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ة ة  فاعل ة الشائعة لد تلمیذات المرحلة االبتدائ ة لعب األدوار في عالج األخطاء اإلمالئ إستراتیج  
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  المستخلص:
ة الشائعة لد تلمیذات  ة لعب األدوار في عالج األخطاء اإلمالئ ة استخدام استراتیج هدفت الدراسة إلى التعرف على فاعل

ه  الصف السادس االبتدائي، ة لعب األدوار.ولتحقی الهدف تم استخدام المنهجین الوصفي وش وتحدید أسس بناء إستراتیج
منطقة المدینة المنورة  ة  المرحلة االبتدائ ومعلمات اللغة ،التجربي. وقد تكون مجتمع الدراسة من تلمیذات الصف السادس 

ان وجهه نظرهن في تحدید األخطاء األكثر شیوعًا ل ة لب ابها, وقد تمثلت أدوات الدراسة في العر د التلمیذات ومعرفة أس
ة  اس مستو التلمیذات ومد وقوعهن في األخطاء اإلمالئ ار لق ذلك اخت ة الشائعة، و انة لتحدید األخطاء اإلمالئ االست

ة لعب األدوار، و  ،الشائعة ساعدها على تدرس موضوعات اإلمالء وفقا إلستراتیج عددا من األسالیب ودلیل للمعلمة 
ة.   وبعد إجراء المعالجات المناسبة توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة:  والمعالجات اإلحصائ

الصف السادس   ة  ة شائعة لد تلمیذات الصف السادس االبتدائي من وجهة نظر معلمات اللغة العر وجود أخطاء إمالئ

ة شیوعًا وأن االبتدائي. لد تلمیذات الصف السادس االبتدائي من وجهة نظر المعلمات تتمثل في أكثر األخطاء اإلمالئ

ة شیوعًا تتمثل في زادةُ  لها عند دخول حروف العطف أو الجر علیها، وأن أقل األخطاء اإلمالئ ة  إسقا ( أل ) الشمس

ن في غیرِ موضعها. ة لد تلمیذات الصف السادس  ومعظم ألف التنو اب األخطاء اإلمالئ االبتدائي من وجهة نظر أس

عاب تالمعلمات  ة یتمثل في عدم القدرة على است اب األخطاء اإلمالئ ، وأن أقل أس ثرةُ عدد التلمیذات في الفصولِ تمثل في 

م. رة من التعل ة في المراحلِ الم  القواعد اإلمالئ

ABSTRACT 
This study aim to know The Effectiveness of role-playing games strategy in the treatment of 
common spelling errors among sixth grade female students in Al-Madinah Al-Munawarah, 
and also to determine the common spelling errors among the students, also it aims to build the 
strategy of role-playing games, and to achieve these goals, the researcher used the descriptive 
and semi-experimental methods, the study society composed of the sixth grade female 
primary students in general public schools in Medina, also the research society composed of 
primary Arabic language female teachers in Medina, to show their own point of view in 
determining the common spelling mistakes among sixth's grade female students and to know 
its causes, the research was applied on a ccount of 45 female students of sixth grade from the 
eighty fifth primary school in medina, and were distributed into two groups 23 student for 
experimental groups  and taught by the Strategy of role-playing games and the other 
controlled group composed of 22 students taught by the normal method, the research tools 
was a questionnaire to determine the common spelling errors among sixth's grade female 
students, and also a test to measure their level and how often  did they fall in common spelling 
mistakes,  a pre-test and post-test for reliability and validity, also the teachers' guide book help 

فاعلية إستراتيجية لعب األدوار فى عالج األخطاء اإلمالئية الشائعة لدى تلميذاتالعنوان:
المرحلة اإلبتدائية

مجلة العلوم التربويةالمصدر:

جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا - عمادة البحث العلمىالناشر:

عبدالمجيد، عواطف حسن عليالمؤلف الرئيسي:

العوفى، مها عبدالعالى هدهيد(م. مشارك)مؤلفين آخرين:

مج16, ع2المجلد/العدد:

نعممحكمة:

2015التاريخ الميالدي:

106 - 86الصفحات:

:MD 713487رقم

بحوث ومقاالتنوع المحتوى:

EduSearchقواعد المعلومات:

اللغة العربية، إستراتيجية لعب األدوار، األخطاء اإلمالئية الشائعة، المرحلة اإلبتدائيةمواضيع:

https://search.mandumah.com/Record/713487رابط:

© 2020 دار المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.
لالستخدام المادة هذه طباعة أو تحميل يمكنك محفوظة. النشر حقوق جميع أن علما النشر، حقوق أصحاب مع الموقع اإلتفاق على بناء متاحة المادة هذه
دار أو النشر حقوق أصحاب من خطي تصريح دون االلكتروني) البريد أو االنترنت مواقع (مثل وسيلة أي عبر النشر أو التحويل أو النسخ ويمنع فقط، الشخصي

المنظومة.

https://search.mandumah.com/Record/713487


ّة العلوم التّربویّة العدد الثاني       -مجل
2015ISSN 1858 - 7232  - 

  جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا
 عمادة البحث العلمي       

 

 
86 SUST Journal of educational sciences  - (J E S) of (2015)      ISSN (text): 1858-7224                                                                    

 
 

ة ة  فاعل ة الشائعة لد تلمیذات المرحلة االبتدائ ة لعب األدوار في عالج األخطاء اإلمالئ إستراتیج  

 )1( العوفيعبد العالي هدهید أ. مها    .)1(عبد المجید   د/ عواطف حسن علي
ا   جامعة السودان للعلوم والتكنولوج

  

  المستخلص:
ة الشائعة لد تلمیذات  ة لعب األدوار في عالج األخطاء اإلمالئ ة استخدام استراتیج هدفت الدراسة إلى التعرف على فاعل

ه  الصف السادس االبتدائي، ة لعب األدوار.ولتحقی الهدف تم استخدام المنهجین الوصفي وش وتحدید أسس بناء إستراتیج
منطقة المدینة المنورة  ة  المرحلة االبتدائ ومعلمات اللغة ،التجربي. وقد تكون مجتمع الدراسة من تلمیذات الصف السادس 

ان وجهه نظرهن في تحدید األخطاء األكثر شیوعًا ل ة لب ابها, وقد تمثلت أدوات الدراسة في العر د التلمیذات ومعرفة أس
ة  اس مستو التلمیذات ومد وقوعهن في األخطاء اإلمالئ ار لق ذلك اخت ة الشائعة، و انة لتحدید األخطاء اإلمالئ االست

ة لعب األدوار، و  ،الشائعة ساعدها على تدرس موضوعات اإلمالء وفقا إلستراتیج عددا من األسالیب ودلیل للمعلمة 
ة.   وبعد إجراء المعالجات المناسبة توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة:  والمعالجات اإلحصائ

الصف السادس   ة  ة شائعة لد تلمیذات الصف السادس االبتدائي من وجهة نظر معلمات اللغة العر وجود أخطاء إمالئ

ة شیوعًا وأن االبتدائي. لد تلمیذات الصف السادس االبتدائي من وجهة نظر المعلمات تتمثل في أكثر األخطاء اإلمالئ

ة شیوعًا تتمثل في زادةُ  لها عند دخول حروف العطف أو الجر علیها، وأن أقل األخطاء اإلمالئ ة  إسقا ( أل ) الشمس

ن في غیرِ موضعها. ة لد تلمیذات الصف السادس  ومعظم ألف التنو اب األخطاء اإلمالئ االبتدائي من وجهة نظر أس

عاب تالمعلمات  ة یتمثل في عدم القدرة على است اب األخطاء اإلمالئ ، وأن أقل أس ثرةُ عدد التلمیذات في الفصولِ تمثل في 

م. رة من التعل ة في المراحلِ الم  القواعد اإلمالئ

ABSTRACT 
This study aim to know The Effectiveness of role-playing games strategy in the treatment of 
common spelling errors among sixth grade female students in Al-Madinah Al-Munawarah, 
and also to determine the common spelling errors among the students, also it aims to build the 
strategy of role-playing games, and to achieve these goals, the researcher used the descriptive 
and semi-experimental methods, the study society composed of the sixth grade female 
primary students in general public schools in Medina, also the research society composed of 
primary Arabic language female teachers in Medina, to show their own point of view in 
determining the common spelling mistakes among sixth's grade female students and to know 
its causes, the research was applied on a ccount of 45 female students of sixth grade from the 
eighty fifth primary school in medina, and were distributed into two groups 23 student for 
experimental groups  and taught by the Strategy of role-playing games and the other 
controlled group composed of 22 students taught by the normal method, the research tools 
was a questionnaire to determine the common spelling errors among sixth's grade female 
students, and also a test to measure their level and how often  did they fall in common spelling 
mistakes,  a pre-test and post-test for reliability and validity, also the teachers' guide book help 
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her to teach spelling topics according to the role-game strategy. The researcher used many 
statistical methods to treat the data.After complete the suitable statistical treatment, the 
researcher concluded many results :There is a common spelling mistake among sixth grade 
female students from Arabic teacher points of view. The most common mistakes were 
removing "AL" at all when entering the conjunction, or prepositions. And the fewer common 
mistakes were in adding "A" inappropriately. The main causes for common spelling mistakes 
in the sixth grade female students according to the teacher own point of view is the large 
number of female students in the classroom. And the fewer causes represented in 
misunderstanding the spelling roles in early stage of education. 

    مقدمة:
مه ومعتقداته فال وفاق بدون لغة  ة الوفاق بین أفراد المجتمع وجماعته ونظمه ومؤسساته وق اللغة هي األم التي تنسج ش

یر ونظام لالتصا،وال مجتمع بدون وفاق امنة في لغته،ل والتعبیرواللغة منهج التف ل مجتمع  معجمها ونحوها ،فثقافة 
  .وصرفها ونصوصها وأدبها

لة طالما أقلقت المعلمینو  لة الضعف اإلمالئي, مش ن مش ٕ اء األمور،ا بیرة من المثقفین،وأول قة  اب هذا القل ،وط وما أس
ة ل ة اإلمالء. واعتمادًا على ما سب من هذه األهم أهم ة واالهتمام بتدرسه خاصة ،إلمالءإال لمعرفتهم  ة العنا تأتي أهم

تسب اة التالمیذ,  حیث  م في ح ل أهم فترات التعل ة التي تش ة في اللغة  ون في المرحلة االبتدائ فیها المهارات األساس
ة نه،العر عد من التقدم في الدراسة والسیر فیها بنجاح ( أحمد متلك المهارات التي تم ما    ).253ص،م2008،ف

ة التي تعتمد على نشا التالمیذ ات التدرس عد لعب األدوار أحد اإلستراتیج وتدفعهم إلى التخلي عن دورهم التقلید في ،و
ال المعلومات وحفظها تسبوا الكثیر من ،استق ات ومن خالل هذا اللعب  عض الشخص قوم التالمیذ بتقمص أدوار  حیث 

  ). 88ص،م 2008( جابر,  المعلومات واالتجاهات والمهارات
ما یر الشعالن ( قصد بلعب الدور  ا في موقف 1430و ق ا حق مثل سلو م والتدرب الذ  أنه أحد أسالیب التعل  " (

ة،مصطنع صورة تلقائ ون بتمثیل األدوار التي تسند إلیهم  قوم المشتر ظهروا الموقف ،حیث  نغمسون في أدوارهم حتى  و
قة " (    ).129صأنه حق

لة الدراسة :  مش
ة في اإلمالء المرحلة االبتدائ لة الدراسة في ضعف مستو تلمیذات الصف السادس  وفي محاولة لعالج هذه  ،تتحدد مش

س: ة عن السؤال الرئ لة  تحاول الدراسة اإلجا   المش
ة  ةما فاعل ة  الشائعة لد تلمیذا إستراتیج   ت  الصف السادس االبتدائي ؟لعب األدوار في عالج األخطاء اإلمالئ

ة : س األسئلة التال تفرع عن السؤال الرئ   و
غي مراعاتها   -أ  ة الشائعة لد تلمیذات الصف السادس االبتدائي ؟ما األسس التي ین تطبی  عندما األخطاء اإلمالئ

ة ة الشائعة لد تلمیذات  الصف السادس ا استراتیج   البتدائي ؟لعب األدوار  في عالج األخطاء اإلمالئ

ة استخدام   - ب  ةما فاعل ة الشائعة لد تلمیذات الصف السادس االبتدائي  استراتیج لعب األدوار في عالج األخطاء اإلمالئ

  ؟
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   فروض الدراسة :
ة عند مستو (  -أ  ة ومتوس 0,05ال توجد فروق ذات داللة إحصائ ) بین متوس درجات تلمیذات  المجموعة التجرب

ار القبلي.درجات تلمیذات  طة في االخت   المجموعة الضا

ة عند مستو (   - ب  ة ( الالتي  0,05توجد فروق ذات داللة إحصائ ) بین متوس درجات تلمیذات  المجموعة التجرب

طة ( الالتي یدرسن  ة لعب األدوار ) ومتوس درجات تلمیذات  المجموعة الضا یدرسن موضوعات اإلمالء وفقًا الستراتیج

ة موضوعات اإل   ). مالء وفقًا للطرقة التقلید

ة عند مستو ( ت  - ج  ة (الالتي  0,05وجد فروق ذات داللة إحصائ ) بین متوس درجات تلمیذات  المجموعة التجرب

ة لعب األدوار. عد تطبی استراتیج ار قبل و ة لعب األدوار )  في االخت   یدرسن موضوعات اإلمالء وفقًا الستراتیج

  أهداف  الدراسة :
ة األكثر شیوعا لد تلمیذات الصف السادس االبتدائي.ت  -أ    حدید األخطاء اإلمالئ
ة لعب األدوار.  - ب   تحدید أسس بناء استراتیج
ان مد  - ج  ة الشائعة لد تلمیذات الصف السادس االبتدائي  ب ة لعب األدوار في عالج األخطاء اإلمالئ ة استراتیج   فاعل

ة الدراسة :   أهم
ة األكثر شیوعًا لد  تلمیذات الصف السادس االبتدائي لما لها من تأثیر على التعرف على األخطاء   -أ  اإلمالئ

.اهنمستو  ة األخر م ع المواد التعل س فق في مادة اإلمالء, بل في جم  , ل

ة   - ب  المرحلة االبتدائ ة الشائعة التي تعاني منها تلمیذات الصف السادس  یزة أساو عالج األخطاء اإلمالئ ة في التي تعد ر س

ة لعب األدوار ) م التلمیذات ( عن طر استخدام استراتیج   .تعل

ف     المصطلحات:تعر
  اإلمالء :

عرفه عطا (  حًا على حسب األصول المتف 1999التعرف االصطالحي : و أنه رسم الكلمات والحروف رسمًا صح م ) : "
رة رسمًا إمالئ،علیها ةأو هي األداة الرمزة للتعبیر عن الف ضمن سالمة الكتا   ).191ووضوحها " (ص ،وصحتها،ًا 

ة ة مقرر على التلمیذات في المرحلة االبتدائ ه في هذه الدراسة أنه فرع من فروع اللغة العر قصد  قوم ،التعرف اإلجرائي :
ا للكلمات والحروف وفقًا للقواعد المتف علیها. حة إمالئ ة الصح   بتدرب التلمیذات على الكتا

ة:   الفاعل
ن " (ص 2003عرفها زتون( أقصى حد مم أنها القدرة على إنجاز األهداف لبلوغ النتائج المرجوة ,والوصول إلیها  "(55.(  

ف اإلجرائي :   التعر
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یز على ،التغیر اإلیجابي والتحسن اإلمالئي لد تلمیذات الصف السادس االبتدائي الناتج عن تدرسهن اإلمالء والتر
ة الشائعة لدیهناألخطاء اإل ة لعب األدوار.،مالئ   وفقًا الستخدام استراتیج

ة :   االستراتیج

عها المعلم داخل الفصول, للوصول  1424والنجار ( ،عرفها شحاتة أنها مجموعة من اإلجراءات والممارسات التي یت " : (
  ).39إلى مخرجات" (ص

قصد بها الخطوات واإلجراءات  عها المعلمة في تدرسها للتلمیذات داخل الفصلالتعرف اإلجرائي: و من ،والطرقة التي تت
ن،   قها على أفضل وجه مم ة المخط لتحق م ة لد و أجل تحقی األهداف التعل في هذه الدراسة عالج األخطاء اإلمالئ

  تلمیذات الصف السادس.
  لعب األدوار :

عینها, یتم تحت إشراف یتم اإلعداد له و ،م ): "عمل منظم2007عرفها شاذلي (  حق أهدافا  التخط لتنفیذه, لكي 
ه "( ص ،المعلم ه ال یتعد اإلشراف والتوج   ). 15ولكن دور المعلم ف

قصد  ح للتلمیذات لعب أدوار مختلفة  هالتعرف اإلجرائي: حیث تت احثة  م والتعلم التي تصمم من قبل ال إجراءات التعل
ة جب التخط لتنفیذ هذا العمل،وتمثیل الموضوعات اإلمالئ حق أهداف،و معینة تتمثل في هذه الدراسة في محاولة  الكي 
ة التي    فیها تلمیذات الصف السادس االبتدائي. تقععالج األخطاء اإلمالئ
ة  الشائعة    :األخطاء اإلمالئ

ات التي تخالف في 1994قول الصیني ( ة تلك الكتا األخطاء اإلمالئ قصد  ة التي تم م) : "  رسمها القواعد اإلمالئ
صورة معینة لد الطالب " (ص   ).90تدرسها 

  التعرف اإلجرائي: 
ة الكلمات و رسم الحروف تا ة  ( الصف السادس ) في  حیث تكون ،هي األخطاء التي تقعفیها تلمیذات المرحلة االبتدائ

حدث خطأ في هذه الك ة, مما  اتهن مخالفة للقواعد اإلمالئ ح ولفظها وفهم معناها.تا ل الصح الش ة    تا
  

  اإلطار النظر 
ة ة واالشتقاق ة من النواحي اإلعراب ة  وسیلة إلى صحة الكتا انت القواعد النحو ذا  ٕ فإن اإلمالء وسیلة إلیها ,من حیث ،وا

شوه  ع أن تدرك منزلة اإلمالء بوضوح, إذا الحظنا أن الخطأ اإلمالئي  ة.وتستط عوق فهم الصورة الخط ة, و قد  الكتا
ح. ل الصح الش   الجملة 

ة: م مادة اإلمالء في المرحلة االبتدائ   األهداف العامة لتعل
حة للكلمة, و تقو مالحظته للفروق بین الحروف المتشابهة في الرسم.  -أ   یرسم التلمیذ صورة صح

قة بین مخارج الحروف.  - ب  سن االستماع, و یدرك الفروق الدق ُ  عتاد ح

ة لعب األدواراسترات    یج
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ة انطالقًا من هذا المفهوم  ة ستعرف هذه االستراتیج ة معنى التمثیل و الدراسة الحال م حمل لعب األدوار في المواقف التعل
الني (  مي2011حیث یر الك ة وعلى ابتكارة المشرف األكاد عة المادة الدراس عتمد هذا األسلوب على طب ومهارته، ،م)"

ة ألدوارهمإضافة إلى  یر في المناقشات المناس ین على التف ع المشار ة ومستواهم العلمي, و یتم تشج عد ،خبرة الطل و 
ة"( ص ذلك یتم تعزز فهم المادة الدراس   ) 223- 222االنتهاء من تمثیل األدوار,یجر استطالع لآلراء وتحلیل المواقف, و

قوم على َا  ولعب األدوار "عمل فني منثور أو منظوم  ة عرضًا علم ال قة أو خ عض الجوانب ،عرض أحداث حق بإبراز 
ار أو السلوك ة لألف ة أو السلب ة لعب األدوار في و  ).309, ص2001،" ( الخوالدة ,و عید،اإلیجاب ة إستراتیج تكمن أهم

ة م ذلك تساعدهم ،ونها تساعد التالمیذ على تمثیل المواقف التعل ة داخل عالمهم التعرف على األحاسعلى و  س الشخص
أنفسهم عد النفسي من حیث تعزز ثقتهم  ذلك ال عد االجتماعي و  ة لل ح تنم إضافة للجانب ،االجتماعي و بذلك تص

مي( أحمد   ). 84ص،م2007،التعل
شیر شحاته  (  ل الفصل إلى مسرح 37ص،م2002و ن أن یتم بتحو م )  أن تقمص األدوار مدخل حیو للتدرس ومهم 

ل تلمیذ دوراً م ه  ة یتحرك من خاللها ،ارس ف عاد هذا الدور, سواء اتخذ التمثیل مواقف اجتماع و یتصرف  بناء على أ
اس عادها الحضارة أو الس ات لها أ ة لشخص ة ومن خالل هذه المواقف التالمیذ, أم مواقف تارخ رة أو الدین ة أو العس

قترب بهم  شونها.مارس التالمیذ اللغة في جو  ع ة التي  اة العاد    من مواقف الح
  :وعالقتها بتعلم اإلمالءخصائص نمو تلمیذات الصف السادس 

ة هي مساعدة التالمیذ والتلمیذات  على النمو المتكامل ة في المرحلة االبتدائ ة من التر ان من ،المتطور،إن الغا لذلك 
ساعد على معرفة میول التلمیذات و قدراتهن الضرور معرفة خصائص نمو التلمیذات ألن الوقوف على  تلك الخصائص 

ح ( آذارعبدهللا , ل الصح الش فها  التالي توظ   ).19ص،م2010و 
ل خاص : ش ة عامة و اإلمالء  م اللغة العر ما یلي عرض ألبرز خصائص النمو لهذه المرحلة وعالقتها بتعل   وف

   :خصائص النمو الجسمي و الحسي -
طیئًا  وتعد هذه الفترة  فترة هدوءنالح استمرار  ون  فأجزاء ،نسبي النمو الجسمي في هذه الفترة من عمر التلمیذة و لكنه 

ة عشر،الجسم ما بین سن السادسة و الثان ء ف ون أصغر منه في الفترة ،تستمر في النمو ب و لكن مجموع التغییر 
م , قة ( إبراه   ). 143ص ،م 1984السا

  :قليخصائص النمو الع -
م و  ة حب االستطالع والمعرفة و  العمل على نمو المفاه ة و تنم ع االهتمامات العقل ذلك نقول أنه یجب العمل على توس

س المعلومات في عقول التلمیذات ة االبتكار عند التلمیذات من خالل تعلم التمثیل ،قبل العمل على تكد ذلك تنم و 
ة علیهن (  م   ). 270م ,ص 1995،زهرانوعرض األدوار التعل

   :خصائص النمو  اللغو 
تابتها الم التلمیذة و قراءتها و  و تزداد المقررات و تزداد فهمًا و ،نالح أنه یتضح تقدم النمو اللغو في هذه المرحلة في 

ه اللغو و یزد ذلك التماثل و التشا این و االختالف القائم بین الكلمات و تدرك  اد إتقان الخبرات و تدرك التلمیذة الت
الح طالقة التعبیر و الجدل المنطقي ة المختلفة و  و یجب على المرین في هذه المرحلة التدرب اللغو ،المهارات اللغو

ة بتثبیت اللغة الفصحى في ذهن التلمیذات ( زهران م و العنا   ). 274ص ،م 1995،السل
   :خصائص النمو االنفعالي
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برتفي هذه المرحلة تحاول  أنها قد  ات ،التلمیذة التخلص من الطفولة و الشعور  و هذه تعتبر مرحلة االستقرار و الث
احثین على هذه المرحلة اسم ( مرحلة الطفولة الهادئة ) و تمیل التلمیذة في هذه السن للمرح  عض ال طل  و ،االنفعالي و 

ع على المیل ة التشج ین مراعاة أهم   ). 275, ص 1995،نحو العمل ( زهران یجب على المرین الترو
ة النمو االنفعالي لد التلمیذات عن طر البرامج و األنشطة التي تسهم في تفرغ ما لدیهن من طاقات  و تكون رعا

حرة،اإللقاء،مثل ة بین التلمیذات،والتعبیر  و تقدیر جهود التلمیذات و ،ما یجب على المعلمة مراعاة الفروق الفرد
ل فروعها ،أعمالهن ة جاهدة  ن أن تعمل مواد اللغة العر م و توفیر جو األمن و اللفة  والجماعة و اإلخاء و على ذلك 

ة التلمیذة   ). 23ص ،م 2010،( آذار عبد هللا،في سبیل بناء شخص
  :خصائص النمو االجتماعي -

ة في هذه المرحلة فتعرف التلمیذة المزد عن ة التنشئة االجتماع ة و  تطرد عمل مقراط م و االتجاهات الد المعاییر و الق
ون التفاعل االجتماعي  ار و یزداد تأثیر جماعة الرفاق و  معاني الخطأ و الصواب و یزداد احتكاك التلمیذة بجماعات الك

ار ،مع األقران على أشدة قل االعتماد على الك ذلك أنه تتغیر میول  التلمیذة إلى التخصص أكثر و  ذلك و نالح  و
ار  الح زادة نقد التلمیذة لتصرفات الك   ). 276م,  1995،زهران( طرد نمو االستقالل و 

  
قــالدراس   ةــات السا

ة لد طالب جامعة السلطان قابوس واستخدم  1990رسالن (  دراسة  -  م ) و تهدف إلى التعرف على األخطاء اإلمالئ
ة من بین طالب  ار مجموعة عشوائ ات أسلوب تحلیل األخطاء ,وقد تم اخت احث منهج تحلیل المحتو في ضوء فن ال

ع تخصصات الجامعة. أهم النتائج :أن  ة التي وقع فیها طالب الفصل الدراسي األول في جم من أكثر األخطاء اإلمالئ
ع الطالب یلي هذا الخطأ زادة حرف أو نقصه  ه جم انت عدم التمییز بین همزات الوصل و القطع رسمًا وقع ف الجامعة 

حرف.   ه إبدال حرف    ثم رسم الهمزة و یل
ا 1997فایزة ( دراسة  -  ادات  م ) وتهدف هذه الدراسة إلى االستفادة من مزا أسلوب تمثیل الدور في تدرس مقرر الع

ین التالمیذ من  استخدام أسلوب تمثیل الدور في تم ادات  ة تدرس الع اس فاعل ع االبتدائي و ق لتالمیذ الصف الرا
ة بین متوس  ادات. وأظهرت النتائج :وجود فروق ذات داللة إحصائ ادات و أدائهم العملي للع التحصیل لدروس الع

ن في درجا ان عدد التالمیذ الذین بلغوا درجة التم طة و  ة في تحسین التحصیل لد المجموعة الضا ت المجموعة التجرب
ة هم  ة  28المجموعة التجرب ن في المجموعة 70تلمیذًا بنس % مما یدل على تفوق التالمیذ الذین وصلوا إلى درجة التم

طة. ة على تالمیذ المجموعة الضا   التجرب
ة المستو اللغو ألطفال 1999ونجو خلیل ( ،خضرراسة د -  ستهدف تنم م) تهدف إلى إعداد برنامج للعب األدوار 

ة المتاحة،الروضة الطرق اإلحصائ ة البرنامج في تحسین األداء اللغو  ار فعال ة ،واخت ه أنظار القائمین على تر وتوج
ة المستو  الطفل في مرحلة راض األطفال والسنوات األولى من ة هذا النموذج من اللعب في تنم ة إلى أهم مرحلة االبتدائ

.   اللغو
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طة  ة والضا ة بین متوسطي درجات المستو اللغو للمجموعة التجرب أهم نتائج الدراسة : وجود فروق ذات داللة إحصائ
ة ة بین متوس درجات المستو اللغو ،لصالح التجرب ذلك وجود فروق دالة إحصائ ة للتطبی القبلي و  للعینة التجرب

. عد عد لصالح التطبی ال   والتطبی ال
ح أثر استخدام لعب الدور على تحصیل تلمیذات الصف الثالث اإلعداد للقواعد  2002فهمي (  -  م  ) تهدف إلى توض

ة ومعرفة العالقة بین ت ذلك أثرها على اتجاه التلمیذات نحو القواعد النحو ة و ة النحو حصیل التلمیذات للقواعد النحو
ار التحصیلي القبلي بین المجموعتین  ة في االخت واتجاهاتهن نحوها وأثبتت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائ

طة. ة والضا   التجرب
قة :   التعلی على الدراسات السا

قة اتضح وجود ضعف إمالئي لد التالم ة االبتدائي عد اإلطالع على الدراسات السا م ع مراحلهم التعل یذ في جم
م الجامعي ذلك التعل قطاع أو دولة معینة،واإلعداد والثانو و انت تلك الدراسات متنوعة ال تختص  د ،وقد  مما یؤ

  انتشار الضعف اإلمالئي وتدني المستو في قواعد اإلمالء في العالم العري.
جراءاتها  ٕ   :منهج الدراسة وا
 سة :منهج الدرا -أ

حث  المنهج ه التجربي یناستخدم ال انات و مراجعة الدراسات و إذ ،الوصفي وش استخدم المنهج الوصفي في جمع الب
طة ة و ضا ة. وتشتمل عینة الدراسة على مجموعتین تجرب الدراسة الحال طة  ات المرت اس مستو ،األدب ار لق وتطبی اخت

ًا على المجموعتین.التلمیذات و مد وقوعهن في األخطاء  ة  قبل   اإلمالئ
  

ل التالي بي من خالل الش ة التجر م ش ح مخط التصم ن توض م   و

  
طها: - ب    متغیرات الدراسة تحدیدها و ض

ة لعب األدوا .1  ر.المتغیر المستقل:والذ تمثل في استخدام إستراتیج

ة الشائعة لد  .2 ع:وتمثل في عالج األخطاء اإلمالئ  .تلمیذات الصف السادسالمتغیر التا

 مجتمع الدراسة و عینتها: -ج 
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ة ، إضافة  منطقة المدینة وهي عینة عشوائ م العام  ة في مدارس التعل المرحلة االبتدائ یتكون من تلمیذات الصف السادس 
ان وجهة نظرهن في تحدید األخطاء األكثر شیوعا. ة لب   لمعلمات اللغة العر

  أدوات الدراسة :
عة اللغة و خصائصها.  انة: وقد تم توزعها حسب العوامل التي تعود إلى طب     االست

ات المعلمات حول فقرات  ما ارة الستجا ة، واالنحرافات المع ة، والمتوسطات الحساب تم استخراج التكرارات والنسب المئو
ة الشائعة لد تلمیذات الصف السادس االبتدائي،  م لمتوسطاتها محور األخطاء اإلمالئ ًا حسب أعلى ق ًا تنازل ة ترتی مرت

      . ار مثله االنحراف المع م للتشتت والذ  ة وحسب أقل ق  الحساب
ة الشائعة لد ات المعلمات حول محور األخطاء اإلمالئ ًا الستجا ة وترتیبها تنازل   المتوسطات الحساب

  تلمیذات الصف السادس االبتدائي 

 الفقرة م
المتوس 
 الحسابي

االنحراف 
ار   المع

 الترتیب

لها عند دخول حروف العطف أو الجر علیها 7 ة   1 0.694 2.64 .إسقا ( أل ) الشمس
ُ حروف المد. 9  2 0.657 2.50 حذف

 3 0.597 2.42 إسقا همزةُ الوصل. 10
ُة التاء المروطة تاء مفتوحة. 1  4 0.596 2.41 تا

ة الضاد ظاء. 22  5 0.713 2.41 تا
ُة الهاء في آخر الكلمة تاء مروطة بوضِع النق فوقها 2  6 0.575 2.37 .تا
3 . ن الفتح والضم والكسر  نونًا ُة تنو  7 0.763 2.37 تا

ة همزةُ الوصل همزة قطع. 11  8 0.607 2.35 تا
12 . ُة همزة القطع وصًال  9 0.607 2.31 تا
عد واو  14 ادة األلف   10 0.623 2.29 الجماعة.تركُ ز
حة. 19 ُة الهمزة المتوسطة في غیر صورتها الصح  11 0.684 2.28 تا
ة ( لكن  18 ِ الكلمات التال ات األلف في وس  12 0.817 2.26 .هذا ) –هؤالء  –ذلك  –إث
ین 16 َ م ُ ( ابن ) بین عَل ات همزة  13 0.640 2.25 .إث
ُة الهمزة المتطرفة في غیر  20 حة.تا  14 0.680 2.24 صورتها الصح
َ الواو الزائدة. 13 ة ( عمرو ) دون  15 0.667 2.23 تا
 16 0.679 2.21 حذف همزةُ ( ابن ) في غیر موضع حذفها. 17
ة بزادة حرف من جنسها. 21 اع الحر  17 0.835 2.21 إش
ادةُ ألف بین ( أل ) وحرف العطف أو الجر الذ قبلها. 8  18 0.708 2.11 ز
ة عند دخول حروف العطف أو الجر علیها 6  19 0.564 2.09 .إسقا ألف ( أل ) القمر
ن الفتح. 4  20 0.576 2.09 ترك ألف تنو

حة. 23 صورة غیر صح ة األلف المتطرفة   21 0.583 2.08 تا
اء. 24  22 0.565 1.99 تنق األلف المقصورة  التي على صورة ال
 23 0.709 1.61 الكلمة.زادة سن في  26
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 الفقرة م
المتوس 
 الحسابي

االنحراف 
ار   المع

 الترتیب

 24 0.698 1.52 .إسقا سن الصاد أو الضاد 25
 25 0.726 1.45 إسقا سن من السین أو الشین. 27
ادةُ ألف واو الجماعة في غیر موضعها. 15  26 0.729 1.39 ز
ن في غیرِ موضعها. 5 ادةُ ألف التنو  27 0.652 1.20 ز

  0.346 2.12 المتوس الحسابي العام

ة شائعة جدًا لد تلمیذات الصف السادس االبتدائي من وجهة نظر المعلمات،  یتضح من الجدول أن هناك أخطاء إمالئ
مة ( ، 17، 13، 20، 16، 18، 19، 14، 12، 11، 3، 2، 22، 1، 10، 9، 7وقد اتضح ذلك من خالل الفقرات المرّق

ًا حسب أ 21 ًا تنازل ة ترتی مثله )، وقد جاءت هذه األخطاء مرت م للتشتت والذ  ة وحسب أقل ق م لمتوسطاتها الحساب على ق
ار على النحو التالي    :االنحراف المع

لها عند دخول حروف العطف أو الجر علیها.   -أ  ة    إسقا ( أل ) الشمس

ُ حروف المد  - ب   .حذف

 .إسقا همزةُ الوصل  - ج 

ةُ التاء المروطة تاء مفتوحة  - د   .تا

ة الضاد ظاء.  - ه   تا

ةُ الها  - و   .ء في آخر الكلمة تاء مروطة بوضِع النق فوقهاتا

.  -ز  ن الفتح والضم والكسر  نونًا ةُ تنو  تا

ة همزةُ الوصل همزة قطع.  - ح   تا

  -  . ةُ همزة القطع وصًال  تا

عد واو الجماعة.  -   تركُ زادة األلف 

حة.  - ك  ةُ الهمزة المتوسطة في غیر صورتها الصح  تا

ة (  -ل  ِ الكلمات التال ات األلف في وس  هذا ). –هؤالء  –ذلك  –لكن  إث

ین.  - م  َ م ُ ( ابن ) بین عَل ات همزة  إث
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حة.  -ن  ةُ الهمزة المتطرفة في غیر صورتها الصح  تا

َ الواو الزائدة.  - س  ة ( عمرو ) دون  تا

ة  انة ؛ وذلك لتحدید مستو اإلجا عاد الثالثة المستخدم في المحور الثاني لالست رت) ذو األ وقد تم استخدم أسلوب (ل
شدة ( على ارات. حیث تم إعطاء وزن للبدائل على النحو التالي : أواف  ) درجة واحدة، ال أواف 1) درجتان، أواف (2الع

ح  ة، وأص ة المد ؛ وذلك لتحدید الحد األعلى لهذه الخل ات متساو ات إلى ثالثة مستو (صفر). ثم تم تصنیف تلك اإلجا
ا وتفسیر المتوس الحسابي الم التالي : طول الخال   وزون

.0.66إلى  0(من  -   ) : ال أواف

.1.33إلى  0.67(من  -   ) : أواف

شدة2.00إلى  1.34(من  -  .) : أواف 

ة لد تلمیذات اب األخطاء اإلمالئ ات المعلمات حول أس ًا الستجا ة وترتیبها تنازل   المتوسطات الحساب
  الصف السادس االبتدائي 

 الفقرة م
المتوس 
 الحسابي

 االنحراف
ار   المع

 الترتیب

41 .  1 0.402 1.86 ثرةُ عدد التلمیذات في الفصولِ
ـــذات فـــي  48 ُ أســـر التلمیـــذات مـــع المدرســـة فـــي رفـــِع مســـتو التلمی عـــدم تعـــاون

ة. ِ اإلمالئ  المهارات

1.72 0.482 2 

ة. 40 ة غیر الصف ِ الكتاب  3 0.536 1.68 العزوف عن النشاطات
ُ العام في القراءةِ  39 ة.الضعف  4 0.550 1.57 وأسالیب الكتا
ـا ممـا ال  45 ة وفي الصفوف العل قلة حصص مادة اإلمالء في المرحلةِ االبتدائ

ُ مجاًال للتدرب. ح  یت

1.48 0.602 5 

الوصلِ والفصلِ والحذفِ والزادة  29 ُ اإلمالء المتعلقة   6 0.511 1.37 قواعد
قواعد الخ والنحو  30 ُ اإلمالء  ا  7 0.513 1.37 والصرف.ارت
ـات  34 ـةِ الطال تا َ اهتمامًا  ة ال یبدین معلمات المواد األخر غیر اللغة العر

مالئهن ٕ  .وا

1.37 0.744 8 

عـد مـدة  35 بها خارج الصف و ً بل تصو اشرة ب أخطاء التلمیذات م عدم تصو
ة. ة الخطأ ومعرفة الصواب من قبلِ الطال تا  قد تصل إلى أسبوع بین 

1.34 0.671 9 

ــه معلمــة  43 ــة دون مراعــاةٍ لمــا تعان ــادةُ نصــاب المعلمــة فــي المرحلــةِ االبتدائ ز
 ِ ـــةِ واإلمـــالءِ والتعبیـــرِ والخـــ ح فـــي الكتا ـــاءِ التصـــح ـــة مـــن أع اللغـــة العر

 والقواعد.

1.32 0.653 10 

ة. 47 ِ اإلعالن ُ األخطاء التي تراها التلمیذات على اللوحات  11 0.562 1.28 ثرة
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ة لد تلمیذات الصف السادس  اب األخطاء اإلمالئ شدة على أس ة یوافقن  تضح من الجدول أن معلمات اللغة العر و
مة ( ة 35، 34، 30، 29، 45، 39، 40، 48، 41االبتدائي المتضمنة في الفقرات المرّق اب مرت )، وقد جاءت هذه األس

م  ًا حسب أعلى ق ًا تنازل ار على النحو التالي ترتی مثله االنحراف المع م للتشتت والذ  ة وحسب أقل ق لمتوسطاتها الحساب
:  

.   - أ   ثرةُ عدد التلمیذات في الفصولِ

ة.  -  ب ِ اإلمالئ ُ أسر التلمیذات مع المدرسة في رفِع مستو التلمیذات في المهارات  عدم تعاون

ة  -  ت ة غیر الصف ِ الكتاب  .العزوف عن النشاطات

ُ   -  ث ةالضعف  .العام في القراءةِ وأسالیب الكتا

ُ مجاًال للتدرب.  - ج ح ا مما ال یت ة وفي الصفوف العل  قلة حصص مادة اإلمالء في المرحلةِ االبتدائ

الوصلِ والفصلِ والحذفِ والزادة  - ح ُ اإلمالء المتعلقة   .قواعد

قواعد الخ والنحو والصرف.  - خ ُ اإلمالء  ا  ارت

مالئهن.معلمات المواد األخر غیر اللغ  - د ٕ ات وا ةِ الطال تا َ اهتمامًا  ة ال یبدین  ة العر

ة. 36 ه الطال ما تكت الخوف والتردد وعدم الثقة ف ة  النفس  12 0.526 1.21 العوامل ُ
اختالفِ موضعه من الكلمة. 28 ُ صورة الحرف   13 0.456 1.14 اختالف
 14 0.509 1.14 ثرةُ األخطاء التي تراها التلمیذات في وسائلِ اإلعالِم المختلفة. 46
ثیرًا من  31 .أن  ٍ في إعدادهن اللغو فات ة ضع  15 0.765 1.11 معلمات اللغة العر
ــــي اللغــــة  32 ٍ ف ــــر متخصصــــات ــــة غی ــات مــــادة اللغــــة العر ثیــــرًا مــــن معلمــ أن 

ة  .العر

1.10 0.802 16 

التعبِ وضعف الحواس. 37 ة  ُ الجسم  17 0.506 1.03   العوامل
33  ُ قمــن بإعــداد دروس ثیــرًا مــن المعلمــات ال  حًا وال أن  اإلمــالء إعــدادًا صــح

ة ِ المناس الطرائ  .صححن اإلمالء 

0.86 0.769 18 

ة للمعلمات األكفاء. 44 ع  19 0.779 0.84 عدم وجود حوافز تشج
م. 38 رة من التعل ة في المراحلِ الم عاب القواعد اإلمالئ  20 0.766 0.73 عدم القدرة على است

  0.255 1.25 المتوس الحسابي العام
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ة لد تلمیذات الصف السادس  اب األخطاء اإلمالئ ة یوافقن على أس ما یتضح من الجدول أن معلمات اللغة العر
مة ( )، وقد جاءت هذه 38، 44، 33، 37، 32، 31، 46، 28، 36، 47، 43االبتدائي المتضمنة في الفقرات المرّق

ار  مثله االنحراف المع م للتشتت والذ  ة وحسب أقل ق م لمتوسطاتها الحساب ًا حسب أعلى ق ًا تنازل ة ترتی اب مرت األس
 على النحو التالي :

ةِ واإلمالءِ والتعبیرِ   -أ  ح في الكتا اءِ التصح ه من أع ة دون مراعاةٍ لما تعان زادةُ نصاب المعلمة في المرحلةِ االبتدائ
 ِ   والقواعد.والخ

ة.  - ب   ثرةُ األخطاء التي تراها التلمیذات على اللوحاتِ اإلعالن

ة.  - ج  ه الطال ما تكت الخوف والتردد وعدم الثقة ف ة  النفس  العوامل ُ

اختالفِ موضعه من الكلمة.  - د  ُ صورة الحرف   اختالف

 ثرةُ األخطاء التي تراها التلمیذات في وسائلِ اإلعالِم المختلفة.  - ه 

ثیرًا من   - و  .أن  فاتٍ في إعدادهن اللغو ة ضع  معلمات اللغة العر

ة  -ز  ٍ في اللغة العر ة غیر متخصصات ثیرًا من معلمات مادة اللغة العر  .أن 

التعبِ وضعف الحواس.  - ح  ة  ُ الجسم  العوامل

م.  -   رة من التعل ة في المراحلِ الم عاب القواعد اإلمالئ  عدم القدرة على است

قة نر  الغ  وفي ضوء النتائج السا ة الواردة في فقرات المحور الثاني ال اب األخطاء اإلمالئ أن المعلمات قد وافقن على أس
شدة على (21عددها ( ) فقرة، بینما لم 11) فقرات، والموافقة على (9) فقرة ، وذلك بدرجات متفاوتة، إذ جاءت الموافقة 

 یوافقن على فقرة واحدة. 

ة لد اب األخطاء اإلمالئ فها في المحور ولتحدید أس  تلمیذات الصف السادس االبتدائي حسب العوامل التي تم تصن
ل عامل من العوامل  ات المعلمات حول  ارة الستجا ة، واالنحرافات المع الثاني، فقد تم استخراج المتوسطات الحساب

م لمتوسطاتها الحسا ًا حسب أعلى ق ًا تنازل ة ترتی ة، مرت ة لألخطاء اإلمالئ مثله المسب م للتشتت والذ  ة وحسب أقل ق ب
. والجدول ار   یوضح ذلك. اآلتي االنحراف المع
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ة لد تلمیذات الصف  ة لألخطاء اإلمالئ ات المعلمات حول العوامل المسب ًا الستجا ة وترتیبها تنازل المتوسطات الحساب
  السادس االبتدائي

 العوامل
المتوس 
 الحسابي

االنحراف 
ار   المع

ة  نس
 الموافقة

 الترتیب

ِ اللغة وخصائصها. عة  3 %64.5 0.343 1.29 عوامل تعود إلى طب

 1 %78.0 0.530 1.56 .عوامل تعود إلى المعلمات وطرائ التدرس

 5 %7.5 0.045 0.15   عوامل تعود إلى التلمیذات.

م ة ونظام التعل اإلدارة المدرس   .عوامل تتعل 
 

1.23 0.411 61.5% 4 

ة.عوامل  م  2 %69.0 0.422 1.38 خارج دائرة المدارس واإلدارة التعل

   0.255 1.25 المتوس الحسابي العام

ة لد تلمیذات الصف السادس  ة لألخطاء اإلمالئ ن أن العوامل المسب ة یر یتضح من الجدول أن معلمات اللغة العر
م لمتوسطاتها  ًا حسب أعلى ق ًا تنازل ة ترتی ار تأتي مرت مثله االنحراف المع م للتشتت والذ  ة وحسب أقل ق الحساب

 على النحو التالي :

ة موافقة بلغت (عوامل تعود إلى المعلمات وطرائ التدرس  -أ    %).78، بنس

ة  - ب  م ة موافقة بلغت (عوامل خارج دائرة المدارس واإلدارة التعل  %).69، بنس

ة  - ج  عةِ اللغة وخصائصها، بنس  %).64.5موافقة بلغت ( عوامل تعود إلى طب

ة موافقة بلغت (  - د  م، بنس ة ونظام التعل اإلدارة المدرس  %)61.5عوامل تتعل 

ة موافقة (  - ه   %).7.5عوامل تعود إلى التلمیذات، بنس

ة: اس مستو التلمیذات و مد وقوعهن في األخطاء اإلمالئ ار ق ًا : اخت  ثان
ار:  - أ                                                                                           الهدف من االخت

یھدف ھذا االختبار إلى قیاس مستوى التلمیذات و مدى وقوعھن في األخطاء اإلمالئیة التي تم تحدیدھا في االستبانة التي 
علیة إستراتیجیة لعب األدوار في عالج األخطاء اإلمالئیة أعدتھا الباحثة و عن طریق ھذا االختبار یمكن تحدید مدى فا

التي تعاني منھا تلمیذات الصف السادس االبتدائي و ذلك بالمقارنة بین نتائج التطبیق القبلي و التطبیق البعدي للمجموعة 
 التجریبیة. 
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ار: - ب ونات بناء االخت   مصادر م

ة لقد  عض الكتب في مجال اإلمالء و عالج األخطاء اإلمالئ وناته من خالل االستفادة من  ار و م تم اشتقاق أسئلة االخت
ِر ،هــ )1430طرائ التدرس منها:( الشعالن ,و  ّ م ,د.ت )،م )2009،( المعب (  ،هــ )1428،( أبو نعامة،( إبراه

ل1416،سعید  ). 51العدد ،التوثی الترو ،( الحمادوم ) 2009،هــ ) ,( المقد1429،هــ ) ,( الطو
ار :    تحدید محتو االخت

مات  ة شملت صفحة الغالف ثم تعل اس مستو التلمیذات ومد وقوعهن في األخطاء في صورة مبدئ ار لق تم بناء اخت
انات من التارخ و اسم الصف و غیرها ة االسم والب تا ان  ار وم مات اال ىوتل ،االخت ار الذ تعل ار صلب االخت خت

ال  ة و  ارة عن قطعة إمالئ قي وهو ع ارة عن مجموعة من األسئلة واآلخر تطب یتكون من جزأین األول نظر وهو ع
الغ عددها  انة و ال قًا في االست ة التي تم تحدیدها مس سان مستو التلمیذات ومد وقوعهن في األخطاء اإلمالئ ق الجزأین 

  .اخطأ إمالئ 27
ارة عن قطعة إمال ان ع قي فقد  ل خطأ إمالئي من  ءأما الجزء التطب اس  ة لق ع الكلمات المناس احتوت على جم

احثة أن تكون القطعة  ح وحرصت ال ل الصح الش ة الكلمات  انة و مد تطبی التلمیذات لكتا األخطاء المحددة في االست
ة ة واجتماع ة دین .وقد تنوعت ،ذات أهداف ترو ر و فهم و تطبی ار إلى أسئلة تذ   أسئلة االخت

ار :   صدق االخت
ار الجید هو صدق ار للغرض الذ أعد  1408قول عوده, وملكاو (  همن أهم خصائص االخت أنه مد تحقی االخت  ":(

عض 159ألجله "( ص اغة  ة في ص الت الجزئ عض التعد مین وتوجیهاتهم تم إجراء  ات السادة المح ).ومن خالل توص
عض الفقرات و  ذلك حذف  ضافةالفقرات,و  ٕ عضها،عضها,  ا  .ارو التي تسهم في تحسین االختوتعدیل 

ة المستخدمة : : األسالیب اإلحصائ   سادسًا

استخدام  ة  ة المناس عها، تم استخدام العدید من األسالیب اإلحصائ انات التي تم تجم لتحقی أهداف الدراسة وتحلیل الب

الرمز ( ة، والذ یرمز له اختصارًا  ة للعلوم االجتماع ما یلي مجموعة األSPSSبرنامج الحزم اإلحصائ  سالیب)، وف

  اإلحصائیة التي قامت الباحثة باستخدامھا :

ا بیرسون " ر" وذلك لتقدیر االتساق الداخلي ألدوات الدراسة.-أ    معامل االرت

ات أدوات الدراسة.  - ب  اس ث اخ ؛ لق رون  معامل  ألفا 

ل فقرة من   - ج  ات أفراد الدراسة على  انة، مع المتوس الحسابي " وذلك لمعرفة مد ارتفاع أو انخفاض استجا فقرات االست
شك،  ارات حسب أعلى متوس حسابي ( فید في ترتیب الع أنه   ).89ص،1996العلم 
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ار   - د  أنه  "االنحراف المع انة ، علمًا  ارات االست ارة من ع ات أفراد الدراسة لكل ع للتعرف على مد انحراف استجا
ارات حسب المتوس الحسابي لصالح أقل تشت  ت عند تساو المتوس المرجح.فید في ترتیب الع

اس التكافؤ   - ه  این ذو االتجاه الواحد لق ار تحلیل الت ر اخت ات التذ طة على مستو ة والضا بین المجموعتین التجرب
.  والفهم والتطبی

ار (ت) للعینات المستقلة   - و  ار داللة الفرق بین متوسطي  (Independent Sample T.test)اخت وذلك من أجل اخت
ار  طة في االخت ة والضا .القبلي درجات التلمیذات في المجموعتین التجرب عد  وال

 :خامسا : نتائج الدراسة ومناقشتها

قا ة عن سؤالي الدراسة األول والثاني سا ة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة ونصه :،تمت اإلجا ما  حیث تم اإلجا
انة على معلمات اللغة  ة الشائعة لد تلمیذات الصف السادس االبتدائي ؟ وذلك من خالل تطبی االست األخطاء اإلمالئ

ة ة في المرحلة االبتدائ   .وتحلیل النتائج التي تم التوصل إلیها وعرضها وذلك في المحور الثالث،العر
ة عن السؤال الثاني من أسئلة الدراس ة  لعب ما تمت اإلجا غي مراعاتها في تطبی إستراتیج ة ونصه : ما األسس التي ین

ة الشائعة لد تلمیذات  الصف السادس االبتدائي ؟من خالل اإلطار النظر  األدوار  في عالج األخطاء اإلمالئ
قة تم عرض أسس وخطوات استخدام ستم في ضوء هذه األسس إعداد دلیل للمعلمة ها،وقد والدراسات السا اعدها على ل

ة الشائعة لد تلمیذات الصف السادس االبتدائي. ة لعب األدوار في عالج األخطاء اإلمالئ  وسوف نعرضتنفیذ إستراتیج
ما یلي تفسیر ذلك : ة التي تم التوصل إلیها، مع تحلیلها وتفسیرها ومناقشتها وف   النتائج اإلحصائ

ار فروضها  ة عن سؤال الدراسة واخت   :أوالً : اإلجا

ة عن   س ولإلجا ة  الشائعة لد تلمیذات  : السؤال الرئ ة لعب األدوار في عالج األخطاء اإلمالئ ة إستراتیج ما فاعل
ار فروض  الدراسة وذلك على النحو التالي : الصف السادس االبتدائي   ؟تم اخت

ة عند مستو ( ) بین متوس درجات تلمیذات 0.05التحق من صحة الفرض األول :ال توجد فروق ذات داللة إحصائ
ار القبلي طة في االخت ة ومتوس درجات تلمیذات المجموعة الضا   .المجموعة التجرب

ارة لدرجات تلمیذات المجموعتین  ة واالنحرافات المع وللتحق من صحة الفرض األول تم حساب المتوسطات الحساب
طة في  ة والضا ار القبليالتجرب ار داللة الفرق بین اختاستخدام  االخت ار (ت) للعینات المستقلة وذلك من أجل اخت

ارفي متوسطي درجات التلمیذات في المجموعتین    .االخت
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ة عند مستو (  ) بین متوس درجات تلمیذات  0.05التحق من صحة الفرض الثاني :توجد فروق ذات داللة إحصائ
ة) ومتوس درجات تلمیذات  طة ( الالتي یدرسن موضوعات اإلمالء وفقًا للطرقة المجموعة التجرب المجموعة الضا

ة  عها المعلمة  –التقلید عد تعز لمتغیر الطرقة -التي تت ار ال   .في االخت

ارة لدرجات تلمیذات المجموعتین  ة واالنحرافات المع وللتحق من صحة الفرض الثاني تم حساب المتوسطات الحساب
ط ة والضا استخدام التجرب عد  ار ال ار (ت) للعینات المستقلة ة في االخت وذلك  (Independent Sample T.test)اخت

عد ار ال ار داللة الفرق بین متوسطي درجات تلمیذات المجموعتین في االخت ما یوضح ذلك الجدول رقم من أجل اخت  ،
)12.(  

بین متوس درجات تلمیذات  )0.05ة عند مستو ( والتحق من صحة الفرض الثالث:توجد فروق ذات داللة إحصائ
عد تطبی  ار قبل و ة لعب األدوار في االخت ة الالتي یدرسن موضوعات اإلمالء وفقًا إلستراتیج المجموعة التجرب

ة لعب األدوار ةإستراتیج ارة لدرجات تلمیذات المجموعة التجرب ة واالنحرافات المع في  . تم حساب المتوسطات الحساب
طة للمجموعة الواحدة  ار (ت) للعینات المترا استخدام اخت عد  ارن القبلي وال وذلك ،(Paired sample T.test)االخت

ما یوضح ذلك   ، عد ارن القبلــي وال ة في االخت ار داللة الفرق بین متوسطي درجات المجموعة التجرب من أجل اخت
  ). 13الجدول رقم (

: تفسیر  ًا   نتائج الدراسة ومناقشتهاثان

ن تفسیر هذه النتائج ومناقشتها وفقا لفروض الدراسة على النحو التالي : م   و
ار القبلي ولكنها  غیر دالة   -أ  طة في االخت ة والضا تبین نتائج الفرض األول أنه توجد فروق بین المجموعتین التجرب

ا عند مستو (  ة ومتوس درجات تلمیذات المجموعة )بین متوس درجات تلمیذات الم 0,05إحصائ جموعة التجرب

ار القبلي طة في االخت ا عند مستو ( ،الضا ً د على تكافؤ المجموعتین وأنه ال توجد فروق دالة إحصائ ) بین 0,05وهذا یؤ

ذلك تكون  طة و ة ومتوس درجات التلمیذات في المجموعة الضا الفروق متوس درجات التلمیذات في المجموعة التجرب

عد بین المجموعتین ترجع إلى طرقة التدرس المستخدمة. ار ال   الناتجة في االخت

ة عند مستو (   - ب  ) بین متوس درجات تلمیذات المجموعة  0,05تبین نتائج الفرض الثاني وجود فروق ذات داللة إحصائ

عد لص ار ال طة في االخت ة ومتوس درجات تلمیذات المجموعة الضا ة وهذه النتیجة تدل التجرب الح المجموعة التجرب

ل أفضل من  ش ة المستهدف عالجها  ا في األخطاء اإلمالئ ة قد أظهرن تحسنا إیجاب على أن تلمیذات المجموعة التجرب

استخدام  ا  ة قد تأثر إیجاب عد لد تلمیذات المجموعة التجرب عني أن التطبی ال طة وهذا  تلمیذات المجموعة الضا

ة  عز ذلك لفاعل ة الشائعة لد تلمیذات الصف السادس االبتدائي و ة لعب األدوار في عالج األخطاء اإلمالئ إستراتیج

ة الشائعة. ة لعب األدوار في عالج األخطاء اإلمالئ  إستراتیج
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ة عند مستو (  - ج  یذات ) بین متوس درجات تلم 0,05تبین نتائج الفرض الثالث وجود فروق ذات داللة إحصائ

. وهذه النتیجة تدل على  عد ار ال ة لعب األدوار لصالح االخت عد تطبی إستراتیج ار قبل و ة في االخت المجموعة التجرب

عد  ار ال ة المستهدف عالجها في االخت ا في األخطاء اإلمالئ ة قد أظهرن تحسنا إیجاب أن تلمیذات المجموعة التجرب

عد  ار ال عني أن االخت ة لعب األدوار في عالج وهذا  استخدام إستراتیج ا  ة قد تأثر إیجاب لد تلمیذات المجموعة التجرب

ة لعب األدوار في عالج  ة إستراتیج عز ذلك إلى فاعل ة الشائعة لد تلمیذات الصف السادس االبتدائي و األخطاء اإلمالئ

ة الشائعة.  األخطاء اإلمالئ

ه الدار   ة لعب األدوار أثبتت فاعلیتها في عالج األخطاء ومن خالل  ما توصلت إل ة من نتائج تبین أن إستراتیج سة الحال

ة لعب األدوار  قد  استخدام إستراتیج ة الالتي درسن الموضوعات المستهدفة  ة حیث أن تلمیذات المجموعة التجرب اإلمالئ

طة  الالتي درسن وفقًا ل ة لعب ،لطرقة المعتادةأظهرن تفوقًا على تلمیذات المجموعة الضا ة إستراتیج د فاعل و هذا یؤ

ة الشائعة لد تلمیذات الصف السادس االبتدائي وأن ذلك یرجع إلى:   األدوار في عالج األخطاء اإلمالئ

انت جدیدة على التلمیذات و مشوقة و ممتعه لهن.  -أ   إن الطرقة في عرض الدروس 

ة لعب األدوار من الطرق   - ب  ة للتعلم.إن إستراتیج ة والتي تثیر الدافع  التفاعل

ة   - ج  م ة لعب األدوار تساعد على تمثیل المواقف التعل ة و النشا في الدرس خصوصًا بإن إستراتیج خل جو من الحیو

ل المادة الجامدة إلى نشا تمثیلي محسوس ومسموع ة  مثل النحو أو اإلمالء حیث یتم تحو م عض المواد التعل  .في 

 النتائج التي توصلت إلیها هذه الدراسة:أهم 
ة شیوعًا لد تلمیذات الصف السادس االبتدائي من وجهة نظر المعلمات تتمثل في إسقا ( أل )   -أ  أكثر األخطاء اإلمالئ

ن في ة شیوعًا تتمثل في زادةُ ألف التنو ة لها عند دخول حروف العطف أو الجر علیها، وأن أقل األخطاء اإلمالئ  الشمس
  غیرِ موضعها.

ُ عدد   - ب  ثرة ة لد تلمیذات الصف السادس االبتدائي من وجهة نظر المعلمات یتمثل في  اب األخطاء اإلمالئ أكثر أس
ة في المراحلِ  عاب القواعد اإلمالئ ة یتمثل في عدم القدرة على است اب األخطاء اإلمالئ ، وأن أقل أس التلمیذات في الفصولِ

م. رة من التعل   الم

ة لد تلمیذات الصف السادس االبتدائي من وجهة نظر المعلمات هي العوامل أكث  - ج  ة لألخطاء اإلمالئ ر العوامل المسب
ة هي العوامل التي تعود إلى  ة لألخطاء اإلمالئ التي تعود إلى المعلمات وطرائ التدرس، وأن أقل العوامل المسب

  التلمیذات.

ة بـــین   -د  ــائ ـــة ومتوســـ درجـــات تلمیــــذات وســـطي درجــــات متال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـ تلمیـــذات المجموعـــة التجرب
ار القبلي طة في االخت   .المجموعة الضا
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ات:       التوص
ات و األسالیب الحدیثة في التدرس للوصول لنتائج أفضل.  -أ  ع معلمات اللغة على استخدام االستراتیج   تشج

ة و   - ب  المرحلة االبتدائ ة.االهتمام بإعداد معلمات اللغة   توعیتهن إلى ضرورة التكامل في تدرس اللغة العر

ة و ورش العمل   - ج  ات حدیثة في و ضرورة رفع مستو أداء المعلمات بإقامة الدورات التدرب التدرب على استخدام استراتیج

 تدرس اإلمالء لرفع مستو األداء اإلمالئي لد التلمیذات.

عًا و  - د  ة جم ة فق على سالمة األداء اإلمالئي للتلمیذات و  ضرورة حرص معلمات المواد الدراس س معلمات اللغة العر ل

اشرة. ة م ح أخطائهن اإلمالئ  تصح

ة التخفیف عنها وعدم إشغالها لیتسنى  لها التفرغ   - ه  غ ة  ة في المرحلة االبتدائ إعادة النظر في نصاب معلمة اللغة العر

ة عامة عة التلمیذات في فروع اللغة العر ل خاص. لمتا ش  و في اإلمالء 

   
   المقترحات:

ــة و المــواد المختلفــة فــي مختلــف المراحـــل  -أ  ــة فـــروع  اللغــة العر ة لعــب األدوار فــي تنم ــة اســتخدام إســتراتیج فاعل

ة. م   التعل

ة لد صفوف  -ب   ة لعب األدوار في عالج األخطاء اإلمالئ ام بدراسة مماثلة تقوم على استخدام إستراتیج أخـر و  الق
ة مختلفة. م  مراحل تعل

ة. -ج   م ة في مختلف المراحل التعل ة حدیثة أخر في عالج األخطاء اإلمالئ ات تدرس  استخدام استراتیج
 

 قائمة المصادر والمراجع
  أوالً: المصادر

  الكرم.القرآن  - 

ر بن عبد القادر (،الراز  -   لبنان.،,دائرة المعاجم مدققة    ،). مختار الصحاح1999دمحم بن أبي 

رم (،ابن منظور -  ع عشر 14مج،). لسان العرب2000جمال الدین دمحم بن م  لبنان ،بیروت،دار صادر ،الرا
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ة  ا: المراجع العر     ثان
م" (  2005عوض أحمد (،أدروب -  مدینة الدو ة  ة الشائعة لد طالب المرحلة الثانو م). "أنما األخطاء اإلمالئ

ابها و طرق  ة،عالجها )أس حث الترو ،دراسات ترو ز القومي للمناهج و ال العدد الثاني ،السنة السادسة،المر

  الخرطوم.،السودان،عشر

ات -  ة الشائعة لد تالمیذ الصفوف من األول إلى  2009زاد (،بر م). "دراسة تحلیلة مستعرضة لألخطاء اإلمالئ

فلسطین" ة في مدینة طولكرم  ةدراسا،الخامس األساس ة،ت العلوم الترو ة.،36 مج،الجامعة األردن   العلوم الترو

ة ثقافة  2008محمود (،جابر -  ة على تنم ة لعب األدوار في تدرس الدراسات االجتماع م). "أثر استخدام إستراتیج

ة" ة،المواطنة لد تالمیذ المرحلة االبتدائ ة التر ل ندرة،مجلة   .3 ع،18مج ،جامعة اإلس

عض مهارات التعبییر الشفو لد تالمیذ  2000علي سعد (،جاب هللا -  ة  م). "أثر استخدام النشا التمثیلي في تنم

سلطنة عمان" ة،الصف األول اإلعداد  ة التر ة المصرة للمناهج و طرق التدرس.،جامعة الزقاز،ل  الجمع

ام (،جند -  الصف السادس االبتدائي قواعد اللغة لعب األدوار في تحصیل تلمیذات  استخدامهـ). أثر  1429ه

ة و اتجاهاتهن نحوها ", مجلة رسالة الخلیج العري  .110 ع،العر

اته 2004دمحم محمود (،الحیلة -    العین.،دار الكتاب الجامعي،3،م). طرق التدرس و استراتیج

ص الضعف اإلمالئي و عالجه،خالد بن سالم،الحماد -  ة،مشروع تشخ المنطقة  االدارة العامة للتر م  و التعل

ة  .51 ع،التوثی الترو ،حوث و دراسات،الشرق

َ خلیل ،خضر -  اس ؛ و ة  المستو  اللغو   1999نجو ( ،عبدال ة  برنامج  للعب  األدوار   في  تنم م).  فعال

المنصورة،لطفل  مرحلة  راض األطفال ة    ة  التر ل ة  ،جامعة  المنصورة،)39(ع،مجلة   ل

ة.ص.ص(  ). 228-  193التر

ي -  س امل (،الخو ة (اإلستماع2009زن  ة المهارات ،القراءة  ،التحدث،). المهارات اللغو ة) و عوامل تنم الكتا

ة عند العرب و غیرهم ة،1،اللغو   الشاطبي.،دار المعرفة الجامع

فة -  ة 2004حسن جعفر (،الخل )ثان،متوس،ابتدائي(). فصول في تدرس اللغة العر ة الرشد،4،و ت   الراض.،م

ة2001حیى (،ناصر ؛ و عید،الخوالدة -  قاته العمل ه و تطب ة و أسالی ة اإلسالم دار ،م). طرائ تدرس التر

ة الفالح،حنین ت   عمان.،م
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ة الشائعة لد طالب جامعة السلطان قابوس"1990مصطفى (،رسالن -  ة و النحو           م)." األخطاء اإلمالئ

ة)دراسة ( ص ة من أجل وعي ترو عري مستنیر، تشخ الجزء الثامن و ،المجلد السادس،دراسات ترو

 القاهرة.،عالم الكتب،العشرون 

ه المرسي (،مصطفى ؛ وأبو لبن،رسالن -  )2008وج ة في مجتمع المعرفة (النظرة والتطبی  م).المناهج الدراس

ة دار الزمان للنشر والتوزع.1، ت   , م

ات 1992 (أحمد دمحم،رشوان -  ل عض  م االبتدائي ب ة التعل ات طالب شع تا ة الشائعة في  م). "األخطاء اإلمالئ

ة) ابها و مقترحات لعالجها "(دراسة میدان ة و أس ة،التر ة التر ل أسیو،مجلة  ة  ة التر العدد ،جامعة أسیو،ل

 المجلد األول.،الثامن

  القاهرة.،عالم الكتب،1،التدرس نماذجه و مهاراته). 2003( مال عبد الحمید ،زتون  - 

م والتعلم.م)2009حسن حسین (،زتون  -  ة معاصرة لطرق التعل ات التدرس رؤ  القاهرة.،عالم الكتب،2،استراتیج

ة  1997فایزة  عوض (،السید -  ادات   لتالمیذ  المرحلة  االبتدائ ة  استخدام  تمثیل  الدور  في  تدرس الع م). فاعل

اداتف نهم و أدائهم  للع توراه  غیر   منشورة،ي  تم ة البنات.،رسالة  د ل   جامعة عین شمس,
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