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اقبة النمو المعرفى فاعلية برنامج قائم على إستراتيجية مر 
(K.W.L.A.H) اإلعدادى فى تنمية مهارات اإلمالء لتالميذ الصف األول 

 سمر سامح محمد محمد عليد/  
 :البحث مستخلص 

إن اإلمالء فن تواصلى، وضرورة اجتماعية، ووسيلة لصحة الكتابة، وعلى الررم  مرن 
هرة الضرع  اإلماليررث كت،ررر ، أهميرة فررن اإلمررالء وضررورة ا هتمررا  بتعليمرر  للتلمير ، فرر ن  ررا

وهر ا مررا ي،لمررس جلي را فررث الميرردان  حيررى يوجرد ضررع  فررى ملررارا  اإلمرالء عنررد التالميرر  فررى 
جميرررل المراحررررس الدراسررررية بعامرررة، وتالميرررر  الصرررر  اثوس اإلعرررداد  ب اصررررة، وتمتلرررر  تلرررر  

ب و  الملارا  فى: التمييز برين همرزة العطرل وألر  الوصرس، والتمييرز برين الحررو  الترى تكتر
تنطرررق والحررررو  الترررى تنطرررق و  تكترررب، ورسررر  اللمرررزة المتطرفرررة، ورسررر  اللمرررزة المتوسرررطة  
وهرد  البحررى إلرى تنميررة ملررارا  اإلمرالء لتالميرر  الصرر  اثوس اإلعرداد  باسررت دا  برنررامج 

( وقيررراس فاعليترر ، وترر  ا تيرررار K.W.L.A.Hقرراي  علررى إسررتراتيجية مراقبرررة النمررو المعرفررى  
يعة عشوايية من تالمي  الص  اثوس اإلعدادي، وتعسيملا إلرى مجمروعتين: عينة البحى بطر 

ضابطة وتجريبية، وأعّد  الباحترة قايمرة بملرارا  اإلمرالء الالزمرة للتالمير  عينرة البحرى، تر  
أعررّد  ا تبررار ا لعيرراس أدايلرر  فررى ملررارا  اإلمررالء، وترر  تطبيعرر  علررى المجمرروعتين قبلي ررا، ترر  

ررا  ررا قايم  ( فررى تنميرررة K.W.L.A.Hعلرررى إسررتراتيجية مراقبررة النمرررو المعرفررى  صررمم  برنامج 
ملارا  اإلمالء للتالمي  عينة البحرى، وقامر  بتطبيعر  علرى تالمير  المجموعرة التجريبيرة، تر  
طبعررر  ا  تبرررار تطبيع رررا بعررردي ا علرررى المجمررروعتين، وأسررررر  النترررايج عرررن وجرررود فرررروق دالرررة 

جرررا  تالميررر  المجموعرررة الضرررابطة وتالميررر  ،( برررين متوسرررطى در 10إحصرررايية عنرررد مسرررتو   
المجموعة التجريبية فى ا تبار ملارا  اإلمالء ككرس وفرى كرس ملرارة علرى حردة فرى التطبيرق 

،( 10البعد  لصالح تالمي  المجموعة التجريبية، ووجود فرروق دالرة إحصرايية عنرد مسرتو   
لررى والبعررد  فررى ا تبررار برين متوسررطى درجررا  تالميرر  المجموعررة التجريبيررة فررى التطبيعررين العب

ملررارا  اإلمررالء ككررس وفررى كررس ملررارة علررى حرردة لصررالح التطبيررق البعررد   ممررا يتبرر  وي كررد 
( فرررى تنميرررة K.W.L.A.H  فاعليرررة البرنرررامج العررراي  علرررى إسرررتراتيجية مراقبرررة النمرررو المعرفرررى

 ملارا  اإلمالء لتالمي  الص  اثوس اإلعدادي.
ملرارا   -(K.W.L.A.Hبة النمرو المعرفرى  إستراتيجية مراق الكلمات المفتاحية:

 اإلمالء.
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Abstract: 
Dictation is a communicative art, a social necessity, and a 

tool of correct writing. Despite the importance of dictation and 

the need to teaching it to pupils, the weakness of dictation 

increased, and this is clearly seen in the field. Where there is a 

weakness in the dictation skills of pupils in all school levels in 

general, and first year preparatory school pupils in particular, 

Those skills were: writing the hamza al-qata 'and alif al-wasl, 

distinguishing between letters that are written and not 

pronounced ,and letters that are pronounced and not written, 

writing the extreme hamza, and writing the middle hamza ;The 

research aimed to developing the dictation skills of first year 

preparatory school pupils using a program based on the 

strategy of monitoring cognitive growth (K.W.L.A.H) and 

measuring it’s effectiveness. The research sample was selected 

random from first year preparatory school pupils, it was 

divided into two groups: control and experimental, the 

researcher prepared a list of the necessary dictation skills for 

the research sample, then prepared a test to measure their 

performance in dictation skills, it was applied to the two 

groups pre-application, then the researcher designed a program 

based on the strategy of monitoring cognitive growth 

(K.W.L.A.H) on developing dictation skills for the research 

sample, then applied it to the experimental group pupils, then 

applied the test on the two groups post-application. the results 
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proved the existence of statistically significant differences at 

the level of (,01) between the average scores of control group 

and experimental group pupils in post-application in the test of 

dictation skills as a whole and in each skill separately in favor 

of experimental group, and it also the results proved the 

existence of statistically significant differences at the level of 

(,01) between the average scores of the experimental group 

pupils in the pre and post - applications in the test of dictation 

skills as a whole and in each skill separately in favor of the 

post-application, This proves and confirms The effectiveness 

of a program based on the strategy of monitoring cognitive 

growth (K.W.L.A.H) on developing first year preparatory 

school pupils’ Dictation skills. 

Keywords: the strategy of monitoring cognitive growth 

(K.W.L.A.H)-Dictation skills 
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 مقدمة:ال
إن اإلمالء فرع من فروع اللغة العربية، ومرن اثسرس الملمرة للتعبيرر الكترابى  

ررروتعرررد  فلرررو وسررريلة لصرررحة الكتابرررة، ا مرررن عناصرررر الكتابرررة الصرررحيحة عنصرررر ا ملم 
لرررد  توال طرررإل اإلماليرررى يررر د  إلرررى قلرررب المعنرررى وعرررد  وضرررو  الركررررة، و ، التعافرررة
ن إلى رس  الكلمة رسرم ااإلمالء  ا وان ترايلرا والنضرج الععلرى وتنميرة صرحيح  مراء اللغرة وان

لكتابرررة الكلمرررة بالطريعرررة الصرررحيحة ووضرررعلا فرررى تراكيرررب صرررحيحة   العررردرة التعافيرررة
 ،لنعررررس اثفكررررار والتعبيررررر عنلررررا  ضرررررورة اجتماعيررررةث وهرررر ن السرررركو  عليلررررا،يحس،رررر

 والوقو  على أفكار اآل رين واإللما  بلا. 
س بين المتعل  وتراتر ، يرزودب ب بررا  صاو تحلعة و  تواصلى كتابث واإلمالء فن 

ا على رس  الكلما  رسم ا ويساعدب وينمى تروت  اللغوية، جديدة، مل التمييز  صحيح 
فيرت   بين الحرو  المتشابلة فى الشكس والنطق  حتى   يعل العرار ء فرى ممرو  

 إلررى تمكرريناإلمررالء  تعلرري  أهررس اللغررة، ويلررد  يرر رسرر  الرمرروز الكتابيررة بمررا اترررق عل
المتعلمرررين مرررن كتابرررة الكلمرررا  الترررى يسرررت دمونلا أو يحتررراجون إليلرررا فرررى حاضرررره  
ومستعبلل  كتابة صحيحة  حترى يرتمكن العرار ء مرن قرراءة الكلمرا  وترجمرة الرمروز 

 إلى مدلو تلا  ل ا تح ى اإلمالء بمكانة متميزة بين فنون اللغة.
يمررر  للتلميررر ، فررر ن وعلررى الررررم  مرررن أهميرررة فرررن اإلمررالء وضررررورة ا هتمرررا  بتعل

لمرررس جلي رررا فرررث الميررردان  حيرررى تكترررر  ررراهرة الضرررع  اإلماليرررث كترررر ، وهررر ا مرررا ي، 
تالمير  الصر  و ، بعامرة اث طاء اإلماليية عند التالمي  فى جميل المراحرس الدراسرية

السرررابعة   الدراسرررا و  ، وهررر ا مرررا أكدتررر  كتيرررر مرررن البحررروىب اصرررة اثوس اإلعرررداد 
وس مشركال  تعلري  اإلمرالء، وم راهر ضرع  التالمير  حر لراول ل  أجري  الكتير من

المتعلمرين فرى ملاراتلرا فيلا، ووضرل الحلروس للرا، وتوصرل  إلرى أن أسرباب ضرع  
تتيررر اهتمررا  ، وبطريعررة   تعليديررة تدريسررلا باسررت دا  إسررتراتيجيا  ترردريسإلررى  يعررود

ل  علررررى نحررررو تعلملررررا، وعررررد  ا هتمررررا  بترررردريب دوافعلرررر  النرسرررريةتزيررررد التالميرررر  و  
 ملاراتلا.

التررردريس للرررا تإلتيرهرررا الرعررراس فرررث الموقررر  التعليمرررث، فررر  ا   سرررتراتيجيةوعليررر   ف
مسرررتو  المتعلمرررين فرررى ملرررارا  ا علرررى أترررر  لررر  سرررلب    بنيررر  علرررى الحرررر  والتلعرررين

و براترر  وتعلمرر  الرر اتى، تنمررى ملاراترر  أمررا إ ا قامرر  علررى نشرراط المررتعل   اإلمررالء 
( الترث أوصر  6102 داود،  وه ا ما أكدت  دراسرة ،عليمثالت ابتحسن مستو اللغوية و 

ترررردريس اإلمررررالء المسررررت دمة فررررث حجرررررة الصرررر ،  إسررررتراتيجيا با هتمررررا  بتطرررروير 
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والعمررس علررى اشررترا  التلميرر  فررث العمليررة التعليميررة بصررورة نشررطة وفعالررة مررن  ررالس 
را ه ا البحى يسرت دل ل  ف ن   ستراتيجيا  الحديتة فث التدريساست دا  اإل   برنامج 
لتنميررررة ملررررارا   (؛K.W.L.A.H مراقبررررة النمررررو المعرفررررى  إسررررتراتيجيةقايمررررا علررررى 

لمررا تتضرمن  تلر  اإلسررتراتيجية مرن  طرروة  لتالمير  الصرر  اثوس اإلعردادي اإلمرالء 
( التى يتطلبلا تدريس اإلمالء، ولما تتضمن  من أسس الرتعل  البنرايى Aالتطبيعا   

 النشط ال اتى الرعاس.
ق ررا مررن أهميررة تنميررة ملررارا  اإلمررالء لتالميرر  الصرر  اثوس اإلعررداد ، وانطال 

ومن ضع  مستواه  فى تل  الملارا ، وما أوص  ب  البحوى والدراسا  السابعة، 
( فررى هرر ا K.W.L.A.H مراقبررة النمررو المعرفررى  إسررتراتيجيةومررا يمكررن أن تسررل  برر  

ميرررر  الصرررر  اثوس المجرررراس، هررررد  هرررر ا البحررررى إلررررى تنميررررة ملررررارا  اإلمررررالء لتال
مراقبررررررة النمررررررو المعرفررررررى  إسررررررتراتيجيةاإلعررررررداد  مررررررن  ررررررالس برنررررررامج قرررررراي  علررررررى 

 K.W.L.A.H. وقياس فاعليت ،) 
 اإلحساس بمشكلة البحث:

 استند  الباحتة إلى وجود مشكلة البحى من  الس:
 المقابلة الشخصية: -7

 مرررن عينرررةمرررل  –محرررددة اللرررد  –قامررر  الباحترررة بررر جراء معرررابال  ش صرررية 
را ومعلمرة( وتضرمن    ةفرى المرحلرة اإلعدادير معلمى اللغة العربية تلر  تالترون معلم 

 المعابلة اثسيلة التالية:
 ما الطريعة المتبعة فى تدريس اإلمالء؟ -
 اإلمالء؟ نبر المرحلة اإلعداديةما مد  اهتما  تالمي   -
 ؟اثوس اإلعداديما اث طاء اإلماليية الشايعة لتالمي  الص   -
اثوس لتالميرر  الصرر   مرا نرروع المعالجررة المتبعررة لإل طرراء اإلمالييرة الشررايعة -

 ؟اإلعدادي
 عن النتائج اآلتية: المقابلة الشخصيةوأسفرت 

ي كرد  من أفراد العينة أن الواقل الرعلث (%21سبعة وعشرون معلم ا  أوضح  -
 مالء اتبرراع المعلمررين للطريعررة ا  تباريررة فررى أتنرراء ترردرس اإلمررالء، و لرر  برر

عطاء اإلماليية العطعة تل  المعل  بتصحيح  قيا قطعة على قاعدة ما، ت   وان
 درجة معيارية.
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من أفراد العينة وجود اتجاب سرلبى نحرو  (%21أربعة وعشرون معلم ا  أوضح -
تالميرر  المرحلررة اإلعداديررة بعامررة، وتالميرر  الصرر  اإلمررالء لررد   موضرروعا 

 ملتمين بحصصلا. اثوس اإلعداد  ب اصة  حيى إنل  مير
ررررا  أوضررررح  - مررررن أفررررراد العينررررة شرررريوع اث طرررراء  (%21سرررربعة وعشرررررون معلم 

تتمترررس فرررى: همرررزة و  اثوس اإلعررردادي،اإلمالييرررة فرررى كتابرررا  تالميررر  الصررر  
 نطررق، الحرررو  الترى تنطرقو  ت كتربالحررو  التررى تالعطرل وألر  الوصررس، 

 .رس  اللمزة المتطرفة، رس  اللمزة المتوسطة ،تكتبو  
رررا  أوضرررح  - معالجرررة اث طررراء اإلمالييرررة فرررى ( أن %21سررربعة وعشررررون معلم 

، إلرررى ال طرررإل  عتصرررر علرررى تنبررريلاثوس اإلعررردادي يكتابرررا  تالميررر  الصررر  
، و بد من وجود إستراتيجية تدريس تعمس على تنمية صوابالوتإلكيد كتابتل  

 ل .ملارا  اإلمالء لديل   حتى   يوجد لديل  أ طاء إماليية فى كتابات
 كتابات التالميذ: -0

 :والمتمتلة فرى، قام  الباحتة برحص كتابا  التالمي  التى يحتر  بلا المعل  
كتابرررراتل  اليوميررررة وموضرررروعا  التعبيررررر واإلمررررالء، وكتابرررراتل  فررررى المررررواد الدراسررررية 
جاباتل  فى ا  تبارا  التحريرية، وتإلكرد  مرن شريوع اث طراء اإلمالييرة  اث ر ، وان

 .المرحلة اإلعدادية بعامة، وتالمي  الص  اثوس اإلعداد  ب اصةلد  تالمي  
 عمل الباحثة:-3

جامعررة حلرروان  –بكليررة التربيررة طررالب الررقررة التالتررة  ىعلرر إشرررا مررن  ررالس 
  ح   اآلتى: ،فى مادة التدريب الميدانى  شعبة اللغة العربية(

ويترررر  لكرررس معلررر   المعرررررة،اإلمالييرررة  الملرررارا  تررردريب التالميررر  علرررىيررت     -
فعد يت  التدريب على ملارا  دون أ رر ،  التدريس حسب ر يت  الش صية،

   ممرراوالملررارا  التررى يدرسررلا المعلرر  ينتلررى الترردريب عليلررا بانتلرراء الرردرس
المعلرررر  يحرررردد الموضرررروع اإلماليررررى دون أن يحرررردد هدفرررر  إلررررى تنميررررة  يجعررررس

  الموضروع دون أ  تر  يعرو  بمنحر  درجرة للتلمير  علرى  لر ،ملرارا  محرددة
 معيار. 

 لرررادون فلمللتالميرر  ملررارة اإلمالييرررة ال  وتلعرررين يحرررتتركيررز المعلمررين علرررى  -
وهرررررر ا يرجررررررل إلررررررى طرايررررررق الترررررردريس التعليديررررررة   والترررررردريب العملررررررى عليلررررررا

 المست دمة.
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الوقرر  الم صررص لترردريس اإلمررالء  ونبعرر  معلمررث اللغررة العربيررة يسررت دم -
إكسررراب  إهمررراس يررر د  إلرررىممرررا  ويرررة اث رررر  رنرررون اللغالفرررى تررردريس سررراير 

 .وتدريبل  عليلا اإلمالء ا ملار التالمي  
 الدراسات السابقة: -4

أكد  نتايج الدراسا  السابعة ضع  مستو  تالمي  المرحلة اإلعدادية بعامة  
وتالميرر  الصررر  اثوس اإلعررداد  ب اصرررة فررى ملرررارا  اإلمررالء، وأوصررر  بضررررورة 

 يجيا  التدريس العايمة على التعل  البنايى وال اتى والنشط.تنميتلا من  الس إسترات
 مشكلة البحث:

فرررى ملرررارا  اإلمرررالء، وتررر  اثوس اإلعررردادي ضرررع  مسرررتو  تالميررر  الصررر   
وتلررر  المشررركلة دعررر   .لرررديل التإلكرررد مرررن  لررر  مرررن  رررالس شررريوع اث طررراء اإلمالييرررة 

نمررررررو المعرفررررررث الباحتررررررة إلررررررى اسررررررت دا  برنررررررامج قرررررراي  علررررررى إسررررررتراتيجية مراقبررررررة ال
 K.W.L.A.H). لتنميتلما لديل   

 أسئلة البحث:
 ؟اثوس اإلعداديما ملارا  اإلمالء المناسبة لتالمي  الص   -0
عاي  على إستراتيجية مراقبة النمو المعرفى البرنامج ما التصور المعتر  لل -6

 K.W.L.A.H)  ؟فى تنمية ملارا  اإلمالء لتالمي  الص  اثوس اإلعداد 
عاي  على إستراتيجية مراقبة النمو المعرفى البرنامج ا فاعلية الم -2

 K.W.L.A.H ؟( فى تنمية ملارا  اإلمالء لتالمي  الص  اثوس اإلعداد 
 فروض البحث:

توجررد فررروق دالررة إحصررايي ا بررين متوسررطى درجررا  تالميرر  المجموعررة الضررابطة  -0
ء ككررس فررى التطبيررق وتالميرر  المجموعررا  التجريبيررة فررى ا تبررار ملررارا  اإلمررال

 البعد  لصالح تالمي  المجموعة التجريبية.
توجررد فررروق دالررة إحصررايي ا بررين متوسررطى درجررا  تالميرر  المجموعررة الضررابطة  -6

س علررررى حرررردة وتالميرررر  المجموعررررا  التجريبيررررة فررررى ا تبررررار ملررررارا  اإلمررررالء كرررر
  التمييررز برين الحرررو  التررى تكتررب و  - التمييرز بررين همررزة العطرل وألرر  الوصررس
رسررر  اللمرررزة  -رسررر  اللمرررزة المتطرفرررة -تنطرررق والحررررو  الترررى تنطرررق و  تكترررب

 فى التطبيق البعد  لصالح تالمي  المجموعة التجريبية. المتوسطة(
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توجد فروق دالة إحصايي ا بين متوسطى درجا  تالمي  المجموعة التجريبية فى  -2
لصرررالح التطبيرررق التطبيعرررين العبلرررى والبعرررد  فرررى ا تبرررار ملرررارا  اإلمرررالء ككرررس 

 .البعد 
توجد فروق دالة إحصايي ا بين متوسطى درجا  تالمي  المجموعة التجريبية فى  -4

على حدة  التمييز بين التطبيعين العبلى والبعد  فى ا تبار ملارا  اإلمالء كس 
التمييررررز برررررين الحرررررو  الترررررى تكتررررب و  تنطرررررق  -همررررزة العطرررررل وألرررر  الوصرررررس
رس  اللمرزة المتوسرطة(  -رس  اللمزة المتطرفة -والحرو  التى تنطق و  تكتب

 .لصالح التطبيق البعد 
 متغيرات البحث:

 برنرررررامج قرررراي  علررررى إسرررررتراتيجية مراقبررررة النمررررو المعرفرررررى المتغيــــر المســــتقل: -0
(K.W.L.A.H.) 
 .: ملارا  اإلمالءالمتغير التابع -6

 :هدف البحث
 .ادياثوس اإلعدتنمية ملارا  اإلمالء لتالمي  الص   -0
عررررررراي  علرررررررى إسرررررررتراتيجية مراقبرررررررة النمرررررررو المعرفرررررررى البرنرررررررامج تحديرررررررد فاعليرررررررة ال -6

 K.W.L.A.H ). فى تنمية ملارا  اإلمالء لتالمي  الص  اثوس اإلعداد 
 أهمية البحث:

 القائمون على تخطيط وتطوير مناهج اللغة العربية: -7
تصررمي  محتررو  توجيرر  أن رراره  إلررى صرريامة منرراهج اللغررة العربيررة وتطويرهررا  ل
 دروس العواعد اإلماليية التى تتناسب مل الص  اثوس اإلعداد .

 المعلمون: -0
إمررررررررررداده  ببرنررررررررررامج قرررررررررراي  علررررررررررى إسررررررررررتراتيجية مراقبررررررررررة النمررررررررررو المعرفررررررررررى  -أ

 K.W.L.A.Hلتنمية ملارا  اإلمالء لتالمي  الص  اثوس اإلعداد    (؛
 نامج.و ل  ب تاحة دليس يستعينون ب  فى است دا   ل  البر 

 اإلمالء لتالمي  الص  اثوس اإلعداد .لعياس ملارا   اةبإلد إمداده  -ب 
متعلمريل  فرى المراحرس لملرارا  اإلمرالء إلرى ضررورة تنميرة  ه توجي  أن رار  -جررر

 التعليمية الم تلرة.
 المتعلمون: -3

 لديل  فى اللغة العربية.ملارا  اإلمالء اإلسلا  فى تنمية 
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 الباحثون: -4
ق جديررردة لررردي البررراحتين الملتمرررين بتنميرررة الملرررارا  اللغويرررة  إلجرررراء فرررتح  فرررا

 بحوى ودراسا  جديدة فى تنمية ملارا  اإلمالء فى ساير المراحس التعليمية.
 حدود البحث:

  . 6102/6161فى أتناء العا  الدراسى الحدود الزمانية:  -7
ن والمعاد  العديمرة مدرستى: رفاعة الطلطاو  اإلعدادية بني: الحدود المكانية -0

 اإلعدادية بنين ب دارة المعاد  التعليمية بمحاف ة العاهرة.
مررن تالميرر  الصرر  اثوس اإلعررداد ، عررددها عينررة عشرروايية  :يةالبشــر  ودالحــد -3

( تلمي  ا، ت  تعسيملا إلى مجموعة ضابطة وأ رر  تجريبيرة، وجراء  كمرا 011 
 يلى:

( 51اإلعداديرة بنرين، وعرددها  مجموعة ضابطة بمدرسرة رفاعرة الطلطراو   -أ
 تلمي  ا.

( 51مجموعة تجريبية بمدرسة المعراد  العديمرة اإلعداديرة بنرين، وعرددها   -ب
 تلمي  ا.

 برنرررامج قرررراي  علرررى إسرررتراتيجية مراقبررررة النمرررو المعرفررررى :يةالموضــــوع ودالحـــد -4
 K.W.L.A.H) يتضمن المحتو  اإلماليى ال   ت  ا تيارب فى ضوء الصورة ،

يررة لعايمررة ملررارا  اإلمررالء، وترر  تحديررد المحتررو  للمررادة التعليميررة كمررا ورد النلاي
فى  طة توزيل مرنلج اإلمرالء الصرادر عرن وزارة التربيرة والتعلري ، ووزع المرنلج 

 على أربل وحدا ، هدف  إلى تنمية ملارا  اإلمالء للتالمي  عينة البحى.
 منهج البحث:

راسة الن رية والمنلج التجريبى فى است دم  الباحتة المنلج الوصرى فى الد
 الدراسة التجريبية.

 التصميم التجريبى للبحث:
اعتمررررررد  الباحتررررررة علررررررى التصررررررمي  التجريبررررررى    المجمرررررروعتين: الضررررررابطة 
والتجريبية  حيرى تردرس المجموعرة الضرابطة بالطريعرة التعليديرة، وتردرس المجموعرة 

 (.K.W.L.A.H)النمو المعرفى إستراتيجية مراقبة التجريبية البرنامج العاي  على 
 أدوات البحث:

 قايمة ملارا  اإلمالء المناسبة لتالمي  الص  اثوس اإلعداد .  إعداد الباحتة(. -0
 ا تبار ملارا  اإلمالء لتالمي  الص  اثوس اإلعداد . إعداد الباحتة(. -6
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 مادة المعالجة التجريبية:
( فرى تنميرة K.W.L.A.Hمعرفى  برنامج قاي  على إستراتيجية مراقبة النمو ال
  تصمي  الباحتة(.ملارا  اإلمالء لتالمي  الص  اثوس اإلعداد .

 خطوات البحث:
 اتبعت الباحثة الخطوات التالية:

الدراسـات واألدبيـات التربويـة ذات الصـلة بموضـو   تدراسة نظريـة تضـم -أولا 
 ، وشملت:البحث

: "(K.W.L.A.Hلمعرفــى "المحــور األول )إســتراتيجية مراقبــة النمــو ا -7
نشررإلتلا ومراحررس تطورهررا ومرلوملررا، وأهرردافلا، ومراحررس   طرروا ( تنريرر ها، 

 ودور المعل  والمتعل  فى أتناء تطبيعلا، ومزاياها.
وأهميرة اإلمرالء، ، اإلمرالءمرلرو  المحور الثانى )فن اإلمالء ومهاراته(:  -0

تررر  حصررررها عنرررد وأسرررباب اث طررراء اإلمالييرررة، واث طررراء اإلمالييرررة الترررى 
تالميرررر  الصرررر  اثوس اإلعررررداد   عينررررة البحررررى(، وأسررررس ا تيررررار قطعررررة 
اإلمرررررالء، وا تيرررررار موضررررروعا  اإلمرررررالء، وأسرررررباب اث طررررراء اإلمالييرررررة، 

 وملارا  اإلمالء وأهمية تنميتلا(. 
 : تتضم تجريبيةدراسة  -اثانيا 
اد ، ترررر  قايمررررة ملررررارا  اإلمررررالء الالزمررررة لتالميرررر  الصرررر  اثوس اإلعرررردإعررررداد  -0

تررر  ، عرضرررلا علرررى مجموعرررة مرررن السرررادة ال برررراء والمحكمرررين  لحسررراب صررردقلا
 ومعترحاتل . إجراء التعديال  الالزمة فى ضوء  رايل 

ا تبار ملارا  اإلمالء لتالمي  الص  اثوس اإلعداد ، ت  عرضر  علرى إعداد  -6
  إجررراء التعررديالترر  ، مجموعررة مررن السررادة ال بررراء والمحكمررين  لحسرراب صرردق 

 ، ت  حساب تبات  بعد تطبيع  على عينة التبا .الالزمة فى ضوء  رايل 
تصرمي  البرنرامج المعترر  البرنرامج العراي  علرى إسرتراتيجية مراقبرة النمرو المعرفررى  -2

(K.W.L.A.H)  ، لتنميرررررة ملرررررارا  اإلمرررررالء لتالميررررر  الصررررر  اثوس اإلعرررررداد
يجيت ، زمنر ، المسررتلدفون وتحديرد  اللرد  منرر ، فلسررت ، أسسر ، محتررواب، إسرترات

  من (. وت   ل  من  الس دراسة:
 ما ت  التوصس إلي  من ملارا  اإلمالء لتالمي  الص  اثوس اإلعداد . -أ
 البحوى والدراسا  السابعة واثدبيا  المتعلعة بملارا  اإلمالء. -ب
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ى البحررروى والدراسرررا  السرررابعة واثدبيرررا  المتعلعرررة ببنررراء بررررامج قايمرررة علررر -جرررررر
 إستراتيجيا  ما وراء المعرفة.

ضبط البرنامج من  الس عرضة على مجموعة من السادة ال براء والمحكمين   -4
 للتإلكد من صدق  وسالمت  وصالحيت  للتطبيق.

إسرررررتطالعية  عينرررررة علرررررى عينررررة المعترررررر  برنررررامج لإجررررراء تجربرررررة اسرررررتطالعية ل -5
رحرررا  تتطلرررب التعرررديس، سرررلولة البرنرررامج وعرررد  وجرررود معت التعنرررين(  للتإلكرررد مرررن

ا للتطبيق.  وب ل  أصبح البرنامج صالح 
إعررررداد دليررررس المعلرررر   سررررت دا  البرنررررامج العرررراي  علررررى إسررررتراتيجية مراقبررررة النمررررو  -2

  لتنميررررررة ملررررررارا  اإلمررررررالء لتالميرررررر  الصرررررر  اثوس (K.W.L.A.H)المعرفررررررى 
مرن  اإلعداد ، ت  عرض  على مجموعرة مرن السرادة ال برراء والمحكمرين  للتإلكرد

اتساق وصحة  طوا  التدريس الموجودة ب ، وتر  عمرس التعرديال  الالزمرة فرى 
 ضوء  رايل .

اثوس مررررن تالميرررر  الصرررر  بطريعررررة عشرررروايية البحررررى اثساسررررية  عينررررةا تيررررار  -2
 مجموعتين: ضابطة وتجريبية.إلى  لا، وتعسيماإلعداد 

 تدريب المعلمين على العيا  بتنري  تجربة البحى. -2
تالميرر  المجمرروعتين: الضررابطة علررى    تبررار ملررارا  اإلمررالءق العبلررى التطبيرر -2

 .والتجريبية
التررردريس لتالميررر  المجموعرررة الضرررابطة بالطريعرررة التعليديرررة، وتررردريس البرنرررامج  -01

  مرادة المعالجرة ( K.W.L.A.Hالعاي  علرى إسرتراتيجية مراقبرة النمرو المعرفرى  
 ة.التجريبية(( لتالمي  المجموعة التجريبي

تالمير  المجمروعتين: الضرابطة على  بعد    تبار ملارا  اإلمالءالتطبيق ال -00
 .والتجريبية

ترر  ، تر  مناقشرتلا ترسريرها فرى ضروء فررو  البحرىا تر  رصرد النترايج وتحليللر -06
 البحى، والبحوى المعترحة. تعدي  توصيا 

 مصطلحات البحث:
 :(K.W.L.A.H)إستراتيجية مراقبة النمو المعرفى

وجعللرررا نعطرررة  ،السرررابعة مرررتعل تلرررد  إلرررى تنشررريط معرفررة ال ،إسررتراتيجية تعلررر  
فلررى إحررد   ،لربطلررا بالمعلومررا  الجديرردة التررى يتعلملررا  انطررالق أو محررور ارتكرراز

مجلررود الععلررى الوب لرر   مررتعل ،إسررتراتيجيا  الررتعل  النشررط التررى تعتمررد علررى تراعررس ال
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ى بعاء أتر المعلوما  فى  هن  فترة و ل  ي د  إل  إلى المعرفة توصسلل  والجسد 
 .(621.ص ،6102تما  وف اد،   طويلة.

 التعريف اإلجرائى:
إسرررتراتيجية تررردريس قايمرررة علرررى الرررتعل  النشرررط والررر اتى والبنرررايى، تلرررد  إلرررى  

تتمتررس فررى:  (،K.W.L.A.H) تنميررة ملررارا  اإلمررالء، وقايمررة علررى  مررس مراحررس
معرفررررة المكتسرررربة والتطبيررررق العملررررث للمعرفررررة المعرفررررة السررررابعة والمعرفررررة الجديرررردة وال

 المكتسبة، والمعرفة اإلضافية، وترصيس  ل  كاآلتى:
يحررردد فيلرررا التلميررر  مرررا يريرررد أن يعرفررر  عرررن ( K( :)Know) المرحلـــة األولـــى -

 الملارة اإلماليية.
يحررردد فيلرررا التلميررر  مرررا يريرررد أن يتعلمررر  عرررن  (W( :)What) المرحلـــة الثانيـــة -

 يية.الملارة اإلمال
يحرررردد فيلررررا التلميررر  مررررا تعلمررر  عررررن الملررررارة  (L( :)Learn) المرحلـــة الثالثــــة -

 اإلماليية.
ي كر فيلا التلمي  أمتلة وتطبيعا  على  (A( :)Application)المرحلة الرابعة -

 الملارة اإلماليية.
يحدد فيلا التلمي  مرا يسرتطيل أن يتعلمر  أكترر ( H(:)How)المرحلة الخامسة -

 ة اإلماليية.عن الملار 
 اإلمالء:
تحويس اثصوا  المسموعة المرلومة إلى رموز مكتوبة علرى أن توضرل هر ب  

الحرو  فى مواضعلا الصحيحة من الكلمة   ستعامة اللر  و لور المعنى المراد، 
 ثوهر وصرس إلير  الصرغار فرى تعلملر .تاإلمالء معياس را لمعرفرة المسرتو  الر    تعدو 

والحرررو   ،والتررى يجررب وصررللا ،  التررى يجررب فصررللان ررا  لغررو  موضرروع  الكلمررا
كانرر  مرررردة أ  أواللمررزة بإلنواعلررا الم تلررة سررواء  ،والحرررو  الترى تحرر   ،الترى تررزاد

والتنررروين ، وعالمررا  التررررقي  ،وترراء التإلنيرررى ،علررى أحرررد حرررو  اللرررين واثلرر  اللينرررة
برداس الحررو  ،وقلب الحركرا  الرتالى ،بإلنواع  ، لرال  العمريرةوا ،والرال  الشمسرية ،وان

 ،عاشور والحوامدة ملارة اإلصغاء إلى المضمون وم ارج الحرو . اإلمالء تطلب وت
 (065 .، ص6104
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 التعريف اإلجرائى:
فن لغوي كتابى، ووسيلة ملمة لتنمية التروة اللغوية للمتعل ، وتتطلب اإلمالء  

مييرررز برررين ملرررارا  أساسرررية، أهملرررا: التمييرررز برررين همرررزة العطرررل وألررر  الوصرررس، والت
الحرررررو  التررررى تكتررررب و  تنطررررق والحرررررو  التررررى تنطررررق و  تكتررررب، ورسرررر  اللمررررزة 

 المتطرفة، ورس  اللمزة المتوسطة.
 اإلطار النظري للبحث:

 (:(K-W-L-A-H إستراتيجية مراقبة النمو المعرفى -المحور األول
 نشأتها ومراحل تطورها:

إحررد  إسررتراتيجيا   ((K-W-L-A-H إن إسررتراتيجية مراقبررة النمررو المعرفررى 
يتطلب توضريح مرلرومث: المعرفرة، ومرا وراء  ما وراء المعرفة  وعلي  فالحديى عنلا

المعرفررة. ونجررد أن المعرفررة: نشرراط ععلررى رمررز  أو تمترريال  ععليررة لمنبلررا  تمرر  
معالجتلررررا فررررى الواقررررل، وهررررى ناتجررررة عررررن عمليررررة أو أنشررررطة  اصررررة: كررررالتعل  وحررررس 

أمررا  (؛Dunlosky & Metacalfe, 2009, P.3المشرركال  والمنطررق والرر اكرة.  
مصطلح ما وراء المعرفة فلرو يعبرر عرن وعرى المرتعل  وفلمر  لنروع وطبيعرة المعرفرة 
وطريعررة اكتسررابلا، وقدرترر  علررى توجيللررا، واسررت داملا فررى إطررار المحتررو  الدراسررى، 

، 6112العررردس وعبرررد الوهررراب، ويررر د   لررر  إلرررى زيرررادة العررردرة علرررى حرررس المشررركال . 
 (. 026ص.

 وراء مرا لمرلرو  رييسرين مكرونين (Wilen,Phillips.1995) مرن كرس حرددو  
 الملمرة  رالس المعرفرث بسرلوك  مرتعل ال وعرى بر ، ويعصرد الروعث: وهمرا المعرفرة
 عنلرا، يعرفر  بمرا الروعثو  التعليميرة، الملمرة مرن باللرد  الروعث ويتضمن ،التعليمية

 الترث والملرارا  سرتراتيجيا اإلب الروعثو  معرفتر ، إلرىاحتيراج  فرث هرو بمرا الروعثو 
 الت طريط علرى مرتعل ال قردرةوالمكرون الترانى هرو السرلو ، ويعصرد بر   .الرتعل  تيسرر
 ممارسة على قدرت  وك ل  تواجل ، التث الصعوبا  ومعالجة تعلم ، ستراتيجيا إل

 .لسلوك  ال اتث والضبط المراجعة أشكاس
يررة هرررى اإلجرررراءا  الترررى ترررت  وبنرراء عليررر   يمكرررن اعتبرررار اإلسرررتراتيجية المعرف 

إلحرررررداى تعرررررد  نحرررررو إنجررررراز اثهررررردا   أمرررررا إسرررررتراتيجيا  مرررررا وراء المعرفرررررة فلرررررى 
اإلجرررراءا  الترررى ترررت  لمراقبرررة التعرررد  فرررى اإلسرررتراتيجيا  المعرفيرررة. وتعرررد إسرررتراتيجية 
مراقبرررة النمرررو المعرفرررث إحرررد  إسرررتراتيجيا  مرررا وراء المعرفرررة، وتجررردر اإلشرررارة إلرررى 
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سررتراتيجية مررا وراء المعرفررة  فرراثولى يسررت دملا التررقررة بررين اإل سررتراتيجية المعرفيررة وان
 المتعل  لتحعيق هد  معرفث  أما التانية فيست دملا للتإلكد من تحعق اللد . 

ســتراتيجية  إحررد  إسررتراتيجيا   ((K-W-L-A-H مراقبــة النمــو المعرفــي وا 
لية التعل ، وقادر ا على التعل  النشط التى تجعس المتعل  أكتر فاعلية ومشاركة فى عم

اسررت دا  إمكاناترر  وقدراترر  واسررتعدادات  فررى تلرر  العمليررة، وتتكررون مررن مجموعررة مررن 
ال طررروا  المن مرررة والمتتاليرررة والمتكاملرررة، وهرررى إحرررد  إسرررتراتيجيا  بنررراء المعنرررى 

ستراتيجيا  ما وراء المعرفة.  وان
"جراهرا  ا ، حينمرا اسرت دمل 0221عرا  وترجل أصوس تل  اإلستراتيجية إلى  

"Graham.W.Dettick" مجموعرة  لر  العرال  حيى قد    للتعل  النشط  ستراتيجيةك
البناييررة التررث ترجررل أصرروللا إلررى الن ريررة سررتراتيجيا  التدريسررية العايمررة علررى مررن اإل
تكررروين المعرفررررة، ترررر    ، وأطلرررق عليلررررا إسررررتراتيجيةPiaget) )0224""بياجيرررر  أفكرررار

 ، حررراف  .ا مرررن أنمو جرررة لحرررس المشررركال جرررزء    Mason"0226" "جعللرررا "ماسرررون
 .(024 ص. ،6112
  فررى 0222 عررا ( K-W-L)( فررى صررورتلا اثولررى (Ogelوقرردمتلا "أوجررس"  

مشرررروع التطررروير الملنرررى فرررى الكليرررة الوطنيرررة للتعلررري  بالو يرررا  المتحررردة اثمريكيرررة، 
بعررد متمتلررة فررى تررالى عمليررا ، وهرردف  إلررى تنشرريط عمليررا  التركيررر قبررس وأتنرراء و 

العراءة، ومساعدة المتعلمين على بناء المعنى وتكوين ، وتتمتس تل  العمليا  التالى 
 فى:
، يحدد فيلا المتعل  ما (?What I Know)ار، وهى ا تصK):  المرحلة األولى -

 علرى متعلمرينال لمسراعدة  اسرتطالعية  طروة وهرث يعرف  عرن موضروع الرتعل  
 .سابعة معار و  معلوما  من التعل  موضوع عن يعرفون  ما استدعاء

يحردد (، ?What I Want to Know، وهرى ا تصرار W)  المرحلـة الثانيـة: -
 المعل  يزيد ال طوة ه ب وفث فيلا المتعل  ما يريد أن يعرف  عن موضوع التعل ،

 تعلمر ، فرث يرمبرون مرا وتحديرد تعريرر علرى ويسراعده  ،لمتعلمرينا دافعيرة مرن
 ون عن ، ويرمبون فى اكتشاف .باإلضافة إلى تحديد ما يبحت

يحردد فيلرا المرتعل   (،?What I Learned، وهرى ا تصرار I):  المرحلة الثالثـة -
 سربق اممر اإلفادة مد  لبيان تعويمث  س اس وهو ما تعلم  عن موضوع التعل ،

 تعلمروب مرا تعيرين علرى متعلمرينال مسراعدة ويسرتلد  السرابعتين، ال طوتين فث
 (.Chen,2005  .عالموضو  ه ا عن بالرعس
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، أنمو جررا فعررا   NCRL,1995))ترر  قررد  المركررز اإلقليمررث الشررمالى للتعلرري   
للتركير النشط وتنمية ملارا  الرل ، وجعس تلر  اإلسرتراتيجية متضرمنة عمليرة رابعرة 

وتتمتررس تلرر   (،(H-W-L-Hتجعللررا ضررمن إسررتراتيجيا  مررا وراء المعرفررة  لتصرربح 
 المرحلة الرابعة فى:

- H)):  هرى ا تصرار وHow Can I Learn More?،)  ويحردد فيلرا المرتعل  مرا
، (Fengjuan, 2010, P. 79)يسررتطيل أن يتعلمرر  أكتررر عررن موضرروع الررتعل . 

 الرتعل  مرن مزيرد علرى الحصروس فرث متعلمرينال مسراعدة إلرى ال طوة ه ب وتلد 
 هر ا عرنراتل   بر وتعمرق معلومراتل ترري ت أ رر  مصرادر فث والبحى كتشا  او 
 ) 650ص. ،6104عطية، (موضوع.ال

 مجموعرة"بإلنلرا(  (K.W.L.Hإسرتراتيجية( 02، ص6106،الجلروري   وعررّ  
 معلومرررا  مرررنمرررتعل  ال لرررد  عمرررا  تسرررا   طرررر  علرررى تعرررو  الترررث اإلجرررراءا  مرررن

 عالقرا إلى  الر ي   الموجودة العالقا  وتحويس إلي ،توصس ي أن يجب وما و برا ،
 تنشرريط بلررد   الم تلرررة الشرركلية المن مررا  دا اسررت   ررالس مررن مكانيررة أو بصرررية
 والعمليررررا  باثنشررررطة العيررررا  وبعررررد وأتنرررراء قبررررس المعرفررررة وراء ومررررا التركيررررر عمليررررا 
 ". الرل  وتعميق التحصيس لتحسين  الت طيط فث والمساهمة الم تلرة، المعرفية
 تسرل  الترث المعرفرة وراء مرا سرتراتيجيا إ مرنK.W.L.H)  إستراتيجية  وتعد 

 بالمعلومررا  لربطلررا  انطررالق نعطررة وجعللررا ،لمتعلمررينل السررابعة المعرفررة تنشرريط فررث
 وقدرتر  بنرسر متعل  ال تعة من وتزيد المعروء، النص أو الموضوع فث الواردة الجديدة
 ،) 052، ص.6112والردليمث، اللاشرمث( اتي را عملر  ويعرّو  ويراقرب ي طط أن على
 تعمرس فلرث وبعردب،ير  أتنا وفرثالموضروع  قبس متعلمينال تركير إتارة  الس من و ل 
، 6102نوفرررس،و  جرررادوأبرررو  (المسرررتعس والتركيرررر اثسررريلة طرررر  عمليرررة تعزيرررز علرررى
 وتنميررة للحعررايق والمعلومررا  المررتعل  درا ان و  سررتيعابوا  الرلرر  يزيررد ممررا(  65ص.
 .المحدد الموضوع حوس الوعث
حيرررى   ت،عرررد  لررر     وتركرررز تلررر  اإلسرررتراتيجية علرررى إيجابيرررة المرررتعل  ونشررراط 

لر  حصوس عليلا فى إطار و يرث يتيح إلى الوج  ي،  إنما  بطريعة مباشرة المعلوما 
تررارة ان التجريرب والمالح ررة والتركيررر وا سرتنتاج، كمررا أنلررا تعمررس علرى انتبرراب المررتعل  و 

، وتلررررد  إلررررى (242.، ص6102عبرررراس، و نحررررو التعل . جررررواد  وتحريررررزباهتمامرررر  
 السابعة وربطلا بالمعلوما  الجديدة. تنشيط معرفة المتعل 
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-K-W-Lوقد أتب  عديد من البحوى والدراسا  السابعة، فاعلية إستراتيجية  

H) ) ، التررى أتبترر  6106بمراحللررا اثربعررة فررى الترردريس، ومنلررا دراسررة  الجلررور )
 فاعليتلا فى تنمية الرل  العميق للمراهي  الريزيايية وملارا  ما وراء المعرفة لطرالب

( الترى أتبتر  6105الص  التامن اثساسى بسلطنة عمان، ودراسة  أحمد ونعمرة، 
فاعليتلررررا فررررى تنميررررة ا سررررتيعاب العرايررررى لطررررالب الصرررر  اثوس المتوسررررط، ودراسررررة 

( التررى أتبترر  فاعليتلررا فررى تنميررة الرر ا  والدافعيررة للررتعل  والتحصرريس 6105 نصررار، 
برراهي ،فى مرادة العلرو  لتالمير  المرحلرة اإلعداديرة،  ( 6102ودراسرة  جرابر وحسرن وان

الترررى أتبتررر  فاعليتلرررا فرررى تنميرررة ملرررارا  مراقبرررة الرلررر  لتالميررر  المرحلرررة ا بتداييرررة، 
( التررى أتبترر  فاعليتلررا فررى تنميررة ملررارا  مررا وراء المعرفررة 6102ودراسررة  عبررد ا ،

( 6102والعدرة علرى حرس المشركال  لطالبرا  جامعرة العصري ، ودراسرة  أبرو عبراس،
تى أتبت  فاعليتلا فى تنمية ا ستيعاب العرايى والدافعية إلى تعل  اللغرة اإلنجليزيرة ال

( التررررى أتبترررر  فاعليتلررررا فررررى تنميررررة 6102فررررى جامعررررة العصرررري ، ودراسررررة  الشرررربيبية،
ملرررررارا  الرلرررررر  العرايررررررى لطررررررالب الصررررر  السررررررابل اثساسررررررث، ودراسررررررة  مصررررررطرى 

اب نصرروص الحررديى الشررري  ( التررى أتبترر  فاعليتلررا فررى اسررتيع6102والعحطررانى،
لطالبررررا  الصرررر  التالررررى المتوسررررط بمدينررررة الريررررا ، ودراسررررة  عيسررررى والعتيبررررث، 

( التررى أتبترر  فاعليتلررا فررى تنميررة العرري  ال لعيررة والرروعى بلررا فررى مررادة السرريرة 6102
( الترى أتبتر  فاعليتلرا 6102النبوية لتلمي ا  المرحلة ا بتدايية، ودراسة  الغريبرى، 

ا  مررا وراء المعرفررة والتحصريس الدراسررى فررى معررر التعافررة اإلسررالمية فرى تنميررة ملرار 
( الترى أتبتر  فاعليتلرا 6102 ،عتمانلطالبا  كلية التربية بجامعة شعراء، ودراسة  

فى تنمية ملرارا  التركيرر الناقرد وا تجراب نحرو ملنرة التردريس لطرالب الردبلو  العرا ، 
فررى تنميررة الملررارا  البدنيررة، ودراسررة ( التررى أتبترر  فاعليتلررا 6102 ودراسررة  محمررد،

( التى أتبت  فاعليتلا فى تحصريس مرادة السرنة النبويرة لطرالب كليرة 6102  ربابعة،
( التى أتبت  6161الشريعة والدراسا  اإلسالمية بجامعة العصي ، ودراسة  ب ي ، 

  .فاعليتلا فى تنمية ملارا  التدريس والمسيولية ا جتماعية لطالب الدبلو  العا 
التطبيعرررررا   A)  (  طررررروة6112كرررررس مرررررن  عطيرررررة وصرررررالح، وقرررررد اسرررررت د   

في تدريس  ك ستراتيجية  (K.W.L.A)  لتصبح (K.W.L) باإلضافة إلى ال طوا 

، و لر  تالميد  المرلةد  اتاتراةيد لتنميد  التاالدو إلادادرال الرساضدي ؛ لالرساضيات
وأضررا  كررس  عليتلررا.ثهميررة التطبيعررا  فررى ترردريس مررادة الرياضرريا ، وترر  إتبررا  فا

  طررروة  امسرررة إلرررى إسرررتراتيجية مراقبرررة النمرررو المعرفررررى (6102 فررر اد،تمرررا  و  مرررن 
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(K.W.L.H)  وهرررررررى  طررررررروة التطبيعرررررررا ، ويرمرررررررز إليلرررررررا برررررررالرمز  (A لتصررررررربح ،
(K.W.L.A.H)، .وتعبر تل  ال طوة عن التطبيق العملى للمعرفة المكتسبة 

 مفهومها:
، حديتررة إسررتراتيجية(K.W.L.A.H) فررىمراقبررة النمررو المعر  إسررتراتيجية تعررد 

 طرروة  إليلررا أضرري  حيررى   (K.W.L. H) إسررتراتيجية مررنوأشررمس وأكترر تطررور ا 
 علرى تعرو  لحرداتتلا، وثنلرا  سرتراتيجيةاإل هر ب الباحترةواست دم    A)   التطبيعا 
وفرررى ، لمراحرررس بعامرررةا جميرررل فرررثن متعلمررريال مرررل تتناسرررب ، وأنلرررامتكاملرررة  طررروا 

برررا  السررابعة، ال  وترر كر اسررترجاع علررى تعررو  وكرر ل اديررة ب اصررة، المرحلررة اإلعد
 جدا فى تدريس اإلمالء.، وهى  طوة ملمة (A) وتضمنلا  طوة التطبيعا 

وجعللرررا  ،السرررابعة مرررتعل تلرررد  إلرررى تنشررريط معرفرررة ال ،إسرررتراتيجية تعلررر وهرررى  
فلررى  ،لربطلررا بالمعلومررا  الجديرردة التررى يتعلملررا  أو محررور ارتكرراز نعطررة انطررالق

مجلررود الوب لرر   مررتعل إحررد  إسررتراتيجيا  الررتعل  النشررط التررى تعتمررد علررى تراعررس ال
إلرى بعراء أترر المعلومرا  فرى  هنر  فتررة   لر  وير د  ،إلرى المعرفرة توصرسلل  الععلى
 (621.ص، 6102تما  وف اد،  طويلة.

ن مركرس مرا لدير   مرتعل حيرى يسرجس ال  ستراتيجيا  التعل  البنايىإوهى إحد  
ترر  يعرررر ويسررجس مررا يحتاجرر  فررى ضرروء مررا يطرحرر   ،مررا  سررابعة عررن الموضرروعمعلو 

تر  يسرجس أهر  التطبيعرا   ،وبعرد  لر  يسرجس مرا تعلمر  بالرعرس ،المعل  من معلوما 
ويمكرن أن ، ت  يسجس كي  يمكن  معرفة المزيرد عرن موضروع الرتعل ، على ما تعلم 

مرا يتطلبر  الموقر   يت   ل  فى شكس فرد  أو فى مجموعا  ين ملرا المعلر  حسرب
 التعليمى.

 :(K.W.L.A.H)أهداف إستراتيجية مراقبة النمو المعرفى
هردف  تلر  اإلسرتراتيجية إلرى تنميرة ملررارا  اإلمرالء فرى اللغرة العربيرة لتالميرر  

 الص  اثوس اإلعداد ، و ل  فى ضوء البرنامج المعتر .
فــى  (K.W.L.A.H)مراحــل )خطــوات( تنفيــذ إســتراتيجية مراقبــة النمــو المعرفــى

 ضوء البرنامج المقترح؛ لتنمية مهارات اإلمالء لتالميذ الصف األول اإلعدادى:
قا  المعل  بتوضيح مراحس اإلستراتيجية فى صورة م طط  جدوس( يحتو  على  -0

 المراحس ال مس لإلستراتيجية، كما هو بالجدوس التالى:
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 (0جدوس  
 (K.W.L.A.Hفى   طوا  تطبيق إستراتيجية مراقبة النمو المعر 

ما ا تعرر  عرن 
الملررررررررررررررررررررررررررررررررررررررارة 
اإلمالييرررررررررررررررررررررررررة؟ 
 المعرفرررررررررررررررررررررررررررررررة 

 السابعة(

مرررررررررررا ا تريرررررررررررد أن 
 تعرررررررررررررررر  عرررررررررررررررن
؟ الملارة اإلمالييرة
  المعرفة الجديدة(

مرررررررررررررا ا تعلمررررررررررررر  
 بالرعررررررررررررررس عرررررررررررررررن
؟ الملارة اإلمالييرة

 المعرفررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة 
 المكتسبة(

مررا التطبيعررا  علررى 
الملرررررررارة اإلمالييرررررررة 

 التى تعلمتلا؟
 التطبيرررررررق العملرررررررث 

 لمكتسبة( للمعرفة ا

كيرررر  يمكنرررر  تعلرررر  
المزيرررد عرررن الملرررارة 

 اإلماليية؟
  المعرفة اإلضافية(

............... ................ ................ ................ ............. 
طلررررب المعلرررر  مررررن كررررس تلميرررر  كتابررررة مررررا يعرفرررر  بالرعررررس عررررن موضرررروع الملررررارة  -6

 اإلماليية.
  السرابعة ال اطيرة الترى يعرفلرا التلمير  عرن الموضروع تصحيح المعلر  المعلومرا -2

  إن وجد ( ، و ل  قبس أداء اثنشطة والعراءة والبحى.
طلررررب المعلرررر  مررررن كررررس تلميرررر  كتابررررة مررررا يريررررد أن يعرفرررر  عررررن موضرررروع الملررررارة  -4

اإلمالييرررة، ويمكرررن أن يكترررب كرررس تلميررر   لررر  فرررى صرررورة مجموعرررة مرررن اثسررريلة 
 دراستل  للموضوع.يجيب المعل  عنلا فى أتناء 

طلب المعل  من كس تلمي  أداء مجموعرة مرن اثنشرطة وبعر  العرراءا  والبحرى -5
عن المعلوما    كتساب الملرارة اإلمالييرة، ويجيرب كرس تلمير  عرن أسريلت  مرن 

  الس اثنشطة وبحت  وقراءات  عن الموضوع
رة طلررررب المعلرررر  مررررن كررررس تلميرررر  كتابررررة مررررا تعلمرررر  بالرعررررس عررررن موضرررروع الملررررا -2

اإلماليية، مناقش ا كس تلمي  المعلومرا  الجديردة الترى اكتسربلا، مالح  را اثسريلة 
 التى ل  تت  اإلجابة عنلا.

 بمرابالرعرس مر  ماتعل موازنة  الس من ، تعلم لما اتى   تعوييعو  التلمي  ب جراء  -2
 موازنرة ، تر عنلرا جابرةعر  اإلي ل  التث اثسيلة  كر تعلم ، مل فث يرمب كان
و لرر  لمعرفررة مسررتو  تعدمرر  فررى الملررارة اإلمالييررة، ، يعرفرر  كرران بمررامرر  تعل امرر

 و ل  يت  من  الس:
 .الموضوع من  تعلم ما أه  تل يص– أ
 ت  تعلم . لماي ا شرلا عرض    كس تلمي  عدي -ب

 يكتب كس تلمي  أمتلة م تلرة لكس موضوع إماليى تعلم . -2
زيد من مواد التعل  وا كتشرا  والبحرى فرى يساعد المعل  التلمي  على معرفة الم -2

مصررادر أ ررر  كمحركررا  البحررى الم تلرررة  حتررى تنمررى معرفترر  وتعمررق  براترر  
 عن الموضوع اإلماليث. 
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( K.W.L.A.H) إستراتيجية مراقبـة النمـو المعرفـى تطبيق أثناءفى  المعلم دور

 :فى ضوء البرنامج المقترح
 . الجديد للتعل  كمنطلق السابعةمتعلمين ال معار الكش  عن  -0
مصرررحح ث طررراء المتعلمرررين المرتبطرررة بمعرررارفل  السرررابعة قبرررس بنررراء معلومرررا   -6

 جديدة.
 .التعاونث التعل  سما  وفق للعمس صغيرة مجموعا  إلىمتعلمين ال تعسي  -2
موجرررر  وم طررررط ومررررن   لمعررررار  المتعلمررررين ضررررمن م طررررط ن ررررامث متكامررررس  -4

 وّفعاس.
 .ال هنث العص  وأسلوب المناقشةة طريعلمين من  الس تركير المتع استتارة -5
  رررررالس مرررررنتل  مشرررررارك وتإلكيرررررد جديررررردة أفكرررررار طرررررر علرررررى المتعلمرررررين  تشرررررجيل -2

 .المجموعا  التعاونية
 .المنشود للتعل  تحعيعل  مد ل  ومعوّ متعلمين، أداءالعلى  مشر  -2
تعلر   عصر   هنرى،  المناسربة التردريس طررق بواسرطةموضوع اإلمالء  عر  -2

 تعاونى، مناقشة وحوار، التعل  لإلتعان(  لتنمية الملارا  اإلماليية المطلوبة.
 وسررايس بصرررية، وسررايس سررمعية، وسررايس( المسرراعدة التعليميررة الوسررايس اسررت دا  -2

 بصرية(. سمعية
 K.W.L.A.H))إستراتيجية مراقبة النمو المعرفى  تطبيق أثناءمتعلم فى ال دور

 :ترحفى ضوء البرنامج المق
 يعرأ النصوص اإلماليية جيدا، ويستوعب العواعد اإلماليية الموجودة بلا. -0
 يطر  اثسيلة التى تلبى احتياجات  المعرفية المبنية على المعرفة السابعة. -6
 يتدرب على ممارسة التركير التعاونى مل زمالي  فث نرس المجموعة. -2
ا العص  ال هنى. -4  يناقش المعل  مست دم 
يعررر مرا تعلمرر  بالرعرس عررن موضروع اإلمرالء، ويسررتمر فرث البنرراء المعرفرى لديرر   -5

 من  الس توليد أسيلة جديدة.
فى ضوء  K.W.L.A.H))إستراتيجية مراقبة النمو المعرفى  تطبيقمزايا 

 :البرنامج المقترح
 الرررر اتثو البنررررايى  الررررتعل  مبرررردأ وت كررررد، التعليمررررة العمليررررة محررررورمررررتعل  ال تجعررررس -0

 .والنشط
 .التعل  بنية فث كبير تعد  تحعيق من المتعل  تمكن -2
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تسررل  فررى مسرراعدة المتعلمررين علررى بنرراء المعنررى وتن رري  المعلومررا  وت زينلررا  -2
 واستدعايلا.

 .للمتعلمين السابعة المعرفة تنشط -4
تنمررررى لررررد  المتعلمررررين العرررردرة علررررى جمررررل البيانررررا  والمعلومررررا  مررررن مصررررادر  -5

 م تلرة.
 ية المراقبة ال اتية للتعل .تنشيط عمل -2

ــــة مــــن المحــــور ــــى اســــتفادة الباحث ــــة النمــــو المعرف  األول: إســــتراتيجية مراقب
(K.W.L.A.H:) 

استراد  الباحتة مما ت  عرض  فى  ل  المحور، وقام  بتو ير  فرى بحتلرا، 
 وتمتل  تل  ا سترادة فى اآلتى:

احرررس ال مرررس فرررى تلررر  تإلكيرررد البحررروى والدراسرررا  السرررابعة ضررررورة اسرررت دا  المر  -0
 اإلستراتيجية.

تحديد اثنشرطة التراعليرة الترى سرو  يعرضرلا المعلر  علرى المتعلمرين فرى أتنراء  -6
 (.Aمرحلة التطبيعا  

 تحديد اثسيلة التى سو  يعو  المعل  بطرحلا على المتعلمين  ستتارة تركيره . -2
جرررة التجريبيرررة تحديرررد فلسررررة الرررتعل  الترررى تررر  علرررى أساسرررلا تصرررمي  مرررادة المعال -4

  البرنامج المعتر (، وتمتل  فى فلسرة التعل  ال اتى والنشط والبنايى.
تحديرررد ن ريرررة الرررتعل  الترررى تررر  علرررى أساسرررلا تصرررمي  مرررادة المعالجرررة التجريبيرررة،  -5

 وتمتل  فى الن رية البنايية التراعلية.
 تحديد اثسس التى سو  ي،بنى عليلا البرنامج المعتر . -2
دور المررتعل  فررى أتنرراء تطبيررق البرنررامج العتررر  العرراي  علررى تحديررد دور المعلرر  و  -2

 .K.W.L.A.H))إستراتيجية مراقبة النمو المعرفى
المسرررت دمة فرررى أتنررراء اسرررت دا  إسرررتراتيجية مراقبرررة النمرررو  التررردريس طررررقتحديرررد  -2

وتمتلررررر  فرررررى الرررررتعل  التعررررراونى والعصررررر  الررررر هنى  ،K.W.L.A.H) المعرفرررررى
 والحوار والمناقشة.

ثنشطة المصاحبة واإلترايية التى تضمنلا الببرنامج المعتر  العراي  علرى تحديد ا -2
 حتى يتميز بالتراعلية. ؛K.W.L.A.H)  إستراتيجية النمو المعرفى

تحديرررررد طريعرررررة التغ يرررررة الراجعرررررة الروريرررررة بالنصررررروص اللغويرررررة  ا  المتيررررررا   -01
 اإللكترونية المتنوعة.
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أتنرراء البرنرررامج العررراي  علرررى إسرررتراتيجية تحديررد وسرررايس التعررروي  المسرررت دمة فرررى  -00
 .K.W.L.A.H) مراقبة النمو المعرفى

 المحور الثاني: فن اإلمالء ومهاراته:
 مفهومه وأهميته:

إن اإلمررالء فرررع مررن فرررو  اللغررة العربيررة، ي ررتص بصررحة الكتابررة مررن حيررى  
يسرت د  (. و 214، ص.6112الصورة ال طية، أ  رسرملا بشركس صرحيح.  مرلرح، 

  اإلمرالء فرى التواصرس مرل ميررب ومررل تراتر ، ويرزودب هر ا الررن ب بررا  جديرردة المرتعل
تعمس على تنمية قدرات  الععلية والت وقية، ويترير  ل،غوي را مرن  رالس المررردا  الجديردة 
ررا  سررن ا سررتماع، وي،عررد معياس  واثنمرراط اللغويررة الم تلرررة، ويعررودب دقررة المالح ررة وح،

، ويسرراعدب علررى تسررجيس مررا لديرر  تعليمررثمسررتو   إليرر  المررتعل  مررن توصررسلعيرراس مررا 
 من أحداى ووقايل. 

ا والكلمرا  اإلمالء إلى تدريب المتعلمين على رس  الحرو  فن ويلد    رسرم 
ا  ، وتعليمرر  اسررت دا  عالمررا  الترررقي ، تطابع ررا مررل مررا اترررق عليرر  أهررس اللغررةصررحيح 

وتردريب الحرواس اإلمالييرة  وتعويدب الدقة والن ا  وا نتبراب والترتيرب وقروة المالح رة،
اإلنصا ، واإلسلا  فى تحعيرق الو يررة اثساسرية للغرة وهرى و على اإلجادة واإلتعان 

بمررا عطعرة اإلمررالء الوفعرررا ، وتحعيرق فلرر   سررطورجمرس و الرلر ، وتن رري  الكتابرة فررى 
، وتنميرررة ملرررارة الكتابرررة تضرررمن  مرررن حعرررايق ومعلومرررا  ومعرررار  و بررررا  وتعافرررا 

ده  السررررعة فرررى كتابرررة مرررا يسرررتمعون إليررر  بدقرررة ووضرررو ، وتررردريب بتعويررر للمتعلمرررين
بررررين معرررراطل الكلمررررا  و بررررين تمييررررز الحاسررررتث السررررمل والبصررررر ترررردريب ا يسرررراعد علررررى 

إلشررررركاللا وحركاتلرررررا، وتررررردريب اليرررررد وعضرررررالتلا علرررررى الحركرررررا  الدقيعرررررة بالحررررررو  
يعلررا، وقيرراس المتناسررعة، وتنميررة التررروة اللغويررة عنررد المتعلمررين وتوسرريل  بررراتل  وتنو 

تل  علرررى الكتابرررة الصرررحيحة، ومرررد  تعررردمل  فيلرررا ومعرفرررة مسرررتواه  اإلماليرررى  اقررردر 
 .المناسبة  ت ا  الوسايس العالجية

 أسباب األخطاء اإلمالئية:
ووقرل فرى كلمرا   متعلمرينات   ال طرإل اإلماليرى صرور ا م تلررة فرى كتابرا  ال 

قلررب الحركررا     اث طرراء:معينررة وتركررز فررى وسررط الكلمررة و  رهررا، ومررن أمتلررة تلرر
برررررداس الحررررررو ، و الرررررتالى ، الحررررررو  الترررررى يجرررررب أن ترررررزاد بعررررردها اصرررررطالحا ، و ان

ترجل اث طراء و الكلما  التى ترصس عما بعردها.، و الكلما  التى توصس بما بعدهاو 
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شررريوع ال طرررإل اإلماليرررى برررين  ىاإلمالييرررة إلرررى أسرررباب وعوامرررس متشرررابكة تعمرررس علررر
 :فى ، تتمتستل  اثسبابو التالمي  
 تصل بالمعلم، وتتمثل فى:أسباب ت

 ،اثعجرا  "الرنعط" :مترس ،همراس ميررب، وان تركيز بع  المعلمين على ال طإل البارز -
 والتاء المربوطة. ،والمد ،الوصسأل  العطل و  ةوهمز 

الصرو  ميرر المناسررب  حيرى نطعرر  ميرر الواضرح للمرررردا  والحررو  والمبالغررة  -
، فرررى حالرررة الرررال  الشمسررريةكمرررا الحررررو  تضرررعي   ب، وعرررد  تإلكيررردلافرررى إشرررباع

 .واست دا  المد دون داع، والنطق الغام  للكلما 
 عد   برة المعل  بطرق التدريس الرّعالة. -
 عد  ا هتما  بالنطق الصحيح للحرو  والكلما .-

 ، وتتمثل فى:المتعلمتصل بأسباب ت
ا  لمتعل عد  قدرة ا - ا.على التمييز بين الحرو  المتشابلة رسم   وم رج 
 الضع  الشديد فى العراءة. -
فرى   حرو  الكلما  باثصابل وسرعة التعب التى تالزمرالمتعل  الميس إلى تتبل  -

 الكتابة.
 التردد فى الكتابة وتكرار كتابة الكلمة.ال و  من ال طإل و  -
حاسررتى : السررمل والبصررر  ممررا يترتررب عليرر  ضررع  العرردرة علررى التمييررز ضررع   -

 .بين الحرو 
  من الضغوط اثسرية ينكالتردد وال و  وا رتبا  الناتج :عد  التبا  ا نرعالى -

 فى أتناء عملية الكتابة. متعل ي تر على انتباب ال مما
 المكتوبة، وتتمثل فى:العربية بخصائص اللغة  أسباب تتصل

 ا تال  صورة الحر  با تال  موضع  فى الكلمة. -
 وصس الحرو  وفصللا. -
 ع  العواعد اإلماليية بالعواعد النحوية.ارتباط ب -
تشررراب  بعررر  الحررررو  العربيرررة مرررن حيرررى الرسررر  ووجرررود حررررو  منعوطرررة وميرررر  -

 منعوطة.
الشكس فى اللغة العربية أ  وضل الحركا  العصار علرى كرس حرر  مرن حررو   -

 الكلمة.
  تعدد العواعد اإلماليية وا تال  وجلة الن ر فيلا. -
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 ارج.تعارب اثصوا  والم  -
 تنطق و  تكتب والتى تكتب و  تنطق. وجود بع  الحرو  التى  -

 التدريس، وتتمثل فى:أسباب تتصل بعملية 
فرى كلمرا  مرتعل  تعرو  علرى ا تبرار ال ،تدريس اإلمالء يعو  على طريعرة ا تباريرة -

 ل .لة وبعيدة عن العاموس الكتابى صعبة ومطوّ 
 العربية والمواد الدراسية.اإلمالء   يرتبط برروع اللغة موضوع  -
 اإلمالء. دفاترأ طاء اإلمالء يعتصر عالجلا على ما يعل فى  -
 لعواعد اإلمالء يلتز  ب  المعل  والمتعل . محتو  محددعد  وجود  -
وقو  طريعة تدريس اإلمالء عند حد إمالء العطعة من جانب المعل  دون تحديد  -

عطاء التدريب المتصس و العاعدة وشرحلا   بتل  العاعدة.ان
 قلة التدريب على الربط بين الرموز ود  تلا. -
 التلاون فى تنمية العدرة على ا ستماع الدقيق. -
 إهماس أسس التلجى السلي  وعد  تصويب اث طاء مباشرة. -
 فى تصويب ال طإل. متعل عد  مشاركة ال -
 عد  تمتيس الطوس المناسب للحركا  الطواس والعصار. -

 بالمناهج، وتتمثل فى: لأسباب تتص
تنتلرى مرل نلايرة الصرر   ءإلرى دراسرة اإلمرال مرتعل افتررا  المنراهج أن احتيراج ال -

 التانى اإلعداد .
 اللغة العربية.منلج قلة نصيب اإلمالء فى  طة تدريس  -
 .اثنشطةفى أو اإلمالء  موضوعا الكتابة سواء فى  مجاس التدريب على قلة -

 :عند تالميذ الصف األول اإلعدادي ى تم حصرهااألخطاء اإلمالئية الت
 عد  التمييز بين همزة العطل وأل  الوصس. -
 .كتابة حرو  تنطق و  تكتب -
 نطق.و  ت تكتبكتابة حرو  عد   -
ا. - ا لغويا صحيح   عد  رس  اللمزة المتطرفة رسم 
ا. - ا لغويا صحيح   عد  رس  اللمزة المتوسطة رسم 

 الء:اإلم فقرةأسس اختيار 
هررردا  اثتسررراعد علرررى تحعيرررق لمرررتعل   لل مريررردةيرررت  ا تيارهرررا بطريعرررة واعيرررة و 

 ، ويت  ا تيارها بناء على اثسس التالية:سلوكيةالتربوية ال
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 الجانب المعرفى:
، وتمردب برإللوان مرن التعافرة وال بررة مرتعل أفكرار ال تترريأن تشمس معلوما  مشوقة  -

 والعصص واث بار المشوقة.
 غوى:الجانب الل

وميرر  ،و  مجراس فيلرا للمررردا  اللغويرة الصرعبة ،أن تكون لغتلا سرللة ومرلومرة -
المستمد من قرراءاتل  وكتابراتل  وتعبيرراتل  للمتعلمين عاموس اللغوي البعيدة عن 

 الشروية والتحريرية.
إلررى  سرربعةتررراو  مررن تو ، مررن حيررى الطرروس والعصرررمتعلمررين أن تكررون مناسرربة لل -

 ا.سطر   تالتة عشر
 .متعلمينن ه ا مل صغار المن موضوعا  العراءة، بس يحس،  ها تيار يمكن ا -

 اثدبى.  وقل توتنمى  ،تنمث فيل  إحساسل  بالجماس الجانب الوجدانى:
 :اختيار موضوعات اإلمالء

باللررد   االموضرروع الرررييس الرر   تتحرردى عنرر  اإلمررالء  بررد أن يكررون مرتبط رر 
واللرد  مرن تعلري  اإلمرالء التعلري  فرى حرد  ،مالييرةاإل لرارةبالم مرن اإلمرالء ومتصرال
مررررن كتابررررة الكلمررررا  التررررى يسررررت دمونلا أو لمتعلمررررين وتمكررررين ا ، اترررر    ا  تبررررار

 كتابة صحيحة. (يحتاجون إليلا فى حياتل  اليومية  فى حاضره  ومستعبلل 
 مهارات اإلمالء:

 برررين زيررتميالا، و إدرا  الكلمررة، وفلررر  معناهرر :وتتمتررس الملررارا  اإلمالييرررة فررى 
ا  لعد  اضطراب  وتعر  وتلجيلاأصواتلا،  عناصرها، ورس  الحرو  رسم ا صحيح 

كتابة الكلما  بالطريعة التى اترق عليلا أهس اللغة  لعد  و الرموز واستحالة قراءتلا،
تع ر ترجمتلا إلى مدلو تلا، والعدرة على ا تيار الكلما  ووضعلا فى ن ا   اص 

 المعنى واثفكار التى تشتمس عليلا. وان  استحاس فل 
 أهمية تنمية مهارات اإلمالء:

أهميررررة تنميررررة ملررررارا  اإلمررررالء لتالميرررر  المرحلررررة أّكررررد عديررررد مررررن الدراسررررا   
( الترررى أكرررد  أهميرررة تنميرررة ملرررارا  6101، عبرررد العررراسدراسرررة  ، ومنلرررا: ا بتداييرررة

ودراسررررررررة يى، اإلمررررررررالء لتالميرررررررر  المرحلررررررررة ا بتداييررررررررة مررررررررن  ررررررررالس المررررررررد س الوقررررررررا
التى أكد  أهمية تحسين اإلمالء لتالمي  الص  الرابل ا بتردايث  (6106 العبادي،

التررى أكررد  أهميررة تنميررة  (6106 العتبررث،مررن  ررالس البطاقررا  الصررورية، ودراسررة 
 (6102 أبو سركينة،ملارا  اإلمالء لتالمي  الصرين اثوس والتانث ا بتدايى ودراسة
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إلمرررالء لتالميررر  الصررر  السرررادس ا بتررردايى مرررن  رررالس الترررى أكرررد  تنميرررة ملرررارا  ا
  س ودراسرررررررررة ، اسررررررررت دا  التغ يررررررررة الروريررررررررة مررررررررل معررررررررالج النصرررررررروص الحاسرررررررروبى

التررى أكررد  أهميررة تنميررة ملررارا  اإلمررالء لتالميرر  الصرر  السررادس ( 6102طريرررة،
الترررى ( 6105 لوصررري ، ا بتررردايى مرررن  رررالس برمجيرررة تعليميرررة محوسررربة، ودراسرررة 

يرررررة ملرررررارا  اإلمرررررالء لتالميررررر  مرررررن الصررررر  اثوس إلرررررى ال رررررامس أكرررررد  أهميرررررة تنم
التررررى أكررررد  أهميررررة تنميررررة ملررررارا  اإلمررررالء  (6105،  عيسررررى ا بترررردايى، ودراسررررة

 براهيمرررى،  لتالميررر  الصررر  التالرررى ا بتررردايى مرررن  رررالس برنرررامج حاسررروبث، ودراسرررة
تدايث، التى أكد  أهمية تنمية ملارا  اإلمالء لتالمي  الص  ال امس ا ب (6105
الترى أكرد  ضررورة التغلرب علرى صرعوبا  اإلمرالء لتالمير   (6102 إما ، ودراسة 

 ودراسررررررررة الصرررررررر  السررررررررادس ا بترررررررردايى مررررررررن  ررررررررالس مررررررررد س التحليررررررررس اللجررررررررايى،
الررررر ين أكررررردوا أهميرررررة تنميرررررة ملرررررارا  اإلمرررررالء لتالميررررر  المرحلرررررة ( 6102 برررررالغمري،

سرراب العواعررد اإلمالييررة التررى أكررد  أهميررة إك( 6102  طرراب، ا بتداييررة، ودراسررة 
وتنميررررة ا تجرررراب نحررررو اإلمررررالء لتالميرررر  المرحلررررة ا بتداييررررة بعامررررة وتالميرررر  الصرررر  
ال ررامس ا بترردايى ب اصررة مررن  ررالس برنررامج قرراي  علررى المررد س البصررر ، ودراسررة 

التى أكد  أهمية تعلي  اإلمالء فى المرحلة ا بتداييرة مرن  رالس ( 6102 يحياوي، 
التررى أكررد  ضرررورة معالجررة صررعوبا  اإلمررالء  (6102،هرردهود ودراسررة اإلنترنرر ، 

لتالمي  الص  السادس ا بتدايى مرن  رالس إسرتراتيجية تردريس قايمرة علرى اثنمراط 
 التى أكرد  أهميرة تنميرة ملرارا  النحرو واإلمرالء (6102 إبراهي ،  اللغوية، ودراسة

 س تحليررررس مررررن  ررررالس برنررررامج قرررراي  علررررى مررررد لتالميرررر  الصرررر  ال ررررامس ا بترررردايث
( التررررى أكررررد  أهميررررة تنميررررة 6102  صرررراونة، العتيبررررى،دراسةو  اث طرررراء النحويررررة،

بعر  إسرتراتيجيا  ملارا  اإلمالء لتلمير ا  الصر  السرادس ا بتردايث مرن  رالس 
 .تنشيط ال اكرة

عديررررد مررررن الدراسررررا  أهميررررة تنميررررة ملررررارا  اإلمررررالء لتالميرررر  المرحلررررة أّكررررد و  
 التى أكد  أهمية تدريس اإلمالء لتالمير  (6112، يدسع  اإلعدادية، ومنلا: دراسة

 (،(Kim et al,2010ودراسرة المرحلرة اإلعداديرة بعامرة مرن  رالس دراسرة تعويميرة، 
حيرررى أكرررد  كرررس دراسرررة منلمرررا تنميرررة ملرررارا  اإلمرررالء  ( 6101 الشررربيس، ودراسرررة 

م، )القاسدددلتالميررر  الصررر  السرررابل اثساسرررث مرررن  رررالس الطريعرررة التكامليرررة، ودراسرررة 

التى أكد  أهمية تدريس اإلمالء لتالمي  الصرين السابل والتامن اثساسين ( 2002
الترى أكرد   (2002)عبر الجداا،، من  الس است دا  نمو ج التعل  المتعن، ودراسة 
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أهمية تنمية ملرارا  اإلمرالء لتالمير  الصر  اثوس اإلعرداد  مرن  رالس رفرل كرراءة 
إرشاد  لل  فى تعلي  اإلمالء، ودراسرة  الرععراو ، معلمث اللغة العربية ب عداد دليس 

أهميررة عرررالج  د  كررس دراسررة منلمرراأكرر   حيررى),Webber(2009 ودراسررة (6112
 (6112 أحمررد، صررعوبا  تعلرر  اإلمررالء لتالميرر  الصرر  السررابل اثساسررث، ودراسررة 

التررى أكررد  أهميررة عررالج اث طرراء اإلمالييررة لتالميرر  الصرر  اثوس اإلعررداد  مررن 
التررى أكررد  أهميررة تعلرري  اإلمررالء  (6101 ررالس التغ يررة الراجعررة، ودراسررة  إليرراس، 

( التررى أكررد  6102سررابل مررن التعلرري  اثساسررى، ودراسررة  علررى، لتالميرر  الصرر  ال
أهميررررة تحصرررريس اإلمررررالء لتالميرررر  الصرررر  اثوس المتوسررررط مررررن  ررررالس إسررررتراتيجية 

( الترررى أكرررد  أهميرررة تحصررريس اإلمرررالء 6102التررردريس المباشرررر، ودراسرررة  الربيعرررث،
راسررة لتالميرر  الصرر  التررانى اإلعررداد  مررن  ررالس أسررلوب ا  تبررارا  المتسلسررلة، ود

( الترررررى أكرررررد  أهميرررررة تحصررررريس اإلمرررررالء لتالميررررر  الصررررررالتانى 6102 العرنوسرررررى،
دراسررة  داود، اإلعررداد  مررن  ررالس إسررتراتيجيتى المسرررد اإلماليررى ونمررو ج فرايررر، و 

فرث مرتعل  اشرترا  الو ( والتث أوص  با هتما  بتطوير طررق تردريس اإلمرالء 6102
الترردريس سررتراتيجيا  إس اسررت دا  العمليررة التعليميررة بصررورة نشررطة وفعالررة مررن  ررال

، وأكرد  أهميرة تنميرة ملرارا  اإلمرالء لتالمير  الصر  الترانى اإلعرداد  مرن الحديتة
( التررررى اهتمرررر  6102 ررررالس برنررررامج قرررراي  علررررى الررررتعل  المرررردمج، ودراسررررة  سررررال ، 

بتحصررريس اإلمرررالء لتلميررر ا  الصررر  السرررابل اثساسرررث مرررن  رررالس إسرررتراتيجية دورة 
( التى أكد  تنمية ملارا  اإلمرالء 6102ية، ودراسة  إسماعيس، التعل  فوق المعرف

اإلعداد  من  الس برنامج قاي  على التعل  المدمج باسرت دا   لتالمي  الص  اثوس
 ,Ebner et al)ودراسرة  ،((Weerdenburg et al,2019ودراسة البنايية،  الن رية

 (on et al, 2019Deac، ودراسة  ((Ana Sucena et al,2019 ودراسة، (2018
 التى أكد  أهمية تنمية ملارا  اإلمالء لتالمي  الص  اثوس اإلعداد .

اإلمررالء للطررالب المعلمررين،  نميررة ملررارا أهميررة توأّكررد العديررد مررن الدراسررا   
ا هتمررا  بتعلرري  اإلمررالء التررى أوصرر  بضرررورة ( 6104،مررنع  عبررد ال دراسررة ومنلررا:

دورا  تدريبيرة مكتررة لطرالب الدراسرا   ، وبععدوقواعدب فث جميل المراحس الجامعية
 العليا لعالج اث طاء اإلماليية الشايعة.

تإلكيرد نتايجلرا وجرود ضرع  التى تم عرضـها يتضح من الدراسات السابقة  
فى ملارا  اإلمالء لد  المتعلمين فى مراحس التعلي  العرا  بعامرة، وفرى المررحلتين: 

متد الضع  إلى المرحلة الجامعيرة. وركرز  تلر  ا بتدايية واإلعدادية ب اصة، بس ا

https://0811jamdi-1106-y-https-www-proquest-com.mplbci.ekb.eg/pqdtglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Webber,+Laura+A./$N?accountid=178282
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الدراسرا  علررى الضرع  الواضررح فرى الملررارا  اإلمالييرة لررد  تالمير  الصرر  اثوس 
اإلعررداد ، وأنرر    يررت  ا هتمررا  بالتطبيعررا  فررى أتنرراء تدريسررلا. و  يعتمررد تدريسررلا 
  علرررى الرررتعل  النشرررط والررر اتى والرعررراس  حيرررى وجرررود قصرررور واضرررح فرررى إسرررتراتيجيا

  تدريس ملارا  اإلمالء لتالمي   ل  الص  الدراسى.
وعليرر   هررد   لرر  البحررى إلررى تنميررة ملررارا  اإلمررالء لتالميرر  الصرر  اثوس  

إسررررررتراتيجية مراقبررررررة النمررررررو المعرفررررررى اإلعررررررداد  مررررررن  ررررررالس برنررررررامج قرررررراي  علررررررى 
 K.W.L.A.H).لما تستند إلي  تل  اإلستراتيجية من تعل  بنايى ونشط وفعاس ، 

 ادة الباحثة من المحور الثانى: فن اإلمالء ومهاراته:استف
استراد  الباحتة مما ت  عرض  فى  ل  المحور، وقام  بتو ير  فرى بحتلرا، 

 وتمتل  تل  ا سترادة فى اآلتى:
  اإلمرررالء ضررررورة ملمرررةملرررارا  أن تنميرررة تإلكيرررد البحررروى والدراسرررا  السرررابعة  -0

 لآل رين. للصحة اللغوية، وتوصيس المعانى الصحيحة
تإلكيد البحوى والدراسا  السابعة ضرورة تنمية ملارا  اإلمالء لتالمير  المرحلرة  -6

اإلعدادية بعامة، وتالمي  الص  اثوس اإلعداد  ب اصة  لتنمية التروة اللغوية 
 لديل .

لتالمير  اإلمرالء تإلكيد بع  البحروى والدراسرا  السرابعة ضررورة تنميرة ملرارا   -2
(، وهرررى  طرررروة ملمرررة فررررى Aالتطبيعررررا   مررررن  رررالس  داد الصررر  اثوس اإلعررر

 (.K.W.L.A.Hإستراتيجية مراقبة النمو المعرفى 
 تحديررد اللررد  العررا  مررن البرنررامج العرراي  علررى إسررتراتيجية مراقبررة النمررو المعرفررى -4

 K.W.L.A.H ،). وك ل  تحديد اثهدا  اإلجرايية المتعلعة ب 
دريسلا فى ضوء البرنرامج المعترر  وتحديرد تحديد موضوعا  اإلمالء التى يت  ت -5

 ( ال اصة بلا وبملارا  اإلمالء المراد تنميتلا. Aالتطبيعا   
  لعيراس أدايلر  لتالمي  الصر  اثوس اإلعرداد المناسبة  اإلمالءتحديد ملارا   -2

   لتنميتلا لديل .اإلمالءفيلا من  الس ا تبار 
 إجراءات البحث والدراسة الميدانية:

 أدوات البحث:بناء 
 :األول اإلعدادى المهارات اإلمالئية لتالميذ الصفقائمة  -أولا 

اثوس لتالميرر  الصرر   المناسرربةاإلمررالء تطلررب البحررى إعررداد قايمررة ملررارا   
المتمترس فرى  ىبحرال   لتحعيرق هرد الدالة عليلاوتحديد الجوانب اثدايية  اإلعداد ،
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الباحتررة العايمررة فررى ضرروء  وصررمم   ىعينررة البحررلتالميرر  اإلمررالء لتنميررة ملررارا  
 التالية:اإلجراءا  

 قائمة:الالهدف من تحديد  -7
، وتحديررررد اإلمررررالءملررررارا  إلررررى تحديررررد عايمررررة الهرررردف  الباحتررررة مررررن إعرررردادها  

اثوس اإلعررداد   لتنميتلررا لررديل  مررن لتالميرر  الصرر  الجوانررب اثداييررة الدالررة عليرر  ا
 .(K.W.L.A.Hمراقبة النمو المعرفث   الس البرنامج العاي  على إستراتيجية

 : قائمةمصادر بناء ال -0
 اإلمالءعلى المصادر التالية:ملارا   عند است الصاعتمد  الباحتة 

اثدبيرررا  الترررى تناولررر  تعلررري  اللغرررة العربيرررة بعامرررة، و البحررروى والدراسرررا  السرررابعة  -
 وتعلي  اإلمالء ب اصة.

لتررررى تناولرررر  ملررررارا  اإلمررررالء بعامررررة، اثدبيررررا  او البحرررروى والدراسررررا  السررررابعة  -
 ب اصة. ةوملارا  اإلمالء لتالمي  المرحلة اإلعدادي

 أهدا  تعلي  اللغة العربية بعامة، وأهدا  تعلي  اإلمالء ب اصة. -
المعرررابال  الترررى تررر  إجرا هرررا مرررل اثسرررات ة المت صصرررين فرررى مجررراس تعلررري  اللغرررة  -

 .اإلعداديةالعربية للمرحلة 
 قائمة:لدئية لالصورة المب -3

ا( الصررورة التررى تمرر  اإلشررارة إليلررا سررلر  المصررادر فررى ضرروء  الباحتررة  أعررّد  
الجوانررب   ، وحررددالمبدييررة لعايمررة ملررارا  اإلمررالء لتالميرر  الصرر  اثوس اإلعررداد 

 .اثدايية الدالة عليلا
 قائمة اآلتى:للوقد راعت الباحثة فى الصورة المبدئية 

 لعينة البحى.ا  التابعة للا مناسبة الملارا  واثداء -أ
 التابعة للا.الرييسة لملارة الملارا  الررعية إلى اانتماء  -ب
 التابعة للا.الررعية لملارة إلى اانتماء الجوانب اثدايية  -جررر
 عد  تدا س الجوانب اثدايية لكس ملارة مل بعضلا البع . -د
لدالررررة عليلررررا محررررددة بدقررررة أن تكررررون الملررررارا  الررعيررررة والجوانررررب اثداييررررة ا -هرررررر

 وواضحة.
 صحة الصيامة اللغوية لكس ملارة وكس جانب أدايى. -و
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 التأكد من صدق القائمة: -4
وضررع  الباحتررة العايمررة فررى صررورة اسررتبانة   سررتطالع الرررأ   بغررر  التإلكررد 

 من صدقلا، وتمتس  ل  فى ال طوا  التالية:
 وضع القائمة فى صورة استبانة: -أ

 انة:وصف الستب 
أعررررررد  الباحتررررررة اسررررررتبانة   سررررررتطالع رأ  مجموعررررررة مررررررن السررررررادة ال بررررررراء 

 والمحكمين حوس العايمة وتضمن  ا ستبانة ما يلى:
إعرداد شرمل  التعرير  بالباحترة، وموضروع البحرى، ومرا تطلبر  مرن ضررورة  مقدمة:
 العايمة.

 لتالية:المحكمين حوس البنود اال براءو تعر   راء السادة الهدف من الستبانة: 
 .اثوس اإلعداد مد  مناسبة الملارا  واثداءا  التابعة للا لتالمي  الص   -
 لملارة الرييسة .إلى امد  انتماء الملارة الررعية  -
 للملارة الررعية . الجانب اثدايىمد  تحعيق  -
 مد  صحة الصيامة اللغوية . -

( فررى إحررد  √  وطلبرر  الباحتررة مررن السررادة ال بررراء والمحكمررين وضررل عالمررة
( √مير مناسبة( أما  البنرد اثوس، ووضرل عالمرة   -إلى حد ما -ال انا   مناسبة

  تنتمرررى( أمرررا  البنرررد الترررانى، ووضرررل  -إلرررى حرررد مرررا - تنتمرررى فرررى إحرررد  ال انرررا 
 ( فى إحد  ال انا  √عالمة  

( فررى إحررد  √  يحعررق( أمررا  البنررد التالررى، ووضررل عالمررة  -إلررى حررد مررا - يحعررق
ميرررر صرررحيحة( أمرررا  البنرررد الرابرررل مرررن البنرررود  -إلرررى حرررد مرررا -   صرررحيحةال انرررا

 السابعة. 
 عرض الستبانة على السادة الخبراء والمحكمين: -ب

مرن  بير ا و  ( محكم ا64عرض  الباحتة ا ستبانة فى صورتلا المبديية على  
 واللغرة العربيرة، وعلر  الرنرس فرى مجرا  : المنراهج وطررق التردريس، المت صصين 

اثوس شرموللا جميرل ملرارا  اإلمرالء لتالمير  الصر  مرن حيرى: تإلكد من صردقلا لل
مررررد  مناسرررربة و لملررررارة الرييسررررة، إلررررى ا، ومررررد  انتمرررراء الملررررارة الررعيررررة اإلعرررردادي
واسرت دم  الباحترة أسرلوب ، ، ومد  صرحة الصريامة اللغويرةلعينة البحىالملارا  

النسررربة الميويرررة  سرررتجابا  المعابلرررة الش صرررية فرررى تطبيرررق ا سرررتبانة، وتررر  حسررراب 
السادة ال براء والمحكمين فى كس بند، وت  استبعاد كس بند   تصس نسبة ا ستجابة 
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مررن اسررتجاباتل ، وقامرر  بحسرراب النسرربة الميويررة للتكرررارا  ال اصررة  %21فيرر  إلررى
 .%011إلى % 20.24بموافعاتل  على كس بند، وكان  نسبة الموافعة تتراو  بين 

:للقائمةنهائية الصورة ال-جــ  
أجرررر  الباحترررة التعرررديال  المطلوبرررة والمتررررق عليلرررا مرررن ق برررس السرررادة ال برررراء 

والجوانب اثداييرة المتضرمنة بلرا  اإلمالءالمحكمين، ت  تإلكد  من مناسبة ملارا  و 
والرررالز  ا هتمرررا  بتنميتلرررا لرررديل ، وقامررر  بوضرررل  اثوس اإلعرررداد لتالميررر  الصررر  

ييررة التررى تضررمن  أربررل ملررارا  رييسررة، وتمررانى ملرررار  العايمررة فررى صررورتلا النلا
 (0ملحق   جانب ا أدايي ا. وأربعينفرعية، 

 :األول اإلعداديقائمة المهارات اإلمالئية لتالميذ الصف 
 التمييز بين همزة العطل وأل  الوصس: :المهارة الرئيسة األولى-

 الوصس. شمل  ملارتين فرعيتين، وهما: كتابة همزة العطل وكتابة أل 
والحرررو   تنطررقو   تكترربالتمييررز بررين الحرررو  التررى  المهــارة الرئيســة الثانيــة:-

كترب شمل  ملارتين فرعيتين، وهما: كتابة الحرو  الترى ت التى تنطق و  تكتب:
 وعد  كتابة الحرو  التى تنطق و  تكتب. و  تنطق

 رس  اللمزة المتطرفة: :المهارة الرئيسة الثالثة -
ين فررررعيتين، وهمرررا: رسررر  اللمرررزة المتطرفرررة إ ا جررراء قبللرررا حرررر  ملرررارتشرررمل  

 ورس  اللمزة المتطرفة على السطر. ،متحر 
 اللمزة المتوسطة: رس  :المهارة الرئيسة الرابعة-

شمل  أربل ملارا  فرعية، وه : رس  اللمزة المتوسطة علرى نبر يراء(، ورسر  
علررررى ألرررر ، ورسرررر  اللمررررزة اللمررررزة المتوسررررطة علررررى واو، ورسرررر  اللمررررزة المتوسررررطة 

 السطر. المتوسطة على
:األول اإلعدادىالصف اختبار المهارات اإلمالئية لتالميذ  -6  

قامرر  الباحترررة  بعرررد ا نتلرراء مرررن إعرررداد الصررورة النلاييرررة لعايمرررة الملرررارا  
( ب عداد ا تبار الملارا  اإلماليية  لعياس اثوس اإلعدادياإلماليية لتالمي  الص  

فررررى الملررررارا  اإلمالييررررة، واترعرررر  أسرررريلة ا  تبررررار مررررل عينررررة البحررررى ميرررر  تالالأداء 
 الجوانب اثدايية الموجودة بعايمة الملارا ، وتمتل  إجراءا  ا  تبار فيما يلى:

 تحديد الهدف من الختبار: -أ
فاعليررة برنررامج قرراي  علررى إسررتراتيجية مراقبررة النمررو هررد  ا  تبررار إلررى قيرراس  

اثوس فررررررى تنميررررررة ملررررررارا  اإلمررررررالء لتالميرررررر  الصرررررر  ( K.W.L.A.H)المعرفررررررى 
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وترررر  قيرررراس أداء تالميرررر  المجموعتين الضررررابطة والتجريبيررررة( مررررن  ررررالس اإلعرررردادي، 
ا  تبرار  نررست  ت  تطبيرق ،  تبار قبس تعرضل  لمادة المعالجة التجريبيةأدايل  ا 

تررررإلتير   لمعرفررررة مررررد  لمررررادة المعالجررررة التجريبيررررةبعررررد تعرضررررل  علررررى المجمرررروعتين 
  المتغير المستعس( فى تنمية ملارا  اإلمالء  المتغير التابل(.

 تحديد محتوى الختبار: -ب
 لمواصررا  ا  تبرار، أوضرح اثوزان النسربية لكرس ملرارة أعد  الباحترة جردو   

ويوضررح الجرردوس  ،  لتحديررد عرردد مرررردا  ا  تبررار لكررس ملررارةمررن ملررارا  اإلمررالء
 التالى مواصرا  ا  تبار:

 ( مواصرا  ا تبار اإلمالء لتالمي  الص  اثوس اإلعداد 6جدوس  

رات
مها
ال

سة 
رئي
ال
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 الفرعية

عدد 
الجوانب 
 األدائية
الدالة 
 عليها
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 التدريس

عدد 
المفردات 
 لكل مهارة
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حسب عدد 
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ز ه
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كتابة همزة العطل كتابة 
 ، 2 ، 6 ، 0 2 %06.5 2 لغوية صحيحة

4 ، 5 ،2 ،2 2 5.02% 

كتابة أل  الوصس كتابة 
 2 %06.5 2 لغوية صحيحة

2 ، 2 ،01 ،
00 ،06 ،02 ،
04 ،05 ،02 

2 5.66% 

رو 
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الت
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و ت
ب 
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الت

ق  طق
ى تن
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كتابة الحرو  عد  
 %5 6 02، 02 6 %06.5 6 التى تنطق و  تكتب

كتابة الحرو  التى 
، 60، 61، 02 5 %06.5 5 تكتب و  تنطق

66 ،62 5 06.5% 

زة 
للم
  ا
رس

رفة
متط

ال
 

رس  اللمزة المتطرفة إ ا 
 %2.5 2 62، 65، 64 2 %06.5 2 جاء قبللا حر  متحر 

رس  اللمزة المتطرفة 
 %5 6 62، 62 6 %06.5 6 على السطر

طة 
وس
لمت
زة ا
للم
  ا
رس

 

رس  اللمزة المتوسطة 
، 20، 21، 62 5 %06.5 5 على نبر ياء(

26 ،22 5 06.5% 

رس  اللمزة المتوسطة 
 %5 6 25، 24 6 %06.5 6 على واو

رس  اللمزة المتوسطة 
 %5 6 22، 22 6 %06.5 6 على أل 

رس  اللمزة المتوسطة 
 %2.5 2 41، 22، 22 2 %06.5 2 السطر على

 %722  42 42 42 %722 42 المجمو 
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  تحديد نو  مفردات الختبار: -جــ
اعتمد  الباحتة فى تحديد وصريامة مررردا  ا  تبرار علرى طريعرة ا  تيرار  

من متعدد كنمط من أنمراط ا  تبرارا  الموضروعية  و لر  ثن أسريلة ا  تيرار مرن 
 متعدد:

 المعل   ثن إجاباتلا محددة ومعروفة.   تتد س فى تصحيحلا  اتية -
ت،سررررت د  لعيرررراس اثهرررردا  التدريسررررية فررررى مع رررر  مسررررتويا  المجرررراس المعرفررررى:  -

 كالت كر والرل  والتطبيق والتحليس والتركيب والتعوي  واإلبداع.
تعرررس بلررررا فرررررص الت مرررين  ثن البرررردايس المطروحررررة لإلجابرررة تكونرررر  مررررن أربعررررة  -

 ا تيارا .
 ة فى اختبار الختيار من متعدد، اآلتى:وقد راعت الباحث

ا ومحرررردد ا، يرلمرررر  المررررتعل  دون ا حتيرررراج إلررررى قررررراءة  - أن يكررررون السرررر اس واضررررح 
 البدايس.

 أن يعبر الس اس عن اثداء المطلوب من المتعل ، والملارة المراد تنميتلا لدي . -
 بديس   ر.أن تكون ا ستجابة الصحيحة أكتر اإلجابا  صواب ا للس اس من أ   -
 أن تكون عدد البدايس أربعة  حتى تعس فرص الت مين. -
أل يكون ترتيب اإلجابات الصحيحة واحداا فى جميع األسئلة )توزيع  -هـــ

حتى   ينتب  المتعل  إلى موضعلا إ  بناء   اإلجابات بطريقة عشوائية(؛
 على معرفت  لإلجابة الصحيحة.

 وضع تعليمات الختبار: -د
باحتررة مجموعررة مررن التعليمررا  للتالميرر  عينررة البحررى  حتررى تسررلس وضررع  ال

 عليل  فل  اثسيلة وطريعة اإلجابة عنلا، وكان  كاآلتى:
 اقرأ أسيلة ا  تبار جيد ا، وفكر قبس ا تيار اإلجابة الصحيحة. -
 أجب عن جميل اثسيلة دون تر  أ  س اس. -
 ( دقيعة.21س زمن قدرب  حاوس ا نتلاء من اإلجابة عن جميل اثسيلة  ال -
 ا تر إجابة واحدة صحيحة من بين البدايس المعطاة. -
 ابدأ اإلجابة عندما ي،طلب من . -
 تقدير درجات الختبار: -هــــ

ترر  إعطرراء "درجررة واحرردة" علررى كررس سرر اس ترر  ا تيررار إجابترر  الصررحيحة، وترر  
 ترك .إعطاء "صرر" على كس س اس تم  اإلجابة عن  إجابة  اطية، أو ت  
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 ضبط الختبار: -و
اتبعرررر  الباحتررررة مجموعررررة مررررن اإلجررررراءا   لضرررربط ا  تبررررار، وتمتلرررر  تلرررر  

 اإلجراءا  فى اآلتى:
 :صدق الختبار 

  :را و بيرر ا مرن 62عرضر  الباحترة ا  تبرارعلى  صدق المحكمـين ( محكم 
المت صصرررين فرررى مجا  :المنررراهج وطررررق التررردريس واللغرررة العربيرررة وعلررر  الررررنرس 

 للتإلكد من صدق ، و ل  فى ضوء اإلجراء التالى: التربو   

 وضع الختبار فى صورة استبانة؛ لستطال  الرأى حول: -
 .مناسبة الس اس للتالمي  عينة البحى مد  -
 .مد  مناسبة الس اس لإلداء -
 مد  صحة الصيامة اللغوية لكس س اس. -

لمطلوبـة، وقد أسفرت نتائج التحكيم عن ضرورة إجـراء بعـض التعـديالت ا
 وكانت كاآلتى: 

 إعادة صيامة بع  البدايس  إلزالة مموضلا. -
ضرورة تعرديس بعر  البردايس السرللة وبعر  المررردا  اث رر   لصرعوبتلا علرى  -

 عينة البحى.
وأجررررر  الباحتررررة التعررررديال  المطلوبررررة  لتالفررررى أوجرررر  العصررررور، وترررر  عررررر  

لمحكمرين، وتمر  الموافعرة علير ، ا  تبار فى صورت  النلايية على السادة ال براء وا
 (6 ملحق .ودس  ل  على صدق محتواب

 :ثبات الختبار 
اتبعر  الباحتررة طريعررة إعرادة التطبيررق  لحسرراب تبرا  ا  تبررار، وتطلررب  لرر   

 اإلجراءا  التالية: 
( تلميرر  ا مررن تالميرر  الصرر  اثوس اإلعررداد  بمدرسررة 21ترر  تطبيررق ا  تبررار علررى  

ن برر دارة المعرراد  التعليميررة  مجموعررة ضرربط اثدوا (، وبعررد الجبرتررى اإلعداديررة بنرري
مرور تالتة أسابيل ت  إعادة تطبيق ا  تبار على نررس العينرة، وتر  حسراب معامرس 
ا رتباط بين درجا  التالمي  فرى التطبيعرين: اثوس والترانث، و لر  باسرت دا  معامرس 

يدس على تبا  ا  تبار،  ، وه ا,22ا رتباط "بيرسون"، وكان  قيمة معامس التبا  
وعرررد  ترررإلترب بعامرررس الوقررر   ممرررا يررردس علرررى صرررالحيت  للتطبيرررق علرررى عينرررة البحرررى 

 اثساسية، وت  است دا  المعادلة اآلتية "بيرسون" فى حساب  ل  التبا :
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  مجرر س(  مجرر ص( –ص(  س ررمجن 
 =ر

 [6 مجرر ص (-6ن مجرر س] [6 مجرر س ( –6ن مجرر س]
 

حيررى  ر( ترمررز إلررث ا رتبرراط بررين درجررا  اثفررراد فررى ا  تبررار فررى التطبيررق 
 اثوس، ودرجاتل  فى التطبيق التانى

  س( ترمز إلى درجا  اثفراد فى ا  تبار فى التطبيق اثوس.
، 6112 ص( ترمز إلى درجا  اثفراد فى ا  تبار فى التطبيق التانث.   طراب، 

 (022ص. 
 صعوبة لمفردات الختبار:معامالت السهولة وال 
  :المعادلة التالية: ت  است دا معامل الصعوبة 
 
 

 حيى إن:
    ص( ترمز إلث معامس صعوبة المرردة.

 ترمز إلث عدد اثفراد ال ين أجابوا إجابة صحيحة عن المرردة.   (
  خ( ترمز إلث عدد اثفراد ال ين أجابوا إجابة  اطية عن المرردة.

 البدايس للمرردة.  ( ترمز إلث عدد 
 ككس.  ن( ترمز إلث عدد اثفراد

 (626ص. ،6111عال ، . دون إجابة ترمز إلث عدد اثفراد ال ين تركوا المرردة (/ ن
 :قدرة مفردات الختبار على التمييز 

حيى   "Johnson"جونسون"ت  حساب معامس تمييز المرردة باست دا  معادلة 
حسرررب درجررراتل  علرررث  اتنازلي ررر ااد العينرررة ترتيب ررردرجرررا  ا  تبرررار ثفرررر إنررر  تررر  ترتيرررب 

  (%62(، وكر ل  أدنرث  %62علرث أا  تبار ككس، وت  تعسريمل  إلرث مجمروعتين 
 .  لحساب معامس تمييز كس مرردة"جونسون"ومن ت  ت  تطبيق معادلة 

  معامس تمييز البند    ( = 
  : إنحيى 

أجابوا على البند إجابة  تدس على عدد اثفراد من الرية اثعلى ال ين (ص ع 
 . صحيحة

 ص ع –ص د
 ن ×  62%
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تدس على عدد اثفراد من الرية اثدنى ال ين أجابوا على البند إجابة  (دص  
 . صحيحة

 .(260، ص .6112  طاب، . عدد أفراد العينة ككس( تدس على ن 
الجدوس التالث معامال  الصعوبة يوضح و  2 ,0= 21×  %62ن= ×  62%

 والتمييز لكس مرردة:
  معامال  الصعوبة والتمييز لكس مرردة (3جدول )

 من مرردا  ا تبار ملارا  اإلمالء لتالمي  الص  اثوس اإلعداد 
 معامل التمييز معامل الصعوبة المفردة
0 51, 22, 
6 52, 00, 
2 21, 22, 
4 22, 22, 
5 51, 25, 
2 42, 22, 
2 22, 22, 
2 42, 22, 
2 21, 22, 
01 21, 51, 
00 21, 51, 
06 52, 65, 
02 51, 22, 
04 42, 22, 
05 42, 22, 
02 21, 22, 
02 22, 51, 
02 51, 22, 
02 21, 22, 
61 52, 23, 
60 22, 0 
66 21, 51, 
62 22, 51, 
64 21, 22, 
65 52, 22, 
62 42, 22, 
62 21, 51, 
62 52, 51, 
62 52, 65, 
21 50, 22, 
20 21, 22, 
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 معامل التمييز معامل الصعوبة المفردة
26 ,22 22, 
22 ,42 22, 
24 ,26 51, 
25 ,22 22, 
22 ,22 22, 
22 ,40 22, 
22 ,22 0 
22 ,26 51, 
41 52, 51, 
64 21, 22, 
 ,71الختبار ككل= صعوبةمعامل 

 ,71معامل تمييز الختبار ككل=
يتضررح مررن نتررايج الجرردوس السررابق أن معررامال  الصررعوبة لمرررردا  ا  تبررار 

صرررعوبة جيررردة، كررر ل  تراوحررر  معرررامال   وهرررث معرررامال ( ,21,-22  تترررراو  برررين
وهررث معررامال  تمييررز جيرردة  ومررن ترر  ت كررد (، 0,-65 ا  تبررار بررين تمييرز مرررردا 

 تل  النتايج صالحية ا  تبار لالست دا . 
 :حساب زمن الختبار 

ت  تحديد زمن ا  تبار بحساب مجموع الزمن ال   استغرق  جميل التالمي  
علرى عردد تالمير  العينرة  ت ، تر  قسرم( دقيعرة6221 رفى اإلجابرة عرن أسريلة ا  تبرا

وبلررم متوسررط الررزمن الرر   اسررتغرق  جميررل التالميرر  فررى اإلجابررة (، 21 ا سررتطالعية
 ب ا.دقيعة تعري (21(=  22.2 عن أسيلة ا جتبار 

 مادة المعالجة التجريبية:تصميم  -2
ية مراقبرررة تمتلررر  مرررادة المعالجرررة التجريبيرررة فرررى البرنرررامج العررراي  علرررى إسرررتراتيج

 ، وت  تصمي  البرنامج فى ضوء اإلجراءا  التالية:(K.W.L.A.H النمو المعرفى 
 الهدف من البرنامج:  -أ

تمتس اللد  العا  من البرنامج فى تنمي  ملارا  اإلمالء لتالمير  الصر  اثوس 
 اإلعداد .

ـــــى  -ب ـــــو المعرف ـــــة النم ـــــى إســـــتراتيجية مراقب ـــــائم عل ـــــامج الق فلســـــفة البرن
(K.W.L.A.H): 

 :المعتر  فى ه ا البحى علىللبرنامج عتمد التصور ا
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  النشط القائم على بناء المعنىفلسفة التعلم: 
الرررتعل  اعتمرررد  الباحترررة فرررى تصرررميملا مرررادة المعالجرررة التجريبيرررة علرررى فلسررررة 

 النشط العاي  على بناء المعنى  حيى إن :
ك سررررتراتيجية  ،(K.W.L.A.H)ترررر  اسررررت دا  إسررررتراتيجية مراقبررررة النمررررو المعرفررررى  -

تدريس تبدأ بتنشيط المعرفة السابعة لد  التلمي ، وقيا  المعل  بتعويملا، تر  تحديرد 
كررس تلميرر  مررا يريررد أن يتعلمرر ، ترر  يعررو  التلميرر  بررإلداء اثنشررطة التررى تعمررس علررى 

 يجعلرر وهرر ا تنشرريط تركيرررب  ليكتسررب معررار  جديرردة تنمررث لديرر  ملررارا  اإلمررالء، 
 فى العملية التعليمية. يجابي ا ونشط اوان  ا فعا   مشارك  
  :النظرية البنائية 

ركزت هذه النظرية على مبادئ أفادت الباحثة فى تصميم البرنامج، وتمثلـت 
 فى: 
، يررررت  فررررى أتنايلررررا بنرررراء المعررررانث علررررى أسرررراس الررررتعل  عمليررررة بناييررررة نشررررطة -

ال بررررا ، وينبغرررى أن يرررت  فرررى ضررروء مجموعرررة مرررن اثنشرررطة  لكرررى تحررردى 
 البناء المعرفى التعل (.  عملية

  حترى يبحرى المرتعل  عرن المعلومرا  الترصريلية الترى تعدي  المحتو  ب يجاز -
 تبنى معارف .

  لعرد  إعاقرة عمليرة البنراء عد  إلزا  المرتعل  بدراسرة المحترو  بترتيرب معرين -
 المعرفى لدي .

البنيررة  : البحررى وا سررتنتاج  لتكرروينا هتمررا  بتحريررز المررتعل  علررى عمليتررى -
 المعرفية لدي .

 مراعاة الرروق الرردية بين المتعلمين عند تصمي  المحتو  التعليمى. -
 إعطاء المتعل  الوق  الكافى  ست دا  ملارا  التركير العليا. -
 تعدي  المعلوما  للمتعل  بشكس و يرى ومرتبط بالحياة الواقعية. -
 المعرفث.تصمي  بيية التعل  تساعد المتعل  على البحى  -

 أسس بناء البرنامج: -ج
 روعث عند تصمي  برنامج البحى عدة أسس، منلا:

 التدرج فى تدريس اإلمالء وفى التدريب عليلا. -
 مراعاة اهتماما  التالمي  وميولل  فى أتناء ا تيار موضوعا  اإلمالء. -
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مراعاة الرروق الرردية بين التالمي  من  الس تنويل اثنشطة وأساليب  -
 تدريس.ال
 تن ي  البيية الصرية مما يتيح لكس التالمي  المشاركة فى أتناء تنري  البرنامج. -

 محتوى البرنامج: -د
تمترس محترو  البرنرامج فرى أربعررة موضروعا  لإلمرالء اشرتمل  علرى ملررارا   

اإلمالء التى تمتل  فى: همزة العطل وأل  الوصس، والحرو  التى تكتب و  تنطرق 
طق و  تكتب، واللمزة المتطرفرة، واللمرزة المتوسرطة، وتر  تدريسرلا والحرو  التى تن

من  الس الموضوعا  المعررة على تالمي  الص  اثوس اإلعداد ، باإلضرافة إلرى 
 مجموعة من التدريبا  والتطبيعا  عليلا. 

 زمن البرنامج: -هــ
 استغرق البرنامج حوالى تالتة أشلر.

 المستهدفون من البرنامج: -و
   الص  اثوس اإلعداد .تالمي

 إستراتيجية البرنامج: -س
 .(K.W.L.A.H إستراتيجية مراقبة النمو المعرفى 

 صدق البرنامج: -ح
ا للتطبيرررق   ترر  التإلكرررد مررن صررردق البرنررامج وعمرررس التعررديال   ليكرررون صررالح 

 النلايى، و ل  كاآلتى:
صررين عررر  البرنررامج علررى مجموعررة مررن السررادة ال بررراء والمحكمررين والمت ص -

فرررى مجررراس منررراهج وطررررق تررردريس اللغرررة العربيرررة وعلررر  الرررنرس التربرررو ، وتررر  
 تعديل  فى ضوء  رايل .

 (21إستطالعية قواملا  برنامج على عينة لت  إجراء تجربة استطالعية ل -
الجبرتى اإلعدادية بنين بمدرسة اثوس اإلعدادي من تالمي  الص   اتلمي   

، وقا  بتل  التجربة أحد بمحاف ة العاهرة التعليميةالتابعة إلدارة المعاد  
معلمى اللغة العربية تح  إشرا  الباحتة، بعد قياملا بتدريب . وأسرر  

وب ل  النتايج عن سلولة البرنامج وعد  وجود معترحا  تتطلب التعديس، 
ا للتطبيق. ملحق  (2أصبح البرنامج صالح 
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 دليل المعلم: -4
  المعل   ست دا  البرنامج العاي  على قام  الباحى ب عداد دليس إرشاد 

لتنمية ملارا  اإلمالء لتالمي   (؛K.W.L.A.H) إستراتيجية مراقبة النمو المعرفى
الص  اثوس اإلعداد ، ت  عرض  على مجموعة من السادة ال براء والمحكمين  
للتإلكد من اتساق وصحة  طوا  التدريس الموجودة ب ، وت  عمس التعديال  

 (4فى ضوء  رايل . ملحق الالزمة 
 إجراءات الدراسة الميدانية:

اتبعرر  الباحتررة المررنلج التجريبررى فررى هرر ا البحررى، وتمرر  إجررراءا  التجربررة 
 وفع ا لل طوا  التالية:

شررمس ا تيررار عينررة البحررى، وضرربط المتغيرررا  الوسرريطة ،  :اإلعــداد للتجربــة -أولا 
 وتدريب المعل  العاي  بالتجربة.

ــــا ــــق -ثانيا ــــى التطبي شررررمس تطبيررررق ا تبررررار ملررررارا  اإلمررررالء علررررى تالميرررر  : القبل
 المجموعتين: الضابطة والتجريبية.

 التدريس لتالمي  المجموعة التجريبية.تنفيذ البرنامج:  -ثالثُا
ــــا شررررمس تطبيررررق ا تبررررار ملررررارا  اإلمررررالء علررررى تالميرررر   :التطبيــــق البعــــدى -رابعا

 يل ذلك:وفيما يلى تفص المجموعتين: الضابطة والتجريبية.
 اإلعداد للتجربة: -أولا 
 اختيار العينة: -7

 ت  ا تيار عينة البحى بطريعة عشوايية، وجاء  كما يلى:
مجموعرررة ضرررابطة بمدرسرررة رفاعرررة الطلطررراو  اإلعداديرررة بنرررين، وعرررددها  -أ

 ( تلمي  ا. 51 
مجموعرررة تجريبيرررة بمدرسرررة المعررراد  العديمرررة اإلعداديرررة بنرررين، وعرررددها  -ب

 ( تلمي  ا.51 
 ضبط المتغيرات الوسيطة: -0

ضرربط  الباحتررة المتغيررررا  الوسرريطة  حترررى   ترر تر علرررى متغيرررا  البحرررى  
في تر  ل  على النتايج، وتمتل  تل  المتغيرا  فى العمر الزمنرى وال بررا  السرابعة 
والمستويين: ا قتصاد  وا جتماعى، والمادة المتعلمة، والعايمين بالتدريس، والوقر  

 ل ، وترصيس  ل  كما يلى:الم صص للتع
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 العمر الزمنى: –
حرصررر  الباحترررة علرررى التكررراف  فرررى العمرررر برررين تالميررر  المجمررروعتين  لررر ل  قامررر   

بمعرفررة ترراريال مرريالد كررس تلميرر  فررى كررس مجموعررة مررن مجموعررا  البحررى مررن واقررل 
 السجال  الرسمية بالمدارس التالى  مما أكد للا التكاف  فى أعمار التالمي .

 السابقة: الخبرات -
تإلكرررررد  الباحترررررة مرررررن وجرررررود تجرررررانس وتكررررراف  فرررررى ال بررررررا  السرررررابعة لتالميررررر  

 المجموعتين من  الس:
حيررى تإلكررد  مررن ؛ درجررا  التالميرر   عينررة البحررى( فررى العررا  الدراسررى السررابق  -

حصوس جميل التالمير  علرى درجرا  متعاربرة جردا  فرى مرادة اللغرة العربيرة بعامرة 
 ا ي كد التكاف  والتجانس فى ال برا  السابعة.وفى فرع اإلمالء ب اصة  مم

المجمررررروعتين: الضرررررابطة  نترررررايج التطبيرررررق العبلرررررى ثدوا  البحرررررى علرررررى تالميررررر   -
والتجريبيررة  حيررى أكررد  تلرر  النتررايج تكرراف  وتجررانس التالميرر  عينررة البحررى فررى 

 ال برا  السابعة.
 المستويان: القتصادى والجتماعى: -

يررررين عرررن طريرررق ا تيرررار تالميررر  المجمررروعتين: ضررربط  الباحترررة هررر ين المتغ
الضرررابطة والتجريبيرررة مرررن بييرررة اجتماعيرررة واقتصرررادية واحررردة، وهرررى منطعرررة المعررراد  
بمحاف رررررة العررررراهرة، وتإلكرررررد  مرررررن تعرررررارب وتكررررراف  تالميررررر  المجمررررروعتين فرررررى هررررر ين 

 المستويين أيضا  من  الس اث صاييين ا جتماعيين بالمدرستين.
 القائم بالتدريس: -

 تررار  الباحتررة اتنررين مررن المعلمررين، حاصررلين علررى نرررس الم هررس الدراسررى، ا 
وللما نرس عدد سنوا  ال برة، يدرس اثوس للمجموعة الضابطة بالطريعة التعليدية، 
ويرردرس التررانى للمجموعررة التجريبيررة البرنررامج المعتررر  العرراي  علررى إسررتراتيجية مراقبررة 

ترة بتردريب معلر  المجموعرة التجريبيرة (، وقامر  الباحK.W.L.A.Hالنمو المعرفث  
علرررى البرنرررامج لمررردة أسررربوعين، وأ ررر  المعلررر  نسررر ة مرررن دليرررس المعلررر  يحترررو  علرررى 
 طررروا  تنريررر  البرنرررامج  حترررى يرررتمكن مرررن التعامرررس معررر  بشررركس صرررحيح، وأجابررر  

 الباحتة المعل  عن جميل أسيلت  فيما ي ص البرنامج.
 المادة المتعلمة: -

للمجمررروعتين واحررردة، وهرررى أربعرررة موضررروعا  لإلمرررالء، إن المرررادة المتعلمرررة  
شرمل  الملررارا  اإلمالييرة المررراد تنميتلرا، وتمتلرر  فرى: همررزة العطرل وألرر  الوصررس، 
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والحرو  التى تكترب و  تنطرق والحررو  الترى تنطرق و  تكترب، واللمرزة المتطرفرة، 
 واللمزة المتوسطة.

 الوقت المخصص للتعلم: -
لوق  الم صص للتعل  فى المجمروعتين  حترى حرص  الباحتة على ضبط ا 

يكررون متسرراوي ا  للتوصررس إلررى نتررايج صررحيحة ودقيعررة جرردا   ممررا جعررس الباحتررة ت كررد 
ضررورة حضررور المعلمررين، وترر  ضرربط التوقير  ليكررون واحررد ا بعيررا  الباحتررة بالتنسرريق 

 مل إدارتى المدرستين.
 التطبيق القبلى: -ثانيا

ء علررى المجمرروعتين: الضررابطة والتجريبيررة  ترر  تطبيررق ا تبررار ملررارا  اإلمررال 
و لرر  لتحديررد مسررتو  المجمرروعتين، وقررد حضررر  الباحتررة  لرر  التطبيررق  للتإلكررد مررن 
جديت ، وأتبتر  نترايج التطبيرق التكراف  برين تالمير  المجمروعتين فيمرا ي رص ملرارا  

وقررد تمرر  ، اإلمررالء  حيررى إنرر  لرر  توجررد فررروق دالررة إحصررايي ا بيررنل  عنررد المسررتويين
 ، اإلصرررردار الحرررراد  والعشرررررون( SPSS العمليررررا  اإلحصررررايية باسررررت دا  برنررررامج

 اإلجراء: ويوضح الجدو ن التاليان نتايج  ل 
  (4  جدوس

التكاف  بين المجموعتين: الضابطة والتجريبية فى ال برا  السابعة فى ملارا  
 مستعلة فى التطبيق العبلى( باست دا  ا تبار   ( للمجموعا  ال اإلمالء ككس

Independent samples T-test 
 البيان

 المجموعة 

المتوسط  العدد

 الحسابى

االنحراف 

 المعيارى

درجة 

 الحرية

الداللة  قيمة )ت(

 اإلحصائية

 0 ,05 03,00 00 الضابطة
 غير ،ال  472, 83

 0 ,21 01,00 00 التجريبية

ه ا يعنى عد  يتضح من الجدوس السابق أن قيمة   ( مير دالة إحصايي ا  و 
وجود فروق دالة إحصايي ا بين تالمي  المجموعتين: الضابطة والتجريبية فى ملارا  

 اإلمالء ككس  وي كد التكاف  بين تالمي  تل  المجموعا  فى تل  الملارا . 
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 (5  جدوس
التكاف  بين المجموعتين: الضابطة والتجريبية فى ال برا  السابعة فى ملارا  

باست دا  ا تبار   ( للمجموعا    فى التطبيق العبلى( لى حدةاإلمالء كس ع
 Independent samples T-testالمستعلة 

المتوسط  العدد المجموعتان المهارة
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

درجة 
 الدللة قيمة )ت( الحرية

 اإلحصائية
التمييز بين همزة القطع 

 وألف الوصل

 غير دالة , 204 89 0 ,11 10,2 05 الضابطة
 0 ,05 00,2 05 التجريبية

التمييز بين الحروف التى 
تكتب ول تنطق والحروف 

 التى تنطق ول تكتب

 0 ,53 22,2 00 الضابطة
 غير دالة , 176 83

 0 ,58 82,2 00 التجريبية

 رسم الهمزة المتطرفة
 ,80 0 ,50 00 الضابطة

 غير دالة , 442 83
 ,32 0 ,21 00 التجريبية

 رسم الهمزة المتوسطة
 غير دالة ,426 89 0 ,12 2 ,21 05 الضابطة
 0 ,13 2 ,55 05 التجريبية

يتضح من الجدوس السابق أن قيمة   ( مير دالة إحصايي ا  وهر ا يعنرى عرد  
وجود فروق دالة إحصايي ا بين تالمي  المجموعتين: الضابطة والتجريبية فى ملارا  

التمييز برين الحررو   -حدة التمييز بين همزة العطل وال  الوصساإلمالء كس على 
رسرر  -رسرر  اللمررزة المتطرفررة-التررى تكتررب و  تنطررق والحرررو  التررى تنطررق و  تكتررب

اللمزة المتوسطة(   و لر  ي كرد التكراف  برين تالمير  المجمروعتين فرى جميرل ملرارا  
 اإلمالء. 

 تنفيذ تجربة البحث: -ثالثاا
ترردريس للمجمرروعتين: الضررابطة والتجريبيررة، فعررد ترر  الترردريس بال انقررا  المعلمرر 

رفاعرة الطلطراو  اإلعداديرة  ، و لر  بمدرسرة:للمجموعة الضابطة بالطريعة التعليديرة
  وتر  التردريس للمجموعرة التجريبيرة باسرت دا  البرنرامج بنين ب دارة المعاد  التعليميرة

(، و لرررر  K.W.L.A.Hفررررى  المعتررررر  العرررراي  علررررى إسررررتراتيجية مراقبررررة النمررررو المعر 
، وقرد التعر  الباحترة مرل ب دارة المعراد  التعليميرةبمدرسة المعاد  العديمة اإلعدادية 

المعلمين قبس الحصص بوق  كا   لمعرفة ما لديل  مرن استرسرارا   حترى يتسرنى 
للررا اإلجابررة عنلررا، وكرران علررى الباحتررة جمررل الغيرراب كررس فترررة مررن المعلمررين الرر ين 

إلوس  للتإلكد من وجود جميل أفراد العينة ال ين يت  التطبيق علريل ، ولر  يدونون  أو  ب
أتنراء العرا  الدراسرى وت  تنري  التجربة فى  يتغيب أحد فى أتناء عملية تنري  التجربة،

6102/6161. 
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 التطبيق البعدى: -رابعاا
بعررد انتلرراء المعلمررين مررن عمليررة الترردريس للمجمرروعتين: الضررابطة والتجريبيررة، 

الباحتة موعد التطبيق البعد  معل ، وت  إبالغ التالمير  بر   حترى   يتغيرب  حدد 
أحد منل ، وقد ت  تطبيق ا تبار ملارا  اإلمالء علريل ، وقرد حضرر  الباحترة  لر  
التطبيررق  للتإلكررد مررن جديترر . وبرر ل  تكررون الباحتررة بصرردد تصررحيح ا تبررار ملررارا  

لا إحصايي ا توصال  إلى النتايج، تر  اإلمالء  للحصوس على الدرجا  ال ا   لمعالجت
 ترسيرها ومناقشتلا.

 نتائج البحث وتفسيرها ومناقشتها:
سع  الباحترة فرى هر ا البحرى إلرى اإلجابرة عرن أسريلت  الترى تل رص مشركلت ، 

 وكان  النتايج كما يلى:
 اإلجابة عن السؤال األول للبحث: -7

 ؟اإلعدادىمهارات اإلمالء المناسبة لتالميذ الصف األول ما  -
 لإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة باإلجراءات التالية:

ملارا  اإلمالء فى  التى أوضح  السابعة والدراسا  العديد من اثدبيا  والجلود  درس -أ
 جميل المراحس التعليمية بعامة وفى المرحلة اإلعدادية ب اصة.

 الص  اثوس اإلعداد .ي  لتالماإلمالءالمناسبة ملارا  أعّد  قايمة مبديية ب -ب
ال براء والمحكمين، ت  إجراء التعديال  الالزمة فى  عرض  العايمة المبديية على السادة -جرر

 ضوء  رايل .
اثوس اإلعررداد  فررى صررورتلا لتالميرر  الصرر  اإلمررالء المناسرربة قايمررة ملررارا  وضررع   -د

 (0النلايية. ملحق
 ول من أسئلة البحث وبهذا تكون الباحثة قد أجابت عن السؤال األ 

 اإلجابة عن السؤال الثانى للبحث: -0
قـــائم علـــى إســـتراتيجية مراقبـــة النمـــو المعرفـــى البرنـــامج مـــا التصـــور المقتـــرح لل

(K.W.L.A.H )؟فى تنمية مهارات اإلمالء لتالميذ الصف األول اإلعدادى 
 رفررىتطلرب البحررى تصررمي  البرنررامج العرراي  علرى إسررتراتيجية مراقبررة النمررو المع 

 K.W.L.A.H)    لتنميررة ملررارا  اإلمررالء لتالميرر  الصرر  اثوس اإلعررداد   ولرر ا ترر
تحديد المحتو  التعليمى للبرنامج ال   يص  ملارا  اإلمالء المراد تنميتلرا للتالمير  
عينة البحى  وبناء على قايمة الملارا  التى توصل  الباحتة إليلا ت  تحديرد محترو  

رة أربررل موضرروعا : الموضرروع اثوس: همررزة العطررل وألرر  البرنررامج، وتعديمرر  فررى صررو 
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الوصرس، والموضروع الترانى: الحررو  الترى تكترب و  تنطرق والحررو  الترى تنطرق و  
تكتررررب، والموضرررروع التالررررى: رسرررر  اللمررررزة المتطرفررررة، والموضرررروع الرابررررل: رسرررر  اللمررررزة 

 المتوسطة، وتضمن كس موضوع مجموعة من الدروس التعليمية. 
 (3الباحثة قد أجابت عل السؤال الثانى من أسئلة البحث  ملحق ) وبهذا تكون

 اإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة البحث: -3
 (K.W.L.A.Hقائم على إستراتيجية مراقبة النمو المعرفى )ما فاعلية البرنامج ال

 ؟فى تنمية مهارات اإلمالء لتالميذ الصف األول اإلعدادى
 م  الباحتة بالتحعق من صحة الررو  اآلتية:لإلجابة عن ه ا الس اس، قا

توجد فروق دالة إحصايي ا بين متوسطى درجا  تالمير  المجموعرة الضرابطة : الفرض األول
وتالمي  المجموعا  التجريبية فى ا تبرار ملرارا  اإلمرالء ككرس فرى التطبيرق البعرد  لصرالح 

 .تالمي  المجموعة التجريبية
إحصايي ا بين متوسطى درجا  تالمي  المجموعرة الضرابطة توجد فروق دالة  الفرض الثانى:

س علرى حردة  التمييرز برين همرزة وتالمي  المجموعا  التجريبية فرى ا تبرار ملرارا  اإلمرالء كر
التمييرز برين الحررو  الترى تكترب و  تنطرق والحررو  الترى تنطرق و   -العطل وألر  الوصرس

فررى التطبيررق البعررد  لصررالح تالميرر   (المتوسررطة رسرر  اللمررزة -رسرر  اللمررزة المتطرفررة -تكتررب
 .المجموعة التجريبية

توجد فروق دالة إحصايي ا بين متوسطى درجا  تالمير  المجموعرة التجريبيرة : الفرض الثالث
 .فى التطبيعين العبلى والبعد  فى ا تبار ملارا  اإلمالء ككس لصالح التطبيق البعد 

توسرطى درجرا  تالمير  المجموعرة التجريبيرة توجد فروق دالة إحصايي ا برين م الفرض الرابع:
علررى حرردة  التمييررز بررين همررزة فرى التطبيعررين العبلررى والبعررد  فررى ا تبررار ملررارا  اإلمررالء كررس 

التمييرز برين الحررو  الترى تكترب و  تنطرق والحررو  الترى تنطرق و   -العطل وألر  الوصرس
 .بيق البعد لصالح التط رس  اللمزة المتوسطة( -رس  اللمزة المتطرفة -تكتب

 وفيما يلى التحقق من صحة كل فرض على حدة، وتفسيره، ثم مناقشته:
 نتائج الفرض األول وتفسيرها: -7

"توجد فروق دالة إحصائياا بين متوسطى درجات  نص الرر  اثوس على أن 
تالميذ المجموعة الضابطة وتالميذ المجموعة التجريبية فى اختبار مهارات اإلمالء ككل فى 

 بيق البعدى لصالح تالميذ المجموعة التجريبية " التط
الحسرررررابية قامررررر  الباحترررررة بحسررررراب المتوسرررررطا  للتحعرررررق مرررررن صرررررحة هررررر ا الررررررر  

ا تبررار التجريبيررة فررى تين:الضررابطة و وا نحرافررا  المعياريررة للرردرجا  ال ررا  لتالميرر  المجموع
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تالميررر   ، تررر  قامررر  بحسررراب د لرررة الررررروق برررين متوسرررطا  درجرررا ككرررس ملرررارا  اإلمرررالء
 ملررررارا   لرررر  ا  تبررررار ككررررس باسررررت دا  ا تبررررار " " للمجموعررررا  المسررررتعلةرث المجمرررروعتين

Independent samples T-test،  وقرد تمر  هر ب العمليرا  اإلحصرايية باسرت دا  البرنرامج
ويوضررح الجرردوس التررالث نتررايج تلرر   اإلصرردار الحرراد  والعشرررون(،  SPSSاإلحصررايى 
 اإلجراءا :

  ( للررق بين متوسطى درجا  تالمي  المجموعة الضابطة وتالمي  قيمة  (2جدوس 
 المجموعة التجريبية فى التطبيعين العبلى والبعد    تبار ملارا  اإلمالء ككس

 البيان

 

 المجموعة

 العدد
المتوسط 

 الحسابى

االنحراف 

 المعيارى

درجة 

 الحرية

 قيمة )ت(

 

الداللة 

 اإلحصائية

مستوى 

 الداللة

مربع 

 2إيتا 

حجم 

 dالتأثير

 0 ,53 03,00 00 الضابطة
 دالة  42,884 83

,06 ,484 4,28 

 0 ,21 01,22 00 التجريبية

 81,7(= 81ودرجات حرية) (,27)قيمة ت الجدولية عند مستوي دللة
 33,4(= 81ودرجات حرية) (,27قيمة ت الجدولية عند مستوي دللة )

عنررد دالررة إحصررايي ا 884,42= يتضررح مررن الجرردوس السررابق أن قيمررة   (  
درجررا  تالميرر   ثوجررود فررروق دالررة إحصررايي ا بررين متوسررط ممررا ي كررد  (,10مسررتوي د لررة  

ة الضرررابطة وتالميررر  المجموعرررة التجريبيرررة فرررى ملرررارا  اإلمرررالء ككرررس فرررى التطبيرررق المجموعررر
تيجية وي كد ترإلتير البرنرامج العراي  علرى إسرترا البعد  لصالح تالمي  المجموعة التجريبية 

فرررى تنميرررة ملرررارا  ا مرررالء ككرررس لتالميررر   (K.W.L.A.H مراقبرررة النمرررو المعرفرررث 
 الص  اثوس اإلعدادي. 

 حجم التأثير:
 قام  الباحتة بحساب مربل إيتا وحج  التإلتير باست دا  المعادلتين التاليتين: 

  2(حساب مربل إيتا(: 
2=                       6 

 (244، ص.6112  طاب،  + درجا  الحرية6       
 حساب حج  التإلتير  د:) 

 
 2              =    د(

                  0- 2 
 (222، ص.6112مة مربل إيتا.   طاب،على قي 2حيى تدس 
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( تالتررة مسررتويا  لحجرر  التررإلتير  نتيجررة لدراسررت  0222وقررد حرردد "كرروهين"  
عامة،وهرر ب المسررتويا  ترروفر لحجرر  اثتررر الرر   كشررر  عنرر  نتررايج البحرروى النرسررية ب

دلرريال أو قاعرردة للحكرر  علررى قيمررة حجرر  اثتررر الرر   تكشرر  عنرر  نتررايج البحررى، وقررد 
 يكون ه ا اثتر صغير ا أو متوسط ا أو كبير ا، وقد اعتبر "كوهين" أن:

 ( حج  أتر صغير.,20حج  اثتر ال   تصس قيمت  إلى   -
 ر متوسط.( حج  أت,00حج  اثتر ال   تصس قيمت  إلى   -
سرابق، ص. ( حج  أتر كبير.  المرجرل ال,30حج  اثتر ال   تصس قيمت  إلى   -

222). 
 ومن خالل استخدام الباحثة المعادلتين السابقتين فى حساب حجم التأثير:

= (d(، وحجر  الترإلتير  ,   =)222 2  يتضح من الجدوس السابق أن قيمة مربل إيتا -
البرنرررامج العررراي  علررررى ا، وهرررر ا يررردس علرررى فاعليررررة( وهرررو حجررر  تررررإلتير كبيرررر جرررد41,8 

ككرس  فرى تنميرة ملرارا  ا مرالء( K.W.L.A.H إستراتيجية مراقبة النمو المعرفث
 للتالمي  عينة البحى.

وعليرر   ت كررد تلرر  النتررايج وجررود فررروق دالررة إحصررايي ا بررين متوسررطث درجررا  تالميرر   
ارا  اإلمرررالء ككرررس فرررى التطبيرررق المجموعرررة الضرررابطة وتالميررر  المجموعرررة التجريبيرررة فرررى ملررر

البرنامج العاي  البعد  لصالح تالمي  المجموعة التجريبية، وأن حج  تإلتير المتغير المستعس  
 ( فررى المتغيررر التررابل  ملررارا (K.W.L.A.H علررى إسررتراتيجية مراقبررة النمررو المعرفررث 

 ؛ مما يشير إلى ويؤكد صحة وقبول الفرض األول  ككس ( كبير جدا اإلمالء
 مناقشة نتائج الفرض األول: -

أوضرح  نترايج الررر  اثوس مرن فرررو  البحرى وجرود فرروق دالرة إحصررايي ا 
ا تبرررار ملرررارا   فرررىبرررين متوسرررطث درجرررا  تالميررر  المجموعرررة الضرررابطة والتجريبيرررة 

البرنامج العاي  التى درس   اإلمالء فى التطبيق البعد  لصالح تالمي  المجموعة التجريبية
 .(K.W.L.A.H) ية مراقبة النمو المعرفثعلى إستراتيج

كمرررررا أوضرررررح  أن حجررررر  الترررررإلتير النررررراتج عرررررن الرررررررق برررررين درجرررررا  تالميررررر  
المجموعتين: الضابطة والتجريبية كان كبير ا جدا، مما يدس على أن  لر  الرررق فرق را 

البرنرررامج العررراي  علرررى إسرررتراتيجية مراقبرررة النمرررو المعرفرررث حعيعي رررا، ويرجرررل  لررر  إلرررى 
(K.W.L.A.H)فررى تنميرة ملررارا  اإلمرالء ككررس لتالمير  الصرر     ممرا ي كرد تررإلتيرب الكبيرر

 اثوس اإلعداد . 
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 نتائج الفرض الثاني وتفسيرها: -0
توجررد فررروق دالررة إحصررايي ا بررين متوسررطى درجررا  "نررص الرررر  التررانث علررى أنرر :

س مررالء كررتالميرر  المجموعررة الضررابطة وتالميرر  المجموعررا  التجريبيررة فررى ا تبررار ملررارا  اإل
التمييز بين الحرو  التى تكتب و  تنطق  -على حدة  التمييز بين همزة العطل وأل  الوصس

فرى التطبيرق  رسر  اللمرزة المتوسرطة( -رس  اللمزة المتطرفرة -والحرو  التى تنطق و  تكتب
 ".البعد  لصالح تالمي  المجموعة التجريبية

الحسررررابية ب المتوسررررطا  قامرررر  الباحتررررة بحسرررراوللتحعررررق مررررن صررررحة هرررر ا الرررررر   
ا تبررار التجريبيررة فررى تين: الضررابطة و وا نحرافررا  المعياريررة للرردرجا  ال ررا  لتالميرر  المجمرروع

التمييز بين الحررو   -كس على حدة  التمييز بين همزة العطل وأل  الوصس ملارا  اإلمالء
سرر  اللمررزة ر  -رسرر  اللمررزة المتطرفررة -التررى تكتررب و  تنطررق والحرررو  التررى تنطررق و  تكتررب

المجمروعتين فرى ت  قام  بحساب د لة الررروق برين متوسرطا  درجرا  تالمير   المتوسطة(،
 Independent samples كس ملارة على حدة باسرت دا  ا تبرار " " للمجموعرا  المسرتعلة

T-test ،"تلا، وتم  العمليا  اإلحصايية من  الس برنامج  تبار د لو الرروق  تل معرفة ل 
SPSS صدار الواحد والعشرين(، ويوضح الجدوس التالى نتيجة  ل  اإلجراء: اإل 

قيمة   ( للررق بين متوسطى درجا  تالمي  المجموعة الضابطة  (2جدوس 
وتالمي  المجموعة التجريبية فى التطبيعين العبلى والبعد  فى ا تبار ملارا  

 اإلمالء كس على حدة
المجموعتا المهارة

المتوسط  العدد ن

 ىالحساب
االنحراف 

 المعيارى
درجة 

 الحرية
 قيمة

 )ت( 
 الدللة
 اإلحصائية

مستتتوى 

 الداللة

مربع 

إيتتتتتتتا 

2 

حجتتتتتتتتتتتم 

 dالتأثير

همزة القطع 
 وألف الوصل

 2,10 ,800 06, دالة 14,22 89 0 ,12 15,2 05 الضابطة 
 ,82 30,05 05 التجريبية

الحروف التى 
تكتب ول تنطق 
والحروف التى 
 تبتنطق ول تك

 0 ,52 13,2 00 الضابطة 

 6,14 ,250 06, دالة 722,61 89
 ,15 00,1 00 التجريبية

 الهمزة المتطرفة
 ,80 0 ,55 00 الضابطة 

 4,04 ,300 06, دالة 02, 847 83

 ,02 5 ,15 00 التجريبية

رسم الهمزة 
 المتوسطة

 2,24 ,802 06, دالة 062,33 89 0 ,10 2 ,52 05 الضابطة 
 0 ,51 00 ,18 05 التجريبية

  .22,0(= 22ودرجا  حرية  (, 15 قيمة   الجدولية عند مستوي د لة 
 .22,2(= 22( ودرجا  حرية ,10قيمة   الجدولية عند مستوي د لة  
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برين ( ,10عنرد مسرتوي د لرة  يتضح من الجدوس السابق وجود فرروق دالرة إحصرايي ا  
ة الضرابطة والمجموعرة التجريبيرة فرى ملرارا  اإلمرالء كرس لمجموعردرجا  تالمي  ا ثمتوسط

ممرا ي كردتإلتير البرنرامج  على حدة فى التطبيق البعد  لصالح تالمي  المجموعة التجريبيرة 
فررى تنميرررة ملرررارا   (K.W.L.A.H)العرراي  علرررى إسرررتراتيجية مراقبررة النمرررو المعرفرررث 

 ، وترصيس  ل  فيما يلث:ا مالء كس على حدة لتالمي  الص  اثوس اإلعدادي
  التمييز بين همزة القطع وألف الوصلمهارة: 

كتابررة همررزة ( فررى ملررارة ,10عنررد مسررتو   إحصررايي ا دالررة  22 ,14= (  قيمررة     -
درجررا   ىوجررود فررروق دالررة إحصررايي ا بررين متوسررط   ممررا ي كرردالعطررل وألرر  الوصررس

ى تل  الملارة لصالح تالمير  المجموعة الضابطة وتالمي  المجموعة التجريبية فتالمي  
تررإلتير البرنرامج العرراي  علرى إسررتراتيجية مراقبرة النمررو المجموعرة التجريبيررة  و ي كرد 

فرررى تنميرررة تلررر  الملرررارة لتالميررر  الصررر  اثوس  (K.W.L.A.H المعرفرررث 
 اإلعدادي. 

  التمييز بين الحروف التى تكتب ول تنطق التى تنطق ول تكتب:مهارة 
الحررو  الترى التمييز برين فى ملارة  (,10دالة عند مستو    722,61= ( قيمة   -

إحصايي ا  ةدال فروقوجود   مما ي كدتكتب و  تنطعوالحرو  التى تنطق و  تكتب
فى تل   المجموعة الضابطة وتالمي  المجموعة التجريبيةدرجا  تالمي   ىبين متوسط

البرنررررامج العرررراي  علررررى  تررررإلتيرلصررررالح تالميرررر  المجموعررررة التجريبيررررة، وي كررررد  الملررررارة
فررررى تنميررررة تلرررر  الملررررارة (K.W.L.A.H إسررررتراتيجية مراقبررررة النمررررو المعرفررررث 
 لتالمي  الص  اثوس اإلعدادي. 

  رسم الهمزة المتطرفة:مهارة 
  مما اللمزة المتطرفةرس  فى ملارة (,10دالة عند مستو    02, 847 =(  قيمة   -

المجموعررة الضررابطة درجررا  تالميرر   ىإحصررايي ا بررين متوسررط ةدالرروق وجررود فررر  ي كررد
لصالح تالمي  المجموعة التجريبية، وي كرد  فى تل  الملارة وتالمي  المجموعة التجريبية

 (K.W.L.A.H ترإلتير البرنرامج العراي  علرى إسرتراتيجية مراقبرة النمرو المعرفررث 
 فى تنمية تل  الملارة لتالمي  الص  اثوس اإلعدادي. 

  طة:رسم الهمزة المتوسمهارة 
  رسر  اللمرزة المتوسرطةفرى ملرارة  (,10دالرة عنرد مسرتو    33, 062=( قيمة    -

المجموعة الضرابطة درجا  تالمي   ىإحصايي ا بين متوسط ةدال روقوجود ف مما ي كد
لصالح تالمي  المجموعة التجريبية، وي كرد  فى تل  الملارة وتالمي  المجموعة التجريبية
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 (K.W.L.A.H إسرتراتيجية مراقبرة النمرو المعرفررث ترإلتير البرنرامج العراي  علرى 
 فى تنمية تل  الملارة لتالمي  الص  اثوس اإلعدادي. 

 :حجم التأثير 
قامت الباحثة بحساب حجم التأثير من خالل المعـادلتين السـابقتين، وفيمـا يلـى نتـائج 

 ذلك:
  التمييز بين همزة القطع وألف الوصل:مهارة 

(، وحجرر  التررإلتير ,2  =)255  ن قيمررة مربررل إيتررايتضررح مررن الجرردوس السررابق أ -
 d ) = 10,2 ) ،وهو حج  تإلتير فى ملارة التمييز بين همزة العطل وأل  الوصس

البرنرامج العراي  علرى إسرتراتيجية مراقبرة النمرو كبير جدا، وه ا يدس علرى فاعليرة
 للتالمي  عينة البحى. فى تنمية تل  الملارة (K.W.L.A.H المعرفث 

  التمييز بين الحروف التى تكتب ول تنطق التى تنطق ول تكتب:مهارة 
(، وحج  التإلتير ,2   =)240  قيمة مربل إيتايتضح من الجدوس السابق أن  -

 d ) = 38,7 )  فى ملارة التمييز بين الحرو  التى تكتب و  تنطق والحرو
لبرنررامج اوهرر ا يرردس علررى فاعليررة وهررو حجرر  تررإلتير كبيررر،تنطررق و  تكتررب،  التررى

فرى تنميرة  (K.W.L.A.H العاي  على إسرتراتيجية مراقبرة النمرو المعرفرث 
 .تل  الملارة

  رسم الهمزة المتطرفة:مهارة 
(، وحج  التإلتير ,2   =)205  مربل إيتايتضح من الجدوس السابق أن قيمة  -

 d )=  04,4 ) ،وهررو حجرر  تررإلتير كبيررر جرردا ، فررى ملررارة رسرر  اللمررزة المتطرفررة
البرنامج العاي  على إستراتيجية مراقبة النمو المعرفرث  دس على فاعليةوه ا ي

 K.W.L.A.H) فى تنمية تل  الملارة. 
  رسم الهمزة المتوسطة:مهارة 

(، وحجرررر  ,2   =)202  السررررابق أن قيمرررة مربرررل إيترررايتضرررح مرررن الجررردوس  -
وهررو حجرر  تررإلتير رسرر  اللمررزة المتوسررطة،  فررى ملررارة (d ) = 30,3التررإلتير  

علررى إسررتراتيجية مراقبررة  البرنررامج العرراي يررر جرردا ، وهرر ا يرردس علررى فاعليررة كب
 .فى تنمية تل  الملارة (K.W.L.A.H النمو المعرفث 

وعلي ، تدس نتايج العمليا  اإلحصايية السابعة للرر  الترانث مرن فررو  البحرى علرى  
ة لمجموعررردرجرررا  تالميررر  ا ثبرررين متوسرررط( ,10  وجرررود فرررروق دالرررة إحصرررايي ا عنرررد مسرررتو 

التمييرز برين همرزة الضابطة وتالمي  المجموعة التجريبيرة فرى كرس ملرارة إمالييرة علرى حردة  
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الحررررو  الترررى تكترررب و  تنطرررق الترررى تنطرررق و  التمييرررز برررين  -العطرررل وألررر  الوصرررس
فى التطبيق البعد  لصالح  و ل  (،رس  اللمزة المتوسطة -اللمزة المتطرفةرس   -تكتب

البرنرامج ، وت كرد تلر  النترايج أن حجر  ترإلتير المتغيرر المسرتعس   .جريبيرةتالمي  المجموعرة الت
( فى المتغيرر الترابل  كرس (K.W.L.A.H العاي  على إستراتيجية مراقبة النمو المعرفث 

 ؛ مما يشير إلىويؤكد صحة وقبول الفرض الثاني ملارة إماليية على حدة( كبير جدا
 مناقشة نتائج الفرض الثاني: -

تررايج الرررر  التررانث مررن فرررو  البحررى وجررود فررروق دالررة إحصررايي ا أوضررح  ن
ا تبرررار ملرررارا   فرررىبرررين متوسرررطث درجرررا  تالميررر  المجموعرررة الضرررابطة والتجريبيرررة 

الحررو  التمييرز برين  - التمييرز برين همرزة العطرل وألر  الوصرسكس على حردة   اإلمالء
رسرر  اللمررزة  - رفررةاللمررزة المتطرسرر   - التررى تكتررب و  تنطررق التررى تنطررق و  تكتررب

البرنرامج الترى درسر   (، فى التطبيق البعد  لصالح تالمي  المجموعة التجريبيرةالمتوسطة
 .(K.W.L.A.H العاي  على إستراتيجية مراقبة النمو المعرفث 

كمررررررا أوضررررررح  أن حجرررررر  التررررررإلتير النرررررراتج عررررررن الررررررررق بررررررين درجررررررا  تالميرررررر  
فى كس ملارة علرى حردة، ممرا يردس  المجموعتين: الضابطة والتجريبية كان كبير ا جدا

البرنررامج العرراي  علررى إسررتراتيجية علررى أن  لرر  الررررق فرق ررا حعيعي ررا، ويرجررل  لرر  إلررى 
  مما ي كد تإلتيرب الكبير فى تنمية ملارا  اإلمالء  (K.W.L.A.H مراقبة النمو المعرفث 

 لتالمي  الص  اثوس اإلعداد .  ككس على
 ا:نتائج الفرض الثالث وتفسيره -3

"توجد فروق دالة إحصائياا بين متوسطى درجات  نص الرر  التالى على أن  
تالميذ المجموعة التجريبية فى التطبيقين القبلى والبعدى فى اختبار مهارات اإلمالء ككل 

 لصالح التطبيق البعدى" 
الحسرررررابية قامررررر  الباحترررررة بحسررررراب المتوسرررررطا  وللتحعرررررق مرررررن صرررررحة هررررر ا الررررررر   

 ا تبرار ملرارا  اإلمرالءالتجريبية فى ة مجموعاليارية للدرجا  ال ا  لتالمي  وا نحرافا  المع
درجررا   تى، تر  قامر  بحسراب د لررة الررروق برين متوسرطككرس فرى التطبيعرين العبلرى والبعررد 

التطبيعررين العبلررى والبعررد  فررى ملررارا  ا  تبررار ككررس باسررت داما تبار فررث المجموعررة تالميرر  
، وقرد تمر  هر ب العمليرا  اإلحصرايية  paierd samples T-testالمرتبطرة" " للمجموعرا  

ويوضرررح الجررردوس  اإلصررردار الحرررادي والعشررررون(،  SPSSباسرررت دا  البرنرررامج اإلحصرررايى 
 التالث نتايج تل  اإلجراءا :
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 (2دوس ج
 قيمة   ( للررق بين متوسطى درجا  تالمي  المجموعة التجريبية

 ملارا  اإلمالء ككس فى التطبيعين العبلى والبعد    تبار 
 البيان
 التطبيق

المتوسط  العدد
 الحسابى

النحراف 
 المعيارى

درجة 
 الحرية

الدللة  قيمة )ت(
 اإلحصائية

مستوى 
 الدللة

مربع 
 إيتا

حجم 
 التأثير

 القبلي
51 
 

02,01 22, 0 42 
 

 0 ,22 02,22 البعدي 8,41 818, 27, دالة 83,877
 10,6(= 42  ودرجا  حرية (, 15 وي د لة قيمة   الجدولية عند مست

 22,2(= 42  ( ودرجا  حرية,10قيمة   الجدولية عند مستوي د لة  
 عنررددالررة إحصرايي ا  81 ,800يتضرح مرن الجرردوس السرابق أن قيمرة   ( =  

ممررا ي كررد وجررود فررروق دالررة إحصررايي ا بررين متوسررطث درجررا  تالميرر    (,10مسررتوي د لررة  
التطبيررق البعررد  لصررالح ين العبلىو ة فررى ملررارا  اإلمررالء ككررس فررى التطبيعررالمجموعررة التجريبيرر

وي كرررررد ترررررإلتير البرنرررررامج العررررراي  علرررررى إسرررررتراتيجية مراقبرررررة النمرررررو المعرفرررررث   البعرررررد 
 K.W.L.A.H) .فى تنمية ملارا  ا مالء ككس لتالمي  الص  اثوس اإلعدادي 
 :حجم التأثير 

ل المعادلتين السابقتين، وفيما يلى نتائج قامت الباحثة بحساب حجم التأثير من خال 
 ذلك:
= ( d(، وحج  الترإلتير  ,2   =)222  يتضح من الجدوس السابق أن قيمة مربل إيتا -
البرنرررامج العررراي  علرررى  ( وهرررو حجررر  ترررإلتير كبيرررر جررردا، وهررر ا يررردس علرررى فاعليرررة41,8 

فرى الءفرى تنميرة ملرارا  ا مر (K.W.L.A.H  إستراتيجية مراقبة النمو المعرفرث
 لتالمي  المجموعة التجريبية. التطبيق البعد 

برين  (,10 وعلي   ت كد نتايج الجدوس السابق وجود فروق دالة إحصايي ا عند مستو   
ين متوسرررطث درجرررا  تالميررر  المجموعرررة التجريبيرررة فرررى ملرررارا  اإلمرررالء ككرررس فرررى التطبيعررر

حجرر  ترررإلتير المتغيررر المسرررتعس  التطبيرررق البعررد ، وت كررد تلررر  النتررايج أنالبعررد  لصررالح العبلىو 
فرى المتغيرر ( (K.W.L.A.H البرنامج العاي  على إستراتيجية مراقبرة النمرو المعرفرث  

 اإلمالء( كبير جدا  مما يشير إلى وي كد صحة وقبوس الرر  التالى.  التابل  ملارا 
 مناقشة نتائج الفرض الثالث: -

روق دالرة إحصرايي ا أوضح  نتايج الرر  التالى مرن فررو  البحرى وجرود فر
 فررىفررى التطبيعررين العبلررى والبعررد  بررين متوسررطث درجررا  تالميرر  المجموعررة التجريبيررة 
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ا تبار ملارا  اإلمالء ككس لصرالح التطبيرق البعرد ، وهر ا يردس علرى أن دراسرة تلر  تالمير  
قد  .(K.W.L.A.H البرنامج العاي  على إستراتيجية مراقبة النمو المعرفث المجموعة 
 رتراعا فى مستواه  فى ملارا  اإلمالء ككس.أحدى ا

كما أوضح  أن حج  التإلتير الناتج عن الرررق برين متوسرطى درجرا  تالمير  
المجموعة التجريبية فى التطبيعين العبلى والبعد : لتالمي  المجموعرة التجريبيرة كران 

امج العراي  البرنركبير ا جدا، مما يدس على أن  ل  الررق فرق ا حعيعي ا، ويرجل  ل  إلرى 
  ممررا ي كررد تررإلتيرب الكبيررر فررى (K.W.L.A.H علررى إسررتراتيجية مراقبررة النمررو المعرفررث 

 تنمية ملارا  اإلمالء ككس لتالمي  الص  اثوس اإلعداد . 
 نتائج الفرض الرابع وتفسيرها: -4

توجرد فرروق دالرة إحصرايي ا برين متوسرطى درجرا  "الفرض الرابـع، يـنص علـى أنـه: 
على ة التجريبية فى التطبيعين العبلى والبعد  فى ا تبار ملارا  اإلمالء كس تالمي  المجموع

التمييررز بررين الحرررو  التررى تكتررب و  تنطررق  -حرردة  التمييررز بررين همررزة العطررل وألرر  الوصررس
لصرررالح  رسررر  اللمرررزة المتوسرررطة( -رسررر  اللمرررزة المتطرفرررة -والحررررو  الترررى تنطرررق و  تكترررب

 ."التطبيق البعد 
الحسرررررابية قامررررر  الباحترررررة بحسررررراب المتوسرررررطا  حة هررررر ا الررررررر  وللتحعرررررق مرررررن صررررر 

 ا تبرار ملرارا  اإلمرالءالتجريبية فى ة مجموعالوا نحرافا  المعيارية للدرجا  ال ا  لتالمي  
التمييرز برين الحررو  الترى تكترب و   -على حدة  التمييز بين همزة العطرل وألر  الوصرسكس 

رسرر  اللمررزة المتوسررطة( فررى  -اللمررزة المتطرفررةرسرر   -تنطررق والحرررو  التررى تنطررق و  تكتررب
درجررا  تالميرر   تىترر  قامرر  بحسرراب د لررة الرررروق بررين متوسررط التطبيعررين العبلررى والبعررد ،

التطبيعرررين العبلرررى والبعرررد  فرررى ملرررارا   لررر  ا  تبرررار كرررس ملرررارة علرررى حررردة  فرررثالمجموعرررة 
وتم  ه ب العمليا   ، paierd samples T-testباست دا  ا تبار " " للمجموعا  المرتبطة
ويوضررح  اإلصردار الحررادي والعشررون(،  SPSSاإلحصرايية باسرت دا  البرنررامج اإلحصرايى 
 الجدوس التالث نتايج تل  اإلجراءا :
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 (2جدوس 
قيمة   ( للررق بين متوسطى درجا  تالمي  المجموعة الضابطة وتالمي  المجموعة 

 كس على حدة ر ملارا  اإلمالءالتجريبية فى التطبيعين العبلى والبعد    تبا
المتوسط  العدد التطبيق المهارة

 الحسابى
االنحراف 

 المعيارى
درجة 

 الدللة قيمة )ت( الحرية
 اإلحصائية

مستوى 

 الداللة

مربع 

 2إيتا
حجم 

 Dالتأثير

همزة القطع 
 وألف الوصل

 05 القبلي
 

 2,07 424, 06, دالة 782,24 98 0 ,15 00,2
 ,82 30,05 البعدي

الحروف التى 
تكتب ول تنطق 
والحروف التى 
 تنطق ول تكتب

 القبلي

00 

 

82,2 58, 0 98 

 
 0502 762, 06, دالة 126,62

 البعدي
00,1 15, 

الهمزة 
 المتطرفة

 00 القبلي

 

21, 0 32, 
 4,64 864, 06, دالة 00, 424 58

 ,02 5 ,15 البعدي

رسم الهمزة 
 المتوسطة

 ليالقب
05 

55, 2 13, 0  
 2,44 464, 06, دالة 041,30 98

 ,51 00 ,22 البعدي

  10,6(= 42ودرجا  حرية   (, 15 قيمة   الجدولية عند مستوي د لة 
 22,2(= 42( ودرجا  حرية  ,10قيمة   الجدولية عند مستوي د لة  

برين ( ,10د لرة   عنرد مسرتوييتضح من الجدوس السابق وجود فرروق دالرة إحصرايي ا  
متوسطى درجا  تالمي  المجموعة التجريبية فى التطبيعين العبلى والبعد  فى ا تبار ملارا  

التمييرز برين الحررو  التررى  -علرى حردة  التمييرز برين همررزة العطرل وألر  الوصرساإلمرالء كرس 
رسرررر  اللمررررزة  -رسرررر  اللمررررزة المتطرفررررة -تكتررررب و  تنطررررق والحرررررو  التررررى تنطررررق و  تكتررررب

ممررا ي كررد تررإلتير البرنررامج العرراي  علررى إسررتراتيجية   لصررالح التطبيررق البعررد  متوسررطة(ال
فررى تنميرررة ملررارا  ا مررالء كررس علررى حررردة  (K.W.L.A.H مراقبررة النمررو المعرفررث 

 لتالمي  الص  اثوس اإلعدادي، وترصيس  ل  فيما يلث:
  التمييز بين همزة القطع وألف الوصلمهارة: 
كتابرة همرزة العطرل ( فرى ملرارة ,10عند مسرتو   إحصايي ا الة د 232,52= (  قيمة   -

درجرررا  تالميررر   ىوجرررود فرررروق دالرررة إحصرررايي ا برررين متوسرررط ممرررا ي كرررد  وألررر  الوصرررس
لصرالح التطبيرق البعرد    فى التطبيعين العبلى والبعد  فى تل  الملرارة المجموعة التجريبية

ة النمرررررررررو المعرفرررررررررث ترررررررررإلتير البرنرررررررررامج العررررررررراي  علرررررررررى إسرررررررررتراتيجية مراقبررررررررروي كرررررررررد 
 K.W.L.A.H)  .فى تنمية تل  الملارة لتالمي  الص  اثوس اإلعدادي 
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  الحروف التى تكتب ول تنطق التى تنطق ول تكتبالتمييز بين مهارة: 
 الحررو  الترىالتمييرز برين فى ملرارة  (,10دالة عند مستو    100,00= ( قيمة   -

 ةدالررر فرررروقوجرررود  ممرررا ي كرررد  تررربتكترررب و  تنطرررق والحررررو  الترررى تنطرررق و  تك
فى التطبيعين العبلرى والبعرد   المجموعة التجريبيةدرجا  تالمي   ىإحصايي ا بين متوسط

تإلتير البرنامج العاي  على إسرتراتيجية ي كد لصالح التطبيق البعد ، و  تل  الملارة فى
فررى تنميررة تلرر  الملررارة لتالميرر  الصرر   (K.W.L.A.H مراقبررة النمررو المعرفررث 

 ثوس اإلعدادي. ا
  رسم الهمزة المتطرفة:مهارة 

 ممرا اللمرزة المتطرفرةرسر  فى ملارة  (,10دالة عند مستو    852,66 =(  قيمة   -
فررى  المجموعررة التجريبيرةدرجررا  تالمير   ىإحصررايي ا برين متوسرط ةدالروق وجرود فررر  ي كرد

تررررإلتير ي كررررد لصررررالح التطبيررررق البعررررد ، و  فررررى تلرررر  الملررررارةالتطبيعرررين العبلررررى والبعررررد  
فررررى  (K.W.L.A.H البرنرررامج العررراي  علرررى إسرررتراتيجية مراقبرررة النمرررو المعرفرررث 

 تنمية تل  الملارة لتالمي  الص  اثوس اإلعدادي. 

  رسم الهمزة المتوسطة:مهارة 
  رسرر  اللمررزة المتوسررطةفررى ملررارة  (,10دالررة عنررد مسررتو    021,26= ( قيمررة    -

 المجموعرة التجريبيرةدرجرا  تالمير   ىين متوسرطداس إحصرايي ا بر رقوجرود فر مما ي كد
ترإلتير لصرالح التطبيرق البعرد ، و ي كرد  فرى تلر  الملرارةفى التطبيعرين العبلرى والبعرد  

فرررى  (K.W.L.A.H البرنررامج العررراي  علرررى إسرررتراتيجية مراقبررة النمرررو المعرفرررث 
 تنمية تل  الملارة لتالمي  الص  اثوس اإلعدادي. 

 :حجم التأثير 
احتررة بحسراب حجرر  الترإلتير مررن  رالس المعررادلتين السرابعتين، وفيمررا يلرى نتررايج قامر  الب

  ل :
  التمييز بين همزة القطع وألف الوصلمهارة: 

( d(، وحجر  الترإلتير  ,2   =)242  يتضح من الجدوس السابق أن قيمة مربل إيتا -
كبيررر وهررو حجرر  تررإلتير فررى ملررارة التمييررز بررين همررزة العطررل وألرر  الوصررس، ( 21,4 = 

البرنررامج العرراي  علررى إسررتراتيجية مراقبررة النمررو المعرفررث جرردا، وهرر ا يرردس علررى فاعليررة
 K.W.L.A.H) للتالمي  عينة البحى. فى تنمية تل  الملارة 
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  الحروف التى تكتب ول تنطق التى تنطق ول تكتبالتمييز بين مهارة: 
= ( d، وحج  التإلتير  (,2   =)204  يتضح من الجدوس السابق أن قيمة مربل إيتا -

فى ملارة التمييز بين الحرو  التى تكتب و  تنطق والحرو  التى تنطرق و  ( 71,7 
البرنرامج العراي  علرى إسرتراتيجية وهر ا يردس علرى فاعليرة ،روهو حج  ترإلتير كبيرتكتب، 

 .فى تنمية تل  الملارة (K.W.L.A.H مراقبة النمو المعرفث 
  رسم الهمزة المتطرفة:مهارة 

= ( d(، وحج  التإلتير  ,   =)202 2 يتضح من الجدوس السابق أن قيمة مربل إيتا -
وهررو حجرر  تررإلتير كبيررر جرردا، وهرر ا يرردس علررى فررى ملررارة رسرر  اللمررزة المتطرفررة، ( 70,0 

فررى (K.W.L.A.H البرنررامج العرراي  علررى إسررتراتيجية مراقبررة النمررو المعرفررث فاعليررة
 .تنمية تل  الملارة

  المتوسطة: رسم الهمزةمهارة 
= ( d(، وحجر  الترإلتير  ,  =)206 2 يتضح من الجدوس السرابق أن قيمرة مربرل إيترا -

وهرو حجر  ترإلتير كبيرر جردا، وهر ا يردس علرى فى ملارة رس  اللمرزة المتوسرطة، ( 00,3 
 (K.W.L.A.H البرنررامج العرراي  علررى إسررتراتيجية مراقبررة النمررو المعرفررث فاعليررة 

 .فى تنمية تل  الملارة
ليرر ، وترردس نتررايج العمليررا  اإلحصررايية السررابعة للرررر  الرابررل مررن فرررو  البحررى وع 

المجموعرة درجرا  تالمير   ىبين متوسرط( ,10  على وجود فروق دالة إحصايي ا عند مستو 
 - التمييررز بررين همررزة العطررل وألرر  الوصررسالتجريبيررة فررى كررس ملررارة إمالييررة علررى حرردة  

اللمررررزة رسرررر   - نطرررق التررررى تنطررررق و  تكترررربالحرررررو  التررررى تكتررررب و  تالتمييرررز بررررين 
رررى التطبيعررين العبلررى والبعررد  لصررالح التطبيررق و لك (،رسرر  اللمررزة المتوسررطة - المتطرفررة

البرنامج العاي  على إستراتيجية البعد ، وت كد تل  النتايج أن حج  تإلتير المتغير المستعس  
س ملارة إماليية علرى حردة( ( فى المتغير التابل  ك(K.W.L.A.H مراقبة النمو المعرفث 

 كبير جدا  مما يشير إلى وي كد صحة وقبوس الرر  الرابل.
 مناقشة نتائج الفرض الرابع: -

أوضح  نتايج الرر  الرابل من فرو  البحى وجود فروق دالة إحصايي ا بين 
ا تبرار  رىفى التطبيعرين العبلرى والبعردىمتوسطى درجا  تالمير  المجموعرة التجريبيرة

التمييررز  - التمييررز بررين همررزة العطررل وألرر  الوصررسكررس علررى حرردة   اإلمررالءملررارا  
 - اللمرزة المتطرفرةرسر   - الحرو  التى تكتب و  تنطق التى تنطق و  تكترببين 



 ( K.W.L.A.Hامج قائم على إستراتيجية مراقبة النمو المعرفى )فاعلية برن
 فى تنمية مهارات اإلمالء لتالميذ الصف األول اإلعدادى

 

216 

( لصررررالح التطبيررررق البعررررد  بعررررد دراسررررة تالميرررر  المجموعررررة رسرررر  اللمررررزة المتوسررررطة
 .(K.W.L.A.H)مو المعرفث البرنامج العاي  على إستراتيجية مراقبة الن التجريبية

كما أوضرح  أن حجر  الترإلتير النراتج عرن الرررق برين درجرا  تالمير  المجموعرة 
التجريبية فى التطبيعين العبلى والبعد  كان كبير ا جدا، مما يدس على أن  لر  الرررق 

البرنرامج العراي  علرى إسرتراتيجية مراقبرة النمرو المعرفرث فرق ا حعيعي را، ويرجرل  لر  إلرى 
(K.W.L.A.H)فرى تنميرة ملررارا  اإلمرالء ككرس لتالميرر   ممرا ي كرد ترإلتيرب الكبيررر ؛

 الص  اثوس اإلعداد . 
 تعليق عام على النتائج:

أتبتررر  نترررايج البحرررى فاعليرررة البرنرررامج العررراي  علرررى إسرررتراتيجية مراقبرررة النمرررو  
فرى تنميرة ملرارا  اإلمرالء ككرس وفرى كرس وترإلتيرب الكبيرر  (K.W.L.A.H) المعرفى

رة على حدة لتالمي  الص  اثوس اإلعداد   وه ا ي كد مد  الراعليرة اإليجابيرة ملا
والتررإلتير الكبيررر لتلرر  اإلسررتراتيجية بجميررل  طواتلررا وب اصررة  طرروة التطبيعررا  التررى 
أد  علررى إحررداى الررررق الكبيررر  حيررى إن تلرر  ال طرروة ملمررة جرردا فررى ترردريس فرررع 

الترردريبا  علررى الملررارا  اإلمالييررة  اإلمررالء الرر   يتطلررب الكتيررر مررن التطبيعررا  و 
 و ل  إلتعانلا.

 توصيات البحث:
 ا هتما  بمعرفة المعل  المعلوما  السابعة لد  التالمي  قبس تدريس اإلمالء. -
تصحيح المعار  السابعة ال اطية لد  التالمي   إن وجد ( قبس بداية دراسرتل   -

 المعار  الجديدة.
 ر  التى يريد التالمي  معرفتلا.ا هتما  بمعرفة المعلوما  والمعا -
 ا هتما  بمعرفة المعل  ما تعمل  التالمي  عن كس ملارة إماليية. -
 ربط تدريس فرع اإلمالء بالرروع اث ر  للغة العربية. -
 تركيز المعل  على التطبيعا  فى أتناء تدريس اإلمالء. -
وضررريح اهتمرررا  المعلررر  بتوضررريح المعرررار  الموجرررودة بالموضررروع اإلماليرررى قبرررس ت -

 الملارا  اإلماليية المرتبطة بلا.
ضرررررورة ترررردريب الطررررالب المعلمررررين بكليررررة التربيررررة بشررررعب اللغررررة العربيررررة علررررى  -

است دا  إستراتيجية مراقبة النمو المعرفث ضمن معررا  طرق التدريس المعدمرة 
 لل .
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 البحوث المقترحة:
ميررررة جميررررل ( فررررى تنK.W.L.A.Hفاعليررررة إسررررتراتيجية مراقبررررة النمررررو المعرفررررى   -0

 الملارا  اللغوية اث ر .
( فرررى تنميرررة ملرررارا  K.W.L.A.Hفاعليرررة إسرررتراتيجية مراقبرررة النمرررو المعرفرررى   -6

 اإلمالء لطالب المرحلة التانوية والجامعية.
برنامج قاي  على التعل  ال اتى البنايى فى تنمية ملارا  اإلمالء لد  المتعلمين  -2

 يت .بالمرحلة ا بتدايية، وقياس فاعل
 برنامج تدريبى معتر  فى تنمية ملارا  اإلمالء للطالب المعل  بكليا  التربية. -4
 تصمي  منلج لإلمالء فى المرحلة ا بتدايية قاي  على التعل  النشط الرعاس. -5
 تصمي  منلج لإلمالء فى المرحلة اإلعدادية قاي  على التعل  البنايى. -2
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 المراجع
 المراجع العربية: -أولا 
. برنامج تدريبى معتر  فى ضوء مرد س تحليرس (0271يم، هبة إبراهيم عبد الفتاح  )إبراه

اث طرراء النحويررة وأترررب فررى تنميررة ملررارا  النحررو واإلمررالء وال ررط العربررى والتعبيررر 
طرررق رسررالة ماجسررتير. ميررر منشررورة. منرراهج و الكتررابى لتالميرر  المرحلررة ا بتداييررة. 

 د.بورسعي تدريس. كلية التربية. جامعة
 ."والتطبيررق الن ريررة" التركيررر تعلرري (:0271بكــر) محمــد صــالح محمــد ونوفــل، جــادو، أبــو

 .عمانالطبعة السادسة. دار المسيرة للطباعة والنشر. 
فاعلية است دا  التغ ية الرورية مل معالج النصوص  ( 0273أبو سكينة، نادية  )نوفمبر

حلة ا بتدايية. دراسا  عربية الحاسوبى لعالج اث طاء اإلماليية لد  تالمي  المر 
 – 022، (0(. الجزء  42وعل  النرس. رابطة التربويين العرب. العدد   بيةفى التر 
624. 

( فرى (K-W-L-Hأترر اسرت دا  إسرتراتيجية. ( 0273عباس، شادى محمود كامـل ) أبو
ا سررررتيعاب العرايررررى ودافعيررررة تعلرررر  اللغررررة اإلنجليزيررررة لررررد  طررررالب الصرررر  التررررامن 

 رسالة ماجستير. مير منشورة. كلية الدراسا  العليا. الجامعة اللاشمية.  اثساسى.
أتر إستراتيجية فى ا ستيعاب (  0277ونعمة، وسن قاسم  )مايو أحمد، بسمة محمد

( لطالبا  الص  اثوس المتوسط. الجمعية المصرية للتربية (K-W-L-Hالعرايى 
  742 – 727 ،(2العدد  .(02العلمية. المجلد  

تصررررور معتررررر  لمعرررررر اإلمررررالء للصرررر  اثوس  (:0228حمــــد، ســــناء محمــــد حســــن  )أ
اإلعداد  ودراسة أترب وأتر است دا  التغ ية الراجعة فى تدريس  فرى عرالج اث طراء 

 651 ،(61اإلماليية لد  التالمي . مجلة كلية التربية. جامعة عرين شرمس. العردد  
– 624. 

عليررررة برنررررامج قرررراي  علررررى الررررتعل  المرررردمج فا ( 0271إســــماعيل، عمــــر صــــاحب األميــــر )
باسرت دا  البناييررة فرى تنميررة بعر  ملررارا  اإلمرالء وال ررط العربرى والتعبيررر الكتررابى 
لد  تالمي  المرحلة اإلعدادية. رسالة دكتوراة. مير منشورة. منراهج وطررق تردريس. 

 كلية التربية. جامعة بنى سوي .
است دا  برمجية تعليمية محوسبة فى فاعلية  ( 0273آل طريفة، إيمان محمد علي )

ى بمنطعة الباحة. رسالة تنمية ملارا  اإلمالء لد  تالمي  الص  السادس ا بتداي
 مير منشورة. مناهج وطرق تدريس. كلية التربية. الباحة. السعودية.ماجستير.



 وطرق لتدريسلقسم المناهج  الثانىللمؤتمر الدولى  العلوم التربوية/ عدد خاص
 : AAASSC)علمية )للدراسات المتقدمة في المناهج ال بالتعاون مع الجمعية العربية

 0207 فبراير 71-71" ةج في ضوء متطلبات اقتصاد المعرفمستقبل تطوير المناه" 
 

215 

: دراسرررة تحليليرررة لررردروس اإلمرررالء فرررى الصررر  السرررابل. (0272إليـــاس، أســـما جـــرجس  )
والعلررو  اإلنسررانية. عررة تشرررين للبحرروى والدراسررا  العلميررة. سلسررلة اآلداب مجلررة جام
 .  025–042(، 6العدد   (.26المجلد  

فاعلية التحليس اللجايى فى التغلب على صرعوبا  (  0273إمام، فاطمة الزهراء سعيد  )
لررررد  تالميرررر  الصرررر  السررررادس ا بترررردايى. مجلررررة كليررررة التربيررررة فررررى العلررررو   اإلمررررالء
 –037 ،(4(. العرررردد  41ة. جامعررررة عررررين شررررمس. كليررررة التربيررررة. المجلررررد  التربويرررر
038  

ـــادر ) ـــد الق ـــالغمرى، عب (. تعلررري  العرررراءة والكتابرررة فرررى المدرسرررة الجزايرية"المرحلرررة 0273ب
ررا". رسررالة ماجسررتير. ميررر منشررورة. كليررة اآلداب واللغررا . جامعررة  ا بتداييررة أنمو ج 

 قاصد . مربا . الجزاير.
فعاليرررة  ( 0202خلـــف عبـــد الوهـــاب محمـــد  ) ،القـــذافىو  محمـــد محمـــودبخيـــت، وســـام 

فرررى تنميرررة ملرررارا   (K.W.L.Hاسرررت دا  برنرررامج تررردريبى قررراي  علرررى إسرررتراتيجية  
التررردريس والمسررريولية ا جتماعيرررة لطرررالب الدبلومرررة العامرررة. المجلرررة الدوليرررة للعلرررو  

(. 64مجلرد  الالبشررية،  التربوية والنرسرية. الم سسرة العربيرة للبحرى العلمرى والتنميرة
 .22 -52(، 42عدد  ال

تعلرري  اإلمرالء فررى المرحلرة ا بتداييررة "عينرة الصرر  ال ررامس  ( 0277براهيمـى، فاطمــة  )
ا بترردايى". رسررالة ماجسررتير. ميررر منشررورة. كليررة اآلداب واللغررا . جامعررة قاصررد  

 مربا . الجزاير. 
الشامس فى المناهج وطرايق  ( 0273تمام، شادية عبد الحليم وفؤاد، صالح أحمد  )

التعلي  والتعل  الحديتة. الطبعة اثولى. مركز ديبونو لتعلي  التركير. دبى. 
 اإلمارا .

براهيم، أمانى سعيدة سيد وحسن، عبيـر علي )أكتـوبر أترر  ( 0273جابر، عبد الحميد وا 
 ( فررى تنميررة ملررارا  مراقبررة الرلرر  لررد (K-W-L-Hبرنررامج قرراي  علررى إسررتراتيجية 

كليررة الدراسررا   .تالميرر  الحلعررة اثولررى مررن التعلرري  اثساسررى. مجلررة العلررو  التربويررة
 .621-626 (،2الجزء   .(4العدد   .يا للتربيةلالع

( K.W.L.H فاعليرة إسرتراتيجية الجردوس الر اتى ( 0273جواد، ابتسام وعباس، نسـرين )
ى مررادة الريزيرراء. فررى تنميررة التركيررر العلمررى لررد  طالبررا  الصرر  التررانى المتوسررط فرر

 .222 -226 ،(02مجلة كلية التربية اثساسية. جامعة بابس. العراق. العدد  
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فاعلية إسرتراتيجية الجردوس الر اتى  ( 0270الجهورى، ناصر بن على بن محمد  )ديسمبر
 K.W.L.H ) فرى تنميررة الرلر  العميررق للمرراهي  الريزياييررة وملرارا  مررا وراء المعرفررة

امن اثساسرررى بسرررلطنة عمررران. دراسرررا  عربيرررة فرررى التربيرررة لرررد  طرررالب الصررر  التررر
 .52 -00،(26(. العدد  0وعل  النرس. رابطة التربويين العرب. المجلد  

"فاعليرة برنرامج قراي  علرى نمرو ج الرتعل  البنرايث  ( 0221حافظ، وحيد السـيد إسـماعيل  )
بتداييرة بالمملكرة ال ماسث فث تنمية ملارا  الكتابة اللجايية لد  تالمي  المرحلرة ا 

الجمعيررة المصرررية  .مجلررة دراسررا  فررث المنرراهج وطرررق الترردريس .العربيررة السررعودية"
 .620 -665 ،(6الجزء   (.026العدد   للمناهج وطرق التدريس.

فاعليرة اسرت دا  بعر  إسرتراتيجيا  تنشريط (  0278خصاونة، نجوى والعتيبى، نجالء  )
لررررد  تلميرررر ا  المرحلررررة ا بتداييررررة. المجلررررة  الرررر اكرة فررررى تنميررررة الملررررارا  اإلمالييررررة
 .042 -022(، 6(.العدد  05اثردنية فى العلو  التربوية. المجلد  

فاعليررة برنررامج قرراي  علررى المررد س البصررر  فررى  (:0271عصــام محمــد عبــده  ) خطــاب،
إكسررراب تالميررر  المرحلرررة ا بتداييرررة للعواعرررد اإلمالييرررة وا تجررراب نحرررو اإلمرررالء. مجلرررة 

المصرررررية للعررررراءة والمعرفررررة. كليررررة التربيررررة. جامعررررة عررررين شررررمس. العرررردد  الجمعيررررة
 022 ،)66-55. 

 .العيرراس والتعروي  فررث العلرو  النرسررية والتربويرة وا جتماعيررة ( 0221) خطـاب، علــى مـاهر
 الطبعة السادسة. العاهرة. مكتبة اثنجلو المصرية. 

النرسرررررية والتربويرررررة  اإلحصررررراء ا سرررررتد لث فرررررى العلرررررو  ( 0228خطـــــاب، علـــــى مـــــاهر )
 وا جتماعية. الطبعة اثولى. العاهرة. مكتبة اثنجلو المصرية. 

فاعلية برنامج قاي  على التعلي  المدمج  ( 0273داود، سميرة سعيد عبد الغنى  )
مرحلة اإلعدادية. لتحسين ملارا  اإلمالء لد  تالمي   و  صعوبا  التعل  فى ال

هج وطرق تدريس. كلية التربية. جامعة عين مير منشورة. منارسالة ماجستير.
 شمس. 

فرررى  (K.W.L.H أترررر اسرررت دا  إسرررتراتيجية  ( 0278ربابعـــة، علـــى محمـــد أحمـــد )يناير
تحصرررريس طررررالب كليررررة الشررررريعة والدراسررررا  اإلسررررالمية فررررى السررررنة النبويررررة بجامعررررة 
 العصررري  واتجاهررراتل  نحوهرررا. مررر تمر مسرررتعبس الدراسرررا  الحديترررة "ر يرررة استشررررافية"،

 .222 – 222(،2جامعة العصي . المجلد   كلية الشريعة والدراسا  اإلسالمية.
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ــر  ) ــد األمي أتررر أسررلوب ا  تبررارا  المتسلسررلة فررى (  0273الربيعــى، ضــرغام ســامى عب
تحصريس طررالب الصرر  الترانى المتوسررط فررى مررادة اإلمرالء. مجلررة العلررو  اإلنسررانية. 

 .661 – 615(، 04س. العدد  كلية التربية للعلو  اإلنسانية. جامعة باب
فاعليرررة إسرررتراتيجية دورة الرررتعل  فررروق المعرفيرررة فرررى  ( 0273ســـالم، شـــيخة بنـــت ربيـــع  )

تحصرريس اإلمررالء وبعرراء أترررر الررتعل  لررد  طالبررا  لتالميررر  الصرر  السررابل اثساسرررث 
بسرررلطنة عمررران. رسرررالة ماجسرررتير. ميررررر منشرررورة. كليرررة التربيرررة. جامعرررة السررررلطان 

 قابوس. عمان.
دراسررررة تعويميررررة لمررررنلج اإلمررررالء فررررى مرحلررررة التعلرررري   ( 0223، شــــهرزاد كامــــل  )ســــعيد

كليرررة التربيرررة. جامعرررة  .اثساسرررث. الحلعرررة التانيرررة. رسرررالة ماجسرررتير. ميرررر منشرررورة
 دمشق. سوريا.

فاعليررررة إسررررتراتيجية الجرررردوس الرررر اتى  ( 0271الشــــبيبية، ثريــــا بنــــت راشــــد بــــن حمــــد  )
 K.W.L.H ) العرايرررررى لرررررد  طالبرررررا  الصررررر  السرررررابل  فرررررى تنميرررررة ملرررررارا  الرلررررر

اثساسررى. رسررالة ماجسررتير. ميررر منشررورة. كليررة التربيررة. جامعررة السررلطان قررابوس. 
 عمان.

أتررر الطريعررة التكامليررة فررى تحسررين ملررارة اإلمررالء لتالميرر   ( 0272الشــبيل، عبيــر عبيــد )
ررا. رسررالة دكترروراب. ميررر من شررورة. الصرر  السررابل اثساسررث: الباديررة الشررمالية نمو ج 

 كلية اآلداب. جامعة اليرمو . اثردن.
أسراليب تردريس اللغرة العربيرة برين  ( 0274عاشور، راتب قاسم والحوامدة، محمد فـؤاد  )

الن ريررة والتطبيررق. الطبعررة الرابعررة. دار المسرريرة للنشررر والطباعررة والتوزيررل. عمرران. 
 اثردن.

الصرورية فرى تحسرين إمرالء  أترر البطاقرا (: 0270العبادى، صفاء وديـع عبـد السـادة  )
تالمي  الص  الرابل ا بتدايى. جامعة الكوفة. كلية التربية للبنا  للعلرو  اثساسرية. 

 .652 – 625(، 01العدد   .(2المجلد  
إعداد دليس لرفل كراءة معلمث اللغة العربيرة وأتررب  ( 0223عبد الجواد، كمال عوض اهلل )

الصر  اثوس مرن المرحلرة اإلعداديرة. رسرالة  فى تنمية ملارا  اإلمالء لرد  تالمير 
   ماجستير. مير منشورة. كلية الدراسا  العليا للتربية. جامعة العاهرة.

 (K.W.L.H أتر برنامج قراي  علرى إسرتراتيجية  ( 0273عبد اهلل، سهام رمضان عواد  )
فى تنمية ملارا  ما وراء المعرفة والعدرة على حرس المشركال  لرد  طالبرا  جامعرة 
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العصي . مجلة العلو  التربوية، كلية الدراسرا  العليرا للتربيرة. جامعرة العراهرة. المجلرد 
 .001 -25(، 2(. العدد  64 

ــة أحمــد إبــراهيم ) فاعليررة المررد س الوقررايى فررى ترردريس اإلمررالء  ( 0272عبــد العــال، أمني
اهج لتالمي  الحلعة اثولى مرن التعلري  اثساسرى. رسرالة ماجسرتير. ميرر منشرورة. منر

 وطرق تدريس. كلية التربية. جامعة كرر الشيال.
فررث عررالج  "كيجرران"سررتراتيجيا  إفاعليررة ( 0274عبــد المــنعم، خالــد عبــد العظيم )يوليــو 

بعرر  اث طرراء اإلمالييررة لررد  طررالب الرردبلو  التربرروي بالجامعررة العربيررة المرتوحررة. 
(. 50عررب. العردد  مجلة دراسا  عربية فى التربية وعل  الرنرس. رابطرة التربرويين ال

 .026 – 042(، 6 الجزء 
تعروي  تعلري  العرراءة واإلمرالء لتالمير   ( 0270العتبى، حيدر كاظم محمود عباس العتبى )

المرحلرررة ا بتداييرررة مرررن وجلرررة ن رررر معلمرررى اللغرررة العربيرررة. رسرررالة ماجسرررتير. ميرررر 
 منشورة. كلية التربية اثساسية. الجامعة المستنصرية. العراق.

فرررى ( K.W.L.H فاعليرررة إسرررتراتيجية (  0278إلهـــام جـــالل إبـــراهيم )أغســـطس عثمـــان،
تنميررة ملررارا  التركيررر الناقررد وا تجرراب نحررو ملنررة الترردريس لررد  طررالب دبلررو  العررا  

(، 24الواحرررد فرررى التربيرررة. المجلرررة التربويرررة. كليرررة التربيرررة. جامعرررة سررروهاج. العررردد  
022-020. 

العردرة علرى حرس المشركال  (  0223ح شـريف  )عبد الوهاب، صـالو العدل، عادل محمد 
وملارا  ما وراء المعرفة لد  العاديين والمتروقين ععلي ا. مجلة كلية التربية. جامعرة 

 .642 -020،(2الجزء   (.62عين شمس. العدد  
أترررر إسرررتراتيجيتى المسررررد اإلماليرررى ونمرررو ج (  0273العرنوســـي، ضـــياء عبيـــد حربـــي  )
مدرسرررة المتوسررررطة فرررى مررررادة اإلمرررالء. مجلررررة العلررررو  فرايرررر فررررى تحصررريس طررررالب ال

 .  622 – 662(، 02اإلنسانية. كلية التربية للعلو  اإلنسانية. جامعة بابس. العدد  
"فاعليرة إسرتراتيجيتث  ( 0221وصـالح، محمـد أحمـد محمـد ) عطية، إبراهيم أحمـد السـيد

 K.W.L.A التواصرس  شار ( فث تدريس الرياضيا  على تنميرة –زاوج  –( و فكر
واإلبداع الرياضث لد  تالمي  المرحلرة ا بتداييرة". مجلرة كليرة التربيرة. جامعرة بنلرا. 

 .25 -50(،22العدد   (.02المجلد  
.إسررتراتيجيا  مررا وراء المعرفررة فررى فلرر  المعررروء. الطبعررة (0274عطيــة، محســن علــى )-

 دار المناهج للنشر والتوزيل. اثردن. اثولى.
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العيررراس والتعررروي  التربررروي والنرسرررث: أساسررريات  (  0222محمـــود  )عـــالم، صـــالح الـــدين 
 وتطبيعات  وتوجلات  المعاصرة. الطبعة اثولى. العاهرة. دار الركر العربث.

أترر إسرتراتيجية التردريس المباشرر فرى تحصريس الصر   (:0273علي، رعد على حانور  )
سررررى لررررديل . رسررررالة اثوس المتوسررررط فررررى مررررادة اإلمررررالء وتنميررررة دافررررل اإلنجرررراز الدرا

 كلية التربية. جامعة تكري . العراق.  ماجستير. مير منشورة.
فاعليرة إسرتراتيجية (  0271عيسى، محمد أحمد والعتيبـى، فاطمـة قاسـي دهـيس  )إبريـل

 K.W.L.H  فررى ترردريس السرريرة النبويررة علررى تنميررة العرري  ال لعيررة والرروعى بلررا لررد )
لطرررراي . مجلررررة العلررررو  التربويررررة والنرسررررية. تلميرررر ا  المرحلررررة ا بتداييررررة بمحاف ررررة ا

 .62 -0(،2(. العدد  6المجلد   المركز العومى للبحوى بغزة.
فاعليرة برنرامج باسرت دا  الحاسروب فرى تنميرة بعر   ( 0277عيسى، محمد على بكـرى )

ملرررارا  اإلمرررالء لرررد  تالميررر  الصررر  التالرررى ا بتررردايث. الجمعيرررة المصررررية للعرررراءة 
 .024 -20(،025تربية. جامعة عين شمس. العدد  والمعرفة. كلية ال

الطبعرررة  .دليرررس تررردريس اللغرررة العربيرررة فرررى منررراهج التعلررري  العرررا   (0221)  مفلـــح ،غـــازى
 مكتبة الرشد. .الريا  .اثولى المملكة العربية السعودية

( فرى (K-W-L- H(: أثر استخدام إسـتراتيجية 0271الغريبى، نوف بنت على  )يونيو
  الرررروعى بمررررا وراء المعرفررررة والتحصرررريس الدراسررررى فررررى معرررررر التعافررررة تنميررررة ملررررارا

اإلسرالمية لرد  طالبرا  كليرة التربيرة جامعررة شرعراء. مجلرة العلرو  التربويرة والنرسررية، 
  43 – 07 (،02(. العدد  6المركز العومى للبحوى. مزة. المجلد  

ج صررعوبا  تعلرر  فعاليرة برنررامج معترر  فررى عرال ( 0228الفقعـاوى، جمــال رشــاد أحمــد  )
اإلمررررالء لررررد  طلبررررة الصرررر  السررررابل اثساسررررث فررررى محاف ررررة  رررران يررررونس. رسررررالة 

   ماجستير. مير منشورة. كلية التربية. جامعة اثزهر بغزة. فلسطين.
أترر اسرت دا  نمرو ج الرتعل  المرتعن لرد  تالمير   ( 0221القاسم، أحمد بـن عبـد الـرحمن )

اإلمرررالء: دراسرررة تجريبيرررة فرررى مررردارس  الصررررين السرررابل والترررامن اثساسرررين فرررى تعلررر 
مدينة حلرب الرسرمية. رسرالة ماجسرتير. ميرر منشرورة. كليرة التربيرة. جامعرة دمشرق. 

 سوريا. 
تعلررررري  اإلمرررررالء لرررررد  تالميررررر  المرحلرررررة ا بتداييرررررة. رسرررررالة  ( 0277لوصـــــيف، غاليـــــة  )

 مير منشورة. كلية اآلداب واللغا . جامعة قاصد . مربا . الجزاير. ماجستير.



 ( K.W.L.A.Hامج قائم على إستراتيجية مراقبة النمو المعرفى )فاعلية برن
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ــر  والررتعل  (K.W.L.H إسررتراتيجية الجمعبررين تررإلتير (:0278محمــد، ريهــام محمــود )فبراي
البدنيرة. المجلرة العلميرة لعلرو  وفنرون الرياضرة. كليرة  المتغيرا  بع  علث اإلتعانث

 .42-05،(6الجزء  . (56التربية الرياضية للبنا . جامعة حلوان العدد  
 اسرت دا  فاعليرة( 0271ل محمـد  )يوليـووالقحطاني، منا مصطفى، فاتن مصطفى محمد

 طالبرررا  لرررد  الشرررري  الحرررديى اسرررتيعاب نصررروص فرررث K.W.L.H إسرررتراتيجية
 المصرررية شررمس. الجمعيررة عررين الريررا . جامعررة بمدينررة التالررى المتوسررط الصرر 

 .614 – 020 ،(022العدد  .كليةالتربية.للعراءة والمعرفة
فرى تنميرة فعاليررة ( K.W.L.H تيجية فاعليرة إسرترا ( 0277عصـام جمعـة )يوليو  نصـار،

ال ا  والدافعية للرتعل  والتحصريس مرادة العلرو  لرد  تالمير  الحلعرة التانيرة مرن التعلري  
 ،(024العردد  .(6اثساسى. مجلرة التربيرة. .كليرة التربيرة. جامعرة اثزهرر. المجلرد  

250-215. 
. الطبعررة الترردريس فررث حديتررة سررتراتيجيا إ.(0221)طــه والــدليمي، عبــدالرحمن الهاشــمي،

 .. اثردن. عمانوالتوزيل للنشرلشروق دار ااثولى. 
إسررتراتيجية تدريسررية قايمررة علررى اثنمرراط  ( 0271هــدهود، أســماء خليــل أبــو عجيلــة  )-

اللغويررررة لعررررالج صررررعوبا  اإلمررررالء لررررد  تالميرررر  المرحلررررة ا بتداييررررة بليبيررررا. رسررررالة 
 ة التربية. جامعة دمياط.ماجستير. مير منشورة. مناهج وطرق تدريس. كلي

تعلي  اإلمالء فى المرحلرة ا بتداييرة بواسرطة اإلنترنر "اليوتيوب  ( 0271يحياوي، وهيبة )
ررا". رسررالة ماجسررتير. ميررر منشررورة. كليررة اآلداب واللغررا . جامعررة قاصررد .  أنمو ج 

 مربا . الجزاير.
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