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 ترافة استراتيجي أثر تعرؼ ىك الدراسة ىذه مف اليدؼ كاف – الممخص

 ينةمد في الرابع الصؼ طالبات لدل اإلمالئية المفاىيـ بعض تنمية في

 المغة إمالء في الطالبات تحصيؿ متكسط عمى  فاعميتيا تقصي ك الطائؼ

 الصؼ طالبات تـ فقد الدراسة إلجراءات ككفقاؼ األىدا ليذه كتحقيقا .العربية

 في اختباريف اعداد كتـ ،المقرر ) لغتي( إمالئية  مف الكتاب مفاىيـ الرابع

 لالختباريف تصميميا في الباحثة اعتمدت كقد  الناقد. االستماعي االستيعاب

 لقياس  كذلؾ. البدائؿ رباعي متعدد مف االختيار  نكع مف المفردات عمى

 قسميف مف اختبار كؿ  كيتككف اإلمالء،  في الدراسة عينة الطالبات قدرات

 الكممات عمى (اؿ دخكؿ كيضـ ،كالثاني التاء  المربكطة كيضـ :األكؿ

مف   تمميذة (33)  قكاميا عينة عمى ذلؾ تطبيؽ كتـ بالالـ ( المبدكءة 
 لعؿ نتائج عدة إلى الدراسة تكصمت كقد. الرابع بالصؼ التمميذات المقيدات

 المرحمة تمميذات امالء ) رافت ( عمى استراتيجية استخداـ فاعمية أىميا مف

 ضركرة أىميا مف لعؿ تكصيات لعدة الدراسة تكصمت  كما. االبتدائية
 العربية المغة منياج في االىتماـ مف تستحقو ما مالئيةاإل الظكاىر إعطاء

 التدريس كطرائؽ كالكسائؿ كالمحتكل األىداؼ حيث مف العريضة كخطكطو
 االستراتيجيات قياس ميارات عمى المعمميف الطمبة كتدريب. كالتقكيـ

 .المقننة االختبارات صناعة الحديثة ككيفية
 

 -الفكرمة -الدكر  -الجميكر – (استراتيجية ) رافت  :مفتاحية كممات  
 العنكاف.

 

 
 

 .المقدمة1
 كالتطكرات السريعة بالتغيرات فيو نعيش الذم العصر يتميز     

 ليذا األساسية المتطمبات مف فأصبح كافة الحياة مجاالت في الكبيرة

 االجتماعية المكاقؼ مكاجية عمى قادرة مبتكرة عقكؿ إيجاد العصر

قدار تحكطيا التي  الحياة مناحي في المعرفة تطبيؽ عمى مبةالط كا 

 لتربية أكبر جيدا تبذؿ بأف مطالبة المدرسة لذلؾ كأصبحت المختمفة

 أىمية كالبناء كلمغة السميـ كالتفكير الفيـ عمى القادر الكاعي اإلنساف

 التفاىـ، كسيمة فيية الشخصي رمز ألنيا أبنائيا، نفكس في كبرل

 األفكار. كىي لنقؿ كالشعكر كالحس يرلمتفك أداة كىي التعمـ، ككسيمة

 ارتبطت لذا كالمشاعر، األحاسيس تبادؿ في متحدثكىا بيا يتعامؿ التي

التربكيكف فينظركف إلى قكاعد االمالء عمى  كأما  .بحياتيـ عضكيا
أنيا نظاـ لغكم  مكضكعو الكممات التي يجب فصميا كتمؾ التي 

 .[1]تحذؼ ينبغي كصميا كالحركؼ التي تزاد كتمؾ التي 

 

كاإلمالء فرع ىاـ مف فركع المغة العربية كىك مف األسس       
اليامة في التعبير الكتابي فاإلمالء كسيمة لضماف سالمة الكتابة مف 

 . [2]حيث الصكرة الخطية
كيؤدم الخطأ الكتابي في اإلمالء إلى تحريؼ المعنى كغمكض      

ميارة ىامة في التعميـ  الفكرة كليذا تعتبر الكتابة السميمة امالئيا
كضركرة لنقؿ األفكار كالتعبير عنيا كمتابعة أفكار  اآلخريف كاإللماـ 

 بيا.

 املفاهيم بعض جنمية يف رافث ( )ةاسرتاجيجي اعليةف

  الطائف مبدينة االبحدائية املزحلة جلميذات لدى اإلمالئية

  أحمد سميم خصاونةنجوى 

الطائؼ جامعة - التربية كمية - التعميـ كتكنكلكجيا المناىج بقسـ مساعد أستاذ  
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ككؿ حرؼ في المغة العربية لو صكت خاص بو ال يتغير      
مكقعو في الكممة، فإذا تمكف الطالب مف رسـ الحركؼ بأشكاليا 

إنو الصحيحة أك صكرىا المختمفة، كأتقف حركاتيا كضكابطيا، ف
يقتدر عمى التمييز بيف الحركات كحركؼ المد، كأصبح قادرا عمى 
كتابة ما يممى عميو إذا خمت المفة كاأللفاظ مف الصعكبات اإلمالئي 

. كاألخطاء اإلمالئية منتشرة كىناؾ انطباع أنيا أكثر انتشارا في [3]
 األجياؿ الحاضرة عنيا في أجياؿ سمفت.

 الدراسة .مشكمة2

 استراتيجية)رافت ( أثر تعرؼ في الحالية الدراسة مةمشك تتحدد     

 مدينة في الرابع الصؼ طالبات لدل اإلمالئية المفاىيـ تنمية في

 إمالء في الطالبات تحصيؿ متكسط عمى  فاعميتيا تقصي ،ك الطائؼ

 .العربية المغة

 : التالية األسئمة إجابة الحالية الدراسة تحاكؿ
 درجات متكسطات بيف إحصائية لةدال ذات فردية فركؽ تكجد _ىؿ1

 اختبار عمى كالبعدم القبمي التطبيقيف في التجريبية المجمكعة طالبات

 ) رافت( ؟      استراتيجية  إلى تعزل المربكطة التاء في اإلمالء

 درجات متكسطات بيف إحصائية داللة ذات فردية فركؽ تكجد ىؿ -2

 اختبار عمى كالبعدم ميالقب التطبيقيف في الضابطة المجمكعة طالبات

 ) رافت( ؟       استراتيجية إلى تعزل المربكطة التاء في اإلمالء

 درجات متكسطات بيف إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ىؿ -3

 اختبار عمى كالبعدم القبمي التطبيقيف في التجريبية المجمكعة طالبات

 ب )الالـ( ؟ المبدكءة الكممات دخكؿ )اؿ( عمى في اإلمالء

 درجات متكسطات بيف إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ىؿ -4

 اختبار عمى كالبعدم القبمي التطبيقيف في التجريبية المجمكعة طالبات

 ب )الالـ( ؟ المبدكءة الكممات )اؿ( عمى دخكؿ في اإلمالء

 درجات متكسطات بيف إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ىؿ -5

 كالبعدم القبمي التطبيقيف في كالضابطة التجريبية المجمكعة طالبات

 ؟ ككؿ اإلمالء الختبار
  : الدراسة أىداف أ.

 : في الحالية الدراسة أىداؼ تتحدد

 طالبات لدل اإلمالئية المفاىيـ تنمية استراتيجية )رافت( في أثر تعرؼ

 االبتدائي. الرابع الصؼ طالبات لدل الطائؼ مدينة في الرابع الصؼ

 في الطالبات تحصيؿ متكسط رافت( عمى ) استراتيجية فاعمية تقصي

 .االبتدائي الرابع الصؼ طالبات العربية لدل المغة إمالء

 :الدراسة أىمية ب.

 األدب تطمعات مع انسجاميا مف أىميتيا الدراسة ىذه تكتسب  -

 سيما كال العقمية بالقدرات لالرتقاء كجاىدا ساعيا يفتأ ال التربكم الذم

 اآلتي الغد بناة ىـ اليـك المدارس أبناء بأف منو منيا، إيمانا العميا

 لتؤكد الدراسة ىذه كتأتي رجاءىا، األمة عميو تعمؽ الذم كالمستقبؿ

 . التعميمية العممية في المتعمـ دكر عمى

 تقكيـ عممية نتائج عنو تسفر أف  يتكقع فيما الدراسة ىذه أىمية تبدك  -

 أفراد االبتدائي الرابع الصؼ طالبات لدل الناقد االستماعي االستيعاب

 تحتؿ أف يدعك  الذم المستكيات، األمر ىذه بمكغيف الدراسة، كمدل

 تضاىي ،كأف العربية المغة مناىج في أكبر مساحة االستماع ميارة

 اىتماـ.   مف النحك بو يحظى ما الميارة ىذه
 اإلمالء، كقد ميارة كبالذات العربية المغة تدريس عمى القائميف إفادة  -

 في كاإلبداع كالتحميؿ النقد ميارات لغرس المناىج خبراء أنظار تمفت

 بتدريس االرتقاء شأنيا مف التي كفركعيا األخرل العربية المغة ميارات

 .العربية المغة

 المغكية الميارة ىذه سمكؾ الطالبات تكتسب أف الدراسة ىذه تؤمؿ  -

 .المرجكة
 الطمبة؛ بيا يعامؿ التي الكيفية عمى يركز أف الدراسة ىذه تؤمؿ  -

 كالمتعمقة ة،سبالمنا التعديالت كاجراء بينيـ المكجكدة الفردية لمفركؽ

 .عرضيا ككيفية النصكص عرض بطريقة
 :الدراسة حدود ج.

 :التالية الحدكد كفؽ الدراسة اجراء تـ      
 االبتدائي الرابع الصؼ طالبات عمى الدراسة عينة تقتصر      

ق 1433_1432الدراسي لمعاـ الشافي مدارس يف يدرسف المكاتي
 تعمـ التي المطكرة المناىج بداية االبتدائي الرابع الصؼ يشكؿ حيث

 المقركء النص مع التعامؿ عمى تساعد التي اإلمالئية الظكاىر
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 المغكية الميارات تكظيؼ عمى فيو الطمبة اقدار كيتكقع كاستيعابو

 . الكتابة يمارسكف كىـ بفاعمية

 المحددة اإلمالئية الظكاىر عمى الدراسة في القياس يقتصر      

 التعميـ مكاقؼ في لشيكعيا اإلمالء عممية نتاجات أىـ باعتبارىا

 .الحياتي

 غرب الطائؼ في المكجكدة المدارس مف الدراسة عينة اختيار تـ      

 كسيكلة الالزمة االمكانات لتكافر كذلؾ 1433-1432 الدراسي لمعاـ

 . الباحثة قبؿ فم تطبيقيا

 لمظكاىر التاـ االتقاف ىك الصحيح لإلمالء المعتمد المعيار      

 . كتكظيفيا اإلمالئية

 الظكاىر مف ظاىرتيف عمى دراستيا في الباحثة اقتصرت     

 . االبتدائي الرابع الصؼ طالبات تدرسيا التي اإلمالئية

 : الدراسة مصطمحات د.
 مكاضع في سترد التي مصطمحاتال تحديد مف لمباحثة البد     

 .كاالبياـ لمغمكض منعا البحث في مختمفة

: (Role- audience- format- topic raft) رافت(      استراتيجية(
إحدل االستراتيجيات المعرفية، كىى مختصر ألربع كممات عمى  ىي

كفى   .المكضكع -شكؿ العمؿ -المشاىدة لعب األدكار النحك التالي:
تيجية يتعيف عمى الطالب تمثيؿ دكر شخص مف ىذه االسترا

األشخاص أك شيء ما لو عالقة بمكضكع الدرس، كىذا يتطمب مف 
حتى  ت، كتأليؼ بعض المكضكعات األخرل،الطالب تحميؿ المعمكما

يتمكف مف أداء دكر الشخصية المتضمنة في المكضكع مف خالؿ 
ؿ مع النص، تقمص الدكر، كتتميز بإيجابية المتعمـ، كتكفير التفاع

مناسبتيا لتنمية ميارات المغة، مناسبتيا لممراحؿ التعميمية المختمفة، 
كأنو يمكف استخداميا في تعميـ فركع المغة، المختمفة كالنحك 

 كالبالغة، كلكنيا تحتاج تمميذ لو قدرات عقمية نسبيا مدرب عمييا.
 كتابة استراتيجية ىي (.R.A.F.T المكضكع تنسيؽ الجميكر دكر 

 استراتيجية .مختمفة منظكرات مف مكضكع فيـ الطمبة تساعد تيال

R.A.F.T.  تحميؿ عمى الطالب كيشجع مركزة كتابة ميمة يكفر 

 .مختمفة لجماىير كمكجية مختمفة بأدكار يضطمعكف حيف المحتكل

شراكيـ لالختيار بالسماح الطالب يحفز االستراتيجية  ىذا في كا 

 .شخصية بطريقة المكضكع

 االبتدائية: ةالمرحم _
 األساس المنطمؽ تشكؿ دراسية مرحمة: بأنيا  [4]كيعرفيا إبراىيـ     

اليـر  مستكيات أعمى ارتقاء الى كصكالن  الالحقة التعميمية إلى المياديف
 التعميمي.

 مف تبدأ كالتي لمتعميـ القاعدة األساسية :بأنيا [5] عرفيا أحمد     

 إلى مف األكؿ الصفكؼ ثؿتم أم عشرة الثانية إلى السادسة سف

 بالميارات التالميذ تزكيد في كظيفتيا كتتركز االبتدائي السادس

 نمكىـ عمى التالميذ مساعدة في تتبمكر ككذلؾ األساسية كاالتجاىات

 لمكاصمة يؤىميـ العممية أك دخكؿ الحياة مف يمكنيـ الذم المتكامؿ

 التالية. المرحمة في الدراسة
  :االجرائي التعريف .ـى

 كتنتيي االبتدائي األكؿ الصؼ مف أكلية تبدأ دراسية مرحمة ىي     

 في كالتعمـ األكلى لمتعميـ البذرة ، كتشكؿاالبتدائيالسادس  بالصؼ

 الركحية الجكانب جميع متكاممة مف تنمية تنميتو إلى كتسعى الفرد حياة

 .كاالجتماعية كالنفسية كالجسدية كالعقمية

 السابقة .الدراسات3

ككراسات  اإلمالء أىمية تعرؼ إلى [6] كماؿ دراسة ىدفتك   
الخط في إجادة الكتابة، كتنمية الجانب الجمالي لدل طمبة الصفكؼ 
األربعة األكلى في مرحمة التعميـ األساسي في األردف كتكصمت 

 .إلى أىمية اإلمالء الشديدة في مرحمة التعمـ األساسية ةالدراس
تعرؼ أثر تصكر مقترح لمقرر في  إلى [7] ىدفت دراسة حسف     

اإلمالء لمصؼ األكؿ اإلعدادم كدراسة أثره ،كأثر التغذية الراجعة 
في تدريسو  في عالج األخطاء اإلمالئية لدل التالميذ كتكصمت 

ء إلمالئية االباحثة إلى فاعمية ىذا التصكر المقترح في عالج  األخط
 .لدل التالميذ

إلى عالج بعض صعكبات  [8] كىدفت دراسة محمد سعيد     
كتكصمت   اإلمالء كأشارت إلى ضعؼ التالميذ في ميارة اإلمالء
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كانية عالج بعض ىذه األخطاء بالمتابع كالتدريب إمالدراسة إلى 
 .المستمر

إلى التعرؼ عمى مظير   [9]كىدفت دراسة حسف الخميفة     
سبابو لضعؼ المغكم لدل طالب قسـ المغة العربية بكمية التربية ،كأ

كتكصمت الدراسة إلى أف مظاىر الضعؼ في الميارات .كعالجو
الكتابية يتصدر قائمة الضعؼ في الميارات المغكية كعمى رأسيا 

 التعثر بالكتابة اإلمالئية ككثرة ما فييا مف أخطاء.
  أىمية درس اإلمالء : 

يحسب كثير مف المعمميف كالمتعمميف أف درس اإلمالء مف       
ا الدركس الم حدكدة الفاعمية، كأنو ينحصر في حدكد رسـ الكممة رسمن

ا، ليس غير. بيد أف األمر يتجاكز ىذه الغاية بكثير. إذ ثمَّة  صحيحن
غايات أبعد كأكسع مف كقؼ دركس اإلمالء عمى رسـ الكممة الرسـ 
نما ىك إلى جانب ىذا عكف لمتالميذ عمى إنماء لغتيـ  الصحيح، كا 

ثرائيا، كنضجيـ العقمي ، كتربية قدراتيـ الثقافية، كمياراتيـ الفنية، كا 
كىك كسيمة مف الكسائؿ الكفيمة التي تجعؿ التمميذ قادرا عمى كتابة 
الكممات بالطريقة التي اتفؽ عمييا أىؿ المغة، كأف يككف لديو 
االستعداد الختيار المفردات ككضعيا في تراكيب صحيحة ذات 

جعمنا ندرؾ أف الخطأ عمييا. كىذا ما ي  دالالت يحسف السككت
الجممة. كما أنو يدعك إلى  اإلمالئي يشكه الكتابة، كيعكؽ فيـ

االزدراء كالسخرية، كىك يعد مف المؤشرات الدقيقة التي يقاس بيا 
 المستكل األدائي كالتعميمي عند التالميذ. 

 ثانيا :العالقة بين اإلمالء وبقية فروع المغة العربية :  
أداة التعبير لمناطقيف بيا مف كؿ لكف مف ألكاف المغة العربية       

الثقافات كالعمـك كالمعارؼ، كىي كسيمة التحدث كالكتابة، كبيا تنقؿ 
األفكار كالخكاطر، لذلؾ ينبغي أف ندرؾ أنيا كحدة كاحدة متكاممة 
كال يمكف ألم فرع مف فركعيا القياـ منفردنا بدكر فاعؿ في إكساب 

ي معناىا كؿ ما تؤديو ىذه األفرع مجتمعة المتعمـ المغة التي تجمع ف
مف معاف، لذلؾ فإنو مف الضركرة بمكاف أف تنيض بشتى أفرعيا 

البد أف   كي تصؿ إلى المتمقي كما ينبغي، كمف التصكر السابؽ
نتخذ مف مادة اإلمالء كسيمة أللكاف متعددة مف النشاط المغكم، 

ة في الكتابة كالتدريب عمى كثير مف الميارات، كالعادات الحسن
كالتنظيـ، فثمة بعض النكاحي التي ال يمكف فصميا عف درس 

 اإلمالء منيا : 
ػ تعد قطعة اإلمالء ػ إذا أحسف اختيارىا ػ مادة صالحة لتدريب  1

التالميذ عمى التعبير الجيد بكساطة طرح األسئمة كالتمخيص، 
 كمناقشة ما تحكيو مف أفكار كمعمكمات .

اإلمالء القراءة قبؿ البدء في الكتابة كذلؾ ػ تتطمب بعض أنكاع  2
المنقكؿ كالمنظكر، كمف خالؿ قراءة التالميذ لمقطعة فإنيـ   كاإلمالء

يكتسبكف كثيرنا مف الميارات القرائية، ناىيؾ عف تعكيدىـ القراءة 
 الحركؼ، كضبط الكممات بالشكؿ.   الصحيحة مف نطؽ لمخارج

ة بعناية، تككف كسيمة نافعة ػ إف قطعة اإلمالء الجيدة المنتقا 3
 كمجدية لتزكيد التالميذ بألكاف مف الثقافات كتجديد المعمكمات.

ػ يتعكد التالميذ مف خالؿ درس اإلمالء عمى تجكيد الخط في أم  4 
عمؿ كتابي، أضؼ إلى ذلؾ إكسابيـ جممة مف العادات كالميارات 

 األخرل :
افة كتنظيـ الكتابة، كتعكيدىـ حسف اإلصغاء كاالنتباه، كالنظ     

كاستعماؿ عالمات الترقيـ، كترؾ اليكامش عند بدء الكتابة، كتقسيـ 
 الكالـ إلى فقرات  .

 ثالثا ـ األىداف العامة من اإلمالء :  
مف البدييي أف يحدد اإلنساف عند شركعو في العمؿ األىداؼ       

ؿ الالزمة التي تساعده عمى الكصكؿ ألفضؿ الطرؽ، كأنجح الكسائ
نجازه في يسر كسيكلة. كمف  أىداؼ مادة الكفيمة بتحقيؽ العمؿ كا 

  اإلمالء اآلتي : 
ا       تدريب التالميذ عمى رسـ الحركؼ كالكممات رسمنا صحيحن

 مطابقنا لما اتفؽ عميو أىؿ المغة مف أصكؿ فنية تحكـ ضبط الكتابة. 
فنية داؼ السابقة في النكاحي التربكية كالباختصار يمكف حصر األى

 كالمغكية .

حصر التربكيكف  رابعا ـ بعض المشكالت التي تعترض اإلمالء :
كالممارسكف لمعمؿ التعميمي مف خالؿ التطبيؽ الفعمي لدرس اإلمالء 

 المشكالت التي تصادؼ التالميذ، كبعض المتعمميف في اآلتي : 
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 ـ الشكل أو " الضبط ":  1
ػ الفتحة ػ الكسرة ػ السككف (  يقصد بو كضع الحركات ) الضمة     

عمى الحركؼ، مما يشكؿ مصدرنا رئيسنا مف مصادر الصعكبة عند 
الكتابة اإلمالئية. فالتمميذ قد يككف بمقدكره رسـ الكممة رسما 
ا، كلكف ال يككف بكسعو أف يضع ما تحتاجو ىذه الحركؼ  صحيحن

الؼ مف حركات، كالسيما أف كثيرنا مف الكممات يختمؼ نطقيا باخت
ما عمى حركفيا مف حركات، مما يؤدم إلى إخفاؽ كثير مف التالميذ 
في ضبط الحركؼ، ككقكعيـ في الخطأ، كعمى سبيؿ المثاؿ إذا ما 
طيمب مف التمميذ أف يكتب كممة " فىعىؿى " مع ضبط حركفيا بالشكؿ، 
، أك فىًعؿ، أك فىعيؿ، أك فيًعؿ، أك فىٍعؿ  فإنو يحار في كتابتيا ىي : فىعىؿى

 .[10]إلى غير ذلؾ 
 ـ قواعد اإلمالء وما يصاحبيا من صعوبات في اآلتي :  2

                         أ ـ الفرق بين رسم الحرف وصوتو : 
إفَّ كثيرنا مف مفردات المغة اشتممت عمى أحرؼ ال ينطؽ بيا      

كممات، كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ :)عمرك، أكلئؾ، كما في بعض ال
(. فالكاك في عمرك كأكلئؾ، كاأللؼ في مائة، كاأللؼ مائة، قالكا

الفارقة في قالكا، حركؼ زائدة تكتب كال تنطؽ، مما يكقع التالميذ، 
كالمبتدئيف في الخطأ عند كتابة تمؾ الكممات كنظائرىا. ككاف مف 
األفضؿ أف تتـ المطابقة بيف كتابة الحرؼ كنطقو ؛ لتيسير الكتابة، 

 أ، ناىيؾ عف تكفير الجيد كالكقت. كتفادل الكقكع في الخط
 ب ـ ارتباط قواعد اإلمالء بالنحو والصرف : 

لقد أدل ربط كثير مف القكاعد اإلمالئية بقكاعد النحك كالصرؼ،      
تكاجو التالميذ عند كتابة اإلمالء،   إلى خمؽ عقبة مف العقبات التي

قي لمكممة إذ يتطمب ذلؾ أف يعرفكا ػ قبؿ الكتابة ػ األصؿ االشتقا
كمكقعيا اإلعرابي، كنكع الحرؼ الذم يكتبكنو. كتتضح ىذه الصعكبة 
في كتابة األلؼ المينة المتطرفة كفيما يجب كصمو بعد إدغاـ أك 
حذؼ أحد أحرفو، أك ما يجب كصمو مف غير حذؼ، كما يجب 

 إلى غير ذلؾ.  فصمو

 

 

 تطبيقيا   ج ـ تعقيد قواعد اإلمالء وكثرة استثناءاتيا، واالختالف في
إف تشعب القكاعد اإلمالئية كتعقدىا ككثرة استثناءاتيا      

كاالختالؼ في تطبيقيا، يؤدم إلى حيرة التالميذ عند الكتابة، مما 
يشكؿ عقبة ليس مف اليسير تجاكزىا، كليت األمر يقؼ عند ىذا 

ما  بالنا الحد، إذ إف الكبار ال يأمنكف الكقكع في الخطأ اإلمالئي ف
فػمك طػمب مف التمميذ أف يكتب ػ عمى سبيؿ  شئة كالمبتدئيف ؟بالنا

المثاؿ ػ كممة " يقرؤكف " لكجدناه يحار في كتابتيا، بؿ إف المتعمميف 
يختمفكف في رسميا، فمنيـ مف يكتبيا بيمزة متكسطة عمى الكاك 
حسب القاعدة " يقرؤكف "، كمنيـ مف يكتبيا بيمزة عمى األلؼ كىك 

أف اليمزة شبو متكسطة " يقرأكف " كالبعض يكتب الشائع، باعتبار 
ىمزتيا مفردة عمى السطر كما في الرسـ القرآني، كحجتيـ في ذلؾ 
كراىة تكالى حرفيف مف جنس كاحد في الكممة، فيكتبيا " يقرءكف " 

كتعذر كصؿ ما بعد اليمزة بما قبميا، كمثميا   بعد حذؼ الكاك األكلى
رسـ ىمزتيا عمى الكاك حسب كممة " مسؤكؿ "، إذ ينبغي أف ت

القاعدة، ألنيا مضمكمة، كما قبميا ساكف، كالضـ أقكل مف السككف 
كما سيمر معنا، فترسـ ىكذا " مسؤكؿ "، كلكف كما أشرت سابقا يكره 
تكالي حرفيف مف جنس كاحد في الكممة، لذلؾ حذفكا الكاك ككصمكا ما 

 اآلتي : " مسئكؿ "بعد اليمزة بما قبميا فكتبت عمى نبرة، عمى النحك 
  :  ـ اختالف صورة الحرف باختالف موضعو من الكممة 3

تعددت صكر بعض الحركؼ في الكممة، مما أدل إلى إشاعة      
الخطأ عند التالميذ، فبعض الحركؼ تبقى عمى صكرة كاحدة عند 
الكتابة كالداؿ، كالراء، كالزام، كغيرىا، كبعضيا لو أكثر مف صكرة 

لتاء، كالثاء، كالجيـ، كالحاء، كالكاؼ، كالميـ، كغيرىا. كما كالباء، كا
 المثاؿ.   ذكرت ما ىك إاٌل عمى سبيؿ

اف تعدد صكر الحرؼ يربؾ التمميذ، كيزيد مف إجياد الذىف      
أثناء عممية التعمـ، كما يكقعو في اضطراب نفسي، ألف التمميذ يربط 

الشيء الذم يدؿ جممة مف األشياء بعضيا ببعض، كصكرة المدرؾ ك 
عميو، كالرمز المكتكب، فإذا جعمنا لمحرؼ الكاحد عدة صكر زدنا 

        العممية تعقيدنا.  
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 : ( القصار1ـ استخدام الصوائت ) 4
لقد أكقع عدـ استخداـ الحركؼ التي تمثؿ الصكائت القصار      

التالميذ في صعكبة التمييز بيف قصار الحركات كطكاليا، كأدخميـ 
ب المبس، فرسمكا الصكائت القصار حركفنا، فإذا طمبت مف في با

التالميذ كتابة بعض الكممات المضمكمة اآلخر فإنيـ يكتبكنيا بكضع 
كاك في آخرىا مثؿ : ينبعي، يكتبيا التالميذ ينبعكا، كلوي يكتبكنيا ليك، 
كىكذا. ككذلؾ الكممات المنكنة، فإذا ما طيمب مف بعضيـ كتابة كممة 

محمدو (، فأنيـ يكتبكىا بنكف في  : ) محمده أك محمدنا أكمنكنة مثؿ 
آخرىا ىكذا : " محمدف ". كيرجع السبب في ذلؾ لعدـ قدرة التمميذ 

كالحركؼ التي أخذت   عمى التمييز بيف قصار الصكائت "الحركات"
 منيا. 

 :  ـ اإلعراب 5 
كما أف مكاقع الكممات مف اإلعراب يزيد مف صعكبة الكتابة،      

فالكممة المعربة يتغير شكؿ آخرىا بتغير مكقعيا اإلعرابي، سكاء 
ا أـ فعالن، كتككف عالمات اإلعراب تارة بالحركة، كتارة  أكانت اسمن
بالحركؼ، كثالثة باإلثبات، كتككف أحياننا بحذؼ الحرؼ األخير مف 
الفعؿ، كقد يمحؽ الحذؼ كسط الكممة، في حيف أف عالمة جزميا 

تقؿ، كقد يحذؼ الحرؼ الساكف  في : لـ يكف، كالتككف السككف كما 
تخفيفا، مثؿ : لـ يؾ، كغيرىا مف القكاعد اإلعرابية األخرل التي 

 تقؼ عقبة أماـ التمميذ عند الكتابة. 
 خامسا ـ أسباب األخطاء اإلمالئية : 

ترجع أسباب الخطأ اإلمالئي إلى عدة عكامؿ مجتمعة ألنيا      
صح فصميا عف بعضيا البعض، إذ إف متداخمة كمتشابكة كال ي

العالقة بينيا كثيقة الصمة، كال ينبغي أف نمقى بالتبعة عمى عنصر 
   مف ىذه العناصر دكف غيره، كأىميا : ػ

ػ ما يعكد إلى التمميذ نفسو، كما يرتبط بو مف ضعؼ المستكل،  1
كقمة المكاظبة عمى المراف اإلمالئي، أك ضحالة ذكائو أك شركد 

إىمالو كعدـ مباالتو كتقديره لممسؤكلية، أك عدـ إرىاؼ  فكره، أك
 

والفتحة ، فالضمة حركة الواو ،ويقابله الصامت وهو : الحرف، الصائت : حركة الحرف1.

  .والكسرة حركة الياء، حركة األلف

  

المختارة، أك نتيجة لتردده   سمعو عندما يممى عميو المعمـ القطعة
كخكفو كارتباكو، كقد يككف ضعيؼ البصر أك السمع، أك بطيء 

الكممات، أضؼ إلى ما   الكتابة مما يفكت عميو فرص كتابة بعض
ب المماثمة في النطؽ كالكالـ، سبؽ عدـ االتساؽ الحركي، كالعيك 

 كعدـ االستقرار االنفعالي كما يؤكد ذلؾ عمماء النفس كالتربكيكف. 
اإلمالء،  ػ ما يعكد إلى خصائص المغة ذاتيا ممثمة في قطعة2

فأحيانا تككف القطعة المختارة لمتطبيؽ عمى القاعدة اإلمالئية أعمى 
الكممات الصعبة في  مف مستكل التالميذ فكرة كأسمكبا، أك تكثر فييا

شكميا، كقكاعدىا اإلمالئية، كاختالؼ صكر الحرؼ باختالؼ 
" النقط " أك فصؿ الحركؼ   مكضعو مف الكممة، أك نتيجة اإلعجاـ

 ككصميا، كما إلى ذلؾ. 
ػ ما يعكد إلى المعمـ، فقد يككف سريع النطؽ، أك خافت الصكت، 3

كض بالضعفاء أك أك غير معني باتباع األساليب الفردية في الني
المبطئيف، أك ال يميز عند نطقو لمحركؼ بيف بعضيا البعض، 
كخاصة الحركؼ المتقاربة األصكات كالمخارج كقد يككف المعمـ 
ضعيفنا في إعداده المغكم غير متمكف مف مادتو العممية، أك ال يتبع 
أسمكبنا جيدنا في تدريسو، أضؼ إلى أف مدرسي المكاد األخرل قد ال 

رشادىـ إلى الصكاب. يمقكف   باالن إلى أخطاء التالميذ، كا 
   مد عمييا عممية تدريس اإلمالء :سادسا ـ األسس التي تعت 

تعتمد عممية تدريس اإلمالء عمى أسس عامة ال يمكف إغفاليا       
نما يمكف االستفادة منيا، لك أضاؼ إلييا المعمـ خبرتو  أك تجاىميا، كا 

   تنحصر ىذه األسس في اآلتي :بتالميذ كمعرفتو بمادتو، ك 
 : ـ العين 1

العضك الذم يرل بو التمميذ الكممات، كيالحظ أحرفيا مرتبة      
كفقا لنطقيا، كيتأكد مف رسـ صكرتيا الصحيحة، كىى العضك الذم 

كيميزىا عف غيرىا، كلكي ينتفع بيذا العامؿ   يدرؾ صكاب الكممات
بيف دركس القراءة األساس في تدريس اإلمالء، يجب أف يربط 
راسات اإلمالء بعض كدركس اإلمالء، ذلؾ بأف يكتب التالميذ في ك

كىا في كتاب القراءة، مما يحمميـ عمى تأمؿ الكممات أالقطع التي قر 
بعناية، كيبعث انتباىيـ إلييا، كيعكد أعينيـ الدقة في مالحظتيا، 
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ءة كاختزاف صكرىا في أذىانيـ، كينبغي أف يتـ الربط بيف القرا
 كاإلمالء في حصة كاحدة، أك في حصتيف متقاربتيف. 

 
 ـ األذن :  2

العضك الذم يسمع بو التمميذ أصكات الكممات، كيتعرؼ بو إلى      
خصائص ىذه األصكات، كيميز بيف مقاطعيا كترتيبيا، مما يساعده 
عمى تثبيت آثار الصكر المكتكبة المرئية. ليذا يجب اإلكثار مف 

دراؾ الفركؽ الدقيقة  تدريب األذف عمى سماع األصكات كتمييزىا، كا 
بيف الحركؼ المتقاربة المخارج. كالكسيمة الفاعمة إلى ذلؾ : اإلكثار 

 مف التيجي الشفكم لمكممات قبؿ الكتابة. 
 :ـ اليد 3

ىي العضك الذم يعتمد عمية التالميذ في كتابة الكممات، ك بيا      
أك  إحداىما، تفإذا أخطأالء حيف تستجيب لألذف، يستقيـ اإلم

كمتاىما أسرع الخطأ إلى اليد. كتعيد اليد أمر ضركرم لتحقيؽ تمؾ 
الغاية ؛ ليذا ينبغي اإلكثار مف تدريب التالميذ تدريبنا يدكينا عمى 

الخاصة. عمى أف   الكتابة حتى تعتاد يده طائفة مف الحركات الفعمية
تابة كالتدريب عمى اليد حيف يستقيـ أمرىا ؛ تكتسب القدرة عمى الك

 الصكاب .
لى جانب األسس العضكية السابقة ال يحسف بنا أف نتجاىؿ  4 ػ كا 

بعض العكامؿ الفكرية التي ترتبط بيا عممية التيجي الصحيح، كىى 
تعتمد عمى محصمة التمميذ مف المفردات المغكية التي يكتسبيا مف 

التمييز بينيا. المفردات ك  القراءة كالتعبير، كمدل قدرتو عمى فيـ ىذه
تحريرية، كاالىتماـ بالتذكير الكما يجب الربط بيف اإلمالء كاألعماؿ 

كالتدريب المستمر عف طريؽ مطالبة التالميذ بمذاكرة  قطعة صغيرة، 
ثـ نممييا عمييـ في اليـك التالي، كاضعيف في االعتبار مسألتي : 

 الفيـ كالمعنى. 
 ـ أساليب التدريب الذاتي :  5

عمؿ األسس اآلنفة في عممية التدريب الجماعي، غير أف تست     
ىناؾ أساليب أخرل يفضؿ استعماليا لمتدريب الفردم، خاصة عند 

التالميذ الضعاؼ كالمبطئيف في الكتابة، كالذيف تكثر أخطاؤىـ في 
 كممات بعينيا، كتعتمد ىذه األساليب عمى اآلتي : 

 أ ػ طريقة الجمع : 
ع كاالقتناء، كتقـك عمى تكميؼ التمميذ بأف أساسيا غريزة الجم     

يجمع مف كتاب القراءة أك غيره بعض المفردات ذات النظاـ 
المشترؾ، كيكتبيا في بطاقات خاصة، كأف يجمع المفردات التي 
تكتب بتاء مربكطة أك مفتكحة، أك بالميف، أك مفردات ينطؽ آخرىا 

 ألفنا، كلكنيا تكتب ياء، كغيرىا. 
 اليجائية أك مفكرة اإلمالء : ب ػ البطاقات 

تعتمد عمى اقتناء التمميذ بطاقات أك مفكرة يدكف فييا القكاعد       
 اإلمالئية مع بعض الكممات التي تخضع ليا، فيدكف.

عمى سبيؿ المثاؿ ػ قاعدة كتابة اليمزة المتكسطة عمى الياء، ثـ  
 لياء،رسمت في كسطيا اليمزة عمى ايجمع طائفة مف المفردات التي 

أك كممات تنتيي بألؼ تكتب ياء، مع قاعدتيا، كقس عمى ذلؾ. كمف 
البطاقات أك المفكرة اإلمالئية ما يجمع فييا التمميذ األخطاء الشائعة، 
أك يكتب فييا قصصا قصيرة، أك مكضكعات طريفة تحذؼ منيا 
بعض الكممات كيترؾ مكانيا خاليا، عمى أف ترصد ىذه المفردات 

، أك أعمى القصة أك المكضكع، كيشترط فييا أف عمى رأس الصفحة
تككف ذات صعكبة إمالئية، ثـ يقرأ التمميذ القصة أك المكضكع، 
 كيستكمميا باختيار المفردات المناسبة، ككضعيا في مكانيا الصحيح.  
ج ػ كمف األساليب الذاتية ما يتـ عف طريؽ تنفيذ عدة إرشادات 

ثـ انطقيا بصكت منخفض،  بطريقة مرتبة ىي : انظر إلى الكممة
كاكتبيا ثـ انظر إلى حركفيا، كانطقيا بصكت منخفض، أغمؽ 
عينيؾ عند النطؽ، غط القائمة كاكتب الكممة، تحقؽ مف صحة 

  الكممة التي كتبتيا ،كىكذا، كغالبا ما يككف ذلؾ لمفصكؿ الدنيا. 
 سابعا ـ الشروط التي يجب توفرىا في موضوع اإلمالء : 

ف قطعة اإلمالء تحقيؽ ما ييدؼ إليو المعمـ مف رفع الغرض م     
المستكل األدائي عند التالميذ. لذلؾ إذا أحسف اختيار قطعة اإلمالء 
تحقؽ الغرض. كلكي تحقؽ القطعة اليدؼ البد مف اشتماليا عمى 

 الشركط التالية : 
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ػ أف تككف مشكقة بما تحكيو مف معمكمات طريفة، كثقافات  1
بداعات فنية كأدبية كقصص مشكقة، إسالمية، كحقائؽ  عممية، كا 

بحيث تككف في المستكل اإلدراكي كالعممي لدل التالميذ، كقريبة 
 الصمة بما يدرسكنو في أفرع المغة كالمكاد األخرل. 

ػ أف تككف مناسبة مف حيث الطكؿ كالقصر، كمفرداتيا سيمة  2
إذ  كمفيكمة، كال حاجة إلى حشكىا بالمفردات المغكية الصعبة،

 الغرض منيا تدريب التالميذ، كليس قياس القدرات اإلمالئية. 
ػ أف تككف كاضحة المعنى، بعيدة عف التكمؼ، كيكتفي بما تحكيو  3

مف مفردات إمالئية تضمنتيا القطعة بصكرة عفكية، كفي غير 
 المطمكبة.   عسر، كأف تككف عباراتيا سمسة بحيث تخدـ القاعدة

التالميذ، كمالئمة لمستكاىـ اإلدراكي،  ػ أف تككف متصمة بحياة 4
كليس ىناؾ ما يمنع أف يتـ اختيارىا مف مكضكعات القراءة كاألناشيد 
كالقصص الصالحة لمعالجة بعض القكاعد كالمفردات اإلمالئية، كما 
ا سانحة الختيارىا، كالسيما كتب التاريخ  أف في المكاد األخرل فرصن

 يا. كالسير كالتراجـ كالعمـك كالجغراف
 ثامنا ـ أنواع اإلمالء وطرق تدريسو :  

يقسـ التربكيكف اإلمالء إلى قسميف : تطبيقي كقاعدم،      
كالغرض مف التطبيقي تدريب التالميذ عمى الكتابة الصحيحة. حيث 
يبدأ تدريس ىذا النكع مف الصؼ األكؿ االبتدائي، كيسير جنبا إلى 

 جنب مع حصص اليجاء كالقراءة .
ا النكع القاعدم فييدؼ إلى تدريب التالميذ عمى مفردات أم     

اإلمالء، كىذا النكع يمكف تقسيمو ػ كفقا لممنيج الذم يسمكو المعمـ، 
أك تقرره الجية المشرفة عمى المقررات الدراسية ػ إلى األنكاع التالية 

   : ػ
 ـ اإلمالء المنقول :  1

المناسبة ػ مف كتاب يقصد بو أف ينقؿ التالميذ قطعة اإلمالء      
أك سبكرة أك بطاقة بعد قراءتيا، كفيميا فيمنا كاعينا، كتيجى بعض 
كمماتيا ىجاء شفكينا إلى بطاقتو أك دفتره أك مفكرتو، أك لكح معد 

  لذلؾ، كىذا النكع مف اإلمالء يالئـ تالميذ الصفكؼ الدنيا كيرل

 الثاني فالصفي يناسب مف  اإلمالء النكع أفَّ  ىذا [11] الخميفة

 ، كقد يمتد إلى الصؼ الرابع، كيمتاز باآلتي : االبتدائييف كالثالث
ػ يشد انتباه التالميذ، كينمي فييـ الرغبة في إجادة الكتابة،  1

 كتحسيف الخط كاالرتقاء بالمستكل األدائي. 
ػ يعد كسيمة مف كسائؿ الكسب المغكم كالمعرفي، كذلؾ بمناقشة 2

لنظر فييا، كنقميا إلى الكراسات أك القطعة، كترديد ا   معنى
 البطاقات. 

ػ يساعد عمى انطباع  صكر الكممات في الذىف، كيثبتيا في 3
 الذاكرة. 

ثارة الحذر مف الكقكع في الخطأ، 4 ػ يساعد عمى النمك الذىني، كا 
د عمى قكة المالحظة، كحسف المحاكاة.   كيعكِّ

 طريقة تدريسو :   
إعداده إعدادنا جيدنا عمى غرار درس  أف يقدـ المعمـ لمدرس بعد -1

كذلؾ بعرض النماذج أك الصكر، كطرح األسئمة ذات   المطالعة
 العالقة القكية لتييئة األذىاف، كشد االنتباه كالتشكيؽ. 

أف يقـك بعرض القطعة عمى التالميذ بعد إعدادىا مسبقنا بخط  -2
الكتاب كاضح كجميؿ عمى السبكرة اإلضافية، أك في بطاقة، أك في 

معيـ، كيراعي فييا عدـ ضبط كمماتيا ؛ حتى ال يكمؼ  المتداكؿ
ىما : نقؿ الكممات،   التالميذ أمريف مختمفيف في آف كاحد، 

 مما يؤدل إلى كقكعيـ في كثير مف األخطاء.  كضبطيا
 أف يقرأ المعمـ القطعة قراءة نمكذجية.  -3
في أذىانيـ، مع  أف يقرأىا التالميذ قراءة فردية، ليتضح معناىا -4

الحرص عمى عدـ مقاطعة القارئ إلصالح ما كقع فيو مف خطأ، ثـ 
 يناقشيـ فييا لمتأكد مف فيميـ ألفكارىا. 

أف يختار المعمـ الكممات الصعبة مف القطعة، كالتي يحتمؿ  -5
فييا، ثـ يطمب مف أحد التالميذ قراءتيا، كمف آخر    كقكع الخطأ

ت المشابية ليا مف خارج القطعة، ىجاء حركفيا، مع بعض الكمما
كمف األفضؿ تمييز الكممات الصعبة بكتابتيا بمكف مغاير، أك بكضع 

 خطكط تحتيا. 
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أف يييئ المعمـ التالميذ لعممية الكتابة، كذلؾ بإخراج الكراسات،  -6
كأدكات الكتابة، ككتابة التاريخ، كعنكاف المكضكع، إذا تـ اختياره، ثـ 

الميذ جممة جممة، مع اإلشارة إلى الكممة أك يممي القطعة عمى الت
الكممات التي يممييا عمييـ ؛ حتى يمعنكا النظر فييا، كالتأكد مف 

 صكرتيا قبؿ النقؿ. 
بعد االنتياء مف عممية اإلمالء يعيد المعمـ قراءة القطعة، كلكف  -7

بصكرة أسرع قميال مف سابقتيا ؛ ليتمكف التالميذ مف إصالح ما 
ف خطأ، أك ليتدارككا ما سقط منيـ مف كممات عند كقعكا فيو م

 الكتابة. 
ا إفرادينا  -8 مف ثـ يمكف لممعمـ أف يقـك بتصحيح الدفاتر تصحيحن

في الزمف المتبقي مف الحصة، مع شغؿ بقية التالميذ بعمؿ آخر ؛ 
كتحسيف الخط في الدفاتر المخصصة لو ،أك يقـك بكتابة بعض 

التالميذ إعادة كتابتيا في دفاترىـ  الجمؿ عمى السبكرة، كيطمب مف
بخط كاضح كحسف، كقد يقـك بمناقشة معنى القطعة عمى نطاؽ 

 أكسع مف السابؽ.
 ـ اإلمالء المنظور :  2 

في ىذا النكع مف اإلمالء فكائد تربكية نافعة، تساعد عمى رسـ      
الكممة كتثبيت صكرتيا في أذىاف التالميذ. فتكرار النظر إلى 

ات يجعؿ التمميذ يتصكر شكميا فتطبع صكرىا في ذاكرتو، ثـ الكمم
تأتي الخطكة الالحقة كىي اختباره في القطعة ؛ لمتأكد مف رسكخ 
صكر الكممات في عقمو، كىذا النكع مف اإلمالء يتناسب مع تالميذ 
الصؼ الثالث، إذا كاف مستكاىـ مرتفعا، أك الصؼ الرابع، كيمكف 

ا إذا كاف مستكاىـ امتداده لمصؼ الخامس عند  الحاجة، خصكصن
 النكعيف ناسب تالميذ الصفيف أفَّ ىذا  [10]ضعيفنا. كيؤكد استيتية

 اإلمالء مف نجنيو ما أىـ أفَّ  االبتدائييف، كيكضح كالخامس الرابع
 الصعبة الكممات تبدأ إذ المغكم التجريد مف مناسبة درجة أنو المنظكر

 التالميذ.  في أذىاف بالرسكخ
 :  وميزات 
ػ يعد خطكة متقدمة نحك معاناة التالميذ مف الصعكبات اإلمالئية  1

 كاالستعداد ليا.

ػ يحمؿ التالميذ عمى دقة المالحظة، كجكدة االنتباه، كالبراعة في  2
أف يختزف في الذاكرة صكرة الكتابة الصحيحة لمكممات الصعبة، أك 

 التي سبؽ كتابتيا مف قبؿ. 
مالء تدريب جدِّم عمى إعماؿ الفكر، كشحذ ػ في ىذا النكع مف اإل 3

 الذاكرة بغرض الربط بيف النطؽ كالرسـ اإلمالئي .
 طريقة تدريسو :  

يعتمد اإلمالء المنظكر في طريقة تدريسو عمى نفس الخطكات      
التي مارسيا المعمـ في تدريس اإلمالء المنقكؿ، إال أنو بعد انتيائو 

جي كمماتيا الصعبة، أك ما يشابييا مف قراءة القطعة كمناقشتيا كتي
إمالئيا ؛ يقرأ بعض التالميذ القطعة، ثـ يحجبيا عنيـ، كيممييا في 
تأفو ككضكح، كبعد االنتياء مف تصحيح الكراسات، يقـك بجمع 
األخطاء الشائعة بيف التالميذ، كمناقشتيـ فييا، ثـ يكتب الصكاب 

لئال تنطبع  عمى السبكرة، كيراعي عدـ كتابة أم خطأ عمييا، 
 .  صكرتو في أذىانيـ، ثـ يطمب منيـ تصكيب الخطأ في الكراسات

 ـ اإلمالء االختباري :   3
ييدؼ إلى الكقكؼ عمى مستكل التالميذ، كمدل اإلفادة التي      

حققكىا مف دركس اإلمالء، كما ييدؼ إلى قياس قدراتيـ، كمعرفة 
التي يجرييا المعمـ مدل استفادتيـ مف خالؿ االختبارات اإلمالئية 

ليـ، كيتبع ىذا النكع مف اإلمالء مع التالميذ في جميع الصفكؼ مف 
المرحمتيف االبتدائية كالمتكسطة كقد ينفذ في المرحمة الثانكية إذا كاف 
 مستكل الطالب يحتاج ذلؾ، كيجب أف يككف عمى فترات معقكلة ؛

 حتى تتاح الفرص لمتعميـ كالتدريب .
 الء : تصحيح اإلم :تاسعا
لتصحيح اإلمالء طرؽ متعددة، كمف أفضميا ما سنذكره، عممنا      

نما ينبغي  بأننا ننصح بعدـ االلتزاـ بأسمكب كاحد بصفة مستمرة، كا 
مناسبنا، كيحقؽ   المزاكجة بيف الطرؽ المختمفة، حسب ما يراه المعمـ

 الغرض مف درس اإلمالء. 
  ـــرق : أىم الط

لمقطعة مكتكبا عمى  ان أنمكذجالتالميذ ػ أف يعرض المعمـ عمى  1
سبكرة إضافية كاف قد حجبيا أثناء الكتابة، ثـ يطالبيـ بتبادؿ 
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الكراسات، كيصحح كؿ منيـ األخطاء التي كقع فييا زميمو، كاضعنا 
خطنا تحت الكممة الخطأ بالقمـ الرصاص، متخذا مف القطعة المدكنة 

 لمصكاب.   ان أنمكذجعمى السبكرة 
  يخفى عمينا جدكل ىذه الطريقة، إذا تعكد التالميذ دقةكال      

المالحظة، كالثقة بالنفس، كالصدؽ، كاألمانة، كتقدير المسؤكلية، 
كالشجاعة. كعند أداء التصكيب يدرككف صكرة الخطأ، كيالحظكف 
الفرؽ بينو كبيف الصكاب، كما أف اعتمادىـ عمى النفس يرسخ في 

عكا إلى معرفتيا بفكر كاع، كيقظة أذىانيـ صكاب الكممات، ألنيـ س
 . [12]كانتباه 

 من مآخذ ىذه الطريقة :
 ا ػ أف يغفؿ التمميذ عف بعض األخطاء.  

 ب ػ أف يتحامؿ عمى زمالئو بدافع المنافسة فيخطئ الصكاب .
ا، أف يجمع المعمـ الكراسات بعد  2 ػ مف الطرؽ المعمكؿ بيا أيضن

حصة بما يفيد التالميذ، ثـ يحمؿ االنتياء مف اإلمالء، كيشغؿ بقية ال
كراساتو خارج الفصؿ، كينفرد بتصحيحيا، كاضعنا خطنا بالقمـ األحمر 
تحت الخطأ، كال يكتب الصكاب فكقو، كفي بداية الحصة الجديدة " 

تالميذه، كيكمفيـ بكتابة صكاب ما   التالية " يكزع الكراسات عمى
أف يكرركه مرات  كقعكا فيو مف أخطاء في الصفحة المقابمة، عمى

عدة، معتمديف في التصكيب عمى القطعة المدكنة عمى السبكرة 
[13]. 

 : من مزايا الطريقة السابقة 
 الدقة في التصحيح.  -أ 

 شمكلية تصكيب األخطاء.  -ب 
 تقدير المستكل الفعمي لمتالميذ. -ج 
 معرفة جكانب قصكره.  -د 
 : مآخذىا  

 و تفكيت لفرصة التعمـ الفردم. أ ػ انفراد المعمـ بالتصحيح، كفي
 ب ػ عدـ تكجيو التالميذ إلى معرفة الخطأ كتصكيبو. 

 ج ػ ال يعرؼ التمميذ سبب كقكعو في الخطأ في حينو. 

د ػ طكؿ الفترة الزمنية الفاصمة بيف خطأ التمميذ كمعرفتو الصكاب، 
 مما يحممو عمى نسياف المكضكع كالخطأ الذم كقع فيو. 

الفاصؿ بيف حصتي اإلمالء الذم قد يميت في ىػ ػ طكؿ الكقت 
نفكس التالميذ االىتماـ بالدرس، كيحد مف رغبتيـ في التطمع إلى 
معرفة النتائج التي حققيا كؿ منيـ، لتككف حافزا لو عمى درس 

 جديد. 
ػ كمف طرؽ التصحيح : أف يكتب المعمـ القطعة في بطاقات،  3

ما أف يفرغ مف إمالئيا لممرة بحيث تعد مسبقا، كتفي بعدد التالميذ، ك 
الثانية، حتى يقـك بتكزيع البطاقات عمييـ، ثـ يطمب منيـ مطابقة ما 
كتبكا عمى ما ىك مدكف في البطاقات، فإذا ما كجد أحدىـ خطأ 
يخالؼ رسمو رسـ الكممة المكتكبة في البطاقة، ككضع تحتو خطنا 

ثـ يأتي  البطاقة،   بالقمـ الرصاص، كيكتب فكقو صكابو مف كاقع
دكر المعمـ في التصحيح النيائي، ليتأكد مف عدـ كجكد أخطاء 

 أخرل غير التي رصدىا التالميذ. 
تصمح ىذه الطريقة لمصفكؼ العميا مف المرحمة االبتدائية،       

كيمكف االستغناء عف البطاقات في الصؼ السادس، كذلؾ بكتابة 
الميذ منيا مرجعا المكضكع عمى السبكرة بكساطة المعمـ، كيتخذ الت

لمتصحيح. كال شؾ في أف ىذه الطريقة تسيؿ عمى المعمـ عممية 
 كالكقت .  التصحيح، كتكفر لو الجيد

 مآخذىا :  
 أ ػ عدـ دقة التمميذ في التصحيح.        
ب ػ إغفالو لبعض األخطاء التي قد تمر عميو سيكا، أك يظف        
ال يممؾ القدرة الكاعية  صكاب، كىي في الحقيقة خطأ، كلكنو  أنيا

 عمى التمييز الدقيؽ بينيما. 
ػ كمف ىذه الطرؽ أيضا أف يقـك المعمـ بتصحيح كراسة التمميذ  4

أمامو، مشيرنا لما كقع فيو مف أخطاء، مكضحا لو الصكاب في أقرب 
كقت، كيستحسف أف يككف أثناء التصحيح ليسيؿ التمييز بينو كبيف 

عمى أف يشغؿ المعمـ بقية التالميذ  الخطأ مف قبؿ التمميذ نفسو،
 تحسيف الخط . بعمؿ مفيد، كالقراءة الصامتة أك

 مآخذىا :  
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 يؤخذ عمى ىذه الطريقة مع ما تحكيو مف فكائد اآلتي : ػ      
 أ ػ إتاحة الفرصة لبعض التالميذ باالنصراؼ عف العمؿ.       
 ب ػ إثارة الفكضى.      
المعب، مما يربؾ الفصؿ، كيضيع ما ج ػ الجنكح إلى الميك ك      

 . يدهيفتبقى مف الحصة في غير ما ينفع التمميذ أك 
د ػ كثرة عدد التالميذ في الفصؿ ػ كىك ما يغمب دائما ػ يحكؿ      

لحاجتيا إلى مزيد مف الكقت   دكف تحقيؽ ىذه الطريقة
   :.اإلمالءاإلستماعي4

 اإلمالئي النص أك ةالقطع تعرض ال اإلمالء مف النكع ىذا في     

نما التالميذ عمى  فييا كيناقشيـ المعمـ القطعة إلى يستمعكف كا 

 عمييـ.  تممى ثـ التيجي عمى    كيساعدىـ
يالئـ تالميذ  مف اإلمالء النكع أفَّ ىذا [4]  كيذكر إبراىيـ     

 .االبتدائييف كالسادس الخامس الصفيف
 قدرة اختبار اإلمالء مف النكع ىذا مف الغرض  :االختباري اإلمالء.5

 في اإلمالء تدريس أىداؼ مف لدييـ تحقؽ ما مدل عمى التالميذ

 دكف فيميا عمييـ القطعة اإلمالئية بعد تممى كلذلؾ السابقة السنكات

  .اليجاء في المعمـ مساعدة
 يناسب اإلمالء مف النكع أٌف ىذا[1] كآخركف  كيكضح جابر     

 تتسع حتى معقكلة فترات عمى كفيك أفٍ  ينبغي لكف الصفكؼ جميع

 كالتعميـ الفرص لمتدريب
 [14] الجبَّاف اإلمالء يذكر النكع مف ىذا: القاعدي اإلمالء 6-

 عمى المعمـ يرتب القاعدة اإلمالئية، كفيو الستنباط طريقة كيعتبره

بعض  عمى يحتكم كاحد مكضكع حكؿ يدكر إمالئيان  نصان  السبكرة
 منيا. القاعدة جاستنتا يريد التي األمثمة
 تصحيح اإلمالء: أساليب
  :كىي اإلمالء لتصحيح كراسات عدة أساليب تكجد     

 كآخركف الدليمي كيرل : أمامو تمميذ كؿ تصحيح كراسة .إسمكب1

 مباشرةن  خطأه إلى يرشد التمميذ أفَّ  مميزات منيا النكع ليذا أفَّ   [15]

 ىذا أفَّ  بو، كما وكصمت المعمـ مف بقربو حاالن، كيحس خطأه كيفيـ

 كدرجة تقدمو تمميذ كؿ مستكل عمى التعرؼ مف المعمـ يمكف األسمكب

 اإلمالء. في ضعفو أك كميارتو
 التالميذ كتعكد جيدة ىذه الطريقة أفَّ   [16]كيؤكد جعفر     

 كاألمانة تعكدىـ الصدؽ عمييا، كما كاالعتماد بالنفس كالثقة المالحظة

 . بالخطأ كاالعتراؼ ةكالشجاع المسؤكلية كتقدير
 أخطاء منيـ كؿ يصحح كفيو  :التالميذ بيف الكراسات تبادؿ أسمكب.2

 .زمالئو أحد
 مف يخمك ال األسمكب ىذا أفَّ  إلى  [15]كآخركف الدليمي كيشير     

 أخطاء إلظيار مياليف التالميذ بعض يجعؿ أنو حيث مف محاذير

 ركح  التنافس.  بسبب زمالئيـ
 تدريس االمالء

اإلمالء فرع ىاـ مف فركع المغة العربية، كىك مف األسس اليامة  
 في التعبير الكتابي، ككسيمة االتصاؿ التي يعبر بيا الفرد عف أفكاره. 

عميـ االمالء ىك خطكات منظمة يقـك بيا التمميذ تمكنو مف فيـ ت
كاستيعاب ميارة كتابية معينة، تتككف لديو مف خالليا القدرة عمى 

 ات رسما صحيحا. رسـ الكمم

 لماذا تدريس االمالء ؟        

 إلكساب التمميذ الميارة في الكتابة الصحيحة. _1

 لتعميـ التمميذ التنظيـ في الكتابة كتكظيؼ عالمات الترقيـ. _2

 لتنمية ثركة التمميذ المغكية. _ا3
 اإلمالء أساليب تدريس

 الفيـ في ريؤث فيو الصحيحة، كالخطأ الكتابة كسيمة اإلمالء     

 اإلمالء كاف النحكم، كقديمان  الخطأ عف خطكرة يقؿ الكتابة، كال كيشكه

الصعكبة،  في المغرقة الكممات كتابة في الطالب اختبار عمى يقـك
 تعترض أف ندر التي كاألحاجي الكتابية األلغاز مف مركبان  النص فكاف

 مف يبالغر  يحكم النص كاف ما المألكؼ، ككثيران  الكالـ في الطالب

 شرح.  أك لو تمييد غير مف طالبو المعمـ بو االلفاظ يختبر

  اإلمالء درس من اليدف

 . لمكممات السريعة المنظمة الصحيحة الكتابة الطالب تعكيد  -1

 .األساسية المغة بكظيفة أم كاإلفياـ بالفيـ الكتابة عممية ربط_2
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  .الثقافة مف بألكاف الطالب تزكيد  -3
 اإلمالء، فكالىما مبادئ ك النحك بيف الكثيقة الصمة تكضيح  -4

  .المغة لضبط كسيمة
  .الكتابة خالؿ مف الخط الطالب تعكيد  -5
  .كالكتابي الشفكم التعبير حسف في اإلمالء نص مف االستفادة -6
 اإلصغاء حسف :اإلمالء، منيا درس مف كميارات عادات إكسابيـ -7

 كمالحظة الترقيـ، عالمات المالحظة، كالنظافة، كاستخداـ كدقة

 .مستقمة بفقرات تعرض فكر إلى الكالـ اليكامش، كتقسيـ

 أننا التدريب، بمعنى أساس عمى لإلمالء الجديد المفيـك يقـك: الطريقة

 بصريان، كبالعمؿ عرضيا خالؿ مف الكممات كتابة الطالب نعمـ

 عمى ـتقك  اإلمالئية الكتابة عممية إف بالكتابة اليدكم، كبالمفظ، ثـ

 أشكاؿ بأربعة الكممة تذكر استعادة كاالسترجاع، أم التذكر

 مدلكليا.  فيـ مع مرات عدة الكممة بسماع : السمعي لتذكرا أ. 
 . مكتكبة الكممة ؤيةر   :البصرم التذكر . ب

 .مرات عدة بيا بالتمفظ : النطقي التذكرج. 
 .بالقمـ ابرسمي أك اليكاء في باإلصبع بكتابتيا : الحركي التذكر. د

 مف الطالب تقي ألنيا ) الكقائية  (الجديدة الطريقة ىذه كتسمى     

 الطالب مف تطمب ال ) : التالي المبدأ عمى كتقـك .رؤيتو مف أك الخطأ

 مكتكبة كرآىا سمعيا قد يككف أف يجب عميو، بؿ تعرض لـ كممة كتابة

 ( . بيا كتمفظ
 كالنطؽ البصر ك معالس خالؿ مف الكممات تذكر ىك فاإلمالء     

 يحسف تالميذؾ أذىاف في الكممات تذكر تعمؽ ما كالرسـ، كبمقدار

 :بأف ذلؾ كيتـ إمالؤىـ
 السبكرة.  عمى الصعبة الكممة تكتب-أ 

 السمعي.  لمتذكر الكممة تقرأ-ب
  النطقي لمتذكر الطالب اأىيقر - ت

 بالفيـ.  مقترنان  التذكر ليككف المدلكؿ في تناقشيـ-ث
 الحركي.  الكممات تذكر ميارة ليكتسبكا الطالب يكتب- ج

 مختمفة زكيا مف المكضكع فيـ عمى الطمبة تساعد ةاستراتيجي ىي

 المضمكف كتسمح تحميؿ عمى الطمبة كتشجع مركزة كتابة ميمة كتكفر

 مف مختمفة ألنكاع تقدـ كألنيا شخصي بشكؿ كالمشاركة باالختيار ليـ

 . الجميكر

 :اإلمالء قواعد تدريس

 الشاذة بالحاالت قكبمت ما إذا صعبة العربية اإلمالء قكاعد ليست     

 األصابع عدد لغتنا في تتعدل ال حاالت األخرل، كىي المغات في

 لألكؿ، كحذؼ أبان  ثانييما يككف المذيف العمميف بيف ابف ألؼ كحذؼ

لو، كحذؼ لكف ألؼ  الجر.  حركؼ سبقتيا إذا االستفيامية ما ألؼ كا 

 منيا، كنحف بيدم ليكتب اإلمالئية القكاعد عمى الطالب بكيدر      

 ندرسو كما المغة ظالؿ كفي النصكص خالؿ مف القاعدة إلى نكصمو

األىمية،  مف كاحد مستكل في القكاعد ىذه العربية، كليست المغة قكاعد
 المرحمة في نيتـ كنحف عارض، كبعضيا أساسي بعضيا فإف

 اإلمالء، ككتابة في جكىرية بجكانب يتصؿ الذم باألساسي االبتدائية

كآخرىا،  ككسطيا الكممة أكؿ في كمفتكحة، كاليمزة مربكطة التاء
ـ كغيرىا، كحيف المكصكؿ أسماء ككتابة  عمى نحاسبيـ طالبنا نقكِّ

 الكتابة.  سالمة في أثره كمدل خطكرتو مراعيف الخطأ

ف      إلمالء، ا مبادئ مف تعتبر العربية المغة قكاعد مبادئ بعض كا 
 المجزـك المضارع مف العمة حرؼ بينيما، فحذؼ كثيقة الصمة ألف

 ذاتو، كال الكقت في كنحكية إمالئية قاعدة يعتبر مثالن  اآلخر المعتؿ

 الكممات.  كتابة بشأف كالنحك اإلمالء بيف الفصؿ يمكف

 ألنو ضركرم التكحيد اإلمالء، كىذا مبادئ نكحد أف كعمينا     

كآخر،  قطر بيف كالتناقض الكتابة مبادئ في الفكضى عمى يقضي
رءكس،  ) ك ( إذا، إذف  كتابة نذكر أف يمكف التضارب ىذا كمف

 لترسيخ الطرؽ أفضؿ كمف ... الخ ( يف، جزأيف جزء ) ك ( رؤكس

 تحت تندرج كممات جداكؿ نسجؿ أف الطالب أذىاف في اإلمالء قكاعد

 فيصكبكف لمطالب مرجعان  لتككف الصؼ في كاحدة، كنعمقيا حالة

 . بالخطأ يتصؿ الذم الجدكؿ إلى بالرجكع أخطاءىـ

 الشائعة اإلمالئية األخطاء أنماط

 كاكان.  الضمة كتابة  -أ
 الجماعة كاك بعد األلؼ كضع عدـ -ب

 الكممة.  كسط في النبرة عمى اليمزة كتابة في الخطأ- ت
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 الكممة.  كسط في كاك عمى اليمزة كتابة في الخطأ -ث
 مقصكرة الممدكدة األلؼ ابةكت- ج

فقط،  لفظان  فييا تذكر التي الكممات بعض في زائدة ألؼ كضع  -ح
 ىاذا، ىاؤالء.  : مثؿ
 مربكطة.  المفتكحة التاء كتابة - خ
 ياء.  الكسرة كتابة -د
  ممدكدة المقصكرة األلؼ كتابة -ذ

  مختمفة بأشكاؿ التنكيف كتابة - ر

 كاحدة.  كممة في اهلل شاء إف الكممتيف دمج - ز
 الكممة.  كسط في األلؼ عمى منفصمة اليمزة كتابة في الخطأ - س
  .الكممة كسط في األلؼ عمى اليمزة كتابة في الخطأ  -ش
 كبالعكس ظاء الضاد كتابة  -ص

  .الكممة آخر في منفصمة اليمزة كتابة في الخطأ - ض
 مفتكحة.  المربكطة التاء كتابة  -ط
 تستكجب ال التي الكممات نياية في لكاكا بعد األلؼ كضع -ظ

 مرَّ  التي الطرؽ المعمـ كغيرىا، يتبع األخطاء ىذه كلمعالجة، كضعيا

 اإلمالئية.  األخطاء معالجة في ذكرىا
 : التاء المربوطة

 .ىي التي تمفظ ىاء عند الكقؼ  :التاء المربكطة 

 .ة، ػػة  :لمتاء المربكطة شكالف 

 .المربكطة دائما تكضع النقطتاف فكؽ التاء 

 .التاء المربكطة تككف في آخر الكممات فقط 

 .سبكرة، طاكلة، سيارة   :مثاؿ 

 :التاء المفتكحة 

التاء المفتكحة ىي التي تبقى تاء إذا كقفنا عمى آخر الكممة 
 .بالسككف، كال تتحكؿ إلى ىاء 

 ت (. التاء المفتكحة ليا شكؿ كاحد عند الكتابة ىك )

، أك في كسطيا، مثؿ  :تككف في أكؿ الكممة مثؿ التاء المفتكحة  تقـك
 .بنت  :متفكؽ، أك في آخرىا، مثؿ  :

 : الدراسة فرضيات

 كالعممية النظرية المبررات ضكء كفي الدراسة سؤالي عف لإلجابة     

 الدراسة فرضي صكغ يمكف السابقة الدراسات نتائج عنو أسفرت كما

 : التالي النحك عمي

 درجات متكسطات بيف إحصائية داللة ذات فردية فركؽ تكجد _ىؿ1

 اختبار عمى كالبعدم القبمي التطبيقيف في التجريبية المجمكعة طالبات

 )رافت( ؟ استراتيجية إلى تعزل المربكطة التاء في اإلمالء

 درجات متكسطات بيف إحصائية داللة ذات فردية فركؽ تكجد _ىؿ2

 اختبار عمى كالبعدم القبمي التطبيقيف في الضابطة المجمكعة طالبات

 )رافت( ؟ استراتيجية إلى تعزل المربكطة التاء في اإلمالء
 طالبات درجات متكسطات بيف إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد _ىؿ3

 اإلمالء اختبار عمى كالبعدم القبمي التطبيقيف في التجريبية المجمكعة

 ؟ ب )الالـ( المبدكءة الكممات دخكؿ )اؿ( عمى في
 طالبات درجات متكسطات بيف إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد _ىؿ4

 اإلمالء اختبار عمى كالبعدم القبمي التطبيقيف في التجريبية المجمكعة

 ؟ ب )الالـ( المبدكءة الكممات )اؿ( عمى دخكؿ في

 طالبات درجات متكسطات بيف إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد _ىؿ5

 الختبار كالبعدم القبمي تطبيقيفال في كالضابطة التجريبية المجمكعة

 ؟ ككؿ اإلمالء

 واإلجراءات .الطريقة4

  :الدراسة عينة أ.
 الرابع الصؼ طالبات مف طالبة (33) مف الدراسة عينة تككنت     

 العربية بالمممكة الطائؼ بمدينة الشافي مدارس في يدرسف المكاتي

 يالدراس لمعاـ الثاني الدراسي الفصؿ في ذلؾك  السعكدية،

 ق.1432/1433

 :  الدراسة أداة ب.
 محؿ ) اإلمالئية الظكاىر في اختبار بإعداد الباحثة قامت     

 المفردات عمى لالختبار تصميميا في الباحثة اعتمدت الدراسة( كقد

 قدرات لقياس  كذلؾ. البدائؿ رباعي متعدد مف االختيار  نكع مف

 ،كيتككف صحيحا الءإم يكتبنو ما امالء عمى الدراسة عينة الطالبات

 كالتاء المربكطة التاء ظاىرة كيضـ األكؿ قسميف مف االختبار
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ب  المبدكءة الكممات )اؿ( عمى دخكؿ ظاىرة كيضـ كالثاني المفتكحة،
 فقرات  (10)ظاىرة لكؿ فقرة (30) مف االختبار )الالـ( كيتككف

 .(1) فقرة لكؿ كاحدة كبعالمة

  ,االختبار محتكل صياغة عند مراعاتو ينبغي ما ركعي كقد       

 كالمحتكل كالطكؿ كالصعكبة السيكلة حيث مف المستكل في كالتبايف

 كالسياقات  لمتراكيب  الشمكلية حيث المغكية، كمف كاالنقرائية الثقافي

 صحة قياس لمؤشرات قكيا أساسا تشكؿ التي كالعالقات  كالمضاميف

 مف اإلمالئية ىراظك مل الباحثة اختارت الدراسة، فقد اإلمالء مكضع

 التاء ظيرة: كىي الرابع الصؼ في الطالبات مقرر اإلمالء عمى

 الكممات عمى(اؿ دخكؿ ،كظاىرة المربكطة التاء المفتكحة، كظاىرة

 ب )الالـ(. المبدكءة

 رسائؿ شكؿ عمى اإلمالئية الظكاىر بعرض الباحثة كقامت      

 القاعدة نحك كمكجية لممعنى كممثمة مناسبة قراءة المعممة اأىتقر 

 عندما الطمبة فييا يقع الثي األخطاء إلى األنظار الفتة اإلمالئية

 الباحثة اعطت كقد .رافت استراتيجية حسب كذلؾ الظكاىر ىذه يكتبكف

 كاتخذت ثالثة األدكار عدد ككاف الطالبات عمى عرض دكر لكؿ عنكانا

 كفؽ ذلؾك  الدراسة عينة الطالبات مف لجميكر ككاف رسائؿ شكؿ

 :اآلتي الجدكؿ
 1جدول 

 اشكاؿ الرسائؿ المستخدمة في استراتيجية رافت
 العنكاف

TOPIC 

 الفكرمة
FORMAT 

 الجميكر
AUDIENCE 

   الدكر
 ROLE 

 المربكطة التاء الدراسة عينة  اليدية
 التكأـ

 المختمؼ

 المفتكحة التاء الدراسة عينة 

 حبيبتي
 ) اؿ ( 

 )اؿ( عمى دخكؿ الدراسة عينة 

 المبدكءة الكممات

 )الالـ(. ب

 استراتيجية تسمى االبداعية التخيمية الكتابة في باستراتيجية سنبدأ     

 ككممة االبداعية الكتابة عمى تساعد استراتيجية كىي RAFT رافت

 ROLE : التالية الكممات مف االكلى لمحركؼ اختصار رافت

AUDIENCE FORMAT TOPIC يستفيد أف يمكف مف أكثر 

 أعمؽ كفيـ رسيخت عمى تساعد كىي الطالب ك المعممكف ىـ منيا

المستقبؿ،  في الطفؿ يككف قد كالجميكر. بإبداع كلكف معيف لمكضكع
 أك صحفي بياف يككف قد كالشكؿ .معكز مشرد أك طالب أك قاض كىك

 .يكميات أك خطبة أك رسالة
 أساتذة مف مجمكعة عمى عرضو االختبار يتـ صدؽ مف كلمتأكد      

 مدل عمي لمكقكؼ لعربيةا المغة كمشرفي التدريس كطرائؽ المناىج

 بعض بإجراء الباحثة كقامت العينة ألفراد كمناسبتيا األسئمة شمكؿ

 اختبار) باستخداـ الباحثة قامت اآلراء، كما ىذه ضكء في التعديالت
 االختبار أصبح كبذلؾ الحالية الدراسة ألغراض مقبكلة كىي  ت(

 . صكرتيا النيائية في لالستخداـ صالحا

 :حصائيةاإل األساليب ج.

يتـ التحميؿ االحصائي لبيانات ىذه الدراسة باستخداـ الحاسب      
المعركؼ اختصارا باسـ حزمة   spssاآللي كذلؾ باستخداـ برنامج

التكرارات كالنسب ـ صائية لمعمـك االجتماعية باستخداالبرامج االح
قة لمحصكؿ عمى الفركؽ الدقي .T.TESTاختبار معامؿ ك  المئكية

بيف المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كالتبايف بيف االختبار القبمي 
 .كالبعدم ألفراد العينة

 :الصدق والثبات  د.

 :تـ تحقيؽ الصدؽ كالثبات كفقا لإلجراءات التالية

تـ تصميـ االختبار التحصيمي كمقياس ميارات الظكاىر اإلمالئية 
 .لية كفؽ األىداؼ كالفركض الخاصة بالدراسة الحا

عرض المقياس كاالختبار عمى التحصيمي عمى عدد مف المحكميف 
 .كتـ اجراء التعديالت المقترحة مف قبميـ 

عرض الظكاىر اإلمالئية بعد مناسبتيا مع استراتيجية )رافت( عمى 
 .المحكميف كاجراء ما يمـز مف تعديالت

طبؽ االختبار القبمي عمى عينة عشكائية مف طالبات الصؼ الرابع 
االبتدائي كأجريت التعديالت الالزمة حتى خرج االختبار بصكرتو 

  .النيائية
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طبؽ المقياس بعد أسبكعيف مف التطبيؽ األكؿ عمى عينة الدراسة 
 .مما يعد مؤشرا عمى صالحيتو ( %89ككصؿ معدؿ الثبات إلى )

 

   الدراسة نتائج .5
 

 

 البعدم ك لقبميا االختبار عمييف طبؽ المكاتي التجربة تمميذات عدد:2جدول

 التدريس طريقة العدد المجمكعة نكع المدرسة

 التقميدية 33 قبمي األىمية الشافي

 (رافت) باستخداـ 33 بعدم 

 القبمي االختبار عمييف طبؽ المكاتي التمميذات عدد (2) جدكؿ يكضح

 .الحالية الدراسة في البعدم ك

 
  3 جدول

 .قبميا الثالثة الشفكية محادثةال ميارات محاكر كتكرارات المئكية النسب

 الدرجة

 الفئة

1 2 3 4 5 

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 - - - - %16.66 5 %33.33 20 %16.66 5 المربكطة التاء

 - - - - %20 6 %70 21 %10 3 (الالـ) ب المبدكءة الكممات عمى(اؿ) دخكؿ

 - - - - %16.66 5 %73.33 22 %10 3 .المفتكحة التاء

 تحصؿ أف يمكف  درجة أقؿ ىي 1 درجة أف 1:5 مف رجةبالد يقصد

 عمييا تحصؿ أف يمكف درجة أعمى ىي 5 كدرجة.الطالبة عمييا

 . الطالبة

 عمى كبعديا قبميا طبؽ الذم المقياس  درجات تمثؿ 1:5 مف كالدرجة

 .الطالبات

 4جدول

 .بعديا اإلمالئية الظكاىر محاكر كتكرارات المئكية النسب
 الدرجة

 لفئةا

1 2 3 4 5 

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 %3.33 1 %40 12 %40 12 %16.66 5 - - المربكطة التاء

 %3.33 1 %49 15 %33.3 10 %13.3 4 - - )  الالـ( ب المبدكءة الكممات )    اؿ(عمى دخكؿ

 %10 3 %36.66 11 %36.66 11 %16.66 5 - - المفتكحة التاء

 الثالثة الظكاىر في كاضحة فركؽ لىإ (4) الجدكؿ نتائج تشير     

      كما ، البعدم التطبيؽ لصالح الحالية الدراسة في االىتماـ محؿ
 فاعمية عمى ايجابيا مؤشرا يعد بما بالجدكؿ المئكية النسب تكضح

 .الطالبة لدل اإلمالئية الظكاىر لتنمية المقترحة االستراتيجية

 5جدول 

 المربكطة التاء بظاىرة الخاص االكؿ حكرلمم البعدية ك القبمية النتائج

 الداللة T قيمة تبايف ح ـ العدد المجمكعة

 0,01 18,65 2,00 0,587 2,00 33 القبمية

 0,01 20,821 3,400 0,844 3,040 33 البعدية
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 بيف احصائيا دالة فركؽ كجكد الى (5) رقـ جدكؿ نتائج تشير     

  0,01 الداللة مستكل عند دمالبع ك القبمي االختبار درجات متكسطي
 فاعمية عمى يدلؿ المغكية. مما الصحة في البعدم االختبار لصالح

 عينة لطالبات اإلمالئية بالسالمة االرتقاء في رافت (( استراتيجية 

  الدراسة

 6 جدول 

دخكؿ  بظاىرة الخاص الثاني لممحكر كالبعدية القبمية النتائج
 الـ(المجمكعةالمبدكءة )ال )اؿ(عمى الكممات

 الداللة T قيمة تبايف ح ـ العدد

 0,05 21,7 0,950 520, 2,68 33 القبمية

 0,05 20,8 0,163 0,893 3,401 33 البعدية

 القبمي التطبيؽ مستكل تقارب (6) رقـ جدكؿ نتائج تكضح     

 المتعممات عمر صغر الى ذلؾ كيرجع التجريبية لممجمكعة كالبعدم

 داللة ذم فرؽ كجكد ينفي ال النحكية كىذا لكظائؼبا العيد الحديثات

 لصالح لبعدماك  القبمي االختبار درجات متكسطي بيف احصائية

 .المفتكحة التاء لظاىرة البعدم االختبار

 7 جدول
 المفتكحة التاء الثالثة لمظاىرة كالبعدية القبمية النتائج

 الداللة Tقيمة التبايف ح ـ العدد المجمكعة

 0,01 20,45 0,1043 0,571 2,134 33 القبمية

 0,01 24,30 0,1412 0,773 3,434 33 البعدية

 احصائية داللة ذات فركؽ كجكد الى (7) رقـ جدكؿ نتائج تشير     

 حيث البعدم االختبار لصالح البعدم ك القبمي اختبار متكسطات بيف

 فاعمية معو يتضح بما ( 0.01)   الى الداللة مستكل كصؿ

 عينة طالبات لدل اإلمالئية الظكاىر تنمية في )رافت( تيجيةاسترا

 .الصفرم الفرض رفض تـ الدراسة، كبذلؾ

 8  جدول

 .اإلمالئية الظكاىر لقياس كالبعدم القبمي االختبار بيف " ت " قيمة ك المعيارية االنحرافات ك المتكسطات بيف الفركؽ

 قبمي المتغير

 33= ف

 بعدم

 33= ف

 اللةالد    T قيمة

 0.01 22.111 ع ـ ع ـ الشفكية المحادثة اختبار

6.0969 1.53526 9.9356 2.09659 26.386 0.01 

 بيف احصائيا دالة فركؽ كجكد (8) رقـ جدكؿ نتائج مف يتضح     

 لصالح (01,0) داللة مستكل عند كالبعدم القبمي االختبار متكسطات

 تنمية في  )رافت( تيجيةاسترا فاعمية عمى يدؿ بما البعدم االختبار

 الفرض رفض تـ الدراسة، كبذلؾ عينة طالبات لدل اإلمالئية الظكاىر

 .الصفرم
 

 
 مناقشة النتائج .6

تشير نتائج المدرسة الحالية إلى كجكد فركؽ إحصائية كاضحة      
في النسب المئكية كالتكرار الخاصة بالظكاىر اإلمالئية مكضع 

(  الخاص 3( ك )2ما يشير جدكؿ )الدراسة في الدراسة الحالية ك
)الالـ(  ب المبدكءة الكممات ) اؿ( عمى المربكطة ك دخكؿ بالتاء
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المفتكحة بيف االختبار القبمي ك االختبار البعدم لصالح  كالتاء
(. 4حيث ناؿ بعد ) )رافت( البعدم مما يعد مؤشر لنجاح استراتيجية

(ككذا بعد % 3,33( عمى) 5% ( كبعد )44المربكطة ) مف التاء
 %49)الالـ(عمى ) ب المبدكءة الكممات ) اؿ(عمى ( في دخكؿ4)

المفتكحة كأيضا بعد  ( في التاء4%. ككذا بعد )3,33( عمى 5كبعد )
في تمؾ  )رافت( % مما يدؿ عمى فعالية استراتيجية14( عمى 5)

الظكاىر ك التي حصمت عمى ) صفر( في االختبار القبمي عمما بأف 
 اعمى درجات تحصؿ عمييا الطالبة .ىما  4ك 5بعدل 
( اف ىناؾ فركؽ دالة احصائيا 4ؿ )كما تكضح نتائج جدك      

المربكطة بمستكل داللة  التاء في ظاىرة البعدمنصائح االختبار 
لالرتقاء بيذا  )رافت( ( كبما يدلؿ عمى فعالية استراتيجية0,01)

ؿ )اؿ( دخك  ( الخاص ب بظاىرة5الظاىرة بينما يشير جدكؿ رقـ )
)الالـ( إلى تقارب المستكل بيف االختباريف  ب المبدكءة الكممات عمى

القبمي كالبعدم كذلؾ نظرا الف تمؾ الظاىرة تحتاج إلى فترة زمنية 
 أطكؿ إليجاد فركؽ ذات داللة إحصائية مرتفعة .

المفتكحة إلى  التاء الثالثة ( الخاص بظاىرة6كيشير جدكؿ رقـ )     
إحصائيا بيف متكسطات االختبار القبمي كالبعدم كجكد فركؽ دالو 

(. كمما يكضح أثر فعالية 0,01لصالح البعدم بمستكل داللة) 
 بيذا الظاىرة. االرتقاءعمى  )رافت( استراتيجية

( أف ىناؾ فركؽ دالة إحصائيا بيف 7كيؤكد جدكؿ رقـ )     
متكسطات االختبار القبمي كالبعدم لصالح البعدم بمستكل داللة 

فعو ك نتائج نتغير المحادثة الشفكية ككؿ مما ي(. كفي م 0,01)
ككسيط  )رافت( المدرسات السابقة التي أكضحت فعالية استراتيجية

تربكم كتعميمي في االرتقاء بجكانب عده لدل المتعمميف عمى تعدد 
 تمؾ الدراسات السابقة ذكرىا .

دراسة ك   [6]ؿكما دراسة لدراسة استجابة الدراسة ىذه جاءت كقد     
 التي  ،[19]كمناع  كطعيمة  [18]كالزعبي [17] عمياف  [7]حسف

 الميارات مف أنيا كعمى المحادثة ميارات في الضعؼ عمى أكدت

 أسباب عزت السابقة كالدراسات. العربية المغة مناىج في الميممة

 أدت ،كالتي المتبعة التدريس طرائؽ إلى المحادثة في الطالبات ضعؼ

 . [20]الطمبة رنفك   إلى
 .التوصيات7

 : يمي بما باحثةال تكصي ذلؾ ضكء كفي     
 استراتيجيات المعمميف عمى الطمبة تدريب بضركرة الباحثة تكصي .1 

 عمى الطمبة تساعد ألنيا.)رافت( استراتيجية سيما كال جديدة تدريسية

 .الدرس في المعركؼ الركتيف مف الخركج
مفردات مقررات اإلمالء في مختمؼ ضركرة إعادة النظر في  .2

لمتركيز عمى  االبتدائيةلمراحؿ الدراسية في المدارس ابتداء بالمرحمة 
بسياؽ الجممة كربط بعض الظكاىر اإلمالئية  كاالىتماـالتدريب 

 بالنطؽ كاإلعراب.

 االىتماـ مف تستحقو ما الناقد االستيعابي االستماع ميارات اعطاء .3

 األىداؼ حيث مف العريضة كخطكطو بيةالعر  المغة منياج في

 .كالتقكيـ  التدريس كطرائؽ  كالكسائؿ  كالمحتكل

تدريب المعمميف مف كؿ التخصصات لتنمية مياراتيـ اإلمالئية  .4
 كتعكيد الطمبة آلية جديدة في اإلمالء.

بكؿ حصة  اإلمالءتدريب المعمميف عمى التركيز عمى أساسيات  .5
 .اإلمالء القاعدممع ما يدرسو لمطمبة مف 

 تدريس  عمى كالمساعدة المتعددة  بالطرائؽ المدرسي الكتاب ثراءإ .6

 .اإلمالء

 اإلمالء. تأسيس عمى معينة تمرينات المدرسي الكتاب تضميف .7
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Abstract 

 

The current study aimed at identifying the effects of RAFT strategy in developing some of 

dictation concepts for fourth grade students in Taif city and investigates its efficiency on 

their academic achievement in Arabic dictation. The sample of the study consisted of (66) 

female students who divided into two groups control with (33) students and experimental 

with (33) students. A training module was developed RAFT strategy based on Arabic 

course for the fourth grade. Two instruments were developed to test students’ auditory 

comprehension. Results revealed showed that there was a significant effect of using RAFT 

strategy on developing Arabic dictation for the students. However, the researcher 

recommended giving more importance to Arabic dictation in the fourth grade curricula and 

train in service teachers on the contemporary evaluating tools used in this regard.  
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