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 المستخمص:
ييدؼ ىذا البحث إلى الكشؼ عف كاقع دمج ميارات اإلمالء في منيج لغتي الجميمة،  

مف كجية نظر المشرفات التربكيات كالمعممات كأميات التمميذات، في المدارس االبتدائية لمبنات 
الرياض. تحددت مشكمة البحث في اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس التالي: ما كاقع دمج في مدينة 

ميارات اإلمالء في منيج لغتي الجميمة؟ كقد استخدمت الباحثة المنيج الكصفي، كقد تككف 
مجتمع البحث مف المشرفات التربكيات كالمعممات كأميات التمميذات في المرحمة االبتدائية في 

ق. تككنت عينة البحث مف خمس 9331-ق9343لثاني لمعاـ الدراسي الفصؿ الدراسي ا
مشرفات تربكيات، كخمس معممات، كأربع مف أميات الطالبات، اختارت الباحثة مف عينة البحث 
مشرفتيف كمعممتيف كاثنتيف مف األميات لتمثيؿ العينة االستطالعية كعرضت عمييف المقابمة 

ت العينة تـ إعداد أسئمة المقابمة بصكرتيا النيائية كتـ بصكرتيا المبدئية. كبناء عمى إجابا
عرضيا عمى المحكميف مف المشرفات التربكيات كالمعممات لمتأكد مف صدؽ األداة، كلمتأكد مف 
الثبات تـ إعادة المقابمة بعد نحك أسبكعيف كتـ إعطاء نفس النتائج. كقد تكصؿ ىذا البحث إلى 

اإلمالء، بعد دمج ميارات اإلمالء في منيج لغتي الجميمة. تدني مستكل الطالبات الممحكظ في 
حيث أدل ذلؾ إلى تشتت ذىف الطالبة بسبب كثرة الميارات المطمكب منيا دراستيا، كعدـ 
التركيز عمى ميارات اإلمالء. ككذلؾ أدل دمج ميارات اإلمالء مع بقية الميارات في منيج 

ف قبؿ التمميذة كالمعممة كذلؾ. كقد كجدت عالقة لغتي إلى ضعؼ االىتماـ  بالجانب اإلمالئي م
ارتباطية بيف ضعؼ التمميذة في اإلمالء كضعؼ تحصيميا الدراسي في بقية المكاد. ككذلؾ 
 كجدت عالقة ارتباطية بيف ضعؼ التمميذة في اإلمالء كضعؼ الثقة في النفس كالتردد كالخجؿ. 

 لغتي الجميمة. دمج ، ميارات اإلمالء ، منيجالكممات المفتاحية: 
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Abstract: 
This research aims at revealing the reality of the integration of 

spelling skills in the Arabic language curriculum, from the point of view 
of educational supervisors, teachers and mothers of girls in primary 
schools for girls in Riyadh city. The problem of research was determined 
by answering the following main question: What is the reality of the 
integration of spelling skills into the Arabic language curriculum? The 
researcher used the descriptive approach, and the research community 
may be educational supervisors, teachers and mothers of students in 
the primary stage in the second semester of the academic year 1439 e-
1440 e. The research sample consisted of five educational supervisors, 
five teachers, and four mothers. The researcher chose two supervisors, 
two teachers and two mothers to represent the survey sample and 
presented the interview in its initial form. Based on the sample's 
answers, the interview questions were prepared in final form and were 
presented to the educational supervisors and teachers to verify the 
validity of the tool. To ensure consistency, the interview was repeated 
after about two weeks and the same results were given. This research 
has resulted in the low level of female students observed in spelling, 
after the integration of spelling skills in Arabic. This led to the dispersion 
of the mind of the student because of the many skills required to study, 
and not focus on spelling skills. A significant effect was found between 
the student's weakness in spelling and the low academic achievement in 
the rest of the subjects. There was also a significant influence between 
the student's weakness in spelling and lack of self-confidence, 
hesitation and shyness. 
Keywords: integration, spelling skills, Arabic language. 
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 مقدمة البحث
تناكؿ ىذا الفصؿ مقدمة كمشكمة البحث، كبياف أىدافو، كأىمية دراستو، كأسئمة البحث، 

 كالحدكد ثـ تكضيح لمصطمحات البحث كفيما يمي تفصيؿ ذلؾ:
 :التمهيد

ت عد المغة مف أىـ النعـ التي كـر اهلل بيا اإلنساف كميزه بيا عف بقية المخمكقات األخرل، 
مف أىـ الكسائؿ التي تربط بيف أفراد المجتمع كيمكف مف خالليا التكاصؿ كالتفاعؿ كتبادؿ فيي 

 اآلراء كاألفكار كالمشاعر.
كالمغة العربية لغة تتصؼ بالقداسة، الرتباطيا بديف اهلل الذم آمنت بو العرب كغير 

بية مكانة كبرل كي العرب، تمؾ المغة التي احتكت ألفاظ القرآف كمعانيو، كيكفي فخر ا أف لمعر 
تذكر في القرآف، فكاف لمتقكيـ اإلليي األثر الكاضح في تكطيد مكانتيا، كالزيادة في إثرائيا، 

 (49، ص5192كارتقائيا كالحفاظ عمييا )زاير كداخؿ، 
         أف  أنتجو العقؿ اإلنساني عبر التاريخ إذ استطاع كتعتبر الكتابة مف أعظـ ما

         يضع أماـ األجياؿ القادمة فكر اإلنساف مسجال  في نقاء كصفاء،يسجؿ إنتاجو كتراثو، ل
كلقد ذكر عمماء األنثركبكلكجي أف اإلنساف بدأ تاريخو الحقيقي عندما اخترع الكتابة 

 (.543، ص5113)الخطيب،
كيحتؿ اإلمالء منزلة رفيعة بيف فركع المغة، ألف اإلمالء الصحيح في الكتابة يؤدم إلى 

( أف سالمة الكتابة مف 9431صكد، كسالمة التعبير، كاستقامة الجمؿ. كيرل مجاكر )فيـ المق
حيث الرسـ، ليا أىمية التقؿ عف أىمية سالمة التعبير نفسو، فالفيـ لممكتكب يتأثر بعامؿ 
الصحة كالخطأ في الرسـ الكتابي، كذلؾ الرتباط المعنى كالفكر المقدـ لمقارئ بالكممات التي تعبر 

  كمضمكن ا.عنو شكال  
إف صحة الرسـ الكتابي تتطمب عمميات ذىنية متعددة كمتداخمة، فضال  عف عمميات  

التذكر كاالستدعاء المرتبطة بالصكرة الخطية مكضع التدريب، كتتطمب استخداـ التقكيـ الذاتي 
مى في المكازنة بيف الصكرة المرسكمة كالصكرة الصكتية. مما يساعد عمى زيادة قدرة المتعمـ ع

 (.925، ص5112استعماؿ الميارات المغكية التي يدركيا )الياشمي، 
كتعتقد الباحثة بكصفيا إحدل معممات المغة العربية في التعميـ العاـ بكزارة التعميـ، أف 
لإلمالء مكانة بارزة بيف فركع المغة العربية، إال أف التمميذات  يعانيف مف الضعؼ اإلمالئي، 

 ت الحاجة لمعرفة كاقع دمج ميارات اإلمالء في منيج لغتي الجميمة.كانطالق ا مما سبؽ ظير 
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 مشكمة البحث:
يستخدـ اإلنساف الكتابة في التعبير عف حاجاتو كأفكاره كانفعاالتو، كفي التكاصؿ مع بني 
جنسو، كفي كؿ نكاحي النشاط في حياتو. كرغـ األىمية الكبيرة لإلمالء، إال أف ىنالؾ ضعف ا 

لتالميذ كالتمميذات في ميارات اإلمالء، كىذا ما الحظتو الباحثة بحكـ عمميا ممحكظ ا لدل ا
كمعممة لمغة العربية في كزارة التعميـ، كاطالعيا عمى نتائج العديد مف البحكث كالبحث الذم 

(، كبحث العتيبي 5192ق(، كبحث خمؼ )9341(، ككذلؾ األسمرم )5113قامت بو الجكجك )
براىيـ )5191) (، فقد كاف اليدؼ منيا التعرؼ عمى األخطاء اإلمالئية الشائعة، 5192(، كا 

 كجميع ىذه البحكث أكدت عمى كجكد ضعؼ مممكس لدل التالميذ كالتمميذات. 
كقد أصبح ىذا الضعؼ أمر ا مقمق ا لألىؿ كميدد ا لألمة باالنسالخ مف ىكيتيا العربية كمف 

مف أىـ مقكمات الحضارة، التي أقسـ اهلل بيا  حضارتيا اإلسالمية؛ عندما يفرط أبناءىا في كاحد
كف  ﴿ في قكلو: فاهلل سبحانو كتعالى أقسـ بالكتابة كبالقمـ الذم ىك أداة الكتابة،  ﴾ك ال ق م ـ  ك م ا ي س ط ر 

 مما يدلؿ عمى عظمة الكتابة. 
كتعد مادة اإلمالء أساس تعميـ الكتابة، كلكف قد قؿ االىتماـ بيا عند كثير مف فئات 

، كيرل شحاتو )ا ( أف الكتابة الصحيحة إمالئي ا عممية ميمة في 452، ص5112لمجتمع اليـك
التعميـ، كضركرة اجتماعية لنقؿ األفكار كالتعبير عنيا، لذا يعد إتقاف القكاعد اإلمالئية ضركرة 
ممحة لممتعمميف، لتجنب األخطاء التي تشكه الكتابة، كتحكؿ دكف فيميا، كتؤدم إلى غمكض 

 رة، كتزعزع ثقة القارئ بالكاتب. الفك
كفي ضكء ما سبؽ كبناء  عمى األدبيات التي تؤكد عمى أىمية منيج اإلمالء كدكره في 
التحصيؿ الدراسي لدل تمميذات المرحمة االبتدائية تكمف مشكمة البحث في الكشؼ عف كاقع دمج 

كيات كالمعممات كأميات ميارات اإلمالء في منيج لغتي الجميمة مف كجية نظر المشرفات الترب
 التمميذات، في المدارس االبتدائية لمبنات في مدينة الرياض.

 أهداف البحث:
ىدؼ ىذا البحث إلى الكشؼ عف عف كاقع دمج ميارات اإلمالء في منيج لغتي الجميمة 

 في المرحمة االبتدائية، كذلؾ مف خالؿ تحقيؽ األىداؼ التالية:
مالء في منيج لغتي الجميمة في المرحمة االبتدائية مف التعرؼ عمى كاقع دمج ميارات اإل .9

 كجية نظر المشرفات التربكيات.
التعرؼ عمى كاقع دمج ميارات اإلمالء في منيج لغتي الجميمة في المرحمة االبتدائية مف  .5

 كجية نظر المعممات.
ة مف التعرؼ عمى كاقع دمج ميارات اإلمالء في منيج لغتي الجميمة في المرحمة االبتدائي .4

 كجية نظر أميات التمميذات.
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 أسئمة البحث:
تحددت مشكمة البحث في كجكد ضعؼ في مستكل التمميذات في الميارات اإلمالئية 
كيمكف اإلسياـ في عالج ىذه المشكمة مف خالؿ اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس التالي: ما كاقع 

 ئية؟ دمج ميارات اإلمالء في منيج لغتي الجميمة في المرحمة االبتدا
 وتتطمب اإلجابة عن هذا السؤال اإلجابة عن األسئمة الفرعية التالية:

ما كاقع دمج ميارات اإلمالء في منيج لغتي الجميمة في المرحمة االبتدائية مف كجية نظر  .9
 المشرفات التربكيات؟

ما كاقع دمج ميارات اإلمالء في منيج لغتي الجميمة في المرحمة االبتدائية مف كجية نظر  .5
 لمعممات؟ا

ما كاقع دمج ميارات اإلمالء في منيج لغتي الجميمة في المرحمة االبتدائية مف كجية نظر  .4
 أميات التمميذات؟

 أهمية البحث:
 يستمد هذا البحث أهميته من كونه:

يتناكؿ قضية تربكية ميمة كىي كاقع دمج ميارات اإلمالء في منيج لغتي الجميمة في  .9
 المرحمة االبتدائية.

مرحمة عمرية ميمة كىي المرحمة االبتدائية، حيث تتشكؿ قدرات التمميذات، كتنمك يتناكؿ  .5
 مداركيف، كيتـ فييا اكتساب الميارات كالمعارؼ األساسية.

يحاكؿ ىذا البحث التعرؼ عمى كاقع دمج ميارات اإلمالء في منيج لغتي الجميمة مف خالؿ  .4
 كجية نظر المشرفات كالمعممات كأميات التمميذات.

يفتح ىذا البحث الطريؽ أماـ دراسات أخرل، تتطمع إلى عالج ظاىرة الضعؼ اإلمالئي  قد .3
 في مراحؿ تعميمية أخرل.

 حدود البحث:
 معممات المرحمة االبتدائية كأميات التمميذات.و المشرفات التربكياتالحدود البشرية: 
 المدارس االبتدائية في مدينة الرياض. الحدود المكانية:

 ىػ .9331 -ىػ9343جرل التطبيؽ في الفصؿ الدراسي الثاني، لمعاـ الدراسي  انية:الحدود الزم
التعرؼ عمى كاقع دمج ميارات اإلمالء في منيج لغتي الجميمة في المرحمة  الحدود الموضوعية:

 االبتدائية مف كجية نظر المشرفات التربكيات كالمعممات كأميات التمميذات.
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 مصطمحات البحث:
( المنيج بأنو:" جميع 55،ص9351عرفت العجمي ) :(Curriculumالمنهج )

           ماتقدمو المدرسة لتالميذىا أداء  لرسالتيا كتحقيق ا ألىدافيا كفؽ خطة معينة، كىك 
         عبارة عف مجمكعة متنكعة مف الخبرات المنطقية كالقابمة لمتطبيؽ كالتأثير كالتي تعطي 

تتككف مف عناصر تبدأ باألىداؼ ثـ كسائؿ تحقيؽ ىذه األىداؼ لمتالميذ فرصة المركر بيا، ك 
)المحتكل، طريقة التدريس، الكسائؿ التعميمية، األنشطة، كتنتيي بعممية التقكيـ التي تعنى بقياس 

 ماتـ تحقيقو مف ىذه األىداؼ(.
جميع البرامج كالخطط كالخبرات التربكية التي تقدميا المدرسة  وتعرفه الباحثة بأنه:

مطالب كالطالبات؛  لبمكغ األىداؼ التربكية كتحقيؽ النمك الشامؿ المتكامؿ عقمي ا كجسمي ا ل
ككجداني ا، كفؽ عناصر محددة تشمؿ: األىداؼ، كالمحتكل كالخبرات، كطرؽ التدريس كالكسائؿ 

 بير.المستخدمة، كطرؽ التقكيـ، إلكساب التمميذات ميارات المغة العربية في القراءة كالكتابة كالتع
 " ( بأنو959، ص5112كالكائمي ) الدليمي عرفو(: spelling skillsمهارات اإلمالء )

 تتيح برمكز المنطكقة لألصكات الخطي طريؽ التصكير عف العربية المغة في الكممات رسـ فف
 . " المغة عمماء كضعيا قكاعد كفؽ عمى ذلؾ كيككف األكلى، لصكرتيا طبق ا نطقيا يعيد أف لمقارئ

الميارة التي يتـ مف خالليا كتابة الكممات كتابة صحيحة كفق ا  فها الباحثة بأنها:وتعر 
 لقكاعد المغة العربية المتعارؼ عمييا مع كضكح الخط.

 اإلطار النظري لمدراسة
يعد مكضكع " قكاعد اإلمالء" مف قضايا المغة العربية المعاصرة التي تقتضي دراستيا كي 

ستعمميا أبناؤىا في الحديث كالكتابة، كفي التعمـ كالتعميـ، كمكاكبة التقدـ تبقى المغة العربية حية، ي
التقني، كلتككف قادرة عمى منافسة المغات األخرل كتككف لغة العمـ كالمعرفة كالثقافة في شتى 

 (9342المجاالت.) عمـ، 
ذا كانت كلإلمالء منزلة رفيعة بيف فركع المغة، حيث يعد أساسا ىاما لمتعبير الكتابي، كا  

القكاعد النحكية كالصرفية كسيمة لصحة الكتابة مف النكاحي اإلعرابية كاالشتقاقية، فإف اإلمالء 
كسيمة ليا مف حيث الصكرة الخطية، كالخطأ اإلمالئي يشكه الكتابة، كقد يعيؽ فيـ الجممة، كما 

ـ بعد أف ننظر إلى أنو يدعك إلى ازدراء الكاتب، كنستطيع أف نحكـ عمى مستكل التمميذ في التعمي
 كراستو التي يكتب فييا قطع اإلمالء.)إبراىيـ، د.ت( 

م ى المعمـ عمى طالبو مادة الدرس،  ء، مثؿ: أ م  م ي إ م ال  م ى ي م  كاإلمالء: "مصدر الفعؿ: أ م 
ير  األ  و  بمعنى تال مادة الدرس عمييـ ليكتبكىا في كراساتيـ، كمنو قكلو تعالى:  ق ال وا أ س اط  ل ين  ﴿ و 

 ﴾ يال   (91، ص5195(" )عبدالغني،2)الفرقاف:اك ت ت ب ه ا ف ه ي  ت م م ى  ع م ي ه  ب ك ر ة  و أ ص 
    ( أف المقصكد باإلمالء:" الكتابة السميمة مف23، ص5119كقد ذكر أبك الييجاء )

حيث ىجاء الكممة، مع كضع عالمات الترقيـ في أماكنيا الصحيحة، مع االىتماـ بالخط 
 ضح المرتب".الكا
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( بأنيا: " الميارة التي تتـ مف خالليا تحكيؿ األصكات 92،ص5191كتعرفيا العتيبي )
           المسمكعة إلى رمكز مكتكبة مع مراعاة صحة الرسـ اإلمالئي ككضكح الخط كفقا

 لمقكاعد المغكية".
كالممارسة  كتستنتج الباحثة مما سبؽ أف اإلمالء ميارة يتـ اكتسابيا مف خالؿ التدريب

حتى يعتاد التالميذ عمى الكتابة السميمة الخالية مف األخطاء كفقا لمقكاعد المغكية مع مراعاة 
 كضكح الخط كاستخداـ عالمات الترقيـ المناسبة.

يعد تدريس اإلمالء كسيمة كليس غاية في حد ذاتو، كلكف ىذه الكسيمة ليا أثر كبير في 
ذلؾ في التعبير عف األفكار كالمشاعر كالمفاىيـ كتسجيؿ تحقيؽ غايات كبرل في نقؿ التراث كك

الحكادث كالكقائع كأم خطأ في ذلؾ يؤدم إلى صعكبة في قراءة المكتكب كمف ثـ عدـ كضكح 
الفكرة. كقبؿ أف نتعرؼ عمى كيفية التخمص مف األخطاء اإلمالئية البد مف التعرؼ عمى أىداؼ 

يساعد عمى اختيار الكسائؿ الكفيمة بتحقيؽ الغايات تدريس اإلمالء، فإف تحديد اليدؼ لكؿ عمؿ 
(،)حماد كالسميرم كالجكجك 9339مف ىذا العمؿ. كقد ذكر كؿ مف: )إبراىيـ،

( أىداؼ تدريس اإلمالء، كتجمؿ 9353(،)الشعالف،5195(، )عبدالغني،5111كأبكمنديؿ،
 الباحثة ماتكصمت إليو فيما يمي:

مات رسما صحيحا مطابقا لما اتفؽ عميو أىؿ تدريب التالميذ عمى رسـ الحركؼ كالكم .9
         المغة، فذلؾ يعطي التعبير الكتابي قيمة في نظر القارئ، كما يعطي انطباعا جيدا 

 عف الكاتب.
اكتساب العديد مف العادات السميمة مثؿ: دقة المالحظة، كالنظافة، كالترتيب، كالكضكح  .5

 مما ينمي التذكؽ الجمالي عند التمميذ.
ب الحكاس اإلمالئية عمى اإلجادة كاإلتقاف، حيث تقـك دركس اإلمالء بتدريب العيف تدري .4

عف طريؽ المالحظة، كالمحاكاة مف خالؿ اإلمالء المنقكؿ، كتدريب األذف عمى حسف 
االستماع، كجكدة اإلنصات، كتمييز األصكات المتقاربة لبعض الحركؼ، كتدريب عضالت 

 األصابع، كتنظيـ حركتيا.اليد عمى اإلمساؾ بالقمـ، كضبط 
 تدريب التالميذ عمى عالمات الترقيـ، ككيفية استخداميا في المكاقؼ المغكية المختمفة. .3
تدريب التالميذ عمى أساليب التعمـ الذاتي، كذلؾ مف خالؿ تعكيدىـ عمى تصحيح أخطائيـ  .2

 بأنفسيـ.
ضمنو القطع المختارة تكسيع خبراتيـ، كثركاتيـ المغكية، كمضاعفة رصيدىـ الثقافي بما تت .1

 مف ألكاف الخبرة، كمف فنكف الثقافة كالمعرفة.
تدريب التالميذ عمى تحسيف الخط، مما يساعدىـ عمى تجكيده، كالتمكف مف قراءة المفردات  .1

 كالتراكيب المغكية، كفيـ معانييا فيما صحيحا.
غايات كيتبيف لمباحثة مف استعراض ىذه األىداؼ أف تدريس اإلمالء يقـك بتحقيؽ 

مقية، كفنية، كلغكية. لذلؾ مف الضركرم لمعممي كمعممات المغة العربية  عظيمة، تربكية، كخ 
 مراعاة ىذه األىداؼ عند تدريس اإلمالء حتى تتحقؽ الغاية المنشكدة مف تدريسو.



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   2910ديسمرب    -جزء ثاني -الثاني عشر   العدد   -  33  لدجملا 661
 

 

 اإلمالء تدريس في اليامة األسس ( إلى مجمكعة مف52، ص9353كيشير الشعالف )
لمتعمـ،  كاستعداده نضجو ، كمراعاةتماماتوھكا التمميذ دكافع ي: إثارةكالتي ينبغي تأمميا، كى

يجابيتو كالحرص عمى إثارة نشاطو التعميمي، كالبعد عف العقاب، كاالتجاه لمثكاب  المكقؼ في كا 
 تماـھالمعطاة، كاال كالخبرات لممعمكمات المنطقي ألنو أفضؿ في آثاره التربكية، كالترتيب

ثارة الد بالتشجيع   .يستطيع حتى يقدـ التمميذ أفضؿ ما افعية،كا 
كتعتبر جكدة النص مف أىـ األسس في تدريس اإلمالء، لذا يجب عمى المعمـ اختيار 

(، كزقكت 9313القطعة المناسبة كفؽ مجمكعة مف المعايير المحددة. كقد اتفؽ كؿ مف: سمؾ )
 ايير كىي:(، عمى مجمكعة مف المع9353(، كالشعالف ) 9333(، كالبجة )9333)
 أف تناسب القطعة اإلمالئية مستكيات الطالب العقمية. .9
أف تتضمف القطعة معمكمات متنكعة، تضيؼ ألفكار الطالب، كتمدىـ بألكاف مف الثقافة  .5

 المناسبة لسنيـ.
 أف يككف مكضكع القطعة مشكق ا كمثير ا الىتمامتيـ، كمراعي ا لميكليـ. .4
 لكممات اإلمالئية الصعبة.أف تككف القطعة خالية مف التكمؼ، كمف ا .3
 أال تحتكم القطعة عمى كممات شاذة عف القاعدة. .2
أف يككف حجـ القطعة مناسب ا لمتالميذ مف حيث الطكؿ كالقصر، كتؤكد الدراسات العممية  .1

عمى أف حجـ القطعة المناسب يككف بيف سبعة إلى عشرة أسطر تقريب ا، في الصفكؼ 
في الصفكؼ الدنيا فتتككف مف مفردات كجمؿ قصيرة، في العميا مف المرحمة االبتدائية، أما 

 حدكد خمسة أسطر.
يفضؿ أف يختار المعمـ القطع التي تنمي القيـ كالمثؿ العميا كتقكم الجكانب الدينية  .1

 كاألخالقية كالكطنية.
 أال تحتكم القطعة عمى أكثر مف ميارة في الكقت ذاتو. .2
عمى حسف االستماع، كاستنباط األفكار  يساعد نمط القطعة الجيد عمى تدريب التالميذ .3

 العامة، كالتفكير السميـ، مما يساعده عمى الكتابة السريعة الصحيحة. 
لتصحيح اإلمالء طرؽ كثيرة، كلعؿ أحسنيا أال يمتـز المعمـ بكاحدة منيا بصفة دائمة، و

ميذ بؿ يراكح بينيا، حسب مايراه عمى مستكل الفصؿ، أك مستكل القطعة، أك نكعية التال
 (. كمف ىذه الطرؽ:54)إبراىيـ، د.ت، ص

تصحيح المعمـ لكراسة كؿ طالب أمامو، في حيف يشغؿ بقية التالميذ بعمؿ آخر 
كالقراءة، كمف أىـ مزايا ىذه الطريقة أنيا ترشد الطالب إلى خطئو أكال  بأكؿ، كتشعره بقرب 

قدراتيـ لتصحيح أخطائيـ  المعمـ، كيطبؽ ىذا النكع عمى الطالب المبتدئيف الذيف التؤىميـ
بأنفسيـ، كمما يؤخذ عمى ىذه الطريقة ككنيا تحتاج إلى كقت، كقد اليتسع الزمف لتصحيح جميع 

 (.39، ص5111كراسات التالميذ )حماد كالجكجك كالسميرم كأبك منديؿ، 
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كالطريقة الثانية تعتمد عمى تصحيح المعمـ لكراسات الطالب، ثـ إعادتيا إلييـ بعد 
ثـ يشرح ليـ طريقة الكتابة الصحيحة عمى السبكرة. كالينصح باستخداـ ىذه الطريقة  التصحيح

إال عند االمتحانات ألنيا التفيد التالميذ فيـ اليركف مف تصحيح المعمـ سكل العالمات 
 (.92المستحقة، كعدد األخطاء، كالمالحظات العابرة ) األسمر، د.ت ، ص 

ا لمقطعة كاف قد حجبيا أثناء الكتابة، ثـ يطمب مف ككذلؾ يمكف لممعمـ أف يعرض نمكذج  
          كؿ طالب أف يصحح خطأه بنفسو، حيث يضع خطا تحت كؿ خطأ، كيكتب الصكاب

فكقو، كمف مزايا ىذه الطريقة التعكيد عمى دقة المالحظة، كالثقة بالنفس، كالصدؽ، كاألمانة 
يف طالبو ليشعرىـ بالمسؤكلية أكثر كالشجاعة كاالعتراؼ بالخطأ، كيفضؿ أف يمر المعمـ ب

 (.43، ص9353)الشعالف، 
كالطريقة الرابعة تتشابو مع الطريقة السابقة كلكف المعمـ يطمب مف التالميذ ثـ تبادؿ 
الكراسات كيصحح كؿ طالب أخطاء زميمو كمف مزايا ىذه الطريقة: التعكيد عمى دقة المالحظة، 

سخ في أذىاف التالميذ صكاب الكممات ألنيـ سعكا إلى كالثقة بالنفس، كالصدؽ، كاألمانة، كير 
 (.52، ص5195معرفتيا بفكر كاع كيقظة كانتباه )عبدالغني، 

 وتتحدد مواصفات كتاب اإلمالء الجيد فيما يمي:
 اشتماؿ الكتاب عمى مقدمة، تكضح أىداؼ تدريس اإلمالء. -9
تقديـ المادة العممية  اختيار المباحث اإلمالئية التي تبدك الحاجة الممحة إلييا، مع -5

 بأسمكب ميسر، يركز عمى جانب التطبيؽ كالممارسة.
التركيز عمى كحدة المعنى، ككحدة السياؽ في األمثمة، فيذا أكثر عكن ا عمى إدراؾ مغزاىا  -4

 كثبكت معناىا.
تقديـ نماذج مف األخطاء الشائعة في كؿ مبحث إمالئي لتدريب التالميذ عمى اكتشاؼ  -3

 صكيبو.الخطأ، كمف ثـ ت
اشتماؿ الكتاب عمى أنشطة كتابية متنكعة كمنظمة، تدعك إلى القراءات اإلضافية حكؿ  -2

 المبحث ذاتو، كتنمي  قدرات التالميذ مف خالؿ الرسكمات كاإليضاحات.
 دفع التالميذ إلى التفكير كحثيـ عمى المالحظة، كالتأمؿ كاالستنتاج. -1
 كمتدرجة تشتمؿ عمى تعميمات كاضحة.اشتمالو عمى تدريبات كتابية كافية، كمتنكعة،  -1
جكدة إخراج الكتاب، كحجمو المناسب، كجاذبية غالفو كمتانتو، كحجـ الحركؼ، كسمؾ  -2

 الكرقة، كجاذبية اإلخراج الطباعي.
 االعتماد عمى المخططات المفاىيمية في عرض القكاعد اإلمالئية. -3

 تكافؽ المنيج مع عدد الحصص. -91
 ر التعمـ.تكفير الكسائؿ التعميمية كمصاد -99
 تكفير فرص التعمـ الذاتي كالتقكيـ الذاتي. -95
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 ثاني ا: الدراسات السابقة
يشتمؿ ىذا الجزء عمى الدراسات السابقة المتصمة بمكضكع البحث الحالي كالتي تكصمت 

 الباحثة إلييا، لالستفادة منيا. كىذه الدراسات ىي:
ى فاعمية استخداـ ق( كتيدؼ إلى التعرؼ عم9341كاف اليدؼ مف دراسة األسمرم )

خرائط المفاىيـ في اكتساب تالميذ الصؼ السادس االبتدائي ميارات اإلمالء المضمنة في 
التقكيـ المستمر، كقد استخدـ الباحث المنيج شبو التجريبي، كاعتمد عمى االختبار التحصيمي 

( 11التي تـ اختيارىا بطريقة عشكائية، كمثؿ عينة الدراسة )القبمي كالبعدم عمى عينة الدراسة 
تمميذ ا مف تالميذ مدرسة الممؾ عبد العزيز بالطائؼ، كمف أىـ النتائج التي تكصمت ليا ىذه 
الدراسة األثر اإليجابي الستخداـ خرائط المفاىيـ في التحصيؿ البعدم لصالح المجمكعة 

 التجريبية.
( 5193الستكشافي لبكرانيؾ كالعتيبة كسيدلر كجريكليتش )كقد كاف اليدؼ مف البحث ا

ىك دراسة طبيعة تعميـ الكتابة في الفصكؿ الدراسية في رياض األطفاؿ ككصؼ نتائج كتابة 
( 542( مدرس ا ك)59الطالب في نياية العاـ الدراسي. تضمف المشارككف في ىذه الدراسة )

ر مدرسي الفصكؿ الدراسية مرة كاحدة كؿ طفال  في رياض األطفاؿ مف تسع مدارس. تـ تصكي
دقيقة لفنكف القراءة كالمغة لفحص  31في الخريؼ كالشتاء خالؿ فترة التعميـ التي تبمغ مدتيا 

تخصيص الكقت كأنكاع ممارسات تعميـ الكتابة التي تتـ في فصكؿ رياض األطفاؿ. تـ تقسيـ 
األنشطة التي لكحظ فييا الطالب المالحظة الصفية لمكتابة إلى متغيرات ممارسة الطالب )

يمارسكف الكتابة بشكؿ مستقؿ( كمتغيرات تدريب المعمميف )األنشطة التي تمت فييا مالحظة 
المعمـ كىي تقدـ تعميمات الكتابة المباشرة(. تشير النتائج بكضكح إلى الحاجة إلى زيادة مقدار 

تحتاج إلى تحسيف أنظمتيا  الكقت الذم يقضيو الطالب في الكتابة، كما يركف أف المدارس
التعميمية مف خالؿ دمج الكتابة في المناىج الدراسية. كمف الكاجب عمى مطكرم المناىج 

 تضميف تعميـ الكتابة في مناىج فنكف المغة بما في ذلؾ الكتابة اليدكية كاإلمالء. 
( حيث تيدؼ إلى التعرؼ عمى درجة ممارسة معممي المغة 5192كفي دراسة خمؼ )

بية لميارات تدريس اإلمالء كعالقتيا باألداء اإلمالئي لدل طالب الصؼ الرابع األساسي العر 
( معمم ا كتـ 43في األردف. كقد اختار الباحث العينة بالطريقة العشكائية،  حيث ضمت العينة )

اختيار خمسة طالب مف طمبة كؿ معمـ ليتـ اختبارىـ في الميارات اإلمالئية كبمغ عددىـ 
لب ا، كقد قاـ الباحث بتصميـ بطاقة مالحظة لقياس درجة ممارسة معممي المغة العربية ( طا911)

لميارات تدريس اإلمالء، كاختبار األداء اإلمالئي لمطالب. كمف أىـ نتائج الدراسة كجكد عالقة 
ارتباطية إيجابية بيف ممارسة معممي المغة العربية لميارات تدريس اإلمالء مجتمعة كبيف األداء 
اإلمالئي لطمبتيـ، أم كمما زادت ممارسة معممي المغة العربية لميارات تدريس اإلمالء يزداد 

 لدل طمبتيـ األداء اإلمالئي.
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( كتيدؼ إلى التعرؼ عمى فاعمية بعض استراتيجيات تنشيط 5191دراسة العتيبي ) 
الميارات اإلمالئية.  الذاكرة )التصكر الذىني، معينات التذكر، التسميع الذاتي الذىني( في تنمية

كقد استخدمت الباحثة المنيج شبو التجريبي، كأعدت اختبارا لمميارات اإلمالئية بعد تطبيؽ ىذه 
( تمميذة مكزعة 43االستراتيجيات، كقد تـ اختيار العينة بطريقة قصدية، كشممت عينة الدراسة )

الدراسة كجكد فركؽ دالة  إلى مجمكعتيف تجريبة كضابطة، كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا
إحصائيا بيف متكسطات رتب درجات المجمكعتيف في القياس البعدم لصالح المجمكعة التجريبة، 

%( مف تبايف درجات المقياس البعدم لمميارات اإلمالئية يعكد إلى تأثير استراتيجية 22كأف )
 التدريس المعتمدة عمى بعض استراتيجيات تنشيط الذاكرة.

( ككاف اليدؼ مف دراستو قياس مدل فاعمية استخداـ برنامج مصمـ 5192إبراىيـ ) 
القصص الرقمية في عالج األخطاء اإلمالئية لدل متعممي المغة العربية لغير الناطقيف بيا في 
الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنكرة. كقد استخدـ الباحث المنيج شبو التجريبي لمكشؼ عف 

( طالب ا مف طالب المستكل الثاني 21قد تككنت عينة الدراسة مف )فاعمية استخداـ البرنامج، ك 
ا إلكتركني ا لعالج األخطاء اإلمالئية، ككذلؾ قاـ بإعداد  في المعيد، كقد صمـ الباحث برنامج 
دليؿ لممعمـ ككتاب ا لمطالب، كقد استخدـ الباحث اختبار ا بعديا لقياس فاعمية استخداـ البرنامج. 

التي تكصؿ ليا كجكد فاعمية الستخداـ برنامج مصمـ القصص الرقمية في كمف أىـ النتائج 
 عالج األخطاء اإلمالئية لدل متعممي المغة العربية لغير الناطقيف بيا.

 التعميق عمى الدراسات السابقة 
يتشابو البحث الحالي مع البحكث السابقة في التركيز عمى ميارات اإلمالء، كلكف 

استخداـ بعض االستراتيجيات كالبرامج لمعالجة األخطاء اإلمالئية عند البحكث السابقة حاكلت 
           التالميذ بينما يركز البحث الحالي عمى كصؼ الكاقع بعد دمج ميارات اإلمالء في منيج

 لغتي الجميمة.
تتفؽ الدراسات السابقة في استخداـ المنيج شبو التجريبي بينما يستخدـ ىذا البحث 

ي حيث يحاكؿ كصؼ الكاقع كما ىك مف خالؿ األخذ بآراء المشرفات التربكيات المنيج الكصف
 كالمعممات كأميات الطالبات حكؿ كاقع دمج ميارات اإلمالء في منيج لغتي الجميمة.

يختمؼ البحث الحالي عف الدراسات السابقة في أداة البحث حيث يعتمد عمى المقابمة 
         التمميذات بينما اعتمدت بعض البحكث السابقة كأخذ آراء المشرفات كالمعممات كأميات

          ( عمى االختبارات 5191؛ العتيبي، 5192ق؛ خمؼ، 9341؛ األسمرم، 5192)إبراىيـ، 
 كأدة لمبحث.
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 إجراءات البحث:
 منهج البحث:

لكشؼ كاقع دمج ميارات  المسحي األسمكب استخدـ حيث الكصفي، اتبع البحث المنيج
كأميات  المشرفات التربكيات كالمعممات نظر منيج لغتي الجميمة حسب كجيات اإلمالء في

 .التمميذات
 مجتمع البحث:

              كىك مصطمح عممي يراد بو كؿ مف يمكف أف تعمـ عميو نتائج البحث سكاء
              أكاف مجمكعة أفراد أك كتب أك مباني مدرسية ... طبقا لممجاؿ المكضكعي لمشكمة البحث

 (.39، ص5111) العساؼ، 
المشرفات التربكيات، كمعممات المرحمة االبتدائية،  جميع مف البحث مجتمع ىذا كيتككف

 كأميات التمميذات في مدينة الرياض.
 عينة البحث:

تمثؿ العينة جزء ا مف المجتمع األصمي المعني بالبحث، تككف ممثمة لو، بحيث تحمؿ 
يغني الباحث عف دراسة كؿ كحدات المجتمع األصمي، خاصة في صفاتو المشتركة، كىذا الجزء 

(. كالستحالة 932، ص5191حالة صعكبة أك استحالة دراسة كؿ تمؾ الكحدات )قنديمجي، 
دراسة المجتمع األصمي كمو في ىذا البحث قامت الباحثة باختيار عينة قصدية لتحقيؽ أىداؼ 

كخمس معممات، كأربع أميات. كقد قسمتيا مف خمس مشرفات،  البحث عينة تألفت البحث، كقد
 كما يمي:

  العينة االستطالعية: كقد اختارت الباحثة مف عينة البحث الكمية مشرفتيف كمعممتيف كاثنتيف
مف األميات كقامت بتطبيؽ أداة البحث كىي المقابمة بصكرتيا المبدئية كالتي تحتكم عمى 

 منيج لغتي الجميمة؟السؤاؿ التالي: ماكاقع دمج ميارات اإلمالء في 
  العينة األصمية: كىي العينة التي قامت الباحثة بتطبيؽ أداة البحث بصكرتيا النيائية عمييف

 كقد بمغ عددىف ثالث مشرفات كثالث معممات كاثنتيف مف أميات التمميذات.
 وصف لخصائص عينة البحث:

 أـ معممة مشرفة كصؼ العينة
 بكالكريكس ماجستير بكالكريكس جستيرما بكالكريكس ماجستير المؤىؿ العممي

 4 9 4 5 5 4 العدد
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 أداة البحث:
البحث. حيث يرل العساؼ  أىداؼ لتحقيؽ الالزمة، البيانات لجمع استخدمت المقابمة أداة

( أف الباحث يستطيع أف يتعمؽ بسؤالو لممقابؿ تدريجي ا حتى يصؿ إلى الحقيقة، كيمكف 5111)
 أسئمة تساعد عمى التعمؽ كالشرح كالتكضيح. لمباحث أف يشتؽ مف اإلجابة 
عدادها:  بناء المقابمة وا 

  تحديد اليدؼ مف المقابمة، حيث تيدؼ إلى الكشؼ عف كاقع دمج ميارات اإلمالء في منيج
 لغتي الجميمة مف كجية نظر المشرفات، كمعممات المرحمة االبتدائية، كأميات التمميذات.

 ضكء مراجعة األدبيات التربكية كالدراسات السابقة كفي  إعداد دليؿ المقابمة المفتكحة في
ضكء نتائج العينة االستطالعية. حيث ستطرح ىذه األسئمة عمى المشرفات كالمعممات 
كأميات التمميذات المشاركات بشكؿ متسمسؿ، كقد تطرح الباحثة أسئمة عند الحاجة إذا كانت 

 اإلجابات غير كافية أك تحتاج لمتكضيح.  
 داة:صدق األ

تـ عرض أداة البحث في صكرتيا األكلية عمى عدد مف المحكميف مف ذكم الخبرة، مف 
( 3المشرفات التربكيات، كعدد مف معممات المغة العربية في مدينة الرياض. كقد بمغ عددىف )

محكميف،  ثـ تـ تحديد مدل مناسبة الفقرات، كمدل انتمائيا لقياس ما كضعت مف أجمو، كفي 
 محكميف كمقترحاتيـ، أجرت الباحثة التعديالت الالزمة. ضكء آراء ال

 ثبات األداة:
( أفراد مف خارج العينة كداخؿ مجتمع 1تـ تطبيؽ المقابمة عمى عينة استطالعية مككنة مف )    

 البحث، ثـ أعيد تطبيقيا بعد مركر أسبكعيف كتـ حساب التكرارات لمتحقؽ مف ثبات األداة.  
 داني:إجراءات التطبيق المي

 بعد أف تـ تحديد عينة البحث، قامت الباحثة باإلجراءات التالية:
مفابمة المشرفات كالمعممات كشرح أىداؼ البحث كتحديد الزمف المناسب ليف لمبدء في  .9

 اإلجراءات.
 إجراء المقابالت مع المعممات، كطرح األسئمة عمييف. .5
 رصد جميع المقابالت كاألخذ باألكثر تكرار ا. .4

 البحث ومناقشتها: عرض نتائج
بعد االنتياء مف إجراء المقابالت، قامت الباحثة بتفريغ البيانات، حيث تركزت نتائج 

 المقابمة عمى اإلجابة عمى األسئمة التالية:
 ما درجة امتالؾ الطالبات لميارة الكتابة اإلمالئية  الصحيحة في العصر الحاضر؟ .9
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ى تنمية ميارة الكتابة اإلمالئية؟ كضحي ىؿ يساعد منيج لغتي الجميمة بشكمو الحالي عم .5
 ذلؾ.

 ما رأيؾ بإضافة مككف اإلمالء ضمف منيج لغتي الجميمة؟ .4
 ما رأيؾ بالحجـ المخصص لتدريس اإلمالء في المنيج الحالي؟ .3
 ما المشكالت التي يعاني منيا مككف اإلمالء في المنيج الحالي؟ .2

 جاءت نتائج إجابات المشرفات عمى النحو التالي:
( أصبح مستكل الطالبات في الكتابة دكف المتكسط، فالمنيج الحالي يحتاج 9شرفة )الم

لممزيد مف التركيز عمى الميارات اإلمالئية. فالميارات مكجكدة كلكف التطبيؽ الخاطئ  لممنيج 
أدل إلى تراجع ميارة الكتابة عند الطالبة بشكؿ ممحكظ. كما أف درجات تقكيـ اإلمالء قميمة جدا 

تبالي التمميذة بإتقاف ىذه الميارات. كلمضعؼ اإلمالئي تأثير كبير عمى تحصيؿ الطالبة لذلؾ ال
 فيك يؤدم لضعؼ الفيـ القرائي فتغيير حرؼ أك حركة يغير المعاني كالجمؿ.

( قالت أف مستكل الطالبات بعد دمج اإلمالء غير مرضي نيائيا، فقد 5المشرفة )
ات األساسية، فالتمميذة ككذلؾ المعممة ال تحرص عمى أصبحت التمميذات يفتقدف أغمب الميار 

تصحيح األخطاء اإلمالئية في غير حصص اإلمالء ، كالحصص المخصصة لمككف اإلمالء  
قميمة جدا في المنيج الحالي كليست بالدرجة الكافية لتؤدم إلتقاف ميارات الكتابة، كمف اآلثار 

 د بيف األقراف.الناتجة كذلؾ ضعؼ الثقة بالنفس كالخجؿ كالترد
( قالت مف أبرز اآلثار الناتجة عف دمج اإلمالء في منيج لغتي الجميمة 4المشرفة )

الضعؼ الشديد في مستكل الطالبات، فالمنيج الحالي جيد كلكف يحتاج لتدعيـ المككف اإلمالئي 
التركيز فميارات الكتابة تحتاج إلى التطبيؽ كالتدريب بشكؿ متكرر، كفي ىذا المنيج نالحظ قمة 

عمى ميارات اإلمالء مف قبؿ الطالب كتركيزىـ عمى ميارات القراءة كالتعبير مما أضعؼ 
االىتماـ بميارات اإلمالء، كتعاني التمميذات مف كثافة المنيج ككثرة النصكص كالتدريبات 
كاألنشطة كفي المقابؿ يعاني مككف اإلمالء مف الضعؼ كقمة دركس اإلمالء، كعدـ تكفر الكقت 

 مراجعة كالتأكد مف إتقاف التمميذات لميارات اإلمالء.لم
 كعند تكجيو ىذا السؤاؿ لممعممات كانت إجاباتيف عمى النحك التالي:

( مف اآلثار الناتجة عف دمج ميارات اإلمالء في منيج لغتي الجميمة أف 9المعممة )
زاحـ القكاعد مستكل الطالبات في الكتابة أصبح أقؿ مف المتكسط ففي المنيج الحديث تت

اإلمالئية مع باقي الدركس في نفس الكحدة مما يشتت الطالبة، لدمجو مع بقية الميارات، كما أف 
طريقة عرض دركس اإلمالء مممة كليس فييا تركيز، كتحتاج طرؽ التقكيـ لميارات اإلمالء إلى 

كف التركيز عمى العناية بشكؿ أكبر حيث التيتـ التمميذة ككذلؾ األىؿ بميارات اإلمالء كيكجي
الميارات األخرل في المنيج. كلمضعؼ اإلمالئي الناتج تأثير عمى تحصيؿ الطالبة حيث يؤثر 

 عمى فيميا لمسؤاؿ كعمى قدرتيا عمى إيصاؿ المعمكمة بشكؿ سميـ، مما يقمؿ ثقتيا في نفسيا.
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( ترل أف مستكل الطالبات اآلف ضعيؼ جدا في اإلمالء، ففي المنيج 5المعممة )
الي تطغى الميارات األخرل عمى ميارات اإلمالء فميارات لغتي الجميمة كثيرة جدا، كلكف الح

ميارات اإلمالء في المنيج قميمة كطريقة التقكيـ الحالية جعمت التمميذة التبالي عند عدـ إتقانيا 
لميارات اإلمالء. كترل أف الضعؼ في اإلمالء يؤثر بشكؿ كبير عمى التحصيؿ الدراسي فمف 

. ال  تجيد الكتابة لف تتمكف مف كتابة اإلجابات بشكؿ صحيح مفيـك
( ترل أف دمج ميارات اإلمالء مع بقية الميارات في لغتي أضعؼ االىتماـ 4المعممة )

بالجانب اإلمالئي مما نتج عنو تدني مستكل الطالبات في اإلمالء، فالميارات المكجكدة في 
البة مف كثافة المنيج كلكف مككف اإلمالء يحتاج منيج لغتي الجميمة كثيرة جدا كتعاني الط

لمتركيز بشكؿ أكبر فدركس اإلمالء قميمة جدا كلـ تحظ بالعناية الكافية خاصة في المرحمة 
االبتدائية كىي مرحمة تأسيس، فتعاني المعممة مف عدـ تكفر كقت لممراجعة كالتأكد مف إتقاف 

ج لغتي الجميمة عدـ كجكد مساحة كافية لتكتب الطالبات لميارات اإلمالء، كما يالحظ عمى مني
 التمميذة فييا األخطاء التي كقعت فييا كتقـك بتصكيبيا مف جديد.  

 وعند توجيه السؤال الثنتين من أمهات الطالبات كانت اإلجابة كما يمي:
اتفقتا أف مستكل الطالبات بعد دمج ميارات اإلمالء مع منيج  لغتي أصبح أقؿ مف 

ف المنيج الحالي يتسـ بالكثافة في النصكص كالتدريبات كاألنشطة الخاصة بالقراءة المتكسط، كأ
كاالستماع كالحفظ كلكف ميارات اإلمالء في الكتاب قميمة كطريقة عرض الدركس مممة ليس فييا 
أم تركيز.  كقد ذكرتا أف عدـ الكتابة بشكؿ صحيح يجعؿ التمميذة مترددة كخجكلة حتى أثناء 

 غير المجاؿ الدراسي فيي التستطيع أف تعبر كتابيا عما تريد. كتابتيا في 
 االستنتاج:

 من خالل نتائج المقابالت التي قامت بها الباحثة استنتجت مايمي:
ضعؼ المحتكل الخاص بالميارات اإلمالئية، كقمة التركيز عمى ميارات اإلمالء في منيج  .9

 لغتي الجميمة.
إلمالء، بعد دمج ميارات اإلمالء في منيج لغتي تدني مستكل التمميذات الممحكظ في ا .5

 الجميمة.
تشتت ذىف الطالبة بسبب كثرة الميارات المطمكب منيا دراستيا، كعدـ التركيز عمى ميارات  .4

 اإلمالء.
دمج ميارات اإلمالء مع بقية الميارات في منيج لغتي أدل إلى ضعؼ االىتماـ  بالجانب  .3

 كذلؾ. اإلمالئي مف قبؿ التمميذة كالمعممة
تكجد عالقة ارتباطية بيف ضعؼ التمميذة في اإلمالء كضعؼ تحصيميا الدراسي في بقية  .2

 المكاد.
تكجد عالقة ارتباطية بيف ضعؼ التمميذة في اإلمالء كضعؼ الثقة في النفس كالتردد  .1

 كالخجؿ. 
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 التوصيات والمقترحات:
 في ضكء نتائج البحث تكصي الباحثة بما يمي:

في كتاب مستقؿ لزيادة التركيز عمى ميارات اإلمالء، أك تكثيؼ محتكل  فصؿ منيج اإلمالء .9
 اإلمالء في منيج لغتي الجميمة.

 التركيز عمى اإلمالء في كؿ المراحؿ الدراسية كتخصيص حصص مستقمة لو. .5
تكحيد الجيكد بيف معممات جميع التخصصات في معالجة الضعؼ اإلمالئي كال يقتصر  .4

 لعربية فقط.الجيد عمى معممة المغة ا
 محاسبة التمميذات عمى األخطاء اإلمالئية في األعماؿ الكتابية المختمفة. .3
 استخداـ كراس لإلمالء، كالحرص عمى التدريب المستمر كالمكثؼ. .2
 تغيير طرؽ التقييـ المتبعة في المنيج الحالي.  .1
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 المراجع:
 ( 5192إبراىيـ، تيغيرا .)ية في عالج األخطاء فاعمية استخداـ برنامج مصمـ القصص الرقم

رسالة  اإلمالئية لدل متعممي المغة العربية الناطقيف بمغات أخرل.
ماجستير منشكرة، معيد تعميـ المغة العربية لغير الناطقيف بيا، الجامعة 

 اإلسالمية بالمدينة المنكرة.
  .)ريب. القاىرة: مكتبة غ اإلمالء كالترقيـ في الكتابة العربية.إبراىيـ، عبدالعميـ.)د.ت 
 (.9339إبراىيـ، عبدالعميـ .).القاىرة: دار المعارؼ.  المكجو الفني لمدرسي المغة العربية

 (93ط)
 (.5119أبك الييجاء، فؤاد.) أساليب كطرؽ تدريس المغة العربية كا عداد دركسيا اليكمية

 عماف: دار المناىج. باألىداؼ السمككية.
  .)لبناف: جركس برس. -مس. طرابالمرجع في اإلمالءاألسمر، راجي )د.ت 
 ( 9341األسمرم، حاصؿ .)فاعمية استخداـ خرائط المفاىيـ في اكتساب تالميذ الصؼ ق

. رسالة السادس االبتدائي ميارات اإلمالء المضمنة في التقكيـ المستمر
 ماجستير منشكرة، كمية التربية، جامعة أـ القرل.

 (.9333البجة، عبد الفتاح .)المرحمة  -النظرية كالممارسة أصكؿ تدريس العربية بيف
 عماف: دار الفكر.األساسية العميا. 

 ( 5113الجكجك، ألفت .) أثر برنامج مقترح في تنمية ميارات األداء اإلمالئي لدل طالبات
. رسالة ماجستير منشكرة، الصؼ الخامس األساسي بمحافظة شماؿ غزة

 كمية التربية، الجامعة اإلسالمية بغزة. 
 المكسكعة الغراء (. 5111ميرم، عبدربو كالجكجك، ألفت كأبكمنديؿ، أيمف. )حماد،خميؿ كالس

 . غزة: مكتبة سمير منصكر. في تعميـ قكاعد اإلمالء
 ( 5113الخطيب، محمد .) .مناىج المغة العربية كطرائؽ تدريسيا في مرحمة التعميـ األساسي

 عماف: الكراؽ لمنشر كالتكزيع.
 ( 5192خمؼ، إبراىيـ)رسة معممي المغة العربية لميارات تدريس اإلمالء . درجة مما

. كعالقتيا باألداء اإلمالئي لدل طالب الصؼ الرابع األساسي في األردف
 رسالة ماجستير منشكرة، كمية العمـك التربكية، جامعة آؿ البيت، األردف.

  ( 5112الدليمي، طو عمي كالكائمي، سعاد عبد الكريـ )ئؽ المغة العربية مناىجيا كطرا
 . عماف : دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع .تدريسيا

 ( 5192زاير، سعد كداخؿ، سماء .)عماف: الدار اتجاىات حديثة في تدريس المغة العربية .
 المنيجية لمنشر كالتكزيع.

 ( 9333زقكت، محمد .)(. غزة: مكتبة األمؿ لمطباعة 5. )طالمرشد في تدريس المغة العربية
 كالنشر كالتكزيع.



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 فف التدريس لمتربية المغكية كانطباعاتيا المسمكية كأنماطيا العممية(. 9313حمد )سمؾ، م .
 القاىرة: مكتبة األنجمك المصرية.

 (.تعميـ المغة العربية بيف النظرية كالتطبيؽ. القاىرة: الدار 5112شحاتو، حسف سيد .)
 المصرية المبنانية.

 ( .9353الشعالف، راشد .)اء اإلمالئية عند الصغار كالكبارأساليب عممية لعالج األخط. 
 ( .5195عبدالغني، أيمف.).القاىرة: دار التكفيقية لمتراث. الكافي في قكاعد اإلمالء كالكتابة 
 (.5191العتيبي، نجالء.) فاعمية استخداـ بعض استراتيجيات تنشيط الذاكرة في تنمية

جستير، كمية . رسالة ماالميارات اإلمالئية لدل تمميذات المرحمة االبتدائية
 التربية، جامعة الطائؼ.

 ( .المناىج الدراسية أسسيا، مككناتيا، تنظيماتيا، كتطبيقاتيا التربكية، 9351العجمي، ميا .)
رؤية تربكية تجمع بيف المنظكر الغربي كالمنظكر اإلسالمي لممنيج. 

 جدة: مطابع الحسيني الحديثة.
 ( المدخؿ إلى البحث في الع5111العساؼ، صالح .)(. الرياض: مكتبة 3مـك السمككية. )ط

 العبيكاف.
 ( .9342عمـ، يحيى .)الككيت: مجمة الكعي اإلسالمي. دليؿ قكاعد اإلمالء كمياراتيا .

 اإلصدار الثامف كالسبعكف . 
 ( 5191قنديمجي، عامر .) البحث العممي كاستخداـ مصادر المعمكمات التقميدية كاإللكتركنية

 (. عماف: دار المسيرة.5)ط أدكاتو.أسسو، أساليبو، مفاىيمو، 
 ( 9431مجاكر، محمد .)تدريس المغة العربية بالمرحمة االبتدائية أسسو كتطبيقاتوق .

 الككيت: دار القمـ.
 (.تعمـ النحك كاإلمالء كالترقيـ. عماف: دار المناىج لمنشر 5112الياشمي، عبدالرحمف .)
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