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Abstract  

The present study aims at constructing a suggested program to develop spelling of 

intermediate school pupils in consideration to the problems identified by the teachers. The 

sample consisted of (270) teachers of Babylon governorate.  

 ملخصال
يهدف البحث الحالي إلى بناء برنامج مقترح لتعليم اإلمالء لدى تالميذ المرحلة االبتدائية في ضوء المشكالت التي 

 .يونالمشرفون التربو و  يراها المعلمون
 .لتحقيق ذلك اعتمد الباحثان تصميمًا وصفياً و  
قد اختار الباحثان عشوائيًا عينة من معلمي ومشرفي اللغة العربية في مركز محافظة بابل فبلغ حجم العينة و  

 .( من مشرفي اللغة العربية ومشرفاتها10)، ومعلمةو  ( معلماً 270)
 مفتوحة لتحديد المشكالت اإلمالئية من وجهة نظر المعلمون األولى:أما أداة البحث فقد أعدَّا الباحثان استبانتين  

الوسائل التعليمية و  طرائق التدريس، و المعلماتو  المعلمون، و الكتاب المدرسي)المشرفون التربويون مكونة من ست مجاالت و 
ألخرى لتحديد مدى شعور المحكم وا(، مشكالت ُأخر، و التقويمو  أساليب االختبار، و التالمذة، و المستعملة في تعليم اإلمالء

 ال تشكل مشكلة(.، مشكلة ثانوية، بالمشكلة وقد استعمال مقياسًا بثالث بدائل وهي )مشكلة رئيسة
، 1/3/2015طبق الباحثان األداة على عينة البحث إذ بدء أحد الباحثين بتوزيع االستبانة في يوم األحد الموافق  

 .22/3/2015انتهى في يوم األحد الموافق و 
بعد تحليل ، و الوزن المئوي، و الوسط المرجح، و معامل ارتباط بيرسون :استعمل الباحثان الوسائل اإلحصائية اآلتيةو  

 :النتائج إحصائيا توصل الباحثان إلى
 وفي ضوء النتائج أوصى الباحثان بمجموعة من التوصيات منها:

 خاصة في الصفوف الدراسية األولى.اإلمالء و  أهمية العناية بالتلميذ في اللغة العربية عامه -1
  .ضرورة أن يكون لإلمالء مقررًا خاصًا به مرفقًا بدليل للمعلم -2
  .ضرورة إعداد برنامج لتعليم اإلمالء لتالمذة الصفوف الثالثة األولى من المرحلة االبتدائية  -3
لى عاتقهم مسؤوليات النهوض ضرورة تفعيل فتح أقسام معلم الصف األول في كليات التربية األساسية التي تقع ع  -4

 .دقيقو  منها اإلمالء بشكل علميو  بأعباء فروع اللغة العربية
 .مشكالت، إمالء، برنامج تعليمي، اللغة العربية، اللغة :الكلمات المفتاحية
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 المقترحات
 :استكمااًل له اقترح الباحثان ما يأتيو  في ضوء النتائج التي توصل إليها البحث الحالي 

  .برامج تعليمية مقترحة ُأخر في فروع اللغة العربية األخر على أن تثبت جدواهاتجريب   -1
قياس فاعليته في تعليم اإلمالء لتالمذة الصف الخامس و  تطبيق البرنامج التعليمي المقترح الذي أعدته الباحثة  -2

  .االبتدائي
  .( في كل صف25ز عددهم )بناء مدارس جديدة لتقليل عدد التالمذة في الصف الواحد بحيث ال يتجاو   -3
 

 الفصل األول
 الـتعـريـف بـالـبـحــث

 مشكلة البحث:  :أوالً 
قد يتجلى هذا الضعف في الشكوى المستمرة من و  طال عليها األمد، مشكلة مزمنة، إن مشكلة الضعف في اإلمالء 

قد بدا هذا و  األخطاء اإلمالئية بين التالمذةمن خالل مقابلتهم فقد أبدوا قلقهم إزاء انتشار ، معلماتهاو  معلمي اللغة العربية
 (.1 :2007، )اللباندفاتر التعبير و  واضحًا في دفاترهم اإلمتحانية

، طريقة التعليم، و بالمعلمو  متشعبة منها أسباب متعلقة بالتلميذو  اإلمالئية كثيرة األخطاءالعوامل المتسببة في و  
 . (134-133: 2014، )حماديخصائص اللغة المكتوبة التي ال يمكن إغفالها و 

، الجملو  كذلك نطق بعض األلفاظو  عدم وضوح الفكرة، و الكتابي سببًا في قلب المعنى الخطأغالبًا ما يكون و  
مـن الدراسـات ، و (55: 2011، )الحموزيترتـب علـيـه أن التلميذ يخطأ في الكتابة ؛ ألنه ال يحـسـن نـطـق بـعــض الكلمات و 

 (.2004المعموري )دراسة ، و (2007اللبان )دراسة ، عـف فـي اإلمالءالتي أكدت وجود ضـ
 هذا ما أكده الكـثير من المشرفين، و أو سبب معين، ترى الباحثة َأن هذه المشكالت ال تقتصر على مرحلة معينةو  

اللغة العربـية على الـرغم من  فـقـد تأكد الباحثان بـأنه ال تـوجـد دورات تـدريـبـية لمعلمي *خاصة معهم مقابالتالمعلمين في و 
 .**خالل السنوات الخمس الماضية لم تقم أّية دورة تدريبية، و مطالبة الجهـات المختـصة بـالحاجة إلـى ذلك

 : أهمية البحث:ثانياً 
مة أنها أحد العناصر المه، و الفكر معاً و  فـاللـغة أداة التواصل، األممو  الشك أّن للغة أهمية عظمى في حياة الشعوب 

هـ(  392بالمفهوم الذي وضعه ابن جّني ) أن تبدأ -هنا  -ترى الباحثة من األجدر ، و في تحديد هوية جماعة ما أو جنسها
اللغة يتفاعـل بواسطتـها أفـراد ، و(1/27: 2008، )ابن جّنياللغة أصوات يعبر بها ّكل قوم عن أغراضهم(( (:(إذ يقول

، مقداديو  )عاشورالتفاهـم بـين الناس و  بها يتم التواصل واالتصالو  أمور حياتهميستعملونها في ، و المـجتـمع اإلنـساني
دراك العـالقـاتو  مـوازنــةو  تحليلو  عـن طـريـق الـلغـة يـقـوم اإلنـسان بالـعـمليات الـفـكـريـة مـن تـفسـير، و(2009:27 ، ا 

، ـتـاج كـل هــذا عـنـدمـا تــمـده الــــلـغــة بـالـــرمـوز الـــتـــي تــحــدد لــه الــمــعــانـــيثــم يـصـب ن، الـتـعـمـيـمو  الـتجـريـدو  اسـتـخـراج الـنـتـائجو 
 .(28 :2013، )إسماعيلوتحمل له األفكار 

أوضح ، و ال خفاء أن اللغة العربية أمتن تركيباً ، و لكل لغة من اللغات اإلنسانية خصائص تمتاز بها عن غيرهاو  
، احتوت معانيهو  تبرز مكانة اللغة العربية بوصفها لغة اإلسالم نزل بها القرآن الكريم، و(19: 2004، ي)الوائلبيانًا 

في فضل و ، (22 :2008، محمود، و طعيمة)لغة الحديث النبوي الشريف  كانتو ، أوضحت متشابهة، و فّسرت مبهمةو 

                                                           
 * قابلت الباحثة العديد من المشرفين والمعلمين في مركز محافظة بابل.

**قابلت الباحثة مسؤواًل في اإلعداد والتدريب وهو األستاذ ذياب كامل إسماعيل مسؤول شعبة التدريب وذلك في يوم الخميس الموافق 
8/1/2015 
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، (2008:33، )عطية( (تزيد المروءة، و بت العقل))عليكم بالعربية فإنها تث :(العربية قال الخليفة عمر بن الخطاب )
 .(90-2013:89، )أبو زيدكتابة و  مطالعةو  تعبيرو  نحو قراءة :اللغة العربية تتفرع إلى فروع عّدةو

دقة المالحظة و  وحث التالمذة على البحث، االستيعابو  تتضح إن للقراءة أهمية كبيرة فهي وسيلة مهمة للتحصيلو  
، فالكتابة تعزز التعرف إلى الكلمة، وفقًا لذلك فعالقة القراءة بالكتابة عالقة وطيدة، و (27-26 :2011، جاب اهلل وآخران)

من خالل الكتابة قد يعرف المتعلم الفكرة التي ، و وتتطلب الكثير من الخبرات القرائية مهارات كتابية، واإلحساس بالجملة
 .(184: 2003، آخرانو  عبد الهادي)يريد الكاتب إيصالها إلى القّراء 

أن ، و فضاًل عن ذلك فإن الكتابة وسيلة من وسائل االتصال التي عن طريقها يستطيع التلميذ التعبير عن أفكارهو 
اْقَرْأ ورب ك ْاأَلْكَرُم :شّرف اهلل تعالى اإلنساَن في محكم كتابه العزيز فقال، و(97: 2013، زايد)يتعرف إلى أفكار غيره 

ي َعلََّم ب الْ  ويمثل اإلمالء أحد ، والكتابة تتضمن اإلمالء، القلم يتضمن معنى الكتابةو  اإْلن َساَن َما َلْم َيْعَلمْ  َعلَّمَ َقَلم الَّذ 
هو األداة الرئيسة لنقل الفكرة من الكاتب إلى القارئ ( و الكتابة، و القراءة، و الكالم، و )االستماع :مهارات اللغة العربية األربع

 (.232-231: 2006، )عطانقاًل سليمًا 
دقة و  منها التمعن، بذلك يبرز اإلمالء من بين فروع اللغة العربية في أنه يعّود اإلمالء التلميذ صفات تربوية نافعةو  
بصورة عامة و ، (440: 2015، الجبوري) التطبيق السريع اليقظ للقواعد المختلفة المفروضةو  النظافةو  النظام، و المالحظة

 :عليه فإن تعليمُه يمر بمراحل عدة هي، و تتطور قدرته فيه، و تعلم يتطلب وقتًا لكي ينمو مع الطفل فإن اإلمالء كأي عملية
من ثم الهجاء الكامل ، و ثـم اسـتـخـدام العالمات البصرية، ثـم الهجاء الصوتي، ثـم تخمين الهـجاء، مرحلة الحروف العشوائية

نما أنواع متعددةو  وعًا واحداً اإلمالء ليس ن، و(110:2010، )عبد الباري أو الناضج اإلمالء ، و منها: اإلمالء المنقول ا 
 .(34 :2012، )عامريسمى اإلمالء االختباري و  اإلمالء المسموع، و المنظور
الثانية أن ، و بنفسه أن يصحح التلميذ دفـتره :األولى :ثالث طرائق تعليمية في تصحيح اإلمالء يعتمد المعلمو  

ال يختلف (، و154: 2005، )إسماعيلالثالثة أن يصحح المعلم بنفسه دفاتر تالمذته ، و مالئهيصحح التلميذ دفتر أحد ز 
الطريقة  :درس القواعد اإلمالئية عن درس القواعد النحوية في طرائق تعليمه إذ باإلمكان أن يدرس بـطـرائـق عديـدة مـنها

فالمعلم يجب أن يكون المبتكر ، (214: 2008، )عطية طريقة المحاضرة، و وطريقة النص، الطريقة القياسية، و االستقرائية
يمكـن أن يـحـدث العكس ، و جيدة في التـعـليمو  فيستطيع أن يحيي منهجًا ميتًا باستعمال طريقة ناجحة، لطريقته حسب خبراته

 . (64 :2014، الالميو  المسعودي)
، تـلميذ مع معلمه خالل عام دراسي كاملاألسـاليب التي يقـوم بها الو  فالبرنامج يجب أن يشتمل على األنشطة 

مـن ، و يتحقق البرنامج المعد من خالل التكنيك من لدن المعلـم حيث يضـع برنامجًا تتدرج بنوده من السهـل إلـى الصعبو 
وقد ظهر التعليم المبرمج على يد سكنر الذي قدمه كعالج لعيوب الصف ، (16 :2008، )سليمان البسيط إلى المعقد

حيث أراد تكوين برنامج تعليمي ينتقل التالمذة من خالله في التعليم خطوة خطوة من ، زمالؤهو  الذي انتقده هوالدراسي 
تكمن أهمية التعليم المبرمج بأنه يتيح لكل تلميـذ فرصـة ، و (77 :2006، الربيعي)حيث توفير التغذية الراجعة لكل خطوة 

نما يقارن نفسه بمقدار ما يؤديهو  يله بزمالئهال يقـارن تحصو  السير فـي تعلـمه حسـب قدراتـه ن التعليم المبرمج يختصر ، و ا  ا 
 .(197: 2009، نخبة من المتخصصين) وقت التعلم بدرجة أكبر من التعليم التقليدي

، للمرحلة االبتدائية أهمية كبيرة تأتي من كونها المرحلة األساس التي تبنى عليها المراحل التعليمية التي تليهاو  
إذ تعد بمثابة القاعدة الجماهيرية التي تمد ، لزام الدولة بأن توفر كل المستلزمات التي يحتاجها التالمذة في عملية التعليما  و 

قد خص الباحثان بدراستهما المرحلة االبتدائية ؛ ألنها من ، و (47: 2010، ألنعيمي)المواطنين بالحد األدنى من التعليم 
 بناء شخصياتهم.و  تؤدي دورًا رئيسًا في إعداد التالمذة، و بوي التي تغذي المراحل الالحقةالمراحل األساسية للنظام التر 
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 ثالثًا: هدفا البحث:
بناء برنامج مقترح لتعليم اإلمـالء لــدى تـالميذ المرحلة )يهـدف البـحـث الحـالي إلى إجراء الدراسة الموسومة بـ  

 :من خالل اإلجابة عن السؤالين اآلتيين (المشرفون التربويونو  معـلموناالبتدائية في ضوء المشكالت التي يراها ال
المعلمات في تعليم اإلمالء لتالمذة المرحلة االبتدائية من وجهة نظر المعلمين و  ما المشكالت التي يواجهها المعلمون -1

 ؟ والمشرفين
 ؟لمشكالتمشرفي اللغة العربية للتغلب على هذه او  ما الحلول المقترحة من لدن معلمي -2

 : حدود البحث:رابعاً 
 .م2015 - 2014/ العام الدراسي  الحدود الزمانية
 ./ محافظة بابل / المركز الحدود المكانية
 معلماتها في مدارس المركز االبتدائية.و  معلمو اللغة العربية -/ أ الحدود البشرية

 مشرفاتها في مديرية تربية بابل.و  مشرفو اللغة العربية -ب 
  .اإلناثو  تالمذة الصف الخامس االبتدائي من الجنسين الذكور العمرية /الحدود 

 ./ استبانه لبيان مشكالت تعليم اإلمالء للصف الخامس االبتدائي الحدود المعرفية
 :تحديد المصطلحات :خامساً 

  عرفه كل من :البرنامج التعليمي
أو مرحلة ، قيت محددة مقررة في مستوى تعليمي"هو مجموعة من مواد منطوية على موضوعات ذات موا :)بو معزة(  -

  .(94 :2008، )بو معزة ينصب االهتمام في التعلم الذهني "، دراسية ما
تزود التلميذ ، كل خطوة أو إطار في البرنامج، و مرتبة منطقياً  ترتيب المواد التعليمية في خطوات صغيرة"  (:)الحيلة -

، الحيلة)"  يزود التلميذ بتغذية راجعة تتصل بصحة استجابته، و تتتطلب أن يستجيب لهذه المعلوما، و بمعلومات
2008: 300).  

 التعريف اإلجرائي 
هو مجموعة من االستراتيجيات التي ُيعلم بها تالمذة المجموعة التجريبية تتم وفق خطوات معينة لمعرفة أثرها بعد  

 .االنتهاء من تعليمها جميعاً 
 اإلمـــــالء 

 :ن منظور بأنهلـــغـة /عرفه اب 
أَلة  أي الَملء  ، و َتَمألَ ، و َمأَله فاْمَتألَ ، و فهو َمْمُلوء  ، الشيء َيْمَلُؤه مألً  :مأل نه َلَحَسُن الم  وفي دعاء  .ال التََّملَّؤ  ، ا 

ْلءَ لك الحمُد  :الصالة الَمأل في كالم و  .المراد به كثَرة العدد، و هذا تمثيل ألّن الكالَم ال َيَسُع األماك نَ .السموات  واألرض   م 
ُنوا أْخالَقكم  :يقال، الُخُلقُ  :العرب ُنوا إْمالَءكم أي أْحس   .(192- 2005:190، )ابن منظورأْحس 

  :عرفها كل من اصــطالحًا /
وف في مواضعها الصحيحة تحويل األصوات المسموعة المفهومة إلى رموز مكتوبة على أن توضع هذه الحر ": (البجة) -

 .(2000:18 ،)البجة "من الكلمة
 :2008، مايو)سواء اقترن حدث الكتابة بما يملي المكتوب أم لم يقترن"، "هو علم الكتابة الصحيحة للكلمات (:)مايو -

9) . 
 التعريف اإلجرائي 

خاضعة و  هو أن يكتب التالمذة القطعة اإلمالئية التي سيمليها عليهم المعلم كتابة صحيحة خالية من األخطاء 
  .تعارف عليهالقواعد الرسم الم
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  :المــشــكــلة
  :ابن منظور بأنها لغـــــة/عرفها

في حديث اإلمام علي ِّ بن أبي طالب )عليه . و َبْيَنهم أْشُكَلة  أي َلْبس  ، و ملتبسة :أمور  أشكال  . و اْلَتَبَس  :األمرُ أْشَكل 
راُس النَُّخل فيها فيراها الناظر  أن ال َيب يَع من أوالد َنْخل هذه الُقَرى حّتى ُتْشك ل أْرُضهاو  ":السالم( َراسًا" أي حتى يكُثر غ  غ 

ـَكـه في غيُره و  َشكَّ في األمر َيُشك  َشّكاً ، و على غير الصفة التي َعَرفها بها َفُيْشك ل عليه أمُرها  :2005، )ابن منظورشكَّ
119-120).  

  :عرفها كل من/  اصــــطــــالحــــــاً 
عدم و  يسـبب لـه حـالة من االختاللو  يمنعه من تحقيق أهدافهو  موقف يشكل عائقًا أمام التلميذ" :بأنها العتوم وآخرون() -

 .(250: 2008، )الـعـتـوم وآخـرونالتوازن" 
و)يرغب( في  "حالة يشعر فيها الفرد )التلميذ( بأنه أمام موقف )مشكل( أو سؤال )محير( يجهل اإلجابة عنه :بأنها فرج() -

 (.127 :2013، فرج" )الصحيحةمعرفة اإلجابة 
 التعريف اإلجرائي

هي كل ما يواجهه معلمو اللغة العربية ومعلماتها من صعوبات أو معوقات في تحقيق أهداف تعليم مادة اإلمالء  
 . سواء أكانت هذه المعوقات أو الصعوبات من المنهج أم الطريقة أم التلميذ أم المعلم

 
 الفصل الثاني

 دراسات سابقة 
وقد ارتئ الباحثان عرض ، ناول الباحثان في هذا الفصل عددا من الدراسات السابقة ذات العالقة بالبحث الحالييت 

سُتعرض الدراسات على وفق و  الثاني يتناول دراسات عربيةو ، محليةاألول يتناول دراسات ، تلك الدراسات على محورين
 :على النحو اآلتيو  التسلسل الزمني

  ةأوال / دراسة محلي
 }لصف الرابع االبتدائي في اإلمالءاثر القراءة الخارجية في تحصيل تـلمـيـذات ا{ (:2004، دراسة )االعرجي 

كلية المعلمين وهدفت إلى معرفة )اثر القراءة الخارجية في تحصيل  –أجريت هذه الدراسة في العراق جامعة بابل  
( تلميذًة اخترّن عشوائيًا من تلميذات الصف الرابع 67نة البحث من)االبتدائي في اإلمالء( تكونت عي الرابعتلميذات الصف 

استعملت و  ( تلميذة34( تلميذة وضابطة مكونة من )33وزعّن بين مجموعتين مجموعة تجريبية مكونة من )، االبتدائي
  الباحثة الوسائل.

 ب: دراســـــــــــة عــربــيــة
ح في تنمية مهارات األداء اإلمالئي لدى طالبات الصف الخامس }اثر برنامج مقتر : (م2004، دراسة )الجوجو 

 {بمحافظة شمال غزة األساسي
هدفت إلى معرفة )اثر برنامج مقترح في تنمية و  أجريت هذه الدراسة في فلسطين الجامعة اإلسالمية / كلية التربية 

( طالبة 73تكونت عينة البحث من ) (زةلدى طالبات الصف الخامس األساسي بمحافظة شمال غ اإلمالئيمهارات األداء 
( طالبة 36زعوا بين مجموعتين تجريبية مكونة من )و  اختيروا بطريقة عشوائية من طالبات الصف الخامس األساسي

االنحراف ، و االختبار التائي، و ( طالبة واستعملت الباحثة الوسائل اإلحصائية )معامل ارتباط بيرسون37ضابطة مكونة من )
 .(الوزن المئويو ، المعياري
أسفرت النتائج عن تفوق المجموعة التجريبية التي درّست بالبرنامج المقترح لإلمالء على طالبات المجموعة و  

 .(200-2004:6، )الجوجوالضابطة التي درّست بالطريقة التقليدية 
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 الدراسة الحالية و  ج: موازنة بين الدراسات السابقة
الباحثة موازنة بين الدراسات السابقة من جهة وبين الدراسة الحالية من جهة  بعد عرض الدراسات السابقة ستعقد 

 :أخرى من حيث
 مكان الدراسة  -1

، أما دراسة )الجوجو، ( في العراق2004، فقد أجريت دراسة )األعرجي، تباينت الدراسات السابقة في أماكن إجرائها 
 .قد ُأجريت في العراق جامعة بابل / كلية التربية األساسيةأّما الدراسة الحالية ف .فقد أجريت في فلسطين (2004

 هدف الدراسة  -2
( إلى معرفة أثر القراءة الخارجية في تحصيل تلميذات الصف الرابع االبتدائي في 2004، االعرجي)هدفت دراسة  

مهارات األداء اإلمالئي لدى إلى معرفة أثر برنامج مقترح في تنمية  (2004، في حين هدفت دراسة )الجوجو، مادة اإلمالء
أما الدراسة الحالية فتهدف إلى بناء برنامج مقترح لتعليم اإلمالء ، طالبات الصف الخامس األساسي بمحافظة شمال غزة

 .المشرفون التربويونو  لدى تالميذ المرحلة االبتدائية في ضوء المشكالت التي يراها المعلمون
 مجتمع الدراسة  -3

، ( على تلميذات الرابع االبتدائي2004، فكانت دراسة )األعرجي، السابقة من حيث مجتمعاتها اختلفت الدراسات 
 المشرفين.و  أّما الدراسة الحالية فقد ُأجريت على المعلمين، ( على طالبات الخامس األساسي2004، دراسة )الجوجوو 
 أداة الدراسة -4

في حين ، (2004، ـد استعـملت االختبار في دراسة )االعرجيتنوعت األدوات المستعـمـلة في الدراسات السابقة فـق 
 .االستبانةأّما الدراسة الحالية فقد استعملت  .(2004، أداة لجمع البيانات في دراسة )الجوجو االستبانةاستعمل 

 الحسابيةو  الوسائل اإلحصائية – 5
مربع ، و االختبار التائي، و مل ارتباط بيرسونمعا :الحسابية اآلتيةو  استعملت الدراسات السابقة الوسائل اإلحصائية 

أّما  .كوسائل حسابية، معامل ارتباط سبيرمان، و النسبة المئوية، و الوزن المئوي، و الـوسـط الـمرجح، و الـوسط الـحسـابي، و كاي
 .الدراسة الحالية فسيجري استعمال الوسائل اإلحصائية الالزمة للدراسة في الفصل الثالث القادم

 الدراسات نتائج -6
خرجت الدراسات السابقة جميعها بنتائج إيجابية لمصلحة المجموعة التجريبية أّما الدراسة الحالية فسترد نتائجها في  

 .الفصل الرابع
 :د: جــــوانب اإلفادة من الدراسات السابقة

 :الدراسات السابقة في الجوانب اآلتية منأفاد الباحثان  
 وكيفية معالجة البيانات إحصائيا.، ة المناسبة للبحثاستعمال الوسائل اإلحصائي -1
 تعرف منهجية البحث. -2
 تعرف المصادر المفيدة للبحث -3
 وكيفية اختيار العينة.، اختيار المنهج المناسب للدراسة الحالية -4
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 الفصل الثالث
جراءاتهو  منهج البحث  ا 

 أواًل / منهج البحث:
ء برنامج مقترح لتعليم اإلمالء لدى تالميذ المرحلة االبتدائية في ضوء المشكالت بما أن الدراسة تهدف إلى " بنا 

هو يقوم بجمع البيانات عن الظاهرة قيد : و المشرفون التربويون " فقد تبنى الباحثان المنهج الوصفيو  التي يراها المعلمون
ستبيان أو المقابلة الشخصية أو المالحظة قد جرت العادة أن يلجأ الباحث في هذا المنهج إلى استعمال اال، و الدراسة

 .(2009:26، الشايب) كأساليب لجمع البيانات
 :عينتهو  ثانيًا / مجتمع البحث

، م 2015 – 2014يشمل مجتمع البحث الحالي المدارس االبتدائية في مركز محافظة بابل للعام الدراسي  
 .مديرية اإلشراف التربوي في محافظة بابلو 
( مدرسة ابتدائية 40%( من مجموع المدارس فكان عدد المدارس التي تم اختيارها )23اختارا نسبة )ث: عينة البح -1 

لتحديد  تحقيقًا لذلك استعان الباحثان بقسم اإلحصاء في المديرية العامة لتربية بابل. و ضمن حدود مركز محافظة بابل
 عينة المشرفين، و معلمةو  ( معلماً 270المعلمات بلغت )و  عينة المعلمين، و المدارس االبتدائية في مركز محافظة بابل

 .مشرفاتهاو  ( من مشرفي اللغة العربية10المشرفات بلغت )و 
 (:االستبيان). أداة البحث :رابعاً 

ألجل تحقيق أهداف البحث ال بد من توافر أداة يمكن بواسطتها جمع ، و أهدافه، و تحدد األداة بحسب طبيعة البحث 
تتعلق بمعرفة المشكالت  :األولى :وكاألتي لتحقيق هدف البحث استعمل الباحثان استبانتينو قة بالبحثالبيانات ذات العال

الوسائل و  معلماتها )ج( طرائق التعليمو  ))أ( الكتاب المدرسي )ب( معلمو اللغة العربية :*اإلمالئية ضمن المجاالت اآلتية
 .(التقويم )و( مشكالت ُأخرو  )هـ( أساليب االختبار التعليمية المستعملة في تعليم اإلمالء )د( التالمذة

 :اتبع الباحثان الخطوات اآلتية في بنائها
"ما مشكالت تعليم اإلمالء لدى تالمذة  :تتضمن السؤال اآلتي، مشرفي اللغة العربيةو  _ توجيه استبانة مفتوحة إلى معلمي

 ما الحلول المقترحة لعالجها ".، و الصف الخامس االبتدائي
  .اّطلع الباحثان على األدبيات ذات الصلة بموضوع البحث_ 

)مشكلة (، مشكلة رئيسة: )إزاء كل مشكلة ثالثة بدائل كاآلتي وضعا، و تّبين مدى شعور المحكم بالمشكلة استبانة :الثانية
  (.ال تشكل مشكلة(، )ثانوية
 :صدق األداة -خامساً 

من أكثر أنواع ، و (2002:123، )عبد الهاديـدت لـقيـاسه بـدقـة ال تـعـد األداة صادقة إال عندمـا تـقيس ما أع 
لتـحـقـيـق هــذا اـلنـوع مــن الـصـدق عرض الباحثان أداتهما على و  الصدق الذي يعتمد في هذا المجال هو " الصدق الظاهري "

 .مـجمـوعة مـــن الـخـبـراء
 :ثبات األداة -سادساً 

قد اعتمد ، و لتي ينبغي أن تتوافر في األداة لكي تكون صالحة لالستعماليعد الثبات من الخصائص األساسية ا 
، الثاني أسبوعينو  كانت المدة بين التطبيق األول، و أكثر طرائق حساب الثبات شيوعاً  إعادة االختبار( ؛ ألنها من)الباحثان 

 .7/1/2015التطبيق الثاني و  24/12/2014حيث بدأت الباحثة بالتطبيق األول ألداتها بتاريخ 
 

                                                           
يد المجاالت الرئيسية لألداة باستشارة مجموعة من الخبراء، الخبراء هم: أ.د مثنى علوان الجشعمي، د. محسن على عطية، أ.م جالل * تم تحد

 عزيز فرمان.
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 :تطبيق األداة -سابعًا 
إذ ، مشرفات اللغة العربيةو  ( من مشرفي10)و معلمةو  ( معلماً 270البالغ عددهم )، و طبقت األداة على أفراد العينة 

 .2015/ 22/3استمرت عملية التوزيع لغاية و  3/2015/ 1وزعت الباحثة االستبانة بتاريخ 
 :تفريغ بيانات أداة البحث -ثامناً 

ذلك إلجراء العمليات اإلحصائية المناسبة ، و فحصها تم تفريغ بياناتهاو  أن انتهى الباحثان من جمع استبيانات بعد 
حيث أن كل فقرة من فقرات االستبانة تضم ثالثة بدائل متدرجة فقد تمت عملية التفريغ بإعطاء ، لتحقيق أهداف الدراسة

 درجة لكل بديل من البدائل الثالثة.
 :سائل اإلحصائيةتاسعًا / الو 

 .استعملت هذه الوسيلة لحساب ثبات األداة:(Pearsonمعامل ارتباط بيرسون ) -1
 .استعملت هذه الوسيلة لحساب درجة حدة مشكلة الفقرة :الوسط المرجح -2
 .نتائجاالستفادة منها في تفسير الو  استعملت هذه الوسيلة لبيان قيمة كل فقرة من فقرات االستبانة :الوزن المئوي -3
 

 الفصل الرابع
 االستنتاجات والتوصيات والمقترحاتو  تفسيرهاو  عرض النتائج

ومن ثم ، فرضياتهو  يتضمن هذا الفصل عرض النتائج التي توصل إليها الباحثان وتحليلها في ضوء أهداف البحث 
 : تمقترحاو  تقديم توصياتو  التوصل إلى استنتاجاتو  تفسير تلك النتائج

 ائجعرض النت :أوالً  
 :تفسيرها على النحو اآلتيو  سيتناول الباحثان في هذا الفصل عرضًا لنتائج البحث 

الذي نصه "ما مشكالت تعليم اإلمالء لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائية في ضوء  :النتائج المتعلقة بالتساؤل األول .1
عنها في اإلجراءات التي اتبعتها في الفصل  قد أجابت الباحثةو  "؟المشرفون التربويونو  المشكالت التي يراها المعلمون

 .الثالث
 ما الحلول المقترحة لمعالجة المشكالت اإلمالئية من وجهة نظر المعلمينلقة بالتساؤل الثاني والذي نصه "النتائج المتع .2

  .قد أجابت الباحثة عنها أيضًا في اإلجراءات التي اتبعتها في الفصل الثالثو  "؟المشرفين التربويينو 
 تفسير النتائج  :انياً ث

 .الوزن المئوي تنازلياً و  رّتب الباحثان مجاالت األداة بحسب قيمة الوسط المرجح
 مشكالت مجال الكتاب المدرسي  :المجال األول 

 -94، 66)أوزانها المئوية بين و  (2، 22 -2، 84( فقرة انحصرت درجة حّدتها بين )8يتضمن هذا المجال ) 
مشكالت إلى حصص اإلمالء غير كافية إضافة إلى قلة التمرينات الموجودة ال يحقق أهداف يعزو سبب هذه ال(، و 74

الحروف بصورتها و  وعدم وجود كتاب مخصص لمادة اإلمالء ليتعرفوا من خالله على قواعد كتابة الكلمات المادة
 .الصحيحة

 المعلماتو  مشكالت مجال المعلمين :المجال الثاني
 (78، 33- 87)أوزانها المئوية بينو  (1، 35 - 2، 61)رات انحصرت درجة حّدتها بين( فق6يضم هذا المجال ) 

ن سبب هذه المشكالت تعود إلى بعض المعلمين والمعلمات يملون القطعة اإلمالئية بشكل سريعو  بعضهم غير قادرين و  ا 
 .المذة إال في درس اإلمالءوغير واضح زيادة على أن البعض ال يتابع أخطاء الت على نطق الكلمات بشكل غير صحيح
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 الوسائل التعليمية و  مشكالت مجال طرائق التعليم :المجال الثالث
 (70-87، 66أوزانها المئوية بين )و  (2، 10 -2، 63( فقرات انحصرت درجة حّدتها بين)6يضم هذا المجال ) 

قلة و  على االستماع بشكل جيدسبب هذه المشكالت تعود إلى كثرة الضوضاء في الصف مما يضعف قدرة التالمذة و 
الوسائل التعليمية لعدم توفرها في و  قلة استعمال التقنياتو الدورات التدريبية على استعمال طرائق التعليم المناسبة لإلمالء

 .أكثر المدارس
 مشكالت مجال التالمذة  :المجال الرابع

 (69 -91، 33)أوزانها المئوية بين و  (2، 07 -2، 74( فقرات انحصرت درجة حّدتها بين )8يضم هذا المجال ) 
 الشرود الذهني لدى الكثير منهم في إثناء الدرسو  قد يعزو سبب هذه المشكالت إلى كثرة إعداد التالمذة في الصف الواحدو 
  .ضعف قدرة البعض على التمييز بين الحروف المتشابهةو 

 التقويم و  مشكالت مجال أساليب االختبار :المجال الخامس
، 33 -91، 66أوزانها المئوية بين )و  (2، 29-2، 75( فقرات انحصرت درجة حّدتها بين )6هذا المجال ) يضم 

وقلة اعتمادهم على معيار ، سبب ذلك يعود إلى قلة إلمام بعض المعلمين والمعلمات بالشائع من األخطاء اإلمالئيةو  (76
معلمات ال يطالبون التالمذة بإعادة الكلمات التي اخطئوا البعض اآلخر من المعلمين والو  وضع الدرجاتو  موحد للتصحيح

 .في كتابتها
 االستنتاجات

 :تفسيرها يستنتج الباحثان ما يأتيو  و من خالل العرض السابق للنتائج
 .معلماتها في المرحلة االبتدائيةو  قلة إقامة دورات تدريبية لمعلمي اللغة العربية -1
  .يكثر وقوع التالمذة فيهاضعف معالجة األخطاء اإلمالئية التي   -2
 قلة الحصص المخصصة للغة العربية بحيث ال تكفي لتحقيق األهداف المحددة.   -3
 ليس تعليمًا.و  المعلمات إن اإلمالء اختباراً و  اعتقاد بعض المعلمين  -4
 التوصيات

 :يوصي الباحثان بما يأتي، استنتاجاتهو  في ضوء نتائج البحث
 اإلمالء خاصة في الصفوف الدراسية األولى. و  ة العربية عامهأهمية العناية بالتلميذ في اللغ .1
خصوصًا في فروع اللغة العربية التي تجعل المتعلم محور و  التأكيد على ضرورة استخدام الطرائق الحديثة في التعليم .2

  .ليس مستهلكًا لهاو  العملية التعليمية بحيث يصبح منتجًا للمعرفة
  .اصًا به مرفقًا بدليل للمعلمضرورة أن يكون لإلمالء مقررًا خ .3
  .ضرورة إعداد برنامج لتعليم اإلمالء لتالمذة الصفوف الثالثة األولى من المرحلة االبتدائية  .4

 المقترحات
 :استكماال للبحث الحالي يقترح الباحثان إجراء الدراسات اآلتية

  .األخر على أن تثبت جدواها تقترح الباحثة تجريب برامج تعليمية مقترحة ُأخر في فروع اللغة العربية .1
قياس فاعليته في تعليم اإلمالء لتالمذة الصف الخامس و  تطبيق البرنامج التعليمي المقترح الذي أعدته الباحثة .2

  .االبتدائي
  .( في كل صف25بناء مدارس جديدة لتقليل عدد التالمذة في الصف الواحد بحيث ال يتجاوز عددهم ) .3
قبل تعيينهم لتأكد من و  متخصصة للطلبة المقبولين في كليات العلوم اإلنسانية إجراء مقابالت من قبل لجنة .4

  .سالمتهم
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  الفصل الخامس
 البرنامج التعليمي المقترح

 :خطوات بناء البرنامج التعليمي :أوالً 
 :بناء البرنامج –أ 

فأصبحت ، تحققت من صدقهاو  الحلول المقترحة لعالجهاو  حددت الباحثة المشكالت اإلمالئية للبرنامج التعليمي 
حسب الخطوات المتعارف عليها في بناء البرنامج التعليمي التي يتفق و  بعد ذلك بنت البرنامج المقترح على أساسها. و جاهزة

 :أغلب المتخصصين أنها تبنى على أساس الخطوات اآلتية
 *الحلول المقترحة لعالجهاو  تحديد المشكالت اإلمالئية .1
 .ةصياغة األهداف العام .2
 .صياغة األهداف السلوكية .3
 .اختيار محتوى البرنامج التعليمي في ضوء األهداف .4
 .اختيار أساليب التقويم في البرنامج .5

 :صدق البرنامج –ب 
صالحيته كبرنامج و  بعد االنتهاء من بناء البرنامج التعليمي عرضته على مجموعة من الخبراء لتتأكد من صدقه 

 .بتدائي وقد جاءت الموافقة عليه بعد تعديل بعض الفقراتتعليمي لتالمذة الصف الخامس اال
 البرنامج التعليمي المقترح بصورته النهائية  :ثانياً 
 ((األهداف العامة للبرنامج))

 .تدريب التالمذة على كتابة الكلمات بنحوها الصائب .1
 تزويد التالمذة بالمفردات اللغوية الجديدة. .2
 النظافةو  اإلصغاءو  االنتباهو  التركيزو  االعتماد على النفسو  األمانةو  الضبطإكساب التالمذة العادات الجيدة في  .3

 .الجلوس الصحيحو 
 تعويد التالمذة الكتابة السريعة من دون الوقوع في األخطاء اإلمالئية. .4
 الوجداني.و  الخلقيو  اإلنسانيو  تنمية وعيهم الوطنيو  توسيع مدارك التالمذة .5

 ((مة لهاالخطط الالز و  موضوعات البرنامج))
 الطريقة المستعملة عنوان الموضوع / اإلمالء المنظور ت
 طريقة اإلمالء القاعدي معبد بن وهب  1
 طريقة القراءة الخارجية دراجة مصطفى  2

 
 أساليب التعليم في البرنامجو  طرائق

 .السبورة .1
 .أقالم سبورة ملونه .2
 (.الداتاشو)جهاز العرض  .3
 (.مكبراتو  لصوتمسجالت ا)تشغيله و  أجهزة تسجيل الصوت .4
 .قصة خارجية .5

                                                           
* حددت الباحثة المشكالت اإلمالئية والحلول المقترحة من وجهة نظر معلمي ومشرفي اللغة العربية في مركز محافظة بابل وكما موضح في 

 جراءات التي اتبعتها في الفصل الثالث.اإل
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 .شاشة عرض بحجم مناسب .6
 (Laptop) جهاز البتوب .7

 أساليب التقويم
معالجة جوانب الضعف و  من خالله نستطيع إعطاء األحكام على التالمذةو  يعد التقويم المحور الرئيس للعملية التعليمية

 :2008، الوكيل والمفتي)أحسن صورة ممكنة لديهم لتأكيد جوانب القوة حتى يتمكنوا من تحقيق األهداف المنشودة ب
 .اتخاذ األحكام الخاصة بهمو  قد أعدا الباحثان اختبارًا تحصيليًا في نهاية البرنامج لمعرفة مستوى التالمذة، و (162ص

 محتوى البرنامج التعليمي المقترح
 الدرس األول

 اإلمالء القاعدي :الطريقة
 اإلمالء المنظور :المادة

 بن وهب الموضوع / معبد
 حين أصبح مغنيًا مشهورًا لدى القاصي، و في قصور الخلفاء، بالد الشامو  العراقو  كان معبد يتنقُل بين بالد  الحجاز 

فهو إذا غنى سحر الجميع برخامة ، فقصده عشاق هذا الفّن ليأخذوا عنُه طريقته في األداء، أحترف تعليم الغناء، الدانيو 
 .لى جانب ذلك كريم النفس حسن األخالقكان معبد إ، و دقة أدائه  و  صوته

  :جعل التلميذ قادرًا على أن :األهداف السلوكية
 .يميز الهمزة المنفردة  -1
 .يحدد مواقع رسم الهمزة المنفردة  -2
 .يفهم قاعدة كتابة الهمزة المنفردة  -3
 يمّرن على قراءة الكلمات بصورة صحيحة  -4
 .يمّرن ذهنه على حفظ صور الكلمات -5
 .كتابة الكلمات الصحيحة دون خطأيمّرن يده على  -6

  :الوسائل التعليمية
 .الكتاب المقرر تدريسه  -1
 .السبورة البيضاء  -2
 .قلم السبورة الملون )ماجك بورد( -3
 .جهاز الداتاشو -4
 المسجل -5
 جهاز البتوب -6

 ( دقيقة30) :خطوات الدرس
ور كتابة الهمزة فيقول للتالمذة يبـدأ المعلم الدرس باختيار احد ص:يختار المعلم نصًا مناسبًا لمشكلة إمالئية  -1

 .استعماالتهاو  قواعد ضبطهاو  سنتعرف اليوم على رسم صورة جديدة من صور رسم الهمزة المنفردة
بعد ذلك يكتب النص بخط واضح مبرزًا فيه المشكلة اإلمالئية باللون  :يكتب النص على السبورة بخط واضح -2

 .األحمر
 وحين أصبح مغنيًا مشهورًا لدى القاصي، الخلفاءفـي قصور ، بالد الشامو  العراقو  حجـازكـان معبد يـنـتـقـُل بـيـن بالد  ال 

فهو إذا غنى سحر الجميع ، األداءفقصده عشاق هذا الفّن ليأخذوا عنُه طريقته في ، الغناءأحترف تعليم ، الدانيو 
 .خالقكـان معـبـد إلـى جـانب ذلك كريم النفس حسن األ، و دقة أدائه  و  برخامة صوته
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يطلب و  مسموعو  بصوت واضح التالمذةيقرأ المعلم النص أمام  :يقرأ المعلم النص قراءة معبرة بصوت مسموع -3
التأشير على الجهاز و  منهم متابعة القراءة على السبورة أثناء قيامه  بعملية القراءة ثم يعيد القراءة من خالل المسجل

 العارض )الداتاشو(.
قراءة النص كي  التالمذةفي هذه الخطوة يطلب من :قراءة النص مقتدين بقراءة المعلم التالمذةيطلب المعلم من   -4

 .تترسخ في أذهانهم بعض خطوط الموضوع
  0في موضوع الدرس  التالمذةيشرك مجموعة من  :مناقشة معاني النص وأفكاره  -5
 ؟ما معنى كلمة أحترف تعليم الغناء :المعلم
 .اتخذها حرفة له أو صنعة :تلميذ
 .قواعدهو  معنى احترف تعليم الغناء أي أصبح يعلم اآلخرين كيفية الغناء :معلمال

 ؟دقة أدائهو  ما معنى سحر الجميع برخامة صوته :المعلم
 .سمعوهو  أنصتوا له :تلميذ
تقانه الغناء :المعلم  .أي أعجبوا بغنائه لجمال صوته وا 
 .أحسنتم جميعا :المعلم

  :يكتب المعلم أمثلة أخرى :ةتسجيل أمثلة تشمل القاعدة المنشود  -6
 قال تعالى )إ نَّ َهَذا َلُهَو اْلَباَلء اْلُمب يُن(  -1
ا ف َداء(  -2 ا َمّنًا َبْعُد َوا  مَّ  قال تعالى )إ مَّ
 قال تعالى )إ ْذ َجَعَل ف يُكْم َأنب َياء(  -3

 ورة يقرؤها المعلم قراءة جيدةبعد كتابة األمثلة على السب :في األمثلة الستنباط القاعدة التالمذةمناقشة المعلم مع   -7
بعدها يوضح المعاني من خالل إشراكهم في ذلك ثم ، و من ثم يطلب من بعض التالمذة قراءتها، و واضحة للتالمذةو 

  :على النحو اآلتيو  يبين لهم بأننا نجد في كل مثال من هذه األمثلة همزة مفردة
  ؟من يحدد كلمة في النص فيها همزة :المعلم
 .لمة البالءفي ك :تلميذ
 جيد  :المعلم

 .في كلمة فداء :تلميذ آخر
  ؟أين تقع الهمزة المفردة، أحسنت يا ولدي :المعلم
 ؟أين وقعت، و اآلن الحـظـوا الـمـثال الثـالـث هـل فـيـه همزة مفردة :المعلم
 .جاءت في أخر الكلمةو  في كلمة )أنبياء(، نعم :تلميذ
 . يكتب المعلم القاعدة على السبورة تكتب الهمزة المفردة في أخر الكلمة فقط :تسجيل القاعدة المستنبطة على السبورة -8
 دقائق( 10) :التطبيق -9

بعد االنتهاء من تملية القطعة يعيد قراءتها مرة أخرى و  يملي المعلم القطعة كلمة كلمة مع تكرار الكلمة مرة ثانية 
على أن تكون القراءة في هذه المرة أسرع من األولى ، مرة األولىحتى يستطيع التالمذة كتابة الكلمات التي لم يكتبها في ال

 وضوح الصوت بالنسبة للتالمذة جميعهم.و  مع التأكيد على صحة مخارج الحروف
 :جمع الدفاتر

 نظام بطريقة المناولة و  تجمع الدفاتر بهدوء :المعلم
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 :تصحيح الدفاتر
مطالبة التالمذة بكتابة ، و اتر المصححة في حصة اإلمالء القادمةيجري التصحيح خارج الصف على أن تعاد الدف :المعلم

تشجيع الذين يحصلون على درجة ، و الكلمات التي خطؤوا فيها بمعدل ثالث مرات للكلمة الواحدة في صفحة جديدة
 كاملة وكذلك الذين حصلوا على نصف الدرجة مع توجيه اآلخرين الذين حصلوا على درجة اقل من النصف

أضعها فـي مـكان و  صورو  كتابة الكلمات التي شاع الغلط في كتابتها بـعـبـاراتو  هم لتحسين مستواهم الكتابيمتابعتو 
 .بارز فـي الصـف لـمـدة أسبوع

 الدرس الثاني 
 القراءة الخارجية  :طريقة
 إمالء منظور :المادة

 دعاء الطفلة :الموضوع
 القطعة الخارجية 

تعلمت من معلماتها في المدرسة أن تقول صباح كل يوم ، العطفو  د يملئه الحنانذات فؤا، سمارة بنت مهذبة طيبة 
 :حين تستيقظ من النوم هذا الدعاء

 .الضعيف قوةً ، و العمى نظراً ، و امنح المريض صحةو  الشريد مأوى، و العاري ثوباً ، و ... امنح الفقير خيراً .يا إله العالمين 
 .الجوعو  أحفظ لها أفراخها من البرد، و اشها... ارزق الطير في أعش.يا إله العالمين 
 .أمي حياة ملؤها السعادةو  وأعط أبي 
 .واجعلني مؤمنة مطيعة ليحبني الجميع 
 . وبعد أن تنتهي سمارة من دعائها تستعد للذهاب إلى المدرسة 

 :جعل التلميذ قادرًا على أن :األهداف السلوكية
 .قراءة الكلمات بصورة صحيحة .1
 .الرحمةو  معنى العطف التالمذةيعرف   .2
 .يمّرن عيونه على رؤية الكلمات .3
 يمّرن أذانه على سماع الكلمات بنحو صائب. .4
 .يحفظ صور الكلمات بشكل صحيح .5
 يمّرن يده على كتابة الكلمات الصحيحة دون خطأ. .6

  :الوسائل التعليمية
 .السبورة البيضاء لمعالجة الكلمات المعنية .1
 قلم السبورة الملون )ماجك بورد(. .2
 .نسخة لكل تلميذ من القصة التي تؤخذ منها القطعة اإلمالئية .3

 يطلب منهم قراءتها واجبًا بيتيًا.و  التالمذةقبل أسبوع من الدرس يوزع المعلم القصة على  
 دقائق( 10) :المقدمة
 ؟هل قرأتم القصة :المعلم
 نعم :التالمذة
 ؟من منكم قدم دعا ألحد في يوم من األيام :المعلم

 .التالمذةالمعلم أجوبة ثم يسمع 



 م2016/ شباط           جامعة بابل /للعلوم التربوية واإلنسانية  األساسيةكلية التربية  ةمجل        25العدد/

566 

فالدعاء لآلخرين ، الفائدة التي يجنيها الفرد من ذلكو  الرحمة باآلخرينو  العطفو  يتحدث لهم عن أهمية تقديم الدعاء :المعلم
فلو تصورنا الحياة من ، التراحم بين بني البشرو  هذا ألنه دين الرحمةو  من األمور المهمة التي نادى بها ديننا الحنيف

خاصة في هذا الزمان الذي و  إن الدعاء أهمية بالغة، تراحم فيما بيننا كأننا نعيش في هذه المعمورة وحدناو  دون عطف
فدعاء إبراهيم ألهله " ربي ، أهلهمو  الرسل لرأينا كيف كانوا يدعون إلى قومهمو  لو رجعنا إلى زمن األنبياءو  نعيش فيه

 .ارزق أهله من الثمرات "و  اجعل هذا البلد أمنا
 .ثم اكتب عنوان القصة على السبورة (دعاء طفلة)وهو  موضوعنا لهذا اليوم يعرض لنا صورة من صور الدعاء لآلخرينو  

 دقيقة(20) :العرض
 :فتح القصة على الصفحة األولى ثم يقول لهمالتالمذة يطلب من  :المعلم

 التالمذةدوء داخل الصف ثم يقف المعلم أمام الحفاظ على الهو  انتبهوا سأقرأ القصة وعليكم االنتباه في إثناء القراءة 
 التركيز على مخارج الحروف في إثناء القراءة كذلك رفع الصوتو  يقرأ القصة قراءة أنموذجية أي يراعي عالمات اإلعرابو 
لى في أثناء القراءة للتأكد من متابعة التالمذة عالتالمذة أخرى لمتابعة و  يرفع نظره بين لحظة، خفضه بحسب الحاجةو 

قراءة القصة قراءة التالمذة بعــدهـا يـطـلب من أحد ، و بعد االنتهاء من قراءة القصة يقرئها مرة أخرى، و مجريات القصة
 .جهرية

 .في وسط الصفالتالمذة يقف التلميذ الذي يقرأ أمام  :التلميذ 
  .طاء التي قد وقع فيها التلميذ الذي يقرأتصحيح األخو  في إثناء قراءة التالمذة للموضوع يشدد المعلم على متابعة اآلخرينو  

 :المناقشة
القصة يطرح عليهم بعض األسئلة الشفهية من القصة بحيث تكون إجابتها موجودة في التالمذة للتأكد من فهم  :المعلم

 :القصة منها مثالً 
 ؟متى تدعوا سمارة  .1
 .كل يوم عندما تستيقظ من النوم :تلميذ 
  ؟دعاءأين تذهب عندما تنتهي من ال .2
  .تستعد للذهاب إلى المدرسة :تلميذ 
 .بارك اهلل فيكم، و أحسنتم جميعاً  :المعلم 

 :معالجة الصعوبات
 من خالل كتابة بعض الجمل التي توجد في كلماتها التاء المربوطة على السبورة مثل: :المعلم

  .( سمارة بنت مهذبة مطيعة1 
 . ( امنح المريض صحة2 
قراءتها ثم التالمذة ثم يطلب من بعض ، بقية الكلمة بالقلم األزرق أو األسودو  المربوطة بالقلم الملونيـكـتب المعلم التاء  

 .يمحو هذه الجمل
 دقائق( 10) :التملية

ثم يطلب منهم إخراج دفاتر ، وضعها داخل الرحلةو  غلق القصصالتالمذة في هذه الخطوة يطلب المعلم من  
يتأكد من جلوسهم الصحيح ثم يطلب منهم كتابة عنوان القصة في الدفاتر و  وازم الكتابةوضعها على الرحلة مع لو  اإلمالء

يقول لهم يجب ترك فراغ للكلمات التي ال تستطيع كتابتها في أثناء قراءتي للمرة األولى و  السنةو  الشهرو  مع تاريخ اليوم
 ؟هل انتم جاهزون للكتابة :ثم يقول لهم، ألنني سأقرأ القطعة مرة أخرى

 : نعمالتالمذة
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بعد االنتهاء من تملية القطعة يعيد قراءتها مرة أخرى حتى و  يبدأ بتملية القطعة كلمة كلمة مع تكرار الكلمة مرة ثانية :المعلم
على أن تكون القراءة في هذه المرة أسرع من األولى ، كتابة الكلمات التي لم يكتبوها في المرة األولىالتالمذة يستطيع 

ثم يطلب منهم غلق ، يتنقل بين التالمذة لكي يكون الصوت واضح لديهم جميعاو  على عالمات اإلعرابمع التأكيد 
 .الدفاتر
 :جمع الدفاتر

 .نظامو  يتبادل التالمذة الدفاتر فيما بينهم بهدوء :المعلم
العرض لتكون يجري تصحيح الدفاتر من لدن التالمذة أنفسهم بعرض القطعة على السبورة أو شاشة  :تصحيح الدفاتر
 في التصحيح على أن تعاد الدفاتر المصححة إلى المعلم لمعرفة مدى قدرتهم على تصحيح أخطاؤهم لهمأنموذج 

بكتابة الكلمات التي اخطؤوا فيها بمعدل ثالث مرات للكلمة الواحدة في صفحة التالمذة مطالبة ، و تنمية ثقتهم بنفسهمو 
  .جديدة
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