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  برنامج مقترح لعالج أخطاء الطالب المعلمین المتخصصین في اللغة العربیة
  .في كلیة التربیة في الفیوم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  إعداد :                                             
  عبد الرحمن كامل عبد الرحمن محمود الدكتور /                                                

             اللغة العربیة في تدریسالمناھج وطرق استاذ                                                  
  كلیة التربیة في الفیوم ــ جامعة الفیوم .                                                  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                  
  مقدمة:

لســـنة  966الــوزاري رقــم  كلیــات التربیــة فـــي مصــر منوطــة بإعـــداد المعلــم، وبصــدور القـــرار
إنشاء شعبة إلعداد معلم التعلیم االبتدائي في كلیات التربیـة أصـبحت كلیـات التربیـة  شأنم. ب1988

  دائیة جنبًا إلى جنب مع معلمي المرحلتین اإلعدادیة والثانویة.تعد معلمي المرحلة االبت
وبرغم أهمیة إعداد المعلـم فـي عملیـة تطـویر التعلـیم فإنـه یغلـب علـى إعـداده الطـابع الشـكلي 

بالشــعور بــالفجوة بــین إعــداده األكــادیمي الهــش  اتتلــك المؤسســ عانــاة حقیقیــة لخــریجممــا أدى إلــى م
ومـا یواجهـه فـي حیاتـه  –یـان إلـى امـتالك أساسـیات مـادة التخصـص الذي یفتقـر فـي كثیـر مـن األح

)، 30)، (39)، (43)، (41)، (40)، (35العملیـــــة مـــــن مواقـــــف ومســـــتجدات (أنظـــــر الدراســـــات: (
)32.((  

الركیـزة األساسـیة فـي المیـدان التعلیمـي، ألنـه  -بصفة خاصة –وٕاذا كان معلم اللغة العربیة 
فـإن مـن أساسـیات إعـداده أكادیمیـًا أن  ،  لـیم المـواد الدراسـیة األخـرىیعلم اللغة التي یمر بهـا یـتم تع

وٕاال اضـــطربت الرمــوز، واســـتحالت قراءتهـــا، وأن ، یكــون قـــادرًا علــى رســـم الحــروف رســـمًا صــحیحًا 
وٕاال تعــذرت ترجمتهــا إلــى  ، یكــون قــادرًا علــى كتابــة الكلمــات بالطریقــة التــي اتفــق علیهــا أهــل اللغــة

وٕاال اســتحال فهــم  ، خــاص فــي نظــام كــون قــادرًا علــى اختیــار الكلمــات، ووضــعهاوأن ی، ها مــدلوالت
وأنهـــا غیـــر قاصـــرة علـــى تعلـــم  ، المعـــاني واألفكـــار التـــي تشـــتمل علیهـــا، ومـــن ثـــم تبـــدو أهمیـــة اللغـــة

 ،◌ً  بــل تشــمل القــدرة علــى التعبیــر عــن المعــاني واألفكــار تعبیــرًا منطوقــًا أو مكتوبــا ، الهجــاء والخــط
، وهـي ابة بصفة خاصة هي المرآة التي تظهر فیها كل عناصر القدرة اللغویة لدى الفردوتعتبر الكت

-11 :153، ()20: 24فــي تحدیــد القــدرات الفكریــة واللغویــة ألفــراده. (المقیــاس الــذي ال یخطــئ 
154) ،(8 :76) ،(26 :141-152.(  

                                       
   رقم الصفحة ویشیر الرقم الثاني إلى ، أبجدیًا في المراجع في نهایة هذا البحث ول إلى رقم المرجع وفقًا لترتیبهیشیر الرقم األ 

  في المرجع .
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الســلبیات والمشــكالت ولكـن واقــع إعـداد معلــم اللغــة العربیـة فــي كلیــات التربیـة فیــه كثیــر مـن 
  منها ما یأتي:

: 27شــعبة اللغــة العربیــة (لآلن فــي جــذب المتفــوقین مــن الطــالب أخفقــت كلیــات التربیــة حتــى ا -أ
  ). بل عدم رغبة كثیر من الطالب في دراسة هذا النوع من التخصص، وفي مهنة التعلیم ذاتها.62
األســس التــي یــتم بموجبهــا قبــول  ممــا یتطلــب إعــادة النظــر فــي ، یوجــد خلــل فــي نظــام القبــول -ب

  ).15طالب شعبة اللغة العربیة في كلیات التربیة. (
ممـــا  ، قصـــور بــرامج اإلعـــداد الحالیــة عـــن تزویـــد طالــب اللغـــة العربیــة بمهـــارات الــتعلم الـــذاتي -جـــ

یجعله غیر قادر على متابعة التغیرات التي تطرأ عل محتویات المنهج نتیجة للتقدم العلمي والتقنـي 
  ي العصر الحدیث.ف
، وتكثفهــا فــي الفــرقتین األخیــرتین علــى  ســوء توزیــع المــواد التربویــة علــى الفــرق الدراســیة األربــع -د

 شـــعبة –لطـــالب اللغـــة العربیـــة  )*(النحـــو الـــذي تبینـــه الالئحـــة الداخلیـــة وخطـــة الدراســـة واالمتحـــان 
  اآلتي: ) 1م ( رقالجدول  هیة في الفیوم، ویبینفي كلیة الترب –التعلیم االبتدائي 

  )1جدول رقم (
على الفرق الدراسیة األربع لطالب اللغة العربیة ( شعبة التعلیم  توزیع ساعات المقررات

  االبتدائي ) في كلیة التربیة في الفیوم .

 )**(النسبة المئویة   ساعات المقررات  الفرقة
  المجموع  التربویة  یةالتخصص  للساعات التربویة

  % 11.54  52  6  46  األولى
  % 24.14  58  14  44  الثانیة
  % 41.07  56  23  33  الثالثة
  % 37.74  53  20  33  الرابعة

  % 28.77  219  63  156  المجموع

علـى أن مجمـوع سـاعات  -في الالئحة الداخلیـة ذاتهـا-كما یدل واقع برامج اإلعداد الحالیة 
االبتـدائي فـي العربیة مـن التعلـیم  المقررات التخصصیة والتربویة التي یدرسها الطالب في قسم اللغة

                                                                                                                        
  
  م.26/7/1995م. في 1995لسنة  1045) الصادرة بالقرار الوزاري رقم *(
  ساعات التي یدرسها الطالب في كل فرقة.) النسبة المئویة للساعات التربویة من المجموع الكلي لل**(
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مئتان وتسع عشرة ساعة ال یدرس الطالب منها في النحو والصرف  219الدراسیة األربع هو  الفرق
. ، %6.39سوى أربع عشرة ساعة فقط بنسبة    وهي نسبة ضئیلة جدًا

مــن  %1.83كمــا إنــه ال یــدرس منهــا فــي القــراءة التحلیلیــة ســوى أربــع ســاعات فقــط بنســبة 
حیـث ال یوجـد ، ناهیـك عـن قواعـد اإلمـالء والخـط  ، جموع الكلي للساعات التخصصیة والتربویـةالم

مقـــرر ألي منهمـــا فـــي تلـــك الخطـــة الدراســـیة للمـــواد المقـــررة علـــى طـــالب اللغـــة العربیـــة مـــن التعلـــیم 
  . تدائي في كلیة التربیة في الفیوماالب

، وجـود كثیـر مـن األ –مـن خـالل عملـه  –وقـد الحـظ الباحـث  خطـاء المكتوبـة المتنوعـة كمـًا
، في كثیر من كراسـات إجابـات هـؤالء الطـالب عـن أسـئلة االمتحانـات فـي كلیـة التربیـة  بعـض وكیفًا

  في الفیوم.
 و،  واً ـــــنح كمــا الحــظ الباحــث وجــود كثیــر مــن األخطــاء المتنوعــة كمــًا وكیفــًا فــي الكتابــة (

، وخطاً  تربیـة المیدانیـة  المتخصصـین فـي اللغـة العربیـة ) في دفاتر إعـداد كثیـر مـن طـالب ال إمالءً
تقریــر قســم اللغــات  فیــه یشــیر، فــي الوقــت الــذي  تــدائي فــي كلیــة التربیــة فــي الفیــومفــي التعلــیم االب

، وأن مـا آل إلیـه موقـع اللغـة العربیـة بالنسـبة للغـات  أن ستة آالف لغة تستعد للقتـال إلى بالیونسكو
ظر فـي إعـداد معلـم اللغـة العربیـة فـي كلیـات التربیـة بصـفة خاصـة. یبین تفاقم خطورة عدم إعادة الن

)10 :18-19.(  
  تحدید مشكلة البحث -1

  في ضوء ما سبق یمكن تحدید مشكلة هذا البحث یما یأتي:
  ؟ عینة البحث،  في دفاتر إعداد الطالب المعلمین ما األخطاء المكتوبة الشائعة -1
  ؟ ج أخطاء هؤالء الطالب المعلمینكیف یمكن تصمیم برنامج مقترح لعال -2
  ؟  ما أثر البرنامج المقترح في عالج أخطاء هؤالء الطالب المعلمین -3
  أھداف البحث: -2

  استهدف هذا البحث ما یأتي:
الشائعة لدى الطالب المعلمین المتخصصین في اللغة العربیة في  المكتوبة تحدید األخطاء -1

  كلیة التربیة في الفیوم.
، وكیفا– الموضوعات التخصصیة التي یجب االهتمام بتدریسها  تحدید -2 لطالب قسم  -◌ً  كمًا

  اللغة العربیة في كلیة التربیة في الفیوم.
  أھمیة البحث: -3

تبــدو أهمیــة هــذا البحــث فــي أن تحدیــد المطالــب النحویــة واإلمالئیــة والخطیــة للطــالب المعلمــین فــي 
طــالب المعلمــین أنفســهم قــد یســاعد فــي عــالج أو الحــد مــن كلیــة التربیــة فــي الفیــوم طبقــًا لحاجــات ال
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الضعف اللغوي الذي یعاني منه هؤالء الطالب، كما إن هذا قد یفید المسئولین والقائمین على تعلیم 
 - الء الطــالباللغــة العربیــة فــي إعــادة النظــر فــي الموضــوعات التخصصــیة المقــررة حالیــًا علــى هــؤ 

كمــا تبــدو  ، ج إلــى بــذل الجهــود والدراســة فــي هــذا المجــالالتــي تحتــا والمشــكالت - بصــفة خاصــة
أهمیة هذا البحث في بیـان األسـس الموضـوعیة والوظیفیـة التـي یجـب أن تراعـى عنـد بنـاء المقـررات 

   اللغویة في أي مرحلة تعلیمیة.
  فروض البحث: -4

 –ن ال توجد فروق لها داللة إحصائیة بین متوسطات الصواب في كتابـات الطـالب المعلمـی
  قبل وبعد تطبیق البرنامج المقترح علیهم من حیث: - عینة البحث

  . الشكل العام للكتابة (الخط) -جـ    . اإلمالء -ب    .النحو -أ
  ، وتفسره النسب المئویة. وذلك على النحو الذي یبینه اختبار "ت"

  حدود البحث:  -5
  تم إجراء هذا البحث في إطار الحدود اآلتیة:

بیة في كلیة التربیة في عینة من الطالب المعلمین المتخصصین في اللغة العر  انه اقتصر على -1
، وحصـلوا علـى  ، باعتبار أنهم على مشـارف التخـرج م2005الفصل الدراسي األول من  فيالفیوم 

، ویطبقــون مقــرر التربیــة المیدانیــة الــذي یعتبــر ترجمــة  أكبــر قــدر مــن التحصــیل العلمــي فــي الكلیــة
  ه في الكلیة.عملیة لما درسو 

إنــه اقتصــر علــى تحلیــل األخطــاء المكتوبــة فــي دفــاتر إعــداد هــؤالء الطــالب المعلمــین الخاصــة  -2
بتـــدریس بعـــض دروس اللغـــة العربیـــة المقـــررة علـــى تالمیـــذ الصـــف الخـــامس االبتـــدائي فـــي الفصـــل 

  م .2005الدراسي األول من عام 
لكـل طالـب معلـم مـن الطـالب ء والخط في النحو واإلمالاقتصر في التحلیل على ثالثة دروس  -3

وقد شمل التحلیل ما كتبه الطالب المعلم في دفتر اإلعداد عن هذه  - عینة هذا البحث –المعلمین 
  زمنها خمس وأربعون دقیقة. ، الدروس لمدة حصة مدرسیة واحدة لكل درس

لكل طالـب معلـم  اقتصر في التحلیل على األخطاء المكتوبة من حیث النحو، واإلمالء، والخط -4
  . عینة هذا البحث ،من الطالب المعلمین 

  خطوات البحث: -6
  سار هذا البحث وفقًا للخطوات اآلتیة:

، ه ، وخطواتـ ، وحـدوده ، وفروضـه ، وأهمیتـه وأهدافـه ، عرض اإلطار النظري لمشكلة البحـث -1
  ، والدراسات السابقة. ومصطلحاته

  ین في التربیة المیدانیة.تحدید عینة البحث من الطالب المعلم -2
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تحلیـــل محتـــوى الموضـــوعات التـــي كتبهـــا الطـــالب المعلمـــون عینـــة البحـــث فـــي دفـــاتر إعـــدادهم  -3
  الخاصة بتدریس بعض دروس اللغة العربیة المقررة على تالمیذ الصف الخامس اإلبتدائي.

ب المعلمـین قبــل اللغویـة الـواردة فـي كتابـات الطـال ءتحلیـل وتفسـیر نتـائج تحلیـل األخطـاد و رصـ -4
  تطبیق البرنامج المقترح.

تصـمیم برنــامج مقتــرح لعــالج األخطــاء المكتوبــة الشــائعة لــدى الطــالب المعلمــین المتخصصــین  -5
  في اللغة العربیة في كلیة التربیة في الفیوم في ضوء نتائج تحلیل األخطاء الواردة في كتاباتهم.

غویة على الطالب المعلمین المتخصصین في اللغـة تطبیق البرنامج المقترح لعالج األخطاء الل -6
  .في كلیة التربیة في الفیوم - عینة البحث– العربیة 

 _ رصــد وتحلیــل وتفســیر نتــائج تحلیــل األخطــاء اللغویــة الــواردة فــي كتابــات الطــالب المعلمــین -7
  بعد تطبیق البرنامج المقترح. - عینة البحث

  ما تم التوصل إلیه. تقدیم التوصیات واالقتراحات في ضوء -8
  مصطلحات البحث:

  من المصطلحات المستخدمة في هذا البحث ما یأتي:
  تحلیل المحتوى. - 3                 الطالب المعلم. -2      التربیة المیدانیة. -1
  اإلمالء . – 6               النحو العربي .  – 5                    الخطأ الشائع. -4
  الخط . – 7 

  . ما یلي توضیح لكل منهاوفی
  )139: 16( التربیة المیدانیة: -1

هــي برنــامج تــدریبي تقدمــه مؤسســات إعــداد المعلــم علــى مــدى فتــرة زمنیــة محــددة، وتحــت إشــرافها، 
ویهدف هذا البرنـامج إلـى إتاحـة الفرصـة للطـالب المعلمـین لتطبیـق مـا تعلمـوه مـن معلومـات نظریـة 

عمـل علـى تحقیـق األلفـة بیـنهم یالتـدریس الفعلـي فـي المدرسـة، ممـا ام تطبیقًا عملیًا أثنـاء قیـامهم بمهـ
علــى إكســابهم الكفایــات فــي  وبــین العناصــر البشــریة والمادیــة للعملیــة التعلیمیــة مــن جهــة كمــا یعمــل

  من جهة أخرى. قیمیةالمهاریة وال بالجوان
داد التــي یقضــیها ویقصــد بالتربیــة المیدانیــة فــي هــذا البحــث الفتــرة الزمنیــة مــن برنــامج اإلعــ

في  البتدائیةدد من الصفوف في المرحلة االطالب المعلم في تدریس اللغة العربیة لصف واحد أو لع
أحـدهما عضـو هیئـة تـدریس، تخصـص: المنـاهج  : إحـدى المـدارس الحكومیـة بإشـراف متخصصـین

یــة مــن مدیریــة وطــرق تــدریس اللغــة العربیــة مــن كلیــة التربیــة فــي الفیــوم، واآلخــر موجــه اللغــة العرب
  التربیة والتعلیم في الفیوم.
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  الطالب المعلم: -2
یقصد به في هذا البحث الطالب المتخصص في اللغة العربیة في الفرقة الرابعة من التعلـیم 
االبتــدائي فــي كلیــة التربیــة فــي الفیــوم الــذي یــدرس اللغــة العربیــة لصــف أو لعــدد مــن الصــفوف فــي 

هج تخصـص المنـا ، تخصصـین: أحـدهما عضـو هیئـة التـدریسإحدى المدارس الحكومیـة بإشـراف م
ة التربیــة فــي الفیــوم، واآلخــر موجــه اللغــة العربیــة مــن مدیریــة یــكلوطــرق تــدریس اللغــة العربیــة مــن 

  التربیة والتعلیم في الفیوم.
  )227-207: 23)، (48-2: 12( تحلیل المحتوى: -3

لإلفــادة مــن المعلومــات المتاحــة  تحلیــل المحتــوى هــو أحــد األســالیب الموضــوعیة المســتخدمة
عن طریق تحویلها إلى مادة كمیة، بهدف الوصف الموضوعي المنظم والكمـي للمحتـوى مـن خـالل 

  محاور التحلیل اآلتیة:
  وحدة التحلیل، ووحدة العّد. تحدید -ب      تحدید الهدف من التحلیل. -أ

  تصمیم جداول لتفریغ التحلیل. -د      بیان قواعد التحلیل. -جـ
  رصد نتائج التحلیل. -و    حساب مدى ثبات التحلیل. -ـه

ویقصد به في هذا البحث تحلیل ما كتبه الطالب المعلمون المتخصصون في اللغة العربیـة 
 ، بتدریس بعض الدروس المقررة على تالمیذ الصف الخامس االبتدائي ةفي دفاتر إعدادهم الخاص

.   وفقًا لمحاور التحلیل المذكورة آنفًا
  طأ الشائع:الخ -4

الخطــأ یعنــي كتابــة الكلمــة أو الجملــة كتابــة مخالفــة قاعــدة مــن قواعــد النحــو أو اإلمـــالء أو 
  )21: 18نتیجة لعوامل منها ما یأتي: ( -غالباً –، ویكون الخطأ  الخط المتعارف علیها

  التطبیق الناقص للقاعدة. -ب      المبالغة في تعمیم القاعدة. -أ
  االفتراضات الخاطئة. -د      الجهل بقیود القاعدة. -جـ

تــدل  ، ویقصــد بالخطــأ الشــائع فــي هــذا البحــث تكــرار عــدد مــن األخطــاء فــي الجمــل العربیــة
% مـن الكلمـات التـي 50على مخالفـة قاعـدة مـن قواعـد النحـو أو اإلمـالء أو الخـط بنسـبة تزیـد عـن 

بعض  هم في دفتر إعدادلطالب المعلم المتخصص في اللغة العربیة في كلیة التربیة في الفیو كتبها ا
  دروس اللغة العربیة المقررة على تالمیذ الصف الخامس االبتدائي.

  النحو العربي: -5
النحو لیس غایة في ذاته، بل هو وسیلة إلى غایة، هي ضبط الكلمات، وتعلیم نظام تألیف 

ألن الجملـة  الجمل، لیسلم اللسان من الخطـأ فـي النطـق، ویسـلم القلـم مـن الخطـأ فـي الكتابـة، ونظـراً 
فوظیفــة النحــو تنحصــر فــي  ، هــي الخطــوة األولــى فــي عملیــة التركیــب اإلنشــائي للتعبیــر عــن الفكــرة
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دراســة مســتوى الجملــة مــن حیــث الوقــوف علــى الظــواهر الناتجــة عــن تركیــب عناصــرها فیهــا، وبیــان 
مطلقــة  ، وضــوابط مجــاالت الثبــات والتغییــر فــي تركیبهــا، وصــیاغة ذلــك كلــه فــي كــل قواعــد محــدده

)13 :25.(  
  اإلمالء: -6

یقصد باإلمالء في هذا البحث كتابة الكلمات بالطریقة التي اتفق علیها أهل اللغة من حیث 
فصــلها، ووصــلها، والحــروف التــي تــزاد، والحــروف التــي تحــذف، والهمــزة بأنواعهــا المختلفــة، ســواء 

، وعالمــات  ، وهـاء التأنیـث وتـاؤه ، واأللـف اللینـة أكانـت مفـردة، أو علـى أحـد حـروف اللـین الثالثـة
، والــــالم  ، وٕابــــدال الحــــروف ، وقلــــب الحركــــات الــــثالث ، والتنــــوین بأنواعــــه، والمــــد بأنواعــــه التــــرقیم

  ).77-76: 22)، (322: 9، فاإلمالء یعطي صورًا بصریة للكلمات. ( الشمسیة والالم القمریة
  الخط: -7

، وفقًا للقواعد التي تواضع علیها العلماء  یقصد بالخط رسم الحروف والكلمات رسمًا صحیحًا
، وفــي وضــع الــنقط،  ، وفــي ســبكها داخــل الكلمــات مــن أشــكال هندســیة محــددة فــي رســم الحــروف

،  ، والــنقط ها عــن بعــض مــن حیــث الشــكلضــ، بحیــث تتمیــز الحــروف والكلمــات بع ورســم الهمــزات
  ).343: 9. ( ، بال تعثر أو خطأ ویسهل على أي قارئ أن یقرأها

، یتحقـق فیـه الوضـوح، یقصد بالخط في هذا البحث رسم الحروف والكلمات رسـمًا صـحو  یحًا
  وقدرة الكاتب على إرسال الید في الكتابة.

، وعلـــى مراعـــاة ، فوضـــوح الخـــط یتوقـــف علـــى رســـم الحـــروف رســـمًا  ال یجعـــل للـــبس محـــًال
، واتســاعًا  ثابتــة، وعلــى اتبــاع  وعلــى البعــد بــین الكلمــات فــي مســافات،التناســب بــین الحــروف طــوًال

، ومراعـاة حجـم  ، والهمـزات ، وتطبیق أصـول الكتابـة السـلیمة فـي وضـع الـنقط قواعد رسم الحروف
، واتساق  مراعاة دقائق الكتابةو ، واستقامته،  ، ومیله ، وبیان أجزائه ، وكیفیة اتصاله بغیره الحرف

  ، وأبعادها. ، وتناسق الكلمات في أوضاعها الحروف
، ویختلـف تبعـًا للغـرض مـن الكتابـة ومراعـاة  الید فیتأثر بالتدریب الموجه والمنظمأما إرسال 
، ومـا إلـى ذلـك  ، وٕامساك القلم، وسـالمة الحـواس على المكتب ة، ووضع الورق الجلسة عند الكتابة

  من العوامل.
  الدراسات السابقة:

ك البــــاحثین لطبیعــــة یعكــــس تــــاریخ البحــــث فــــي فاعلیــــة أداء المعلــــم تطــــورًا تــــدریجیًا فــــي إدرا
الفاعلیــة، ففــي البدایــة كــان ینظــر إلــى الفاعلیــة علــى أنهــا خصــائص ومالمــح فــي شخصــیة المعلــم، 
وكــان البحــث فــي ذلــك الوقــت یحــاول جاهــدًا التعــرف علــى هــذه الخصــائص، ومــن الدراســات التــي 

) وفیها 1(دراسة عنوانها: "بطاقة تقویم المدرس" -على سبیل المثال–أجریت حول خصائص المعلم 
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وصف للصفات الشخصیة الالزمة لنجاح المعلم، كما تضمنت أیضًا بطاقة لتقـویم المعلـم، اشـتملت 
  على أربعین صفة.

فاتجهــت األبحــاث لدراســة  ، ثــم تغیــرت النظــرة إلــى الطــرق واألســالیب التدریســیة المســتخدمة
وانهــا: "مــدى فاعلیــة طــرق التــدریس، ومــن أمثلــة الدراســات التــي أجریــت فــي هــذا المجــال دراســة عن

) وأخـــرى 21الطریقـــة التكاملیـــة فـــي تـــدریس النحـــو والقـــراءة لطـــالب الصـــف األول الثـــانوي العـــام) (
عنوانهـا: "أثــر اسـتخدام الصــور علــى تنمیـة التعبیــر اللغــوي لـدى تالمیــذ الصــف السـادس مــن مرحلــة 

  ).20التعلیم األساسي" (
، ویحــــافظ علیــــه داخــــل الفصــــل  لمعلــــمثــــم تحولــــت النظــــرة إلــــى فاعلیــــة الجــــو الــــذي یهیئــــه ا

المدرسي، ومن الدراسات التي أجریت في هذا المجال دراسة عنوانها: "أثر استخدام أسلوب التفاعل 
  ).975-945: 19" ( اللفظي في توجیه معلمي اللغة العربیة

ا على أنها توظیف مجموعة مـن الكفایـات هیاهن فإن فاعلیة التدریس ینظر إلوفي الوقت الر 
وزاد االهتمـام ببـرامج إعـداد المعلمـین  ، ومن ثم اتجهت األبحـاث إلـى تصـمیم البـرامج، تخصصیة ال

الیونسكو" عددًا من برامج التدریب في بعض الـدول النامیـة  القائمة على الكفایات بعد أن وضعت "
ایــات ، ومــن الدراســات التــي أجریــت فــي هــذا المجــال "قائمــة كف علــى أســاس االهتمــام بنوعیــة المعلــم

  ).5معلم المدرسة االبتدائیة"(
عـــد محاولــة لتحســـین اإلعـــداد النــوعي لمعلمـــي اللغـــة ینــاءً علـــى مــا تقـــدم فـــإن هــذا البحـــث وب

العربي فـي كلیـات التربیـة بوضـع برنـامج مقتـرح لعـالج أخطـاء الطـالب المعلمـین المتخصصـین فـي 
  اللغة العربیة في كلیة التربیة في الفیوم.

  إجراءات البحث:
  البحث: عینة

تم اختیار عینة البحث مـن جمیـع طـالب الفرقـة الرابعـة المتخصصـین فـي اللغـة العربیـة فـي 
التعلـیم االبتــدائي فــي كلیــة التربیـة فــي الفیــوم، حیــث تـم تحلیــل مــا كتبــوه فـي دفــاتر إعــدادهم الخاصــة 

الفصــل  بتـدریس ثالثــة مـن دروس اللغــة العربیــة المقـررة علــى تالمیـذ الصــف الخــامس االبتـدائي فــي
وذلك لكل طالب معلم، ومن ثم فقد تكونت عینة هذا البحث مـن  .،م2005الدراسي األول من عام 

، وقــد تــم حســاب متوســط  165قــام بتدریســها ، درســًا فــي النحــو واإلمــالء والخــط  495 طالبــًا معلمــًا
) بــــانحراف معیــــاري قــــدره (251.6أعمــــارهم فبلــــغ ( ) (ملحــــق رقــــم ( 3.319شــــهرًا ا ) فــــي هــــذ1شــــهرًا

  البحث).
  أداة البحث:

  . یلي بیان ذلك املطالب المعلمین في الكتابة، وفیلقد تم إعداد برنامج مقترح لعالج أخطاء ا
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  أوالً: اإلطار النظري للبرنامج:
تم إعـداد البرنـامج فـي ضـوء الدراسـات والبحـوث الخاصـة ببـرامج الكفایـات التعلیمیـة الالزمـة 

ل: برنــامج مكتبــي البحـث والتربیــة األمــریكیین إلعــداد المعلمــین للطالـب المعلــم فــي كلیــات التربیـة مثــ
) وبـــــرامج وحـــــدة الیونســـــكو للخـــــدمات 43: 36الجـــــامعیین والمدرســـــین الـــــذین علـــــى رأس الخدمـــــة (

) الخاصة بإعداد معلم المدرسة االبتدائیة، وبـرامج الكفایـات التـي أعـدتها كلیـة الفیرنـو 10الخارجیة (
  ).Alverno college )37 :323بوالیة وسكنسن 

علــى فهــم وتوظیــف  -عینــة البحــث–وقــد اســتهدف هــذا البرنــامج تــدریب الطــالب المعلمــین 
  المعارف والمعلومات والمهارات اللغویة األساسیة في النحو واإلمالء والخط.

وقد حرص الباحث على أن یكون إعداد البرنـامج فـي ضـوء األسـس التـي بنیـت علیهـا تربیـة 
  ). 38-19: 7لى الكفایات التخصصیة واألكادیمیة (المعلمین القائمة ع

Academic competency based teacher education (ACBTE) 
وسـوعة البحـوث التربویـة وقد ظهر مصـطلح تربیـة المعلمـین القائمـة علـى الكفایـات األكادیمیـة فـي م

بحـــث صـــدر مكتبـــا الأ) 43: 36م (1976 عـــام فـــيو م . ،  1969فـــي طبعتهـــا عـــام  )329: 34(
ان طلبــًا بتطــویر اقتراحــات تتعلــق بتحدیــد شــامل لبرنــامج متكامــل إلعــداد المعلمــین یــوالتربیــة األمریك

  الجامعیین والمدرسین الذین على رأس الخدمة.
وزاد االهتمام ببرامج إعداد المعلمین القائمة على الكفایات بحیث بدأ استخدامها علـى نطـاق 

الــدول المتقدمــة، كمــا أن "الیونیســكو" وضــعت العدیــد مــن واســع فــي معظــم البــرامج المســتخدمة فــي 
برامج التدریب في الدول النامیة على أساس المبادئ التي قامت علیهـا تربیـة المعلمـین القائمـة علـى 

  الكفایات.
  :تعني محمود كامل الناقة أن الكفاءة  ویرى

والمفــــاهیم والمهــــارات  فعنــــدما نعلــــم الجوانــــب النظریــــة مــــن المعــــار ، الكفــــاءة فــــي دور اإلعــــداد  -أ
  واالتجاهات.

ذلــك أنـه إذا كــان األداء الصــحیح ، عنـد تــدریب المـتعلم علــى التطبیـق ، كفـاءة فــي دور األداء  -ب
، وال حاجـة بنـا للجوانـب النظریــة  ، Technician فــنحن نخـرج فنیـًا  ، هـو المعیـار الوحیـد للكفـاءة

.  ، ذا یحـــــدث هـــــذاأمـــــا إذا كـــــان األداء الصـــــحیح مـــــع تفســـــیره ومعرفـــــة لمـــــا فـــــنحن نعـــــد متخصصـــــًا
Professional )28 :12(  

 Competencyوفي ضوء ما تقدم یـرى الباحـث أن الكفایـة التعلیمیـة هـي الـتمكن مـن المعلومـات 
as command ،ویعنـي هـذا المفهـوم اسـتیعاب وفهـم المعلومـات فهمـا یتعـدى عمـل أشـیاء محـددة ،
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 ، مع معرفة سبب هذا االختیار والتطبیق ، لعمل وتطبیقهبل یصل هذا المفهوم إلى اختیار القیام با
ویتضمن هذا المفهوم النشاطات التي تتطلب التفكیر، ومن ثم فإن الكفایة في برنامج عالج أخطاء 
الطـــالب المعلمــــین فـــي الكتابــــة تعنــــي تنفیـــذ النشــــاط التعلیمـــي الــــذي یســــتند إلـــى مجموعــــة الحقــــائق 

  السلوك التعلیمي الذي یصل إلى درجة المهارة. والمفاهیم والقواعد وتتضح من خالل
  أسالیب تحدید محتوى البرنامج التدریبي: -2

خصوصـًا إذا تــولى  ، امج التـدریب أثنـاء الخدمـة لیسـت بالعملیـة السـهلةإن عملیـة تطـویر بـر 
كما هو واقع الحـال لـدى ، كثیر من المشروعات التدریبیة یة جهاز تدریبي یشرف على برمجة العمل
، وجزء من صعوبة تطویر برامج التدریب أثناء الخدمة یكمن في تـداخلها  ثیر من وزارات التعلیمالك

وتقاربهـا والدقــة فــي متابعتهــا وتغیــر الظــروف المختلفــة التــي قــد تــؤدي إلــى تأجیلهــا أو إلغائهــا. ومــن 
 ومتكاملـة هـيالوجهة النظریة فإن عملیة تطویر برامج التدریب أثناء الخدمة تمر بعملیـات متداخلـة 

ووضــع الخطــة  ، ، وااللتــزام بتنفیــذه دراســة مبدئیــة تــهالبرنــامج التــدریبي، ودراســة أهمی : تحدیــد فكــرة
،  ، وتحدیــــد المحتــــوى التعلیمــــي ، وصــــیاغة األهــــداف التربویــــة اإلداریــــة، وتحلیــــل حاجــــة الدارســــین

ییــرات الالزمــة بنــاءً علــى وتقویمــه، وعمــل التغ، ، وتنفیــذ البرنــامج التــدریبي  ووضــع الخطــة الدراســیة
  . )10نتائج التقویم. (

التـي یمكـن تعـددت األسـالیب  ، فقـد هونظرًا ألهمیة خطوة تحدیـد المحتـوى التـدریبي إلنجاحـ 
  )  37 – 21:  11(  :األسالیب اآلتیة  ه ، ومنهااستخدامها لتحدید

  needs assessmentتحلیل حاجات الدارسین  -1
  experts’ opinionsخبراء أخذ آراء المتخصصین وال -2
  output qualityتحدید صفات النوعیة الخارجة  -3

.                            تحلیل الواجبات والمسئولیات  -4         
، نظـرًا ألن  وقد أخـذ الباحـث بأسـلوب تحدیـد المحتـوى علـى أسـاس تحلیـل حاجـات الدارسـین

 یط البـرامج علـى أسـاس تقـویم الحاجـات التعلیمیـةمعظم مخططي البرامج یؤمنون الیوم بنظریة تخط
ون مبــــدأ تحدیــــد المحتــــوى التعلیمــــي علــــى أســــاس واحــــد كخبــــرة المــــزاج اإلداري ضــــوهــــم بــــذلك یرف ،

administrative preference  أو مبـدأ رأي المتخصصـین أو مـا إلـى ، أو مبـدأ الخبـرة المتـوافرة
  )11ذلك من أسالیب تقلیدیة. (

ممي البـرامج التعلیمیــة بمبــدأ تحلیـل الحاجــات إلیمـانهم العمیــق بــأن ویعـزى ســبب إیمـان مصــ
الوقت والنفقات المصروفة على تجمیع الحاجات التعلیمیـة وتصـنیفها وتوثیقهـا وتأكیـدها تمثـل تـوفیرًا 

  واستثمارًا مجدیًا على المدى الطویل.
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فـــي عملیـــة ویـــرى كثیـــر مـــن البـــاحثین أن عملیـــة تحدیـــد االحتیاجـــات تعتبـــر "حجـــر األســـاس 
التخطیط حیث یتم تحدید احتیاجات الطـالب أو المجموعـة المـراد تقـدیم الخـدمات إلیهـا، وبنـاءً علـى 
تلـك المعلومـات سـیتم تحدیـد االتجــاه الـذي سـتبعه البرنـامج ونـوع الخــدمات المطلوبـة ثـم وضـع قائمــة 

لنوعیــة الموضــوعات د المــدربین بالنســبة شــاألولویــات كمــا أن عملیــة تحدیــد االحتیاجــات یمكــن أن تر 
  )33: 28التي تتناسب مع حاجات الدارسین ورغباتهم. (

إن عملیة تحلیل االحتیاجات تتلخص في قیام المدرب بجمع معلومات معینة عن المتـدربین 
تتعلــق بالمشــكالت المیدانیــة التــي تــواجههم، ونقــاط ضــعفهم، وتصــوراتهم بالنســبة للبرنــامج التــدریبي، 

ومــن ثــم دراســة هــذه  ، افعهــم التعلیمیــة، ومعلومــاتهم الســابقة عــن الموضــوعوحاجــاتهم ورغبــاتهم ودو 
المعلومات المتوافرة لغرض تحدید المحتوى المناسـب لطبیعـة المجموعـة وواقعهـا وخلفیاتهـا. والجـدیر 

الدارســین منهــا علـى ســبیل المثــال  اتة بحاجـبالـذكر، أن هنــاك عـدة طــرق لجمــع المعلومـات المتعلقــ
  تحدید المستوى، وطریقة االستبانة، والمقابالت الشخصیة والمناقشات.طریقة اختبارات 

ولقــــد حظیــــت مشــــكلة تحدیــــد المحتــــوى التــــدریبي باهتمــــام كثیــــر مــــن البــــاحثین وخاصــــة فــــي 
 The University of Missouriم قامــت جامعــة میســوري 1973الوالیــات المتحــدة ففــي عــام 

) وذلـك عـن طریـق 3-1: 44لوالیـات المتحـدة (بدراسة مسحیة للتعرف على حاجات المعلمـین فـي ا
استفتاء عینات عشوائیة من المعلمین شملت جمیع الوالیات. ودلت نتـائج البحـث علـى أن المعلمـین 

  بحاجة إلى تدریب في المجاالت اآلتیة:
  القیام بزیارات لبعض المدرسین لإلطالع على األسالیب التدریسیة الناجحة. -أ

  ات الدراسیة الالزمة لزیادة معلوماتهم في مجال تخصصهم.بعض المقرر ب تزویدهم -ب
  )13تنمیة مهارات إعداد المواد التعلیمیة لدیهم. ( -جـ

للمنـــاهج والبحـــث  Rohode Islandم أجـــرى مركـــز جامعـــة رود أیلنـــد 1975وفـــي عـــام 
 وذلـك ، مـن الوالیـات المتحـدة New Englandوالتنمیة دراسة مسـحیة فـي منطقـة الشـمال الشـرقي 

الحاجــات  الحاجــات التدریبیــة للمعلمــین قبــل ابتــداء الخدمــة، وأشــارت نتــائج الدراســة إلــى أن لتحدیــد
الضــروریة والرئیســیة تشــتمل علــى معرفــة بعــض موضــوعات اللغــة اإلنجلیزیــة والتعــرف علــى مــنهج 

ت تفریـــد التعلـــیم والتعـــرف علـــى اســـتخدام المـــواد التعلیمیـــة الحدیثـــة، والتعـــرف علـــى طبیعـــة المعوقـــا
  ).5-4: 33الدراسیة، والتعرف على أسالیب تحلیل حاجات الدارسین وتقویمهم. (

لتحدیـــــد الكفایـــــات الواجـــــب توافرهـــــا فـــــي  Chamberlainوفـــــي دراســـــة قـــــام بهـــــا شـــــامبرلین 
المعلمین لكي یعتبروا ذوي كفاءة مهنیة، وشاركت في هذه الدراسة عینة من أساتذة المعلمین وعینـة 

لیـا، وحسـب رأي عینـة البحـث فـإن الكفایـات الالزمـة لتكـوین الخبـرة المهنیـة من طـالب الدراسـات الع
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فـي مجـال التــدریس هـي الـتمكن مــن مـواد التخصــص، ومهـارات االتصـالن ومهــارات تطـویر البــرامج 
  ).82-78: 38التعلیمیة. (

وفــــي حــــدود معرفــــة الباحــــث واطالعاتــــه علــــى الدراســــات الســــابقة المتعلقــــة بتحدیــــد حاجــــات 
یــة دراسـة علمیــة فــي الــبالد العربیـة لتحدیــد الحاجــات التدریبیــة أر أثنــاء الخدمــة فإنـه لــم تجــ المعلمـین

لكـي تسـتخدم ، األمر الذي یؤكد على أهمیة دراسة هـذا النـوع مـن الدراسـات  ، لمعلمي اللغة العربیة
  نتائجها كدلیل یستعان به في الدورات التدریبیة للمعلمین خصوصًا معلمي اللغة العربیة.

وبنـــاءً علـــى مـــا تقـــدم فقـــد حـــدد الباحـــث محتـــوى البرنـــامج التـــدریبي بتحلیـــل كتابـــات الطـــالب 
لتحدیـد حاجـاتهم فـي  –متبعًا في ذلك أسلوب تحلیل المحتوى  –المعلمین الواردة في دفاتر إعدادهم 

توصـل النحو واإلمالء والخـط بنـاءً علـى أخطـائهم الـواردة فـي كتابـاتهم فـي دفـاتر إعـدادهم، وقـد تـم ال
إلــى ثــالث قــوائم بالموضــوعات النحویــة واإلمالئیــة والخطیــة التــي یحتــاجون إلــى دراســتها والتـــدریب 

  ومن ثم تحسین كتاباتهم. ، علیها للحد من أخطائهم أو لعالجها
  أسالیب التدریب: -3

المعلــوم أن أســلوب التــدریب البــد وأن یتناســب مـع أعمــار المتــدربین وخبــراتهم ومــع مــادة مـن 
ب واألهداف المرجوة منه وطبیعة عمل المتدربین ومكان التدریب والوسـائل المتـوافرة للتـدریب، التدری

ومعلــوم أیضــًا أن األســلوب الــذي یــتالءم مــع مجموعــة مــن الدارســین ال یعنــي بالضــرورة تالؤمــه مــع 
  مجموعة أخرى.

ب فأســـالیب التـــدریب أثنـــاء الخدمـــة یمكـــن تصـــنیفها تحـــت أربعـــة أســـالیب رئیســـة هـــي أســـلو 
وأسـلوب التـدریب بـالتعلیم ، وأسـلوب التـدریب الـذاتي  ،  وأسـلوب التـدریب العملـي ، التدریب النظـري

والمناظرة،  brain stormingذهنيرة والندوة الموجهة والعصف الالمبرمج. ویعتبر أسلوب المحاض
ویشـــمل والمناقشـــة الحـــرة، والمطبوعـــات واالجتماعـــات الدوریـــة مـــن أهـــم أســـالیب التـــدریب النظـــري. 

وقوافـــل  seminarأســـلوب التـــدریب العملـــي نشـــاطات مختلفـــة كدراســـة الحالـــة، والحلقـــات الدراســـیة 
التــــــدریب وتمثیــــــل األدوار، والزیــــــارات المیدانیـــــــة، والــــــدروس النموذجیــــــة، والمقــــــابالت االســـــــتجوابیة 

ملــي فــي والمــؤتمرات. وأســلوب التــدریب الــذاتي یشــتمل علــى التــدریب بالمراســلة وأســلوب التــدریب الع
المشاغل والمختبرات تحت إشراف المدربین وتوجیههم. أما أسلوب التدریب بالتعلیم المبرمج فیشتمل 

الــــدائرة التلیفزیونیــــة المغلقــــة، و علــــى اســــتخدام التلیفزیــــون التعلیمــــي (التــــدریس الشــــامل بــــالتلیفزیون، 
األقمـــار الصـــناعیة،  (الفیـــدیو كاســـیت) واإلرســـال التلیفزیـــوني عـــن طریـــق اســـتخدام أجهـــزة التســـجیلو 

وتمثـــل هــذه األســـالیب اآلنفـــة الـــذكر أهـــم الطـــرق الممكـــن  micro teachingوالتــدریس المصـــغر 
  استخدامها عند تقدیم البرامج التدریبیة.
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علــى الــرغم مــن أهمیــة كــل أســلوب مــن هــذه األســالیب إال أن الباحــث یــرى ضــرورة التنویــع و 
تلبیـة رار والرتابـة ولتشـویق الدارسـین و لطـرد عامـل التكـ وذلـك ، عند استخدامها في البـرامج التدریبیـة

حیـث أثبتـت الدراسـات  cognitive learning styleالذین تختلف أنماط تعلمهـم الـذهني  همحاجات
فمــنهم مـن یفضــل الــتعلم عــن طریــق  ، یختلفــون بالطریقــة التـي یفضــلون أن یتعلمــوا بهــا درافــبـأن "األ

المحاضرة، والمجموعات الصغیرة، والمناقشة الحرة، أو تمثیل  األسلوب الجماعي والتمثل في طریقة
وعلـــى نقـــیض ذلـــك فهنـــاك أفـــراد یفضـــلون التعلـــیم بمفـــردهم ویخشـــون أو یتجنبـــون التعلیمـــي  ،األدوار

الجمــاعي ألنــه ال یتناســب مــع نمــط تعلمهــم الــذهني. كمــا أن األفــراد یختلفــون بالنســبة للطریقــة التــي 
 visual مرئیـةالـتعلم عـن طریـق المـدخالت البهـا، فهنـاك مـن یفضـل یفضلون اسـتقبال المعلومـات 

input  وهناك من یفضل التعلم عن طریق المدخالت اللفظیةverbal input )42 :38-92(  
 ً   إجراءات البرنامج المقترح لعالج أخطاء الطالب المعلمین في الكتابة: ــ ثانیا

  تحدید أھداف البرنامج:
فـي تـدریب الطـالب المعلمـین علـى قواعـد النحـو واإلمـالء والخـط الالزمـة اسـتهدف البرنـامج المقتـرح 

  ما یأتي :لعالج أخطائهم المكتوبة في دفاتر اإلعداد 
  إكساب المتدربین مهارات تدریسیة تثري الموقف التعلیمي. -1
  تبصیر المتدربین ببعض نظریات تعلیم وتعلم النحو واإلمالء والخط. -2
عض االســــتراتیجیات والمــــداخل التدریســــیة المعاصــــرة فــــي تــــدریس النحــــو تبصــــیر المتــــدربین بــــب -3

  واإلمالء والخط.
  إكساب المتدربین مهارة تحلیل محتوى الدرس. -4
  إكساب المتدربین مهارة صیاغة األهداف في صورة إجرائیة. -5
  إكساب المتدربین مهارة إعداد خطة الدرس الیومیة وتنفیذها. -6
  ارة توظیف القواعد النحویة واإلمالئیة والخطیة.إكساب المتدربین مه -7
  إكساب المتدربین مهارة صیاغة األسئلة الصفیة وتوجیهها. -8
  إكساب المتدربین مهارة التعامل داخل الصف. -9

  .ناسبةبین مهارة خلق بیئة تعلیمیة مإكساب المتدر  -10
  التقویم. إكساب المتدربین مهارة -11
  .متنوعةجریب وممارسة أنماط تدریسیة ین للتإتاحة الفرصة للمتدرب -12
  االهتمام بالجانب العملي التطبیقي لكل مكونات البرنامج المقترح. -13

  أسالیب البرنامج:
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استخدم الباحث عدة أسالیب للتدریب على البرنامج المقترح والتي روعـي فیهـا مالءمتهـا الحتیاجـات 
  البرنامج، وحجم العینة وهذه األسالیب هي:الطالب المتدربین واإلمكانیات المتاحة، وزمن 

 -4  الدروس النموذجیة. -3           المناقشة. -2                     المحاصرة. -1
  تكلیف المتدربین ببعض الواجبات. - 5                    ورشة عمل.

  محتوى البرنامج:
  یتكون البرنامج التدریبي المقترح من ثالثة أجزاء هي:

  جزء النظري:ال -أ
  موضوعات النحو واإلمالء والخط. -1
  أهداف تدریس النحو واإلمالء والخط في المرحلة االبتدائیة. -2
3- .   تحلیل محتوى الدرس نحوًا وٕامالءً وخطًا
  التخطیط لدروس النحو واإلمالء والخط. -4
  بعض نظریات تعلیم وتعلم النحو واإلمالء والخط. -5
لمـــداخل التدریســـیة واالتجاهـــات المعاصـــرة فـــي تـــدریس النحـــو واإلمـــالء بعـــض االســـتراتیجیات وا -6

  والخط.
  التهیئة للدرس وٕاثارة الدافعیة. -7
  صیاغة األسئلة الصفیة واستراتیجیات استخدام األسئلة داخل الفصل. -8
  .لتالمیذالصف وأسالیب التفاعل مع اإدارة  -9

  التقویم. -10
  الدروس النموذجیة: -ب

  عد بإحدى الطرق اآلتیة :درس م       
  االستقرائیة. -3    االستنباطیة. -2    المحاضرة. -1
  االكتشاف الموجه. -5    حل المشكالت. -4

  ورشة العمل: -ج
  ورشة عمل حول صیاغة األهداف اإلجرائیة ومستویاتها. -1
  ورشة عمل حول تحلیل محتوى وحدة في النحو ووحدة في اإلمالء أو وحدة في الخط. -2
  بإحدى الطرق المذكورة آنفا . شة عمل حول إعداد خطة درسور  -3
  داخل الفصل. هاستراتیجیات استخداموا ،ورشة عمل حول صیاغة األسئلة  -4

  الواجبات المنزلیة: -د
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  بما یأتي : یف المتدربینلتك
  أو في الخط. وضع أهداف إجرائیة لدرس في النحو أو في اإلمالء -1
  غة  العربیة لتالمیذ المرحلة االبتدائیة.تحلیل محتوى وحدة في الل -2
  من الطرق المذكورة آنفا .إعداد خطة درس بطریقة  -3

  تقویم البرنامج: -هـ
التقویم قبل التدریب علـى البرنـامج المقتـرح مـن خـالل تطبیـق البرنـامج التـدریبي المقتـرح  -1

  ن.على عینة الدراسة للتعرف على االحتیاجات التدریسیة للطالب المعلمی
التقــویم أثنــاء التــدریب علــى البرنــامج المقتــرح: مــن خــالل تقــویم أداء المتــدرب فــي ورشــة  -2

  العمل، وتقویم الواجبات المنزلیة المكلف بها.
التقویم بعد التدریب على البرنامج المقترح من خالل تطبیقه تطبیقًا بعـدیًا علـى الطـالب  -3

  . یهین الذین تم تدریبهم علالمعلم
  ا تقدم یالحظ ما یأتي :وفي ضوء م

تكـــون هـــذا البرنـــامج مـــن موضـــوعات النحـــو واإلمـــالء والخـــط التـــي أســـفرت عنهـــا نتـــائج تحلیـــل  -1
) فـي 2،3،4ئج الجـداول (أنظـر نتـا(   . فـي دفـاتر إعـدادهم )*(محتویات ما كتبه الطالب المعلمـون

   )33: 28كفاءة (ألن التحلیل من أهم األسالیب التي تعتمد علیها برامج ال)  هذا البحث
تـــم فیهـــا رصــــد كـــل درس مـــن دروس النحـــو واإلمـــالء والخـــط والمفــــاهیم  ، إعـــداد قائمـــة ضـــبط -2

  والمهارات اللغویة التي یخدمها، والوسائل واألنشطة التعلیمیة الالزمة له. ، والقواعد الرئیسیة فیه
روعـي تـدرج  كمـا ، عمل تصنیف موضوعي للتأكد من أن موضوعات الدروس تخـدم األهـداف -3

ممـا یضـمن عـدم إحسـاس الطالـب  ، الموضوعات الدراسیة في البرنامج من حیث الطول والصـعوبة
  المعلم باالنتقال الفجائي، ومما یحقق له اإلحساس بالتقدم الالزم له.

تنظیم البرنامج في صورة دروس وفي كل درس مجموعة من التدریبات المنصبة على المهارات  -4
ة ودرس للمراجعة بعد كل وحدة باإلضافة إلى التوجیهـات المختصـرة الموجـودة أسـفل اللغویة الرئیسی

كل صفحة والتي استهدفت مساعدة الطالب المعلم في طریقة السیر في الدرس وطریقة اإلجابة عن 
  التدریبات.

 تم إعداد دلیل للموجه المشرف یوضح له أهداف البرنـامج العامـة والخاصـة بكـل وحـدة أو درس -5
له طریقة عمل تدریبات جدیدة إذا كان هناك ما یستدعي ذلك، كما یبین لـه بعـض أسـالیب بین وی ،

                                       
  )).5) محتوى البرنامج من موضوعات النحو واإلمالء والخط (ملحق رقم (*(
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هــات، وأســلوب یعــرض الموضــوعات وطــرق تنوعهــا مثــل أســلوب الحــوار أو المناقشــة وأســلوب التوج
  حل المشكالت.

واإلمـالء تم تقـویم الطـالب المعلمـین عینـة ا لبحـث وتحدیـد مـدى فهمهـم وتـوظیفهم قواعـد النحـو  -6
والخــط بتحلیــل بعــدي لمــا كتبــوه فــي دفــاتر إعــدادهم الخاصــة بتــدریس ثالثــة دروس أخــرى فــي النحــو 
واإلمالء والخط من دروس اللغة العربیة المقررة على تالمیذ الصـف الخـامس االبتـدائي فـي الفصـل 

 :جــداول لنحـو المبـین فــي نتـائج الم. وذلـك لكـل طالــب معلـم، علــى ا2005األول مـن عــام الدراسـي 
  ) في هذا البحث. 7،  6،  5(

  التطبیق:
فــي النحــو  -عینــة البحــث–لتحدیــد الموضــوعات التــي یجــب أن یدرســها الطــالب المعلمــون 

واإلمــــالء والخــــط لتحســــین كتابــــاتهم، فقــــد تــــم تحلیــــل كتابــــاتهم الــــواردة فــــي دفــــاتر إعــــدادهم الخاصــــة 
تمـت قـراءة كـل جملـة مكتوبـة  بـأن لـكمیذ الصف الخامس االبتدائي وذبتدریسهم بعض الدروس لتال

في كل موضوع من ثالثة الموضوعات التي كتبها كل طالب من الطالب المعلمین في دفتر إعداده 
وء ضـورصد كل خطأ نحوي أو إمالئي أو خطي ورد فیها، وعـدد مـرات وروده، وقـد تـم ذلـك فـي  –

  محاور التحلیل اآلتیة:
  استهدفت التحلیل ما یأتي: -أ

  موضوعات النحو واإلمالء والخط الشائعة في كتابات الطالب المعلمین.تحدید  -1
  تحدید الموضوعات التي شاعت فیها األخطاء أكثر من غیرها. -2

  وحدة التحلیل: -ب
ووحـــدة العـــد هـــي الخطـــأ النحـــوي، والخطـــأ  ، وحـــدة التحلیـــل المســـتخدمة هـــي الجملـــة المفیـــدة

  والخطأ الخطي. ، اإلمالئي
  یل:قواعد التحل -جـ

یؤدي وضع األسس أو القواعد الواضحة قبل التحلیـل إلـى تحدیـد دقیـق للعبـارات وتصـنیفها، 
وقـد التـزم الباحـث بمجموعـة مـن ، كما یؤدي إلى ارتفاع نسبة الثبات التي یتطلبها األسلوب العلمي 

ؤالء القواعد للتحلیـل، بعـد أن تمـت مناقشـتها مـع خمسـة مـن مـوجهي اللغـة العربیـة المشـرفین علـى هـ
  ، وهذه القواعد هي: عینة البحث، الطالب المعلمین 

والخطیــة فـــي كـــل موضـــوع مـــن  ، واإلمالئیـــة، تــم وضـــع الرمـــوز التـــي تبــرز األخطـــاء النحویـــة  -1
  الموضوعات المكتوبة، وكانت هذه الرموز هي المفاتیح لتفریغ البیانات.
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یكـون أكثـر قـدرة منـه علـى الكتابـة،  كان التحلیل لما كتبه الطالب المعلم بـدون أن یسـتعین بمـن -2
  وذلك حتى یمكن تشخیص أخطاء الطالب المعلم نفسه.

خطـــــي) فـــــي كـــــل موضـــــوع مـــــن ثالثـــــة  –إمالئـــــي  –كـــــان البحـــــث عـــــن نـــــوع الخطـــــأ (نحـــــوي  -3
  الموضوعات التي كتبها كل طالب معلم من الطالب المعلمین عینة البحث.

  العامیة المكتوبة. ال یدخل في اإلحصاء الكمي أو النوعي الجمل -4
  تصمیم جداول لتفریغ التحلیل: -د

أعــد الباحــث جــداول مناســبة لتفریــغ التحلیــل، لتحدیــد كــل خطــأ نحــوي أو إمالئــي أو خطــي، 
  وتكرارات وروده.

  حساب مدى ثبات التحلیل: -هـ
والمقصــود بــذلك هــو: "تحدیــد  ، حــرص الباحــث علــى تقریــر مــدى ثبــات إحصــاءات التحلیــل

غیــر فیــه النتــائج التــي یحصــل علیهــا الباحــث، ونســبة الخطــأ المحتمــل فــي تحدیــد هــذا المــدى الــذي تت
  ) 341:  3(  المدى".

مـــوجهي اللغـــة العربیـــة بتحلیـــل ثالثـــة دروس (فـــي النحـــو  حـــدوعلیـــه فقـــد عهـــد الباحـــث إلـــى أ
واإلمــالء والخــط) وردت فــي دفتــر إعــداد طالــب معلــم واحــد مــن الطــالب المعلمــین عینــة البحــث. ثــم 

ثـم تـم حسـاب نسـب ، د الباحث إلى موجه آخر من موجهي اللغة العربیة بتحلیل الدروس نفسها عه
%، 98: ، فكانـت نسـب االتفـاق ا دروس النحـو واإلمـالء والخـط مـاالتفاق بین الموجهین في تحلیله

  % على الترتیب.%86، 96
  نتائج البحث:

ي دفـاتر إعـداد الطـالب المعلمـین (عینـة فـاردة رصد نتائج التحلیل القبلي لألخطاء المكتوبة الو  ـ أوالً 
  البحث)، وتفسیرها: 

رصــــد نتــــائج التحلیــــل القبلــــي لألخطــــاء النحویــــة الــــواردة فــــي دفــــاتر إعــــداد الطــــالب المعلمــــین،  -1
  وتفسیرها:

لقد تم رصد كل جملة في كل موضوع مـن الموضـوعات التـي كتبهـا الطـالب المعلمـون فـي 
مـع  ، سـواء أكـان وروده صـحیحًا أم خطـأ،   )*(ع نحـوي ورد فیهـادفاتر إعدادهم، ورصـد كـل موضـو 

، وعدد مرات وروده خطأ، كل على حدة، وبذلك أصبح لدینا لكـل  رصد عدد مرات ورود صحیحا ً◌

                                       
  ) موضوعات النحو الواردة في كتابات الطالب المعلمین عینة البحث في دفاتر إعدادهم.2) ملحق رقم (*(
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وعـــدد مـــرات وروده  ،موضـــوع نحـــوي جملـــة تكـــراره بالصـــحة وبالخطـــأ، وعـــدد مـــرات وروده صـــحیحاً 
  خطا.

مال الطــالب المعلمــین للموضــوعات النحویــة قــد ال ونظــرًا ألن نســبة شــیوع الخطــأ فــي اســتع
تكـون كافیــة للداللــة علــى أنهــم بحاجــة إلــى دراســة هــذه الموضــوعات، فقــد تــم حســاب النســبة المئویــة 

  لتكرار استخدام كل موضوع بالنسبة لمجموع تكرار استخدام جمیع الموضوعات.
بـات الطـالب المعلمـین، ومن أجل تحدید الموضـوعات النحویـة التـي شـاع اسـتعمالها فـي كتا

، وذلـك بضـرب نسـبة الشـیوع  وشاع فیها الخطأ بدقة أكثر فقد تم حساب "درجـة" للشـیوع والخطـأ معـًا
  في نسبة الخطأ.

لمـــین مــن حیـــث ) اآلتــي نتـــائج التحلیــل القبلــي لكتابـــات الطــالب المع2ویبــین الجــدول رقـــم (
دى شـــیوع الخطـــأ فـــي اســـتخدامهم فـــي كتابـــاتهم فـــي دفـــاتر إعـــدادهم، ومـــ شـــائعةموضـــوعات النحـــو ال

  إیاها.
  )2جدول رقم (

موضوعات النحو الواردة في دفاتر الطالب المعلمین من حیث مدي شیوعها ومدي 
  أخطائهم فیها في التحلیل القبلي

الترتیب 
**** 

نسبة 
 التكرار***

نسبة 
 التكرار**

نسبة 
 الخطأ

عدد 
 مرات

نسبة 
 الصواب

عدد 
رقم  عدد مرات مرات

 الموضوع
في نسبة 

 * التكرار الصواب % الخطأ % % الخطأ
23 66.2 7.7 8.6 1176 91.4 12516 13692 1 
5 380.2 6.9 55.1 6790 44.9 5544 12334 2 
3 386.7 6.1 63.4 6972 36.6 4018 10990 3 
28 11.6 6.1 1.9 210 98.1 10710 10920 4 
1 479.7 5.8 82.7 8638 17.3 1806 10444 5 
2 441.8 5.6 78.9 7896 21.1 2114 10010 6 
25 64.5 5.2 12.4 1148 87.6 8120 9268 7 
4 382.3 4.3 88.9 6874 11.1 854 7728 8 
6 285.8 3.2 89.3 5138 10.7 616 5754 9 
7 284.5 2.9 98.1 5152 1.9 98 5250 10 
11 159.5 2.9 55 2856 45.0 2338 5194 11 
8 222.3 2.8 79.4 3990 20.6 1036 5026 12 
9 217.8 2.5 87.1 3962 12.9 588 4550 13 
31 3.8 2.4 1.6 70 98.4 4270 4340 14 
10 197.8 2.4 82.4 3528 17.6 756 4284 15 
12 156.4 2 78.2 2758 21.8 770 3528 16 
13 152.0 1.7 89.4 2730 10.6 322 3052 17 
24 65.6 1.6 41 1204 59.0 1736 2940 18 
32 1.6 1.6 0.97 28 99.0 2856 2884 19 
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14 130.7 1.5 87.1 2366 12.9 350 2716 20 
30 3.9 1.5 2.6 70 97.4 2632 2702 21 
18 98.1 1.4 70.1 1806 29.9 770 2576 22 
15 124.0 1.4 88.6 2282 11.4 294 2576 23 
16 119.3 1.4 85.2 2100 14.8 364 2464 24 
17 118.7 1.3 91.3 2184 8.8 210 2394 25 
27 17.7 1.3 13.6 322 86.4 2044 2366 26 
19 90.9 1.3 69.9 1596 30.1 686 2282 27 
26 23.5 1.1 21.4 434 78.6 1596 2030 28 
29 11.4 1.1 10.4 210 89.6 1806 2016 29 
21 83.2 1.1 75.6 1428 24.4 462 1890 30 
22 82.2 1 82.2 1484 17.8 322 1806 31 
20 87.2 1 87.2 1526 12.8 224 1750 32 
35 60.0 0.7 85.7 1092 14.3 182 1274 33 
33 64.3 0.7 91.9 1106 8.1 98 1204 34 
34 63.4 0.7 90.6 1078 9.4 112 1190 35 
36 56.0 0.6 93.4 994 6.6 70 1064 36 
37 44.5 0.5 88.9 784 11.1 98 882 37 
38 43.2 0.5 86.4 714 13.6 112 826 38 
40 36.3 0.4 90.7 686 9.3 70 756 39 
49 22.3 0.4 55.8 406 44.2 322 728 40 
39 37.7 0.4 94.2 686 5.8 42 728 41 
41 34.6 0.4 86.5 630 13.5 98 728 42 
42 30.4 0.4 76.1 490 23.9 154 644 43 
48 25.9 0.3 86.4 532 13.6 84 616 44 
44 27.3 0.3 90.9 560 9.1 56 616 45 
50 21.6 0.3 72.1 434 27.9 168 602 46 
43 27.9 0.3 92.9 546 7.1 42 588 47 
45 27.2 0.3 90.5 532 9.5 56 588 48 
51 18.2 0.3 60.5 322 39.5 210 532 49 
59 2.5 0.3 8.3 42 91.7 462 504 50 
47 25.6 0.3 85.3 406 14.7 70 476 51 
46 26.4 0.3 87.9 406 12.1 56 462 52 
53 17.2 0.2 86.2 350 13.8 56 406 53 
57 7.6 0.2 37.9 154 62.1 252 406 54 
52 18.1 0.2 90.5 266 9.5 28 294 55 
54 9.0 0.1 89.5 238 10.5 28 266 56 
58 4.2 0.1 42.1 112 57.9 154 266 57 
56 8.0 0.1 80 168 20.0 42 210 58 
55 8.5 0.1 84.6 154 15.4 28 182 59 
       178794  
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) الســـابق أن موضــــوعات النحـــو الـــواردة فـــي كتابـــات الطــــالب 2ویتبـــین مـــن الجـــدول رقـــم (
یوعها، ومــدى أخطـــائهم فــي اســـتخدامهم إیاهــا فـــي شــالمعلمــین فــي دفـــاتر إعــدادهم مـــن حیــث مـــدى 

  :)*(التحلیل القبلي هي على النحو اآلتي
  أ:موضوعات نحویة أكثر شیوعاً، وأكثر خط -1

شاع استعمالها في كتابات الطالب المعلمین، وشاع لدیهم الخطأ  ، وهي موضوعات نحویة
  :)**(% وهذه الموضوعات هي50فیها بنسبة أكثر من 

  بناء الفعل الماضي -6          المفعول به -5
  النعت -8          الفاعل -3
  بناء فعل األمر -9          العطف -2

  ع من الصرف أو التنوین.الممنو  -12      فتح همزة إن وكسرها. -10
  اسم ان وخبرها. -15        المضاف إلیه. -13
  األفعال الخمسة. -16        جمع التكسیر. -11
  كم الخبریة واالستفهامیة. -20      اسم كان وخبرها. -17
  األسماء الستة. -24   عالمات نصب الفعل المضارع. -23
  أسلوب النداء. -22    عالمات جزم الفعل المضارع. -25
  التمییز. -32      جمع المذكر السالم. -27
  نائب الفاعل. -31          الحال. -30
  أسالیب المدح والذم. -35      أدوات الشرط الجازمة. -34
  تقدیم الخبر. -36      أسلوب االستثناء. -33

تلك الموضوعات كانت المحتوى النحوي الذي تكون منه البرنامج المقترح لتدریب الطالب المعلمین 
  لمحاولة الحد من أو عالج أخطائهم. -عینة البحث–
  موضوعات نحویة أكثر شیوعاً، وأقل خطأ:  -2

ولكــن أخطــاءهم ، وهــي موضــوعات نحویــة شــاع اســتعمالها فــي كتابــات الطــالب المعلمــین 
  %) وهذه الموضوعات هي:50فیها كانت قلیلة (أقل من 

  المجرور بالحرف. -1
  عالمات رفع الفعل المضارع. -18

                                       
  ).2حق رقم () قائمة الموضوعات النحویة في كتابات الطالب المعلمین المل*(
  ) مرتبة تبعًا لدرجة شیوع االستخدام والخطأ.**(
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  البارزة. الضمائر -7
  موضوعات نحویة أقل شیوعاً وأكثر خطا: -3

كـان شـیوعها قلـیًال فـي كتابـات الطـالب المعلمـین، ولكـن أخطـاءهم  وهي موضـوعات نحویـة
  %)، وهذه الموضوعات هي:50فیها كانت كثیرة (أكثر من 

  المفعول ألجله. -38    التوكید اللفظي والمعنوي. -37
  فیة للجنس.ال النا -39      إعراب المنقوص. -41
  المثنى. -43        أسلوب التفضیل. -42
  من المشتقات التي تعمل عمل الفاعل. -45    الملحق بجمع المذكر السالم. -47
  اإلضافة. دحذف نون المثنى وجمع المذكر السالم عن -52  بناء الفعل المضارع. -48
  العدد. -44      إعراب المقصور. -51
  دل.الب -46      المفعول فیه (الظرف). -40
  الملحق بالمثنى. -55    الملحق بجمع المؤنث السالم. -49
  لیس. إعمال "ما" النافیة عمل -56    ما ینوب عن المفعول المطلق. -53
  أسلوب التعجب. -58      أسلوب االختصاص. -59

  و أقل خطأ:موضوعات نحویة أقل شیوعاً  -4
وكانــــت  ،  لمــــینوهــــي موضــــوعات نحویــــة كــــان شــــیوعها قلــــیًال فــــي كتابــــات الطــــالب المع

  %) وهذه الموضوعات هي:50أخطاؤهم فیها قلیلة أیضًا (بنسبة أقل من 
  المفعول المطلق. -26      جمع المؤنث السالم. -28

  اتصال إن واخواتها بـ(ما) -29        أنواع الخبر. -4
  األسماء الموصولة. -14        أدوات االستفهام. 21
  مكان.اسما الزمان وال -54        أسماء اإلشارة. -19
  أدوات الشرط غیر الجازمة. -50        اسم اآللة. -57

) اآلتــــي نتــــائج التحلیــــل القبلــــي لكتابــــات الطــــالب المعلمــــین مــــن حیــــث 3ویبــــین الجــــدول رقــــم ( -2
ى شــیوع الخطــأ فــي اســتخدامهم موضــوعات اإلمــالء الشــائعة فــي كتابــاتهم فــي دفــاتر إعــدادهم، ومــد

  .إیاها
  ) 3جدول رقم ( 

الواردة في دفاتر الطالب المعلمین من حیث مدى شیوعھا ومدى أخطائھم موضوعات اإلمالء 
  فیھا في التحلیل القبلي

الترتیب 
**** 

نسبة 
 التكرار***

نسبة 
 التكرار**

نسبة 
 الخطأ

عدد 
 مرات

نسبة 
 الصواب

عدد 
 رقم الموضوع عدد مرات مرات

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 22

في نسبة 
 * التكرار الصواب % الخطأ % % الخطأ

1 921.12 10.1 91.2 13420 8.8 1295 14715 1 
3 789.82 10.1 78.2 11500 21.8 3200 14700 2 
2 796.1 9.5 83.8 11575 16.2 2235 13810 3 
6 536.36 9.2 58.3 7820 41.7 5590 13410 4 
14 100.5 7.5 13.4 1470 86.6 9490 10960 5 
5 650.43 7.3 89.1 9500 10.9 1160 10660 6 
7 515.9 7.0 73.7 7535 26.3 2690 10225 7 
4 681.8 7.0 97.4 9905 2.6 265 10170 8 
8 466.44 6.9 67.6 6815 32.4 3270 10085 9 
13 101.76 4.8 21.2 1470 78.8 5460 6930 10 
9 410.78 4.7 87.4 5925 12.6 855 6780 11 
11 251.16 3.9 64.4 3685 35.6 2040 5725 12 
10 315.36 3.6 87.6 4575 12.4 645 5220 13 
12 231.88 3.1 74.8 3375 25.2 1135 4510 14 
20 11.4 1.0 11.4 170 88.6 1320 1490 15 
21 11.25 0.9 12.5 155 87.5 1085 1240 16 
19 11.52 0.8 14.4 170 85.6 1010 1180 17 
15 37.73 0.7 53.9 520 46.1 445 965 18 
18 32.76 0.6 54.6 505 45.4 420 925 19 
16 33.75 0.5 67.5 530 32.5 255 785 20 
17 33.35 0.5 66.7 480 33.3 240 720 21 
       145205  

) الســابق أن موضـوعات اإلمــالء فــي كتابــات الطــالب المعلمــین 3ویتبـین مــن الجــدول رقــم (
في دفاتر إعدادهم من حیث مدى شیوعها، ومدى أخطائهم في استخدامهم إیاهـا فـي التحلیـل القبلـي 

  :)*(هي على النحو اآلتي
  موضوعات إمالئیة أكثر شیوعاً وأكثر خطأ: -1

مالها في كتابات الطالب المعلمـین، وشـاع لـدیهم الخطـأ وهي موضوعات إمالئیة شاع استع
  .)**(% وهذه الموضوعات هي50فیها بنسبة أكثر من 

  ). للیل الم الجر باألسماء المعرفة بأل (اتصال  -1
  عالمات الترقیم. -3
  الهاء والتاء المربوطة والتاء المفتوحة. -2
  الكسر). –تنوین الهمزة المتطرفة (الرفع  -8
  مشیئة). –ة على الیاء وسطر الكلمة: (تدفئة  رئة الهمز  -6

                                       
  ).3)  قائمة موضوعات اإلمالء التي وردت في كتابات الطالب المعلمین الملحق رقم (*(
  ) مرتبة تبعًا لدرجة شیوع االستخدام والخطأ.**(
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  رأس). –جرأة  –الهمزة على ألف وسط الكلمة (زأر  -4
  المروءة). –ل ءالهمزة مفردة في وسط الكلمة (تفا -7
  تنوین الهمزة المتطرفة (تنوین الفتح). -9

  یقرأ). –األلف المتطرفة في األفعال (یرجأ  -11
  ة.حذف األلف من أول الكلم -13
  همزتا القطع والوصل. -12
  حذف األلف من وسط الكلمة. -14

تلك الموضوعات كانت المحتوى اإلمالئي الذي تكون منه البرنامج المقترح لتدریب الطالب 
  لمحاولة الحد من أو عالج أخطائهم. -عینة البحث–المعلمین 

  موضوعات إمالئیة أكثر شیوعاً، وأقل خطأ:  -2
ولكــن أخطــاءهم  ، اع اســتعمالها فــي كتابــات الطــالب المعلمــینوهــي موضــوعات إمالئیــة شــ

  : هما، عان و %، وهذه الموضوعات هي موض50فیها كانت قلیلة أقل من 
  الهدى). –مستشفى  –األلف المتطرفة في األسماء (قضایا  -10

  فؤاد). –یؤم  –الهمزة على واو ووسط الكلمة (تفاؤل  -5
  أكثر خطأ:موضوعات إمالئیة أقل شیوعاً، و -3

وهي موضوعات إمالئیة كان شیوعها قلیًال فـي كتابـات الطـالب المعلمـین، ولكـن أخطـاءهم 
  %) وهذه الموضوعات:50فیها كانت كثیرة (أكثر من 

  زیادة األلف. -20    حذف الیاء. -18
  حذف النون. -19    زیادة الواو. -21

  موضوعات إمالئیة أقل شیوعاً، وأقل خطا: -4
ئیة كان شیوعها قلیًال في كتابات الطالب المعلمین، وكانت أخطـاؤهم وهي موضوعات إمال

  %) وهذه الموضوعات هي:50فیها قلیلة أیضًا (بنسبة أقل من 
  حذف األلف من آخر الكلمة. -15      حذف الواو. -17
  حذف "أل" التعریف. -16

علمــــین مــــن حیــــث ) اآلتــــي نتــــائج التحلیــــل القبلــــي لكتابــــات الطــــالب الم4ویبــــین الجــــدول رقــــم ( -3
 ى شـیوع الخطـأ فـي اسـتخدامهم إیاهـاموضوعات الخط الشائعة في كتاباتهم في دفاتر إعدادهم، ومد

.  
 ) 4جدول رقم  ( 

موضوعات الخط الواردة في دفاتر الطالب المعلمین من حیث مدى شیوعھا ومدى 
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 أخطائھم فیھا في التحلیل القبلي
         

الترتیب 
**** 

نسبة 
 *التكرار**

نسبة 
 التكرار**

نسبة 
 الخطأ

عدد 
 مرات

نسبة 
 الصواب

عدد 
 مرات

عدد 
 مرات

رقم 
 الموضوع

في نسبة 
 التكرار الصواب % الخطأ % % الخطأ

* 

1 2413.41 28.8 83.8 23150 16.2 4470 27620 1 

2 1978.02 22.2 89.1 19000 10.9 2320 21320 2 

3 1569.8 21.3 73.7 15070 26.3 5380 20450 3 

4 306.9 22.9 13.4 2940 86.6 18980 21920 4 

5 108 1.6 67.5 1060 32.5 510 1570 5 

6 35.3 3.1 11.4 340 88.6 2640 2980 6 
       95860  

) الســــابق أن موضـــوعات الخــــط الــــواردة فـــي كتابــــات الطــــالب 4تبـــین مــــن الجـــدول رقــــم (وی
دى أخطـــائهم فــي اســـتخدامهم إیاهــا فـــي المعلمــین فــي دفـــاتر إعــدادهم مـــن حیــث مـــدى شــیوعها، ومــ

  :)*(التحلیل القبلي هي على النحو اآلتي
  خطأ: موضوعات خط أكثر شیوعاً، وأكثر -1

وهــي موضــوعات خــط شــاع اســتعمالها فــي كتابــات الطــالب المعلمــین، وشــاع لــدیهم الخطــأ 
  :)**(% وهذه الموضوعات هي50فیها بنسبة أكثر من 

ص عـدد الـنقط أو الســن التـي یتطلبهـا رســم بعـض الحـروف رســمًا أشـكال الحـروف (زیـادة أو نقــ -1
.(   صحیحًا

  أحجام الحروف والكلمات. -2
  المسافات بین الحروف والكلمات. -3
  الخلط في الكتابة بین أنواع مختلفة من الخطوط. -5

تلــك الموضــوعات كانــت محتــوى الخــط الــذي تكــون منــه البرنــامج المقتــرح لتــدریب الطــالب 
  لمحاولة الحد من أو عالج أخطائهم. -ینة البحثع–المعلمین 

  موضوعات خط أكثر شیوعاً وأقل خطأ: -2
اع اسـتعمالها فـي كتابـات الطــالب المعلمـین، ولكـن أخطـاءهم فیهــا شــوهـي موضـوعات خـط 

، هو:50كانت قلیلة (أقل من    %) وقد كانت موضوعًا واحدًا
  درجة میل الحروف والكلمات. -4
  وعاً وأقل خطأ:موضوعات خط أقل شی -3

                                       
  ).4( )  قائمة موضوعات اإلمالء التي وردت في كتابات الطالب المعلمین الملحق رقم*(
  ) مرتبة تبعًا لدرجة شیوع االستخدام والخطأ.**(
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وهــي موضــوعات خــط كــان شــیوعها قلــیًال فــي كتابــات الطــالب المعلمــین، وكانــت أخطــاؤهم 
  ، هو: وقد كانت موضوعًا واحداً   %50فیها قلیلة أیضًا بنسبة أقل من 

  ظهر العام للكتابة كالكشط أو التعدیل أو استعمال المزیل.مال -6
في كتابات الطالب المعلمـین فـي التحلیـل ولم توجد موضوعات خط أقل شیوعًا وأكثر خطأ 

  القبلي.
 ً ین  ــ ثانیا داد الطالب المعلم اتر إع ي دف رصد نتائج التحلیل البعدي لألخطاء المكتوبة الواردة ف

  (عینة البحث) وتفسیرھا:
رصـــد نتـــائج التحلیــــل البعـــدي لألخطــــاء النحویـــة الـــواردة فــــي دفـــاتر إعــــداد الطـــالب المعلمــــین،  -1

  وتفسیرها:
) اآلتـــــي نتـــــائج التحلیـــــل البعـــــدي لكتابـــــات الطـــــالب المعلمـــــین مـــــن حیـــــث 5بـــــین الجـــــدول رقـــــم (ی  

 ى شیوع الخطأ فـي اسـتخدامهم إیاهـاموضوعات النحو الشائعة في كتاباتهم في دفاتر إعدادهم، ومد
.  

 ) 5جدول رقم (
ھم موضوعات النحو الواردة في دفاتر الطالب المعلمین من حیث مدى شیوعھا ومدى أخطائ

 فیھا في التحلیل البعدي

الترتیب 
**** 

نسبة 
 التكرار***

نسبة 
 التكرار**

نسبة 
 الخطأ

عدد 
 مرات

نسبة 
 الصواب

عدد 
رقم  عدد مرات مرات

 الموضوع
في نسبة 

 * التكرار الصواب % الخطأ % % الخطأ
12 66.2 7.7 8.6 1178 91.4 12519 13697 1 
1 309.8 6.9 44.9 5544 55.1 6792 12336 2 
2 222.7 6.1 36.5 4010 63.5 6970 10980 3 
18 61.0 6.1 10.0 1093 90.0 9838 10931 4 
5 100.3 5.8 17.3 1806 82.7 8639 10445 5 
4 118.2 5.6 21.1 2116 78.9 7897 10013 6 
14 64.5 5.2 12.4 1150 87.6 8120 9270 7 
6 89.4 4.3 20.8 1608 79.2 6123 7731 8 
8 84.2 3.2 26.3 1514 73.7 4241 5755 9 
19 60.7 2.9 20.9 1097 79.1 4148 5245 10 
3 130.2 2.9 44.9 2332 55.1 2859 5191 11 
22 57.7 2.8 20.6 1038 79.4 3991 5029 12 
11 71.0 2.5 28.4 1293 71.6 3258 4551 13 
21 59.3 2.4 24.7 1073 75.3 3272 4345 14 
7 87.3 2.4 36.4 1560 63.6 2725 4285 15 
10 72.0 2.0 36.0 1272 64.0 2257 3529 16 
9 73.8 1.7 43.4 1324 56.6 1726 3050 17 
13 65.6 1.6 41.0 1202 59.0 1733 2935 18 
23 57.0 1.6 35.7 1029 64.3 1857 2886 19 
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27 52.3 1.5 34.9 945 65.1 1765 2710 20 
20 59.4 1.5 39.6 1071 60.4 1632 2703 21 
15 63.6 1.4 45.4 1170 54.6 1407 2577 22 
26 54.1 1.4 38.6 996 61.4 1583 2579 23 
25 54.8 1.4 39.1 965 60.9 1501 2466 24 
24 55.1 1.3 42.4 1015 57.6 1380 2395 25 
17 61.6 1.3 47.4 1120 52.6 1242 2362 26 
16 61.9 1.3 47.6 1087 52.4 1197 2284 27 
28 50.6 1.1 46.0 931 54.0 1093 2024 28 
30 50.0 1.1 45.5 917 54.5 1100 2017 29 
29 50.1 1.1 45.6 860 54.4 1028 1888 30 
31 45.5 1.0 45.5 823 54.5 985 1808 31 
33 13.1 1.0 13.1 230 86.9 1530 1760 32 
36 10.1 0.7 14.4 183 85.6 1092 1275 33 
42 5.7 0.7 8.1 98 91.9 1107 1205 34 
40 6.7 0.7 9.6 114 90.4 1079 1193 35 
48 4.0 0.6 6.7 71 93.3 996 1067 36 
43 5.7 0.5 11.3 100 88.7 785 885 37 
39 6.8 0.5 13.6 113 86.4 715 828 38 
49 3.7 0.4 9.3 70 90.7 685 755 39 
32 23.1 0.4 57.9 423 42.1 307 730 40 
55 2.5 0.4 6.2 45 93.8 684 729 41 
44 5.3 0.4 13.3 97 86.7 631 728 42 
37 9.6 0.4 24.1 156 75.9 490 646 43 
46 4.3 0.3 14.2 88 85.8 531 619 44 
53 2.7 0.3 9.1 56 90.9 562 618 45 
38 8.4 0.3 28.0 170 72.0 438 608 46 
59 2.0 0.3 6.5 38 93.5 545 583 47 
51 2.9 0.3 9.8 58 90.2 531 589 48 
35 11.8 0.3 39.4 211 60.6 324 535 49 
54 2.6 0.3 8.7 44 91.3 459 503 50 
45 4.5 0.3 14.9 71 85.1 406 477 51 
50 3.1 0.3 10.2 47 89.8 413 460 52 
52 2.8 0.2 14.2 58 85.8 351 409 53 
34 12.5 0.2 62.7 257 37.3 153 410 54 
57 2.1 0.2 10.7 32 89.3 267 299 55 
56 2.4 0.2 11.9 32 88.1 238 270 56 
47 4.2 0.1 41.5 110 58.5 155 265 57 
41 6.3 0.1 62.8 135 37.2 80 215 58 
58 2.0 0.1 20.0 42 80.0 168 210 59 
       178888  
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) الســـابق أن موضــــوعات النحـــو الـــواردة فـــي كتابـــات الطــــالب 5ویتبـــین مـــن الجـــدول رقـــم (
دفـــاتر إعــدادهم مـــن حیــث مـــدى شــیوعها، ومــدى أخطـــائهم فــي اســـتخدامهم إیاهــا فـــي  المعلمــین فــي

  دي هي على النحو اآلتي:عالتحلیل الب
  * ال توجد موضوعات نحویة أكثر شیوعًا وأكثر خطأ، وٕانما وجدت.

  * موضوعات نحویة أكثر شیوعًا وأقل خطأ هي:
  الفاعل. -3            العطف. -2

  اء الفعل الماضي.بن -6          جمع التكسیر. -11
  النعت. -8          المفعول به. -5

  بناء فعل األمر. -9          اسم إن وخبرها. -15
  األفعال الخمسة. -16        اسم كان وخبرها. -17
  المجرور بالحرف. -1          المضاف إلیه. -13
  الضمائر البارزة. -7      عالمات رفع الفعل المضارع. -18
  ذكر السالم.جمع الم -27          أسلوب النداء. -22
  أنواع الخبر. -4          المفعول المطلق. -26
  أدوات االستفهام. -21        فتح همزة إن وكسرها. -10
  الممنوع من الصرف أو التنوین. -12        األسماء الموصولة. -14
  عالمات جزم الفعل المضارع. -25          أسماء اإلشارة. -19
  المضارع.عالمات نصب الفعل  -23          األسماء الستة.  -24
  جمع المؤنث السالم. -28      كم الخبریة واالستفهامیة. -20
  اتصال إن وأخواتها بـ (ما). -29            الحال. -30

، وأكثر خطأ، وهي: -2   موضوعات نحویة أقل شیوعًا
  اسما الزمان والمكان. -54        المفعول فیه (الظرف). -40
  أسلوب التعجب. -58

  قل خطأ، وھي:موضوعات نحویة أقل شیوعاً وأ -3
  التمییز. -32          نائب الفاعل. -31
  أسلوب االستثناء. -33      الملحق بجمع المؤنث السالم. -49
  البدل. -46            المثنى. -43
  أسالیب المدح والذم. -35          المفعول ألجله. -38
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  التوكید اللفظي والمعنوي. -37        أدوات الشرط الجازمة. -34
  إعراب المقصور. -51          أسلوب التفضیل. -42
  اسم اآللة. -57            العدد. -44
  ال النافیة للجنس. -39          تقدیم الخبر. -36
  بناء الفعل المضارع. -48  حذف نون المثنى وجمع المذكر السالم عند اإلضافة. -52
  من المشتقات التي تعمل عمل الفعل. -45      ما ینوب عن الفعل المطلق. -53
  إعراب المنقوص. -41      الجازمة.أدوات الشرط غیر  -50
  الملحق المثنى. -55      إعمال (ما) النافیة عمل لیس. -56
  الملحق بجمع المذكر السالم. -47        أسلوب االختصاص. -59

قـــد أفـــادوا مـــن البرنـــامج  -عینـــة البحـــث–وفـــي ضـــوء مـــا تقـــدم یتبـــین أن الطـــالب المعلمـــین 
ها على النحـو الـذي بینتـه النسـب المئویـة ألخطـائهم التدریبي في عالج أخطائهم النحویة أو الحد من

  قرین كل موضوع من الموضوعات.
) اآلتـــي نتـــائج التحلیـــل البعـــدي لكتابـــات الطـــالب المعلمـــین مـــن حیـــث  6 ویبــین الجـــدول رقـــم ( -2

موضــوعات اإلمــالء الشــائعة فــي كتابــاتهم فــي دفــاتر إعــدادهم، ومــدى شــیوع الخطــأ فــي اســتخدامهم 
  إیاها:

 ) 6م (جدول رق
موضوعات اإلمالء الواردة في دفاتر الطالب المعلمین من حیث مدى شیوعھا ومدى 

 أخطائھم فیھا في التحلیل البعدي
         

الترتیب 
**** 

نسبة 
 التكرار***

نسبة 
 التكرار**

نسبة 
 الخطأ

عدد 
 مرات

نسبة 
 الصواب

عدد 
 عدد مرات مرات

 رقم الموضوع
في نسبة 

 التكرار الصواب % الخطأ % % الخطأ
* 

11 88.88 10.1 8.8 1298 91.2 13422 14720 1 

3 219.17 10.1 21.7 3193 78.3 11503 14696 2 

6 153.90 9.5 16.2 2234 83.8 11575 13809 3 

1 383.64 9.2 41.7 5593 58.3 7822 13415 4 

9 101.84 7.6 13.4 1472 86.6 9496 10968 5 

12 79.57 7.3 10.9 1160 89.1 9506 10666 6 

4 186.90 7.0 26.7 2690 73.3 7536 10226 7 

5 155.80 7.0 22.3 2265 77.7 7910 10175 8 

2 226.80 7.0 32.4 3270 67.6 6825 10095 9 

10 101.76 4.8 21.2 1471 78.8 5461 6932 10 

14 59.22 4.7 12.6 855 87.4 5923 6778 11 

7 139.23 3.9 35.7 2040 64.3 3682 5722 12 

8 113.40 3.6 31.5 1645 68.5 3576 5221 13 
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13 78.12 3.1 25.2 1137 74.8 3378 4515 14 

20 11.40 1.0 11.4 170 88.6 1321 1491 15 

21 11.34 0.9 12.6 157 87.4 1088 1245 16 

19 11.60 0.8 14.5 171 85.5 1012 1183 17 

16 32.20 0.7 46.0 445 54.0 522 967 18 

17 27.18 0.6 45.3 421 54.7 509 930 19 

18 16.10 0.5 32.2 254 67.8 535 789 20 

15 33.00 0.5 66.0 465 34.0 240 705 21 
       145248  

) السابق أن موضوعات اإلمالء الواردة في كتابات الطالب 6ویتبین من الجدول رقم (
إیاها في  هم، ومدى أخطائهم في استخدامالمعلمین في دفاتر إعدادهم من حیث مدى شیوعها

  التحلیل البعدي هي على النحو اآلتي:
  وھي: ، موضوعات إمالئیة أكثر شیوعاً وأقل خطأ -1
  رأس). –جرأة  –الهمزة على ألف وسط الكلمة (زأر  -4
  تنوین الهمزة المتطرفة (تنوین الفتح). -9
  الهاء والتاء المربوطة والتاء المفتوحة. -2
  المروءة)  –مزة مفردة في وسط الكلمة (تفاءل اله -7
  الكسر). –تنوین الهمزة المتطرفة (الرفع  -8
  عالمات الترقیم. -3

  همزتا القطع والوصل. -12
  حذف األلف من أول الكلمة. -13

  فؤاد) –ؤم ی –الهمزة على واو وسط الكلمة (تفاؤل  -5
  لهدى).ا –مستشفى  –األلف المتطرفة في األسماء (قضایا  -10

  اتصال الم الجر باألسماء المعرفة بأل (للیل) -1
  مشیئة). –رئة  –الهمزة على الیاء وسط الكلمة (تدفئة  -6

  حذف األلف من وسط الكلمة. -14
  یقرأ). –األلف المتطرفة في األفعال (یرجأ  -11

  موضوعات إمالئیة أقل شیوعاً وأكثر خطا: -2
  زیادة الواو. -21  و:لم یرد في التحلیل سوى موضوع واحد ه

  موضوعات إمالئیة أقل شیوعًا وأقل خطأ هي: -3
  حذف النون. -19        حذف الیاء. -18
  حذف الواو. -17        زیادة األلف. -20
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  حذف (أل) التعریف. -16    حذف األلف من آخر الكلمة. -15
  وال توجد في التحلیل البعدي موضوعات إمالئیة أكثر شیوعاً وأكثر خطأ: -4

ضوء ما تقدم یتبین أن الطالب المعلمین عینـة البحـث قـد أفـادوا مـن البرنـامج التـدریبي  وفي
فـي عــالج أخطـائهم اإلمالئیــة أو الحـد منهــا علـى النحــو الـذي بینتــه النسـب المئویــة ألخطـائهم قــرین 

  كل موضوع من الموضوعات.
طالب المعلمین ) اآلتي موضوعات الخط الواردة في دفاتر إعداد ال7ویبین الجدول رقم (

 من حیث مدى شیوعها، ومدى استخدامها إیاها.
 ) 7جدول رقم ( 

موضوعات الخط الواردة في دفاتر الطالب المعلمین من حیث مدى شیوعھا ومدى 
 أخطائھم فیھا في التحلیل البعدي

الترتیب 
**** 

نسبة 
 التكرار***

نسبة 
 التكرار**

نسبة 
 الخطأ

عدد 
 مرات

نسبة 
 الصواب

عدد 
 تمرا

عدد 
 مرات

رقم 
 الموضوع

في نسبة 
 التكرار الصواب % الخطأ % % الخطأ

* 

2 466.56 28.8 16.2 4468 83.8 23155 27623 1 

4 243.07 22.3 10.9 2315 89.1 19020 21335 2 

1 560.19 21.3 26.3 5368 73.7 15077 20445 3 

3 306.86 22.9 13.4 2939 86.6 18980 21919 4 

5 51.84 1.6 32.4 511 67.6 1066 1577 5 

6 35.34 3.1 11.4 341 88.6 2641 2982 6 
       95881  

) الســــابق أن موضــــوعات الخــــط الــــواردة فــــي دفــــاتر الطــــالب 7ویتبــــین مــــن الجــــدول رقــــم (
المعلمــین مــن حیــث مــدى شــیوعها، ومــدى أخطــائهم فــي اســتخدامهم إیاهــا فــي التحلیــل البعــدي هــي 

  على النحو اآلتي:
  وضوعات خط أكثر شیوعاً، وأقل خطأ ھي:م -1
  المسافات بین الحروف والكلمات. -3
أشكال الحروف (زیادة أو نقـص عـدد الـنقط أو السـنن التـي یتطلبهـا رسـم بعـض الحـروف رسـمًا  -1

.(   صحیحًا
  درجة میل الحروف والكلمات. -4
  أحجام الحروف والكلمات. -2
  الخطوط.الخلط في الكتابة بین أنواع مختلفة من  -5
  موضوعات خط أقل شیوعاً وأقل خطأ: -2

  لم یرد في التحلیل البعدي  من هذا النوع سوى موضوع واحد هو:
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المظهـر العــام للكتابــة كالكشــط أو التعــدیل أو اســتعمال المزیــل ولــم یــرد فــي التحلیــل البعــدي أي  -6
، وأكثـر خطـأ، كمـا لـم یـرد فـي ال تحلیـل البعــدي أي موضـوع مـن موضـوعات الخـط كـان أكثـر شـیوعًا

  موضوع من موضوعات الخط كان أقل شیوعًا وأكثر خطأ.
قــد أفــادوا مــن البرنــامج  - عینــة البحــث –وفــي ضــوء مــا تقــدم یتبــین أن الطــالب المعلمــین 

  التدریبي على النحو الذي بینته النسب المئویة ألخطائهم قرین كل موضوع من الموضوعات.
فـــــي الكتابـــــة تـــــم حســـــاب المتوســـــطات الحســـــابیة ولتحدیـــــد مـــــدى تقـــــدم الطـــــالب المعلمـــــین 

واالنحرافـــات المعیاریـــة، وقـــیم "ت" للصـــواب فـــي كتابـــاتهم مـــن حیـــث النحـــو، واإلمـــالء، والخـــط فـــي 
  ) اآلتي:8التحلیلین القبلي والبعدي على النحو الذي یبینه الجدول رقم (

  )8جدول رقم (
واب في كتابات الطالب المعلمین المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وقیم "ت" للص

  من حیث النحو واإلمالء والخط في التحلیلین القبلي والبعدي
  اإلحصاء

  المتغیر
نوع 
  التحلیل

المتوسط 
  )*(الحسابي

االنحراف 
  (*)المعیاري

قیمة "ت" 
  المحسوبة

  قیمة "ت" الجدولیة
  0.01عند   0.05عند 

  النحو
  29.196  31.356  القبلي

9.150  1.98  2.63  
  17.692  72.373  البعدي

  اإلمالء
  28.698  40.476  القبلي

4.364  2.02  2.70  
  16.66  72.86  البعدي

  الخط
  31.92  43.52  القبلي

2.584  2.23  3.17  
  8.065  81.57  البعدي

  بق ما یأتي:اسل) ا8تبین من الجدول رقم (یو 
دي فــي النحــو أكبــر مــن قیمــة "ت" الجدولیــة أن قیمــة "ت" المحســوبة بــین التحلیلــین القبلــي والبعــ -1

) مما یدل على وجود فروق لها داللة 466-465: 25) (0.01أو عند مستوى  0.05(عند مستوى 
فــي ممــا یــدل علــى تحســین كتابــاتهم إحصــائیة فــي صــالح الطــالب المعلمــین فــي التحلیــل البعــدي، 

) فــي هــذا البحــث، ولعــل 5رقــم (علــى النحــو الــذي تبینــه تفصــیًال نســب الصــواب فــي الجــدول  النحــو
ب فــي ذلــك یرجــع إلــى أن اســتخدام البرنــامج التــدریبي قــد قــام أساســًا علــى بیــان تركیــب وتــدریب بالســ

                                       
) تفضــیل حســاب المتوســطات الحســابیة واالنحرافــات المعیاریــة للصــواب فــي كتابــات الطــالب المعلمــین مــن حیــث النحــو *(

  ).7) والملحق رقم (6واإلمالء والخط في التحلیلین: القبلي، والبعدي في الملحق رقم (
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وبیـــان أظهـــر الفـــروق بـــین المصـــطلحات النحویـــة، وتـــدریبهم علـــى  ، الكلمـــات الـــواردة فـــي كتابـــاتهم
  توظیف القواعد النحویة في أمثلة وجمل مفیدة من تعبیراتهم.

أن قیمة "ت" المحسوبة بین التحلیلین القبلي والبعدي فـي اإلمـالء أكبـر مـن قیمـة "ت" الجدولیـة  -2
) ممـــا یــدل علـــى وجــود فـــروق لهـــا داللــة إحصـــائیة فـــي 0.01أو عنــد مســـتوى  0.05(عنــد مســـتوى 

ــالب المعلمــین فــي التحلیــل البعــدي، ممــا یــدل علــى تحســین كتابــاتهم إمــالءً علــى النحــو  صــالح الط
) في هذا البحـث ولعـل السـبب فـي ذلـك یرجـع 6بینه تفصیًال نسب الصواب في الجدول رقم (الذي ت

إلى أن استخدام البرنامج التدریبي قد قام أساسًا علـى تـدریب الطـالب المعلمـین علـى توظیـف قواعـد 
  اإلمالء، ومعالجة األخطاء اإلمالئیة في الكتابة.

لــي والبعــدي فــي الخــط أكبــر مــن قیمــة "ت" الجدولیــة أن قیمــة "ت" المحســوبة بــین التحلیلیــة القب -3
) ممـا یعنـي وجـود فـروق لهـا داللـة 0.01فقط (وغیر دالة إحصائیًا عنـد مسـتوى  0.05عند مستوى 

إحصائیة فـي صـالح الطـالب المعلمـین فـي التحلیـل البعـدي، ویـدل علـى تحسـین كتابـاتهم مـن حیـث 
  ) في هذا البحث.7اب ونسبه في الجدول رقم (الخط على النحو الذي تبینه تفصیًال معدالت الصو 

وعلـــى هـــذا نـــرفض قبـــول الفـــرص الصـــغرى الـــذي یـــنص علـــى عـــدم وجـــود فـــروق لهـــا داللـــة 
إحصائیة بین متوسطات الصواب في التحلیلین القبلي والبعدي لكتابات الطالب المعلمین من حیث 

  النحو واإلمالء والخط.
  التوصیات واالقتراحات
صــل إلیــه مــن نتــائج هــذا البحــث فقــد یكــون مــن المفیــد أن یقــدم الباحــث فــي ضــوء مــا تــم التو 

  التوصیات واالقتراحات اآلتیة:
) والتـــي دلـــت علـــى ضـــعف 4)، (3)، (2بنـــاءً علـــى نتـــائج هـــذا البحـــث المثبتـــة فـــي الجـــداول: ( -1

م مستوى الطالب المعلمین مـن حیـث شـیوع وتنـوع األخطـاء النحویـة واإلمالئیـة والخطیـة فـي كتابـاته
یوصي الباحث بإعادة النظر فـي الـزمن المخصـص لدراسـة النحـو فـي خطـة الدراسـة فـي قسـم اللغـة 

  العربیة لطالب التعلیم االبتدائي في كلیات التربیة.
  كما یوصي الباحث بوضع مقرر لتدریس قواعد اإلمالء، وقواعد الخط أسوة بقواعد النحو.

فــي هــذا البحــث والتــي دلــت علــى وجــود عــدد مـــن ) المــذكورة 2بنــاءً علــى نتــائج الجــدول رقــم ( -2
الموضوعات النحویة التي شاع فیها الخطأ لدى هؤالء الطالب المعلمین فإن الباحث یوصي بإعادة 

بحیـث تعـاد صـیاغة واختیـار موضـوعاته اعتمـادًا علـى أسـس  ،ً  وكیفـا كمـاً  ، النظر فـي مقـرر النحـو
  لمعلمین.علمیة مبنیة على دراسات لحاجات هؤالء الطالب ا
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 :) والتـي دلـت علـى تحسـین كتابـات الطـالب المعلمـین7)، (6)، (5بناءً على نتائج الجـداول: ( -3
بعــد تطبــیقهم البرنــامج التــدریبي فــي النحــو واإلمــالء والخــط، فــإن الباحــث  ،ً  وخطــا ،ً  وٕامــالء ، نحــواً 

ات وتــدریبات یوصــي باالسترشــاد بمحتویــات البرنــامج التــدریبي مــن حیــث مــا ورد فیــه مــن موضــوع
 وتوظیف موضوعاته في مواقـف طبیعیـة ، اعتمادًا على الممارسة والتطبیق ، متنوعة للكتابة الجیدة

، .   بعیدًا عن حفظهما واستظهارها في مواقف مصطنعة غالبًا
والكتابیــة ، الباحــث یوصــي بــإجراء بحــوث ودراســات أخــرى تســتهدف معرفــة األســالیب الكالمیــة  -4

والصــعوبات التــي یجــدها الطــالب فــي التعبیــر عــن  ، حلــة مــن مراحــل التعلــیمالتــي تشــیع فــي كــل مر 
، ما یتعلق بصحة التراكیب وتقـویم اللسـان والقلـم كـون دراسـة تحتـى ال  ، األفكار والمعاني خصوصًا

  النحو واإلمالء والخط هدفًا في حد ذاتها.
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-23من  ,التنمیة المهنیة المستدیمة للمعلم العربیة  ,العلمي السادس 

  139ص  ) م2005إبریل  24
( یـــة  ور التركیبـــــتـــدریس النحـــو فـــي المرحلـــة االبتدائیـــة باســـتخدام الص :                    .17

المجلة العربیة للتربیة  ,تونس: المنظمة العربیة للتربیع والثقافة والعلوم 
 ) م.1996 ,العدد األول  ,المجلد السادس عشر  ,

الموضــــوعات النحویــــة الالزمــــة لطــــالب الدراســــات القرآنیــــة فــــي كلیــــة  :                    .18
لثقافـة والعلـوم تـونس: المنظمـة العربیـة للتربیـة وا( المعلمین في الباحة 

 )م 1996دیســـمبر  ,العـــدد الثـــاني  ,المجلـــة العربیـــة للتعلـــیم العـــالي  ,
  .21ص

( ر استخدام أسلوب التفاعل اللفظي في توجیه معلمي اللغـة العربیـة ـأث :                    .19
المـؤتمر الثـاني عشـر لرابطـة التربیـة  ,كلیة التربیـة  ,جامعة المنصورة 
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أثــر اســتخدام الصــور علــى تنمیــة التعبیــر اللغــوي لــدى تالمیــذ الصــف  :                    .20

جامعة القاهرة: معهد الدراسـات ( السادس من مرحلة التعلیم األساسي 
  ) .1987 ,رسالة دكتوراه غیر منشورة  ,والبحوث التربویة 
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القــاهرة: تربیــة عــین ( خــواطر حــول القـراءة والكتابــة بالمرحلــة االبتدائیـة فتحــي علــي یــونس:  .24

راءة مجلــــة القــــ ,شــــمس الجمعیــــة المصــــریة للمنــــاهج وطــــرق التــــدریس 
 .20ص )م2005، یولیو 45العدد  ,والمعرفة 

( القــاهرة : دار المعــارف  علــم الــنفس اإلحصــائي وقیــاس العقــل البشــريفــؤاد البهــي الســید:  .25
  .م )1986,  5ط
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  مالحق البحث
  )1ملحق رقم (

  .)*(طالب التربیة المیدانیة نمي ألعمار عینة البحث المتوسط الحسابي واالنحراف المعیار
  2-ح× ك   -ح× ك   -ح  م  التكرار  فئات الدرجات 

244-  
248-  
252-  
256-260  

17  
86  
41  
21  

246  
250  
254  
258  

-1  
  صفر

+1  
+2  

-17  
  صفر

41  
42  

17  
  صفر

41  
82  

  165      66  140  

  
. 251.6=  250+         4المتوسط الحسابي =    شهرًا

  
. 3.319=          -×          4االنحراف المعیاري =   شهرًا

  
  )2ملحق رقم (

موضوعات النحو الواردة في دفاتر الطالب المعلمین من حیث مدى شیوعھا، ومدى أخطائھم 
  في استخدامھم إیاھا

رقم 
  الموضوع  الموضوع

  المجرور بالحرف   1
  العطف   2
  الفاعل   3
  أنواع الخبر   4
  المفعول به   5
  بناء الفعل الماضي   6
  ر البارزةالضمائ   7
  النعت   8

                                       
  م.1/10/2005طالب العینة بالشهور حتى  ) حسب عمر كل طالب من*(

66  
165  

140 
165 

66  
165  

2  
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  بناء فعل األمر   9
  فتح همزة إن وكسرها   10
  جمع التكسیر   11
  الممنوع من الصرف أو التنوین   12
  المضاف إلیه   13
  األسماء الموصولة   14
  اسم إن وخبرها   15
  األفعال الخمسة   16
  اسم كان وخبرها   17
  عالمات رفع الفعل المضارع   18
  أسماء اإلشارة   19
  كم الخبریة واالستفهامیة   20
  وات االستفهامأد   21
  أسلوب النداء   22
  عالمات نصب الفعل المضارع   23
  األسماء الستة   24
  عالمات جزم الفعل المضارع   25
  المفعول المطلق   26
  جمع المذكر السالم   27
  جمع المؤنث السالم   28
  اتصال إن وأخواتها بـ (ما)   29
  الحال   30
  نائب الفاعل   31
  التمییز   32
  أسلوب االستثناء   33
  أدوات الشرط الجازمة   34
  أسالیب المدح والذم   35
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  تقدیم الخبر   36
  التوكید اللفظي والمعنوي   37
  المفعول ألجله   38
  ال النافیة للجنس   39
  المفعول فیه (الظرف)   40
  إعراب المنقوص   41
  أسلوب التفضیل   42
  المثنى   43
  العدد   44
  من المشتقات التي تعمل عمل الفعل   45
  البدل   46
  الملحق بجمع المذكر السالم   47
  عبناء الفعل المضار    48
  الملحق بجمع المؤنث السالم   49
  أدوات الشرط غیر الجازمة   50
  إعراب المقصور   51
  حذف نون المثنى وجمع المذكر السالم عند اإلضافة   52
  ما ینوب عن المفعول المطلق   53
  اسما الزمان والمكان   54
  الملحق بالمثنى   55
  إعمال (ما) النافیة عمل لیس   56
  اسم اآللة   57
  أسلوب التعجب   58
  صاصأسلوب االخت   59
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  )3ملحق رقم (
اإلمالء الواردة في دفاتر الطالب المعلمین من حیث مدى شیوعھا، ومدى أخطائھم  اتموضوع

  في استخدامھم إیاھا
رقم 

  الموضوع  الموضوع

  للحم) –اتصال الم الجر باألسماء المعرفة بأل (للیل    1
  الهاء والتاء المربوطة والتاء المفتوحة   2
  عالمات الترقیم   3
  رأس) –جرأة  –(زأر  ة على ألف وسط الكلمة الهمز    4
  فؤاد) –یؤم  –(تفاؤل  الهمزة على واو وسط الكلمة    5
  مشیئة) –رئة  –(تدفئة  الهمزة على الیاء وسط الكلمة    6
  المروءة) –(تفاءل  الهمزة مفردة في وسط الكلمة    7
  والكسر) –تنوین الهمزة المتطرفة (الرفع    8
  طرفة (تنوین الفتح)تنوین الهمزة المت   9
  الهدى) –مستشفى  –األلف المتطرة في األسماء (قضایا    10
  یقرأ) –األلف المتطرفة في األفعال (یرجأ    11
  همزتا القطع والوصل   12
  حذف األلف من أول الكلمة   13
  حذف األلف من وسط الكلمة   14
  حذف األلف من آخر الكلمة   15
  حذف "أل" التعریف:   16
  حذف الواو   17
  حذف الیاء   18
  حذف النون   19
  زیادة األلف   20
  زیادة الواو   21
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  )4ملحق رقم (
موضوعات الخط  الواردة في دفاتر إعداد الطالب المعلمین من حیث مدى شیوعھا ومدى 

  أخطائھم في استخدامھم إیاھا
رقم 

  الموضوع  الموضوع

1   
أشكال الحروف (زیادة أو نقص عدد النقط أو السنن التي یتطلبها رسم بعض الحروف 

)ر    سمًا صحیحًا
  أحجام الحروف والكلمات.   2
  المسافات بین الحروف والكلمات.   3
  درجة میل الحروف والكلمات.   4
  الخلط في الكتابة بین أنواع مختلفة من الخطوط.   5
  المظهر العام للكتابة كالكشط أو التعدیل أو استعمال المزیل.   6

  
  )5ملحق رقم (

  طائھ في الكتابةبرنامج تدریب الطالب المعلم لعالج  أخ
  مقدمة:

فــي ضــوء الدراســات والبحــوث الخاصــة ببــرامج التــدریب، وفــي ضــوء مــا أســفرت عنــه نتــائج 
كورة فـــي هـــذا البحـــث والخاصـــة بالتحلیـــل القبلـــي لكتابـــات الطـــالب ذ) المـــ  4،  3،  2 الجـــداول: (

یم هــذا المعلمــین مــن حیــث مــا ورد فیهــا مــن موضــوعات وأخطــاء نحویــة وٕامالئیــة وخطیــة تــم  تصــم
  البرنامج.

وقــد اســتهدفت تــدریبك علــى فهــم وتوظیــف قواعــد النحــو واإلمــالء والخــط لعــالج أخطائــك أو 
  الحد منها في الكتابة.

  وقد تكون محتوى هذا البرنامج مما یأتي:
  موضوعات النحو واإلمالء والخط. -أ

  القواعد النحویة واإلمالئیة والخطیة. سیخطط تدر  -ب
  النحو واإلمالء والخط.دروس نموذجیة في  -جـ
  متطلبات تنفیذ البرنامج التدریبي. -د
  التقویم. -هـ

  وفیما یلي عرض لكل منها:
  أوالً: موضوعات النحو واإلمالء والخط:
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  موضوعات النحو: -1
بنــاءً علــى تحلیــل أخطائــك النحویــة الــواردة فــي كتابتــك فــي دفتــر اإلعــداد قبــل تطبیــق هــذا البرنــامج 

كور في هذا البحث) فقد تبین أنك في حاجة إلى دراسة وتوظیف الموضوعات ) المذ2(جدول رقم (
  :)*(النحویة اآلتیة

رقم 
  الموضوع  الموضوع

  المفعول به   1
  بناء الفعل الماضي   2
  الفاعل   3
  النعت   4
  العطف   5
  بناء فعل األمر   6
  فتح همزة إن وكسرها   7
  الممنوع من الصرف   8
  المضاف إلیه   9
  اسم إن وخبرها   10
  التكسیرجمع    11
  األفعال الخمسة   12
  اسم كان وخبرها   13
  كم الخبریة واالستفهامیة   14
  عالمات نصب الفعل المضارع   15
  األسماء الستة   16
  عالمات جزم الفعل المضارع   17
  أسلوب النداء   18
  جمع المذكر السالم.   19

                                       
وهــي الموضــوعات النحویــة األكثــر  ،بدراســة هــذه الموضــوعات اســتعانة بــبعض كتــب النحــو المعلمــین )تــم تكلیــف الطــالب*(

الـواردة فـي دفـاتر إعـدادهم والترتیـب وفقـًا  -عینـة البحـث–شـیوعًا واألكثـر خطـًا فـي التحلیـل القبلـي لكتابـات الطـالب المعلمـین 
  رجة الشیوع والخطأ.لد
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  التمییز.   20
  الحال.   21
  نائب الفاعل.   22
  أدوات الشرط الجازمة.   23
  أسالیب المدح والذم.   24
  أسلوب االستثناء.   25
  تقدیم الخبر.   26

  موضوعات اإلمالء:  -2
بنـاء علـى تحلیـل أخطائـك اإلمالئیــة الـواردة فـي كتاباتـك فـي دفتــر اإلعـداد قبـل تطبیـق هـذا البرنــامج 

) المذكور في هذا البحث) فقد تبین أنك في حاجة إلى دراسة وتوظیف الموضوعات 3(جدول رقم (
  :)*(اإلمالئیة اآلتیة

موضـــوعات اإلمالئیـــة األكثـــر شـــیوعًا واألكثـــر خطـــأ فـــي التحلیـــل القبلـــي لكتابـــات الطـــالب (وهـــي ال
  .) الواردة في دفاتر إعدادهم -عینة البحث–المعلمین 

  اتصال الم الجر باألسماء المعرفة بأل مثل "للیل". -1
  عالمات الترقیم. -2
  الهاء والتاء المربوطة والتاء المفتوحة. -3
  الكسر).  –لمتطرفة (الرفع تنوین الهمزة ا -4
  مشیئة). –رئة  –الهمزة على الیاء وسط الكلمة (تدفئة  -5
  رأس). –جرأة  –الهمزة على ألف وسط الكلمة (زأر  -6
  المروءة). –تفاءل  (الهمزة مفردة في وسط الكلمة  -7
  تنوین الهمزة المتطرفة (تنوین الفتح). -8
  یقرأ). –األلف المتطرفة في األفعال (یرجأ  -9

  حذف األلف من أول الكلمة. -10
  همزتا القطع والوصل. -11
  حذف األلف من وسط الكلمة. -12

                                       
  ) تم تكلیف الطالب بدراسة هذه الموضوعات استعانة ببعض كتب اإلمالء.*(

  * الترتیب وفقًا لدرجة الشیوع والخطأ.
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  موضوعات الخط: -3
اءً على تحلیـل أخطائـك فـي الخـط الـواردة فـي كتاباتـك فـي دفتـر اإلعـداد قبـل تطبیـق هـذا البرنـامج  بن

دراسـة وتوظیـف موضـوعات ) المذكور في هذا البحث، فقد تبین أنك فـي حاجـة إلـى 4(جدول رقم (
  :)*(الخط اآلتیة

(وهي موضوعات الخط األكثر شیوعًا واألكثر خطأ في التحلیل القبلي لكتابات الطالب 
  الواردة في دفاتر إعدادهم). -عینة البحث–المعلمین 

أشكال الحروف (زیادة أو نقص عدد النقط أو السنن التي یتطلبها رسـم بعـض الحـروف رسـمًا  -1*
.(   صحیحًا

  أحجام الحروف والكلمات. -2
  المسافات بین الحروف والكلمات. -3
  الخلط في الكتابة بین أنواع مختلفة من الخطوط. -4

 ً   خطط تدریس القواعد النحویة واإلمالئیة والخطیة: ــ ثانیا
  خطة تدریس القواعد النحویة: -1

  الصف والشعبة:          الیوم:  
  الحصة:        الموضوع:        التاریخ:

  هداف التدریس: أ -أ 
واإلكثار من ضرب األمثلة علیها في جمل مفیدة مع بیان العالقات  ، وتحلیلها فهم القواعد

  وصورها وأظهر الفروق بین المصطلحات والمفاهیم النحویة. ، التركیبیة
  وسائل اإلیضاح: - ب 

لتعلیمیة واستخدام الوسائل ا ناسب ،والعرض الم، التأكید على ضرورة تنظیم السبورة بدقة 
  والتكنولوجیة الحدیثة.

  خطوات التدریس: -ج 
  تكتب تفاصیل الدرس أمام كل من المراحل اآلتیة:

  التمهید والمقدمة. -1
2- .(   عرض القاعدة (نصًا
  التعمیم وتفصیل القاعدة. -3

                                       
  ) تم تكلیف الطالب المعلمین بدراسة الموضوعات استعانة ببعض كتب الخط.*(
  الترتیب وفقًا لدرجة الشیوع والخطأ. *
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  التطبیق وحل التمارین: (مع التخطیط لكل تمرین وحل نموذج منه أو جمیعه). -4
  منزلي.تحدید الواجب ال -5
  المالحظات الخاصة: -د 

. ، وعالجًا   یسترجعها المدرب بعد تدریب الطالب علیها تشخیصًا
  خطة تدریس اإلمالء: - 2

  الصف والشعبة:          الیوم:  
  الحصة:        الموضوع:        التاریخ:

  أهداف التدریس:  -أ 
  فهم وتوظیف قواعد اإلمالء.

  وسائل اإلیضاح:  -ب 
  السبورة اإلضافیة: -1

ابة القطعة علیها، واإلفادة من الطباشیر األبیض والملون، خاصة لكتابة األلفاظ الجدیدة كت
  ذات العالقة بالقاعدة اإلمالئیة، أو عرضها باستخدام وسیلة تعلیمیة تكنولوجیة مناسبة.

  السبورة األصلیة: -2
  وبعض شروحها. ، وٕاعادة القاعدة اإلمالئیة ، لكتابة معاني بعض الكلمات

  أو الكتاب الخارجي المختار منه القطعة اإلمالئیة.، أو القصة ،  المدرسيلكتاب ا -3
  خطوات التدریس: -ج 
  (القاعدة اإلمالئیة) موضوع الدرس. قراءة التمهید والمقدمة: -1

  وتوظیفهم موضوع الدرس. ، ح، وبنطق سلیم، ومناقشة المتدربین في فهمهمضاالقراءة بصوت و 
  .مرة أخرى  ادة قراءتهاإع م، ثإمالء القطعة  -2
  یمها.و تقو  ، تصحیحهالجمع الدفاتر  -3
  المالحظات الخاصة: -د 

لقاعدة اإلمالئیة موضوع اظات خاصة بفهم وتوظیف المتعلمین تشمل ما دونه المدرب من مالح
. ، وعالجًا   الدرس، تشخیصًا

  خطة تدریس الخط: - 3
  الصف والشعبة:          الیوم:  
  الحصة:  ع: للتدریب على كتابة الموضو         التاریخ:

  أهداف التدریس:  -أ 
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  رسم الحروف رسمًا صحیحًا في بدایة ونهایة الكلمة. -1
  الدقة في الكتابة في أحجام ومسافات مناسبة. -2
  الكتابة. وضوح -3

  وسائل اإلیضاح:  -ب 
  بة.الطباشیر األبیض والملون، أو استخدام آیة وسیلة تكنولوجیة مناس، و  السبورة -1
  ونموذج المعلم حسب الحاجة.،  طاقاتكراسات الخط والب -2
  . التعلیمياإلرشاد  -3

  خطوات التدریس: -ج 
  .التمهید  -1
  وهو نموذج الخط، مع مناقشة وشرح معناه وشرح كیفیة رسم حروفه.،  عرض الموضوع -2
  المحاكاة وكتابة الطالب. -3
  . تصحیح الخط مع التوجیه والتشجیع -4
  .ئناف الكتابةاست -5
  . جمع الدفاتر -6
  . تقییمها -7
  المالحظات الخاصة: -د 

المتعلمین لقاعدة الخط موضوع الطالب هي ما دونه المدرب من مالحظات خاصة بفهم وتوظیف 
. ، وعالجًا   الدرس، تشخیصًا
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 ً   : دروس نموذجیة ــ ثالثا
  نموذج لدرس من دروس القواعد النحویة: -1

  النحویة في هذا البرنامج على تدریسها بالصور التركیبیة. یعتمد تدریس القواعد
  مفهوم الصور التركیبیة في تدریس النحو: -أ

یقصــد بهــا إعــادة صــیاغة القاعــدة النحویــة فــي أنمــاط محــددة، وقوالــب تراكیبیــة معینــة، تبــین 
ئي (أو مواقــع الكلمــات، وعالقاتهــا بــبعض بمــا یمیزهــا عــن غیرهــا مــن القواعــد النحویــة فــي شــكل بنــا

  صور تركیبیة) بعیدًا عن الحرفیة اللفظیة النصیة للقاعدة النحویة.
فهــي طریقـــة تعتمـــد علــى بیـــان تركیـــب، وترتیــب الكلمـــات، وعالقتهـــا بغیرهــا، لتعـــالج عیـــوب 

  الطریقة المعتادة حالیًا في تدریس النحو لتالمیذ المرحلة االبتدائیة.
  كیبیة:الخطوات العامة لتدریس النحو بالصور التر  -ب
تحلیــــل المفهــــوم النحــــوي إلــــى القواعــــد النحویــــة التــــي یتكــــون منهــــا، وصــــیاغة أهــــداف ســــلوكیة،  -1

  تستهدف التعرف على مكونات هذا المفهوم النحوي.
  تحدید الصور التركیبیة الخاصة بكل قاعدة نحویة في ضوء تلك األهداف. -2
  كتابة أمثلة في جمل مفیدة مناسبة. -3
  تفهم أفكارها وقیمها.قراءة األمثلة ل -4
المناقشــة لتحدیــد العالقــات المكانیــة للكلمــات فــي كــل صــورة مــن الصــور التركیبیــة بــالربط بــین  -5

المثـال والصـورة التركیبیـة، ومعرفــة موقـع الكلمـة مــن تشـكیل الجملـة، وضــبطها وارتباطهـا بمـا قبلهــا، 
ریـق هـذه المعرفـة یسـتطیع التلمیـذ وما بعـدها، ومعرفـة وظیفتهـا الذهنیـة للمـتكلم، أو الكاتـب، وعـن ط

. ، أو ظرفًا ، أو صفة، أو حاًال   أن یدرك أن كلمة معینة في الجملة كانت مبتدأ، أو خبرًا
تــدریب التالمیــذ علــى تحدیــد موقــع الكلمــة، وترتیبهــا فــي الجملــة، وذلــك مــن خــالل اإلجابــة عــن  -6

یطلب المعلم من التلمیذ فهم ضبط  أسئلة، تستدعي استعمال الصور التركیبیة للقاعدة النحویة، كأن
 أن علــى مثــال صــورة تركیبیــة معینــة، أو التلمیــذ یتــدربكلمــات معینــة، وبیــان ســبب الضــبط، أو أن 

ملـة مـن عنـده، بحیـث تمثـل صـورة تركیبیـة معینـة، كـأن جكل كلمة من كلمات التدریب فـي  یستخدم
، أو  ، أو صــفة، أو حــاًال ، أو یجعــل الكلمــة فــي تشــكیل الجملــة خبــرًا مفعــوًال بــه، ویكــون ذلــك شــفویًا

.   تحریریًا داخل الفصل، ویكلف المعلم التلمیذ بمثل ذلك كواجب منزلي یسیر، یؤدیه تحریریًا
  نموذج من الموضوعات النحویة: -جـ

  تضمن هذا الكتیب كیفیة تدریس "الخبر" لتالمیذ الصف الخامس االبتدائي.
  ترتیب الخبر. -2    أنواع الخبر. -1
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  یة التدریس بالصور التركیبیة:كیف -د
  األهداف: -1
  أن یعرف التالمیذ الصور التركیبیة للخبر المفرد، والخبر الجملة، والخبر شبة الجملة. -أ

. -ب  ، وكتابیًا استخدامًا صحیحًا   أن یستخدموا أنواع الخبر في تعبیرهم شفویًا
  التمهید: - 2
  على السبورة:یكتب (أو یعرض) المعلم الجملتین اآلتیتین  -أ 

خلٌص. -1   المؤمُن مُ
خلص. -2   المؤمُن یُ

  مم تكونت الجملة األولى؟ (من معرفة + نكرة). -ثم یسأل تالمیذه:  -ب 
  مم تكونت الجملة الثانیة؟ (من معرفة + فعل). -ج 
  ما الفرق بین خبر الجملة األولى وخبر الجملة الثانیة؟ (خبر األولى اسم، وخبر الثانیة فعل). -د 
  ما نوع الخبر في الجملتین؟ (في الجملة األولى الخبر مفرد، وفي الثانیة الخبر جملة فعلیة). -ـ ه
  یوجه المعلم نظر التالمیذ إلى أنه إذا جاءت صورة الجملة مكونة من: -و 

  خبر مفرد معرفة + نكرة 
  خبر جملة فعلیة   معرفة + فعل

  عرض الصور التركیبیة واألمثلة: -3
  علم على السبورة األمثلة اآلتیة:یكتب الم -أ

  المؤمنون مخلصون في عملهم. -3    المؤمن مخلص في عمله. -2  هللا واحد. -1
ثم یسأل المعلم تالمیذه: ما نوع الخبر في الجمل السابقة (الخبر مفرد، ألن الصورة التركیبیة  - ب

  ) ألي جملة من الجمل السابقة مكونة من: معرفة + نكرة
  لخبر المفرد في الجمل السابقة إلى خبر جملة فعلیة؟كیف نحول ا -ج 
  من منكم یستطیع إعادة تركیب الجمل السابقة بحیث تتكون كل منها من: -د 

  + فعلن فیكون الخبر جملة فعلیة؟ ةمعرف
    المؤمن یخلص في عمله. -2    هللا یوحد صفوف المسلمین. -1
  المؤمنون یخلصون في عملهم. -3

  ر التركیبیة للجملة، عندما یكون خبرها جملة اسمیة، مكونة من:وٕاذا كانت إحدى الصو 
  الخبر جملة إسمیة. معرفة + ضمیر منفصل مناسب + ما تتم به الجملة 
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من منكم یمكنه إعادة تركیب الجمل السابقة، لیكون الخبر في كل جملة منها خبرًا جملة  -هـ  
  اسمیة؟ یوجه المعلم تالمیذه إلى أن:

(الخبر فیها خبر مفرد، ویمكن تحویله إلى خبر جملة اسمیة بإعادة صیاغتها على  هللا واحد -1
  .) النحو اآلتي: هللا هو واحد

المؤمن مخلص في عمله (الخبر فیها خبر مفرد، ویمكن تحویله إلى خبر جملة إسمیة بإعادة  -2
  صیاغتها على النحو اآلتي: المؤمن هو مخلص في عمله).

في عملهم (الخبر فیها خبر مفرد، ویمكن تحویله إلى خبر جملة اسمیة المؤمنون مخلصون  -3
  بإعادة صیاغتها على النحو اآلتي: المؤمنون هم مخلصون في عملهم).

ثم یسأل المعلم تالمیذه: إذا كانت إحدى الصور التركیبیة للجملة، عندما یكون خبرها شبه جملة، 
  مكونة من:

  الخبر شبه جملة ده معرفة + جار ومجرور أو ظرف وما بع
من منكم یمكنه إعادة تركیب الجمل السابقة، لیكون الخبر في كل جملة منها خبرًا شبه 

  جملة؟ یوجه المعلم تالمیذه إلى أن:
هللا واحد (الخبر فیها خبر مفرد ویمكن تحویله إلى خبر شبه جملة بإعادة صیاغتها على  -1

  النحو اآلتي: هللا مع الموحدین).
ن مخلص في عمله (الخبر فیها خبر مفرد، ویمكن تحویله إلى شبه جملة بإعادة المؤم -2

  صیاغتها على النحو اآلتي: المؤمن في الجنة بإخالصه).
المؤمنون مخلصون في عملهم (الخبر فیها خبر مفرد، ویمكن تحویله إلى خبر شبه جملة  -3

  صهم، أو المؤمنون فوق الشبهات).بإعادة صیاغتها على النحو اآلتي: المؤمنون في الجنة بإخال
  ملخص الصور التركیبیة ألنواع الخبر: -4

  الخبر مفرد الصورة األولى: معرفة + نكرة 
  الخبر جملة فعلیة الصورة الثانیة: معرفة + فعل 

  الخبر جملة اسمیة الصورة الثالثة: معرفة + ضمیر منفصل مناسب + ما تتم به الجملة 
  الخبر شبه جملة. + جار ومجرور أو ظرف وما بعده  الصورة الرابع: معرفة

  التطبیق: -5
  عن أسئلة تطبیقیة مثل: –شفویًا أو كتابیًا  –یطلب المعلم من تالمیذه أن یجیبوا 

  أكتب جملة، یكون خبرها شبه جملة. -    هات جملة، یكون خبرها جملة فعلیة. -
  في رمضان؟ما نوع الخبر في الجملة اآلتیة: المسلمون صائمون  -
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  غیر التركیب اللغوي في الجملة السابقة، لتستوفي جمیع أنواع الخبر. -
الواجــب المنزلــي: یطلــب المعلــم مــن تالمیــذه أن یــؤدوا واجبــًا منزلیــًا باإلجابــة تحریریــًا عــن أســئلة  -6

  قلیلة مناسبة مثل:
  * بین نوع الخبر في الجملة اآلتیة:

  یقفون على عرفات في الیوم التاسع من ذي الحجة.المسلمون  -  الحج هو الوقوف بعرفة. -
  الحج عرفة. -  الحج من أركان اإلسالم. -

  * أكتب ثالث جمل من تعبیرك الخاص عن الصالة، تستوفي فیها أنواع الخبر.
  ترتیب الخبر

  األهداف: -1
  أن یعرف التالمیذ الصور التركیبیة للخبر في الجملة. -أ 

.أن یستخدم الخبر في تعبی -ب  ، وكتابیًا استخدامًا صحیحًا   رهم شفویًا
  التمهید: یكتب المعلم الجملتین اآلتیتین على السبورة: -2

  من الصدیق؟ -ب       الكتاب صدیق. -أ 
  ثم یسأل تالمیذه:

مم تكونت الجملة الثانیة؟ (من اسم  –مم تكونت الجملة األول؟ (من معرفة + نكرة).  -
  استفهام + معرفة).

الجملتین؟ وما الفرق بینهما؟ [الخبر في الجملة األولى (صدیق)، الخبر  أین الخبر في -
  في الثانیة كلمة (من)].

  یوجه المعلم نظر التالمیذ إلى أن الجملة إذا تكونت من :
  + معرفة  اسم استفهام 

  + مبتدأ مؤخر  خبر مقدم
، فلـیس أي اسـم یقـع فـي فیكون  اسم االستفهام خبرًا مقدما، ویكون االسـم المعرفـة بعـده مبتـدأ مـؤخ رًا

، والصــور التــي تتكــون منهــا فــي الجملــة فیكــون  بدایــة الجملــة یعــرب دائمــًا مبتــدأ، بــل قــد یكــون خبــرًا
، ثــم یلیــه المبتــدأ هــي علــى النحــو المبــین فــي الصــور التركیبیــة واألمثلــة المعروضــة فیمــا  الخبــر أوًال

  یلي:
  عرض الصور التركیبیة واألمثلة: -3
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  التوضیح  التركیبیة الصورة  الجملة
  اسم استفهام + معرفة  متى االجتماع؟ -

    

  + مبتدأ        خبر

(متى) اسم استفهام خبر مقدم في محل رفع، 
واالجتماع مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة على 

  آخره
  اسم استفهام + معرفة  ما هدفك؟ -

    

  + مبتدأ        خبر

بر مقدم (ما) اسم استفهام مبني في محل رفع خ
و(هدفك) مبتدأ مؤخر مرفوع، وهدف مضاف 

  والضمیر مضاف إلیه.
  اسم استفهام + معرفة  كیف حالك؟ -

    

  + مبتدأ        خبر

(كیف) اسم استفهام خبر مقدم وجوبًا في محل رفع 
(حالك) مبتدأ مؤخر وجوبًا وهو مضاف والضمیر 

  مضاف إلیه.
  شبه جملة + نكرة     في الكتاب معرفة.

    

  + مبتدأ        خبر

(في الكتاب) جار ومجرور شبه جملة خبر مقدم 
وجوبا في محل رفع، (معرفة) مبتدأ مؤخر مرفوع 

  بالضمة الظاهرة على آخره.
  شبه جملة + معرفة    في الكتاب المعرفة.

    

  + مبتدأ        خبر

(في الكتاب) جار ومجرور شبه جملة خبر مقدم 
ة) مبتدأ مؤخر مرفوع جوازًا في محل رفع، (المعرف
  بالضمة الظاهرة على آخره.

  ملخص الصور التركیبیة لترتیب الخبر في الجملة :  – 4
  من الصور التركیبیة لترتیب الخبر في الجملة ما یأتي : 

  معرفة                                +  الصورة األولى : اسم استفهام            
  مبتدأ مؤخر وجوبا                     +  وجوبا            خبر مقدم                 
  +                                  نكرة  نیة : شبه جملة                 الصورة الثا

  +                     مبتدأ مؤخر وجوبا                 خبر مقدم وجوبا                  
  +                                 معرفة                     الصورة الثالثة : شبه جملة

  +                      مبتدأ مؤخر جوازا  خبر مقدم جوازا                            
  التطبیق: یطلب المعلم من تالمیذه أن یجیبوا شفویًا أو كتابیًا عن أسئلة تطبیقیة مثل: - 5

  ، وٕاعرابه:* حدد الخبر في الجمل اآلتیة
  أصحابي كالنجوم. -   لكم دینكم ولي دین. -  هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان؟ -
    ؟متى االختبار -    للمؤمن الجنة، وللكافر نار. -
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  * ما أظهر الفروق النحویة بین المبتدأ في الجملتین اآلتیتین:
  المغفرة للذین آمنوا. -2      للذین آمنوا مغفرة. -1
طلب المعلم من تالمیذه أن یؤدوا واجبًا منزلیًا باإلجابة تحریریًا عن أسئلة الواجب المنزلي: ی -6

  قلیلة مناسبة مثل:
  * أكمل، مكونًا جمًال مفیدة، ومحددًا المبتدأ والخبر فیما یأتي:

  …………في المدرسة  -    فوق القوة. ………… - …………للمعلم  -
  * اعرب، موضحًا الصورة التركیبیة لكل جملة فیما یأتي:

  إن مع العسر یسرا. -  للحق رجاله. -    أین المفر؟ -    ما اإلسالم؟ -
  نموذج لدرس من دروس اإلمالء: -2

  من أمثلة األخطاء اإلمالئیة التي تتدرب علیها ما یأتي:
: -أ   اإلبدال الكتابي لحروف متقاربة نطقًا

ي النطـق، ویقصد بـذلك عـدم القـدرة علـى إدراك الفـرق فـي كتابـة بعـض الحـروف المتقاربـة فـ
كــأن یكتــب حــرف الــدال بــدًال مــن حــرف الضــاد، مثــل كلمــة: (قضــى) تكتــب خطــأ (قــدي)، أو كتابــة 
حرف الذال بـدًال مـن حـرف الـزاي، مثـل كلمـة (زراعـة) تكتـب خطـأ (ذراعـة)، أو كتابـة حـرف السـین 

  بدًال من حرف الصاد مثل كلمة (نحرص) تكتب خطأ (نحرس).
  رسم األلف اللینة: -ب

نة هي الساكنة المفتوح ما قبلها وال تكون في أول الكلمة، وٕانما تكون فـي الوسـط، األلف اللی
  وفي اآلخر مثل كلمى (مرمى) تكتب خطأ (مرما)، وكلمة (سعى) تكتب خطأ (سعا).

  رسم الهمزة: -جـ
ویقصد بذلك عدم القدرة على كتابة الهمزة كتابـة صـحیحة فـي بعـض الكلمـات مثـل (تـؤدي) 

ومثـل (كـان أبناؤهـا) تكتـب خطـأ (كـان أبناءهـا)، ومثـل (اسـتخراج) تكتـب خطـأ  تكتب خطـأ (تـأدى)،
  (إستخراج).

  اللبس بن كتابة التاء المفتوحة والتاء المربوطة: -د
مثـــل كلمـــة (اســــتعادت) تكتـــب خطــــأ (اســـتعادة) ومثـــل (قنــــاة الســـویس) تكتــــب خطـــأ (قنــــات 

  تكتب خطأ (حطمة). السویس)، وكلمة (حیاة) تكتب خطأ (حیات)، ومثل كلمة (حطمت)
  هـ بعض الحروف المحذوفة والزائدة في الكتابة:

ویقصـــد بــــذلك عـــدم القــــدرة علـــى كتابــــة حـــرف زائــــد، أو حـــرف یحــــذف مـــن حــــروف الكلمــــة 
  تستلزمها الكتابة الصحیحة لبعض الكلمات في اللغة العربیة مثل:
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لمـة (فهمـوا)، تكتــب كتابـة ألـف بعـد الـواو التــي هـي ضـمیر الجماعـة فـي الفعــل الماضـي مثـل ك -1
(فهمــــو)، أو فــــي فعــــل األمــــر مثــــل كلمــــة (اعبــــدوا) تكتــــب خطــــأ (اعبــــدو)، أو فــــي الفعــــل المضــــارع 
والمجــزوم أو المنصــوب مثــل جملــة (لــم یعملــوا) تكتــب خطــأ (لــم یعملــو) وجملــة (لــن یعملــوا) تكتــب 

  خطأ (لن یعملو).
ة (ارحمنـا رحمـة واسـعة) تكتـب حذف ألف التنـوین مـن االسـم المنتهـي بالتـاء المربوطـة مثـل جملـ-2

  (ارحمنا رحمتا واسعتا).
  الھمزة المتطرفة

  األهداف: - 1
  معرفة أحوال كتابة الهمزة المتطرفة. -أ 

  تدریب التالمیذ على كتابة الهمزة المتطرفة. -ب 
  التمهید : – 2
  أین تكتب الهمزة في الكلمات؟ (في أولها، وفي وسطها وفي آخرها). -أ 

  كتبت فیها الهمزة في أول الكلمة؟ (أخذ، أجاب). اتهات كلم -ب 
  تفاءل). –كتبت فیها الهمزة في وسط الكلمة. (سأل  اتهات كلم -ج 
  هات كلمات كتبت فیها الهمزة في آخر الكلمة. (مأل، شاطئ). -د 
  العرض: - 3

تابــة الهمـــزة (أو غیرهــا) مثــاًال بعـــد اآلخــر، موضــحًا لتالمیـــذه كیفیــة ك اآلتیـــةیعــرض المعلــم األمثلــة 
   المتطرفة في كل مثال مع ذكر السبب.

  الجملة
الكلمة 
  المقصودة

  السبب  كیف كتبت الهمزة؟

  قرأ التلمیذ درسه
  أنشأ الوزیر مدرسة جدیدة

  قرأ
  أنشأ

  على ألف آخر الكلمة
  

  ألنها متطرفة بعد الفتح
  

  ال یجرؤ أحد على قتالنا
  التباطؤ في العمل مكروه

  یجرؤ
  التباطؤ

  آخر الكلمةعلى واو 
  

  ألنها متطرفة بعد ضم
  

  شواطئ المملكة جمیلة
  مالجئ العجزة كثیرة

  شواطئ
  مالجئ

  على یاء آخر الكلمة
  

  ألنها متطرفة بعد كسر
  

  هذا شئ عجیب
  هذا عبء ثقیل

  شئ
  عبء

  مفردة في آخر الكلمة
  

  ألنها متطرفة بعد ساكن
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  االستنتاج: - 4
  تالف حركة الحرف الذي قبلها.تختلف كتابة الهمزة المتطرفة باخ -أ 

تكتب الهمزة المتطرفة على ألف إذا كان ما قبلها مفتوحًا مثل: مأل، قرأ، یصدأ، تألأل، منشأ،  -ب 
  …یتفیأ، یطأ، 

تكتـــب الهمـــزة المتطرفـــة علـــى واو إذا كـــان مـــا قبلهـــا مضـــمومًا مثـــل یجـــرؤ، التبطـــاؤ، التكـــافؤ،  -ج 
  امرؤ.

اء إذا كـــان مـــا قبلهـــا مكســـورًا مثـــل شـــاطئ، شـــواطئ، مالجـــئ، تكتـــب الهمـــزة المتطرفـــة علـــى یـــ -د 
  …یكافئ، ینبئ، منشئ 

تكتــب الهمــزة المتطرفــة مفــردة إذا كــان مــا قبلهــا حرفــًا ســاكنًا مثــل: شــئ، عــبء، جــزء، نــشء،  -هـــ 
  ……ضوء، دفء، سماء، بناء، أبناء 

  التطبیق: - 5
  ما حاالت كتابة الهمزة المتطرفة؟ -أ 

  ة المتطرفة على ألف؟متى تكتب الهمز  -ب 
  متى تكتب الهمزة المتطرفة على واو؟ -ج 
  متى تكتب الهمزة المتطرفة على یاء؟ -د 
  متى تكتب الهمزة المتطرفة مفردة؟ -هـ 
  :آلتیة أكتب الكلمات ا -و 

  یلجأ ، ملجأ، یمأل، یجرؤ، مالجئ، شواطئ، شئ، نشء، عبء، سماء، بناء.
  تدریب:  - 6

   آلتیة :أكتب الجمل ا
، فإنك إذا أحسنت ذكر هللا وعبادته لم یكلفك ذلك شیئًا  ، ذكرًا كثیرًا اذكر هللا مساءً وصباحًا

  ولكنه یحقق لك جزاءً كبیرًا عند هللا.، عظیماً 
یقاسي  ، إن جزءًا من وقتك تصرفه في عبادة هللا یكف عنك آالمًا كثیرة ومتاعب صعبة

  منها من ال یعبدون هللا حق عبادته.
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  ل لتنوین الھمزة  المتطرفة بتنوین الفتحرسم مجم
  الهمزة

  مفردة  على یاء  على واو  على ألف
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  رسم مجمل ألحوال الھمزة
  ء

  في آخر الكلمة  في وسط الكلمة  في أول الكلمة
ع فوق ضو وت، مطلقًا  اتكتب ألف

األلف إذا كانت مفتوحة أو 
مضمومة، وتوضع تحت األلف 

  إذا كانت مكسورة.

على 
  ألف

على 
  یاء

على 
  واو

  مفردة
  على ألف

ن ما قبلها إذا كا
  مفتوحاً 

 
حة

تو
مف

ت 
كان

ذا 
إ

، 
وحاً 

مفت
ها 

قبل
ما 

ن 
 كا

أو
  

 
ورة
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إذا
، 

ورًا.
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 یم
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مد

ف 
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عد 
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  مضموماً 

  على یاء
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  مكسوراً 

  مفردة
إذا كان ما قبلها 

  ساكناً 

  نموذج لدرس من دروس الخط: -3
  قبل عرض نموذج لدرس من دروس الخط ، نبین فیما یلي أمثلة لألخطاء في الخط : 

  الفراغ :   –أ 
) الخطأ، في الكتابة، في ترك فجوة أو أكثر بین حروف الكلمة الواحدة أو بـین مقاطعهـا 1(

  ثل (نها یا تها) بدًال من (نهایاتها).م
) الخطأ في ترك فجوة أو أكثر بین حـروف ومقـاطع كلمـة وحـروف ومقـاطع كلمـة أخـرى 2(

  مما یؤدي إلى التداخل بین الحروف والمقاطع والكلمات مثل (ال بدمنها) بدًال من (البد منها).
  .الفجوة المتروكة بین كلمة وكلمة في الكتابةهي  المسافة: -ب 
هي العیوب في الكتابة التي تتعلق بخصائص الحرف الواحد،  العیوب المتعلقة بشكل الحرف: -ج 

 وتؤثر على شكله السلمي حسب قواعد كتابته الفنیة، أو تؤدي إلى إعاقـة قراءتـه، مثـل حجـم الحـرف
  .هطمسه، أو سن الحرف، أو عدد نقاط ، أو
  العیوب المتعلقة بشكل الكلمة: -د 
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ي الكتابــة، التـي تتعلـق بخصــائص الكلمـة الواحـدة، وتــؤثر علـى شـكلها الســلیم هـي العیـوب فـ
حسب قواعد الخط وأصوله الفنیة، أو تـؤدي إلـى غموضـها أو إلـى إعاقـة قراءتهـا، مثـل نقـاط الكلمـة 

  أو فراغها أو وصالتها أو األخطاء اإلمالئیة في كتابتها.
فـي الكتابـة، التـي تتعلـق بخصائصـها  هـي العیـوب العیوب المتعلقة بالكتابة في مظهرها العام: -هـ 

وتـؤثر علــى شــكلها السـلیم حســب قواعــد الخــط، أو تـؤدي إلــى غموضــها أو إلـى إعاقــة قراءتهــا، مثــل 
  الحروف والكلمات .حجم 

  الخط المعوق عن القراءة: -و 
همسًا بحیث یسمع صوته فـي أثنـاء  وأ ،  جهراً  هو الخط الذي یضطر القارئ الذي یقرؤه "

  القراءة" للتوقف عن القراءة لوجود حرف أو أكثر في كلمة أو عدة كلمات ذات صعوبة في القراءة.
  :أتي الخط التي تتدرب علیها إلى ما یاألخطاء المتعلقة بوفي ضوء ما سبق یمكن إیجاز أنواع 

  أشكال الحروف: -أ
، فیكتـب الحـرف  شـكل غیـر بویقصد بذلك القصور فـي رسـم أشـكال الحـروف رسـمًا صـحیحًا

سواء أكـان الحـرف مفـردًا مثـل كتابـة حـرف  ، الشكل الذي ینبغي أن یكون علیه في رسمه الطباعي
خــر، مثــل كتابــة حــرف الیــاء فــي )، أو حــرف الــدال بالشــكل (ر)، أم مــع حــرف آ4العــین بالشــكل (

                                     :  كلــــــد في كلمة (المصري) بالشومثل كتابة حرف الصا یل)ـیل) بالشكل (الخ(الخ
  عدم تناسب أحجام بعض الحروف والكلمات المكتوبة: -ب

ــــ) أو كتابـــة (هـــذه مصـــر) بالش                     مثـــل كتابـــة (فـــي شـــهر إبریـــل) بالشـــكل (                                        كل (ـــ
. (  
  لمات:المسافات بین الحروف والك -جـ

   ویقصد بذلك عدم القدرة على ترك المسافات المناسبة مثل كتابة (مساجد) بالشكل (
وكـــذلك كتابـــة الكلمـــات المكونـــة لجملـــة ) بإلصـــاق الجـــیم فـــي األلـــف ،                    

  ملتصقة ببعضها دون ترك مسافة مناسبة بینها، مما یجعل الجملة غیر مقرؤة.
  ت:درجة میل الحروف والكلما -د

ویقصد بذلك القصور في مراعاة درجة میل الحروف والكلمـات، كـأن یكتـب حـرف مـا أسـفل 
أو أعلــــى علــــى حــــرف آخــــر متصــــًال بــــالحرف األول، أو مكتوبــــًا بطریقــــة مفــــردة، مثــــل كتابــــة كلمــــة 

  ). )، ومثل كتابة حرف الالم في كلمة (فصول) بالشكل (فصو         (مدرسة) بالشكل (
  االلتزام بالسطر في كتابة جملة أو أكثر في غیر استقامة.كما یقصد بذلك عدم 

  عدم تمام كتابة بعض الكلمات: -هـ
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ویقصد بذلك نسیان كتابة بعـض حـروف الكلمـة مثـل كلمـة (یحـتفظ) تكتـب (یحفـظ)، وكلمـة 
(علمیین) تكتب (علمین)، أو كلمة (غرب) تكتب (عرب)، كمـا یقصـد بـذلك نسـیان كتابـة كلمـة مـن 

  الجملة.
  ذج لدرس من دروس الخطومن -3

  الحصة:         التاریخ: 
  المادة:        الفصل: 

  ( حرف الراء ، وحرف الزاي ، وحرف الالم ألف ) . موضوع الدرس: - 1
  الجبر والهندسة. نقل األوربیون عن العرب كثیرًا من النظریات الریاضیة في -أ 

  تهتم وزارة الزراعة بزراعة محصول األرز  –ب 
  رس:أهداف الد - 2

  الدرس تصبح قادرًا على أن: هذابعد االنتهاء من دراسة 
تتعرف على مكونات كل حرف من حروف المجموعة الخطیة موضوع الدرس في حالتي  -أ 

  االتصال واالنفصال.
  ال) بالخط الرقعة. –ز  –تتقن كتابة حروف المجموعة الخطیة (ر  -ب 
  لخطیة على السطر.تتقن موقع كتابة كل حرف من حروف المجموعة ا -ج 
  تعرف مكان وضع النقط على الحروف المنقوطة منها (ز). -د 
  تعرف كیفیة اتصال حروف المجموعة الخطیة موضوع الدرس بغیرها من الحروف. - هـ
  تكتب باهتمام وال تلجأ لإلهمال والشطب المتكرر في الخط المكتوب. -و
  الزاي في الكتابة.تمیز بین كل من حرف الراء والدال، وحرف الذال و  - ز
  تراعى المسافات الموحدة والمتروكة بین الكلمات المكتوبة. -ح
  تمارس العادات السلیمة للكتابة أثناء كتابتك. -ط
  العرض والشرح: - 3
  حرف الراء: -أ

  یتكون حرف الراء من خط هاللي الشكل یبدأ من الیمین إلى الیسار.
  طر من أسفل.یقع حرف الراء أعلى السطر ویالمسه الس - 1
  یتصل حرف الراء بما قبله من حروف، وال یتصل بما بعده. - 2
  حرف الزاي: - ب

  االنفصال). –االتصال  –الموقع على السطر  –مثل حرف الراء تمامًا من حیث (الرسم 
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  حرف الالم ألف: -ج
  تقع الالم ألف أعلى السطر ویالمسها السطر من أسفل. -1
   ط .اتصالها بالحروف التي تسبقها فق ویكونالالم ألف تتصل وتنفصل،  - 2
  تدریب عملي: - 4

  : مرة ، وبخط النسخ مرة أخرى  خط الرقعةأكتب ما یلي ب
  زیادة الرقعة الزراعیة من األهداف المرجوة لوزارة الزراعة في مصر .

  متطلبات تنفیذ هذا البرنامج التدریبي: -رابعاً 
  یتطلب تنفیذ هذا البرنامج ما یأتي:

  ضرورة التطبیق في مدرسة من مدارس التربیة المیدانیة. -1
  االتصال بالمدرب (الموجه) لما یأتي: -2

  فهم وتوظیف المعارف العلمیة الخاصة بكل درس من الدروس. -أ
  اتباع التوجیهات الخاصة بالخبرات العملیة والتطبیقیة. - ب
  حضور الحلقة التدریبیة التي یعقدها المدرب. - جـ
  قات البحث والتفاعل مع الجماعات.حضور حل -د

  خامساً: التقویم:
في دفتر اإلعداد في كل درس من الدروس، لتحدید مدى فهمك  هتقویم المدرب لما تكتب -1

  وتوظیفك قواعد النحو واإلمالء والخط.
  التحلیل البعدي لما كتبته في دفتر اإلعداد، ومقارنته بتحلیل كتابتك قبل تطبیق البرنامج. -2
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  )6حق رقم (مل
  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة في كتابات الطالب المعلمین في التحلیل القبلي

  الخط  اإلمالء  النحو
  2س  س  2-ح×ك  -ح×ك  -ح  م  التكرار  الفئات  2-ح×ك  -ح×ك  -ح  م  التكرار  الفئات
  -صفر
20-  
40-  
60-  
80 -100  

32  
11  
5  
2  
9  

10  
30  
50  
70  
90  

  صفر
+1  
+2  
+3  
+4  

  صفر
11  
10  
6  

36  

  صفر
11  
20  
18  

144  

  -صفر
20-  
40-  
60-  
80 -100  

6  
7  
3  
1  
4  

10  
30  
50  
70  
90  

-1  
  صفر

+1  
+2  
+3  

-6  
  صفر

+3  
+2  
+12  

6  
  صفر

3  
4  

36  

16.2  
10.9  
26.3  
86.6  
32.5  
88.6  

262.44  
118.81  
691.69  

7499.56  
1056.25  
7849.96  

  59      63  193    21      11  49  261.1  17478.71  
  

  20+       ×  10سط الحسابي =  المتو 
         =31.356  

  

  -        20االنحراف المعیاري = 
 =29.196  

  

  20+       ×  30المتوسط الحسابي =  
         =40.476  

  

  -        20االنحراف المعیاري = 
 =28.698  

  

  =  -= س المتوسط الحسابي
                    =         =43.52  

  2س - التباین =            
  

) =               =43.52(2  
  31.92اإلنحراف المعیاري = التباین = 

  

63  
59  

193  
59  

63  
59  

2  

63  
59  

193  
59  

63  
59  

2  

11  
21  

49  
21  

11  
21  

2  

  مجـ س
  261.1  ن

  2مجـ س  6
  ن

17478.71  
6  
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  )7ملحق رقم (
  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة للصواب في كتابات الطالب المعلمین في التحلیل البعدي

  الخط  اإلمالء  النحو
-ح×ك  -ح×ك  -ح  م  التكرار  الفئات

2  
  2س  س  2-ح×ك  -ح×ك  -ح  م  التكرار  الفئات

  -صفر
20-  
40-  
60-  
80 -100  

  صفر
2  
14  
18  
25  

10  
30  
50  
70  
90  

-4  
-3  
-2  
-1  

  صفر

  صفر
-6  
-28  
-18  

  صفر

  صفر
18  
56  
18  
  صفر

  -صفر
20-  
40-  
60-  
80 -100  

  صفر
1  
3  
9  
8  

10  
30  
50  
70  
90  

-3  
-2  
-1  

  صفر
+1  

  صفر
-2  
-3  

  صفر
+8  

  صفر
4  
3  

  صفر
+8  

83.8  
89.1  
73.7  
86.6  
67.6  
88.6  

7022.44  
7938.81  
5431.69  
7499.56  
4569.76  
7849.96  

  59      63  193    21      11  49  489.4  40312.22  
  

  20+       ×  90المتوسط الحسابي =  
         =72.373  

  

  -        20االنحراف المعیاري = 
 =17.692  

  

  20+       ×  70المتوسط الحسابي =  
         =72.86  

  

  -        20االنحراف المعیاري = 
 =16.66  

  

  =  -= س المتوسط الحسابي
                  =           =81.57  

  2س - التباین =            
  

) =               =81.57(2  
  8.065اإلنحراف المعیاري = التباین = 
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