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 ملخص
أثر استخدام استراتيجية التعلم التعاوني في تنمية مهارة الكتابة  إلى تعّرفهدفت الدراسة 

استخدمت الدراسة المنهج شبه  .اإلمالئية لدى طلبة الصف الرابع األساسي في لواء القويسمة

إلى طالبة، وزعت  (43)وتم اختيار عينة الدراسة بالطريقة القصدية التي تكونت من التجريبي، 

الصف الرابع األساسي، وتم  ( طالبة من طالبات64تكونت من )تجريبية  مجموعتين: مجموعة

( طالبة من طالبات 64ت من )تكونضابطة  مجموعة الثانيةم التعاوني، و تدريسها باستراتيجية التعل

 ذو أثروجود وأظهرت نتيجة الدراسة ، االعتياديةالصف الرابع األساسي، وتم تدريسها بالطريقة 

مهارة الكتابة اإلمالئية الختبار تنمية البعدي تطبيق ال( في α=3034داللة إحصائية عند مستوى )

 التعلم التعاوني. لصالح المجموعة التجريبية التي درست باستخدام استراتيجية

 .الكتابة اإلمالئيةالتعلم التعاوني، مهارة استراتيجية مات المفتاحية: الكل
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Abstract 

This study aimed to know the effect of using the cooperative learning strategy in 

developing the dictation writing skill for basic fourth grade students in Al Qwesmeh 

District. The sample of the study was intentionally selected, and it consisted of (50) 

students. The sample was distributed into two groups; the first was an experimental 

group which included (25) female students in Shajarat AlDur School. The cooperative 

learning strategy was used to teach the group. The second group was the control group 

which was taught in the traditional way, It consisted of (25) female students. 

the study concluded that there were differences with statistical significance (a=0.05) in 

the application of the post test for the dictation writing skill in favor of experimental 

group taught by using the cooperative learning strategy. 

Keywords: Cooperative Learning, Writing Skill Dictation. 
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 الفصل اًلول

 خلفية الدراسة وأهميتها

 مقدمة:ال

تعد اللغة العربية من أجمل اللغات التي خصها هللا تعالى بأن تكون لغة القرآن الكريم؛ لما 

فيها من فصاحة وبالغة وبيان، وتتألف اللغة العربية من مجموعة من المهارات يربطها نظام كلي 

التي ال بد من أهم المهارات . وتعد مهارة الكتابة القراءة، والمحادثة، والكتابةو وهي: االستماع، 

 ،الكتابي صحيًحا ودقيًقا ومترابًطا همؤ ة المختلفة حتى يكون أداللطلبة من إتقانها في مراحل الدراس

إحدى النتاجات الرئيسة التي تسعى وزارة  ُتعدالكتابة من أهم وسائل االتصال اإلنساني بل  حيث إنّ 

 التربية والتعليم إلى تحقيقها من خالل تعليم اللغة العربية.

واإلمالء فرع من فروع اللغة، بل ومن الفروع المهمة الواجب إتقانه مع القراءة في المراحل 

إلى مرحلة الفهم  ،بعدها من االنتقال من مرحلة التذكر الباألولى لتعلم اللغة العربية؛ ليتمكن الط

تعلم  على وقد يجبر بعض الطلبةواعطاء الرأي وإصدار الحكم بلغة سليمة وفصيحة.  ،والتفسير

 غير، خصوصًا عند المعلمين اخي عند بعض المعلمين في تعليمهااإلمالء؛ مما يؤدي إلى التر 

 .(1110)هديب،  المختصين باللغة العربية

يتمكن الطلبة  ؛وعليه األساسية في تعلم اللغة العربية. وتعتبر مهارة اإلمالء من المهارات

ة، فقد كان الكّتاب في زمن العصر الجاهلي لهم وتقدمهم في مراحل الحيا ،تعلم العلوم المختلفة

 – عاتهم، ولما بعث هللا نبينا محمًدامكانتهم العظيمة لما كانوا يقدموه من فائدة في الكتابة لدى مجتم

بو )أ ا آنذاك بكتاب الوحيا يدونون آيات القرآن الكريم، وقد سمو ّتابً اختار كُ  –صلى هللا عليه وسلم 

 .(1118جعفر، 
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أي  نّ إذ إ كبيرة،مكانة وأهمية  القواعد اإلمالئية والنحوية في بداية تعلم اللغة العربية تحتل

ويعوق  وخلل في ميزانها الصرفي، ،لى تغيير معنى الكلمةزيادة أو نقصان في الكتابة يؤدي إ

ور . وتبين أن الطلبة لديهم بعض النف، والتوصل إلى معنى الكلمة الصحيحعملية الفهم لدى الطلبة

، وزارة التربية والتعليم) لدى الطلبة خطاء في الكتابةمشكالت وأمالء والنحو الذي ينتج عنه اإلمن 

والمالحظ ألداء مهارة الكتابة عند الطلبة يلحظ أن فئة منهم تعاني من مشكالت عدة في  .(1120

التمييز بين عدم و  الحرف،و النقصان في شكل الزيادة أ منها:ل متعددة الكتابة تظهر في أشكا

 .(1117 زايد،) والتاء المفتوحة والمربوطة والمقصورة،األلف الممدودة 

 فهي تجعلتعلمها بشكل صحيح، على الطلبة  نبغيتعد قواعد اإلمالء من أهم القواعد التي ي

ن قواعد المفردات؛ أل وفهم معاني، وتركيب الجمل بشكل سليمالطلبة يتعلمون كتابة الحروف 

خطاء، ذلك أنَّ الخطأ اإلمالئي يؤدي إلى تشويه لتنمية الكتابة بشكل يخلو من األ اإلمالء وسيلة

الكلمات، ويقلل من شأن الكاتب. وال شك أن اإلمالء أداة لقياس مستوى الطلبة في مختلف المراحل 

خالل  ذلك من قياسويمكن  المتميزين،الدراسية، فالطلبة الضعاف لن تكون كتابتهم كالطلبة 

 .(1121)أبو زيد،  كراساتهم اإلمالئيةمراجعة 

واللغة العربية تتميز عن اللغات األخرى كونها تحمل صعوبات كثيرة في تعلمها ال توجد في 

لغات أخرى، ومن تلك الصعوبات التي تواجه الطلبة، القواعد اللغوية والكتابة االمالئية والقراءة 

ات االخرى بإهمال األخطاء اللغوية والكتابية بشكل سليم، وينتج هذا الضعف من تهاون معلمي اللغ

 افكارهم العلمية بشكل لغوي خاطئ مما ينعكس ذلك على أعمال الطلبة في صياغة ،لدى الطلبة

 .(2111)الشافعي، 

ي خطاء سيؤدا من األأيَّ  نّ إوللقواعد اإلمالئية والنحوية أهمية كبيرة في تعلم اللغة العربية؛ إذ 

إيجاد ال بد من  ،مالئية عند الطلبةالفهم. وبسبب كثرة األخطاء اإل ق ويعو  إلى تشويه في الكتابة
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وتتنوع طرائق التدريس  .للطلبة بشكل مبسط وميسر بحيث يرغبها الطلبة طريقة تدريسية تقدم المادة

)عفانة، الزعانين، الخزندار، ولعب األدوار والتعلم التعاوني  ،المناقشةو  ،التدريس المباشر ومنها:

 وقد تم اختيار استراتيجية التعلم التعاوني لتدريس مهارة اإلمالء في الدراسة الحالية. .(1118

إن فكرة التعلم التعاوني ليست بجديدة، بل تعد قديمة قدم البشرية حيث يمثل هذا األسلوب 

تعلم التعاوني نواع البشرية المختلفة. ولم يكن للفي البقاء على األ واضح   دور   القوة الدافعة التي لها

أهمية كبيرة في الفترة الزمنية السابقة، ولكن أصبح التركيز عليه يزداد في العقود الثالثة األخيرة من 

ح في مطلع القرن الحادي القرن العشرين، وظهرت جهود الدول والمؤسسات التعليمية بشكل أوض

التي  لى هذه الطريقة التعليميةوأقيمت دراسات عديدة منها الميدانية ومنها التجريبية ع والعشرين.

شارت النتائج بتغيير مرغوب على وأ أظهرت إيجابية تلك الطريقة مقارنة مع الطريقة التقليدية،

سرطاوي، و أبو علي، و عقل، و ، )سعادة ت المعرفية والوجدانية والمهاريةالطلبة في اكتسابهم للمهارا

1118). 

وموسعة لتطوير المناهج وتحديثها  حركة عالميةاول تسعينات القرن الماضي  وشهد

وصياغتها بشكل يتضمن مفاهيم ومعارف جديدة تواكب تطورات العصر. ولكن هذا التطوير لم 

حول التعليم من التلقين والتدريس المباشر يشمل إال المحتوى دون النظر إلى إيجاد طريقة تدريسية تُ 

ى تعليم يراعي خصائص ورغبات الطلبة والتركيز على الحفظ، دون االهتمام في رغبات الطلبة إل

المختلفة. ولذلك نتج عن هذا التطور دراسات عديدة أدت إلى استخدام استراتيجيات حديثة في 

)السعيد،  معرفية أفضل من التدريس التقليديكالتدريس التعاوني الذي أدى إلى نتائج  ،التدريس

1117). 

تقليدي، والهدف من التعلم التعاوني تقليل نسبة وجاء التعلم التعاوني مكمال  ألسلوب التعلم ال

ا ثار سلبية بين عالقات الطلبةالذي يؤدي إلى آ التنافس الفردي بين الطلبة داخل  ببعضهم بعض 
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، دون التركيز على المدرسة وخارجها، ويكون ذلك عن طريق خلق جو تنافسي داخل المجموعات

ويقوي  ،ؤدي إلى زيادة الدافعية للتعلم عند الطلبةمما ي ،ورعاية جميع طلبة المجموعة ،محدد طالب

عة ويزيد في عملية التنافس بين الطلبة؛ حيث إنه كل مجمو  ،لديهم المهارات االجتماعية والتعاونية

 .(1116)نصر هللا،  ترغب بأن تكون األفضل

م مستمر كسبهم تعل، ويُ سهم في إعداد الطلبة للغددام استراتيجية التعلم التعاوني يُ إن استخ

 ،والتقويم ،والتطبيق، وحل المشكالت ،قادرين على الحصول على معلومات من خالله يصبحون 

لعربية وفي تعلم اللغة ا عطاء الحلول.وإ  ،وتنبؤ النتائج ،حكاموإصدار األ ،وصنع القرار وإبداء الرأي

سهمت استراتيجية التعلم والكتابية، ولكن أكثير من المشكالت النحوية بالطريقة التقليدية ظهر 

 ا فاعاًل إلى ضمان تعلم اللغة العربية تعلمً  أدتخطاء اللغوية التي التقليل من تلك األ فيالتعاوني 

 (1116)السليتي،  .اووظيفيً 

 ينبغي أن تكون مستعدة لمواكبة، في الوقت الحاضرالمجتمعات إن التطورات التي تشهدها 

سيحصلون على وظائف  الوقت الحاضرطفال في األ ، فمثال نصف طلبة رياضالحالي العصر

إلى التطور التكنولوجي المستمر الذي ال بد أن ينعكس على  ويعود ذلك األمرليست موجودة اآلن، 

االختالف في طبيعة الوظائف. وبما أن التفاعل التعاوني واالتصال بين فرق العمل سيكون الميزة 

تقوم فقط على  أالفينبغي على الصفوف المدرسية  التي يتصف بها مكان العمل في المستقبل،

 .اوني الذي ينمي لديهم روح الفريقالتفاعل الفردي والتنافسي بل على التفاعل التع

((kagan, 1994. 

وعلى ما تقدم من اإلشارة إلى أهمية االمالء والكتابة بشكل صحيح وأهمية التعلم التعاوني 

 بالفصحى،العربي المتمتع  متعلموأهمية اللغة العربية في تكوين الشخصية لدى ال الطلبة،لدى 

وتنمية مهارة االتصال لدى الطلبة،  ،وحب روح الفريق ،وانطالقا من أهمية تعزيز قيمة التعاون 
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ثر استخدام استراتيجية التعلم أ إجراء الدراسة الحالية التي تهدف إلى الكشف عن برزت الحاجة إلى

 لرابع االساسي في لواء القويسمة.تنمية مهارة الكتابة اإلمالئية لدى طلبة الصف ا فيعاوني الت

 مشكلة الدراسة

جزاء يأتي من باب التسهيل والتيسير على تقسيمها إلى أال يتجزأ، و  اللغة العربية كيانً تعد ا

 والكتابي تعبير الشفوي الومن المعلوم أن دراسة جميع فروع اللغة العربية هي للوصول إلى  ،الطلبة

مالئية، وبعضهم طلبة في الكتابة اإلمن تدني مستوى ال تتزايد الشكوى بشكل صحيح. وما زالت 

 ،ق التدريس المستخدمة في تدريس الكتابةئواآلخرين يضعها على طرا ،يضع اللوم على المعلمين

 ها على الكتاب المدرسي.ونيضع آخرون و 

اللغة العربية التي ينبغي على الطلبة اكتسابها بشكل مالء فرع رئيس من مهارات ن اإلإ

ولإلمالء أهمية كبيرة تتجلى بها عن سائر المهارات األخرى؛ فهي المسؤولة عن صحة  .صحيح

والنظام وتوسيع  ،وهي التي يتدرب الطلبة من خاللها على دقة المالحظة ،الكتابة وصحة التعبير

عطاء سوء الفهم والخلط بين الكلمات وإ  ئي يؤدي إلىمالخزون اللغوي لديهم. وأن الخطأ اإلالم

 الكلمات معنى غير معناه الصحيح.

المشار إليه  باستطالع رأيومن خالل خبرة الباحث في مهنة تدريس اللغة العربية، والقيام 

المدارس الحكومية في  من معلمي اللغة العربية ا( معلمً 11تكونت من )على عينة  (5ملحق ) في

وجود ضعف بالكتابة اإلمالئية لدى طلبة الصف الرابع  التأكد من بهدف القويسمةلواء في 

لقواعد اإلمالئية عن ضعف الطلبة بإتقان ا ناتج   لدى الطلبة في الكتابة وجود ضعًفا ن  تبيّ ؛ األساسي

ق التدريس المتبعة بتدريس مهارة الكتابة ائكما أن أغلب طر ساسية للرسم اإلمالئي الصحيح. األ

شجع الباحث بة الطلبة في الكتابة بشكل سليم، وهذا ما تمد على التلقين والحفظ مما تؤدي إلى رهتع
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مهارة أثر استخدام استراتيجية التعلم التعاوني في تنمية  لتعّرف الحالية الدراسة على القيام بإجراء

 الصف الرابع األساسي في لواء القويسمة. الكتابة اإلمالئية لدى طالبات

هتمت باستراتيجيات النظري، والدراسات السابقة التي ا ومن خالل االطالع على األدب 

جية التعلم التعاوني، والتي أكد معظمها أنها ذات أهمية لدى التدريس الحديثة، اختار الباحث استراتي

التي أوصت  (1112فاعليتها: دراسة عبيدات ) العديد من الباحثين، ومن الدراسات التي اّدعت

( التي أوصت 1115ي )ة التعلم التعاوني، ودراسة السليتأهمية تدريب المعلمين على استراتيجيب

 بأهمية التنوع في استخدام استراتيجيات التدريس في مهارات اللغة العربية.

 وأسئلتهاهدف الدراسة 

مهارة مية استخدام استراتيجية التعلم التعاوني في تن أثر تعّرفالدراسة الحالية إلى  هدفت

مالئية لدى طلبة الصف الرابع األساسي في لواء القويسمة من خالل اإلجابة عن سؤال الكتابة اإل

 اآلتي:الدراسة 

 األربعة ككل، والمستويات مالئيةفي تنمية مهارة الكتابة اإل ذو داللة هناك أثرهل  -

ستخدام استراتيجية التعلم العزى طلبة الصف الرابع االساسي يً لدى  (التحليل-التطبيق-الفهم-تذكر)

 التعاوني مقارنة بالطريقة االعتيادية؟

 فرضية الدراسة

 تم اختبار الفرضية الصفرية اآلتية:لإلجابة عن سؤال الدراسة، 

مهارة  تنمية اختبارفي ( α = 0.05حصائية عند مستوى الداللة )داللة إ ذو أثرال يوجد 

 .مقارنة بالطريقة االعتيادية التعلم التعاوني ستراتيجيةباستخدام اعزى للتدريس مالئية، يُ الكتابة اإل
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 :الدراسةأهمية 

أن يقوم بتدريس مهارة  للمعلم ينبغيهمية تطوير طرائق التدريس والتنويع بها ا من أ انطالقً 

استراتيجيات  من استخدامفال بد اإلمالء بطريقة غير الطريقة التقليدية التي اعتمدت على التلقين، 

شراك الطلبة في االعتماد على الذات وليس على إلى يدة كالتعلم التعاوني الذي يؤدي إتدريس جد

 المعلم فقط.

 يؤمل من هذه الدراسة تحقيق ما يأتي:و 

 تعريف المعلمين بأهمية اإلمالء وأهمية التعلم التعاوني. -2

خطاء اإلمالئية وأهمية ى الكف من األإل مساعدة المشرفين التربويين على بناء برامج تهدف -1

 التعلم التعاوني لدى معلمي اللغة العربية.

 بيان أهمية الكتابة اإلمالئية بشكل سليم. -0

 إضافة جديدة لمجموعة الدراسات القليلة في مهارة الكتابة اإلمالئية. -2

 حدود الدراسة:

 حدود الدراسة الحالية في اآلتي: تمثلت

طبقت هذه الدراسة على طالبات الصف الرابع األساسي في مدرسة شجرة الدر  :الحد البشري  -1

 األساسية في لواء القويسمة.

الدراسة الحالية على مدارس التربية والتعليم الحكومية في مديرية لواء  اقتصرت :الحد المكاني -2

 القويسمة.

 .1128/1121طبقت هذه الدراسة خالل العام الدراسي األول  :الزمانيالحد  -3

 .(األرض المباركة :الوحدة الثانيةمادة اللغة العربية للصف الرابع األساسي ) :الموضوعيالحد  -4
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 محددات الدراسة: 

 بما يلي: الحالية الدراسة نتائج تحددت

 .(مهارة اإلمالء اختبارأداة الدراسة ) داللة صدق وثبات

 مصطلحات الدراسة

تمثيل الرموز الصوتية برموز خطية مرسومة على سطح، وهي الكتابة عملية  مهارة الكتابة:

ة المنطوقة في شكل خطي على الورق من خالل أشكال ترتبط بعضها ببعض وفق إعادة ترميز للغ

صحاب اللغة، بحيث يعد كل شكل من هذه األشكال مقاباًل لصوت نظام معروف اصطلح عليه أ

اءه، وهي عملية تمثيل والمشاعر من كاتب إلى قرّ  راءلغوي يدل عليه وذلك بغرض نقل األفكار واآل

 (1121، )شحاتة .لرموز الصوتية برموز خطية مرسومةا

 الصف الرابع األساسي. طالباتى تطبيقها عل تمالمهارة التي جرائياا بأنها: عرفت إو 

ب بالتدريب والمراس سالرسم الصحيح للكلمات، والكتابة الصحيحة، تكت وتعنى اإلمالء:

روفها مالحظة دقيقة المنظم، ورؤية الكلمات الصحيحة، واالنتباه إلى صورها ومالحظة ح

 .(2111، )الشافعي

، وقيست في الدراسة زهايقدرة الطالب على الكتابة الصحيحة وتميجرائياا بأنها: عرفت إو 

 المعد لهذا الغرض. في اختبار الكتابة اإلمالئية ت عليها الطالباتحصلالتي  الحالية بالدرجة

جراءات التي تساعد اإل ي استراتيجية يتم تنفيذها من خاللهالتعلم التعاوني: استراتيجية 

 نلتعلم الذي يحدث ويتحقق لدى مجموعة صغيرة معينة ومحددة من المتعلمين الذيالطلبة على ا

ماعي الذي يعمل على يقومون بممارسة النشاط والفعاليات والمهام التعلمية سوية، وهو النشاط الج

تي يساعد ، ويضم مظاهر النشاط الفردي الفي النمو لدى الفرد والجماعة مًعازيادة وإثارة الرغبة 
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د يشارك فيه مجموعة من المتعلمين هدف واحبهدف الوصول إلى  فيها كل أعضاء المجموعة؛

 .(1116)نصرهللا، 

تبادل الخبرات التعليمية بين  لتوفر ،المعلمةجراءات قامت باستخدامها إ :اإجرائياا بأنه تعّرفو  

لتحقيق أهداف تعليمية محددة من  ؛والتعاون اإليجابي ،الطلبة ضمن مجموعات تتسم بروح الفريق

 الباحث لهذه االستراتيجية التدريسية. أعّدهاخالل الخطة التدريسية التي 
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 الفصل الثاني

 األدب النظري والدراسات السابقة

لألدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع  عرًضا الحالي الفصل تناول

 لذلك:الدراسة الحالية؛ وفيما يأتي عرض 

 أوًلا: األدب النظري: 

أبرز مشكالت و انواع الكتابة اإلمالئية، و ، مفهوم اإلمالءالموضوعات اآلتية:  ت الدراسةتناول

الطالب في التعلم دور المعلم و و التعلم التعاوني، مميزات و نشأة التعلم التعاوني، و الكتابة اإلمالئية، 

 . التعاوني

 مفهوم اإلمالء: 

كونها  الصحيح،ثمَّة غايات أبعد وأوسع من وقف دروس اإلمالء على رسم الكلمة الرسم 

، تهم الثقافيةقدرا، وتربية العقلي ، ونموهملى إنماء لغتهم وإثرائهاتؤدي إلى مساعدة الطلبة ع

ومهاراتهم الفنية، وهو وسيلة من الوسائل الكفيلة التي تجعل الطلبة قادرين على كتابة الكلمات 

اإلمالء بأنه نقل  (2118)يعرف أبو خليل حيث  ؛ولإلمالء تعريفات كثيرة السليمة.بالطريقة 

 ( بأنه1112)كناس  ويعرفهالكلمات المسموعة إلى كلمات مكتوبة على شكل رموز وهي الحروف. 

تحويل األصوات  أنهب( 1111هديب ) يعرفهرسم الحروف بشكل صحيح دون زيادة او نقصان. و 

المسموعة والتعبير عنها برموز مكتوبة تترجم ما يدور في ذهن اإلنسان، وما يتبادله مع اآلخرين 

آخر أو نقلها إلى  من حديث ألجل الرجوع إليها عند الحاجة، والقدرة على االحتفاظ بها إلى زمن

 اآلخرين الذين لم يشهدوا الحديث ولم يستمعوا إليه. 
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نقلها ، و لها الطلبة تلقي الكلمات سماعياامهارة يستطيع من خال بأنه ويعرف الباحث اإلمالء

 تدريبإلى أن مهارة اإلمالء تهدف إلى ( 1121يشير أبو زيد )عن طريق الكتابة إلى الورق، و 

يتكرر فيها الخطأ عند الطلبة،  مع التركيز على الكلمات التي الطلبة على الكتابة بشكل صحيح

تدريب الطلبة ستيعاب وهي الوظيفة الرئيسة للغة وتحسين الخط، و يتحقق لدى الطلبة الفهم واالو 

 على دقة المالحظة والترتيب والنظام.

 نواع الكتابة اإلمالئية:أ

ع عدة، منها ما اهتم بالقران الكريم والذي عرفت بكتابة المصحف نوا ابة اإلمالئية أللكت

، -رضي هللا عنه –الشريف وهي أن يكتب على نهج ما رسم في مصحف )عثمان بن عفان( 

لتقيد بالقواعد وأن تكتب ما تلفظ دون ا ،ومنها الكتابة العروضية التي تختصر على علم العروض

د اإلمالئية من االصطالحية وهي الكتابة التي وضعت القواع ما تعرف بالكتابة اإلمالئية، أخيًرا

)أبو خليل،  طاء التي يقع فيها الطلبة وغيرهمخسالمة الكلمات من األ أجل ضبطها، ومراعاة

بة تنمية مهارة اللغة العربية هناك مجموعة من أنواع اإلمالء التي يتمكن من خاللها الطلو  (2118

 ما يأتي: (1118)أبو جعفر ما أشار إليه خرى، وأهم هذه األنواعاأل

إلمالء وهو أن يكون النص أمام الطلبة على السبورة، وثم يتم قراءة نص ا المنقول:اوًلا: اإلمالء 

 ذ لم يتمكن الطلبة من الكتابة.إمامهم والسماح لهم بالنظر إلى السبورة على الطلبة مع بقاء النص أ

لنوع يتم عرض النص أمام الطلبة ومن ثم يتم مسحه ما عدا وفي هذا ا المنظور:ثانياا: اإلمالء 

 الكلمات التي يتوقع أن يخطئ بها الطلبة.

وهو أن يقوم المعلم بقراءة نص اإلمالء دون أن يرى الطلبة النص ثالثاا: اإلمالء غير المنظور: 

 المكتوب.



 12 
 

بته دون الرجوع إلى نص وهو أن يكتب الطالب ما يحفظه أو ما يريد كتا رابعاا: اإلمالء الذاتي:

 معين.

وهو أن يقوم المعلم بقراءة نص اإلمالء على الطلبة من أجل تحقيق خامساا: اإلمالء اًلختباري: 

على كتابة الطلبة  ئي، ويكون المعلم فيه فقط مراقباأهداف معينة تتحقق من خالل النص اإلمال

 دون توجيههم لكي يقيس قدراتهم.

 و جمل.قرات أو كلمات أوهو أن يكتب الطلبة إما عن طريق نمط الف سادساا: اإلمالء النمطي:

إن األخطاء اإلمالئية تدعو إلى التقليل من شأن الكاتب ولم يسلم كثير من المثقفين 

 كتاباتهم،عند  إلمالئي الذي أصبح يشكل لهم حرًجا كبيًراوأصحاب الشهادات العليا من الضعف ا

والكتابة الصحيحة عامل مهم فـي التعليم وعنصر أساسي من عناصر الثقافة؛ ولذا كان البد من 

 كما يأتي: (2111، )شحاتة كما ذكرهاعالج هذه المشكلة، وتبرز أهم مشاكل الكتابة 

 ( الشكل:1

على الكلمات، ومثال ذلك حين يجد الطلبة  والكسرة(الفتحة، و ، )الضمةوهو وضع الحركات 

 . ِإْن(أو إنَّ أو  )أنَّ هم حرف )أن( يتشتت في كتابتها هل هي أمام

 :( قواعد اإلمالء2

تشمل قواعد اإلمالء مشكالت عدة يقع بها الطلبة ومنها مشكالت تخص الفرق بين كتابة 

 ، لكن،)ذلكالحرف وصوته، فبعض الكلمات في اللغة العربية تنطق حروفها ولكن ال تكتب، مثل 

، هؤالء(. وتكمن المشكلة الثانية في ربط القواعد )أولئكمثل  أحرف ال ينطق بها. وزيادة هذا(

الموقع األعرابي وأصل االشتقاق  واعلى الطلبة أن يتعرفوفي هذا فإّن  اإلمالئية بالنحو والصرف

ت ف اللينة ثالثة وأصلها واو كتبلواعد األلف اللينة، فإذا كانت األللكلمات قبل كتابتها ومثال ذلك ق
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، )رمى :ا فيبت على شكل ياء كم، وإذا كانت ثالثة وأصلها ياء كتودعا(، )سما :ا كما فيلفً أ

 . وهدى(

المشكالت التي يتعرض لها الطلبة في الكتابة اختالف صورة الحرف حسب موضعه  ومن

في الكلمة، فحروف العين والغين والهاء لكل منهما أربع صور، وكذلك حروف الباء والتاء والثاء 

 والجيم والحاء والخاء والسين والشين والصاد والضاد والفاء والقاف لكل منهما صورتان. 

 وهي:ويعنى به الحروف التي تشتمل على النقط، وعددها أربعة عشر حرفًا اإلعجام: ( 3

 (1116)زايد،  .ج، خ، ذ، ز، ش، ض، ظ، غ، ف، ق، نب، ت، 

 الحروف وفصلها: وصل( 4

حدهما يجب به وصل الحروف ببعضها، ؛ أتتكون الكلمات في اللغة العربية من قسمين

طالب نجيب( فهي  )محمدواآلخر يجب به فصل الحروف عن بعضها، ومثال ذلك في جملة 

عليهم، و ، )لهمتتكون من ثالث كلمات منفصلة، ومثال على ما يجب وصله من الكلمات 

 رأسمالية(. و 

، فالبعض يكتب لحرفومن الصعوبات التي تواجه الطلبة عند الكتابة اللبس بين الحركة وا

 )لمفي الموقع اإلعرابي للكلمة عند كتابتها ومثال ذلك عند كتابة  الطلبةُ  يخطئ، وكما الحركة حرًفا

 )لميروي القصة( يخطأ الطالب في حذف حرف العلة ألن الفعل هنا مجزوم واألصل به أن يكتب 

 (1112، والموسوي، وأبو الجبين، وأبو حرب)الريامي،  .يرِو القصة(

ومن أبر هذه األخطاء  ؛يقع بها الطلبة وغيرهم بشكل مستمر هناك أخطاء إمالئية مكررة

 ع في الكلمات المبدوءة بها، ويخطئ الطلبة أيًضاوعدم وضع همزة القط ،عدم كتابة الالم الشمسية

 نوًنانون والتنوين فيكتب التنوين في زيادة األلف المنطوقة في أسماء اإلشارة، وبعضهم يخلط بين ال

وبين الواو التي هي  ،ساكنة والعكس كذلك، وكما يخلط في كتابة واو الجماعة المرتبطة باألفعال
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 ،عالمة رفع األسماء، وكما يقع الطالب بالتخبط بين الحروف متشابهة المخرج والمتشابهة بالرسم

، (1116مود، )مح بتها على واو أو ألف أو على نبرةوالخطأ في كتابة الهمزة المتوسطة بين كتا

مجموعة عوامل مؤثرة تنعكس سلبًيا على كتابة الطلبة بشكل  تتشكل الصعوبات اإلمالئية منو 

وكثرة عدد الطلبة   ،فالمدرسة والنظام التعليمي السائد حين تحمل المعلمين أعباء متعددة خاطئ؛

حيث م على المعلتعود عوامل أخرى د اإلمالء، و في الصف تؤدي إلى إهمال المعلم في تدريس قواع

في اختيار بحيث ال يتوافر لديه قاموس لغوي وفير يساعده  ،ذلك في ضعف إعداده مسبًقا يتمثل

والطالب حين يتردد في الكتابة ستقل ثقته فيما يكتبه مما يؤدي ذلك إلى  النص اإلمالئي المناسب.

وعلى  ،لى التلقينوقوعه في الخطأ، وبعض الطرق المستخدمة في تدريس اإلمالء التي تعتمد ع

 ل مباشر للطلبة تؤدي جميعها إلى انتشاروإهمال المعلم لتصحيح الخطأ بشك ،اإلمالء االختباري 

من الممكن أن يستخدم المعلم أساليب تقلل من وقوع الطلبة ، و (2111)الشافعي، الخطأ اإلمالئي 

دريس اإلمالء بوضع ومن هذه األساليب أن يقوم المعلم قبل البدء في ت ي الخطأ اإلمالئي؛ف

 ؛األهداف السلوكية الذي يريد تحقيقها، وربط دروس القراءة واالستفادة منها في تدريس اإلمالء

يقوم المعلم في إشراك الطلبة و  لبة يميزون بين مخارج الحروف واألصوات المتشابهة،لجعل الط

واالبتعاد عن تقديمها لهم بشكل مباشر، وأن يتحقق المعلم  ،اإلمالئية باستخراج واستنباط القاعدة

المعلمين أن يقوموا قبل االنتقال إلى قاعدة إمالئية جديدة إتقان الطلبة للقاعدة السابقة، وعلى جميع 

لية على وال تقتصر هذه المسؤو  ،لمراقبة كتابات الطلبة في مختلف المواد الدراسية بالتعاون مًعا

 (1117)الشعالن،  .ربية فقطمعلمي اللغة الع

 :مفهوم التعلم التعاوني وتاريخ نشأته

إّن التعلم التعاوني كمفهوم تربوي ليس بالمعتقد الذي ينظر إليه الجميع، فهو ليس فقط ترتيب 

الطلبة على شكل مجموعات، وجعلهم يعملون بشكل جماعي؛ لذا يجب على من يقوم بتطبيق 
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 Vaughanعناصر التعلم التعاوني، وقد عرفه فاوكن  متمكًنا منالتعلم التعاوني أن يكون 

مجموعة إجراءات تعليمية لمجموعة من الطلبة تعمل مًعا بشكل  جماعي؛ لتحقيق  بأنه (1111)

 حث عليها الدين اإلسالمي الحنيف؛ لما لهذه القيمةخالقية التعاون قيمة أو  هدف تعليمي محدد،

م 2111يجابي على حياة الفرد والمجتمع، وظهرت هذه القيمة في المؤسسات التربوية عام أثر إ من

المجموعات عبارة عن وحدات متكاملة  الذي قال: إنّ  kurt kpffkaعلى يد العالم كورت كوفكا 

بين عامي  kurt lwein يختلف فيها التبادل والمهمات بين األعضاء. ومن ثم قام كورت ليوين

بتطوير أفكار كوفكا التي بناها على أساس التعاون المتبادل من خالل  2218 – 2105

أن الفصل المدرسي عبارة عن مجتمع  إلى أشارالمجموعات. وجاء بعد ذلك جون ديوي الذي 

صغير يعكس صورة المجتمع الكبير الذي يتعاون به األشخاص. وثم جاء بعد ذلك جونسون الذي 

، عقل، أبو علي، )سعادة .إلى بداية تطوير التعلم التعاونيعن التعلم التي أدت  بحوثهنشر 

 (1118سرطاوي، 

 ميزات التعلم التعاوني:  

عديد من انتشاره في التي يتسم بها والتي عملت على  المميزات عديد من وللتعلم التعاوني

يختصر الوقت والجهد  ، إذ إنهونجده موجود في تدريس المواد المختلفة الدراسية،المراحل والفصول 

يقوي ثقة الطلبة عاون عند الطلبة، و يعزز قيمة التعند استخدامه في عمليات المراجعة، و  وتحديًدا

راء اآلخرين، ينمي مهارة اإلصغاء واحترام آريق تحمل مسؤولية قيادة المجموعة، و بأنفسهم عن ط

 (1120)الخفاف،  .عن طريق األقران ويفّعل التعلمالطلبة بالفروق الفردية،  وإزالة شعور

كما ه على خمسة عناصر، وتتمثل هذه العناصر أن يتم بناؤ  ال بدلكي ينجح التعلم التعاوني 

 بما يلي:( 1117ذكرها السعيد )
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بالمجموعة يجب أن يسهم في إنجاز  ويعني أن كل عضو المتبادل:أواًل: االعتماد اإليجابي 

 عمل المجموعة، وفي تحقيق أهدافها، وأن يشعر كل عضو بالمجموعة أنه بحاجة إلى زمالئه. 

يجابي وعة بتقديم المساعدة والتفاعل اإلفي المجم يلتزم كل عضو لوجه: ثانيًا: التفاعل وجًها

عضاء المجموعة يفضل تفاعل بين أ ا لوجه مع زميل آخر في نفس المجموعة، وكي يتحقق الوجهً 

 .( أعضاء6-1المجموعة يتراوح بين ) أن يكون عدد األفراد في

باإلسهام بنسبة في  اًل كل عضو من أعضاء المجموعة مسؤو  ثالثًا: المسؤولية الفردية:

كما أن المجموعة مسؤولة عن استيعاب وتحقيق  بإيجابية،العمل والتفاعل مع بقية أفراد المجموعة 

من أعضائها وعندما  كل عضوافها وقياس مدى نجاحها في تحقيق تلك األهداف وتقييم جهود أهد

كما يمكن  الفردية.ثم تعاد النتائج للمجموعة تظهر المسئولية  ،أداء كل دارس في المجموعة ُيقّيم

 لى جانب إعطاء اختبارات فردية للدارسا إواختيارهم شفويً  مجموعة عشوائًيااختيار أعضاء ال

طه، ) .للمجموعةكل بمفرده ثم إحضارها  للعمل أو أداء أعمال معينة والطلب منهم كتابة وصف  

    .(1111وعمران، 

لى المهام التعليمية إ الطلبة في التعلم التعاوني والمعرفية: يتعلمرابعًا: المهارات الشخصية 

خاذ القرار وبناء الثقة وإدارة جانب المهارات االجتماعية الالزمة للتعاون مثل مهارات القيادة وات

 التعاوني.أهمية بالغة لنجاح مجموعات التعلم  هذه المهارات ذا ويعتبر تعلمُ  الصراع،

تصدر المجموعة قرارات لتعديل السلوك أو اإلبقاء عليه بناء  خامسًا: معالجة المجموعة:

أثناء تأدية  في الفردي والجماعيعلى النتائج المحققة، ويتم ذلك عن طريق المناقشة وتحليل األداء 

العالقات االيجابية بين األعضاء المهام ومدى الكفاءة في تحقيق األهداف، ومدى المحافظة على 

هناك ثالثة أنواع للتعلم التعاوني يمكن أن تنفذ تعزيز فرص النجاح في أداء المهام، و التي تسهم في 

ويتم فيه تقسيم الصف إلى مجموعات ال الشكلي، ا التعلم التعاوني داخل الفصول الدراسية، وأوله
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نجاز أعمال محددة. والنوع اآلخر يعرف بالتعلم التعاوني غير يتغير أعضاؤها لمدة أسابيع بهدف إ

 دوم إلى حصة صفية واحدة ألداء مهماتويتم فيه توزيع الطلبة إلى مجموعات مؤقتة ت ،الشكلي

أثناء التعليم المباشر الذي يشمل أنشطة مثل  في هذا النوع من المجموعات محددة، ويستخدم

 التي سيتم تعلمها، وتهيئتهم إلى المادة ط فيديو بهدف توجيه انتباه الطلبةالمحاضرة، أو عرض شري

على نحو يساعد على التعلم، والمساعدة في وضع توقعات بشأن ما سيتم دراسته في  نفسًيا

وني األساسي ويتم التركيز بهذا النوع على التحصيل الحصة. وآخر هذه األنواع يعرف بالتعلم التعا

 .ى فصل دراسي أو سنة دراسيةاألكاديمي للطلبة ويتم فيه تقسيم الطلبة إلى مجموعات تدوم إل

 (1122السامرائي، والخافجي )

 في التعلم التعاوني: والطالب دور المعلم

أصبح دوره في العملية التعليمية لم يعد المعلم المصدر الوحيد للمعرفة، أو الناقل لها بل 

لذلك يعتمد نجاح التعلم التعاوني  والتقييم ومتابًعا لسير العملية التعليمية؛ يتجه نحو اإلرشاد والتوجيه

وتتمثل مهام المعلم في التعلم التعاوني  ية على المعلم، باعتباره مستشاًرا وموجًها للطلبة.بدرجة عال

في المجموعات لطلبة تحقيقها بعد الدرس والتأكد من وضع ا بتحديد أهداف الدرس التي يتوقع

ويجب على المعلم أن يقوم بالشرح التوضيحي للمهام المكلف  ،بالوضع المناسب  قبل بدء الدرس

بها الطلبة، ومتابعة سير المجموعات وتزويدهم بالمساعدة إذا لزم األمر، ومن ثم يقوم بتقييم عمل 

في حين ير كل  ،(1115)البغدادي، أبو الهدى، كامل،  الطلبة ومناقشة النتائج مع ،المجموعات

يقع على المتعلم في التعلم التعاوني عدة أدوار فعليه أن ( أن 1118من سعادة، وعقل، وسرطاوي )

ت م األفكار واالقتراحات الجديدة، كما ينبغي له أن يكون طالًبا للمعلومافي تقدي يكون شخًصا مبادًرا

وأن يعلم نفسه المادة ويعلم زمالءه داخل المجموعة الواحدة، ويجمع البيانات  واآلراء ومعطًيا لها،

ويسوغها وينظمها، ويعبر عن ذاته وآرائه حول الموضوع التعاوني. كما أنه يشارك زمالءه في حل 
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ه ويشجع زمالء الخالفات الناتجة بين أعضاء مجموعته، ويقدم العون والمساعدة ألفراد مجموعته،

، ويشير الحيلة،  يه من جهد لمساعدة أعضاء مجموعتهعلى العمل والتحصيل، ويبذل أقصى ما لد

وفي هذا فإّن على المعلم أن خاصة صغار السن لديهم طاقات هائلة، و إن الطلبة ( 1126ومرعي )

في ضبطها وجعل الطلبة مستمعين هادئين، ومن الممكن تحريك طاقات الطلبة  يبذل جهًدا كبيًرا

بصورة نشطة في عملية التعلم، كما أن تواصل الطلبة فيما بينهم من شأنه أن يجعل للطلبة تأثير 

 كونهتكمن فوائد التعلم التعاوني لذا  ؛ويمكن استغالل هذا التأثير بصورة جيدة بعًضا،على بعضهم 

وينمي  ،زيادة فاعلية تقبل وجهات النظر المختلفة، ويؤدي إلى تزايد حب المادة الدراسيةيؤدي إلى 

 نمي القدرة اإلبداعية لدى الطلبة.القدرة في حل المشكالت وي
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 ثانياا: الدراسات السابقة: 

 إليها توصلت التي والنتائج الحالية، الدراسة بموضوع الصلة ذات السابقة الدراسات تم تناول

 الحالية، الدراسة وبين بينها واالختالف االتفاق أوجه وبيان، عليها الباحث وتعقيب الدراسات، هذه

 : اآلتي النحو على وذلك التصاعدي، الزمني مراعيًا التسلسل منها، الباحث استفادة ومدى

أثر برنامج تعليمي عالجي في تصحيح أخطاء إمالئية تعّرف ( دراسة 1111أجرت غانم )

لدى عينة من طلبة الصف الرابع األساسي في االردن، وتكون مجتمع الدراسة من طلبة شائعة 

الصف الرابع األساسي، في المدارس الحكومية التابعة للواء ماركا، وتألفت الدراسة من عينتين: 

طالب وطالبة تم اختيارها عشوائيًا لتشخيص األخطاء اإلمالئية  711تكونت العينة األولى من 

أما العينة الثانية فقد اختيرت لقياس أثر البرنامج التعليمي العالجي، وقد وزع أفراد هذه  ،الشائعة

وطالبة تم تدريسهم بأسلوب التعليم  طالًبا 281ة من على مجموعتين: مجموعة تجريبية مكون العينة

مت الدراسة وطالبة تم تدريسهم بالطريقة التقليدية، واستخد اطالبً  281المبرمج، وضابطة مكونة من 

بين المجموعتين في  نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية وأظهرتالمنهج التجريبي، 

 . المجموعة التجريبيةتصحيح بعض األخطاء اإلمالئية الشائعة تعزى إلى صالح 

( أثر برنامج مقترح في تنمية مهارات األداء اإلمالئي 1112الجوجو )  دراسة استقصتو 

، طالبة 70وتألف عينة الدراسة من  لدى طالبات الصف الخامس األساسي بمحافظة شمال غزة،

طالبة، وتم  07ضابطة مكونة من  طالبة، و 06ة مكونة من تجريبيووزعت إلى مجموعتين: 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  نتائج الدارسةوأظهرت استخدام المنهج التجريبي، 

البرنامج المقترح في اإلمالء( ومتوسط درجات  درسن متوسطات درجة المجموعة التجريبية )اللواتي

في االختبار  االعتياديةطالبات المجموعة الضابطة )اللواتي يدرسن المنهج المدرسي بالطريقة 

المجموعة التجريبية  بين متوسطات درجاتداللة إحصائية  اإلمالئي القبلي(، ووجود فروق ذات
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في االختبار اإلمالئي البعدي لصالح المجموعة  ط درجات طالبات المجموعة الضابطةومتوس

 التجريبية.

( إلى بيان أثر التعلم التعاوني في االستيعاب القرائي في  1116أبو خاطر ) دراسةوهدفت 

اللغة اإلنجليزية وفي القلق المصاحب لتعلم هذه اللغة لدى طلبة السنة الجامعية األولى في 

طالب يدرسون متطلب اللغة اإلنجليزية في جامعة  611فلسطين، وتكون مجتمع الدراسة من 

طالبًا وطالبة يشكلون مجموعتين تجريبية  81تين بشكل قصدي عددهم القدس، وتم اختيار شعب

وضابطة، واستخدمت الدراسة أداتين هما : اختبار تحصيلي على االستيعاب القرائي، ومقياس القلق 

المصاحب لتعلم اللغة األجنبية، وقد أشارت نتيجة الدراسة إلى ما يلي: وجود فروق ذات داللة 

لعالمات المعدلة على االختبار البعدي لالستيعاب القرائي بشكل عام، إحصائية بين متوسطات ا

 بين المجموعتين لصالح المجموعة التجريبية الذي تم تدريسها باستخدام استراتيجية التعلم التعاوني. 

أثر استخدام استراتيجيات التعلم  التعرف إلى( دراسة هدفت 1118وأجرى أبو السمن )

االستراتيجية االعتيادية في االستيعاب القرائي لطالب اللغة اإلنجليزية االستقصائي والتعاوني و 

كمتطلب جامعي في جامعة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية في جدة،  211العامة 

( طالبًا من طالب قسم اللغة اإلنجليزية في جامعة 11وأجريت هذه الدراسة على عينة مكونة من )

أن  وأظهرت نتائج الدراسةللقراءة واالستيعاب كأداة للدراسة،  ختباروتم استخدام ا الملك عبدالعزيز،

الطلبة الذين طبقت عليهم االستراتيجية التعاونية واالستقصائية، كانوا أفضل من الذين طبقت عليهم 

 االستراتيجية االعتيادية.

رح في عالج فعالية برنامج مقت تقصي ( دراسة هدفت إلى1111الفقعاوي ) واستقصى

، في غزة صعوبات تعلم اإلمالء لدى طلبة الصف السابع األساسي في محافظة خان يونس

إلى مجموعتين: مجموعة تجريبية  ( طالًبا وطالبة، وتم تقسيمهم206وتكونت عينة الدراسة من )
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ومجموعة ضابطة، وتم استخدام المنهج التجريبي، وتمثلت أدوات الدراسة في استبانة توضح 

صعوبات تعلم اإلمالء من وجهة نظر المعلمين، واختبار إمالئي تشخيصي، واختبار إمالئي 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات تحصيل  وأظهرت أبرز النتائجتحصيلي، 

جريبية )الذين يدرسون موضوعات اإلمالء التي تحتوي على صعوبات تعلم من طلبة المجموعة الت

خالل برنامج المعالجة المقترح( ومتوسط درجات تحصيل طلبة المجموعة الضابطة )الذين يدرسون 

موضوعات اإلمالء التي تحتوي على صعوبات تعلم بالطريقة التقليدية( تعزى لمتغير الطريقة 

 بية.لصالح المجموعة التجري

إلى أثر استراتيجية التدريس المباشر في  التعرف ( دراسة هدفت1120أجرى الفضل )

تحصيل طالب الصف األول المتوسط في مادة اإلمالء وتنمية دافع اإلنجاز الدراسي لديهم في 

( طالبًا، 61الدراسة من مجموعتين تجريبية وضابطة، وقد بلغت عينة البحث ) عينة تبغداد، وتكون

( طالبًا لكل مجموعة، واستخدم الباحث المنهج التجريبي، ومن أجل قياس التحصيل 02)بواقع 

وأشارت ، اتحصيليً  امجموعتي البحث أستخدم الباحث اختبارً  طلبةودافع االنجاز الدراسي لدى 

داللة احصائية بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية التي  وجود فرق ذي النتائج إلى

دّرست باستعمال استراتيجية التدريس المباشر، ومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة التي 

 دّرست بالطريقة االعتيادية، في التحصيل وفي دافع االنجاز الدراسي ولصالح المجموعة التجريبية.  

إلى بيان أثر استراتيجية التعلم التعاوني المتماثل في  (1120)الصرايرة  دراسةوهدفت 

استخدام " منهجية الجيكسو" على مهارات الطلبة في اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية )االستماع 

طالبًا وطالبة  72والقراءة والتحدث والكتابة( في محافظة الكرك، حيث تم اختيار عينة الدراسة من 

واستخدمت الدراسة إناث، من مديرية تربية المزار،  07ذكور و 07سي، من الصف العاشر االسا

وأظهرت ، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام اختبار قبلي واختبار بعدي، المنهج شبه التجريبي
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يسهم بالطريقة التقليدية، الذين تم تدر  روق ذات داللة إحصائية بين الطلبةوجود ف نتائج الدراسة

 .الستراتيجية جيكسو التعاونيةتدريسهم بطريقة " جيكسو التعاونية" تعزى  الذين تم والطلبة

( دراسة هدفت إلى استخدام مهارة التفكير الناقد والتعلم التعاوني في 1120وأجرت رفيدي )

ت عينة تدريس كتابة المقالة باللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية لطلبة الجامعات في فلسطين، وتكون

الدراسة من مجموعة ضابطة ومجموعة تجريبية اختيرت بشكل عشوائي من طلبة جامعة بيرزيت 

الذي يدرسون اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية ثانية، وتم استخدام المنهج التجريبي، ولتحقيق أهداف 

تعليم  أنَّ  وأظهرت النتائج إلىالدراسة تم عمل استبانة لقياس توجهات الطلبة نحو التعلم التعاوني 

قد في إطار التعلم التعاوني، اكتابة المقالة يصبح أكثر فاعلية عبر تطبيق استراتيجيات التفكير الن

 وكما تبين أن الطلبة لديهم توجهات إيجابية نحو التعلم التعاوني كأداة تعليم.

( دراسة هدفت إلى فاعلية استخدام استراتيجية التعلم التعاوني في 1125وأجرى المطوع )

الصف السادس االبتدائي في  طلبةب األخطاء اإلمالئية الشائعة في مقرر لغتي الجميلة لدى يصو ت

مته لهذه الدراسة، وتكونت عينة الدراسة لدراسة المنهج شبه التجريبي لمالءالسعودية، واستخدمت ا

اء ( طالبًا قسمت على مجموعتين: مجموعة ضابطة ومجموعة تجريبية، وقام الباحث بإجر 22من )

اختبار تحصيلي قبلي وبعدي لتحقيق أهداف الدراسة، وكانت أبرز النتائج كاآلتي: وجود فروق ذات 

داللة إحصائية بين متوسطي درجات طلبة المجموعة التجريبية وطلبة المجموعة الضابطة في 

 التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي لصالح المجموعة التجريبية.

 السابقة:التعقيب على الدراسات 

 الدراسات السابقة تبين ما يلي: استعراضمن خالل 

( ودراسة 1125هدفها مع دراسة المطوع ) الحالية فيتفقت الدراسة امن حيث الهدف:  -

واختلفت  إلى تنمية مهارة الكتابة اإلمالئية، هدفت( والتي 1111( ودراسة غانم )1112الجوجو )
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التي هدفت إلى التعرف على أثر التعلم االستقصائي،  (1118في هدفها مع دراسة أبو السمن )

التي هدفت إلى استخدام التعلم  (1120ودراسة رفيدي ) والتعاوني على االستيعاب القرائي،

 .التعاوني في تدريس كتابة المقالة

في المنهج المستخدم وهو المنهج شبه  الحالية الدراسة من حيث المنهج المستخدم: اتفقت -

  .(1112( ودراسة الجوجو )1111غانم )ودراسة  (1125دراسة المطوع ) معالتجريبي 

(، 1111(، ودراسة الفقعاوي )1111واتفقت الدراسة الحالية مع دراسة كل من غانم )

اختلفت الدراسة الحالية مع دراسة رفيدي ( في اعتماد مادة اللغة العربية، و 1125ودراسة المطوع )

 .المادة التي أجريت عليها الدراسة( في 1120) ومع دراسة الصرايرة (1120)

( 1125حيث نتيجتها مع دراسة المطوع ) الحالية منالدراسة  من حيث النتيجة: اتفقت

التي اشارت إلى فاعلية التعلم التعاوني في تدريس  (1111( ودراسة غانم )1112ودراسة الجوجو )

 .مهارات اللغة العربية

واختلفت الدراسة الحالية مع العينة المستخدمة في الدراسات السابقة ومع مكان إجرائها، حيث 

 القويسمة.الباحث دراسته على المدارس الحكومية التابعة للواء  جرى أ

، ديد مشكلة الدراسة وصياغة سؤالهاوتمثلت الفائدة من تناول الدراسات السابقة، في تح

والتعرف على إجراءات الدراسات السابقة واإلفادة منها في الدراسة الحالّية، وفي بناء األدب النظري 

في ضوء نتائج  ومناقشة نتائج الدراسة الحاليةوتحديد عينة الدراسة وفي المعالجات اإلحصائية، 

 الدراسات السابقة. 

مهارة اإلمالء لدى  لتعاوني في تنميةستراتيجية التعلم افي استخدام ا الحالية الدراسةوتميزت 

حدود علم -، والتي لم تتناولها أي دراسة سابقة في طلبة الصف الرابع األساسي في لواء القويسمة

 .-الباحث
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 الفصل الثالث

 الطريقة واًلجراءات

جراءات التي أتبعت الختيار نهج المستخدم في هذه الدراسة واإلتضمن هذا الفصل وصفًا للم

عينة الدراسة، وأدواتها المستخدمة، وكيفية التحقق من مناسبتها مع الطلبة، ومتغيرات الدراسة، 

 في تحليل البيانات، وحساب النتائج. ُأتبعتوالمعالجة اإلحصائية التي 

 :الدراسة منهج

 الدراسة.    نهج شبه التجريبي لمالءمته ألغراضالم ت الدراسة الحاليةستخدما

 مجتمع الدراسة

المدارس الحكومية التابعة للواء  الصف الرابع األساسي في تكون مجتمع الدراسة من طالبات

( طالبة، 15( طالبة موزعات على شعبتين، وتكونت الشعبة )أ( من )51البالغ عددهن ) القويسمة

    األساسية للبنات.( طالبة من طالبات مدرسة شجرة الدر 15وتكونت الشعبة )ب( من )

 عينة الدراسة

الرابع األساسي في لواء تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة القصدية من طالبات الصف 

تم تدريسها تجريبية  هما: األولىمجموعتين  اختيار تم، و شجرة الدر األساسيةمن مدرسة  القويسمة

تم تدريسها بالطريقة ضابطة التي  مجموعة الثانيةو  طالبة، (15باستراتيجية التعلم التعاوني بعدد )

 .طالبة (15االعتيادية بعدد )

 أداة الدراسة 

مهارة الكتابة اإلمالئية  تنمية اختبار تم اعدادلإلجابة عن سؤال الدراسة، واختبار فرضيتها، 

في الوحدة الثانية )األرض  لمجموعة من الدروس ،( فقرة من نوع االختيار من متعدد15)تكون من 
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االختبار على  اشتمل، بحيث تم اختيارها من مادة اللغة العربية للصف الرابع األساسيالمباركة( 

 .تحليل(، ، فهم، تطبيق)تذكربلوم  ولى من مستويات تصنيفربع األالمستويات األ

 صدق اًلختبار

تتكون  (2)ملحق  ة من المحكمينتم التحقق من صدق االختبار، وذلك بعرضه على مجموع

لتقديم  اب الخبرة واالختصاص في مجال المناهج وطرق التدريسمن أصحمحكًما(  22من )

 للمستويات األربعة االمتعلمين وتمثيله لمستوياتمة فقرات االختبار م حول مدى مالءمالحظاته

 من مستويات هرم بلوم. )تذكر، فهم، تطبيق، تحليل( األولى

 ثبات اًلختبار

االختبار بتطبيقه على عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة )عينة من ثبات  التحققتم 

 ( طالبة، وتم حساب معامل الثبات بطريقتين هما:15الثبات( والتي تكونت من )

-Kuder) 11ريتشارد ردسون  -طريقة االتساق الداخلي، وتم استخدام معادلة كودر -2

Richardson20ت االختبار، ووجد أن معامل الثبات يساوي (  لقياس درجة االتساق الداخلي لفقرا

(1.10.) 

جرى إعادة تطبيق األداة بعد أسبوعين، وتم حساب معامل االرتباط بين التطبيقين، وقد بلغت  -1

 (.1.86قيمة معامل ثبات اإلعادة )

جدول الالنتائج كما في جاءت معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار، و  وتم حساب

 : على النحو اآلتي (2)
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(0الجدول )  
الصعوبة والتمييز لفقرات اًلختبارمعامالت   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أن قيم معامالت الصعوبة قد تراوحت بين  (1في الجدول ) ويالحظ من نتائج التحليل

القيم مقبولة ألغراض ( وهذه 3016-3.32(، وتراوحت قيم معامالت التمييز بين )3.43-3.22)

 .(6313)عودة،  هذه الدراسة

بما أن األداة مكونة من أربع مستويات؛ تم استخراج االرتباطات البينية بين بعضها بعًضا، 

 (.6) ولكما هو في الجد واألداة ككل

  

 رقم الفقرة معامل الصعوبة معامل التمييز

0.78 0.48 1 

0.53 0.76 6 

0.78 0.48 3 

0.73 0.56 4 

0.43 0.72 4 

0.82 0.68 2 

0.71 0.44 2 

0.73 0.56 1 

0.53 0.76 9 

0.82 0.68 13 

0.72 0.52 11 

0.66 0.72 16 

0.63 0.60 13 

0.51 0.72 14 

0.54 0.64 14 

0.54 0.68 12 

0.45 0.68 12 

0.52 0.40 11 

0.39 0.46 19 

0.48 0.60 63 

0.37 0.60 61 

0.59 0.56 66 

0.45 0.68 63 

0.35 0.64 64 

0.36 0.60 64 
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 (9الجدول )
 اًلرتباطات البينية بين المستويات واألداة ككل

األربعة لألداة  (، وجود ارتباطات بينية بين المستويات6ويالحظ من خالل نتائج الجدول )

 ، واألداة ككل.اإلمالئية( مهارة الكتابة)اختبار تنمية 

  :الخطة التدريسية

ساسي وتحديد األهداف العامة به، تم االطالع على منهاج اللغة العربية للصف الرابع األ

على  تعتمدا  وهذه الخطة الثانية(ريس الوحدة )لتد إعداد خطةتم و  الثانية(ومحتوى الوحدة )

، واحتوت الخطة مساعدة ودمجها مع استراتيجيات تعليمية أخرى  استراتيجية التعلم التعاوني

 التدريسية على ما يأتي:

 األهداف التدريسية لكل درس. -1

 المواد والوسائل واألنشطة التي تم استخداما خالل عملية التدريس. -2

 ثناء عملية التدريس.في أ استراتيجيات التدريس والتقويم المتبعة -3

 شتمل على موضوع الدرس.أوراق العمل التي ت -4

 :متغيرات الدراسة

 اآلتية:اشتملت الدراسة على المتغيرات 

 المستوى  التذكر الفهم التطبيق التحليل اًلختبار ككل

 التذكر - 30412 30314 30422 30212
 الفهم 30412 - 30439 30321 30244
 التطبيق 30414 30439 - 30262 30126
 التحليل 30422 30321 30262 - 30134

 اًلختبار ككل 30212 30244 30126 30124 -
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استراتيجية التدريس ولها مستويان هما: التعلم التعاوني، والطريقة ويمثل المتغير المستقل:  -

 .العتياديةا

 مالئية.هارة الكتابة اإلالمتغير التابع: م -

 المعالجة اإلحصائية:

، المتوسطات الحسابيةخراج تم است فرضيتها، ، واختبارالدراسةلإلجابة عن سؤال 

ى استخدام تحليل التباين ، إضافة إلواالنحرافات المعيارية والمتوسطات الحسابية البعدية المعدلة،

 .(ANCOVAMWAY -ONE) المصاحب المتعدد

 تصميم الدراسة:

EG                     O1                             X1                          O2 

O2                CG                     O1                            XO           

 Timeالزمن 

 

 :نّ حيث إ

EGالمجموعة التجريبية : 

CGالمجموعة الضابطة : 

O1التطبيق القبلي الختبار تنمية مهارة االمالء للمجموعتين التجريبية والضابطة : 

O2التطبيق البعدي الختبار تنمية مهارة االمالء للمجموعتين التجريبية والضابطة : 

X1 باستخدام استراتيجية التعلم التعاوني: التدريس 

XOالتدريس بالطريقة االعتيادية : 
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 إجراءات الدراسة: 

 تم اتباع الخطوات اآلتية:

 .بموضوع الدراسةالرجوع إلى األدب التربوي، والدراسات السابقة ذات الصلة  -1

 األساسي. رابعاالطالع على منهاج اللغة العربية للصف ال -2

 رابعتم اختيارها من منهاج اللغة العربية للصف الالتي  الثانية )األرض المباركة( تحليل الوحدة -3

 األساسي.

 .إعداد اختبار تنمية مهارة الكتابة اإلمالئية -4

 على مجموعة من المحكمين.عرض اختبار تنمية مهارة الكتابة اإلمالئية  -5

 .تنمية مهارة الكتابة اإلمالئية ختبارثبات ا صدق و سابح -6

 .على افراد العينة تنمية مهارة الكتابة اإلمالئية ختباربيق القبلي الالتط -7

تم اختيارها باستراتيجية التعلم التعاوني للمجموعة التجريبية، ية التي تدريس الوحدة الدراس -8

 .جموعة الضابطة بالطريقة االعتياديةوتدريس الم

 .تنمية مهارة الكتابة اإلمالئية ختبارالبعدي الالتطبيق  -9

 تفريغ البيانات في جداول خاصة؛ لمعالجتها إحصائيًا. -11

 عرض النتائج. -11

 مناقشة النتائج والتوصيات. -12
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

أثر  إلىالتعرف هدفت التي  ،لدراسةاعرًضا للنتائج التي توصلت إليها  الحالي الفصلتناول 

استخدام استراتيجية التعلم التعاوني في تنمية مهارة الكتابة اإلمالئية لدى طلبة الصف الرابع 

 األساسي في لواء القويسمة، وذلك من خالل اإلجابة عن السؤال اآلتي:

لدى  األربعة ككل، والمستويات تنمية مهارة الكتابة اًلمالئية في ذو دًللة أثروجد ي  هل 

عزى الى استخدام استراتيجية التعلم التعاوني مقارنة بالطريقة الرابع اًلساسي ي  طلبة الصف 

 اًلعتيادية؟

 الحسابية م استخراج المتوسطات الحسابية، والمتوسطاتتولإلجابة عن سؤال الدراسة، 

ويبين ، المعيارية للتحصيل البعدي على اختبار تنمية مهارة الكتابة اإلمالئية لة، واالنحرافاتالمعدّ 

 ( نتائج التحليل.3الجدول )

(3الجدول )  

 تنمية مهارة الكتابة اإلمالئيةالمتوسطات الحسابية والمتوسطات الحسابية المعدلة واًلنحرافات المعيارية ًلختبار 
 اًلنحراف المعياري  المتوسطات المعّدلة المتوسط الحسابي المجموعة المستوى من مستويات بلوم

 0.820 0.201 0.221 التجريبية التذكر
 1.151 1.182 2.080 الضابطة

 1.337 2.125 4.040 التجريبية الفهم
 1.171 0.105 3.040 الضابطة

 1.500 7.817 7.800 التجريبية التطبيق
 1.936 5.570 5.600 الضابطة

 1.267 2.762 4.760 التجريبية التحليل
 1.556 0.201 0.221 الضابطة

 3.920 11.161 120.40 التجريبية الكلي
 4.543 22.202 14.160 الضابطة
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وق ظاهرية في قيم المتوسطات وجود فر  (3الجدول )في  التحليل نتائجويالحظ من 

، MANCOVA لمتعددالحسابية؛ وللكشف عن الفروقات، تم استخدام تحليل التباين المصاحب ا

 ( نتائج التحليل.4ويبين الجدول )

 (4الجدول )
  قياس مهارة التنمية اإلمالئية ًلختبار mancova متعددتحليل التباين المصاحب النتائج 

ة الدًللة العملي
 قيمة )ايتا(

مستوى 
 الدًللة

متوسط  قيمة )ف(
 المربعات

درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

مصدر 
 التباين

 المستوى 

 القبلي 1.180 2 1.1180 1.171  
 االستراتيجية 10.662 2 10.662 15.082 1.111 1.066 التذكر

 الخطأ 22.110 27 1.101   
الكلي  72.211 21    

 القبلي 1.122 2 1.122 1.251   المعّدل
11.11 1.226 الفهم  االستراتيجية 21.070 2 21.070 7.521 

 الخطأ 71.111 27 2.622   
الكلي  88.211 21    

 القبلي 2.022 2 2.022 2.251   المعّدل
 االستراتيجية 65.111 2 65.111 12.252 1.111 1.015 التطبيق

 الخطأ 205.628 27 0.181   
الكلي  112.511 21    

 القبلي 1.001 2 1.011 1.265   المعّدل
 االستراتيجية 10.721 2 10.726 21.501 1.111 1.111 التحليل

 الخطأ 80.051 27 2.812   
الكلي  228.51 21    

 القبلي 25.525 2 25.525 1.862   المعّدل
جيةاالستراتي 252.101 2 252.101 15.285 1.111 1.062 الكلي  

 الخطأ 712.820 27 28.162   
    21 2116.51

1 
الكلي 
 ( ما يلي:0نتائج الجدول ) منيالحظ  المعّدل

المتغير التابع )تنمية مهارة فيما يتعلق بنتائج التحليل المصاحب المتعدد لألداء الكلي في  -2

الكتابة اإلمالئية( ُيعزى الستراتيجية التدريس )التعلم التعاوني( ُيالحظ وجود فرق ذي داللة 

( بمستوى 15.285( تعزى الستراتيجية التدريس، حيث بلغت قيمة ف )α=1.15إحصائية عند )
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لصالح المجموعة التجريبية (، وقد كانت الفروق α=1.15( وهذه القيمة دالة عند )1.111داللة )

(، بينما بلغ المتوسط الحسابي المعدل 11.161حيث بلغ المتوسط الحسابي المعدل ألدائهم )

( من %06.2( وهذا يعني أن )1.062(. وقد بلغ مربع ايتا )22.202للمجموعة الضابطة )

ء الكلي( يعزى الستراتيجية مهارة الكتابة االمالئية في االدا )تنميةالتباين المفسر في المتغير التابع 

التدريس )التعلم التعاوني(، وتشير قيمة ايتا المحسوبة لألداء الكلي إلى وجود أثر كبير في تنمية 

 مهارة الكتابة االمالئية ُيعزى الستراتيجية التدريس.

رة مهاتنمية لمستوى التذكر في المتغير التابع ) المتعدد المصاحب فيما يتعلق بنتائج التحليل -1

الكتابة اإلمالئية( ُيعزى الستراتيجية التدريس )التعلم التعاوني( ُيالحظ وجود فرق ذي داللة 

( بمستوى 15.082)( تعزى الستراتيجية التدريس، حيث بلغت قيمة ف α=1.15إحصائية عند )

(، وقد كانت الفروق لصالح المجموعة التجريبية α=1.15( وهذه القيمة دالة عند )1.111داللة )

(، بينما بلغ المتوسط الحسابي المعدل 0.201حيث بلغ المتوسط الحسابي المعدل ألدائهم )

( من التباين %06.6( وهذا يعني أن )1.066(. وقد بلغ مربع ايتا )1.182للمجموعة الضابطة )

مهارة الكتابة االمالئية في مستوى التذكر( يعزى الستراتيجية  )تنمية المفسر في المتغير التابع

ذكر إلى وجود أثر كبير في تنمية تلتدريس )التعلم التعاوني(، وتشير قيمة ايتا المحسوبة لمستوى الا

 مهارة الكتابة االمالئية ُيعزى الستراتيجية التدريس.

لمستوى الفهم في المتغير التابع )تنمية مهارة  المتعدد المصاحب فيما يتعلق بنتائج التحليل -0

الستراتيجية التدريس )التعلم التعاوني( ُيالحظ وجود فرق ذي داللة  الكتابة اإلمالئية( ُيعزى 

( بمستوى 7.521( تعزى الستراتيجية التدريس، حيث بلغت قيمة ف )α=1.15إحصائية عند )

(، وقد كانت الفروق لصالح المجموعة التجريبية α=1.15( وهذه القيمة دالة عند )1.111داللة )

(، بينما بلغ المتوسط الحسابي المعدل 2.126حيث بلغ المتوسط الحسابي المعدل ألدائهم )
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( من التباين %22.6( وهذا يعني أن )1.226(. وقد بلغ مربع ايتا )0.105للمجموعة الضابطة )

المالئية في مستوى الفهم( يعزى الستراتيجية مهارة الكتابة ا )تنميةالمفسر في المتغير التابع 

التدريس )التعلم التعاوني(، وتشير قيمة ايتا المحسوبة لمستوى الفهم إلى وجود أثر كبير في تنمية 

 مهارة الكتابة االمالئية ُيعزى الستراتيجية التدريس.

التابع )تنمية مهارة لمستوى التطبيق في المتغير  المتعدد المصاحب فيما يتعلق بنتائج التحليل -2

الكتابة اإلمالئية( ُيعزى الستراتيجية التدريس )التعلم التعاوني( ُيالحظ وجود فرق ذي داللة 

( بمستوى 12.252( تعزى الستراتيجية التدريس، حيث بلغت قيمة ف )α=1.15إحصائية عند )

مجموعة التجريبية (، وقد كانت الفروق لصالح الα=1.15( وهذه القيمة دالة عند )1.111داللة )

(، بينما بلغ المتوسط الحسابي المعدل 7.817حيث بلغ المتوسط الحسابي المعدل ألدائهم )

( من التباين %01.5( وهذا يعني أن )1.015(. وقد بلغ مربع ايتا )5.570للمجموعة الضابطة )

يعزى الستراتيجية ( تطبيقمهارة الكتابة االمالئية في مستوى ال )تنميةالمفسر في المتغير التابع 

إلى وجود أثر كبير في  لتطبيقالتدريس )التعلم التعاوني(، وتشير قيمة ايتا المحسوبة لمستوى ا

 تنمية مهارة الكتابة االمالئية ُيعزى الستراتيجية التدريس.

لمستوى التحليل في المتغير التابع )تنمية مهارة  المتعدد المصاحب فيما يتعلق بنتائج التحليل -5

الكتابة اإلمالئية( ُيعزى الستراتيجية التدريس )التعلم التعاوني( ُيالحظ وجود فرق ذي داللة 

( بمستوى 21.501( تعزى الستراتيجية التدريس، حيث بلغت قيمة ف )α=1.15إحصائية عند )

(، وقد كانت الفروق لصالح المجموعة التجريبية α=1.15( وهذه القيمة دالة عند )1.111داللة )

(، بينما بلغ المتوسط الحسابي المعدل 2.762حيث بلغ المتوسط الحسابي المعدل ألدائهم )

( من التباين %11.1( وهذا يعني أن )1.111(. وقد بلغ مربع ايتا )0.201للمجموعة الضابطة )

مهارة الكتابة االمالئية في مستوى التحليل( يعزى الستراتيجية  )تنميةالمفسر في المتغير التابع 

التدريس )التعلم التعاوني(، وتشير قيمة ايتا المحسوبة لمستوى التحليل إلى وجود أثر كبير في 

 تنمية مهارة الكتابة االمالئية ُيعزى الستراتيجية التدريس.



 34 
 

 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

مناقشة النتائج التي تم التوصل إليها من خالل الدراسة، وتفسيرها في لحالي ا الفصل تناول

تنمية مهارة الكتابة  فيأثر استخدام استراتيجية التعلم التعاوني  التعرف إلى ضوء السؤال الذي هدف

اإلمالئية لدى طلبة الصف الرابع األساسي في لواء القويسمة، والتوصيات والمقترحات التي 

 توصلت إليهما الدراسة على النحو اآلتي:

في  ذو دًللة اثروجد ي  هل ذي نص على آالتي النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة ال مناقشة

لى إعزى لطلبة الصف الرابع اًلساسي ي   األربعة والمستويات ،ككل تنمية مهارة الكتابة اًلمالئية

 استخدام استراتيجية التعلم التعاوني مقارنة بالطريقة اًلعتيادية؟

داللة إحصائية  يوجود فرق ذ  (3)السؤال كما هو موضح في الجدول أظهرت نتائج هذا 

على اختبار ألداء طالبات الصف الرابع األساسي في مادة اللغة العربية  α =0.05 ) )عند مستوى 

ا إلى قيمة )ف( التي بلغت نادً ، واستقياس تنمية المهارة اإلمالئيةختبار التطبيق البعدي ال

الفرق لصالح المجموعة التجريبية؛ وبذلك ترفض  ( وكان هذا0.00( وبمستوى داللة )15.285)

 α =0.05 ) )داللة إحصائية عند مستوى  ال يوجد فرق ذي"الفرضية الصفرية التي نصت على 

الرابع األساسي في مادة اللغة العربية، تعزى  تنمية مهارة الكتابة اإلمالئية لطلبة الصففي 

 ."الستراتيجية التعلم التعاوني مقارنة مع الطريقة االعتيادية

ثر استخدام استراتيجية التدريس في ( لحساب حجم أEta squareوتم استخدام مربع ايتا )

فسرت ما نسبته تنمية مهارة الكتابة اإلمالئية، وقد وجد أن استراتيجية التدريس )التعلم التعاوني( 

( من التباين الكلي المتنبئ به في تنمية مهارة الكتابة اإلمالئية لدى طلبة الصف الرابع 36.4%)
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التعلم عن طريق  ن الطالبات فضلنَّ وقد تعزى هذه النتيجة إلى أ سمة،األساسي في لواء القوي

خلق العمل التعاوني إذ  التقليدية،فردي وبالطريقة  التعاون والعمل الجماعي أكثر من العمل بشكل

 للعمل بجد ونشاط. طالباتإلى تحفيز ال أدى جوًا تنافسيًا حيوياً 

 لالتي تم تدريسهنمجموعة التجريبية اهذه النتيجة ايًضا بأن طالبات ال يمكن تفسيرو 

، فهن يتبادلن التعليمية التعلمّيةاعلية ونشاط في العملية أكثر ف استراتيجية التعلم التعاوني كنَّ ب

راد المجموعة حول نظر مختلفة من جميع اف وأخذ وجهاتاألفكار والمعلومات والشرح بشكل حر، 

بات خاصة الطالبات ذلك إلى خلق جو من المحبة واأللفة بين الطال ، وأدىموضوع معين

 في التعلم التعاونيالفرصة  تنكاوبذلك  الطالبات،تي ال يرغبن بالمشاركة أمام الخجوالت الال

 متاحة لجميع الطالبات ليشعرن بالتفوق والنجاح.

ات واكسبهن خبرات تعليمية جديدة ية لدى الطالبفي تنمية القدرات العقل ساهم والتعلم التعاوني

عتمد التعلم التعاوني على استخدام العصف الذهني والمناقشة بشكل تدفعهن للمزيد من اإلنجاز؛ إذ ا 

لى زيادة الثقة بالنفس لدى الطالبات، ونمى لديهن حس التعلم التعاوني ع حيث يساعدجماعي، 

وتبين نظرية دويتش المشار رأي الواحد واحترام آراء األخرين، خفف من التعصب للالمسؤولية، و 

أن الوصول إلى تحقيق األهداف يكون بشكل جماعي أفضل وأسرع من ( 5002إليها في سليمان )

الذي يجب ل إلى الهدف و لوصيبذل أقصى ما لديه من جهد وطاقة لالفرد  كون العمل بشكل فردي؛ 

 أن يحققه مع أفراد مجموعته.

( أن نتائج 5002سرطاوي )و أبو علي، و عقل، و المشار إليها في سعادة،  الدراساتوتبين 

على الدراسات األخرى؛ لذا أصبحت المؤسسات التعليمية تتنافس دراسات التعلم التعاوني تفوقت 

في تبني هذا النمط التعليمي الذي أكد نجاحه ورغبة الطلبة به، وبدأت بتطبيقه داخل بيئة تعليمية 
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الالزمة للنجاح والتميز، وفي ضوء ذلك أصبح للتعلم التعاوني عديد من المناصرين من مناسبة 

 معلمين، ومشرفيين تربويين.

 وأبو السمن( 5006أبو خاطر ) من:دراسة كل  الحالية مع نتيجة الدراسةنتيجة  واتفقت

استراتيجية ( في إيجابية استخدام 5002والمطوع )( 5003ورفيدي )( 5003والصرايرة )( 5002)

 التعلم التعاوني على تحسين مستوى تحصيل الطلبة.

 التوصيات:

بين متوسطات و دًللة جوهري ذ أثر" وجود بناًء على نتيجة سؤال الدراسة الذي تبين منه

لصالح المجموعة  اختبار قياس تنمية مهارة الكتابة اإلمالئيةفي  أداء مجموعتي الدراسة

 يوصي الباحث بما يلي:التجريبية التي درست باستخدام استراتيجية التعلم التعاوني" 

 تدريب معلمي اللغة العربية على استخدام استراتيجية التعلم التعاوني. -0

دريس اللغة العربية، تحفيز المعلمين على استخدام استراتيجيات حديثة خالل عملية ت -5

 تعلم التعاوني.الكاستراتيجية 

 المقترحات:

 .التعليمية التعلمّية لتعلم التعاوني في العمليةا استراتيجية القيام بالمزيد من الدراسات حول إيجابية -

اجراء دورات تدريبية لمعلمي ومعلمات اللغة العربية حول طريقة التعامل مع استراتيجية التعلم  -

 التعاوني.

 التعلم التعاوني وتوزيعها على معلمي ومعلمات اللغة العربية.عمل منشورات إرشادية حول  -

االستراتيجيات الحديثة في تدريس مادة اللغة  أثرتحفير الباحثين على إجراء بحوث ودراسات حول  -

 العربية.

 التعلم التعاوني في كتب اللغة العربية.  استراتيجيةوضع أنشطة تعليمية تطبق عن طريق استخدام  -
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. عمــان: دار اليــازوري مالئيــةاء الشــائعة النحويــة والصــرفية واإلاًلخطــ(. 6332زايــد، فهــد خليــل )
 للنشر والتوزيع.

ــــق (. 6314لخفــــاجي، رائــــد ادريــــس )الســــامرائي، قصــــي محمــــد، وا ــــي طرائ ــــة ف اًلتجاهــــات الحديث
 عمان: دار دجلة للنشر والتوزيع. التدريس.

، الريـاض: دار الزهـراء للنشـر 6طاسـتراتيجيات التـدريس التعـاوني. . (6332)السعيد، رضـا مسـعد 
 والتوزيع.

التفكير الناقد واإلبداعي استراتيجية التعلم التعاوني في . (6332)السليتي، فراس محمود مصطفى 
 عمان: جدارا للكتاب العالمي للنشر والتوزيع. .األدبيةتدريس المطالعة والنصوص 

ــاوني )أسســه(. 6334ســليمان، ســناء محمــد ) ــتعلم التع ــه(-اســتراتيجياته-ال . القــاهرة: دار تطبيقات
 عالم الكتاب للنشر والتوزيع.

أثـر اســتخدام اســتراتيجية الــتعلم التعــاوني فــي تــدريس (. 6334) محمـود مصــطفى لسـليتي، فــراسا
المطالعة والنصوص األدبية في تنمية القراءة الناقدة واإلبداعية لدى طلبة المرحلة األساسية 

ـــا واتجاهـــاتهم نحوهـــا.  )اطروحـــة دكتـــوراه غيـــر منشـــورة( جامعـــة عمـــان العربيـــة، عمـــان، العلي
 األردن.

عمـــان: دار يافـــا  .(اإلمـــالء المبســـط )أهميتـــه، مهاراتـــه، قواعـــده. (1999)عطيـــة ، امـــل الشـــافعي
 العلمية.

القـــاهرة: الـــدار المصـــرية  .والتطبيـــقتعلـــيم اللغـــة العربيـــة بـــين النظريـــة . (1996)شـــحاتة، حســـن 
 اللبنانية للنشر والتوزيع.

القــاهرة: دار  .المبــدعالمرجــع فــي فنــون الكتابــة العربيــة لتشــكيل العقــل . (6313)شــحاتة، حســن 
 العالم العربي للنشر والتوزيع.

 .والكبـارأساليب عملية لعالج األخطاء اإلمالئية عند الصـغار . (6332)الشعالن، راشد بن محمـد 
 الرياض: مكتبة لسان العرب.

التعــاوني رةيــة تربويــة -اًللكترونــي-أســاليب الــتعلم الــذاتي(. 6339، خالــد )وعمــرانطــه، حســين، 
 القاهرة: العلم واإليمان للنشر والتوزيع. معاصرة.
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أثــر اســتراتيجية الــتعلم التعــاوني عنــد تــدريس اللغــة العربيــة فــي (. 6334، عبــدهللا محمــد )عبيـدات
. تنمية مهارة التعبير الكتابي لدى طلبة المرحلة اًلساسية في مديريـة تربيـة لـواء بنـي كنانـة

 ربية، عمان، األردن.)اطروحة دكتوراه غير منشورة(، جامعة عمان الع
 . إربد: دار األمل للنشر والتوزيع.القياس والتقويم في العملية التدريسية(. 6313عودة، أحمد )

. أثر برنامج عالجي في تصحيح أخطـاء إمالئيـة شـائعة لـدى عينـة (6333)غانم، نادية منصور 
الجامعـــة  منشـــورة(،ماجســـتير غيـــر  )رســـالة. مـــن طلبـــة الصـــف الرابـــع األساســـي فـــي األردن

 األردنية، عمان، األردن.

أثـر اسـتراتيجية التـدريس المباشـر فـي تحصـيل طـالب الصـف األول . (6313)الفضل، رعـد علـي 
ماجســتير غيـــر  )رســالة المتوســط فــي مــادة اإلمــالء وتنميــة دافــع اإلنجــاز الدراســي لــديهم.

 العراق. تكريت، تكريت،جامعة  منشورة(،

عالية برنامج مقترح في عالج صعوبات تعلم اإلمـالء لـدى طلبـة . ف(6339)الفقعاوي، جمال رشـاد 
الجامعـة  منشـورة(،ماجسـتير غيـر  )رسـالة الصف السابع األساسـي فـي محافظـة خـان يـونس.

 ، فلسطين.اإلسالمية، غزة
لبنـان: دار المعرفـة للنشـر  .اليـاءتعلم اإلمالء من األلـف إلـى . (6334)كناس، محمد ناجي حسـن 

 والتوزيع.
القـاهرة: مكتبـة لسـان  .العربيـةطرق تـدريس اللغـة . (6334)د، عبدالرحمن كامل عبدالرحمن محمو 

 العرب.

فاعلية إستخدام استراتيجية الـتعلم التعـاوني فـي تصـويب . (6314)المطوع، عبدالعزيز بن عبـدهللا 
 األخطاء اإلمالئية الشائعة فـي مقـرر لغتـي الجميلـة لـدى تالميـذ الصـف السـادس اًلبتـدائي.

 جامعة القصيم، القصيم، السعودية. (،ماجستير غير منشورة )رسالة
عمــان: دار  .تعاونيــةمبــادا التعلــيم والــتعلم فــي مجموعــات . (6332)نصــر هللا، عمــر عبــدالرحيم 

 وائل للنشر والتوزيع.

عمـان: دار أسـامة للنشـر  .واإلمـالءموسـوعة الشـامل فـي الكتابـة . (6333)هديب، موسى حسـن  
 والتوزيع.

 . عمان/األردن.تطوير مهارات تدريس اللغة العربية(. 6313وزارة التربية والتعليم )
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(0)ملحق رقم ال  

 

  التربوية العلوم كلية

  سالتدري وطرق  المناهج التخصص:                                 والمناهج اإلدارة قسم

1631/9631 الدراسي: العام                                     االول الدراسي: الفصل  

ة/المحترم: .............................................. ة/ الدكتور  

وبعد: وطيبة تحية  

تنمية مهارة  في التعاوني التعلم استراتيجية استخدام أثر" بعنوان دراسة بإجراء الباحث يقوم 
 الحصول لمتطلبات استكماال الكتابة اإلمالئية لدى طلبة الصف الرابع األساسي في لواء القويسمة"

 مادة تدريس في للتحصيل واختبارا ،تدريسية خطة بإعداد الباحث قام لذلك، الماجستير درجة على
 لما ،بآرائكم االسترشاد الباحث يأمل االختبار فقرات اعتماد أجل ومن ،اإلمالء مهارة اللغة العربية

 الدراسة أدوات تحكيم منكم راجًيا التعلمية التعليمية العملية في واسعة ودراية ،خبرة من عنكم عرف
 .امناسبً  ترونه مقترح أو ،تعديل أي أو ،اللغوية وصياغتها ،وسالمتها ،وضوحها حيث من

 االسم 
 الرتبة االكاديمية 
 التخصص 
 جهة العمل 

  االحترام فائق بقبول وتفضلوا

  الباحث اسم                                                              المشرف اسم

عبدالعزيز شفيق الرقب                                                   شحادة فواز الدكتور  
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دقيقة  14 الزمن:                                          تنمية مهارة الكتابة اإلمالئيةاختبار   

.......................................الطالب:اسم   

..........................................المدرسة:  

............................................الشعبة:  

...........................................التاريخ:  

 اًلختبار:تعليمات 

الطالب:عزيزي   

 ،ألغراض البحث العلمي مالءالهدف من االختبار قياس مدى امتالك الطالب لمهارة اإل .1

 ليس العالمات و 

 السؤال.ال تتردد في  ،إذا كان السؤال غير واضح .2

 عنها.إلجابة ثم االرجاء قراءتها بتمعن  فقرة،ن يعشر خمس و يتكون اختبار التحصيل من  .3

 صحيح.واحد فقط  ويوجد بديل بدائل،يوجد لكل فقرة ثالثة  .4

            بالنجاح                                                              ممع تمنياتي لك

 عبدالعزيز شفيـق الرقبالباحث: 
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 دائرة على رمز اإلجابة الصحيحة: ضع  

 اشتريت ـــــــــــــــ من المدرسة : -0

 قلًما -أ

 قلماً  -ب

 قلمن -ج

 قلمًنا                                           -د

 قام أبي بشراء ـــــــــــــــــــــ جديدة : -2

 سيارة   -أ

 سيارتً  -ب

 سيارتاً  -ج

 سيارتن                                        -د

 هي:عالمة الترقيم المناسبة في الفراغ " قال أخي ــــــ ما أجمل األشجار!"  -3

 ،  -أ

 : -ب

 ؟ -ج

 .                                           -د
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 اًلسم الموصول المناسب في الفراغ في عبارة " تأملت الزهور ـــــــــــــ قدمتها األم" هو : -4

 الذي                                         -أ

 اللذان                                              -ب

 التي -ج

 اللواتي -د

 الفعل الماضي من الفعل المضارع يبكي هو: -5

 بكا                                           -أ

 بكى                                                  -ب

 بكأ -ج

 بكو -د

 الرسم الصحيح لكلمة دواء في عبارة " شربت دواء مّرا" هو : -6

                               دواًء         -أ

 دواءًا                                                -ب

 دوأً  -ج

 دواءن -د

 لف تنطق وًل تكتب هي :الكلمة التي يوجد بها أ -7

 لكما                                       -أ

 هذا                                                  -ب

 تلك -ج

 عليك -د
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 الشكل المناسب للهمزة في الفراغ في عبارة "تستثمر في العقبة رـــ وس أموال كثيرة" هو : -8

 و                                          -أ

 ئو                                                    -ب

 ؤ -ج

 ء -د

 الفعل الماضي من الفعل يدعو هو : -9

                                         دعا   -أ

 دعى                                                  -ب

 دعو -ج

 دع   -د

 الهمزة المناسبة في الفراغ هي  " ـــ كل محمد الطعام" : -11

 أ                                           -أ

 ا                                                   -ب

 آ -ج

 ء -د

 عالمة الترقيم المناسبة في الفراغ هي " كم كتاباا قرأت اليوم ـــ " : -11

 !                                          -أ

 ؟                                                      -ب

 : -ج

 ، -د
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 الحرف المناسب في الفراغ هو " سم ـــ " : -12

 أ                                             -أ

 اء                                                    -ب

 ءا -ج

 ئا -د

 الكتابة الصحيحة للكلمة اآلتية هي : -13

 الشمس                                      -أ

                                       اشمس       -ب

 اللشمس -ج

 ألشمس -د

 جملة واحدة مما يلي كتبت كتابة صحيحة هي :  -14

 كرت القدم                                  -أ

 كرة القدم                                           -ب

 كره القدم -ج

 كرتو القدم  -د

 للكلمة اآلتية هي :الكتابة الصحيحة  -15

 الكن                                         -أ

 لكن                                                  -ب

 ألكن -ج

 لالكن -د
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 الشكل المناسب للهمزة في الفراغ هو " القرا ـــ ة غذاء العفل" : -16

 ء                                             -أ

 ئ                                                   -ب

 أ -ج

 ؤ -د

 عالمة الترقيم المناسبة في الفراغ هي " ما أجمل السماء ـــ " :  -17

 ؟                                             -أ

 !                                                     -ب

 : -ج

 . -د

 كلمة الطيور هو :مفرد  -18

 الطأر                                         -أ

 الطاءر                                             -ب

 الطائر -ج

 الطور -د

 الكلمة التي تدخل عليها )ال( الشمسية من بين هذه الكلمات هي : -19

 لوز                                            -أ

 موز                                               -ب

 عنب -ج

 تفاح -د



 49 
 

 )السان ، الحاف( رسمت الكلمات السابقة بصورة خاطئة والصواب هو : -21

 االسان، االحاف                          -أ

 اللسان، اللحاف                              -ب

 الالسان، الالحاف -ج

 حافلسان، الا -د 

 الكلمة التي تبدأ بحرف ًلم أصلي هي: -21

 التوت                                         -أ

 البرتقال                                         -ب 

 الليمون  -ج

 النعنع -د 

 الكتابة الصحيحة للكلمة اآلتية هي : -22

 بلقلم                                           -أ

 بالقلم                                             -ب

 باللقلم -ج

 بللقلم  -د 

 الشكل الصحيح لكتابة الهمزة في المثال اآلتي " الرمان واحد من ــــــــــــ الفواكه" : -23

 أطيب                                        -أ

          آطيب                                     -ب

 اطيب -ج

 ئطيب -د 
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 عالمة الترقيم المناسبة في الفراغ هي " في العجلة الندامة ـــــ وفي التأني السالمة" : -24

 ؟                                              -أ

 ،                                                   -ب

 : -ج

 ! -د 

 في الفراغ هو " أيها المْرــــ تصدق من مالك على الفقراء" :الشكل المناسب للهمزة  -25

 ئ                                              -أ

 ء                                                  -ب

 أ -ج

 ئو -د 
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 :تنمية مهارة الكتابة اإلمالئيةختبار اجدول مواصفات 

 

 توزيع فقرات األسئلة بحسب األهداف على مستويات التعلم )هرمية بلوم(: 

 

 

 

  

النسبة 
المئوية 
 للمحتوى 

مجموع 
 مجموع األهداف األسئلة

 المستوى الذي يقيسه الهدف
 المحتوى/األهداف

 تذكر فهم تطبيق تحليل
66% 0الدرس  1 6 3 6 1 1   

 
ة، اللغة العربي

 مهارة اإلمالء

14% 9الدرس  1 1 6 6 4 4   

14% 3الدرس  1 - 1 - 6 3   

66% 4الدرس  - 1 1 - 6 6   

2% 5الدرس  - - - 1 1 1   

2% 6الدرس  - - 6 1 3 3   

14% 7الدرس  1 6 - - 3 3   

133%  64 46  المجموع 4 2 9 2 
 133%  64%  23%  46%  21%  النسبة المئوية لألهداف 

 المستويات فقرات االختبار عدد األسئلة
4 4  ،2  ،1  ،64  التذكر 
2 4  ،2  ،12  ،9  ،63  ،19  الفهم 
9 11  ،6  ،16  ،13  ،14  ،12  ،11  ،66  ،64  التطبيق 
2 1  ،3  ،13  ،14  ،61  ،63  التحليل 

 المجموع 64
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 ورقة اإلجابة

 رقم الفقرة أ ب ج د

    1 

    6 

    3 

    4 

    4 

    2 

    2 

    1 
    9 

    13 

    11 

    16 

    13 

    14 

    14 

    12 

    12 

    11 

    19 

    63 

    61 
    66 

    63 

    64 

    64 
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النموذجية ورقة اإلجابة  

رقم  أ ب ج د
ةالفقر   

   / 1 

   / 6 

  /  3 

 /   4 

  /  4 

   / 2 

  /  2 

 /   1 

   / 9 

   / 13 

  /  11 

   / 16 

   / 13 

  /  14 

  /  14 

   / 12 

  /  12 

 /   11 

/    19 

  /  63 

 /   61 

  /  66 

   / 63 

   / 64 

  /  64 
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(9)الملحق رقم   

 الخطة التدريسية:

التي ع األساسي لغة العربية للصف الرابتم كتابة الخطط التدريسية لوحدة األرض المباركة لمادة ال 
( حصة على النحو اآلتي:14و)( دروس، 2تكونت من )  

 الدرس األول:

 المادة: اللغة العربية                                              الصف: الرابع

الوحدة الثالثة: األرض المباركة                                   الفصل الدراسي األول 
6311/6319  

دقيقة 44الزمن:                        الموضوع: الالم الشمسية والالم القمرية      

 األهداف التدريسية:

 بعد االنتهاء من الدرس األول يتوقع من الطالبة أن تكون قادرة على أن:

تقرأ كلمات فيها الم شمسية والم قمرية. -1  

تكتب كلمات تحتوي على الم شمسية والم قمرية. -6  

تفرق بين الالم الشمسية والالم القمرية. -3  

تعدد حروف الالم القمرية  وحروف الالم الشمسية. -4  

تلفظ الالم القمرية مع الحروف القمرية. -4  

ال تلفظ الالم الشمسية مع الحروف الشمسية. -2  

 المواد والوسائل واألنشطة:

لوان، لوحات تعليمية، مجسمات، أنشطة جماعية.السبورة، الكتاب المدرسي، أ  
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 استراتيجيات التدريس:

شارك،  –زاوج  -التعلم التعاوني من خالل: التعلم بالنمذجة، العصف الذهني، المناقشة، فكر
 العرض التوضيحي.

 إجراءات التدريس والتقويم:

تقوم المعلمة بعرض بوربوينت عن حرف الالم باللغة العربية. -1  

ا.توجه المعلمة األسئلة على الطالبات الستنتاج المهارة التي سوف يتعلمونه -6  

لوان.ات وتقوم بإعطاء كل مجموعة علبة أتقسم المعلمة الطالبات إلى أربع مجموع -3  

توزع المعلمة على الطالبات بطاقات تحتوي على كلمات مثل ) الشمس، القمر(. -4  

تطلب المعلمة من الطالبات تلوين حرف الالم في الكلمات. -4  

 توي الم  قمرية، وكلمات تح الم   على تقوم الطالبات بتصنيف الكلمات إلى كلمات تحتوي  -2
 شمسية.

شمسية.قمرية و  سماء حيوانات وفاكهة تحتوي على الم  تقوم المعلمة بطرح سؤال من تذكر أ -2  

تختار المعلمة طالبات لكتابة اإلجابات على السبورة. -1  
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(0ورقة عمل )  

 المهارة: الالم القمرية والالم الشمسية.

اآلتية:ادخلي الالم القمرية والالم الشمسية على الكلمات   

 

                     

 

 

 

حتوي الم صنفي الكلمات اآلتية في الجدول الذي أمامك إلى كلمات تحتوي الم قمرية ، وكلمات ت
 شمسية:

 

 

 

 عمل موفق

 الالم الشمسية الالم القمرية
  

  

  

 قلم

 حديقة

 قدس

 ملعب

 تين

 عنب

الربيع الباب، التاج، اللبن، الهالل، الجنة،  



 57 
 

 الدرس الثاني:

 المادة: اللغة العربية                                              الصف: الرابع

الوحدة الثالثة: األرض المباركة                                   الفصل الدراسي األول 
6311/6319  

دقيقة 34همزة الوصل وهمزة القطع                           الزمن: الموضوع:   

 األهداف التدريسية:

 بعد االنتهاء من الدرس يتوقع من الطالبة أن:

تميز بين همزة القطع وهمزة الوصل في الكلمات والجمل التي تقرأها.-1  

تميز أن همزة الوصل ال تكتب ولكنها تلفظ. -6  

تكتب دائًما مهما كان موقعها في الجملة. تبين أن همزة القطع -3  

ترسم همزة الوصل وهمزة القطع رسًما صحيًحا. -4  

تكتب القطع اإلمالئية المشتملة على كلمات همزتها همزة وصل وهمزة قطع. -4  

 المواد والوسائل واألنشطة:

ية.اعفيلم قصير عن الهمزات، الكتاب المدرسي، دليل المعلم، أوراق عمل، صور، أنشطة جم  

 استراتيجيات التدريس:

زمالة.ساليب: المناقشة، الطاولة المستديرة، االستقصاء، نظام الالتعلم التعاوني من خالل أ  

 إجراءات التدريس والتقويم:

بيئة التعليمية المناسبة للطالبات، وتقسمهم إلى مجموعات.تهيئة ال -1  
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تعرض المعلمة فيلًما قصيًرا عن الهمزة. -6  

البات.طاقات يوجد عليها كلمات تشتمل على همزات وصل وهمزات قطع على الطتوزيع ب -3  

همزة القطع.تطرح المعلمة مشكلة مهمة على الطالبات وهي مشكلة التفريق بين همزة الوصل و  -4  

تجعل المعلمة الطالبات أن يبحثن عن حل لهذه المشكلة بشكل جماعي. -4  

ت عن طريق استنباط الحلول من خالل مشاركا التوصل إلى قاعدة همزة الوصل والقطع -2
 الطالبات.

صل.وراق عمل على الطالبات تحتوي على كلمات يوجد بها همزات قطع وهمزات و توزيع أ -2  

تجمع المعلمة األوراق وتقوم بتصحيحها، وتقدم تغذية راجعة للطلبة حول الورقة. -1  
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 الدرس الثالث:

الصف: الرابع                                          المادة: اللغة العربية      

الوحدة الثالثة: األرض المباركة                                   الفصل الدراسي األول 
6311/6319  

دقيقة 34الموضوع: الهمزة المتطرفة                                       الزمن:   

 األهداف التدريسية:

تهاء من الدرس يتوقع من الطالبة أن تكون قادرة على أن:بعد االن  

تعرف مفهوم الهمزة المتطرفة. -1  

تميز بين الهمزة المتطرفة وأنواع الهمزات األخرى. -6  

تعرف كيفية كتابة الهمزة المتطرفة. -3  

تمثل على الهمزة المتطرفة. -4  

تستخرج الهمزة المتطرفة من الكلمات. -4  

واألنشطة:المواد والوسائل    

ق.الكتاب المدرسي، شبكة األنترنت، دليل المعلم، قلم سبورة، سبورة، أوراق ملونة، الص  

 استراتيجيات التدريس:

شارك، المقابلة، التعلم بالنشاط. -ناقش -التعلم التعاوني من خالل: القصة، فكر  

 إجراءات التدريس والتقويم:

عن الهمزات. تمهد المعلمة للدرس من خالل طرح قصة قصيرة -1  



 60 
 

جموعة.لكل م ةتقوم المعلمة بتوزيع الطالبات على شكل مجموعات وتقوم بتعيين مسؤول -6  

همزة؟ وماذا أوراق على الطالبات وتطرح عليهن  سؤال ماذا تعرفن عن ال  تقوم المعلمة بتوزيع -3
عن الهمزة؟ ن  تعرف أن دندتو   

بوضعهن على السبورة.تأخذ المعلمة األوراق من الطالبات وتقوم  -4  

كلمات تنتهي بهمزة.  بأن يذكرن تقوم المعلمة بطرح سؤال على المجموعات  -4  

تعلن المعلمة على أن الهمزة التي تأتي آخر الكلمات تسمى بالهمزة المتطرفة. -2  

 أن يكتبن  ببيتي من الطالبات  تطرح المعلمة أسئلة حول موضوع الدرس، وتقوم بطلب واجب   -2
من الكلمات تنتهي بالهمزة المتطرفة. مجموعةً   
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(9)ورقة عمل   

 المهارة: همزة القطع وهمزة الوصل.

التالي:جدول مات التالية إلى كلمات تبدأ بهمزة وصل وكلمات تبدأ بهمزة قطع في اللالك يصنف  

انطلق(، أسرة، أسد، أجمل، ابتعد، ادرس، أحمد، )اقترب  

 همزة الوصل همزة القطع

  

  

  

  

 

 المهارة: الهمزة المتطرفة.

كل.ضعي الحركة على الحرف الذي قبل الهمزة المتطرفة مع ذكر سبب كتابتها بهذا الش  

 الكلمات سبب كتابة الهمزة بهذا الشكل
 يجرؤ 
 سماء 

 بطيء  

 

 

 عمل موفق 
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 الدرس الرابع:

لقاءات ةمالحظة: الدرس الرابع مقسم على أربع  

اللغة العربية                                              الصف: الرابعالمادة:   

الوحدة الثالثة: األرض المباركة                                   الفصل الدراسي األول 
6311/6319  

دقيقة 34الموضوع: عالمات الترقيم                                       الزمن:   

 األهداف التدريسية: 

 بعد االنتهاء من الدرس الرابع يتوقع من الطالبة أن تكون قادرة على أن:

تعرف مفهوم عالمات الترقيم. -1  

نواع عالمات الترقيم.تعرف أ -6  

تعرف استخدامات النقطتين الرأسيتين في الجمل. -3  

تحدد مواضع النقطتين الرأسيتين في الجمل. -4  

النقطتين الرأسيتين في مكانها الصحيح.توظف عالمة  -4  

 المواد والوسائل واألنشطة:

 السبورة، قلم السبورة، بطاقات، الكتاب المدرسي، التمثيل المسرحي، أنشطة جماعية.

 استراتيجيات التدريس:

شة.التعلم التعاوني وأساليب أخرى مثل: التعلم من خالل النشاط، العصف الذهني، المناق  
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يس والتقويم:إجراءات التدر   

عي.بقواعد العمل الجما لطالبات على شكل مجموعات وتذكيرهنتقوم المعلمة بتوزيع ا -1  

تعرض المعلمة بطاقات تحمل عليها صوًرا لعالمات ترقيم مختلفة. -6  

ليوم عالمات ثم تعلن أنه سوف نتعلم ا ؟في الصور توجه المعلمة سؤال للطالبات ماذا رأيتن   -3
 الترقيم.

تب على السبورة د المعلمة عرض البطاقة التي تحمل عالمة ترقيم النقطتين الرأسيتين، وتكتعي -4
 مواضع استخداماتها.

لرأسيتين، تحدد المعلمة عدًدا من الطالبات ليقومن بشكل مسرحي أين نضع عالمة النقطتين ا -4
ترقيم.ال بحيث تقوم بوضع فراغات بين الطالبات وتجعل المجموعات تحدد أين نضع عالمة  

عات بتحديد ف المجمو ، وتكلتقوم المعلمة بكتابة جمل على السبورة بدون وضع عالمة الترقيم -2
 مواضع عالمة الترقيم.

سئلة حول موضوع الدرس.أالمعلمة الدرس مع الطلبة وتطرح  تلخص -2  
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 الدرس الرابع اللقاء الثاني:

الصف: الرابع                        المادة: اللغة العربية                        

الوحدة الثالثة: األرض المباركة                                   الفصل الدراسي األول 
6311/6319  

دقيقة 34الموضوع: عالمات الترقيم                                       الزمن:   

 األهداف التدريسية: 

الرابع يتوقع من الطالبة أن تكون قادرة على أن:بعد االنتهاء من الدرس   

تعرف مفهوم عالمة التعجب. -1  

تحدد مواضع عالمة التعجب -6  

تسطيع استعمال عالمة التعجب في جمل. -3  

 المواد والوسائل واألنشطة:

 السبورة، الكتاب المدرسي، شبكة األنترنت، فيديو.

 استراتيجيات التدريس:

أساليب: نظام الزمالة، الطاولة المستديرة، المناقشة. التعلم التعاوني من خالل  

 إجراءات التدريس والتقويم:

عرض فيديو قصير عن عالمة التعجب. -1  

بمحتوى الفيديو التعليمي. الطالبات إلى مجموعات، ومناقشتهن تقسيم -6  

إلى استخدامات عالمات التعجب بشكل جماعي. جعل الطالبات أن يتوصلن   -3  
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مجموعة ما توصلت إليه من استخدامات لعالمة التعجب. تعرض كل -4  

على عالمة  تكتب المعلمة على اللوح استخدامات عالمة التعجب، وتقوم بكتابة جمل ال تحتوي  -4
 التعجب وتكليف الطالبات بحلها.

تصحيح الحل مع الطالبات. -2  
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 الدرس الرابع اللقاء الثالث:

العربية                                              الصف: الرابعالمادة: اللغة   

الوحدة الثالثة: األرض المباركة                                   الفصل الدراسي األول 
6311/6319  

دقيقة 34الموضوع: عالمات الترقيم                                       الزمن:   

 األهداف التدريسية: 

 بعد االنتهاء من الدرس الرابع يتوقع من الطالبة أن تكون قادرة على أن:

تحدد أدوات االستفهام. -1  

تتقن كتابة عالمة االستفهام. -6  

تضع عالمة االستفهام في المكان الصحيح. -3  

 المواد والوسائل واألنشطة:

شطة جماعية.السبورة، الكتاب المدرسي، ورقة عمل، بطاقات، أن  

 استراتيجيات التدريس:

 العمل التعاوني وأساليب مساعدة مثل: العصف الذهني، المقابلة، المناقشة.

 إجراءات التدريس والتقويم:

ابًقا.تجري المعلمة مراجعة سريعة للطالبات حول عالمات الترقيم التي تم تدريسها س -1  

ور لعالمة االستفهام.تعرض المعلمة بطاقات على الطالبات تحتوي على ص -6  

خدامات تكتب المعلمة على السبورة استخدامات عالمة االستفهام دون أن توضح هذه االست -3
 للطالبات.
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م، ثم تجعل االستفهاتقوم المعلمة بتوزيع بطاقات تحتوي على جمل تحتاج إلى وضع عالمة  -4
بحل هذه الجمل بشكل جماعي. الطالبات أن يقمن    

ويب على الطالبات بطاقات يوجد عليها الحل الصحيح؛ لمقارنة الحل وتصتوزع المعلمة  -4
 األخطاء لديهم إن وجدت.

تلخيص الدرس مع الطالبات بشكل سريع. -2  
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 الدرس الرابع اللقاء الرابع:

 المادة: اللغة العربية                                              الصف: الرابع

ثالثة: األرض المباركة                                   الفصل الدراسي األول الوحدة ال
6311/6319  

دقيقة 34الموضوع: نشاط تطبيقي على عالمات الترقيم                   الزمن:   

 األهداف التدريسية: 

 بعد االنتهاء من الدرس الرابع يتوقع من الطالبة أن تكون قادرة على أن:

بين استخدامات عالمات الترقيم ) : ؟ ! (تميز  -1  

تضع عالمات الترقيم بموضعها الصحيح. -6  

ترسم عالمات الترقيم رسًما صحيًحا. -3  

 المواد والوسائل واألنشطة:

 الكتاب المدرسي، السبورة، ورقة عمل.

 استراتيجيات التدريس:

 العمل الجماعي، المناقشة، نظام الزمالة، الشبكة العنكبوتية.

 إجراءات التدريس والتقويم:

تقوم المعلمة بتوزيع الطالبات على شكل مجموعات متساوية. -1  

تحدد المعلمة وقًتا محدًدا لحل ورقة العمل. -6  

تقوم المعلمة بتوزيع ورقة العمل للمجموعات. -3  
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.طالبات لتقديم المساعدة إن أردن  ذلكتتجول المعلمة بين ال -4  

الطالبات بالوقت المتبقي لتسليم الورق.تقوم المعلمة بتذكير  -4  

يب األخطاء بعد االنتهاء من الوقت المحدد تقوم المعلمة بحل ورقة العمل على السبورة؛ لتصو  -2
 لدى الطالبات إن وجدت.
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(3ورقة عمل )  

 المهارة: عالمات الترقيم.

-ضِعي عالمة الترقيم المناسبة في الفراغ )؟ : ! ( :  

قال المدير للطالب ـــــ التزموا الصمت في صفوفكم. -1  

هل صليت صالة العصر اليوم ــــ. -6  

ما أجمل السماء بنجومها ــــ. -3  

 هيا نضع عالمة الترقيم المناسبة في المربعات:

قال المعلم         ال تقطع الشارع دون النظر يميًنا ويساًرا. -  

 

هل رأيت مفتاح منزلي   -  

 

عظم قدرة الخالق ما أ  -  

 

 

 

 عمل موفق
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 الدرس الخامس:

 مالحظة: الدرس الخامس مقسم إلى لقاءين

 المادة: اللغة العربية                                              الصف: الرابع

الوحدة الثالثة: األرض المباركة                                   الفصل الدراسي األول 
6311/6319  

دقيقة 34الموضوع: االسماء الموصولة                                    الزمن:   

 األهداف التدريسية: 

 بعد االنتهاء من الدرس الخامس يتوقع من الطالبة أن تكون قادرة على أن:

سماء الموصولة.تعرف مفهوم األ -1  

سماء الموصولة التي تستخدم مع االسم المذكر.تذكر األ -6  

الموصول كتابة صحيحة. سماال تكتب -3  

 المواد والوسائل واألنشطة:

 الكتاب المدرسي، دليل المعلم، حاسوب، سبورة، عرض بوربوينت، أنشطة جماعية.

 استراتيجيات التدريس:

ن خالل التعلم التعاوني من خالل أساليب أخرى مثل : العرض التوضيحي، المناقشة، التعلم م
 النشاط.

والتقويم: إجراءات التدريس  

سماء الموصولة.المعلمة بعرض ملف بوربوينت عن األتقوم  -1  
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من العرض. الطالبات إلى مجموعات ، وتناقشهن بما شاهدنه تقسم المعلمة -6  

عي.سماء مؤنثة وتجعل الطالبات تفرق بينهما بشكل جماتطرح المعلمة أسماء مذكرة وأ -3  

سماء المذكرة.لتي تستخدم مع األالموصلة اسماء تكتب المعلمة على السبورة األ -4  

سماء الموصولةتقوم المعلمة بكتابة أمثلة على السبورة بدون وضع األ -4  

سماء الموصولة بالمكان المناسب.تجعل المعلمة الطالبات يضعن األ -2  

 اجعة حولوتقوم بتقديم تغذية ر  ؟ما الذي توصلتم إليه من هذا الدرس تطرح المعلمة سؤااًل  -2
 موضوع الدرس.
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 الدرس الخامس اللقاء الثاني:

 المادة: اللغة العربية                                              الصف: الرابع

الوحدة الثالثة: األرض المباركة                                   الفصل الدراسي األول 
6311/6319  

دقيقة 34الزمن:                                   الموضوع: االسماء الموصولة    

 األهداف التدريسية: 

 بعد االنتهاء من الدرس الخامس يتوقع من الطالبة أن تكون قادرة على أن:

تعدد االسماء الموصولة التي تستخدم مع االسماء المؤنثة. -1  

تضع االسماء الموصولة بالجمل بشكل صحيح. -6  

واألنشطة:المواد والوسائل   

 الكتاب المدرسي، السبورة، صور، دليل المعلم، شبكة األنترنت، أنشطة جماعية.

 استراتيجيات التدريس:

اقشة.شارك، تدريب الزميل، المن –ناقش  -العمل التعاوني من خالل أساليب أخرى مثل: فكر  

 إجراءات التدريس والتقويم:

تعرض المعلمة صوًرا لألسماء الموصولة. -1  

سماء الموجودة على الصور.رأن األعل الطالبات يقتج -6  

نثة.سماء الموصولة تستخدم مع االسماء المؤ توجيه معلومة للطالبات أن هذه األتقوم ب -3  

ة جملة تحتوي تطلب من الطالبات أن يجلسن بشكل ثنائي وتقوم كل طالبة مع زميلتها بكتاب -4
 على اسم موصول.
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فضل الجمل على السبورة.بكتابة ألطلبة ثم تقوم جابات من اتجمع المعلمة اإل -4  

ر، الطالبات بإحضار جمل تحتوي على أسماء موصولة تستخدم مع المذك تكلف المعلمة -2
سماء موصولة تستخدم مع المؤنث.وأ  
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(4ورقة عمل )  

سماء الموصولةالمهارة: األ  

-تحت االسم الموصول فيما يلي: اضعي خطً   

قام بكتابة اللوحة. هو الذي -1  

ن.ة التي شاركت في مسابقة حفظ القرآهذه هي الطالب -6  

هذان الطالبان اللذان حفظا كتاب هللا تعالى. -3   

 هيا نختر الكلمة المناسبة من الصندوق ونضعها في الفراغ :

 

 

 

األم ______ تربي أطفالها على احترام اآلخرين. حترمُ أ -1  

يناس هما الطالبتان ______ كتبتا القصة.االء وإ -6  

رجع األطفال ـــــ شاركوا في المسابقة. -3  

أحمد هو الطالب _____ فاز بالجائزة.  -4  

 عمل موفق

 

 

  

 التي ، الذين ، اللتان ، الذي



 76 
 

 الدرس السادس:

الصف: الرابع             المادة: اللغة العربية                                   

الوحدة الثالثة: األرض المباركة                                   الفصل الدراسي األول 
6311/6319  

دقيقة 34الموضوع: الحروف التي تكتب وال تنطق                         الزمن:   

 األهداف التدريسية: 

الطالبة أن تكون قادرة على أن:بعد االنتهاء من الدرس الخامس يتوقع من   

تحدد الكلمات التي تحتوي على حروف تنطق وال تكتب. -1  

تكتب الكلمات التي تحتوي على حروف تنطق وال تكتب بشكل صحيح. -6  

تستخرج من الجمل كلمات فيها حروف تنطق وال تكتب. -3  

 المواد والوسائل واألنشطة:

اعية.الكتاب المدرسي، السبورة، صور، أنشطة جم  

 استراتيجيات التدريس:

لمشكالت.التعلم التعاوني من خالل استخدام أساليب أخرى مثل: المناقشة، العصف الذهني، حل ا  

اجراءات التدريس:   

تقوم المعلمة بتجهيز الغرفة الصفية وتقسيم الطالبات إلى مجموعات. -1  

تطرح المعلمة مشكلة تواجه الطالبات وهي نطق حروف ال تكتب. -6  

تنطق وال  مثلة على السبورة وتعرض صور عليها كلمات تحتوي على حروفتكتب المعلمة أ -3
 تكتب.
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يتناقشن بشكل جماعي للتوصل إلى حل هذه المشكلة. الطالبات تجعل -4  

بها. لمة إلى النتائج التي توصلت إليها الطالبات وتناقشهنتستمع المع -4  

تقوم  تى السبورة بشكل خاطئ وتجعل الطالبالتكتب المعلمة في نهاية الحصة كلمات ع -2
 بتصحيحها كتغذية راجعة لموضوع الدرس.

توزيع ورق عمل على الطالبات، وتطلب حلها في المنزل كواجب بيتي. -2  
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 الدرس السابع:

 المادة: اللغة العربية                                              الصف: الرابع

الثالثة: األرض المباركة                                   الفصل الدراسي األول الوحدة 
6311/6319  

دقيقة 34الموضوع: الحروف المشددة                                      الزمن:   

 األهداف التدريسية: 

 بعد االنتهاء من الدرس الخامس يتوقع من الطالبة أن تكون قادرة على أن:

تعرف طريقة لفظ الحرف المشدد. -1  

تميز مكان وجود الشدة في الكلمة. -6  

تدرك بأن الشدة عبارة عن حرفيين متشابهين، األول ساكن، والثاني متحرك. -3  

تتمكن من قراءة الكلمات المشددة بشكل صحيح. -4  

 المواد والوسائل واألنشطة:

وب، فيديو تعليمي.الكتاب المدرسي، دليل المعلم، ورقة عمل، مختبر الحاس  

 استراتيجيات التدريس:

ظام الزمالة.ساليب أخرى مثل: الطاولة المستديرة، المناقشة، نلتعلم التعاوني من خالل استخدام أا  

 إجراءات التدريس:

تعرض المعلمة فيديو تعليمي عن الحروف المشددة. -1  

ل ) ِشباك، حروف مشددة مثتكتب المعلمة على السبورة كلمات متشابهة تحتوي بعضها على  -6
 ُشّباك (.
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الكلمات بشكل ثنائي. تطلب المعلمة من الطالبات أن يقرأن   -3  

ذا الحظتم من خالل لفظكنَّ للكلمات؟تطرح المعلمة سؤال ما -4  

ف تتوصل الطالبات بشكل مجموعات عن طريقة المناقشة إلى موضوع الدرس وهو الحر  -4
 المشدد وطريقة نطقه.

قة العمل على الطالبات، ومن ثم تقوم المعلمة بحلها مع الطالبات.توزيع ور  -2  
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(5ورقة عمل )  

 المهارة: األلف التي تنطق وًل تكتب.

خًطا تحت الكلمة التي بها ألف تنطق وال تكتب: ضعِ   

قال المعلم: هذا الطالب مجتهد. -1  

لكنني لن اكلف نفس فوق طاقتها. -6  

جميل.ذلك عصفور  -3  

 ضعي الكلمات التي تحتوي على حرف مضعف في الصندوق:

 )الّندى، أزهار، الّروض، يلّون، القلم(

  

 

 

 

 

 

 عمل موفق
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(3ملحق رقم )ال  

  واحترام..... تحية

 التدريس وطرق  المناهج في الماجستير درجة لنيل تكميلي كمتطلب دراسة بإعداد الباحث قومي

  بعنوان:

اإلمالئية لدى  استراتيجية التعلم التعاوني في تنمية مهارة الكتابةثر استخدام أ
.طلبة الصف الرابع األساسي في لواء القويسمة  

 

 التعلم تطبيق ثرأ دراسة إلى ويهدف البحث، في الهامة الجوانب أحد اًلستبيان هذا يمثل

 األسئلة على واإلجابة التكرم أرجو الطلبة، لدى اإلمالئية الكتابة مهارة نميةت على التعاوني

 ترونها التي اإلجابة على ( / ) إشارة وضع خالل من القيمة بآرائكم الباحث وتزويد المطروحة

  البحث. لهذا العلمي البحث المستوى  من وترفع إجاباتكم تغني أن الباحث أملي كما مالئمة.

 وأن العلمي البحث ألغراض ناًلستبيا هذا ضمن المطروحة األسئلة جميع أن العلم يرجى

  الفائقة. العلمية والعناية الكاملة بالسرية محاطة ستكون  إجاباتكم

  استجابتكم.... وحسن لتعاونكم شكرا
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اإلمالء في الطلبة ضعف اسباب  

مالرق ما لحد موافق موافق البند  اوافق ًل   

اإلمالء. تدريس في متعددة أساليب استخدم 1     

اإلمالء. قواعد على اركز 2     

التدريس. في العامية للهجةا استخدام 3     

فقط. الحفظ على تعتمد تدريس طرق  استخدام 4     

اإلمالء. على الطلبة لتدريب الكافية الفرص قلة 5     

المدرسية. للواجبات الطالب إهمال 6     

والقطع. الوصل همزتي بين الطلبة تفريق عدم 7     

والتنوين. الساكنة النون  بين التفريق عدم 8     

والقمرية. الشمسية الالم بين التفريق عدم 9     

.المخرج في المتشابهة الحروف بين التفريق عدم 11     

والحركات. المد حروف بين الطلبة يفرق  ًل 11     

ح.الصحي مكانها في الهمزة كتابة في الطلبة ضعف 12     
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(4ملحق رقم )ال  
بأسماء المحكمينقائمة   

 اًلسم مكان العمل التخصص
 أ.د ابتسام جواد مهدي جامعة الشرق األوسط مناهج وطرق التدريس

 أ.د ماهر المبيضين جامعة مؤتة اللغة العربية وآدابها
 أ.د فايز القيسي جامعة مؤتة اللغة العربية وآدابها
 د. أحمد الزعبي جامعة مؤتة اللغة العربية وآدابها

ماجستير مناهج وطرق التدريس   نانسي الخرابشة التعليم الخاص 
 د. جهاد العجالين مشرف تربوي  أساليب تدريس اللغة العربية

 أ. وليد عبدهللا مشرف تربوي  أساليب تدريس اللغة العربية
 د. صالح المذهان مشرف تربوي  أساليب تدريس اللغة العربية

لعربيةاماجستير أساليب تدريس اللغة  ليموزارة التربية والتع   فؤاد التالحمة 
ليموزارة التربية والتع اللغة العربية وآدابها  زيد عواد الزواهرة 

ليموزارة التربية والتع اللغة العربية وآدابها  حمزة حرب 
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(5ملحق رقم )ال  
 كتاب تسهيل المهمة من جامعة الشرق األوسط لوزارة التربية والتعليم
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(6ملحق رقم )ال  
يةكتاب تسهيل المهمة من مديرية لواء القويسمة إلى مدرسة شجرة الدر األساس  
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(7ملحق رقم )ال  
 البراءة البحثية

 
 


