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Abstract 

Investigated the current study the causes of poor quality of line with the basic second grade 

students in Jerusalem Elementary School mixed for the Study of the Arabic language, and the study 

sample consisted of four students from the second grade students were randomly selected were 

submitted test them after Oharnahm keep an appointment and prepare for this exam, and to achieve the 

goal of the study the researchers conducting observation and testing on the sample that was selected 

researchers have observed the deterioration of the line when some students through homework Home 

and assigning them inside the classroom solving worksheets within the same group and through their 

writing when solving the questions on the blackboard and to check the veracity of the tool used by the 

researcher were presented to three arbitrators specialists from the faculty of the research topic 

members, but the stability of the tool was used data collection strategies commitment to design Search 

the case study will resort to several sources to gather the necessary data for this study, "which is known 

trinity," and will include sources of documents and data from interviews, in light of the results of the 

study were presented and discussed the following recommendations: 

1) holding training courses for students to learn the basic line of the lowest stage and until the end of 

the upper main stage. 

2) Work to utilize the results of this study authored basic textbooks to increase its effectiveness in 

minimum essential stage. 

3) Review the content written Arabic language primary and secondary phase so that it takes into 

account individual differences among students, regardless of gender (male and female). 

Key words: (poor quality of the line, the second row basic, Jerusalem Elementary School, Arabic 

Aghtna).  

 الملخص 
لمبحــث القــدس اّلساســية المختلطــة أســباب رداءة الخــط لــدى طلبــة الصــف الثــاني األساســي فــي مدرســة تقصــت الدراســة الحاليــة  

ــا العربيــة بعــد أن  لهــم اّلمتحــان تــم تقــديم تــم اختيــارهم عشــوائيا طــالب مــن طلبــة الصــف الثــاني أربعــة ، وتكونــت عينــة الدراســة مــنلغتن
بـــاجراء المالحظـــة واّلختبــار علـــى العينــة التـــي تـــم ان لتحقيـــق هـــدف الدراســة قـــام الباحثــ، و داد لـــذلك اّلمتحــانأشــعرناهم بموعـــده واّلســتع

تردي الخط عند بعض الطلبـة مـن خـالل الواجبـات البيتيـة وتكلـيفهم داخـل الغرفـة الصـفية بحـل أوراق العمـل الباحثان  وقد ّلحظاختيارها 
وللتحقق من صدق األداة التي استخدمتها الباحثة تم عرضـها عند حل األسئلة على السبورة ضمن المجموعة الواحدة ومن خالل كتابتهم 

اسـتراتيجيات جمـع البيانـات التزامـا تـم اسـتخدام  ثبـات األداة، وللموضـوع البحـث على ثالثة محكمين مختصين من أعضـاء هيئـة التـدريس
مع البيانات الالزمة لهذه الدراسة " وهو ما يعرف بالتثليـث"، وستشـتمل بتصميم البحث في دراسة الحالة سيتم اللجوء إلى عدة مصادر لج

 :م التوصيات اآلتيةيتقد تمومناقشتها  الدراسةفي ضوء نتائج الوثائق والبيانات الناتجه عن المقابالت، مصادر 
 األساسية العليا. ( عقد دورات تدريبية للطالب على تعلم الخط من المرحلة األساسية الدنيا وحتى نهاية المرحلة1
 اّلستفادة من نتائج الدراسة في تأليف الكتب المدرسية األساسية لزيادة فاعليتها في المرحلة األساسية الدنيا.  (2
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بحيث يراعى في ذلك الفروق الفردية بين الطلبـة بغـض النظـر  اللغة العربية للمرحلة اّلساسية والثانوية( أعادة النظر في محتوى كتب 3
ناث(.عن الجن  س )ذكور وا 

 )رداءة الخط، الصف الثاني اّلساسي، مدرسة القدس اّلساسية، لغتنا العربية(. :الكلمات المفتاحية
 خلفية الدراسة 

ان مشكلة ضعف التالميذ في الكتابة تأخذ جانبا كبير األهمية من ضعفهم الدراسي حيث انها تشـغل افكـار كثيـرة مـن المدرسـين  
هــذه الظــاهرة بشــكل مــزمن تالحــق التالميــذ حتــى وصــول الطــالب إلــى الدراســة بالجامعــة وهنــاك فــي بعــض كتابــات وأوليـاء األمــور وتبقــى 

التالميذ بشكل ملحوظ وهذه األخطاء تؤثر في عكس الصورة التي يعاني منها التالميذ في المدارس ان معرفة الكتابة الصحيحة للكلمـات 
يــر عمــا يجــول فــي خــاطر الكاتــب بشــكل مفهــوم وواضــح والكتابــة الصــحية والخــط الواضــح تعتبــر ذات اهميــة بالغــة فــي القــدرة علــى التعب

 يعكسان قدرة صاحبهما وذوقة السليم وهي وبالتالي مساعدة القارىء على فهم الحقاق والخروج بنتائج مثمرة. 
فـي المـواد األخـرى ّلن هـذا بـدورهم طلبة المدارس ضعفا في اكتساب مهارات الكتابة السليمة في اللغة العربية والتحصيل يواجه  

ينعكس على نتائجهم وهنالك الكثير من الطلبة يواجهون مشاكل في تعلم اللغة العربية لما تتميز به عـن بقيـة اللغـات األخـرى فيمـا يتعلـق 
ة أو فــي أضــف إلــى ذلــك أن شــكل الحــرف يختلــف بــاختالف موقعــه فــي أول الكلمــ أو منفصــآ برســم الحــروف فقــد يكــون الحــرف متصــآ

 (.2014)عاشور والحوامده،  وسطها أو في أخرها
 * متى يبدأ الطفل بتعليم الكتابة* 

وذالــك لصــعوبة الفصــل بــين تعلــيم الكتابة،والتلميــذ  يــرى بعــض المــربين أن تعلــم القــراءة يســير جنبــا إلــى جنــب مــع تعلــم الكتابــة، 
رســم الكلمــات وحروفهــا ، ولكــن ثبــت حاليــا عــن طريــق إجــراء التجــارب المبتــدئ الــذي يــتعلم القــراءة قصــدا، يــتعلم أيضــا بطريقــة عرضــية 

 المستندة على اإلحصاء أن تعلم القراءة يسبق تعلم الكتابة وأن مراحل تعلم اللغة أربع:
 اّلستماع. -1
 مرحلة تعلم المحادثة. -2
 مرحلة تعلم القراءة. -3
 (.2002)عبدالرحمن ومحمد  مرحلة تعلم الكتابة.-4

فـال بــد مـن الموازنـة بـين العمليتـين )عمليــة  أيضـا أن تقـدم الطفـل فــي تعلـيم القـراءة أسـرع بكثيـر مــن تقدمـه فـي تعلـم الكتابـة ، * كمـا ثبـت
 تعليم القراءة وعملية تعليم الكتابة( لضمان اّلنسجام والتوافق التامين بينهما.
ة، وقبـل الكتابـة علـى الـورق يستحسـن إتاحـة الفرصـة لألطفـال * ويستحسن بأن ّلتسبق عملية القراءة بأكثر مـن شـهر واحـد عمليـة الكتابـ

 للكتابة على الرمل أو على األلواح وتركهم يرسموا ما يشاءون من الخط المائل والمستقيم.
ر نالحظ أن الكتابة في بداية األمر تبدأ بالخط الكبير فـال بـد للمعلـم أن يكـون صـبورا علـى الطـالب ألنـه مـع مـرور الـزمن فإنهـا تصـغ *

 (.2003) سليمان واخرون  شيئا فشيء
 أهداف الكتابة * *

جدا في تقدم البشرية وتكاملها فان اعتبرت اللغة الحد الفاصل بين اإلنسان والحيوان فان الكتابـة تعتبـر  آمهم آلكتابة لها دور لإن  
فـي األذهـان وتسـاعد علـى انتقالهـا مـن فـرد إلـى الحد الفاصل بين الحضارات التاريخية ومجتمعات ما قبل التاريخ ألنها تضمن استقرارها 
 فرد ومن جيل إلى جيل دون أن يتعر قل اّلنتقال بسبب بعد المسافة واختالف األزمنة.

 * كيفية تذليل الصعوبات التي تعترض الطفل في تعليم الكتابة *
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الكتابـة أيضــا وذلـك عــن طريـق رســم  حـاول بعــض المـربين ومــنهم جـون لــوك بطريقتـه المعروفــة بطريقـة اّلقتفــاء تـذليل صــعوبات 
الحــروف والكلمــات بــنقط صــغيرة ثــم يكلــف التالميــذ بــإمرار أقالمهــم عليهــا حتــى تنطبــع أيــديهم علــى األوضــاع الصــحيحة لهــا ويســتطيعوا 

 كتابتها وحدهم بسهولة وفي شيء من الدقة.
 -:أما واجب معلم الكتابة في تذليل الصعوبات يتم بما يلي 
 كتابة واأللعاب واألشغال اليدوية التي يقوم بها األطفال ( الربط بين ال1
 ( استخدام الطباشير في كتابة الكلمات ثم التدرج منه إلى قلم الرصاص.2
 ( استخدام األلواح السوداء ليكتب عليها األطفال ثم يمحون كتابتهم حتى تتمرن أيديهم على الكتابة.3

اخضــر والســبب أن اللــون األســود يــذكر الطلبــة بــالكوابيس المزعجــة ، يــؤثر علــى العــين ، مــع التقــدم العلمــي أصــبح لــون اللــوح  :مالحظــة
 (.2003)القضاه، يؤدي إلى تعتيم غرفة الصف 

 * وضعية الجسم أثناء الكتابة *
جلسـات إن اتخاذ وضـعية معينـة عنـد الكتابـة والجلسـة الجيـدة تسـاعد علـى الكتابـة الجيـدة أو تسـهل عمليـة الكتابـة حيـث أثبتـت ال 

 الرديئة التي يتعودها التلميذ تسبب انحناء في العمود الفقري عدا اإلضرار الصحية التي تصيب العين. 
 الوضعية الجيدة أثناء الكتابة * *
 إن يجلس التلميذ مقابل المنضدة بصورة معتدلة بحيث تمس قدماه األرض. -
 واطرافة مستقرة عليها أيضا أثناء الكتابة.أن تكون المنضدة من اّلرتفاع بحيث يجلس التلميذ منتصبا  -
 وضعية اليد أثناء الكتابة ومسك القلم * *

درجـة( كمـا ينبغـي  45يجب أن تكون يد التلميذ بكاملها غير بعيدة عن مستوى الورقة ويمكن أن تنحـرف بصـورة عامـة بمقـدار ) 
الكتابــة أن تكــون األنامــل مســتندة علــى األظفــار وربمــا تســتند اليــد  أن ّل يتحــرك الرســغ أثنــاء الكتابــة كثيــرا. وأحســن وضــعية لألنامــل أثنــاء

 (.2005)ابو مغلي وسالمة،  على القسم األول من اإلصبع الصغير
 * العوامل التي تسبق تعلم الكتابة **

 :قبل أن يتعلم الطفل الكتابة ّل بد أن نساعده على تنمية األمور التالية
ة تسهل حركة اليـد وانسـيابها بنعومـة علـى الـورق ومـن التـدريبات التـي ينصـح بهـا لتقويـة وهذه الخطو  :تنمية العضالت الصغرى -1

 :العضالت الدقيقة وخاصة اإلبهام والسبابة واإلصبع األوسط ما يلي
غالق قبضة اليد. -  استمرارية فتح وا 
 الضغط بأصابع اليد على جسم صلب.  -
 تثبيت الخرز في خيوطه.ربط وفك رباط الحذاء. -

 ي األصابع بانتظام.ثنـــــ  
يبصـر اإلنسـان فتنتقـل الصـور إلـى الشـبكية التـي تقـوم بنقلهـا عبـر العصـب البصـري إلـى مركـز  :تنمية التآزر البصـري واليـدوي -2

اإلبصـار ثـم تنقـل مــن هـذه المراكـز إلـى المراكــز الحركيـة بـالمخ فيصــدر تعليماتـه إلـى األعصـاب المتصــلة باليـد لتـتم الكتابــة أو 
 :النطق ليتم الكالم.ولتحقيق التآزر ينبغي تدريب الطفل على ما يلي األعصاب بجهاز

 ضبط حركات العين للتوافق مع حركة اليد عند الكتابة لمراعاة الكتابة على السطور المحددة ومراعاة حجم الحروف. -
دراك العالقات بينها قب -  ل الشروع بالكتابة والرسم. تدريب العين على التمييز بين الحروف والصور واألشكال وكيفية رسمها وا 
 تدريب األطفال على كيفية تحريك األذرع عند الكتابة لينسجم هذا التحريك ورسم الحرف أو الصورة. -
 تدريب األطفال على تمرير أصابعهم على حروف محفورة على قطع من الخشب أو المعدن. -
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ا شـغوفا بهـا ّل ينفـك عنهـا والـذي يـتعلم الكتابـة بطـرق غيـر الطفل الذي يـتعلم الكتابـة بطـرق سـليمة ينشـا محبـا لهـ:تنمية الدافعية -3
 سليمة ينشا كارها لها عازفا لها مما يعرضه لإلخفاق في تحصيله الدراسي.

  :إن من انجح وسائل إثارة الدافعية الطفل للكتابة النصائح التربوية التالية
 ادر المتعة والسرور لألطفال.توفير المثيرات التربوية الالزمة للكتابة بحيث يكون مصدرا من مص -
اعتماد مبدأ التدرج الوئيد في تعليم األطفال الكتابة بحيث تسـتهل بالرسـامات العشـوائية فالمنظمـة ثـم تقليـد الحـروف ثـم الكلمـات  -

 ثم اّلنطالق في الكتابات الحرة.
 ربط المادة الكتابية بميول األطفال واهتماماتهم.  -
 ن موضوعات الكتابة.الكشف عن الجيد الممتع والمفيد م -
 توفير مواد القرطاسية الالزمة للرسم والكتابة. -
 تعويد الطفل الطرق السليمة في الجلوس على المقاعد بحيث تكون ظهورهم مستندة إلى مؤخرة المقاعد. -
للغــة العربيــة ســمات وخصــائص تميزهــا عــن غيرهــا مــن اللغــات مــن ذلــك تشــابه كثيــر مــن  :فهــم تشــكيالت الحــروف والخطــوط -4

. اسـتعملت )ب،ت،ث/ص،ض/ج،ح،خ/د،ذ/ ر،ز/ ع،غ /س،ش /ف،ق لحروف العربية في رسـمها بشـكل متقـارب كحـروف(ا
الــنقط للتمييــز بــين الحــروف المتشــابهة ولهــذا انقســمت حــروف اللغــة العربيــة إلــى قســمين احــدهما منقــوط واآلخــر غيــر منقــوط 

لمــبهم ومــن الســمات المميــزة ابيضــا اخــتالف طريقــة كتابــة ويوصــف المنقــوط مــن الحــروف بــالمعجم وغيــر المنقــوط بالمهمــل أو ا
حــرف )ع( إذ يختلــف فــي أول الكلمــة عــن الوســط واآلخر.مثــال عاصــم  :الحــرف الواحــد حســب موقعــه مــن الكلمــة ومــن ذلــك

 (.2005)مصطفى ،مصعب ،مزارع ، واسع 
 يها لضبط الحروف والكلمات طبقا لقواعد اللغة.سمات اللغة العربية أيضا )الشكل( واستعمال الفتحة والكسرة والضمة وما إل ومن

 * األسس التربوية التي يجب مراعاتها عند تعليم الطفل الكتابة *
 استمرار تدريب عضالت أصابع الطفل الدقيقة عن طريق األلعاب واألدوات وتركيب المكعبات. -
 .الكتابة بالمعجون وأحواض الرمل الصفية قبل الكتابة على دفاترهم المدرسية -
 تعويد الطفل الكتابة باليد اليمنى  -
 تدريب الطفل على اإلنصات واّلستجابة.  -
 التدرج بتقديم الحروف وتمييزها وكيفية تركيبها قبل القراءة والكتابة. -
 تنمية دافعية الطفل للكتابة ببيان أهميتها له في الحياة. -
)ابـو الحروف التي يكتبها األطفال في بداية األمـر  تعويد الطفل على ضبط حجم الحروف مع تحلي المعلم بالصبر لكبر حجم -

 (2007مغلي وسالمة، 
 المرحلة األولى لتعلم الطفل الكتابة ** 

يعتمد نمو المهارات الكتابية وتطورها على معدل النضج فيمـا يتفـاوت األطفـال فـي قـوتهم علـى التنسـيق بـين حركتـي اليـد والعـين. 
ة أو الجملة عدة مـرات يـدربهم المـدرس علـى تمييـز حروفهـا بأيـة وسـيلة مـن الوسـائل كـالتعرف إليهـا تدريب التالميذ على قراءة الكلم فبعد

من حروف أخرى مكتوبة على السبورة أو لوحات ورقية أو تمييزهـا مـن مجموعـة الحـروف الخشـبية التـي تكـون معلقـة علـى جـدران حجـرة 
صابعهم أو على السبورات الصغيرة بالطباشير أو على الـورق بـأقالم الرصـاص الدراسة.فيشجع المعلم التالميذ على الكتابة على الرمل بأ

 وّل يستخدمون المواد إّل في مرحلة متأخرة.
 يشد على قلم الرصاص أثناء استخدامه./ يستعمل األدوات البسيطة  :سبع سنوات -
 ثر انسجاما.تزداد سرعة أداء الطفل في الكتابة وتصبح حركة اليد والعين أك - :ثمان سنوات -
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 تتحسن طريقة مسك القلم واألدوات األخرى واستعمالها. - 
 يتقن كتابة جميع الحروف واألرقام بدقة ويسر ويحافظ على الكتابة على السطر والمسافات بين الكلمات  - 
 * تفاوت في إتقان مهارة الكتابة  :تسع سنوات -
 (.2003)سليمان واخرون، غاية* الكتابة تصبح في هذه المرحلة وسيلة وأداة وليست  

ويعرف اّلمالء فن رسم الكلمات فـي العربيـة عـن طريـق التصـوير الخطـي لالصـوات المنطوقـة، واّلمـالء مـن الركـائز اّلساسـية  
 (.2006للتعبير الكتابي وانه سبب في صعوبة القراءة المكتوبة )الهاشمي، 

فهومه الـى رمـوز مكتوبـة علـى ان توضـع هـذه الحـروف فـي مواضـعها ويعرف اّلمالء ايضآ بأنه تحويل اّلصوات المسموعه الم 
 (.2014الصحيحه من الكلمة، ويعد اّلمالء مقياسآ دقيقا لمعرفة المستوى الذي وصل اليه المتعلمون في تعلمهم )عاشور والحوامده، 

حسب مرورها باألذهان وهذه الرموز الدالة على األصوات ب -الرموز البصرية واللمسية-رسم الحروف والحركات :الكتابةب ويقصد
 ر.تعبر عن المعاني واألفكار التي يراد نقلها إلى الغي

ويـــرى الباحثـــان بـــأن اّلمـــالء قـــدرة تمكـــين الطلبـــة مـــن رســـم الحـــروف بشـــكل واضـــح ومقـــروء والقـــدرة علـــى التعبيـــر عـــن افكـــارهم 
 هم ويعتمدون على انفسهم ويسهل التعامل مع المعلمين.بوضوح وبالتالي يقوي شخصيتهم ويجعلهم مستقلين بذوات وارائهمومشاعرهم 
الكتابة ضرورية في الحياة اليومية فال يستطيع أي شخص يريد التعلم دون أن تكون لديـه مهـارة الكتابـة ونالحـظ أن هـذه وتعتبر  

بر مهارة الكتابـة هـي المهـارة التـي تتجسـد المهارة ّل تقتصر على معلم اللغة العربية فقط ألنها تشمل جميع المناهج والمواد الدراسية ، تعت
فيها كل المهارات األخرى فعندما يطلب من المتعلم كتابة موضوع ما عليه أن يراقب قواعد النحـو والمفـردات و اإلمـالء ووضـع كـل ذلـك 

مـن اجـل تنميـة  ضمن إطار يحتوي على عالمات ترقيم وتنقيط صحيحة ويمكن أن تستخدم برامج معالجة النصوص ومعهـا مـدقق إمـالء
ضـــرورة أن يكتـــب الطالـــب بلغـــة ســـليمة خاليـــة مـــن األخطـــاء اإلمالئيـــة وان يســـتخدم األســـلوب الـــذي يـــراه مناســـبا لتشـــجيع و  مهـــارة الكتابـــة

الطــالب وتــوجيههم الوجهــة الســليمة ليصــبحوا قــادرين علــى الكتابــة. تبــين أن هنالــك نســبة كبيــرة مــن الفتيــات ّل تقــرأ وهــذا يــدل علــى عــدم 
هــذا فــد يكــون ناجمــا مــن عــدم وجــود اإلمكانيــات  اّلهتمــاممــام بتعلــيم المــرأة قبــل عــدة ســنوات بعكــس مــا هــو عليــه الحــال اآلن وعــدم اّلهت

أن الطالب في هذه المرحلة مـن العمـر يتـأثرون بمـا يشـاهدون بشـكل مباشـر وقـد يطبقـوه إلـى منظومـة  والظروف المناسبة لتعليم الفتيات،
 (.2005فى، )مصطأفكارهم وتصوراتهم 

ســباب رداءة الخــط لــدى طلبــة المرحلــة اّلساســية علــى وجــه العمــوم والالمــالء وقــد أورد األدب التربــوي عــدة دراســات تعّرضــت أل 
( والتــي هــدفت الــى هــدفت إلــى بنــاء برنــامج تعليمــي متعــدد الوســائط لمعالجــة األخطــاء 2009الظفيــري ) علــى وجــه التحديــد ومنهــا دراســة

فــي كتابــة الهمــزة لــدى طلبــة المرحلــة المتوســطة العليــا فــي دولــة الكويــت وفــق مــنهج الــتعلم الــذاتي، ولقــد تكونــت عينــة اإلمالئيــة الشــائعة 
( مـدارس فـي منطقـة الجهـراء، بحيـث تـم اختيـار ثـالث مـن 6( طالًبـا وطالبـة مـن طلبـة الصـق التاسـع، مـوزعين علـى )120الدراسة من )

( طالًبا وطالبة بالطريقة العشوائية أيًضـا مـن كـل مدرسـة 20ريقة عشوائية، كما تم اختيار )مدارس الذكور، وثالث من مدارس اإلناث بط
مــن المــدارس الســت، وتحقيًقــا لهــذا الهــدف أعــّد الباحــث اختبــاًرا إمالئًيــا يتناســب مــع محتــوى المــادة المــراد تدريســها للتعــرف علــى األخطــاء 

النتائج إلـى أن معظـم األخطـاء الشـائعة تقـع فـي مهـارة كتابـة الهمـزات، بحيـث إن "  اإلمالئية التي يقع فيها طلبة الصف التاسع، وأشارت
%(، تليهـا " مهـارة كتابـة الهمـزة مـع ألـف 97.4بلغـت النسـبة ) إذمهارة كتابة الهمزة المتطرفة وقبلها كسر"حصلت على أعلى نسبة خطـأ 

 %(.4.2ارة كتابة الالم القمرية" وبنسبة خطأ )%(، في حين كانت أقل نسبة خطأ في " مه91.2اّلثنين" وبنسبة خطأ )
تعــرف أثــر تعلــيم القــراءة بــدائرة األســئلة فــي تجنــب الخطــأ اإلمالئــي لطــالب الصــف  دراســة هــدفت الــى(، 2012جــاراهلل )واجــرى  

افظـة ميسـان فـي جمهوريـة الخامس اّلبتدائي، ولقد قـام الباحـث باختيـار العينـة عشـوائًيا مـن مدرسـة بنـت الكرامـة اّلبتدائيـة للبنـين فـي مح
ق وبنحو عشوائي أيًضا وقد تألفت دراسته من مجموعتين تجريبية وضابطة بحيث اختار شعبتين من شعب الصف الخامس ووزعهـا االعر 

ـــة مـــن ) ـــا، بواقـــع )45علـــى مجمـــوعتي الدراســـة، تألفـــت العين ـــا فـــي المجموعـــة التجريبيـــة، و)24( طالًب ـــا فـــي المجموعـــة 25( طالًب ( طالًب
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بطة، ولتحقيق الهدف من الدراسـة أعـّد الباحـث نصوًصـا إمالئيـة لتـدريس القـراءة، وخطـًط تدريسـية لتـدريس طلبـة المجمـوعتين، وقـام الضا
بتـــدريس طلبـــة المجموعـــة التجريبيـــة باســـتعمال دائـــرة األســـئلة فـــي القـــراءة، ودّرس طلبـــة المجموعـــة الضـــابطة بالطريقـــة اّلعتياديـــة، وبعـــد 

قــام بإعــداد نــّص إمالئــي ّلختبــار الطلبــة، وقــد أســفرت النتــائج عــن تفــّوق طلبــة المجموعــة التجريبيــة التــي درســت اّلنتهــاء مــن التجربــة 
 باستعمال دائرة األسئلة في تعليم القراءة على طلبة المجموعة الضابطة. 

والكتابـة، ومعرفـة  ( الـى استقصـاء قـدرة طلبـة الصـف الثالـث اّلساسـي علـى القـراءةBouchard, 2002وهـدفت دراسـة بوشـارد )
 32طالبــا واّلنــاث 28الشــائعة لــديهم، ولقــد تكونــت عينــة الدراســة مــن شــعبتين مــن الصــف الثالــث اّلولــى مــن الــذكور وعــددها  اّلخطــاء

بـة طالبة، وقد توصلت نتائج الدراسة الى ان هناك عالقة موجبة ودالة إحصائيآ بين قدرة الطلبة على القراءة والتهجئة وقدرتهم علـى الكتا
 اّلمالئية، واظهرت النتائج وجود عالقة بين التحصيل العام والقدرة على الكتابة، بينما اظهرت الدراسة عدم وجود عالقة بين القـدرة علـى

 الكتابة ومتغير الجنس. 
ــذاتي والوقــائي فــي تصــويب األخطــاء2011المجمعــي ) واجــرت  ( دراســة هــدفت إلــى تعــرف أثــر اســتعمال اإلمــالء اإلســتباري وال

بشــكل قصــدي ثــالث شــعب مــن طالبــات الصــف الثــاني المتوســط بمدرســة متوســطة الجــواهري  العينــةاإلمالئيــة، وقامــت الباحثــة باختيــار 
( طالبــة فــي الشــعبة )أ( والتــي تمّثــل 32( طالبــة بواقــع )93للبنــات فــي مدينــة بعقوبــة فــي جمهوريــة العــراق، حيــث بلــغ عــدد أفــراد العينــة )

( طالبـة فـي الشـعبة )ب( لتمثـل المجموعـة التجريبيـة الثانيـة التـي صـوبت 32ولى التـي صـوبت األخطـاء ذاتًيـا، و)المجموعة التجريبية األ
( طالبــة فــي الشــعبة )ج( لتمثــل المجموعــة التجريبيــة الثالثــة والتــي صــوبت األخطــاء اإلمالئيــة اســتبارًيا، 29األخطــاء اإلمالئيــة وقائًيــا، و)

التجريبية األولى على طالبات المجموعة التجريبية الثانية، وكان الفرق ذا دّللـة إحصـائية عنـد مسـتوى  ولقد بينت النتائج تفوق المجموعة
(، وتفــّوق طالبــات المجموعــة التجريبيــة األولــى علــى طالبــات المجموعـــة التجريبيــة الثالثــة، وكــان الفــرق ذا دّللــة إحصــائية عنـــد 0.05)

بين متوسط تحصيل طالبات المجموعـة التجريبيـة الثانيـة وبـين متوسـط تحصـيل طالبـات  (، وبينما ّل يوجد فرق بين0.05مستوى دّللة )
 المجموعة الضابطة في اّلختبار اإلمالئي البعدي، لصالح المجموعة التجريبية.

 :اهمية الدراسة
 أفكـارهمتعبيـر عـن أهمية هذا البحث للوصول لحل ظاهرة المعاناة الواضحة التي يعيشها الطالب من خالل العجـز عـن التكمن  

مشــافهة وكــذلك مــن خــالل اّلمتحانــات التــي يقــدموها وهــذا ســيؤدي إلــى مشــاكل أخــرى حيــث أن الطالــب الــذي ّل يــتقن البالكتابــة أو حتــى 
 كتابة أو قراءة اللغة العربية لن يتمكن من دراسة المواد األخرى أو اإلجابة على أسئلة اّلمتحانات لبقية المواد.

الء فــي اللغــة العربيــة كونــه يوفــق بــين القــراءة والكتابــه عــن طريــق رســم الحــروف وترتيبهــا وبالتــالي يؤديــالى فهــم وتبــرز اهميــة اّلمــ
 (.2010المعاني )اّللوسي، 

فـي حيـاة األفـراد فـي المجتمـع بشـكل عـام وفـي حيـاة الطـالب الكتابـة واّلمـالء وبسبب التقـدم الـذي يشـهده األردن، ونظـرًا ألهميـة  
فقــد رداءة الكتابــة وضــعف اّلمــالء تناولــت هــذا الموضــوع فــي " حــدود علــم الباحثــان " حــول  التــي دراســاتقلــة الب بشــكل خــاص، وبســب

القدس اّلساسية المختلطـة لدى طلبة الصف الثاني األساسي في مدرسة  وضعف اّلمالء جاءت هذه الدراسة لمعرفة أسباب رداءة الخط
  لمبحث لغتنا العربية".

علـى تعلــم مــن المـواد الضـرورية والهامـة التــي تـربط الفـرد بـالمجتمع، والــذي يشـجع الفـرد الكتابـة واّلمـالء عـُد ت: لتهاواســ  مشـكلة الدراسـة
الطلبــة ، وتـأتي هــذه المشـكلة لتظهـر مـدى افتقـار الكتابـة واّلمـالء فـي جميـع امـور الحيـاة وخاصـة فـي المرحلـة المدرسـية ومنهـا اّلساسـية

أظهــرت كثيــر مــن الدراســات  ، وقــدالكتابــة واّلمــالء فــي مســاق اللغــة العربيــةوتوضــيح أهميــة  ي المــدارسفــ والكتابةةةللضــعف فــي اّلمــالء 
. ومــن هنــا فــإن (2009/الظفيــري،2012/ بوشــارد، 2012/ جــاداهلل،  2011المجمعــي،)الكتابــه واّلمــالء فــي مــادة اللغــة العربيــة  أهميــة

القـدس لـدى طلبـة الصـف الثـاني األساسـي فـي مدرسـة  وضـعف اّلمـالء لخـطأسـباب رداءة ا"  تـتلخص فـي معرفـة تحـاول مشكلة الدراسـة
 -:اّلتية،وتهدف هذه الدراسة الى اّلجابة عن اّلسئلة " لمبحث لغتنا العربيةاّلساسية المختلطة 
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 ن؟هل يعتبر إتقان اللغة )الخط(مسؤولية معلم اللغة العربية أم هي مسؤولية مشتركة بين جميع المعلمي السؤال اّلول:
 هل يؤثر المستوى التعليمي لألب أو األم في الحد من تردي الخط عند الطلبة ؟السؤال الثاني: 
 هل لعدد الساعات التي يقضيها الطالب أمام التلفاز دور في هذا الضعف اإلمالئي ؟السؤال الثالث: 
 ة الحد من هذه الظاهرة ؟هل تسهم متابعة اآلباء وأولياء األمور لشؤون أبنائهم في المدرسالسؤال الرابع: 

 هل يسهم التلفاز في رقع مستوى التعليم لدى الطلبة؟ -السؤال الخامس: النتائج المتعلقة باإلجابة عن
تحويـل اّلصـوات المسـموعه المفهومـه الـى رمـوز مكتوبـة علـى ان توضـع هـذه الحـروف  بأنـهويعـرف اّلمـالء ايضـآ  التعريفات االجرائية:

الكلمـــة، ويعـــد اّلمـــالء مقياســـآ دقيقـــا لمعرفـــة المســـتوى الـــذي وصـــل اليـــه المتعلمـــون فـــي تعلمهـــم )عاشـــور فـــي مواضـــعها الصـــحيحه مـــن 
 (.2010والحوامده، 

الدالة على األصوات بحسب مرورها باألذهان وهذه الرموز  -الرموز البصرية واللمسية-رسم الحروف والحركات :الكتابةب ويقصد
 ر.نقلها إلى الغيتعبر عن المعاني واألفكار التي يراد 

 باّلتي:نتائج الدراسة  تتحدد: حدود الدراسة
 . اقتصرت الدراسة على مادة اللغة العربية للصف الثاني اّلساسي.1
 .ومالئمة األداة المستخدمة لقياس ما أعدت لقياسهالقدس اّلساسية المختلطة على مدرسة . اقتصرت الدراسة 2

طـالب مـن طلبـة الصـف  اربعـةهـذه المجموعـة مـن  تعشـوائيا وتكونـ ة مـن مجموعـة مـن الطلبـةعينـة الدراسـ تـم اختيـار: مجتمع الدراسة
 بعد أن أشعرناهم بموعده واّلستعداد لذلك اّلمتحان. لهم اّلمتحان وتم تقديمالثاني 

تـردي الخـط عنـد  اوقـد ّلحظـ باجراء المالحظة واّلختبار على العينة التـي تـم اختيارهـاان لتحقيق هدف الدراسة قام الباحثو : أداة الدراسة
بعض الطلبة من خالل الواجبـات البيتيـة وتكلـيفهم داخـل الغرفـة الصـفية بحـل أوراق العمـل ضـمن المجموعـة الواحـدة ومـن خـالل كتـابتهم 

 عند حل األسئلة على السبورة.
 .تصين من أعضاء هيئة التدريستم عرضها على ثالثة محكمين مخ انوللتحقق من صدق األداة التي استخدمها الباحث: صدق األداة
 ثبات األداة

 استراتيجيات جمع البيانات 
التزامــا بتصــميم البحــث فــي دراســة الحالــة ســيتم اللجــوء إلــى عــدة مصــادر لجمــع البيانــات الالزمــة لهــذه الدراســة " وهــو مــا يعــرف  

 :بالتثليث"، وستشتمل مصادر البيانات على
حالة التي ستتم دراستها.ومن األمثلة على تلك الوثائق: المؤهالت العلمية الوثائق التي ستوفر معلومات عن خلفية ال .1

 للمشاركات، شهادات الخبرة
 البيانات المباشرة التي ستصدر عن المشاركين. .2
 البيانات التي مصدرها الباحث نفسه والناتجة عن المقابالت والمشاهدات التي سيجريها. .3

 الباحث فرصة جيدة لالستماع إلى مالحظات المشتركات وتحليلها بشكل  ستوفر المقابالت التي سيجريها :المقابالت
 تفصيلي. وأما الغاية من المقابالت فهي التوصل إلى فهم عميق إلدراك المشاركين لمفهوم رداءة الخط.

 سيتم إجراء جلسات متعددة من المشاهدات للمشاركين في الدراسة، وتسجيل المالحظات لما يقمون به  :المشاهدات
 من أنشطة لها عالقة بنظرتهم لمفهوم رداءة الخط.
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 نتائج الدراسة ومناقشتها
القــدس لــدى طلبــة الصــف الثــاني األساســي فــي مدرســة  وضــعف اّلمــالء أســباب رداءة الخــطهــدفت هــذه الدراســة إلــى معرفــة "  

 سل أسئلتها." وفيما يلي عرض لنتائج الدراسة وفقًا لتسل لمبحث لغتنا العربيةاّلساسية المختلطة 
هل يعتبر إتقان اللغة )اإلمالء(مسـؤولية معلـم اللغـة العربيـة أم هـي مسـؤولية مشـتركة : اّلولالنتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال 

 بين جميع المعلمين؟
مـثال علـى ضـرورة  التـاريخ والتربيـة اإلسـالمية اّل بد لنا من القول أننا بحاجة إلى عدم التهاون في هذه المسالة وان يركـز معلمـو  

أن يكتــب الطالــب بلغــة ســليمة خاليــة مــن األخطــاء اإلمالئيــة وان يســتخدم األســلوب الــذي يــراه مناســبا لتشــجيع الطــالب وتــوجيههم الوجهــة 
 السليمة ليصبحوا قادرين على الكتابة.
 الحد من الضعف اإلمالئي ؟ هل يؤثر المستوى التعليمي لألب أو األم من -:السؤال الثانيالنتائج المتعلقة باإلجابة عن 

لقد تبـين أن هنالـك نسـبة كبيـرة مـن اآلبـاء يقـرؤون ويكتبـون بمعنـى أنهـم مـن فئـة المتعلمـين والـذي يفتـرض فـيهم أن يـؤثروا فـي أبنـائهم *  
األميــة الثقافيــة  ويســاعدوهم فــي الواجبــات المدرســية إّل أن الواقــع غيــر ذلــك إذ أن األميــة ّل تعنــي مــن ّل يقــرأ أو ّل يكتــب ولكنهــا تعنــي

 بحيث ّل يكون الشخص قادرا على التفاعل مع المواقف الحياتية المختلفة فليس كل من يقرأ متعلما.
ا * أما المستوى التعليمي لالم فقد تبين أن هنالك نسبة كبيرة ّل تقرأ وهذا يدل على عدم اّلهتمام بتعليم المرأة قبـل عـدة سـنوات بعكـس مـ

 م اّلهتمام هذا فد يكون ناجما من عدم وجود اإلمكانيات والظروف المناسبة لتعليم الفتيات.هو عليه الحال اآلن وعد
 هل لعدد الساعات التي يقضيها الطالب أمام التلفاز دور في هذا الضعف ؟ -السؤال الثالث:النتائج المتعلقة باإلجابة عن 

لفاز تفوق على أربع ساعات يوميا وهـذا مؤشـر خطيـر خاصـة إذا مـا * لقد تبين أن عدد الساعات التي يقضيها الطالب أمام شاشات الت
أخذنا بعين اّلعتبار تدني مستويات البرامج التلفازية بشكل عام كما أن الطالب في هذه المرحلة من العمر يتأثرون بمـا يشـاهدون بشـكل 

 مباشر وقد يطبقوه إلى منظومة أفكارهم وتصوراتهم.
 هل تسهم متابعة أولياء األمور لشؤون أبنائهم في المدرسة الحد من هذا الضعف ؟ -السؤال الرابع: النتائج المتعلقة باإلجابة عن

دراكهـم المسـؤولية الملقـاة علـى كـاهلهم تجـاه  لقد تبين أن نسبة كبيـرة مـن اآلبـاء ّل يتـابعون أبنـائهم فـي دراسـتهم إمـا لعـدم تقيـدهم وا 
 وتقل إمكانية المتابعةأبنائهم أو ّلنشغالهم بأمور الحياة المختلفة 

 هل يسهم التلفاز في رقع مستوى التعليم لدى الطلبة؟ -السؤال الخامس: النتائج المتعلقة باإلجابة عن
 -:في التعليم فقد أظهرت عدة نتائج وهي از* أما نتائج الدراسات حول استخدام التلف

 ظيم له.أحسن التخطيط أو التن اذاأكثر فائدة  ازالتعليم باستخدام التلف -
 قيام الطالب بتدوين بعض المالحظات أثناء العرض يقلل من كفاءة عملية التدريس. -
 تأثير البرامج التلفزيونية في طلبة المدارس اّلبتدائية والثانوية أكثر من تأثيره في طلبة الجامعات. -

 التوصيات
 :تيةم التوصيات اآليتقدب انالباحث قامالدراسة ومناقشتها ،  نتائجفي ضوء 

( أن تقــوم المــدارس فــي وزارة التربيــة والتعلــيم بعقــد دورات تدريبيــة للطــالب علــى تعلــم الخــط مــن المرحلــة األساســية الــدنيا وحتــى نهايــة 1
 المرحلة األساسية العليا.

 األساسية الدنيا.  ( العمل على اّلستفادة من نتائج هذه الدراسة في تأليف الكتب المدرسية األساسية لزيادة فاعليتها في المرحلة2
بحيث يراعى في ذلك الفروق الفردية بين الطلبـة بغـض النظـر  اللغة العربية للمرحلة اّلساسية والثانوية( أعادة النظر في محتوى كتب 3

ناث(.  عن الجنس )ذكور وا 
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