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إهػػداء

ال رطٍت اىيحظبد إال ثرمسكً ..ال رطٍت اَخسح إال ثؼفٌك..
ًال رطٍت اجلنخ إال ثسؤٌزل اهلل جو جالىو
إذا مبُ اإلىداء ٌؼرب ًىٌ جبصء ٍِ اىٌفبء فبإلىداء إىل ٍؼيٌ اىجشسٌخ ًٍنجغ اىؼيٌ ّجٍنب ..حمَد 
إىل اىيت رؼطً ثال ٍقبثو ..إىل اىيت حجيب حقٍقخ ثبثزخ ال شل ًال جداه فٍيب ..إىل سجت ًجٌدي يف ىره احلٍبح
ًسجت جنبحً ..إىل ٍِ ّرزد ػَسىب يف دداء زسبىخ ننؼزيب ٍِ دًزا اىبرب ًرسشاهب يف لالً اىدىس
ػيى سساج األٍو ثال فزٌز دً ميو زسبىخ رؼيٌ اىؼطبء مٍف ٌنٌُ اىؼطبء ًرؼيٌ اىٌفبء مٍف
ٌنٌُ اىٌفبء إىٍل دًٍ دىدي ىره اىسسبىخً ..شزبُ ثني زسبىخ ًزسبىخ جصاك اهلل خرياًً ..دٍد يف ػَسك
ثبىببحلبد فأّذ شىسح احلٍبح ًٌّزىب..
إىل ٍِ جسع اىنأض فبزغبً ىٍسقٍين قطسح حت إىل ٍِ ميّذ دّبٍيو ىٍقدً ىنب حلظخ سؼبدح إىل ٍِ ميو اىؼس
ججٍنوً ..شققذ األٌبً ٌدٌو إىل ٍِ ػيَين دُ األػَبه اىنجريح ال رزٌ إال ثبىبرب ًاىؼصميخ ًاإلنساز إىل
ًاىدي دربه اهلل ثقبءهً ،دىجسو ثٌة اىبحخ ًاىؼبفٍخًٍ ،زؼين ثربه ًزد مجٍيو ،دىدٌو مثسح ٍِ مثبز غسسو
إىل سندي ًقٌرً ًٍالذي ثؼد اهلل رؼبىل إىل ٍِ آثسًًّ ػيى دّفسيٌ إىل ٍِ دليسًا يل ٍب ىٌ دمجو ٍِ احلٍبح إىل
اىقيٌة اىطبىسح اىسقٍقخ ًاىنفٌض اىربٌئخ إىل زٌبحني حٍبرً ..إخٌرً ًدخٌارً.
إىل شًجيت اىغبىٍخ دىدٌنً مثسح ٍِ مثبز جنبحً ..
إيل ٍِ مبٌّا ٌٌٍبً سججبً يف سؼبدرً ..دحجبثًً ..دندقبئًً ..ػبئييت دىدي ىنٌ زسبىيت.
الباحث /أحمد سالمة سالمة

ب

الشهس والتكديس

أحمػػد ال اي اػػي ايمػػدشر حمػػد ايرػػبفرشف ،ايمم ػرشف وفػػار ،ك اشػػؿ

ػػر ،ك ػػشض فرمػػر،

كأس د ير رف انر عاى مب كه ني مف هد كمثب رة كقكة حتى تـ هذا اي مؿ ايمتكافع ،إف فنت قػد

ك مت شمب قدمت ،وفؿ ال ،كاف فبنت األخرل أسأير ايسػداد كايررػبد ،حسػ ي أننػي ا تهػدت،
بينمص صوة اإلنسبف كايفمػبؿ ل كحػد  ،كهػك حسػ نب كن ػـ ايكفشػؿ ،كايصػالة كايسػالـ عاػى خشػر

خامر أ م شف ،ايم كث رحمة يا بيمشف ن شنب محمد "صاى ال عاشر كساـ" ،أمب كقػد رػبر ت قب اػة

ايرسػػبية ايكصػػكؿ نػػب إيػػى ػػر األمػػبف كا طم نػػبف ي نػػي ثمػػبر هػػذ ايمسػػشرة اي امشػػة ،ػػإف كا ػػب
ايرػػفر شمفػػي رػػفر فػػؿ مػػف فبنػػت يػػر شػػد شفػػبء عاػػى اي حػػث كاي بحػػث ،كيفػػؿ مػػف أسػػهـ ػػي
إغنب ي فامة قبيهب أك مالحظة نب ة أ داهب أك مصدر أغنى قشمتر اي امشة أك أكحى وفرة تحت

أمبمي اآل بؽ.

بدئ ذم دء أرفر ال عز ك ؿ عاى تك شمر يي إتمػبـ هػذ ايرسػبية هػك سػ حبنر أحػؽ

بيرفر كايثنبء ،بيحمد ل أك ن ك خ انر ايذم ك مني إلخراج هذا اي هد ايمتكافع إيػى اينػكر  ...مػب

تػك شمي إ

ػبل اي زشػز ايحاػشـ ،كأتمػدـ بيرػفر كايتمػدشر ي بم ػة األزهػر منهػؿ اي اػـ كاي امػبء إدارة

كعػػبماشف ،يمػػب قػػدمك كشمػػدمك مػػف ػرامو ت اشمشػػة مطػػكرة ك رشػػدة مسػػخرةن فػػؿ اإلمفبنشػػبت كايطبقػػبت
ايمك كدة يدشهب ،فمب أتمدـ خبيص ايرفر كايتمدشر يادفتكر /راشد محمػد أبػص اػصاص ف ،كايػدفتكر

 /عبػد الرػر ـ محمػد لبػد ،ايمرػر شف عاػػى رسػبيتي يمػب قػدمب مػف مسػبعدة قشمػة كتك شهػبت مثمػرة
تهػبد كزكدتنػي ػبيفثشر مػف ايخ ػرات اي حثشػة ،كيمػب يهمػب مػف

ػي م ػدأ ا
كارربدات بعاة زرعت ٌ
أثر طشب ي تر ش ي كاثراء رسبيتي كان بزهب عاى هذا اينحك ....

زاهـ ال خشر اي زاء.

كايرفر ايمكصكؿ أقدمر إيى فؿ مف ايدفتكر/جماؿ رامؿ الفل ت كايػدفتكر  /علي محمد

ناار يتوفاهمب بيمكا مة عاى منبقرة هذ ايرسبية.

ك فػػؿ ا متنػػبف أرػػفر فػػؿ مػػف عامنػػي حر ػبن ػػي صػػرح ايتر شػػة اي ظػػشـ كأخػػص بيػػذفر

األسبتذة األ الء فاشة ايتر شة

بم ة األزهر.

فمػػب كأرػػفر إدارة مدرسػػة ايرػػبرقة األسبسػػشة يا ن ػشف متمثاػػة ػػي األسػػتبذ /إب ػراى ـ بولصشػػة
و
ػهشالت
مػػدشر ايمدرسػػة كزمال ػػي مػػف ايفػػبدر ايت اشم ػي ػػي ايمدرسػػة يمػػب قػػدمك مػػف دعػ وػـ يػػي كتسػ

سبهمت ي تذيشؿ ايص بب كان بز هذ ايرسبية.
فمػػب كأتمػػدـ

زشػػؿ ايرػػفر ياػػدفتكر /أحمػػد رػػارس اػػال يمسػػبعدتر يػػي ػػي ايم بي ػػبت

اإلحصب شة.

ت

ػدم
كايػػي مػػف يهمػػب عظػػشـ ايوفػػؿ كاإلحسػػبف ....اياػػذشف أكصػػبني ر ػػي همػػب خشػ انر إيػػى كايػ ٌ
ايغبيششف.
ػي ػشف
كأخش انر أرػفر فػؿ مػف سػبعدني ػي خػط حػرؼ كاحػد أك سػبهـ نصػل أك نظػر إي ٌ
ايرفب مف أ ؿ إن بز هذا اي مؿ ايمتكافع.

ت أَّىنػػري ى
كحس ػ ي ايمػػكؿ أنػػي ا تهػػدت ،كصػػدؽ اي مػػبد األصػػوهبني ػػي قكيػػر ( :إًّْنػػي ىأىرش ػ ي
ًً
ش ٍفتيػػب أىح ػ هػد ًفتىب ػ ػبن ً ػػي شك ًم ػ ًػر إً ٌ قىػ ى ً
ػبف
ػبف أ ٍ
ى
ى
ى
ىح ىس ػػف ،ىكيى ػػك ًزش ػ ىػد ىهػ ػ ىذا يى ىف ػ ى
ػبؿ ػػي ىغ ػػد  :يىػػك يغّْش ػ ىػر ىهػ ػ ىذا يى ىف ػ ى
ً
كه ىػك ىديًشػ هؿ
فؿ ،ىكيىك تي ى
بف أى ٍ ىمؿ ،ىك ىه ىذا ًمف أ ٍ
ىعظىًـ اي ى ًر ،ي
حسف ،ىكيىك قي ّْد ىـ ىه ىذا يى ىفبف أى ٍ ى
رؾ ىه ىذا يى ىف ى
يش ٍستى ى
ً
اين ً
مص ىعاىى ي ماى ًة اي ى ىر ًر).
ىعاىى استًشالى ًء ي
فػ ًػؿ
"كال كيػػي ايتك شػػؽ كايمػػبدر عاشػػر "ْ ىذًيػ ى
ف ػ يؿ اياَّػ ًػر يش ٍاتًشػ ًػر ىمػػف ىش ىرػػبء ىكاياَّػػر يذك اٍيوى ٍ
ػؾ ى ٍ
اٍي ى ًظ ًشـ ﴾( .اي م ة)4،

صاهلل صلي التصر ؽ
اي بحث /أحمد سالمة سالمة

ث

ملخص الرسالة

هد ت هذ ايدراسة إيى ت رؼ أثر استخداـ استراتش شة ايتصكر اي صرم ي تدرشس
اإلمالء ايمنظكر يدل تالمشذ ايصؼ ايثبني األسبسي غزة ،كتحددت مرفاة ايدراسة ي ايسااؿ

اير شس ايتبيي:

 -ما أثر استخداـ استرات ج ة التاصر الباري ري تدر س اإلمالء المنظصر لدى تالم ذ

الاؼ الثاني األساسي بغزة؟

ص تفرع السؤاؿ البحثي السابؽ إلى األسئلة الفرع ة التال ة:
 .9مب مهبرات استراتش شة ايتصكر اي صرم ايمراد تكظشوهب ي تنمشة مهبرات اإلمالء ايمنظكر
يدل تالمشذ ايصؼ ايثبني األسبسي؟
 .2مب مهبرات اإلمالء ايمنظكر ايمنبس ة يتالمشذ ايصؼ ايثبني األسبسي؟
 .3هؿ تك د ركؽ ذات د ية إحصب شة عند مستكل (  ) 0.05 ≤ αشف متكسط در بت تالمشذ
ايم مكعة ايت رش شة كمتكسط در بت أقرانهـ ي ايم مكعة ايفب طة ي اخت بر مهبرات

اإلمالء ايمنظكر اي دم ؟

شر مكة مر ع إشتب > ( )0.14ي أداء مهبرات
أثر ف ان
 .4هؿ تحمؽ استراتش شة ايتصكر اي صرم ان
اإلمالء ايمنظكر؟

صلإلجابة عف ىذه أسئلة تـ ا اغة ررصض الدراسة على النحص التالي:
 .9تك د ركؽ ذات د ية إحصب شة عند مستكل (  ) 0.05 ≤ αشف متكسط در بت تالمشذ
ايم مكعة ايت رش شة كمتكسط در بت أقرانهـ ي ايم مكعة ايفب طة ي اخت بر

مهبرات اإلمالء ايمنظكر اي دم.

شر مكة مر ع إشتب > ) )0.14ي أداء مهبرات
أثر ف ان
 .2تحمؽ استراتش شة ايتصكر اي صرم ان
اإلمالء ايمنظكر.

كتفكنت عشنة ايدراسة مف تالمشذ ايصؼ ايثبني األسبسي مدرسة ايربرقة األسبسشة يا نشف ايتب ة

يك ازرة ايتر شة كايت اشـ يا بـ ايدراسي ( )2016 -2015ـ ،كاي بيغ عددهـ ( )60تامش نذا اختشرت

ج

طرشمة قصدشة ،كات ت ايدراسة ايمنهو ر ر ايت رش ي ذم ايتصمشـ ايثنب ي يم مكعتشف(ت رش شة

كفب طة) ،كتمثات أداة ايدراسة ي اخت بر اإلمالء ايمنظكر يمشبس

ض ايمهبرات اإلمال شة،

حشث تـ تط شؽ ا ستراتش شة بستخداـ ايتصكر اي صرم ي ثمبنشة أسب شع ،كعكي ت اي شبنبت

إحصب شبن بستخداـ اخت بر ( )t. testي شنتشف مت ار طتشف كعشنتشف مستماتشف ،كح ـ األثر،
كايمتكسطبت كا نح ار بت ايم شبرشة.

صجاءت نتائج الدراسة على النحص التالي:


أثرت استراتش شة ايتصكر اي صرم رفؿ ف شر



ك كد ركؽ ذات د ية إحصب شة عند مستكل (  ) α = 0.01شف متكسط در بت تالمشذ

( )21399ي أداء مهبرات اإلمالء ايمنظكر.

دان مكة مر ع إشتب ( )0.2ك مكة ()d

ايم مكعة ايت رش شة كمتكسط در بت أقرانهـ ي ايم مكعة ايفب طة ي اخت بر مهبرات

اإلمالء ايمنظكر اي دم يصبيل ايم مكعة ايت رش شة.
ك ي فكء نتب و ايدراسة شكصي اي بحث مب شاي:

 .1ايترفشز مف ق ؿ ايم امشف عاى تدرشس ايمهبرات اإلمال شة ي ايمراحؿ ايدراسشة
ايمختاوة.

 .2تكظشؼ استراتش شة ايتصكر اي صرم ي تدرشس ايمهبرات اإلمال شة ،إذ أربرت نتب و
ايدراسة ايحبيشة إيى األثر ايف شر يهب ي تنمشة ض ايمهبرات اإلمال شة.

 .3ا هتمبـ ت اشـ مهبرات اإلمالء ايمنظكر ي ايمرحاة ايدنشب يمب يهب مف أثر إش ب ي عاى
بقي ايمهبرات اإلمال شة.

ح

Abstract
This study aims to investigate the effect of using visual perception
Strategy in the teaching seen dictation to pupils in the second grade
in Gaza, the problem of the study was determined in the main
following question:
What is the effect of using Visual perception strategy in
teaching the seen dictation to the pupils in the second grade in
Gaza ?
The following sub- questions are branched from the previous one.
1- What are the skills of visual perception strategy to be employed in
developing seen dictation skills for pupils in the Second grade ?
2- What are the skills of seen dictation that the appropriate in Arabic
book of the second grade ?
3- Are there any differences of statistical significance at (α ≤ 0.05)
between the average grades of the experimental group and the
average score of their peers in the control group in the posttest of
seen dictation skills?
4- Does visual perception strategy achieve a significant impact with
strongly ETA square > (0.14) in the performance of seen dictation
skills?
To answer these questions we formulated hypotheses as follows:
1- There are statistically significant differences at (α ≤ 0.05) between
the average grades of the experimental group and the average score
of their peers in the control group in the post- test of dictation skills.
2- The Visual perception strategy achieves a significant impact using
ETA square force > (0.14) in the performance of seen dictation
skills in the performance perspective spelling skills.
The study sample consisted of second-grade students in Al-Sharjah
Elementary School for Boys which belonged to the Ministry of
Education in the scholastic year (2015- 2016),( 60) students were chosen
deliberately and the study followed the quasi-experimental approach
with a bilateral design of the two groups (experimental and control
group), and the tools of study represented seen dictation test to measure
some spelling skills, the strategy was implemented using a visual
perception during eight weeks, and the data were treated statistically
using the test (t. test), the size of the impact , the averages and the
standard deviations.

خ

The results of the study are as follows:
 The Visual perception strategy very greatly influenced strongly by
ETA square force (0.2) and strongly (d) (2.319) in the
performance of seen dictation skills.
 There were statistically significant differences at (α = 0.01)
between the average scores of students in the experimental group
and the average scores of their peers in the control group in
posttest of seen dictation skills . The result was for the benefit of
the experimental group.
In light of the findings, the researcher recommends the following:
1- Teachers should emphasize on teaching seen dictation skills in
various educational grades.
2- Employing visual perception strategy in teaching dictation skills,
as the results of the current study indicated a significant impact in
the development of some dictation skills.
3- The interest in teaching seen dictation skills in elementary grades
since it has a positive impact on the rest of the dictation skills.1
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الفاؿ األصؿ

خلف ة الدراسة
مقدمة

مع تطكر اإلنسبف ي م ب ت ايحشبة ايمختاوة ت رز أهمشة اياغة بعت برهب فن انز د شنبن

هي ايمشزة ايتي مشز ال هب اإلنسبف عاى سب ر ايخاؽ مد قبؿ ت بيى (  
.)          
(ايركـ)22:
كت ت ر اياغة أداة ايتكاصؿ شف األ راد ،كايتي شتـ مف خاليهب نمؿ األ فبر كايم اكمبت،

بإلنسبف ي عصرنب ايحبيي ش شش تطك انر مذهالن ي رتى اي اكـ ،كقد حظشت اياغة كم بؿ

ايتر شة كايت اشـ نصشب كا ر مف هذا ايتمدـ كايتطكر.
كاياغة ترت ط

مشع نكاحي ايحشبة ايمختاوة ،ك بيتبيي إنهب تاثر عاى ايورد رفؿ ف شر فامب

أتمف ايورد اياغة فبف يدشر ايممدرة عاى ا تصبؿ كايتكاصؿ بيرفؿ ايمنبسب ،كايمدرة عاى تطكشر

ذاتر كايكصكؿ إيى األهداؼ ايتي شس ى يتحمشمهب.

يذيؾ

د مف تطكشر ايمنبهو ايدراسشة يتنمشة اياغة خبصة شمب شت اؽ بيمراءة كايفتب ة ،كذيؾ مف

خالؿ تكظشؼ استراتش شبت كطرؽ تدرشس متنكعة ت مؿ عاى تطكشر مهبرات ايتالمشذ ايمختاوة
ي ايمراءة كايفتب ة.

كألهمشة اياغة كعظـ رأنهب ي حشبة ايورد كايم تمع كصوت أنهب ايكعبء ايذم شحوظ

مشراث األمة كتبرشخهب ايوفرم كايثمب ي كايواسوي كايدشني ،كمف ايم ركؼ أف اير كب كاألمـ ايتي
أك دت فشبنهب كأ رزت رخصشتهب كنبيت حرشتهب فبنت أكؿ مب تا أ إيى اياغة بعت برهب كسشاة

يكحدة األمة كان بث قكتهب كاعبدة م دهب بألمة تمكل مكة يغتهب كتف ؼ ف وهب

(.زقكت)79:1999 ،

كممب هك متوؽ عاشر أف اياغة منظكمة مت ار طة تاثر كتتأثر ي ت اشـ كت اـ ايمكاد

ايدراسشة كهي أداة ايم اـ ي ايتوفشر كايتكاصؿ مع ايم تمع ،كعاى هذا األسبس إف نمك ايورد
شرت ط نمك يغتر ،كاياغة ي فكنهب صكتشة شحتؿ ايرفؿ ايمفتكب منهب ايمرت ة ايتبيشة مف حشث

ايك كد كهي تحمؿ ايم بني كايرمكز ،تحمؿ هذ ايم بني يش ر هب فؿ مف ايمتفاـ كايسبمع
كايمبرئ ،ك دكف اياغة شص ل ا تصبؿ ص بن( .ايرخرشتي)3:2009 ،

2

كايفتب ة هي اي بنػب ايمفتػكب مػف كانػب األداء اياغػكم ،كايػذم شرػفؿ دعبمػة مػف أقػكل

دعبمػػبت ايتكاصػػؿ اياغػػكم ػػشف طر ػػي هػػذا ايتكاصػػؿ (اإلرسػػبؿ ،كا سػػتم بؿ) إلشصػػبؿ ايم ر ػػة أك

ايكصكؿ إيشهب ،ؿ هي ايكسشاة اي ظمى يات شر ،كاألثر اي بقي عاى مر اي صكر ،تػذفرنب م و
ػبض
عرشؽ ،اغ مف ايم د كاألصبية مب

شمفف أف شتساخ عف مبفشنب؛ ألنر مف

و
حبفر مهمب اغ مف ايتمدـ كايرقػي
ؿ ايزمبف شترنـ ر ،ك
مبفي ير اشس ير حبفر ،كيف شفكف ير مستم ؿ.

كفػػذيؾ ايفتب ػػة أم اإلمػػالء ايتػػي هػػي فبيفػػب ف ايحػػي تنمػػك كتزدهػػر حػػبؿ ازدهػػبر األمػػة

كتػػذ ؿ كتػػذكم ػػي أكقػػبت ايتػػدهكر كا نهشػػبر ،يػػذيؾ ايفتب ػػة ايصػػحشحة تمػػدـ خدمػػة اشاػػة يمتفامػػي
اياغػػة اي ر شػػة ،هػػي أداة ايتكاصػػؿ اإلنسػػبني ايتػػي تمػػكـ بيمهمػػة ايتػػي تمصػػر ايمرػػب هة عػػف ايمشػػبـ
هب ،ألف ايتكاصؿ بيكسشاة ايمنطكقة شفكف ي ظػرؼ خػبص ،كايتوػبهـ بيكسػشاة ايمفتك ػة شفػكف
ػػي ظػػرؼ خػػبص خػػر ،كهػػي تمثشػػؿ ي صػػكؿ كاألعػراؼ اياغكشػػة ،ألف اياغػػة ايمنطكقػػة تمثػػؿ يغػػة

ايحػػدشث ،كأمػػب ايفتب ػػة إنهػػب ػػي أغاػػب األحشػػبف تمثػػؿ اياغػػة ايمسػػتمرة كتحمػػؿ ايسػػمبت األصػػاشة
ايمتكارثػػة ،كهػػي ف ػػذيؾ يغػػة اإلنت ػػبج األد ػػي كايوف ػػرم ككسػػشاة يحو ػػظ ايت ػراث اإلنس ػػبني كنماػػر م ػػف

ايمبفي إيى ايحبفر ( .حمبد ك خركف)5 :2006 ،

كشرل اي بحث أهمشة ايكصكؿ إيى فتب ة ساشمة كقراءة يغكشة صشحة كيسبف عر ي م شف

مف خالؿ تكظشؼ ايمكاعد اإلمال شة ايصحشحة ،كهك مب سشن فس عاى مستكل أداء ايمت اـ ي
ايمكاد ايدراسشة ايمختاوة كعاى مستكل إتمبنر كتحصشار شهب ،كفامب تمفف ايمت اـ مف إتمبف
ايمكاعد اإلمال شة إنر شص ل يدشر ايممدرة عاى ايمراءة كايفتب ة ك هـ مب ش رض عاشر ك بيتبيي

شفكف يدشر ايممدرة ياكصكؿ إيى نتب و صحشحة كت نب ايكقكع ي األخطبء.

ممب س ؽ تتفل أهمشة ايمهبرات اإلمال شة ياتالمشذ كيهذا ايس ب ظهرت اي دشد مف

ايدراسبت ايتي تهتـ بإلمالء ك طرؽ تنمشتهب كمف هذ ايدراسبت :دراسة (عكاد )2012،كدراسة
( رفبت )2008 ،كدراسة (اي ك ك )2004 ،كدراسة (أ ك صكاكشف )1999 ،حشث أكصت هذ

ايدراسبت عاى فركرة استخداـ استراتش شبت كطرؽ كأسبيشب منبس ة كمختاوة ت مؿ عاى تنمشة

ايمهبرات اإلمال شة ياتالمشذ ي مشع ايمراحؿ.
ي

كت د استراتش شة ايتصكر اي صرم عنص انر مهمبن ي اي ماشة ايت اشمشة إذ يهب دكر ف شر

ؿ ايتامشذ شط ؽ مب أ صر ي ح رة ايدراسة مف م برؼ كموبهشـ ،كايى بنب ذيؾ إنهب

تمد اينربط ايت اشمي مف ايمدرسة إيى ايحشبة اي ماشة.
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كش د ايتصكر كاإلد ارؾ أحد أهـ موبتشل ايت اـ ككسب ار ايو بية ،إذ إف ايت اـ ايو بؿ

شتطاب إدراؾ

بؿ يامثشرات ايتي شستم اهب ايم اـ مف اي ش ة ايمحشطة كاعطب هب قشمة كم نى

شسهؿ عماشة استر بهب ي ايمستم ؿ( .اي تكـ)113 :2004 ،

كايتصكر اي صرم ش ني ايمدرة عاى ايم بي ة ايذهنشة ي رشبء اي صرشة ايتي تتفمف

متكايشبت م شنة مف ايحرفبت ،كعبدة مب ش د ايموحكص أف مف ايفركرم تدكشر رفؿ أك أفثر
أك زء مف ايرفؿ أك أفثر أك إدارتر أك إمبيتر أك قا ر ،كشتـ ذيؾ ذهنشبن ،كعاى ايموحكص أف

شت رؼ عاى ايمكفع أك ايمفبف اي دشد أك ايمظهر اي دشد ي رشبء ايتي حرفت أك عديت

(.أ ك حطب)385 :1990 ،

كاذا فبف عامبء ايتر شة كعاـ اينوس قد اهتمكا مكفكع ايتوفشر كأنمبطر ايمت ددة كتنمشة

قدراتر يدل ايمستكشبت ايت اشمشة ايمختاوة ،إف ايتوفشر اي صرم ش د أحد أنمبط ايتوفشر ايتي
استحكذت عاى اهتمبـ ايتر كششف ي ايسنكات األخشرة ،يمب ير مف أهمشة ف شرة،

مد أث تت

ايدراسبت أف أفثر مف ( )%75مف ايم ر ة ايتي تصؿ اإلنسبف ،تأتي عف طرشؽ اي صر ي
م بؿ ايراشة ،فمب أف تحسشف اي بنب اي صرم يدل ايطبيب مف اي كامؿ ايمهمة ايتي تسبعد
عاى تنمشة ايتصكر كتحسف أداء  ،ك بيتبيي تمكم عماشة ايت اـ يدل ايطبيب

(.ر ت)38 -29 :2009 ،

كتزداد ايحب ة يتنمشة ايتصكر اي صرم يتكافب اينمك اي امي كايتفنكيك ي ،كتتاخص

غبي بن ي صكرة أرفبؿ

شبنشة أك رسكـ تكفشحشة كيمسبعدة اآلخرشف يوهمهب تحتبج إيى قدرة

صرشة عبيشة ،فمب أنهب أسبسشة يوهـ ايفثشر مف ايموبهشـ اي امشة ايم ردة ،كقد استطبع اي امبء

تخشؿ هذ ايموبهشـ ايم ردة مف خالؿ تصكرهـ اي صرم يهب( .ايرك في)36 :2010 ،

إف ايتصكر اي صرم يمب ير مف أهمشة ،شمثؿ أداة عظشمة يت بدؿ األ فبر سرعة قشبسشة،

سكاء تـ ذيؾ صكرة ردشة أك مبعشة ،حشث شسبعد عاى تس شؿ األ فبر كايم اكمبت صكرة

منظمة ،غرض عرض مب شمفف عمار أك م بي تر ت ب مكفكع أك مرركع مب صكرة كافحة،
ك بإلفب ة إيى تمشز هذا األساكب مف ايتصكر كايتوفشر ي تنظشـ ايم اكمبت ايم مدة،

اختالط األيكاف ك ايصكر كاألرفبؿ

إف

ي ايمربهد ايمتتب ة ايماتمطة كاسطة اي شف ت مؿ عاى

زشبدة ايمدرة عاى مب شسمى بستحفبر ايمربهدة ،كهى ذات ب دة مة مف خالؿ ايتحصشؿ
اي امي ستش بب ايم اكمبت اي دشدة سرعة كاتمبف( .خشر ايدشف)27 : 2013 ،

كقد رهد اي مداف األخشراف مف ايمرف ايمبفي تمدمبن ف ش انر ي م بؿ اي حكث

كا فترب بت اي دشدة ايمت امة م بؿ ايدمبغ اي ررم ،كقد نتو عنهب ا هتمبـ بي القة شف ترفشب
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ايمخ كايت اـ ،مد قدـ أستبذ اي شكيك شب ي بم ة يندف نظرشتر حكؿ مكفكع " ايصكر اإل صبرشة

ي ايدمبغ اي ررم" ،كايتي أكفل مف خاليهب أف ايدمبغ شمكـ ب تداع عبيـ صرم ،كأف اإل صبر

كايوهـ شحدثبف م بن ي ف كاحد( .ع د ايف شر)23 :2008 ،

كتسهـ استراتش شة ايتصكر اي صرم رفؿ ف شر ي اي حث عف فؿ دشد ،كتو شؿ دكر

ايمت اـ بإلفب ة ألهمشتهب ي تحسشف عماشة ايت اشـ ،اهتمت هب فثشر مف ايدراسبت كمف هذ

ايدراسبت :دراسة (ايص شدم )2014 ،كدراسة ( در )2013،كدراسة (خشر ايدشف)2013 ،
كدراسة (ع د ايمبدر )2013 ،كقد أث تت بعاشتهب.

كمف خالؿ عمؿ اي بحث فم اـ ي مدارس ايحفكمة ك د أف هنبيؾ ف وبن ردشدان

ككافحبن ي مهبرات اإلمالء ايمنظكر يدل تالمشذ ايصؼ ايثبني األسبسي ،كقد شنت ذيؾ نتب و
نهبشة ايوصؿ ايدراسي األكؿ ،ك بينظر إيى اإلمالء ايمنظكر ي مدارسنب ن د أف هنبؾ
ايم امشف ايذشف

ض

شرفزكف عاى ايمهبرات اإلمال شة ك شكظوكف ا ستراتش شبت ايت اشمشة كايكسب ؿ

ايمنبس ة ايتي تسبعد ي تنمشة ايمهبرات اإلمال شة يدل ايتالمشذ.

مشرلة الدراسة:

ػػبيرغـ م ػػف ت ازشػ ػد ا هتم ػػبـ اي ػػبيمي بس ػػتخداـ ايتص ػػكر اي ص ػػرم ػػي تط ػػكشر ايمن ػػبهو،

ك ػػبيرغـ مػػف أهمشتػػر اي بيغػػة ػػي تنمشػػة ايتوفشػػر ايو ػػبؿ يػػدل ايتالمش ػذ إ أف اي هػػكد ايم ذكيػػة ػػي
اسػػطشف ػػي هػػذا ايمكفػػكع

ازيػػت طش ػػة كقاشاػػة ،كقػػد قػػبـ اي بحػػث ػػب طالع عاػػى اي دشػػد مػػف

ايد ارسػػبت ايسػػب مة ايتػػي اهتمػػت بيتصػػكر اي صػػرم كاإلمػػالء ايمنظػػكر ك حػػظ نػػدرة ايد ارسػػبت ايتػػي
أ رشػت ػػي هػػذا ايم ػػبؿ -ػي حػػدكد عاػػـ اي بحػػث -كايمتصػػول يممػرر اإلمػػالء ػػي ايصػػؼ ايثػػبني
األسبسي ي ايمنهبج ايواسطشني ش د أف هنبؾ قصك انر ػي تكظشػؼ ايتصػكر اي صػرم كايمهػبرات

اي صرشة رػفؿ ف شػر ػي تنمشػة مهػبرات اإلمػالء ايمنظػكر ،كانمػب ش تمػد ايم اػـ عاػى ايفتب ػة عاػى

ايس كرة ،دكف األخذ ب عت بر ي ايفثشر مف األحشبف بيرسكمبت كاألرػفبؿ ايتكفػشحشة يش ػؿ
مف تاؾ ايمبدة م رد خطكات نظرشة شمكـ ايمت اـ حوظهب دكف هـ أك كعي .

كمف هذا ايمنطاؽ شرل اي بحث مف خالؿ عمار ي م بؿ ايتدرشس أف اسػتخداـ ايتصػكر

اي صػرم ايػػذم شمػػكـ عاػى ايرسػػـ كايراشػػة كايتخشػؿ قػػد شحسػػف مػف قػػدرة ايمػػت اـ عاػى تنمشػػة مهػػبرات
اإلمػػالء ايمنظػػكر كخبصػػة إذا ت ػػرض ايمػػت اـ إيػػى أرػػفبؿ كرسػػكمبت متنكعػػة ،كتدرش ػػر عاػػى رسػػـ
تاؾ األرفبؿ كايرسكمبت كاتمبنهب ،كت رشور فشوشة ايت بمؿ مع ايم اكمػبت ايم طػبة ،كاش ػبد طرشمػة

منبس ة يتخشؿ ايحاكؿ ايممفنة كفشوشة مكا هتهب ،كذيؾ مػب شتوػؽ مػع ايثػكرة ايم ر شػة كايتفنكيك شػة
ايم بصرة.
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ممب س ؽ شتفل أف مهبرات ايتصكر اي صرم رغـ أهمشتهب ي عماشة ايت اشـ كايت اـ،

إ أنهب يـ تنؿ اهتمبمبن فب شبن مف ايمب مشف عاى تخطشط كتنوشذ منبهو اياغة اي ر شة كخبصة ي
تنمشة مهبرات اإلمالء ايمنظكر بيمرحاة ايدنشب ،فمب حظ اي بحث مف خالؿ حص فراسبت

ايتالمشذ أف خطكات ايفتب ة غشر منظمة ،كيشست متساساة طرشمة منطمشة كك كد أخطبء

إمال شة ،كمف هنب ن ت مرفاة ايدراسة ايحبيشة كايتي تهدؼ إيى :ت رؼ أثر استخداـ استراتش شة

ايتصكر اي صرم ي تدرشس اإلمالء ايمنظكر يدل تالمشذ ايصؼ ايثبني األسبسي غزة.

تتحدد مشرلة الدراسة بالسؤاؿ الرئ س التالي:

مب أثر استخداـ استراتش شة ايتصكر اي صرم ي تدرشس اإلمالء ايمنظكر يدل تالمشذ
ايصؼ ايثبني األسبسي غزة؟

ص تفرع السؤاؿ البحثي السابؽ إلى األسئلة الفرع ة التال ة:
 .1مب مهبرات استراتش شة ايتصكر اي صرم ايمراد تكظشوهب ي تنمشة مهبرات اإلمالء ايمنظكر

يدل تالمشذ ايصؼ ايثبني األسبسي؟

 .2مب مهبرات اإلمالء ايمنظكر ايمنبس ة يتالمشذ ايصؼ ايثبني األسبسي؟

 .3هؿ تك د ركؽ ذات د ية إحصب شة عند مستكل (  ) 0.05 ≤ αشف متكسط در بت
تالمشذ ايم مكعة ايت رش شة كمتكسط در بت أقرانهـ ي ايم مكعة ايفب طة ي اخت بر مهبرات

اإلمالء ايمنظكر اي دم ؟

شر مكة مر ع إشتب >( )0.14ي أداء مهبرات
أثر ف ان
 .4هؿ تحمؽ استراتش شة ايتصكر اي صرم ان

اإلمالء ايمنظكر؟

ررضا الدراسة:

لإلجابة عف أسئلة الدراسة تـ ا اغة الفرض ات التال ة:
 .1تك د ركؽ ذات د ية إحصب شة عند مستكل (  ) 0.05 ≤ αشف متكسط در بت

تالمشذ ايم مكعة ايت رش شة كمتكسط در بت أقرانهـ ي ايم مكعة ايفب طة ي اخت بر

مهبرات اإلمالء ايمنظكر اي دم.

شر مكة مر ع إشتب > ( )0.14ي أداء مهػبرات
أثر ف ان
 .2تحمؽ استراتش شة ايتصكر اي صرم ان
اإلمالء ايمنظكر.
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أىداؼ الدراسة:

تهدؼ ايدراسة يتحمشؽ األهداؼ ايتبيشة :
 .1تحدشد مهبرات استراتش شة ايتصكر اي صرم ايمراد تكظشوهب ي تنمشة مهبرات اإلمالء
ايمنظكر يدل تالمشذ ايصؼ ايثبني األسبسي.

 .2تحدشد مهبرات اإلمالء ايمنظكر ايمنبس ة يتالمشذ ايصؼ ايثبني األسبسي.

 .3م ر ة أثر استخداـ استراتش شة ايتصكر اي صرم ي تنمشة مهبرات اإلمالء ايمنظكر يدل
تالمشذ ايصؼ ايثبني األسبسي.

 .4م ر ة ايوركؽ شف متكسط در بت تالمشذ ايم مكعة ايت رش شة كمتكسط در بت أقرانهـ
ي ايم مكعة ايفب طة ي اخت بر مهبرات اإلمالء ايمنظكر.

أىم ة الدراسة:

تأتي أهمشة هذ ايدراسة ي أنهب:
 .1قد تزكد اي بحثشف بخت بر ي ض مهبرات اإلمالء ايمنظكر ممب قد شوشد ي م بؿ تدرشس
اياغة اي ر شة.

 .2قد تمدـ هذ ايدراسة نمبذج يدركس تتفمف تدرشس ض مهبرات اإلمالء ايمنظكر ك مبن
ستخداـ استراتش شة ايتصكر اي صرم ايتي قد توشد ايم امشف ي تدرشس اياغة اي ر شة

تكظشؼ هذ ايطرؽ.

 .3قد توشد نتب و ايدراسة ايحبيشة ايمساكيشف عف رامو تأهشؿ ايم امشف تزكشد م امي اياغة
اي ر شة بيطرؽ ايحدشثة ايتي شمفف مف خاليهب تنمشة مهبرات اإلمالء ايمنظكر يدل

ايتالمشذ.

 .4قد تنتو ايدراسة بؽ دشدة أمبـ بحثشف خرشف يت رشب استراتش شة ايتصكر ي م بحث
أخرل.

حدصد الدراسة:

 .1الحػػػد الزمنػػػي :ت ػػـ تط ش ػػؽ ه ػػذ ايد ارس ػػة ػػي ايوص ػػؿ ايد ارس ػػي ايث ػػبني م ػػف اي ػػبـ ايد ارس ػػي
(2016 – 2015ـ).

 .2الحد المراني :اقتصرت هذ ايدراسة عاى ايمدارس ايحفكمشة ي محب ظة غزة.

 .3الحد البشري :تالمشذ ايصؼ ايثبني األسبسي ي مدرسة ايربرقة األسبسشة يا نشف.
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 .4حػػد المصضػػصع :اقتصػػرت هػػذ ايد ارسػػة عاػػى تػػدرشس مهػػبرات اإلمػػالء ايمنظػػكر ػػي فتػػبب
يغتنب اي مشاة مف فتبب ايصؼ ايثبني األسبسي بستخداـ استراتش شة ايتصكر اي صرم.

كاقتصرت ايدراسة عاى ض ايمهبرات اإلمال شة ايتبيشػة (:ايػالـ ايممرشػة  ،ايػالـ ايرمسػشة،
ايتػبء ايموتكحػة ،ايتػبء ايمر كطػة ،ايهػبء ايمغامػة ،تنػكشف ايوػتل ،تنػكشف ايفػـ ،تنػكشف ايفسػر ،ايتمششػز

شف ايحركؼ ايمترب هة رسمبن ايمختاوة يوظبن ،ايتمششز شف ايحركؼ ايمترب هة يوظبن كايمختاوة رسمبن،

مد األيؼ ،مد ايكاك ،مد ايشبء).

ماطلحات الدراسة:

استرات ج ة التاصر الباري :هي م مكعة مف األنرطة اي صرشة  Visual Activitiesايتي
شمفف تكظشوهب مف خالؿ استراتش شة ت اشمشة تتفمف اي دشد مف ايخطكات ايمنظمة يتشسشر هـ
ايمت اـ( .عوبنة)41 : 2001 ،

صعررػػت بهنيػػا :ايمػػدرة عاػػى اإلدراؾ ايػػدقشؽ ي رػػشبء ػػي ايوػراغ كايمفػػبف بينسػ ة يارسػػكـ كاألرػػفبؿ
كتتمثؿ هذ ايمدرة ي اينربط اي ماي ايذم ش تمد عاى تصكر األرشبء مع تغشر كف هب.
)(National Center for learning Disabilities،2005: 17

ص ورريػػا الباحػػث إجرائ ػاً بهنيػػا :قػػدرة ايتامشػػذ عاػػى إدراؾ كتخشػػؿ ايخ ػرات ايمت ػػددة تكظشػػؼ

حبسػػة اي صػػر يػػت فس مػػدل هػػـ كافتسػػبب ايتامشػػذ يمهػػبرات اإلمػػالء ايمنظػػكر مػػب تتفػػمنهب مػػف
ايصكر كايرسكـ كايخطكط كايرمكز كاأليكاف كتحكشاهب إيى يغة يوظشة مفتك ة أك منطكقػة ،كسػهكية

ا حتوبظ هب ي نشتر ايم ر شة كتكظشوهب ي مهبرات اإلمالء ايمنظكر.
اإلمالء المنظصر :ك شر ش رض ايم اـ ايمط ة اإلمال شة عاى ايس كرة ،أك ي ايفتبب ،أك طبقة،
كشفاوهـ مراءتهب كشنبقرهـ ي م نبهب ،كته ي فامبتهب روكشبن مف اينص ،ثـ مف ايذافرة ،ثـ

تح ب عنهـ ،كشأخذ ايم اـ ي إمال هب عاشهـ ( .ب ر)208:2002 ،

تالم ذ الاؼ الثاني :ايتالمشذ ايذشف شدرسكف ي ايصؼ ايثبني األسبسي
ايمتركحة أعمبرهـ مب شف ( )8 – 7سنة.
ايتب ة يمدارس ايحفكمة ك ا

8

ي مدارس غزة

الفصن الجاٌي
اإلطـــــــــــاز الٍظــــــسي
 انًحٕر األٔل :انخصٕر انبصز٘
 انًحٕر انثاَ :ٙاإليالء

احملوز األوه
التصــــوز البصــــسي
 حًٓٛد
 أٔالً :انخصٕر انبصز٘
 ثاَٛاً :انخصٕر انبصز٘ ف ٙانمزآٌ انكزٚى ٔانظُت انُبٕٚت
 ثانثاً :انفزق ب ٍٛانخصٕر انبصز٘ ٔانخفكٛز انبصز٘
 رابؼاً :اطخزاحٛجٛت انخصٕر انبصز٘
 خايظاً :أًْٛت انخصٕر انبصز٘
 طادطاً :أًْٛت انخصٕر انبصز٘ ف ٙحدرٚض اإليالء
 طابؼاً :يٓاراث انخصٕر انبصز٘
 ثايُاً :لٛاص انخصٕر انبصز٘
 حاطؼاً :أطض انخصٕر انبصز٘ انًكاَٙ
 ػاشزاً :آنٛت انخدرٚض بانخصٕر انبصز٘ انًكاَٙ
 انحاد٘ ػشز :األدٔاث انبصزٚت نهخصٕر انبصز٘
 انثاَ ٙػشز :صؼٕباث انخًٛٛش انبصز٘
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الفاؿ الثاني

اإلطػػػػػػػػػػػار النظػػػػػػػػػري
تمي د

شرػتؽ اإلطػبر اينظػػرم ياد ارسػة ايحبيشػة مػػف ايتػراث كاألد شػبت ذات اي القػػة حرفػة ايتر شػػة

ايمب مػة عاػى خدمػة ايمنهػػبج ،بعت برهػب ايمػدخؿ األسبسػي ياد ارسػػة ايحبيشػة ،خبصػة تاػؾ ايخػػدمبت

ايتػػي تن ػػع مػػف دكر ايتر شػػة ػػي ت زشػػز ايمنػػبهو كطػػرؽ ايتػػدرشس ،كتنػػبكؿ هػػذا ايوصػػؿ اسػػتراتش شة
ايتصكر اي صرم ي تدرشس اإلمالء ايمنظكر.

كمف هنب شرل اي بحث أف استخداـ ايتصكر اي صرم فبسػتراتش شة ت اشمشػة قػد شفػكف موشػدان

ػػي تخشػػؿ فتب ػػبت ايفامػػبت ايم ركفػػة ،كهػػك مػػب شسػػبعد ػػي تحسػػشف أدا ػػر ػػي عماشػػة اإلمػػالء
ايمنظكر.

أصالً :التاصر الباري Visual Approach

ػر ك صػػبرة ،كأ صػػر كت صػػر  :نظػػر إيشػػر هػػؿ ش صػػر .
الباػػػر لغػػػ ًة :حػػس اي ػػشف ،صػػر ػػر صػ نا
كأ صرت ايريء :أرشتر ،كاي صر :اي اـ بيريء.

لغص اً :هك اينكر ايذم تدرؾ ر اي برحة ايم صرات ( .ا ف منظكر)65 : 1841 ،

كش ر ر ( حسف ) 188 : 2014 ،بنر رسـ تمرش ي ياوفرة ،كايخ ار ط اي ماشة.
ي
أمب (ع د ايماؾ ) 157:201 ،ش ر ر أنر مدخؿ يات اشـ كايت اـ شمفف مف خاليػر تمػدشـ

ايم اكمبت كاأل فبر ي صكرة صرشة مػف خػالؿ ايكسػب ط اي صػرشة ايممدمػة ػبيت اشـ اإليفتركنػي،

ممػػب شتػػشل يامػػت اـ ايت ػػرؼ إيػػى تاػػؾ ايم اكمػػبت ككصػػوهب كتحاشاهػػب كايمشػػبـ مػػؿ تمثػػشالت صػرشة
كذهنشة يهب ،كر طهب خ راتر ايسب مة ي نشتر ايم ر شة.

كتي ر ر (ايمنشر ( 174:2007 ،أنر مدخؿ يات اشـ كايت اـ ش تمد عاى ايتخشؿ كايتصكر
اي صرم ،كشهدؼ يتكظشؼ ايمدرات اي صرشة ايمفبنشة يدل ايمت امشف ي ات بهشف متكازششف
أكيهمب قشبـ ايمت اـ تمششز كتوسشر ايم اكمبت ايممثاة صرشبن ،كثبنشهمب قشبـ ايمت اـ

مؿ

تمثشالت صرشة مفبنشة يام اكمبت ،كاأل فبر ك رفؿ شتـ شر دمو ايخ رة اي دشدة كايخ رات

ايسب مة ايمك كدة ي اي نشة ايم ر شة يامت اـ.

كتي ر ر ) ندشة )15 :2014 ،أنر :م مكعة أنرطة ت اشمشة ت امشة تكظؼ ايمدرات
اي صرشة ايمفبنشة مف خالؿ قشبـ ايمت اـ تمششز ايم اكمبت كاأل فبر ايممثاة صرشبن ،كايمشبـ مؿ
تمثشالت صرشة مفبنشة يام اكمبت كاأل فبر ايسب مة ايمك كدة ي اي نشة ايم ر شة يدل ايمت اـ،
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حشث شتـ استش بب ايخ رة اي دشدة مف خالؿ ض ايكسب ؿ كايمكاد ايت اشمشة يتكفشل هذ ايخ رة

مثؿ استخداـ ايصكر ايتكفشحشة كممبطع ايوشدشك كخ ار ط ايموبهشـ كايمترب هبت.

Visual

فمػػب يش ر ػػر (عوبنػػة )41 :1996 ،أنػػر م مكعػػة مػػف األنرػػطة اي ص ػرشة
Activitiesايت ػػي شمف ػػف تكظشوه ػػب م ػػف خ ػػالؿ اس ػػتراتش شة ت اشمش ػػة تتف ػػمف اي دش ػػد م ػػف ايخطػ ػكات

ايمنظمة يتشسشر هـ ايمت اـ يامسب ؿ ايرشبفشة تكط ة يحاهب ،كخطكات هذ ا ستراتش شة هي:

 .1عػػرض ايرػػفؿ أك اينمػػكذج ايم ػػر عػػف ايفامػػة كمفػػبمشنهب كذيػػؾ ػػد تحدشػػد م طشػػبت
ايفامة.

 .2راش ػػة اي الق ػػبت ػػي اينم ػػكذج أك اير ػػفؿ كتحدش ػػد خص ػػب ص تا ػػؾ اي الق ػػبت سػ ػكاء فبن ػػت
منطمشة أك س شة حشث شمفف حصرهب كامفبنشة ا ستوبدة منهب.

 .3ر ط اي القبت ايمب مة مف خػالؿ ايرػفؿ كاسػتنتبج عالقػبت دشػدة ػي فػكء اي القػبت أك
ايم طشبت ايمحددة ػي ايرػفؿ مػع م ارعػبة أف هنػبؾ ػض ايم اكمػبت ايم طػبة قػد تفػكف

از دة أك نبقصة.

 .4إدراؾ ايغمػ ػػكض أك ايو ػ ػكات مػ ػػف خػ ػػالؿ ايرػ ػػفؿ ،كذيػ ػػؾ ػ ػػد د ارسػ ػػة اي القػ ػػبت ايمب مػ ػػة
كايمسػػتنت ة مس ػ منب ػػي ايخطػػكتشف ايثبنشػػة كايثبيثػػة مػػف هػػذ ا سػػتراتش شة ،ككفػػع م ػكاطف
ايغمكض أك ايو كات مكفع ايدراسة كايتوحص.

 .5ايتوفشر صرنشب  Thinking Visuallyي ايرفؿ ي فكء مكاطف ايغمكض أك ايو كات
ايتػػي تػػـ تحدشػػدهب ،كمحبكيػػة اسػػتخداـ موػػبهشـ سػػب مة ياػػتخاص مػػف ايغمػػكض أك ايو ػكات
ايمحددة.

 .6تخشػػؿ ايحػػؿ  Imagination of Solutionمػػف خػػالؿ ايرػػفؿ ايم ػػركض مػػع م ارعػػبة
تف ػػمف ه ػػذ ايخط ػػكة ايخطػ ػكات ايس ػػب مة ،إذ أف ه ػػذ ايخط ػػكة ه ػػي محص ػػاة ايخطػ ػكات

عماشب مف خالؿ ايرفؿ ايم ركض .
ايخمس ايسب مة ،كشفكف ايتخشؿ ياحؿ ن

ثان اً :التاصر الباري ري القرآف الرر ـ صالسنة النبص ة

يمػػد دعػػب ايمػػرف ايف ػرشـ إيػػى اينظػػر اي ما ػػي م نػػى ايتأمػػؿ كايوحػػص كتماشػػب األمػػر عا ػػى

ك كه ػػر يوهم ػػر كاد ارفػ ػر دع ػػكة م برػ ػرة كصػ ػرشحة

تأكش ػػؿ شه ػػب فكا ػػب دشن ػػي شتحم ػػؿ اإلنس ػػبف

مساكيشتر .كشفوي أف ن رؼ عدد اآلشبت ايمرنشة ايتي كردت شهب مرتمبت اي مؿ ككظب ور كايدعكة
س ػػتخدامر كيمػػػد أكرد ال ش ػػبت فثش ػ ػرة ع ػػف اي ػ ػػبقاشف كايوفػ ػػر كاي ص ػػشرة كايت ػػد ر منه ػػب مػ ػػب حػػػدد

( ركاف  ) 26:2009،بآلتي:
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 شبت كردت شهب مرتمبت اي مؿ بيصشغة ايو اشة :فمكير ت بيى    " :              
            
             
" ( .اي مرة )76-75 :
 شبت تدعك إيى اينظر :فمكير ت بيى       ( :            
( .) ايغبرشة)20-17 :
 شبت تدعك إيى ايت صر فمكير ت بيى        ( :              
(.)        ايماؾ)4-3 :
مف السنة:
 األحبدشث ايتي شنت فشوشة ايكفكء. -األحبدشث ايتي شنت فشوشة ايصالة.

ركم عف ايرسكؿ(  ) أنر قبؿ" :مثؿ ايمامف ايذم شم أر ايمرف مثؿ األتر ة رشحهب طشب
كط مهب طشب ،كمثؿ ايمامف ايذم

شم أر ايمرف مثؿ ايتمرة

رشل يهب كط مهب حاك ،كمثؿ

ايمنب ؽ ايذم شم أر ايمرف مثؿ ايرشحبنة رشحهب طشب كط مهب مر كمثؿ ايمنب ؽ ايذم

ايمرف فمثؿ ايحنظاة يشس يهب رشل كط مهب مر"( .اي خبرم)50200190 ،

شم أر

ممب س ؽ ن د أف ايمرف ايفرشـ كايسنة اين كشة قد أفدا عاى أهمشة ايتصكر اي صرم مف

خالؿ ايتأمؿ مخاكقبت ال ت بيى كاينظر كايت صر كايتوفر كايتذفر كاستخداـ اي ركض اي ماشة

سكاء فبنت إربرات أك ت برب عماشة كايمربرفة ي ايت ر ة ،كفذيؾ استخداـ ايرمكز كاإلربرات
ايشدكشة كايمترب هبت كاألمثاة كن د أف تاؾ اي ماشبت سبعدت اإلنسبف ياكصكؿ إيى ايحمشمة

كايتنكر كاش بد ايحاكؿ ايمنبس ة يمب فبف شمثؿ مرفاة أك عمدة يدشر ،كيمد استخدـ ايرسكؿ 
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أساكب األمثاة كايمترب هبت مف أ ؿ اشصبؿ كتمرشب ايم نى يامستمع ممب سبعد
اإلسالـ كتكصشؿ أ فبر كم بنشر ي مشع اينبس حتى األمششف منهـ.
ثالثاً :الفرؽ ب ف التاصر الباري صالتفر ر الباري

ش تمد ايتصكر اي صرم عاى قكانشف منطمشة م ردة مرت طة بيمكقؼ ايت اشمي ،إذ

ايتصكر اي صرم إ إذا ت رض ايمت اـ إيى مكقؼ ني كقتي،

ي نرر

شحدث

بيتصكر اي صرم شتطاب مف

ايمت اـ إش بد عالقبت رمزشة م ردة يامكقؼ كايمشبـ بير ط شف تاؾ ايرمكز يتحمشؽ أهداؼ محددة
مثالن  :عندمب ش رض عاى ايمت اـ موهكـ ايمثاث ،إنر شتصكر صكرة خبصة يرفؿ ايمثاث ي

نشتر اي ماشة فمب ت رؼ عاشر سب منب ،مد شتصكر أف ايمثاث ير ثالثة أفالع كثالث زكاشب.
()Johnson, 1997: 155
شنمػػب شسػ ػ ؽ ايتوفشػػر اي ص ػػرم ايتصػػكر اي ص ػػرم ،حشػػث ش تم ػػد ايتوفشػػر اي ص ػػرم عاػػى األر ػػفبؿ

كايرسكمبت كايصػكر ايم ركفػة ػي ايمكقػؼ كاي القػبت ايحمشمشػة ايمتفػمنة شهػب ،حشػث تمػع تاػؾ
األرفبؿ كايرسكمبت كايصكر شف شدم ايمت اـ كشحبكؿ أف ش د م نى يامفبمشف ايتي أمبمر ،أمػب

ايتصكر هك نكع مف ايتصػكر يامكقػؼ ،ككفػع ا ت ارفػبت يسػد ايو ػكات كايػتخاص مػف ايغمػكض
ػتخدمب ايمػػت اـ إمفبنبتػػر ايمت ػكا رة يدشػػر مػػف نظرشػػبت كق ػكانشف كموػػبهشـ
ايػػذم شحػػشط ػػبيمكقؼ ،مسػ ن
رشبفشة يتحمشؽ أهداؼ ايمكقؼ أك ايتخاص مف ايغمكض أك حؿ ايمسأية ايم ركفة.
بيصػػكر اي ماشػػة عػػف األرػػشبء هػػي نػػكع مػػف ايتصػػكر اي صػػرم ايمػػب ـ عاػػى إدراؾ ايمكايػػب اي صػرشة
 Modes Visualكتفكشف نمبذج  Modelsعماشة تفكف مخزنة ػي اي نشػة اي ماشػة يامػت اـ ،حشػث
شسػػتوشد ايم اػػـ مػػف تاػػؾ ايصػػكر ػػي عػػالج مكاقػػؼ مسػػتم اشة سػػشت رض يهػػب ،إذ شنتمػػؿ ايمػػت اـ ػػي

عماشػػبت ايتوفشػػر مػػف ايصػػكر ايحسػػشة اي ص ػرشة إيػػى تصػػكر تاػػؾ ايصػػكر صػػكرة رمزشػػة م ػػردة،

كش د خطػكة مهمػة يكفػع ا ت ارفػبت م شنػة
ك بيتبيي إف ايتوفشر اي صرم يشدعـ ايتصكر اي صرم ي
يحؿ مرفاة م شنة أك ايتخاص مف مكقؼ م فؿ)Compbell, 1995,180( .
شرل (مبثشسكف )33:1999،أف عماشة ايتوفشر اي صرم تتـ مف خالؿ عماشبت ايرسـ أك اإل صبر

أك ايتخشؿ ،كهذا ش مؿ دكر عاى تنمشة ايمدرة ايمفبنشة ،بيتوفشر اي صرم شا ب نا
دكر مرفزشبن
كأسبسشبن ي اإل داع اي امي ،كايتوفشر اي صرم شرمؿ ايراشة بي شف ياتحدشد كايتمششز ،كشرمؿ
فذيؾ ايتوفشر ي األرشبء ك ي أنوسنب كايتوفشر ي اي بيـ ايمحشط مف خالؿ (ايتخشؿ ،اينمؿ،

ايتفكشف) كذيؾ ي مبء ايصكرة ي عشف اي مؿ ،كش دأ ايتوفشر اي صرم ايمفبني كصؼ أك تخشؿ
يمكفكع م شف ،أك بستخداـ ايت رشب اي ماي ألحد اينمبذج.

94

كممػػب س ػ ؽ ن ػػد اف ايتصػػكر اي صػػرم كايتوفشػػر اي صػػرم ك هػػبف ي ماػػة كاحػػدة حشػػث شفمػػؿ منهػػب

اآلخػػر ػػبيتوفشر اي صػػرم ش ت ػػر خطػػكة سػػب مة ياتصػػكر اي صػػرم كن ػػد أف ايتوفشػػر اي صػػرم ش تمػػد
عاػػى إدارؾ مػػب شرػػبهد ايمػػت اـ مػػف مثشػرات حسػػشة كايػػر ط شنهػػب يتحمشػػؽ األهػػداؼ ،شنمػػب ايتصػػكر

اي صػػرم شمػػكـ عاػػى تفػػكشف صػػكرة م ػػردة( ايتخشػػؿ) ػػي عمػػؿ ايمػػت اـ مػػف خػػالؿ تفػػكشف تصػػك انر
صرشبن يمب تـ مربهدتر مف مثشرات حسشة خالؿ عماشة ايتوفشر اي صرم.

رابواً :استرات ج ة التاصر الباري

هي م مكعة مف األنرطة اي صرشة  Visual Activitiesايتي شمفف تكظشوهب مف خػالؿ

اسػػتراتش شة ت اشمشػػة تتفػػمف اي دشػػد مػػف ايخط ػكات ايمنظمػػة يتشسػػشر هػػـ ايمػػت اـ ،كخط ػكات هػػذ

ا ستراتش شة هي( :عاي)2 : 2013 ،

 -1عرض ايفامة عاى ايتامشذ عاى ايس كرة.
 -2قراءة ايفامة.

 -3قراءة حركؼ ايفامة رفؿ منوصؿ.
تصكر فرنشب يهب (تخزشنهب ي ايذافرة اي صرشة قصشرة ايمدل).
نا
 -4اينظر إيى ايفامة كأخذ
هر مع تحاشؿ حركؼ ايفامة.
 -5إغالؽ اي شنشف كته ي ايفامة نا
 -6فتب ة ايفامة غشنب.

بيتصكر اي صرم مف ايمهبرات ايمهمة كايفركرشة يان بح ي م ب ت عدشدة ؿ إف
ض

ارر يان بح ي
اي ض شرل أف ايدر بت ي ا خت برات ايتي تمشس هذ ايمهبرة ت د م نا
ايتخصصبت األفبدشمشة ،إذ إف ايتالمشذ حب ة إيى مركنة ي تخشؿ األرفبؿ انطالقبن ممب
شركنر ،حشث شص ب عاشهـ تر مة مب شركف ،فمب أنهـ

شمشزكف عالقة األرشبء

فهب طرشة

ثب تة ،أك نوسهب كقب اة ياتن ا( .زهراف كأحمد)16 :2010 ،

كممب س ؽ ن د أف ايتصكر اي صرم ش ت ر مدخالن ي ماشة ايت اشـ كايت اـ مف خالؿ

تكظشؼ ايمثشرات اي صرشة ،كهك مب شسبعد ايمت اـ عاى تحاشؿ كتوسشر مب ش رض عاشر كتذفر
ايم اكمبت كر طهب بيخ رات اي دشدة ،كهك ش تمد أشفبن عاى ساساة مف ايخطكات ايمنظمة
كايمرت ة كهي تسبعد عاى تنمشة أدا ر كتمكشتر ي عماشة ايت اشـ كايت اـ.

كهنبؾ عنبصر مرترفة شف ايت رشوبت ايسب مة ياتوفشر اي صرم كتتمثؿ شمب شاي:

 .1عماشة عماشة كذهنشة.

 .2مرت ط بي كانب ايحسشة.
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 .3شتفمف منظكمة مف ايمهبرات.

 .4قب ـ عاى تر مة ايمثشرات ايم ركفة إيى يغة منطكقة أك مفتك ة.
 .5مدخؿ يات اشـ كايت اـ.

 .6ش تمد عاى ساساة مف ايخطكات ايمنظمة.
كعاى هذا تي رؼ ايدراسة ايحبيشة ايتصكر اي صرم أنر :قدرة عماشة شفتس هب ايمت اـ،
تمفنر مف تكظشؼ حبسة اي صر ي إدراؾ ايم بني كايد ت كاستخالص ايم اكمبت ،ايتي
تتفمنهب األرفبؿ كايصكر كايرسكـ كايخطكط كايرمكز كاأليكاف ،كتحكشاهب إيى يغة يوظشة مفتك ة
أك منطكقة ،كسهكية ا حتوبظ هب ي نشتر ايم ر شة .
كشرل اي بحث أنر كممب

رؾ شر أف ايمالحظبت اي صرشة كايرسكمبت كايكسب ؿ

اي صرشة عمكمبن تزشد مف عماشة اإل داع ،ك بيتبيي تس ى إيي احتفبف ايذهف كاأل فبر كا تفبر

تصكر صرشبن ش طشنب ايمالمل األكيشة يتنوشذ هذ
ايحاكؿ حشث أنر شك د يفؿ فرة ي أذهبننب
ان

ايوفرة عاي أرض ايكاقع ،كمف ايمهـ أف شتفكف هذا ايتصكر عاى أسس حمشمشة ت تمد عاي
شبنبت كم اكمبت مافدة.
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كشمفف تمثشؿ استراتش شة ايتصكر اي صرم مف خالؿ ايرفؿ ايتبيي:
رؤ ة الوالقات ري

النمصذج أص الشرؿ

الشرؿ أص النمصذج المطرصح

خالؿ الشرؿ

إدراؾ الغمصض

صالفجصات مف الشرؿ

تخ ؿ الحؿ مف خالؿ الشرؿ

ربط الوالقات مف

التفر ر بارًا ري
الشرؿ

شرؿ ( ( : ) 1استرات ج ة التاصر الباري)
سػ ػ ػػمبت كخصػ ػ ػػب ص ايتالمشػ ػ ػػذ ذكم ايتصػ ػ ػػكر اي صػ ػ ػػرم فمػ ػ ػػب ش رفػ ػ ػػهب (أ ػ ػ ػػك مصػ ػ ػػطوى،

 )40:2010فبآلتي:

 .1نمؿ كراشة ايمنبظر ايخشبيشة كفكح.

 .2نمؿ ترفش بت ذات ثالثة أ بد أ فؿ ممف هـ ي نوس ايسف.

 .3إدراؾ اي القبت ايمفبنشة شف األرفبؿ كايوراغبت كتمدشر األح بـ.
 .4ش ر عف ايمكاقؼ ايتي تحدث ير بيكصؼ أك ايرسـ مف ايخشبؿ .
 .5شستطشع أف شصؼ ايمنبظر ايخشبيشة دقة ككفكح.
 .6شمدر ايمسب بت كشوفؿ أي بب ايتصكشب.

 .7شحاـ أحالـ ايشمظة أفثر ممف هـ ي مرحاتر اي مرشة.
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 .8شوفؿ األنرطة ايتي شمبرس شهب ايرسـ كايترفشؿ ايوني.

 .9رسـ خطكط أك أرفبؿ يات شر عف ايمهبـ أك األعمبؿ ايتي تيسند إيشهـ.

خامساً :أىم ة التاصر الباري

إف تنمشة اي بنب اي صرم يدل ايمت اـ مف اي كامؿ ايتي تسبعد عاى تنمشة ايتوفشر يدشر

كتحسشف أدا ر ،ك بيتبيي تمكل عماشة ايت اـ يدشر ،كذيؾ فمف نظرشة ايذفبءات ايمت ددة ايتي

ت تمد ثمبنشة استراتش شبت يتنمشة ايذفبء ،مف أهمهب ا ستفربؼ اي صرم()Visual Discovery
مف خالؿ ا عتمبد عاى األرفبؿ كايرسكـ ايمختاوة ،كاإل ب ة عف أس اة ايم اـ داخؿ ايوصؿ
ب عتمبد عاى ايتصكر اي صرم كعماشبت ايتمثشؿ اي ماشة كاستحفبر ايصكر مف ايذافرة.

(ع د )16 :2012 ،

 كشسبعد ايتصكر اي صرم ايمت اـ عاى ايوهـ كاعبدة ايتنظشـ كايم بي ة كتوسشر اي القبتصرشبن كهذ ايمهبرات مهمة كفركرشة يانبحشة اي ماشة.

 شسبعد ايمت اـ عاى ايت بمؿ مع األرشبء غشر ايمامكسة. -ش ؿ ايت اشـ أفثر سهكية.

 شسبعد عاى تحسشف هـ ايحمب ؽ اي امشة. -شحسف اي القة شف ايت اشـ كايتدرشب.

 -شسهـ ي تدرشب ايذافرة كت مؿ عاى تمكشتهب.

 ش ؿ ايمت اـ أفثر سشطرة عاى م بي ة األرشبء ايم ردة.-

شمكم اي القة شف ايتحصشؿ ايدراسي كاينمك ايم ر ي مف هة كايتصكر اي صرم مف
هة

أخرل،

كتزداد

هذ

اي القة

ي

ايمراحؿ

ايدراسشة

ايمتمدمة.

))Johnson,2001:212

كتتفل أهمشة ايتصكر اي صرم فمب شراهب (مكفاي ) 27:2013 ،فبآلتي:

 شسبعد ايمت اـ عاى ايوهـ كاعبدة ايتنظشـ كايم بي ة كتوسشر اي القبت صرشبن ،كهذايمهبرات مهمة كفركرشة يانبحشة اي ماشة.

 ش ؿ ايت اشـ أفثر سهكية ،كشسبعد عاى هـ ايحمب ؽ اي امشة ،كفذيؾ شحسف اي القةشف ايت اشـ كايتدرشب ي م ب ت عدة.

 -شسهـ ي تدرشب ايذافرة كش مؿ عاى تمكشتهب.

 ش ؿ ايمت اـ أفثر سشطرة عاى م بي ة األرشبء ايم ردة ،فمب أنر أسبسي ي حشبتنبايشكمشة عندمب ن مؿ كنتحرؾ ي اي ش ة ايتي ن شش شهب.
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كتفشؼ (زهراف كأحمد )74 :2010 ،أهمشة أخرل كهي أف هنبؾ عالقة قكشة شف

ايتحصشؿ ايدراسي كايتصكر اي صرم كاينمك ايم ر ي يدل ايتالمشذ ،كفامب تمدـ ايطبيب ي
ايمراحؿ ايدراسشة ازدادت هذ اي القة.

فمب ش د ايتصكر اي صرم عنص انر مهمبن ي اي دشد مف ايم ب ت ايم ر شة ،كذيؾ ألنر شمفف

أف شكيد فمشة هب اة مف ايم اكمبت طرشمة بية دان ،كعندمب ترترؾ م ر اي ماشبت اإلدرافشة
إنر شادم دك انر قكشبن ي ن بح األ راد ي م ب ت ايهندسة كاي اـ كايتخطشط كايتصمشـ.

() Eraso,2007: 25

فم ػػب شا ػػب ايتص ػػكر اي ص ػػرم ايمف ػػبني دك انر مهمػ ػبن ػػي حش ػػبة اين ػػبس ايشكمش ػػة ،حش ػػث أن ػػر

شستخدـ ي تمثشؿ ايم اكمبت كحؿ ايمرفالت)Hanlon,2010:10( .

كشرل اي بحث أف أهمشة ايتصكر اي صػرم تفمػف ػي أنػر عنصػر مهػـ ػي حشبتنػب ايشكمشػة

عنػػدمب نتحػػرؾ ػػي اي ش ػػة ايتػػي ن ػػشش شهػػب ،كذيػػؾ ألف اي ش ػػة تسػػبعد اإلنسػػبف ػػي تفػػكشف صػػكرة

حسشة ككاق شة مف خالؿ مب شربهد كشالحظر كمب شكا هر مف تحدشبت كمربفؿ ،فػؿ ذيػؾ ش مػؿ
عاػػى تفػػكشف أ فػػبر كك هػػبت نظػػر دشػػدة يدشػػر ،كتفػػكشف عالقػػبت ػػشف ايخ ػرات ايمدشمػػة كاي دشػػدة

مػف خػالؿ تكظشػؼ عماشػة ايتػذفر ،كهػك مػب ش ػؿ ايوػرد أفثػر سػشطرة عاػى ايمرػبفؿ ايتػى تكا هػر
ػػي حشبتػػر ،كفامػػب اسػػتطبع ايمػػت اـ أف شفتسػػب خ ػرات حسػػشة كتوسػػشر اي القػػبت صػرشبن كا نتمػػبؿ

مف اي ماشبت ايم ردة إيى عماشبت حسشة كعماشة إف ذيؾ سشن فس عاى قدرتر ػي تطػكشر أدا ػر
كتمدمر كت ار قبد انر عاى حؿ ايمرفالت.

سادساً :أىم ة التاصر الباري ري تدر س اإلمالء

دكر مهمبن كر شسبن ي عماشة ايت اشـ كايت اـ ،كش د ا هتمبـ
شا ب ايتصكر اي صرم نا
بيت اـ اي صرم مف أهـ ايطرؽ يت اشـ ايمت امشف فشؼ شت امكف كفشؼ شوفركف كفشؼ ش نكف

ايم ر ة ،كش ركف عف حؿ ايمرفالت طرؽ متنكعة ت تمد عاى ايتمثشؿ اي صرم ي فبر

كايم اكمبت ،كفذيؾ فشؼ شتكاصاكف مع اآلخرشف.

كمف منطاؽ نظرشة ايت اـ ايمب مة عاى بن ي ايدمبغ كايتي تافد عاى ا هتمبـ مداخؿ

ايت اشـ كايت اـ ايتي ت مؿ عاى تفبمؿ كظب ؼ اينصوشف ايفركششف يامخ ،مب شسهـ ي حدكث
ت اـ ذك م نى ،فبف ا هتمبـ بستخداـ ايمدخؿ اي صرم ايمفبني ي ايت اشـ كايت اـ فأحد

ايمداخؿ ايتي شمفف أف تحمؽ ذيؾ ،حشث إف استخدامر شتفمف تنرشطبن يكظب ؼ اينصؼ ايفركم
األشمف (ايمساكؿ عف ايمدرات اي صرشة ايمفبنشة) رفؿ متفبمؿ مع اينصؼ األشسر (ايمساكؿ

عف اياوظشة كاي ددشة كايمنطمشة) ( .ندشة)21 :2014 ،
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إف مهبرة ايتصكر اي صرم شمفف تحسشنهب ن بح مف خالؿ تكظشؼ ايتمنشبت ايمصممة خصشصبن
يذيؾ ي ايوصكؿ ايتماشدشة ،فبستخداـ ايكسب ؿ اي صرشة ايمتحرفة كأنرطة ايشدكشبت كافب ة إيى

ذيؾ تحسف األداء اي بـ يامربرفشف د ترة ايتدرشب)Kang, 2010: 41( .

إف ممبرسة ايتالمشذ األنرطة ايت اشمشة اي صرشة تر ع عاى ايتحكؿ مف ايمنطاؽ اياوظي

إيى ايمنطاؽ اي صرم ايتخشاي ( .دكم)145 :2008 ،

فمب أنر مف ايممفف تحسشف ايمهبرات ايمفبنشة مف خالؿ ايتدرشب إذا مب تك رت ايمكاد

ايمنبس ة كاألنرطة ايمال مة كايتحوشز ايفب ي)Kang, 2010: 40( .

مف ايم ركؼ أنر فامب زادت ايحكاس ايتي شستخدمهب ايمت اـ ي تامشر يام اكمة ،ازدادت

سشطرتر عاشهب كتمفنر منهب ،يذا انتررت األف األسبيشب كطرؽ ايتدرشس ايتي تمكـ عاى تكظشؼ
أفثر مف حبسة ي تامي ايم اكمبت ،كمف أهـ هذ ايطرؽ طرشمة اي اـ بيمحبفبة ايفم شكترشة،

كتمتبز هذ ايطرشمة تمثشؿ ايم اكمة ي رفؿ صرم(Smith&,Altimore,2012, 146) .

كشرل اي بحث إف استخداـ األنرطة اي صرشة تسبعد عاى تفكشف صكرة حسشة يدل

ايمت اـ ،ك بيتبيي تص ل عماشة ايت اـ أفثر بعاشة كتزداد قدرتر عاى ايسشطرة عاى ايمكقؼ
ايت اشمي ،كايتكصؿ إيى موبهشـ

دشدة مف خالؿ ايرفؿ ايم ركض كر ط اي نبصر كتفكشف

اي القبت كايتمرشب شنهب ممب شن فس إش ب شبن عاى أدا ر ي تنمشة مهبرات اإلمالء.

كشفشؼ اي بحث إف ايتصكر اي صرم يشحسف اي ماشة ايت اشمشة ايت امشة كشزشد مف
ي
ايدا شة نحك ايت اـ ممب شسهؿ إدارة ايمكقؼ ايت اشمي مستخدمبن ايكسب ؿ ايت اشمة ،ك د أف شفكف
هنبؾ نكع مف اي القة ايتي تدعـ ايتصكر ايمفبني مف خالؿ ايتوفشر اإلمال ي ،إذ إف ايت اـ

ايممصكد يت زشز ايتطكر مف مستكل آلخر ش ب أف شتفمف ساساة مف األنرطة ،ت دأ مف

مرحاة ا ستفربؼ كتنتهي أنرطة تسبعد ايطبيب عاى ايتفبمؿ شف مب شت امر ك شف مب ش ر ر
مس مبن.
كايتصكر اي صرم إذا مب تـ تكظشور بيرفؿ ايمنبسب إنر سشن فس بإلش بب عاى اإلمالء
ايمنظكر خبصة إذا مب تـ تدرشب ايتالمشذ عاى استخداـ مهبرات ايتصكر اي صرم كايتي ستسبعد
ايتالمشذ ي إدارؾ ايمكقؼ ايت اشمي مف خالؿ ايماثرات ايحسشة اي صرشة كزشبدة قدرة ايتالمشذ

عاى تامي ايم اكمبت.
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سابواً :ميارات التاصر الباري

مػػف خػػالؿ ا طػػالع عاػػى األد شػػبت ػػي م ػػبؿ ايتصػػكر اي صػػرم شمفػػف تمسػػشـ ايتصػػكر

اي صرم إيى عدة مهب ارت كحددهب (زهراف كأحمد ) 74 :2010 ،فمب شأتي:
 ايت رؼ إيى ايرفؿ عند راشتر مف زكاشب مختاوة . -إعبدة ت مشع أ زاء ايرفؿ ي فؿ دشد.

 إدراؾ اي القبت ايوراغشة شف األ زاء ايمفكنة يارفؿ.-

صؿ األرفبؿ ايمرف ة عف خاوشتهب.

 -تفماة ايصكر غشر ايمفتماة مب شنبسب األ زاء ايمك كدة.

 تصنشؼ األرفبؿ عاى أسبس أك ر ايترب ر كا ختالؼ شنهب. -تنظشـ عنبصر ايرفؿ اي صرم ي رفؿ دشد.

 إنتبج أرفبؿ تنبسب أغراض محددة كاستخدامبت محددة . تحاشؿ األرفبؿ ايم مدة إيى أ از هب ايمفكنة يهب . مهبرة تمششز ات بهبت األرفبؿ.كحددهب( را ي )34 :2014 ،ي اينمبط اآلتشة:

التم ز الباري :كهك ايمدرة عاى مالحظة أك ر اير ر كاإلختالؼ شف عدة مثشرات مف خالؿ
إدراؾ ايخصب ص اير شسة ايممشزة يفؿ منهب.

الذاررة البار ة :كهي ايمدرة عاى استدعبء مثشرات صرشة د ترة مف راشتهب.

الوالقات المران ة :كهي ايمدرة عاى إدراؾ كفع األرشبء ي تك ههب ي ايمفبف.

التم ز ب ف الشرؿ صاألرض ة :كهي ايمدرة عاى تمششز مثشر م شف عف مثشرات أخرل ي ايخاوشة

ايمحشطة هذا ايمثشر.

اإلغالؽ الباري :كهك ايمدرة ي ايت رؼ عاى ايرفؿ ايفاي عندمب تظهر أ زاء مف ايرفؿ.
كحدد ( دكم )156 -151 :2008 ،ايمهبرات ايتي ترت ط بيتصكر اي صرم إيى:

 .1ميارة الصاؼ اللفظي لألشراؿ :كهك ش ر عف قدرة ايورد عاى تر مة ايخصب ص ايممشزة
يارفؿ إيى فامبت ،كموبهشـ مرت طة ر ،أك تر مة ايمثشرات اي صرشة إإيى مثشرات يوظشة .

 .2ميارة المضاىاة ب ف الجسـ صالشبرة المرصنة لو :كهي ايمدرة عاى تمششز كافتربؼ أك ر
اير ر شف ايرفؿ ي حبية طشر (م سـ) ك ي حبية إ راد (مسطل)كقشبمر

كايممبرنة كايمنبظرة شنهب ،كفذيؾ ايمدرة عاى تمششز ايك ر ايصحشل يام سـ.
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ماشبت ايمطب مة

 .3ميارات التخ ؿ :كهي ايمدرة ايخبصة عاى هـ كادراؾ اي القبت ايمفبنشة كتداكؿ ايصكر
ايذهنشة ،كتصكر األكفبع ايمختاوة ي ايمخشاة ،كت دك هذ ايمدرة ي فؿ نربط عماي شتمشز
بيتصكر اي صرم يحرفة األرفبؿ ايمسطحة كايم سمة.

 .4الذاررة المران ة :كهي ايمدرة عاى استدعبء صكرة اي سـ كايخصب ص ايمرت طة ر ك بأل سبـ
األخرل ،أك ايمدرة عاى استر بع صكرة ايرفؿ د راشتر وترة زمنشة محددة.

 .5ميارة تمث ؿ األشراؿ  :كهي قدرة ايورد عاى عمؿ تخطشط مطب ؽ يارفؿ ايمر ي أك
ايمكصكؼ يوظشبن ،كايطبيب ايذم شمتاؾ ايمهبرة شمفنر أف شرسـ اي سـ ايمر ي ايممدـ ير.

 .6ميارة اإل نشاء صالترص ف :كهي ايمدرة عاى ترفشب كحدات األرفبؿ ايمسطحة كايم سمة
ايمك كدة أمبـ ايورد عاى هش ة نمكذج م سـ مر ي أك عاى فكء يوظ مسمكع.

 .7التدص ر الوقلي :كهك ايمدرة عاى تحرشؾ أك إدارة ايصكرة اي ماشة ي سـ مب إلن بز أم تك شر
صرم شختاؼ عمب هك ممصكد ي عبيـ ايكاقع ،كايطبيب ايذم شمتاؾ هذ ايمهبرة شمفنر أف

شمكـ تدكشر ايرفؿ ي اي مؿ.

كشرل اي بحث إف ايتامشذ ايذم شتمفف مف تكظشؼ مهبرات ايتصكر اي صرم بيرفؿ

ايمنبسب شص ل يدشر ايممدرة ي ايت بمؿ مع ايمكاقؼ ايت اشمشة كايكصكؿ إيى األهداؼ

سهكية كشسر ،حشث أف ايمهبرات اي صرشة تسبعد ايتامشذ عاى ايتمششز شف األرفبؿ كادارؾ

ايفؿ مف اي زء أك اي فس كايمشبـ

ماشة ايتحاشؿ كايتنظشـ كايتصنشؼ كغشرهب مف ايمهبرات

ايتي ت ت ر فركرشة ياكصكؿ إيى ت اـ ذك بعاشة كتفكشف ايموبهشـ كترفشؿ صكرة حسشة يهب.
كش شف (ايمبيفي )55 :2009 ،أف مفكنبت ايتصكر اي صرم ايمفبني:
 .1ايتخشؿ :كهك ايمدرة عاى استخداـ ايتخشؿ اي ماي ياصكر كشتفل هذا ي ف ايتصكر.
 .2ايتصمشـ ايوني :كهك ايمدرة عاى ايترفشب كايتصمشـ كايرسـ كاألرفبؿ .
 .3اي نبء كايتفكشف :كهك ايمدرة عاى اي مؿ كاي نبء أك تمدشر األرفبؿ.
 .4ايتصكشر ايشدكم.
 .5ايتمدـ اي ار شفي.

 .6إد ارؾ اي القبت شف األرشبء.

 .7ايتكقع ايدقشؽ يازكاشب ايمختاوة.
كشرل (ايحر ي )17:2011 ،أف أهـ اي ماشبت األسبسشة ايمتفمنة ي ايمدرة عاى

ايتصكر اي صرم ايمفبني ،هي:
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-

إنربء تمثشالت عماشة يامثشرات اي صرشة ،كحوظهب كاستدعباهب ق ؿ ك د إدخبؿ

ايتحكشالت عاشهب.

 إدخبؿ ايتحكشالت عاى هذ ايتمثشالت ذهنشبن ،كترمؿ هذ ايتحكشالت أم ت دشؿ يتك ر أك تنظشـ أك نشة ايمثشر ،كذيؾ عف طرشؽ ايتدكشر أك ايطي أك ايحذؼ أك

اإلفب ة أك ايت مشع أك غشر ذيؾ.

كيمد أفدت دراسة (مبثشسكف)  )4 :911( Mathewsonعاى فركرة ا هتمبـ بيمدرة

ايمفبنشة اي صرشة يدل ايتالمشذ مف خالؿ ايمكفكعبت كايمراحؿ ايت اشمشة ايمختاوة ،حشث إف
ايتصكر اي صرم ايمفبني أسبس اي ماشبت ايم ر شة ،هك شسبعد عاى إدراؾ اي القبت ك نبء

األنمبط شف م مكعة مف األ فبر ايمترب فة ي عمؿ ايذافرة مف خالؿ ممبرسة عماشبت اي اـ،

فبيمالحظة كا تصبؿ كايممبرنة كايتصنشؼ كادراؾ

اي القبت كا ستنتبج ،كذيؾ أثنبء ايت اـ

بألنرطة اي صرشة ايمفبنشة.
ميارات التاصر الباري المراد تصظ فيا ري اإلمالء المنظصر :
مف خالؿ مب س ؽ تكصؿ اي بحث إيى تحدشد أهـ ايمهبرات ايتي سشتـ تكظشوهب ي تنمشة
مهبرات اإلمالء ايمنظكر يدل تالمشذ ايصؼ ايثبني األسبسي كهي:
 -1ايت رؼ عاى ايرفؿ عند راشتر مف زكاشب مختاوة.

 -2ايتمششز اي صرم عاى أسبس أك ر ايترب ر كا ختالؼ.
 -3تحاشؿ األرفبؿ كايفامبت إيى أ از هب ايمفكنة يهب.

 -4ايمدرة عاى استدعبء مثشرات صرشة د ترة مف راشتهب.
 -5ايمدرة عاى استر بع صكرة ايرفؿ د راشتر وترة زمنشة محددة.

 -6ايمدرة عاى إدارؾ اي القبت ايمفبنشة كتداكؿ ايصكر ايذهنشة كتصكر األكفبع ايمختاوة
ي ايمخشاة .

ثامناً :ق اس التاصر الباري
شػذفر (عطشػؼ )26 :2012 ،نمػالن عػف ( )Hanlon, 2010: 27ثالثػة أصػنبؼ مػف

ايممبششس ايمفبنشة هي:

 .1ممشبس اإلدراؾ ( ايوهـ) ايمفبني.
 .2ممشبس ايتدكشر ايمهني.

 .3ممشبس ايتصكر ايمفبني.
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كهنب ش رض اي بحث ض ا خت برات كايممبششس ايتي تنبكيتهب ض ايدراسبت كاي حكث:

اختبار ثقب الصرقة المطص ة:

كشتفػػكف مػػف ( )20مػرة قسػػمت إيػػى قسػػمشف متسػػبكششف كتك ػػد فػػؿ م ػرة ػػي سػػطر أ مػػي،
كعاى شسبر ايسطر األ مي مخططبت متتب ة تكفل طرشمة طي ايكرقة طشتشف أك ثالثة ،كشظهر
ايمخطط األخشر مفبف ايثمب ،ثـ شك ػد عػف شمػشف ايمخططػبت خمسػة مخططػبت كاحػد منهػب مػط
شمثؿ ايمفبف ايصحشل يظهكر ايثمب د تل ايكرقة( .أ ك مصطوى)45 :2010 ،

اختبار دصراف البطاقة:
فػػؿ مػرة مػػف مػرات هػػذا ا خت ػػبر تحتػكم عاػػى طبقػػة مرسػػكـ عاشهػػب رػػفؿ م ػػشف ،كعاػػى

شسبرهب ثمبف طبقبت اي ض منهب شمثؿ دكراف اي طبقة ،ك فهب ا خر شمثؿ ان فبسبن يهب ،كعاى
ايطبيب أف شحدد أم اي طبقبت ايتي تمثؿ دكراف اي طبقة األصاشة (.عب د)211 :1995 ،

تاسواً :أسس التاصر الباري المراني

يمد أعطى ينب شب شر أسبسشبت تنمشة ايمدرة عاى ايتوفشر اي صرم ايمفبني يدل األطوبؿ

منذ( )50عبمبن ،هك ار د كماسس ايمدخؿ اي صرم ايمفبني ي ايت اـ.

()Mathewson, 1999:37

كشػ ػػرل ( شب شػ ػػر) أف ايطوػ ػػؿ شكيػ ػػد مػ ػػزكدان م مكعػ ػػة مػ ػػف ايترافشػ ػػب اي ماشػ ػػة كايتػ ػػي تر ػ ػ ر

ا ن فبسػػبت ايوطرشػػة أطاػػؽ عاشهػػب يوظػػة ايصػػكر أك ايمخططػػبت اإل مبيشػػة اي بمػػة (األسػػفشمبت)
 Schemesأسفشمب ايمص كاي فبء ،كشػرل أنهػب دا مػبن مػب تفػكف ػي حبيػة تغششػر كت ػدشؿ مسػتمر،

ك خبصة أثنبء مرحاتي ايطوكية كايمراهمة ،ممب شادم إيى تفكشف ترافشب عماشة دشدة.

كشرل( شب شر) أف هنبؾ عماشتشف أسبسشتشف تحدثبف أثنبء عماشة ايتنظشـ ايذاتي ،كهمب:

 ايتمثػػؿ :Assimilation :كهػػي عماشػػة عماشػػة مسػػاكية عػػف اسػػتم بؿ ايم اكمػػبت ككفػ هبي ايترافشب ايم ر شة ايمك كدة يدل ايورد.

 ايمكاءمة  : Accommodationكهي عماشة عماشة مساكية عف ت دشؿ اي نشبت ايم ر شةيتتنبسب مع مب شست د مف مثشرات.

كايت اـ بيتصكر اي صرم ايمفبني ش دأ تنمشة اإلدراؾ ايذاتشة مف خالؿ ض اي ماشبت

اي صرشة ايوسشكيك شة مثؿ ايترفشز ،ايتحاشؿ ،ايراشة ايمحشطشة ،اياكف ،خداع اي صر.

)(Mathewson:1999:36-46
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كشرل اي بحث أنػر

ػد مػف إعػداد ايطوػؿ منػذ ن كمػة أظػب ر كتهش تػر يشفػكف يدشػر ايممػدرة

عاى تكظشؼ حكاسر بيرفؿ ايمنبسب كايتوبعؿ مع اي ش ة ايمحشطة ػر كادرافهػب حسػشبن ،كمػف ثػـ

مسبعدة ايطوؿ ي افتربؼ ذاتر كتنمشة ايحصشاة اياغكشة يدشر  ،كهك مب سشادم د ذيؾ يتفكشف

ايموبهشـ يدشر كش دأ ايطوؿ بإلنػدمبج مػع اي ش ػة كايم تمػع حتػى شتفػكف يدشػر ايمػدر ايمنبسػب مػف

ايم ػػبرؼ كايموػػبهشـ ايتػػي تسػػبعد ػػي تنمشػػة ايتوفشػػر ايم ػػرد مػػف خػػالؿ ػػرض ايورفػػشبت كاش ػػبد
ايحاكؿ ايمنبس ة يامربفؿ ايتي تكا هر .

فمب حدد ) رفبت )23 :2006 ،ثالثة أسس ر شسة يامدخؿ اي صرم ايمفبني ،كهي فمب

شأتي:

 .1ايرسـ

 .2اإل صبر
 .3ايتخشؿ
أصالً :الرسـ

هك م مكعة خطكط مرت ة كمرفاة طرشمة م شنة يغرض ت سشد مب حكينب ي اي ش ة مف

عنبصر أك م سمبت أك فب نبت ،كت د ايرسكـ عب اة ذات أر ة أ رع فمب حددتهب ايرنطي

فبآلتي( :ايرنطي)70-69 :2011،

 ايرسكـ ايتماشدشة :كهي ت سشد موصؿ فبمؿ كحمشمي ألل عنصر أك م سـ ،ك ضايرسكـ ايتماشدشة شتطب ؽ تمبمبن مع ايكاقع ،ك فهب اآلخر شمثؿ ايكاقع كيفف صكرتر

ايم ردة.

 الرسصـ التخط ط ة :كهي تمثشؿ تمرش ي سهؿ ي رشبء تتمشز سهكية إنتب هب كتنكعاستخدامهب ،كتستخدـ ي ايت اشـ كاإلعالـ كتخدـ ايمنبهو يط ار تهب كقدرتهب عاى ايت شر،
كايتي ت ؿ ايتالمشذ شم اكف عاى تت هب ك هـ ايرسبية ايتي تحماهب.

 الرسصـ التصض ح ة :كهي ايرسكـ ايتي تهدؼ إيى عرض اي القبت أك ا رت بطبت شفموبهشـ أك رمكز م شنة ،أك ي رض ايخطكات ايمطاك ة إلن بز عماشة مب.

 الرسصـ الرارتصن ة :هي رسكـ تمرش شة أل راد أك ألحداث حمشمششف ،كهي األفثر رهرةانتربر ممبرنة بقي أنكاع ايمر شبت ايمط كعة ،كتتنكع األغراض مف كراء تاؾ ايرسكـ
ك نا
مد تفكف مرسكمة مف أ ؿ ايتساشة أك مرسكمة ألهداؼ ا تمبعشة أك سشبسشة بدة.

 -المخططات :كهي تمثشؿ مر ي ي القبت كارت بطبت م ردة مثؿ ايتساسؿ ايهرمي

كايتساسؿ ايزمني كاي دأكؿ ايرقمشة ،كتتك ر ايمخططبت عاى رفؿ تكفشحبت عامشة
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م سطة ي ايفتب كايم الت ايتخصصشة كايمذفرات ،كأشفبن عاى رفؿ م امبت كرقشة
ف شرة ايح ـ في ت رض محتكشبتهب عاى م مكعبت ف شرة مف ايمت امشف.

(ايمفبة)103:2003،

كشرل اي بحث أف ايرسـ عنصر مهـ ي ت ار ط ايم اكمبت كايم برؼ كتسهؿ عماشبت

ايتذفر كايتصكر.

كيػػشس بيفػػركرة أف شنت هػػب رسػػبـ أك نػػبف ،كانمػػب شمفػػف افتسػػبب هػػذ ايمهػػبرة بيممبرسػػة

كايخ رة اي ماشة .

ثان اً :اإلباار (Mathewson, 1999: 35( Vision

كهػػك ايراشػػة بسػػتخداـ اي ػػشف يتحدشػػد ايمكفػػع كتوفػػر األرػػشبء ك همهػػب ،كتك شػػر ايوػػرد يمػػب

حكير ي اي بيـ ايمحشط ،كايراشة عماشة م ر شة أسبسشة تستخدـ شهب اي شنشف ياتحمؽ مف األرشبء.
كشرشر (ايور بني ) 79:1997 ،أف نس ة إسهبـ حبسة اي صر ي ايت اشـ هي( ،)% 75

كهي نس ة اإلدراؾ اي صرم ايذم شتـ د أف شتامى ايورد ايم اكمبت اي صرشة عف طرشؽ اي شف،

فمب أف عماشة اإلدراؾ اي صرم هي م ر ة اي بيـ ايخبر ي عف طرشؽ اي شف ،كاف عماشة اإلدراؾ

ي ذاتهب هي محصاة عماشتشف همب ايراشة كايوهـ أك همب راشة ق ؿ كاعشة ثـ راشة كاعشة ،م رد

سمكط األرشبء ايمر شة عاى ر فشة اي شف

ش د إدرافبن كانمب هك م رد راشة ق ؿ كاعشة ،كحشنمب

نرفز عاى أرشبء م شنة كنوهمهب إف ذيؾ شدؿ عاى اإلدراؾ  ،كقد دؿ ايمرف عاى اي ماشتشف
صشبغة أصكب كأدؽ كأ اغ مف فؿ ايصشبغبت إذ ش شف أف اي ماشة األكيى إ صبر كايثبنشة راشة

بإلنسبف ش صر أل تمع األرشبء عاى ر فشة اي شف ثـ شرل أم شدرؾ إدرافبن كاعشبن.
اير ٍحم ًف ًمف تىوى و
ؽ س ٍ ع سمأك و
ًَّ
ات ط ًبقنب ىمب تىىرل ًي ىخٍا ً
أكت
ٍ
ؽ َّ ى
مثؿ قكير ت بيى( :ايذم ىخاى ى ى ى ى ى
اب إيً ٍش ىؾ اٍي صر ىخ ً
ص ىر ىه ٍؿ تىىرل ًم ٍف يطي و
بسنب ىك يه ىك
ص ىر ىف َّرتىٍش ًف ىش ٍن ىم ٍ
كر* ثيَّـ ٍارً ًع اٍي ى ى
ى ٍبرً ًع اٍي ى ى
ى ىي
ىح ًس هشر)( .ايماؾ)4-3:
كشرل اي بحث أف ايت اـ اي صرم يشفسب اإلنسبف خ رة حسشة كاق شة أك قرش ة مف ايكاقع،
كمف خالؿ استخداـ حبسة اي صر شتـ ت رشؼ كتحدشد مفبف األرشبء ك همهب كتزشد مف قدرة

ايتالمشذ عاى تذفر ايم اكمبت ،كتفكف أفثر قدرة عاى ممبكمة اينسشبف ،بيصكرة تي ٍغني عف أيؼ
فامة.
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ثالثاً :التخ ؿ Imagination:

عمل ة التخ ؿ :هي عماشة تفكشف ايصكر اي دشدة عف طرشؽ تدكشر كاعبدة استخداـ ايخ رات
ايمبفشة كايتخشالت اي ماشة كذيؾ ي غشبب ايمثشرات اي صرشة كحوظهب ي عشف اي مؿ.
( أحمد ك ع د ايفرشـ)542:2001 ،

كشرل (عمبر ) 8:2008 ،أنر شمفف حصر أنكاع ايتخشؿ ي أر ة أنكاع ،هي:

 -1التخ ؿ البودي :يش رؼ هذا ايتخشؿ ظبهرة إدراؾ مب د ايصكرة ،كهنػبؾ رػفاشف يظػبهرة
إدراؾ م ػػب ػػد ايص ػػكرة كهم ػػب إدراؾ س ػػا ي يم ػػب ػػد ايص ػػكرة ،كادراؾ مك ػػب يم ػػب ػػد
ايصكرة.

 -2التخ ؿ االرتسامي :شطاؽ عاشر ايتخشؿ ا ستحكاذم أك ايوكتكغ ار ي ،كهك نكع مف ايتخشؿ
شر ػ ر اإلدراؾ كشختاػػؼ عػػف ايتخشػػؿ اي ػػدم مػػف خػػالؿ اسػػتمرار يوت ػرة أطػػكؿ ،فمػػب أنػػر
شتطاب ترفشز اينظر ،كا نت ب ايمفثؼ في شتفكف.

 -3تخ ؿ الذاررة  :شطاػؽ عاشػر أشفػبن ايتخشػؿ ا سػتر بعي ،كش نػي اسػتر بع كتػذفر ايصػكر
ايذهنشػػة ػػدكف تغششػػر أك ت ػػدشؿ شهػػب ،كهػػك نػػكع مػػف ايتخشػػؿ ايمػػأيكؼ ،كايرػػب ع ػػي حشبتنػػب
ايشكمشة ،كقد شصبح ر اسػتدعبء ي حػداث ايمبفػشة ،أك عماشػبت ايتوفشػر ايتػي تحػدث ػي

ايحبفر ،أك تكقع األحداث ي ايمستم ؿ.

 -4تخ ؿ الاصر الخ ال ة :ش ني تخشؿ ايمكفكعبت ،كايمكاقؼ ،كاألرشبء ايتي يـ تحدث
مف ق ؿ ياورد ،أك ايتي شندر حدكثهب يدشر ،كتمشؿ ايصكر ايخشبيشة إيى أف تفكف دشدة ؛

يذا شطاؽ عاشر ايتخشؿ ا تفبرل.

كشرل اي بحث أف ايتخشؿ اي صرم شسهـ ي ا تفبر اي دشد مف ايممبرسبت غشر ايمفتك ة،

مثؿ :ايرسكمبت كايصكر ،كذيؾ مف خالؿ تخشؿ ايمكفكعبت كايمكاقؼ كايتي تادم دكرهب إيى

تنمشة اإل داع يدل ايمت امشف ،كهذ األسس(ايرسـ كاإل صبر كايتخشؿ) ت مؿ عاى تحمشؽ
األهداؼ إذا تفبمات مع فهب اي ض كيذيؾ

د أف شفكف ايرسـ كافل كشتنبسب مع قدرات

ايت المشذ كمستكل نمكهـ كشتمتع بي سبطة كايتنظشـ كايتنبسؽ شف مشع اي نبصر ،أمب بينس ة

يإل صبر ال د مف تكظشؼ حبسة اي صر مف أ ؿ ايتوبعؿ مع اي ش ة ايمحشطة كادراؾ األرشبء
كايت بمؿ م هب بيرفؿ ايمطاكب فتسبب ايم اكمبت كتحدشد مفبف األرشبء ك همهب كتذفرهب،

أمب بينس ة ياتخشؿ ال د أف شفكف يدشر ايمدرة عاى ر ط ايخ رات كتكقع مب شمفف أف شحدث ي
ايمستم ؿ كهك مب قد شتطاب استدعبء ي حداث ايمبفشة أك عماشبت توفشر ي ايحبفر كقد شمكـ
ايورد ماشبت تخشؿ ا تفبرشة إ داعشة .
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عاش ارً :آل ة التدر س بالتاصر الباري المراني

عند ايتدرشس كاسطة ايتصكر اي صرم ايمفبني شتطاب مف ايم اـ ايمشبـ خطكات

حددتهب (أحمد كع د ايفرشـ ) 543:2001 ،فمب شأتي:
 .1تحدشد خاوشة ايمت اـ.

 .2تكفشل ايموبهشـ بستخداـ أنرطة ايتخشؿ اي صرم كايتخشػؿ ايم ػبزم مػف خػالؿ اسػتخداـ

ايمترب هبت ،ايرسكـ اي شبنشة ،رسػكـ تخطشطشػة ،نمذ ػة ،رسػـ خػ ار ط موػبهشـ ،نػبء نمػبذج

ايتط شؽ ي مكاقؼ دشدة.

كقػ ػػد قبمػ ػػت ( ندشػ ػػة )24 :2014 ،م مكعػ ػػة مػ ػػف ايخط ػ ػكات عنػ ػػد اسػ ػػتخداـ ايتصػ ػػكر

اي صرم ايمفبني ي ايتدرشس ،كهذ ايخطكات فبآلتي:

 .1تحدشػػد ايخاوشػػة ايسػػب مة كايػػت اـ ايسػػب ؽ يامت امػػشف ،كهػػذا مػػف خػػالؿ اسػػتر بع ايم اكمػػبت
ايسب مة يدل ايمت امشف كايتي يهب صاة مكفكع ايدرس.

 .2شتـ تمدشـ م مكعة مػف األنرػطة اي صػرشة يػدل ايمت امػشف ،كهػذ األنرػطة قػد تفػكف عاػى
هش ة صكر أك رسكمبت أك خ ار ط موبهشـ أك ممبطع شدشك أك تمدشـ مترب هبت أك ت برب

عماشة.

 .3تحدشػػد ايمطاػػكب مػػف هػػذ األنرػػطة اي ص ػرشة عاػػى ايس ػ كرة ،حش ػث تحتػػكم عاػػى موػػبهشـ
عامشة كموبهشـ عامشة م ردة.

 .4تزكشػػد ايمت امػػشف ػ ض ايم اكمػػبت عػػف هػػذ األنرػػطة اي ص ػرشة حشػػث تسػػبعدهـ ػػي
استر بع خ رتهـ ايسب مة ،كتنرط يدشهـ ايذافرة اي صرشة ،حشث شحدث يام اكمبت عماشة

تمثشؿ ثـ عماشة مكاءمة ي ذهف ايمت امشف.

 .5مرػ ػػبرفة ايمت امػ ػػشف إش ػ ػبد كاسػ ػػتنتبج عالقػ ػػة مرػ ػػترفة ػ ػػشف ايموػ ػػبهشـ اي امشػ ػػة ايم ػ ػػردة
ايمك كدة ي ايرفؿ كايموبهشـ ايمفبنشة ايمك كدة ي ايرفؿ.

 مف ايموبهشـ اي امشة ايم ردة اينوبذشة ا ختشبرشة يا دار ايخاكم ،عماشػة اي نػبء ،ايهػدـ،ا متصػػبص ،األفسػػدة ،ايتػػنوس ،ايتخثػػر ،ايفركمكسػػكمبت ،ايتفب ػػؿ ،ايت ػرعـ ...كهػػذ

ايموبهشـ تحتبج ي ماشبت تصكر كتخشؿ مف ايتامشذ.

 كمف اي القبت ايمفبنشة عالقة أم زء ي ايرفؿ كظشوتر ايتي شادشهب ،ترتشب اي زءي ايرفؿ ،تمبثؿ

ض األ زاء كاختال هب ،ترفشب األ زاء ي اينمكذج ،ايتنبسب،

اي نبء ،اياكف ،ايحدكد ،ايح ـ....إيخ.
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 .6قشػػبـ ايمت امػػشف مسػػبعدة ايم اػػـ بسػػتنتبج عالقػػبت دشػػدة مػػف ايرػػفؿ حشػػث تفػػكف م نشػػة
عاى عالقبت سب مة تك د شف ايموهكـ اي امي ايم رد كايموهكـ ايمفبني.

 مثبؿ ذيؾ هذا اي فك شأخذ رفالن م شنبن حشث شمفف أف شادم كظشوة تتنبسب معرفار.

 شك د زء مف ايرفؿ ي كفع م شف يشادم كظشوة تتنبسب مع مكف ر ايذم شك دشر.

 تك د عالقة شف أ زاء اينمكذج ايكاحد مف حشث ترتشب مكفع فؿ زء ي ايرفؿاي صرل ،مإذا شحدث عند غشبب زء مف مكف ر.

 .7ايتكصؿ يوهـ ايموبهشـ اي امشة ايم ردة.

الحادي عشر :األدصات البار ة للتاصر الباري

 الاصر :هي تس شؿ دقشؽ ياظبهرات كاألرفبؿ ايتي شص ب ا تصبؿ هب مثؿ ايرال تكايسدكد كاي رافشف كايز زؿ ك ض ايم بدف اينبدرة ،كشا أ إيشهب ايم اـ عندمب

ايظبهرة مكفع ايدرس ي اي ش ة أك شص ب ايكصكؿ إيشهب ( .دكم)7:2004 ،

تك د

 خرائط المفاى ـ :هي ع برة عف رسكـ تخطشطشة تدؿ عاى اي القبت شف ايموبهشـ ،كهيتحبكؿ أف ت فس ايتنظشـ ايموبهشمي فورع مف ركع ايم ر ة ،كهي تهتـ تحدشد موبهشـ

ايمبدة كترتش هب حشث ت طي تنبسمبن كت ار طبن شدؿ عاى ايم نى كشتـ شر ا نتمبؿ مف

ايموبهشـ األفثر رمكيشة كأقؿ نكعشة إيى ايموبهشـ األقؿ رمكيشة كأفثر نكعشة كهفذا،
حشث تأخذ رفؿ ساساة مترب فة كمتر ة مف ايموبهشـ رأسشبن كأ مشبن أك رفؿ ساساة

دا رشة فمب هك ايحبؿ ي دكرات ايحشبة.

 -المتشابيات :أداة

بية تسهؿ عماشة نبء ايم ر ة ياورد عاى قبعدة مف ايموبهشـ ايتي

ش امهب كايمتبحة نشتر ايسب مة ،كهنبؾ م مكعة مف ايمتغشرات ش ب مراعبتهب كهي فمب
شنهب مفكنبت ايتر شر ،مكفكع ايتر شر ،ايمر ر ر ،ايسمبت ايمرترفة ،ايسمبت خبرج

ايمكفكع (غشر ايمرترفة)( .عبدؿ)140:2009 ،

كشرل اي بحث أف أدكات ايتصكر اي صرم تسبعد ايم اـ ي تكصشؿ ايوفرة كايم اكمة

سهكية كشسر أمبـ ايتالمشذ ،كهي تسبعد ايم اـ ي تخطي عكامؿ ايزمبف كايمفبف فمب هك
ايحبؿ عند استخداـ ايصكر ألحداث حدثت بيمبفى كفذيؾ خ ار ط ايموبهشـ هي تسبعد عاى
ت سشط ايوفرة كايم اكمة مف خالؿ عرفهب عف طرشؽ رسكـ متساساة كمرت ة ،كايمترب هبت مف
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األدكات ايمهمة ايتي شستخدمهب ايم اـ خبصة عندمب شرشد أف شمشز شف سمة كأخرل إنر شستخدـ

أداة ايتر شر.

الثاني عشر :اوصبات التم ز الباري

شا ب ايتصكر اي صرم دك انر بيغ األهمشة ي ايت اشـ ايمدرسي ،ك صوة خبصة ي

ايمراءة ،كش د ايتالمشذ ص ك ة ي ايمهبـ ايتي تتطاب تمشش انز صرشبن ياحركؼ كايفامبت كاألرقبـ
كاألرفبؿ كايصكر ،كفب ة األرفبؿ ايمر شة.

كشحدد (محمد )142 :2014 ،هذ ايص ك بت بآلتي:
 .1ص ك بت ايتمششز اي صرم ي رفبؿ كايحركؼ كايممبطع كاألعداد.
 .2ص ك بت ايتمششز شف ايرفؿ كاألرفشة كايخاوشة.
 .3ص ك بت ي اإلغالؽ اي صرم.

 .4ص ك بت ي إدراؾ اي القبت ايمفبنشة.

 .5ص ك بت ايت رؼ عاى األرشبء كايحركؼ.
 .6ص ك بت ي إدراؾ م فكس ايرفؿ أك ايرمز.
 .7ص ك بت إدراؾ ايفؿ أك اي زء.

كشرشر ايتمششز اي صرم عاى ايمدرة عاى ايتمششز شف األرفبؿ ،كادراؾ أك ر اير ر

كا ختالؼ شنهمب ،مف حشث اياكف كايرفؿ كايح ـ كاينمط ،كايكفع كاي مؽ كايفثب ة ...إيخ
كهذ ايمدرة فركرشة يت اـ ايطوؿ ايمراءة كايفتب ة كايحسبب كايرسـ( .عاي)61 :2013 ،

كتم ػػبس ايم ػػدرة عا ػػى ايتمشش ػػز بخت ػػبرات إدراؾ اير ػػفؿ ايمختا ػػؼ م ػػف ػػشف م مكع ػػة م ػػف

األرفبؿ ايمتمبثاة فأف شطاػب مػف ايطوػؿ ( أف شسػتخرج حػرؼ اؿ ص مػف ػشف م مكعػة حػركؼ
مػػف اؿ ض)( ،كاؿ ر مػػف اؿ ز)( ،كاؿ ظ مػػف اؿ ط)( ،كاؿ ؼ مػػف اؿ ؽ) ( ،ك اؿ ت مػػف اؿ

ث)( ،كاؿ ع مػػف اؿ غ)( ،كاؿ ح مػػف اؿ خ) ،كاألرنػػب ذك األذف ايكاحػػدة مػػف م مكعػػة األ ارنػػب
ذات ا ذنػػشف كهفػػذا ،كايمزاك ػػة ػػشف ايفامػػبت كايحػػركؼ كاألرػػفبؿ كايصػػكر كاألعػػداد ايمتمبثاػػة.

(رشبف)54 :2008 ،

كشرل اي بحث أف ايتامشذ ايذم شمتاؾ ايمدرة عاى ايتمششز اي صرم شفكف يدشر ايممدرة عاػى

ايت بمؿ مع األرشبء ايمحشطة ر سهكية ،كشفكف يدشر ايممدرة عاى هـ ايكاقػع كا خػتالؼ ػشف

األرػشبء ،كفامػػب اسػتطبع ايتامشػػذ أف شمشػػز ػشف ايحػػركؼ خبصػة ايتػػي تترػػب ر ػي ايرػػفؿ أك ايتػػي
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تترػػب ر ػػي اياوػػظ ػإف ذيػػؾ سػػشن فس عاػػى أدا ػػر خبصػػة ػػي ايم ػراءة كايفتب ػة كاإلمػػالء كايم ػكاد

ايدراسشة ايمختاوة.
اإلغالؽ الباري:

اإلغالؽ اي صرم مفكف إدرافي شرشر إيى قدرة ايطوؿ عاى م ر ة ايصشغة ايفاشة مف

خالؿ صشغة ز شة ،أك م ر ة ايفؿ حشف شومد زء أك أفثر مف هذا ايفؿ ،كمف أمثاة ذيؾ قدرة

ايورد عاى قراءة سطكر

ض اينصكص ايم ار شة عند تغطشة اينصؼ األعاى ايمط كع مف هذ

ايسطكر كايفرؼ عف اينصؼ األدنى منهب ،كشمفف ياطوؿ اي بدم ايمشبـ إغالؽ صرم يهب

اعتمبدان عاى قدرتر اإلدرافشة( .شبسشف)24 :2013 ،

كشرل اي بحث أف هذ ايمهبرة تحتبج إيى تدرشب كتنمشة مف خالؿ م مكعة مػف األنرػطة

ايتي شمفف تط شمهب مع ايطوؿ عاى س شؿ ايمثبؿ ترتشب ايصكر أك ي ة حكؿ تذفر ايرفؿ.
اوصبة الذاررة البار ة:

شرشر (ايمغشرة )67 :2009 ،إيى أف ايذافرة اي صرشة شتـ مف خاليهب استر بع ايخ رات
اي صرشة ايحدشثة ،كت د هذ اي ماشة مهمة ي م ر ة كاستدعبء ايحركؼ ايه ب شة كاألعداد
كايموردات ايمط كعة كفذيؾ ي مهبرات اياغة ايمفتك ة كايته ي.
كشرل اي بحث أنر

د مف تنمشة حكاس ايطوؿ ايمختاوة خبصة حبسة اإل صبر حتى

شتفكف يدل ايطوؿ ذافرة صرشة قكشة تسبعد

ي تذفر األرفبؿ كايحركؼ كاعبدة ترتش هب

كتذفرهب ،إذ إف ايذافرة مف أهـ اي ماشبت اي ماشة كايتي مف خاليهب شستطشع ايطوؿ اإلدراؾ كايوهـ

كايكعي كايت اـ كايتوفشر كايتحدث كايمشبـ بي دشد مف اإل راءات ايمختاوة.
اوصبات تاصر الوالقات المران ة:
شرشر هذا ايموهكـ إيى قدرة ايطوؿ عاى كفع األرشبء ي ايوراغ كشت اؽ هذا اي بنب مف

كانب اإلدراؾ اي صرم بيمدرة عاى إدراؾ اي القبت ايمفبنشة ي ايوراغ حشث ت دك هذ

ايمرفالت ،فمب يك فبنت قراءة ايفامبت مف خالؿ ايمرة (قراءة كفتب ة طرشمة مف ايشسبر إيى

ايشمشف) شرل ايورد فامة (ؿ ـ ع) د ن مف فامة (ع ـ ؿ) كمثؿ هذ ايمرفالت تمع ي نطبؽ

ايمرفالت ايمرت طة تفبمؿ اإلدراؾ ايمفبني.

بي القػػة ػػشف ايتصػػكر اي صػػرم ،كخبصػػة إدراؾ اي القػػبت ايمفبنشػػة ،كايػػت اـ ايمدرسػػي قػػد

حظشت بهتمبـ اي دشد مف ايتر كششف كاي دشد منهـ شنظر إيى ص ك بت اإلدراؾ اي صرم كصػ ك ة
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إدراؾ اي القبت ايمفبنشة عاى أنهب ايس ب أك عاى األقؿ تسهـ نس ة ف شرة ي ايورػؿ األفػبدشمي،
كانمب ايس ب اير شس يمرفالت ايت اـ ايتي ش بني منهب األطوبؿ.

(ايمدسي)33 :2013 ،

كمػػف خػػالؿ عمػػؿ اي بحػػث ػػي م ػػبؿ ايتػػدرشس حػػظ ك ػػكد أخطػػبء عنػػد ػػض ايتالمشػػذ

تت اػػؽ ػػي تصػػكر اي القػػبت ايمفبنشػػة يافامػػبت كايحػػركؼ ،كفػػبف مػػف تاػػؾ األخطػػبء قشػػبـ ػػض
ايطا ة فتب ة حركؼ ايفامة طرشمة خبط ة (فتب ة حرؼ دؿ حرؼ) أك أف شمكـ ايطبيب إفب ة
نمبط يحركؼ يػشس يهػب نمػبط أك اي فػس أك أف شنسػى ايطبيػب فتب ػة ػض حػركؼ ايفامػة تفػكف

نبقصػػة ك بيتػػبيي تص ػ ل ايفامػػة يػػشس يهػػب م نػػى ،كهػػذا شػػن فس عاػػى أدا ػػر كمسػػتكا ايتحصػػشاي

خبصة ي مهبرتي ايفتب ة كاإلمالء ك بيتبيي إف ذيؾ شن فس عاى مستكا ايدراسي رفؿ عبـ .
اوصبات التم ز ب ف األشراؿ أص الرمصز صمورصسيا:

شصػ ػ ب عاػ ػػى ػػػض األطوػ ػػبؿ ايتمششػ ػػز ػػشف األرػػػفبؿ أك ايرم ػػكز كم فكس ػػهب كترتشػػػب
حرك هب مثؿ :األرقبـ ( )7،8( ،)6،2بألرقبـ ايهندشة.
-

ي اياغة ا ن اشزشة )(top, pot), (no,on),(b,d

-

ي اياغة اي ر شة (عمؿ ،عاـ) (قاب ،يمب) (حاـ ،حمؿ) (أمشنة ،أمنشة)
كقد ك د ض األطوبؿ ذكم ص ك بت ايت اـ شوراكف ي عمؿ ايتحسشنبت أك ايت دشالت

ايفركرشة يات مشمبت اإلدرافشة ايتي تـ ت امهب أك افتسب هب م ف انر( .صمر)74 :2012،
كشرل اي بحث أف ايطوؿ ايذم

شستطشع ايتمششز شف ايرفؿ كم فكسر سشكا ر مرفالت

ف شرة ي ايت اـ ألف ذيؾ سش ار شمع ي أخطبء مت ددة مد شفكف ايطوؿ كاعشبن ياموهكـ كيفف

ص ك ة تمششز يم فكسر ش ار شمع ي ايخطأ ،كهذا ايم فكس شختاؼ عف ايموهكـ األسبس فاشبن

كهك مب ش ؿ ايطوؿ شحصؿ عاى در بت متدنشة ي ا خت برات ايتحصشاشة.
اوصبات تاصر الرؿ مف خالؿ الجزء:

مػػف ايص ػ ك بت األخػػرل ص ػ ك بت تصػػكر ايفػػؿ مػػف خػػالؿ اي ػػزء ،أك مػػب شسػػمى ػػذكم
إدراؾ ايفػػؿ ،كمػػدرفك ايفػػؿ شػػركف أك شػػدرفكف ايرػػيء ػػي صػػشغتر ايفاشػػة أك ايتبمػػة ،شنمػػب مػػدرفك
اي ػػزء هػػـ ايػػذشف شمشاػػكف إيػػى ايترفشػػز عاػػى ايتوبصػػشؿ ايدقشمػػة أك األ ػزاء ،كشوتمػػركف إيػػى إدراؾ

ايفاشبت.

كاي مع شف إدراؾ ايفؿ كادراؾ اي زء ش د مطا ػبن اسبسػشبن ياػت اـ ايو ػبؿ ،وػي مهػبـ ايمػراءة

مػػثالن ش ػػب أف شفػػكف ايمت امػػكف قػػبدركف عاػػى ايتحػػرؾ مركنػػة ك بعاشػػة مػػف ايفػػؿ إيػػى اي ػػزء ،أك
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اي نبصػر ايمفكنػة يػػر ،حشػث شحتػبج هػػا ء إيػى إدراؾ ايفامػبت ففاشػػبت ،فمػب شحتػب كف إيػػى إدراؾ

ايتوبصشؿ أك ايحركؼ ايتػي تمشػز هػذ ايفامػبت عػف غشرهػب مػف ايفامػبت األخػرل كمػف أمثاػة ذيػؾ
(ت برب ،ت بكب) (اي ماشة ،اي امشة)( .عصر)81 :2005 ،

كممب س ؽ شرل اي بحث أف ايتصكر اي صرم هك مدخؿ يات اشـ كايت اـ ،كهك ش تمد عاى

ايتخشؿ اي صرم ،كهك شتفمف م مكعة مف ايخطكات كاإل راءات ايمنظمة كايمتساساة كايتي
تسبعد ايمت اـ مف تحكشؿ اياغة اي صرشة إيى يغة مفتك ة أك منطكقة مف خالؿ ا عتمبد عاى

األرفبؿ كايرسكـ ايمختاوة ممب شسبعد ايمت اـ عاى تنمشة ايتوفشر يدشر.

كقد تـ استخداـ ايتصكر اي صرم ي ايمرف ايفرشـ كايسنة اين كشة مد كردت شبت قرنشة

تدعك اإلنسبف إيى ايتوفر كايتخشؿ كايتد ر كايتذفر كاينظر إيى خاؽ ال كايتومر آشبتر فمب أننب

ن د أف ايمرف ايفرشـ قد أفد عاى أهمشة تكظشؼ اي شبف اي امي كاي رض ايتكفشحي يشفكف ايت اـ
ذك م نى خبصة إذا فبف ايمتامي مربرؾ ي ايت ر ة كربهد عاشهب.

أمب ايسنة اين كشة إننب ن د أف ايرسكؿ ( صاى ال عاشر كساـ ) قبـ تكظشؼ

ايمترب هبت كعرض األمثاة يتمرشب ايم نى يامتامي .

كن ػػد أف هن ػػبؾ رقػ ػبن ػػشف ايتص ػػكر اي ص ػػرم كايتخش ػػؿ اي ص ػػرم بيتص ػػكر شف ػػكف ص ػػكرة

م ػ ػػردة رمزشػ ػػة يامكقػػػؼ أمػ ػػب ايتوفشػ ػػر هػػػك شس ػ ػ ؽ ايتصػػػكر اي صػ ػػرم كه ػػك ش تم ػػد عاػ ػػى األرػ ػػشبء

ايم ركفػػة ك بيتػػبيي إننػػب ن ػػد أف ايتوفشػػر اي صػػرم شػػدعـ ايتصػػكر اي صػػرم كش ػػد خطػػكة يكفػػع
ا ترافبت يحؿ مرفاة م شنة.

ػر مهمػبن ػي حشبتنػب ايشكمشػة
كشرل اي بحث أف أهمشة ايتصكر اي صرم تفمف ي أنػر عنص ان

عنػػدمب نتحػػرؾ ػػي اي ش ػػة ايتػػي ن ػشش شهػػب ،كذيػػؾ ألف اي ش ػػة تسػػبعد اإلنسػػبف ػػي تفػػكشف صػػكرة

حسشة ككاق شة مف خالؿ مب شربهد كشالحظر كمب شكا هر مف تحدشبت كمربفؿ ،فػؿ ذيػؾ ش مػؿ
عاػػى تفػػكشف أ فػػبر كك هػػبت نظػػر دشػػدة يدشػػر ،كتفػػكشف عالقػػبت ػػشف ايخ ػرات ايمدشمػػة كاي دشػػدة

مػف خػالؿ تكظشػؼ عماشػة ايتػذفر ،كهػك مػب ش ػؿ ايوػرد أفثػر سػشطرة عاػى ايمرػبفؿ ايتػى تكا هػر
ػػي حشبتػػر ،كفامػػب اسػػتطبع ايمػػت اـ أف شفتسػػب خ ػرات حسػػشة كتوسػػشر اي القػػبت صػرشبن كا نتمػػبؿ

مف اي ماشبت ايم ردة إيى عماشبت حسشة كعماشة إف ذيؾ سشن فس عاى قدرتر ػي تطػكشر أدا ػر

كتمدمر كت ار قبد انر عاى حؿ ايمرفالت.

فمػػب أف هنػػبؾ م مكعػػة مػػف مهػػبرات ايتصػػكر اي صػػرم كايتػػي تتمثػػؿ ػػي ايت ػػرؼ عاػػى

ايرفؿ ككصور كتحاشؿ ايرفؿ كر ط اي القبت ػي ايرػفؿ كاسػتخالص ايم ػبني كايتكصػؿ يموػبهشـ
عامشة مف خالؿ ايرفؿ ايم ركض .
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كقد عرض اي بحث ي ايمحكر ايسب ؽ م مكعة مف ايممبششس ايمفبنشة كايتي تتمثػؿ ػي:

ممشػػبس اإلدراؾ كممشػػبس ايتػػدكشر ايمهنػػي كممشػػبس ايتصػػكر ايمفػػبني كهنػػبؾ عػػدد مػػف ا خت ػػبرات
يمشبس ايتصكر اي صرم مثؿ اخت بر ايكرقة ايمطكشة كاخت بر دكراف اي طبقة .

كعرض اي بحث أشفبن ض أسبيشب ايتصكر اي صرم كاألسس اير شسة يامدخؿ اي صرم

ايمفبني كهي :ايرسـ ،اإل صبر ،ايتخشؿ.

فمػب أف هنػػبؾ ػػض ايخطػكات كاآليشػػبت عنػػد تػػدرشس ايتصػػكر اي صػػرم ايمفػػبني كتتمثػػؿ

شمب شاي:

 تحدشد خاوشة ايمت اـ -تكفشل ايموبهشـ

 تحدشد ايمطاكب مف األنرطة اي صرشة -تزكشد ايمت امشف

ض ايم اكمبت عف األنرطة اي صرشة

 مربرفة ايمت امشف استخالص اي القبت ايمرترفة شف ايموبهشـ ايم ردة استخالص نتب و دشدةكهن ػ ػػبؾ م مكع ػ ػػة م ػ ػػف األدكات اي صػ ػ ػرشة تمثا ػ ػػت ػ ػػي ( :ايص ػ ػػكر ،خػ ػ ػ ار ط ايمو ػ ػػبهشـ،

ايمترب هبت) ،كن د أف هنبؾ م مكعة مف ص ك بت تصكر اي القبت ايمفبنشة أهمهب :
 -ص ك ة ايت رؼ عاى ايرشئ كايحرؼ

 ص ك ة تمششز األرفبؿ كايرمكز كم فكسهب -ص ك ة تصكر ايفؿ مف خالؿ اي زء

 ص ك بت ي ايتمششز اي صرم ك ص ك بت ي ايذافرة اي صرشةك ي نهبشة هذا ايمحكر شرل اي بحث أنر

د مف تكظشؼ ايتصػكر اي صػرم بيرػفؿ ايمنبسػب

يتنمشػػة مهػػبرات اإلمػػالء ايمنظػػكر ،كهػػذا شحتػػبج إيػػى تػػدرشب ايتالمشػػذ عاػػى مهػػبرات ايتصػػكر

اي ص ػػرم كتكظشوه ػػب ػػي تنمش ػػة مه ػػبرات اإلم ػػالء ،بإلف ػػب ة اي ػػى تحدش ػػد ايكس ػػب ؿ ايت اشمش ػػة
اي صرشة ايمنبس ة كتنوشػذ عػددان مػف األنرػطة اي صػرشة ايتػي تسػبعد عاػى تفػكشف صػكرة حسػشة
ك بيتػػبيي تسػػبعد عاػػى تنمشػػة مهػػبرات اإلمػػالء يػػدل ايتالمشػػذ ،كفػػذيؾ

عاى استخداـ استراتش شة ايتصكر اي صرم ي اإلمالء كايخطكات ايتي

تط شؽ ا ستراتش شة.
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ػػد مػػف تػػدرشب ايتالمشػػذ
د مف ات بعهػب عنػد

احملوز الجاٌي
اإلوــــــــــــــــالء
 حًٓٛد
 أٔالً :يفٕٓو اإليالء
 ثاَٛاً :أًْٛت اإليالء ف ٙانهغت انؼزبٛت
 ثانثاً :أْداف حدرٚض اإليالء
 رابؼاً :أطض اخخٛار يٕضٕػاث اإليالء
 خايظاً :ػاللت يبحث اإليالء بغٛزِ يٍ انًباحث األخزٖ
 طادطاً إَٔاع اإليالء
 طابؼاً :اإليالء انًُظٕر
 ثايُاً :انًٓاراث اإليالئٛت
 حاطؼاً :طزائك حصحٛح اإليالء
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المحصر الثاني
اإلمالء

تمي د

إف اياغػػبت هػػي ايكسػػشاة األكيػػى إيػػى تحصػػشؿ ايم ر ػػة ،كتفػػكشف ايخ ػرة كتنمشتهػػب ،كاياغػػة

بينسػ ػ ة ياطو ػػؿ هػ ػػي األداة ايتػ ػػي ش تم ػػد عاشه ػػب ػػي ا تص ػػبؿ بي ش ػػة كفس ػػب ايخ ػ ػرات ايم برػ ػرة،
كمتب ة ايتحصشؿ ،يػذيؾ فبنػت سػشطرتر عاشهػب ػي سػنكاتر األكيػػى أمػ انر ػبيغ األهمشػة مػف اينبحشػة

ايتر كشػػة؛ ذيػػؾ ألف ايم ػراءة كايفتب ػػة م ػبن همػػب ايخ ػرة اي ماشػػة اير شسػػة ايتػػي شكا هه ػػب ايطو ػػؿ من ػػذ

ايص ػػؼ األكؿ بيمدرس ػػة األسبس ػػشة ،ػػإذا تمف ػػف منه ػػب تح ػػت أمبم ػػر ايطرش ػػؽ إي ػػى فس ػػب ايثمب ػػة،
كتحصشؿ ايم اكمبت ،كدراسة ايمكاد ايمختاوة.

كت ػػد اياغػػة إحػػدل أهػػـ ممكمػػبت حفػػبرة األمػػة ،هػػي سػ ؿ موبخرهػػب كأ ػػرز سػػمبتهب ايتػػي

تمشزهب عف مشػػة ايػػر كب كاألمػـ ،كاياغػة هػي نب ػذة ايمسػتم ؿ كطرشػؽ ايحفػبرة كا زدهػبر .كياغػة
أر ع مهبرات أسبسشة :ا ستمبع ،كايمراءة ،كايفتب ػة ،كايتحدث ،كعاػى قػدر مػب تتسػـ هػذ ايمهػبرات
بيسػػالمة كايكفػػكح كاي مػػبؿ كايدقػػة ػػي ايت شػػر عػػف ايمكفػػكعبت ايمختاوػػة شفػػكف أثرهػػب ايػػكظشوي

بيغ ي حشبة ايورد ( .رفبت)4 :2008 ،

كاياغػػة اي ر شػػة كحػػدة متمبسػػفة غشػػر منوصػػاة ك موففػػة ،ك سػػشمب ػػي ايمكقػػؼ ايت اشمػػي،

كأف مب اعتبد عاشر ايمختػصكف ي ايمنبهو ايدراسشة مف تمسشـ اياغة اي ر شة إيػى ػركع مت ػددة

ش نػي أف أسػبس ت اػشـ اياغػة هػك ا نوػػصبؿ اي ػػفكم ػػشف ركعهػب ،ألف ػركع اياغػة اي ر شػة ت ػكد
ي اينهبشة يشرت ط فػهب ػ ض ،كيتايػؼ كحػدة اياغػة كتفبماهػب كايكصػكؿ ػي نهبشػػة األمػر إيػى

ايغبشة اي بمة مف تدرشسهب ،كهي تمفشف ايورد مف اياغة ت ش انر ك همبن( .اير الف)19 :2001 ،

ايفتب ػػة هػػي اي بنػػب ايمفتػػكب مػػف كانػػب األداء اياغػػكم ،كايػػذم شرػػفؿ دعبمػػة مػػف أقػػكل

دعبمػػبت ايتكاصػػؿ اياغػػكم ػػشف طر ػػي هػػذا ايتكاصػػؿ (اإلرسػػبؿ ،كا سػػتم بؿ ) إلشصػػبؿ ايم ر ػػة أك
ايكصػػكؿ إيشهػػب ،ػػؿ هػػي ايكسػػشاة اي ظمػػى يات ش ػػر ،كاألثػػر اي ػػبقي عاػػى مػػر اي صػػكر ،ت ػػذفرنب
و
مبض عرشؽ ،اغ مف ايم د كاألصبية مب

كايرقي

مستم ؿ.

ؿ ايزمبف شترنـ ػر ،ك حبف وػر مهمػب اػغ مػف ايتمػدـ

شمفف أف شتساخ عف مبفػشنب ؛ألنػر مػف

مبفػي يػر اػشس يػر حبفػر ،كيػف شفػكف يػر

كفػػذيؾ ايفتب ػػة أم اإلمػػالء ايتػػي هػػي فبيفػػب ف ايحػػي تنمػػك كتزدهػػر حػػبؿ ازدهػػبر األمػػة

كتػػذ ؿ كتػػذكم ػػي أكقػػبت ايتػػدهكر كا نهشػػبر .يػػذيؾ ايفتب ػػة ايصػػحشحة تمػػدـ خدمػػة اشاػػة يمتفامػػي

اياغػػة اي ر شػػة ،هػػي أداة ايتكاصػػؿ اإلنسػػبني ايتػػي تمػػكـ بيمهمػػة ايتػػي تمصػػر ايمرػػب هة عػػف ايمشػػبـ

36

هب ،ألف ايتكصؿ بيكسشاة ايمنطكقة شفػكف ػي ظػرؼ خػبص ،كايتوػبهـ بيكسػشاة ايمفتك ػة شفػكف
ػػي ظػػرؼ خػػبص خػػر ،كهػػي تمثشػػؿ ي صػػكؿ كاألعػراؼ اياغكشػػة ،ألف اياغػػة ايمنطكقػػة تمثػػؿ يغػػة

ايحػػدشث ،كأمػب ايفتب ػػة إنهػػب ػػي أغاػػب األحشػػبف تمثػػؿ اياغػػة ايمسػػتمرة ،كتحمػػؿ ايسػػمبت األصػػاشة
ايمتكارثػػة ،كهػػي ف ػػذيؾ يغػػة اإلنت ػػبج األد ػػي كايوف ػػرم ككسػػشاة يحو ػػظ ايت ػراث اإلنس ػػبني كنماػػر م ػػف

ايمبفي إيى ايحبفر ( .حمبد ك خركف)5 :2006 ،

تي ػػد اإلمػػالء هػػشفالن أسبسػ نػشب ػػي منهػػبج اياغػػة اي ر شػػة ياصػػوكؼ ايد ارسػػشة ايمختاوػػة ،كيػػذا
ػر فػػركرنشب
ػػإف ايترفشػػز عاػػى اإلمػػالء كفشوشػػة ايت بمػػؿ م هػػب ياكصػػكؿ إيػػى ايحاػػكؿ ايمطاك ػػة أمػ نا

كمهمبن ،كخبصة ي مرحاة ايت اشـ األسبسي ،إذ ش تمد ايمت اـ ي ت بمار مع ايمكاد اي امشة بمة
كاياغ ػػة اي ر ش ػػة خبص ػػة عا ػػى ايمحسكس ػػبت ايت ػػي تشس ػػر ي ػػر ايم ػػدرة عا ػػى ايوه ػػـ كفتب ػػة ايح ػػركؼ

كايفامػػبت إذ إف اسػػتخداـ ايرسػػكمبت كاألرػػفبؿ شسػػهـ ػػي هػػـ كتشسػػشر عماشػػبت اإلمػػالء كادراؾ
مفكنبته ػػب ،إ أف ايمن ػػبهو ايحبيش ػػة ايمط م ػػة ػػي مدارس ػػنب

ترف ػػز ص ػػكرة فب ش ػػة عا ػػى اس ػػتخداـ

ايصػػكر كايرسػػكمبت ػػي اإلمػػالء ،فمػػب أف تػػدرشب ايمت امػػشف عا ػى فشوشػػة ايتوفشػػر ػػي األرػػفبؿ
اي صرشة يـ شاؽ أم اهتمبـ يدل م اـ اياغة اي ر شة( .سالمة)9 :2003 ،

كش ػػد اسػػتخداـ ايتصػػكر اي صػػرم فبسػػتراتش شة ت اشمشػػة قػػد شفػػكف موشػػد ػػي تخشػػؿ فتب ػػة

ايفامػػبت ايم ركفػػة ،ك ػػدكنهب ش ػػؿ مػػف تاػػؾ ايمػػبدة م ػػرد خطػكات نظرشػػة شمػػكـ ايمػػت اـ حوظهػػب
دكف هػـ أك كعػػي كمػػف ػػركع اياغػػة اي ر شػػة ػػي ايمدرسػػة األسبسػػشة :ايم ػراءة ،كايفتب ػػة ،كاإلمػػالء،
كايمحبدثػػة ،كايمحوكظ ػػبت ،كاإلن ػػربء ،كايمكاعػػد ،كت ػػد فػػؿ ػػركع اياغػػة اي ر شػػة كسػػب ؿ يإل صػػبح

اي شد كايت شر ايساشـ( .ايطب ي ك خركف)16 :2006 ،

أصالً :مفيصـ اإلمالء

اإلمالء "لغة" :فمػب كرد ػي يسػبف اي ػرب مػف مػبدة " أمػؿ ايرػيء :قبيػر يفتػب ،كأمػال :فأماَّػر،
ك ي ايترتشؿ  ( :ى ياش ٍماً ٍؿ ىكيًشُّري ًبٍي ى ٍد وؿ) (.اي مرة )282:

كحفى أ ك زشد :أف أما ٌؿ عاشر ايفتبب إظهبر ايتف شؼ ،كقبؿ ايوراء أماات عاشر يغة
أهؿ ايح بز ،ك ني أسد ،ك أماشت يغة ني تمشـ كقشس كتنزؿ ايمرف ايفرشـ بياغتشف م بن شتفل
ممب س ؽ أف ي اياغة اي ر شة

اشف شختاوبف نطمبن كشرترفبف ي ايد ية همب (أماى) ك(أماىؿ)

كفال ايو اشف شد ف عاى أف رخص شمكؿ قك ن شفتب خر كهذا ايمكؿ كهذا ا ختالؼ يشس

قبص انر عاى ا ختالؼ ي ايت رشؼ يإلمالء مد ت ددت اآلراء ي اينظر إيشر فوف مف نكف
اياغة اي ر شة( .ا ف منظكر)129:2000 ،
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ك بير كع إيى ايمرف ايفرشـ كفتب األصكؿ ي اياغة اي ر شة ن د مب شاي:
 اإلمالء م نى مب يشمبؿ قبؿ ت بيى        " : (. " 111111     اي مرة)282 :
 اإلمالء م نى قراءة ايمستماي (ايفبتب) يمف استمال  :قبؿ ت بيى " :كقىبيكا أىس ًبط يشر
ى
ى
ٍاألكيًشف ا ٍفتىتى هب ى ًهي تيماىى عاىٍش ًر ٍفرةن كأ ً
شال"( .ايورقبف) 5:
ىص ن
ى
ىى ى ٍ ى ي ى ى
 اإلمالء م نى اإلمهبؿ كايتأخشر :قبؿ ت بيى    " :(. "         ايرعد( ) 32 :أ ك
صكاكشف)40 :1999 ،

 ايرسـ ايصحشل يافامبت ،كايفتب ة ايصحشحة تفتب بيتدرشب ك ًايم ىراس ايمنظـ ،كراشة
ايفامبت ايصحشحة ،كا نت ب إيى صكرهب ،كمالحظة حرك هب مالحظة دقشمة ،كاستخداـ
أفثر مف حبسة ي ت اشـ اإلمالء؛ يتط ع صكر ايفامبت ي ايذهف ،كشص ل عند

ايطبيب مهبرات ي فتب ة ايفامبت رفؿ صحشل( .ايرب ي)17:1999 ،

ك مشع هذ ايم بني يمبدة تستخدـ ي اياغة كيفف سشبؽ ايفالـ هك ايذم شحدد كشديؿ

عاشر.
اإلمالء ااطالحاً:
-

ف ايرسـ ايفامبت ي اياغة اي ر شػة عػف طرشػؽ ايتصػكشر ايخطػي ي صػكات ايمنطكقػة،

رمػػكز تتػػشل يامػػبرئ أف ش شػػد نطمهػػب ط م ػبن يصػػكرتهب األكيػػى ،كذيػػؾ عاػػى ك ػػؽ ايمكاعػػد

ايتي كف هب عامبء اياغة( .ايديشمي كايكا اي)121:2003 ،

 -ه ػػي مه ػػبرة ش ػػتـ م ػػف خاليه ػػب تحكش ػػؿ األصػ ػكات ايمس ػػمكعة أك ايمنطكق ػػة إي ػػى رم ػػكزمفتك ػػة ،م ػػع م ارع ػػبة ص ػػحة ايرس ػػـ اإلمال ػػي ك مػ ػبن يامكاع ػػد اياغكش ػػة ايمت ػػبرؼ عاشه ػػب،
ككفكح ايخط؛ تحمشمبن ياوهـ ،كاإل هبـ( .اي ك ك)33: 2004 ،

 عاـ ير قكاعد محددة ،شتـ مف خاليهب ت رؼ فشؼ رسـ ايفامبت رسمبن إمال شػبن صػحشحبن؛هدؼ اكغ ايم نى ايمراد ك ؽ منظكمة يغكشة متفبماة( .حمبد ك خركف)12:2006،

اإلم ػػالء "ه ػػك ايم ػػدرة عا ػػى تحكش ػػؿ األصػ ػكات إي ػػى رم ػػكز مفتك ػػة ك ػػؽ قكاع ػػد مت ػػبرؼ
عاشهب ،تادم إيى ايوهـ كاإل هبـ"( .أ ك مندشؿ)27 :2006 ،
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كشرل (حاس ) 14 :2004 ،أف اإلمالء ايرسـ ايفتب ي "عماشة فتب شة تتطاب م مكعة

متفب رة مف ايمهبرات كايمدرات ايذهنشة كايسم شة كاي صرشة كايحرفشة كا نو بيشة مع مب يدل
ايورد مف خ رة سب مة تمفنر مف تحكشؿ ايصكرة ايصكتشة ايمسمكعة إيى صكرة خطشة مفتك ة".

ك بء ي ايم ب ـ ايتر كشة :ايمدرة عاى رسـ ايفامبت رسمبن دقشمبن ساشمبن ،بيطرشمة ايتي

اتوؽ عاشهب أهؿ اياغة مع ايتمفف مف استخداـ ايمهبرات ايخبصة هب ي فتب ة ايفامبت فتب ة
ساشمة( .ايامبني كاي مؿ)54 : 2003 ،

كشتفػػل مػػف ايت ػػبرشؼ ايسػػب مة أف اإلمػػالء شرػػتمؿ عاػػى عالقػػبت مرػػترفة تحػػدد موهػػكـ

اإلمالء كتتمثؿ شمب شاي:

 ايتصكشر ايخطي ي صكات ايمسمكعة أك ايمنطكقة. -اإلمالء عاـ ير قكاعد محددة.

 اإلمالء نظبـ ير أصكؿ ك ركع. -اإلمالء مهبرة.

 ايتصكشر ايخطي ي صكات ايمسمكعة أك ايمنطكقة. صحة ايرسـ اإلمال ي ك مبن يامكاعد اياغكشة.-

اكغ ايم نى ايمراد.

 -كفكح ايخط.

 تكظشؼ ايحكاس ي ت اشـ اإلمالء.كش رؼ اي بحث اإلمالء إ ار شبن أنر" :مطب مة رسـ فامبت اياغة اي ر شة ايمنطكقة نسؽ

ممصكد يامكاعد اإلمال شة ايمفكنة مف حركؼ كحرفبت ك ؽ مب اتوؽ عاشهب عامبء اياغة.
ثان اً :أىم ة اإلمالء ري اللغة الورب ة

يإلمالء أهمشة ف شرة شف ركع اياغة؛ ألنر ايكسشاة ايمهمة كاير شسة إيى ايت شر

ايفتب ي ،ك غنى عف هذا ايت شر ،هي مهمة مف حشث صكرة ايفتب ة مثاهب مثؿ ايمكاعد

اينحكشة كايصر شة ي ايفتب ة ،ك شراعشهب أغاب ايم امشف ي تدرشسهـ ياغة اي ر شة ،هي

هبدشة كمرردة يامبرئ ،كمشسرة كسهاة ايتنبكؿ يدل ايمت اـ ،يمد حظي مكفكع قكاعد اإلمالء

بهتمبـ ايم بمع اياغكشة كايماسسبت ايت اشمشة كايهش بت اي امشة ايمختصة بي ر شة كقفبشبهب،
فالن عف ايمختصشف مف أهؿ اي ر شة ،كايمهتمشف مكاعد اإلمالء كايفتب ة ،كمب ىتًىت محبك ت

اي بحثشف منذ مطاع ايمرف ايمبفي تتكايى ي تمدشـ ا قتراحبت عاى اختالؼ أرفبيهب (فتب،
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حكث ،ممب ت ،ممترحبت) ،كتنبمي عدد ايفتب ايم بصرة ايتي كقوهب أصحب هب عاى قكاعد

ايفتب ة حتى أر ت عاى م ة كخمسشف فتب بن( .عكاد)217 :2012 ،

رهدت ايفتب ة اإلمال شة ي ايسنكات األخشرة مف ايمرف ايمبفي اهتمبمبن متزاشدان يدل

اي بحثشف ،كايمتخصصشف منبهو كأسبيشب تدرشس اياغبت ي اي بيـ ،كتنبمي ايكعي مهبرة
ايفتب ة حتى احتات مفبف ايصدارة شف مهبرات اياغة ،كخالؿ عمػد ايثمبنشنبت حدثت تغششرات

كتحك ت

ذرشة ي اينظر إيى ايفتب ة ،ك يشبت ت اشمهب كت امهب ،كأسبيشب تطكشرهب عند

ايػصغبر ك ؽ مستكشبت متدر ة مف األداء .ك بينظر إيى نتب و اي حكث كايدراسبت اي ر شة
كاأل ن شة ايتي أ رشت ي هػذا ايمشػداف ،شالحظ أف هنبؾ تحك ن ي اهتمبـ اي بحثشف مف ايترفشز
عاى ايفتب ة ايشدكشة ( ايرسـ اإلمال ي يافامبت ) إيى ايترفشػز عاػى ايفتب ة ايت شرشة ،كمف

اينظر إيى ايفتب ة فنتبج ت اشمي إيي اينظر إيشهب ف ماشة ذهنشة إ داعشة ،كمف اقتصبر اي حث
عاى فتب ة ايف بر إيى ايت مؽ كايتكسع ي فتب ة ايصغبر ( .إ راهشـ)25 :2004 ،

كيإلمالء أهمشة نوسشة عظشمة بينس ة ياتامشذ ،بيتامشذ ايمبدر عاى ايفتب ة ايصحشحة

ايممركءة،

دشر تامي اي اـ ،كايتكاصؿ مع ايم اـ؛ مف خالؿ فتب بتر ي ايد بتر ،ك ي

ا خت برات ايتحرشرشة؛ شنمب اي ز أك ايف ؼ ي ايفتب ة شادم ألزمة نوسشة ش بنشهب ايتامشذ،

ير كر أنر أ فـ فتب ةن ك شستطشع تكصشؿ أ فبر أك ايت شر عف همر يم امر أك يغشر  ،ممب

شكق ر ي مرفالت نوسشة منهب ا نسحبب ايتدرش ي مف ايو بيشبت ايت اشمشة ثـ ا نطكاء
كا ن زاؿ ممب شادم ي اينهبشة ياتسرب ايدراسي( .ايوم بكم)37 :2008 ،

كشرل اي بحث أف امتالؾ ايتامشذ يمهبرات اإلمالء شسبعد عاى ايثمة بينوس كقدرتر

عاى متب ة اي ماشة ايت اشمشة دكف مربفؿ دراسشة أك نوسشة خبصة عندمب ن د أف مهبرات

اإلمالء ترت ط مع مشع ايمكاد ايدراسشة ،كاذا تمفف ايطبيب مف ايفتب ة ايصحشحة إف ذيؾ
شسبعد عاى ايمراءة ايساشمة ك هـ ايفامة أك اي ماة ايممركءة كهك مب سشن فس عاى أدا ر داخؿ

ايوصؿ كتوبعار مع ايمكاد ايدراسشة.

شف ركع اياغة ،هي مف األسس ايمهمة يات شر

تحت يؿ اإلمالء مفبنةن عظشمةن
ايفتب ي ،كاذا فبنت قكاعد اينحك كايصرؼ كسشاة يصحة ايفتب ة إع ار بن كارتمبقبن؛ إف اإلمالء

هي ايكسشاة يصحتهب مف حشث ايصكرة ايخطشة ،كهي كسشاة ا تصبؿ بيتراث ايمفتكب ،كاذا

فبف ا تصبؿ ايروهي شادم دك انر مهمبن ي نمؿ هذا ايتراث عف طرشؽ ايفامة ايمنطكقة ،إنر
مف ايمافد أف نمؿ ايتراث عف طرشؽ ايفامة ايمفتك ة أقكل كأصدؽ( .عطب)191:1999 ،
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ك رؾ أف ايخطأ اإلمال ي شرك ايفتب ة ،كقد ش كؽ هـ اي ماة ،فمب أنر شدعك إيى

احتمبر ايفبتب كازد ار ر( .إ راهشـ)193 :1968 ،

كتا ب اإلمالء ي ايمراحؿ ايتأسشسشة األكيى يدل ايتالمشذ دك نار أسبسشبن ي تفػكشف

مػستكشبتهـ اياغكشػة ػي ايمستم ؿ يذيؾ إنر مف ايم دم أخذ هذا ايمكفكع ايحسبس

شف

ا عت بر ،إف مرفاة اإلمالء هي مرفاة تأتي مف بب عدـ إتمبف مهبرة ت اشمشة أك عدـ
ايكصكؿ إيى حد ايفوبشة مف إتمبنهب كغبي ػبن شفػكف ايطبيب ممف ش بنكف مف ص ك بت ي ايت اـ

أم أنهـ شتمت كف مدرات حسشة كعماشة سكشة كيفنهـ شكا هكف ص ك بت محػددة ي ت اـ

ايمهبرات األفبدشمشة األسبسشة مثؿ ايمراءة كايته ة كايفتب ة كشمفف ايتغاب عاى هذ ايمرفاة

عػف طرشػؽ ايػت اـ اإلتمبني( .ايصكا ي)61 :2003،

كشرل اي بحث أف اإلمالء ت ت ر ايمشزاف ايذم مف خالير نمشس مستكل ايتامشذ ي اياغة

اي ر شة ،كذيؾ يمب تحممر اإلمالء ي إتمبف ركع اياغة اي ر شة األخرل كايتي تتمثؿ ي ايمراءة
كايفتب ة كايمحوكظبت كايت شر،

فامب أتمف ايتامشذ مهبرات اإلمالء إنر شفكف ممدكر ايفتب ة

رفؿ ساشـ كهك مب سشن فس عاى أداء قدراتر ي ايمراءة ايصحشحة شدان عف األخطبء ،كفامب

تمفف ايتامشذ مف إتمبف ايمراءة كايفتب ة إنر سكؼ شمتاؾ حصشاة يغكشة ف شرة تمفنر مف تكظشوهب

مف مكافشع ايت شر سكاء فبنت روكشة أـ فتب شة ،كاإلمالء شسبعد ايتامشذ عاى تطكشر ذاتر
كتفكشف رخصشتر كفامب تمفف ايتامشذ مف إتمبف قكاعد ايفتب ة رفؿ صحشل أص ل إمفبنر
اشصبؿ فرتر كايت شر عنهب رفؿ مرشل ،كغبي بن مب ن د أف مف شوتمد يمكاعد اإلمالء إنر شكا ر

مربفؿ ي ا تصبؿ كايتكاصؿ مع اآلخرشف كعدـ قدرتر عاى تكفشل فرتر بيرفؿ ايمنبسب،
كهذا شن فس عاى رخصشتر كأدا ر داخؿ ايوصؿ أك حتى ايم تمع ن د شغاب عاشر اي بنب

ا نطكا ي ،كمف ايمرفالت ايتي شكا ههب ايتامشذ ي ت اـ مهبرات اإلمالء ايطرشمة ايتي شتـ مف
خاليهب تدرشس اإلمالء ي مدارسنب هي ت تمد عاى ايطرشمة اي بدشة ايتماشدشة كعدـ تطرقهب إيى
مشع مهبرات اإلمالء كانمب تهتـ

ض ايمهبرات دكف األخرل.

ثالثاً :أىداؼ تدر س اإلمالء

كفمػػب ػػبء ػػي ايخطػػكط اي رشفػػة يمنهػػبج اياغػػة اي ر شػػة ك دا هػػب كايتػػي أعػػدهب ايورشػػؽ

ايػػكطني يم حػػث اياغػػة اي ر شػػة ك دا هػػب (عػػبـ  1999ـ) ػػي ك ازرة ايتر شػػة كايت اػػشـ كقىسػػـ أهػػداؼ
تدرشس اإلمالء إيى:
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أ -أىداؼ تدر س اإلمالء ري المرحلة األساس ة الدن ا الافصؼ مف ()4 -1
شتكقع مف ايتالمشذ ي نهبشة هذ ايمرحاة:

 ايتمفف مف فتب ة ايحركؼ ي مكاق هب ايمختاوة. -ايتمفف مف فتب ة ايحرفبت ايمختاوة عاى ايحركؼ.

 ايتدرشب عاى كفع ايردة كايمدة ي مفبنشهمب ايمنبس شف. -ايتدرشب عاى فتب ة ض ايمفبشب اإلمال شة ايما سة.

 ايتمفف مف فتب ة مب شماى عاشهـ مف فامبت ك مؿ قصشرة طرشمة( :اإلمالء ايمنمكؿ –اإلمالء ايمنظكر – اإلمالء غشر ايمنظكر).

 ايتدرشب عاى كفع ػض عالمػبت ايتػرقشـ( :ايوبصػاة – اينمطػة – اينمطتػبف اي أرسػشتبف– عالمة ا ستوهبـ – عالمة ايت ب).

 مراعبة اينظب ة ،ايترتشب ،كتط شؽ األصكؿ ايصحشحة ياخط اي ر ي. إفسبب ايمشـ كا ت بهبت شمب شماى عاشهـ.ب -أىداؼ تدر س اإلمالء ري المرحلة األساس ة الول ا للافصؼ ( )7-5
شتكقع مف ايتالمشذ ي نهبشة هذ ايمرحاة:

 .1ايت رؼ عاى ايمكاعد اإلمال شة ،كتكظشوهب ي ايفتب ة تكظشوبن ساشمبن.
 .2مراعبة كفع عالمبت ايترقشـ ي أمب فنهب ايمنبس ة.
 .3إفسبب موردات كترافشب يغكشة دشدة.

 .4إفسبب قشـ كعبدات إش ب شة مثؿ( :اينظب ة – ايترتشب – ايدقة .)...
 .5تنمشة ايمدرات عاى ايفتب ة خط شد.
رابواً :أسس اخت ار مصضصعات اإلمالء:

إذا أيحسف اختشبر قط ة اإلمالء ،فبف ي ذيؾ نوع ف شر ياتامشذ؛ كيهذا ش ب مراعبة مب

شأتي( :سالمة)10 :2003 ،

 .1أف تفكف ايمط ة رب مة؛ مب تحكشر مف م اكمبت طرشوة تزشد ي أ فبر ايتالمشذ كتمدهـ
ون ػػكف م ػػف ايخ ػ ػرة ،كأيػ ػكاف م ػػف ايثمب ػػة ،كم ػػف أحس ػػف اينم ػػبذج ايمحمم ػػة يهػ ػذا ايغ ػػرض:

ايمصص كا خ بر ايرب مة.

 .2أف تفػػكف متصػػاة حشػػبة ايتالمشػػذ ،مال مػػة يمسػػتكاهـ اي ماػػي ،مرت طػػة مػػب شدرسػػكنر ػػي
ركع اياغة ،كايمكاد األخرل.
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 .3أف تفػكف مورداتهػب كأسػػبيش هب سػهاة موهكمػػة ،ك شتسػع م ػبؿ ايمطػػع اإلمال شػة ياموػػردات
اياغكشة ايص ة ،اهب م ب ت أخرل ي مكفكعبت ايمراءة ،كاينصكص األد شة.

 .4أف تفكف منبس ة ياتالمشػذ ،مػف حشػث ايطػكؿ كايمصػر ،كشغػبيي ػض ايمدرسػشف شطشػؿ
ايمط ة ،ك هذا شستهاؾ ايكقت ايذم شن غي أف شصرؼ ػي منبقرػة ايمط ػة ،ك همهػب ،أك
ش اهب قصشرة شفشع عاى ايتالمشذ فثش انر مف ايوكا د.

 .5أ شتفا ػػؼ ايم ػػدرس ػػي ت ػػأيشؼ قط ػػة اإلم ػػالء ،شحر ػػد شه ػػب م مكع ػػة م ػػف ايمو ػػردات
ايخبص ػػة ،ايت ػػي شظنه ػػب مس ػػبعدة عا ػػى تث ش ػػت قبع ػػدة إمال ش ػػة ،ه ػػذا ايتفا ػػؼ ق ػػد شوس ػػد
األسػػاكب ،ػػؿ ش ػػب أف شفػػكف ايتػػأيشؼ أسػػاكب ط ش ػػي،

.6

ق ؿ فؿ ريء – ت اشـ

اخت بر.

تفاػػؼ شػػر ألف اإلمػػالء –

مػػبنع مػػف اختشػػبر قط ػػة اإلمػػالء مػػف مكفػػكعبت ايمػراءة ،ػػؿ ش ػػب هػػذا مػػع صػػغبر

ايتالمشذ.

 كشفشؼ( زقكت)217 :1999، .7أف تحتكم ايمط ة عاى ايهدؼ اإلمال ي ايمراد ت رشؼ ايتالمشذ ر.

 .8أ تحتكم ايمط ة عاى فامبت ربذة عف ايمبعدة ،ك خبصة ي ايمرحاة ا تدا شة.
 -كشذفر ( رفكاف)53: 2001،

 .9شوفؿ أف تحتكم قطع اإلمالء عاى ايمػشـ ،كايمثػؿ اي اشػب ،كمػب شتصػؿ ػبينكاحي ايمكمشػة
كايكطنشة كايدشنشة كاألخالقشة.

 .10شوفؿ األخذ آراء ايتالمشذ ،ي تحدشد ايمط ة اإلمال شة.

 .11أ تحتكم ايمط ة اإلمال شة عاى أفثر مف مهبرة ،ي ايكقت ذاتر.

 .12أف تي طى ايمط ة كحدة كاحدة؛ ال ش كز ايت ز ة.
 .13اختش ػػبر اي ػػنمط اي ش ػػد يامط ػػة شت ػػشل ايورص ػػة ياتالمش ػػذ ايت ػػدرب عا ػػى حس ػػف ا س ػػتمبع،
كايتوفشػػر ايسػػاشـ ،كاس ػػتن بط األحفػػبـ اي بم ػػة ،كشسػػبعد عاػػى ح ػػؿ ايمرػػفالت ،كايفتب ػػة

ايسرش ة ايصحشحة ايخبيشة مف األخطبء.
كشرل اي بحث أنر ش ب أف تخاك ايمط ة مف األيوبظ اي بمشة كأف تفكف ايمط ة كاحدة

كاحدة ،حشث ت طي ي درس كاحد ال تت زأ ،كأف شتحبرى ايم اـ إمالء موردات خبصة
بيمكاعد اإلمال شة كانمب تكفع ي مؿ كع برات ،كش ب أف تتنبسب مرة اإلمالء مع مستكل

ايتالمشذ كقدراتهـ اي ماشة كمستكاهـ اي امي ،ال ش كز إمالء تالمشذ ايمرحاة األسبسشة مرة مف
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مرحاة دراسشة أخرل كانمب تفكف مف نوس ايمنهو ايدراسي يهـ ،ك د مف تحدشد ايومرة كعرفهب
أمبمهـ كهذا شن فس بإلش بب عاى ايحبية اينوسشة ياتالمشذ.

خامساً :عالقة مبحث اإلمالء بغ ره مف المباحث األخرى

أ -الترامؿ ب ف اإلمالء صررصع اللغة الورب ة األخرى:

شحتبج ايتامشذ إيى ايمحب ظة عاى رخصشتر ،كذيؾ مف خالؿ مب شهدؼ إيشر استخداـ
أساكب ايتفبمؿ ،كمب شمدمر مف م برؼ متفبماة ،كمب شفس ر مف مهبرات متنكعة ،حشث تنمي
كان ر اي ماشة كاي سمشة ،كا نو بيشة كا

كايمبدشة( .م برؾ)89 :1988 ،
كغبشة اإلمالء

تمبعشة ،ك ذيؾ شسهؿ ايتفشؼ مع ش تر ا

تمبعشة

تمؼ عند ايحدكد ايمرش ة يافتب ة ايصحشحة يافامبت ،كيفف شمفف أف

تسبهـ ي نبء ايمنهو ايتفبماي شف ركع اياغة اي ر شة ،كهك مب شسمى بيتفبمؿ شف اإلمالء
كايمكاد ايمختاوة األخرل ،إذ شمفف اتخبذ اإلمالء كسشاة إيى أيكاف مت ددة مف اينربط اياغكم،

كايى فسب ايتالمشذ فثش انر مف ايمهبرات ،كاي بدات ايحسنة ي ايفتب ة كايتنظشـ ،كهذ ايوركع

ايتي شن غي ر طهب بإلمالء هي:

 التوب ر :مط ة اإلمالء اي شدة ا ختشبر مبدة صبيحة يتدرشب ايتالمشذ عاى ايت شرايروكم بألس اة كايمنبقرة كايت شر ايفتب ي ،بيتاخشص كاينمد كاإل ب ة عف األس اة

فتب ة فمب أف ايفتب ة تمفف ايطبيب مف ا طالع عاى أ فبر غشر(.عبمر)87 :2000،

كشمفف يام اـ أف ش مع األخطبء اإلمال شة؛ ايكاردة ي مكفكعبت ايت شر؛ ي فراسة

خبصة تمهشدان ي ال هب شمب د( .اي ك ك)39 :2004 ،

 القراءة :ت اـ ايمراءة هك ايذم يشك د ايدا ع ي نوكس ايتالمشذ يفي شت امكا ايفتب ة،كايترفشز ي ايتدرشب عاى ايمراءة ،ير أثر كافل ي إفسبب األطوبؿ ايمدرة عاى
ايفتب ة كايمراءة أيـ ايمهبرات :بيمراءة كايفتب ة شاثر فؿ منهمب ي اآلخر( .ع د ايم شد،
)208 :2005

 الثقارػة الوامػة :مط ػة اإلمػالء ايصػبيحة كسػشاة م دشػة إيػى تزكشػد ايتالمشػذ ػأيكاف مػػفايم ر ة ،كايى ت دشد م اكمبتهـ ،كزشبدة صاتهـ بيحشبة( .سالمة)11 :2003 ،

 الخط :شن غي أف شحمؿ ايتالمشذ دا مبن عاى ت كشد خطهـ؛ ي فؿ عمؿ فتب ي؛ كأفتفكف فؿ ايتمرشنبت ايفتب شة تدرش بن عاى ايخط اي شد ،كمف خشر ايورص ايمال مة يهذا

ايتدرشب درس اإلمالء ،كمف أحسف ايطرؽ ايتي شت هب ايمدرسكف يحمؿ ايتالمشذ عاى
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هذ اي بدة محبس تهـ عاى ايخط ،كمراعبة ذيؾ ي تمدشر در بتهـ ي اإلمالء.

(إ راهشـ)195 :1968 ،

 الميارات صالوادات المحمصدة :ي درس اإلمالء م بؿ متسع ألخذ ايتالمشذ فثشر مفاي بدات ،كايمهبرات .وشر ت كشد ايتالمشذ كدة اإلصغبء ،كحسف ا نت ب  ،كا ستمبع،
كاينظب ة ،كايتنسشؽ ،كتنظشـ ايفتب ة؛ بستخداـ عالمبت ايترقشـ ،كمالحظة ايهكامش
كتمسشـ ايفالـ مرات كنحك ذيؾ( .سالمة)11 :2003 ،

 -األناش د صالمحفصظات :ت ت ر األنبرشد كايمحوكظبت مبدة خص ة يم بي ة

ض

ايمف بشب اإلمال شة ايكاردة شهب .فمب أف حوظ اينصكص األد شة شسهـ ي تفكشف صكر
ذهنشة ياموردات ايص ة كايحركؼ ايمترب هة ،كشمفف يام اـ صشبغة

اإلمال شة عاى رفؿ نرشد؛ يشسهؿ حوظهب كتط شمهب.

ض ايمكاعد

 -النحص :إف فثش انر مف ايفتب ة م ني عاى أصكؿ نحكشة ،كمثبؿ ذيؾ( :زمال هـ،

كزمالاهـ ،كزمالءهـ) حشث شتغشر رسمهب تغشر مكق هب اإلع ار ي .يذا شن غي اير ط شف

اإلمالء كاينحك ي ايمراحؿ ايت اشمشة.

 الارؼ :كشتمثؿ ذيؾ ي قبعدة األيؼ اياشنة ي نهبشة ايفامة ايثالثشة ايم ر ة ،حشثشتغشر رسمهب حسب أصاهب ،تفتب عاى صكرة ايشبء؛ إذا فبنت منما ة عف شبء ،نحك

"رمى" كقب مة؛ أف فبنت منما ة عف كاك ،نحك ""دعب"( .اي ك ك)40 :2004 ،

 -األاصات :تتحكؿ ايسشف إيى صبد ي اياوظ؛ إذا كق ت

د حرؼ مف حركؼ

ا ست الء ،فبيطبء مثالن تاوظ فامة "ايسراط" هفذا "ايصراط"(.ايحمكز)2 :1989 ،

 -القاة :شمفف أف تفكف ايمصة درسبن مف دركس اإلمالء ايمنظكر؛ حشث ش د األطوبؿ

يذة كشمفف أشفبن أف ت د ايمصة م ب ن كاس بن ياتدرب عاى ايمهبرات اإلمال شة ايمختاوة
ي فتب ة مراتهب كأسبيش هب( .سمؾ)617 :1979 ،

يػػذيؾ ش ػػب ا هتمػػبـ بيف ػ ؼ اإلمال ػػي يامت امػػشف كايترفشػػز عاش ػر مػػف ق ػػؿ كاف ػ ي

ايمن ػػبهو كايمر ػػر شف ايتر ػػكششف ،كشمف ػػف ر ػػط اإلم ػػالء ػػبيمكاد ايد ارس ػػشة األخ ػػرل مث ػػؿ :ايتر ش ػػة

اإلس ػػالمشة حش ػػث تف ػػكف اينص ػػكص ايمرنش ػػة كايمص ػػص ايدشنش ػػة م ػػبدةن خصػ ػ ةن؛ يم بي ػػة ػػض
ايمهػػبرات اإلمال ش ػػة ،ف ػػذيؾ كايرشبف ػػشبت خبص ػػة ػػي ح ػػؿ ايمس ػػأية ايحس ػػب شة اياوظش ػػة ،كايمػ ػكاد

ا

تمبعشة فمب ي ايتبء ايم سكطة ي مدشنة شت يحـ كايتػبء ايمر كطػة ػي مدشنػة غػزة كاي اػكـ

ي حبية ايهمزة ايمتطر ة ي ايموبهشـ ايتبيشة" :ايمرمء ،كاألم بء ،كاألعفبء".
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ب -الترامؿ ب ف اإلمالء صالمصاد الدراس ة األخرى:
اياغة اي ر شة كسشاة يدراسة ايمكاد األخرل ،كهي كسشاة أكيى يمراءة م ار ع هذ ايمكاد،

ك همهب ،كشمفف يإلمالء أف شا ب دك انر ف ش انر ي ر ط اياغة  :كررح مكفكعبتهب اي ر شة بيمكاد

ايدراسشة اآلتشة( :إ راهشـ)45 :1968 ،

 الترب ة اإلسالم ة :شتـ اير ط شف ايتر شة اإلسالمشة كاإلمالء ،كذيؾ مػف خػالؿ مسػبعدةايطا ة عاى ايتمششز شف فتب ػة ايمصػحؼ ،كايفتب ػة ا صػطالحشة ،فمػب شمفػف أف تفػكف

اينصكص ايمرنشة كايمصص ايدشنشة مبدة خص ة يم بي ة ض ايمهبرات اإلمال شة.

 الر اضػػػ ات :تظهػػر أهمشػػة اإلمػػالء ػػي ايرشبفػػشبت عنػػدمب شخطػػئ ايطبيػػب ػػي فتب ػػةض ايموردات ايكاردة ي ايمسػب ؿ اياوظشػة ،ممػب شنرػأ عنػر تغششػر ػي اسػتراتش شة حػؿ

هذ ايمسأية.

كشمف ػػف اعت ػػبر ايمص ػػص ايمتف ػػمنة يامو ػػبهشـ ايرشبف ػػشة م ػػبدة خصػ ػ ة إلمال ه ػػب عا ػػى

ايطا ػػة فمػػب ػػي مهػػبرة "ايمػػدة" اي ػكاردة ػػي موهػػكمي "اآلحػػبد كاآل ؼ" أك ايهم ػزة ايمتكسػػطة ػػي
موهػػكـ "ايم ػػبت" كتنوشػػذ ػػض األي ػػبب اياغكشػػة ،ايتػػي تسػػبعد ايطبيػػب عاػػى ايكصػػكؿ إيػػى عػػدد

محدد ،كذيؾ مف خالؿ فتب ة ض ايموردات اإلمال شة ك ؽ سمبعهب.

 الولصـ :كتتفل اي القة شف اإلمالء كاي اكـ مف خالؿ ايتدرشب عاى ا ست مبؿ اياغػكمايصػػحشل يامصػػطاحبت اي امشػػة ،ممػػب شس ػػبعد عاػػى ايكفػػكح ايوفػػرم .كشمفػػف م بي ػػة
ػػض ايمو ػػبهشـ اي امش ػػة إمال ش ػبن ،فم ػػب ػػي حبيػػة ايهمػ ػزة ايمتطر ػػة ػي ايمو ػػبهشـ ايتبيش ػػة

":ايمػػرمء كاألم ػػبء كاألعفػػبء  :كشمفػػف أشف ػبن صػػشبغة ػػض ايمصػػص اي امشػػة ايتػػي
تتفمف ايمهبرات اإلمال شة( .اي ك ك)42 :2004 ،

 الدراسػػػات االجتماع ػػػة :شمف ػػف يام ا ػػـ أف شتخ ػػذ م ػػف ايم ػػدف مح ػػك انر يت ػػدرشس ايمه ػػبراتاإلمال ش ػ ػػة ،كذي ػ ػػؾ م ػ ػػف خ ػ ػػالؿ تكظشو ػ ػػر ألس ػ ػػاكب ي ا ػ ػػب األدكار ،كشمف ػ ػػف اتخ ػ ػػبذ ه ػ ػػذ

ايمكفكعبت مبدة يإلمالء ،مثؿ ايتبء ايمر كطة ي فامة "غزة".

 اللغػػة اإلنجل ز ػػة :فمػػب أف هنػػبؾ ػػض ايص ػ ك بت ػػي اإلمػػالء بياغػػة اي ر شػػة فػػذيؾشك ػػد ص ػ ك بت ػػي اياغػػة اإلن اشزشػػة؛ تتمثػػؿ ػػي ايت ػرقشـ كايػػر ط ػػشف ايصػػكر ايمت ػػددة
ياحػػرؼ ايكاحػػد ػػي ايرػػفؿ ك ػػي ايصػكت ايمنطػػكؽ ت ػبن يػػنظـ اياغػػة اإلن اشزشػػة .كشمفػػف
تكظشؼ ذيؾ ي إقنبع ايطبيب أف هذ ايص ك بت يشست ي اياغة اي ر شة مط ،كيفنهػب
ي مشع اياغبت.
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 الترب ة الفن ػة :شمفػف تكظشػؼ ػركع ايوػف ػي خدمػة اإلمػالء ،كذيػؾ مػف خػالؿ تصػمشـأنر ػػطة نش ػػة تتن ػػبكؿ ايت رش ػػؼ بيمه ػػبرات اإلمال ش ػػة ،كذي ػػؾ بس ػػتخداـ األكراؽ ايماكن ػػة

كايصاصػ ػػبؿ كايخرػ ػػب كايواػ ػػشف كايم سػ ػػمبت اإلمال شػ ػػة ،كشمفػ ػػف أشف ػ ػبن تػ ػػأيشؼ قصػ ػػص

ت اشمشة تتنبكؿ ايمهبرة ايمطاك ة ،كمف ثـ تصمشـ غالؼ يهذ ايمصة.

كشتـ تكظشؼ ايتر شة ايحرفشة كايمكسشمشة ،مف خالؿ ايتدرشب عاى تردشػد أنبرػشد ت اشمشػة

تتفمف ايمهبرات اإلمال شة حرفبت إشمب شة ،أك ب ست بنة بألدكات ايمكسشمشة اي ش شة.

فمب شمفف تنمشة سمبت ايطالقة ،مف خالؿ عمؿ رسكمبت نشػة تتنػبكؿ ذفػر أف ػر عػدد

مف ايفامبت ايداية عاػى ايمهػبرة ايمطاك ػة ،فرسػـ ايرػ رة كايت شػر عنهػب فامػبت تتفػمف مهػبرة
ايالـ ايرمسشة كايالـ ايممرشة ( .فؿ)385 :1999 ،

 الترب ػػة الر اض ػ ة :شمفػػف تكظشػػؼ ايتر شػػة ايرشبفػػشة يخدمػػة اإلمػػالء ،كذيػػؾ مػػف خػػالؿاألنر ػػطة ايمر ػػكقة؛ ف ػػأف نمس ػػـ ايتالمش ػػذ يم مكع ػػبت ،ف ػػؿ م مكع ػػة يه ػػب رم ػػز ح ػػرؼ
ه ػػب ي ،أك اسػػـ رخصػػشة إسػػالمشة ،تنطاػػؽ ايم مكعػػة ياس ػ بؽ عنػػد ر ػػع هػػذ ايال تػػة

ايخبصة ر( .اي ك ك)44 :2004 ،

كشػ ػػرل اي بحػ ػػث أف اإلمػ ػػالء ترتفػ ػػز عاشػ ػػر مهػ ػػبرات اياغػ ػػة اي ر شػ ػػة ،فمػ ػػب أف ايمهػ ػػبرات

اإلمال شة تن فس عاى أداء ايمت اـ ي ايمكاد ايدراسشة األخرل كاتمبنر يهب كزشبدة تحصشار شهب.

سادساً :أنصاع اإلمالء

شمسـ ايتر كشكف اإلمالء إيى أر ة أنكاع ت دأ مف ايسهؿ إيى ايص ب ،كهنبؾ أر ة

طرؽ م رك ة يتدرشس اإلمالء اي ر ي ،يفؿ منهب أساكب شنوذ ر كشتحدد ي فك ر اإلمالء .
إذا نمؿ ايتالمشذ ايفامبت مف ايس كرة أك مف قب مة تفـ عددان مف ايفامبت اي دشدة،

د

إمالء منمك ن ،كهذا اينكع أيحؽ بإلمالء
قراءتهب كمنبقرة م نبهب ،كه بء ايفامبت اي دشدة يسمى
ن
عاى س شؿ ايم بز ،ألنر شك د مماي كمستماي ،كيفنر ع برة عف نسخ مك ر شتـ تحت
إرراؼ ايم اـ.

كاذا سػػبر ايػػدرس عاػػى نوػػس ايخطػكات ايسػػب مة ،ثػػـ أخوػػى ايم اػػـ ايمط ػػة كقػػبـ إمال هػػب

ػالء منظػػك انر ،كاذا يػػـ شرػػبهد ايتالمشػػذ ايمط ػػة ،كافتوػػى ايمػػدرس مراءتهػػب عا ػى مسػػبمع
يس ػمي إمػ ن
ايتالمشػػػذ كمنبقرػػػة ايم نػ ػػى ،كه ػ ػػبء ػػػض ايفامػ ػػبت ثػ ػػـ أمالهػػػب عاػ ػػى تالمش ػػذ  ،هػػػك اإلمػ ػػالء
ا ستمبعي.

أمػػب اينػػكع اي ار ػػع شمػػكـ ايم اػػـ شػػر إعػػداد قط ػػة ترػػتمؿ عاػػى مرػػفالت إمال شػػة شفتوػػى

مراءته ػػب عا ػػى ايتالمش ػػذ س ػػمبعشبن ،كمنبقر ػػة ايم ن ػػى ،دكف ت ػػرض يه ػػبء ايفام ػػبت ،ث ػػـ شما ػػي
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ايمط ػػة عا ػػى ايتالمش ػػذ ه ػػدؼ تحدش ػػد األخط ػػبء يم بي ته ػػب ػػد ذي ػػؾ ،كه ػػذا شس ػػمى ػػبإلمالء
ا خت برم ( .أ ك صكاكشف)43 : 1999 ،

سابواً :اإلمالء المنظصر:

ك شر ش رض ايم اـ ايمط ة اإلمال شة عاى ايس كرة ،أك ي ايفتبب ،أك طبقة –

كشفاوهـ مراءتهب كشنبقرهـ ي م نبهب ،كته ي فامبتهب روكشبن مف اينص ،ثـ مف ايذافرة ،ثـ

تح ب عنهـ ،كشأخذ ايم اـ ي إمال هب عاشهـ ( .ب ر)208:2002 ،

ي هذا اينكع مف اإلمالء كا د تر كشة نب ة ،تسبعد عاى رسـ ايفامة كتث شت صكرتهب

ي أذهبف ايتالمشذ ،تفرار اينظر إيى ايفامبت ش ؿ ايتامشذ شتصكر رفاهب تط ع صكرهب ي
ذافرتر ،ثـ تأتي ايخطكة ايالحمة كهي اخت بر ي ايمط ة؛ ياتأفد مف رسكخ صكر ايفامبت ي

عمار ،كهذا اينكع مف اإلمالء شتنبسب مع تالمشذ ايصؼ ايثبيث ،إذا فبف مستكاهـ مرتو بن ،أك

خصكصب إذا فبف مستكاهـ
ايصؼ اي ار ع ،كشمفف امتداد ياصؼ ايخبمس عند ايحب ة،
ن
ف شونب.
مم زاتػػػػو :
 .1ش د خطكة متمدمة نحك م بنبة ايتالمشذ مف ايص ك بت اإلمال شة كا ست داد يهب.

 .2شحمؿ ايتالمشذ عاى دقة ايمالحظة ،ك كدة ا نت ب  ،كاي راعة ي أف شختزف ي ايذافرة
صكرة ايفتب ة ايصحشحة يافامبت ايص ة ،أك ايتي س ؽ فتب تهب مف ق ؿ.

 .3ي هذا اينكع مف اإلمالء تدرشب ّْدم عاى إعمبؿ ايوفر ،كرحذ ايذافرة غرض اير ط
شف اينطؽ كايرسـ اإلمال ي ( .ايمهبرات اإلمال شة كأسبيشب تدرشب ايتالمشذ عاشهب مكقع

اياغة اي ر شة)( .اي ة)438:2000 ،
أىداؼ تدر س اإلمالء المنظصر:

 ترسشخ صكر ايفامبت عف طرشؽ ايتذفر اي دم. ايمسبعدة عاى تنمشة مهبرات ايتالمشذ ي ايمالحظة كايفتب ة دقة.-

شر تدرشب عاى حسف اإلصغبء كحسف ايخط ،حبؿ فتب ة ايم اـ يامط ة خطٌ شد .

 إفسبب ايتالمشذ ثركة يغكشة ،كذيؾ مف خالؿ ت ٌرؼ م بني ايموردات ايص ة.(ظب ر كايحمبدم)304:1984،
 -إنر خطكة تمدمشة ي م بنبة ايتامشذ ايص ك بت اإلمال شة ،كايتهشا يهب.

48

-

إنر شحمؿ ايتامشذ عاى دقة ايمالحظة ،ك كدة ا نت ب كاي راعة ي أف شختزف ي ذهنر

ايصكر ايفتب شة ايصحشحة يافامبت ايص ة أك اي دشدة.

 -أف شر رحذان ياذافرة ،كتدرش بن

اإلمال ي( .سالمة)15 :2003 ،

دشبن عاى إعمبؿ ايوفر ،يار ط شف اينطؽ كايرسـ

 إفسبب ايتالمشذ ثركة يغكشة كذيؾ مف خالؿ ت رؼ م بني ايموردات ايص ة.(اي ك ك)49 :2004 ،

خطصات تدر س اإلمالء المنظصر:

صتس ر خطصاتو على النحص التالي( :جابر)210،209:2002،
 -ايتمهشد يادرس.

 -قراءة ايمط ة ق ارءة كافحة.

 قراءة ايتالمشذ ايمط ة مع ايتوسشر فامبتهب ايص ة ،كم بنشهب ايفاشة كاي ز شة ،كتمفشفا ستغنبء عف هذ ايخطكات إذا فبنت ايمط ة م رك ة مس مبن.

 ايتدرشب اي ماي عاى فتب ة ايفامبت ايص ة ي ايمط ة تدرش بن فب شبن. -ايتهشا يفتب ة ايمط ة اإلمال شة.

 ح ب ايمط ة عف أنظبر ايتالمشذ أك محكهب ،إذا فبنت مفتك ة عاى ايس كرة. إمالء ايمط ة د قراءتهب. -تصحشل ايد بتر.

كشوفؿ أشفب تن شر ايتالمشذ عاى مراعبة عالمبت ايترقشـ أثنبء ايفتب ة ،إفب ةن إيى

ا ست بنة

ض ايكسب ؿ ايت اشمشة ايداعمة يتذفر ايموردات ايص ة.

ثامناً :الميا ارت اإلمالئ ة

ايمهبرات اإلمال شة ايممررة ياصوكؼ ايثالثة األكيى مف ايمرحاة األسبسشة:

شك د إمالء بيموهكـ ايمت برؼ عاشر ي تاؾ ايصوكؼ كانمب ايمك كدة ع برة عف

مهبرات فتب شة شتدرب عاشهب ايطا ة تتفمف مب شاي:

 ايمػد ،ايتنػػكشف ،ايحػركؼ ايرمسػػشة كايحػركؼ ايممرشػػة ،ايتػبء ايمر كطػػة كايتػبء ايم سػػكطة،ايهبء خر ايفامة ،كايحركؼ ايمترب هة بيرفؿ ايمختاوة بياوظ كاي فس.
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كممب ت در اإلربرة إيشر أف هذ ايمهبرات تترؾ يتمدشر م امي اياغة اي ر شة إذ

شك د

ممررات إمال شة كافحة ي تاؾ ايصوكؼ مثامب هك ايحبؿ ي بقي صوكؼ ايمرحاة األسبسشة
األخرل ( .أ ك صكاكشف) 121 :1999 ،

كشتنبكؿ اي بحث ي هذ ايدراسة ض ايمهبرات اإلمال شة كايتي تتمثؿ شمب شاي:
 -ايػػالـ ايرمسػػشة ،ايػػالـ ايممرشػػة ،ايتػػبء ايمر كطػػة ،ايتػػبء ايم سػػكطة ،ايهػػبء خػػر ايفامػػة،

تن ػػكشف ايو ػػتل ،تن ػػكشف ايف ػػـ ،تن ػػكشف ايفس ػػر ،م ػػد األي ػػؼ ،م ػػد ايػ ػكاك ،م ػػد ايش ػػبء ،اي ٌر ػػدة،

ايح ػػركؼ ايمتر ػػب هة رس ػػمبن ايمختاو ػػة يوظػ ػبن ( د ،ذ ،ر ،ز ،ج ،ح ،خ ،س ،ش،

ص ،ض ،ع ،غ ،ط ،ظ ،ؼ ،ؽ ،ت ،ث ،ف ،ب)  ،ايحركؼ ايمترب هة يوظػبن
ايمختاوة رسمبن( غ ،ؽ ،س ،ش ،ت ،ث)  ،همزة ايكصؿ ،همزة ايمطع.

 ر ؼ ندرب التالم ذ على ارتساب الميارة اإلمالئ ة؟شمر ايتدرشب عاى ايمهبرة مراحؿ هي:
 ش ب أف شمر ت اشـ اإلمالء بستخداـ ايتامشذ ألفثر مف حبسة (شربهد ايفامة ،شستمع-

ينطمهب ،شنطمهب كشفررهب ،شحااهب صكت مسمكع ،ثـ شفت هب).

شتدرب ايتامشذ مف خالؿ ت اشـ اإلمالء ايمنظكر عاى تذفر ايفامبت كفشوشة فتب تهب بيتامشذ
شربهد ايفامة ثـ تختوي مف أمبمر ،شحااهب بيسمبع مط شتدرب عاى ايتحاشؿ ايسمبعي

كتذفر ايفامة ،شفت هب ثـ ش ار ع مب فت ر بيتحاشؿ ايصكتي( .سالمة)27 :2003 ،

كمم ػػب سػ ػ ؽ شتف ػػل أف ه ػػذا اين ػػكع شتنبس ػػب مػ ػع ايص ػػؼ ايث ػػبني ،كايثبي ػػث كاي ار ػػع؛ ألف
تػػدرشب ايصػػوشف األكؿ كايثػػبني عاػػى اإلمػػالء ايمنمػػكؿ فػ و
ػبؼ إيػػى حػ ٌػد مػػب ،كهػػي نوػػس خط ػكات
طرشمػػة تػػدرشس اإلمػػالء ايمنمػػكؿ؛ إ أنػػر ػػد ا نتهػػبء مػػف ايم ػراءة ،كمنبقرػػة ايم نػػى ،كته ػػي

ايفامبت ايص ة كنظب رهب ت رز عاى ايس كرة ثـ تيح ب ايمط ة عف ايتالمشذ ،ثـ تماى عاشهـ.
تاسواً :طرائؽ تاح

اإلمالء:

و
رفؿ عبـ ،ك ي م بؿ
تيمثؿ عماشة ايتصحشل مدخالن مهمبن يتطكشر اي ماشة ايت اشمشة
و
رفؿ خبص؛ إذ تيمفف ايم اـ مف ايكقكؼ عاى ط ش ة األخطبء اإلمال شة
ايفتب ة اإلمال شة

ايرب ة يدل ايتالمشذ ،كم ر ة أس ب هب ،كمف ث ٌـ اي مؿ عاى تصحشل مسبرهب ،كتك شههب ايك هة
ايساشمة كي ؿ أحسنهب أ شاتزـ ايم اـ كاحدة منهب صوة دا مة مطردة ،ؿ شراكح شنهب عاى

حسب مب ش ار مف مستكل ايوصؿ أك مستكل ايمط ة أك نكعشة ايطا ة.
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كمف ط ار ؽ تصحشل اإلمالء مب شاي:
 -تاح

أ -تاح

المولـ للنص اإلمالئي :كشتـ طرشمتشف همب:

المولـ داخؿ الاؼ:

ك ي هذ ايطرشمة ،شمكـ ايم اـ تصحشل فراسة فؿ تامشذ أمبمر ،ي حشف شرغؿ بقي

ايتالمشذ مؿ خر فبيمراءة ،أك ايفتب ة ي فراسة ايخط ،كمف أهـ مزاشب هذ ايطرشمة أنهب تررد
ايتامشذ إيى خط ر أك ن أكؿ ،كتر ر مرب ايم اـ منر كصاتر ر ،فمب أنهب تتشل يام اـ ا طٌالع

ايم برر عاى مستكل ايتالمشذ ،كدر ة تمدمهـ ،كمهبرتهـ ي ايفتب ة اإلمال شة أك ف وهـ شهب.

( أحمد)278:1979 ،

كشنط ؽ هذا اينكع مف ايتصحشل مع ايم تد شف ايذشف قد

أخطب هـ أنوسهـ ( .ظب ر كايحمبدم)308:1984،

تاهاهـ قدراتهـ يتصحشل

ممب شاخذ عاى هذ ايطرشمة فكنهب تحتبج إيى ايكقت ك هد بينس ة يام اـ ،كقد

ايزمف يتصحشل مشع فراسبت ايتالمشذ ،إفب ة إيى

تصحشل ايم اـ فراسبت زمال هـ( .زقكت)223:1999،

ب -تاح

نكح

شتسع

ض ايتالمشذ إيى اياهك ي أثنبء

المولـ خارج الاؼ:

كهذ ايطرشمة مرشحة يام اـ ،حشث شتـ تصحشل ايفراسبت ياتالمشذ ي أكقبت راغ ايم اـ
كخبرج ايصؼ ،إذ شفتب ايم اـ ايصكاب كؽ ايفامة ايخطأ ،ثـ ش شدهب يهـ ي أكقبت حمة،

حشث شفاوهـ تصكشب ايفامبت ايخطأ عدة مرات ي ايصوحة ايممب اة؛ حتى شت كد ايتالمشذ عاى

فتب تهب( .زقكت)223:1999،

كمف مزاشب هذ ايطرشمة أنهب أفثر ايطرؽ دقة ،كأفمنهب نتش ة( .اي ة)197:1999 ،
فمب أنهب منبس ة يام تد شف ،حشث تكقؼ ايم اـ عاى األخطبء فؿ تامشذ ،كمتب ة تمدمر،

كت ر ر أس بب ف ور ،كمف ثـ م بي ة نكاحي اينمص ي فتب تر( .عبمر)96:2000،
فذيؾ أف شصحل ايم اـ ايفراسبت خبرج ايصؼ،

شدان عف ايتالمشذ ،كشفتب يهـ

ايصكاب عاى أف شفاوهـ تفرار ايفامبت ايتي أخطأكا شهب ،كهذ هي ايطرشمة ايرب ة كهي أقؿ
ب دة مف سب متهب ،كمف مزاشب هذ ايطرشمة أنهب دقشمة تتفمف تصحشل فؿ األخطبء ،كتمدشر

مستكل فؿ تامشذ كم ر ة نكاحي قصكر كف ور ،كيفف شاخذ عاشهب أف ايوترة شف خطأ ايتامشذ

ي ايفتب ة كم ر تر ايصكاب قد تطكؿ .فمب أنهب ت ؿ ايتامشذ سا شبن كايم اـ هك محكر اي ماشة

ايتر كشة ،عالكة عاى صدمة ايتامشذ اينوسشة عندمب شت رؼ إيى أخطب ر د ة كاحدة.

(ايفخف)105 :1983 ،
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كمف ا نتمبدات ايمك هة إيى هذ ايطرشمة أنهب تفاؼ ايم اـ ت بن فثش انر ،ك تن ر ايتالمشذ

تن شهبن فب شبن ألخطب هـ ،فمب قد تطكؿ ايمدة شف خطأ ايتامشذ ،كم ر تر ياصكاب ؛ كذيؾ يتأخر

ايفراسبت عند ايم اـ( .أحمد)279:1979 ،
فمب أنر

شنصل بستخداـ هذ ايطرشمة إ

عند تصحشل ا خت برات ايرهرشة أك

ايوصاشة؛ ألنهب ترد فكيهـ كتاوت انت بههـ يم ر ة أحمشة فتب تهب( .ايحر)14،15:2001 ،

كشمفنؾ تال ي هذ اي شكب بإلسراع ي تصحشل ايفراسبت ،كاعبدتهب ياتالمشذ ؛ ي ال شث ت
شحرمهـ ذيؾ مف ايتدرشب ايفب ي عاى مهبرات

ايخطأ ي أذهبف ايتالمشذ يوترة طكشاة كيفي

اإلمال شة ،كمف ايموشد أشفبن أف شنبقرهـ ايم اـ ي أخطب هـ ؛حتى تتحمؽ ايوب دة ايمر ٌكة مف
ايتصكشب( .حمبد ك خركف)42:2006،
تاح

أ -تاح

التلم ذ للنص اإلمالئي:

التلم ذ خطهه بنفسو :

ك ي هذ ايطرشمة شمكـ ايتالمشذ تصحشل فراسبتهـ أنوسهـ ،كذيؾ ممبرنة شف مب فت ك

ي فراسبتهـ ،كايمط ة ايم ركفة عاى ايس كرة ( .ع د اي بؿ ،ب .ت)125:

كمف محبسف هذ ايطرشمة أنهب ت ٌكد ايتامشذ دقة ايمالحظة ،كايثمة بينوس ،فمب ت ٌكد
ايصدؽ ،كاألمبنة ،كتمدشر ايمساكيشة ،كا عتراؼ بيخطأ( .ايس دم ك خركف)45:1992،
كهذ ايطرشمة مرشحة يام اـ ،فمب تحث ايتالمشذ عاى اينربط كايتوفشر ي ايفتب ة

كقكاعدهب( .األسمر)16 : 1988 ،

كيفي ش مؿ ايم اـ عاى تال ي هذ ا نتمبدات ،عاشر مراق ة ايتالمشذ ي أثنبء تصحشحهـ
؛ ي ال شتغبفى عف هوكاتر ،ك متب ة تصحشل ايتالمشذ ؛يشت رؼ مدل قدرتهـ عاى افتربؼ

أخطب هـ أنوسهـ( .حمبد ك خركف)43:2006،
ب -التبادؿ الثنائي ري تاح

التالم ذ :

كتمكـ هذ ايطرشمة عاى ت بدؿ ايتالمشذ فراسبت اإلمالء شمب شنر ؛ يشصحل فؿ منهـ

فراسة زمشار ،كذيؾ بيممبرنة شف مب فت ر ،كنص اإلمالء ايمك كد أمبمر ،كمف ثـ تيرد ايفراسبت
إيى أصحب هب يتصكشب أخطب هـ ،كمف مزاشب هذ ايطرشمة أنهب تيحشي ايثمة ي نوس ايتامشذ،
كتر ر بنر ش بكف أستبذ ( .ع د اي بؿ ،ب .ت )125:

فمب أف شهب تدرش بن عاى إصالح أخطبء اآلخرشف؛ تزشد خ راتر ،كيفف هذ ايطرشمة

تخاك مف محبذشر ،حشث يشاخذ عاشهب إذفبء ركح ايتنب س غشر ايمحمكد أحشبنبن شف ايتالمشذ
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ايمتنب سشف ي داخؿ ايصؼ ،كذيؾ ذفر أخطبء غشر صحشحة إيى و
حد مب ،كقد شا أ ايتالمشذ

إيى إخوبء أخطبء فهـ؛ نتش ة ياصداقة شنهـ ،فمب أف راشة ض ايتالمشذ يخطكط زمال هـ

كأخطب هـ قد شس ب يهـ ايتركشش كا فطراب( .زقكت)225،224:1999 ،

فمب أف ض ايتالمشذ قد تنمصهـ ايدقة كايمالحظة ،شوكتهـ فثشر مف األخطبء ؛ كقد

شر ر فهـ دـ ثمة ايم اـ هـ( .اي ة)197،196:1999 ،

كتمترح (اي ك ك )60:2004 ،طرشمة ايتصحشل؛ يتال ي ض هذ اي شكب ،كذيؾ مف

خػػالؿ اتٌ بعهػػب م ػػدأ ايتنكشػػع ػػي عماشػػة ايتصػػحشل ،حشػػث ت ػػدأ تصػػحشل ايتامشػػذ ينوسػػر ،شاشهػػب
تصػػحشل ايمب ػػد يف ارسػػبت م مكعتػػر ،فت زشػػز يام مكعػػة ايتػػي تحصػػؿ عاػػى عػػدد مػػف األخطػػبء
أقػػؿ ،ك ػػي ايكقػػت ذاتػػر شمػػكـ ايم اػػـ تصػػحشل ف ارسػػبت قػػبدة ايم مكعػػبت ،كف ػ بؼ ايتحصػػشؿ

داخؿ ايصػؼ ،أمػب ػبقي ايف ارسػبت شصػححهب ايم اػـ خػبرج ايصػؼ ،ك بيتػبيي شرػ ر فػؿ تامشػذ

ثمتػػر نوسػػر ،كثمػػة م امػػر ػػر ،فمػػب تخاػػك مػػف ايتنػػب س غشػػر ايمحمػػكد ،كذيػػؾ شن ػػع مػػف اي مػػؿ

ايمتفبمؿ داخؿ ايم مكعة ايكاحدة؛ هدؼ ايخركج أداء منظـ كربمؿ.
التنص ع ب ف الطرائؽ السابقة:
كشػػرل (ايوم ػػبكم )71 ،2012 ،أف ايتنكشػػع ػػي اسػػتخداـ هػػذ ايط ار ػػؽ ػػي حصػػص
مختاوة أك اي مع شف اثنتشف منهب ي حصػة كاحػدة ،ش ػؿ ايتامشػذ شسػتوشد مػف إ ب بتهػب مش ػبن،

كشخر ر مف سآمة اينمطشة ايمماة كشك ر ير قد انر مف اإلثبرة كايتركشؽ ممب شمكم دا شتر يات اـ.

كشكا ػػؽ اي بحػػث عاػػى مػػب أفػػد (ايوم ػػبكم) ػػي أف ايتنكشػػع ػػي أسػػبيشب كط ار ػػؽ تصػػحشل

اإلم ػػالء ش ػػؿ ايم ا ػػـ شخ ػػرج م ػػف اينمطش ػػة كاي ػػركتشف ا عتش ػػبدم كاتبح ػػة ايورص ػػة ياتالمش ػػذ ػػي
ايمربرفة ي عماشة ايتصحشل كهك مب شزشد مػف تمكشػة اي القػة ػشف ايم اػـ كتالمشػذ كزشػبدة ايثمػة
شمب شنهـ كخاؽ حبية نوسشة مرشحة ياتامشذ مف خالؿ مب شحممر ذيؾ ايت بكف مف ثمػة ػي نوػكس

ايتالمشذ.

ك ػػي نهبشػػة هػػذا ايوصػػؿ مػػف ايد ارسػػة كايتػػي تنبكيػػت ػػض مػػب فتػػب ػػي األدب ايتر ػػكم

ك راء ض ايذشف حثكا ي اإلمالء كمنبقرتهـ ألهـ مرفالت اإلمالء كحاكيهب.

كيشفشؼ اي بحث أف ذيؾ فبف ير ف شر األثر ي نبء اي رنبمو ،مف خالؿ ايت رؼ عاى

أهمش ػػة اإلم ػػالء ،كمر ػػفالت اإلم ػػالء ،كط ار ػػؽ حاهػ ػػب ،كط ار ػػؽ ت ػػدرشس اإلم ػػالء ،كغشره ػػب مػػػف

ايمكافشع ايهبمة ايتي تيثرم اي حث ،كتفكف ايا نة األسبسشة ي نبء اي رنبمو ،حشػث قبمػت ايد ارسػة
تحكشؿ ايمرفالت اإلمال شة ،كايممترحػبت ،كايحاػكؿ ،كت ػبرب اآلخػرشف ي رنػبمو متفبمػؿ شحػبكؿ
تا شة ض اآلمبؿ ي عالج ص ك بت ت اـ اإلمالء.
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 حًٓٛد

الفصن الجالح
الدزاضات الطابكة

 اندراطاث انًخؼهمت باطخزاحٛجٛت انخصٕر انبصز٘
 اندراطاث انًخؼهمت باإليالء
 حؼمٛب ػهٗ اندراطاث انظابمت

الفاؿ الثالث

الدراسات السابقة
تمي د
ػد ا طػالع عاػى اي دشػد مػف ايد ارس ػػبت ايسػب مة تنػبكؿ اي بحػث ايمكافػشع ايتػي تهػتـ

مكفكع ايدراسة،كهذ ايدراسبت تي شف اي بحث عاى إخػراج د ارسػتر صػكرة سػاشمة ك إيمػبء ايفػكء
عاػى فثشػر مػف ايم ػبيـ ايتػي توشػد ػي د ارسػتر ،كايكقػكؼ عاػى أهػـ ايمكفػكعبت ايتػي تنبكيتهػب

ايدراسة ،كمػف خػالؿ ايمسػل ايمر ػي ايػذم قػبـ ػر اي بحػث ياد ارسػبت كاي حػكث ايسػب مة ،ايتػي تػـ
ت مش هب عف طرشؽ اي ش تشف اي ر شة كاأل ن شة كايتي تمفف مف ا طالع عاشهب ممب تك ر يدشر ي
ايمفت بت ايمحاشة كايػدكرشبت األ ن شػة ع ػر ايرػ فة اي نف كتشػة ،كايمت امػة م ػبؿ ايد ارسػة ايحبيشػة؛

كذيػػؾ ي شػػبف م ػػب كصػػات إيش ػػر نتػػب و ه ػػذ ايد ارسػػبت ،كايتػػي شه ػػدؼ منهػػب إي ػػى ا ستررػػبد ألنس ػػب
األسػػبيشب اإلحصػػب شة ايمنبسػ ة ياتحمػػؽ مػػف تسػػبا ت ايد ارسػػة كمنبقرػػة نتب هػػب ،كا طػػالع عاػػى
األدكات ايمستخدمة يمشبس ايمتغشرات محؿ ايدراسة ،هذا بإلفػب ة إيػى ايتحمػؽ مػف ح ػـ اي شنػة

ايمنبسب يهذ ايدراسة مف خالؿ إ مبع ايدراسبت عاى عشنة محددة شسػتطشع اي بحػث مػف خاليهػب
ا طم ن ػػبف عا ػػى نت ػػب و د ارس ػػتر ايمن ثم ػػة م ػػف عشن ػػة د ارس ػػتر ،كيم ػػد ت ػػـ اس ػػت راض ايد ارس ػػبت م ػػف

األحدث إيى األقدـ دكف صؿ ايدراسبت اي ر شة عف األ ن شػة ،حشػث اػغ إ مػبيي عػدد ايد ارسػبت
ايسب مة( )35دراسة عر شة كأ ن شة ،كاقع( )22دراسة عر شة ،ك( )13دراسة أ ن شة ،تراكحت ترة
تط شمهب مب شف عبـ (2015 -2004ـ).

هػذا ك ػػد ا طػػالع عاػػى األدب ايتر ػػكم يػػـ شػتمفف اي بحػػث مػػف ايحصػػكؿ عاػػى د ارسػػبت

تنبكيت ايتصكر اي صرم ي اإلمالء ايمنظػكر م برػرة كعاػى ايػرغـ مػف ذيػؾ تمفػف مػف ايحصػكؿ

عاى دراسبت قرش ة مف ايمكفكع ،كتـ تنبكؿ هػذ ايد ارسػبت مػف خػالؿ محػكرشف اثنػشف كذيػؾ فمػب
شاي:

 المحصر األصؿ :شتنبكؿ ايدراسبت ايمت امة بستراتش شة ايتصكر اي صرم. -المحصر الثاني :شتنبكؿ ايدراسبت ايمت امة بإلمالء.

-

ك شمب شاي عرض يهذ ايدراسبت مف خالؿ ايمحكرشف اياذشف تـ تحدشدهمب:
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 -دراسة جند ة (.)2015

هد ت هذ ايدراسة ايت رؼ إيى أثر استخداـ ايمدخؿ اي صرم ايمفبني ي تنمشة ض

مهبرات مب كراء ايم ر ة بي اكـ يدل طبي بت ايصؼ ايثبمف األسبس ،كقد ات ت ايدراسة ايمنهو

ايت رش ي ،كتفكنت عشنة ايدراسة مف( )80طبي ة مف طبي بت ايصؼ ايثبمف األسبسي مف مدرسة

اي بس األسبسشة (أ) ،اختشرت طرشمة قصدشة ،تـ تمسشمهب بيت ششف اي ركا ي إيى م مكعتشف

متسبكشتشف (فب طة كت رش شة) ،كتفكنت أداة ايدراسة مف اخت بر يمشبس مهبرات مب كراء ايم ر ة.
صراف مف أىـ نتائج الدراسة:

تك د ركؽ ذات د ية إحصب شة شف متكسطي در بت طبي بت ايم مكعة ايت رش شة
كقرشنبتهف ي ايم مكعة ايفب طة ي ا خت بر اي دم يمهبرات مب كراء ايم ر ة يصبيل

ايم مكعة ايت رش شة.

كأكصت اي بحثة فركرة استخداـ ايمدخؿ اي صرم ايمفبني ي ت اشـ اي اكـ فأحد

أسبيشب ايت اـ ايو بية ،كاي مؿ عاى عمد دكرات تدرش شة يام امشف يتدرش هـ عاى استخداـ ايمداخؿ

ايتدرشسشة ايحدشثة فبيمدخؿ اي صرم ايمفبني.

 -دراسة غالب (.)2014

هد ت هذ ايدراسة ايت رؼ إيى رنبمو ممترح ي تصمشـ األزشبء بستخداـ ايفم شكتر

يتنمشة ايتصكر اي صرم كايتذكؽ ايما سي يدل تالمشذ ر ة ايمال س اي بهزة فاشبت ايتر شة ،كقد

ات ت ايدراسة ايمنهو ايت رش ي كايمنهو ايكصوي ،كتفكنت عشنة ايدراسة مف(  )42طبي بن كطبي ة
مف طا ة ر ة ايمال س اي بهزة فاشبت ايتر شة مف م مكعة ت رش شة كاحدة ،كتفكنت أداة

ايدراسة مف اخت بر تحصشاي ،كاخت بر تصكر صرم ،كممشبس ايتذكؽ ايما سي ،ككحدة انبقتؾ
كايما س ،ك نبء ايكحدة ك رم تهب عاي ايفم شكتر ،ككفع تصكر ممترح.
صراف مف أىـ نتائج الدراسة:

شك د ركؽ داية إحصب شبن شف متكسطي در ػبت تالمشػذ م مكعػة ايد ارسػة يصػبيل ايتط شػؽ

اي ػػدم ػػي اخت ػبر ايتصػػكر اي صػػرم ،ك ػػي ا خت ػػبر ايتحصػػشاي ،ك ػػي ممشػػبس ايتػػذكؽ ايما سػػي،
كفذيؾ شك د أثر يا رنبمو اي رنبمو ايممترح ي تصمشـ األزشبء بستخداـ ايفم شػكتر ػي تنمشػة فػال

مف ايتحصشؿ كايتصكر اي صرم كايتذكؽ ايما سي ،كأكصػت ايد ارسػة فػركرة اسػتخداـ ايفم شػكتر

يتنمشة ايتصكر اي صرم كايتذكؽ ايما سي.
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 -دراسة األزصري (.)2014

هد ت هذ ايدراسة ايت رؼ إيى اي القة شف ايتصكر اي صرم ايمفبني كايتحصشؿ ي

مبدة ايرشبفشبت يدل تالمشذ ايمرحاة ا تدا شة محب ظة ايطب ؼ ،كاستخدـ اي بحث ايمنهو
ايت رش ي ،كتفكنت عشنة ايدراسة مف ( )354طبي بن مف تالمشذ ايصؼ ايسبدس ،اختشرت طرشمة
قصدشة ،كتـ تمسشمهب بيت ششف اي ركا ي إيى م مكعتشف متسبكشتشف (فب طة كت رش شة) ،كتفكنت

أداة ايدراسة مف اخت بر ايتصكر اي صرم ي ايرشبفشبت.

صراف مف أىـ نتائج الدراسة:

ك كد ركؽ ذات د ية إحصب شة شف متكسط در بت تالمشذ مستكل ايتصكر اي صرم

ت زل يتحصشاهـ ي ايرشبفشبت ،كك كد عالقة ارت بطشة شف ايتحصشؿ ي ايرشبفشبت ايتصكر

اي صرم.

كأكصت ايدراسة عاى حث ايمرر شف ايتر كشكف ككاف ي ايمنبهو عاى ايترفشز عاى

ايتصكر اي صرم عند ايتالمشذ حشث شفكف ايمنهو متفبمؿ ،كر ط ايمحتكل ايدراسي بيتصكر

اي صرم حشث شتنبسب مع فؿ مرحاة مف مراحؿ ايتدرشس ،كعمؿ كرش عمؿ تدرش شة يام امشف
عف أهمشة ايتصكر اي صرم كأثر ذيؾ عاى ايتحصشؿ ايدراسي.

 -دراسة الاو دي ( .)2014

هد ت هذ ايدراسة ايت رؼ إيى بعاشة األي بب ايت اشمشة اإليفتركنشة ي تدرشس

ايرشبفشبت عاى تنمشة مهبرات ايتصكر اي صرم ك مبء أثر ايت اـ يدل ايمتوكقشف ذكم ص ك بت
ايت اـ بيمرحاة ايمتكسطة بيممافة اي ر شة ايس كدشة ،كات ع اي بحث ايمنهو ايت رش ي ي هذ

ايدراسة ،كتفكنت عشنة ايدراسة مف ( )27تامشذ مف تالمشذ ايصؼ ايثبني مدارس األمشر هد ف
ساطبف مدشنة ت كؾ اختشرت طرشمة قصدشة ،كتفكنت أدكات ايدراسة مف اخت بر تحصشاي ي

ايرشبفشبت كاخت بر ايتصكر اي صرم.
صراف مف أىـ نتائج ىذه الدراسة:

أظهػػرت اينتػػب و ك ػػكد ػػركؽ دايػة إحصػػب شبن ػػشف ايم مػػكعتشف ايت رش شػػة كايفػػب طة ػػي

ا خت ػػبر ايتحصػػشاي ػػي ايرشبفػػشبت كاخت ػػبر ايتصػػكر اي صػػرم يصػػبيل ايم مكعػػة ايت رش شػػة،
كأكصت ايدراسة فركرة استخداـ األي بب ايت اشمشة اإليفتركنشة ي تدرشس ايرشبفشبت.
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 -دراسة مصرلي (.)2013

هد ت هذ ايدراسة ايت رؼ إيى مستكل ايتصكر اي صرم ايمفبني يدل تالمشذ ايمرحاة

ايمتكسطة ي مفة ايمفرمة ،كاستخدـ اي بحث ايمنهو ايت رش ي ،كتفكنت عشنة ايدراسة مف

( )241طبي بن كطبي بن مف ايصؼ ايثبيث ايمتكسط ،اختشرت طرشمة قصدشة ،كتـ تمسشمهب بيت ششف
اي ركا ي إيى ثالثة م مكعبت ،كتفكنت أداة ايدراسة مف اخت بر ايتصكر اي صرم ي

ايرشبفشبت.

صراف مف أىـ نتائج الدراسة:
تدني مستكل ايتصكر اي صرم ايمفبني يدل تالمشذ ايمرحاة ايمتكسطة رػفؿ عػبـ ،كتك ػد

ػػركؽ ػػشف ايتالمشػػذ ػػي مسػػتكل ايتصػػكر اي صػػرم ايمفػػبني ػػبختالؼ ايم ارفػػز ،كأكصػػت ايد ارسػػة

فركرة ايتدرشس عف طرشؽ ايتصكر اي صرم ايمفبني يدل تالمشذ ايمرحاة ايمتكسطة.

 -دراسة عبد القادر ( .)2013

هػػد ت هػػذ ايد ارسػػة ايت ػػرؼ إي ػى بعاشػػة تط شػػؽ رنػػبمو ياتصػػكر اي ماػػي اي صػػرم ػػي تطػػكشر

مسػػتكل األداء ايمهػػبرم ايرشبفػػي ايف ارتػػي دك ،كات ػػع اي بحػػث ايمػػنهو ايت رش ػػي ػػي هػػذ ايد ارسػػة،

كتفكنػػت عشنػػة ايد ارسػػة مػػف ( )120رشبفػػشبن مػػف األفبدشمشػػة ايرشبفػػشة ياد ارسػػبت ػػي اي از ػػر تػػـ
تمسػػشمهـ إيػػى م مػػكعتشف ت رش شػػة كفػػب طة ق ػكاـ فػػؿ منهمػػب ( )60رشبفػػشبن  ،كتفكنػػت أدكات

ايدراسة مف اخت بر ي ايفراتي دك كاخت بر ايتصكر اي صرم.
صراف مف أىـ نتائج الدراسة:

ك كد ركؽ داية إحصب شبن شف ايم مكعتشف ايت رش شة كايفب طة ي ا خت بر ايتحصشاي

ػي اخت ػبر ايف ارتػي دك كاخت ػبر ايتصػكر اي صػرم يصػبيل ايم مكعػة ايت رش شػة ،كأكصػت ايد ارسػة

فركرة استخداـ رامو ايتصكر اي ماي ي تطكشر مستكل األداء ايمهبرم ايرشبفي ايفراتي دك.

دراسة بدر (.)2013
هد ت هذ ايدراسة إيى تصمشـ ممرر ممترح ي مبدة اياك ك كتط شمبتهب كعالقتر بيمدرة

عاى ايتصكر اي صرم كمرفز ايتحفـ يتالمشذ قسـ ايحبسب اآليي ،ايمستكل ايثبيث فاشة

ايم امشف بيرشبض ،كاستخدـ اي بحث ايمنهو ايت رش ي ،كقد اختبر اي بحث عشنة مف تالمشذ

ايصؼ ايمستكل ايثبيث فاشة ايم امشف بيرشبض األكؿ ايثبنكم كعددهـ )  ( 70مف محب ظة
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سكهبج كقسمت إيى م مكعتشف إحداهمب م مكعة فب طة كأخرل ت رش شة ،كاختشرت اي شنة
طرشمة عركا شة ،كاستخدـ اي بحث اخت بر مرفز ايتحفـ ،كاخت بر يك ك تحصشاي.

صراف مف أىـ نتائج الدراسة:
ك كد ركؽ ذات د ية إحصب شة شف متكسطي در بت ايم مكعة ايت رش شة كايم مكعة

ايفب طة ي اخت بر مرفز ايتحفـ ،ك كد ركؽ ذات د ية شف متكسطي در بت ايم مكعة

ايت رش شة كايم مكعة ايفب طة ي كاخت بر يك ك تحصشاي ،كأكصت ايدراسة فركرة استخداـ
ايمدرة اي صرشة ي تصمشـ اي رامو.

 -دراسة (تش نج صاف) (Chiang & Sun.)2013

هد ت هذ ايدراسة ايت رؼ إيى أثر ايخاوشة ايم ر شة كايتصكر ايم ر ي عاى تنمشة

ايتصكر اي صرم ،كقد ات ت ايدراسة ايمنهو ايكصوي ،كتفكنت عشنة ايدراسة مف(  ) 321طبي بن
كطبي ة اختشرت طرشمة عركا شة ،كتفكنت أداة ايدراسة مف است بنة مف ( )4محبكر ك ( )32مرة

يمشبس أثر ايخاوشة ايم ر شة كايتصكر ايم ر ي عاى تنمشة ايتصكر اي صرم يدل ايطا ة.
صراف مف أىـ نتائج الدراسة:

ك كد اختالؼ ف شر أشفبن ي اينتش ة إذ أف متغشرم خاوشة ت اـ ايطبيب كصكر ايتطكر

ايم ر ي تتوبعؿ مع

فهب اي ض ،كهنبؾ اختالؼ ف شر ي ايخاوشبت ايم ر شة عاى ت اـ

ايتالمشذ ،كفبف هنبؾ أثر يفؿ مف ايتنمشة ايم ر شة كنمط ايحشبة ،كايتوفشالت ايرخصشة،
كايمصبيل ،كايظركؼ اي شكيك شة عاى ايتصكر اي صرم ،كأكصت ايدراسة فركرة تنمشة ايخاوشة

ايم ر شة مف خالؿ ايتصكر اي صرم.

 -دراسة (ب ترز صآخرصف) )Pieters, et al (2012

هد ت هذ ايدراسة ايت رؼ إيى مب كراء ص ك بت ت اـ ايرشبفشبت كايتصكر اي صرم

كايمهبرات ايحرفشة ،كقد ات ت ايدراسة ايمنهو ايت رش ي ،كتفكنت عشنة ايدراسة مف(  ) 39طوالن
ش بنكف مف ص ك بت ايت اـ ايرشبفشة ( )MLDاختشرت طرشمة قصدشة ،تـ تمسشمهب بيت ششف
اي ركا ي إيى ثالث م مكعبت ،كتفكنت أداة ايدراسة مف اخت بر مهبرات حرفشة ،كاخت بر تصكر
صرم ،كاختشبر رشبفشبت.
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صراف مف أىـ نتائج الدراسة:
ك كد نس ة ف شرة مف ايت بشف ي ايم مكعبت ايثالث شمب شنهـ .كعالكة عاى ذيؾ ،كأداء

األطوبؿ مع  MLDأسكأ فثشر عاى ايتصكر اي صرم ،كايمهبرات ايحرفشة كايتفبمؿ اي صرم
ايحرفي ممبرنة مع األطوبؿ ذكم ايم مكعة ايفب طة تـ اي ثكر عاى تأخر ي اينمك ايم تدؿ ي

ايتصكر اي صرم ،كأكصت ايدراسة فركرة ت اـ ايرشبفشبت مف خالؿ ايتصكر اي صرم .

 -دراسة زىراف ىناء صأحمد محمصد (.)2012

هد ت هذ ايدراسة ايت رؼ إيى بعاشة األي بب ايت اشمشة ايفم شكترشة ي تنمشة مهبرات

ايتصكر اي صرم ياخ ار ط كا ت ب يدل تالمشذ ايمرحاة اإلعدادشة ،كقد ات ت ايدراسة ايمنهو
ايت رش ي ،كتفكنت عشنة ايدراسة مف( ) 80طبي بن كطبي ة مف طا ة مدرسة دمشبط اإلعدادشة،

اختشرت طرشمة قصدشة ،تـ تمسشمهب بيت ششف اي ركا ي إيى م مكعتشف متسبكشتشف (فب طة

كت رش شة) ،كتفكنت أداة ايدراسة مف اخت بر ايخ ار ط.
صراف مف أىـ نتائج الدراسة:

ك ػ ػػكد ػ ػػركؽ ذات د ي ػ ػػة إحصػ ػػب شة ػ ػػشف ايم مػ ػػكعتشف ايت رش ش ػ ػػة كايفػ ػػب طة كيص ػ ػػبيل
ايم مكعػػة ايت رش شػػة كفػػذيؾ هنػػبؾ أثػػر كافػػل ي ي ػػبب ايت امشػػة ايفم شكترشػػة ػػي تنمشػػة مهػػبرات

ايتص ػػكر اي ص ػػرم ياخػ ػ ار ط كا ت ػػب ي ػػدل تالمش ػػذ ايمرحا ػػة ا عدادش ػػة ػػي ايم مكع ػػة ايت رش ش ػػة،
كأكص ػػت ايد ارس ػػة ف ػػركرة اس ػػتخداـ األي ػػبب ايت اشمش ػػة ايفم شكترش ػػة ػػي تنمش ػػة مه ػػبرات ايتص ػػكر

اي صرم ياخ ار ط.

 -دراسة عط ؼ (.)2012

هد ت هذ ايدراسة ايت رؼ إيى أثر تدرشس ايرشبفشبت بستخداـ أنرطة إيفتركنشة

توبعاشة ي تنمشة ايتصكر اي صرم ايمفبني يدل تالمشذ ايمرحاة ايثبنكشة كاي القة شف ايتصكر

اي صرم كايتحصشؿ ي ايرشبفشبت ،كاستخدـ اي بحث ايمنهو ايت رش ي ،كتفكنت عشنة ايدراسة
مف ( )99طبي بن مف تالمشذ ايصؼ األكؿ ايثبنكم مف منطمة بزاف ،اختشرت طرشمة قصدشة،
كتـ تمسشمهب بيت ششف اي ركا ي إيى م مكعتشف متسبكشتشف (فب طة كت رش شة) ،كتفكنت أداة

ايدراسة مف اخت بر ايتصكر اي صرم ي ايرشبفشبت.
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صراف مف أىـ نتائج الدراسة:
ك كد ركؽ ذات د ية إحصب شة شف ايم مكعتشف ايت رش شة كايفب طة كيصبيل

ايم مكعة ايت رش شة كفذيؾ هنبؾ عالقة إش ب شة مك ة شف ايتصكر اي صرم كايتحصشؿ ي
ايرشبفشبت.

كأكصت ايدراسة تكظشؼ ايتصكر اي صرم ي تدرشس ايرشبفشبت ي مشع ايمراحؿ

ايدراسشة.

 -دراسة الحربي (.)2011

هد ت هذ ايدراسة ايت رؼ إيى بعاشة مستكل ايتصكر اي صرم ايمفبني يدل طالب

أقسبـ ايرشبفشبت

بم ة أـ ايمرل ،كقد ات ت ايدراسة ايمنهو ايت رش ي ،كتفكنت عشنة ايدراسة

مف(  ) 70طبي بن كطبي ة مف طا ة فاشر ايتر شة

بم ة أـ ايمرل ،اختشرت طرشمة قصدشة ،تـ

تمسشمهب بيت ششف اي ركا ي إيى م مكعتشف متسبكشتشف (فب طة كت رش شة) ،كتفكنت أداة ايدراسة

مف اخت بر ايرشبفشبت.

صراف مف أىـ نتائج الدراسة:
ك كد ركؽ ذات د ية إحصب شة شف ايم مكعتشف ايت رش شة كايفب طة كيصبيل

ايم مكعة ايت رش شة كفذيؾ هنبؾ أثر ف شر يمستكل ايتصكر اي صرم ايمفبني يدل تالمشذ أقسبـ

ايرشبفشبت

بم ة أـ ايمرل ي ايم مكعة ايت رش شة كأكصت ايدراسة فركرة تو شؿ ايتصكر
بم ة أـ ايمرل.

اي صرم ايمفبني يدل طالب أقسبـ ايرشبفشبت

 -دراسة حس ف (.)2011

هد ت هذ ايدراسة ايت رؼ إيى بعاشة رنبمو تدرش ي مصكر يتنمشة ايذفبء ايك داني،

كقشبس أثر هذا اي رنبمو عاى ايتصكر اي صرم كمهبرات ايتوفشر اي نب ي ،كقد ات ت ايدراسة
ايمنهو ايت رش ي ،كتفكنت عشنة ايدراسة مف(  )60طبي بن كطبي ة مف طا ة تالمشذ صوشف دراسششف
مف مدرسة اي سبتشف ا تدا شة يا نشف .

اختشرت طرشمة قصدشة ،تـ تمسشمهب بيت ششف اي ركا ي إيى م مكعتشف متسبكشتشف

(فب طة كت رش شة) ،كتفكنت أداة ايدراسة مف ممشبس ايذفبء ايك داني ايمصكر ،كممشبس

ايتصكر اي صرم ،كقب مة ايتوفشر اي نب ي ،ك رنبمو ايتدرش ي ايمصكر ي ايذفبء ايك داني.
صراف مف أىـ نتائج الدراسة:

ك ػكد ػركؽ ذات د يػة إحصػب شة ػشف متكسػط در ػبت تالمشػذ ايم مكعػة ايت رش شػة عاػى

ممشبس ايتصكر اي صرم ،كعاى قب مة ايتوفشر اي نب ي د تط شؽ اي رنبمو يصبيل در بت تالمشػذ
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ايم مكع ػػة ايت رش ش ػػة .فم ػػب أظه ػػرت ك ػػكد ػػركؽ ذات د ي ػػة إحص ػػب شة ػػشف متكس ػػطبت در ػػبت
تالمشػػذ ايم مكعػػة ايت رش شػػة ػػي ايمشػػبس ايم اػػي ،ك ػػشف متكسػػط در ػػبتهـ ػػي ايمشػػبس اي ػػدم ػػي

مستكل ايذفبء ،ك ي مستكل ايتصكر اي صرم ايك داني ،ك ي مهبرات ايتوفشر اي نب ي د تط شؽ

اي رنػػبمو ايتػػدرش ي يصػػبيل ايمشػػبس اي ػػدم .كأكصػػت ايد ارسػػة فػػركرة اسػػتخداـ اي رنػػبمو تػػدرش ي

مصكر يتنمشة ايذفبء ايك داني.

 -دراسة (ستصرس) ( Stokes )2011

هد ت هذ ايدراسة ايت رؼ إيى أثر استخداـ ايتصكر ي ايت اشـ بعت بر أحد أ بد

ايتوفشر اي صرم ،يمب ير مف دكر عظشـ ي تحمشؽ أهداؼ ايت اـ ،كقد ات ت ايدراسة ايمنهو

ايت رش ي ،كتفكنت عشنة ايدراسة مف(  )64طبي بن كطبي ة ،ممسمشف إيى م مكعتشف متسبكشتشف
(ت رش شة كفب طة) ،كتفكنت أداة ايدراسة مف اخت بر تحصشاي ي ايمراءة كايفتب ة ،كاخت بر

تصكر صرم.

صراف مف أىـ نتائج الدراسة:
شك ػد ػركؽ دايػػة إحصػب شبن ػػشف متكسػطي در ػبت ايتط شػػؽ ايم اػي كايتط شػػؽ اي ػدم يػػدل

تالمشػػػذ ايم مكعػ ػػة ايت رش شػ ػػة يصػػػبيل ايتط شػ ػػؽ اي ػ ػػدم ػ ػػي اخت ػػبر ايتصػ ػػكر اي صػ ػػرم ،ك ػ ػػي

ا خت بر ايتحصػشاي ػي ايمػراءة كايفتب ػة ،فمػب شك ػد ػركؽ دايػة إحصػب شبن ػشف متكسػطي در ػبت
تالمشػػذ ايم مكعػػة ايت رش شػػة كدر ػػبت تالمشػػذ ايم مكعػػة ايفػػب طة ػػي ايتط شػػؽ اي ػػدم يصػػبيل

در ػػبت تالمشػػػذ ايم مكع ػػة ايت رش شػػػة ايتط ش ػػؽ اي ػ ػػدم ػػي اخت ػػبر ايتص ػػكر اي صػ ػػرم ،ك ػػػي
ا خت بر ايتحصشاي ي ايمراءة كايفتب ة ،كأكصت ايدراسة فركرة استخداـ ايتصكر اي صػرم ػي

ايت اشـ بعت بر أحد أ بد ايتوفشر اي صرم.

 -دراسة (سامسصد ف) صآخرصف (Samaudin et al, )2011

هد ت هذ ايدراسة ايت رؼ إيى أثر أنرطة تدرش شة ايفتركنشة عاى تنمشة فؿ مف ايتصكر

اي صرم ايمفبني كايتدكشر ايذهني ،كسرعة

ايتدكشر يدل عشنة مف تالمشذ ايمرحاة ايثبنكشة

مبيشزشب ،كاستخدـ اي بحث ايمنهو ايت رش ي ،كتفكنت عشنة ايدراسة مف ( )98طبي بن كطبي ة،

اختشرت طرشمة قصدشة ،كتـ تمسشمهب بيت ششف اي ركا ي إيى ثالث م مكعبت األكيى ت رش شة
تمدـ يهب أنرطة تدرش شة ايفتركنشة كايثبنشة استخدمت ايتدرش بت مع ايحرفة كايتصكر ايذهني

كاي صرم كايثبيثة فب طة تفكنت أداة ايدراسة مف اخت بر ايتصكر اي صرم كاخت بر ايتدكشر
ايذهني ي ايرشبفشبت.
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صراف مف أىـ نتائج الدراسة:
ك كد ركؽ ذات د ية إحصب شة شف ايم مكعتشف ايت رش شتشف كايفب طة كيصبيل

ايم مكعتشف ايت رش شتشف كفذيؾ هنبؾ أثر رؽ شف ايم مكعة ايت رش شة األكيى كايثبنشة يصبيل
ايم مكعة األكيى ،كأكصت ايدراسة فركرة استخداـ األنرطة ا يفتركنشة ي تنمشة ايتدكشر

ايذهني.

 -دراسة (ال ف صس دؽ) (Liang & Sedig , )2010

هد ت هذ ايدراسة ايت رؼ إيى أثر رنبمو توبعاي قب ـ عاى ايتصكر اي صرم يتنمشة

افتربؼ ايموبهشـ ايرشبفشة ايم مدة يدل تالمشذ مب ق ؿ اي بم ة ،كاستخدـ اي بحث ايمنهو

ايت رش ي ،كتفكنت عشنة ايدراسة مف ( )60طبي بن مف تالمشذ مب ق ؿ اي بم ة ،اختشرت طرشمة
قصدشة ،كتـ تمسشمهب بيت ششف اي ركا ي إيى م مكعتشف متسبكشتشف (فب طة كت رش شة) ،كتفكنت

أداة ايدراسة مف اخت بر ايتصكر اي صرم كممب الت كمالحظة.
صراف مف أىـ نتائج الدراسة:
كفبف مف شف نتب و ايدراسة عدـ ك كد ركؽ ذات د ية إحصب شة شف ايم مكعتشف
ايت رش شة كايفب طة كفذيؾ ك كد ركؽ ذات د ية إحصب شة شف ا خت بر ايم اي كاي دم
يام مكعة ايت رش شة كيصبيل ا خت بر اي دم ،كأكصت ايدراسة فركرة استخداـ اي رامو

ايتوبعاشة اي صرشة يتنمشة افتربؼ ايموبهشـ ايرشبفشة ايم مدة.

 -دراسة (رصرت صال صرانداس) (Kurtulu & Candas ( 2010

هد ت هذ ايدراسة ايت رؼ إيى أثر استخداـ أنرطة هندسشة مف خالؿ رنبمو قكقؿ

اسفتش اب ي تنمشة قدرات ايتصكر اي صرم ايمفبني يدل ايتالمشذ ايم امشف ي مبدة

ايرشبفشبت ،كاستخدـ اي بحث ايمنهو ايت رش ي ،كتفكنت عشنة ايدراسة مف ( )48طبي بن مف

م امبن ،اختشرت طرشمة قصدشة ،كتـ تمسشمهب بيت ششف اي ركا ي إيى م مكعتشف متسبكشتشف
(فب طة كت رش شة) ،كتفكنت أداة ايدراسة مف اخت بر ايتصكر اي صرم ايمفبني.

صراف مف نتائج الدراسة:
أسورت نتب و ايدراسة عف عدـ ك كد ركؽ ذات د ية إحصب شة شف ايم مكعتشف

ايت رش شة كايفب طة ،كفذيؾ ك كد ركؽ ذات د ية إحصب شة شف ا خت بر ايم اي كاي دم
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يام مكعة ايت رش شة كيصبيل ا خت بر اي دم ،كخاصت ايدراسة إيى أف رنبمو قكقؿ اسفتش

اب سبهـ ي تنمشة قدرات ايتصكر اي صرم ايمفبني يدل ايتالمشذ ايم امشف ي مبدة ايرشبفشبت
كأكصت ايدراسة فركرة استخداـ رنبمو قكقؿ اسفتش اب يتنمشة قدرات ايتصكر اي صرم

ايمفبني.

 -دراسة (ساىا) صآخرصف (Saha et al ( 2010

هػػد ت هػػذ ايد ارسػػة ايت ػػرؼ إيػػى أثػػر اسػػتخداـ شػػك

ػ ار ػػي تػػدرشس هندسػػة ا حػػداثشبت

عا ػ ػػى م مكع ػ ػػة م ػ ػػف ط ػ ػػالب ايمرحا ػ ػػة ايثبنكش ػ ػػة م ػ ػػف ذكم ايمه ػ ػػبرات اي صػ ػ ػرشة ايمفبنش ػ ػػة اي بيش ػ ػػة

كايمنخوفػػة ،كاسػػتخدـ اي بحػػث ايمػػنهو ايت رش ػػي ،كتفكنػػت عشنػػة ايد ارسػػة مػػف ( )53طبي ػبن مػػف

طػ ػػالب مػ ػػب ق ػ ػػؿ اي بم ػ ػػة ،اختشػ ػػرت طرشمػ ػػة قصػ ػػدشة ،كتػ ػػـ تمسػ ػػشمهب ػ ػػبيت ششف اي ر ػ ػكا ي إيػ ػػى
م مكعتشف متسبكشتشف (فب طة كت رش شة)،

كتػػـ تمسػػشـ فػػؿ م مكعػػة إيػػى م مػػكعتشف إحػػداهب مػػف ذكم ايمهػػبرات اي ص ػرشة ايمفبنشػػة

اي بيشػػة ،كاألخػػرل مػػف ذكم ايمهػػبرات اي ص ػرشة ايمفبنشػػة ايمنخوفػػة ،كتفكنػػت أداة ايد ارسػػة مػػف

اخت بر ايتصكر اي صرم كاخت بر تحصشاي.
صراف مف نتائج الدراسة:

أس ػػورت نت ػػب و ايد ارس ػػة ع ػػف ع ػػدـ ك ػػكد ػػركؽ ذات د ي ػػة إحص ػػب شة ػػشف ايم م ػػكعتشف
ايت رش شة كايفب طة كيصبيل ايم مكعة ايت رش شة ،كفػذيؾ ك ػكد ػركؽ ذات د يػة إحصػب شة ػشف

ا خت بر ايم اي كاي دم يام مكعة ايت رش شة كيصبيل ا خت بر اي دم ،كأكصت ايدراسة فركرة

استخداـ شك

ار ي تدرشس هندسة ا حداثشبت.

 -دراسة قند ؿ (.)2010

هد ت هذ ايدراسة ايت رؼ إيى أثر ايتوبعؿ شف استراتش شة نب شة كمستكل ايتصكر

اي صرم ايمفبني عاى ايتوفشر ايهندسي كتحصشؿ ايهندسة يدل تالمشذ ايصؼ األكؿ اإلعدادم
مصر.

كقد ات ت ايدراسة ايمنهو ايت رش ي ،كتفكنت عشنة ايدراسة مف(  ) 298طبي بن كطبي ة

مف طا ة ايصؼ األكؿ اإلعدادم ،اختشرت طرشمة قصدشة ،تـ تمسشمهب بيت ششف اي ركا ي إيى
م مكعتشف متسبكشتشف (فب طة كت رش شة) ،كتفكنت أداة ايدراسة مف اخت بر تحصشاي ي

ايدشنبمشفب ،كاخت بر تصكر صرم ،كاخت بر ايتوفشر ايهندسي.
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صراف مف أىـ نتائج الدراسة:
توكؽ ايمدخؿ اي نب ي ايممترح عاى ايمدخؿ ايم تبد مف حشث األثر عاى تنمشة ايتوفشر

ايهندسي كايتحصشؿ ،كأكصت ايدراسة فركرة استخداـ ا ستراتش شة اي نب شة ايمب مة عاى
ايتصكر اي صرم.

 -دراسة القرام طي (.)2008

هد ت هذ ايدراسة ايت رؼ إيى بعاشة ايمحبفبة بيفم شكتر ي تنمشة ايمهبرات اي اشب

ياتوفشر كايتصكر اي صرل ايمفبني يادشنبمشفب يدل تالمشذ فاشر ايتر شة دمشبط ،كمهبرات ايتصكر
اي صرم ايمفبني ي ايدشنبمشفب يدل طا ة ايورقة اي ار ة فاشة ايتر شة دمشبط تخصص رشبفي،

كقد ات ت ايدراسة ايمنهو ايت رش ي ،كتفكنت عشنة ايدراسة مف(  ) 82طبي بن كطبي ة مف طا ة
تالمشذ فاشر ايتر شة دمشبط ،اختشرت طرشمة قصدشة ،تـ تمسشمهب بيت ششف اي ركا ي إيى

م مكعتشف متسبكشتشف (فب طة كت رش شة) ،كتفكنت أداة ايدراسة مف اخت بر تحصشاي ي

ايدشنبمشفب ،كاخت بر تصكر صرم ،كممشبس ا ت ب .
صراف مف أىـ نتائج الدراسة:

أف رنبمو ايدشنبمشفب ايمب ـ عاى استخداـ ايمحبفبة بيفم شكتر ير أثر

بؿ ي تنمشة

ايتوفشر اينبقد ي ايدشنبمشفب ،كأف رنبمو ايدشنبمشفب ايمب ـ عاي استخداـ ايمحبفبة بيفم شكتر ير
اثر

بؿ ي تنمشة مهبرات ايتصكر اي صرم ايمفبني ي ايدشنبمشفب كأف رنبمو ايدشنبمشفب ايمب ـ

عاي استخداـ ايمحبفبة بيفم شكتر ير أثر

بؿ ي تنمشة ا ت ب نحك ت اـ ايدشنبمشفب ،كأكصت

ايدراسة فركرة استخداـ ايمحبفبة بيفم شكتر ي تنمشة ايمهبرات اي اشب ياتوفشر كايتصكر
اي صرل ايمفبني يادشنبمشفب.

 -دراسة المالري (.)2008

هد ت هذ ايدراسة ايت رؼ إيى اي القة شف مهبرات ايتصكر اي صرم ايمفبني

كايمهبرات ايونشة ي ايرشبفشبت ،يدل تالمشذ كطبي بت ايصؼ ايثبني ايمتكسط مدشنة مفة،

كاستخدـ اي بحث ايمنهو ايت رش ي ،كتفكنت عشنة ايدراسة مف(  ) 215طبي بن كطبي بن مف بم ة
أـ ايمرل ،اختشرت طرشمة قصدشة ،كتـ تمسشمهب بيت ششف اي ركا ي إيى م مكعتشف متسبكشتشف

(فب طة كت رش شة) ،كتفكنت أداة ايدراسة مف اخت بر ايتصكر اي صرم ي ايرشبفشبت .
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صراف مف أىـ نتائج الدراسة:
أظهرت نتب و ايدراسة ك كد عالقة ارت بطشر قكشة كاش ب شة شف مهبرة ايتصكر اي صرم

ايمفبني ي ايرشبفشبت كايمهبرة ايونشة يدل ايتالمشذ كايطبي بت عاى حد سكاء.

فمب أظهرت نتب و ايدراسة أشفبن ك كد رؽ داؿ إحصب شبن شف أداء تالمشذ كطبي بت ايصؼ
ايثبني ايمتكسط ي مهبرة ايتصكر اي صرم ايمفبني ي ايرشبفشبت يصبيل ايتالمشذ.

ك ي فكء نتب و ايدراسة أكصى اي بحث زشبدة كعي ايم امشف بي القة شف مهبرة ايتصكر

اي صرم ايمفبني ي م بؿ ايرشبفشبت كايمهبرة ايونشة مف خالؿ اينررات ايت رشوشة كايدكرات

ايتدرش شة ككرش اي مؿ كأكصت ايدراسة فركرة استخداـ مهبرات ايتصكر اي صرم ايمفبني ي
ايرشبفشبت.

التوق ب على دراسات المحصر األصؿ:

مف خالؿ است راض اي بحث يادراسبت ايتي اهتمت بيتصكر اي صرم ،إنر شمفف

إ مبؿ اينمبط ايتي تكصات إيشهب ايدراسبت ايسب مة مف حشث:

أصالً :األىداؼ

مػف ايمالحػظ أف غبي شػػة ايد ارسػبت ايسػػب مة تنبكيػت ايتصػػكر اي صػرم فمتغشػػر مسػتمؿ ػػي

تنمشػػة ايمهػػبرات ايتدرشسػػشة كايتحصػػشؿ ايد ارسػػي يػػدل ايطا ػػة ،مثػػؿ د ارسػػة ( ندشػػة،)2015 ،

كد ارسػػة ( األك ازعػػي )2014 ،كد ارسػػة ع ػػد ايمػػبدر ( )2013ك فػػهب تنبكيػػت ايتصػػكر اي صػػرم

فمتغشػر تػػب ع مثػػؿ د ارسػػة ايصػ شدم ( )2014كد ارسػػة (غػػالب )2014 ،كد ارسػػة ػػدر ()2013
شنمب تهدؼ ايدراسة ايحبيشة إيى استراتش شة ايتصكر اي صرم ي تنمشة اإلمالء ايمنظػكر ،حشػث

ات ػػر اي بحػػث إيػػى اختشػػبر هػػذا ايم تمػػع كهػػذ اي شنػػة يرػ كر اي بحػػث ػػأف هنػػبؾ مرػػفاة حمشمشػػة
ت ترض طرؽ تدرشس اإلمالء ايمنظكر.

كه ػػذا م ػػب أفدت ػػر د ارس ػػبت ه ػػذا ايمح ػػكر ،كه ػػذا م ػػب ي ػػـ ن ػػد إ

ػػي ع ػػدد ن ػػبدر م ػػف هػ ػذ

ايد ارسػػبت .كاتومػػت م ظػػـ ايد ارسػػبت عاػػى أهمشػػة ايتػػدرشس بيتصػػكر اي صػػرم كفػػركرة تفػػمشنهب
فػػمف ايمنػػبهو ايد ارسػػشة ،كمػػف ايد ارسػػبت ايسػػب مة ايد ارسػػبت ايواسػػطشنشة ايتػػي تنبكيػػت مػػب شخػػص
ايكاقع ايواسطشني دراسة ( ندشة.)2015 ،
ثان اً :المنيج المتبع

مف اي دشر ذفر أف غبي شة دراسبت هذا ايمحكر تنبكيت اي رامو كا ستراتش شبت ايممترحة

كاسػػتخدمت ايمػػنهو ايت رش ػػي حشػػث صػػممت ايت ر ػػة بسػػتخداـ م مػػكعتشف ،األكيػػى ت رش شػػة تػػـ
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تػػدرش هب عاػػى اي رنػػبمو ايممتػػرح ،كايثبنشػػة فػػب طة يػػـ شػػتـ تػػدرش هب عاػػى اي رنػػبمو ،بسػػتثنبء د ارسػػة

(ترػػشنو )2013 ،ايتػػي اسػػتخدمت ايمػػنهو ايكصػػوي ،كد ارسػػة (غػػالب )2014 ،ايتػػي اسػػتخدمت
ايمنه شف ايت رش ي كايكصوي ،شنمب استخدمت ايدراسة ايحبيشة ايمنهو ر ر ايت رش ي.
ثالثاً :الو نة

اختاوت ايدراسبت ايسب مة ي اختشبرهب يم تمػع كعشنػة فػؿ د ارسػة كطػرؽ اختشبرهػب كشر ػع

كشالحػظ مػف ايد ارسػبت ايسػب مة ا خػتالؼ ػي عػدد اي شنػبت
ذيػؾ يط ش ػة كهػدؼ فػؿ د ارسػة ،ي
غبي شتهب شتراكح عددهب مب شف ( )354-27ردان كفذيؾ م ظـ أ راد اي شنة مػف ايتالمشػذ ك مػش هـ

تػػـ اختشػػبرهـ طرشمػػة قصػػدشة ،بسػػتثنبء د ارسػػة (ترػػشنو )2013 ،تػػـ اختشػػبرهـ طرشمػػة عر ػكا شة،
شنمب استخدمت ايد ارسة اي شنة ايمصدشة.
رابواً :أداة الدراسة

تنكعت األدكات ايمستخدمة ي ايدراسبت ايسب مة ،كفبف تنكعهب شتوؽ كط ش ة تاؾ

ايدراسبت ،م ظـ ايدراسبت استخدمت ا خت برات فأداة يادراسة مثؿ دراسة (دراسة

ندشة،

 ،)2015كدراسة (غالب )2014 ،كدراسة (األكزاعي )2014 ،كهنبؾ دراسبت استخدمت

ا ست بنة فدراسة (ترشنو )2013 ،كاستخدمت ايدراسة ايحبيشة ا خت بر فأداة ي مع اي شبنبت.

توق ب عاـ على الدراسات السابقة

ما تتم ز بو الدراسة الحال ة عف الدراسات السابقة:


ت ت ر هذ ايدراسة األكيى ي اسطشف  -ي حدكد عاػـ اي بحػث  -ايتػي تخصصػت ػي
ايت ػرؼ إيػػى أثػر اسػػتراتش شة ايتصػكر اي صػػرم ػػي تػدرشس اإلمػػالء ايمنظػكر يػػدل تالمشػػذ

ايصؼ ايثبني األسبسي غزة.

أصجو االستفادة مف الدراسات السابقة:
يمد أمفف يا بحث ا ستوبدة مف ايدراسبت ايمر شة ايسب مة شمب شاي:


ا سػػتوبدة مػػف ايد ارسػػبت ايواسػػطشنشة شمػػب شخػػص ايكاقػػع ايواسػػطشني عاػػى صػ شد ايتصػػكر



ك رت همبن أرمؿ يامكفكع ،مػف خػالؿ إيمػبء ايفػكء عاػى اسػتراتش شة ايتصػكر اي صػرم

اي صرم ي تدرشس اإلمالء ايمنظكر ككاقع ت اشمر كأسبيشب كطرؽ تدرشسر .

ي تػدرشس اإلمػالء ايمنظػكر ،سػكاء ػي ايمنػبهو ايد ارسػشة أك ػي م ػبؿ ايت اػشـ كايتر شػة

أك ي م بؿ ايتر شة مب شتالءـ مع ايمنبهو ايدراسشة.
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شنت ايثغرات كمنبطؽ ايف ؼ ممب أدل ختشبر مرفاة ايدراسة.



سبهمت ي نبء اإلطبر اينظرم يادراسة.



سبهمت ي صشبغة األهداؼ ككفع ايتسبا ت.



تحدشد ايمنهو ايمنبسب يط ش ة ايدراسة كهك ايمنهو ر ر ايت رش ي.



اختشبر عشنة ايدراسة.



تحدشد موبهشـ ايتصكر اي صرم ايتي ت نى عاشهب ايدراسة.



اختشبر األدكات ايخبصة ايمستخدمة ي ايدراسة ايحبيشة.



اء مف اينبحشة ايونشة أك اإلدارشة.
تحدشد ايخطكات ايمت ة ي إ راءات ايدراسة سك ن
ا سترربد نتب و هذ ايدراسة عاى فكء نتب و ايدراسبت ايسب مة.




اختشػبر األسػاكب األنسػب يام بي ػبت اإلحصػب شة ياػدر بت ايخػبـ
ايدراسة.
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سػت ب بت عشنػة

المحصر الثاني :الدراسات المتولقة باإلمالء
 -دراسة األحصؿ ( .) 2015

هد ت هذ ايدراسة ايت رؼ إيى أثر ايتفبمؿ شف اينحك كاإلمالء ي عالج

األخطبء اإلمال شة ايرب ة يدل تالمشذ فاشة ايتر شة

ي استخدامهـ كسب ؿ ا تصبؿ ايحدشثة كهي ايوشس

ض

بم ة اي كؼ بيممافة اي ر شة ايس كدشة

كؾ كايهبتؼ اينمبؿ كاي رشد اإليفتركني،

كاستخدمت ايدراسة ايمنهو ايت رش ي ،كتفكنت عشنة ايدراسة مف (  ) 123طبي بن كطبي ة اختشرت
طرشمة قصدشة ،كتمثات أداة ايدراسة ي قب مة بألخطبء اإلمال شة ايرب ة يدل ايتالمشذ،

صراف مف أىـ نتائج الدراسة:

بعاشة ايم بي ة ايممدمة ي فكء ايتفبمؿ شف اينحك كاإلمالء ي عالج
األخطبء اإلمال شة ايرب ة يدل تالمشذ فاشة ايتر شة

ض

بم ة اي كؼ بيممافة اي ر شة ايس كدشة

ي استخدامهـ كسب ؿ ا تصبؿ ايحدشثة كهي ايوشس كؾ كايهبتؼ اينمبؿ كاي رشد اإليفتركني،

كتحسشنهب كت نب األخطبء ايتي فبنكا شم كف شهب ق ؿ تدرشس اي رنبمو ،كأكصت ايدراسة فركرة
ايتفبمؿ شف اينحك كاإلمالء ي عالج ض األخطبء اإلمال شة ايرب ة.

 -د ارسة مخ مر ( .) 2014

هد ت هذ ايدراسة ايت رؼ إيى أثر تكظشؼ استراتش شة ايتمكشـ ايترخشصي ي تنمشة

مهبرات اإلمالء اي ر ي يدل تالمذة ايصؼ ايثبيث األسبس،

مدارس كفبية ايغكث ايدكيشة

محب ظة خبف شكنس ،كيتحمشؽ أهداؼ ايدراسة استخدـ اي بحث ايمنهو ايت رش ي ،تمثات أداة

ايدراسة ي اخت بر تحصشاي مف (  ) 42ساا ن ي صكرتر اينهب شة ط ؽ عاى عشنة مفكنة مف

(  ) 61تامشذان مف مدرسة مصطوى حب ظ ا تدا شة ( أ) ،تـ تمسشمهـ إيى م مكعتشف األكيى
ت رش شة كعددهب (  ) 30تامشذا درسكا اإلمالء بستخداـ ايتمكشـ ايترخشصي ،كايثبنشة فب طة

كعددهب (  ) 31تامشذا درسكا بيطرشمة اي بدشة.

صراف مف أىـ نتائج الدراسة :

تك د ركؽ ذات د ية إحصب شة ي متكسط در بت عشنة ايدراسة ي ا خت بر اي دم

كفبنت تاؾ ايوركؽ يصبيل ايم مكعة ايت رش شة ،كأف تكظشؼ استراتش شة ايتمكشـ ايترخشصي ير
أثر ف شر ي تنمشة مهبرات اإلمالء اي ر ي يدل تالمذة ايصؼ ايثبيث األسبس ،كأكصت ايدراسة
فركرة تكظشؼ استراتش شة ايتمكشـ ايترخشصي ي تنمشة مهبرات اإلمالء اي ر ي .
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 -دراسة الفقواصي ( .) 2012

هد ت هذ ايدراسة ايت رؼ إيى مدل

بيشة رنبمو ممترح ي الج ص ك بت ت اـ

اإلمالء ،يدل طا ة ايصؼ ايسب ع األسبس ي محب ظة خبف شكنس ،كاستخدـ اي بحث ي هذ

ايدراسة ايمنهو ايت رش ي ،كتفكنت عشنة ايدراسة مف ( )136طبي بن كطبي ة ،منهـ – يا بـ

ايدراسي ( )75( )2008طبي بن مف مدرسة ع د ايفرشـ ايفرمي األسبسشة يا نشف ك( )61طبي ة مف

مدرسة دايشة ايفرمؿ األسبسشة يا نبت ،حشث قسمت اي شنة إيى م مكعتشف م مكعة ت رش شة

كتتفكف مف ( )36طبي بن ك( )30طبي ة كم مكعة فب طة تتفكف مف ( )39طبي بن ك( )31طبي ة.

كقبـ اي بحث تدرشس طا ة ايم مكعة ايت رش شة (ايذشف شدرسكف طرشمة اي رنبمو ايممترح)

كايم مكعة ايفب طة (ايذشف شدرسكف بيطرشمة ايتماشدشة) ،كتمثات أدكات ايدراسة ي است بنة
نصؼ موتكحة تكفل ص ك بت ت اـ اإلمالء مف ك هة نظر ايم امشف ،كاخت بر إمال ي
ترخشصي شحدد ص ك بت ايت اـ يدل طا ة ايصؼ ايسب ع األسبسي ،كاخت بر إمال ي تحصشاي.
صراف مف أىـ نتائج الدراسة:

تك د ركؽ ذات د ية إحصب شة عند مستكل طا ة ايم مكعة ايت رش شة

كمتكسط

در بت تحصشؿ طا ة ايم مكعة ايفب طة ،كأكصت ايدراسة فركرة تو شؿ اي رنبمو ايممترح
ي الج ص ك بت ت اـ اإلمالء .

 -دراسة عصاد ( .) 2012

هد ت هذ ايدراسة ايت رؼ إيى األخطبء اإلمال شة

ايتي شمع أثنبء ت امهـ يمبدة

اإلمالء ،كم ر ة أس ب هب كطرؽ عال هب .كات ت ايدراسة ايمنهو ايكصوي .كتفكنت عشنة

ايدراسة مف ( )130طبي بن كطبي ة كتفكنت أدكات ايدراسة مف اخت بر ترخشصي ياتأفد مف ك كد

ايمرفاة كتحدشدهب ،ك نبء نمكذ ي است شبف يمشبس أس بب ايف ؼ اإلمال ي عند تالمشذ ايصؼ
ايثبني متكسط ا ست شبف األكؿ عف أساكب ايتدرشس كا ست شبف ايثبني عف ايمطبي ة ايذاتشة .
صراف مف أىـ نتائج الدراسة:

أساكب ايتدرشس شاثر ي نسب األخطبء اإلمال شة يدل ايتالمشذ ،كفبنت اينتش ة شك د

أثر ألساكب ايتدرشس ي ايتماشؿ مف األخطبء اإلمال شة ،كايمطبي ة ايذاتشة تاثر ي نسب

األخطبء اإلمال شة يدل ايتالمشذ ،كفبنت اينتش ة شك د أثر يامطبي ة ايذاتشة ي ايتماشؿ مف نسب
األخطبء اإلمال شة.

كأف درس اإلمالء مهمش ي مدارسنب عاى اعت بر أف ايطبيب أفمؿ ت اـ ايفتب ة ي

ايمرحاة ا تدا شة،

شك د اهتمبـ مف ق ؿ مدرسي بقي ايمكاد ايدراسشة تصحشل أخطبء
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إمال شة ،كتكصي اي بحثة بيترفشز عاى أساكب تدرشس اإلمالء ألهمشتر ي نسب األخطبء يدل

ايتالمشذ ،ك تنوشذ درس اإلمالء ،كعدـ تهمشرهب عاى اعت بر أف مشة ركع اياغة اي ر شة أهـ
منر.

 -دراسة جصاد (.) 2012

هد ت ايدراسة ايت رؼ إيى ممبرنة شف تكظشؼ أساك شف ت اشمششف ي اإلمالء ،أم ت رؼ

أ فؿ األساك شف األساكب ايذل ش تمد عاى قبعدة ي فتب ة ايفامة كاألساكب ايمسمكع ي
كات ع ايدراسة ايمنهو ايت رش ي،

تحصشؿ تامشذات ايصؼ ايخبمس ا تدا ٍ ي ي اإلمالء،
كتفكنت عشنة ايدراسة مف ( )120تامشذة مف تامشذات ايصؼ ايخبمس ا تدا ي ي مدرسة

ا تدا شة مف مدارس مدشنة غداد كتفكنت أدكات ايدراسة مف اخت برشف ي أساك شف مف أسبيشب

اإلمالء.

صراف مف أىـ نتائج الدراسة:
شك د رؽ ذك د ية إحصب ٍ شة شف متكسط تحصشؿ ايتامشذات ايالتي شت امف اإلمالء
عاى ك ؽ األساكب ايمبعدم كمتكسط تحصشؿ ايتامشذات ايال ي شت امف اإلمالء عاى ك ؽ

األساكب ا ستمبعي (ايمسمكع) يصبيل ايمسمكع ،كأكصت ايدراسة فركرة استخداـ األساكب
ا ستمبعي(ايمسمكع).

 -دراسة الوبادي (.) 2012

هد ت ايدراسة ايت رؼ إيى أثر اي طبقبت ايصكرشة ي تحسشف إمالء تالمشذ ايصؼ

اي ار ع ا تدا ي ،كأل ؿ تحمشؽ هدؼ اي حث تمت صشبغة رفشة اي حث اآلتشة( :يشس هنبؾ
رؽ ذك د ية إحصب شة عند مستكل ( )0005شف متكسط در بت تالمشذ ايصؼ اي ار ع ا تدا ي

ايذشف شدرسكف اإلمالء بست مبؿ اي طبقبت ايصكرشة ،كمتكسط در بت تالمشذ ايصؼ اي ار ع

ا تدا ي ايذشف شدرسكف اإلمالء بيطرشمة ايتماشدشة ) .أمب م تمع اي حث مد اختبرت اي بحثة
صكرة عركا شة مدرسة دار ايسالـ ا تدا شة يا نشف ،اغ م مكع عشنة اي حث ()27( ،)54

تامشذ يام مكعة ايت رش شة ،ك( )27تامشذ يام مكعة ايفب طة ،كأظهرت اينتب و انر يشس هنبؾ

ركؽ ذات د ية احصب شة شف م مكعتي اي حث ممب ش ني أنهب متفب ة ي هذ ايمتغشرات

كأكصت ايدراسة فركرة استخداـ اي طبقبت ايصكرشة ي تحسشف اإلمالء.
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 -دراسة عااي (.)2011

هد ت ايدراسة ايت رؼ إيى كاقع تحصشؿ تالمشذ ايمرحاة ا تدا شة ي مبدتي ايمراءة

كاإلمالء مف ك هة نظر م امي اياغة اي ر شة يتر شة ايرصب ة األكيى ،كتفكنت عشنة ايدراسة مف

( )100م امبن كم امة مف م امي كم امبت ايمرحاة ا تدا شة ي مبدتي ايمراءة كاإلمالء يتر شة

ايرصب ة األكيى ،كاستخدمت ايدراسة ايمنهو ايكصوي ،كتفكنت أداة ايدراسة مف است بف مف() 4

محبكر.

صراف مف أىـ نتائج الدراسة:
تدني مستكل ايتالمشذ ي مبدتي ايمراءة كاإلمالء مف ك هة نظر م امي اياغة اي ر شة

يتر شة ايرصب ة األكيى س ب عدـ ا هتمبـ بيمفت بت ي ايمدارس ،كفذيؾ زشبدة عدد ايتالمشذ
ي ايصؼ ايكاحد ،كعدـ استخداـ ايكسب ؿ ايت امشة كفذيؾ عدـ إعداد ايم امشف ،كأكصت

ايدراسة فركرة ايترفشز عاى مبدتي ايمراءة كاإلمالء.

 -دراسة الزىراني (.) 2010

هد ت ايدراسة ايت رؼ إيى ايص ك بت ايتي تكا ر اإلرراؼ ايتر كم عاى تدرشس مبدة

اإلمالء ي ايمرحاة ا تدا شة محب ظة دة ،كتفكنت عشنة ايدراسة مف ( )320م امبن كم امة

مف م امي كم امبت ايمرحاة ا تدا شة كاستخدمت ايدراسة ايمنهو ايكصوي ،كتفكنت أداة

ايدراسة مف است بف مف(  ) 3محبكر ،كمف ( )73مرة.
صراف مف أىـ نتائج الدراسة:

ازدحبـ دكؿ ايم اـ ،كقاة استخداـ ايكسب ؿ ايت اشمشة ،كقاة ايته ي ،قاة رغ ة ايتامشذ

ي مبدة اإلمالء ،كاألخطبء ايرب ة ايسب مة ايمترافمة عاى ايتامشذ ،كنمص ا مفبنبت بيمدراس،

كأكصت ايدراسة فركرة استخداـ ايكسب ؿ ايت اشمشة ،كزشبدة ايته ي.

 -دراسة الوبادي (.) 2010

هد ت ايدراسة ايت رؼ إيى أثر األساكب ايتمثشاي ي تحصشؿ طبي بت ايصؼ األكؿ

ايمتكسط ي مبدة اإلمالء ،كتفكنت عشنة اي حث مف ( )60طبي ة ،مثات ( )30طبي ة ايم مكعة

ايت رش شػة ك ( )30طبي ػة ايم مكعة ايفب طة ،تـ اختشبر اي شنة قصدشبن ،كيتحمشؽ هدؼ اي حث
است مات اي بحثة اخت بر ايتحصشؿ اينهب ي

د ايتأفد مف صدقر ك ث بتر ،ياتحمؽ مف رفشة

اي حث ايتي تنص عاى أنر ( :يشس هنػبؾ ػرؽ ذك د يػة احصب شة شف متكسط در بت اإلمالء
يطبي بت ايم مكعة ايت رش شة ايالتي شدرسف مػبدة اإلمالء بألساكب ايتمثشاي ،ك متكسط در بت
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اإلمالء يطبي بت ايم مكعة ايفب طة ايالتي شدرسػف اإلمالء بيطرشمة ايتماشدشة ) .أمب ايكسب ؿ

اإلحصب شة ايمستخدمة ي تحاشؿ شبنبت اي حث هي (م بمؿ ارت بط شرسػكف ،ك مر ع (فب ،)2ك
ا خت بر ايتب ي ي شنتشف مستماتشف ).
صراف مف أىـ نتائج الدراسة:

ظهر توكؽ طبي بت ايم مكعة ايت رش شة ايالتي درسف بألساكب ايتمثشاي عاى طبي بت

ايم مكعة ايفب طة ايالتي درسف اإلمالء بيطرشمة ايتماشدشة ،كأكصت ايدراسة فركرة تكظشؼ
األساكب ايتمثشاي ي تحصشؿ طبي بت ايصؼ األكؿ ايمتكسط ي مبدة اإلمالء.

 -دراسة صادي (.) 2008

هػػد ت ايد ارسػػة إيػػى اقتػراح خطػػة ي ػػالج األخطػػبء اإلمال شػػة ايرػػب ة يػػدل تالمشػػذ ايصػػؼ

اي ار ع األسبس محب ظة غزة ،كاستخدـ اي بحث ايمنهو ايت رش ي كايكصوي ،كاختبر اي بحث عشنػة
عركا شة مف م تمع ايدراسة األصاي تفكنت مف (  ) 482تامشذان كتامشذة مػكزعشف بيتسػبكم ػشف

م مكعة مف ايمدارس ايحفكمشة كمف مدارس كفبية غػكث كترػغشؿ ايال ػشف .كقػبـ اي بحػث نػبء
اخت ػػبر ترخشصػػي يامهػػبرات اإلمال شػػة ،فمػػب قػػبـ اي بحػػث بختشػػبر م تمػػع م امػػي كمرػػر ي اياغػػة
اي ر شة محب ظة خبف شكنس يإل ب ة عاى است شبف أس بب األخطبء اإلمال شة ك اغ عدد أ راد هذ

اي شنػػة (  ) 85م ام ػبن كمرػػر بن مػػنهـ (  )69م ام ػبن كم امػػة كاقػػع (  ) 24م ام ػبن ك( )45م امػػة
مػنهـ (  ) 16مػػف ايمرػػر شف كاقػع (  ) 13مرػػر بن ك( )3مرػػر بت ،كرػمات اي شنػػة ايػػذشف ش ماػػكف
ػػي م ػػدارس ايحفكم ػػة كم ػػدارس ايكفبي ػػة .كط ػػؽ اي بح ػػث اس ػػت بنة خبص ػػة ػػبيم امشف كايمر ػػر شف

ايتر ػػكششف يتحدشػػد أسػ بب رػػشكع األخطػػبء اإلمال شػػة يػػدل تالمشػػذ ايصػػؼ اي ار ػػع األسبسػػي .ثػػـ نػػى
اي بحث خطة عال شة نبء عاى اينتب و ايتي تكصؿ إيشهب.
صراف مف أىـ نتائج الدراسة:

ك كد اي دشد مف األخطبء اإلمال شة ايرب ة يدل تالمشذ ايصؼ اي ار ع األسبسي ،كفبنت
األخطبء ي ايمهبرات اير شسة ( )5مهبرات مف أصؿ ( )7مهبرات ك ي ايمهبرات ايورعشة ()14

مهبرة مف أصؿ ( )19مهبرة كفبف هنبؾ ركؽ ت زل ي بمؿ اي نس يصبيل اإلنبث ،كهنبؾ

ركؽ ت زم يمتغشر اي هة ايمرر ة فبنت ايوركؽ ايوردشة يصبيل كفبية ايغكث ،كأكصت ايدراسة

فركرة م ر ة أس بب األخطبء اإلمال شة يدل تالمشذ ايصؼ اي ار ع األسبسي ي نبء خطة

عال شة.
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 -دراسة بررات (.)2008

تمثؿ هدؼ هذ ايدراسة ي إ راء دراسة تحاشاشة مست رفة ي خطبء اإلمال شة ايرب ة

يدل تالمشذ ايصوكؼ مف األكؿ إيى ايخبمس األسبسشة ي مدشنة طكيفرـ واسطشف ،كات ع
اي بحث ايمنهو ايكصوي ك اغ أ راد عشنة ايدراسة )  ( 292تامش نذا كتامشذة ،كمنهـ )  ( 148مف

ايذفكر ،ك )  ( 144مف اإلنبث .كتفكنت أداة ايدراسة مف خمسة نصكص إمال شة تنبسب
ايتالمشذ مف ايصؼ األكؿ إيى ايصؼ ايخبمس األسبسي ،تـ اختشبرهب مف ايممررات ايدراسشة
يمبدة اياغة اي ر شة ي فؿ صؼ مف ايصوكؼ ايسب مة.
صراف مف أىـ نتائج الدراسة:

إف أفثر األخطبء اإلمال شة رشكعبن يدل تالمشذ ايصوكؼ مف األكؿ إيى ايخبمس األسبس

هي ايمت امة فتب ة ايهمزات أرفبيهب ايمختاوة ،ثـ ايخاط شف ايتبء ايموتكحة كايتبء ايمر كطة،

كعدـ ك كد ركؽ داية إحصب شبن شف ايذفك كاإلنبث ي نسب األخطبء اإلمال شة ايرب ة،
كأكصت ايدراسة فركرة ا هتمبـ فتب ة ايهمزات أرفبيهب ايمختاوة ،كفذيؾ ايخاط شف ايتبء

ايموتكحة كايتبء ايمر كطة.

 -دراسة ملحس (.)2006

هد ت ايدراسة إيى م ر ة مدل تأثشر رنبمو عال ي ي تحسشف ايمدرة اإلمال شة ياتمششز

شف ايتبء ايموتكحة كايتبء ايمر كطة ي إمفبنشة ايحد مف ح ـ هذ ايمرفاة ،كاختبرت اي بحثة

ايمنهو اي نب ي ايت رش ي ،كاختبرت عشنة ايدراسة مف تامشذات ايصؼ ايثبني ا تدا ي مف

ايمدرسة األهاشة يا نبت ي ايمدشنة ايمنكرة ،اغت (  ) 12تامشذة مف مدشرشة ايت اشـ ايخبص
مستكل عمرم قدر (  )7سنكات كتـ اختشبرهـ نبء عاى مربهدات اي بحثة مف خالؿ رنبمو

ايتر شة اي ماشة ي ايمدرسة ايمذفكرة ،كأ رت اي بحثة ممب الت مع م امبت اياغة اي ر شة ي

ايمدرسة يافرؼ عف أس بب ايمرفاة ،كأ رت اي بحثة اخت ب انر تحصشاشبن تـ نبا يغرض ايفرؼ
عف ح ـ ايمرفاة.

صراف مف أىـ نتائج الدراسة:
ت كد

ذكر ايمرفاة إيى مراحؿ سب مة (ايركفة) كايتي ت د ايطبي بت إيى ايمرحاة

ا تدا شة ي ايم ر ة ايصحشحة يمخبرج ايحركؼ كأصكاتهب ،كعدـ ايمدرة عاى ايتمششز ايسم ي
نتش ة يمربفؿ سم شة كعدـ اهتمبـ ض ايم امشف بينطؽ ايصحشل كتصحشل ايخطأ عتمبدهـ
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سهكية ايمرفاة كعدـ ايتدرشب ايفب ي كر ط اياغة اي ر شة بقي مكاد ايتدرشس األخرل ،كأكصت

ايدراسة فركرة تكظشؼ اي رنبمو اي ال ي ي تحسشف ايمدرة اإلمال شة.

 -دراسة أبص مند ؿ (.)2006

هد ت ايدراسة إيى ايت رؼ إيى أثر استخداـ األي بب ايتر كشة ايمحكس ة ي تدرشس

اإلمالء ياصؼ ايثبمف األسبسي ،كاستخدـ اي بحث ايمنهو ايت رش ي ،كتفكنت عشنة مفكنة مف

صوشف دراسششف مف تالمشذ ايصؼ ايثبمف ،كصوشف مف طبي بت ايصؼ ايثبمف كعددهـ ()124

طبي بن كطبي ة مف مدشرشة غرب غزة ،كفبنت أدكات ايدراسة قب مة يامهبرات اإلمال شة كديشالن
يام اـ شتفمف األي بب ايمحكس ة كفـ ثالث أي بب محكس ة كأعد اخت ب انر إمال شبن شتفمف

ايمهبرات اإلمال شة.

صراف مف أىـ نتائج الدراسة:
ن بح رنبمو األي بب ايحكس ة ي تدرشس اإلمالء ،كأكصى اي بحث فركرة استخداـ

األي بب ايمحكس ة ي عماشة ايتدرشس ي ايمراحؿ ايمختاوة كا هتمبـ بستخداـ ايحبسكب ي
اي ماشة ايت اشمشة ،كأكصت ايدراسة فركرة استخداـ األي بب ايتر كشة ايمحكس ة ي تدرشس
اإلمالء ياصؼ ايثبمف األسبسي.

 -دراسة الجصجص (.)2004

هد ت هذ ايدراسة إيى ت رؼ أثر رنبمو ممترح ي تنمشة مهبرات األداء اإلمال ي ،يدل

طبي بت ايصؼ ايخبمس األسبس محب ظة رمبؿ غزة .كاستخدمت اي بحثة ي هذ ايدراسة

ايمنهو اي نب ي ايت رش ي ،كتفكف م تمع ايدراسة مف طا ة ايصؼ ايخبمس األسبس ي ايمدارس
ايتب ة يمدشرشة ايتر شة كايت اشـ ي محب ظة رمبؿ غزة يا بـ ايدراسي ()2005/2004ـ ،حشث

تأيوت عشنة ايدراسة مف (  ) 73طبي ةن مف طبي بت ايصؼ ايخبمس األسبسي ،ي مدرسة

اي ار دشف األسبسشة ايدنشب(ب) يا نبت حشث كزعت عاى م مكعتشف :إحداهمب ت رش شة ،كعددهب(
 ) 36طبي ةن ،كاألخرل فب طة ،كعددهب(  ) 37طبي ة.
صراف مف أىـ نتائج الدراسة:

ك كد ركؽ ذات د ية إحصب شة شف طبي بت ايم مكعة ايت رش شة( اياكاتي شدرسف اي رنبمو

ايممترح ي اإلمالء) ،كطبي بت ايم مكعة ايفب طة(اياكاتي شدرسف ايمنهو ايمدرسي بيطرشمة
اي بدشة -ايتماشدشة) ،كأكصت ايدراسة فركرة استخداـ اي رنبمو ايممترح ي تنمشة مهبرات األداء
اإلمال ي.
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التوق ب على دراسات المحصر الثاني:

مف خالؿ است راض اي بحث يادراسبت ايتي اهتمت بإلمالء ،إنر شمفف إ مبؿ اينمبط

ايتي تكصات إيشهب ايدراسبت ايسب مة مف حشث:
أصالً :األىداؼ

مػف ايمالحػظ أف غبي شػة ايد ارسػػبت ايسػب مة تنبكيػت اإلمػالء فنمػػكذج ػي تنمشػة ايمهػػبرات

ايتدرشس ػ ػػشة كايتحص ػ ػػشؿ ايد ارسػػ ػػي ي ػ ػػدل ايطا ػ ػ ػة ،مثػ ػ ػػؿ د ارس ػ ػػة ( األح ػ ػػكؿ ،)2015 ،كد ارسػػ ػػة
(ايوم ػ ػػبكم )2012 ،كد ارسػ ػػة ( ػ ػكاد )2012 ،شنمػ ػػب تهػ ػػدؼ ايد ارسػػػة ايحبيشػ ػػة إيػػػى اسػ ػػتراتش شة
ايتصكر اي صرم ي تنمشة اإلمالء ايمنظكر ،حشث ات ر اي بحث إيى اختشبر هذا ايم تمع كهػذ

اي شنة ير كر اي بحث أف هنبؾ مرفاة حمشمشة ت ترض طرؽ تدرشس اإلمالء ايمنظكر ،كهذا مػب
أفدتر دراسبت هذا ايمحكر ،كهذا مب يـ ن د إ

ي عدد نبدر مف هػذ ايد ارسػبت .كاتومػت م ظػـ

ايدراسبت عاى أهمشة تدرشس اإلمالء ايمنظكر ،كفركرة تفمشنهب فمف ايمنبهو ايدراسشة.

مف ايدراسبت ايسب مة ايدراسبت ايواسطشنشة ايتي تنبكيت مب شخص ايكاقػع ايواسػطشني مثػؿ

دراسة (ايوم بكم ،)2012 ،كدراسة (كادم ،)2008 ،كدراسة ( رفبت.)2008 ،
ثان اً :المنيج المتبع

مف اي دشر ذفر أف غبي شة دراسبت هذا ايمحكر تنبكيت اي رامو كا ستراتش شبت ايممترحة

كاسػػتخدمت ايمػػنهو ايت رش ػػي حشػػث صػػممت ايت ر ػػة بسػػتخداـ م مػػكعتشف ،األكيػػى ت رش شػػة تػػـ
تػػدرش هب عاػػى اي رنػػبمو ايممتػػرح ،كايثبنشػػة فػػب طة يػػـ شػػتـ تػػدرش هب عاػػى اي رنػػبمو ،بسػػتثنبء د ارسػػة

(عػ ػ ػكاد ،)2012 ،كد ارس ػ ػػة (اي ػ ػػبدم ،)2012 ،كد ارس ػ ػػة (كادم ،)2008 ،كد ارس ػ ػػة ( رف ػ ػػبت،
 ،)2008ايتي استخدمت ايمنهو ايكصوي ،شنمب استخدمت ايدراسة ايمنهو ر ر ايت رش ي.

ثالثاً الو نة:

اختاوت ايدراسبت ايسب مة ي اختشبرهب يم تمػع كعشنػة فػؿ د ارسػة كطػرؽ اختشبرهػب كشر ػع

ذيػؾ يط ش ػة كهػدؼ فػؿ د ارسػة ،كشالحػظ مػف ايد ارسػبت ايسػب مة ا خػتالؼ ػي عػدد اي شنػبت
ػركح ع ػػددهب مػ ػػب ػػشف ( )320-27ػ ػػردان ،كف ػػذيؾ م ظ ػػـ أ ػ ػراد اي شن ػػة م ػػف ايتالمشػػػذ
غبي شته ػػب شتػ ػ ا

ك م ػػش هـ ت ػػـ اختش ػػبرهـ طرشم ػػة قص ػػدشة ،بس ػػتثنبء د ارس ػػة (عػ ػكاد ،)2012 ،كد ارس ػػة (اي ػػبدم،

 )2012ت ػػـ اختش ػػبرهـ م ػػف ايم ام ػػشف طرشم ػػة عرػ ػكا شة شنم ػػب ت ػػـ اختش ػػبر اي شن ػػة م ػػف ايم ام ػػشف
كايمرر شف مثؿ دراسة (كادم ،)2008 ،شنمب استخدمت ايدراسة اي شنة ايمصدشة.
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رابواً :أداة الدراسة

تنكعت األدكات ايمستخدمة ي ايدراسبت ايسب مة ،كفبف تنكعهب شتوؽ كط ش ة تاؾ

ايدراسبت ،م ظـ ايدراسبت استخدمت ا خت برات فأداة يادراسة كهنبؾ دراسبت استخدمت
ا ست بنة فدراسة (عكاد ،)2012 ،كدراسة (اي بدم ،)2012 ،كدراسة (كادم ،)2008 ،كدراسة

( رفبت .)2008 ،كاستخدمت ايدراسة ا خت بر فأداة ي مع اي شبنبت.

توق ب عاـ على الدراسات السابقة:

ما تتم ز بو الدراسة الحال ة عف الدراسات السابقة:


ت ت ر هذ ايدراسة األكيى ي اسطشف  -ي حدكد عاػـ اي بحػث  -ايتػي تخصصػت ػي

ايت ػرؼ إيػػى أثػر اسػػتراتش شة ايتصػكر اي صػػرم ػػي تػدرشس اإلمػػالء ايمنظػكر يػػدل تالمشػػذ
ايصؼ ايثبني األسبسي غزة.

أصجو االستفادة مف الدراسات السابقة:
يمد أمفف يا بحث ا ستوبدة مف ايدراسبت ايمر شة ايسب مة شمب شاي:
 ا ستوبدة مف ايدراسبت ايواسطشنشة شمب شخص ايكاقع ايواسطشني عاػى صػ شد تػدرشس اإلمػالء
ككاقع ت اشمر كأسبيشب كطرؽ تدرشسر .

ك ػرت همػبن أرػمؿ يامكفػكع ،مػف خػالؿ إيمػبء ايفػكء عاػى تػدرشس اإلمػالء ،سػكاء ػي

ايمن ػػبهو ايد ارس ػػشة أك ػػي م ػػبؿ ايت ا ػػشـ كايتر ش ػػة أك ػػي م ػػبؿ ايتر ش ػػة م ػػب ش ػػتالءـ م ػػع ايمن ػػبهو

ايدراسشة.



شنت ايثغرات كمنبطؽ ايف ؼ ممب أدل ختشبر مرفاة ايدراسة.

سبهمت ي نبء اإلطبر اينظرم يادراسة.



سبهمت ي صشبغة األهداؼ ككفع ايتسبا ت.



تحدشد ايمنهو ايمنبسب يط ش ة ايدراسة كهك ايمنهو ر ر ايت رش ي.



اختشبر عشنة ايدراسة.



تحدشد موبهشـ اإلمالء ايمنظكر ايتي ت نى عاشهب ايدراسة.






اختشبر األدكات ايخبصة ايمستخدمة ي ايدراسة ايحبيشة.

اء مف اينبحشة ايونشة أك اإلدارشة.
تحدشد ايخطكات ايمت ة ي إ راءات ايدراسة سك ن
ا سترربد نتب و هذ ايدراسة عاى فكء نتب و ايدراسبت ايسب مة.

اختشػبر األسػاكب األنسػب يام بي ػبت اإلحصػب شة ياػدر بت ايخػبـ
ايدراسة.
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سػت ب بت عشنػة

الفصن السابع
الطسيكة واإلجساءات
 يُٓج اندراطت
 يخغٛزاث اندراطت
 يجخًغ اندراطت
 ػُٛت اندراطت
 أدٔاث اندراطت
 إجزاءاث بُاء اخخبار اندراطت
 خطٕاث اندراطت
 انًؼانجاث اإلحصائٛت

الفاؿ الرابع

الطر قة صاإلجراءات

شتنبكؿ اي بحث ي هذا ايوصؿ اإل راءات ايتي تـ إت بعهب ي هذ ايدراسة ايحبيشة،
كايتي رمات ايمنهو ايمت ع ،كم تم هب ،كعشنتهب ،كفشوشة اختشبرهب ،ككصؼ أدكات ايدراسة كفشوشة

إعدادهب ،كفشوشة ايتأفد مف صدقهب كث بت أدكاتهب كا راءات تط شمهب ،فمب شصؼ ايم بي بت
اإلحصب شة ايتي استخدمت يتحاشؿ اي شبنبت كايكصكؿ إيى اينتب و ،ك شمب شاي توصشؿ ذيؾ:

منيج الدراسة :

استخدـ اي بحث يتحمشؽ ايهدؼ مف ايدراسة ايمنهو ر ر ايت رش ي كايذم شتنبسب مع

ط ش ة ايدراسة ايحبيشة كايمتمثؿ ي م ر ة أثر استخداـ استراتش شة ايتصكر اي صرم ي تدرشس

اإلمالء ايمنظكر يدل تالمشذ ايصؼ ايثبني األسبسي غزة ،كذيؾ ت ر ة ر ر حمشمشة يم مكعتشف
تـ اختشبرهمب قصدشبن د إث بت ايتفب ا شنهمب  ،حشث اختشرت إحدل ايم مكعتشف يتفكف ت رش شة

تط ؽ عاشهب ا ستراتش شة مكفكع ايدراسة (أثر استخداـ استراتش شة ايتصكر اي صرم ي تدرشس

اإلمالء ايمنظكر) ،كأخرل فب طة شط ؽ عاشهب ايمهبرات ايمحددة فمب هي ي ايفتبب ايممرر
بيطرشمة ايم تبدة.

كاي دكؿ رقـ ( )1شكفل ايتصمشـ ر ر ايت رش ي يادراسة:
جدصؿ ()1

التام ـ التجر بي للدراسة
المجمصعات

الموالجات

ق اس قبلي

ق اس بودي

ت رش شة

X

أثر استخداـ استراتش شة ايتصكر اي صرم

X

فب طة

X

ايطرشمة ايم تبدة

X

متغ رات الدراسة:

تتفكف متغشرات ايدراسة مف ايمتغشرات ايتبيشة:

 المتغ ر المستقؿ :كشتمثؿ ي ا ستراتش شة مكفكع ايدراسة (استراتش شة ايتصكر
اي صرم).


المتغ ر التابع :كشتمثؿ ي تحصشؿ ايتالمشذ ي اإلمالء ايمنظكر.

 المتغ رات المضبصطة :كتتمثؿ ي اي مر كايتحصشؿ اي بـ كايتحصشؿ ي مبدة يغتنب
اي مشاة كا خت بر ايم اي كاي ش ة ايمدرسشة كايم اـ (نوس اي ش ة ايمدرسشة كنوس ايم اـ
ايذم قبـ بيت ر ة).
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مجتمع الدراسة:

شتفكف م تمع ايدراسة ايفاي مف مشع تالمشذ ايصؼ ايثبني األسبسي غزة  ،ايدارسشف

يمنهبج يغتنب اي مشاة ي مدارس ايت اشـ األسبسي يا بـ ايدراسي ( 2096-2095ـ) مدارس

ايحفكمة ايتب ة يك ازرة ايتر شة كايت اشـ ،كاي بيغ عددهـ ( )96506تامشذان  ،مكزعشف عاى ()446

ر ة دراسشة ي ( )164مدرسة ،حشث شتراكح عدد ايتالمشذ ي فؿ ر ة م دؿ ( )37تامشذان،
حسب إحصب شبت دا رة ك ازرة ايتر شة كايت اشـ( )2096ـ ،كتتراكح أعمبرهـ شف ( )8-7سنكات،
كشت اـ مش هـ يغتنب اي مشاة م دؿ ( )90حصص أس كعشبن يم حث يغتنب اي مشاة.
دكؿ ()2

تصز ع أرراد مجتمع الدراسة
مجتمع الدراسة

عدد المدارس

عدد التالم ذ

عدد الشوب

متصسط عدد التالم ذ
ري رؿ شوبة

تالم ػػػػػػػػػذ الاػػػػػػػػػؼ الثػػػػػػػػػاني
األساسػػػػػػػػي رػػػػػػػػي مػػػػػػػػدارس
الحرصمػػػػػػػة التابوػػػػػػػة لػػػػػػػصزارة

164

16506

446

41

الترب ة صالتول ـ بغزة.

ع نة الدراسة:

تترصف ع نة الدراسة مف:

أ-

الو نة االستطالع ة:
حشث تـ تط شؽ اخت بر ايتحصشؿ ايدراسي عاى( )40تامشذان مف تالمشذ ايصؼ ايثبيث

األسبسي ايذشف درسكا ايمهبرات سب مبن ي مدرسة ايربرقة األسبسشة يا نشف غزة ،حشث ش مؿ
اي بحث م امبن يات اشـ األسبسي تاؾ ايمدرسة كتـ اختشبرهـ مف خبرج عشنة ايدراسة طرشمة

عركا شة  ،غرض ايتأفد مف صالحشة أداة ايدراسة اخت بر ايتحصشؿ كاستخدامهب يحسبب ايصدؽ

كايث بت.

ب -الو نة الفول ة(األال ة):
كقد اختبر اي بحث اي شنة بيطرشمة ايمصدشة كذيؾ حشث ش مؿ اي بحث فم اـ يمبدة يغتنب
اي مشاة ي تاؾ ايمدرسة ،كاست داد اإلدارة ايمدرسشة يات بكف مع اي بحث ي تط شؽ ت ر تر ،كتـ

اختشبر صوشف أحدهمب يات رش شة كاآلخر يافب طة بيت ششف اي ركا ي ،كقد اغ ح ـ اي شنة ()60

تامشذان مف تالمشذ ايصؼ ايثبني األسبسي ،كتـ تمسشـ اي شنة إيى م مكعتشف ،ت رش شة عددهب

( )30تامشذان ،كفب طة عددهب ( )30تامشذان أم مب نس تر ()%0136مف م تمع ايدراسة.
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كاي دكؿ ( )3شكفل تكزشع أ راد عشنة ايدراسة:
جدصؿ ()4

تصز ع أرراد ع نة الدراسة
المجمصعة التجر ب ة

المجمصعة الضابطة

المجمصع الرلي

ايصؼ ايثبني األسبسي 9

ايصؼ ايثبني األسبسي 2

 30تامشذان

 30تامشذان

 60تامشذان

أدصات الدراسة:

قبـ اي بحث إعداد أدكات ايدراسة كايتي تمثات ي:

 اخت بر ايتحصشؿ ايدراسي يامهبرات اإلمال شة.

اختبار التحا ؿ الدراسي:

قػػبـ اي بحػػث إعػػداد اخت ػػبر ايتحصػػشؿ ايد ارسػػي ػػي ايمهػػبرات اإلمال شػػة ايمختػػبرة يتحدشػػد أثػػر

اس ػػتخداـ اس ػػتراتش شة ايتص ػػكر اي ص ػػرم ػػي ت ػػدرشس اإلم ػػالء ايمنظ ػػكر ي ػػدم تالمش ػػذ ايص ػػؼ ايث ػػبني

األسبسي غزة ،كقبـ اي بحث نبء ا خت بر ايدراسي إت بع خطصات بناء االختبار التال ة:

-9

ىدؼ اختبار التحا ؿ الدراسي:

شتحػػدد هػػدؼ هػػذا ا خت ػػبر ػػي قشػػبس مػػدل تػػأثشر اسػػتخداـ اسػػتراتش شة ايتصػػكر اي صػػرم ػػي

تدرشس اإلمالء ايمنظكر يدم تالمشذ ايصؼ ايثبني األسبسي غزة.

-6

محتصى اختبار التحا ؿ الدراسي:

تفكف ا خت بر ي صكرتر األكيشة مف ( )44مرة مف نكع األس اة) أفمؿ ايوراغ( يمشبس أثػر

اس ػػتخداـ اس ػػتراتش شة ايتص ػػكر اي ص ػػرم ػػي ت ػػدرشس اإلم ػػالء ايمنظ ػػكر ي ػػدم تالمش ػػذ ايص ػػؼ ايث ػػبني

األسبسي غزة.

كايذم أيرسؿ يامحفمشف ثـ تـ تط شمر عاى اي شنة ا ستطالعشة.

كيم ػػد ت ػػـ تحدش ػػد اينسػ ػ ة ايم كش ػػة يف ػػؿ درس م ػػف دركس ايمه ػػبرات اإلمال ش ػػة كذي ػػؾ ػػي ف ػػكء
ايم بششر ايتبيشة:

 19أهمشة ايمكفكع يامت اـ.

 12تحدشد ايمبدة ايمراد ت امهب.
 13عدد ايمهبرات اإلمال شة.

 14عدد ايحصص ايدراسشة ايممررة يفؿ مهبرة حسب خطة ايك ازرة.
 15أهمشة ايمهبرة يامكفكعبت ايالحمة ير.

 16أراء ايخ راء كايمرر شف ايتر كششف كم امي اياغة اي ر شة.
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 17كفع أس اة ا خت بر د تحفشمهب مف ق ؿ ايمرر شف كايتر كششف كم امي اياغة اي ر شة.

 18إعػػداد ػػدكؿ مكاصػػوبت يالخت ػػبر شتفػػمف اي نػػبكشف اير شسػػشة ياكحػػدة فمػػب شكفػػحر اي ػػدكؿ
رقـ(.)4

ك د ذيؾ قبـ اي بحث إعداد دكؿ ايمكاصوبت يالخت بر ايتحصشاي فمب هك م شف ي

اي دكؿ ( )4حشث ش شف اي دكؿ عدد األس اة يفؿ درس مف دركس ايمهبرات اإلمال شة.

إعداد جدصؿ المصاافات:

ػػدكؿ مكاصػػوبت ا خت ػػبر هػػك ػػدكؿ شػػر شػػتـ كفػػع مكفػػكعبت ايمحتػػكل أرسػػشبن ،أمػػب

محتكل اي دكؿ شرتمؿ عاػى عػدد األسػ اة ايتػي ت طػى ػي فػؿ مكفػكع مػف ايمكفػكعبت كعػدد
ايدر بت ،حشث تػـ أخػذ اينسػ ة ايم كشػة نػبء عاػى تكزشػع ايػدر بت كيشسػت األسػ اة ،كهػذا اي ػدكؿ

تر ع ب دتر إيى أنر شكفل األهمشة اينس شة ايتي ت طى يفؿ مكفكع مػف مكفػكعبت ايمحتػكل،
ك بيتبيي عدد ايموردات ايتي تمشس فؿ مكفكع ،فمب شكفحهب دكؿ ()4
جدصؿ()3

جدصؿ مصاافات االختبار التحا لي ري مبحث لغتنا الجم لة ( الميارات اإلمالئ ة ) لدى تالم ذ الاؼ الثاني
األساسي للفاؿ الدراسي الثاني للواـ (6172-6172ـ)

المصضصع

ـ

أرقاـ األسئلة

عدد

األسئلة

الدرجات

النسبة %

.1

ايالـ ايرمسشة

32 ،24 ،5

3

3

7.7

.2

ايالـ ايممرشة

29 ،25 ،3

3

3

7.7

.3

ايتبء ايمر كطة

27 ،22، 20

3

3

7.7

.4

ايتبء ايم سكطة

37 ،28 ،12

3

3

7.7

.5

ايهبء

14 ،10 ،7

3

3

7.7

.6

تنكشف ايفـ

30 ،21 ،2

3

3

7.7

.7

تنكشف ايفسر

23 ،18 ،15

3

3

7.7

.8

تنكشف ايوتل

26 ،11 ،9

3

3

7.7

.9

مد األيؼ

19 ،17 ،13

3

3

7.7

 .10مد ايكاك

8 ،6 ،4

3

3

7.7

 .11مد ايشبء

31 ،16 ،1

3

3

7.7
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39 ،35 ،33

3

3

7.7

38 ،36 ،34

3

3

7.7

39

3

3
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المجمصع
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قػبـ اي بحػث تحدشػػد عػدد األسػ اة يفػػؿ درس مػف دركس ايمهػبرات اإلمال شػػة كفػذيؾ تحدشػػد

در بت فػؿ سػااؿ ك نػبء عاشػر تػـ تحدشػد اينسػ ة ايم كشػة كاي ػدكؿ ( )4شكفػل تكزشػع األسػ اة يفػؿ
مكفػػكع ػػي ا خت ػػبر ،كأعػػد يمشػػبس فػػؿ مهػػبرة إمال شػػة ثالثػػة نػػكد اخت برشػػة كزعػػت عر ػكا شبن ػػي

ا خت بر.
-4

ا اغة رقرات االختبار:
قػػبـ اي بحػػث صػػشبغة مػرات ا خت ػػبر مػػف أفمػػؿ ايوػراغ كقػػد ارعػػى اي بحػػث عنػػد فتب ػػة مػرات

ا خت بر أمك انر عدة كهى:




سالمة يغة ايومرات كصحتهب عامشبن.

مرات ا خت بر تتفمف ايمحتكل ايت اشمي يامهبرات اإلمال شة.
مرات ا خت بر محددة ككافحة كخبيشة مف ايغمكض.



ربماة يامهبرات اإلمال شة كمتنكعة.



منبس ة يمستكشبت األهداؼ يط ش ة ايمبدة ايت اشمشة.



مراعشة ياوركؽ ايوردشة شف ايتالمشذ.

كق ػػد ارع ػػى اي بح ػػث عن ػػد إع ػػداد كفتب ػػػة مػ ػرات ا خت ػػبر خص ػػب ص ا خت ػػبر اي ش ػػد كه ػ ػي

ايمكفكعشة ،كايصدؽ ،كايث بت ،ككفكح ت اشمبتر ،كسهكية تط شمر ،كسهكية تصحشحر.
صر ما لي ب اف لما قاـ بو الباحث مف خطصات:

أصالً :مصضصع ة االختبار

حشػػث تػػـ صػػشبغة م ػرات ا خت ػػبر عاػػى صػػكرة م ػرات أفمػػؿ ايو ػراغ كهػػك مػػف أن ػكاع ا خت ػػب ارت

ايمكفكعشة ايتي

شك د هب احتمبؿ ايخطأ حشث ارتمؿ عاى (  )44مرة .

ثان اً :ادؽ االختبار Test Validity

كشمصػػد صػػدؽ ا خت ػػبر قدرتػػر عاػػى قشػػبس مػػب كفػػع يمشبسػػر ،كقػػد تحمػػؽ اي بحػػث مػػف صػػدؽ

ا خت بر كذيؾ مف خالؿ:
-9

ادؽ المحتصى:
كقد اعتمدت عاى ايصدؽ ايمنطمي ي تحدشد كقد ركعي أثنبء نبء ا خت بر تمثشار أهػداؼ

ايممرر دكف ايتطرؽ إيى أهداؼ أخرل.
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-6

ادؽ المحرم ف:
ػػد إعػػداد ا خت ػػبر ػػي صػػكرتر األكيشػػة تػػـ عرفػػر عاػػى م مكعػػة مػػف ايمحفمػػشف مػػف ذكم

ا ختصػػبص ػػي م ػػبؿ اياغػػة اي ر شػػة ،كمرػػر ي كم امػػي ايت اػػشـ األسبس ػي ذكم ايخ ػرة اػػغ عػػددهـ
( )16محفمبن ،ماحؽ ( )1كذيؾ ستطالع ار هـ حكؿ مدل:


تغطشة مرات ا خت بر يامحتكل.



تمثشؿ مرات ا خت بر ي هداؼ ايم ر شة ايمراد قشبسهب.



صحة مرات ا خت بر يغكشبن كعامشبن.



منبس ة مرات ا خت بر يمستكل تالمشذ ايصؼ ايثبني.



مدل انتمبء ايومرات إيى فؿ د مف أ بد ا خت بر.



هؿ شك د مرات شمفف است دايهب ؟ أك إفب تهب ؟ أك ت دشاهب ؟

كقد أ دل ايمحفمكف ض ايمالحظبت كاآلراء ي ا خت بر منهب:


إعبدة ايصشبغة اياغكشة ي ض األس اة.



ت سشط اياغة حشث تنبسب مستكل ايتالمشذ.



حذؼ ض األس اة.



اختصبر ض األس اة.
ك ي فكء تاؾ اآلراء تـ ت دشؿ ايالزـ حشث أص ل ا خت ػبر ػي صػكرتر اينهب شػة مفكنػبن مػف

( )39مػرة مػػف أفمػػؿ ايوػراغ ،حشػػث تػػـ ت ػػدشؿ صػػشبغة ػػض ايوم ػرات ،مػػع اي اػػـ أف مشػػع ايم امػػشف
أرػبدكا ب خت ػػبر فرػمكيشتر كدقتػػر اي امشػة كمنبسػ تر ياهػدؼ مػػف حشػث إعػػداد  ،ك ػذيؾ تػػـ ايتحمػؽ مػػف

صدؽ ايمحفمشف يالخت بر.
 -4ادؽ االتساؽ الداخلي Internal Consistency Validity
كشمصد ر :قػكة ا رت ػبط ػشف در ػبت فػؿ مػرة مػف مػرات ا خت ػبر كدر ػة ايمهػبرة ايتػي شنتمػي إيشهػب،

كفذيؾ در ة ارت بط فؿ مهبرة مع ايدر ة ايفاشة كسشتـ عرض فؿ كاحدة عاى حدة.
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جدصؿ ()5

درجة ارتباط رؿ رقرة مف االختبار التحا لي مع درجة الميارة التي نتمي إل يا
السؤاؿ

المتغ ر
ايالـ

ايرمسشة
ايالـ

ايممرشة
ايتبء

ايمر كطة
ايتبء

ايم سكطة

ايهبء

تنكشف
ايفـ

تنكشف

ايفسر



موامؿ

االرتباط

المتغ ر

مستصى الداللة

السؤاؿ

موامؿ

مستصى الداللة

االرتباط

5

0.625

داية عند 0.01

24

0.629

داية عند 0.01

32

0.754

داية عند 0.01

26

3

0.628

داية عند 0.01

13

0.817

25

0.648

داية عند 0.01

17

0.819

داية عند 0.01

29

0.701

داية عند 0.01

19

0.717

داية عند 0.01

22

0.659

داية عند 0.01

4

0.712

داية عند 0.01

20

0.716

داية عند 0.01

6

0.772

داية عند 0.01

27

0.768

داية عند 0.01

8

0.942

داية عند 0.01

12

0.789

داية عند 0.01

1

0.972

داية عند 0.01

28

0.720

داية عند 0.01

16

0.972

داية عند 0.01

37

0.755

داية عند 0.01

31

0.806

داية عند 0.01

7

0.809

داية عند 0.01

33

0.753

داية عند 0.01

10

0.792

داية عند 0.01

35

0.616

داية عند 0.01

14

0.842

داية عند 0.01

39

0.750

داية عند 0.01

2

0.575

داية عند 0.01

34

0.795

داية عند 0.01

21

0.654

داية عند 0.01

36

0.787

داية عند 0.01

30

0.656

داية عند 0.01

38

0.876

داية عند 0.01

15

0.707

داية عند 0.01

18

0.718

داية عند 0.01

23

0.682

داية عند 0.01

تنكشف ايوتل

مد األيؼ

مد ايكاك

مد ايشبء
ايحركؼ

ايمترب هة
رسمبن

ايمختاوة يوظبن
ايحركؼ
ايمترب هة

يوظبن ايمختاوة
رسمبن

9

0.391

داية عند 0.05

11

0.771

داية عند 0.01

0.778

داية عند 0.01
داية عند 0.01

قشمة " ر " اي دكيشة عند در ة حرشة ( ) 38=2 -40كعند مستكل د ية (0. 325 = )0.05
قشمة " ر " اي دكيشة عند در ة حرشة ( ) 38=2 -40كعند مستكل د ية (0. 418= )0.01

شت شف مف اي دكؿ ( ) 5أف مشع مرات ا خت بر ايتحصشاي ي ض ايمهب ارت اإلمال شة يدل تالمشذ
ايصؼ ايثبني األسبسي مدارس ايحفكمة ( 39مرة) حممت ارت بطبت داية مع در ة ايمهبرة ايتي تنتمي إيشر عند
مستكل د ية( )0.01كمستكل(.)0.05
فمب قبـ اي بحث حسبب م بمالت ا رت بط شف در ة فؿ مهبرة كايدر ة ايفاشة يالخت بر مكفكع
ايدراسة:
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موامؿ االرتباط ب ف رؿ مجاؿ مع الدرجة الرل ة لالختبار التحا لي(الادؽ البنائي):
يمد قبـ اي بحث حسبب م بمؿ ارت بط شرسكف شف در ػبت فػؿ م ػبؿ مػف م ػب ت ا خت ػبر
ايتحصشاي كايدر ة ايفاشة يالخت بر ،فمب شكفحهب اي دكؿ (.)6
جدصؿ ()6

موامالت االرتباط ب ف رؿ ميارة مف ميارات االختبار التحا لي صالدرجة الرل ة لالختبار
عدد الفقرات

موامؿ االرتباط

مستصى الداللة

الميارات

ـ
 .1ايالـ ايرمسشة

3

0.729

داية عند 0.01

 .2ايالـ ايممرشة

3

0.768

داية عند 0.01

 .3ايتبء ايمر كطة

3

0.800

داية عند 0.01

 .4ايتبء ايم سكطة

3

0.672

داية عند 0.01

 .5ايهبء

3

0.648

داية عند 0.01

 .6تنكشف ايفـ

3

0.676

داية عند 0.01

 .7تنكشف ايفسر

3

0.892

داية عند 0.01

 .8تنكشف ايوتل

3

0.960

داية عند 0.01

 .9مد األيؼ

3

0.892

داية عند 0.01

 .10مد ايكاك

3

0.854

داية عند 0.01

 .11مد ايشبء

3

0.807

داية عند 0.01

 .12ايحركؼ ايمترب هة رسمبن ايمختاوة يوظبن

3

0.649

داية عند 0.01

3

0.819

داية عند 0.01
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كشتف ػػل م ػػف اي ػػدكؿ ( )6أف مش ػػع م ػػبمالت ا رت ػػبط ػػشف ف ػػؿ مه ػػبرة م ػػف مه ػػبرات

ا خت بر كايدر ة ايفاشة يالخت ػبر دايػة إحصػب شبن عنػد مسػتكل د يػة ( ،(0.01كهػذا شػدؿ عاػى أف
ا خت بر شمتبز ب تسبؽ ايداخاي.

تحل ؿ بنصد االختبار التحا لي

موامؿ اوصبة رؿ رقرة مف رقرات االختبار:

أ-

د أف تـ تط شؽ ا خت بر ايتحصشاي عاى اي شنة ا ستطالعشة تـ تحاشؿ نتب و إ ب بت

أ راد اي شنة عاى أس اة ا خت بر ايتحصشاي ،كذيؾ هدؼ ايت رؼ عاى:



م بمؿ ايص ك ة يفؿ مرة مف مرات ا خت بر.

م بمؿ ايص ك ة ايتي تراكحت قشمتر مب شف (.)0180 – 0120
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كشمصد م بمؿ ايص ك ة عدد أ راد اي شنة ايذشف أ ب كا عاى فؿ سااؿ مػف ا خت ػبر إ ب ػة

صحشحة مف ايم مػكعتشف ايمحفشتػشف اي اشػب كايػدنشب ،حشػث قػبـ اي بحػث حسػبب در ػة صػ ك ة فػؿ
أك

مرة مف مرات ا خت بر بستخداـ ايم بدية ايتبيشة:
موامؿ الاوصبة للفقرة =

عدد اإلجابات الاح حة ري المجمصعة الول ا +عدد اإلجابات الاح حة ري المجمصعة الدن ا
عدد األرراد الذ ف حاصلصا اإلجابة (الاح حة +الخاطئة) ري المجمصعت ف

 ترتشب ايدر بت ايتي حصؿ عاشهب ايتالمشذ ي ا خت بر تنبزيشبن مف أعاى در ة إيى أدنى
در ة.

 أخذ م مكعتشف مف ايدر بت ،تمثؿ إحداهمب ايطالب ايذشف حصػاكا عاػى أعاػى ايػدر بت
كتمث ػ ػػؿ ايثبنش ػ ػػة األ ػ ػ ػراد اي ػ ػػذشف حص ػ ػػاكا عا ػ ػػى أدن ػ ػػى اي ػ ػػدر بت ،كق ػ ػػد ك ػ ػػد أف نسػ ػ ػ ة اؿ

()%27اي اش ػػب كاي ػػدنشب م ػػف اي ػػدر بت تمث ػػؿ أ ف ػػؿ نسػ ػ ة شمف ػػف أخ ػػذهب ػػي إش ػػبد تمشش ػػز
ايومرات ( .أ ك دقة )970 :2008،



كقػػد اختػػبر اي بحػػث عػػدد ( )99تامشػػذان ايػػذشف حصػػاكا عاػػى أعاػػى ايػػدر بت كايتػػي تمثػػؿ

( )%27مف م مكع عشنة اي حث ا ستطالعشة اي بيغة ( 11 =40 x%27( )40تامشذان)
 ،كعػ ػػدد ( )99تامشػ ػػذان ايػ ػػذشف حصػ ػػاكا عاػ ػػى أدن ػ ػى ايػ ػػدر بت كايتػ ػػي تمثػ ػػؿ نوػ ػػس اينس ػ ػ ة
ايسب مة( 11 =40 x %27تامشذان).

 إحصبء عدد ايتالمشػذ ايػذشف أ ػب كا عػف ايومػرة صػكرة صػحشحة ػي فػؿ مػف ايم مػكعتشف
اي اشب كايدنشب.


مع عدد ايتالمشذ ي ايم مكعة ايدنشب ايذشف أ ب كا عف ايومرة صػكرة صػحشحة مػع عػدد

ايتالمشػػذ ػػي ايم مكعػػة اي اشػػب ايػػذشف أ ػػب كا عػػف ايوم ػرة صػػكرة صػػحشحة ،ثػػـ شمسػػـ اينػػبتو
عاػػى م مػػكع عػػدد ايتالمشػػذ ػػي ايم مػػكعتشف اي اشػػب كايػػدنشب ،كايمشمػػة اينبت ػػة هػػي م بمػػؿ

ص ك ة ايومرة.

كقبـ اي بحث حسبب م بمؿ ايص ك ة يفػؿ مػرة مػف مػرات ا خت ػبر (حشػث إف ا خت ػبر

مفػػكف مػػف  39م ػرة) ،كفػػبف ايهػػدؼ مػػف حسػػبب م بمػػؿ ايص ػ ك ة يوم ػرات ا خت ػػبر هػػك حػػذؼ
ايومرات ايتي تمؿ در ة ص ك تهب عف (،)0120أك تزشد عف (.)0180
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ب-

موامؿ تم ز رؿ رقرة مف رقرات االختبار.
د أف تـ تط شؽ ا خت بر ايتحصشاي عاى اي شنة ا ستطالعشة تـ تحاشؿ نتب و إ ب بت

أ راد اي شنة عاى أس اة ا خت بر ايتحصشاي ،كذيؾ هدؼ ايت رؼ عاى:



م بمؿ ايتمششز يفؿ مرة مف مرات ا خت بر.

م بمؿ ايتمششز كايذم تزشد قشمتر عف (.)0120

كشمصػد تمششػػز ايومػرة مػدل قػػدرتهب عاػػى ايتمششػز ػػشف ايتالمشػػذ ايممتػػبزشف ػػي ايصػػوة ايتػػي

شمشسهب ا خت بر ،ك شف ايتالمشذ ايف وبء ي تاؾ ايصوة ،كيغرض حسبب تمششز ايومرات تـ ات بع

مب شاي:

 ترتشب ايدر بت ايتي حصؿ عاشهب ايتالمشذ ي ا خت بر تنبزيشبن مف أعاى در ة إيى أدنى
در ة.

 أخذ م مكعتشف مف ايدر بت ،تمثؿ إحداهمب ايتالمشذ ايػذشف حصػاكا عاػى أعاػى ايػدر بت
كتمثؿ ايثبنشة األ راد ايذشف حصاكا عاػى أدنػى ايػدر بت ،كقػد ك ػد أف نسػ ة اؿ( ) %27

اي اشب كايدنشب مف ايدر بت تمثػؿ أ فػؿ نسػ ة شمفػف أخػذهب ػي إش ػبد تمششػز ايومػرات (أ ػك
دقة .)970 :2008،


كقػػد اختػػبر اي بحػػث عػػدد ( )99تامشػػذان ايػػذشف حصػػاكا عاػػى أعاػػى ايػػدر بت كايتػػي تمثػػؿ

( )%27مف م مكع عشنة اي حث ا ستطالعشة اي بيغة ( )40تامشذان (11 =40 x %27
تامشػػذان) ،كعػػدد ( )99تامشػػذان ايػػذشف حصػػاكا عاػػى أدنػى ايػػدر بت كايتػػي تمثػػؿ نوػػس اينسػ ة

ايسب مة ( 11 =40 x %27تامشذان).

 إحصبء عدد ايتالمشػذ ايػذشف أ ػب كا عػف ايومػرة صػكرة صػحشحة ػي فػؿ مػف ايم مػكعتشف
اي اشب كايدنشب.

 طرح عدد ايتالمشذ ي ايم مكعة ايدنشب ايذشف أ ب كا عف ايومرة صكرة صػحشحة مػف عػدد
ايتالمشػػذ ػػي ايم مكعػػة اي اشػػب ايػػذشف أ ػػب كا عػػف ايوم ػرة صػػكرة صػػحشحة ،ثػػـ شمسػػـ اينػػبتو
عاى نصؼ م مكع عدد ايتالمشذ ي ايم مكعتشف اي اشب كايػدنشب ،كايمشمػة اينبت ػة هػي قػكة

تمششز ايومرة.
كقػػبـ اي بحػػث حسػػبب م بمػػؿ ايتمششػػز يفػػؿ مػرة مػػف مػرات ا خت ػػبر (حشػػث إف ا خت ػػبر

مفكف مف  39مرة) ،كقد اعت ر اي بحث أف ايومرة ايممشزة هي ايتي شفػكف م بمػؿ تمششزهػب مك ػبن،
كأف هذ ايومػرة تفػكف شػدة كمم كيػة إذا فػبف م بمػؿ تمششزهػب

إيى ايمدرة ايتمششزشة يالخت بر.
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شمػؿ عػف ( )0120كهػى قػشـ ترػشر

حشث قبـ اي بحث حسبب م بمؿ تمششز فؿ مرة مف مرات ا خت بر بيم بدية ايتبيشة:
م بمؿ ايتمششز =

عدد اإل ب بت ايصحشحة ي ايم مكعة اي اشب  -عدد اإل ب بت ايصحشحة ي ايم مكعة ايدنشب

نصؼ عدد األ راد ي ايم مكعتشف

صشمصد تمششز ايومرة مدل قدرتهب عاى ايتمششز شف ايتالمشذ ايممتبزشف كايتالمشذ ايفػ وبء
(ايم مكعتشف اي اشب كايدنشب) ي ايخبصشة ايتي شمشسهب ا خت بر( .أ ك نبهشة)952 :9998 ،

كفػػبف ايهػػدؼ مػػف حسػػبب م بمػػؿ ايتمششػػز يومػرات ا خت ػػبر هػػك حػػذؼ ايوم ػرات ايتػػي شمػػؿ

م بمؿ تمششزهب عف ( )0120ألنهب ت ت ر ف شوة( .سنبء أ ك دقة )972 :2007،

ك ػبيت كشض ػي ايم بديػة ايسػػب مة تمفػف اي بحػث مػػف تحدشػد م بمػؿ ايتمششػػز يفػؿ مػرة مػػف

مرات ا خت بر (حشث أف ا خت بر مفكف مف  39مرة) ،كقد اعت ر اي بحث أف ايومرة ايممشزة هي

ايتي شفكف م بمؿ تمششزهب مك بن ،كأف هػذ ايومػرة تفػكف شػدة كمم كيػة إذا فػبف م بمػؿ تمششزهػب

شمػػؿ عػػف ( )0120كهػػى قػػشـ ترػػشر إيػػى ايمػػدرة ايتمششزشػػة يالخت ػػبر ،كاي ػػدكؿ ( )7ش ػػشف م ػػبمالت

ايتمششز يفؿ مرة مف مرات ا خت بر ايتحصشؿ.

جدصؿ ()1

موامالت الاوصبة صالتم ز لرؿ رقرة مف رقرات االختبار
رقـ

موامؿ الاوصبة

الفقرة

%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0.50
0.53
0.56
0.24
0.41
0.20
0.56
0.59
0.41
0.47
0.44
0.32
0.29
0.44
0.24
0.56
0.59
0.44
0.58
0.68

م بمؿ ايص ك ة ايفاي = 0149

رقـ

موامؿ التم ز
0.29
0.59
0.29
0.41
0.35
0.35
0.41
0.35
0.35
0.47
0.53
0.41
0.39
0.53
0.35
0.53
0.47
0.53
0.45
0.66

موامؿ الاوصبة

الفقرة

%

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

0.44
0.41
0.68
0.56
0.65
0.68
0.50
0.59
0.68
0.62
0.65
0.53
0.56
0.44
0.50
0.71
0.56
0.68
0.41

م بمؿ ايتمششز ايفاي = 0152
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موامؿ التم ز
0.41
0.35
0.41
0.76
0.71
0.65
0.65
0.59
0.53
0.53
0.47
0.82
0.65
0.76
0.65
0.47
0.76
0.65
0.35

شتفػ ػػل مػ ػػف اي ػ ػػدكؿ ( )7أف در ػ ػػبت ص ػ ػ ك ة م ػ ػرات ا خت ػ ػػبر تراكحػ ػػت ػ ػػشف (0120

 ،)%0179كهي م بمالت تمع فمف ايمستكل ايمم كؿ يم بمالت ايص ك ة.

فمػب أف در ػبت تمششػز م ظػـ مػرات ا خت ػبر ( 39مػرة) تراكحػت ػشف ()0182 – 0129

ممػػب شر ػػشر إي ػػى أف هػػذ ايومػ ػرات تم ػػع فػػمف ايمس ػػتكل ايمم ػػكؿ يم ػػبمالت ايتمشش ػػز م ػػد ت ػػشف أف

متكس ػػط م ػػبمالت ايصػ ػ ك ة ( )0149كأف متكس ػػط م ػػبمالت ايتمشش ػػز ( )0152كه ػػي متكس ػػطبت
منبس ة يم بمالت ايص ك ة كايتمششز.
حساب ثبات االختبارtest Reliability :
ش ػػرؼ ايث ػػبت أنػػر دقػػة ايممشػػبس أك اتسػػبقر ،حشػػث ش ت ػػر ايممشػػبس ثب تػبن إذا حصػػؿ نوػػس

ايورد عاى نوس ايدر ة أك در ة قرش ة منهػب ػي نوػس ا خت ػبر أك م مكعػبت مػف أسػ اة متفب ػة

أك متمبثاة عند تط شمر أفثر مف مرة( .أ ك عالـ)489 :2009 ،
للتحقؽ مف ثبات االختبار استخدـ الباحث الطرؽ التال ة:

كيمد تـ ايتأفد طرشمتشف يث بت ا خت بر د إعداد ا خت بر قبـ اي بحث تط شؽ ا خت بر
عاى عشنة استطالعشة قكامهب( )40تامشذان مف تالمشذ ايصؼ ايثبيث األسبسي مف مدرسة ايربرقة

األسبسشة يا نشف كاختشركا مف خبرج عشنة اي حث ،حشث تـ تمدشر ث بت ا خت بر بسػتخداـ طرشمػة

ايت ز ة اينصوشة كاعبدة ا خت بر.

أصالً :طر قة التجزئة الناف ة للدرجة الرل ة

قبـ اي بحث حسبب ث بت ا خت بر د ت رش ر عاى عشنػة اسػتطالعشة اػغ عػددهب ()40

تامش ػػذان م ػػف تالمش ػػذ ايص ػػؼ ايثبي ػػث األسبسػ ػي طرشم ػػة ايت ز ػػة اينص ػػوشة ،كذي ػػؾ حس ػػبب م بم ػػؿ

ا رت بط ػشف در ػبت أ ػراد اي شنػة ا سػتطالعشة عاػى ايومػرات ذات األرقػبـ ايوردشػة يالخت ػبر (20
مػ ػرة) ،كدر ػػبتهـ عا ػػى األسػ ػ اة ايزك ش ػػة ( 99مػ ػرة) ،كايمفكن ػػة يالخت ػػبر(م مكع ايومػ ػرات= 39
مرة) ،كقد اغت قشمة م بمؿ ارت بط شرسكف ػشف اينصػوشف ( )01794ثػـ اسػتخدـ م بديػة تمػبف

(اينصػػوشف غشػػر متسػػبكششف) يت ػػدشؿ طػػكؿ ا خت ػػبر ،كقػػد اغػػت قشمػػة م بمػػؿ ايث ػػبت ػػد ايت ػػدشؿ
تاػػؾ ايم بديػػة ( )01885كهػػي قشمػػة مرتو ػػة ممػػب شػػديؿ عاػػى أف ا خت ػػبر شتسػػـ در ػػة شػػدة مػػف

ايث بت.
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ثان اً :طر قة إعادة االختبار

حشث تـ تط شؽ ا خت بر مرتشف عاى اي شنة ا ستطالعشة نوسهب وبرؽ زمني مدتر ثالثة

أسب شع كاستخدـ اي بحث م بدية ( شرسكف) يحسبب م بمؿ ا رت بط شف در بت ايتالمشذ ي
ايتط شؽ األكؿ كدر بتهـ ي ايتط شؽ ايثبني كفبنت اينتش ة اإلحصب شة مف هذ ايم بي ة ترشر

إيى أف م بمؿ ا رت بط (  )0.764كهك م بمؿ ارت بط داؿ ش ر عف ث بت شد يالخت بر شمفف

ايكثكؽ ر .

صضصح تول مات االختبار:
حشػػث قػػبـ اي بحػػث تكفػػشل فشوشػػة ايت بمػػؿ مػػع ا خت ػػبر كتنوشػػذ كقػػد تفػػمنت ت اشمػػبت

ا خت بر عاى مب شاي:


تكفشل ايهدؼ مف ا خت بر.



فتب ة شبنبت ايطا ة مثؿ ا سـ  ،ايصؼ  ،اير ة .



ايتأفشد عاى ايطالب قراءة ايت اشمبت كاإل ب ة دقة عاى مرات ا خت بر.

تحد د زمف االختبار:
تـ حسبب زمف تأدشػة ايتالمشػذ يالخت ػبر عػف طرشػؽ ايمتكسػط ايحسػب ي يػزمف اسػت ب ة أكؿ

ثالثة تالمشذ انتهكا مف ا ست ب ة عاى مرات ا خت بر حشث اغ ( )40دقشمة شنمب زمف اسػت ب ة
خػػر ثالث ػة تالمشػػذ عاػػى م ػرات ا خت ػػبر اػػغ ( (50دقشمػػة ،يػػذا مػػد فػػبف متكسػػط ايػػزمنشف شسػػبكم

( )45دقشمػ ػػة ،كهػ ػػك ايػ ػػزمف ايمنبسػ ػػب يالسػ ػػت ب ة عاػ ػػى أس ػ ػ اة اخت ػ ػػبر ايتحصػ ػػشؿ ػ ػػي ايمهػ ػػبرات
اإلمال شة.

سيصلة تطب ؽ االختبار:
قبـ اي بحث ب عت برات ايتبيشة حتى شفكف ا خت بر أفثر سهكية ي ايتط شؽ كهى:




ت اشمبت ا خت بر طرشمة كافحة.

فتب ة مرات ا خت بر عاى فراسة األس اة طرشمة كافحة كمنظمة.

سيصلة تاح

االختبار:

كحػددت در ػة كاحػدة
حشث أف ا خت بر مف نكع "أفمؿ ايوراغ" ،قبـ اي بحػث تصػحشحهب ،ي
يفؿ مػرة ،ك ػذيؾ تفػكف ايدر ػة ايتػي شمفػف ياتامشػذ ايحصػكؿ عاشهػب محصػكرة ػشف (صػور – )39
أعد اي بحث خصشصبن يهذا ايغرض.
در ة ،كقد تمت عماشة ايتصحشل كاسطة موتبح مثمب ٌ
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ترارؤ مجمصعات الدراسة:
قبـ اي بحث بيتأفد مف تفب ا م مكعتي ايدراسة ايت رش شة كايفب طة مف حشث ايمتغشرات

كقبـ ف ط اي كامؿ ايتي تاثر عاى نتب و ايدراسة كتحدشد أثرهب كت ن بن آلثبر اي كامؿ ايداخاشة

ايتي شتك ب ف طهب كايحد مف ثبرهب ياكصكؿ إيى نتب و صبيحة قب اة يالست مبؿ كايت مشـ،
كترب ر ايظركؼ اي ش شة كاإلمفبنشبت يام مكعتشف كممبرنة ايمتكسطبت ايحسب شة ي

ايمتغشرات أك اي كامؿ يذا قبـ اي بحث ف ط ايمتغشرات ايتبيشة:

ض

(اي م ػػر ايزمن ػػي ،ايتحصػ ػشؿ اي ػػبـ  ،ايتحص ػػشؿ ػػي اياغ ػػة اي ر ش ػػة  ،ايتط ش ػػؽ ايم ا ػػي يالخت ػػبر)،
ايمتكق ة تأثشرهب عاى ايت ر ة ك دكؿ ( )8شكفل ذيؾ :

أصالً :الومر الزمني:

كياتأفػػد مػػف ذيػػؾ قػػبـ اي بحػػث رصػػد أعمػػبر اي شنػػة مػػف خػػالؿ س ػ الت ايمدرسػػة ،كقػػبـ

م بي تهب بخت بر ( )Tيحسبب د ية ايوركؽ شف متكسطبت ايم مكعتشف ايمستماتشف .
جدصؿ ()8
المتصسطات صاالنحرارات المو ار ة صق مة" ت "صمستصى الداللة للتورؼ إلى الفرصؽ ب ف متصسطي درجات
المجمصعت ف الضابطة صالتجر ب ة التي توزى لمتغ ر الومر الزمني

المتغ ر
الومر


الو نة

الودد

المتصسط

االنحراؼ
المو اري

ايم مكعة ايت رش شة

30

7.39

0.316

ايم مكعة ايفب طة

30

7.31

0.209

ق مة

(ت)
0.191

الداللة

اإلحاائ ة
غش ػ ػ ػ ػ ػػر دايػ ػ ػ ػ ػ ػة
إحصب شبن

ق مة "ت" الجدصل ة عند درجة حر ة (ف + 7ف )25 =2- 6صعند مستصى داللة (6016= )0.05

شتفل مف اي دكؿ ايسب ؽ أف قشمة ( )Tايمحسك ة ي ايممبرنة شف متكسطي
ايم مكعتشف فبنت أصغر مف قشمة ( )Tاي دكيشة ،كهذا ش ني أف قشمة ( )Tايمحسك ة غشر داية

إحصب شبن عند مستكل ()0.05؛ أم أنر

تك د ركؽ ذات د ية إحصب شة شف متكسط

ايم مكعة ايت رش شة مع متكسط ايم مكعة ايفب طة ،كهذا شدؿ عاى أف هبتبف ايم مكعتبف

متفب تبف مف حشث اي مر ايزمني.
ثان اً :التحا ؿ الواـ

تـ رصد م بمشع ايتحصشؿ اي بـ ياتالمشذ ي مشع ايمكاد ايدراسشة مف خالؿ ايس ؿ

ايمدرسي  ،ق ؿ دء ايت رشب كاستخر ت م بم شهـ مف ايس الت ايمدرسشة يا بـ ايدراسي
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(2015-2014ـ) ،كتـ استخداـ اخت بر) (tيات رؼ عاى ايوركؽ شف ايم مكعتشف ايفب طة
كايت رش شة ق ؿ اي دء ي ايت ر ة ،كاي دكؿ ( )9شكفل ذيؾ:
جدصؿ ()9

المتصسطات صاالنحرارات المو ار ة صق مة" ت "صمستصى الداللة للتورؼ إلى الفرصؽ ب ف متصسطي درجات
المجمصعت ف الضابطة صالتجر ب ة التي توزى لمتغ ر التحا ؿ الواـ
الو نة

المتغ ر
التحا ؿ الواـ


الودد

المتصسط

االنحراؼ
المو اري

ايم مكعة ايت رش شة

30

439.31

34.224

ايم مكعة ايفب طة

30

427.17

29.711

الداللة

ق مة

اإلحاائ ة

(ت)

غشر داية

0.679

ق مة "ت" الجدصل ة عند درجة حر ة (ف + 7ف )25 =2- 6صعند مستصى داللة (6016= )0.05

إحصب شبن

شتفل مف اي دكؿ ( )10أف قشمة ( )Tايمحسك ة ي ايممبرنة شف متكسطي

ايم مكعتشف فبنت أصغر مف قشمة ( )Tاي دكيشة ،كهذا ش ني أف قشمة ( )Tايمحسك ة غشر داية
إحصب شبن عند مستكل ()0.05؛ أم أنر

تك د ركؽ ذات د ية إحصب شة شف متكسط

ايم مكعة ايت رش شة مع متكسط ايم مكعة ايفب طة ،كهذا شدؿ عاى أف هبتبف ايم مكعتبف

متفب تبف مف حشث ايتحصشؿ اي بـ.

ثالثاً :التحا ؿ السابؽ ري اللغة الورب ة

تـ رصد در بت ايتالمشذ ي مبدة اياغة اي ر شة يا بـ ايدراسي (2015-2014ـ) ،ق ؿ دء

ايت رشػب كاسػتخر ت ايػدر بت يفػ ط متغشػر ايتحصػشؿ ػي اياغػة اي ر شػة ،كتػـ اسػتخداـ اخت ػبر)(t

يات ػرؼ عاػى ايوػركؽ ػشف ايم مػكعتشف ايفػب طة كايت رش شػة ق ػؿ اي ػدء ػي ايت ر ػة ،كاي ػدكؿ ()10
شكفل ذيؾ:

جدصؿ ()71

المتصسطات صاالنحرارات المو ار ة صق مة" ت "صمستصى الداللة للتورؼ إلى الفرصؽ ب ف متصسطي درجات
المجمصعت ف الضابطة صالتجر ب ة التي توزى لمتغ ر التحا ؿ ري اختبار اللغة الورب ة

المتغ ر

الو نة

التحاػػػػ ؿ رػػػػي

ايم مكعة ايت رش شة

30

ايم مكعة ايفب طة

30

اللغة الورب ة


اال نحراؼ

ق مة

73.1

الودد

المتصسط
65.39

17.54

71.08

16.84

المو اري

(ت)

الداللة

اإلحاائ ة
غش ػ ػ ػ ػ ػػر دايػ ػ ػ ػ ػ ػة
إحصب شبن

ق مة "ت" الجدصل ة عند درجة حر ة (ف + 7ف )25 =2- 6صعند مستصى داللة (6016= )0.05
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شتفػ ػ ػػل مػ ػ ػػف اي ػ ػ ػػدكؿ ( )10أف قشمػ ػ ػػة ( )Tايمحسػ ػ ػػك ة ػ ػ ػػي ايممبرنػ ػ ػػة ػ ػ ػػشف متكسػ ػ ػػطي

ايم مكعتشف فبنت أصغر مف قشمة ( )Tاي دكيشة ،كهذا ش نػي أف قشمػة ( )Tايمحسػك ة غشػر دايػة
إحصػ ػػب شبن عنػ ػػد مسػ ػػتكل ()0.05؛ أم أنػ ػػر

تك ػ ػػد ػ ػػركؽ ذات د يػ ػػة إحصػ ػػب شة ػ ػػشف متكسػ ػػط

ايم مكعػػة ايت رش شػػة مػػع متكسػػط ايم مكعػػة ايفػػب طة  ،كهػػذا شػػدؿ عاػػى أف هبتػػبف ايم مكعتػػبف

متفب تبف مف حشث ايتحصشؿ ي اياغة اي ر شة.
رابواً :التطب ؽ القبلي لالختبار

تـ رصد در بت ايتالمشذ ي ا خت بر ايم اي ،ق ؿ دء ايت رشب كاستخر ت ايدر بت

يف ط متغشر ايتحصشؿ ي ا خت بر ايم اي ،كتـ استخداـ اخت بر) (tيات رؼ عاى ايوركؽ شف
ايم مكعتشف ايفب طة كايت رش شة ق ؿ اي دء ي ايت ر ة ،كاي دكؿ ( )11شكفل ذيؾ:
جدصؿ ()77

المتصسطات صاالنحرارات المو ار ة صق مة" ت "صمستصى الداللة للتورؼ إلى الفرصؽ ب ف متصسطي درجات
المجمصعت ف الضابطة صالتجر ب ة التي توزى لمتغ ر التحا ؿ ري االختبار القبلي

المتغ ر
ايالـ ايرمسشة
ايالـ ايممرشة
ايتبء ايمر كطة
ايتبء ايم سكطة
ايهبء
تنكشف ايفـ
تنكشف ايفسر
تنكشف ايوتل
مد األيؼ

متصسط

االنحراؼ

المجمصعة

الودد

ايت رش شة

30

2.47

ايفب طة

30

2.43

0.68

ايت رش شة

30

2.60

0.72

ايفب طة

30

2.53

0.68

ايت رش شة

30

2.00

0.64

ايفب طة

30

2.03

0.61

ايت رش شة

30

1.87

1.04

ايفب طة

30

2.03

0.96

ايت رش شة

30

2.13

0.90

ايفب طة

30

2.27

0.91

ايت رش شة

30

2.40

0.50

ايفب طة

30

2.33

0.76

ايت رش شة

30

1.27

0.78

ايفب طة

30

1.13

0.90

ايت رش شة

30

1.67

1.42

ايفب طة

30

1.50

1.31

ايت رش شة

30

1.93

1.01
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الدرجات

المو اري
0.73

ق مة

مستصى

0.183

غشر داية
إحصب شبن

0.367

إحصب شبن

0.205

إحصب شبن

0.643

إحصب شبن

0.572

إحصب شبن

0.403

إحصب شبن

0.612

إحصب شبن

0.473

إحصب شبن

(ت)

0.936

الداللة

غشر داية
غشر داية
غشر داية
غشر داية
غشر داية
غشر داية
غشر داية
غشر داية

المتغ ر

مد ايكاك
مد ايشبء
ايحػ ػ ػ ػػركؼ ايمترػ ػ ػ ػػب هة رسػ ػ ػ ػػمبن
ايمختاوة يوظبن

ايح ػ ػ ػ ػػركؼ ايمتر ػ ػ ػ ػػب هة يوظػ ػ ػ ػ ػبن
ايمختاوة رسمبن

الدرجة الرل ة لالختبار


متصسط

االنحراؼ

المجمصعة

الودد

ايفب طة

30

2.17

ايت رش شة

30

2.07

0.94

ايفب طة

30

2.20

0.96

ايت رش شة

30

1.80

0.92

ايفب طة

30

1.87

1.04

ايت رش شة

30

1.60

0.89

ايفب طة

30

1.57

1.04

ايت رش شة

30

1.60

1.10

ايفب طة

30

1.70

1.12

ايت رش شة

30

25.40

7.89

ايفب طة

30

25.77

8.04

الدرجات

المو اري
0.91

ق مة
(ت)

مستصى
الداللة

إحصب شبن

غشر داية

0.542

إحصب شبن

0.262

إحصب شبن

0.133

إحصب شبن

0.349

إحصب شبن

0.178

إحصب شبن

ق مة "ت" الجدصل ة عند درجة حر ة (ف + 7ف )25 =2- 6صعند مستصى داللة (6016= )0.05

غشر داية
غشر داية
غشر داية
غشر داية

شتفل مف اي دكؿ ايسب ؽ أف قشمة ( )Tايمحسك ة ي ايممبرنة شف متكسطي
ايم مكعتشف فبنت أصغر مف قشمة ( )Tاي دكيشة ،كهذا ش ني أف قشمة ( )Tايمحسك ة غشر داية

إحصب شبن عند مستكل ()0.05؛ أم أنر

تك د ركؽ ذات د ية إحصب شة شف متكسط

ايم مكعة ايت رش شة مع متكسط ايم مكعة ايفب طة  ،كهذا شدؿ عاى أف هبتشف ايم مكعتشف

متفب تشف مف حشث ايتحصشؿ ي ا خت بر ايم اي.

فمػػب تػػـ ف ػ ط ايمتغشػرات األخػػرل مثػػؿ ايمسػػتكل ايت اشمػػي ألكيشػػبء اي ش ػػة ايمدرسػػشة حشػػث
أنه ػػب نو ػػس اي ش ػػة يام م ػػكعتشف ايت رش ش ػػة كايف ػػب طة كايم ا ػػـ ،حش ػػث أف اي بح ػػث نوس ػػر م ػػف ق ػػبـ
تمػبعي كا قتصػبدم ،حشػث إف

ػبيتط شؽ عاػى ايم مػكعتشف ايت رش شػة كايفػب طة كايمسػتكل ا
مش هـ مف ش ة كاحدة متمبر ة ي ايمستكل ا تمبعي إيى و
حد مب.

خطصات الدراسة:

ات ع اي بحث ي دراستر م مكعة ايخطكات ايتبيشة:



ا طالع عاى األدب ايتر كم كايدراسبت ايسب مة كاي حكث ذات اي القة مكفكع ايدراسة.

اختشبر مبدة يغتنب اي مشاة كاختشبر ايمهبرات اإلمال شة مف ايوصاشف كاختشبر ايمكفكعبت
ايتي شتـ استخدامهب يادراسة.



إعداد اإلطبر اينظرم ايذم شت اؽ مكفكع اي حث.
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مع اي دشد مف ايدراسبت ايسب مة اي ر شة كاأل ن شة كا طالع عاشهب يإل بدة منهب ي هػذا

اي حث.



إعداد ايمهبرات اإلمال شة ايمنبس ة ك ؽ ايفتبب ايممرر.

إعداد اخت بر ايمهبرات اإلمال شة ي صكرتر األكيشة حشث شرتمؿ عاى( )13مهبرة مف

ايمهبرات اإلمال شة.



عرض أدكات ايدراسة عاى م مكعة مف ايمحفمشف.

تـ تط شػؽ أداة ايد ارسػة عاػى عشنػة اسػتطالعشة مػف تالمشػذ ايصػؼ ايثبيػث تػبرشخ( -90

) 2095-3ـ ،كتػػـ إعػػبدة تط شػػؽ ا خت ػػبر ػػد أس ػ كعشف عاػػى نوػػس اي شنػػة ،كيمػػد يمشػػت
ايدراسة فؿ اي كف كايت بكف مف ق ؿ ايمس كيشف.



ايمكا م ػػة م ػػف ايمدرس ػػة عا ػػى إ ػ ػراء ايت ر ػػة عا ػػى عشن ػػة م ػػف ايم تم ػػع ايمحا ػػي كايس ػػمبح
تط شمهب عاى مدرسة ايربرقة األسبسشة يا نػشف غػرب غػزة كتمسػشـ اي شنػة إيػى م مػكعتشف

ت رش شة كأخرل فب طة.




ايتأفد مف تفب ا ايم مكعتشف مف خالؿ عدد مف ايمتغشرات كتط شؽ اخت بر ايتحصشؿ.

إعداد ا ستراتش شة ايخبصة بيتصكر اي صرم ك ؽ ايمهبرات اإلمال شة.

إعداد اخت بر ي ايتحصشؿ ي صكرتر اينهب شة ،شرمؿ ايمهبرات اإلمال شة ،حشث ارتمؿ

ا خت بر عاى ( )39مرة أفمؿ ايوراغ.



إعداد ا ستراتش شة كذيػؾ يتمػدشـ اإلررػبدات ايالزمػة يتط شمهػب عاػى طػالب ايصػؼ ايثػبني
األسبسي ك ؽ مهبرات كأهداؼ ايكحدة.



ف ػ ط ػػض ايمتغش ػرات ايمتكقػػع تأثشرهػػب عاػػى ايت ر ػػة مثػػؿ :اي مػػر ،كايتحصػػشؿ اي ػػبـ،
كايتحصشؿ ي مبدة يغتنػب اي مشاػة ،ايمسػتكل ايت اشمػي ألكيشػبء اي ش ػة ايمدرسػشة حشػث أنهػب
نوػػس اي ش ػػة يام مػػكعتشف ايت رش شػػة كايفػػب طة كايم اػػـ حشػػث أنػػر هػػك نوسػػر اي بحػػث ايػػذم

ط ؽ عاى ايت رش شة كايفب طة كايمستكل ا تمبعي كا قتصػبدم حشػث أف مػش هـ مػف
ش ة كاحدة متمبر ة ي ايمستكل ا تمبعي إيى و
حد مب.


تط شػؽ ا خت ػبر ايم اػي (ايتحصػػشاي) عاػى أ ػراد ايم مػػكعتشف ايت رش شػة كايفػب طة ياتأفػػد

مػف تفب اهمػػب ػػي ايتحصػػشؿ كايمهػػبرات اإلمال شػػة ق ػػؿ تنوشػػذ ايت ر ػػة ،كقػػبـ اي بحػػث نوسػػر
تصحشل األكراؽ كرصد اينتب و.
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اي ػدء ػي تنوشػذ ايت ر ػة ،كذيػؾ تػدرشس ايم مكعػة ايت رش شػة ايمهػبرات اإلمال شػة مػف ق ػػؿ
اي بح ػػث نوس ػػهب بس ػػتخداـ ا س ػػتراتش شة ،شنم ػػب ايم مكع ػػة ايف ػػب طة بسػ ػتخداـ ايطرشم ػػة

ايم تبدة.


تط شؽ ا خت بر اي دل يام مكعتشف د ا نتهبء مف تنوشذ ايت ر ػة ،كذيػؾ يات ػرؼ عاػى

أثػػر اي بمػػؿ ايت رش ػػي ػػي ايتحصػػشؿ اي امػػي يػػدل أ ػراد ايم مكعػػة ايت رش شػػة كايم مكعػػة
ايفب طة.


تحاشؿ نتب و ايدراسة إحصب شبن كتوسشرهب كمف ثػـ كفػع ايتكصػشبت كايممترحػبت ػي فػكء
مب أسورت عنر اينتب و.

أمػػب عػػف داشػػة تط شػػؽ ايت ر ػػة فػػبف ػػي ايوصػػؿ ايثػػبني يا ػػبـ ايد ارسػػي ( 2096-2095ـ )
كذيؾ تبرشخ (  2096 /3 /27ـ) كاستمر ايتط شؽ حتى ( 2096 /4 /28ـ).

الموالجات اإلحاائ ة:

استخدـ الباحث الموالجات اإلحاائ ة التال ة للتحقؽ مف ادؽ صثبات أدصات الدراسة:


م بمؿ ا رت بط ( شرسكف) :يافرؼ عف صدؽ ا تسبؽ ايداخاي ي دكات كاش بد ا رت بط
شف اينصوشف ي ث بت ايت ز ة اينصوشة كاعبدة ا خت بر.



م بدية ( تمبف) ،يت دشؿ طكؿ ا خت بر يحسبب ايث بت طرشمة ايت ز ة اينصوشة.



م بمؿ ايتمششز يحسبب م بمؿ ايتمششز يفؿ مرة مف مرات ا خت بر.



م بمؿ ايسهكية يحسبب م بمؿ ايسهكية يفؿ مرة مف مرات ا خت بر.

لقد استخدـ الباحث الموالجات اإلحاائ ة التال ة لإلجابة عف تساؤالت الدراسة:


ايمتكسط ايحسب ي كا نحراؼ ايم شبرم كاينسب ايم كشة ايمكزكنة.



اخت بر( T-Test )Tي شنتشف مت ار طتشف يات رؼ عاى د ية ايوركؽ شف مستكشبت



اخت بر( T-Test )Tي شنتشف مستماتشف يات رؼ عاى د ية ايوركؽ شف مستكشبت متغشرات



ح ـ األثر :عف طرشؽ مر ع إشتب ()2؛ كحسبب قشمة ( )dياتأفد مف أف ح ـ ايوركؽ

متغشرات ايدراسة

ايدراسة

اينبت ة هي ركؽ حمشمشة ت كد إيى متغشرات ايدراسة أـ أنهب ت كد إيى ايصد ة كفذيؾ

قشبس ح ـ األثر.
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الفصن اخلاوظ
ٌتائج الدزاضة ووٍاقشتها وتفطريها
 انُخائج انًخؼهمت بانظؤال األٔل
 انُخائج انًخؼهمت بانظؤال انثاَٙ
 انُخاااائج انًخؼهمااات بانظاااؤال انثاناااث ٔاخخباااار انفزضاااٛت األٔناااٗ
ٔحفظٛزًْا
 انُخاااائج انًخؼهمااات بانظا اؤال انزاباااغ ٔاخخباااار انفزضاااٛت انثاَٛااات
ٔحفظٛزًْا
َ خائج اندراطت
 حٕصٛاث اندراطت
 يمخزحاث اندراطت

الفاؿ الخامس

نتائج الدراسة صمناقشتيا صتفس رىا

شتنبكؿ هذا ايوصؿ عرفبن يانتب و ايتي تكصؿ إيشهب اي بحث ،كايمت امة هدؼ ايدراسة

ايمتمثاة ي " أثر استخداـ استراتش شة ايتصكر اي صرم ي تدرشس اإلمالء ايمنظكر يدل تالمشذ

ايصؼ ايثبني األسبسي غزة " حشث تـ استخداـ اي رنبمو اإلحصب ي " "SPSSي م بي ة
شبنبت ايدراسة كسشتـ عرض اينتب و ايتي تـ ايتكصؿ إيشهب كفذيؾ منبقرة اينتب و كتوسشرهب.

.7

إجابة السؤاؿ األصؿ :صالذي نص على ما لي:

"م ػا ميػػارات اسػػترات ج ة التاػػصر الباػػري رػػي تػػدر س اإلمػػالء المنظػػصر لػػدى تالم ػػذ

الاؼ الثاني األساسي؟

مد تمت اإل ب ة عاى ايسااؿ األكؿ مف خالؿ مب شاي:

قبـ اي بحث تحدشد أهـ ايمهبرات ايتي سشتـ تكظشوهب ي تنمشة مهبرات اإلمالء ايمنظكر

يدل تالمشذ ايصؼ ايثبني األسبسي كهي:

 -1ايت رؼ عاى ايرفؿ عند راشتر مف زكاشب مختاوة.

 -2ايتمششز اي صرم عاى أسبس أك ر ايترب ر كا ختالؼ.
 -3تحاشؿ األرفبؿ كايفامبت إيى أ از هب ايمفكنة يهب.

 -4ايمدرة عاى استدعبء مثشرات صرشة د ترة مف راشتهب.

 -5ايمدرة عاى استر بع صكرة ايرفؿ د راشتر وترة زمنشة محددة.
 -6ايمدرة عاى إدارؾ اي القبت ايمفبنشة كتداكؿ ايصكر ايذهنشة كتصكر األكفبع ايمختاوة
ي ايمخشاة.

.6

إجابة السؤاؿ الثاني :صالذي نص على ما لي:

"ما ميارات اإلمالء المنظصر المناسبة لتالم ذ الاؼ الثاني األساسي؟"

مد تمت اإل ب ة عاى ايسااؿ ايثبني مف خالؿ مب شاي:

 .9م ار ة األدب ايتر كم كايدراسبت ايخبصة بيمهبرات اإلمال شة عاى ك ر ايخصكص.

 .2تـ تحدشد قب مة ايمهبرات اإلمال شػة ايمنبسػ ة يتالمشػذ ايصػؼ ايثػبني األسبسػي ،ك ػد ذيػؾ
قبـ اي بحث ػرض ايمب مػة عاػى ايخ ػراء كايمحفمػشف كايمختصػشف مػف ذكم ايخ ػرة ماحػؽ

( )2إل داء رأشهـ ي ايمهبرات اإلمال شة ايالزمػة تفػمنهب ػي ايفتػبب ايممػرر ػدكؿ ()4
ي ايوصؿ اي ار ع مف ايدراسة شكفل ذيؾ.
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.4

نتائج السؤاؿ الثالث صمناقشتيا.

شػػنص ايس ػااؿ ايثبيػػث مػػف أس ػ اة ايد ارسػػة عاػػى مػػب شاػػي" :ىػػػؿ تصجػػػد رػػػرصؽ ذات داللػػػة

إحاائ ة عند مستصى ( )α ≤ 0.05ب ف متصسط درجات تالم ذ المجمصعة التجر ب ة (صمتصسط
درجات أقرانيـ ري المجمصعة الضابطة ري اختبار ميارات اإلمالء المنظصر البودي؟

كيإل ب ة عف هذا ايسااؿ قبـ اي بحث صشبغة ايورض ايتبيي " :تصجد رػرصؽ ذات داللػة

إحاائ ة عند مستصى (  ) α ≤ 0.05ب ف متصسط درجات تالم ذ المجمصعػة التجر ب ػة (الػذ ف
تولمصا باسترات ج ة التاصر الباري) صمتصسط درجات أقرانيـ ري المجمصعة الضابطة (الػذ ف
تولمصا بالطر قة الموتادة) ري اختبار ميارات اإلمالء المنظصر البودي "

صللتحقؽ مف احة الفرض األصؿ صالذي نص على( :تك د ركؽ ذات د يػة إحصػب شة

عنػػد مسػػتكل (  ) α ≤ 0.05ػػشف متكسػػط در ػػبت تالمشػػذ ايم مكعػػة ايت رش شػػة (ايػػذشف ت ام ػكا
بسػػتراتش شة ايتصػػكر اي صػػرم) كمتكسػػط در ػػبت أقػرانهـ ػػي ايم مكعػػة ايفػػب طة (ايػػذشف ت امػكا

بيطرشم ػػة ايم ت ػػبدة) ػػي اخت ػػبر مه ػػبرات اإلم ػػالء ايمنظ ػػكر اي ػػدم) ت ػػـ اس ػػتخداـ اخت ػػبر " ت "
ي شنتػػشف مسػػتماتشف يافرػػؼ عػػف د يػػة ايوػػرؽ ػػشف متكسػػطي األداء ػػي ايم مػػكعتشف ايت رش شػػة ك

ايفب طة  ،كاي دكؿ ( )92شكفل ذيؾ ..
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جدصؿ ()76

المتصسطات صاالنحرارات المو ار ة صق مة" ت "صمستصى الداللة للتورؼ إلى الفرصؽ ب ف متصسطي درجات

المجمصعت ف الضابطة صالتجر ب ة ري التطب ؽ البودي الختبار التحا ؿ الولمي ري ميارات اإلمالء المنظصر
المتغ ر
ايالـ ايرمسشة
ايالـ ايممرشة
ايتبء ايمر كطة
ايتبء ايم سكطة
ايهبء
تنكشف ايفـ
تنكشف ايفسر
تنكشف ايوتل
مد األيؼ
مد ايكاك
مد ايشبء
ايح ػ ػ ػ ػ ػػركؼ ايمتر ػ ػ ػ ػ ػػب هة رس ػ ػ ػ ػ ػػمبن

ايمختاوة يوظبن

ايحػ ػ ػ ػ ػ ػػركؼ ايمترػ ػ ػ ػ ػ ػػب هة يوظ ػ ػ ػ ػ ػ ػبن

ايمختاوة رسمبن

المجمصعة

الودد

متصسط

االنحراؼ

الدرجات

المو اري

ايت رش شة

30

2.93

0.25

ايفب طة

30

2.57

0.57

ايت رش شة

30

2.97

0.18

ايفب طة

30

2.67

0.61

ايت رش شة

30

2.83

0.46

ايفب طة

30

2.13

0.63

ايت رش شة

30

2.70

0.60

ايفب طة

30

2.13

0.97

ايت رش شة

30

2.83

0.46

ايفب طة

30

2.37

0.85

ايت رش شة

30

2.80

0.55

ايفب طة

30

2.43

0.68

ايت رش شة

30

2.13

1.04

ايفب طة

30

1.27

0.87

ايت رش شة

30

2.67

0.76

ايفب طة

30

1.67

1.30

ايت رش شة

30

2.77

0.73

ايفب طة

30

2.10

0.92

ايت رش شة

30

2.77

0.50

ايفب طة

30

2.20

0.89

ايت رش شة

30

2.70

0.47

ايفب طة

30

2.13

0.90

ايت رش شة

30

2.27

0.94

ايفب طة

30

1.67

0.76

ايت رش شة

30

2.67

0.71

ايفب طة

30

2.00

1.08

ايت رش شة

30

35.03

3.01

ق مة
(ت)

3.227
2.594
4.917

2.72
2.642
2.297
3.5

3.649
3.107
3.043
3.064

2.714
2.819

مستصى الداللة
داية إحصب شبن
عند 0109

داية إحصب شبن
عند 0109

داية إحصب شبن
عند 0109

داية إحصب شبن
عند 0109

داية إحصب شبن
عند 0109

داية إحصب شبن
عند 0109

داية إحصب شبن
عند 0109

داية إحصب شبن
عند 0109

داية إحصب شبن
عند 0109

داية إحصب شبن
عند 0109

داية إحصب شبن
عند 0109

داية إحصب شبن
عند 0109

داية إحصب شبن
عند 0109

داية إحصب شبن

الدرجة الرل ة لالختبار
30
ايفب طة
5.09
27.33
 ق مػػة "ت" الجدصل ػػة عنػػد درجػػة حر ػػة (ف + 7ف )25 =2- 6صعنػػد مسػػتصى داللػػة ( 6016= )0.05صعنػػد
مستصى داللة (6.11 = )0.01
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7.127

عند 0109

كشتفػػل مػػف اي ػػدكؿ ( )92أف ايمتكسػػط ايحسػػب ي ػػي ايتط شػػؽ اي ػػدم يا شنػػة ايت رش شػػة

شسػػبكم ( )35103ك ايمتكسػػط ايحسػػب ي ػػي ايتط شػػؽ اي ػػدم يا شنػػة ايفػػب طة شسػػبكم ()27133
كفبنت قشمة " ت " ايمحسك ة تسبكم ( )71927كهى داية إحصػب شة عنػد مسػتكل د يػة (،)0.01

كهذا ش ني أنر تك د ركؽ ذات د ية إحصػب شة عنػد مسػتكل (  )α = 0109ػشف متكسػط در ػبت

تالمشذ ايم مكعة ايت رش شة كمتكسط در بت أقػرانهـ ػي ايم مكعػة ايفػب طة ػي اخت ػبر مهػبرات

اإلمالء ايمنظكر اي دم يصبيل ايم مكعة ايت رش شة.
ص وزص الباحث ىذه النت جة لألسباب التال ة:
 .1تط شؽ ا ستراتش شة ،فبف ير أثر ف شر عاى ايم مكعة ايت رش شة يمب شحتكشر مف عنبصر
تركشؽ كمت ة ك بذ شة ياتالمشذ.

 .2تدعشـ ا ستراتش شة بيصكت كاينصكص ايمفتك ة كاي ركض اي صرشة ،سبهـ ي توكؽ
ايم مكعة ايت رش شة.

 .3اعتمبد ا ستراتش شة عاى م مكعة متنكعة مف األنرطة ،كايتي سبرت ك ؽ خطة
مدركسة تسمل ياتالمشذ بيتدرشب عاشهب ،كاعبدة تفرارهب.

 .4ايتوبعؿ شف ايتالمشذ كا ستراتش شة ،كايت زشز ايمستمر ،كايتغذشة اي ار ة ايوكرشة
ا نتهبء مف اإل ب ة م بررة.

د

 .5ر كر ايتالمشذ بيراحة اينوسشة كايمت ة كايسركر أثنبء استخداـ ا ستراتش شة ،كأدل ذيؾ
إيى زشبدة ايدا شة يدشهـ.
كتتو ػػؽ ه ػػذ اينتش ػػة م ػػع د ارس ػػة ندش ػػة ( )2014كد ارس ػػة األزكزم ( )2014كد ارس ػػة
مػػكفاي ( )2013كد ارسػػة قنػػدشؿ ( )2012كد ارسػػة مخمشػػر ( )2014كد ارسػػة اي ػػبدم ()2012
ي ك ػكد ػركؽ دايػة إحصػب شبن ػشف متكسػط در ػبت ايم مكعػة ايفػب طة ،كايم مكعػة ايت رش شػة

يصػػبيل ايم مكعػػة ايت رش شػػة ،كقػػد تكصػػات ايد ارسػػة إيػػى توػػكؽ ايم مكعػػة ايت رش شػػة ايتػػي درسػػت
كاسطة ا ستراتش شة.

.3

نتائج السؤاؿ الرابع صمناقشتيا.

شػػنص ايسػااؿ اي ار ػػع مػػف أسػ اة ايد ارسػػة عاػػى مػػب شاػػي" :ىػػؿ تحقػػؽ اسػػترات ج ة التاػػصر

أثرً رب ارً بقصة مربع إ تا >( )1.61ري أداء ميارات اإلمالء المنظصر ؟
الباري ا

كيإل ب ػػة عػػف هػػذا ايس ػااؿ قػػبـ اي بحػػث صػػشبغة ايوػػرض ايتػػبيي " :تحقػػػؽ اسػػػترات ج ة

أثرً رب ارً بقصة مربع إ تا >( )1.61ري أداء ميارات اإلمالء المنظصر.
التاصر الباري ا
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صللتحقػؽ مػف اػحة الفػرض الثػاني صالػذي ػنص علػى( :قػد تحمػؽ اسػتراتش شة ايتصػكر
ػر م ػػكة مر ػػع إشت ػػب >( )0.20ػػي أداء مه ػػبرات اإلم ػػالء ايمنظ ػػكر) ت ػػـ اس ػػتخداـ
ػر ف ش ػ ان
اي ص ػػرم أث ػ ان
اخت ػػبر " ت " ي شنتػػشف مت ػ ار طتشف يافرػػؼ عػػف د يػػة ايوػػرؽ ػػشف متكسػػطي األداء ػػي ايمشبسػػشف
ايم اي كاي دم يام مكعة ايت رش شػة كفػذيؾ مر ػع إشتػب يمشػبس ح ػـ األثػر ،كاي ػدكؿ ( )93شكفػل

ذيؾ .

جدصؿ ()74

المتصسطات صاالنحرارات المو ار ة صق مة" ت "صمستصى الداللة للتورؼ إلى الفرصؽ ب ف

متصسطي درجات المجمصعة التجر ب ة ري التطب ق ف القبلي صالبودي الختبار التحا ؿ الولمي
ري ميارات اإلمالء المنظصر

المتغ ر
ايالـ ايرمسشة
ايالـ ايممرشة
ايتبء ايمر كطة
ايتبء ايم سكطة
ايهبء
تنكشف ايفـ
تنكشف ايفسر
تنكشف ايوتل
مد األيؼ
مد ايكاك
مد ايشبء

متصسط

االنحراؼ

المجمصعة

الودد

ق اي

30

2.47

دم

30

2.93

0.25

ق اي

30

2.60

0.72

دم

30

2.97

0.18

ق اي

30

2.00

0.64

دم

30

2.83

0.46

ق اي

30

1.87

1.04

دم

30

2.70

0.60

ق اي

30

2.13

0.90

دم

30

2.83

0.46

ق اي

30

2.40

0.50

دم

30

2.80

0.55

ق اي

30

1.27

0.78

دم

30

2.13

1.04

ق اي

30

1.67

1.42

دم

30

2.67

0.76

ق اي

30

1.93

1.01

دم

30

2.77

0.73

ق اي

30

2.07

0.94

دم

30

2.77

0.50

ق اي

30

1.80

0.92

دم

30

2.70

0.47
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الدرجات

المو اري
0.73

ق مة
(ت)

3.306
2.69

5.767
3.803
3.793
2.95

3.639
3.398
3.655
3.582

4.76

مستصى الداللة
داية إحصب شبن
عند 0109

داية إحصب شبن
عند 0109

داية إحصب شبن
عند 0109

داية إحصب شبن
عند 0109

داية إحصب شبن
عند 0109

داية إحصب شبن
عند 0109

داية إحصب شبن
عند 0109

داية إحصب شبن
عند 0109

داية إحصب شبن
عند 0109

داية إحصب شبن
عند 0109

داية إحصب شبن
عند 0109

المتغ ر
ايح ػ ػ ػ ػ ػػركؼ ايمتر ػ ػ ػ ػ ػػب هة رس ػ ػ ػ ػ ػػمبن

ايمختاوة يوظبن

ايحػ ػ ػ ػ ػ ػػركؼ ايمترػ ػ ػ ػ ػ ػػب هة يوظ ػ ػ ػ ػ ػ ػبن

ايمختاوة رسمبن

الدرجة الرل ة لالختبار

متصسط

االنحراؼ

المجمصعة

الودد

ق اي

30

1.60

دم

30

2.27

0.94

ق اي

30

1.60

1.10

دم

30

2.67

0.71

ق اي

30

25.40

7.89

دم

30

35.03

3.01

الدرجات

المو اري
0.89

ق مة
(ت)

مستصى الداللة

2.807
4.455

6.245

داية إحصب شبن
عند 0109

داية إحصب شبن
عند 0109

داية إحصب شبن
عند 0109

ق مة "ت" الجدصل ة عند درجة حر ة (ف )69 =7-صعند مستصى داللة ( 6016= )0.05صعند مستصى داللة (6022= )0.01

تـ استخداـ مر ع إشتب ( )2بستخداـ ايم بدية ايتبيشة:
t2

= 
2

t2 + df

حشث ( )2مر ع إشتب  ،ش ر عف نسػ ة ايت ػبشف ايفاػي ػي ايمتغشػر ايتػب ع ايػذم شمفػف أف

شر ػػع إيػػى ايمتغشػػر ايمس ػتمؿ ) .كايتػػي شمفػػف إش ػػبد ايمشمػػة ايتػػي ت ػػر عػػف ح ػػـ األثػػر يا رنػػبمو
ايممترح

 = dfدر بت ايحرشة

 = t²مر ع قشـ ت

كع ػػف طرش ػػؽ " " η2أمف ػػف إش ػػبد قشم ػػة حس ػػبب قشم ػػة(  ) dايت ػػي ت ػػر ع ػػف ح ػػـ األث ػػر

يا رنبمو ايممترح بستخداـ ايم بدية ايتبيشة:

كحسبب قشمة (  ) dيافرؼ عػف ح ػـ األثػر يامتغشػر ايمسػتمؿ (أثػر اسػتراتش شة ايتصػكر

اي صرم) عاى ايمتغشر ايتب ع (اإلمالء ايمنظكر).

جدصؿ ( ) 73

الجدصؿ المرجوي المقترح لتحد د مستص ات حجـ التهث ر بالنسبة لرؿ مق اس مف مقا س حجـ التهث ر
األداة المستخدمة
D
η2

حجـ التهث ر
اغ ر
0.2
0109

متصسط
015
0106

رب ر
018
0194

رب ر جداً
919
0120

كيم ػػد ق ػػبـ اي بح ػػث حس ػػبب ح ػػـ األث ػػر بس ػػتخداـ ايم ػػبد ت ايس ػػب مة كاي ػػدكؿ () 94

شكفل ح ـ ايتأثشر كاسطة فؿ مف مر ع إشتب ( ) 2كقشمة (.)d

904

الجدصؿ ()72

ق مة  tص 2ص  dصمقدار حجـ األثر للمتغ ر المستقؿ (أثر استرات ج ة التاصر الباري) على المتغ ر التابع
(اإلمالء المنظصر) .ري رؿ مجاؿ مف مجاالت اختبار التحا ؿ الولمي ري اإلمالء المنظصر
ق مة مربع

المجاؿ

درجات الحر ة
Df

ق مة

""T

إ تا " "

ق مة

حجـ

" "d

التهث ر

ايالـ ايرمسشة

29

3.306

0.274

1.228

ايالـ ايممرشة

ف شر دان

29

2.69

0.200

0.999

ايتبء ايمر كطة

29

5.767

0.534

2.142

ايتبء ايم سكطة

29

3.803

0.333

1.412

ايهبء

29

3.793

0.332

1.409

تنكشف ايفـ

29

2.95

0.231

1.096

تنكشف ايفسر

29

3.639

0.313

1.351

تنكشف ايوتل

29

3.398

0.285

1.262

مد األيؼ

29

3.655

0.315

1.357

مد ايكاك

29

3.582

0.307

1.330

مد ايشبء

29

4.76

0.439

1.768

ايحركؼ ايمترب هة رسمبن ايمختاوة يوظبن

29

2.807

0.214

1.042

29

4.455

0.406

1.655

29

6.245

0.574

2.319

ايحركؼ ايمترب هة يوظبن ايمختاوة رسمبن
الدرجة الرل ة لالختبار

2

ف شر دان
ف شر دان
ف شر دان
ف شر دان
ف شر دان
ف شر دان
ف شر دان
ف شر دان
ف شر دان
ف شر دان
ف شر دان
ف شر دان
ف شر دان

كشتف ػػل م ػػف اي ػػدكيشف ( )95 ،94أف ايمتكس ػػط ايحس ػػب ي ػػي ايتط ش ػػؽ ايم ا ػػي شس ػػبكم

( )25140ك ايمتكسػط ايحسػػب ي ػػي ايتط شػػؽ اي ػػدم ايػػذم شسػػبكم ( )35103كفبنػت قشمػػة " ت "
ايمحسك ة تسبكم ( )61245كهى داية إحصب شة عند مسػتكل د يػة ( ،)0.01ك اغػت قشمػة مر ػع

إشتب ( ) 01574ك اغت قشـ ( )21399( )dكهي قشـ ف شرة دان.

كهذا ش ني توػكؽ تالمشػذ ايم مكعػة ايت رش شػة ايػذشف درسػكا بسػتراتش شة ايتصػكر اي صػرم

عاى ايطالب ايذشف درسكا بيطرشمة ايم تبدة كهذا شدؿ عاى أثر اسػتراتش شة ايتصػكر اي صػرم ػي

تدرشس اإلمالء ايمنظكر يدل تالمشذ ايصؼ ايثبني األسبسي ي ايتدرشس كأف هذ ايوػركؽ يشسػت
طرشمة ايصد ة.
ص وزص الباحث ىذه النت جة لألسباب التال ة:
 .1انتمبؿ ايتالمشذ مف اي ش ة ايصوشة ايم تبدة إيى ش ة استراتش شة ايتصكر اي صرم كايتي
ت تمد عاى اإلثبرة كايتركشؽ ايتي سبعدت عاى ذب انت بههـ كذيؾ مف خالؿ تكظشؼ
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األنرطة اي صرشة ايمختاوة كتدرشب ايتالمشذ عاى إتمبف مهبرات ايتصكر اي صرم
كتكظشوهب ي اإلمالء ايمنظكر.

 .2ايتوبعؿ شف ايتالمشذ كا ستراتش شة ،كايت زشز ايمستمر ،كايتغذشة اي ار ة ايوكرشة د
ا نتهبء مف اإل ب ة م بررة.

كتتو ػػؽ ه ػػذ اينتش ػػة م ػػع د ارس ػػة ندش ػػة ( )2014كد ارس ػػة األزكزم ( )2014كد ارس ػػة

مػػكفاي ( )2013كد ارسػػة قنػػدشؿ ( )2012كد ارسػػة مخمشػػر ( )2014كد ارسػػة اي ػػبدم ()2012
ػػي ك ػػكد ػػركؽ داي ػػة إحص ػػب شبن ػػشف ايتط ش ػػؽ ايم ا ػػي كايتط ش ػػؽ اي ػػدم يالخت ػػبرات ايخبص ػػة

ػ ػػبإلمالء ايمنظػ ػػكر يصػ ػػبيل ايتط شػ ػػؽ اي ػ ػػدم يػ ػػدل أ ػ ػراد ايم مكعػ ػػة ايت رش شػ ػػة نتش ػ ػػة ت رفػ ػػهـ

يالستراتش شة ،ممب أدل إيى تنمشة ايمهبرات اإلمال شة .
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نتائج الدراسة:

أىـ النتائج التي تصالت إل يا الدراسة:
تمفف اي بحث مف ايتكصؿ إيى اينتب و ايتبيشة:
 أثرت استراتش شة ايتصكر اي صرم رفؿ ف شر دان مكة مر ع إشتب ( )0.20ي أداء
مهبرات اإلمالء ايمنظكر.

 ك كد ركؽ ذات د ية إحصب شة عند مستكل ( ) α = 0.01

شف متكسط در بت

تالمشذ ايم مكعة ايت رش شة كمتكسط در بت أقرانهـ ي ايم مكعة ايفب طة ي اخت بر

مهبرات اإلمالء ايمنظكر اي دم يصبيل ايم مكعة ايت رش شة.

تصا ات الدراسة:

استنبدان إيى نتب و ايدراسة ايحبيشة شكصى اي بحث مب شاي:
 .9ايترفشػ ػػز مػ ػػف ق ػ ػػؿ ايم امػ ػػشف عاػ ػػى تػ ػػدرشس ايمهػ ػػبرات اإلمال شػ ػػة ػ ػػي ايم ارحػ ػػؿ ايد ارسػ ػػشة
ايمختاوة.

 .2ا سػػتوبدة مػػف ا سػػتراتش شة ػػي تػػدرشس ايمهػػبرات اإلمال شػػة ،إذ أرػػبرت نتػػب و ايد ارسػػة
ايحبيشة إيى األثر ايف شر يالستراتش شة ي تنمشة ض ايمهبرات اإلمال شة.

 .3ايترفشز عاى ممبرسة مشع ايتالمشػذ يإلمػالء ايمنظػكر ػي فب ػة ايمهػبرات اإلمال شػة أمػبـ
ايم امشف ،كارربدهـ إيى مكاطف األخطبء ايتي شم كف شهب ،كذيؾ يارقي مستكل أدا هـ.

 .4إتبحة ايورصة يتدرشب كتأهشؿ ايم امشف عاى استخداـ استراتش شة ايتصكر اي صرم.

 .5تحدشد ا عت ػبرات األسبسػشة ايتػي شن غػي مراعبتهػب عنػد إعػداد أنرػطة ت اشمشػة تهػدؼ إيػى
تنمشة ايمهبرات اإلمال شة.

مقترحات الدراسة:

شرم اي بحث أف هذ ايدراسة قد أثبرت م مكعة مف ايممترحبت ي ض ايدراسبت ايتي

شرل اي بحث فركرة إ ار هب استفمب ن يالرتمبء ي تنمشة ايمهبرات اإلمال شة بستراتش شة ايتصكر
اي صرم يدشهـ كهي فمب شاي:

 .9دراسة تمكشمشة ممبرنة يالستراتش شبت ايت اشمشة ايمستخدمة ي تدرشس اإلمالء كأثرهب عاى
ايتحصشؿ.
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 .2ات بهبت تالمشذ ايمرحاة األسبسشة ايدنشب كم امشهـ نحك تكظشؼ استراتش شة ايتصكر
اي صرم ي تنمشة ايمهبرات اإلمال شة.

 .3إعداد دراسة ت رش شة ت شف أثر تكظشؼ ض ا ستراتش شبت ايت اشمشة ي تنمشة ايمهبرات
اإلمال شة ي مراحؿ عمرشة مختاوة.

 .4إعداد دراسة كصوشة حكؿ ايم كقبت كايص ك بت ايتي تكا ر ايم امشف كايتالمشذ كايتي
تت اؽ بيتدرشس كاسطة استراتش شبت ت اشمشة مختاوة.

 .5إ راء دراسة تحدد أهـ األخطبء ايرب ة ي ايمهبرات اإلمال شة ،كتصمشـ استراتش شة
ك رنبمو ي ال هب.
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المراجع:

المراجع باللغة الورب ة:

القرآف الرر ـ تنز ؿ الوز ز الحر ـ .
 .1إ راهشـ  ،ع د اي اشـ ( .)1968المصجو الفني لمدرسي اللغة الورب ة  ،ط  ،10ايمبهرة :دار
ايم برؼ.

 .2إ راهشـ ،م دم ( .)2004مكسكعة ايتدرشس .ايمبهرة :دار ايم برؼ.

 .3ا ف منظكر  ،مبؿ ايدشف ( .)2000لساف الورب  ،ايم اد اي ار ع عرر ،شركت :دار
صبدر ياط بعة كاينرر.
 .4أ ك حطب ،ااد ( .)0991القدرات الوقل ة ،ايمبهرة :مفت ة األن اك ايمصرشة.
 .5أ ك دقة ،سنبء ( .)2008الق اس صالتقص ـ الافي ،المفاى ـ صاالجراءات لتولـ رواؿ،ط2
 ،اسطشف ،غزة :دار بؽ ياط بعة كاينرر.

 .6أ ك صكاكشف ،رارد ( .)1999األخطاء اإلمالئ ة الشائوة لدى طالب الاؼ التاسع
األساسي ري مدرسة صرالة الغصث صالدصل ة بغزة ،تشخ ايا ،صأسبابيا ،صعالجيا ،رسبية
مب ستشر غشر منركرة  ،فاشة ايتر شة ،بم ة عشف رمس ،غزة – اسطشف.
 .7أ ك مصطوى ،سهشاة )  .( 2010اي القة شف ايمدرة ايمفبنشة كايتحصشؿ ي ايرشبفشبت
المجلة الفلسط ن ة للترب ة المفتصحة عف بود944.5 -990 ،)2( ،

.8

أ ك مندشؿ ،أشمف (  .) 2006راعل ة استخداـ ألواب الحاسصب ري تدر س بوض قصاعد

الرتابة على تحا ؿ طلبة الاؼ الثامف بغزة ،رسبية مب ستشر غشر منركرة فاشة ايتر شة،
اي بم ة اإلسالمشة :غزة.

 .9أ ك نبهشة ،صالح ايدشف ( :)1998مدخؿ إلى الق اس التربصي ،ايمبهرة :مفت ة األن اك
ايمصرشة

 .10أ كعالـ ،محمكد ( .)2010األسال ب اإلحاائ ة االستدالل ة ري تحل ؿ ب انات البحصث
النفس ة صالتربص ة صاالجتماع ة "البارامتر ة صالالبارامتر ة" ،ايمبهرة :دار ايوفر اي ر ي.

 .11أحمد ،محمد ( .)1979طرؽ تول ـ اللغة الورب ة  ،ط  ،6ايمبهرة :مفت ة اينهفة
ايمصرشة.
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 .01أحمد ،ن شمة حسف كع د ايفرشـ ،سحر محمد (  .) 1110أثر المنطؽ الر اضي صالتدر س

بالمدخؿ الباري المراني ري أنماط التولـ صالتفر ر صتنم ة القدرة المران ة صتحا ؿ تالم ذ

الاؼ الثاني اإلعدادي ري مادة الولصـ .ايماتمر اي امي ايخبمس ،ايتر شة اي امشة
يامكاطنة. 255 -212،)19(،
 .93األحكؿ ،أحمد ( .)2095أثر ايتفبمؿ شف اينحك كاإلمالء ي عالج
اإلمال شة ايرب ة يدل طالب فاشة ايتر شة

ض األخطبء

بم ة اي كؼ بيممافة اي ر شة ايس كدشة ي

استخدامهـ كسب ؿ ا تصبؿ ايحدشثة ،مجلة رل ة الترب ة ،بم ة اسشكط.69-2 ،)3( 39 ،

 .94األزكرم ،ع دايرفكر ( .)2094الوالقة ب ف التاصر الباري المراني صالتحا ؿ ري مادة
الر اض ات لدى تالم ذ المرحلة االبتدائ ة بمحارظة الطائؼ ،رسبية مب ستشر غشر منركرة
بم ة أـ ايمرل  ،مفة.

 .95األي بني ،محمد(  .) 9995ساساة األحبدشث ايصحشحة .ايم اد األكؿ مسمشر ،ايرشبض:
مفت ة دار ايفشب ة

 .16اي ة ،ع د ايوتبح ( .)2000أاصؿ تدر س الورب ة ب ف النظر ة صالممارسة عمبف :دار
ايوفر.

 .97اي خبرم ،محمد (  9422ق) .صحشل اي خبرم .ط  ،9دة :دار طكؽ اين بة.
 .71در ،محمكد ( .)317.ممرر ممترح ي مبدة اياك ك كتط شمبتهب كعالقتر بيمدرة عاى
ايتصكر اي صرم كمرفز ايتحفـ يطالب قسـ ايحبسب اآليي ،ايمستكل ايثبيث فاشة ايم امشف
بيرشبض ،الجمو ة المار ة للمناىج صطرؽ التدر س.71 -41 ،)7( 3 ،

 .19دكم ،رمفبف ( ،)2008تضم ف التفر ر الر اضي ري برامج الر اض ات المدرس ة،
عمبف :دار ايوفر.

 .20رفبت ،زشبد ( .)2008األخطاء اإلمالئ ة الشائوة لدى تالم ذ الافصؼ مف األصؿ إلي
الخامس االساس ة ري مد نة طصلررـ  ،رسبية مب ستشر غشر منركرة،

بم ة ايمدس

ايموتكحة ،طكيفرـ -اسطشف.

 .29ايت اشـ كايثكرة ايم ر شة كايتفنكيك شة ايم بصرة) ،اي م شة ايمصرشة يامنبهو كطرؽ ايتدرشس
(.)2008تنم ة ميارات ما صراء الموررة صالذراء الصجداني لدى الفائق ف مف أطفاؿ

الر اض .رسبية مب ستشر غشر منركرة

بم ة ا زهر -غزة.

 .22ب ر ،كيشد ( .)2002تدر س اللغة الورب ة مفاى ـ نظر ة صتطب قات عمل ة  ،عمبف –
األردف :دار ايوفر ياط بعة ،كاينرر ،كايتكزشع.
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 .3.ب ر ،ب ر ( .)7771الذراء صمقا سو ،ايمبهرة :دار اينهفة اي ر شة.

 .34ركاف ،تحي ( . )3117تول ـ التفر ر مفاى ـ صتطب قات ،ايط ة اي ار ة ،عمبف :دار
ايوفر ياط بعة كاينرر.

 .25ندشة ،نبنب ( .)2095أثر استخداـ المدخؿ الباري المراني ري تنم ة بوض ميارات ما
صراء الموررة بالولصـ لدى طالبات الاؼ الثامف األساسم ،رسبية مب ستشر غشر منركرة
بم ة ا زهر -غزة.

 .26كاد ،مشسكف (.)2092دراسة ممبرنة شف اساك شف ت اشمششف ي اإلمالء ،مجلة رل ة
الترب ة ،اي بم ة ايمستنصرشة .420 -403 ،)2( ،

 .27اي ك ك  ،أيوت ( .)2004أثر برنامج مقترح ري تنم ة ميارات األداء اإلمالئي لدى
طالبات الاؼ الخامس األساسي  ،رسبية مب ستشر غشر منركرة اي بم ة اإلسالمشة ،غزة.

 .28ايحر  ،ع د ايم شد ( .)2001مصسصعة اإلمالء رتاب ًة صلفظاً ،شركت  :دار ايوفر اي ر ي.

 .29ايحر ي ،إ راهشـ (  .) 2099مستكل ايتصكر اي صرم ايمفبني يدل طالب أقسبـ
ايرشبفشبت

بم ة أـ ايمرل :دراسة ممبرنة .مجلة رل ة الترب ة بهسصاف.36- 1،)25 ( ،

 .30حسف ،مدشحة (.)2094
 .39حسشف،

التاصرات المران ة ،اإلسفندرشة :دار ايفتب اي بم شة

مشؿ ( .)3122برنامج تدر بي ماصر للذراء الصجداني صأثره على تنم ة

التاصر الباري صميارات التفر ر البنائي لتالم ذ المرحلة االبتدائ ة بمملرة البحر ف،
رسبية دفتك ار غشر منركرة ،فاشة ايتر شة بإلسمبعشاشة ،بم ة قنبة ايسكشس ،مصر.

 .32حاس ،داكد (  .) 2004دراسة تقص م ة لألخطاء الرتاب ة الشائوة لدى تالم ذ صتلم ذات

الاؼ السادس ري مدارس محارظات غزة  ،ما ب ف  ،2004 -2003رسبية دفتك ار غشر
منركرة ،فاشة ايتر شة ،بم ة ايخرطكـ ،ايسكداف.

الغراء ري تول ـ قصاعد اإلمالء
 حمبد  ،خاشؿ ع د ايوتبح ك خركف ( .)2006المصسصعة َّ،ط ، 1مصر :مفت ة منصكر ياط بعة كايتكزشع كاينرر.

 .33ايحمكز ،محمد)  .( 1989األخطاء اإلمالئ ة الناجمة عف األبواد النحص ة ،صالارر ة،
صالاصت ة ري الخط االاطالحي الوربي ،لدى طلبة الاؼ األصؿ الثانصي ري مد ر ة

عماف الربرى ،رسبية مب ستشر غشر منركرة  ،فاشة ايتر شة ،اي بم ة األردنشة ،عمبف.

 .34خشر ايدشف ،م دم ( .)317.بعاشة رنبمو ممترح ي تنمشة مهبرات رسـ ايخ ار ط كايتوفشر

اي صرم يدل طالب ايصؼ األكؿ ايثبنكم  ،دراسات عرب ة ري الترب ة صعلـ النفس،

(.767-741 ،) .7
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 .35ايديشمي  ،طر كايكا اي ،س بد ( .)2003اللغة الورب ة – مناىجيا صطرائؽ تدر سيا ،
عمبف – األردف :دار ايرركؽ يانرر كايتكزشع.

 .36رفكاف ،ع د ال (  .) 2001منيج لتول ـ اإلمالء ري المرحلة األساس ة الدن ا ري
مدارس غزة ،رسبية مب ستشر غشر منركرة فاشة ايتر شة ،بم ة عشف رمس.

 .37الر اض ة صاالحتفاظ بيا لدى طلبة الاؼ الثامف بغزة ،ايماتمر اي امي ايثبيث عرر
منبهو.

 .45رشبف ،عبدؿ (  .) 2008القدرة المران ة لدى طلبة جاموة القدس المفتصحة ري تخاص
الترب ة

 ..7زقكت ،محمد ( .)7777المرشد ري تدر س اللغة الورب ة ،غزة :مفت ة األمؿ ياط بعة
كاينرر كايتكزشع.
 .40زهران ،هناء وأمحد حممود ( )2090فاعلية األلعاب التعليمية الكمبيوترية في تنمية مهارات التصور
البصري للخرائط واالتجاه لدى طالب المرحلة االعدادية ،جملة دراسات يف املناهج وطرق التدریس،)9( 9،
930-60

 .49زهراف ،محمد كأحمد محمكد ( .)2012راعل ة األلواب التول م ة الرمب صتر ة ري تنم ة
ميارات التاصر الباري للخرائط صاالتجاه لدى طالب المرحلة اإلعداد ة ،م شة ايمصرشة

يامنبهو ك طرؽ ايتدرشس(.221 -198 ،)158

 .42ايزهراني ،ع د اي زشز (.)2090الاوصبات التي تصاجو اإلشراؼ التربصي على تدر س مادة

اإلمالء ري المرحلة االبتدائ ة بمحارظة جدة ،رسبية مب ستشر غشر منركرة فاشة ايتر شة،
بم ة أـ ايمرل ،ايس كدشة.

 .43زشتكف ،فمبؿ (  .) 2002ترنصلصج ا التول ـ ري عار المولصمات صاالتااالت،

 .44ايس دم ،عمبد ك خركف ( .)1992أسال ب تدر س اللغة الورب ة ،األردف :دار األمؿ
يانرر كايتكزشع إر د.

 .45سالمة ،شبسر (  .) 2003ر ؼ تتولـ اإلمالء صتستخدـ عالمات الترق ـ ،عمبف :دار
عبيـ ايثمب ة.

 .46سمؾ ،محمد (  .)1979رف التدر س للترب ة اللغص ة ،صانطباعاتيا المسلر ة ،صأنماطيا
الومل ة  ،ايمبهرة  :مفت ة األن اك ايمصرشة.

 .47ايرب ي ،أمؿ ( .)1999اإلمالء :أىم تو  ،مياراتو  ،قصاعده  ،ط ،1عمبف – األردف :
دا رة ايمفت ة ايكطنشة .
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 .41ايرخرشتي ،سكسف ( .)3117أثر برنامج مقترح ري تنم ة بوض الميارات القرائ ة لدي
تالم ذ الاؼ الثالث األساسي بمدراس صرالة الغصث الدصل ة بشماؿ غزة ،رسبية مب ستشر

غشر منركرة  ،فاشة ايتر شة ،اي بم ة اإلسالمشة  ،غزة .

 .49ر ت نبهؿ ( .)3117مدى تصرر ميارات التفر ر الباري ري اليندسة ري منياج الاؼ

الواشر األساسي بغزة صاثراء منياج الاؼ الواشر األساسي رسبية مب ستشر غشر منركرة
اي بم ة اإلسالمشة ،غزة.

 .50اير الف  ،رارد ( .)2008األخطاء اإلمالئ ة أسبابيا صعالجيا  ،ممبية مستخر ة مف
ايمكقع .http://www.riyadhedu.gov.sa/alan/fntok/14.htm

 .59را ي ،امشنة ( .)2094عماشبت ا دراؾ اي صرم كتأثشرهب ي ص ك بت ايت اـ ،مجلة رل ة
الترب ة ،جاموة ع ف شمس.374 -346 ،)3( ،

 .26ايرنطي ،عوبؼ (  .) 2099التصارؽ ب ف ثقارتي الاصرة صالرلمة رمو ار للجصدة ري
محتصى

 .53ايرك في ،داء ( .)3171أثر تصظ ؼ المدخؿ المنظصمي ري تنم ة المفاى ـ صميارات

التفر ر الباري بالف ز اء لدى طالبات الاؼ الحادي عشر بغزة ،رسبية مب ستشر غشر
منركرة اي بم ة اإلسالمشة ،غزة.

 .44ايص شدم ،منصكر (.)3174األي بب ايت اشمشة اإليفتركنشة ي تدرشس ايرشبفشبت عاى
تنمشة مهبرات ايتصكر اي صرم ك مبء اثر ايت اـ يدل ايمتوكقشف ذكم ص ك بت ايت اـ

بيمرحاة ايمتكسطة بيممافة اي ر شة ايس كدشة ،مجلة تربص ات الر اض ات-63 ،)3( 71 ،

. 773

 .55صمر ،ايسشد ( .)2092ايخصب ص ايم ر شة كايالم ر شة شف ايتالمشذ ذكم ص ك بت ايت اـ
كاي بدششف ،مجلة رل ة الترب ة ،بم ة ا سفندرشة.359 -325 ،)2( ،

 .56ايصكا ي ،عزة ( .)2003مرفاة اإلمالء ي ايصوكؼ ايتأسشسشة األكيى ي ايمدارس
اينمكذ شةwww.almualem.net/imlaa.homl .

 .57ايطب ي ،بفؿ ك ك خركف (". )2006راعل ة الطػر قت ف الػاصت ة صالتصل ف ػة رػي

 .58ظب ر ،محمد ك ايحمبدم ،شكسؼ ( .)1984التدر س ري اللغة الورب ة ،ايرشبض :دار
ايمرشخ.
 .59عب د ،عدنبف ( .)1995ايمدرات ايمفبنشة يدل م امي ايرشبفشبت ي مرحاتي ايت اشـ
األسبسي كايثبنكم ،المجلة الورب ة للترب ة.205-182 ،)1( 15 ،
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 .60عبدؿ ،محمد(  .) 2009اتجاىات تربص ة ري أسال ب تدر س الولصـ  ،عمبف :دار اي داشة.
 .69عبصي ،فكثر ( .)2099دراسة كاقع تالمشذ ايمرحاة ا تدا شة ي مبدتي ايمراءة كاإلمالء

مف ك هة نظر م امي اياغة اي ر شة يتر شة ايرصب ة األكيى ،مجلة رل ة الترب ة األساس ة،

(.999-977 ،)72

 .62عبمر  ،خر ايدشف ( .)2000طرؽ التدر س الخااة باللغة الورب ة صالترب ة اإلسالم ة
،ط  ،2ايمبهرة :عبيـ ايفتب.
 .63اي بدم ،صوبء ( .)2090أثر األساكب ايتمثشاي ي تحصشؿ طبي بت ايصؼ األكؿ

ايمتكسط ي مبدة اإلمالء ،مجلة القادس ة ري االداب صالولصـ التربص ة-249 ،)3،4( 9 ،
.276

 .64اي بدم ،صوبء ( .)2090أثر اي طبقبت ايصكرشة ي تحسشف إمالء تالمشذ ايصؼ اي ار ع

ا تدا ي ،مجلة رل ة الترب ة للبنات للولصـ االنسان ة ( بم ة ايفك ة )235 – ،)90( 6 ،
253
 .65ع د اي بؿ  ،سشد (ب.ت) .طرؽ تدر س اللغة الورب ة  ،مفت ة غرشب .
 .66ع د ايمبدر ،ا شد عمشؿ ( .)317.بعاشة تط شؽ رنبمو ياتصكر اي ماي اي صرم ي
تطكشر مستكل األداء ايمهبرم ايرشبفي ايفراتي دك ،مجلة األراد م ة للدراسات االجتماع ة

صاإلنسان ة.743 -7.6 )73( ،
.67

ع د ايف شر ،صبيل ع د ال ك خرشف ( .)2008موصقات تول ـ ميارات التفر ر ري مرحلة

التول ـ األساسي (دراسة م دان ة)  ،الجميصر ة ال من ة  ،مرفز اي حكث كايتطكشر ايتر كم
رع عدف.

 .68ع د ايم شد ،مشؿ ( .)2005إعداد الطفؿ الوربي للقراءة صالرتابة ،عمبف :دار صوبء
يانرر كايتكزشع.

 .69ع د ايماؾ ،يكرشس ( .)2090رنبمو ت اـ إيفتركني مدمو قب ـ عاى ايمدخؿ اي صرم
ايمفبني يتنمشة ايتحصشؿ ي اي اكـ كمهبرات قراءة اي صرشبت كتمدشر ايذات يدل تالمشذ

ايمرحاة اإلعدادشة ايم بقشف سم شبن ،دراسات ري المناىج صطرؽ التدر س-959 )2( ،
.990

 .11ع د  ،ر شع ( .)3173راعل ة استخداـ خرائط التفر ر ري تحا ؿ مادة الولصـ صتنم ة
بوض ميارات التفر ر الباري لدى التالم ذ المواق ف سمو ا بالمرحلة االبتدائ ة ،رسبية

مب ستشر غشر منركرة

بم ة ايمنصكرة ،مصر.
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 .79اي تكـ ،عدنبف ( .)2004علـ النفس المورري النظر ة صالتطب ؽ ،عمبف :دار ايمسشرة
يانرر.

 .72عصر ،حسني ( .)2005تنم ة التاصرات ،اإلسفندرشة :دار ايفتب اي بم شة.

 .73عطب  ،إ راهشـ ( .)1999طرؽ تدر س اللغة الورب ة صالترب ة الد ن ة  ،ط ، 4مفت ة
اينهفة ايمصرشة ،ايمبهرة – ايمصرشة .

 .74عطشؼ ،أحمد (.)2092أثر تدر س الر اض ات باستخداـ أنشطة إلرترصن ة تفاعل ة ري
تنم ة التاصر الباري المراني لدى طالب المرحلة الثانص ة ،رسبية مب ستشر غشر منركرة
بم ة أـ ايمرل  ،مفة.

 .75عوبنة  ،عزك (9996ـ) "التدر س االسترات جي للر اض ات الحد ثة"  ،غزة  :مط ة
ايممداد .

 .12عوبنة ،عزك (  .) 2009أثر استخداـ المدخؿ الباري ري تنم ة القدرة على حؿ المسائؿ
الر اض ة.

 .77عاي ،شسرشة ( .)2093اختبارات التاصرات المران ة ،اإلسفندرشة :دار ايفتب اي بم شة.

 .78عمبر ،محمد(  .) 2008راعل ة استخداـ التولـ المز ج ري تنم ة التحا ؿ المورري
صالتخ ؿ الباري ري اليندسة الريربائ ة لدى طالب الاؼ األصؿ الثانصي الاناعي

صاتجاىاتيـ نحصه .رسبية مب ستشر غشر منركرة ،بم ة اإلسفندرشة ،مصر.

 .17عكاد  ،ردكس (" .)2012األخطبء اإلمال شة ايرب ة اس ب هب كط ار ؽ عال هب"  ،مجلة
دراسات تربص ة.741 -7.1 )75( ،

 .01غالب ،رشرشف ( .)3122برنامج مقترح ري تام ـ األز اء باستخداـ الرمب صتر لتنم ة

التاصر الباري صالتذصؽ الملبسي لدي طالب شوبة المالبس الجاىزة برل ات الترب ة،
رسبية دفتك ار غشر منركرة ،فاشة ايتر شة ،بم ة ايمنصكرة ،مصر.

 .89ايور بني ،ع د اي ظشـ (  .) 9999تقن ات االتااؿ التول مي مف القرآف صالسنة ،القاىرة:
دار غرشب ياط بعة كاينرر.
 .82فؿ ،محمد (  .) 1999ايمهبرات األسبسشة يدل تالمشذ ايمرحاة ا تدا شة ،كدكر ايتر شة

ايونشة شهب ،مجلة جاموة الملؾ سوصد ،الولصـ التربص ة صالدراسات اإلسالم ة ،بم ة ايماؾ

س كد.281 -254 ،)4 (2 ،
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 .83ايوم بكم،

مبؿ (.)2012روال ة برنامج مقترح ري عالج اوصبات تولـ اإلمالء لدى

طلبة الاؼ السابع األساسي ري محارظة خاف صنس ،رسبية مب ستشر غشر منركرة
اي بم ة اإلسالمشة ،غزة :عبيـ ايفتب.

 .84ايمدسي ،زهراف ( .)2093أىم ة الولصـ الر اض ة  ،بم ة ايمستم ؿ ،األردف.

 .08ايمرامشطى ،أ ك ايوتكح (  .)2008راعل ة المحاراة بالرمب صتر ري تنم ة الميارات الول ا
للتفر ر صالتاصر البارى المراني للد نام را لدى طالب رل و الترب ة بدم اط  ،رسبية
دفتك ار غشر منركرة ،فاشة ايتر شة ،بم ة ايمنصكرة ،مصر.

 .86ايمفبة ،خبيد (  .) 2003مدخؿ إلى تام ـ صانتاج صاستخداـ صسائؿ صترنصلصج ا التول ـ،
عمبف :دار ايمسبر يانرر كايتكزشع.
 .87قندشؿ ،محمد ( .)2090أثر ايتوبعؿ شف استراتش شة نب شة كمستكل ايتصكر اي صرم
ايمفبني عاى ايتوفشر ايهندسي كتحصشؿ ايهندسة يدل تالمشذ ايصؼ األكؿ اإلعدادم
مصر مجلة تربص ات الر اض ات.479 -456 ،)2( 93 ،

 .88ايفخف ،أمشف (  .) 1984طرشمة ايتصحشل كتأثشرهب ي أداء ايتالمشذ اإلمال ي ،مجلة
دراسات ،الجاموة األردن ة .149 -125 ،)1( 10

 .89ايامبني ،أحمد كاي مؿ ،عاي ( .) 2003موجـ الماطلحات التربص ة المورر ة ري المناىج
صطرؽ التدر س ،ايط ة ايثبيثة ،ايمبهرة :عبيـ ايفتب يانرر كايتكزشع كايط بعة.

 .90ايمبيفي ،عكض (.)2008الوالقة ب ف ميارات التاصر الباري المراني صالميارات الفن ة
ري الر اض ات ،لدى طالب صطالبات الاؼ الثاني المتصسط بمد نة مرة ،رسبية مب ستشر

غشر منركرة

بم ة أـ ايمرل  ،مفة.

 .91ايمبيفي ،عكض ( .)2009اي القة شف ايتصكر اي صرم ايمفبني ي ايرشبفشبت كايمهبرة

ايونشة يدل طا ة ايصؼ ايثبني ايمتكسط مدشنة مفة ايمفرمة ،مجلة تربص ات الر اض ات،

.202 -167 ،2

 .92م برؾ ،تحي (  ) 1988األسلصب ري بناء المنيج – النظر ة صالتطب ؽ ،ط ،2ايمبهرة:
دار ايم برؼ.

 .93ايمحصكؿ اياوظي كاألداء ايت شرم يدل تامشذات ايصؼ األكؿ ا تدا ي محب ظة نشنكم
بي راؽ" .المجلػة التربص ة.260 -299 ،)79( 20 ،

 .94محمد ،بركؽ( .)2094القلؽ الر اضي ،اإلسفندرشة :دار ايفتب اي بم شة.
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 .74مخشمر  ،أحمد (.)3174أثر تصظ ؼ استرات ج ة التقص ـ التشخ اي ري تنم ة ميارات
االمالء الوربي لدى تالمذة الاؼ الثالث األساسي  ،بمدارس صرالة الغصث الدصل ة

بمحارظة خاف صنس ،رسبية مب ستشر غشر منركرة فاشة ايتر شة ،بم ة ا زهر-غزة،
اسطشف.

 .96ايمغشرة ،سامى ( .)2009قدرات التحا ؿ الر اضي ،اي بم ة ا ردنشة ،األردف.
.97

ماحس ،مشبدة ( . ) 2006أثر برنامج عالجي ري تحس ف القدرة اإلمالئ ة للتم ز ب ف

التاء المفتصحة صالتاء المربصطة" ،رسبية مب ستشر غشر منركرة فاشة ايتر شة ،اي بم ة
اي ر شة ايموتكحة ،قطر.

.95

ايمنشر ،راندا (  .) 2007راعل ة برنامج قائـ على المدخؿ الباري المراني ري تنم ة

ميارات ما صراء الموررة صالذراء الصجداني لدى الفائق ف مف أطفاؿ الر اض .رسبية دفتك ار

غشر منركرة ،فاشة ايتر شة بإلسمبعشاشة ،بم ة قنبة ايسكشس ،مصر

.99

مكفاي ،هد ( .)2093مستصى التاصر الباري المراني لدى طالب المرحلة

المتصسطة ،رسبية مب ستشر غشر منركرة

بم ة أـ ايمرل ،مفة.

 .900كادم ،حسشف ( .)2008خطة عالج ة مقترحة لوالج األخطاء اإلمالئ ة الشائوة لدى

تالم ذ الاؼ الرابع األساسي بمدارس محارظات غزة ،رسبية مب ستشر غشر منركرة –
غشر منركرة – فاشة ايتر شة :بم ة األزهر ،غزة ،اسطشف

 .909شبسشف ،نهى ( .)2093تدر س الر اض ات ،اإلسفندرشة :دار ايفتب اي بم شة.
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والحل الدزاضة
قائمة المالحؽ

 يهحك ( :)1أطًاء انظادة انًحكً ٍٛاناذ ٍٚحاى االطاخؼاَت بٓاى
فٗ ححكٛى أدٔاث اندراطت.
 يهحك ( :)2انًٓاراث اإليالئٛت انًمزرة ػهٗ حاليٛذ انصا انثااَٙ
األطاط ٙحظاب خطات يُٓاا نغخُاا انجًٛهات -2115
2116و ف ٙصٕرحٓا األٔنٛت.
 يهحك ( :)3انًٓاراث اإليالئٛت انًمزرة ػهٗ حاليٛذ انصا انثااَٙ
األطاط ٙحظاب خطات يُٓاا نغخُاا انجًٛهات -2115
2116و ف ٙصٕرحٓا انُٓائٛت
 يهحك ( :)4اخخبار انًٓاراث اإليالئٛت انًمزرة ػهاٗ حاليٛاذ انصا
انثاَ ٙاألطاط ٙف ٙصٕرحّ األٔنٛت.
 يهحك ( :)5اخخبار انًٓاراث اإليالئٛت انًمزرة ػهاٗ حاليٛاذ انصا
انثاَ ٙاألطاط ٙف ٙصٕرحّ انُٓائٛت.
 يهحك ( :)6دنٛم انًؼهى الطخزاحٛجٛت انخصٕر انبصز٘.
 يهحك ( :)7صٕر حطبٛك اطخزاحٛجٛت انخصٕر انبصز٘.
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ملحؽ ((1

أسماء السادة الخبراء الذ ف تـ االستوانة بيـ رى تحر ـ أدصات الدراسة
ـ

التخاص

االسػػػػـ

1

أد .صالح اينبقة

أستبذ ايمنبهو كطرؽ تدرشس اياغة اي ر شة فاشة ايتر شة،

2

د .مبؿ ايواشت

أستبذ ايمنبهو كطرؽ تدرشس اياغة اي ر شة فاشة ايتر شة،

3

د .سشرشف زشد

أستبذ ايمنبهو كطرؽ تدرشس اياغة اي ر شة فاشة ايتر شة بم ة

4

د .أحمد صبيل

أستبذ ايمنبهو كطرؽ ايتدرشس ايمسبعد فاشة ايتر شة ،بم ة

5

د .شحشى ايتاكيي

6

د .أسبمة ايصاش ي

أستبذ ايمنبهو كطرؽ تدرشس اياغة اي ر شة فاشة ايتر شة،

7

أ .أسبمة ايه بش

مررؼ يغة عر شة كاينب ب ايوني يمدشر ايت اشـ

8

أ .إشبد حمبد

مررؼ يغة عر شة ،ك ازرة ايتر شة كايت اشـ

9

أ .إ راهشـ أ ك اي مرشف

مررؼ مرحاة دنشب ك ازرة ايتر شة كايت اشـ

10

أ .م تز ايحبج

مررؼ يغة عر شة ك ازرة ايتر شة كايت اشـ

11

أ .فؿ عب د

مررؼ يغة عر شة متمبعد ك ازرة ايتر شة كايت اشـ

12

أ .إشنبس ايموتي

مدرس ت اشـ أسبسي مدرسة ا ف سشنب األسبسشة يا نبت

13

أ .رامي فالب

مدرس يغة عر شة مدرسة ايربرقة األسبسشة يا نشف

14

أ .أشمف اينحبؿ

مدرس يغة عر شة مدرسة ايربرقة األسبسشة يا نشف

15

أ .منبؿ رمكرة

مدرس ت اشـ أسبسي مدرسة ا ف سشنب األسبسشة يا نبت

16

أ .محبسف مطر

مدرس ت اشـ أسبسي مدرسة ا ف سشنب األسبسشة يا نبت

17

أ .شحشي أ ك عكدة

مدرس يغة عر شة مدرسة ايربرقة األسبسشة يا نشف

اي بم ة اإلسالمشة -غزة
بم ة األزهر غزة
دمرؽ سكرشب

ايمدس ايموتكحة -رمبؿ غزة
أستبذ ايمنبهو كطرؽ تدرشس اياغة اي ر شة فاشة ايتر شة،
بم ة ايمدس ايموتكحة -رمبؿ غزة
بم ة ايمدس ايموتكحة -رمبؿ غزة
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ملحؽ ()2

الميارات اإلمالئ ة المقررة على تالم ذ الاؼ الثاني األساسي حسب خطة
منياج لغتنا الجم لة 2016 -2015ـ

المصضصع /الميارات اإلمالئ ة ري اصرتيا األصل ة

األستبذ  /ة ايوبفؿ  /ة .....................................حوظر ال كرعب ،،،

ايسالـ عاشفـ كرحمة ال ك رفبتر.

شمػػكـ اي بحػػث د ارسػػة ت رش شػػة ينشػػؿ در ػػة ايمب سػػتشر ػػي ايمنػػبهو كط ار ػػؽ ايتػػدرشس
نػكاف " أثػػر اسػػتخداـ اسػػترات ج ة التاػػصر الباػػري رػػي تػػدر س اإلمػػالء المنظػػصر

لدى تالم ذ الاؼ الثاني األساسي بغزة ".

كحػػدد اي بحػػث أهػػـ ايمهػػبرات اإلمال شػػة ايتػػي ش ػػب أف شمتافهػػب تالمشػػذ ايصػػؼ
ايثبني األسبسي فمب كردت ي ايخطكط اي رشفة يامنهبج ايواسطشني.
كنظ ػ ػ انر ألنفػ ػػـ أصػ ػػحبب ايخ ػ ػرة كا ختصػ ػػبص ػ ػػي هػ ػػذا ايم ػ ػػبؿ ،نر ػ ػػك مػ ػػف

سشبدتفـ ايتفرـ ب طالع عاى تاؾ ايمهػبرات ،كاعطػبء رأشفػـ شهػب مػف حشػث منبسػ تهب
ي شنة ايدراسة (تالمشذ ايصؼ ايثبني األسبسي).

ربفرشف يفـ حسف ت بكنفـ
كدمتـ يخدمة اي اـ كأهار
اي بحث
أحمد سالمة سالمة
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ـ

مناسبة

الميارات

غ ر مناسبة

 .1ايالـ ايرمسشة
 .2ايالـ ايممرشة
 .3ايتبء ايمر كطة
 .4ايتبء ايم سكطة
 .5ايهبء
ايتنكشف أنكاعر:
 .6تنكشف ايفـ
 .7تنكشف ايفسر
 .8تنكشف ايوتل
ايمدكد أنكاعهب:
 .9مد األيؼ
 .10مد ايكاك
 .11مد ايشبء
 .12اي ٌردة

 .13ايحركؼ ايمترب هة رسمبن ايمختاوة يوظبن
 .14ايحركؼ ايمترب هة يوظبن ايمختاوة رسمبن
 .15همزة ايكصؿ
 .16همزة ايمطع
نبء عاى رأم ايمحفمشف،
* تـ حذؼ ثالث مهبرات كهي اي ٌردة كهمزة ايكصؿ كهمزة ايمطع ن
ك مشت ايمب مة تتفكف مف  93مهبرة.
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ملحؽ ()3

الميارات اإلمالئ ة المقررة على تالم ذ الاؼ الثاني األساسي حسب خطة
منياج لغتنا الجم لة 2016 -2015ـ

المصضصع /الميارات اإلمالئ ة ري اصرتيا النيائ ة
ـ

الميارات

.1

ايالـ ايرمسشة

.2

ايالـ ايممرشة

.3

ايتبء ايمر كطة

.4

ايتبء ايم سكطة

.5

ايهبء

مناسبة

ايتنكشف أنكاعر:
.6

تنكشف ايفـ

.7

تنكشف ايفسر

.8

تنكشف ايوتل
ايمدكد أنكاعهب:

.9

مد األيؼ

 .10مد ايكاك
 .11مد ايشبء
 .12ايحركؼ ايمترب هة رسمبن ايمختاوة يوظبن
 .13ايحركؼ ايمترب هة يوظبن ايمختاوة رسمبن
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غ ر مناسبة

ملحؽ ()4

المصضصع /اختبار الميارات اإلمالئ ة المقررة على تالم ذ الاؼ الثاني األساسي
ري اصرتو األصل ة

ايدفتكر  /ة ايوبفؿ  /ة .....................................حوظر ال كرعب ،،،

ايسالـ عاشفـ كرحمة ال ك رفبتر.

شمػػكـ اي بحػػث د ارسػػة ت رش شػػة ينشػػؿ در ػػة ايمب سػػتشر ػػي ايمنػػبهو كط ار ػػؽ ايتػػدرشس
نػكاف " أثػػر اسػػتخداـ اسػػترات ج ة التاػػصر الباػػري رػػي تػػدر س اإلمػػالء المنظػػصر

لدى تالم ذ الاؼ الثاني األساسي بغزة ".

كقػػد أعػػد اي بحػػث يهػػذا ايغػػرض اخت ػػب انر متفػػمنبن ايمهػػبرات اإلمال شػػة ايتػػي ش ػػب أف
شمتافهب تالمشذ ايصؼ ايثبني األسبسي.

كنظ انر ألنفـ أصحبب ايخ رة كا ختصبص ي هذا ايم بؿ ،نر ك مف سػشبدتفـ ايتفػرـ
ب طالع عاى أس اة ا خت بر ،كاعطبء رأشفـ ي اآلتي:

 .1منبس ة ا خت بر يمب كفع ير مف حشث تمثشار يامهبرات اإلمال شة.
 .2صحة األس اة ،كصشبغتهب.
 .3هؿ تـ تغطشة مشع ايمهبرات.
ربفرشف يفـ حسف ت بكنفـ
كدمتـ يخدمة اي اـ كأهار
اي بحث
أحمد سالمة
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اختبار الميارات اإلمالئ ة المقررة على الاؼ الثاني األساسي

عزشزم ايتامشذ حوظؾ ال كرعبؾ،،،

ػػشف شػػدشؾ اخت ػػبر ايمهػػبرات اإلمال شػػة ايممػػررة عاػػى ايصػػؼ ايثػػبني األسبسػػي ،شهػػدؼ إيػػى م ر ػػة أثػػر

استراتش شة ايتصػكر اي صػرم ػي تػدرشس اإلمػالء ايمنظػكر يػدم تالمشػذ ايصػؼ ايثػبني األسبسػي غػزة
ي ض ايمهبرات ا مال شة ،كيشس ير أم تأثشر عاى در تؾ داخؿ ايمدرسة.

ايمطاكب منؾ قراءة األس اة شدان ،ككفع اإل ب ة ي ايمفبف ايمخصص يػذيؾ ،كاإل ب ػة عػف مشػع

أس اة ا خت بر.

اسى انتهًيذ000000000000000000000000000000000000000000:
انصف 00000000000000000000 :انشعبت0000000000000000 :
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أرمؿ الفراغ الناقص بالرلمة المناسبة التي تسمويا مف المولـ :
 .1أنب ي ايمدرسة ...........

 .2أر ات ايم امة ...........

 .3ك انب مف ...........فؿ ريء حي.
 .4ذه ت  ...........يانكـ.

 .5شنتمي أحمد إيى  ...........ايواسطشني.
 .6ايسنة أر ة...........

 .7فبف ايدخبف شتخاؿ...........
.8

د أف  ...........اسطشف ألصحب هب.

 .9اس ايصشبد خاؼ ...........ف شرة.

 .10كشظؿ شف  ...........رمس ايفحى

تغشب.

 .11فافـ  ...........كفافـ مساكؿ عف رعشتر.
 .12ذه ت ايم امة إيى ...........

 .13هؿ أنسى اياد أـ ايرماة هؿ أنسى ...........ايذه شة؟
.14

اؾ ...........خشر فنحؿ بد بي سؿ.

 .15ذهب  ...........إيى ايسكؽ.
 .16ايفتبب  ...........ك ٌي.

 ........... .17ايمصاكف د صالة اي شد.
 .18يافهر بء  ...........ف شرة ي حشبتنب.

 .19ثمف  ...........ايحبسكب مب ة دشنبر.
 .20طاب منب ايم اـ أف نص د ...........
 .21ش تني ايوالح أرفر ..........

 .22يؾ أيؼ سالـ شب كطني كير ؾ ركؽ ك............
 .23هنبؾ  ...........قكشة.

 .24شسشر ايمربة عاى ...........
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 .25ترتد  ...........ي صؿ ايصشؼ.
 .26فؿ  ...........منفـ ير فب ار كحسنبتر.
 .27ايمهندس شنظر إيى  ...........ايمكقع

 ........... .28ايا بس ايمنبسب.

 ........... .29عبصمة اسطشف.
 .30إنفـ ت ذيكف  ...........ف شرة.

 .31استشمظ  ...........مف نكمر م ف انر.

 .32كصانب مدشنة ر ل ي منتصؼ ...........

.......... .33ال األن شبء كايرسؿ مف اي رر.
 .34شخطئ مف شظف أف  ..........دشنب.
 .......... .35ق ؿ ايدخكؿ.
 .36قبؿ ت بيى (شب راهشـ قد  ............ايراشب)
 ............. .37ايم امة إيى اي شت

 .38ا رادة ايمكشة سر عظمة اإلنسبف  ............ي ايحشبة)

 .39ش ب أف ............حؽ أخشؾ
 .40ع ر األك د  ............مف ممر ايمربة.
 .41سمع اي مشع صكت  ............اي رد.
.42

است تحت  ............ايزشتكف.

 .43أيع ت األسرة منظر ................
.44

اس ثالثة  .............عاى قبرعة ايطرشؽ.
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مافصرة الميارات التي تق سيا مفردات اختبار الميارات اإلمالئ ة
الميارة

ـ

الفقرات التي تق سيا

الرلمات التي تق سيا ري االختبار

.1

ايالـ ايرمسشة

32 ،24 ،5

اير ب ،ايرصشؼ ،اينهبر

.2

ايالـ ايممرشة

29 ،25 ،3

ايمبء ،ايح اررة ،ايمدس

.3

ايتبء ايمر كطة

42 ، 27 ،20،22

ايحب اة ،تحشة ،خرشطة  ،ر رة

.4

ايتبء ايموتكحة

41 ، 37 ،28 ،12

اي شت ،ي ست  ،عبدت  ،ح بت

.5

ايهبء

14 ،10 ،7

يحشتر ،ر بقر ،فار

.6

ايتنكشف :تنكشف ايوتل

30 ،21 ،2

.7

تنكشف ايفـ

23 ،18 ،15

رم ةن ،شدان ،هكدان

.8

تنكشف ايفسر

26 ،11 ،9

.9

ايمدكد :مد األيؼ

44 ، 19 ،17 ،13

.10

مد ايكاك

43 ، 8 ،6 ،4

.11

مد ايشبء

40 ، 31 ،16 ،1

.12
.13

ايحركؼ ايمترب هة

رسمبن ايمختاوة يوظبن
ايحركؼ ايمترب هة

يوظبن ايمختاوة رسمبن

كيشد ،أهمشةه ،عبصوةه
ه
اع ،ك و
احد
صخ ورة ،ر و

شب ب ،تصب ل ،هبز  ،ر بؿ

خاكد ،صكؿ ،ت كد  ،ايمزركعبت
تامشذ ،صدشؽ ،س شد  ،ايطرشؽ

39 ،35 ،33

اصطوى ،استأذف ،تحوظ

38 ،36 ،34

ياث اب ،صدقت ،توكقر
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ملحؽ ()5

المصضصع /اختبار الميارات اإلمالئ ة المقررة على تالم ذ الاؼ الثاني األساسي
ري اصرتو النيائ ة

ايدفتكر  /ة ايوبفؿ  /ة .....................................حوظر ال كرعب ،،،

ايسالـ عاشفـ كرحمة ال ك رفبتر.

شمػػكـ اي بحػػث د ارسػػة ت رش شػػة ينشػػؿ در ػػة ايمب سػػتشر ػػي ايمنػػبهو كط ار ػػؽ ايتػػدرشس
نػكاف " أثػر اسػػتخداـ اسػػترات ج ة التاػػصر الباػػري رػػي تػػدر س اإلمػػالء المنظػػصر

لدى تالم ذ الاؼ الثاني األساسي بغزة ".

كقػػد أعػػد اي بحػػث يهػػذا ايغػػرض اخت ػػب انر متفػػمنبن ايمهػػبرات اإلمال شػػة ايتػػي ش ػػب أف
شمتافهب تالمشذ ايصؼ ايثبني األسبسي.

كنظ انر ألنفـ أصحبب ايخ رة كا ختصبص ي هذا ايم بؿ ،نر ك مف سػشبدتفـ ايتفػرـ
ب طالع عاى أس اة ا خت بر ،كاعطبء رأشفـ ي اآلتي:

 .1منبس ة ا خت بر يمب كفع ير مف حشث تمثشار يامهبرات اإلمال شة.
 .2صحة األس اة ،كصشبغتهب.
 .3هؿ تـ تغطشة مشع ايمهبرات؟
ربفرشف يفـ حسف ت بكنفـ
كدمتـ يخدمة اي اـ كأهار
اي بحث
أحمد سالمة
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اختبار الميارات اإلمالئ ة المقررة على تالم ذ الاؼ الثاني األساسي

عزشزم ايتامشذ حوظؾ ال كرعبؾ،،،

شف شدشؾ اخت بر ايمهبرات اإلمال شة ايممررة عاى تالمشذ ايصؼ ايثػبني األسبسػي ،شهػدؼ إيػى م ر ػة

أثػػر اسػػتراتش شة ايتصػػكر اي صػػرم ػػي تػػدرشس اإلمػػالء ايمنظػػكر يػػدم تالمشػػذ ايصػػؼ ايثػػبني األسبسػػي
غزة ي ض ايمهبرات ا مال شة ،كيشس ير أم تأثشر عاى در تؾ داخؿ ايمدرسة.

ايمطاكب منؾ قراءة األس اة شدان ،ككفع اإل ب ة ي ايمفبف ايمخصص يػذيؾ ،كاإل ب ػة عػف مشػع

أس اة ا خت بر.

اسى انتهًيذ000000000000000000000000000000000000000000:
انصف 00000000000000000000 :انشعبت0000000000000000 :
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نكم سؤال درجت واحدة

اندرجت انكهيت =  49درجت

أرمؿ الفراغ الناقص بالرلمة المناسبة التي تسمويا مف المولـ:
 .1أنب  .............م تهد .

 .2أر ات ايم امة ................
 .3ك انب مف ...........فؿ ريء حي.
 .4ذه ت  ...........يانكـ.

 .5شنتمي أحمد إيى  ...........ايواسطشني.
 .6استم ؿ اي ـ أسرة أخشر مح وة ك .................
 .7رأل بدم  ..............عب دان مف عمار .
.8

د أف  ...........اسطشف ألصحب هب.

.10

كشظؿ شف  ...........رمس ايفحى

.12

سمع اي مشع  ..............ر ب ة.

 .9شحوظ اي صشر ي .............
.11

سامت عاى  ...............مخاص.

تغشب.

.13

هؿ أنسى اياد أـ ايرماة هؿ أنسى ...........ايذه شة؟

.15

ذهب  ...........إيى ايسكؽ.

.17

 ...........ايمصاكف د صالة اي شد.

.14
.16

أفؿ بسـ ايط بـ .............

ررب كا ؿ  ..............اي رتمبؿ.

.18

ايح ؿ  ..............مف ايط ش ة اي مشاة.

.20

اي مؿ  ...............ايصحراء.

.22

يؾ أيؼ سالـ شب كطني كير ؾ ركؽ ك............

.19
.21
.23
.24

ثمف  ...........ايحبسكب مب ة دشنبر.

ش تني ايوالح أرفر ..........

ايمبء  ..............ي اي شت .

أيع ب  ...............منظر اي حر .
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.25

شرتد  ...........ي صؿ ايصشؼ.

.27

ص د خبيد إيى  ............اي ؿ .

.29

 ...........عبصمة اسطشف.

.26
.28

فؿ  ...........منفـ ير فب ار كحسنبتر.
 ...........ايا بس ايمنبسب.

.30

إنؾ ت ذؿ  ...........ف ش انر.

.32

ر ر  .............بيح اررة .

.34

شخطئ مف شظف أف  ..........ير دشنب.

.31
.33

اي نب طشب ك .................
..........ال األن شبء كايرسؿ مف اي رر.

.35

 ..........ق ؿ ايدخكؿ.

.37

 ..........يشاى ايصبية.

.39

ش ب أف  ..............حؽ أخشؾ.

.36
.38

قبؿ ت بيى( :شب إ راهشـ قد  ..........ايراشب).
اإلرادة ايمكشة سر عظمة اإلنسبف ك ..........ي ايحشبة.
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مافصرة الميارات التي تق سيا مفردات اختبار الميارات اإلمالئ ة
الميارة

ـ

الفقرات التي تق سيا

الرلمات التي تق سيا ري
االختبار

.1

ايالـ ايرمسشة

32 ،24 ،5

اير ب ،اير ؿ ،ايطمس

.2

ايالـ ايممرشة

29 ،25 ،3

.3

ايتبء ايمر كطة

27 ،20،22

ايحر ،ايمدس
ايمبءٌ ،
تحشة ،سوشنة  ،قمة

.4

ايتبء ايموتكحة

37 ،28 ،12

صكت ،ي ست  ،زشنت

.5

ايهبء

14 ،10 ،7

كايد  ،ر بقر ،فار

.6

ايتنكشف :تنكشف ايوتل

30 ،21 ،2

.7

تنكشف ايفـ

23 ،18 ،15

رم ةن ،شدان ،هدان

.8

تنكشف ايفسر

26 ،11 ،9

عمر،
ه

19 ،17 ،13

شب ب ،تصب ل ،هبز

.10

مد ايكاك

8 ،6 ،4

خاكد ،سركر ،ت كد

.11

مد ايشبء

31 ،16 ،1

تامشذ ،عصشر ،موشد

39 ،35 ،33

اصطوى ،استأذف ،تحوظ

38 ،36 ،34

ايث اب ،صدقت ،توكقر

.9

.12
.13

ايمدكد :مد األيؼ

ايحركؼ ايمترب هة

رسمبن ايمختاوة يوظبن
ايحركؼ ايمترب هة

يوظبن ايمختاوة رسمبن
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و
عاب،

فثشر
زهء ،ه
م واـ ،ر وؿ

ملحؽ ()6

المصضصع /تحر ـ دل ؿ المولـ ري تصظ ؼ استرات ج ة التاصر الباري ري تنم ة
بوض الميارات اإلمالئ ة المقررة على تالم ذ الاؼ الثاني األساسي
ايدفتكر  /ة ايوبفؿ  /ة .....................................حوظر ال كرعب ،،،
ايسالـ عاشفـ كرحمة ال ك رفبتر.

كط ار ػػؽ ايت ػػدرشس م ػػف فاشػػة ايتر ش ػػة

بم ػػة األزه ػػر-غ ػزة نػ ػكاف " :أثػػػر اسػػػتخداـ اسػػػترات ج ة

التاصر الباري ري تدر س اإلمالء المنظصر لدى تالم ذ الاؼ الثاني األساسي بغزة ".

كقد أعد اي بحث يهذا ايغرض ديشالن يتدرشس ايمهبرات اإلمال شة ك ؽ استراتش شة ايتصكر اي صرم

كنظػ انر ألنفػػـ أصػػحبب ايخ ػرة كا ختصػػبص ػػي هػػذا ايم ػػبؿ ،نر ػػك مػػف سػػشبدتفـ ايتفػػرـ

ػػب طالع عاػػى محتػػكل ايػػديشؿ كدركسػػر ،كمػػف ثػػـ إ ػػداء رأشفػػـ شهػػب حػػذ بن أك إفػػب ة أك ت ػػدشالن،

كسشفكف يرأشفـ أهمشة بيغة ي إن بز هذ ايدراسة.

ربفرشف يفـ حسف ت بكنفـ
كدمتـ يخدمة اي اـ كأهار

الباحث

أحمد سالمة سالمة
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مقدمة:

يإلمالء أهمشة ف شرة شف ركع اياغة؛ ألنر ايكسشاة ايمهمة كاير شسة إيى ايت شر ايفتب ي ،

ك غنى عف هذا ايت شر  ،كيمد حظي مكفكع قكاعد اإلمالء بهتمبـ ايم بمع اياغكشة

كايماسسبت ايت اشمشة ايمختصة بياغة اي ر شة ،كتحتؿ اإلمالء ي ايمراحؿ ايتأسشسشة األكيى يدل
ايتالمشذ دك انر أسبسشبن ي تفكشف مستكشبتهـ اياغكشة ي ايمستم ؿ  ،كمرفاة اإلمالء تأتي مف بب

عدـ إتمبف مهبرة ت اشمشة أك عدـ ايكصكؿ إيى حد ايفوبشة مف إتمبنهب كغبي بن مب شفكف ايتالمشذ
ممف ش بنكف مف ص ك بت ي ايت اـ أم أنهـ شتمت كف مدرات حسشة كعماشة سكشة كيفنهـ

شكا هكف ص ك بت محددة ي ت اـ ايمهبرة ا فبدشمشة األسبسشة مثؿ :ايمراءة كايته ة كايفتب ة ،

ك بيتبيي إف إتمبف ايتامشذ مهبرات اإلمالء شن فس عاى أدا ر كقدراتر ي ايمراءة كايفتب ة
ايصحشحة كزشبدة ايحصشاة اياغكشة يدشر كتكظشوهب

فتب شة .

ي مكافشع ايت شر سكاء فبنت روكشة أك

كشمفف تنمشة ايمهبرات اإلمال شة مف خالؿ استخداـ استراتش شبت كطرؽ كأسبيشب منبس ة

كمختاوة ت مؿ عاى تنمشة ايمهبرات اإلمال شة ياتالمشذ ي مشع ايمراحؿ.

شر ي
دكر ف ان
كمف هذ ا ستراتش شبت استراتش شة ايتصكر اي صرم كايتي يهب ان

ؿ

ايطبيب شط ؽ مب أ صر ي ح رة ايدراسة مف م برؼ كموبهشـ ،كايى بنب ذيؾ إنهب تمد
اينربط ايت اشمي مف ايمدرسة إيى ايحشبة اي ماشة.

كش د ايتصكر كاإلدراؾ اي صرم مف أهـ موبتشل ايت اـ ككسب ار ايو بية ،حشث أف ايت اـ

ايو بؿ شتطاب إدرافبن

ب ن يامثشرات ايتي شستم اهب ايمت اـ مف اي ش ة ايمحشطة كاعطب هب قشمة

كم نى شسبعد ي عماشة استر بعهب ي ايمستم ؿ.

األىداؼ الوامة للدل ؿ:

 .9تنمشة ض مهبرات اإلمالء ايمنظكر يدل تالمشذ ايصؼ ايثبني األسبسي مف خالؿ
استراتش شة ايتصكر اي صرم.

 .2زشبدة ايرغ ة كايمشؿ يإلمالء.

 .3غرس ض ايمشـ ،كا ت بهبت اإلش ب شة ي نوكس ايتالمشذ.
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األىداؼ الخااة:

تصقع مف التلم ذ بود تطب ؽ االسترات ج ة أف رصف قاد ارً على أف:

 -9يشمشز شف ايحركؼ ايمترب هة رسمبن ايمختاوة يوظبن ي ايفتب ة.
 -2يشمشز شف ايحركؼ ايمترب هة يوظبن ايمختاوة رسمبن ي ايفتب ة.

 -3يشمشز شف ايالـ ايرمسشة كايالـ ايممرشة ي ايفتب ة اإلمال شة.
 -4يشمشز شف ايتبء ايمر كطة كايتبء ايم سكطة كايهبء أخر ايفامة في الكتابة.
 -5شفتب أنكاع ايمد ايثالثة( :األيؼ ،كايكاك ،كايشبء) رفؿ صحشل.

 -6يشمشز شف أنكاع ايمد ايثالثة( :األيؼ ،كايكاك ،كايشبء) ي ايفتب ة.
 -7شفتب أنكاع ايتنكشف ايثالثة( :ايوتل ،كايفـ ،كايفسر) فتب ة صحشحة.
 -8يشمشز شف أنكاع ايتنكشف ايثالثة( :ايوتل ،كايفـ ،كايفسر) ي ايفتب ة.
استرات ج ة التاصر الباري:
شمفف ت رشؼ استراتش شة ايتصكر اي صرم أنهب قدرة عماشة شفتس هب ايمت اـ ،تمفنر مف

تكظشؼ حبسة اي صر ي إدراؾ ايم بني كايد

ت كاستخالص ايم اكمبت ،ايتي تتفمنهب

األرفبؿ كايصكر كايرسكـ كايخطكط كايرمكز كاأليكاف ،كتحكشاهب ايى يغة منطكقة اك مفتك ة
كسهكية ا حتوبظ هب ي نشتر ايم ر شة.

كتتفمف استراتش شة ايتصكر اي صرم م مكعة مف ايخطكات ايمنظمة كهي:
.1

عرض ايفامة ايتي تحتكم ايمهبرة اإلمال شة أمبـ ايتامشذ عاى ايس كرة.

 .2ق ارءة ايفامة ايتي تحتكم ايمهبرة اإلمال شة.
 .3قراءة حركؼ ايفامة رفؿ منوصؿ.

تصكر فرنشب يهب (تخزشنهب ي ايذافرة اي صرشة قصشرة ايمدل).
نا
 .4اينظر إيى ايفامة كأخذ
هر مع تحاشؿ حركؼ ايفامة.
 .5إغالؽ اي شنشف كته ي ايفامة نا
 .6فتب ة ايفامة غشنب أساكب اإلمالء ايمنظكر.

الصسائؿ التول م ة التولم ة المقترحة :سبصرة _ جياز  _ LCDبطاقات  -طباش ر ملصف –

اصر  -أصراؽ عمؿ -رراسات التالم ذ -الرتاب المدرسي.

936

األىداؼ السلصر ة:

الدرس األصؿ :الحرصؼ المتشابية لفظاً المختلفة رسماً

.9

شت رؼ ايحركؼ ايمترب هة يوظبن ايمختاوة رسمبن.

.4

شمشز شف ايحركؼ ايمترب هة يوظبن ايمختاوة رسمبن ي ايفتب ة.

.3
.5

مر ايحركؼ ايمترب هة يوظبن ايمختاوة رسمبن قراءة صحشحة.
ش أ

شفتب ايحركؼ ايمترب هة يوظبن كايمختاوة رسمبن فتب ة صحشحة .

الصسائؿ التول م ة التولم ة المقترحة :سبصرة _ جياز  _ LCDبطاقات  -طباش ر ملصف -

أصراؽ عمؿ -اصر -الرراس -الرتاب المدرسي.

ايمتطاب األسبسي :شم أر ايتامشذ حركؼ مترب هة يوظبن كمختاوة رسمبن .

اق أر ايحركؼ ايتبيشة :

(ت ،ث ،ط) (س ،ص) (د ،ظ ،ض)

اي ند ا خت برم:

اق أر ايحركؼ ايتبيشة :

(ذ ،ث) (س ،ص) (ظ ،ض) (ط ،ت)
اينربط اي صرم األكؿ:

ورض المولـ الرلمات التال ة على جياز  LCDأماـ التالم ذ ص تـ قراءتيا مف قبؿ المولـ

تل يا قراءة التالم ذ مع مراعاة الدقة ري النطؽ.
تبب

بتنة

طبب

بطمة

عتبب

ن بت

عطبؼ

الط

النشاط الباري الثاني :تـ عرض رلمات تحتصي على حرصؼ متشابية لفظا صمختلفة رسما
ري بطاقات على السبصرة أماـ التالم ذ.

.7شتـ قراءتهب مف ق ؿ ايم اـ تاشهب قراءة ايتالمشذ مع مراعبة ايدقة ي اينطؽ.
.2منبقرة ايتالمشذ ي م بني ايفامبت.

.3شطاب ايم اـ مف ايتالمشذ فتب ة هذ ايفامبت ي فراسبتهـ.
عفؿ
عظـ

حبمض

كاعظ

فع

شفر

ظرؼ

شظف
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النشاط الباري الثالث :تـ عرض مجمصعة مف الرلمات التصض ح ة صتحد د الحرصؼ

المتشابية لفظاَ صالمختلفة شرالَ.
فبر

ض

دار

د

عض
ٌ
عد
ٌ

شفع

شدع

التقص ـ الختامي  /ارتب ما ُملى عل ؾ بهسلصب اإلمالء المنظصر:
عسشر
شسحب
قكس
صمر
صبر
سبر

سطر

قرص

عصشر

شصحب

نربط شتي /

افتب عرر فامبت مختاوة ممب س ؽ كف هب ي مؿ مف إنرب ؾ.

متب ة ذيؾ مف ق ؿ ايم اـ كقراءة مب فت ك عاى مسبمع زمال هـ.

938

األىداؼ السلصر ة:

الدرس الثاني :الحرصؼ المتشابية رسماً المختلفة لفظاً

 .9شت رؼ ايحركؼ قراءة هرشة ساشمة.

 .2شم أر ايحركؼ ايمترب هة رسمبن ايمختاوة يوظبن.

 .3شمشز شف ايحركؼ ايمترب هة رسمبن ايمختاوة يوظبن ي ايفتب ة.

 .4شفتب ايحركؼ ايمترب هة رسمبن كايمختاوة يوظبن فتب ة صحشحة .
الصسائؿ التول م ة التولم ة المقترحة :السبصرة _ جياز  _LCDبطاقات  -طباش ر ملصف
-اصر -أصراؽ عمؿ -رراسات التالم ذ -الرتاب المدرسي.

المتطلب األساسي :ق أر التلم ذ حرصؼ متشابية رسماً مختلفة لفظاً .

اق أر الحرصؼ التال ة :

(ت ،ث) (س ،ش) (ص ،ض) (ؽ ،ؼ) (ذ ،ز)

البند االختباري:

اق أر الحرصؼ التال ة :
(ت ،ث) (س ،ش) (ص ،ض) (ؽ ،ؼ) (ذ ،ز)
النشاط الباري األصؿ:

ورض المولـ الحرصؼ التال ة على جياز  LCDأماـ الطالب ص تـ قراءتيا مف قبؿ المولـ

تل يا قراءة التالم ذ مع مراعاة الدقة ري النطؽ .

اؿ ب ف الحرصؼ ري الومصد األصؿ صما شابييا بالشرؿ ري الومصد الثاني

اي مكد األكؿ
ت

اي مكد ايثبني
ش
ث

س

ض

ز

ذ

ؼ

ج

ح

ص

ؽ

ط

ظ

خ

ج
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النشاط الباري الثاني :تـ عرض الرلمات ري بطاقات على السبصرة أماـ التالم ذ ص طلب
المولـ مف التالم ذ التم ز ب ف الحرصؼ باخت ار الحرؼ المناسب للرلمة.
(ص ،ض)

 .9زرت صدشمي ايمرم.....

 .2سننتصر رغـ......يـ ا حتالؿ.

 .3اير ب ايواسطشني .......ر عاى

(ظ  ،ط )

مر.

 .4أكصبنب ال ب......شبرة ايمرشض.

(ص ،ض)

(ز ،ذ)

النشاط الباري الثالث  :شتـ عرض م مكعة مف ايصكر ايتكفشحشة ص رتب التالم ذ الحرؼ

الناقص ري الرلمة صنطقو نطقاً اح حاً.

ت رؼ عاى ايصكر األتشة كأفمؿ ايحرؼ اينبقص ثـ انطؽ ايفامبت نطمبن ساشمب ًً

تورض اصر الرلمات اآلت ة تمساح – ثولب – تفاحة -رتاب -ثالجة – مثلث

ص رتب التالم ذ الحرؼ المناسب لرؿ رلمة :

......مساح

....راحة

......علب

....الجة

ؾ..اب

مثؿ....

النشاط الباري الرابع  :شتـ عرض م مكعة مف ايصكر ايتكفشحشة

ت رؼ عاى ايصكر األتشة كأفمؿ ايحرؼ اينبقص ثـ انطؽ ايفامبت نطمبن ساشمب ًً
تورض اصر الرلمات اآلت ة جمؿ -حااف – تفاحة -جرس -حااف  -خبز

...مؿ

...رس

...ااف تفا...ة

...ااف

....بز

النشاط الباري الخامس  :شتـ عرض م مكعة مف ايصكر ايتكفشحشة

ت رؼ عاى ايصكر األتشة كأفمؿ ايحرؼ اينبقص ثـ انطؽ ايفامبت نطمبن ساشمب ًً

تورض اصر الرلمات اآلت ة دجاجة -صردة -صلد – ذئب -زرارة -م داف -مصز

....جاجة صر...ة

صؿ.....

 .....ئب

 ....اررة

مي....اف مص...

النشاط الباري السادس  :تـ عرض مجمصعة مف الاصر التصض ح ة

تورؼ على الاصر األت ة صأرمؿ الحرؼ الناقص ثـ انطؽ الرلمات نطقاً سل ماً

تُورض اصر الرلمات اآلت ة:
ر رة -سشبرة -صؿ – طوؿ -ممرفة -ظرؼ -ظ ي
 ....رة ...شبرة ب..ؿ

 ...ؿ

ممر...ة ......رؼ  ....ي
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التقص ـ الختامي  /ارتب ما ُملى عل ؾ مف الحرصؼ الناقاة:
(س ،ش)
رم.....
.....مع
....مع
...حب

 ....ع

....مغ

(ص ،ض)

سمي...

فب....

....نب

(ع ،غ)

....ارس

نشاط ب تي /

طرم.....

....رشؽ

(ؼ ،ؽ)

افتب ايحركؼ ايمترب هة رسمب ايمختاوة يوظبن.

ز ار ة ...................... ،....................

ايرمس ...................... ،....................

خر نب ...................... ،....................

شمكـ ايم اـ متب ة اينربط اي شتي كمنبقرة ايتالمشذ مب فاوكا ر .
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األىداؼ السلصر ة:

الدرس الثالث :الالـ الشمس ة صالالـ القمر ة

 .9شم أر ايومرة قراءة هرشة ساشمة.

 .2ش ر عف همر يمفمكف ايومرة مف خالؿ اإل ب ة عف أس اة روهشة.
 .3شت رؼ ايالـ ايرمسشة كايالـ ايممرشة.

 .4شمشز شف ايالـ ايرمسشة كايالـ ايممرشة ي ايفتب ة رفؿ صحشل.
 .5شت نى قشمبن كات بهبت كد

ت ساكفشة مرغك بن شهب.

الصسائؿ التول م ة التولم ة المقترحة :سبصرة _ جياز  _ LCDبطاقات -طباش ر ملصف -

اصر-أصراؽ الومؿ-رراسات التالم ذ-الرتاب المدرسي.

المتطلب األساسي:

 .9شفشؼ (اؿ) ايت رشؼ عاى فامبت م طبة.

البند االختباري:

 .9أفؼ اؿ ايت رشؼ عاى ايفامبت ايتبيشة ،ثـ اقرأهب:
ٍ ...حر

عمؿ
 ...ى

ٍ ...اد

أسد
 ...ى

ورض المولـ انشصدة تتضمف حرصؼ الالـ الشمس ة صالقمر ة أماـ التالم ذ :

ً ...فنز

* ايالـ مع ايحركؼ ايرمسشة تفتب ك تاوظ ،كعدد حرك هب (أر ة عرر) حر بن كهي:

ت  ،ث ،د ،ذ  ،ر ،ز  ،س  ،ش  ،ص  ،ض  ،ط،ظ،ؿ،ف

اينبر
مثؿ  :اي ٌرمسٌ ،
* ايالـ مع ايحركؼ ايممرشة تفتب كتاوظ ،كعدد حرك هب (أر ة عرر) حر بن كهي:

أ  ،ب  ،ج  ،ح  ،خ  ،ع  ،غ  ،ؼ  ،ؽ  ،ؾ  ،ـ  ،هػ  ،ك  ،م
مثؿ :ايممر ،ايفرة.

ٌقوم المعلم بعرض مجموعة من األنشطة البصرٌة وهً:

النشاط الباري األصؿٌ :عرض المولـ القطوة التال ة على جياز  LCDأماـ التالم ذ ص تـ
قراءتيا مف قبؿ المولـ تل يا قراءة التالم ذ مع مراعاة الدقة ري النطؽ.

اق أر الفقرة التال ة ،ثـ أجب عف األسئلة التي تل يا:

عبصؼ كايسَّمبء ما دةه بٍيغشكـ ،دأت اٍيمطبر اٍيغزشرة تتسبقط .أسرع ايتَّالمشذ إيى ايصَّؼ.
اٍي ك
ه
سمع ايتَّالمشذ صكت ح بت اٍي رد تمرع َّ
اير ب شؾ ،ر ركا بٍي ه ة كاٍيورح.
تـ مناقشة التالم ذ لموررة مدى ريميـ لمضمصف القطوة مف خالؿ مجمصعة مف األسئلة .
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أصالً  /أجب عف األسئلة اآلت ة:
 .9فشؼ فبف اي ك؟

 .2إيى أشف أسرع ايتالمشذ؟
 .3يمبذا ر ر ايتالمشذ بي ه ة كايورح؟

 .4فشؼ نرفر ال ت بيى عاى ن مة ايمطر ؟

قصـ المولـ بمتابوة إجابات التالم ذ صالترر ز على ق مة شرر اهلل توالى على نومو .
ثان اً  /اق أر رلمات القائمة (أ) صما قابليا مف القائمة (ب) ،صصزاف ب ف اصت الالـ:
(أ)

(ب)

اٍي ك

ايسِّمبء

ايتَّالمشذ

اٍيغشكـ

ايصَّؼ

اٍيغزشرة

َّ
اير ب شؾ

اٍي رد

النشاط الباري الثانيٌ :تم عرض الكلمات فً بطاقات على السبورة أمام التالمٌذ لتمٌٌز الالم
الشمسٌة والالم والقمرٌة.
اق أر الرلمات التال ة ،ثـ ضع خطاً تحت الرلمة التي تحتصي على الالـ الشمس ة:
َّ
اٍيغشكـ
ّْشبرة ،
ايسَّمبء  ،ايطرشؽ  ،ايسٌ
اٍي ً
وبفهة
اي ً ىنب ،
اٍيغزشرة  ،ايتَّالمشذ ،
ُّ
ايصَّؼ
،
اٍيمي ٌكة
ايذ بب ،
،
اٍي رد
النشاط الباري الثالث ٌ :تم عرض مجموعة من البطاقات التوضٌحٌة ص حدد التالم ذ الرلمة
التي بيا الـ شمس ة اص الـ قمر ة.

اؿ رؿ رلمة بالدائرة التي تناسبيا:
اٍيم امة

ايصَّؼ
اينبس
ٌ

اٍي شراف

انالو انقًزيت

انالو انشًسيت

اٍي ه ة

َّ
ايد ش بت
اٍي ىمرشض
ايتَّالمشذ
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النشاط الباري الرابع :تـ عمؿ خارطة مفاى م ة تصض نصع الحرؼ شمسي أـ قمري

أدخؿ اؿ التور ؼ على الرلمات التال ة ،صب ف نصع الحرؼ قمري ،أـ شمسي رما ري المثاؿ:
رمسي
ايطٌب ً ىرة
طب ًرة
.................
.................
ًس ف
..................
..................
ًغذاء

التقص ـ الختامي  /أرتب ما ُملى عل ؾ بهسلصب اإلمالء المنظصر:
عبصؼ ،كايسَّمبء ما دةه بٍيغشكـ ،دأت ٍاألمطبر اٍيغزشرة تتسبقط .أسرع ايتَّالمشذ إيى
(اٍي ك
ه
ايصَّؼ .سمع ايتَّالمشذ صكت ح بت اٍي رد تمرع َّ
اير ب شؾ ر ركا بٍي ه ة كاٍيورح)
شمكـ ايم اـ مراءة ايمط ة قراءة نمكذ شة تاشهب قراءات ردشة ك مبعشة ياتالمشذ.

شمكـ ايم اـ رض طبقبت يفامبت مف ايمط ة ترتمؿ عاى ايالـ ايرمسشة كايممرشة.
تدرشب ايطا ة عاى قراءتهب كفتب تهب عاى فراسبتهـ.

تدرشب ايطا ة عاى ايتمبط صكرة ذهنشة يافامة أ صبرهـ.
ح ب ايمط ة عف أ صبر ايتالمشذ.

امالء ايمط ة أساكب ا مالء ايمنظكر ،كتصحشل ايفراسبت.
نشاط ب تي /ضع رؿ رلمة مف الرلمات التال ة ري مرانيا المناسب مف الجدصؿ التالي:

ايسمبءَّ ،
اينظب ىة)
(اي ٌر ب شؾ ،اٍي ىم امة ،ايف ٍ
َّخمةٍ ،األىنبرشد ،اٍيغزشرة ،ايتٌشف ،اٍي ىم ٍشداف ،اٍيمى ًرشةٌ ،
الالـ الشمس ة

الالـ القمر ة

............. ، .............. ، ...........

............. ، .............. ، ...........

.............. ، ...........

.............. ، ...........

شمكـ ايم اـ متب ة اينربط اي شتي كمنبقرة ايتالمشذ مب فاوكا ر .
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األىداؼ السلصر ة:

الدرس الرابع :التاء المبسصطة صالتاء المربصطة صالياء

.9شم أر اي ي مؿ قراءة هرشة ساشمة.
.2شت رؼ ايتبء ايم سكطة كايتبء ايمر كطة كايهبء أخر ايفامة .

.3شمشز شف ايتبء ايم سكطة كايتبء ايمر كطة كايهبء ايمغامة ي ايفتب ة تمشش انز صحشحبن.

الصسائؿ التول م ة التولم ة المقترحة :سبصرة _ جياز  _ LCDبطاقات  -طباش ر ملصف
-اصر -أصراؽ عمؿ -رراسات التالم ذ -الرتاب المدرسي.

المتطلب األساسي:

شم أر فامبت ي نهبشتهب تبء م سكطة:

اق أر ايفامبت ايتبيشة :

ت
تىمى َّد ىم ٍ
أخذت

-

-

ت
ى اى ىس ٍ
ى ىنبت

-

ت
بم ٍ
ىن ى
دخات

شم أر فامبت ي نهبشتهب تبء مر كطة كهبء مغامة.

اق أر ايفامبت ايتبيشة :
أى ً ً
نربطر
شر
ايمد أة
ىن ًرشطىة

-

ً
صدشميري
ى
ايمركحة

البند االختباري :رتب التلم ذ رلمات بيا تاء مبسصطة صأخرى بيا تاء مربصطة صأخرى بيا ىاء.
أفتب فامتشف تنتهشبف تبء م سكطة ك فامتشف تنتهشبف تبء مر كطة ك فامتشف تنتهشبف هبء

مغامة.

النشاط الباري األصؿٌ :تم عرض الجمل على جياز  LCDأمام التالمٌذ وٌطلب المعلم من
التالمٌذ التمٌٌز بٌن كلمات تحتوي على كلمات بهاء تاء مربوطة وتاء مبسوطة وهاء أخر
الكلمة3
اقرأ الجمل التالٌة موضحا ً نوع التاء:
َشا َه ُ
دت َحدِي َق َة ْال َم ْن ِز ِل3
ت اٍي ًفتىبب ًمف م ٍفتى ًة ايطَّبيً ً
بت.
أى
ىخ ٍذ ي
ى
ى ٍ ى ى
ت األيسرةي ىد اٍي ىر ً
بء.
ى اى ىس ٍ
ٍى ى ٍ ى
ايسالى يـ ىعاى ٍش يف يـ ىكىر ٍح ىمةي ال ىكى ىرىفبتيري.
َّ
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*مالحظة :يشكفل ايم اـ ياتالمشذ أنر شتـ ايتورشؽ شف ايتبء ايم سكطة كايتبء ايمر كطة مف خالؿ
ايكقؼ كايتسفشف.
كشتـ ايتورشؽ شف ايتبء ايمر كطة كايهبء أخر ايفامة مف خالؿ ايتحرشؾ.
النشاط الباري الثاني :شتـ عرض ايفامبت ي طبقبت عاى ايس كرة أمبـ ايتالمشذ كشطاب
ايم اـ منهـ تصنشؼ ايفامبت ي اي دكؿ حسب ايمهبرة ايمطاك ة.

أ_ ضع الرلمات ري الجدصؿ التالي على مثاؿ السطر األصؿ:
ى ٍمرة -
ىم ى الت -
ىمال ً ىسر -
ىم َّفة -

أ ٍىرى ة

-

ػة/ة

ت ػػ /ت

ق

ايم امة

طا ت

كايد

ب-أرمؿ الرلمات التال ة بالحرؼ المناسب:
ة

-

-

ق

ت

قطبرا..............

تر ػ..............

ر اػ..............

منظر..............

نػ..............

زشبر..............
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ىس ًهرت

ج-ضع الرلمات ري الجدصؿ التالي:
مدرسة -

-

ير

مر

نتر

-

ػة

ثركة

مفت ة -

-

خمسة

ػر

د-حسب ما ُملى عل ؾ ضع الرلمات ري الومصد المناسب:
كيدت
أمةي ي -
عزمت -
ت

ػة

النشاط الباري الثالث :شتـ عرض م مكعة مف اير ار ل ايتكفشحشة ياتمششز شف ايتبء ايمر كطة
كايم سكطة كايهبء قراءة كفتب ة.
-7

ضع دائرة على التاء المربصطة صارتبيا:

مدة -
-2

استم ار -
........

-

هذ

ضع دائرة على الياء صارتبيا:
بطمة

........

-

ر بقر

........
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........
-

قصشرة

أستبذ

........

........

-

........
أمبنة

........

ضع دائرة على التاء المفتصحة صارتبيا:

-3

-

بم بت

........

مسامبت -

........

نب ة

-

........

تبة

........

النشاط الباري الرابع :تـ عمؿ جداصؿ تصض ايتبء ايمر كطة وايتبء ايم سكطة وايهبء

ادخؿ ايتبء ايمر كطة ( ة  ،ػة ) أك ايتبء ايم سكطة ( ت ) أك ايهبء ( ق  ،ػ ػػر ) عاى خر

ايفامبت ايتبيشة :
سترت..............
ا
الفرشاُ ..............

ا ْل َػم ْملَ َرػ..............

الترب ػ..............

الفن ػ..............

َصقَ َوػ..............

َج ِائ َز..............

نشاط..............

التقص ـ الختامي /

أرتب ما ُملى عل ؾ بهسلصب اإلمالء المنظصر:
دت ىحًدشمىةى اٍي ىم ٍن ًزًؿ.
به ي
ىر ى
ت اٍي ًفتىبب ًمف م ٍفتى ًة ايطَّبيً ً
بت.
أى
ىخ ٍذ ي
ى
ى ٍ ى ى
ت األيسرةي ىد اٍي ىر ً
بء.
ى اى ىس ٍ
ٍى ى ٍ ى
ايسالى يـ ىعاى ٍش يف يـ ىكىر ٍح ىمةي ال ىكى ىرىفبتيري.
َّ
نشاط ب تي /

أ -انؼ الرلمات اآلت ة إلى تاء مربصطة صتاء مبسصطة صىاء أخر الرلمة ري جدصؿ
منظـ.

نوسر-ف شرة -سمر-زرعر-فامبت – تد ة-ف رشت-اقتر ت.

ب -أضؼ تاء مربصطة أص تاء مبسصطة أص ىاء مغلقة للرلمات االت ة.
 ايتامشذ ....م تهد......
 اي صوكر منمبر ....صغشر.
 ربهد .....ك بء ايتاوبز.

 شمكـ ايم اـ متب ة اينربط اي شتي كمنبقرة ايتالمشذ مب فاوكا ر .
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الدرس الخامس :مد األلؼ

األىداؼ السلصر ة:

 .9شم أر ايومرة قراءة هرشة ساشمة.

 .2ش ر عف همر يمفمكف ايومرة مف خالؿ اإل ب ة عف أس اة روهشة.
 .3شت رؼ ايوتحة ايطكشاة (مد األيؼ).

 .4شفتب ايوتحة ايطكشاة (مد األيؼ) فتب ة صحشحة.
ت ساكفشة مرغك بن شهب

 .5شت نى قشمبن كات بهبت كد

الصسائؿ التول م ة التولم ة المقترحة :سبصرة _ جياز  _ LCDبطاقات  -طباش ر ملصف

اصر -أصراؽ عمؿ -رراسات التالم ذ -الرتاب المدرسي.
المتطلب األساسي:
 .1شم أر حرك بن حرفة ايوتحة ايمصشرة كايطكشاة.

 .2شفع خطبن تحت ايحرؼ ايمرفكؿ بيوتحة ايمصشرة.
البند االختباري:

اق أر الحرصؼ اآلت ة بحرراتيا القا رة صالطص لة :

ب
ى
ب

ىـ
مب

ىر
ار

ت
ى
تب

ص
ى
صب

ىج
ب

ىهػ

هب

ؼ
ى
ب

.2ضع خطاً تحت الحرؼ المشرصؿ بالفتحة القا رة:
ًج
ىج
يج
ب
ب ًب ي
ى

ؽ
ى
قب

ىس
سب
ًد

ض
ى
فب
يد

طى

طب

ىد

النشاط الباري األصؿ :ورض المولـ القطوة التال ة على جياز  LCDأماـ التالم ذ ص تـ
قراءتيا مف قبؿ المولـ تل يا قراءة التالم ذ مع مراعاة الدقة ري النطؽ3

اق أر الفقرة ،ثـ أجب عف األسئلة التي تل يا:

اس يشالحؽ ايوىراربت اٍيماكنة كهي تطشر مف زه ورة إيى أيخرل ،كك د عاى َّ
اير رة يع َّ
ش
دأ ر ه
ي
ٌ
اخ ايصَّغشرة ًأل ً
همهب.
عصوكر حبكؿ أف شأخذ اٍي ًوراخ ،قبيت ٍاأل ٌـ شب ًراسٍ ،
اترؾ هذ ً اٍي ًور ى
منبقرة ايتالمشذ روكشب يم ر ة مدل همهـ يمفمكف ايمط ة مف خالؿ م مكعة مف األس اة.
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أصالً  /أجب عف األسئلة اآلت ة:
ً
شالحؽ؟
اس
ي
 .7مبذا فبف ر ه
ً
اس أف شو ىؿ بٍي يش؟
 .6مبذا حبكؿ ر ه
 .4مبذا قبيت ٍاأل ٌـ ًيوراس؟
 .3مب رأشؾ ي رخص شصطبد ايطشكر كايحشكانبت ؟

قصـ المولـ بمتابوة إجابات التالم ذ صالترر ز على بوض الق ـ المرغصب بيا ( الررؽ

بالح صاف )

ثان اً  /اق أر الرلمات ،ثـ حدد الحرؼ الممدصد باأللؼ:
ً
ً
اس
فراء  ،طب ًر  ،اٍيوراربت  ،يهنبؾ ٌ ،
ىخ ٍ
اينبس  ،ى ٍشفهب  ،رش ىرهب  ،اٍيوراخ  ،قبيت  ،ر ه
 ،حبكؿ.

النشاط الباري الثاني :شتـ عرض ايفامبت ي طبقبت عاى ايس كرة أمبـ ايتالمشذ كشطاب
ايم اـ منهـ ايتمششز شف ايفامبت.

اق أر ،ثـ اشطب الرلمة التي تحتصي على مد األلؼ:
ًفتبب  ،شالحؽ ً ،عٍاـ  ،أيخرل  ،نبٍ اًس  ،أل ًيمهب ،أى ٍشمف  ،ركافً ،مٍا ىمة.
النشاط الباري الثالث  :شتـ عرض م مكعة مف ايفامبت ايتكفشحشة صرتابة الحرؼ المدصد.
اق أر الرلمات اآلت ة ،صارتب المقطع الممدصد حسب المثاؿ:
ايرقـ
.1

.2
.3
.4

ايفامة

ايممطع ايممدكد

صب ًر
أ ً
ىمبفف

صب

ىسالؾ
أٍ
ثًشبب

............

............
............

النشاط الباري الرابع :شفتب ايتالمشذ ممطع ايمد ايمنبسب يافامبت.
أرمؿ الرلمة بالمقطع المناسب :

 ....يًل

( قب  ،صب  ،ار ،
،

ٍاأل ٍىمػ....ض

)

،

م ً ....حؽ
ي
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،

 ....يت

التقص ـ الختامي /

أ_ ارتب ما ُملى عل ؾ بهسلصب اإلمالء المنظصر:
(اٍي ٍخفراء – اٍيوراربت – راس – ايوراخ – قبيت – ًأليمهب-يشالحؽ)
ب  -اق أر الفقرة التال ة ،ثـ استخرج الرلمات التي تشتمؿ على مد األلؼ:
كد ًمف اٍيمدرسة كشفتب كا ً بتً ًر اٍيم ً
ً
درسٌشةَّ ،
صب ًهر طبيً ه
ي
ب ىنرشطه ىكىذف ّّي ،ش ي ى
ثـ يش ار ً عي مب قى أىر ي
ى
ى
ً
ً
ي اٍي ً
ً
كش ىح ّْ
مشع
ف ير
شنبـ إ ٌ ىد أ ٍ
وصؿ ،ي
ىف ىش ى
ى
فكف فبت بن ك بهمبن ى ى
دركس اٍيشكـ ايتٌبيي ،ىك ي
يد ً
ركس ًر.

ايفامبت هي،............... ،.................. ،................ ، ................ :

................... ،......................،................. ،..................
نشاط ب تي /

ارتب رلمات تحتصي على مد األلؼ حسب المطلصب:
 .1اسـ كيد .............
 .2اسـ نت .............

 .3اسـ بفهة .............
 .4أداة شستخدمهب ايط شب .............

شمكـ ايم اـ متب ة اينربط اي شتي كمنبقرة ايتالمشذ مب فاوكا ر .
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الدرس السادس :مد الصاص

األىداؼ السلصر ة:

 .9شم أر ايومرة قراءة هرشة ساشمة.

 .2ش ر عف همر يمفمكف ايومرة مف خالؿ اإل ب ة عف أس اة روهشة.
 .3شت رؼ ايفمة ايطكشاة ( مد ايكاك ).

 .4شفتب ايفمة ايطكشاة ( مد ايكاك ) فتب ة صحشحة.
 .5شت نى قشمبن كات بهبت كد

ت ساكفشة مرغكب هب.

الصسائؿ التول م ة التولم ة المقترحة :سبصرة _ جياز  _ LCDبطاقات  -طباش ر ملصف

اصر -أصراؽ عمؿ -رراسات التالم ذ -الرتاب المدرسي.
المتطلب األساسي:
 .1شم أر حرك بن مع ايفمة ايمصشرة كايطكشاة .
 .6شحدد ايحرؼ ايمرفكؿ بيفمة ايمصشرة

البند االختباري:

 .1اق أر الحرصؼ اآلت ة بحرراتيا القا رة صالطص لة :

ب
ي
ك
يـ

ت
ي
تك

يس
سك

يج
ك

ص
ي
صك

طي

طك

عي
عك

 .2ضع عالمة (  ) أسفؿ الحرؼ المشرصؿ بالضمة القا رة:
ً
ش ً
ش
ؼ
ىـ
ًـ
ؼ ي
ؼ ى
ش ى
ي

النشاط الباري األصؿ ورض المولـ القطوة التال ة على جياز  LCDأماـ التالم ذ ص تـ
قراءتيا مف قبؿ المولـ تل يا قراءة التالم ذ مع مراعاة الدقة ري النطؽ.

اق أر الفقرة التال ة ،ثـ أجب عف األسئلة التي تل يا:

داكا إزاية األعربب ًم ٍف ً
ؽ
بـ اٍيغداء ٍك ى
كيمب كصايكا إيى ىحماهـ ي
شف ىن بتً اٍيممل ،ثيَّـ ىتنبكيكا ط ى
ً
اس عاى صخ ورة كغنمري
اٍيحرب ش اٍيخفراء ،سم ىع اٍي مشع صكت رٌب ة نظركا ر ٍأكا راعشبن ش ي
ترعى أمبمر.
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أصالً  /أجب عف األسئلة اآلت ة:

 .1ماذا روؿ أرراد األسرة بود دخصليـ الحقؿ؟
 .2أ ف تناصؿ أرراد األسرة طواـ الغداء؟
 .3أ ف راف جلس الراعي؟

 .4ر ؼ مرف اف نحارظ على ب ئتنا نظ فة صجم لة ؟

تـ متابوة التالم ذ صالترر ز على ق مة ( المحارظة على الب ئة )

اق أر الرلمات صالحظ النطؽ:

تنبكيكا ،

داكا
ي

نظركا ،
كصايكا ،
ي
مبذا حظت  :فشؼ ننطؽ ايكاك؟ مبذا نسمي ايكاك هنب ؟
النشاط الباري الثاني :شتـ عرض ايفامبت ي طبقبت عاى ايس كرة أمبـ ايتالمشذ كشطاب
ايم اـ مف ايتالمشذ ايتمششز شف ايفامبت .

استمع ،صالحظ الفرؽ ري النطؽ:

أ .ىشزكر  ،قي كر  ،يفنكز  ،خشكؿ  ،ىم ٍكفكع
ً
بكف
ب .ىكافر  ،ىم ٍكسـ  ،ىكردة  ،يع ىكاء  ،تى ي

النشاط الباري الثالث  :شتـ عرض م مكعة مف ايفامبت ايتكفشحشة صالتورؼ على الرلمات
التي تحتصي على مد بالصاص.

ضع خطاً تحت الرلمة التي تشتمؿ على مد بالصاص:
مكز  ،ك ً
ىشميكـ  ،يى ٍكف
احد ،
صويكر ،
يع ٍ
ىٍ
نك ىعة  ،ىك ىسط
يغ يركب  ،ىش ٍ
صكـ  ،يمتى ّْ
طويك  ،ىش ي

،

،

كسؼ
يش ي
ىزٍشتيكف

النشاط الباري الرابع :تـ عمؿ جداصؿ تصض المقطع الممدصد بالصاص 1

ارتب المقطع الممدصد بالصاص:
مثاؿ  :ع صف

كرة
ي
صى

ص

........

ىم ٍد يكع

........

ً يشكش

........

أي ٍسيكع

........
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التقص ـ الختامي /

أ -ارتب ما ُملى عل ؾ بهسلصب اإلمالء المنظصر:
داكا إزاية األعربب ًم ٍف ً
بـ اٍيغداء
كيمب كصايكا إيى ىحماهـ ي
شف ىن بتً اٍيممل ،ثيَّـ ىتنبكيكا ط ى
ً
اس عاى صخ ورة
ٍك ى
ؽ اٍيحرب ش اٍيخفراء ،سم ىع اٍي مشع صكت رٌب ة نظركا ر ٍأكا راعشبن ش ي
كغنمري ترعى أمبمر.
ب -أرمؿ الفراغ بالمقطع المدصد بالصاص :

( نص  ،ص  ،مص  ،رص  ،اص )

يى ٍشػ  ....ف
ىمٍاػ  .....ؼ

نشاط ب تي /

يفػ  ....ز

ىم ٍحػ  .....ؿ

ًخػ .....ؿ

ىات رلمات تشتمؿ على مد بالصاص حسب المطلصب ر ما هتي :
 1ػ مورد أىسب شع ......
 2ػ مع ىزٍهرة .....
 3ػ اسـ ىحشكاف .....
 4ػ اسـ طب ًر .....

شمكـ ايم اـ متب ة اينربط اي شتي كمنبقرة ايتالمشذ مب فاوكا ر .
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الدرس السابع :مد ال اء

األىداؼ السلصر ة:

 .9شم أر ايومرة قراءة هرشة ساشمة.

 .2ش ر عف همر يمفمكف ايومرة مف خالؿ اإل ب ة عف أس اة روهشة.
 .3شت رؼ ايفسرة ايطكشاة ( مد ايشبء ).

 .4شفتب ايفسرة ايطكشاة ( مد ايشبء ) فتب ة صحشحة.
 .5شت نى قشمبن كات بهبت كد

ايمحب ظة عاى ربطئ اي حر.

ت ساكفشة مرغك بن شهب مثؿ:

الصسائؿ التول م ة التولم ة المقترحة :سبصرة _ جياز  _ LCDالبطاقات  -طباش ر

ملصف اصر -أصراؽ عمؿ-رراسات التالم ذ -الرتاب المدرسي.

المتطلب األساسي:

 .1شم أر حرك بن بيفسرة ايمصشرة كايطكشاة.

 .2شفع دا رة حكؿ ايحرؼ ايمرفكؿ بيفسرة ايمصشرة.
البند االختباري:

 .1اق أر الحرصؼ اآلت ة بحرراتيا القا رة صالطص لة:
ً
ً
ً
ًفػ ً ،ؿ ،
ؽ ،
ص ،
س ،

سي

،

صشػ

،

قي

،

في  ،يشػ ،

ًـ
مي

 .2فع دا رة حكؿ ايحرؼ ايمرفكؿ بيفسرة ايمصشرة:
ىر ير ًر
ؾ ىؾ
ط ًط طي
ى
ًؾ ي
النشاط الباري األصؿٌ :تم عرض القطعة على جياز  LCDأمام التالمٌذ ومناقشة التالمٌذ
لمعرفة مدى فهمهم لمضمون القطعة من خالل عرض مجموعة من األسئلة.
اق أر الفقرة التال ة ،ثـ أجب عف األسئلة التي تل يا:
ايرمس ًماًشؿ ،ك د ً
ص ً ىد شكسؼ كصًدشمير إ ر ً
مغشب َّ
اهشـ إيى ًقمة اٍي ؿ ق ؿ يغركب َّ
ايرمس قبؿ
ى
ى ي ي
كهي ي عرهب ،قبؿ إ ر ً
شكسؼ سأيحبكؿ أىف أيم ًس ىؾ بٍيح ً
اهشـ اٍيح يؿ ي زهء ًم ىف ايطَّ ًش ة اٍي ًمشاة
اة َّ
ي
ي
ى
ٍ ٍ
كيحمري يش ٍغنًي مف ي كع.
ي
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أصالً  /أجب عف األسئلة اآلت ة:

 .9إيى أشف ص د شكسؼ كصدشمر إ راهشـ؟

 .2مبذا حبكؿ أف يشمسؾ شكسؼ؟
 .3مبذا قبؿ إ راهشـ يشكسؼ؟
فشؼ ينحب ًظي عاى ايط ش ة مشاة؟
.4
ى

الترر ز على بوض الق ـ المرغصب بيا ( المحارظة على الطب وة جم لة )

ثان اً  /اق أر الرلمات اآلت ة ،صالحظ النطؽ:
ً
صدشمر  ،مغشًب  ،ايطَّ شً ة ً ،إ ٍ راهشـ  ،اي ًمشاة  ،يشغنًي
ًماًشؿ ،
مبذا نسمي ايشبء هنب ؟
فشؼ ننطؽ ايشبء ؟
مبذا حظت ؟
النشاط الباري الثاني :شتـ عرض ايفامبت ي طبقبت عاى ايس كرة أمبـ ايتالمشذ كشطاب
ايم اـ مف ايتالمشذ ايتمششز شف ايفامبت ايتي تحتكم عاى مد بيشبء.

ضع خطاً تحت الرلمات التي تشتمؿ على مد ال اء:
أشمف اٍي ىحمش ةى عاى ً
ظهر .
.1
كفع ي
ى
 .2شسشر منشر عاى اير ً
صشؼ.
ي ه
ٌ
ايحاشب.
شد
 .3س ه
شررب ى
ي
ت أىخي ى مشؿ.
 .4ى ٍش ي

النشاط الباري الثالث  :شتـ عرض م مكعة مف اير ار ل ايتكفشحشة لتم ز مد ال اء.
اشطب الرلمة التي تحتصي على مد ال اء:
يمدشرة

،

ى دشد

ىمدشنة  ،قيىرشش ،
ىش ٍكـ
،
ىش ٍ رم  ،ىش ٍ مؿ  ،ى زشرة
النشاط الباري الرابع :تـ عمؿ أمثلة تصض المقطع الممدصد 1
اق أر الرلمات ،ثـ ارتب المقطع الممدصد حسب المثاؿ:
مثاؿ:

سم ر

مػ

ىنرشط
ًاى ٍسطشف
دشمة
قى ى

....

....

....
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التقص ـ الختامي /

أ -ارتب ما ُملى عل ؾ بهسلصب اإلمالء المنظصر:
ايرمس ًماًشؿ ،ك د ً
ص ً ىد شكسؼ كصًدشمير إ ر ً
مغشب َّ
اهشـ إيى ًقمة اٍي ؿ ق ؿ يغركب َّ
ايرمس
ى
ى ي ي
كهي ي عرهب ،قبؿ إ ر ً
قبؿ شكسؼ سأيحبكؿ أىف أيم ًس ىؾ بٍيح ً
اهشـ اٍيح يؿ ي زهء ًم ىف ايطَّ ًش ة
اة َّ
ي
ي
ى
ٍ ٍ
كيحمري يش ٍغنًي مف ي كع.
اٍي ًمشاة
ي
ب -استمع ،ثـ ارتب الرلمات التي تشتمؿ على مد ال اء:
 ،ىكيشد
ىش ٍر يسـ
ىه ٍشثىـ ،
،
تًٍامشذ
 ،يى ٍشث
ىعظشـ
يغ ٍرىتي ،
،
ى ٍشت

نشاط ب تي /

 .1افتب خمس فامبت تحتكم عاى مد ايشبء.
 .2فع دا رة حكؿ ممطع مد ايشبء ي ايفامبت ايتبيشة.

ايصشف
شمة ،
ى اىدم  ،تى ٍوفشر ،
َّ
ٌ
ايساشـ  ،ىفر ى
شمكـ ايم اـ متب ة اينربط اي شتي كمنبقرة ايتالمشذ مب فاوكا ر .
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الدرس الثامف :التم ز ب ف حرصؼ المد (األلؼ ،الصاص ،ال اء)

األىداؼ السلصر ة:

 .9شم أر ايومرة قراءة هرشة ساشمة.

 .2ش ر عف همر يمفمكف ايومرة مف خالؿ اإل ب ة عف أس اة روهشة.
 .3شم أر ايفامبت قراءة هرشة ساشمة.

 .4شمشز شف حركؼ ايمد ( األيؼ  ،ايكاك  ،ايشبء ) ري الرتابة .
 .5شت نى قشمبن كات بهبت كد

ت ساكفشة مرغك بن شهب

الصسائؿ التول م ة التولم ة المقترحة :سبصرة _ جياز  _ LCDبطاقات  -طباش ر ملصف

اصر -أصراؽ عمؿ -رراسات التالم ذ -الرتاب المدرسي.

المتطلب األساسي:

شم أر فامبت تحتكم عاى مد األيؼ  ،ايكاك  ،ايشبء
(ع ركا – ايطرشؽ – قبيت – اي مشاة – بدم – ف شر – غركب اسب)
البند االختباري:

اق أر الرلمات اآلت ة:

خرشؼ ،

بؿ  ،منصكر  ،حدا ؽ  ،عصشر

النشاط الباري األصؿٌ :تم عرض القطعة على جياز  LCDأمام التالمٌذ ومناقشة التالمٌذ
لمعرفة مدى فهمهم لمضمون القطعة من خالل عرض مجموعة من األسئلة.
اق أر الفقرة التال ة ،ثـ أجب عف األسئلة التي تل يا:
عمار نبدل ً
ً
كعندمب دخايكا
كعبدكا ًمش بن ‘إيى اٍي شت،
ايسكؽ رأل بدم ك ًايد ي عب دان مف
عاشر ،ي
ي ي
ى
َّ
ايمنبس ة.
ايصبية ،كًأىنكاع ايحاكل ايتٌي أعدتهىب يهذ ى
أع ً يكا بيط ًرشمة ايٌتي زشَّنت ًهب ٍيشاى ٌ
شد شب أغاى أيـ.
شكـ س ه
ى
كهتؼ األك د ه
أصالً  /أجب عف األسئلة اآلت ة:
 .1مف رأل بدم ي ايسكؽ؟

ايصبية كأعد ايحاكل؟
 .2مف زٌشف ٌ
ايصبية كأعدت ايحاكل؟
 .3يمبذا زشنت يشاى ٌ
 .4مب كا نب ت ب أيمهبتنب؟

قصـ المولـ بالترر ز على بوض الق ـ المرغصبة ( احتراـ الصالد ف )
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ثان اً  /اق أر الرلمات ،صالحظ النطؽ:
مد األلؼ

مد الصاص
عبدكا  ،دخاكا  ،أع كا

عب داى  ،كايد  ،ايصبية ،

ايمنبس ة  ،أنكاع

مد ال اء
ايطرشمة  ،مش بن  ،س شد

النشاط الباري الثاني :شتـ عرض ايفامبت ي طبقبت عاى ايس كرة أمبـ ايطالب كشطاب
ايم اـ مف ايتالمشذ تصنشؼ ايفامبت حسب نكع ايمد .

انؼ الرلمات بحسب نصع المد:

صدشؽ  ،ايصكؼ  ،صحراء  ،صب كف  ،اي ىمطبر  ،ط شب
مد الصاص

مد األلؼ

مد ال اء

...........

............

............

...........

.............

............

النشاط الباري الثالث  :شتـ عرض م مكعة مف اير ار ل ايتكفشحشة ص طلب المولـ مف التالم ذ
تحد د نصع المد ري الرلمات المورصضة .

اق أر ثـ ب ف نصع المد ري الرلمات اآلت ة:

بأليؼ

،

مثاؿ:

شر ؼ

بيكاك

،

بيشبء

مد بال اء

حشكاف

مد ...........

قي كر

مد ............

يموشد

مد ............
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النشاط الباري الرابع :تـ عمؿ جداصؿ تصض المدصد بهنصاعيا صعرضيا أماـ التالم ذ:

أرمؿ الرلمة بحرؼ المد المناسب:
صغػ ....ر

رسػ  ....ؿ

يشمػ  ....ف

أ ر ....د

مسػ  ....ر

تالمػ ....ذ

ص ا
ػ

التقص ـ الختامي /اق أر الفقرة التال ة ،ثـ استخرج حسب المطلصب ر ما هتي:
عمار نبدل ً
ً
كعندمب
كعبدكا ًمش بن ‘إيى اٍي شت ،
ايسكؽ رأل بدم كايًد ي عب دان مف
عاشر  ،ي
ي ي
ى
َّ
ايمنبس ة.
ايصبية  ،كًأىنكاع ايحاكل ايتٌي أعدتهىب يهذ ى
دخايكا أع ً يكا بيط ًرشمة ايٌتي زشَّنت ًهب ٍيشاى ٌ
شد شب أغاى أيـ .
شكـ س ه
ى
كهتؼ األك د ه
أ .استخرج مف الفقرة رلمات بيا:
 .1مد بأليؼ ............... ، ...........

 .2مد ايكاك ............... ، .............
 .3مد ايشبء ............... ، .............

ب .ارتب حرؼ المد الناقص ري الرلمات اآلت ة بود سامويا مف المولـ:
طر....قة

ك...يد

أع ب....

نشاط ب تي /

رصف رلمات مف الحرصؼ التال ة حسب المطلصب:
(ـ  ،ف  ،ؼ  ،ك ،م  ،ا  ،ؿ  ،ر)
مد بأليؼ .............
مد بيكاك ............

مد بيشبء ................

شمكـ ايم اـ متب ة اينربط اي شتي كمنبقرة ايتالمشذ مب فاوكا ر .
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الدرس التاسع :التنص ف بهنصاعو الثالثة

األىداؼ السلصر ة:

 .9شم أر ايفامبت قراءة هرشة ساشمة.

 .2شت رؼ أنكاع ايتنكشف (تنكشف ايفـ ،تنكشف ايفسر ،تنكشف ايوتل).

 .3شمشز شف أنكاع ايتنكشف (تنكشف ايفـ ،تنكشف ايفسر ،تنكشف ايوتل) ي ايفتب ة.

الصسائؿ التول م ة التولم ة المقترحة :سبصرة _ جياز  _ LCDالبطاقات  -طباش ر ملصف

اصر -أصراؽ عمؿ -رراسات التالم ذ -الرتاب المدرسي.

المتطلب األساسي:

اق أر ايفامبت ايتبيشة :

يستىبفي  -ك ً
اسعي ي  -ىم ٍد ىر ىس نة  -تًٍا ًم وشذ  -ىقاىمبن
ٍ ي
ى

ىك ييدي  -ىعاىمبن  -يىى وف -
البند االختباري:
-7
-2
-3

اق أر الرلمات التال ة بتنص ف الضـ ثـ الرسر ثـ الفت :
زهرات
يشمكف
ىحًدشمىة
اق أر الرلمة التال ة بتنص ف الضـ ثـ الرسر ثـ الفت :
ىعاىوـ
ىعاى هـ
ىعاىمبى
اق أر الرلمة التال ة بتنص ف الضـ ثـ الرسر ثـ الفت :

ىزٍه ىروة
ىزٍه ىػرةه
ىزٍه ىرةى
النشاط الباري األصؿ :شتـ عرض ايفامبت ي طبقبت عاى ايس كرة أمبـ ايتالمشذ كشختبر
ايتالمشذ ايفامة ايمنكنة حسب ايمطاكب.
)7

ضع خطاً تحت الرلمات المنصنة :

ىحًدشمىةن –
تًٍا ًمشذان –

)2

ضع

)3

ضع

يمهى ٍن ىد و
س

ى
ط ًكشاىةن

)4

ضع

يسيشك بن

ىزٍش ىف
ىكاسعه-

ًه ٍنود

-

ًفتىبب
خطاً تحت الرلمات المنصنة بالرسر :
يم ًوشدان -
يم ى اّْمةي
خطاً تحت الرلمات المنصنة بالضـ :
ى ًمشاىةي
خطاً تحت الرلمات المنصنة بالفت :
-

-

ىكٍرىدةن

969

يعاي و
كـ

يم ىدّْر و
س

ىدٍي وك

-

ىعبيًـ
ىً
بفهىةن

النشاط الباري الثاني  :شتـ عرض م مكعة مف اير ار ل ايتكفشحشة ص حدد التالم ذ الرلمات
المنصنة .

ضع خطاً تحت الرلمات المنصنة ري الجمؿ التال ة :
ىر ىرىح اٍي يم ى اّْـ َّ
ايد ىر ىس ىر ىرحبن .
)9
ي
اٍي ً ٍا يـ يم ًوشدي ي .
)2
شت ًي ىم ىسب ً ىد ىفثًش ورة.
)3
صاّْ ي
ى

النشاط الباري الثالثٌ :تم عرض األمثلة على جياز  LCDأمام التالمٌذ وٌكتب الكلمات
بأنواع التنوٌن الثالثة .
 -7ارتب الرلمات التال ة بتنص ف الضـ ثـ الرسر ثـ الفت :
ػخلَة
َن ْ
س ِو د
َ
-2اكتب الكلمة أمام التنوٌن الذي ٌناسبها فً الحقول التً أمامك :
ُم َح َّمدُ ُ

–

–

َوْر َدةً
وٌ

هٌ
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ُم َعلِّم
نٌ

النشاط الباري الرابع :تـ عمؿ جداصؿ تصض أنصاع التنص ف ويقوو انتالييذ بكتابت انكهًاث
حسب نوع انتنوين0
أ -نصف الرلمات التال ة صرؽ المثاؿ

ا ْلكل َمة

تنص ف الضـ ،،

ك َتاب

بب
وفتى ه

ثعلب
دٌك
أرنب
ْ
َجالس
حارس

تنص ف الفت ػػػًػً
فتبنب

تنص ف الرسر ػػػػػػػٍٍ
ًفتن و
بب

ب -ضع التنص ف المناسب للرلمات التي تحتيا خط رما ىص مطلصب.
(تنكشف فـ)

 .9هذ ر رة مثمرة

(تنكشف فسر)

 .2عطوت عاى تبة مشرة

 .3أعدت ايمدرسة رنبم ب حب ال بيونكف (تنكشف تل)

التقص ـ الختامي /

ارتب ما ُملى عل ؾ بصضع التنص ف المناسب على الرلمات التي تحتيا خط مما لي:
 .9قبمت مدرستي ًرحاة ممت ة إيى اي حر.
 .2قرأت ايدرس صكت مرتوع.
 .3هذ مدرسة نظشوة كمرت ة.

 .4ربهدت الحب شزرعي ر ش ار كقمحب.
نشاط ب تي /
هبت مف عندؾ ثالث فامبت هب تنكشف ايوتل كأخرل هب تنكشف ايفـ كأخرل هب تنكشف ايفسر.
شمكـ ايم اـ متب ة اينربط اي شتي كمنبقرة ايتالمشذ مب فاوكا ر .
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ملحؽ ()7

اصر تطب ؽ استرات ج ة التاصر الباري
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