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وسائطي يف تدريس اإلمالء لتنميت مهاراث األداء  بزنامج
 البتدائياخلامس ا الصف لتالميذاإلمالئي 

 إسزاء حممد بکز ػبد احلکيم
 
 :تستلص ادل

 ،المتعددة ائطاإلمالء باستخداـ الوس لتدريسالبحث إلى بناء برنامج ىذا  ىدؼ 
، وتـ استخداـ الخامس االبتدائي األداء اإلمالئي لتالميذ الصؼتنمية ميارات وقياس أثره في 

 يبية،الضابطة والتجر  المجموعتيف يالتجريبي ذ شبو عمى التصميـ ئـالمنيج التجريبي القا
المعتادة،  ( تمميًذا وتمميذة درست اإلمالء بالطريقة38حيث تكونت المجموعة الضابطة مف )

، لوسائطيا البرنامجداـ ( تمميًذا وتمميذة درست باستخ38وتكونت المجموعة التجريبية مف )
( 2022 - 2021وتـ تطبيؽ البحث في الفصؿ الدراسي األوؿ مف العاـ الدراسي     )

 أثر تعرؼ( التابعة إلدارة المنيا التعميمية بمحافظة المنيا، ول2بمدرسة التجريبية االبتدائية )
؛ تـ بتدائيس االالصؼ الخام لتالميذفي تنمية ميارات األداء اإلمالئي  الوسائطيالبرنامج 

تطبيقو عمى تالميذ المجموعتيف الضابطة والتجريبية قبميًّا إعداد اختبار األداء اإلمالئي و 
درجات  توسطيٍّ ( بيف م0.0.) مستوىعند  حصائيًّاوجود فرؽ داؿٍّ إوبعديًّا؛ وتـ التوصؿ إلى 

 ئي ككؿ ومياراتو الفرعيةاإلمال لألداءالبعدي  االختبارفي  الضابطةو التجريبية  تيفتالميذ المجموع
، وخمصت الدراسة إلى تقديـ عدد مف التوصيات التجريبية عةلصالح تالميذ المجمو  ةكؿٌّ عمى حد

 والبحوث المقترحة.
 0األداء اإلمالئي –الىسائط ادلتؼددة  الكصماث ادلفتاحيت:
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A multimedia Program in Teaching Dictation to Develop 
Dictation Performance Skills of Fifth Graders 

 

Esraa Mohamed Bakr Abd Elhakim 
Abstract 
The current research aimed to prepare a program for teaching dictation 

using multimedia, and to measure its impact on developing dictation 

performance skills of fifth graders. To this aim, the experimental 

method based on the quasi-experimental design was adopted. The 

research sample was divided into two groups; a control group 

consisted of (38) male and female pupils who studied dictation in the 

usual way, and an experimental group consisted of (38) male and 

female pupils who studied using the multimedia program. The 

research was conducted in the first semester of the academic year 

(2021 - 2022) at the Experimental Primary School (2) affiliated to the 

Minia Educational Administration in Minia Governorate. To 

investigate the impact of the multimedia program on developing the 

dictation performance skills of fifth graders, a dictation performance 

post-test was prepared and applied to the control and experimental 

groups. It was found that there was a statistically significant difference 

at the level of (0.01) between the mean scores of the experimental and 

control groups on the post-test of dictation performance as a whole 

and its sub-skills separately in favor of the experimental group. The 

research was concluded by presenting a number of recommendations 

and proposed research0 

Keywords: multimedia - dictation performance. 
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 :مقدمت
والتحدث، والقراءة، والكتابة، فمف  ع،: االستماىي ،أربعة فنوفمف العربية  المغة تتكوف
 الحاجاتعف  إلفصاحا أداة ىي والكتابة التواصميَّة،المواقؼ  يالفيـ واإلفياـ ف ؽخالليا يتحق

اليائؿ مف الكـ  ىذا يوجدوالوجدانية، فبدونيا ال  لفكرية،وا االتصالية،و  ية،: التعبير لمغويةا
الفرعية لمغة العربية، ومف تمؾ األنظمة:  األنظمةبد مف دراسة  التراث، ولصحة ما نكتبو ال

 .اإلمالئيالنظاـ 
لذلؾ  الجمؿ؛و  العباراتو  األلفاظمف  والخطية التي نمثؿ بيا ما ننطق لوسيمةىو ا واإلمالء

فاإلمالء نظاـ لغوي  ا،ننطقي: التصوير الخطي ألصوات الكممة التي بأنوُيعرَّؼ اإلمالء 
 ضعيؼالتو  وال تنطؽ، كتبالتي ت والحروؼالتي تنطؽ وال تكتب،  الحروؼ: وضوعوم

وعالمات الترقيـ،  المختمفة، ياواليمزات بأنواع ،المبسوطة، والتاء، والتاء المربوطة وبأنواع
 (،11:1996)حسف شحاتة، القمرية الـوالتنويف بأنواعو، والمد بأنواعو، والالـ الشمسية وال

 .(1)(15:2003)محمود سميماف ياقوت،
تقاف  وتتضح دُ أنو يُ  في مفاىيمو التالميذأىمية تعميـ اإلمالء، وا  التمعف ودقة  لتمميذا َعوٍّ
عمى حركات اليد،  ةالنقد، والسيطر  وسرعة النظاـ،و عنده قوة الحكـ،  ويربي المالحظة،

 ،المختمفة المفروضة لمقواعد اليقظالسريع  والتحكـ في الكتابة، والسرعة في الفيـ، والتطبيؽ
 بالخطأ)حسف االعتراؼ جاعةعمييا، وش ثقة بأنفسيـ واالعتمادال التالميذ كما يعود
 .(134:2010حمدي إسماعيؿ، )بميغ،(155:1996الركابي، )جودت،(328:1996شحاتة،
اإلنصات،  األذف بتعويد الدارسيف حسف االستماع وجودة تربيةاإلمالء ب سيتكفؿ در  كما

إمساؾ القمـ، وتنظيـ  عمىوتربية اليد بالتمريف لعضالتيا  ،المخرج متقاربة واتوتمييز األص
وتحسيف الخط، والحرص عمى توفير مظاىر الجماؿ في الكتابة؛ مما ينمي الذوؽ  حركتيا،

 التعبير الجيد مىومد الدارسيف بحصيمة مف المفردات والعبارات التي تساعد ع ،الفني عندىـ
مف فنوف الثقافة  ختارةتتضمنو القطع الم ماب الثقافيومضاعفة رصيدىـ  تابة،وك ةمشافي

 .(18 ػ 17: 2012لغني،اأميف عبد  أيمف) والمعرفة
 يعوبجم سة،التصالو بجميع فروع الدرا ؛التالميذ المدرسية ياةأثر في ح ولإلمالء
عف طريؽ المغة  غالبيتوفي  وأف تقييـ مستوى التالميذ يتـ سيماال  بية،األعماؿ الكتا

لمعرفة  قيًقاكما يعد اإلمالء مقياًسا د ،رسميا أىـ مقاييس سالمتيا ةصح عدوالتي ت مكتوبة،ال
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)محمد رجب  ،(10:1975إبراىيـ، لعميـا عبدالمستوى الذي وصؿ إليو التالميذ في تعمميـ )
 فأي أ ،إمالئو بعد النظر إلى تمميذال توىمس مىع ـفيمكف الحك ،(9:1997فضؿ اهلل،

  (P:44) ,Macarthur  Cavalier,2004جيدة تباراإلمالء وسيمة اخ
 يالت الكمماتالمد، و  حروؼمف حيث كتابة:  ية،مطالٌب بإتقاف الكتابة اإلمالئ والمتعمـُ 

، والتضعيؼ، والتاء المربوطة والتاء أو تكتب وال تنطؽ بيا حروؼ تنطؽ وال تكتب
 .قيـالتر  اتوعالمواليمزات بأنواعيا، ، ريةـ الشمسية والالـ القمالمبسوطة، والتنويف، والال

صحيحة التالميذ عمى توصيؿ األفكار، خاصة أف ة بطريق مالئيةاإل لمياراتا أداء ويساعد
 في ضروريًّايبقى اإلمالء  رسةمغادرتيـ المد دوالمعرفية، حتى بع العمميةفي حياتيـ  أساساإلمالء 

 .الصحيح وىنا تظير أىمية األداء اإلمالئي عامة،خصية والوظائفيـ ومراسالتيـ الش
فإف  التالميذ، ىلد إلمالئياألداء اميارات اإلمالء، وتنمية  تدريسمف أىمية  وبالرغـ

 ونتيجة ،يزاؿ يفتقر إلى توظيؼ التكنولوجيا في العممية التدريسية اإلمالء ال عميـت اقعو 
المغة العربية؛ ظيرت الحاجة إلى استخداـ  الدائـ عف اتجاىات حديثة في تعميـ لمبحث

 لتالميذ المرحمة االبتدائية. ءاإلمال لتعميـالوسائط المتعددة 
 قة،بيف الصوت أو المغة المنطو  التكامؿو  الدمج تحقيؽالوسائط المتعددة إلى  وتيدؼ

بتة، الثا رالمتحركة، والصو  وـوالصورة، والنصوص، ولقطات الفيديو، والرسوـ الخطية، والرس
؛ مما يجعؿ التعمـ المتعمـ بشكؿ تفاعمي عف طريؽ الحاسوب يامع امؿبحيث يتع ،والموسيقا
 (.211:1997العظيـ الفرجاني، عبد)أبقى أثًرا 
الفوائد التربوية الكثيرة التي تحققيا في التدريس،  في ددةأىمية الوسائط المتع وتظير

 متعمـال وتزويد تعمـ،والتنوع في مواقؼ الالمتعة  وتحقيؽلممتعمـ،  اإليجابي التفاعؿمنيا: 
 مما ينمي فرص التعمـ الذاتي ر؛التنقؿ مف موضوع آلخ حريةبالتغذية الراجعة الفورية، و 

 .(164:1999)يس قنديؿ،
استخدمت دراسات قميمة الوسائط المتعددة في تعميـ المغة العربية، منيا دراسة كؿٍّ  وقد
 يف ةفاعمية استخداـ الوسائط المتعدد إلى ت(؛ وتوصم2004محروس طو ) شحاتةمف: 

نحوىا،  ـوميولي تالميذ الصؼ الخامس بالمرحمة األساسيةل اإلبداعيةتنمية ميارات القراءة 
المتعددة في  لوسائطاستخداـ ا فاعمية إلىوتوصمت  ؛(2008عبد الفتاح الشناوي) وشيريياف

الصرفية لدى تالميذ الحمقة  المفظية واالتجاىات نحو بعض الموضوعات لطالقةا تنمية
التي توصمت إلى و  ؛(2011) حمودفاروؽ حمدي م محمدو الثانية مف التعميـ األساسي، 
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تنمية ميارات الوعي الصوتي لدى تالميذ الصؼ  في ةاستخداـ الوسائط المتعدد فاعمية
فاعمية استخداـ  إلى توصمتو  ؛(2011) سؼيو  ؿيوسؼ إسماعي محمدو  ،الثالث االبتدائي

ميارات التفكير اإلبداعي والتحصيؿ لدى تالميذ الحمقة الثانية  تنمية لوسائط المتعددة فيا
 إلىتوصمت و (؛ 2012) يالسالـ خميس الغامد عبدبف  خالد ودراسة ي،مف التعميـ األساس

تالميذ الصؼ  لدىاستخداـ الوسائط المتعددة في التحصيؿ لمقرر قواعد المغة العربية  فاعمية
فاعمية استخداـ  إلى توتوصم ؛(2014رضا أحمد ) محمد ودراسة ،بتدائياال السادس

سامي  ومحمد تأخرة،لدى مرحمة الطفولة الم اؿميارات االتص تنميةالوسائط المتعددة في 
 ميارات تنميةفاعمية استخداـ الوسائط المتعددة في  إلىتوصمت و  ؛(2015يوسؼ ممكاوي )

  .االبتدائيلثالث الصؼ ا ميذتال دىالجيرية ل القراءة
 بادلشكصت: اإلحتساس
مف ، اإلمالئية في الكتابةالصؼ الخامس االبتدائي  تالميذ أداءضعؼ  ةالباحث الحظت

خالؿ حضور بعض حصص اإلمالء، واالطالع عمى دفاتر بعض التالميذ في حصة 
، لمربوطةعف التاء ا اكتابة الياء عوضً : الحظتياأىـ األخطاء اإلمالئية التي  ، ومفاإلمالء
 ،(اتقف)، والخطأ في كتابة ىمزة القطع وألؼ الوصؿ، مثؿ: (لعبة)لعبو والصواب مثؿ: 

، وكتابة حرؼ النوف عوًضا عف رسـ (امتحاف)والصواب  ،(إمتحاف)والصواب )أتقف(، و
مف استخداـ عالمات الترقيـ،  تيـاكتابكما تخمو ، والصواب )كتاًبا( ،(كتابف)التنويف، مثؿ: 

والصواب  ،(مالأمة)، مثؿ: والمتطرفة عند كتابة اليمزة المتوسطةالكثيرة األخطاء  عف فضاًل 
(، و ،(التشاءوـ)و، (مالَءمة) والصواب )المروءة(،  ،(المرؤوة)والصواب )التشاـؤ
 (.والصواب )الشواطئ ،(يءالشواط)و

تالميذ ل َدرٍّسوفالعربية الذيف يُ  المغةمع عشرة مف معممي  مقابمةالباحثة  أجرت وقد
بيدؼ تحديد  ؛بإدارة المنيا التعميمية (1طفىمص طو) ةبمدرس بتدائيالصؼ الخامس اال

أف  تبيَّفوقد  ،الخامس االبتدائي الصؼ تالميذبيف  تشيعالمشكالت واألخطاء اإلمالئية التي 
 يخطئوفو  ،المتطرفة اليمزةو  أنواعو،ب المد مف: كؿٍّ كتابة  في( %90)بنسبة وفالتالميذ يخطئ

وىمزة القطع وألؼ  ية،الشمسية والقمر  ـوالال التنويف،كؿٍّ مف: كتابة في ( %80)نسبةب
 في( %70)بنسبة  ويخطئوف لترقيـ،تكتب، وعالمات ا والالتي تنطؽ  ؼالوصؿ، والحرو 

التضعيؼ و  فتوحة،المربوطة والتاء الم التاءو  تنطؽ،التي تكتب وال  الحروؼكؿٍّ مف:  كتابة
 .(مقابمة بعض معممي المغة العربية "2" ممحؽ)المتوسطة  واليمزة
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الصؼ  تالميذمستوى اختبار في األداء اإلمالئي؛ لتشخيص  الباحثة بإعدادقامت  كما 
تحميؿ  وبعد ،تالميذىؤالء العمى في مياراتو، حيث أممت قطعة إمالئية  الخامس االبتدائي

مت إلى انخفاض مستوى التالميذ في األداء اإل ؛النتائج مالئي، حيث بمغت نسبة ضعؼ توصَّ
 والياء سوطةوالتاء المربوطة والتاء المب الوصؿ،وألؼ  ،ىمزة القطعالتالميذ في كتابة كؿٍّ مف: 

اليمزة و  ،(%90,62) وال تكتب طؽالتي تن الحروؼكتابة (، ونسبة ضعفيـ في 93,75%)
في كتابة كؿٍّ مف: ضعؼ التالميذ  نسبةو ، (%81,25) المتوسطة زةاليمو ، (%84,37) المتطرفة
الشمسية والالـ  والالـ(، %75) التنويفو  (،%78,12) تكتب وال تنطؽ، والشدة يالت الحروؼ
 %(.62.5) القمرية
المتعددة  وسائطاستخدمت ال لتيالدراسات السابقة ا باستعراضمف ناحية أخرى، فإنو و 
ميارات  تناولت( 2006) فإبراىيـ رشيد صوما أحمد  دراسةتبيف: أف  الكتابة، تدريسفي 

األفكار  ورأي قدرة التالميذ عمى تص ؛الصؼ الرابع االبتدائي تالميذالتعبير الكتابي لدى 
، مناؿ شوقي بدوي دراسةكما استخدمت وكتابتيا في حروؼ وكممات وتراكيب صحيحة، 

 لدى الكتابة مياراتعمى الوسائط المتعددة لتنمية  اقائمً  برنامًجا( 2007) وفاطمة عبد العاؿ
: ومنيا ،الكتابةميارات  ـيتعماليندسية في  األشكاؿ استخدمت حيث مدرسةأطفاؿ ما قبؿ ال

 ودراسة ،وتعود الكتابة مف اليميف إلى اليسار ،عمى حركة األصابع واليد والذراع لسيطرةا
باستخداـ الوسائط المتعددة  ميةبرمجية تعمي استخدمت( 2009) يمنى يوسؼ أحمد بني دوم

ىي: )حرؼ ص، ش، خ، ذ، ط، ؽ(،  ،تألفت مف ستة دروس اؿ،ة رياض األطففي مرحم
الوسائط المتعددة في تنمية ميارات ( 2010طالفحة ) سفح الحميدعبد  ةدراساستخدمت و 

عمى  ةالقدر  :حيث مفتالميذ الصؼ الثالث االبتدائي ذوي صعوبات التعمـ،  لدىالكتابة 
مساؾ القمـ، و  ،التعبير الكتابي عمر حمداف  دراسةوىدفت الحروؼ والكممات،  بيف يزتميوالا 

إلى تعرؼ فاعمية برنامج قائـ عمى الوسائط المتعددة في تنمية  (2016) عبد العزيز سالـ
: التعود عمى مسؾ القمـ، يةتناولت الميارات اآلت حيثأطفاؿ الروضة،  لدى ميارات الكتابة

( بيا ميارة كتابة كممة تبدأ بحرؼ )أتكرار الحرؼ، و  يارةخط مستقيـ أو متعرج، وم ـورس
 .(أو كسرة ضمة، أو فتحة،)

يا اتَّفقت مع ىذا البحث في استخداـ الوسائط أن بقة،السا الدراساتعرض  مف يتبيف
وبشكؿ ي المراد تنميتيا، والعينة، المتعددة، في حيف اختمفت معيا في ميارات األداء اإلمالئ
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اإلمالء باستخداـ الوسائط المتعددة لتنمية األداء  يستدر تمؾ الدراسات إلى  تطرؽت لـ عاـ
 ومف ىنا نبعت فكرة ىذا البحث.اإلمالئي لتالميذ الصؼ الخامس االبتدائي؛ 

 مشكصت البحث:
 دائي،االبت سالصؼ الخام تالميذل إلمالئيا األداء ضعؼالبحث في  ىذامشكمة  تتحدد

 السؤاؿ الرئيس التالي: عفلى اإلجابة إ لبحثىذا ا سعىالمشكمة ي يذهلمتصدي ل محاولةوفي 
ميارات تنمية ل دةاإلمالء باستخداـ الوسائط المتعد تدريسيمكف بناء برنامج في  كيؼ _

 االبتدائي؟ امسالصؼ الخ تالميذاألداء اإلمالئي ل
 التالي : سئم من ىذا السؤال الرئيس األ ويتفرع

 االبتدائي؟ الخامس ؼالص لتالميذ المناسبةميارات األداء اإلمالئي  ما -1
اإلمالء باستخداـ الوسائط المتعددة لتالميذ الصؼ الخامس  لتدريسبناء برنامج  أسس ما -2

 االبتدائي؟
الخامس  لصؼا تالميذل عددةباستخداـ الوسائط المتاإلمالء  لتدريس رحالبرنامج المقت ما -3

 االبتدائي؟
الصؼ الخامس  لتالميذي األداء اإلمالئ راتفي تنمية ميا الوسائطيالبرنامج  أثر ما -4

 االبتدائي؟
 :البحث حدود

 المنيا إلدارة التابعة( 2) االبتدائية التجريبية بمدرسة االبتدائي الخامس الصؼ تالميذ ػ1
 تالميذ وعدد وتمميذة، تمميًذا( 38) التجريبية المجموعة تالميذ عدد بمغ وقد التعميمية،
 الخامس الصؼ لتالميذ الباحثة اختيار جعوير ، وتمميذة تمميًذا( 38) الضابطة المجموعة
 أف المفترض مف أنو كما اإلعدادية، لممرحمة لتأىيميـ تأسيسية مرحمة تعد ألنيا االبتدائي؛

 صحيحة، بطريقة وأدائيا اإلمالئية المفاىيـ استيعاب مف يمكنيـ مستوى إلى وصموا قد يكونوا
 عميو ُيبنى أساًسا الصؼ ىذا في الصحيح اإلمالئي األداء لكيفية التالميذ إتقاف يعد   كما

 .الجديدة المرحمة في األخرى المفاىيـ إتقانيـ
 وآخرىا، ووسطيا الكممة أوؿ في اليمزة بكتابة تتعمَّؽ التي اإلمالئي، األداء ميارات بعض ػ2

 الترقيـ عالمات وكتابة تنطؽ، وال تكتب أو تكتب وال تنطؽ حروؼ بيا التي الكممات وكتابة
 والياء، المفتوحة والتاء المربوطة التاء بيف الكتابة في والتمييز الصحيحة، اضعيامو  في
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 ضوء في وذلؾ صحيًحا، رسًما التضعيؼ وعالمة بأنواعو، والمد بأنواعو، التنويف ورسـ
 .إلييا التوصؿ تـ قائمة

 :البحث مصطصحاث
 :المتعددة الوسائط ـ1

 اآللي الحاسب استخداـ عمى تعتمد برمجية  :بأنيا إجرائيًّا المتعددة الوسائط ُتعرَّؼ
 الخامس الصؼ لتالميذ اإلمالء لتدريس Data Show  البيانات عرض جياز بمساعدة
 ومقاطع المسموع، والنص المكتوب، النص: مف كؿ بيف التكامؿ تحقؽ بصورة االبتدائي
 في يسير أف تمميذ كؿل يسمح وُمْحَكـ متتابع ترتيب في الوسائط ىذه وتنظـ التعميمية، الفيديو

 لتحقيؽ اإلنجاز ممؼ ألنشطة وصواًل و  باألىداؼ ابتداءً  منظـ بشكؿ التعميمية البرمجية
 .المرجوة األىداؼ

 :اإلمالئي األداء ـ3
 عمى االبتدائي الخامس الصؼ تالميذ قدرة: بأنو إجرائيًّا اإلمالئي األداء ُيعرَّؼ

 ووسطيا الكممة أوؿ في اليمزة كتابة الؿخ مف ذلؾ ويظير إمالئيًّا، الصحيحة الكتابة
 وكتابة تنطؽ، وال تكتب أو تكتب وال تنطؽ حروؼ بيا التي الكممات وكتابة وآخرىا،
 والتاء المربوطة التاء بيف الكتابة في والتمييز الصحيحة، مواضعيا في الترقيـ عالمات
 صحيًحا، رسًما التضعيؼ وعالمة بأنواعو، والمد بأنواعو، التنويف ورسـ والياء، المفتوحة
 .البحث ىذا في المعد اإلمالئي األداء اختبار خالؿ مف ذلؾ ويقاس

 منهج البحث:
 المجموعتيف يالتجريبي ذ شبو عمى التصميـ ئـالمنيج التجريبي القا استخدـتـ 

المعتادة، في حيف  اإلمالء بالطريقةالمجموعة الضابطة  حيث درست يبية،الضابطة والتجر 
 .لوسائطيا البرنامجباستخداـ موعة التجريبية المج درست

 أهميت البحث:
 يفيد من ىذا البحث كل من: يتوقع أن 

 :لمناىجا يواضعـ 1
ميارات فيما يتعمؽ بتدريس اإلمالء، وتنمية  وسائطيًّابرنامًجا  البحثىذا قدـ يُ حيث   

نيا ف أف يستفيد ماألداء اإلمالئي المناسبة لتالميذ الصؼ الخامس االبتدائي، والتي يمك
 لميارات اإلمالئية المقررة عمى ىؤالء التالميذ.واضعو المناىج عند اختيارىـ ا
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 :نييوالموج نيالمعممـ 2
 تمفةواالستفادة مف أنشطتو المخ ،االستعانة بيذا البرنامج والموجييفيمكف لممعمميف    

مف اختبار األداء  يـ اإلفادة، كما يمكنئيالصؼ الخامس االبتدا لتالميذاإلمالء  دريسعند ت
 في ىذا البحث. اإلمالئي المعد

 الخامس االبتدائي:  الصف تالميذـ 3
ىذا البحث برنامًجا في تعميـ اإلمالء ليؤالء التالميذ، ُيتوقع أف يسيـ في تنمية  يقدٍّـ

 اإلمالئي لدييـ. األداء
 :نيالباحثـ 4

اإلمالء باستخداـ  تدريسعى إلى أخرى تس اتٍ أماـ دراس طريؽقد يفتح ىذا البحث ال
والتوجو إلى تجريب مداخؿ  ،ومراحؿ تعميمية أخرى وؼوذلؾ في صف دة،الوسائط المتعد
 .تسعى إلى عالج الضعؼ اإلمالئي لدى المتعمميف حديثة ةونماذج تدريسي

 اخلصفيت النظزيت لصبحث:
 إلمالئياألداء ا ميارات قائمةإلى تحديد  لمبحث عرض الخمفية النظرية ييدؼ

 مكفي تيالوسائط المتعددة ال تحديدكما ييدؼ إلى  البتدائي،الصؼ الخامس ا لتالميذ
وفيما يمي  .تمؾ الوسائط ظيؼتو  وكيفيةليؤالء التالميذ،  مالءاإل تدريس ياستخداميا ف
 تفصيؿ ذلؾ:

 :)أهميته، ومهاراته( األداء اإلمالئي
تمييز  ـذ بعض الكممات التي تُييئ ليفي اختزاف التالمي مالئيأىمية األداء اإل تظير

بدوف الحفظ المباشر  تالمواضع المختمفة؛ فيستنتجوف قواعد رسـ الكمما يصور الحروؼ ف
الوصؿ  يكتابة ىمزت عمىالتدريب  ًضاوالتدريب عمى كتابة ما يكتب وما يمفظ، وأي اعدة،لمق

ومفردة  لؼ،الياء، والواو، واأل: عمى وضاعيافي مختمؼ أ طرفةالمتوسطة والمت واليمزتيفوالقطع، 
 لحذؼمواضع ا سةفي الثالثي مف األسماء واألفعاؿ، ودرا لمينةاأللؼ ا تابةعمى السطر، وك

التي  سبةالمنا مالءبعض قواعد اإل رفةومع ،والسرعة في األداء النضجوالزيادة؛ فيكتسب التالميذ 
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التي  اذةرسـ الكممات الشؾ معرفة وكذلعمى فيـ األسس التي يقـو عمييا رسـ الكممات،  يـتعين
 (.17ػ 16: 2003قوت،سميماف يا محموديكثر تداوليا )

في عالمات الترقيـ التي توضع بيف أجزاء الكالـ  أيًضا يتمثؿ األداء اإلمالئيو 
المكتوب توضيًحا لمنص، ودفًعا لاللتباس، كما أف وجودىا يحوؿ دوف تداخؿ الجمؿ بعضيا 

كؿ عمـ  فوأ مالئي،األخطاء أمر ضروري ُيظير أىمية األداء اإل ببعض، فنقاء الكتابة مف
 ( .12، 5: 2004غنى لو عنو ) محمد راجي بف حسف كناس، محتاج إليو، وال
، والخطأ يسيـ في صحيًحافيًما  لنصالصحيح يؤدي إلى فيـ معنى ا واإلمالء

تفؿ( بإبداؿ الطاء تاء، فييا وكتبيا ) ذغموض المعنى، فإذا تأممنا كممة )طفؿ( وأخطأ التممي
الكممة يتغير معناىا، وكذلؾ الحاؿ في كممة "مؿء"، إذا كتبت بدوف ىمزة صارت "مؿ" ،  إفف

(، ومعاني الكممات ترتبط  116: 2001 اهلل،والمعنياف مختمفاف) عمي حسف أحمد عبد 
خاصة  داللةنطًقا واحًدا، ورسًما مختمًفا، و  نجدفمو نظرنا إلى كممتي )عمى، عال(  ا،برسمي

مف ذلؾ  رنجد كممتي )ضؿ، ظؿ( و)بمى، بال( وغي لؾمنيما، وكذ ؿمرتبطة برسـ ك
 (.228: 2006 ،) محسف عمي عطيةالكممات 

يجب  تيالقاعدة ال اكتسابخالية مف األخطاء ينبغي ليـ  بةيكتب التالميذ كتا ولكي
 ابةتساب ميارة الكتذلؾ فإنو باك فوؽفي التطبيؽ السميـ، و  ءتوتطبيقيا، مع إظيار كفا

في حيف أف  ألخرى،ا اسيةالصحيحة؛ يصبح التمميذ متمكًنا مف الكتابة في المواد الدر  ئيةاإلمال
ويحوؿ دوف فيميا فيًما صائًبا، كما يصعب عمى  الكتابة،الخطأ في األداء اإلمالئي يشوه 

 تخمؼالمواد الدراسية، وال مـتعمتابعة الدراسة في مراحؿ التعميـ التالية؛ فاإلمالء أداة ل التالميذ
 (.328ػ  327: 1996فيو يتبعو تخمؼ في المواد الدراسية )حسف شحاتة:

عمى  التمميذ، حيث إنو يساعد الصحيح مما سبؽ أىمية األداء اإلمالئي تضحت
يحوؿ دوف  الياستخداًما صحيًحا؛ وبالت قيـواستخداـ عالمات التر  ات،الرسـ الصحيح لمكمم

ومعرفة المستوى الذي وصؿ إليو التالميذ، ومتابعة  ت،معنى، وثراء المفرداااللتباس في ال
 التالية. التعميـالدراسة في مراحؿ 

( إلى أف مف أىـ ميارات األداء 234: 2005عطا ) محمدإبراىيـ  أشار وقد
صحيًحا، وصحة أداء الرسـ الكتابي بسرعة  داًما: استخداـ عالمات الترقيـ استخإلمالئيا

 كتاباتو. يف وتطبيقياواستخداـ التمميذ القواعد اإلمالئية المقررة عميو ودقة، 
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يمافعمي زاير،  سعدحدد  كما ( ميارات األداء 426:2014إسماعيؿ عايز ) وا 
 ،المناسبة الترقيـواستعماؿ عالمات  ا،والحروؼ رسًما صحيحً  مماتالك سـاإلمالئي في: ر 

 مختمؼ مواقعيا بشكؿ صحيح.  يتمفة وفالمخ كاليابأش بيةوكتابة حروؼ المغة العر 
( معايير 349: 2009)التعميـ واالعتماد  جودةالقومية لضماف  الييئة عرضت وقد

 دس،إلى نياية الصؼ السا لرابعالصؼ ا مفلمحتوى مادة المغة العربية  ابةالكت مؤشراتو 
 ألسماءا المتعمـ يكتب أفعمى مؤشرات:  ويشتمؿ ،اإلمالء( عدقوا تباعا: معيار )منيا

بالالـ بعد دخوؿ ) أؿ(  وءةكممات مبد ويكتب ،)./،/؟/:/!( ترقيـال اتعالم سـوير  ،المنونة
 يفالمرتبطة بالمواد الدراسية، ويميز ب بةاألعالـ األجنبية واألسماء المعر  ويكتب ،عمييا

ويكتب  والمتطرفة،اليمزة المتوسطة  ويكتبتكتب ياًء،  ياأللؼ المينة التي تكتب ألًفا والت
ا مكتوًبا باستخداـ  ،الكممات التي تحذؼ، أو تزاد بعض حروفيا اصطالًحا ويدقؽ إمالئيًّا نصًّ

 الحاسوب. 
: دراسة منياو  مالئي،ميارات األداء اإل بقةعديد مف الدراسات السا دتحد كما

ؿ أو  مزةالميارات اإلمالئية التالية: كتابة الي ت( التي تناول2010حاصؿ بف عمي األسمري )
وكتابة كممات حذفت بعض حروفيا، وذلؾ لدى  زائدة،كممات تشمؿ حروًفا  وكتابةالكممة، 

تناولت  يث( ح2015) تالميذ الصؼ السادس االبتدائي، ودراسة غادة عمي الجشعـ
الحروؼ عمى أؿ  ضبع ؿاآلتية: التمييز بيف الالـ الشمسية والالـ القمرية، ودخو  الميارات

الضـ، والفتح، ب وتمييز التنويف الالـ(،و الكاؼ، و الفاء، و التاء، و  )الباء،التعريؼ، مثؿ: 
 ىوذلؾ لد كممة،ال خروالياء في آ المبسوطةو  ةالمربوط ءالتا بةوالكسر في الكتابة، وكتا

 الثالث االبتدائي. تالميذ الصؼ
: كتابة اليمزات، اآلتية( الميارات 2015) جينيال حمددراسة بسمة بنت متناولت و 
والياء في  مفتوحةوالتاء ال مربوطةال لتاءا فالحروؼ التي تكتب وال تنطؽ، والتمييز بي ومعرفة

 ىراءدراسة فاطمة الز كما تناولت  بتدائي،آخر الكممة، وذلؾ لدى تمميذات الصؼ السادس اال
والتاء المربوطة،  توحةبيف التاء المف التمييز: ليةالتا ةاإلمالئي ات( الميار 2016سعيد إماـ )

 ة،بيف الحركات القصيرة والحركات الطويم والتمييزبيف الالـ الشمسية والالـ القمرية، لتمييز وا
المينة التي تكتب ألًفا والتي تكتب ياًء، وكتابة اليمزة المتوسطة عمى  ؼبيف األل والتمييز

بيا  اتكمم كتابة، و والياءالتاء المربوطة  بيفالياء، وكتابة الحرؼ المضعؼ، والتمييز 
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روؼ تكتب وال تنطؽ، وكممات بيا حروؼ تنطؽ وال تكتب، وذلؾ لدى تالميذ الصؼ ح
 .ئيالسادس االبتدا
 األداء اإلمالئي ما يمي: راتالعرض السابق لميا من يتضح

وىي:  اإلمالئي،األداء  ياراتفي اإلشارة إلى بعض م ويةالترب المغويةاألدبيات  اشتركت  -
والتمييز بيف  ،يمزة المتطرفة، وىمزة القطع وألؼ الوصؿكتابة اليمزة المتوسطة، وكتابة ال

الكممات  بةبيا حروؼ تكتب وال تنطؽ، وكتا يالتاء المربوطة والمفتوحة، وكتابة الكممات الت
مثؿ: إبراىيـ محمد عطا  ؾالتي بيا حروؼ تنطؽ وال تكتب، واستخداـ عالمات الترقيـ، وذل

يماف ،عمي زاير سعدو  ،(2005)  (.2014) زعاي عيؿإسما وا 

اإلمالئي التالية: كتابة اليمزة  األداءاإلشارة إلى ميارات  يالسابقة ف اتبعض الدراس اشتركت -
 لياء،وا توحةالمربوطة والتاء المف تاءالمتطرفة، والتمييز بيف ال مزةالمتوسطة، وكتابة الي

ي بيا حروؼ تكتب التنويف، ومعرفة الكممات الت سـالشمسية والالـ القمرية، ور  الـال وكتابة
عمي  وغادة ،(2010حاصؿ بف عمي األسمري ) وال تنطؽ، وذلؾ مثؿ دراسة كؿ مف:

(، وفاطمة الزىراء سعيد إماـ 2015(، وبسمة بنت محمد الجيني )2015الجشعـ )
(2016 .) 

مف ميارات األداء اإلمالئي،  موعةالعرض السابؽ يمكف استخالص مج وءض في
وكتابة اليمزة المتوسطة، وكتابة اليمزة المتطرفة،  ،لؼ الوصؿوأ القطعىمزة  بةوىي: كتا
كتابة صحيحة،  تبتنطؽ وال تك حروؼو وال تنطؽ  تكتبحروؼ  ياالتي ب كمماتوكتابة ال

 توحةبيف التاء المربوطة والتاء المف ز، والتميياستخداًما صحيًحا واستخداـ عالمات الترقيـ
المينة رسًما األلؼ  ـبشكؿ صحيح، ورس المدود بةاورسـ التنويف، والشَّدة، وكت ،والياء

 .صحيًحا
  حددت الباحث ،سبق عرضو من مناقش  أىمي  األداء اإلمالئي ومياراتو مما

 التالي: نحوصورتيا األولي  عمى ال فيميارات األداء اإلمالئي  قائم 
 بةكتا قطعكممات بيا ىمزة  ويكتبكممات بيا ألؼ وصؿ كتابة صحيحة،  يكتب

اليمزة  ويكتب ،صحيحة كتابةالمختمفة  بأوضاعيااليمزة المتوسطة  ويكتب ،حةصحي
وال تكتب  تنطؽبيا حروؼ  كممات ويكتب ،المختمفة كتابة صحيحة بأوضاعياالمتطرفة 

 ،التي تممى عميو الفقرة ةفي كتاب رقيـعالمات الت ويستخدـ ،صحيحة كتابةوال تنطؽ  وتكتب
 ربوطةياًء في الكتابة، ويميز بيف التاء الم ـترسـ ألًفا والتي ترسبيف األلؼ المينة التي  ويميز
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 ،التي تممى عميو كمماتالتنويف رسًما صحيًحا في ال ويرسـ تابة،المفتوحة والياء في الك اءوالت
عالمة التضعيؼ في موضعيا  يرسـويميز بيف الحركات الطويمة والقصيرة في الكتابة،  و 

 .مةالصحيح مف الكم
 
 
 
 :ة ) تؼزيفها، وأهميتها، وػناصزها، ومزاحل إنتاجها(ائط ادلتؼددالىس

بأنيا: " نوع مف  ة( الوسائط المتعدد199: 2000زينب محمد أميف ) عرَّفت
متعددة مف آليات تكنولوجيا العرض  / المتعمـ أشكااًل  لممستخدـالتي توفر  ياتالبرمج

 والتخزيف واالسترجاع والبث والمعالجة ".
التي  لكمبيوترالمتعددة بأنيا: " برامج ا ئط( الوسا12: 2001جاد عزمي )نبيؿ  وعرؼ

والمتحركة،  لثابتة،ا لصوروا قى،مثؿ: النص، والصوت، والموسي ؿتتكامؿ فييا عدة وسائط لالتصا
 ". ميوالرسـو الثابتة، والمتحركة، والتي يتعامؿ معيا المستخدـ بشكؿ تفاع

" استخداـ  :( الوسائط المتعددة بأنيا230: 2004كماؿ عبد الحميد زيتوف ) وعرؼ
مندمجة ومتكاممة مف  بصورةوالصورة، أو فيمـ فيديو  ،مف وسائط االتصاؿ، مثؿ: الصوت مةجم

عناصر موضوعة في  فخميط م ياأن يأ ،أجؿ تحقيؽ الفاعمية في عممية التدريس والتعميـ والتعمـ
 " عاـنسؽ 

 متعددةال الوسائطأف  إلى Babiker, M., & Elmagzoub,A, (2015, p:62) وأشار
 الرسـوو  بتة،البيانية الثا والرسـو ور،المسموعة، والص والنصوصالنصوص المكتوبة،  مزجيتـ فييا 
 والفيديو. ،والصوت ،المتحركة

 لبرمجياتمف ا نوعمف خالؿ التعريفات السابقة أف الوسائط المتعددة، ىي:  يتضح
مثؿ: النصوص المكتوبة،  ،ومتنوعة لتحقيؽ أىدافو دةدتعرض معمومات الدرس بأشكاؿ متع

 هالفيديو، وتنظـ ىذ ومقاطعوالمتحركة،  ةوالموسيقى، والصور الثابت عة،والنصوص المسمو 
وفؽ  التعميمييسمح لكؿ تمميذ أف يسير في البرنامج  ـترتيب متتابع محك فيالوسائط 
 الخاصة وقدراتو. إمكانياتو
منيا: إتاحة  ،مف الفوائد التربوية اكثيرً  دةوسائط المتعدبرمجيات ال ـاستخدا يحقؽو 

تعميمي يقوـ عمى التكامؿ بيف الصوت، والصورة، والحركة، والموف بشكؿ مرئي  امجبرن
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 جالدخوؿ، والقفز، والتصفح، والتعديؿ، والتنقؿ بحرية داخؿ البرنام مكانيةومسموع، مع إ
الوقت لممتعمـ توفر تمؾ البرمجيات ، كما (212: 1997)عبد العظيـ عبد السالـ الفرجاني،

ؽ الفورية ألدائو، وتحق ةالراجع بالتغذيةده وميولو، وتزو  توليعمؿ حسب سرعتو واستعدادا
 (.164: 1999 قنديؿ،الرحمف  دالتعمـ )يس عب يالمتعة ف

دارة عمميات التعميـ والتعمـ،  ت،لتوصيؿ المعموما ميمةأداة  ددةالوسائط المتع وتعد وا 
 ةإلى بيئ ادعمى التحوؿ مف النظاـ التمقيني المعت عمارالمتعمميف مف كؿ األ دةإلى مساع ةضافباإل

فيي أداة  ،التي تتميز بالمتعة والتشويؽ المتعددةباستخداـ برامج الوسائط  يةالتفاعم اممةالتعمـ الك
 ،عة العممية التعميميةلطبي جديًدا ًطاتمكننا مف تغيير الطريقة التي نتعمـ بواسطتيا، والتي تشكؿ نم

د عمى وتعمؿ فتقدـ بيئة  يـ،وعمميات التقو  ،عمميات تقديـ التغذية الراجعة ارةتدعيـ الميارات ، وا 
 (.8: 2001جاد عزمي،  نبيؿتفاعمية ترتكز حوؿ المتعمـ ) عمـت

 يدفيز  ،أكثر واقعية ـفي تعم لتالميذالمتعددة في انخراط ا ائطتظير أىمية الوس كما
وعرض المحتوى بطريقة  أثًرا،مما يجعؿ التعمـ أبقى  ؛بالواقع ـكة التالميذ وربطيمف مشار 

 تعمـفال عمومات؛الفروؽ الفردية، وزيادة قدرة التالميذ عمى استرجاع الم مراعاةو  اعمية،ف رأكث
 ىعم دمما يساع ؛وسيط يجعؿ الخبرات ُتختزف في ذاكرة المتعمـ بأكثر مف صورة مفبأكثر 

 (.188 ػ 187: 2006إبراىيـ قنديؿ، دأحمتذكرىا )
مدخالت  توفر كما عمميف،بيف المعمميف والمت التفاعؿ لمتعددةالوسائط ا وتوفر

والتعميـ  عمـالتفكير، وتجعؿ الت ياراتعمى تطوير م التالميذوتساعد  مفيـ،ومخرجات قابمة ل
 مفبثقة أكثر، وتزيد أكثر تركيًزا عمى التالميذ، ويعزز استقالليتيـ ويساعدىـ عمى الشعور 

ثراءوزيادة الكفاءة الشخصية لممعمميف،  ،دوافع التالميذ لمتعمـ بفاعمية  دريسمحتوى الت وا 
Kang, M. 2014 p: 242) ( Li, J., & ،(Ahmadi, D., & Reza, M. 2018, p: 

115  . ) 
 فقد استخدمتيا بعض الدراسات في تعميـ المغة ،ألىمية الوسائط المتعددة ونظًرا 

محروس طو  شحاتة: دراسة كؿ مف تعميمية مختمفة، مثؿ حؿالعربية في صفوؼ ومرا
 يؼفاطمة عبد العاؿ شر مناؿ شوقي بدوي و و (، 2004ىويدا سعيد عبد الحميد )و (، 2004)
 ،(2011فاروؽ حمدي محمود ) حمدم(، و 2008الشناوي ) تاحشيريياف عبد الفو  ،(2007)
براىيـ بف حمادي الحربي )و  خالد بف عبد السالـ ، و (2012حناف فؤاد الصيفي )و  ،(2012ا 

  .(2016عمر حمداف عبد العزيز سالـ )و  ،(2012) يالغامد
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عمى الربط بيف  التالميذ ساعدما سبؽ أىمية الوسائط المتعددة، حيث تم يتضح
 والنص ،: النص المكتوباالمعمومات مف حيث عرضيا في أشكاؿ متنوعة مف بيني

عمى تحقيؽ األىداؼ التربوية  تساعدولقطات الفيديو، و  ،والصور ،المسموع، والرسومات
 الجاذبيةو  التشويؽو  المتعة يحقؽ التعميـالوسائط المتعددة في  استخداـ أف ماك ،المختمفة
وتسيـ  لمتعمـ، التالميذمف دافعية  تزيدف ت،مف صور وحركة وصو  تشتمؿ عميولما  ؛لممتعمـ

والجيد لكؿ مف المعمـ  لوقتا توفيرو  واس،الح خاطبةم ىعمألنيا تعمؿ  ؛في تعزيز التعمـ
 يزيد مف التعزيز الذاتي لديو.  مما ؛المتعمـ عمى التغذية الراجعة الفورية حصوؿو  متعمـ،وال

وىي:  بحث،المستخدمة في برنامج ىذا ال تعددةعناصر الوسائط الم وتتنوع
 طاروذلؾ في إ تعميمية،لا يوومقاطع الفيد مسموعة،النصوص المكتوبة، والنصوص ال

 ياتوظيف يةمع توضيح كيف لعناصرتفاعمي عف طريؽ الحاسوب، ويوضح الجزء التالي ىذه ا
 اإلمالء. تدريسفي 

 :المكتوب  النصوص (1)
بأنيا: " كؿ ما  المكتوبة( النصوص 24، 23:  2008أكـر فتحي مصطفى ) عرؼ

دـ أثناء تفاعمو مع البرنامج، المستخ ىتعرض عم مكتوبةبيانات  مفتحتويو شاشات البرمجية 
الرئيسية  ناويفحيث يتـ استخداميا في كتابة الع ،ددةوتعد مف العناصر الميمة لموسائط المتع

وفي كتابة األفكار وشروح الدروس، وفي كتابة أىداؼ  فاتيح،كتابة القوائـ والم وفيوالفرعية، 
 ستجابة النصية ".وتقديـ اال مـ،وفي عرض إرشادات وتوجييات لممتع امج،البرن

 فالنصفي جميع شاشات الكمبيوتر،  ترؾالنصوص المكتوبة ىي القاسـ المش وتعد
أو في العناويف الفرعية التي  افذ،أعمى النو  يالمكتوبة ف يةالعناويف الرئيس فييوجد  توبالمك
عمى الشاشة، أو في  لمرسومةالبرنامج، أو بداخؿ القوائـ، أو األزرار ا محتويات وضحت
ما ىو مطموب منو؛ لتحقيؽ أىداؼ  ؼداخؿ البرنامج ليعر  متعمـرشادات الخاصة بتوجيو الاإل

النص  فإفالمحتوى،  ـأنو عمى الرغـ مف تواجد عدة وسائط لتقدي يمحددة، وىذا يعن
، 2001جاد عزمي،  نبيؿ) مـوأكثرىا فيًما لممتع لوسائط،يبقى دائًما أبسط ىذه ا توبالمك
65 .) 

 مىالتي ال تعتمد ع لموادا توضيحفي  كتوبـ النص التعميمي الماستخدا ويساعد
عمى الشاشة، وكمما  مةلرؤية المعمو  جوفيحتا المتعمميفبعض  إفحيث  ،الصوت فقط

النص يجب االىتماـ  كتابةوعند  ؿ،ستخدمت صور معبرة، أو أصوات، أو موسيقا كاف أفضاُ 
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كتابة النص في صورة  مكفوي ،مناسبةواأللواف ال لخطوطواستخداـ ا المحتوىبالمعنى أو 
 تماـالنص لجذب انتباه واى مع يًضاالحركة أ ستخداـقوائـ أو عمى الصور نفسيا، ويمكف ا

 (.122ػ 121: 2014 ،الحيمة محمود)محمد التالميذ 
شاشات البرمجية حيث يظير النص توظيؼ النصوص المكتوبة في  ويمكف

داخؿ برنامج الوسائط المتعددة، ويقمب صفحات  تعمـميتحرؾ ال كما، المكتوب أماـ التالميذ
يستخدـ  وىو في كؿ ذلؾنقطة في أي وقت  يأ ىويقفز لألماـ، أو يعود إل نامج،البر 

 الرئيسية، والخروج. والصفحةوالتالي،  السابؽ،نصوًصا مكتوبة عمى الشاشة، منيا: 
حيث تظير  يمية،في مقاطع الفيديو التعم النصوص المكتوبة يمكف توظيؼ كما
المسموعة  مماتوالك الجمؿ وكذلؾ ،التالميذ عمى الشاشة ماـمكتوبة أ  طوقةالجمؿ المن

يظير  جعمى األقؿ داخؿ البرنام ةوبالتالي توجد أربعة مواضع مختمف ا؛تظير مكتوبة أيضً 
 التيالمكتوب، وىي: العناويف الرئيسية التي توضح مكونات البرنامج، والقوائـ  لنصفييا ا
بينيا، واإلرشادات التي توضح لممتعمـ كيفية الحركة  فد البدائؿ التي يختار المتعمـ متحد

 البرنامج. كوناتالذي يتضمف الشرح لم حتوىوالم البرنامج،داخؿ 
 :موع المس النصوص (2)

 تمؾ" ( النصوص المسموعة بأنيا: 114 :2015نشوى رفعت محمد شحاتة ) عرفت
، وتعتمد أساًسا عمى المغة المفظية واإلنصاتباالستماع المتعمـ  عيام يتفاعؿالمواد التي 

 المنطوقة لمواد تعميمية مسموعة ".
واإلرشادات  ة،في صورة أحاديث مسموعة، مثؿ: التعميقات الصوتي وتتمثؿ

يتوافؽ معو، أيًضا يمكف أف يكوف  والمسموع ىو بديؿ لمنص المكتوب أ تالمسموعة، فالصو 
 حي)أكـر فت ـ نحو عمميات التعميـ والتعمـالتقدعمى  عدةمساو ز المتعمـ، صوًتا لتعزي

 (.24: 2008 ى،مصطف
حيث تمت التسجيالت الصوتية المسموعة عف طريؽ تحميؿ برنامج معالج الصوت 

(Audition( وميكروفوف تـ ربطو بجياز الكمبيوتر ،)Lab Tob مت ىذه (؛ ومف ثـ ُسجٍّ
 التسجيالت.

النص في العممية بوصفو بديال الستخداـ  ثيًرايستخدـ كفيو  ميمًّا،الصوت دوًرا  ويؤدي
 ،لخاصةإذ يمكف أف تضاؼ التأثيرات ا لموسيقية،والخمفية ا الحوار،التعميمية، فيظير الصوت في 
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 وواألصوات إلى تطبيقات التدريب والتعميـ، فيمتزج الصوت مع الصورة الثابتة أ ىالموسيق :مثؿ
 (.185 ػ184: 2004محمد فرجوف،  الدخأو مفيـو ) رةالمتحركة لشرح فك

 بيفالمتعمـ مف خالؿ التفاعؿ المباشر  افعيةبإثارة د عيةالوسائؿ السم تتميز كما
 ،ميارة الحديث :مثؿ ،لالتصاؿ لالزمةطرفي االتصاؿ، وتكسب التالميذ بعض الميارات ا

 (. 167:  2008عطية،  عمياإللقاء وصحة النطؽ ) محسف  ةوميارة اإلصغاء، وميار 
وتـ توظيؼ النصوص المسموعة في برمجية تعميـ اإلمالء، حيث تظير النصوص 
المسموعة في الوقت نفسو مع النصوص المكتوبة عند عرض محتوى كؿ درس، فضاًل عف 

 . (اإلجابة)التسجيالت الصوتية المسموعة الموظفة في األنشطة التعميمية عند النقر عمى زر 
 :الفيديومقاطع  (3)

مف  مة: " وسيبأنو( الفيديو 273: 2011) عبدالحميد طمبة زيزلعا عبد عرؼ 
الوسائؿ التكنولوجية الحديثة المستخدمة في مجاؿ االتصاؿ والتعميـ، فيو يعرض المواد 

 المتعمميف ". بةفي أي وقت يناسب رغ مسموع مرئيبشكؿ  ةالتعميمية المسجم
 عطيي حيث،  متعددةال ئطالوساعناصر  مفعنصًرا  باعتبارهالفيديو دوًرا كبيًرا  ويؤدي

إلى  ديووالحيوية والمصداقية أيًضا، والتكنولوجيا الحديثة ساعدت عمى إدخاؿ الفي كةإيحاء بالحر 
لمحصوؿ  ًعاوالصوت م ة،والحرك ،: النص، والصورةناصرمف أجؿ تكامؿ جميع الع حاسوبال

 :2004،زيتوف حميدالعبد  كماؿالتعميـ والتعمـ ) مميتيفي ع ميةعمى وسائط أكثر فاع
المعرفة لمطالب في صورة  التعميمي لفيديوويقدـ ا ،(298:2006(،)أحمد محمد سالـ، 231

بيف  فاعؿت ثوالمرئية، حيث يحد المقروءة والمسموعة وماتعرض المعم ؿمتكاممة مف وسائ
 (.95: 2008حساني محمود،  شوقيمحتوى الفيديو والطالب )

يعمؿ عمى  مام ؛حداث في سمسمة متتابعة مف الصوروسيمة اتصاؿ تقدـ األ فالفيديو
ما تحتويو مقاطع  ففإ ،مقاطع الفيديو لوضعيا داخؿ البرنامج رتدعيـ التعمـ، وعند اختيا

يجد المتعمـ نفسو محاًطا بالنصوص  فقدكمحتوى مقدـ،  عميوالتركيز  يجبالفيديو ىو ما 
 ابينما يمكف االستغناء عف كؿ ىذ ،المكتوبة، والجداوؿ، والخرائط، واألشكاؿ التخطيطية

 عمىوالميارات المتضمنة في المحتوى التعميمي؛ فيعمؿ  ماتفيديو يمثؿ كؿ المعمو  قطعبم
جاد  نبيؿ) المتعمـ نحو محتوى البرنامج اهتحقيؽ األىداؼ بشكؿ أسرع وأوضح، وجذب انتب

 (.146، 144: 2001عزمي،
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التالميذ  شاىدةخالؿ م مفاإلمالء،  تدريستوظيؼ مقاطع الفيديو التعميمية في  وتـ
ا في ، حيث تؤدي القصة دوًرا ميمًّ شرح الدرس يحتوي عمى قصة تعبر عف تعميمي فيديو

العممية التعميمية، فيي محببة لدى التالميذ؛ ألنيا تثير انتباىيـ وتشوقيـ؛ وبالتالي ال يشرد 
 تفكير التالميذ.

 
 

 : الي  لبناء برنامج ىذا البحثتاستخالص األسس ال باستعراض ما سبق، يمكن
 كتوبة،الم صوصوىي: الن الء،اإلم تدريسفي برنامج  ظفةالمو  تعددةالم ائطالوس تنويع -

 التعميمية. فيديوومقاطع ال ،والنصوص المسموعة
 اإلمالء. تدريسفي  عددةتحقيؽ التفاعمية والتكامؿ بيف الوسائط المت مراعاة -

 مع الخمفية لوضوحيا وسيولة القراءة. توبةلنصوص المكألواف الكممات وا تناسؽ مراعاة -ػ
 العناويف في البنط، والحجـ وتميزىا. وضوح -ػ
 . مقاطع الفيديو التعميمية القصصية في شرح محتوى دروس اإلمالء بالبرنامج توظيؼ -ػ

 :يعممي  إنتاج برامج الوسائط المتعددة بعدة مراحل، ى تمرو  
 التصميم : مرحم ـ 1

المحتوى وموضوعو، وتحديد  داتينبغي تحديد وح يلكتروناإل وىالمحت ـيتصم عند
التعميمية المستخدمة،  لمصادرا ضوعيةالمستيدفيف، والتأكد مف دقة ومو  الطالباحتياجات 

 (.188: 2009زاىر إسماعيؿ،  الغريب) ياالتدريس فاعمية الستخدام ؽوتحديد أكثر طر 
 عميميةمتعمـ، وتحديد الغايات واألىداؼ التال ائصالمرحمة تعرؼ خص ذهىكما يجب في 

لوضع  مةفيذه المرح محتوى،وتحديد ال ،(اإلجرائية األىداؼو  ،العامة األىداؼ)       نامجلمبر 
بالمحتوى  ةالكامؿ لما يجب أف يكوف عميو العمؿ، ومف ثـ تحديد األىداؼ الخاص لتصورا

: 2009محمد مرعي،  السيد)(،235: 2004فرجوف، مدمح خالدوأسموب التعمـ ) طريقةالتعميمي و 
147.) 
 والتجييز:  دادمرحم  اإلعـ 2

عداد المادة  األىداؼعمى صياغة ىذه المرحمة تشتمؿ  التعميمية بطريقة إجرائية، وا 
المصاحبة، وصياغة  لوسائطعناصر ا وتوزيعالعممية وتصنيفيا إلى مفاىيـ رئيسية وفرعية، 
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: 2008فتحي مصطفى،  أكـر(،)235: 2004، )خالد محمد فرجوف مفردات االختبار
56.) 
 مرحم  كتاب  السيناريو: ـ3

تصميميا وما يتضمنيا مف  سيتـتفصيمي لمشاشات التي  وصؼىو  ناريوالسي 
فيذه مرحمة يتـ  قا،وفيديو، وصوت، وموسي وصور،مسموعة،  ونصوصنصوص مكتوبة، 

نتاج الصور والرسالمؤثر  سجيؿفييا ترجمة ما تـ تحديده مع التدريب عمى ت  ـوات الصوتية، وا 
: 2009(،) السيد محمد مرعي،  236: 2004محمد فرجوف،  خالدالمتحركة والثابتة ) 

148.) 
 :التنفيذ مرحم ـ 4

المستيدؼ الذي تـ التوصؿ إليو إلى متطمبات  ريوتحويؿ السينا ىذه المرحمة يتـ في 
 ضمفالوسائط المتعددة، وتت يةبرمج ىإل محددة لعممية إنتاج العرض، أي تحويؿ النص التعميمي

 ؿفي تدريس المحتوى، وتوفير عناصر اإلبحار والتنق المستخدـالتربوي  النموذج ديدىذه المرحمة تح
تحديد التقسيمات  إلىإلنتاج البرمجية، باإلضافة  تفاعميةوتوفير عناصر ال ية،محتوى البرمج خؿدا

عبد الحميد زيتوف،  كماؿ)ر الوسائط لكؿ عناص خصصةالم ساحاتالرئيسية لمشاشة، والم
2004 :241). 

 :تطويرمرحم  التجريب والـ 5
بيدؼ  ،يالمحكميف فيتجريب البرمجية، واستطالع رأي ايتـ في ىذه المرحمة  

، البرمجية فيلكؿ خطوة  االتعديؿ، أو الحذؼ، أو اإلضافة، وتتضمف ىذه المرحمة تقويمً 
 237: 2004فرجوف،  محمد) خالد  يائيةيتـ إنتاج الصورة الن ثَـّ ومف ، اوتطويرى التنقيحي

 (.56: 2008(،) أكـر فتحي مصطفى، 
ـــن ن م بـــرامج الوســـائط المتعـــددة، يمكـــن  تـــاجخـــالل العـــرض الســـابق لتصـــميم وا 

 استخالص األسس التالي :
 .لممالحظة والقياس قابمةدقيقة إجرائية  موكيةصياغة األىداؼ في صورة س مراعاة -ػ
نمو تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي، وذلؾ مف حيث الخصائص: خصائص  مراعاة -ػ

 العقمية والمغوية والنفسية.
 .الوسائط المتعددة برمجيةفي  ظفةالتدريس المو  إستراتيجيات عيتنو  -ػ
 ومناسبتيا لألىداؼ التعميمية الموضوعة. ج،التعميمية في البرنام شطةاألن عيتنو  -ػ
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مف خالؿ أنشطة ممؼ اإلنجاز التي ُيكمؼ بيا  الدراسةحجرة  ارجة التعمـ خعممي استمرارية -ػ
 كؿ درس. ايةفي ني لتالميذا
 .برنامجباألىداؼ التعميمية لم باطياوارت ،عممية التقويـ استمرارية -ػ
ضفاء جو تعميمي يتسـ بالنشاط والحيوية في البيئة الصفية. تحقيؽ -ػ  التفاعمية، وا 
 كانت صحيحة أو خاطئة. اءالفورية لممتعمـ بعد كؿ استجابة سو  ةلراجعا التغذية تقديـ -ػ

  
 :ض البحثفز

متوسطي درجات تالميذ المجموعتيف التجريبية  يف( ب,05عند مستوى ) افرؽ داؿ إحصائيًّ  يوجد -
لصالح  ةومياراتو الفرعية كؿٌّ عمى حد ،ؿاإلمالئي كك لألداءالبعدي  االختبارفي  والضابطة
  .ريبيةجموعة التجتالميذ الم

 إجزاءاث البحث:
 تحديد ميارات األداء اإلمالئي المناسب  لتالميذ الصف الخامس االبتدائي: (1)

والتي تـ ذكرىا في  باإلمالء ةذات الصم ادرعمى المصبناًء اإلمالئي  األداءتحديد ميارات  تـ
 فيضعت ىذه القائمة ثـ وُ  ،( ميارة11تضـ ) ى قائمة أوليةتـ التوصؿ إلثـ  ومف ،الجزء النظري
ة؛ تدريس المغة العربي طرؽفي مناىج و  فالمحكمي السادةعمى  عرضياتـ  صورة استبانة

لتالميذ الصؼ الخامس االبتدائي، وسالمة  الميارات تمؾالستطالع آرائيـ في مناسبة 
أسماء " 1)ممحؽ " يؿومقترحات أخرى باإلضافة أو الحذؼ أو التعد ليا،المغوية  ياغةالص
التي  نةالمي ؼاألل يفب يميز) ميارةحذؼ وقد أشار المحكموف إلى  ،سادة المحكميف وصفاتيـ(ال

، وىي مقررة عمييـ تالميذ ىذه المرحمة عترسـ ياًء في الكتابة(؛ ألنيا ال تتناسب م لتيترسـ ألًفا وا
كات الحر  بيف يميزبميارة ) (كتابة صحيحة نواعوبأ المد يكتباستبداؿ ميارة )و  ،بالصؼ السادس

 تياصور ومف ثـ أصبحت القائمة في  ؛ميفتـ إجراء التعدي وقد ،(الطويمة والقصيرة في الكتابة
 (.في صورتيا النيائية قائمة ميارات األداء اإلمالئي" 3"ممحؽمكونة مف عشر ميارات )النيائية 

 .وبذلؾ تمت اإلجابة عف السؤاؿ الفرعي األوؿ
 ام الىسائط ادلتؼددة:اإلمالء باستلد مبزنامج تؼصي بناء (2)

 :لتاليةباإلجراءات ا باستخداـ الوسائط المتعددة ءتعميـ اإلمال امجبناء برن مرَّ          
 أـ االطالع عمى األدبيات والدراسات السابق  المرتبط  بموضوع البحث. 

 أىداف البرنامج: صياغ ب ـ 
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 :لمبرنامجالعام  اليدف
 .بتدائيلتالميذ الصؼ الخامس اال اإلمالء تدريس إلىىذا البرنامج  يسعى

 اإلجرائي  لمبرنامج: األىداف
 قادًرا عمى أف: التمميذىذا البرنامج أف يكوَف  تدريسبعد االنتياء مف  ُيرجى      

 كتابة صحيحة فيما يممى عميو. الوصؿألؼ  يكتب -
 ىمزة القطع كتابة صحيحة فيما يممى عميو. يكتب -
 مى الترتيِب. ع ئيةأقوى الحركات اإلمال يبيفَ  -
 صحيحة. تابةك لمختمفةا مواضعيافي اليمزة المتوسطة  يكتب -
 يعمؿ كتابة اليمزة المتوسطة بالشكؿ الذي تكوف عميو في كممات معطاة. -
 قاعدة كتابة اليمزة المتوسطة في ثالثِة أسطر. يستنتجَ  -
 المختمفة كتابة صحيحة. مواضعيافي  المتطرفةاليمزة  يكتب -
 معطاة. في كمماٍت بالشكؿ الذي تكوف عميو المتطرفة  مزةاليسبب رسـ  يبيفَ  -
 تنطؽ وال تكتب كتابة صحيحة. وؼبيا حر  اتكمم يكتب -
 تنطؽ كتابة صحيحة.. كممات بيا حروؼ تكتب وال يكتب -
 .استخداًما صحيًحا عالمات الترقيـ يستخدـ -
 كتابًة بيف التاء المفتوحة والتاء المربوطة والياء. يميز -
 سًما صحيًحا في الكممات التي تممى عميو.ر  نويفالت يرسـ -
 .ابةً بيف أنواِع المدٍّ كت ُيميزَ  -
 الصحيح مف الكممة. عياعالمة التضعيؼ في موض يرسـ -
 .ابيَ  الُمكمَّفة اإلمالئية ِفي المياـِ  مجموعتو ُيشاِرؾَ  -

 اختيار محتوى البرنامج، وتنظيمو: ـ ج
 ألىداؼبا المحتوىارتباط  لمتعددةا ائطالباحثة في اختيار محتوى برنامج الوس راعت 

اإلمالئية التي يسعى البرنامج إلى تعميميا  الموضوعاتفيو  فرتاتو التعميمية لمبرنامج، حيث 
ما بيف نصوص  امجفي البرن ميميبيا المحتوى التع ُقدٍّـتنوعت الصورة التي  كما ،لمتالميذ

 ؛وميوليـ التالميذلحاجات  اعاةوذلؾ مر ؛ تعميمية وفيديوىاتمكتوبة، ونصوص مسموعة، 
 ةُنظٍّـ البرنامج في عشر  وقد، اإلمالئية في البرنامج الموضوعاتمما يشوقيـ إلى تعمـ 

 :تطبيقووزمف  درس،كؿ  عنواف: حيث( محتوى البرنامج مف 1جدوؿ ) ويوضح دروس،
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 (1) جدول
 برنامج تعميم اإلمالء محتوى 

 :الوسائطي برنامجتنفيذ ال فيالموظَّف   الءإستراتيجيات تعميم اإلمـ د
لما تحققو  بحث؛ىذا ال برنامجاختيار الوسائط المتعددة في تعميـ اإلمالء في  تـ 
يـ تس اكم لدييـ،ر مف حاسة أكث ومخاطبةلممتعمـ في العممية التعميمية،  جابيإيمف تفاعؿ 

الفروؽ الفردية بيف  ومراعاة حمة،في تعميـ أعداد متزايدة مف التالميذ في فصوؿ مزد
التكامؿ بيف  كما يحقؽ، التعمـ متعةلمتالميذ الوسائط يحقؽ  استخداـوكذلؾ فإف المتعمميف، 

مما  يديو؛فومقاطع ال ،والنصوص المسموعة مكتوبة،عديد مف العناصر، مثؿ: النصوص ال
  .ـووجدانيـ أثناء التعم التالميذانتباه  يريث

في تعميـ  ستخدمةالم اإلستراتيجياتمف  عدًداالوسائطي تضمَّف البرنامج  وقد 
 .التعميمية واأللعابوالحوار والمناقشة،  ت،اإلمالء، وىي: حؿ المشكال

 :لبرنامجالمتضمن  في ا عميمي تحديد األنشط  الت ـى 
 :منيا ،التعميميةمج عمى عدد متنوع مف األنشطة البرنا اشتمؿ 

تعتمد عمى قياـ التمميذ بتعميؿ كتابة كممات بالشكؿ الذي تكوف عميو في جمؿ  أنشط  التعميل: -
 معطاة.

 الزمن عناوين الدروس  م
 راسيةفترة د ألؼ الوصؿ 1
 فترة دراسية ىمزة القطع 2
 فترة دراسية اليمزة المتوسطة 3
 فترة دراسية اليمزة المتطرفة 4
 فترة دراسية تكتب وال تنطؽ، والتي الحروؼ التي تنطؽ وال تكتب 5
 فترة دراسية عالمات الترقيـ 6
 الزمن عناوين الدروس  م
 فترة دراسية التاء آخر الكممة 7
 ة دراسيةفتر  التنويف 8
 فترة دراسية المدود 9
 فترة دراسية التضعيؼ 10
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 ويقـو بكتابتيا. ،قطعة إمالئية مسجمةباالستماع إلى  تعتمد عمى قياـ التمميذ أنشط  الكتاب : -
التمميذ باختيار إجابة واحدة صحيحة مف بيف إجابات تعتمد عمى قياـ  :التمييز أنشط  -

ونشاط آخر يعتمد عمى قياـ التمميذ بتمويف  ،(اإلجابة الصحيحة اختر)معطاة كما في نشاط: 
ونشاط ، (الصحيحة مماتالك لوف)الكممات الصحيحة مف بيف كممات معطاة كما في نشاط 

 ويضعيا في صندوؽ فارغ. الصحيحة)صندوؽ الكممات( حيث يختار التمميذ الكممات 
 
 :برنامجتحديد أساليب تقويم ال ـ و

 التقويُم في البرنامج عمى ما يمي: اشتمل 
التجريبية والضابطة في األداء  تيفواْسُتْخِدـَ لتحديد مستويات تالميذ المجموع القبمي: التقويمـ 
طبيقًا قبميًّا، وىي: اختبار األداء الُمَعدَّة في ىذا البحث ت اسالقي اةمالئي، وذلؾ مف خالؿ تطبيؽ أداإل

 اإلمالئي.
َـّ ىذا النوع مف التقويـ مف خالؿ ما يمي: التكويني: التقويمـ   وت
 تدريسأداء تالميذ المجموعة التجريبية ألنشطة البرنامج التي ُيكمَّفوف بيا في أثناء  متابعة 

التمميذ مف تصحيح  كفي تمفي دروس البرنامج، وتقديـ التغذية الراجعة الالزمة الت الءاإلم
 .ضوعةالمو  ىداؼوبموغ األ ه،مسار 

  درسالتقويـ الُمقدَّمة بعد نياية كؿ  أسئمة. 
بعديًّا عمى تالميذ  طبيًقات اإلمالئياختبار األداء  وفيو ُطبٍّؽَ  (:الختاميالبعدي ) التقويمـ 

لدى  ئيداء اإلمالاأل يةالمجموعتيف التجريبية والضابطة؛ لتحديد فاعمية البرنامج في تنم
 ائيـمدى تغير أد ؼوبالنسبة لتالميذ المجموعة الضابطة؛ لتعر  التجريبية،المجموعة  ذتالمي

 بعد التعمـ بالطريقة المعتادة.
لمتأكد مف مناسبة وقد تم عرض البرنامج الوسائطي عمى مجموع  من المحكمين؛ 

أسماء " 1"ؽة لمتطبيؽ )ممحالصؼ الخامس االبتدائي، وصالحية البرمجي لتالميذالبرمجية 
، التأثيرات مف الشاشات كميا حذؼ، وقد أشار المحكموف إلى (السادة المحكميف وصفاتيـ

، مباشرة إليو ينقمني(؛ واأللعاباألنشطة  صندوؽفي شاشة ) شاطالنقر عمى مسمى الن عندو
 : وذلؾ عمى النحو التالي في الشاشات، مف األزرار التخفؼو
 درس. كؿ يةمع بدا اتظير تمقائيًّ  ألنياوالمحتوى؛  زر األىداؼ حذؼػ 
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( داخؿ شاشات البرمجية في موضعو إذا كانت تتضمف الصوت ) زروضع ػ 
 مسموعة. نصوًصا

 زر التالي. _ يسيةزر الرئ_ باألزرار التالية فقط: زر السابؽ  نكتفيػ 
 الخروج.زر  _لية: الدروس العشرةالرئيسية يوجد بيا األزرار التا الصفحةػ 

 جاىزةصورتيا النيائية  في مجيةأصبحت البر  السابقة؛إجراء التعديالت  وبعد 
 .لمتطبيؽ، حيث بمغ عدد الدروس المتضمنة فييا عشرة دروس

 .وبذلؾ تمت اإلجابة عف السؤاؿ الفرعي الثاني 
 :لتالميذ الصف اخلامس االبتدائي اختبار األداء اإلمالئي إػداد (3)

 :ختباراال من فاليد تحديدأـ 
 .دائياألداء اإلمالئي لتالميذ الصؼ الخامس االبت راتىذا االختبار إلى قياس ميا ىدؼ 

 االختبار: توىمح صفو  ـ ب
واشتممت عمى عنواف االختبار، تمييا صفحة  مف صفحة الغالؼ اراالختب تكوَّف 

 د ب  )ُجحا والعنوانيا:  ،لتالميذا عمىُتممى  رة، يمييا قصة قصياشتممت عمى ىدفو وتعميماتو
 داءميارات األ بو( ا)رأسيًّ  اعمودً  تضمنتمالحظة،  بطاقةاالختبار  امع ىذ ومرفؽالكبير(، 

عمى مستويات التقدير ( اشتمؿ ا)أفقيًّ  وصًفاإلييا،  صؿالتي سبؽ التو  ةاإلمالئي المقيس
عيؼ )درجتاف(، مقبوؿ )درجة واحدة(، ض يدا )ثالث درجات(، ججيد جدًّ المتدرج، وىي: 

حيث يتضمف  ،وىو ُيعد  مفتاح تصحيح االختبار ،الدرجات دير)صفر(، يمي ذلؾ ميزاف تق
الكممات التي ُتمثؿ كؿ ميارة مف ميارات األداء اإلمالئي، وكيفية تقدير الدرجات عمى ىذه 

لكؿٍّ  مالئيتقدير األداء اإل حتى يستطيع المعمٍّـُ  ؛في المستويات األربعة المتدرجة الكممات
ؿ فييا التالميذ ما ُيممى عمييـ.تقديًرا دقيًقا مميذٍ ت  ، يمي ذلؾ ورقة إجابة االختبار، والذي يسجٍّ
 :االختبارصياغ  تعميمات  ـ ج

 ،عند تطبيؽ االختبار ياصياغة عدٍد مف التعميمات يجب عمى المعمـ مراعات تمت
( أماـ وأف يضع عالمة ) قراءة متأنية، ييقرأ ميزاف تقدير درجات األداء اإلمالئ أف: ومنيا

ئي لمتمميذ وذلؾ ببطاقة األدا ستوىعمى الم داؿالمؤشر ال فؿاألداء اإلمالئي المقيس، وأس
ف ينصت ، كما صيغت بعض التعميمات لمتمميذ يجب عميو االلتزاـ بيا، منيا: أالمالحظة

 ف يكتب بياناتو بوضوح في المكاف المخصص لذلؾ.جيًٍّدا لما يممى عميو، وأ
 المحكمين: عمىعرض الصورة األولي  لالختبار ـ  د
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َـّ  تبار،إتماـ الصورة األولية لالخ بعد  بيانيا عمى مجموعة  لسابؽبمكوناتو ا رضوع ت
أسماء السادة " 1"ؽ)ممح العربية لمغةا ريسالمتخصصيف في المناىج وطرؽ تد حكميفمف الم

الصؼ الخامس  ذار لتالمياالختب مناسبة؛ الستطالع آرائيـ حوؿ (المحكميف وصفاتيـ
بطاقة المالحظة،  عميماتت ووضوحلمقطعة اإلمالئية،  ويةاالبتدائي، وصحة الصياغة المغ

أخرى  ومقترحات ئي،مستوى األداء اإلمال اتتقدير درج افودقة ميز  مبطاقة،العممية ل الدقةو 
 باإلضافة أو الحذؼ أو التعديؿ.

َـّ  ومف ؛ئية التي تممى عمى التالميذإلمالالقطعة ا طوؿأشار المحكمون إلى  وقد ث
 ختبارأصبح االوقياس الميارات المطموبة؛ ومف ثـ ، القصة بأحداثيخؿ  بما ال تـ إيجازىا

 صالًحا لتطبيقو استطالعيًّا.
 :الختبارل العيالتطبيق االستط ـ ه

تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي  مف استطالعيةاالختبار عمى عينة  تطبيؽ تـ
( ساسيةاأل طبيؽ( بتمة التابعة إلدارة المنيا التعميمية )مف غير عينة الت1)البنات درسةبم

في الفصؿ  18/3/2021الموافؽ  الخميس، وذلؾ يوـ وتمميذة تمميًذا فو عشر و  قواميا ست
االستطالعي إلى  التطبيؽوىدؼ  ،(2021 _2020) دراسيال ـمف العا نيالدراسي الثا

 باتو، وفيما يمي تفصيُؿ ذلؾ:زمف االختبار، وحساب ث حديدت
 :ارزمن االختب تحديد  ـ

َـّ   أمميت القصة  حيث ،اإلمالئي ألداءا اختبارالزمف الالـز لالنتياء مف  حساب ت
 وتـ ،نفسو جميًعا في الوقت يةالعينة االستطالع تالميذعمى  تبارالقصيرة المحددة باالخ

فكاف الزمف الذي استغرقو التالميذ  تمميتيا إلى آخر كممة؛ تضبط الوقت مف أوؿ كممة تم
 . تقريًبا( دقيقة 35في الكتابة مساوًيا )

 ثباتو: حسابـ 
َـّ  (، وقد بمغت ؾباستخداـ معامؿ )ألفا لكرونبااإلمالئي  اءاألد تبارحساب ثبات اخ ت
 بالثبات. الختبارعمى تمت ع ا تدؿ   قيمةٌ  وىي(، 0,652قيمتو )

 :وصدق حسابـ 
 استخدام:حساب الصدق ب تم 
حيث ، صدؽ المحتوى ىعم األداء اإلمالئيتحديد صدؽ اختبار  في ُاعتمد :لمحتوىا صدق

فصدؽ االختبار يعتمد عمى الغرض  قياسو،يكوف االختبار صادًقا عندما يقيس ما وضع ل
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 تـ عرض االختبار عمى مجموعة مف المحكميفحيث مف أجمو،  ختبارفيو اال خدـيست الذي
لتعر ؼ آرائيـ قبؿ إعداد االختبار في صورتو ؛ (لسادة المحكميف وصفاتيـ" أسماء ا1"ؽ)ممح

 .يياتيـتوج مىبناًء ع ختبارتعديؿ اال ـوقد ت ،النيائية
 :ي وصف االختبار في صورتو النيائ ـو

لصورة ا" 4")ممحؽ يائيةأصبح في صورتو الن ختبار؛االنتياء مف ضبط اال بعد 
 (.ئي لتالميذ الصؼ الخامس االبتدائيداء اإلمالالنيائية الختبار األ

 االختبار: حيحطريق  تص ـ ز
 جابة كؿ تمميذ ببطاقة المالحظةستا مٍّـطريؽ تسجيؿ المع عف االختبار حتصحي تـ 
 .باالختبارالمرفؽ  جاتميزاف تقدير الدر باستخداـ 

 تطبيق الربنامج يف تؼصيم اإلمالء، ويتضمن:
عمػى خطػاب معتمػد مػف  حصػوؿال تـػ ،تجرب  البحـث طبيقلت المعتمدة لموافقاتعمى ا الحصولـ 1

بمحافظػػػة المنيػػػا؛ التخػػػاذ اإلجػػػراءات  والتعمػػػيـ تربيػػػةكميػػػة التربيػػػة جامعػػػة المنيػػػا، موجػػػو إلػػػى مديريػػػة ال
 "5"حػػؽ)مم 2021_  2020 مػػف العػػاـ الدراسػػيفػػي الفصػػؿ الدراسػػي األوؿ  وذلػػؾلمتطبيػػؽ، الالزمػػة 

التعميميػة  إلدارةبػدورىا وجيػت الباحثػة إلػى ا والتػي ،(يػؽ تجربػة البحػثالموافقات اإلدارية الالزمة لتطب
 .المختارة مدرسةالتطبيؽ، ومف ثـ إلى ال ؿمح
 المجتمع األصمي: تحديدـ 2

، بػإدارة المنيػا التعميميػة االبتػدائي لخػامساألصػمي فػي تالميػذ الصػؼ ا مجتمػعال تمثؿ
 (.2021_  2020)في العاـ الدراسي  لؾوذ
 عين  البحث: اختيارـ 3

)التجريبية  درسةبم ئيمف تالميذ الصؼ الخامس االبتدا حثاختيار عينة الب تـ
، فسيا"( بإدارة المنيا التعميمية، وينتمي تالميذ ىذه العينة إلى المنطقة البيئية ن2االبتدائية "

وتدرس  (5/1( تمميًذا وتمميذًة بفصؿ )38حيث بمغ عدد تالميذ المجموعة التجريبية )
تمميًذا وتمميذًة بفصؿ  (38تخداـ البرنامج الوسائطي، وعدد تالميذ المجموعة الضابطة )باس
 (، وتدرس باستخداـ المعالجة المعتادة.5/3)

وىي معمؿ  بحث،ال ةاختيار ىذه المدرسة؛ لتوافر اإلمكانات الالزمة لتطبيؽ تجرب وتـ
 .عرض البيانات، وشاشة عرض الوسائط المتعددة المزود بجياز

 القياس: داةألالقبمي  التطبيقـ 4
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 ؛تطبيًقا قبميًّا يةالضابطة والتجريب المجموعتيفتالميذ  ىاإلمالئي عم ألداءا اختبار تطبيؽ تـ
 داللة (2، ويوضح جدوؿ )17/10/2021الموافؽ  األحد يـو وذلؾمف تكافؤ المجموعتيف،  لمتأكد

األداء  ارالختب بطةوالمجموعة الضا ريبيةالتج مجموعةبيف متوسطيٍّ درجات أفراد ال لفروؽا
 اإلمالئي 
 
 
 

 (2جدول )
 بط والمجموع  الضا ريبي التج مجموع بين متوسطيٍّ درجات أفراد ال لفروقا دالل 

 33)ن( =  األداء اإلمالئي ارالختب 
اختبار األداء 

 اإلمالئي
 المجموعات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
 " ت "

 مستوى الداللة

 ألف الوصل
 0..35 35.0 تجريبية

358.0 
عند مستوى  دالةغير 

 35.33 35.0 ضابطة ( 3530)

 همزة القطع
 ...35 .350 تجريبية

05000 
عند مستوى  دالةغير 

 ...35 35.0 ضابطة ( 3530)

الهمزة 
 المتوسطة

 ...35 ..35 تجريبية
35080 

عند مستوى  دالةغير 
 .35.8 35.0 ضابطة ( 3530)

 الهمزة المتطرفة

 35.30 ..35 تجريبية
35080 

عند مستوى  دالةغير 
(3530 ) 

 
 .35.3 35.3 ضابطة

الحروف التي تنطق 
وال تكتب وتكتب وال 

 تنطق

 358.0 0500 تجريبية
050.0 

عند مستوى  دالةغير 
 35800 .053 ضابطة ( 3530)

 عالمات الترقيم
 35803 .350 تجريبية

35.0. 
عند مستوى  لةداغير 

 35000 3580 ضابطة ( 3530)

 التاء آخر الكلمة
 0..35 0500 تجريبية

35.30 
عند مستوى  دالةغير 

 .35.3 0508 ضابطة ( 3530)

 التنوين
 8..35 05.3 تجريبية

05030 
عند مستوى  دالةغير 

 35.80 .050 ضابطة ( 3530)

 المدود
 ...35 ..05 تجريبية

3500. 
عند مستوى  دالةغير 

 35.00 05.0 ضابطة ( 3530)

 التضعيف
 .35.3 ..05 تجريبية

35..8 
عند مستوى  دالةغير 

 350.0 05.0 ضابطة ( 3530)

 االختبار ككل
 5000. .035.08 تجريبية

0533. 
عند مستوى  دالةغير 

 ..050 .5003. ضابطة ( 3530)
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( بيف 0.0.إحصائيًّا عند مستوى ) ( عدـ وجود فرؽ داؿٍّ 2يتضح مف نتائج جدوؿ )
متوسطيٍّ درجات أفراد المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة عمى اختبار األداء اإلمالئي؛ 

 .الضابطة في اختبار األداء اإلمالئيو التجريبية  تيفوبذلؾ يتحقؽ التكافؤ بيف المجموع
 البحث: تيلمجموع التدريسـ 5

 _2020)تعميـ اإلمالء في الفصؿ الدراسي األوؿتدريس البرنامج الوسائطي في  تـ
أسابيع دراسية بدأت يـو  خمسةالتجربة  تاستغرق حيثلتالميذ المجموعة التجريبية، ( 2021

، بواقع 18/11/2021يوـ الخميس الموافؽ  ت، وانتي19/10/2021 موافؽالثالثاء ال
يوتر وجياز عرض البيانات، الكمب ازباستخداـ جي تدريسوتـ ال ،فترتيف دراسيتيف أسبوعيًّا

لمجموعة استغرقتيا ا تيفي الفترة نفسيا ال ةودرست المجموعة الضابطة بالمعالجة المعتاد
 ( الخطة الزمنية لتطبيؽ البرنامج الوسائطي:3، ويوضح جدوؿ )التجريبية

 (3) جدول
 الوسائطيالزمني  لتطبيق البرنامج  الخط 

 سيتالدرا الفرتة والتاريخ اليىم األسبىع
 لىاألو  الفترة 19/10/2021الموافؽ  الثالثاء األوؿ

 الثانية الفترة 20/10/2021الموافؽ  األربعاء
 األولى الفترة 26/10/2021 وافؽالم الثالثاء الثاني

 انيةالث الفترة 28/10/2021وافؽالم الخميس
 ىاألول الفترة 2/11/2021الموافؽ  الثالثاء الثالث

 الثانية الفترة 4/11/2021 ؽالمواف الخميس
 األولى الفترة 9/11/2021الموافؽ  الثالثاء الرابع

 انيةالث الفترة 11/11/2021 وافؽالم الخميس
 األولى الفترة 16/11/2021الموافؽ  الثالثاء الخامس

 الثانية الفترة 18/11/2021الموافؽ  الخميس

 :داة القياسألالبعدي  التطبيقـ 2
 الضػػابطةتطبيقًػػا بعػػديًّا عمػػى تالميػػذ المجمػػوعتيف  ار األداء اإلمالئػػياختبػػتطبيػػؽ  تػػـ
األداء اإلمالئػػػي  ميػػػارات تنميػػػةفػػػي  اإلمػػػالء تػػػدريسبرنػػػامج  ثػػػربيػػػدؼ معرفػػػة أ والتجريبيػػػة؛
، وكػػذلؾ قيػػاس مسػػتوى تالميػػذ المجموعػػة الضػػابطة بعػػد االنتيػػاء ةالمجموعػػة التجريبيػػلتالميػػذ 
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وتػـ رصػد درجػات تالميػذ  ،22/11/2021الموافػؽ  ثنػيفاإل ـيػو وذلؾ  ،مف المعالجة المعتادة
 لمعالجتيا إحصائيًّا، والحصوؿ عمى نتائج البحث وتحميميا. المجموعتيف تمييًدا
 نتائج البحث:

 فيما يمي عرض نتائج البحث من خالل اإلجاب  عن أسئمتو: 
 ؼالص لتالميذ ناسبةالمميارات األداء اإلمالئي  ما: ، والذي نصولإلجاب  عن السؤال األول - أ

َـّ تحديد ميارات األداء اإلمالئي ليؤالء  االبتدائي؟ الخامس لإلجابة عف ىذا السؤاؿ ت
َـّ تـ  التالميذ، ووضعيا في قائمة أولية، وعرضيا في صورة استبانة عمى المحكميف؛ ومف ث

 التوصؿ إلى صورتيا النيائية، وقد سبؽ عرض ذلؾ بالتفصيؿ.
اإلمالء باستخداـ  لتدريسبناء برنامج  أسس ما لثاني، والذي نصو:لإلجاب  عن السؤال ا  - ب

ًـّ استخالُص  الوسائط المتعددة لتالميذ الصؼ الخامس االبتدائي؟ لإلجابة عف ىذا السؤاؿ ت
أسس بناء البرنامج مف خالؿ دراسة كؿٍّ مف: الوسائط المتعددة تعريفيا وأىميتيا وعناصرىا 

 ذه االسس تفصياًل أثناء عرض الخمفية النظرية لمبحث.ومراحؿ إنتاجيا، وتَـّ عرض ى
اإلمالء  لتدريس رحالبرنامج المقت ما ل الثالث، والذي نصو:لإلجاب  عن السؤا -ج    

َـّ  الخامس االبتدائي؟ لصؼا تالميذل عددةباستخداـ الوسائط المت لإلجابة عف ىذا السؤاؿ ت
َـّ تبطة بموضوع البحث، و االطالع عمى األدبيات والدراسات السابقة المر  أىداؼ  صياغةت

 برنامجتنفيذ ال فيالموظَّفة  الءإستراتيجيات تعميـ اإلمتحديد ، و اهاختيار محتو ، و البرنامج
َـّ الوسائطي ، تقويـالتحديد أساليب ، و لبرنامجفي ا المستخدمة عميميةتحديد األنشطة الت، كما ت

 وقد سبؽ تفصيؿ ذلؾ أثناء عرض بناء البرنامج.
في تنمية  الوسائطيالبرنامج  أثر ما لإلجاب  عن السؤال الرابع، والذي نصو: -د    
لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تمت  الصؼ الخامس االبتدائي؟ لتالميذاألداء اإلمالئي  راتميا

متوسطي درجات  يف( ب,05عند مستوى ) افرؽ داؿ إحصائيًّ  يوجد صياغة الفرض التالي: "
ؿ ومياراتو الفرعية اإلمالئي كك لألداءالبعدي  االختبارفي  والضابطةتجريبية تالميذ المجموعتيف ال

 .ريبيةلصالح تالميذ المجموعة التج ة كؿٌّ عمى حد
َـّ حسػػػػاب ، البحػػػػث فػػػػرضصػػػػحة  فمػػػػ لمتحقػػػػؽو  الحسػػػػابية واالنحرافػػػػات  المتوسػػػػطاتتػػػػ

 اإلمالئػي لػألداءعػدي والضابطة في االختبػار الب بيةالتجري تيفلدرجات تالميذ المجموع ياريةالمع
َـّ حسػػػػاب قيمػػػػة "ت" ) ةيارتػػػػو الفرعيػػػػة كػػػػؿٌّ عمػػػػى حػػػػدوم ككػػػػؿ ( باسػػػػتخداـ البرنػػػػامج t.test، تػػػػ
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 ،المتوسػػطات(؛ وذلػػؾ لمعرفػػة اتجػػاه الفػػروؽ وداللتيػػا اإلحصػػائية بػػيف ىػػذه SPSSاإلحصػػائي )
 التي تَـّ التوص ؿ إلييا:  ئجالنتا (4ويعرض جدوؿ )

 (4) جدول
 عديالب رالتجريبي  والضابط  في االختبا تينعمتوسطيٍّ درجات تالميذ المجمو  الفروق بين دالل 

 ةحد ىكلٌّ عمالفرعي   تووميارا ،اإلمالئي ككل لألداء
 38عدد تالميذ الضابطة )ف( =        38تالميذ التجريبية )ف( = عدد

 األداء ميارات
 المجموع  إلمالئيا

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيم 
 " ت "

 ل الدال  مستوى

 الوصل ألف
 765.0 16.2 التجريبي 

256251 
( 7672عند مستوى ) دال 

 76577 76.1 الضابط  لصالح المجموع  التجريبي 

 القطع ىمزة
 76555 1655 التجريبي 

206555 
( 7672عند مستوى ) دال 

 76577 76.1 الضابط  لصالح المجموع  التجريبي 

 لمتوسط ا اليمزة
 76555 1657 التجريبي 

2.62.7 
( 7672عند مستوى ) دال 

 .7657 7650 الضابط  لصالح المجموع  التجريبي 

 طرف المت اليمزة
 76.02 .160 التجريبي 

1265.. 
( 7672عند مستوى ) دال 

 76577 76.1 الضابط  لصالح المجموع  التجريبي 

 الترقيم عالمات
 762.1 1610 التجريبي 

206215 
( 7672عند مستوى ) دال 

 76010 7601 الضابط  لصالح المجموع  التجريبي 

 
 يالت الحروف

 كتبتنطق وال ت
 والعكس

 762.1 1610 التجريبي 

256..5 

( 7672عند مستوى ) دال 
 لصالح المجموع  التجريبي 

 .7607 7601 الضابط 

 آخر الكمم  التاء
 76010 1651 التجريبي 

2.6755 
( 7672عند مستوى ) دال 

 76.00 2670 الضابط  لصالح المجموع  التجريبي 

 التنوين
 76.17 1605 التجريبي 

226.15 
( 7672عند مستوى ) دال 

 ...76 2615 الضابط  لصالح المجموع  التجريبي 

 المدود
 76010 1651 التجريبي 

2262.1 
( 7672عند مستوى ) دال 

 5..76 26.5 الضابط  لصالح المجموع  التجريبي 

 التضعيف
 ...76 .160 التجريبي 

206202 
( 7672عند مستوى ) دال 

 765.1 .261 الضابط  لصالح المجموع  التجريبي 
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 ككل االختبار
 1..167 10657 التجريبي 

1167.0 
( 7672عند مستوى ) دال 

 06705 .560 الضابط  لصالح المجموع  التجريبي 

تالميػػذ  اءبػػأد التجريبيػػة مقارنػػةً  المجموعػػة ميػػذتحس ػػف أداء تال( 4) جػػدوؿج مػػف نتػػائ يتضػػح
ذلػؾ وجػود  دعـومياراتػو الفرعيػة، ويػ ،فػي القيػاس البعػديٍّ لػألداء اإلمالئػي ككػؿ ابطةالمجموعة الضػ

التجريبيػػػػة تيف درجػػػػات تالميػػػػذ المجمػػػػوع توسػػػػطيٍّ ( بػػػػيف م0.0.) مسػػػػتوىعنػػػػد  حصػػػػائيًّافػػػػرؽ داؿٍّ إ
لصػالح تالميػذ  ةكػؿٌّ عمػى حػد اإلمالئي ككػؿ ومياراتػو الفرعيػة لألداءالبعدي  االختبارفي  الضابطةو 

 التجريبية. عةالمجمو 
اإلمـالء باسـتخدام الوسـائط  تـدريس برنـامج) تػأثير المتغيػر المسػتقؿ ـحجػ لمعرفةو
تػا ـ مربػع إيااسػتخدتػـ  (،اإلمالئػي ألداءافي إحداث الفرؽ الحاصؿ لممتغيػر التػابع ) المتعددة(

 مف قيمة )ت( المحسوبة كما يمي :

 
 (df=n1 + n2-2)الحري   ج در  dfاالختبار المحسوب ،   قيم t:  إن حيث

أما  المستقل،عمى نسب  من تباين المتغير التابع ترجع لممتغير  يتامربع إ ويدل
 .وحدات معياري  يالفرق بين متوسطي المجموعتين ف نسب عمى  يدلالتأثير ف حجم

 :ةالمعادل باستخداـ(  2)  ب حجـ التأثير باستخداـ مربع إيتاحسا ويمكف

 (78، 77، 2006)عبد المنعـ أحمد الدردير،  
 مربع ايتا    2التأثير،  حجم:  d  إن حيث
 ( يأخذ ثالث مستويات ىي:²ηالمرتبط بقيم  مربع إيتا ) ثيرالتأ حجم
 ²η ˃ ...6 ˃ 1....يكون حجم التأثير صغير إذا كان 1
 ²η ˃ ..14 ˃ 6...يكون حجم التأثير متوسط إذا كان .2
  ²η ˃ 14..إذا كان  ا.يكون حجم التأثير كبيرً 3

 ( 5) جدول
 ( في المتغير التابع )األداء اإلمالئي(الوسائطيحجم تأثير المتغير المستقل)البرنامج 

 df قيمت " ث" قيمت ادلهاراث
 قيمت
"2" قيمت d التأثري حجم 

  كبير 16525 .7652 .0 256251 الوصل ألف
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  كبير 16155 .7657 .0 206555 القطع ىمزة
  كبير 06150 76001 .0 2.62.7 المتوسط  اليمزة
  كبير 206005 765.5 .0 ..1265 المتطرف  اليمزة

  كبير .5651 76011 .0 206215 الترقيم عالمات
تنطق  لتيا الحروف

  بيرك 276025 .7651 .0 5..256 وال تكتب والعكس

  كبير 6100. 76015 .0 2.6755 الكمم آخر  التاء
  كبير 6.21. 76.05 .0 226.15 التنوين
  كبير 61.5. 76.10 .0 2262.1 المدود
  كبير 56500 76077 .0 206202 التضعيف
  كبير 106.0 76121 .0 1167.0 ككل االختبار

اإلمالئي  ءالمحسوبة لميارات األدا ²η قيمة( أف 5) جدوؿ يتضح مف
يشير إلى أف حجـ تأثير المتغير المستقؿ  مما؛ (106.0)تساوي  d( وقيمة76121ككؿ)
وىي نسبة مرتفعة تقع في نطاؽ حجـ  ،ميارات األداء اإلمالئي فيالوسائطي(  برنامج)ال

مما يدؿ عمى فاعمية البرنامج الوسائطي  ؛الذكر فةسال رحجـ التأثي مستوياتالتأثير الكبير ل
  التجريبية. موعةلدى تالميذ المج ة ميارات األداء اإلمالئيفي تنمي

 تفسير النتائج:
أثر دال إحصائيًّا لبرنامج تدريس اإلمالء في تنمي  ميارات أظيرت النتائج وجود 

 األداء اإلمالئي لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي، وقد يرجع ذلك إلى:
وما يحتويو ىذا البرنامج مف عنصر الفيديو  ،تدريس اإلمالء باستخداـ البرنامج الوسائطي -

التعميمي الذي َيسَّر عمى التالميذ فيـ دروس البرنامج؛ مما جعؿ المناخ التعميمي مناًخا 
 ممتًعا.

 تنوع األنشطة التعميمية داخؿ البرنامج الوسائطي، دفع التالميذ إلى المشاركة ومحاولة حميا.  -
 .إلمالئيانعكاس البرنامج عمى أداء التالميذ ا -

مناؿ ، و (2006) فإبراىيـ رشيد صوما أحمد: ىذه النتيج  مع دراس  كل منوتتفق 
عبد و  ،2009) يمنى يوسؼ أحمد بني دوم، و (2007) وفاطمة عبد العاؿ شوقي بدوي

 .(2016) عمر حمداف عبد العزيز سالـ، و (2010طالفحة ) سفح الحميد
 نتائج:ال خالص 
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 التطبيػؽفػي  ابطةمقارنػة بػأداء المجموعػة الضػ)بشػكؿ كبيػر( تجريبية المجموعة ال تالميذ أداء تحسف -
بػػيف   (0.0.)البعػػدي الختبػػار األداء اإلمالئػػي، ويػػدعـ ذلػػؾ وجػػود فػػرؽ داؿ إحصػػائيًّا عنػػد مسػػتوى 

والضػػػػابطة فػػػػي التطبيػػػػؽ البعػػػػدي الختبػػػػار األداء  يبيػػػػةالتجر  يفدرجػػػػات تالميػػػػذ المجمػػػػوعت سػػػػطيمتو 
 لصالح المجموعة التجريبية. ةعمى حد كؿٌّ فرعية ال ومياراتو ،اإلمالئي ككؿ

فاعميػػة البرنػػامج فػػي تعمػػيـ اإلمػػالء باسػػتخداـ الوسػػائط المتعػػددة فػػي تنميػػة األداء اإلمالئػػي   -ػػػ
 لتالميذ الصؼ الخامس االبتدائي.

 :التىصياث
 :يمي، توصي الباحث  بما البحثىذا ضوء نتائج  في  
 االبتدائي. خامسالصؼ ال ميذلتال إلمالءا تدريس مف برنامج ىذا البحث في اإلفادة -أ 
(، وأجيزة الحاسوب، وسماعات؛ وذلؾ Data Showمعامؿ مزودة بأجيزة العرض ) توفير -ب 

 داخؿ المدارس. لمتعددةلتفعيؿ تعميـ اإلمالء لمتالميذ باستخداـ الوسائط ا
 .التالميذ فيو أداءاإلمالء، وتقويـ  تدريس فيالتركيز عمى الجانب األدائي  ضرورة -ج 

 تدريسالحديثة في  تكنولوجيااستخداـ ال مىبإعداد برامج تعميمية تعتمد ع العناية -د  
 صفوؼ ومراحؿ تعميمية مختمفة. يف العربية ةفنوف المغ
 :اثادلقرتح
وفي ضوء التوصيات السابق ، تقترح الباحث  إجراء  ،البحثىذا ضوء نتائج  في 
 :التالي  لدراساتالبحوث وا

استراتيجية تدريسية مقترحة باستخداـ الوسائط المتعددة لتنمية ميارات الكتابة لدى  -1
 .اإلعداديةتالميذ المرحمة 

لتنمية المفاىيـ النحوية واألداء الوسائط المتعددة  استخداـب في تدريس النحو نامجبر  -2
 الكتابي لتالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي.

ميارات الكتابة  نميةفي ت متعددةداـ الوسائط الباستخ مالءاإل تدريس في برنامج أثر -3
 لدى المتأخريف دراسيًّا.اإلمالئية 
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 :الؼزبيت ادلزاجغ
اسػػتخداـ الوسػػائط المتعػػددة فػػي تنميػػة  فاعميػػة(: 2.12بــن حمــادي عبيــد الحربــي ) إبــراىيم 

لمممكػػػػة ا ،ماجســــتير رســــال تالميػػػػذ الصػػػػؼ األوؿ االبتػػػػدائي،  ىميػػػػارات القػػػػراءة لػػػػد
 التربية، جامعة أـ القرى. ميةك ودية،العربية السع

 تػػػاب: مركػػز الكالقػػػاىرة لعربيــ ،فـــي تــدريس المغـــ  ا جــعالمر  (:2005محمػػد عطػػػا ) إبػػراىيـ
 .منشرل

 دةبرنػػػػامج تعميمػػػػي باسػػػػتخداـ الوسػػػػائط المتعػػػػد بنػػػػاء(: 2006) رشػػػػيد صػػػػوماف ىيـإبػػػػرا أحمػػػػد
تابػػة لػػػدى طمبػػػة المرحمػػػة األساسػػػية فػػػي التحػػػدث والك راتواختبػػار أثػػػره فػػػي تنميػػػة ميػػػا

 .بيةالعر  فكمية الدراسات التربوية العميا، جامعة عما ،دكتوراه رسال األردف، 
 ،القاىرة : عالـ الكتب. الحديث  التكنولوجياالتدريس ب( : 2006إبراىيـ قنديؿ ) أحمد
 .، الرياض: مكتبة الرشدوسائل وتكنولوجيا التعميم(: 2006محمد سالـ ) أحمد
التفاعميـ  رؤيـ  تعميميـ  فـي الـتعمم عبـر  دةالمتعـد ائطالوسـ(: 2008) طفىفتحي مص أكـر

 القاىرة: عالـ الكتب. برمجيات الوسائط المتعددة التفاعمي ،
مجمع المغ   قراراتوالكتاب  وفًقا ل اإلمالءالكافي في قواعد (: 2012أميف عبد الغني ) أيمف

 لتوفيقية لمتراث.القاىرة: دار ا ، بالقاىرة العربي 
 فػي(: فاعمية برنػامج قػائـ عمػى تػدريس األقػراف 2015) بنت محمد بف يوسؼ الجيني بسمة 

رســـال  االبتػػػدائي،  السػػػادس ؼميػػػارات الكتابػػػة اإلمالئيػػػة لػػػدى تمميػػػذات الصػػػ نميػػػةت
 جامعة طيبة. ،، كمية التربيةماجستير

أطر نظرية وتطبيقات  عربيةلتدريس المغة ا ستراتيجيات(: ا2010) ؿحمدي إسماعي بميغ -9
 عممية، عماف: دار المناىج لمنشر والتوزيع.

 الفكر. ردمشؽ: دا ،2(: طرؽ تدريس المغة العربية، ط1996) يالركاب جودت
اكتساب  فيالمفاىيـ  خرائط(: فاعمية استخداـ 2010بف عمي بف عبد اهلل األسمري ) حاصؿ

 ربيػػة،، كميػػة الترســال  ماجســتير ،ءميػػارات اإلمػػال دائياالبتػػ سػػادستالميػػذ الصػػؼ ال
 جامعة أـ القرى.

، 3، طوتقويمــو وتطــويره أسســوتعمــيم اإلمــالء فــي الــوطن العربــي (: 1996شػػحاتة ) حسػػف
 المبنانية. لمصريةالقاىرة: الدار ا
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(: فاعميػة التػدريس ببرمجػة وسػائط متعػددة قائمػة عمػى االكتشػاؼ 2012فؤاد الصػيفي ) حناف
 عػػػدميػػػذ المرحمػػػة االبتدائيػػػة فػػػي اسػػػتخداـ بعػػػض القواعػػػالج ضػػػعؼ تال فػػػيالموجػػػو 
 كمية التربية، جامعة طنطا. ،اجستيررسال  مالنحوية، 

في التحصيؿ  وسائطال ة(: فاعمية برمجية متعدد2012السالـ خميس الغامدي ) عبدبف  خالد
، رسـال  ماجسـتيرلمقرر قواعد المغة العربية لػدى تالميػذ الصػؼ السػادس االبتػدائي، 

 جامعة الباحة، السعودية. ربية،الت كمية
:  مكتبػػة لكويػػتا  ،قبــين التنظيــر والتطبيــ ددةالمتعــ ســائطالو (: 2004فرجػػوف ) دمحمػػ خالػػد

 الفالح لمنشر والتوزيع.
ــا الإ(: 2000محمػػد أمػػيف ) زينػػب ــيمشــكاليات حــول تكنولوجي  لمنشػػر يػػدىالمنيػػا: دار ال ،تعم

 والتوزيع.
(: منػػػاىج المغػػػة العربيػػػة وطرائػػػؽ تدريسػػػيا، 2014ز )عػػػاي إسػػػماعيؿ إيمػػػاف، يػػػرعمػػػي زا سػػػعد

 .يععماف: دار صفاء لمنشر والتوز 
، الـدروس الخصوصـي  اجيـ ودورىا فـي مو  المتعددةالوسائط (: 2009محمد مرعي ) السيد

 المصرية. القاىرة: مكتبة االنجمو
فػي تنميػة  قائـ عمى الوسائط التعميمية المتعددة مجبرنا فاعمية(: 2004محروس طو ) شحاتة

الجمعيػة ، مجمـ  القـراءة والمعرفـ لمتالميػذ وميػوليـ نحوىػا،  بداعيػةميارات القػراءة اإل
، 40القػػػاىرة: كميػػػة التربيػػػة، جامعػػػة عػػػيف شػػػمس، العػػػدد المصػػػرية لمقػػػراءة والمعرفػػػة، 

 .125-76 صص  ديسمبر،
 ثاتدوتكنولوجيــــا التعمــــيم معــــايير توظيــــف المســــتح تقنيــــات(: 2008حسػػػػاني محمػػػػود ) شػػػػوقي 

 .نشروال لمتدريب: المجموعة العربية قاىرةال ،المناىجالتكنولوجي  وتطوير 
(: تػػػأثير برنػػػامج باسػػػتخداـ وسػػػائط متعػػػددة قػػػائـ عمػػػى بعػػػض 2008)اويعبػػػد الفتػػػاح الشػػػن شػػػيريياف

الحمقػػة الثانيػػة مػػف  تالميػػذواالتجاىػػات لػػدى  المفظيػػةالموضػػوعات الصػػرفية لتنميػػة الطالقػػة 
 .الشيخ، كمية التربية، جامعة كفر رسال  ماجستيرالعربية ،  ةالمغ نحواألساسي  ـالتعمي

المتعددة وقياس  ائطتعميمي باستخداـ الوس امج( : بناء برن2010) ةالحميد حسف طالفح عبد
لػػدى طمبػػة صػػعوبات الػػتعمـ فػػي المرحمػػة  ابػػةفػػي تنميػػة ميػػارات القػػراءة والكت يتػػوفاعم

ــــوراهية، العربيػػػػة السػػػػعود كػػػػةاالبتدائيػػػػة فػػػػي الممم ، كميػػػػة العمػػػػـو التربويػػػػة رســــال  دكت
 .ألردفا -ربيةجامعة عماف الع  النفسية،و 
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، المواقـف التعميميـ  يفـ لتعمـيمتطبيقات تكنولوجيـا ا(: 2011العزيز طمبة عبد الحميد ) عبد
 .العصريةالقاىرة: المكتبة 

ـــ  التكنول(: 1997) لفرجػػػانيالعظػػػيـ عبػػػد السػػػالـ ا عبػػػد ـــ التربي ـــ وجي ،  ا التربيـــ وتكنولوجي
 القاىرة: دار الفكر العربي.

 .يبغر  تبة، القاىرة: مك في الكتاب  العربي  رقيماإلمالء والت(: 1975إبراىيـ ) يـالعم عبد
في تعميـ اإلمالء لتالميػذ الصػؼ الخػامس  رح(: برنامج مقت2001عبد اهلل ) حمدحسف أ عمي

(، 4 العػػدد) مقػػراءة والمعرفػػة،الجمعيػػة المصػػرية ل ،مجمــ  القــراءة والمعرفــ االبتػػدائي، 
 .156-114ص ص

تكنولوجيػػػا الوسػػػائط  لتوظيػػػؼ حػػػةمقتر  جية(: اسػػػتراتي2016) الـعبػػػد العزيػػػز سػػػ مػػػدافح عمػػػر
والكتابػػة لػػدى  لقػػراءةالتييئػػة لميػػارات ا تنميػػة يوقيػػاس فاعميتيػػا فػػ لتفاعميػػةالمتعػػددة ا

 .التربية، جامعة عيف شمس ية، كمرسال  ماجستير لروضة،با طفاؿاأل
لدى  ئي(: أثر برنامج مقترح في تنمية ميارات األداء اإلمال2015عمي العمي الجشعـ ) غادة

 العربيػػػةفػػػي المػػػدارس الدوليػػػة فػػػي دولػػػة اإلمػػػارات  االبتػػػدائيطػػػالب الصػػػؼ الثالػػػث 
 . اإلسالميةدرماف  ـالتربية: جامعة أ ية، كمرسال  ماجستيرالمتحدة، 

ــــررا(: 2009) إسػػػػماعيؿ رزاىػػػػ الغريػػػػب ــــ اإل  تالمق نشــــرىا،  ا،تصــــميميا، إنتاجيــــ لكتروني
 ، القاىرة: عالـ الكتب.تقويميا بيقيا،تط

 ات(: فاعميػػػة التحميػػؿ اليجػػػائي فػػػي التغمػػػب عمػػػى صػػػعوب2016الزىػػػراء سػػػعيد إمػػػاـ ) فاطمػػة 
ـــوم  ي،السػػػادس االبتػػػدائ صػػػؼال ميػػػذاإلمػػػالء لػػػدى تال ـــ  فـــي العم ـــ  التربي ـــ  كمي مجم

ـــ  -231(، ص ص  4(، ع) 4يف شػػػمس، مػػػج )عػػػ ة، كميػػػة التربيػػػة، جامعػػػالتربوي
269. 

 ،تكنولوجيــا التعمــيم فــي عصــر المعمومــات واالتصــاالت(: 2004عبػػد الحميػػد زيتػػوف ) كمػػاؿ
 القاىرة: عالـ الكتب.

ـــ  ريسالكـــافي فـــي أســـاليب تـــد(: 2006عمػػػي عطيػػػة ) محسػػػف : دار رة، القػػػاىالمغـــ  العربي
 الشروؽ.

، القػػاىرة: دار التــدريس الفعــال يديثــ  فــالح االســتراتيجيات(: 2008عمػػي عطيػػة ) محسػػف 
 صفاء لمطباعة والنشر والتوزيع.



 ـ 2022 يوليو  3العدد  37المجمد                      وعمـ النفس              مجمة البحث في التربية 

 

 666 

: يػروتب -، لبنػاف إلـى اليـاء لفتعمم اإلمالء من األ (: 2004) راجي بف حسف كناس محمد
 دار المعرفة.

، االبتدائيـــ  حمـــ تنميـــ  الميـــارات اإلمالئيـــ  لتالميـــذ المر (: 1997رجػػػب فضػػػؿ اهلل ) محمػػػد
 .الكتب عالـالقاىرة: 

 اراتلتنميػة بعػض ميػ لمتعػددةباستخداـ الوسائط ا رنامج(: فاعمية ب2014رضا أحمد ) محمد
ـــ  اســـاتدر الطفولػػػة المتػػػأخرة،  حمػػػةاالتصػػػاؿ لػػػدى مر  الثػػػاني  د، القػػػاىرة، العػػػدالطفول

 .98:95والستوف، المجمد السابع عشر، مارس، ص ص: 
متعػػددة فػػي تنميػػة ميػػارات (: فاعميػػة اسػػتخداـ الوسػػائط ال2015)مكػػاويسػػامي يوسػػؼ م محمػػد

 لتربيػة،، كميػة ارسال  ماجسـتير األساسػي، الثالث لصؼطالب ا دىالقراءة الجيرية ل
 جامعة اليرموؾ.

 سػتخداـلتعمػيـ األصػوات العربيػة با ترحبرنامج مق ثر( : أ2011فاروؽ حمدي محمود ) محمد
األولػػى مػػف  قػػةالحم الميػػذالػػوعي الصػػوتي لػػدى ت اراتفػػي تنميػػة ميػػ لمتعػػددةالوسػػائط ا

 ، جامعة المنيا.ربيةكمية الت ،جستيرما رسال األساسي،  لتعميـا
: دار عمػاف، 9، طوالتطبيـق نظري التعميم بين ال اتكنولوجي(: 2014الحيمػة ) محمود محمد 

 المسيرة لمنشر والتوزيع. 
عمػػى الوسػػائط  ـتعميمػػي قػػائ برنػػامج(: أثػػر اسػػتخداـ 2011) وسػػؼيوسػػؼ إسػػماعيؿ ي محمػػد 

المغػة العربيػة لػػدى  ةوالتحصػيؿ فػي مػػاد اإلبػػداعيتنميػػة ميػارات التفكيػر  فػيعػددة المت
 لتربويػة،، معيػد البحػوث ا دكتوراه رسال األساسي ،  تعميـمف ال يةتالميذ الحمقة الثان

 . اىرةجامعة الق
 (: فف الكتابة الصحيحة، القاىرة: دار المعرفة الجامعية.2003) وتسميماف ياق محمود
(: فعاليػػة الوسػػائط التعميميػػة المتعػػددة 2007شػػريؼ ) اؿعبػػد العػػ فاطمػػةو  ،ي بػػدويشػػوق منػػاؿ

مجمػة دراسػات عربيػة  رسػة،مػا قبػؿ المد اؿلػدى أطفػ العربيػة الكتابػةميارات  يةفي تنم
فػػي التربيػػة وعمػػـ الػػنفس، السػػعودية، العػػدد الثالػػث، المجمػػد األوؿ، يوليػػو ، ص ص: 

71-96. 
(: أثػػر اسػتخداـ الوسػائط المتعػددة فػي ريػاض األطفػػاؿ 2009يوسػؼ أحمػد بنػي دومػي ) منػى

 ، كمية التربية، جامعة اليرموؾ.رسال  ماجستير، تابةفي إكسابيـ ميارات القراءة والك
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: دار اليػدى )مصر(، المنياالتصميم التعميمي لموسائط المتعددة(: 2001جاد عزمي ) نبيؿ 
 لمنشر والتوزيع.

ــيم،صــميم الت(: 2015) ةرفعػػت محمػػد شػػحات نشػػوى  رالمنصػػورة: المكتبػػة العصػػرية لمنشػػ تعم
 والتوزيع.

(: فاعميػػة وسػػائط متعػػددة فػػي عػػالج صػػعوبات القػػراءة لػػدى 2004) حميػػدسػػعيد عبػػد ال ىويػػدا
، كميػػة ماجســتير رســال تالميػػذ الصػػؼ الرابػػع مػػف الحمقػػة األولػػى لمتعمػػيـ األساسػػي، 

 جامعة حمواف. بية،التر 
المعياريــــ   ســــتوياتوثيقــــ  الم(: 2009تعمػػػػيـ واالعتمػػػػاد )القوميػػػػة لضػػػػماف جػػػػودة ال الييئػػػػة

 . المغ  العربي مادةلمحتوى 
 مضـــمون،التعمـــيم: ال لوجيـــاالتعميميـــ  وتكنو  لوســـائلا(: 1999عبػػػد الػػػرحمف قنػػػديؿ ) يػػػس

 .لي: دار النشر الدو ،الرياض العالق ، التصنيف
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