التي لَْم تحصل على نسبة اتفاق )وفي ضوء ذل    

( فقرة, وبذلك 13من اآلراء, حتى أصبح عدد الفقرات االختبارية بشكلها النهائي )

تمكن الباحث من التثبت من الصدق الظاهري وصدق المحتوى من طريق الخارطة 

 االختبارية لفقرات االختبار وصالحيتها. 

، على 1328/  3/23طبق الباحث االختبار في يوم األحد تطالعي: التطبيق االس-2

( 233على ) (للبنينجنة عدن )ابتدائية عينة استطالعية من مجتمع البحث نفسه في 

أتبع الباحث  مالء، وصحح الباحث كتابتهم والستخراج ثبات تصحيح اختبار اإلتلميًذا

نوعين من االتفاق وهما االتفاق عبر الزمن، واالتفاق مع مصحح آخر وباستعمال 

معامل ارتباط بيرسون فقد بلغ معامل الثبات بين تصحيحي الباحث عبر الزمن 

ما معامل االرتباط إ ،مناسبة مدة ( وكانت المدة بين المحاولتين أسبوعين وهي3،87)

ن في التصحيحين؛ أل الثبات جيًدا دُّ عَّ ( ويٌ 3،80فكان )بين الباحث ومصحح آخر، 

 ( فأكثر تعد جيدة. 3،61االختبارات غير المقننة إذا بلغ معامل ثباتها )

دُّ فقرات االختبار جيدة إذا كان معامل صعوبتها بين )معامل الصعوبة- -3،30: تُعَّ

دُّ مقبولة إذا كان معامل صعوبتها )3،63 وبعد حساب  ،(3،83-3،13( في حين تُعَّ

معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار من طريق تطبيق المعادلة الخاصة بها 

( مّما يدل على أن فقرات االختبار 3،60-3،01تبين أنها كانت تنحصر ما بين )

 جميعها مقبولة. 

 : بعد حساب القوة التمييزية لكل فقرة من فقرات االختبار منيةالتمييزالقوة معامل -

-3،07وجد الباحث أنها كانت تتراوح ما بين ) ،طريق تطبيق المعادلة الخاصة بها

 مّما أبقى الباحث الفقرات على وضعها من غير حذف أو تعديل. ،(3،73

االختبار من نوع االختيار من متعدد ينبغي أن يشتمل إنَّ فاعلية البدائل المغلوطة: -

ا تؤدي األثر الموكل إليها من تشتت انتباه على البدائل المغلوطة جذابة لتثبت من أنه

وبعد أن أجرى الباحث الوسائل  ،التالميذ الذين ال يعرفون اإلجابة الصحيحة

اإلحصائية الالزمة لمعرفة فاعلية البدائل المغلوطة بالنسبة الختبار اإلمالء وجدها 

 بدائل جيدة. 

ا في قياس الخصيصة إنَّ ثبات االختبار يعني دقة فقراته واتساقه ثبات االختبار:-

, كون معامل (12ريتشاردسون/ -كيودر)المراد قياسها, واستعمل الباحث معادلة 

الثبات المستخرج بهذه الطريقة هو معامل ثبات داخلي, وقد بلغ معامل الثبات 
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دُّ معامل 3،80%) ( %3،67الثبات جيًدا إذا بلغ )(, وهو معامل ثبات عال  جًدا, إذ يُعَّ

 (107: 1333فأكثر. )النبهان, 

البعدي على مجموعتي اإلمالء طبق الباحث اختبار التطبيق النهائي لالختبار: -7

 لمنهلامدرسة في   1328/  21/ 26البحث التجريبية والضابطة في يوم األحد 

 .للبنين االبتدائية

مجموعتي تالميذ اختبار اإلمالء لصحح الباحث  :اإلمالء تصحيح موضوعات-8

على وفق معايير وضعها الباحث بعد اطالعه على األدبيات والدراسات  ،البحث

 راء الخبراء لقياس الخطأ اإلمالئي.آو ،السابقة

في بحثه  استعمل الباحث الوسائل اإلحصائية المناسبة الوسائل اإلحصائية:: سابًعا

ومعامل  ،(1مربع كاي )كاو ،لعينتين مستقلتين( t-testاالختبار التائّي )):وهي

 ,12ريتشاردسون/ -ومعادلة كيودر ،وفاعلية البدائل المغلوطة ،ارتباط بيرسون

  .(, ومعامل التمييزوسهولة الفقرات ،ومعامل  صعوبة

 

 الفصل الرابع

يعرض الباحث النتيجة في ضوء فرضية البحث، وعلى النحو أوالً: عرض النتيجة: 

( بين متوسط 3،30يوجد فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ال اآلتي:

ـ)طريقة التعرف ب مالءمادة اإل تعلمونالمجموعة التجريبية الذين يتالميذ درجات 

المجموعة الضابطة الذين تالميذ ، ومتوسط درجات على الخطأ اإلمالئي وتصحيحه(

بعد ذلك و ،اإلمالء ية( في اختباربالطريقة االعتيادية )التقليد مالءمادة اإل تعلموني

 تالميذنتائج االختبار ليوضح ذلك.  الذي (0حلل الباحث النتائج من طريق الجدول )

 .البعدياإلمالء مجموعتي البحث في اختبار 
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 9،33 7،12 33 التجريبية
 دالة 9،49 24 4،57

 1،77 2،05 33 الضابطة

داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية،  وومن الجدول أعاله يتضح وجود فرق ذ

 البعدي لمصلحة المجموعة التجريبية التياإلمالء والمجموعة الضابطة في اختبار 

، وبذلك ترفض الفرضية على الخطأ اإلمالئي وتصحيحه()طريقة التعرف ـب تعلمت

 الصفرية.

 

المجموعة التجريبية الذين تالميذ أظهرت نتيجة البحث تفوق  :تفسير النتيجةثانيًا: 

تالميذ على ـ )طريقة التعرف على الخطأ اإلمالئي وتصحيحه(باإلمالء مادة تعلموا 

التقليدية، ويمكن أن يعزى السبب في ذلك بالطريقة تعلموا المجموعة الضابطة الذين 

 إلى واحد أو أكثر من األسباب اآلتية:
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التالميذ ( في رغبة طريقة التعرف على الخطأ اإلمالئي وتصحيحهتشجع )-2

وتحفيزهم نحو المتابعة واالستمرار؛ مّما يؤدي إلى  عليموإثارتهم واهتمامهم في الت

 للمجموعة التجريبية. عليمهحث نفسه عند تالبا حظهوهذا ما الاإلمالء عندهم تحسين 

د ( بانَّها تيسر لكال أفراطريقة التعرف على الخطأ اإلمالئي وتصحيحهتتميز )-1

واستيعابهم الكامل لموضوع المادة الدراسية والمساهمة الفاعلة في  ،المجموعة تعلًما

 . اإلبداعيةعمل المجموعة في الكتابة  إنجاح

 

 في ضوء ما توصل إليه الباحث من نتيجة يستنتج اآلتي: االستنتاجات:: ثالثاً 

طريقة ( بوصفها طريقة التعرف على الخطأ اإلمالئي وتصحيحهإنَّ استعمال )-2

تالميذ الصف الخامس تسهم في تحسين تحصيل و، تالميذتقوم على التعاون بين ال

 .اإلمالء فياالبتدائي 

في بناء  تالميذ( تساعد اليحهطريقة التعرف على الخطأ اإلمالئي وتصحإَن )-1

والثقة  كتابةعلى الجرأة في ال تالميذمعرفتهم باالعتماد على أنفسهم، وكذلك تشجع ال

 في النفس.

إنَّ طريقة التعرف على الخطأ اإلمالئي وتصحيحه تسهم في اكتشاف أخطاء -0

 .بالمباشر التالميذ , وتساعدهم في تصويبها أثناء الدرس

 

في ضوء النتيجة التي أسفر عنها البحث الحالي، يوصي الباحث  رابعاً: التوصيات:

 باآلتي:

للصف  مالءاإل عليمفي تطريقة التعرف على الخطأ اإلمالئي وتصحيحه عتماد ا-2

 تالميذالحديثة التي تتيح الفرصة للتحاور بين ال طرائق؛ ألنَّها من ال خامس االبتدائيال

 للتفاعل اإليجابي.غرفة الصف داخل 

للتعريف بـ  بتدائيةللمرحلة اال علماتهااللغة العربية ومُ  علميإجراء دورات لم-1

( وما لها من دور فاعل في مادة طريقة التعرف على الخطأ اإلمالئي وتصحيحه)

 .  مالءاإل

 

استكمااًل للبحث الحالي يقترح الباحث إجراء دراسات أخرى  خامًسا: المقترحات:

 تتمثل بـ: 

 مرحلة المتوسطة واإلعدادية .الدراسة مماثلة للبحث الحالي في -2

 دراسة مماثلة للبحث الحالي في متغيرات تابعة أخرى كمتغير الجنس )اإلناث(. -1

 

 المصادر

 ،عالم الكتب ،معجم مصطلحات ومفاهيم التعليم والتعلممجدي عزيز.  ،إبراهيم .2

 م.1332 ،مصر ،القاهرة

 ،7ط ،المجلد األول ،لسان العرب ،أبو الفضل جمال الدين بن مكرم ،ابن منظور .1

 م.1322 ،لبنان ،بيروت ،دار صادر
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دار الفكر ناشرون  ،طرائق تدريس اللغة العربيةزكريا إسماعيل.  ،أبو الضبعات .0

 م.1337 ،األردن ،عمان ،وموزعون

 ،إيران ،مؤسسة محبين للطباعة والنشر ،المنجد في اإلمالءعادل حسن.  ،األسدي .3

 م.1330

إستراتيجيات التعلم وهدى بنت علي الحوسنية.  ،عبد هللا خميس ،أمبو سعيدي .0
دار المسيرة للنشر والتوزيع  ،إستراتيجية مع األمثلة التطبيقية 283النشط 

 م.1326 ،األردن ،عمان ،والطباعة

المواد االجتماعية للصفوف أصول تدريس وآخرون.  ،شاكر محمود ،األمين .6
 م.2282 ،مطبعة الميناء ،الثانية معهد إعداد المعلمين

 ،لبنان ،بيروت ،دار النشر ،18ط ،المنجد في اللغة العربيةكرم.  ،البستاني .7

 م.1333

فاضل ارحيم. أثر القراءة بدائرة األسئلة في تجنب الخطأ اإلمالئي  ،جار هللا .8

كلية التربية األساسية/ الجامعة  ،غير منشورة رسالة ،لتالميذ الخامس االبتدائي

 م. 1321،العراق ،بغداد ،المستنصرية

 ،المرجع في تدريس مهارات اللغة العربية وعلومهاعلي سامي.  ،الحالق .2

 م.1323 ،األردن ،عمان ،لبنان -المؤسسة الحديثة للكتاب طرابلس

ن النظرية مناهج اللغة العربية وطرائق تدريسها بيحسن خلباص.  ،حمادي .23
 م.1323 ،العراق ،بغداد ،دار الفراهيدي للنشر والتوزيع ،والتطبيق

شوق عبد الكريم. أثر طريقة التصور البصري في التحصيل  ،خيطان .22

-كلية التربية ،رسالة غير منشورة ،اإلمالئي عند تالمذة الصف الثاني االبتدائي

 .م1326 ،جامعة بغداد ،ابن رشد للعلوم اإلنسانية

سعد فهد داخل. أثر إستراتيجية أوجد الخطأ في تصحيح األخطاء  ،الدلفي .21

 –كلية التربية  ،رسالة غير منشورة ،اإلمالئية لدى طالب الصف الثاني المتوسط

 م. 1327 ،جامعة بغداد ،ابن رشد للعلوم اإلنسانية

العربية  اللغةوسعاد عبد الكريم عباس الوائلي.  ،طه علي حسين ،الدليمي .20
 ،األردن ،عمان ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،مناهجها وطرائق تدريسها

 م. 1330

 -الشفوية -طرائق تدريس اإلمالء الطريقة السمعيةعصام حسن.  ،الدليمي .23
 م.1322،العراق ،بغداد ،مكتبة دجلة للطباعة والنشر والتوزيع ،اليدوية

 ،ق تدريس اللغة العربيةطرائوطه علي حسين.  ،كامل محمود نجم ،الدليمي .20

 ،العراق ،بغداد ،ابن رشد/ جامعة بغداد–دار الكتب للطباعة والنشر كلية التربية 

 م. 2222

 ،دار الفكر المعاصر ،23ط ،طرق تدريس اللغة العربيةجودت.  ،الركابي .26

 م.1327 ،سوريا ،دمشق

دار يافا العلمية  ،األساليب العصرية في تدريس اللغة العربيةفهد خليل.  ،زايد .27

 م.1320 ،األردن ،عمان ،للنشر والتوزيع
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اإلمالء العربي مشكالته. قواعده. طرائق وآخرون.  ،سعد علي ،زاير .28
 م.1326،األردن ،عمان ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،تدريسه

 ،اللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسهاورائد رسم يونس.  ،سعد علي ،زاير .22

 م. 1326 ،األردن ،عمان ،شر والتوزيعالدار المنهجية للن

المهارات اللغوية بين التنظير وسماء تركي داخل.  ،سعد علي ،زاير .13
 م.1326،األردن ،عمان ،الدار المنهجية للنشر والتوزيع ،والتطبيق

دار العلم واإليمان للنشر  ،أساليب التعليم والتعلم النشطأسامة محمد.  ،سيد .12

 م.1326،مصر ،القاهرة ،والتوزيع

 ،الرياض ،إستراتيجية في التعلم النشط 232ماشي بن محمد.  ،الشمري .11

 م.1322 ،السعودية

أساليب تدريس اللغة العربية بين عاشور, راتب قاسم, ومحمد فؤاد الحوامدة.  .10
 م.1337, دار المسيرة للنشر والتوزيع, عمان, األردن, 1, طالنظرية والتطبيق

دار  ،1ط ،المنهج المدرسي المعاصروآخرون.  ،أحمد المهدي ،عبد الحليم .13

 م. 1332 ،األردن ،عمان ،المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة

اإلستراتيجيات الحديثة في تدريس علم سعدية شكري علي.  ،عبد الفتاح .10
 م. 1320 ،مصر ،القاهرة ،المكتبة العصرية للنشر والتوزيع ،النفس

المركز األدبي  ،للغة العربيةالمرجع في تدريس اإبراهيم محمد.  ،عطا .16

 م.1330 ،مصر ،القاهرة ،التخصصي

دار المناهج للنشر  ،مهارات االتصال اللغوي وتعليمهامحسن علي.  ،عطية .17

 م.1338 ،األردن ،عمان ،والتوزيع

طرق تدريس اللغة العربية بمرحلة وآخرون.  ،جمال مصطفى ،العيسوي .18
 ،اإلمارات العربية المتحدة ،نالعي ،دار الكتاب الجامعي ،التعليم األساسي

 م. 1330

إستراتيجيات التعلم النشط المتمركز حول الطالب زبيدة محمد.  ،قرني .12
 ،القاهرة ،المكتبة العصرية للنشر والتوزيع ،)وتطبيقاتها في المواقف التعليمية(

 م.1320 ،مصر

دور المعلم في عالج مشكلة الضعف اإلمالئي لدى راما عبد المهدي.  ،مصلح .03
 م. 1320 ،األردن ،عمان ،دار أمجد للنشر والتوزيع ،الطالب

دار  ،6ط ،خصائص العربية وطرائق تدريسهانايف محمود.  ،معروف .02

 م.1338 ،لبنان ،بيروت ،النفائس للطباعة والنشر والتوزيع

, دار الشروق للنشر اساسيات القياس في العلوم السلوكيةالنبهان, موسى.  .01

 م.1333 والتوزيع, عمان, األردن,

 ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،طرق تدريس العربيةصالح محمد.  ،نصيرات .00

 م. 1336 ،األردن ،عمان

طرائق تدريس اللغة العربية ووسن عباس جاسم.  ،شهلة حسن ،هادي .03
 م.1322 ،العراق ،بغداد ،مكتب اليمامة للطباعة والنشر ،ومناهجها
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, مطبعة التربية في عام السيادةمؤشرات وانجازات وزارة وزارة التربية,  .00

 م.1330وزارة التربية, بغداد, العراق, 

, دار الكتب 26, ط كتاب اإلمالء للمرحلة المتوسطة. ــــــــــــــــــــــــ .06

 م .1321والوثائق , بغداد , العراق , 

 

 المالحق

الذين استعان بهم الباحث في  أسماء السادة الخبراء والمحكمين( 2الملحق )    

 .إجراءات البحث مرتبة حسب اللقب العلمّي والحروف الهجائية

أسماء الخبراء والمحكمين  ت

 وألقابهم

 مكان العمل التخصص

طرائق تدريس اللغة  أ. د. جمعة رشيد كضاض 2

 العربية

كلية التربية األساسية/ 

 الجامعة المستنصرية

طرائق تدريس اللغة  أ.د. رياض حسين علي 1

 العربية

كلية التربية األساسية/ جامعة 

 ديالى

طرائق تدريس اللغة  سعد علي زاير 3د3أ 0

 العربية

 -كلية التربية للعلوم اإلنسانية

 ابن رشد/ جامعة بغداد

طرائق تدريس اللغة  أ. د.عفاف حسن محمد الشبر 3

 العربية

كلية التربية / الجامعة 

 المستنصرية

 -كلية التربية للعلوم اإلنسانية قياس وتقويم  محمد أنور السامرائي أ. د. 0

 ابن رشد/ جامعة بغداد

خلباص حمادي   حسن أ. د. 6

 الزاملي

طرائق تدريس اللغة 

 العربية

 -كلية التربية للعلوم اإلنسانية

 ابن رشد/ جامعة بغداد

 -اإلنسانيةكلية التربية للعلوم  قياس وتقويم  د. خالد جمال جاسم  أ. 7

 ابن رشد/ جامعة بغداد

طرائق تدريس اللغة  أ.م.د. سعد سوادي تعبان 8

 العربية

كلية التربية األساسية/ 

 الجامعة المستنصرية

طرائق تدريس اللغة  أ.م.د. شهلة حسن هادي 2

 العربية

كلية التربية / الجامعة 

 المستنصرية

اللغة طرائق تدريس  م.د. نور الدين حيدر فليح  23

 العربية

وزارة التربية/ مديرية تربية 

 0بغداد الرصافة/
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 (9الملحق )

طريقة )على وفق مادة اإلمالء للمجموعة التجريبية  دريسلت خطة أنموذجية

 لصف الخامس االبتدائي.ل (التعرف على الخطأ اإلمالئي وتصحيحه

 )أ(. : الخامس االبتدائيوالشعبة :                                     الصفوالتاريخ اليوم

 اَلجاَرةُ النّبيلَةُ م/ 

 األهداف العامة:

 .وتنمية ملكة الكتابة الصحيحة ،تزويد التالميذ بمجموعة من القواعد اإلمالئية-2

 ورسم الحروف والكلمات رسًما صحيًحا.  ،تنمية مهارة الكتابة الصحيحة-1

ومعالجة األخطاء  ،العادات الصحيحةواعتماد  ،على اإلصغاءتعويد التالميذ -0

 واالعتماد على النفس.

 والمقاربة. تنمية قدرة التالميذ على التمييز بين الحروف المتشابهة في النطق-3

 ،تمكين التالميذ من استعمال عالمات الترقيم استعماالً صحيًحا. )وزارة التربية-0

1321: 3) 

 أن: األهداف السلوكية: جعل التلميذ قادًرا على 

 الفكرة العامة والفرعية من الموضوع.  يعرف-2

 يبين معاني المفردات الواردة في النص.-1

 يرسم حروف الكلمات رسًما صحيًحا على وفق القواعد والرسم اإلمالئي. -0

 يراعي عالمات الترقيم في الكتابة.  -3

 يكتشف األخطاء الواردة في النص مع التالميذ.-0

 يميز بين الحركات اإلعرابية من طريق النطق والكتابة.  -6

 يقرأ قراءة سلمية خالية من األغالط اللغوية. -7

 يعطي كلمات مقاربة للكلمات التي أخطأ فيها التالميذ.-8

 الوسائل التعليمية:

 .  السبورة وحسن تنظيمها-0

 .األقالم الملونة-1

 .    البطاقات )اللوحات(-0

 المقرر تعليمه.المنهج -3 

ن طريق ربط الدرس السابق تهيئة أذهان التالميذ مالتمهيد:  خطوات الدرس:

وعرفنا  ،درسنا في الدرس السابق موضوع اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،بالحالي

ومن األسئلة التي يتضمنها  ،والضمنية للموضوع ،األفكار الرئيسة والفرعية

 دقائق( 5) الموضوع كاآلتي:

 ؟ كان احتفال اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسانيوم  أي المعلم: 

 تلميذ: في العاشر من كانون األول.

 من الذي ألقى الكلمة؟المعلم: 

 والتلميذ أحمد.  ،تلميذ آخر: مدير المدرسة

 ماذا تضمنت الكلمة؟المعلم: 
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أو  ،شوا الشعوب بسالم وأمان من دون تمييز أو مذهب أو عرقي: أن يعتلميذ آخر

 جنس.

 .(اَلجاَرةُ النّبيلَةُ واآلن ننتقل إلى درس جديد هو ) ،المعلم: بوركتم تالميذي األعزاء

 درجة ( 31)  ويتضمن ما يأتي: العرض:

أقرأ النص الموجود في الكتاب  :للمعلم النموذجية الجهرية القراءة الخطوة األولى:

(  قراءة أنموذجية مراعيًا فيها قواعد القراءة الصحيحة من طريق اَلجاَرةُ النّبيلَةُ )

بصوت واضح يسمعه الجميع مراعيًا  ،إخراج الحروف من مخارجها الصحيحة 

 3أساليب االستفهام والتعجب واألمر واألخبار وتأكيد ذلك 

ابدأ بإمالء بعض الكلمات الموجودة في النص على شكل  التملية: الخطوة الثانية:

 وأوضح عالمات الترقيم في أثناء التملية للتالميذ. ،عبارات

أقوم بجمع الكلمات التي أخطأ فيها  ،بعد تصحيح أوراق االختبار :ثالثةالخطوة ال

 .التالميذ عند كتابتهم للنص

على  بأخطائهاأقوم بعرض الكلمات التي أخطأ فيها التالميذ كما هي  :رابعةالخطوة ال

 ،هذي ،فأتجتمعان ،والكلمات هي: )حينن ،أو خشبية ،السبورة أو على لوحة ورقية

واكتشاف  ،وأطلب من التالميذ رؤية الكلمات التي أخطأ فيها ،شكرن( ،أوالكي ،الحما

 موضع الخطأ الذي وقع كل تلميذ فيه.

 المعلم: أين الخطأ في الكلمة األولى )حينن(؟ 

 تلميذ: في حرف النون المكرر.

 المعلم: ومن منكم يعرف الخطأ الثاني في كلمة )فأجتمعان(؟

 .ةتلميذ آخر: في حرف الهمزة الزائد

 وأي تلميذ يتعرف على الخطأ في كلمة )هذي(؟المعلم: 

 تلميذ آخر: في حرف الياء.

 يدلني على الخطأ في كلمة )الحما(؟المعلم: ومن منكم 

 تلميذ آخر: في حرف األلف الممدود.

 المعلم: وأين الخطأ في كلمة )شكرن(؟ 

 تلميذ آخر: في حرف النون. 

 المعلم: وأي تلميذ يدلني على الخطأ في كلمة )أوالدكي(؟ 

 تلميذ آخر: في حرف الياء الذي أضيف للكلمة.

 ألعزاء.المعلم: بوركتم أيُّها التالميذ ا

أقوم بعرض أنموذًجا صحيًحا للكلمات التي أخطأ فيها التالميذ  :خامسةالخطوة ال

 ،حيٍن والكلمات كاآلتي: ) ،وتدوينها على السبورة أو على لوحة ورقية أو خشبية

 . ( أوالدك   ،شكًرا  ،الحمى  ،هذه  ،فتجتمعان 

لتحديد األخطاء أ في الكلمات أوجه بعض التالميذ الذي أخط: سادسةالخطوة ال

وهي مرسومة رسًما صحيًحا  ،وشكلها ،ومقارنة شكل الكلمات التي في رسمها خطأ

 في األنموذج.

 المعلم: أذكر الكلمة التي وردت خطأ وتصويبها.

 .)  تلميذ: الخطأ في كلمة )حينن( والصواب )حين 
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 المعلم: من منكم يذكر لي الكلمة األخرى الخاطئة ويصوبها؟

 خطأ في كلمة )فأتجتمعان( والصواب )فتجتمعان(. تلميذ آخر: ال

 المعلم: ومن يذكر لي كلمة خاطئة أخرى ويصوبها ؟

 تلميذ آخر: الخطأ في كلمة )هذي( والصواب )هذه(.

 المعلم: من منكم البطل يذكر لي الكلمة الخاطئة ويصوبها؟

 تلميذ آخر: الخطأ في كلمة )الحما( والصواب )الحمى(. 

 المعلم: من المميز منكم يذكر الكلمة الخاطئة ويصوبها؟ 

 تلميذ آخر: الخطأ في كلمة )شكرن( والصواب )شكًرا(.

 ها التالميذ يذكر لي الكلمة األخيرة الخاطئة ويصوبها؟المعلم: ومن منكم أيُّ 

 تلميذ آخر: الخطأ في كلمة )أوالدكي( والصواب )أوالدِك(. 

 أوالدي األعزاء.المعلم: بارك هللا فيكم يا 

أقوم بتوجيه بعض التالميذ لتدوين الكلمات بنحوها الصحيح كما في : سابعةالخطوة ال

وهنا يقوم كل تلميذ بتدوين الكلمات التي أخطأ فيها بعض التالميذ  ،األنموذج الصحيح

 في الدفتر وكما في األنموذج وهي كاآلتي: 

 . (شكًرا ،أوالدك   ،الحمى  ،هذه  ،فتجتمعان  ،حيٍن ) 

أطلب من بعض التالميذ إعطاء كلمة مقاربة أو مماثلة للكلمات التي  :ثامنةالخطوة ال

 أخطأ فيها التالميذ:

( ؟  :المعلم  من يعطي كلمة مقاربة لكلمة )حين 

 تلميذ: مدة  .

 ومن يعطي لي كلمة مقاربة لكلمة )فتجتمعان(؟ :المعلم

 تلميذ آخر: فتتقابالن. 

 ومن منكم البطل يعطي كلمة مقاربة لكلمة )هذه(؟ المعلم:

 تلميذ آخر: هي.

 ومن منكم المتفوق يعطي كلمة مقاربة لكلمة )الحمى(؟ المعلم:

 تلميذ آخر: الحرارة المرتفعة. 

 ومن يعطي كلمة مقاربة لكلمة )شكًرا(؟  المعلم:

 تلميذ آخر: مشكور.

 ومن يعطي الكلمة األخيرة المقاربة منكم لكلمة )أوالدِك(؟ المعلم:

 تلميذ آخر: أطفالِك.

 وبارك هللا فيكم.  ،المعلم: أحسنتم يا أبطال

فضالً  ،أقوم بمشاهدة كتابات بعض التالميذ للكلمات المطلوبة منهم :تاسعةالخطوة ال

                ول الكلمات. عن إعطاء بعض الملحوظات المباشرة والتغذية الفورية للتالميذ ح

 دقائق (5)
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 (اختبار فقرات اإلمالء)( 3الملحق )

 .حول الحرف الصحيح في السؤال Ṍضع دائرة 

 وتنطق وال تكتب مثل: ،وين هو نون زائدة تأتي في آخر االسمنالت-0
 كتابًا                                                          -ج                      المعلم -ب                       الصف   -أ 

 الالم الشمسية هي الالم التي ال ينطق بها مثل:-9

 البحر-ج                    الماء    -ب                    التين          -أ

 الالم القمرية هي الالم التي ينطق بها مثل:-3

 باب-ج                       زهرة -ب                   القلم           -أ

 الكلمة التي تنتهي بتاء مربوطة فيما يأتي: -4

 بيت-ج              الكرة           -ب                 زيت            -أ

 الشدة هي صورتان لحرف واحد نجدها في كلمة:-5

 نجمة-ج                  رّمان        -ب                  النور          -أ

 اختر الكلمة المنتهية بتاء مبسوطة:-2

 بيت-ج                   نجمة        -ب                  وردة          -أ

 نون زائدة تأتي في آخر االسم:  يتنوين الفتح ه-7

 قلم-ج                كتاب           -ب                    مساًء        -أ

 سميت الالم الشمسية بهذا االسم نسبة إلى:-8

 الشمس-ج                  الغيوم        -ب                      القمر      -أ

 عين الكلمة المبدوءة بهمزة قطع فيما يأتي:-2

 انسان-ج                   إنسان        -ب                  المدرسة      -أ

 اكمْل الكلمة بالحرف المالئم:-01

 المدرسة-ج                  ورد....       -ب                    بيت         -أ

 استخرج الكلمة الممدودة الصحيحة:-00

 القرأأن-ج                          القراءن-ب                 القرآن         -أ

 يأتي:عين همزة الوصل فيما -09

 المدرسة-ج                              أبرة-ب                     أشجار     -أ

 ؟ما الصورة الصحيحة لتنوين الضم -03

 وردُ -ج                        ورٌد        -ب                 ورًدا          -أ

 سميت الالم القمرية بهذا االسم نسبة إلى:-04

 النجم-ج                            القمر    -ب                   النهر       -أ

 عين حرف المد فيما يأتي:-05

 شجرة-ج                         عصفور    -ب                   قلم         -أ

 

 :الهاتف حرف الهاء هو-02

 شمسي-ج                          قمري       -ب                  مد          -أ

 :حرف الهاء )ه( نجده في كلمة-07

 ساعة-ج                              شجرة       -ب             شجره       -أ
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 يكتب التنوين حسب النطق فيما يأتي:-08

 مهندسً -ج                               مهندس     -ب                مهندسن -أ

 حدد همزة القطع في الكلمة اآلتية: -02

 الكتاب-ج                                 أشجار     -ب             المسجد    -أ

 هل )ال( في كلمة الفاّلح هي:-91

 غير مشددة-ج                                     مشددة   -ب            ساكن      -أ


