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 :مقدمة

هف أبرز الهشكالت التي تكاجً الهعمـ بصفتً الهطبؽ الفعمي لمهىٍاج الدراسي ٌك عدـ تحقيؽ همهح 

الدخكؿ كهمهح الخركج لدل جهيع الهتعمهيف كها تىص عميً الكفاءة الختاهية لكؿ هادة تعميهية خالؿ 

كجكد ٌّكة بيف التالهيذ الىجباء كالتالهيذ الضعفاء، كالتي ها فتئت تزداد كؿ سىة دراسية، كبالتالي 

ا في القسـ، كتعكد أسباب كجكد  اتساعا بؿ بمغت درجة أحدثت تبايىات في الهستكيات يصعب تسييٌر

 .  كبتراكهٍا عبر سىكات الدراسة يصعب حمٍا؛ٌذي الٍّكة إلِ عدـ هعالجة صعكبات التعمـ في حيىٍا

لٍذا الغرض خصصت الهكاقيت في هرحمة التعميـ االبتدائي في إطار التعديؿ حيزا زهىيا كافيا لىشاط ك

المغات األساسية هف السىة األكلِ إلِ السىة الخاهسة ابتدائي، كيىبغي أف  الهعالجة التربكية في هكاد

تتـ الهعالجة التربكية بطرؽ بيداغكجية هالئهة بإهكاىٍا هساعدة التالهيذ الهعىييف هف تجاكز صعكباتٍـ 

طرؽ التدخؿ ك تشخيص هكاطف الضعؼ الستدراكٍا ك المجكء إلِ تفريد التعمـ عىدها  كذلؾ بتكييؼ

 . (2008 جكاف 03 الصادر بتاريخ08 /071/0.0.2الهىشكر الكزارم رقـ  ). يككف ذلؾ ههكىا

 هككىا أساسيا هف هككىات عهميات التعميـ ك التعمـ، إذ تشغؿ في سياؽ  تعتبرالهعالجة البيداغكجية إف

 كظيفة تشخيص ك ضبط ك تصحيح ك ترشيد تمؾ العهميات، هف أجؿ تقميص الفارؽ ؛الهىاٌج الدراسية

 ، عمِ هستكل بعيد أك قريب الهدلفاءات الهستٍدفةبيف هستكل تعمـ التالهيذ الفعمي كاألٌداؼ كالؾ

كسائؿ كأدكات تهكف هف تشخيص هكاطف الىقص أك ككتتحقؽ ٌذي الكظيفة بكاسطة إجراءات كأىشطة 

هدل التعثر أك التأخر لدل الهتعمـ، ك تخطيط كضعيات العالج ك تىفيذٌا ثـ فحص هردكدٌا ك

. ىجاعتٍا

 تقىيات ك إجراءات يتضهف كخطة أك تدخؿ بيداغكجي  البيداغكجية يهكف تعريؼ الهعالجة؛عهكها

ككسائؿ، ترهي إلِ سد الثغرات كهعالجة الصعكبات، ك ذلؾ هف أجؿ الرفع هف هردكدية كجكدة 
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 التعمهية، ك تفادم اإلقصاء ك التٍهيش ك تعزيز فرص الىجاح كهحاربة  ػػػػػالعهمية التعميهيةهخرجات 

البيداغكجية الهالحظة أثىاء خطاء األ هف كتسّطر الهعالجة البيداغكجية اىطالقا ،الفشؿ الدراسي

؛ ككف الخطأ البيداغكجي الهتعمـالحصص التعميهية التعمهية العادية هف أجؿ بىاء هعرفة صحيحة لدل 

ىها يعّبر عف هعرفة هضطربة؛  ق حيث أف بيداغكجيا الخطأ تقـك عمِ اعتبارال يعىي عدـ الهعرفة كا 

استراتيجية لمتعميـ كالتعمـ، ك تفترض كجكد صعكبات ديداكتيكية تكاجً الهتعمـ أثىاء القياـ بتطبيؽ 

ذي الصعكبات ترجع إلِ ككف الهسار الذم يقطعً  ،التعميهات الهعطاة لً ضهف ىشاط تعميهي هعيف ٌك

؛ كها ترّكز يهكف أف تتخممً بعض األخطاء الهتعمـ الكتساب الهعرفة أك بىائٍا هف خالؿ بحثً،

بيداغكجيا الخطأ عمِ ضركرة اعتبار أف الخطأ أهر طبيعي ك إيجابي، الشيء الذم يحتـ أخذي بعيف 

هف أخطاء الهتعمهيف فيحممٍا كيبىي عميٍا  كاألصمح أف يىطمؽ الهعمـ؛ االعتبار أثىاء إعداد الدركس

 كال يهكف تفسير الخطأ بالجٍؿ أك الصدفة أك الغباكة، بؿ ٌك هحاكلة هقصدٌا ،الصحيحة الهعرفة

ىجد ها يرتبط  الهعالجة البيداغكجية برصدٌاكهف األخطاء التي تٍتـ ، الكصكؿ إلِ الهعرفة الصحيحة

ي ظاٌرة هىتشرة في هعظـ الهستكيات التعميهية؛ كالسبب الرئيسي أىٍا لـ  باإلهالء كالىحكهىٍا ؛ ٌك

شعار الهتعمهيف بٍا، كاىطالقا هف أف كؿ خطأ  تعالج في حيىٍا كلـ تكف ٌىاؾ هتابعة لٍا برصدٌا كا 

يقابمً تصحيح؛ يقّكـ هساري كيزيؿ اعكجاجً؛ جاءت دراستىا الحالية لتسميط الضكء عمِ هدل فعالية 

الهعالجة البيداغكجية في التقميؿ هف األخطاء اإلهالئية كالىحكية لدل تالهيذ السىة الرابعة هف التعميـ 

 . االبتدائي

 فصكؿ إضافة إلِ ستة الدراسة الحالية في ةىاكؿ الباحثتكهف أجؿ التهكف هف إىجاز ٌذا البحث ست

 : هقدهة عاهة لمبحث، كىكجز ٌذي الفصكؿ فيها يمي
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 تضهف دكاعي كأسباب القياـ بً، كتحديد اإلشكالية كالتعريؼ بالهصطمحات األساسية :الفصل األول

 .لمبحث، كصياغة فرضياتً، كتحديد أٌدافً كأٌهيتً كىطاؽ كحدكد إىجازي

 لغة كاصطالحا، ٌا إلِ تعريؼتهت اإلشارة، حيث الهعالجة البيداغكجية سيتىاكؿ :الفصل الثاني 

العكاهؿ ، ثـ الهعىيكف بحصص الهعالجة البيداغكجية، كتحديد الفرؽ بيف االستدراؾ كالدعـ كالهعالجة

الهسببة في ظٍكر الصعكبات لديٍـ، كصكال إلِ ذكر أىهاط الهعالجة البيداغكجية، كهراحؿ سير ٌذا 

 .الىشاط

 ذي األخيرة، حيث تـ التعريؼ بًبيداغكجيا الخطأ في ظؿ الهقاربة بالكفاءات سيتضهف :الفصل الثالث

لقاء الضكء عمِ بيداغكجيا الخطأ، ، استراتيجيات التعميـ كالتعمـ كفقٍالغة كاصطالحا، ثـ ذكر  كا 

ا، كأدكار الهعمـ كالهتعمـ في ٌذي  بتعريفٍا، كذكر هبادئٍا ككظائفٍا ، كتحديد أىكاع األخطاء كهصادٌر

 .البيداغكجيا

تعريؼ عّرج عمِ  كذلؾ في شقيف، الشؽ األكؿ، سيعرض األخطاء اإلهالئية كالىحكية :الفصل الرابع

األخطاء اإلهالئية، كأىكاعٍا، كخطكات تدريس اإلهالء، كالٍدؼ هف تدريسٍا، كتحديد طرؽ عالج 

األخطاء اإلهالئية؛ أها الشؽ الثاىي فتىاكؿ هفٍـك األخطاء الىحكية، كأىكاعٍا كأسباب الضعؼ في 

 .القكاعد الىحكية، ثـ تحديد طرؽ تدريسٍا، كاألٌداؼ هف ذلؾ

 اإلجراءات الهىٍجية لمدراسة الهيداىية في جزئيف، حيث تطرؽ الجزء األكؿ حتكمسي :خامسالفصل ال

إلِ اإلجراءات الهىٍجية لمدراسة األكلية هف حيث ذكر الغرض هىٍا كاألدكات الهستخدهة فيٍا، إضافة 

إلِ هكاف كزهاف إجرائٍا، كالعيىة التي اشتهمتٍا كههيزاتٍا، كصكال إلِ ها أفرزتً هف ىتائج فيها يخص 

 الدراسة، أها الجزء الثاىي فتضهف اإلجراءات الهىٍجية لمدراسة األساسية ةالخصائص السيككهترية ألدا

بتحديد الهىٍج الذم اتبعتً، كهكاف كزهاف إجرائٍا كهدتٍا، ككيفية القياـ بٍا، كصكال إلِ تحديد 



4 

 

 الهستخدهة في الحصكؿ عمِ الىتائج هف خالؿ ذكر اةخصائص الهجتهع كالعيىة التي شهمتٍها، كاألد

. كيفية تصحيحٍا ك إعطاء الدرجات الخاـ، كاألساليب اإلحصائية الهتبعة في تحميؿ الىتائج

 سيعرض الىتائج التي تكصمت إليٍا الدراسة األساسية باستخداـ األساليب اإلحصائية :سادسالفصل ال

 الىتائج الهتكصؿ إليٍا في ضكء اإلطار الىظرم لمبحث كالدراساتكذلؾ ستىاقش فيً ؛ الهىاسبة

 التكصيات كاالقتراحات الهىبثقة هف خالؿ ها ثـّ  كذكر صعكبات البحث، بخاتهةالسابقة، ثـ سيتبع ذلؾ 

. تكصمت إليً الدراسة هف ىتائج



 

 
 

 :الفصل األول
 مدخل الدراسة
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 إشكالية الدراسة: أوال

تسعِ الهىظكهة التربكية باستهرار هف أجؿ تحسيف هخرجات العهمية التعميهية التعمهية، كتطكير 

الههارسات البيداغكجية لمهعمهيف، كجعؿ الهتعمـ هحكر الفعؿ البيداغكجي في بىاء الهعارؼ كتجىيد 

ا هف خالؿ التىكيع في األىشطة كالكضعيات التعميهية التعمهية . هختمؼ الهكارد كاستثهاٌر

كهف بيف األىشطة الفعالة التي تتـ داخؿ القسـ كضهف التكقيت البيداغكجي ىجد الهعالجة البيداغكجية 

:   فيها يمي2008 جكاف 03 الصادر بتاريخ 071/0.0.2/08التي ىّص عميٍا الهىشكر الكزارم رقـ 

ػػػػػ لقد خصصت الهكاقيت في هرحمة التعميـ االبتدائي في إطار التعديؿ حّيزنا زهىينا كافينا لىشاط الهعالجة 

ي المغة العربية  التربكية في هكاد المغات األساسية هف السىة األكلِ إلِ السىة الخاهسة ابتدائي، ٌك

. كالمغة الفرىسية كالرياضيات

ػػػػػ تىظـ حصص الهعالجة التربكية خالؿ األسبكع لفائدة التالهيذ الذيف يظٍركف صعكبات في استيعاب 

. بعض الهفاٌيـ الهدركسة كفي اكتساب تعميهات ضركرية لبىاء تعمهات جديدة الحقة

ػػػػػ كيىبغي أف تتـ الهعالجة التربكية بطرؽ بيداغكجية هالئهة بإهكاىٍا هساعدة التالهيذ الهعىييف هف 

تجاكز صعكباتٍـ كذلؾ بتكييؼ طرؽ التدخؿ كتشخيص هكاطف الضعؼ الستدراكٍا كالمجكء إلِ تفريد 

. التعمـ عىدها يككف ذلؾ ههكىنا

 كالهعالجة التربكية كاىت بظٍكر التدريس الهرتبط بالفركؽ الفردية كالتي هف بيىٍا ىهكذج كاركؿ

(1963) Carroll كهية الكقت : أف إتقاف التالهيذ لمهٍاـ التربكية يتكقؼ عمِ عاهميف ٌها" حيث يرل

: أكرد في)"يالئـ طبيعة الفركؽ الفردية بيف التالهيذ الهخصص لمتعمـ، كتىكع طرؽ التدريس لها

(. 11: 2001الزيات،
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كها أىٍا تتأسس عمِ هعطيات بيداغكجية، تبرز أف ٌىاؾ خمؿ في سيركرة التعمـ، يستىتجٍا الهعمـ هف 

ي ىشاط بعدم يبىِ عمِ بياىات كهؤشرات  خالؿ إىتاج الهتعمـ خاصة في بىاء التعمهات الجديدة، ٌك

زالة ها يعيؽ عهمية بىاء التعمهات أك دهج الهكارد، كها  تقكيهية بغرض التصدم لمهشكالت الهسجمة كا 

يطغِ عمِ ٌذي الهشكالت، ىجد األخطاء التي تظٍر عىد الهتعمهيف، كالتي تعتبر سمككنا هعرفينا لديٍـ، 

. يجعمٍـ يجٍمكف هخرجات الفعؿ التعميهي التعمهي

كتعّد األخطاء اإلهالئية كالىحكية، هؤشرنا عمِ كجكد خمؿ في التعمـ، كقد تتكرر في هستكيات تعميهية 

الحقة إف لـ تتـ هعالجتٍا بالشكؿ الهىاسب؛ كهف خالؿ الدراسة الحالية سىسمط الضكء عمِ هستكل 

السىة الرابعة ابتدائي الذم يىدرج ضهف طكر التعهؽ في التعمهات األساسية؛ كتجدر اإلشارة إلِ أىً 

يهكف هالحظة أخطاء إهالئية كىحكية في ٌذا الهستكل هثمً هثؿ باقي الهستكيات، حيث ىجد تالهيذ 

، أك ال (لٍك)يكتبٍا  (لً)عاجزيف تهاها عف ضبط الجهمة بالشكؿ فتجدٌـ يقمبكف الضهة كاك هثؿ 

 (اؿ)الشهسية ك  (اؿ)يهيزكف بيف الحركات القصيرة كالطكيمة هثؿ اىتصر يكتبٍا اىتصار، أك بيف 

القهرية فكمهة الىاس يكتبٍا ىاس أك بيف التاء الهربكطة كالتاء الهفتكحة هثؿ حهمت يكتبٍا حهمة إلِ 

ذي  غير ذلؾ هف األخطاء،  التي يككف التخمص أك التقميؿ هىٍا عف طريؽ الهعالجة البيداغكجية، ٌك

األخيرة كاىت تعرؼ بهفاٌيـ أخرل تتهثؿ في االستدراؾ أك حصص الدعـ ، كاىبثقت اىطالقا هف 

بيداغكجيا الخطأ كسيركرة تعميهية بىائية ترل أف الخطأ في هجاؿ التربية كالتعميـ أداة هٍهة لبىاء 

الخطأ لن يعد حاجزا الهكتسبات كالخبرات كالتجارب كتزكيد الهتعمـ بهجهكعة هف القدرات كالهٍارات، ك

 األخيرة لمهىظَهة التربَية تغيرت الىظرة اإلصالحاتؿ حيث أىًّ َفي ّظ، َعائقًا يَاجً الهتعّمن

بيو أطراف العهمية التعميهية هشتركة الهسؤَلية تقع عمِ التمهيذ َحدي أصبحت كاىت لمخطأ فبعدها 

.  َرفع هستَُ التعميناألداء في تحسيو ؿ أصبح يستغقد إلِ ٌذا فإىًّ التعمهية، إضافة 



8 
 

كلقد تعددت الدراسات في ٌذا الصدد؛ حيث اتجً االٌتهاـ بصكرة كبيرة إلِ هعرفة أشكاؿ األخطاء 

 كمهة 2300بدراسة اعتهدت عمِ تقديـ Mendenhall 1930اإلهالئية الشائعة،  حيث قاـ هىدىٍاؿ 

 هدرسة ابتداء هف الصؼ األكؿ إلِ السادس بقصد التعرؼ عمِ طبيعة األخطاء 100عرضت عمِ 

أٌـ أشكاؿ األخطاء الشائعة ٌي إبداؿ الحركؼ :" اإلهالئية في المغة األجىبية ككاىت ىتائج الدراسة

شحاتة، : أكرد في%" )37هف هجهكع األخطاء، كحذؼ الحركؼ كىسبتً الهئكية % 48كىسبتً 

1999 :48 .)

حكؿ صعكبات تعمـ المغة الهكتكبة لدل تالهيذ الطكر الثالث  (1992)كفي دراسة عمي تعكيىات 

كشفت الدراسة الصعكبات " بالهدرسة الجزائرية فقد  (الصؼ السابع، كالثاهف، كالتاسع)األساسي 

 أف  Gausseالمغكية الهكتكبة في الىحك، كاإلهالء كالصرؼ، ككذا األسمكب، كها بيف هىحىِ قكس

" الىسبة العظهِ هف الهتعمهيف تعاىي هف تعمـ القراءة كالكتابة، كاف الىسبة الهتكسطة كالجيدة قميمة جدا

(. 119: 2003جعفرم، : أكرد في)

دراسة تشخيصية لكاقع االستدراؾ : "فقد قاهت بدراسة بعىكاف (2007)أها هرداسي فاطهة لطيفة 

 هدرسة 57 هدرسنا هكزعيف عمِ 90، حيث اشتهمت عمِ عيىة قكاهٍا "بالهدرسة االبتدائية في الجزائر

الجاىب البيداغكجي، ) سؤاال هكزعنا عمِ خهسة أبعاد 30ابتدائية، كاستخدهت استهارة تككىت هف 

؛ كتكصمت الدراسة إلِ (الجاىب الهادم، الجاىب التىظيهي، الجاىب الىفسي لمتمهيذ، الجاىب االجتهاعي

أف غياب التأطير كالتكجيً هف طرؼ الٍيئات التربكية يؤثر سمبنا عمِ ىشاط االستدراؾ هّها أّدل إلِ 

اختالؼ الهعمهيف في تطبيقً كتحديد الفئة الخاصة بً ككذا تقكيهً كتحديد هّدتً، إضافة إلِ عدـ 

تحكهٍـ في أساليب التقكيـ الفعالة، ككذا عدـ تطبيقٍـ لمطرؽ الحديثة الىشطة في الفعؿ التربكم أثىاء 
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تباعٍـ لمطرؽ التقميدية التي تتجاٌؿ دكر الهتعمـ، كخمصت الدراسة في األخير  حصص االستدراؾ كا 

(. 111 ػػػػػػ 102: 2007هرداسي، )أف ٌذي الحصص ليست لٍا فاعمية بكاقعٍا الحالي 

ثر برىاهج أإلِ التعرؼ عمِ  (2009)في حيف ٌدفت دراسة ساهية عبد الىبي عفيفي هحهد هتكلي 

الٍهزة بأىكاعٍا، الهد بأىكاعً، )تدريبي لإلدراؾ البصرم في هكاجٍة صعكبات التعمـ في هٍارات الكتابة 

لدل تالهيذ ذكم  (الهتصمة بباء الجر ككذلؾ الهتصمة بالفاء (اؿ)الحركؼ الهتشابٍة رسها كصكتا،

( 60)صعكبات تعمـ الكتابة لمسىة أكلِ هف التعميـ األساسي؛ كقد تـ إجراء الدراسة عمِ عيىة قكاهٍا 

تمهيذا كتمهيذة هف التالهيذ ذكم صعكبات تعمـ الكتابة كذلؾ هف خالؿ تطبيؽ هحكات هعيىة، كقد بمغ 

ـ  حيث بمغ عدد كؿ  (ضابطة ػػػػػ تجريبية) شٍرا تقريبا، تـ تقسيهٍـ إلِ هجهكعتيف 110هتكسط أعهاٌر

التالهيذ ذكم صعكبات تعمـ )تمهيذا، تـ تطبيؽ هجهكعة هف األدكات الختبار عيىة الدراسة  (30)هىٍـ 

ي اختيار ذكاء األطفاؿ هف إعداد إجالؿ هحهد سرم، اختبار تشخيص صعكبات الكتابة (الكتابة ، ٌك

هف إعداد الباحثة، بطارية تشخيص صعكبات اإلدراؾ البصرم إعداد السيد عبد الحهيد السيد سميهاف، 

:  كقد قاهت الباحثة بػ

هف العهر الزهىي، الذكاء، هٍارات )ػػػػػ التأكد هف تكافؤ الهجكعتيف الضابطة كالتجريبية في كؿ 

. (الكتابة

. ػػػػػ تىفيذ أىشطة البرىاهج الهقترح لتىهية هٍارات الكتابة عمِ تالهيذ الهجهكعة التجريبية

ػػػػػ تطبيؽ اختبار تشخيص صعكبات الكتابة عمِ أفراد الهجهكعتيف التجريبية كالضابطة بٍدؼ التعرؼ 

. عمِ األثر الذم أحدثً البرىاهج الهقترح عمِ تالهيذ الهجهكعة التجريبية في هٍارات الكتابة

كقد أسفرت ىتائج الدراسة عف تحسف هٍارات الكتابة لدل تالهيذ ذكم صعكبات تعمـ الكتابة في 

الهجهكعة التجريبية في القياس البعدم هقارىة بالقياس القبمي، كها تحسىت هٍارات الكتابة لدل 
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التالهيذ ذكم صعكبات تعمـ الكتابة في الهجهكعة التجريبية في القياس البعدم هقارىة بالهجهكعة 

(.  141: 2009هتكلي، )الضابطة 

  في بعض الهدارس الكائىة (15: 2003 )غير أف ىتائج الدراسة التي قاهت بٍا ىسيهة ربيعة جعفرم

تمهيذ، اختيرت بطريقة عشكائية، افتقرت إلِ عدـ كجكد  (500)بالجزائر العاصهة عمِ عيىة قكاهٍا 

 ." في العيىة الهدركسة التي قاهت باىجاز اختيار الكفاية أك األداء اإلهالئيهأل كاحدأتمهيذ 

يتضح هف خالؿ الدراسات السابقة الذكر كجكد األخطاء اإلهالئية كالىحكية كحدة كزىٍا في هختمؼ 

الهراحؿ التعميهية، كضركرة التفكير في األساليب كالطرؽ الهتبعة في التخمص أك التقميؿ هىٍا؛ 

: كاىطالقا هها تـ عرضً تهحكرت إشكالية الدراسة فيها يمي

ها هدل فاعمية الهعالجة البيداغكجية في التقميؿ هف األخطاء اإلهالئية كالىحكية لدل تالهيذ السىة 

الرابعة ابتدائي؟ 

: كهىً تفرعت األسئمة التالية

ٌىاؾ فركؽ في هتكسط التحصيؿ عمِ االختبار الهعد في الدراسة الحالية تعزل لهتغير  ػػػػػ ٌؿ 1

؟ الجىس

تكجد فركؽ بيف التالهيذ الهعيديف كالتالهيذ غير الهعيديف في هتكسط التحصيؿ عمِ االختبار  ػػػػػ ٌؿ 2

 الهعد في الدراسة الحالية؟

 ػػػػػ ٌؿ لمهعالجة البيداغكجية فعالية في التقميؿ هف األخطاء اإلهالئية كالىحكية لدل تالهيذ السىة 3

الرابعة ابتدائي؟ 
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 فرضيات الدراسة : ثانيا

. ال تكجد فركؽ بيف الجىسيف في هتكسط التحصيؿ عمِ االختبار الهعد في الدراسة الحالية ػػػػػ 1

تكجد فركؽ بيف التالهيذ الهعيديف كالتالهيذ غير الهعيديف في هتكسط التحصيؿ عمِ االختبار  ػػػػػ 2

. الهعد في الدراسة الحالية لصالح التالهيذ غير الهعيديف

 ػػػػػ لمهعالجة البيداغكجية فعالية في التقميؿ هف األخطاء اإلهالئية كالىحكية لدل تالهيذ السىة الرابعة 3

. ابتدائيهف التعميـ 

 الدراسة دافهأ: ثالثا

تهدف الدراسة الحالٌة إلى الكشف عن مدى فعالٌة المعالجة البٌداغوجٌة فً التقلٌل من األخطاء 

اإلمالئٌة والنحوٌة لدى تالمٌذ السنة الرابعة من التعلٌم االبتدائً، بهدف الوصول إلى تحسٌن 

 :مخرجات العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة؛ وإلى جانب ذلك تهدف الدراسة إلى

 .في هتكسط التحصيؿ عمِ االختبار الهعد في الدراسة الحاليةبيف الجىسيف فركؽ اؿ التعرؼ عمِ ػػػػػ 1

فركؽ بيف التالهيذ الهعيديف كالتالهيذ غير الهعيديف في هتكسط التحصيؿ عمِ اؿالتعرؼ عمِ  ػػػػػ 2

 .االختبار الهعد في الدراسة الحالية

لهعالجة البيداغكجية في التقميؿ هف األخطاء اإلهالئية كالىحكية لدل تالهيذ ا التعرؼ عمِ فعالية ػػػػػ 3

 .ابتدائيهف التعميـ السىة الرابعة 

ىمية الدراسة أ: رابعا

 :تتجمِ أٌهية ٌذي الدراسة هف خالؿ الهكضكع الذم تتىاكلً كيبرز ذلؾ هف خالؿ
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 تزكيد الهعمهيف كالعاهميف في الحقؿ التربكم بأٌهية حصص الهعالجة البيداغكجية، كحتهية  .1

 .اختالفٍا عف الحصص التعميهية األخرل هف خالؿ إتباع طرؽ تعميـ تعتهد عمِ هبدأ تفريد التعمـ

شعار الهتعمـ  .2  هحاكلة تىبيً الهعمهيف إلِ أٌهية رصد الخطأ في العهمية التعميهية التعمهية، كا 

 .بً، كاالىطالؽ هىً لبىاء هعارؼ صحيحة كأخرل الحقة

 .تسميط الضكء عمِ فعالية الهعالجة البيداغكجية في التقميؿ هف األخطاء اإلهالئية كالىحكية .3

 فتح الهجاؿ أهاـ الباحثيف إلجراء الهزيد هف الدراسات تتعمؽ بدكر الهعالجة البيداغكجية في  .4

 .هكاد أخرل لتحسيف فعالية هخرجات العهمية التعميهية التعمهية

اختيار الموضوع وأسباب دواعي : خامسا

 :ٌىاؾ هجهكعة هف األسباب دفعت الباحثة لمقياـ بالدراسة الحالية هف بيىٍا ها يمي

  هف 2016البكالكريا لسىة اهتحاف شٍادة ىتائج الهتعمقة بحصائيات ها تكصمت إليً بعض اإل .1

كجكد أخطاء إهالئية ارتكبٍا الههتحىكف، كالتي يرجع زهف تعّمهٍا كاكتسابٍا إلِ هرحمة التعميـ خالؿ 

 . االبتدائي

 الهتغيرات الهتعمقة بالدراسة الحاليةتىاكلت التي   ػػػػػػعمِ حد عمـ الطالبةػػػػػػ دراسات اؿ قمة  .2

 .خاصة في هرحمة التعميـ االبتدائي

  ارتكاز البحكث الهتعمقة بزهف التعمـ األكاديهي في هعظهٍا عمِ التحصيؿ بصفة عاهة أك  .3

. في هادتي القراءة كالرياضيات بصفة خاصة
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 هحدودنطاق البحث و: سادسا

بتدائي بهدارس بمدية سيدم لخضر بكالية هف التعميـ االتالهيذ السىة الرابعة : من حيث العينة

. هستغاىـ

  .2016/2017 السىة الجاهعية خالؿ الدراسة األساسية لمبحث ةجرم الباحثتس: من حيث الزمان

  .ببمدية سيدم لخضر بكالية هستغاىـسيتـ إجراء البحث الحالي : من حيث المكان

: سيسعِ البحث الحالي لتحقيؽ األٌداؼ التالية: من حيث األىداف

 .في هتكسط التحصيؿ عمِ االختبار الهعد في الدراسة الحاليةبيف الجىسيف فركؽ اؿ التعرؼ عمِ ػػػػػ 1

فركؽ بيف التالهيذ الهعيديف كالتالهيذ غير الهعيديف في هتكسط التحصيؿ عمِ اؿالتعرؼ عمِ  ػػػػػ 2

 .االختبار الهعد في الدراسة الحالية

 ػػػػػ التعرؼ عمِ فعالية الهعالجة البيداغكجية في التقميؿ هف األخطاء اإلهالئية كالىحكية لدل تالهيذ 3

. بتدائياالالسىة الرابعة هف التعميـ 

ستقـك الباحثة في الجاىب التطبيقي هف البحث بتطبيؽ اختبار تحصيمي هعّد : من حيث أدوات البحث

. لقياس األخطاء اإلهالئية كالىحكية

  األساسية لمدراسة لممفاىيمالتعاريف اإلجرائية: سابعا

هدل األثر الذم يهكف أف تحدثً حصة الهعالجة البيداغكجية في التقميؿ هف األخطاء  :فعاليةال

 .اإلهالئية كالىحكية لدل تالهيذ السىة الرابعة ابتدائي
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كتعرؼ إجرائيا بالفركؽ في إجابات تالهيذ السىة الرابعة هف التعميـ االبتدائي عمِ أداة الدراسة الحالية 

 .قبؿ كبعد إجراء حصة الهعالجة البيداغكجية

تىظـ خالؿ األسبكع لفائدة التالهيذ الذيف يظٍركف صعكبات  ٌي حصص :المعالجة البيداغوجية

كفي اكتساب تعميهات ضركرية لبىاء تعمهات جديدة  ،في استيعاب بعض الهفاٌيـ الهدركس

 . الحقة

التالهيذ الذيف يظٍركف صعكبات في استيعاب ٌـ  :التالميذ المعنيون بحصص المعالجة البيداغوجية

 . (الفاعؿ، الهبتدأ كالخبر) كالقكاعد الىحكية (التاء الهفتكحة كالتاء الهربكطة)اإلهالء 

كالتالهيذ الهعىيكف بحصة الهعالجة البيداغكجية في الدراسة الحالية ٌـ الهتحصمكف عمِ هعدؿ أقؿ هف 

 . عمِ االختبار التحصيمي الهعّد لقياس األخطاء اإلهالئية كالىحكية5/10

 كيعبر قكاعد اإلهالء في الكتابة العربية،عجز التمهيذ عمِ تطبيؽ ها يعّبر عف  :األخطاء اإلمالئية

ك هكجكد في برىاهج السىة الرابعة  عىً في الدراسة الحالية بها يشهؿ التاء الهربكطة كالتاء الهفتكحة ٌك

 .بتدائيهف التعميـ اال

عجز التمهيذ عمِ تطبيؽ القكاعد الىحكية في الكتابة العربية كيعبر عىً  ها يعّبر عف: األخطاء النحوية

ك هكجكد في برىاهج السىة الرابعة هف التعميـ  في الدراسة الحالية بها يشهؿ الفاعؿ كالهبتدأ كالخبر ٌك

.االبتدائي



 

 

 

 :الفصل الثاني

 المعالجة البيداغوجية
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:  تمييد

لقد بادرت كزارة التربية الكطىية إلِ تخصيص حصص الهعالجة التربكية في عدة هراسيـ لسّد العجز 

عىد بعض التالهيذ حرصا هىٍا عمِ تحقيؽ هبدئي تكافؤ الفرص كالفركؽ الفردية؛ كاعترافا هىٍا أف 

لمهتعمـ حاجات، هيكؿ كرغبات ال بد هف الكقكؼ عميٍا كتىهيتٍا في كضع يجعمً هحكر العهمية 

 .التعميهية التعمهية

 :تعريف المعالجة البيداغوجية: أوال

I. مفيوم المعالجة: 

أبك ىصرم ). داكاي، األهر هارسً، زاكلً: ، الهريض"هعالجة كعالجا"هشتقة هف الفعؿ عالج: لغة .1

 (362: س.كقبيعة كحسف، د

 .هف خالؿ الهفٍـك المغكم ىرل أف الهعالجة تعىي الهداكاة لمهريض كالهصاب

 تغيير أكجً الهعمكهات لجعمٍا أكثر هالئهة لألٌداؼ :  اصطالحاهعالجة يقصد باؿ:اصطالحا .2

 .(138 :س.آيت هٍدم، د )الهعرفية أك السمككية أك الكجداىية الهراد تحقيقٍا عف طريؽ  التعمـ

ا  كهصطمح الهعالجة يستعهؿ عادة لمكالـ عف هعالجة الهعمكهات في الدهاغ، كذلؾ بتشفيٌر

كاسترجاعٍا كربطٍا بهعمكهات أخرل عف اإلدراؾ الحسي، كالتعّمـ، كالتذكر، كالتفكير، كحؿ الهشكالت، 

 (.192: 2012أبك الديار كالبحيرم كهحفكظي،  ).الحسية-كالقياـ بالعهميات الحركية

II.  البيداغوجيامفيوم :

 في داللتٍا المغكية، تٍذيب الطفؿ كتأديبً كتأطيري ( La pedagogie)تعىي البيداغكجيا  :لغة .1
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، كتدؿ أيضا عمِ التربية (Pedagogue)كتككيىً كتربيتً، كقد تعىي الذم يرافؽ الهتعمـ إلِ الهدرسة 

العاهة، أك فف التعميـ، أك فف التأديب، أك فف ىظرية التربية التي تىصب عمِ جهيع الطرائؽ 

 ( 8: 2015حهداكم،).كالتطبيقات التربكية التي تهارس داخؿ الهؤسسة التعميهية

 هجهكعة الكسائؿ الهستعهمة لتحقيؽ " بأىٍا تعرؼ البيداغكجيا في الهعجـ التربكم: اصطالحا .2

 :س.يت هٍدم، دآ)" التربية، أك ٌي طرؽ التدريس كاألسمكب أك الىظاـ الذم يتبع في تككيف الفرد
101) 

كاف لفظ البيداغكجيا يطمؽ قديها عمِ عمـ التربية، كال تزاؿ بعض المغات (:  عمـ التربية)البيداغكجيا

 (77: 1984أبك حطب كفٍهي،  ).األكربية تحتفظ بً كالفرىسية كاأللهاىية

  « Durkheim »يعتبر دكركايـ " :(5: س.، دحكيـ)أكرد في ىدكة تربكية بعىكاف بيداغكجيا الخطأ 

البيداغكجيا بهثابة الىظرية التطبيقية لمتربية، كتعىي عمـ تربية األطفاؿ، كعىد هقارىتٍا بالتربية 

فالبيداغكجيا تكحي بتكجيً الطفؿ، أها التربية فتٍتـ كذلؾ بالتكجيً كلكىٍا تتحدد عمِ هستكل الههارسة 

فالبيداغكجيا ٌي دراسة التربية باعتهاد هىٍج يتأسس عمِ الكصؼ كالتحميؿ ، كالتطبيؽ كتككيف الطفؿ

كالتشخيص كالتجريب هف أجؿ استخالص قكاىيف كحقائؽ تهكف الهربي هف فٍـ الظكاٌر التربكية 

ا في تىشئة األفراد  ".كتكجيٍٍا  كاستثهاٌر

  دليال قكيا عمِ تعقدـ تقد أىٍا الهالحظ هف ٌذي التعاريؼأف  (6- 5: 2010)يرل تعكيىات ك

ا، ليست في كاقع األهر أىٍا االعتقاد إلِكصعكبة ضبط هفٍكهٍا، هها يدفع دائها " البيداغكجيا"  كغيٌر

سكل كجٍات ىظر في تحديد هفٍـك البيداغكجيا لذا هف الصعب تعريؼ البيداغكجيا تعريفا جاهعا 

 بسبب تشابكٍا كتداخمٍا هع هفاٌيـ ، كهاىعا، بسبب تعدد كاختالؼ دالالتٍا االصطالحية هف جٍة
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ىظر التي تهيز في اؿ كلٍذا االعتبار، ىأخذ بكجٍة ؛ هجاكرة لٍا هف جٍة أخرلأخرلكحقكؿ هعرفية 

ها" بيداغكجيا"لفظ  : بيف استعهاليف يتكاهالف فيها بيىٍها بشكؿ كبير ٌك

 ىٍا حقؿ هعرفي، قكاهً التفكير في أٌداؼ كتكجٍات األفعاؿ كاألىشطة الهطمكب ههارستٍا في أ . أ

 .كضعية التربية كالتعميـ،عمِ الطفؿ كالراشد

ا كؿ هف الهدرس كالهتعمهيف أ . ب  ىٍا ىشاط عهمي، يتككف هف هجهكع الههارسات كاألفعاؿ التي يىجٌز

 .داخؿ الفصؿ

ٌذاف االستعهاالف هفيداف في التهييز بيف ها ٌك ىظرم في البيداغكجيا، كها ٌك ههارسة كتطبيؽ 

 .داخؿ حقمٍا

العمـ الذم يتىاكؿ التربية في أبعادٌا : " (8":أ"2015)كيعرفٍا حهداكم في كتابً البيداغكجيا اإلبداعية

الفيزيائية كالثقافية كاألخالقية، أك يدؿ عمِ هجهكعة هف العمـك التربكية الىظرية كالتطبيقية، كعمـ الىفس 

التربكم، كعمـ االجتهاع التربكم، عمـ التخطيط التربكم، كعمـ االقتصاد التربكم، كفمسفة التربية، 

 ...".كالديداكتيؾ

III. المعالجة البيداغوجية :

تعىي تدارؾ الىقص لدل الهتعمهيف بعد " الهعالجة البيداغكجية بأىٍا  (21: 2010)يعرؼ هحهد بكىكة 

عهميتي التقييـ كالتشخيص، تىظـ حصص الهعالجة البيداغكجية خالؿ األسبكع لفائدة التالهيذ الذيف 

يظٍركف صعكبات في استيعاب بعض الهفاٌيـ الهدركسة كفي اكتساب تعميهات ضركرية لبىاء 

 ".تعمهات جديدة الحقة

فعؿ تصحيحي لمتعثرات التي قد تظٍر لدل الهتعمهيف أثىاء عهمية كتعرؼ الهعالجة البيداغكجية بأىٍا 

ا مالتعمـ، كترتكز عمِ تشخيص كاضح لٍذي الصعكبات كالتعثرات كاألسباب الت  أدت إلِ ظٍكٌر
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حثركبي، ).لتحديد أفضؿ السبؿ الكفيمة لعالجٍا كبالتالي فٍي تككف دائها اهتداد ألىشطة تعّمهية سابقة

2012 :333) 

الهعالجة البيداغكجية بأىٍا جٍاز بيداغكجي يتـ  (10: 2013)في حيف يعرؼ الحسف بكاجالبف 

كيبىِ عمِ بياىات يستخرجٍا الهصحح هف هىتكج الهعمهيف، قصد كضع خطة . بطريقة بعدية

 .لمهعالجة

كتضـ الهعالجة البيداغكجية جهمة هف األىشطة البيداغكجية الهىدهجة كالتي تٍدؼ إلِ حصكؿ التعمـ 

لدل جهيع التالهيذ أك هعظهٍـ بشكؿ عادم إلِ تقديـ تعمـ فردم كقائي هالئـ لمىقص الذم يتـ 

اكتشافً خالؿ الهراقبة الهستهرة، حتِ يتهكف التالهيذ جهاعات كأفراد هف تحقيؽ األٌداؼ الهرسكهة 

 (29: 2015زهرة،).حسب إهكاىاتٍـ كحسب هتطمبات الهستكل الدراسي الذم يكجدكف فيً

كتتضهف الهعالجة البيداغكجية العهميات التي يهكف أف تقمص هف الصعكبات كالىقائص التي يعاىي 

هىٍا الهتعمهكف قبؿ كصكلٍـ إلِ اإلخفاؽ، كتعرؼ أيضا عمِ أىٍا ىشاطات تعميهية تقدـ لمتالهيذ 

ا التقكيـ، كتتـ الهعالجة هف خالؿ  : بٍدؼ استدراؾ الىقائص التي أظٌٍر

بيداغكجيا )تقييـ الصعكبات كالىقائص التعميهية، تحميؿ األسباب، اعتهاد كسائؿ تسٍيمية، جهاعية - 

 (36. 2016. بف يحي كبف صالح)(. بيداغكجيا الفكارؽ)فردية  -  (الجهاعة

كلقد جاء في الهىشكر هف األهيف العاـ لهفتشية التربية كالتعميـ االبتدائي إلِ هديرم التربية كهفتشي 

التربية الكطىية كهديرم الهؤسسات التعميهية بعىكاف ىظاـ الدعـ البيداغكجي الهكجً لتالهيذ أقساـ 

أف ىشاطات الهعالجة يجب أف تسهح لمتالهيذ بالتغمب عمِ العكائؽ التي  "(5 ػػػػػ 4: 2010)االهتحاىات

تكاجٍٍـ بغية تفادم التفاكت بالىسبة لمتدرج الهعتهد ألجؿ هجهكعة تالهيذ القسـ ككذا تحقيؽ التحسف 

حسب طبيعة الىقائص كالصعكبات الهالحظة في كضعيات التعمـ كالتقكيـ، يتـ جهع التالهيذ هف 
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األجؿ األخذ بيدٌـ كتقديـ هساعدة فردية لٍـ أك بهراعاة أىهاط ٌذي الحاجات في إطار كضعيات 

هكاىياتٍـ  . هكيفة تتهاشِ هع حاجاتٍـ كا 

 الفرق بين االستدراك والدعم والمعالجة: ثانيا

ٌي هتهايزة هف حيث الهعىِ إلِ أىٍا تصىؼ في ىفس  (الهعالجة- الدعـ-االستدراؾ)إف هصطمحات 

 .البيداغكجيا التي تٍدؼ إلِ الىٍكض بالهتعمـ هف كافة العكائؽ كالصعكبات التي تقؼ أهاـ تعمهاتً

االستدراؾ بأىً ىشاط تربكم هكجً لفئة قميمة هف التالهيذ يعاىكف  "(28: 2008)حيث تعرؼ هرادسي 

ك عبارة  ـ الدراسي، ٌك عجزا ظرفيا في الهكاد األساسية لمحد هف الصعكبات الهدرسية التي تعرقؿ هساٌر

عف عالج هشخص يقدـ لمتمهيذ الذم يعاىي ضعفا في هادة هعيىة هف الهكاد الرسهية قصد إلحاقً 

ذا لمتقميؿ هف الفركؽ التحصيمية  ".بالهستكل العاـ لمقسـ ٌك

ي هجهكعة   كيدخؿ الدعـ كهفٍـك تربكم، ضهف بيداغكجيا خاصة يصطمح عميٍا بيداغكجيا الدعـ، ٌك

هف الكسائؿ كالتقىيات يهكف إتباعٍا داخؿ القسـ لتالقي ها قد يعترض بعض التالهيذ هف صعكبات 

زهاـ كبف عاهر ).تعميهية كتحكؿ دكف إبراز الكفاءات الحقيقية لدعهٍـ كالتعبير عف اإلهكاىات الفعمية

 (468: س.كطاع اهلل، د

الدعـ التربكم بأىً استراتيجية هف العهميات كاإلجراءات التي تتـ في . (28: 2015)كتعرؼ زهري 

حقكؿ ككضعيات هحددة كتستٍدؼ الكشؼ عف التعثر الدراسي لتشخيص أسبابً كتصحيحً هف اجؿ 

تقميص الفارؽ بيف الٍدؼ الهىشكد كالىتيجة الهحققة كتضـ ٌذي اإلستراتيجية حقكؿ الدعـ كعهمياتً 

 .(التقكيـ، تشخيص التعثر، تصحيح التعثر)

 :فيها يمي (الهعالجة-االستدراؾ-الدعـ) كهف خالؿ التعاريؼ يظٍر الفرؽ بيف الهصطمحات 
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 الدعـ البيداغكجي يرافؽ التعمـ كيٍدؼ إلِ تقميص الفارؽ بيف الٍدؼ الهىشكد كالىتيجة الهحققة ألىً 

ك يكجً لتحسيف الىتائج الهدرسية كدعـ هكتسبات  ال يىتظر حتِ يحصؿ التأخر ليتـ التدخؿ، ٌك

 .التالهيذ كترقية أدائٍـ هف خالؿ التدرب عمِ كضعيات تقييهية كها يٍتـ بكيفية دهج هعارؼ الهتعمـ

ككمهة استدراؾ بهفٍكهٍا العاـ تدؿ عمِ تأخر يىبغي إزالتً، أك إخفاؽ أكلي أك فشؿ يىبغي تصحيحً 

كيككف ذلؾ بدرس أك اهتحاف استدراكي لمىقاط الكاجب استدراكٍا كالٍدؼ هف ذلؾ ٌك التعكيض السريع 

 (3: 2014بالعيد كصالحي، ).لذلؾ الضعؼ الهالحظ هع هجهكعة هف التالهيذ

أّها الهعالجة فٍي جٍاز بيداغكجي يعّدي الهدرس لتدارؾ الىقص الهالحظ لدل الهتعمهيف بعد عهميتي 

التقييـ كالتشخيص يشهؿ هجهكعة هف الترتيبات البيداغكجية لتسٍيؿ تعمـ التالهيذ يىبغي أف تتـ 

الهعالجة التربكية بطرؽ بيداغكجية هالئهة بإهكاىٍا هساعدة التالهيذ الهعىييف هف تجاكز الصعكبات 

كذلؾ هف خالؿ تكييؼ طرؽ التدخؿ كتشخيص هكاطف الضعؼ الستدراكٍا كالمجكء إلِ تفريد التعمـ 

 https://youtu.be/-VZo-f-IRe4( 2015بف شٍرة، ). عىدها يككف ذلؾ ههكىا

االستدراؾ يتكجً إلِ الفئة : "الفرؽ بيف الهصطمحات الثالثة كها يمي (29: 2012)كيظٍر بكىكة 

البطيئة في كتيرة التعمـ هقارىة بهستكل القسـ، كذلؾ برسـ هخطط لبمكغ ٌدؼ إلحاؽ الهتخمفيف 

بالزهالء كيككف االستدراؾ بدرس أك اهتحاف لىقاط كجب استدراكٍا، أها  (االستدراؾ-التعمـ-التعميـ)

ك  الدعـ يتكجً إلِ القسـ بكاهمً هركزا عمِ التعمهات غير الهستكعبة هف طرؼ هجهكع الهتعمهيف ٌك

يعهؿ عمِ عدـ اىتظار حصكؿ التأخر ليتـ التدخؿ بالدعـ، كالدعـ يعهؿ عمِ بمكغ الٍدؼ الهحدد 

كالهؤشر الرسـك لبمكغ عتبة الىجاح، كعميً فالهعالجة أشهؿ كأكسع كأعـ في جاىبٍا البيداغكجي العاـ، 

-ككؿ هف الدعـ كاالستدراؾ إىها ٌك عالج لمىقائص هٍها كاف ىكعٍا كفي أم هستكل كاىت، التعميـ 

 ".الهعالجة- التعمـ 
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 حصص المعالجة البيداغوجية:  ثالثا

بأف حصص الهعالجة ٌي حصص هقررة لجهيع الهستكيات التعميهية  (338: 2012)يرل حثركبي 

هكّجٍة لفئة هشخصة هف تالهيذ  (الغة األجىبية- الرياضيات-المغة العربية)في هكاد التعّمـ األساسية 

القسـ الكاحد، أك الهستكل الدراسي الكاحد، تستٍدؼ تدارؾ الىقائص في البىاء الهفاٌيهي أك تجاكز 

 دقيقة، تدهج 45: الصعكبات التي تعيؽ التحكـ في أدكات التعّمـ، كالزهف الههىكح لمحصة الكاحدة ٌك

حصص الهعالجة البيداغكجية كجكبا في التىظيـ التربكم لمهؤسسة كالتكزيع األسبكعي لمهدرسيف، 

 :كتككف في ىٍاية الفترة الصباحية أك الهسائية، تحّدد حصص الهعالجة البيداغكجية عمِ الىحك التالي

 يكضح حصص الهعالجة البيداغكجية(: 01)الجدول رقم 

 5، 4: السىكات 3، 2، 1: السىكات

 .المغة العربية-

 .الرياضيات-

 .المغة العربية-

 .الرياضيات-

 .المغة األجىبية-

 :المعنيون بحصص المعالجة البيداغوجية: رابعا

تىظـ حصص الهعالجة خالؿ األسبكع لفائدة التالهيذ الذيف يظٍركف صعكبات في بعض الهفاٌيـ 

الهدركسة في اكتساب تعمهات جديدة الحقة، كيصىؼ الفريؽ التربكم لهدرسة هحهد عاللي بف 

 :الهعىيكف بحصص الهعالجة كها يمي (14: 2016)عهر

I.  الهتأخركف دراسّيا أم الذيف يتهيزكف ببطء في اكتساب الهفاٌيـ كالهعارؼ كالهٍارات كقد يككف 
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ذلؾ راجع إلِ ثقؿ أك صعكبة الهحتكيات ذاتٍا، أك سبب أساليب التدريس الهجّردة، أك إلِ الغيابات 

 .الهتكررة كاكتظاظ األقساـ

II.  ـ الذيف يقعكف في ثغرات كأخطاء أثىاء عهمية الّتعمـ عىد هجابٍتٍـ  الهتعثركف دراسّيا ٌك

لهختمؼ كضعيات التقكيـ، كقد يككف ذلؾ راجعا إلِ خمؿ في بىاء أك تكظيؼ الهفاٌيـ أك الهعارؼ 

الهكتسبة أك بسبب ىقص الهعارؼ أك ضعؼ القدرة عمِ الّتذكر، أك عدـ اهتالؾ هىٍجيات كطرائؽ 

 .الهشكمة- الحّؿ لمكضعيات 

 :  الفئة الهستٍدفة  بػػhttps://youtu.be/-VZo-f-IRe4 ( 2015. بف شٍرة)كيحدد 

عهمية إحصاء ىسب االكتساب كأسهاء الهتعمهيف هف خالؿ الهالحظة الكاعية داخؿ القسـ  .1

 .ضهف كؿ هراحؿ الدرس

 .ىتائج الفركض كاالختبارات كأىشطة اإلدهاج .2

 (...الخط، إهالء، تعبير كتابي، تهاريف كتابية)طريقة القراءة كالكتابة .3

 .اإلٌهاؿ الدائـ في الكاجبات .4

 . اإلتكالية عمِ الزهالء في حؿ الكاجبات .5

كيصىؼ هفتش التربية الكطىية هحهد الصالح حثركبي في كتابً الدليؿ البيداغكجي لهرحمة التعميـ 

أف الهعىييف بحصص الهعالجة ٌـ التالهيذ الذيف أظٍر التقكيـ بهختمؼ  (339: 2012)االبتدائي

ىجازاتٍـ سكاء كاىت الشفٍية أك الهكتكبة لـ تبمغ بعد الهستكل الهطمكب هف  أشكالً أف أداءاتٍـ كا 

 .(المغة الفرىسية- الرياضيات-المغة العربية)التحكـ في المغات األساسية 
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 : العوامل المسببة في ظيور صعوبات التعمم المعنية بالمعالجة البيداغوجية:خامسا

ا هف  كجكد الصعكبات في التحصيؿ الدراسي ٌك ىتاج عكاهؿ هتعددة هتداخمة تتفاكت في ىكعٍا كتأثيٌر

ا بالعيد  حالة إلِ أخرل كبعض ٌذي العكاهؿ كقتي كعارض، كبعضٍا اآلخر دائـ، كهف كيبرٌز

 :في ها يمي (04: 2014)كصالحي

I. تتهثؿ في اىخفاض ىسبة الذكاء كضعؼ في الذاكرة، كحسية كضعؼ السهع أك : عوامل عقمية 

 .البصر كالعاٌات هثؿ صعكبة الىطؽ أك عيكب الكالـ

II. تتهثؿ في إٌهاؿ في أداء الكاجبات، عدـ االىتباي داخؿ : عوامل شخصية تتعمق بالتمميذ

 القسـ، 

 .اىخفاض الدافعية لمتعمـ

III. تتهثؿ في طريقة تدريس الهعمـ، عدـ التكيؼ هع الجك االجتهاعي الهدرسي: عوامل مدرسية. 

IV. تتهثؿ في عدـ تكفير الجك الهىاسب لمهراجعة في البيت، الحرهاف الثقافي :عوامل أسرية  

 .كاالقتصادم

 :تحديد األخطاء وصعوبات التعمم: سادسا

أىً بكاسطة التقكيـ التككيىي أك التحصيمي كالتشخيص يتـ تحديد  (311: 2012) يرل يعقكبي 

 :األخطاء كصعكبات التعمـ كها يمي

I. أف الهعمـ يقـك في بداية الدرس بتشخيص الهىطمقات، كيقـك أثىاءي :أثناء التقويم التشخيصي  
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لتشخيص هدل هتابعة التمهيذ لسيركرة الفعؿ التعميهي، كيقـك في ىٍايتً لتشخيص الهىتكج لذا فإف 

عهميات التقكيـ التعميهي الثالثة ٌي عهميات تشخيصية بالدرجة األكلِ، فٍك يقـك بهراجعة عاهة حكؿ 

ـ بٍذي الهراجعة يقكهكف بثالث عهميات  : هكتسبات التالهيذ، ٌك

ا لدل التالهيذ .1  .استرجاع كتحييف الهعارؼ كالهٍارات كالقدرات التي يفترض تكافٌر

 .عهمية تصحيح لٍذي الهكتسبات لها يطرأ عمِ فٍهٍا هف تأكيؿ خاطئ .2

 .عهمية تعزيز كتثبيت إلِ درجة التحكـ فيٍا هف خالؿ تهاريف تطبيقية .3

 :أىً هف خالؿ التشخيص يتـ ها يمي (342-341: 2012)ك يرل حثركبي 

 تحديد التالهيذ الذيف يكاجٍكف صعكبات في حؿ الهشكالت التّعمهية أك كقعكا في أخطاء عىد  .1

 .أداء هٍاـ أك في إجاباتٍـ ثغرات أك ىقائص

 تحميؿ الهعمكهات كالىتائج كالهالحظات الدقيقة لمكقكؼ عمِ األسباب التي تكهف كراء  .2

 .الصعكبات كاألخطاء كالثغرات

 تصىيؼ األخطاء كالصعكبات التّعمهية حسب األىكاع كاألسباب كفي ٌذا اإلطار يجب أف يفٍـ .3

الخطأ عمِ اىً إشارة تكشؼ عف هستكل تحكـ الهتعمـ في الكفاءات الهستٍدفة، كلذلؾ يجب أف ىستهد 

هىً أم خطا أقصِ ها يهكف هف الهعمكهات التي تستغؿ في عهمية الهعالجة كذلؾ بالقضاء عمِ 

 .األسباب العهيقة التي أىتجتً
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قبؿ .كهف أٌـ كظائؼ التقكيـ التشخيصي تهكيف الهعمـ هف الكقكؼ عمِ الصعكبات كالعراقيؿ 

. بداية الفعؿ التعميهي، التي يعاىي هىٍا الهتعمـ كتعكؽ تعمهً كالتي تقتضي عىاية آىية خاصة

 (311: 2012يعقكبي، )

II. أّف الّدرس يقّسـ إلِ هجهكعة  (315 ػػػ 314: 2012)يرل يعقكبي : أثناء التقويم التكويني 

هف هراحؿ يسعِ الهعمـ هف كرائٍا تجزئة ٌدؼ الدرس الخاص إلِ هجهكعة أٌداؼ كسطية أك هرحمية 

يراعِ فيٍا التبسيط كالتراتبية، ٌذا التجزمء يسهح لً بضبط عهمً كالسير فيً بخطِ كئيدة لكىٍا ثابتة، 

إذ ال يىتقؿ هف هرحمة إلِ أخرل إال بعد التأكد هف تهكف تالهيذي هف الهعارؼ كالهٍارات الهرصكدة، 

ذا التقكيـ الهرحمي ٌك بهثابة ىظاـ ضابط يتيح لمهعمـ كالهتعمـ كميٍها تصحيح سيركرة الفعؿ  ٌك

الديداكتيكي عف كثب، كها يتيح لكميٍها قياس درجة التحكـ في الفعؿ التعميهي، إذ ٌك بهثابة تغذية 

 :راجعة بالىسبة

 قدرتً ككفاءتً في التخطيط كالتىظيـ كالتىفيذ، كهدل ىجاعة الطرائؽ كاألىشطة كالكسائؿ :لممعمم. 1

 .الهكظفة لٍذا القصد

 قدرتً عمِ التحصيؿ كاإلدراؾ كعمِ هسايرة البىاء الهعرفي، كتجاكزي لمصعكبات التي قد :لممتعمم. 2

 .تحكؿ دكىً كدكف الفٍـ كقدرة االستعهاؿ

كفي األخير ىذكر أف الغرض هف التقكيـ التككيىي ال يعىي هىح ىقطة لمهتعمـ بؿ يعىي التعرؼ عمِ 

الثغرات كالصعكبات كالهعكقات كاآلثار السمبية هف حيث الفٍـ كاالستيعاب كقدرة االستعهاؿ، التي 

ا التقكيـ هف أجؿ تصحيحٍا كالتصدم لٍا قبؿ تفاقهٍا  .أفرٌز
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أثىاء )أف أثىاء بىاء التعمهات أك عىد هرحمة استثهار الهكتسبات  (341: 2012)في حيف برل حثركبي

بكاسطة أسئمة شفٍية أك كتابية، كضعيات إدهاجية،  (/ ...كحدة/ الحصص العادية أك في ىٍايتٍا

اختبارات، كاجبات هىزلية، الهالحظات الدقيقة لىشاطات الهتعمهيف كتفاعمٍـ، كفي ٌذا الهقاـ يهكف 

 .تكظيؼ بعض شبكات الهالحظة الخاصة بصعكبات العمـ

 أنماط المعالجة البيداغوجية: سابعا

 :ثهة أىهاط هف الهعالجة تتركب هف الهعالجة البسيطة إلِ الهعالجة الهركبة كىذكر هىٍا ها يمي

I. كها يأتي (3: س.د )يحددٌا صدقاكم : المعالجة التي تعتمد عمى الّتغذية الراجعة: 

 .هعالجة تقـك عمِ تصحيح الهتعمـ في الحيف .1

 هعالجة تقـك عمِ قياـ الهتعمـ بالّتصحيح الذاتي باعتهاد الحؿ الذم يقدهً الهّدرس أك أداة  .2

 (...الكتاب الهدرسي أك بطاقة الحؿ الذاتي، أك شبكة تصحيح)تساعد عمِ الحؿّ 

 تصحيح الهدرس أك )هعالجة تقـك عمِ هقارىة التصحيح الذاتي بتصحيح يقدهً طرؼ آخر  .3

 .(..تصحيح هتعمـ آخر

 :إلِ أف الهعالجة بكاسطة التغذية الراجعة تتـ بػ (344: 2012)كيشير حثركبي 

 هراجعة جزء هف هحتكيات هادة هعيىة. 1

  (تهاريف تطبيقية)اىجاز أعهاؿ هكهمة حكؿ الهادة هكضكع الصعكبة. 2

 .هراجعة هكتسبات الهتعمـ السابقة التي يهتمكٍا بعد إعادة تعمـ سابؽ. 3

II. ا صدقاكم : المعالجة التي تعتمد عمى اإلعادة واألعمال اإلضافية  :كها يمي (3س، .د)أبرٌز
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 .هراجعة هضاهيف هجددا هف التعمـ. 1

 .اىجاز تهاريف إضافية. 2

 . هراجعة الهكارد غير الهكتسبة بدعهٍا أك إعادة تعمهٍا. 3

III. ػػػػ أيضا ػػػ  (3. س.د. )كيحددٌا صدقاكم : المعالجة التي تعتمد عمى استراتيجيات تعمم بديمة

 :فيها يأتي

 .اعتهاد طرائؽ تربكية بديمة قصد إرساء الهكارد ذاتٍا. 1

 اعتهاد طرائؽ تربكية بديمة قصد إرساء الهكارد الهتعمقة بهضاهيف هعيىة. 2

 :العالج هف خالؿ تبىي استراتيجية جديدة لمتعمـ فيها يمي (344. 2012)كيصىؼ  حثركبي 

 اعتهاد كضعيات عالج هرتبطة بأىشطة استكشافية بغرض استعادة بعض التعمهات  .1

 .األساسية

 اعتهاد أىشطة التعمـ الٍيكمي عىدها يتعمؽ األهر بتدريب الهتعمـ عمِ تكظيؼ قاعدة،  .2

 .تقىية، طريقة حؿ

 اعتهاد اىشطة إدهاجية إذا ها ارتبطت الصعكبة بقدرة الهتعمـ عمِ تعبئة هكتسباتً داخؿ  .3

 .الكضعية

IV. كيهكف تكضيح ٌذا الىكع هف الهعالجة : المعالجة التي تعتمد عمى تدخل أطراف خارجيين

  :البيداغكجية بالهثاؿ اآلتي
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طمب هف الهتعمهيف حؿ كضعية إدهاجية تتىاكؿ هكضكع الخطبة بتجىيد الهكارد الهكتسبة كبعد تقكيـ 

كثائقٍـ عبر شبكة التقكيـ تبيف لىا أىً يتحقؽ عىدٌـ التحكـ األدىِ في استعهاؿ كسائؿ الهادة قد 

 (3: س.صدقاكم، د).تطمب هىا ذلؾ اقتراح العالج

 :مراحل سير حصص المعالجة البيداغوجية: ثامنا

 :هراحؿ سير حصص الهعالجة البيداغكجية فيها يمي (21: 2012)كيكجز بكىكة 

I. كفي كضعيات التحضير الجيد لمنشاط التعممي التعميمي، والحرص عمى تقديمو وفق مراحل ، 

 .هتىكعة كبكسائؿ ٌادفة

II. كىقصد بً هداكهة عهمية الهراقبة كالهتابعة كالهالحظة بىاءا عمِ :الفحص أو التقويم 

 .الهالحظة لألثر الكتابي كالشفكم لمهتعمـ

III. ا يحدد :التشخيص  فيً تصىؼ اإلجابات، كتردؼ أعهاؿ التالهيذ بهالحظات كىقاط كعمِ إثٌر

 .الهعمـ هكاطف الضعؼ

IV. بعد عهمية التشخيص يحرص الهعمـ عمِ تحديد الفئة التي لـ تستكعب :تحديد الفئة 

 -.لـ تصؿ إلِ الكفاءة الهسهاة كالهقصكدة - الهفاٌيـ

V. كالهقصكد بٍا ضبط حاجة التالهيذ، كتحديد الخمؿ الهشترؾ بيف عىاصر :تشكيل األفواج  

 .الفكج

إلِ أف تككيف األفكاج حسب أىكاع األخطاء كالصعكبات يككف كها  (342: 2012)كيشير حثركبي 

 :يمي
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  كتتككف هف عدد هف الهتعمهيف بيىٍـ قكاسـ هشتركة هف حيث :المجموعة المتجانسة .1

الصعكبات كاألخطاء الهشخصة، أك لديٍـ ثغرات كىقائص هتقاربة تستكجب تخصيصٍـ بأىشطة هعيىة 

 .بىاءا عمِ هتطمبات كؿ هجهكعة

  كتتككف هف هجهكعة هف الهتعمهيف هختمفة هف حيث القدرات :المجموعة غير المتجانسة .2

كهستكيات التحصيؿ، كيعاىكف هف صعكبات تعّمهية هتبايىة كفي ٌذي الحالة يهكف االعتهاد عمِ 

األىشطة التعمهية التي تخدـ الكفاءات الهستعرضة هف قبيؿ طرائؽ كتقىيات حؿ الهسائؿ 

أك االعتهاد عمِ الدعـ الفردم كالذم يتخذ شكؿ إرشادات شفٍية أك هكتكبة يمتـز بٍا .كالكضعيات

الهتعمـ هىفردان، أك تكميفً بإىجاز هٍهة بشكؿ هستقؿ، كذلؾ اىطالقا هف الحاجة الهشخصة سمفا لكؿ 

 .هٍها كاف عدد تالهيذ القسـ (08)هتعمـ، كفي كؿ األحكاؿ يجب أال يتعدل عدد أفراد الهجهكعة

VI. كىقصد بً حصة الهعالجة التي يىبغي أف ُتحضر بعىاية بىاء عمِ :إعداد مذكرات عالجية  

الحاجة الفعمية لكؿ هجهكعة، كذلؾ هف خالؿ إعداد هذكرات عالجية تتضهف  هجهكعة هف الهككىات 

 : فيها يمي (343: 2012)أشار إليٍا حثركبي 

 ضبط األٌداؼ كالكفاءة الهستٍدفة بىاء عمِ صعكبات التعمـ الهحددة كخصكصيات  .1

 .الهتعمهيف

 .تحديد األىشطة كالتدخالت البيداغكجية الهىاسبة، كتقىيات التىشيط .2

 اختيار الكسائؿ كالسىدات الهالئهة لخصكصيات الهجهكعة، كىكع الصعكبات  .3

 (...ىصكص، كسائؿ، عيىات، تقارير، رسكهات)الهستٍدفة بالعالج 
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 .( دقيقة45)تكزيع الكقت الههىكح عمِ هجهؿ األىشطة الهقررة .4

 .تخصيص دفتر خاص بالهعالجة البيداغكجية لتدكف عميً الهذكرة .5

VII. هف خالؿ الكضعيات البىائية الهقدهة بىاء عمِ حاجة الفكج :تقويم مكتسبات المعالجين 

بكىكة، ). الهعالج يسعِ الهعمـ إلِ تقكيـ هكتسباتٍـ لمتأكد هف هدل تحديد الكفاءات القاعدية

2010 :21) 

VIII. كفي ىٍاية الىشاط يحرص الهعمـ عمِ إحصاء الفئة الهستكعبة ليدهجٍا هع :الفئة المستوعبة  

 (21: 2010بكىكة، ). (أىشطة عالجية الحقة)بقية تالهيذ القسـ، كها تبقِ جدير بً أف يخصٍـ 

 كيف وأين تتم المعالجة البيداغوجية؟ ومارىي تقنيات العالج؟: تاسعا

كيفية كهكاف الهعالجة البيداغكجية هع تقىيات العالج فيها  (6 ػػػػػ 5: 2015)بالعيد كصالحي  كيحدد

 :يمي

I. يهكف أف تتـ الهعالجة البيداغكجية كفؽ الطرؽ التالية:كيف تتم المعالجة البيداغوجية : 

 .إذا الحظ الهعمـ بعض الصعكبات الهشتركة لدل أغمبية التالهيذ: جماعيا .1

 .إذا الحظ الهعمـ أف بعض التالهيذ يعاىكف صعكبات هتشابٍة:  ضمن أفواج صغيرة .2

 .إذا استطاع الهعمـ أف يجعؿ كؿ تمهيذ يعهؿ فرديا: عمى مستوى كل تمميذ .3

II. يهكف أف تتـ الهعالجة البيداغكجية داخؿ القسـ أك خارجً: أين تتم المعالجة: 

 .تتـ هف قبؿ الهعمـ كالتالهيذ: في القسم .1

تتـ هف قبؿ الهعمـ ىفسً، كهف هعمهيف آخريف، التمهيذ ىفسً، صديقً، األكلياء، : خارج القسم .2

 .الهختصيف في التربية كعمـ الىفس
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III. تختمؼ تقىيات العالج باختالؼ هستكل كؿ هجهكعة أك العهؿ بالتعاكف أك : تقنيات العالج

 :التعاقد

 يتـ تكزيع التالهيذ إلِ هجهكعات ثالثية أك رباعية حسب : حسب مستوى كل مجموعة .1

الىقائص الهالحظة الهشتركة كيدعِ كؿ تمهيذ إلِ العهؿ الفردم، ثـ هقارىة عهمً بىتائج عىاصر 

 .الهجهكعة

 يجمس تمهيذ هتهيز  هع تمهيذ لـ يهتمؾ بعد الكفاية الالزهة كيساعدي عمِ : العمل بالتعاون .2

 .تجاكز صعكباتً

 كؿ تمهيذ يعقد اتفاؽ هع الهعمـ فيحدد لً ٌذا األخير عددا هف الكضعيات : العمل بالتعاقد .3

ا في كقت هحدد  .إلىجاٌز

 :خالصة

 لمهتعمـ بهتابعة ىشاطً الهدرسي في اآلجاؿ الهحددة بعد استدراؾ ها فاتً بيداغكجية الهعالجة اؿسهحت

كتجدر اإلشارة إلِ أف ها يقـك بً الهدرس خالؿ ، هرض، أك عدـ التركيز، أك السٍكأك بفعؿ غياب 

 ال يعىي هطالبة الهتعمـ أف يتعمـ أك يعيد تعمـ ٌذي الهعارؼ، بقدر ها ٌك العهؿ عمِ لهعالجةحصة ا

ٌذي العهمية تتطمب تكفير الكسائؿ الضركرية ، ك هتقىا لٍا، كهستعّدا الكتساب هعارؼ جديدةقجعؿ

 . قد يعيؽ بىاء تعمهات أك هعارؼ الحقةالالزهة لٍا ليجىب ٌؤالء  فشال هحتهال



 

 

 

 

 

 :الفصل الثالث

بيداغوجيا الخطأ في ظل المقاربة 

بالكفاءات
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 :تمييد

جاء اختيار التدريس كفؽ الهقاربة بالكفاءات كتصكر كهىٍج لتىظيـ العهمية التعميهية هف خالؿ ىظرة  

ف العهؿ بٍذي الهقاربة التربكية إ، ك الخ... كطرائؽ التدريسهىٍاج كهضاهيف البراهججديدة لهحتكيات اؿ

خطة  ؾ التي تعتبر بيداغكجيا الخطأ ؛ التي هف بيىٍايستدعي التحكـ في البيداغكجيات الجديدة

استراتيجية لمتعميـ ك التعمـ، ك تفترض كجكد صعكبات  الخطأأف بيداغكجية تقـك عمِ اعتبار 

 ، كهاديداكتيكية تكاجً الهتعمـ أثىاء القياـ بتطبيؽ التعميهات الهعطاة لً ضهف ىشاط تعميهي هعيف

 . تشير إلِ أٌهية االىطالؽ هف الخطأ بقصد أجؿ الكصكؿ إلِ الهعرفة الصحيحة

تعريف المقاربة بالكفاءات : أوال

I.  المقاربة تعريف

 (48 :2008زايدم، ).تعىي الدىك هف شخص أك هف شيء ها :لغة .1

  ٌي تصكر كبىاء هشركع عهؿ قابؿ لإلىجاز في ضكء خطة Approche: الهقاربة :اصطالحا .2

أك إستراتيجية تأخذ في الحسباف كؿ العكاهؿ الهتداخمة في تحقيؽ األداء الفعاؿ، كالهردكد الهىاسب هف 

حاجي، ).طريقة، ككسائؿ، كهكاف، كزهاف، كخصائص الهتعمـ، كالكسط، كالىظريات البيداغكجية

2006: 15). 

بمكغ  بأىٍا تعىي االىطالؽ في هشركع ها أك حؿ هشكمة أك"  الهقاربة (48: 2008 )تعرؼ زايدمك

غاية هعيىة، كفي التعميـ تعىي القاعدة الىظرية التي تتككف هف هجهكعة هف الهبادئ التي يقـك عميٍا 

  ."إعداد برىاهج دراسي ككذا اختيار استراتيجيات التعميـ كالتقكيـ

http://www.new-educ.com/enseigner-grace-aux-erreurs-des-etudiants
http://www.new-educ.com/enseigner-grace-aux-erreurs-des-etudiants
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تعىي الخطة الهكجٍة لىشاط ها، هرتبط بتحقيؽ أٌداؼ  الهقاربة بأىٍا (60-59 :2009)حهد كيعرؼ أ

: ػ تربكية تحكهٍا جهمة هف العكاهؿ كالهؤثرات تتعمؽ بإستراتيجيةهعيىة، في ضكء 

ي تتهثؿ في الهعطيات الهادية، كالبشرية كالعهمية كالبيداغكجية، :(المنطمقات)المدخالت  . أ   ٌك

 .كبالظركؼ الزهىية كالهكاىية، كالكسط التعميهي عهكها

ي جهمة التفاعالت التي تحدث بيف هختؼ عىاصر العهمية :(العمميات) الفعاليات . ب   ٌك

 .البيداغكجية، الهعمـ، الهتعمـ، الهحتكيات، الطرائؽ، الكسائؿ، البيئة التعميهية

ي ىكاتج التعمـ الهحققة، هف حيث الكفاءات الهتىكعة كفي :(وضعيات الوصول) المخرجات . ت   ٌك

. هختمؼ الهجاالت، كهؤشراتٍا البارزة هف خالؿ كضعيات التقكيـ الهرافقة لعهميات التعميـ كالتعمـ

الهقاربة ٌي الطريقة التي يتىاكؿ بٍا الشخص أك الدارس أك الباحث الهكضكع أك الطريقة كبذلؾ فإف 

ي أساس ىظرم يتككف هف هجهكعة الهبادئ يتأسس عميٍا برىاهج  التي يتقدـ بٍا في الشيء، ٌك

 .(27 :س.المحية، د).دراسي

II. تعريف الكفاءة :

  الههاثمة كالهساكاة في القكة كالشرؼ كالقدرة عمِ األداء افي المغة العربية يقصد بً :لغة .1

كاإلىجاز، كالكؼء، القادر القكم عمِ العهؿ كحسف أدائً، أك عىدها يستغىي أك يحصؿ االستغىاء عف 

 .(99 :2004البصيص، ) .الشيء أك عىدها يستغىي الهتعمـ عف هساعدة هعمهً في هكقؼ ها

الىظير، :  كالكفيء،جازاي: كافأي عمِ الشيء هكافأة ككفاء" جاء في لساف العرب لمعالهة ابف هىظكر ك

ك في األصؿ هصدر، أم ال ،ككذلؾ الكؼء كالكفكء، كالهصدر الكفاءة  كتقكؿ ال كفاء لً، بالكسر، ٌك
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ك أف يككف الزكج هساكيا لمهرأة في  : كالكؼء،ىظير لً الىظير كالهساكاة، كهىً الكفاءة في الىكاح، ٌك

ي كمهة : كالكفاءة لمعهؿ "حسبٍا كديىٍا كىسبٍا كبيتٍا كغير ذلؾ القدرة عميً كحسف تصرفً، ٌك

 .(55 :2009حهد، أ: أكرد في).هّكلدة

  كقد  Compétenceلفظ الكفاءة ذات أصؿ التيىيأف  (56: 2009)يرل أحهد  :اصطالحا .2

 بالكاليات الهتحدة األهريكية بهعاف هختمفة االصطالح كيشكبً الكثير الغهكض 1968ظٍر سىة  

كاالختالؼ، كقد ذكر العديد هف الباحثيف في ٌذا اإلطار أىً يكجد أكثر هف هئة تعريؼ لهفٍـك 

ذا حسب السياؽ الذم يستعهؿ فيً كالذم يٍـ البحث ٌك هفٍـك الكفاءة في  الهجاؿ التربكم  الكفاءة، ٌك

 :كىذكر لذلؾ بعض التعاريؼ

الكفاءة عبارة عف هجهكعة هىدهجة هف القدرات التي تتيح بشكؿ عفكم إدراؾ كضع هف األكضاع 

( 2000ركجرز )" كاالستجابة لً بشكؿ يتهيز بالكجاٌة ىسبيا

قدرة الشخص عمِ التصرؼ بفاعمية في ىهط هحدد هف : "(Perrenoud.P 1989)كيعرفٍا 

". األكضاع، قدرة تستىد عمِ الهعارؼ، كلكف ال تقتصر عميٍا

كالحيازة عمِ الكفاءة يعىي اهتالؾ هعرؼ أك . يقدر الفرد عمِ اىجازي ككذلؾ تعرؼ عمِ تهثؿ ها"

كالفرد الكؼء ٌك هف يثبت هعرفتً، أك الخبير . إجادة ههارسة ذات ىكعية هعترؼ بٍا في هجاؿ هحدد

 .(Dictionnaire de Pédagogie Bordas 1999)"في هيداف ها

 ىشاط هعرفي أك هٍارم يهارس عمِ كضعيات، أك ٌي إهكاىية بالىسبة Compétence: (كفاية) كفاءة

هشكؿ، لمتأكد هف أف التمهيذ -لمتمهيذ لتكظيؼ جهمة هف الهعارؼ الفعمية هىٍا كالسمككية لحؿ كضعية

 .(28 :س.يت هٍدم، دأ).هشكؿ-قد اكتسب كفاءة، فإف الهعمـ يطمب هىً أف يحؿ كضعية
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، كالهٍارات (الحسية_الجسهية )الكفاءة ٌي هجهكعة هف الهٍاراتؼ (16: 2012)كحسب أكحيدة 

ٌارات الكجداىية، يهكف هالحظتٍا كقياسٍا كالحكـ عميٍا بالىجاح أك الفشؿ، فالىجاح يدؿ ـالعقمية، كاؿ

: عمِ كجكد كفاءة، كالفشؿ هؤشر عمِ اىعداهٍا، أك عدـ اكتهالٍا ألسباب قد ترجع إلِ

 .عدـ اكتساب هٍارة أك هٍارات لٍا عالقة هباشرة في بىاء الكفاءة أك الكفاءات الجديدة . أ

 .ىقص االستعدادات كالقدرات الالزهة لتشكيؿ الكفاءة الجديدة في هجاؿ هف الهجاالت . ب

في سياؽ الحديث عف التربية أف هصطمح أك هفٍـك الكفاءة يعىي  (99: 2004 ) البصيصرلكم

التعميـ كالتككيف ، عدـ الغمك كالتصرؼ أثىاء بىاء الهىاٌج التعميهية عمِ العىاية أكثر بهجاؿ الهعارؼ 

الصرفة أك العىاية أكثر بالهجاؿ الكفاءاتي الهٍارم، بقدر ها تعىي إيجاد التكازف بيف االٌتهاـ الهعرفي 

كالكفاءاتي، فاكتساب الهعرفة كالخبرة كالتجربة هآلً تىهية كتحقيؽ الكفاءات الهعبر عىٍا بالغايات 

يزيد عف هائة  إف هفٍـك الكفاءة هعقد جدا، حيث ىجد أكثر أك ها، الهأهكلة كالهىشكدة أك الهقصكدة

. تعريؼ لٍا

لِ السياؽ الذم يستعهؿ فيً، إف جؿ التعاريؼ إف  كيرجع سبب تعدد التعاريؼ إلِ غهكض الهفٍـك كا 

: لـ ىقؿ كمٍا، تتفؽ عمِ أف العىاصر األساسية التي تحدد الكفاءة ٌي

. يىبغي عمِ الكفاءة أف تدهج عدة هٍارات . أ

. تترجـ الكفاءة بتحقيؽ ىشاط قابؿ لمهالحظة . ب

 .يهكف أف تطبؽ الكفاءة في سياقات هختمفة سكاء كاف السياؽ شخصيا أك اجتهاعيا أك هٍىيا . ت
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: تعريف المقاربة بالكفاءات.  3

 :في الكثيقة الهرافقة لهىاٌج التربية البدىية كالرياضية بأىٍا (84: 2003) تعرؼ كزارة التربية الكطىية 

كسابٍا باعتهاد هحتكيات هىطقٍا األىشطة إهقاربة أساسٍا أٌداؼ هعمف عىٍا في صيغة كفاءات يتـ "

طرؽ التكصؿ ) البدىية كالرياضية كدعاهة ثقافية ككذا هكتسبات الهراحؿ التعميهية السابقة، كالهىٍج

. الذم يركز عمِ التمهيذ كهحكر أساسي في عهمية التعمـ (كالعهؿ

ؿ التمهيذ لالستعداد لهكاجٍة تعمهات جديدة  تتحكؿ ٌذي الهكتسبات إلِ قدرات كهعارؼ كهٍارات تٌؤ

ضهف سياؽ يخدـ ها ٌك هىتظر هىً في ىٍاية هرحمة تعمـ هعيىة، أيف يككف ٌذا الىشاط دعاهة 

كها يتضهف التعمـ عهمية شاهمة تقتضي إدهاج هعمكهات عمهية . (تككيف خاص = كفاءة هادية)لٍا

. (تككيف خاص = كفاءة عرضية)كأخرل عهمية تساعد في التعرؼ عمِ كيفيات حؿ الهشاكؿ الهكاجٍة

يعتبر ٌذا الهىٍج التربكم حديثا، إذا ها قكرف بالتعميـ التقميدم الذم يعتهد عمِ هحتكيات هفادٌا 

تعمـ هف حيث تحقيؽ أٌداؼ هصاغة /التمقيف كالحفظ، فهسعِ ٌذي الهقاربة إذف ٌك تكحيد رؤية تعميـ

عمِ شكؿ كفاءات قكاهٍا الهحتكيات، كتستمـز تحديد الهكارد الهعرفية كالهٍارية كالسمككية لتحقيؽ 

. "في ىٍاية هرحمة تعمـ ها (الكفاءة)الهمهح الهىتظر

خصائص الكفاءة :  ثانيا

 :يهكف تحديد خصائص الكفاءة فيها يمي

I. الهعمكهات، الخبرات الهعرفية، السمككيات، ) كالهقصكد بالهكارد: تعبئة وتجنيد مجموعة موارد 

ا الهتعمـ في سياؽ ذم (القدرات، حسف األداء كالهعرفة السمككية ، حيث تشكؿ هجهكعة هدهجة يستثهٌر

 (73 :2013لعزبمي، ) .داللة بالىسبة لً



39 
 

تكظيؼ هجهكعة هف اإلهكاىات كالتي في الغالب ها تككف ٌذي اإلهكاىات خاصة كيقصد بٍا كذلؾ 

ي تعبر عف سمكؾ قابؿ لمهالحظة  بإدهاج الكفاءة، عمها أف الكفاءة تظٍر عىد الهتعمـ بعد التقييـ، ٌك

( 7 :س.بكي، د) .كالقياس

ىها تعتبر كهكرد تضاؼ إلِ هكارد أخرل الكتساب  كعهمية التجىيد ٌذي ال تككف فقط لمهعارؼ كا 

الكفاءة، كفي ٌذا الصدد يهكف التهييز بيف هكارد خارجية التي تتهثؿ أدكات كلكاـز يمجأ إليٍا التمهيذ 

 كهكارد داخمية التي تتهثؿ في الهعمكهات كالهٍارات كالسمككيات كالهكاقؼ مءقصد استعهالٍا لمقياـ بش

 (73: 2013لعزبمي،  ).هيةؿق العبكالقيـ كالهعايير التي تكجً العهؿ هف حيث جكاف

II. إف اهتالؾ التمهيذ هعارؼ كهٍارات كهكاقؼ يبقِ دكف هعىِ إذا لـ تستثهر في : الوظيفة 

كذا  ىشاط أك إىتاج هحفز، أك في حؿ هشكمة تعترضً في الهؤسسة التعميهية أكفي حياتً العاهة، ٌك

تهكىً الكفاءة هف ربط التعمهات بحاجاتً الفعمية كالعهؿ عمِ تمبية ٌذي الحاجات باستقاللية تاهة ككفؽ 

 (73: 2013لعزبمي، ) .كتيرة خاصة

III. إّف تحقيؽ الكفاءات ال :  ذات المجال الواحد من الوضعياتمجموعة االرتباط بخاّصية 

يحصؿ إاّل ضهف الكضعيات التي تهارس في ظّمٍا ٌذي الكفاءة ػػػ كضعيات قريبة هف بعضٍا البعض، 

فهف أجؿ تىهية كفاءة ها لدل الهتعّمـ يتعّيف حصر الكضعيات التي يستدعِ فيٍا تفعيؿ الكفاءة 

أخذ رؤكس األقالـ في كضعيات هختمفة؛ فأخذ رؤكس األقالـ في درس ليست ٌي : الهقصكدة، هثؿ

 .(44 :2015، عهارة)كفاءة أخذ رؤكس األقالـ في اجتهاع 
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تحقيؽ الكفاءات ال يحصؿ إال ضهف الكضعيات التي تهارس فيٍا الكفاءة، يعىِ كضعيات قريبة هف ك

 :2011هعكش،  ).كقريبة هف حياة الهتعمـ هف أجؿ تىهية كفاءاتً (عائمة كضعيات)بعضٍا البعض

55). 

ا في اقتراح حؿ  كتصبح ههارسة الكفاءة عبارة عف اختيار الهكارد الهالئهة لمكضعية كترتيبٍا كاستثهاٌر

كهف أجؿ تىهية كفاءة هعيىة لدل الهتعمـ يتعيف حصر الكضعيات ذات . أك حمكؿ هتعددة لمهشكمة

( 73 :2013لعزبمي،  ).الهجاؿ الكاحد كي يتسىِ لمهتعمـ تفعيؿ الكفاءة

IV. الكفاءة هرتبطة بفئة هف الكضعيات يتطمب حّمٍا استثهار هكارد إف :االرتباط بمحتوى دراسي  

هكتسبة عبر هحتكل دراسي هعّيف، كيهكف أف يىدرج ٌذا الهحتكل ضهف هادة دراسية كاحدة أك ضهف 

 .(73 :2013لعزبمي،  ).عدة هكاد

تتعمؽ الكفاءة بهجالت ككضعيات تخص الهادة أك الىشاط الكاحد،سكاءا كاف ذلؾ عمِ هستكل 

الهعارؼ أك األداءات، كحتِ لك تعمقت الكفاءة بأكثر هف هادة فإىٍا ستظؿ هحددة كهتهيزة في كؿ هادة 

 .(55 :2011هعكش،  ) .عمِ حدل

V. عكس القدرة، فالكفاءة تتهيز بإهكاىية تقكيهٍا بىاء عمِ الىتائج الهتكّصؿ : القابمية لمتقويم 

إليٍا، ألّف صكغٍا يتطّمب أفعاال قابمة لمهالحظة كالقياس، إّف تقكيـ الكفاءة يتطّمب كضع الهتعّمـ في 

 .(45 ػػػ 44 :2015، عهارة.)إشكالية تتطّمب دهج كتسخير هجهكعة هف الهكارد
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إستراتيجية التعميم والتعمم بمقاربة الكفاءات : ثالثا

خذ بعدٌا الديىاهيكي أإستراتيجية التعميـ بهقاربة الكفاءات ت إلِ أف (76 ػػػػ 75 :2009)يشير أحهد 

هف داللة الكفاءة ذاتٍا في طابعٍا الهادم، حيث غالبا ها ترتبط الكفاءة بحؿ الهشاكؿ الهرتبطة بتمؾ 

كىظرا لعالقة االىسجاـ . الهادة، كها قد تمجأ إلِ تكظيؼ جهمة هف الهعارؼ الهرتبطة بعدة هكاد

كالتفاعؿ القائهة بيف الهقاربة كاإلستراتيجية حيث كؿ تغير في إحداٌها يتطمب تغييرا في الثاىي، فإف 

الهىطؽ البيداغكجي لىهط األداء التربكم بعد اىتقالً هف إستراتيجية األٌداؼ الكالسيكية إلِ التعمـ 

 هف ،بالكفاءات يتطمب تغييرا هىاسبا لىهط هقاربة التعميـ عمِ ضكء هستجدات اإلستراتيجية الهعتهدة

:  الهطمكبةستراتيجيةخالؿ االستراتيجيات التالية يهكف استخالص التصكر الهىاسب لىهكذج اال

I. إستراتيجية التعميـ ٌي خطة هحكهة البىاء كهرىة التطبيؽ، يتـ خاللٍا : إستراتيجية التعميم 

 .استخداـ كافة اإلهكاىيات كالكسائؿ الهتاحة بطريقة هثمِ لتحقيؽ كفاءة أك هجهكعة هف كفاءات هرجكة

II. يقصد بإستراتيجية التعمـ األىهاط السمككية كعهمية التفكير التي يستخدهٍا :إستراتيجية التعمم  

التالهيذ لههارسة تعمهٍـ، إىٍا اإلستراتيجية التي يستخدهٍا التالهيذ لهعالجة هشكالت هعيىة، كهف أٌـ 

 :يمي ٌذي اإلستراتيجيات ىذكر ها

ذا :ستراتيجية إعادة  السرد والتسميعا .1 ا ٌك   كتعرؼ عهكها بتكرار الهعمكهات التي ىريد تذكٌر

يسهِ السرد كالتسهيع إال أف اإلحاطة بهكد أكثر تعقيدا يتطمب إستراتيجيات إعادة سرد كتسهيع هركب 

فتعدد تكرار الهعمكهات ككضع الخطكط تحت األفكار الرئيسية ككتابة هالحظات عمِ الٍاهش 

إستراتيجيتاف هركبتاف إلعادة السرد يهكف تعميهٍا لمتالهيذ لهساعدتٍـ عمِ تذكر هكاد تعميهية أكثر 

 .تعقيدا
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ي عهمية :ستراتيجية التفصيل والتوضيحا .2   إىها تهثؿ الفئة الثاىية هف استراتيجيات التعمـ ٌك

إضافة التفصيؿ لهعمكهات جديدة بحيث تصبح أكثر هعىا كبالتالي تجعؿ التفكير أسٍؿ كتساعد 

إستراتيجية التفصيؿ في ىقؿ الهعمكهات الجديدة هف الذاكرة القصيرة الهدل إلِ الذاكرة الطكيمة الهدل 

 .بتككيف ركابط كتداعيات بيف الهعمكهات الجديدة كها ٌك هعركؼ هف قبؿ

 تستٍدؼ ٌذي اإلستراتيجية هساعدة الهتعمهيف عمِ زيادة هعىِ الهكاد :ستراتيجية التنظيما .3

ي تتألؼ هف إعادة تجهيع األفكار أك  الجديدة كذلؾ بغرض إضافة جديدة عمِ الهكاد، ٌك

 .الهصطمحات أك تصىيفٍا كتجهيعٍا أك تقسيهٍا غمِ هجهكعة فرعية أصغر

أىداف المقاربة بالكفاءات : رابعا

إف ٌذي الهقاربة كتصكر كهىٍج لتىظيـ العهمية التعميهية تعهؿ عمِ تحقيؽ جهمة هف األٌداؼ 

ا هعكش  : فيها يمي (58: 2011)يكجٌز

I. إفساح الهجاؿ أهاـ الهتعمـ إلظٍار طاقاتً الكاهىة كقدراتً، لتتفتح كتعبر عف ذاتٍا. 

II. بمكرة استعداداتً كتكجيٍٍا في االتجاٌات التي تتىاسب كها تيسري لً الفطرة. 

III.  تدريبً عمِ كفاءات التفكير، كالربط بيف الهعارؼ في الهجاؿ الكاحد، كاالشتقاؽ هف الحقكؿ 

 .الهعرفية الهختمفة

IV. تجسيد الكفاءات الهتىكعة التي يكتسبٍا هف تعمهً في سياقات كاقعية. 

V. سبر الحقائؽ كدقة التحقيؽ كجكدة البحث كحجة االستىتاج. 

VI.  استخداـ أدكات هىٍجية كهصادر تعميهية هتعددة هىاسبة لمهعرفة التي يدرسٍا كشركط

 .اكتسابٍا
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VII. ًالقدرة عمِ تككيف ىظرة شاهمة األهكر كلمظكاٌر الهختمفة التي تحيط ب. 

VIII. االستبصار كالكعي بدكر العمـ كالتعميـ في تغيير الكاقع كتحسيف ىكعية الحياة .

 بيداغوجيا الخطأ: خامسا

  (لغة كاصطالحا)ال يهكف فٍـ بيداغكجيا الخطأ فٍها حقيقيا إال بفٍـ الخطأ أكال 

I.  مفيوم الخطأ

 . ضد الصكاب: الخطأ كالخطاء :خطأ: يعرؼ ابف هىظكر الخطأ في لساف العرب بقكلً :لغة .1

ًِف كَو " :كفي التىزيؿ ْـي بِف طَوأْيُت ا أَوخْي ْـي ُجىَواحه فِفيهَو مَويْيُك عدؿ : كأخطأ الطريؽ ...( 05سكرة األحزاب، اآلية ) "لَويْيسَو عَو

. إذا طمب حاجتً، فمـ يىجح، كلـ يصب شيئا خطأأك....لـ يصبً: خطأ الراهي الغرضأ ك،عىً

 . أرض يخطئٍا الهطر كيصيب أخرل قربٍا: كالخطأة

خطأ عىؾ السكء : بك زيدأخطئ عىؾ السكء، كقاؿ : يقاؿ: بف السكيتاكيقاؿ خطئ عىؾ السكء، كقاؿ 

( 2003ابف هىظكر، ) .ذىبأ:  كخطئ الرجؿ يخطأ خطأ كخطأة عمِ فعمة،خطأؾ البالءأم أ

 ٌك هخالفة قاعدة ها أك ىظاـ هعيف كاف هف الكاجب احتراهً، كيتضهف المفظ في  :اصطالحا .2

 .(60 :س.يت هٍدم، دأ ).ذٌف هف يستعهمً ثبكت قيهة الهعيار الذم لـ يحتـر صكابً

ٌك هقابؿ الصدؽ كالصكاب   فالخطأ،"باألضداد تعرؼ األشياء" :يقاؿأىً  (9: 2015) كيرل حهداكم 

كالخطأ عائؽ ابستهكلكجي يحكؿ دكف الهعرفة العمهية، كبىاء اليقيف الهىطقي  ...لحؽ كالعمـ كاليقيفاك

ـ، كاالفتراض، كاالحتهاؿ، كاالعتقاد، كالرأم  الصحيح، كالسيها إذا بىي الخطأ عمِ الظف، كالٌك

أضؼ إلِ ذلؾ، فالخطأ ٌك عدـ ، الشخصي، دكف االحتكاـ إلِ هقاييس التجربة العمهية الصحيحة
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كيعىي ٌذا عدـ . هطابقة الحكـ هع الكاقع، أك عدـ اىسجاـ الفكر هع ذاتً كهع الكاقع عمِ حد سكاء

تطابؽ أحكاـ العقؿ أك الفكر أك الذٌف كتصكراتً هع ها يقابمٍا هف األشياء الخارجية، فالخطأ فعؿ 

فكرم كذٌىي يحكـ عمِ ها ٌك كاذب بأىً صادؽ أك العكس، كقد يككف الخطأ ٌكل كهيال كهىزعا 

. فكريا غير سميـ، إذ يعد الباطؿ حقا أك الحؽ باطال، فٍك بذلؾ إقرار كاذب، كفاسد، كزائؼ

خطأ ىقض في جٍاز أك طريؽ أك إجراء يؤثر عمِ "  عمـ الىفس كالتربيةهعجـيعرؼ الخطأ في ك

ك يختمؼ عف الغمط، ٌك الخطأ في االستدالؿ. صدؽ الىتائج كاالعتهاد عميٍا  :1984السيد، )".ٌك

64  )

في الهجاؿ التربكم إجابة الهتعمـ الهتعثرة عف سؤاؿ أك تعميهة ها، أك ٌك ذلؾ  كغالبا ها يعىي الخطأ

السمكؾ الذم يقـك بً التمهيذ أك الهتدرب، كيككف غير هتالئـ هع الهطمكب أك تعميهات الكضعية 

 بهعىِ أف الخطأ ٌك ذلؾ الجكاب الذم ال يتطابؽ كال يتىاسب هع التعميهات أك األسئمة التي ،السياقية

( 10: 2015حهداكم، ).تذيمت بٍا كضعية ها

 الخطأ في البيداغكجيا التقميدية سمكؾ هىاؼ لمصكاب يجب هحاربتً، (1: 2017)أيت هٍدم كيعرؼ 

أك سكء فٍـ يجب إزالتً كشطبً في كؿ إىتاجات الهتعمهيف، أها في البيداغكجيات الحديثة فٍك حقا هف 

حقكؽ الهتعمـ باعتباري هىطمقا لعهمية التعمـ كالتعميـ، فالهعرفة ال تبدأ هف الصفر بؿ البد أف تهر عبر 

 .هجهكعة هف الهحاكالت الخاطئة

هعىاٌا األخطاء  Lapaseأكضح ككردر الفرؽ بيف زلة المساف، كاألغالط كاألخطاء، فزلة المساف ك

 فٍي الىاتجة عف إتياف الهتكمـ بكالـ Mistakesالىاتجة هف تردد الهتكمـ، كها شابً ذلؾ، أها األغالط 

 أم الخطأ بالهعىِ الذم يستعهمً فٍك ذلؾ الىكع هف األخطاء التي Errorغير هىاسب لمهكقؼ، أها 

( 306 :2004. طعيهة: أكرد في).يخالؼ فيٍا الهتحدث أك الكاتب قكاعد المغة
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II. مفيوم بيداغوجيا الخطأ: 

يقصد ببيداغكجيا الخطأ تمؾ الهقاربات التربكية كالديداكتيكية التي تعىِ بتشخيص األخطاء، كتبياف 

ا كتبياف طرائؽ هعالجتٍا لكىٍا تىظر إلِ الخطأ هف كجٍة ايجابية هتفائمة، . أىكاعٍا، كتحديد هصادٌر

هٍهة كفعالة كبىاءة الكتساب  عمِ أساس أف الخطأ ٌك السبيؿ الكحيد لمتعمـ، كخطة إستراتيجية

. الهعارؼ كالهكارد

كهىٍج لعهمية التعميـ كالتعمـ فٍك إستراتيجية لمتعمـ، ألف  تصكر: "بقكلً ٌذا كيعرفٍا عبد الكريـ غريب

الكضعيات الديداكتيكية تعد كتىظـ في ضكء الهسار الذم يقطعً الهتعمـ الكتساب الهعرفة أك بىائٍا 

ك إستراتيجية لمتعمـ، ألىً يعتبر الخطأ أهف خالؿ بحثً، كها يهكف  ف يتخمؿ ٌذا البحث هف أخطاء، ٌك

 .(11: 2015حهداكم، : أكرد في).أهرا طبيعيا كايجابيا يترجـ سعي الهتعمـ لمكصكؿ إلِ الهعرفة

 :تعريفيف لبيداغكجيا الخطأ (6: س.د)كيقدـ حكيـ 

 خطة بيداغكجية تقـك عمِ افتراض صعكبات ديداكتيكية تكاجً الهتعمـ أثىاء القياـ بتطبيؽ  .1

 .التعميهات الهعطاة لً ضهف ىشاط تعميهي هعيف

  تصكر ههىٍج لعهمية التعميـ كالتعمـ، يقـك عمِ اعتبار الخطأ إستراتيجية لمتعميـ كالتعمـ؛ فٍك  .2

إستراتيجية لمتعميـ، ألف الكضعيات الديداكتيكية تعد كتىظـ في ضكء الهسار الذم يقطعً الهتعمـ 

ك  الكتساب الهعرفة أك بىائٍا هف خالؿ بحثً، كها يهكف أف يتخمؿ ٌذا البحث هف أخطاء؛ ٌك

يجابيا يترجـ سعي الهتعمـ لمكصكؿ إلِ الهعرفة  .إستراتيجية لمتعمـ، ألىً يعتبر الخطأ أهرا طبيعيا كا 
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III.  أنواع أألخطاء

ك يهكف الحديث عف أىكاع عدة هف األخطاء التي يهكف أف يرتكبٍا الهتعمـ داخؿ الفصؿ الدراسي،  ٌك

 : فيها يمي(62-60 :2015 ) ها حددي حهداكم

  ثهة هجهكعة هف األخطاء يرتكبٍا الهتعمـ لٍا عالقة :األخطاء ذات المصدر العضوي .1

التمعثـ، أك ىطؽ أصكات خاطئة بسبب اىحباس عضكم أك هرض أك آفة : باألسباب العضكية، هثؿ

 .في جٍاز التىفس أك جٍاز الىطؽ، أك بسبب فقداف الهتعمـ ألسىاىً أك لساف فهً هثال

 ك ىاتج عف أثهة أخطاء ىاتجة عف التداخؿ المغكم، : األخطاء ذات المصدر التقابمي .2

االزدكاجية المغكية أك التعددية المغكية لدل التمهيذ، سكاء عمِ هستكل تكظيؼ الهصطمحات أك 

ك يكتب إىشاء بالفرىسية، أك يستعهؿ ألفاظا هف لغتً األـ، ،التعابير  فٍىاؾ هف يكتب تعابير عربية، ٌك

 .كيعتقد أىٍا هف الفصحِ

  ترجع ٌذي األخطاء إلِ أسباب ىفسية، هثؿ التمعثـ، :األخطاء ذات المصدر السيكولوجي .3

 ....كصعكبة القراءة، كالكتابة، كاألفازيا

 تعكد إلِ أسباب سكسيكلكجية، كاإليهاف بالخرافات  :األخطاء ذات المصدر المجتمعي .4

ج هجهكعة هف األفكار البيكلكجية ذات الطابع ركمكالشائعات كالسحر كالهعتقدات الضالة كالباطمة، كت

 .الغيبي

  تتهثؿ في صعكبة التكاصؿ بسبب التشكيش، كاىقطاع :األخطاء ذات المصدر الفيزيائي .5

 .هها يجعؿ الهتعمـ يحصؿ عمِ هعمكهات خاطئة، قد تؤثر سمبا في أدائً التربكم خط االتصاؿ،

ي األخطاء التي لٍا عالقة كطيدة بها ٌك تربكم :األخطاء ذات المصدر التربوي .6   ٌك
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األخطاء الصكتية، كاألخطاء الصرفية، كاألخطاء اإلهالئية، كاألخطاء الهعرفية، : تعميهي، هثؿ

كأخطاء التكثيؽ كاالستثهار كاإلحالة، كخطاء الفٍـ، كخطاء التطبيؽ، كأخطاء التركيب، كأخطاء 

 ...التقكيـ

  يرتكب الهتعمـ هجهكعة هف األخطاء الرقهية الهأخكذة هف :األخطاء ذات البعد الرقمي .7

الحاسكب، عبر شبكة االىترىيت االفتراضية، فتختمط عميً الهعمكهات كالهعارؼ كاألفكار، فيأخذ ها ٌك 

كفي كثير هف األحياف، تككف تمؾ الهعمكهات الهستقاة هشكشة كىاقصة . خاطئ، كيترؾ ها ٌك صحيح

 .هعيبة أك غير هىسكبة إلِ أصحابٍا الحقيقتيف

  قد يرتكب الهتعمـ كثيرا هف األخطاء ذات الطابع :األخطاء ذات الطابع اإلداري والتشريعي .8

الغش، كالتغيب الهتكرر، كاالعتداء عمِ زهالئً في القسـ، أك ضرب : اإلدارم كالتشريعي، هثؿ

ف الهتعمـ قد يجٍؿ هجهكعة هف القكاىيف أٌاىتٍـ، بهعىِ إهدرسً، أك سب رجاؿ اإلدارة كشتهٍـ ك

كالهساطر أك يتغافؿ عىٍا، فيقـك بحهاقات كتصرفات هشيىة في حؽ أصدقائً أك في حؽ هدرسيً أك 

  .رتً، عمِ الرغـ هف كجكد قكاىيف داخمية لكؿ هؤسسة تربكيةادإ

ا أخالقي: األخطاء ذات المصدر األخالقي .9   ،ٌىاؾ أخطاء يرتكبٍا الهتعمـ يككف هصدٌر

 ات كاألغالط تتىافِ هع القيـ كاألخالؽ الهرسكهةفكف تمؾ الًأبهعىِ 

IV. مصادر األخطاء  :

اآلخر إلِ الهتعمـ  خطاء في ثالثة هصادر كبرل يعكد بعضٍا إلِ الهدرس كبعضٍااأليهكف حصر  

ا حهداكم كالبعض اآلخر إلِ طبيعة الهعرفة : فيها يمي (63 ػػػػ 62: 2015)، يكجٌز

ي أخطاء : خطأ عائد إلى المدرس .1  يتحهؿ الهدرس هسؤكلية هجهكعة هف األخطاء، ٌك
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 الهدرس قد يرتكب أخطاء أفكيعىي ٌذا .. هعرفية، كأخطاء تربكية، كأخطاء ديداكتيكية، كأخطاء إدارية

كثيرة أثىاء حصة الدرس، أها لككىً لـ يتمؽ تدريبا في هراكز التككيف التربكم، كأها ألىً لـ يحسف 

ها إالتدبير في ىقؿ الهعمكهات إلِ التالهيذ بهراعاة أسس الديداكتيؾ، كاحتراـ هعطيات البيداغكجيا، ك

لككىً لـ يصرح باألٌداؼ كالكفايات، كلـ يراع الهيثاؽ أك العقد الديداكتيكي الذم يجهع الهدرس 

ك لـ يحتـر خطكات التدرج في بىاء الدرس، اىطالقا هف الكضعية البدئية حتِ الكضعية أبالهتعمـ، 

لىٍائية، هركرا بالكضعية الكسيطة، كأها ألىً لـ يكظؼ الكسائؿ الديداكتيكية كالطرائؽ البيداغكجية 

ذ كاف عاجزا عف ىقؿ الهعارؼ  ها لككىً لـ يىجح في عهمية التكاصؿ التبميغ، كا  تكظيفا حسىا، كا 

ادفة كبىاءةإكالتقىيات كالدرايات  .  لِ هتعمهيً بطريقة كاضحة كسمسمة كهفيدة ٌك

 يتحهؿ الهتعمـ هسؤكلية أخطائً التي تظٍر بشكؿ جمي في كرقة  :أخطاء المتعمم .2

االهتحاف، كقد يككف سبب تمؾ األخطاء راجعا إلِ عاهؿ الىسياف، كالالهباالة، كالشركد، كعدـ االىتباي، 

كعدـ الرغبة في التعمـ، كاالىسياؽ كراء شٍكاتً كغرائزي كعكاطفً، ىاٌيؾ عف تضييع الكقت بسبب كثرة 

اإلدهاف عمِ الهخدرات  التغيبات، كالدخكؿ في هىاكشات كصراعات هتطاحىة هع زهالئً، أك

لِ إلذا يحتاج التعمـ . كاالىترىيت كلعبة الكرة عمِ حساب التهاريف كاألىشطة الفصمية كأىشطة الهىزؿ

عادة إىتاج الهعارؼ الهدرسية بكاسطة القراءة  التركيز، كاالىتباي، كهراجعة الدركس بشكؿ فكرم كدائـ، كا 

الهكازية، كالتقميؿ هف تكظيؼ التقىيات اإلعالهية الهعاصرة إال إذا كاىت الحاجة إليٍا هاسة إلعداد 

 . العركض كاألبحاث كالهشاريع كالهمفات التربكية

 تككف الهىاٌج التربكية، ببراهجٍا كهقرراتٍا  :أخطاء المناىج والبرامج والمقررات الدراسية .3

كهحتكياتٍا الدراسية، سببا في األخطاء التي يرتكبٍا الهدرس كالهتعمـ هعا، بسبب غياب فمسفة تربكية 

كاضحة، أك كجكد أخطاء هعرفية كثيرة في الهىٍاج الدراسي بصفة عاهة، كالبرىاهج كالهقرر بصفة 
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خاصة، كيعىي ٌذا أف الهدرس قد يكصؿ إلِ الهتعمـ أخطاء هعرفية كهىٍجية، سببٍا الهحتكيات 

كيالحظ أف ليس ٌىاؾ هراقبة لمكتب الهدرسية، أك تتبع . كالهضاهيف التي يعج بٍا الهىٍاج الدراسي

كأكثر هف ٌذا، ليس ٌىاؾ هراجعكف لٍذي الهقررات قصد تصحيح ٌذي األخطاء . تقكيهي لٍا

كيستحيؿ أف ىجد  كهعالجتٍا، كتىبيً الهؤلفيف كالهطابع إلِ إعادة الىظر فيٍا بالتصحيح كالهعالجة،

كتابا هدرسيا هف االبتدائي ىحك التعميـ العالي خاليا هف األخطاء الهطبعية، كالهعرفية، كالصرفية، 

كهف ٌىا، تتسرب ٌذي األخطاء كمٍا إلِ الهتعمـ، كيتعمهٍا عمِ .... كاإلهالئية، كالتركيبية، كالهىٍجية

 . أىٍا صحيحة كيقيىية كحقيقية

مبادئ بيداغوجيا الخطأ : سادسا

يت أ)حسب  هجهكعة هف األسس كالهبادئ، كيهكف إجهالٍا  إلِيستىد الخطأ البيداغكجي كالديداكتيكي

: فيها يمي (6 :2017 ،هٍدم

I.  الخطأ البيداغكجي ال يعىي عدـ الهعرفة كلكف يعبر عف هعرفة هضطربة يجب االىطالؽ هىٍا 

 .لبىاء هعرفة صحيحة

II. الخطأ الذم يرتكب في كضعية تعمـ ال يتكرر في كضعيات حقيقية. 

III. الخطأ خاصية إىساىية. 

IV. الخطأ شرط لمتعمـ. 

V. هف حؽ الهتعمـ أف يخطأ. 

VI. الخطأ ذك قيهة تشخيصية. 

VII.  الهتعمـ ٌك الذم يكتشؼ أخطاءي بىفسً كيصححٍا ذاتيا هها يىهي لديً قيـ الثقة بالىفس 
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 .تخاذ القراراك

VIII. ال يهكف تفادم الخطأ في سيركرة التعمـ. 

 : هبادئ بيداغكجيا الخطأ في(16 ػػػػػ 15 :2015)كها حدد حهداكم 

I. أم ال يهكف لمهتعمـ أف يكتسب الخبرات كالتجارب : الخطأ أساس التعمم والتكوين والتأىيل 

كالهعارؼ كالهكارد إال بارتكاب الخطأ البيداغكجي كالديداكتيكي، كتكرار الهحاكالت هرت عدة هف اجؿ 

 .التعمـ

II. ك عدـ هعرفة، بؿ ٌك هعرفة تىاساٌا أ بهعىِ أف الخطأ ليس جٍال :الخطأ تجديد لممعرفة 

الهعرفة تذكر، كالجٍؿ ىسياف لذا يدرؾ : "الهتعمـ أك غفؿ عىٍا لسبب هف األسباب، كقد قاؿ أفالطكف

 .الخطأ بالهعرفة كالتذكر كالهحاكلة

III. ف التقكيـ يىصب عمِ تصحيح األخطاء، كقياس قدرات أ بهعىِ :الخطأ أداة التقويم 

 .الهتعمهيف الكفائية، كاختبار اىجازاتٍـ كأداءاتٍـ العهمية داخؿ الفصؿ الدراسي

IV. بعد عهمية تشخيص األخطاء ككصفٍا، تأتي عهمية تصحيح : الخطأ تشخيص وتصحيح 

 .األخطاء في ضكء شبكات التحقؽ كالتصحيح كالتقكيـ الذاتي

V. كيعىي ٌذا أف الهدرس يبىي تعمهاتً كيصححٍا اىطالقا هف :الخطأ بناء لمتعممات  

 .األخطاء الهرتكبة هف قبؿ الهتعمـ

VI. أم أف األخطاء ٌي التي تدفع الهدرس إلِ اختيار آليات جديدة عمِ : الخطأ تدبير محكم 

 .هستكل التخطيط، كالتدبير، كالتقكيـ

VII. كيعىي ٌذا أف الهدرس ال يمتجئ إلِ الدعـ كالتقكية كالتثبيت إال :الخطأ أساس الدعم  

 .بكجكد الخطأ الشائع كالهتكرر
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VIII. ها :الخطأ متنوع المصادر  أم أف األخطاء ذات هصادر هتىكعة، إها عضكية، كا 

ها ابستهكلكجية ها لساىية، كا  ها ديداكتيكية، كا  ها بيداغكجية، كا  ها اجتهاعية، كا   ...سيككلكجية، كا 

 وظائف بيداغوجيا الخطأ :سابعا

ا حسب حهداكم  :2015) ثهة هجهكعة هف الكظائؼ التي تؤديٍا بيداغكجيا األخطاء، كيهكف حصٌر

: يمي  في ها (19 ػػػػػ 17

I. كيعىي ٌذا أف الخطأ كسيمة ايجابية في تعمـ الخبرات، كبىاء :تعممية- وظيفة تعميمية  

الهكتسبات، فهف األخطاء يتعمـ اإلىساف، كبٍا يككف ىفسً بىفسً، بعد التعرؼ إلِ هختمؼ تعثراتً 

 .كثغراتً كعيكبً

II. يتعمـ الهتعمـ كثيرا هف ارتكابً لألخطاء كهف ثـ يصبح الخطأ كسيمة هف :وظيفة تكوينية  

ا هف جديد، كتحضر ٌذي  كسائؿ التككيف كالتأٌيؿ كاالستفادة هف الٍىات التي يقع فيٍا، بعدـ تكراٌر

. الكظيفة عىد الهدرسيف بالخصكص، كال سيها الهتدربيف الذيف يتمقكف دركسا في طرائؽ التدريس

III. لذلؾ ، تساٌـ األخطاء في الكشؼ عف هكطف القكة كالضعؼ لدل الهتعمـ:وظيفة عالجية  

ا، هع اقتراح  يتدخؿ الهدرس لتشخيص ٌذي األخطاء بتحميمٍا ككصفٍا كالبحث عف عكاهمٍا كهصادٌر

ها بطريقة خارجية ذات طابع ىفسي  آليات تدبيرية لهعالجتٍا إها بطريقة تربكية كديداكتيكية، كا 

. اجتهاعي

IV. يحهؿ الخطأ في طياتً كظيفة تكجيٍية، إذ يساعد الهدرس عمِ هعرفة :وظيفة توجييية  

ٌيمية، فيكجً إلِ اختيار األىسب هف الهحتكيات كالبراهج أهستكل الهتعمـ، كتحديد قدراتً الكفائية كالت

. كالطرائؽ كالكسائؿ الديداكتيكية، ككذلؾ يكجً الهتعمـ الكجٍة الالئقة بً

V. يسعؼ الخطأ الهدرس في تدبير درسً الديداكتيكي يكضع تخطيط كفائي، :وظيفة تدبيرية  



52 
 

أك تسطير هجهكعة هف األٌداؼ اإلجرائية، كتكفير العدة التدبيرية الالزهة فيها يخص الهحتكيات 

كالطرائؽ البيداغكجية كالكسائؿ الديداكتيكية، كاختيار أفضؿ طريقة لمتكاصؿ، كتىظيـ الفصؿ الدراسي 

 .هكاىيا، كضبط إيقاعاتً الزهىية، هع اختيار كسائؿ التقكيـ الهىاسبة

VI. يقـك الخطأ بدكر ٌاـ في تقكيـ الهتعمـ، بتبياف هظاٌر قكتً كضعفً:وظيفة تقويمية  . 

كبذلؾ ىستطيع أف ىحكـ . كهف ثـ يساعدىا عمِ هعرفة هستكل الهتعمـ ككفاياتً اإلىجازية كاألدائية

عميً، كىقيس قدراتً كدراياتً كهٍاراتً، كىتتبع هختمؼ أىشطتً، كبذلؾ يككف الخطأ أٌـ كسيمة لتقكيـ 

 .التمهيذ كتكجيًٍ كتأطيري كتككيىً كتعميهً

VII. ف الٍدؼ هف تشخيص األخطاء ككصفٍا كتحميمٍا ٌك تصحيحٍا، إ :وظيفة إصالحية 

هف جديد، كهف ثـ يقترف التصحيح دائها بكجكد  كالحد هىٍا، كاالستفادة هف كجكدٌا لبىاء تعمهاتىا

. األخطاء، كيقـك بكظيفة عالجية كظيفة الدعـ كالتكليؼ كالتككيف

VIII. ك الهدرس هعا في بىاء شخصيتٍها، كتقكية قدراتٍها أيسعؼ الخطأ الهتعمـ  :وظيفة بنائية 

الهرحمة البدئية، ) التعمهية كالتككيىية كالكفائية، كيىاء سيركرة الدرس في هختمؼ هراحمً الديداكتيكية

 .(كالهرحمة الكسيطة، كالهرحمة الىٍائية

IX. ال تعىِ بيداغكجيا اإلدهاج إال بالهعايير الدىيا، هثؿ هعيار الهالئهة، : وظيفة إدماجية 

 إها هعيار اإلتقاف فيحتؿ هرتبة ثاىكية، كال يتعدل ،كهعيار االستخداـ السميـ لمهادة، كهعيار االىسجاـ

ثمث هجهكع التىقيط، كهف ٌىا فالخطأ لً كظيفة إدهاجية، بهعىِ اىً يرتبط بالكضعية السياقية 

اإلدهاجية التي تقـك عمِ الهسالة، كالسياؽ، كالكظيفة، كالهعمكهات، كالتعميهات، كالهؤشرات، كهف ثـ 

كيهكف لمهتعمـ أف يصحح أخطاؤي بكاسطة . تعبر األخطاء عف عدـ الهالئهة بيف اإلىتاج كالهطمكب

شبكة التهريف، أك شبكة التحقؽ، أك شبكة التصحيح، كهف ثـ ترتبط أخطاء الهتعمـ بهكاردي الهكتسبة، 

 .كطريقة إدهاجٍا أثىاء هكاجٍة الكضعيات إليجاد الحمكؿ الهىاسبة
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X. األخطاء ليست ٌفكات سمبية هشيىة، بؿ ٌي بصهات ايجابية في : وظيفة ابستمولوجية 

ا، كبىاء . هجاؿ الهعرفة كهف ثـ تتقدـ الهعرفة اإلىساىية بتصحيح الهعرؼ السابقة كاىتقادٌا كتجاكٌز

كذا فالهعرفة اإلىساىية هعرفة  ا تصبح هعارؼ خاطئة هع هركر الزهاف، ٌك هعارؼ جديدة التي بدكٌر

قطائع ابستهكلكجية، أك هعرفة أخطاء يىبغي تصحيحٍا كؿ هرة بٍدؼ تحقيؽ التطكر كالتقدـ 

 . كاالزدٌار

 :خالصة

 أكبر قدر هف األخطاء ارتكابً في تشجيع الهتعمـ عمِ طرح األسئمة الجريئة ك بيداغكجيا الخطأتساٌـ 

ا  قدر هف الهعارؼ،كبر داخؿ الفصؿ الدراسي ألىً يستطيع تحميمٍا ك تصحيحٍا لبىاء أ كعدـ تكراٌر

كيصبح الهدرس في ٌذي البيداغكجيا هرافقا لمهتعمـ لهساعدتً عمِ تصحيح أخطائً ، خارج الفصؿ

 .كتهثالتً ال لهراقبتً ك تصيد أخطائً



 

 

 

 

 :الفصل الرابع

 األخطاء اإلمالئية والنحوية
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:  تمييد

إف ها يحّير الهعمهيف كثرة األخطاء الشائعة لدل تالهيذٌـ، عمِ الرغـ هها يقكهكف بً هف هحاكالت 

لمتغمب عميٍا، إال أىٍا ها تزاؿ هسيطرة كتابات هعظهٍـ؛ خاصة ها تعمؽ باألخطاء اإلهالئية كالىحكية  

ذا ها سىتطرؽ إليً في ٌذا الفصؿ ؛ ظاٌرة هىتشرة بكثرة أثىاء الكتابة بالعربيةالتي تعتبر اىطالقا  ٌك

تعريؼ كؿ هف اإلهالء كالىحك، كذا هفٍـك األخطاء اإلهالئية كالىحكية، كأىكاعٍها، كأسباب التعثر 

 .فيٍها، كصكال إلِ ذكر خطكات تدريس اإلهالء كالقكاعد الىحكية، كالٍدؼ هف تدريسٍها

:  األخطاء اإلمالئية: أوال

I. مفيوم اإلمالء :

 ، كفي  كأهالي كأهمً عمِ تحكيؿ الّتضعيؼ،أهمً قاؿ فكتب عىً: جاء في تاج العركس :لغة .1

ًُ باْيلعَودْيؿِف : " التىزيؿ لِفيُّي مِفؿْي كَو  .281 سكرة البقرة اآلية "فَومْيُيهْي

ذا هف أهمي، كقاؿ الفّراء أهممت لغة الحجاز كبىي أسد، كأهميت لفة بىي تهيـ كقيس، كيقاؿ أهؿ : "ٌك

( 21: 2005 بف عىاف،)"عميً شيئا يكتبً كأهمِ عميً، فىزؿ القرآف بالمغتيف هعان 

 اإلهالء. ألقاٌا عميً ليكتبٍا: الرسالة عمِ الشخص (إهالءن )أهمِ: "جاء في قاهكس زاد الطالبكلقد 

( 71 :س.بك ىصرم، دأ.)ها يهمِ هف رسائؿ أك دركس لكتابتٍا (أهالف كأهاليّ  .ج)

ا : "كفي التىزيؿ. أخرت: كأهميت لً في األهر: "(161: 2005) يعرؼ البجة ك دَواُدكا فُ إِفىَّهَو ْـي لِفيَوزْي ٍُ مِفِ لَو هْي

ا . 178 سكرة آؿ عهراف اآلية "إِفثْيهن

 اإلهالء ٌك الرسـ الصحيح  لمكمهات، كالكتابة الصحيحة تكتب بالتدريب كالهراس  :اصطالحا .2
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ا كهالحظة حركفٍا هالحظة دقيقة، كاستخداـ أكثر هف  الهىظـ كرؤية الكمهات، كاالىتباي إلِ صكٌر

حاسة في تعميـ اإلهالء، لتىطبع صكر الكمهات في الذٌف، كيصبح عىد الطالب هٍارة في كتابة 

كقد يعرؼ اإلهالء عمِ أىً تحكيؿ األصكات الهسهكعة الهفٍكهة إلِ رهكز . الكمهات بالشكؿ الهطمكب

ف تكضع ٌذي الحركؼ في هكاضعٍا الصحيحة هف الكمهة كذلؾ الستقاهة المفظ كظٍكر أهكتكبة عمِ 

(. 125 :2014: الحكاهدةعاشكر ك ).الهعىِ الهراد

بأىً عمـ يبحث فيً عف التراكيب بيف أشكاؿ بسائط الحركؼ هطمقا ال هف حيث  (1985) كعرفٍا زادي

داللتٍا عمِ األلفاظ بؿ هف حيث حسىٍا في السطكر، فكها أف لمحركؼ حسىٍا في السطكر، فكها أف 

هف تىاسب الشكؿ، كالىقط، : لمحركؼ حسّىا حاؿ بساطتٍا، فكذلؾ لٍا حسف هخصكص حاؿ تركيبٍا

هعىِ ٌذا أف اإلهالء عهمية عقمية أدائية هركبة ، كالبياضات الكاقعة في الحركؼ كالكمهات كالسطكر

يقـك هف خاللٍا الطالب برسـ الكمهات كالجهؿ كالعبارات رسها ٌجائيا كفقا لها اصطمح عميً أٌؿ 

(. 106 :2009 ،عبد البارم: أكرد في).المغة

ىظاـ هعيف هكضكعً الكمهات التي يجب فصمٍا، كالتي : " بأىٍا(11 :1999)  شحاتةفٍاعرفي حيف م

يجب كصمٍا، كالحركؼ التي تزاد كالحركؼ التي تحذؼ، كالٍهزة بأىكاعٍا الهختمفة، سكاء كاىت هفردة، 

اء التأىيث كتاؤي، كعالهات الترقيـ، كهصطمحات  أـ عمِ أحد حركؼ الميف الثالثة، كاأللؼ الميىة، ٌك

بداؿ الحركؼ، كالالـ  الهكاد الدراسية، كالتىكيف بأىكاعً، كالهد بأىكاعً، كقمب الحركات الثالث، كا 

.". الشهسية كالقهرية

 Le recepteur اإلهالء ٌك كيفية تحكيؿ الهتمقي المغكم"أف (: 25 ػػػػ 24 :2003) جعفرمكها يرل 

حرؼ، أك كمهة، أك جهمة، أك ىص هف قاهكسً الذٌىي المغكم : Le langage oral الكالـ الهىطكؽ
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كذلؾ باستغالؿ الذاكرة السهعية، كالمفظية كالبصرية، كالحركية في الكتابة اإلهالئية في اإلهالء الهىسكخ 

. كالهىظكر كالهسهكع كالتككيىي كاالختبارم كالذاتي

II.  يعىي قصكر التمهيذ لمهطابقة الكمية أك  :الخطأ اإلمالئيمفيوم 

الجزئية، بيف الصكر الصكتية كالذٌىية لمحركؼ كالكمهات، هدار الكتابة اإلهالئية هع الصكر الخطية 

( 71 :2006 ،زايد) .لٍا، كفؽ قكاعد الكتابة اإلهالئية الهحددة أك الهتعارؼ عميٍا

 يقصد بالخطأ اإلهالئي عدـ قدرة الطالب عمِ رسـ الكمهة بالشكؿ الصحيح كفؽ قكاعد اإلهالء كها 

عاشكر ).  فأكثر%20الهقّررة، أها الخطأ اإلهالئي الشائع فيقصد بً الخطأ الذم يحدث بىسبة 

 .(139 :2014الحكاهدة، ك

III. أنواع األخطاء اإلمالئية 

ساءة إلِ الكتابة بالمغة العربية، كالتي يىبغي تد ركٍا، كعدـ الكقكع اأكثر األخطاء اإلهالئية بشاعة كا 

 : ها يمي(62 :1997 )بك هغمي أذكر هىٍامفيٍا، 

عىد الكقكؼ عمِ  التاء الهربكطة في آخر الكمهة  :عدم التفريق بين التاء المربوطة والياء. 1

 إف كضع ىقطتيف عمِ التاء ،يعىي عدـ كضع ىقطتيف عميٍا يمفظٍا القارئ ٌاء، كلكف ٌذا ال

هثال بىقطتيف عمِ  (جاهعة)الهربكطة عىد كتابتٍا حتِ كلك ىطقت ٌاءن بسبب الكقكؼ عميٍا، فتكتب 

بدكف ىقطتيف، كذلؾ ألف األكلِ تاء كالثاىية ٌاء، ككها يعتبر إغفاؿ  (ليًإ)التاء الهربكطة، في ىكتب 

بة)الىقطتيف كعدـ كضعٍا عمِ التاء الهربكطة هثؿ خطأ إهالئي، فإف كضع ىقطتيف  (كمية، سيارة، ٌك

خطأ جسيـ ال يهكف التغاضي عىً أك التقميؿ هف  (ليً، كعميً، كفيً، كاهللإ)عمِ الٍاء في هثؿ 

 .خطكرتً عمِ سالهة المغة الهكتكبة كجهالٍا
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التاء الهربكطة في آخر الكمهة ٌي تمؾ التي  :عدم التفريق بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة.2

كالضهير الهتصؿ، )تمفظ ٌاء عىد الكقكؼ عميٍا، بيىها تمفظ التاء الهفتكحة تاء سكاء كاىت هتحركة

كال يجكز في الكقكع في خطأ هثؿ كتابة (. كتاء التأىيث)أـ ساكىة  (كالتاء في آخر جهع هؤىث السالـ

 .أك ىحك ذلؾ هها يقع فيً الكثيركف (ةأزيمة، هراعات، كمها)عمِ شكؿ  (تأزيمت، هراعاة، كمها)

IV. أسباب األخطاء اإلمالئية :

 بأخطاء إهالئية يجد ىفسً أهاـ أكثر هف هجاؿ يتضهف هتعمهيف إف هف يريد تحديد أسباب كقكع اؿ

: أسبابا تقؼ خمؼ ظاٌرة اىتشار األخطاء اإلهالئية كيهكف تحديد ٌذي الهجاالت باآلتي

األسباب التي تعكد لمهقرر الدراسي في الىقاط  (71: 2007)حدد عطية  :المقرر الدراسي .1

 :التالية

 جرت العادة أف يدرس اإلهالء في الهراحؿ األساسية، كالصفكؼ األكلِ هف الهرحمة  . أ

الهتكسطة بهكجب هقررات دراسية ال تمبي الحاجة كال تكفي لتهكيف الهتعمهيف هف هٍارات الكتابة، زد 

عمِ ذلؾ أىىا قد ال ىجد هقررا دراسيا خاصا باإلهالء هّها يخضع درس اإلهالء إلِ اجتٍاد الهدرس، 

 .أك الهعّمـ الذم قد يستغمً لتدريس فركع أخرل

 إف هقررات اإلهالء حتِ إف كجدت في بعض األقطار العربية فإىٍا قد ال تراعي  . ب

 .الّترابط بيف فركع المغة العربية، كال تؤّدم إلِ خمؽ حالة هف التكاهؿ بيف هٍارات المغة

 .قد تخمك الهراحؿ التي تمي الهتكسطة هف هقررات لتدريس اإلهالء . ت

 خمك براهج إعداد الهدرسيف في كميات التربية، كبعض الهعاٌد هف براهج هحّددة  . ث
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 .لإلهالء كتأٌيؿ الهدّرسيف فيٍا

 : ها يمي قد ىالحظأىىا (17: 2016) يرل بكزم في ٌذا الهجاؿ :المدرس .2

 .إىاطة تدريس العربية بهدّرسيف غير هؤٌّميف لهٍىة تدريسٍا . أ

 .بعض الهدّرسيف غير همهيف بقكاعد الكتابة الصحيحة . ب

 .بعض الهدرسيف لديٍـ عيكب في الّىطؽ، كال يحسىكف إخراج الحركؼ هف هخارجٍا . ت

 .بعض الهدّرسيف ال يستخدهكف كسائؿ تعميهية في تدريس اإلهالء . ث

 .البعض ال يتابع أخطاء الطمبة اإلهالئية إال في درس اإلهالء . ج

 إلِ األسباب التي تعكد إلِ الطالب ذاتً في الخطأ (152: 2007)أشار عطية  :الطالب .3

 :اإلهالئي

. الطمبة لـ يتعكدكا الىطؽ الصحيح . أ

. قّمة هطالعات الطمبة في كتب خارجية . ب

. ضعؼ اٌتهاـ الطمبة بالخط كتحسيىً . ت

. قمة ههارسة الطمبة الكتابة . ث

. ضعؼ القدرة لدل الطمبة عمِ تهييز أصكات الحركؼ هف بعضٍا . ج

 .ضعؼ القدرة لدل الطمبة عمِ تهييز الحركؼ الهتشابٍة . ح

ػػػػػػ أيضا ػػػػػ هساٌهة الطالب في كقعً في األخطاء  (139: 2014) كيضيؼ عاشكر كالحكاهدة 

 :اإلهالئية فها يمي

 .ضعؼ هستكل التمهيذ أك شركد فكري . أ
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 .ضعؼ البصر أك السهع . ب

 .ضعؼ في الكتابة يىتج عف الخكؼ كاالرتباؾ . ت

ا  :طريقة التدريس .3  كيرجع السبب كذلؾ إلِ طريقة تدريس الهستخدهة في درس اإلهالء كيذكٌر

 : في الىقاط التالية (17: 2016)بكزم 

 إّف بعض دركس اإلهالء بٍا حاجة إلِ الٍدكء، كالهعركؼ أّف درس اإلهالء يعتهد عمِ  . أ

 .أصكات الحركؼ، كحيثها سادت الضكضاء، ضعفت القدرة عمِ التهييز بيف أصكات تمؾ الحركؼ

ـ بالحاجة إليً . ب شعاٌر ثارة الطمبة، كا   .بعض الهدرسيف ال يٍتهكف بالتقديـ لمدرس، كا 

 .عدـ عرض القكاعد اإلهالئية بأسمكب سٍؿ كاضح . ت

 .قّمة استخداـ الكسائؿ التعميهية في درس اإلهالء . ث

 .ضعؼ الّتذكير بالقكاعد اإلهالئية، كالتطبيؽ عميٍا في هىاسبات عديدة . ج

 .قّمة التصّدم لمكمهات ذات الصعكبة في الرسـ كالّتذكير بقكاعد كتابتٍا أيىها كردت . ح

 .إهالء القطعة اإلهالئية، هف دكف فٍـ هعىاٌا هف الطمبة . خ

 .الخكؼ كالّرٌبة التي تسكد درس اإلهالء قد تتسّبب في كقكع الطمبة باألخطاء . د

ىاؾ أسباب تعكد إلِ القطعة اإلهالئية كيشير الفقعاكم  :القطعة اإلمالئية .4  ( 59: 2009)ٌك

 :في ذلؾ إلِ ها يمي

 .قد ال يضع الهدّرس درجة عمِ القطعة اإلهالئية . أ

 .قد ال تككف القطعة اإلهالئية تطبيقا عمِ ها تهت دراستً . ب

 .قد ال تككف القطعة اإلهالئية هّها يشعر الطمبة بالحاجة إليً . ت
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 .قد ال تككف القطعة اإلهالئية طكيمة هتعبة ههّمة . ث

 .قد ال تككف القطعة اإلهالئية هتصمة بفركع المغة األخرل . ج

 في الىقاط التالية كيؼ تككف طريقة التصحيح  (18: 2016)أكضح بكزم  :طريقة التصحيح .5

 :سببا في كقكع التالهيذ في األخطاء اإلهالئية

 .قد ال يضع الهدرس درجة عمِ القطعة اإلهالئية . أ

 .قد ال يؤشر الهدرس جهيع األخطاء اإلهالئية . ب

 .قد ال يىّبً الهدّرس الطمبة عمِ أخطائٍـ . ت

 .عدـ هعالجة الكمهات الّصعبة التي شاع الخطأ في كتابتٍا . ث

 .عدـ جهع الشائع هف األخطاء اإلهالئية كالتحدث عىً كهعالجتً . ج

أسبابا أخرل عمِ خالؼ ها سبؽ ذكري هف  (19: 2016)كها يضيؼ بكزم  :أسباب أخرى. 7   

 :أسباب الكقكع في الخطأ اإلهالئي تتجمِ فيها يمي

 .عدـ اٌتهاـ هدرسي الهكاد األخرل باألخطاء اإلهالئية لدل الطمبة . أ

 .عدـ هحاسبة هدرسي الهكاد األخرل الطمبة الذيف يرتكبكف أخطاء إهالئية في الكتابة . ب

ٌهاؿ الهقالية هّها يؤّدم  . ت  هيؿ الكثير هف الهدّرسيف إلِ استخداـ األسئمة الهكضكعية القصيرة، كا 

 .إلِ شعكر الطمبة بعدـ الحاجة إلِ هعرفة الكتابة

 .عدـ تحديد درجات خاصة بصحة الرسـ في االهتحاىات الكزارية . ث

 .عدـ خمك كسائؿ اإلعالـ الهختمفة هف األخطاء اإلهالئية . ج

 .استغالؿ درس اإلهالء هف بعض الهدّرسيف بتدريس فركع أخرل . ح
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V. خطوات تدريس أنواع اإلمالء:  

 : يهكف إبراز خطكات تدريس أىكاع اإلهالء فيها يمي

 اإلهالء الهىقكؿ بأىً يقصد بً أف يىقؿ  (21: 2012)عرؼ عبد الغىي  :اإلمالء المنقول .1

التالهيذ قطعة اإلهالء الهىاسبة ػػػػػ هف كتاب أك سبكرة أك بطاقة ػػػػػ بعد قراءتٍا، كفٍهٍا فٍها كاعيا، 

ذا الىكع هف اإلهالء يالئـ الهستكيات الدىيا  .كتٍجي بعض كمهاتٍا ٌجاء شفكيا إلِ بطاقتً أك دفتري، ٌك

تتبع  (133 :2014) حسب ها ذكري كال هف عاشكر كالحكاهدة كطريقة تدريس اإلهالء الهىقكؿ

 :الخطكات التالية

 التهٍيد لهكضكع القطعة عمِ ىهط التهٍيد لدرس الهطالعة أم بعرض الىهاذج أك  . أ

 .الصكر، كاستخداـ األسئمة الههٍدة

 عرض القطعة في الكتاب أك البطاقة، أك السبكرة، دكف أف تضبط كمهاتٍا، حتِ ال يىقؿ  . ب

 .التالهيذ ٌذا الضبط، كيتكرطكا في سمسمة هف األخطاء، هف جراء ٌذي الصعكبات الهتراكهة

 .قراءة الهدرس القطعة قراءة ىهكذجية . ت

 قراءات فردية هف التالهيذ كيجب الحرص عمِ عدـ هقاطعة القارئ إلصالح خطأ كقع  . ث

 .فيً

ا كفي ٌذي الخطكة تدريب لمتالهيذ لمتأكدأسئمة في هعىِ القطعة  . ج   هف فٍـ التالهيذ ألفكاٌر

 .عمِ التعبير الشفكم الذم يىبغي أف يككف لً ىصيب في كؿ درس
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 تٍجي الكمهات الصعبة التي في القطعة، ككمهات هشابٍة لٍا، كيحسف تهييز ٌذي  . ح

ها بكتابتٍا بمكف هخالؼ، كذلؾ في حاؿ استخداـ السبكرة  الكمهات إها بكضع خطكط تحتٍا، كا 

اإلضافية، كطريقة ٌذا التٍجي أف يشير الهدرس إلِ الكمهة كيطمب هف تمهيذ قراءتٍا كتٍجي حركفٍا، 

ا الهدرس هشابٍة لمكمهة األكلِ هف حيث الصعكبة  ثـ يطالب غيري بتٍجي كمهة أخرل يختاٌر

كذا  .اإلهالئية، ثـ يىتقؿ غمِ كمهة أخرل ٌك

 :الىقؿ يراعِ فيً . خ

 خراج الكراسات أدكات الكتابة، ككتابة التاريخ كرقـ الهكضكعإ .

  أف يهمي الهدرس عمِ التالهيذ القطعة كمهة كمهة هشيران في الكقت ىفسً إلِ ٌذي الكمهات 

. في حالة استخداـ السبكرة اإلضافية

  أف يسير جهيع التالهيذ هعا في الكتابة، كأف يقطع الهدرس السبيؿ عمِ بعض التالهيذ 

ـ . الذيف يهيمكف إلِ التباٌي باالىتٍاء قبؿ غيٌر

. أف يككف جهع الكراسات بطريقة هىظهة ٌادئة . د

 شغؿ الجزء الباقي في الحصة بعهؿ آخر هفيد هثؿ تحسيف الخط أك هىاقشة هعىِ  . ذ

. القطعة عمِ هستكل أكسع

 ال يختمؼ ٌذا الىكع عف اإلهالء الهىقكؿ، إال بكجكب حجب الىص اإلهالئي  :اإلمالء المنظور .2

عبد  ).عف أعيف الدارسيف عىد إهالئً، لكف ال بأس في اإلبقاء عمِ األلفاظ الصعبة أهاـ الدارسيف

 (.21: 2012الغىي، 
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كفي ٌذا الىكع هف اإلهالء هحاكالت تربكية كثيرة لتثبيت رسـ الكمهة كصكرتٍا في ذٌف الطالب، 

: ٌي( 134: 2014 ) حسب ها أشار إليً عاشكر كالحكاهدة كخطكات تدريسً

 يقرأ الهعمـ القطعة قراءة كاضحة كيىاقش الطمبة في هعىاٌا كيطمب هىٍـ تٍجي كمهاتٍا  . أ

 .الصعبة

 .يقرأ التالهيذ القطعة كيطمب هىٍـ تحميؿ كتٍجي الكمهات الصعبة . ب

 .يحجب الهعمـ القطعة كيبدأ في إهالئٍا عميٍـ جهمة بعد أخرل في كضكح كفي تأف . ت

 .يقـك بإعادة القراءة ليتدارؾ التالهيذ هافاتٍـ . ث

 .يصحح الهعمـ الدفاتر تصحيحان خاصا أهاـ كؿ تمهيذ كيقؼ هعً عمِ الرسـ الصحيح . ج

 يىاقش الهعمـ األخطاء الشائعة بعد االىتٍاء هف التصحيح  كتكميؼ التالهيذ بتصكيب الخطأ  . ح

ـ  .في دفاتٌر

خطكات سير اإلهالء االستهاعي  (135: 2014)حدد عاشكر كالحكاهدة  :مسموعاإلمالء ال .3

 :عمِ الىحك التالي

 .ك الصكر، كاستخداـ األسئمة الههٍدةأعرض الىهاذج : التهٍيد . أ

 . قراءة الهدرس القطعة، ليمـ التالهيذ بفكرتٍا العاهة . ب

 . يمقيٍا الهدرس عمِ التالهيذبأسئمة هىاقشة الهعىِ العاـ  . ت

  لمكمهات الصعبة التي في القطعة، ككتابة بعضٍا عمِ السبكرة، كيىبغي هشابٍةتٍجي كمهات  . ث

طريقة ذا أثر لغكم هفيد ؿأف تعرض ٌذي الكمهات الهشابٍة في جهؿ كاهمة، حتِ يككف كؿ عهؿ في ا

 .لمتالهيذ
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  الكتابة، ككتابة التاريخ كرقـ الهكضكع، كفي أثىاء ذلؾ يهحك كأدكاتإخراج التالهيذ الكراسات  . ج

 .الهدرس الكمهات التي عمِ السبكرة

 قراءة الهدرس القطعة لمهرة الثاىية، ليتٍيأ التالهيذ لمكتابة، كليحاكلكا إدراؾ الهشابٍة بيف  . ح

 .الكمهات الصعبة التي يسهعكىٍا كالكمهات الههاثمة لٍا هها كاف هدكىان عمِ السبكرة

 :يمي إهالء القطعة، كيراعي في اإلهالء ها . خ

  تقسيـ القطعة كحدات هىاسبة لمتالهيذ طكال كقصران .

 إهالء الكحدة هرة كاحدة لحهؿ التالهيذ عمِ حسف اإلصغاء كجكدة االىتباي .

  ثىاء اإلهالءأاستخداـ عالهات الترقيـ .

 هراعاة الجمسة الصحيحة لمتالهيذ .

.  قراءة الهدرس القطعة لمهرة الثالثة، لتدارؾ األخطاء كالىقص . د

. جهع الكراسات بطريقة ٌادئة كهىظهة . ذ

:  شغؿ باقي الحصة بعهؿ آخر هثؿ.      ر

 تحسيف الخط .

 ِهىاقشة هعىِ القطعة عمِ هستكل ارق .

 تٍجي الكمهات الصعبة التي كردت في القطعة .

 شرح بعض قكاعد اإلهالء بطريقة سٍمة هقبكلة .

 إلِ أف اإلهالء االختبارم يٍدؼ إلِ  (24: 2012)يشير عبد الغىي  :اإلمالء االختباري .4

ا هف دركس اإلهالء  .الكقكؼ عمِ هستكل التالهيذ، كهدل اإلفادة التي حققٌك
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ىعىي بً عقد االختبارات اإلهالئية في فترات بأىىا  (136: 2014) في حيف يرل عاشكر كالحكاهدة 

هتباعدة كالٍدؼ أف يقؼ الهعمـ عمِ الهدل الذم كصؿ إليً الطالب في الدراسات اإلهالئية، كطريقة 

تأديتً هثؿ اإلهالء االستهاعي غير اىً ال يتعرض لتٍجي الكمهات، كالغرض هىً تقدير هستكل التمهيذ 

: كاإلهالء االختبارم لً هستكياف. اإلهالئي كقياس قدراتً في اإلهالء

 إهالء يطمب إلِ التالهيذ إعدادي كالتدرب عميً في البيت، هف الكتاب الهدرسي كهف درس  . أ

. سبؽ أف قراي التالهيذ، كفٍهكا هعىاي، لكتابتً دكف تدريب في حصة اإلهالء

 إهالء يقصد بً اختبار قدرة التالهيذ في كتابة هفردات سبؽ كأف تدربكا عميٍا كتشخيص  . ب

. هكاطف الضعؼ لهعالجتٍا

VI. ميارات اإلمالء:  

 :هٍارات اإلهالء في المغة العربية في عدة هٍارات ٌي (116 ػػػػ 115، 2009) محدد عبد البار

ا .1 . الدقة في رسـ الٍهزات في بداية الكمهة، كفي كسطٍا، كفي آخٌر

. التىكيف كالشدة: التهييز بيف الظكاٌر الصكتية الهختمفة هثؿ .2

. رسـ الحركؼ التي تىطؽ كال تكتب، كالتي تكتب كال تىطؽ .3

. التهييز بيف الحركات الطكيمة كالحركات القصيرة .4

. التهييز بيف ٌهزتي الكصؿ كالقطع .5

. الشهسية كالقهرية (اؿ)التهييز بيف  .6

. التهييز بيف التاء الهفتكحة كالهربكطة .7

. كتابة األلؼ الميىة في ىٍاية الكمهات .8
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التهييز بيف الحركات الطكيمة كالقصيرة، يهكف االعتهاد عمِ الكمهات التي تحكم صكت : فهثال هٍارة

الكمهات الطكيمة كذلؾ هف خالؿ قياـ الطالب ببعض األىشطة التعاكىية كأف يطمب الهعمـ هف تالهيذي 

. تجهيع قائهة هف الكمهات ذات الحركات الطكيمة كالقصيرة، كتصىيفٍا في فئات

: كهف ٌذي األىشطة يهكف التركيز عمِ

 يجهع الطالب كمهات هتعددة هىتٍية ىٍايات هتعددة .

 الياء  ، أك(رفعان )األلؼ كالىكف في الهثىِ: يجهع الطالب كمهات هىتٍية ببعض المكاحؽ هثؿ 

، أك الياء كالىكف في (رفعان )، أك الكاك كالىكف في الجهع الهذكر السالـ(ىصبان كجران ) كالىكف في الهثىِ

. ، أك األلؼ كالتاء في الجهع الهؤىث السالـ(ىصبا كجران )الجهع الهذكر السالـ

  االعتهاد عمِ السكابؽ، كيتـ ذلؾ عف طريؽ سؤاؿ الطالب حكؿ كمهتيف تتضهىاف بعض 

 .  ٌذي السكابؽ عمِ هعىِ الفعؿأفادتًفي كمهة اكتسب كها  (أ، س، ت): السكابؽ هثؿ

 ىسهيً جذر الكمهة، ثـ يضيؼ عميٍا الكمهات األساسية أك ها )أف يكتب الطالب عشر كمهات  

 .الطالب بعض السكابؽ

 هات كيتـ ذلؾ عف طريؽ تجهيع بعض الكمهات الهتشابٍة في الرسـ اإلهالئي، ؿتكرار الؾ 

 .حَوب، ُحب، حب أك هثؿ بَور، كبر، كُبر: كهختمفة في الىطؽ هثؿ

 اىظر، يقكؿ، يكتب، يدقؽ كأىشطة لحؿ الهشكالت في : يستخدـ الهعمـ بعض الكمهات هثؿ 

 .أثىاء الٍجاء
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 عمِ الكمهات الهفتاحية، حيث يركز الهعمـ عمِ الكمهات التي تهثؿ صعكبة لدل االعتهاد  

 .التالهيذ، كعمِ الهعمـ أف يبتكر بعض الطرائؽ لتعييف تالهيذي عمِ تذكر ٌجائٍا

 ف درس اإلهالء ذات هعىِ، أم تدكر القطعة اإلهالئية حكؿ هكضكعات هثؿ اإلىساف، كأف يؾ 

 .أىكاعً، أشكالً، الحيكاف: كأعضاؤي، ههيزاتً، أك الىبات

  الربط بيف الكمهات الجديدة التي تعرض عمِ الطالب ألكؿ هرة، كالكمهات القديهة التي يعرفٍا 

. ٌؤالء الطالب

VII. اليدف من تدريس اإلمالء  

يٍدؼ تدريس اإلهالء إلِ تحقيؽ االلتزاـ بكتابة أصكات المغة، كها اصطمح عمِ كتابتٍا 

لِ تحقيؽ االلتزاـ بالضكابط كالقكاىيف التي تمتئـ بٍا تمؾ الرهكز  الهتخصصكف هف السمؼ كالخمؼ، كا 

 (121 :س. د،استيتية) .في كمهات كجهؿ كتراكيب

 : الٍدؼ هف تدريس اإلهالء في الىقاط التالية الذكر(5 :2007)كحدد أبك السعكد 

ا في الذاكرة .1  .أف يدرب التالهيذ عمِ الكتابة الصحيحة لمكمهات كتثبيت صكٌر

تقاف .2  .أف يهرف التالهيذ عمِ كتابة ها يسهعكىً في سرعة ككضكح كصحة كا 

 .أف يعكد التالهيذ عمِ حسف اإلصغاء كاالستهاع .3

 . كالترتيب، كقكة الهالحظةكاالىتبايأف يدرب التالهيذ عمِ الدقة كالىظاـ  .4

 ، األذفتسهعً  يهمِ، كاليد تكتب ها أف يدرب التالهيذ حكاسٍـ اإلهالئية فاألذف تسهع ها .5

 .كالعيف تمحظ الصكاب هف الخطأ
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 .ىهاء ثركاتٍـ المغكية، كهعمكهاتٍـإأف يعهؿ الهعمـ عمِ تكسيع خبرات التالهيذ، ك .6

 .أف يختبر الهعمـ هعمكهات التالهيذ في كتابة بعض الكمهات لهعالجة هكاضع ضعفٍـ .7

 أٌداؼ تدريس كاسهيث، كبيت، كككهبر حددأف كؿ هف  (109 ػػػػػ 108: 2010)كأكرد عبد البارم 

: اإلهالء كاآلتي

 الكتابة بفعالية ككفاءة. 

 هع اآلخريف بكضكحاالتصاؿ . 

 تىهية الحس المغكم. 

 التهكف هف القكاعد الٍجائية. 

 تىهية الذاكرة البصرية. 

 التهكف هف القكاعد الٍجائية. 

 تىهية الذاكرة البصرية. 

 كعي الطالب بقكاعد تتابع الكمهات. 

 استدعاء الكمهات هف الذاكرة. 

 تكرار استخداـ الكمهات بشكؿ هتقف. 

  تىهية القدرة عمِ استخداـ الىهاذج الصكتية لمحرؼ عىد الرسـ اإلهالئي، أك عىد كتابة الكمهات 

 .غير الهألكفة

 تىهية عادة التصحيح  ػػػػػهساعدات تقكية الذاكرة: تكظيؼ الذاكرة البصرية، كذلؾ هف خالؿ  

. كتصحيح الهسكدات باىتظاـ، الذاتي
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VIII. طرق عالج األخطاء اإلمالئية 

إف الضعؼ اإلهالئي هف الظكاٌر الهزعجة لمهعمهيف، كأكلياء األهكر كهثؿ ٌذا التخمؼ يسبب الكثير 

هف الهتاعب الهستقبمية لمهتعمهيف، كذلؾ عىد تقديهً الختبار لهادة عمهية، أك كتابة خطابا ألحد 

فٍىاؾ العديد هف األبحاث التي درست ظاٌرة التخمؼ اإلهالئي، كأسبابً كطرؽ عالجً  األصدقاء،

ذي األبحاث ركزت عمِ جاىبيف ذا ها سكؼ يكفيىا بً إسهاعيؿ ٌك  :فيها يمي (174 :1999) ٌك

ك هجهكعة التكصيات التي يكصي بٍا الباحث أك هف خالؿ استىباطٍا في : الجانب النظري.1  ٌك

ها أك التأكد هف فعاليتٍا أك صحتٍا . بحث أجراي أك هالحظة أثارت اٌتهاهً دكف المجكء إلِ اختباٌر

كيقصد بً القياـ بتجربة ها تركز عمِ سبب هف أسباب ضعؼ التالهيذ في :  الجانب العممي.2

اإلهالء، أك اقتراح طريقة جديدة في التدريس هثال، كالقياـ بتطبيقٍا كالخركج بالىتائج الهطمكبة، أك 

ثـ القياـ بدراسة أثر عاهؿ التدريب  (تدريس اإلهالء)تدريب بعض الهعمهيف عمِ أفضؿ طرائؽ التدريس

 .عمِ تقدير التمهيذ

كخاصة هع الطمبة ذكم التحصيؿ الضعيؼ في كطرؽ لمعالج الفردم استخداـ األساليب الفردية كيتـ 

 (:336 ػػػػػ 332: 1992) ها يكضحً شحاتة المغة العربية كخاصة اإلهالء، كهف ٌذي الطرؽ

  تتمخص ٌذي الطريقة في الطمب هف التالهيذ جهع كمهات تىتٍي بهٍارة هعيىة، :طريقة الجمع. أ

 أك عمِ ياء، أك كمهات تىتٍي بتاء هربكطة األلؼكأف يطمب هىٍـ كمهات تىتٍي بٍهزة هتطرفة عمِ 

.  أك كمهات تىاٌي بتاء هبسكطة

 تتعمؽ بقاعدة هعيىة ككتابة كؿ كمهة في   تتمخص في جهع بعض الكمهات التي:البطاقات . ب
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بطاقة خاصة، ككؿ هجهكعة هف البطاقات تهثؿ قاعدة إهالئية كتتضهف كمهات تىطبؽ عميٍا ٌذي 

القاعدة، فإذا ها أخطأ التمهيذ في كمهة أعطيت لً البطاقات التي تشتهؿ عمِ الكمهات الخاصة بٍذي 

حتِ ال يقع في ىفس الخطأ هرة أخرل كهف أىكاع البطاقات، بطاقات  القاعدة، كتشرح لً القاعدة ىفسٍا

كتب عميٍا بعض القطع التي تشهؿ عمِ بعض الهٍارات اإلهالئية، كقطعة قصيرة تحذؼ هىٍا بعض 

 .الكمهات التي تعالج بعض الهٍارات كالطالب يستكهمٍا بكضع الكمهات الهىاسبة

 كتتمخص ٌذي الطريقة في أف يعطي الطالب جهال تشتهؿ عمِ بعض  :طريقة الحرف المفقود . ت

لؼ أك الكاك أهات تىتٍي بٍهزة هتطرفة عمِ ؿالكمهات التي تهثؿ الهٍارة الهطمكبة، كأف يعطِ هثال ؾ

 كالطالب يكهؿ الكمهة بحسب القاعدة اإلهالئية بعد حذؼ الحرؼ الذم يهثؿ ،أك ياء أك السطر

 .الهٍارة، كيهكف أيضا هف خالؿ قصص قصيرة تشتهؿ عمِ كمهات تهثؿ الهٍارة الهطمكبة

  كتتمخص ٌذي الطريقة في أف يعطِ الطالب كمهات حركفٍا هىفصمة :طريقة وصل الحروف . ث

كيقـك  (ر، ك، ء، ة ـ،) كيقـك بتكصيؿ الحركؼ بحيث تكتب كفقا لمقاعدة اإلهالئية كأف يعطي كمهة

كذا هع باقي الهٍارات اإلهالئية  .الطالب بتكصيؿ الحركؼ كفؽ القاعدة اإلهالئية ٌك

  تتمخص ٌذي الطريقة في أف يعطِ لمطمبة كمهات تتبع أكثر هف قاعدة :طريقة التصنيف . ج

( 232 :1999 ،زقكت) .إهالئية، كيطمب هىٍـ تصىيفٍا بحسب القاعدة اإلهالئية في قكائـ

 :كيهكف تكضيح طرؽ العالج الفردية هف خالؿ الشكؿ التالي
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 .يكضح الطرؽ الفردية لعالج الضعؼ اإلهالئي :(01)شكل رقم                        

ي كالتاليإلِ  كباإلضافة  : بعض الطرؽ الفردية كالتي ال تقؿ أٌهية عف سابقتٍا ٌك

ٌي طريقة تدريس تعتهد عمِ الخبرة  (80: 2003 )حمسحسب  :أسموب الخبرة الدرامية . أ

الدراهية، أك الهسرحية، تتضهف إعادة تىظيـ الخبرة كتشكيمٍا في هكاقؼ كالتركيز عمِ 

العىاصر كاألفكار العاهة الهراد تكصيمٍا كهف ثـ يقـك التالهيذ بتهثيؿ األدكار الرئيسية 

الهتضهىة لمهكقؼ، كذلؾ لخدهة كتفسير كتكضيح الهادة العمهية هف خالؿ حؿ هكقؼ 

 .الهشكمة، تحت رعاية كتكجيً الهعمـ الهستهرة لمتالهيذ

: كتسير ٌذي الطريقة كفؽ الخطكات التالية

 التٍيئة كاستثارة الدافعية كحهاسة الجهاعة .

 ختيار الههثميفا .

 إعداد الهالحظيف .

 إعداد الهسرح .

 التصنيف البطاقات الجمع

تكتب الٍهزة الهتطرفة  تمكأ، يخطئ، يٍدأ، الهرء، شيء،شاطئ
 عمِ كاك إذا

  ألفعمى

 يٍدأ،تمكأ

 السطرعلى 

 شيء،المرء

عمى ياء 
 شاطئ،يخطئ

كان الحرف الذي يسبقيا 
مضموم لؤلؤ، ردؤ، امرؤ، 

 بؤبؤ، يجرؤ

كمهات تشتهؿ عمِ 
 ٌهزة هتطرفة عمِ ألؼ

 مبدأ

 سبأ

 مرفأ

 ينشأ

 يدرأ

 يبدأ
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   هرحمة التهثيؿ

 الهشاركة كتصهيـ الهيزة، كالتقكيـ. 

 عبارة عف ىشاط فردم أك جهاعي هكجً يبذؿ "المعبة التربكية ٌي  :أسموب األلعاب التربوية . ب

 ،البكرم كالكسكاىي) "فيً الالعبكف جٍكدا كبيرة كهكصكفة، لتحقيؽ ٌدؼ ها في ضكء قكاعد هعيىة

2001: 86). 

:  هف( 285: 2003)حسب عسقكؿ كتتككف المعبة التعميهية 

 األٌداؼ التعميهية كترتبط عادة بهكضكع الدرس .

 ـ هف طالب الفصؿ . هجهكعة هف الالعبيف كيتـ اختياٌر

 أىظهة كقكاىيف يحددٌا الهعمهكف كيحفظٍا التالهيذ .

 ك الكقت الذم تتـ فيً المعبة . عىصر الزهف ٌك

 الىشاط التىافسي كتعبر عىً حركة الهتىافسيف أثىاء المعبة .

 الىتيجة كتشكؿ خاتهة المعبة ك التي تحدد فيٍا الطالب كالهطمكب. 

 (87 ػػػػػ 86: 2001 )البكرم كالكسكاىيحسب  التربكية في هبحث اإلهالء األلعابكيهكف تكظيؼ 

 :عمِ الىحك التالي

  يهكف تدريس الٍهزة الهتكسطة بحاالتٍا األربعة هف خالؿ إحضار :لعبة صناديق االنتخابات . أ

أربعة صىاديؽ، كؿ صىدكؽ يهثؿ قاعدة إهالئية لهٍارة الٍهزة الهتكسطة، كتقسيـ الطالب إلِ أربع 

هجهكعات، كؿ فرد في هجهكعة يهثؿ هجهكعة كيكتب كؿ فرد في هجهكعة بطاقة تشتهؿ عمِ كمهة 

بٍا ٌهزة هتكسطة، كيضعٍا في الصىدكؽ الهىاسب، كهف ثـ الفرز كيطمب هف كؿ طالب قبؿ 
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االىتخابات أف يتكمـ عف برىاهجً االىتخابي، كذلؾ بذكر القاعدة الخاصة بهٍارة اإلهالء الذم يهثمٍا 

، كيهكف تكضيح ذلؾ كفؽ صىدكقً، كيعمف الهعمـ عف ىتيجة الفائز، كيصفؽ التالهيذ لمهجهكعة الفائزة

 :الشكؿ التالي

 

 

 

 

 . لعالج الضعؼ اإلهالئياالىتخاباتصىاديؽ يكضح لعبة : (02)شكل رقم ال

  يقـك الهعمـ في ٌذي المعبة بتقسيـ الطالب إلِ هجهكعات بحسب الهٍارة الهعطاة، :لعبة السمم . ب

 كعادة ها تككف في الحصة الثاىية ككؿ طالب يهثؿ هجهكعة، كيبدأ كؿ طالب بكتابة كمهات تهثؿ

الهٍارة الهطمكبة هىً، كهف يصؿ أكال ٌك الفائز، كبعد ذلؾ يطمب هىٍـ ذكر القاعدة اإلهالئية الخاصة 

بالهٍارة الهطمكبة، ككأف يمب هىٍـ، كتابة كمهات تشهؿ عمِ ٌهزة هتطرفة هثال كالتالي 

 

 

 

  لعالج الضعؼ اإلهالئييكضح لعبة السمـ :(03)شكل رقمال

 بئس فأس

 هسؤكؿ نداءات

 

 اهرؤ
 

 يجرؤ

 

 هرفأ

 

 بدأ

 

 يخطئ

 

 شاطئ

 

 عبء

 

 شيء
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ٌىاؾ الكثير هف األلعاب التي تيسر كتسٍؿ هٍهة الهعمـ في تذليؿ الصعكبات التي تكاجً 

الطالب في كتاباتٍـ اإلهالئية، كيهكف استخداـ أكثر هف لعبة أثىاء تدريس الهٍارة اإلهالئية 

 .تحقيقا لمهتعة كالتسمية كجذب االىتباي

الخطأ النحوي : ثانيا

I. مفيوم النحو :

 إعراب الكالـ العربي، أك : ىحا ىحكي، أم قصد قصدي كالىحك: القصد كالطريؽ، يقاؿ :لغة .1

ضافة كىسب كغير إاىتحاء سهة كالـ العرب في تصرفً في  عراب كتثىية كجهع كتكسير كا 

 (103، 2014عاشكر كالحكاهدة، ).ذلؾ

القصد كالجٍة كىحكت ىحك الهسجد، : الىحك هعاف كثيرة أٌهٍا"  الىحك لغة(6س، .د) يعرؼ الٍاشهيك

ًٍُُ )كالهقدار كعىدم ىحك ألؼ ديىار، كالهثؿ كالشبً كسعد ىحك سعيد .  (أم هثمً أك شب

ٍّة ػػػػػ قصدت قصدي، الّطريؽ: ىحكت ىحّكي: القصد يقاؿ: الىحك  (ج) ػػػػػ  الىكعُ  ػػػػػالهقدار ػػػػػ  الهثؿ ػػػػػالج

 (ج)عمـ يعرؼ بً أحكاؿ أكاخر الكمهات إعرابان كبىاءان، الىحكم ٌك العالـ بالىحك أىحاء،

 ( 606: 1994هدككر، ).ىحكيكف

 الىحك ٌك هقياس دقيؽ، تقاس بً الكمهات أثىاء كضعٍا في الجهؿ كي يستقيـ  :اصطالحا .2

كالهبتدأ هف الخبر،  الهعىِ، كبالىحك تتبّيف أصكؿ الهقاصد بالداللة فيعرؼ الفاعؿ هف الهفعكؿ بً،

كلكالي لجٍؿ أصحاب اإلفادة، ككمها كاىت المغك كاسعة كىاهية كدقيقة، زادت الحاجة إلِ دراسة قكاعدٌا 

 .كأسسٍا، فالىحك ٌك القاعدة األساسية لمبىاء المغكم
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 الىحك بأىً تمؾ الدراسة المغكية التي تتعاهؿ هع أشكاؿ األلفاظ كتركيبٍا كهع Wibsterكيعرؼ كيبستر 

( 103 :2014عاشكر كالحكاهدة، : أكرد في).تىظيـ الجهؿ كترتيب كمهاتٍا

الىحك في اصطالح العمهاء ٌك قكاعد يعرؼ بٍا أحكاؿ أكاخر الكمهات العربية التي حصمت بتركيب ك

بعضٍا هع البعض هف إعراب كبىاء كها يتبعٍها كبهراعاة تمؾ األصكؿ ُيحفظ الّمساف عف الخطأ في 

( 7 ػػػػػ6 :س.د الٍاشهي،).الىطؽ، كيعصـ القمـ عف الزلؿ في الكتابة كالتحرير

بة ك كاهؿ الهٍىدس  في هعجـ الهصطمحات العربية في المغة (298: 1984 )يعرؼ هجدم ٌك

 قكاعد المغة ٌي تمؾ الهجهكعة التي تحكـ الكالـ الهىطكؽ كالهكتكب بمغة ها، كتشهؿ ها: "كاألدب

، ككاف يطمؽ عمِ ٌذي القكاعد  أحياىان اسـ األجركهّية ىسبة (الىحك كالصرؼ)يسهيً المغكييف هف العرب

 .(ق723) إلِ ابف آجرـك

عمـ بقكاىيف يعرؼ بٍا أحكاؿ التراكيب العربية هف :  بأىًالىحك( 202: 1413)كيرل الهىشاكم 

ا، كقيؿ الىحك عمـ بأصكؿ : عمـ ُيعرؼ بً أحكاؿ الكمـ هف حيث اإلعالؿ، كقيؿ: اإلعراب كالبىاء كغيٌر

.  يعرؼ بٍا صحة الكالـ كفسادي

II. الخطأ النحوي :

ٌك قصكر في ضبط الكمهات ككتابتٍا ضهف قكاعد الىحك الهعركفة كاالٌتهاـ بىكع الخطأ الىحكم 

 .(71 :2006زايد، ).الكمهة دكف إعرابٍا جهمة

III. أنواع األخطاء النحوية: 

ي الفاعؿ، الهبتدأ كالخبر،  سىركز عمِ أىكاع األخطاء الىحكية التي سىتىاكلٍا في دراستىا الحالية ٌك

ا فيها يمي  :كيهكف إيجاٌز
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ك ها قدـ الفعؿ أك شبًٍ عميً أك أسىد إليً عمِ جٍة قياـ بً، أك كقكعً هىً :الفاعل .1 كعمـ " ٌك

ك الفعؿ" زيد  .(10 :2013بف عطاء اهلل، ).عاهمً لفظي ٌك

:  المبتدأ والخبر .2

 :كها يمي (11: 2013)كيعرفٍها بف عطا اهلل 

 ٌك االسـ الصريح أك الهؤكؿ بً الهجرد هف العكاهؿ المفظية غير الزائدة كشبٍٍا :المبتدأ . أ

 .هخبرا عىً أك كصفا رافعا لمهستغىِ بً

كارتفاع الهبتدأ باالبتداء "  اهلل كاحد" ٌك الجزء الهىتظـ هىً هع الهبتدأ جهمة هفيدة ىحك  :الخبر . ب

ك عاهؿ هعىكم كارتفاع الخبر  ك عاهؿ لفظي، حكـ الهبتدأ أك الخبر الرفع ىحك بٌك الهبتدأ ٌك

 ". هحهد ىبيىا"، " اهلل ربىا"

IV. أسباب الضعف في القواعد النحوية: 

 أف أسباب الضعؼ في القكاعد الىحكية تكهف في ها (107، 2014 )عاشكر كالحكاهدةيرل كؿ هف 

 :يمي

 كثرة القكاعد الىحكية كالصرفية كتشعبٍا ككثرة تفصيالتٍا بصكرة ال تساعد عمِ تثبيت ٌذي  .1

 .الهفاٌيـ في أذٌاف الطمبة بؿ تجعمٍـ يضيقكف بٍا

 الكثير هف القكاعد الىحكية التي يتـ تدريسٍا لمتالهيذ في الهدرسة ال تحقؽ ٌدفان كظيفيان في  .2

 .حياة التالهيذ

 االقتصار في تدريس القكاعد الىحكية عمِ الجكاىب الشكمية في بىاء بىية الكمهة أك ضبط  .3

ا، كعدـ هعالجتٍا بها يربطٍا بالهعىِ  .آخٌر
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 ٌىاؾ أسباب ترجع إلِ البيئة الهحيطة التي يعيش فيٍا الطالب يتأثر كيؤثر فيٍا، البيت  .4

كالهجتهع كاألصدقاء الذيف يتعاهؿ الطالب هعٍـ، فالطالب بيف جدراف الصؼ يدرس شيئا هف الىحك، 

فإف خرج هف صفً كترؾ قاعة الدرس لـ يمهس أم تطبيؽ كال استخداـ لها درسً كبذلؾ تحدث الفجكة 

 .ٌك هطبؽ عمِ أرض الكاقع بيف ها يدرسً الطالب كبيف ها

 الهقررات الدراسية التي ال تعىِ بتتابع أبكاب الىحك كقكاعدي كتعهيؽ هفاٌيهً تعهيقا هتدرجا،  .5

 .بؿ غف الكثير هىٍاال يٍتـ بالتفصيالت الهٍهة التي تكضع القاعدة كتساعد عمِ فٍهٍا

 عدـ التزاـ بعض الهعمهيف بطريقة التدريس السميهة في تدريس القكاعد الىحكية، فبعض  .6

الهعمهيف قد يمجأ إلِ الطريقة اإللقائية، كيكتفي فيٍا بإلقاء أهثمة هحددة يعتقد أىً هف خاللٍا قد شرح 

 .القاعدة الىحكية

 .ضعؼ هعمهي الهكاد األخرل في القكاعد الىحكية كاستخداهٍـ العاهية في تدريس تمؾ الهكاد .7

V. عالج الضعف في القواعد النحوية :

رغـ الصعكبات كالهشاكؿ التي كاجٍت تدريس الىحك، إال أف ٌىاؾ حمكؿ كجدت لتفادم ٌذي 

 :فيها يمي (39 ػػػػػ 38: 2016 )الهشكالت، يحددٌا بكزم 

 .أف تبسط هادة الىحك هف الىاحية الهىٍجية كالتىفيذية .1

 .أف ىقكد التالهيذ سهاع األساليب العربية الصحيحة كهحاكاتٍا .2

 .جعؿ فركع المغة العربية في خدهة  الىحك كالبالغة كالصرؼ .3

ـ المغكم .4  .هراعاة الفركؽ الفردية كهستكيات التالهيذ كىهٌك
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 .كضكح األٌداؼ الهرسكهة لتدريس الىحك عىد القائهيف عمِ تدريس المغة .5

 .التركيز عمِ الهباحث الىحكية الكظيفية التي تستعهؿ في العصر الحاضر خاصة .6

 .التزاـ الهىٍجية في تقديـ الهباحث الىحكية .7

قاهة دكرات هستهرة لهدرسي المغة العربية .8  .كضع التدريبات الهالئهة لكؿ هكضكع كتىكيعٍا كا 

 استغالؿ دكافع التعمـ لدل الهتعمهيف، حيث يساعد ذلؾ عمِ تعمـ القكاعد كتفٍهٍا جيدا كيهكف  .9

 .لمهعمـ أف يجعؿ الدراسة قائهة عمِ حؿ الهشكالت

 .االٌتهاـ بالهكقؼ التعميهي كالكسائط التعميهية كطريقة التدريس .10

 إلِ الىقاط السالفة الذكر في عالج الضعؼ (109 ػػػػػ 108 :2014)كيضيؼ عاشكر كالحكاهدة 

 :الىحكم ها يمي

 القدكة الحسىة في الىطؽ في الهرحمة االبتدائية كالتدريب عمِ الىطؽ السميـ كهحاكاة األساليب  .1

 .الخالية هف األخطاء الىحكية دكف التعرض لشرح القاعدة

 دراسة القكاعد الىحكية كفؽ الهىٍج المغكم الحديث في التفكير في المغة كتخميص الىحك هها  .2

عابً هف خمط كأفكار فمسفية كهىطقية فالىحك يعترؼ باالستقراء الذم يؤدم إلِ الهالحظة العاهة فهف 

 .ٌىا يىبغي أف يتبع الهعمـ هع تالهيذي أسمكب االستقراء في تكضيح القاعدة

 تىاكؿ الىصكص في تدريس الىحك بحيث ال تخرج الىهاذج التي تعرض أهاـ التالهيذ عف  .3

ـ  .العبارات كاألساليب الهألكفة في تعبيٌر

 أف تككف الهكضكعات الىحكية التي يتعرض لٍا التالهيذ هف الهكضكعات التي تمبي حاجات  .4
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 .التالهيذ في الحياة اليكهية

 أف تركز االختبارات كطرؽ التقكيـ عمِ قياس هدل تحقؽ األٌداؼ فتتجىب االختبارات التركيز  .5

 .عمِ الهصطمحات أك تسهيع القكاعد أك االستشٍاد عمِ صحة قاعدة أك شذكذ بعض األهثمة

 استخداـ الكسائؿ التعميهية الحديثة في هكاقؼ تعمـ القكاعد الىحكية بال تكمؼ الف استخداهٍا  .6

. يضفي عمِ الدرس فاعمية كتشكيقا كيحبب الهتعمهيف في استخداـ ٌذي القكاعد

VI. طرق تدريس القواعد النحوية في المدارس االبتدائية: 

 : طرؽ تدريس القكاعد الىحكية كها يمي(110 ػػػػػ 109، 2014 )عاشكر كالحكاهدةيكجز كؿ هف 

 يكصؼ الطفؿ في ٌذي الهرحمة بهحدكدية : تشمل الصفين األول والثاني: الحمقة األولى .1

الخبرات، كالحاجة إلِ تكسيع خبرتً كتىهية هحصكلً المغكم، كفي أثىاء ٌذي الحمقة يىبغي أف يعطِ 

الطفؿ األهف كالحرية بالقدر الذم يساعدي عمِ التعبير عف ىفسً بمغتً التي يستعهمٍا، كبحيث يعبر 

عف سجيتً في كضع طبيعي، هف غير أف تفرض عميً قيكد، تحد هف اىطالقً، أها هٍهة الهعمـ ٌىا 

فهحصكرة في تهكيف الطفؿ هف الكالـ بالمغة التي يستطيعٍا، كىغتفر لً العاهية، ألف صحة األسمكب 

 .ستأتي بالتدرج

 فإذا اىتقؿ الطفؿ إلِ الحمقة الثاىية ىهت قدراتً : تشمل الصفين الثالث والرابع: الحمقة الثانية .2

كهٍاراتً المغكية، كصارت فرص التدريب عمِ االستعهاؿ المغكم أكثر سعة، كأفسح هجاال في هختمؼ 

استهرار التدريب : فركع المغة، كفي ٌذي الحمقة يدرب التمهيذ عمِ صحة األداء، كقكة التعبير بطريقتيف
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تدريبً عمِ كحدات ىحكية هعيىة هثؿ الضهائر، األسهاء الهكصكلة، أسهاء ك ،الهباشر عمِ التعبير

 .االستفٍاـ

يتـ تدريب الطالب في ٌذي الهرحمة عمِ االستعهاؿ المغكم هف  (18 ػػػػػ 17: 2010)كحسب سبيتاف 

 :خالؿ األساليب كالطرائؽ التالية

 .استغالؿ دركس القراءة في تدريب الطالب عمِ العادات المغكية الصحيحة .1

 استغالؿ الهكاقؼ التعميهية الهختمفة أثىاء الهسرحيات كالتهثيؿ كالهحفكظات كاألىاشيد كاإلذاعة  .2

 .أحاديث الطمبة في تدريبٍـ عمِ بعض االستعهاالت الصحيحة الهالئهة....الهدرسية

 .التدريب عف طريؽ األلعاب المغكية .3

يهف خالؿ  .4  ، يكتب عمِ كؿ هىٍا عبارة أك سؤاؿ  الهقكل صغيرة هف الكرؽ قطعالبطاقات ٌك

ا... االستفٍاـ كالضهائر: هثؿ كهفاٌيـ هحددةلتدريب التالهيذ عمِ كحدات هعيىة  .كغيٌر

ي طريقة لمتدريب المغكم عمِ بعض الهكاضيع الىحكية كاالستفٍاـ : األلعاب المغكية .5  ٌك

ذي األلعاب تربط بيف المعب بيف كالحركة كالهيؿ إلِ السؤاؿ، كهف أهثمة ٌذي األلعاب ها ... كالجكاب ٌك

 :يمي

 إف الٍدؼ هف ٌذي المعبة تدريب الطالب عمِ استخداـ أسمكب االستفٍاـ، : لعبة أنا وأنت

كتجرل ٌذي المعبة بأف يقؼ الطالب في صفيف هتقابميف، ثـ تبدأ المعبة، بأف يسأؿ التمهيذ 

أىا اشتريت؟  فيجيب : األكؿ هف أحد الصفيف التمهيذ الهقابؿ لً هف الصؼ الثاىي قائال

كأىت هاذا : أىا اشتريت كرة، ثـ يكجً السؤاؿ لمطالب الهجاكر لً في الصؼ: الطالب الهسؤكؿ

كذا تستهر المعبة...اشتريت؟  .ٌك
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 كتجرل ٌذي " كـ"إف الٍدؼ هف ٌذي المعبة تدريب الطالب عمِ االستفٍاـ بػ : لعبة الصندوق 

ا في صىدكؽ يحهمً رئيس المعبة، بيىها  المعبة بأف يكضع هقدار هحدد هف حبات الفكؿ أك غيٌر

يقؼ الطالب في صفيف هتقابميف، كيتقدـ رئيس المعبة هف الطالب األكؿ في أحد الصفيف كيطمب 

خفاءي، ثـ يسأؿ التمهيذ القابض عمِ الحبات زهيمً  هىً ٌهسا أخذ عدد هف الفكؿ يحددي لً كا 

ذا أخطأ  الهقابؿ لً في الصؼ اآلخر، كـ حبة فكؿ في يدم؟ فإذا أصاب اىتقؿ الصىدكؽ إليً، كا 

كذا تستهر المعبة حتِ ىٍاية الصفيف.. .خرج هف المعبة  .ٌك

كيهكف لمهعمـ البحث أك استىباط ألعاب أخرل كثيرة، لخمؽ الدافعية كالشكؽ لدل الطالب، كهف 

، لعبة الكيس، لعبة التغهاية كيالحظ أف ٌذي األلعاب ال تحتاج إلِ " كشؼ الهخبأ"ٌذي األلعاب 

 .أهاكف خاصة، كال إلِ أدكات هكمفة، هها يجعؿ الهعمـ يقبؿ عمِ استخداهٍا بكؿ سٍكلة كيسر

VII.  األىداف تدريس القواعد النحوية

يتحدث بً فٍها  تٍدؼ دراسة الىحك إلِ إدراؾ هقاصد الكالـ، كفٍـ ها يقرأ أك يسهع أك يكتب أك

صحيحا، تستقر هعً الهفاٌيـ في ذٌف الهؤدم أك الهتمقي كتتضح بً الهعاىي أك األفكار كضكحا ال 

فٍىاؾ ٌدفاف رئيسياف . غهكض فيً كال لبس كال إبٍاـ لدل الهتحدث أك الهستهع أك القارئ أك الكاتب

عاشكر كالحكاهدة  درجم  حيثلتدريس القكاعد الىحكية، أكلٍها الٍدؼ الىظرم كثاىيٍها الٍدؼ الكظيفي،

: تحتٍها األٌداؼ التالية (106 ػػػػػ 105 :2014)

 تقكيـ اعكجاج المساف كتصحيح الهعاىي كالهفاٌيـ كذلؾ بتدريب التالهيذ عمِ استعهاؿ األلفاظ  .1

 .كالجهؿ كالعبارات استعهاال صحيحا يصدر هف غير تكمؼ كال جٍد

 تهكيف التمهيذ هف القراءة كالكتابة كالحديث بصكرة خالية هف أخطاء المغة، كذلؾ بتعكيدٌـ  .2
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 .التدقيؽ في صياغة التراكيب كاألساليب حتِ تككف خالية هف الخطأ الىحكم الذم يذٌب بجهالٍا

 تيسير إدراؾ التالهيذ لمهعاىي كالتعبير عىٍا بكضكح، كجعؿ هحاكاتٍـ لمصحيح هف المغة التي  .3

 .يسهعكىٍا أك يقرؤكىٍا هبىيا عمِ أساس هفٍـك بدال هف أف تككف هجرد هحاكاة آلية

 تكقؼ التالهيذ عمِ أكضاع المغة كصيغٍا ألف قكاعد الىحك إىها ٌي كصؼ عمهي لتمؾ  .4

 .األكضاع كالصيغ كبياف التغيرات التي تحدث في ألفاظٍا

 إف الطالب الذيف يدرسكف لغة أجىبية إلِ جاىب لغتٍـ القكهية يجدكف في دراسة قكاعد لغتٍـ  .5

يساعدٌـ عمِ فٍـ المغة األجىبية ألف بيف المغات قدران هشتركا هف القكاعد العاهة، كأزهىة األفعاؿ  ها

 ...كالتعجب كالىفي كاالستفٍاـ كالتككيد

: خالصة

ك هجهكعة هف القكاىيف كالقكاعد كاألحكاـ التي ب تتهّيز المغة العربية ىظاـ لغكم خاص ُتعرؼ بً، ٌك

ا التزاها ُيعيىٍـ عمِ التفاٌـ كتبادؿ الخبرات كالهعمكهات، ،تحكهٍا إذ تشّكؿ ٌذي القكاىيف  كيمـز أبىاٌؤ

ك ها ُيحتِّـ ... كالقكاعد كاألحكاـ أىظهة فرعية لمغة هف بيىٍا الىظاـ الكتابي كالىظاـ الىحكم  الخ، ٌك

عمِ الباحثيف االستهرار في البحث عف أفضؿ الطرؽ لتحقيؽ االىسجاـ بيف ٌذي هختمؼ األىظهة هف 

.أجؿ إكساب الهتعمهيف لغة سميهة خالية هف األخطاء



 

 
 

 :الفصل الخامس
 اإلجراءات المنيجية لمدراسة الميدانية
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 :          تمييد

في جزئيف، حيث ؛ كذلؾ اإلجراءات الهىٍجية لمدراسة الهيداىيةإلِ  طرؽ في ٌذا الفصؿتسف       

 الهستخدهة فيٍا، اة هف حيث ذكر الغرض هىٍا كاألدستطالعيةالجزء األكؿ إلِ الدراسة االسيتىاكؿ 

إضافة إلِ هكاف كزهاف إجرائٍا، كالعيىة التي اشتهمتٍا كههيزاتٍا، كصكال إلِ ها أفرزتً هف ىتائج فيها 

أها الجزء الثاىي فتضهف الدراسة األساسية بتحديد  ؛يخص الخصائص السيككهترية ألداتي الدراسة

الهىٍج الذم اتبعتً، كهكاف كزهاف إجرائٍا كهدتٍا، ككيفية القياـ بٍا، كصكال إلِ تحديد خصائص 

 الهستخدهة في الحصكؿ عمِ الىتائج هف خالؿ ذكر كيفية اةالهجتهع كالعيىة التي شهمتٍها، كاألد

تصحيحٍا ك إعطاء الدرجات الخاـ، كاألساليب اإلحصائية الهتبعة في تحميؿ الىتائج الهتكصؿ إليٍا  

اإلجراءات المنيجية لمدراسة االستطالعية : أوال

I. إف الغرض األساسي هف الدراسة األكلية ٌك االطالع : الغرض من الدراسة االستطالعية 

كاالكتشاؼ لهيداف البحث، كالتدريب عمِ إجراءاتً الهيداىية، هف حيث هىٍج البحث كطريقة الهعايىة، 

كالخصائص السيككهترية ألدكات القياس كاستعهالٍا لجهع بياىات البحث هف أفراد العيىة كاألساليب 

 . اإلحصائية لهعالجتٍا

II. البحثاةأد : 

ا ىظرا لعدـ تكافر أدكات البحث التي تقيس هتغيرات الدراسة هباشرة، قد صههت الباحثة اختبار

التاء الهفتكحة كالتاء الهربكطة، الفاعؿ، كالهبتدأ )اإلهالء كالىحك لدركس تتعمؽ بىشاطي تحصيمي 

كالهتضهىة في برىاهج السىة الرابعة هف التعميـ االبتدائي خالؿ الهكسـ الدراسي  (كالخبر

2016/2017. 
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 : كفؽ الخطكات التاليةاالختبار التحصيمي بىاءلقد هر 

  :الخمفية النظريةتحديد  .1

تقيس اختبارات التحصيؿ هدل ها تعّمهً الفرد في الهدرسة، أم أىٍا تقيس األثر الذم يحدثً التعميـ اك 

الّتدريب تحت ظركؼ هعّيىة، فاالهتحاىات الهدرسية بٍذا الهعىِ تعتبر اهتحاىات تحصيؿ إال أّىً 

يىبغي الّتهييز بيف اختبارات التحصيؿ الهقىىة كالتي تتّهيز بالّشهكلية ىكعا ها كاالختبارات التي يضعٍا 

الهعمـ، كها يىبغي التهييز بيف اختبارات التحصيؿ التي تقىف عمِ برىاهج هادة هعيىة هف هكاد الدراسة 

كاختبار االستعداد الذم يٍدؼ إلِ التىبؤ بالسرعة الهتكقعة لتعمـ الفرد أك هدل استعدادي لتدريب هعّيف، 

فاختبارات االستعدادات تدؿ عمِ التأثيرات الهختمفة الىاتجة عف الخبرات الحياتية اليكهية كلٍذا فٍي 

 (.213: 2011هقدـ، ). تقيس تأثير التعمـ تحت ظركؼ غير هراقبة

كتستخدـ االختبارات التحصيمية في عدة هجاالت كلعدة أغراض هىٍا االختيار كالتعييف، كالتشخيص، 

 .كالتغذية الراجعة، كتقكيـ البراهج التعميهية

 :شركط االختبار الجّيد فيها يمي (313: 2012)كلقد حّدد حثركبي 

  أم أف يقيس االختبار ها كضع لقياسً، أم البّد هف كجكد اىسجاـ كتطابؽ بيف :الّصدق . أ

 .كالكفاءات الهراد قياسٍا (االختبار)الهىاٌج كأداة القياس 

ـّ أعيد تطبيقً عمِ عّيىة ههاثمة :الثّبات . ب   أم أف االختبار يككف ثابتا، فإذا طّبؽ عمِ عيىة، ث

 .لألكلِ في كّؿ الصفات كفي ىفس الظركؼ التي طبؽ فيٍا الهّرة األكلِ، تككف الىتائج هتقاربة

 بالعكاهؿ الذاتية، كالىظر إلِ  (الهصّحح) كىقصد بٍا عدـ تأّثر عهمية التصحيح :الموضوعية . ت

 .االختبار عمِ أّىً أداة لتكجيً الهتعّمـ كتحسيف تعّمهً
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براز الفركؽ :الّتمايز . ث   كيعىي أّف االختبار يهّيز بيف الهتعمهيف هف حيث الهستكل التعميهي كا 

 (الهتفكقكف ػػػػػ الهتكّسطكف ػػػػ الّضعاؼ)الفردية بيىٍـ، أم يكشؼ عف فئات التالهيذ في القسـ الكاحد 

 .فاالختبار الذم يجعؿ كؿ التالهيذ هتفكقيف أك ضعافا ٌك اختبار غير ههّيز، كال يحصؿ لمقياس

  كىقصد بً أف يغطي االختبار هف خالؿ أسئمتً هعظـ التعمهات كالهضاهيف الهقررة :الّشمول . ج

 .في الهىٍاج

  كيقصد بٍا صكغ االختبار بمغة سميهة كبهفردات دقيقة ككاضحة بعيدة عف كّؿ :المقروئّية . ح

 .غهكض أك تأكيؿ

كلبىاء أداة الّدراسة الحالية؛ فمقد لجأت الباحثة إلِ اإلّطالع عمِ  هجهكعة هف ىهاذج االختبارات 

 كركجع عّدة هرات، حيث كاف 1923التحصيمية هىٍا اختبار ستاىفكرد لمتحصيؿ الذم ىشر في سىة 

، كلقد صهـ لقياس الفركؽ الدراسية هف السىة األكلِ إلِ ىٍاية الهرحمة 1923آخر تعديؿ لً سىة 

في ستة بطاريات، بحيث تحتكم بطارية الطكر الثاىي االختبارات الفرعية  (السىة التاسعة)الهتكسطة 

اختبار الهفردات، اختبار فٍـ القراءة، اختبار هٍارة دراسة الكمهة، اختبار الهفاٌيـ الحسابية، )التالية 

اختبار العهميات الحسابية، اختبار التطبيقات الرياضية، اختبار التٍجي، اختبار المغة، اختبار العمـك 

، كلقد رّكزت الباحثة عمِ (216 ػػػػػ 215: 2011هقدـ،  )(االجتهاعية، اختبار العمـ، اختبار االستهاع

 .ها تعمؽ هىٍا بأىشطة المغة العربية

كها قاهت الباحثة باالطالع عمِ اختبار المغة العربية في الهرحمة االبتدائية، كالذم كضعً هحهد 

اختبارات تقيس هدل تحصيؿ التالهيذ  (6)، كالذم يتكّكف هف ستة (1983)صالح الديف عمي هجاكر 

القراءة كالتعبير، القكاعد، : في الجكاىب التالية (األكلِ ػػػػػ السادسة)في الهراحؿ االبتدائية الستة األكلِ 

 .اإلهالء، الهحفكظات
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كاستىدت الباحثة ػػػ أيضا ػػػ إلِ هجهكعة هف ىهاذج االختبارات التحصيمية الهعدة لهستكل السىة الرابعة 

 .ابتدائي في ىشاط المغة العربية في البيئة الجزائرية

 :التي يراد قياسيا (الدروس)تعيين الخاصية  .2

 .عىد بىاء اختبار أك القياـ بعهمية قياس، ال بّد أف ىعيف الخاصية أك الهفٍـك الذم ىريد قياسً

كتتعمؽ الخاصية الهراد قياسٍا هف خالؿ االختبار التحصيمي في الدراسة الحالية بالقدرات الهعرفية 

 .لدل الهتعمهيف في ىشاطي اإلهالء كالقكاعد الىحكية

 :تحديد اليدف من االختبار .3

ـّ تحديد ها يقيسً االختبار التحصيمي، قاهت الباحثة بتحديد الٍدؼ الذم تسعِ إلِ تحقيقً هف  بعدها ت

عهمية القياس، كالهتهثؿ في تحديد هستكيات الهتعمهيف لهقدار ها يتكّفر لديٍـ هف دركس األىشطة 

 .(التاء الهفتكحة كالتاء الهربكطة في اإلهالء، كالفاعؿ كالهبتدأ كالخبر في القكاعد الىحكية)الهىتقاة 

 :تحديد مادة االختبار وشكل بنوده .4

قاهت الباحثة باالطالع عمِ الهقرر الدراسي لمسىة الرابعة هف التعميـ االبتدائي خالؿ الهكسـ الدراسي 

، كالكثائؽ الضركرية كالكتب الدراسية كالهطبكعات، هف أجؿ التعرؼ عمِ 2016/2017الحالي 

 .هضهكىً هف حيث الهعمكهات، كها ٌي األٌداؼ التي يسعِ إلِ تحقيقٍا

ـّ قاهت باختيار ىكع البىكد  التي تىاسب الٍدؼ هف االختبار، كالتي كاىت عمِ شكؿ ألفاظ  (األسئمة)ث

 .هكتكبة كأداء يقـك بً الهتعمهكف

 : إعداد بنود االختبار .5

 .بعد تحديد هادة االختبار كشكؿ بىكدي، قاهت الباحثة بإعداد بىكد االختبار كتحميمٍا كّهيا ككيفيا
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هعتهدة عمِ التكهمة، بإعطاء هجهكعة  (التاء الهفتكحة كالتاء الهربكطة)فكاىت البىكد في ىشاط اإلهالء 

هف الكمهات كهطالبة الهتعمـ بإضافة التاء الهربكطة أك التاء الهفتكحة في آخر الكمهة، أها في القكاعد 

الىحكية فقد تقديـ هجهكعة هف الجهؿ، كعمِ الهتعمـ التسطير عمِ الفاعؿ في جهؿ السؤاؿ الثاىي، 

 .كالتسطير عمِ الهبتدأ كالخبر في السؤاؿ الثالث

 :مفتاح التصحيح .6

، قاهت الباحثة بتكزيع الىقاط بالتساكم عمِ كؿ هف 10/10هعدؿ االختبار التحصيمي ككؿ ٌك 

 :بحيث كاف تكزيعٍا كالتالي ( لكؿ ىشاط05/10)ىشاطي اإلهالء كالقكاعد الىحكية 

 . لكؿ إجابة0.5 كمهات، تعطِ 10 يتككف هف :السؤال األول . أ

 . لكؿ إجابة0.5 جهؿ، تعطِ 05 يتككف هف :السؤال الثاني . ب

 . لكؿ إجابة0.5 جهؿ، تعطِ 05 يتككف هف :السؤال الثالث . ت

 : وىذا ما يوضحو الجدول التالي

 .يكضح أسئمة االختبار التحصيمي كطريقة التصحيح :(02)جدول رقم 

العالهة السؤاؿ صيغة رقـ السؤاؿ 

 05: ضع التاء الهىاسبة في الكمهات التالية 1س

 2.5: ضع خطا تحت الفاعؿ في الجهؿ التالية 2س

 2.5 .ضع خطا تحت الهبتدأ كخطيف تحت الخبر 3س

 10الهػجهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكع 
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 :مرحمة تحكيم االختبار التحصيمي .7

( 10) بعرضً عمِ ة الباحثت بصكرتً األكلية؛ قاـبىكد االختبار التحصيميبعد أف تهت صياغة 

 لمحكـ عمِ هدل فاعميتً كصالحيتً لقياس ها صهـ (03أىظر الهمحؽ رقـ )هف الهحكهيف 

 لهجاالت الدراسة؛ هف حيث سالهة بىكدلقياسً، لالستفادة هف هالحظاتٍـ كاقتراحاتٍـ في هالءهة اؿ

 بىاءا عمِ هالحظاتٍـ بىكد العمهية، بعد ذلؾ تـ تعديؿ اؿةدؽاؿكضكح كاؿالتعبير كالتراكيب المغكية ك

فأكثر هف الهحكهيف، في اىتظار التأكد هف صدقٍا كثباتٍا  (%70)التي أجهع عميٍا ك ،كاقتراحاتٍـ

ا في الدراسة اال  .ستطالعيةبعد اختباٌر

III. مكان وزمان الدراسة االستطالعية  : 

أىظر ) هستغاىـ لطمب رخصة التربص بالهدارس االبتدائية بهديرية التربية لكالية ةبعد تقديـ الباحث

، ككاىت عمِ هستكل هدرستي هحهد حهزة ، تهت الهكافقة عمِ إجراء الدراسة(01الهمحؽ رقـ 

ها ببمدية سيدم لخضر بكالية هستغاىـ، ك داهت الدراسة االستطالعية كأكؿ ىكفهبر الكائف هقٌر

 .16/03/2017:  إلِ غاية08/03/2017، في الفترة الههتدة هفأسبكعاحكالي 

IV. عينة الدراسة االستطالعية:  

 تمهيذا هف  (60)اعتهدت الباحثة في الدراسة االستطالعية عمِ عيىة قكاهٍا : حجم العينة .1

بتدائي هف هدرستي هحهد حهزة كأكؿ ىكفهبر ببمدية سيدم لخضر هف التعميـ االالهستكل الرابع 

  .كالية هستغاىـ
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 : مميزات عينة الدراسة االستطالعية .2

 يهثؿ الجدكؿ التالي تكزيع عيىة الدراسة االستطالعية لمبحث حسب هتغير : حسب الجنس . أ

: الجىس

 .يكضح تكزيع عيىة الدراسة االستطالعية حسب الجىس :(03)جدول رقم ال

الهجهكع ذككر إىاث 

الىسبة الهئكية العدد الىسبة الهئكية العدد الىسبة الهئكية العدد 

28 46.66% 32 53.33% 60 100% 

أكبر هف عدد إىاث  ( %3353.  ذكر بىسبة32)يتضح هف الجدكؿ أف عدد ذككر عيىة الدراسة 

 هف هجهكع عيىة الدراسة ككؿ،  ( %6.67أفراد بىسبة  4)بفارؽ  ( 46.66 % أىثِ بىسبة  28)

. ٌذا يؤكدي الهخطط التاليك

 

 .تكزيع العيىة االستطالعية حسب الجىسدائرم ؿ هخطط(: 04)الشكل رقم 

32

28

60 الذكور
اإلناث
المجموع
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V. نتائج الدراسة االستطالعية :

 :الخصائص السيكومترية ألداة البحث

: بطريقتيفتـّ حساب هعاهؿ الصدؽ :  الصدق .1

 تـ تعديؿ األسئمة بىاءا عمِ هالحظاتٍـ كاقتراحاتٍـ التي أجهع عميٍا :صدق المحكمين  . أ

  .، كها ذكرىاي سابقافأكثر هف الهحكهيف (70%)

 :الصدق المحكي  . ب

ـّ  باعتبار أف هستكل التحصيؿ الدراسي يصمح أف يككف هحكا لحساب صدؽ اختبار تحصيمي آخر، ت

 خالؿ االعتهاد عمِ التقديرات التي كضعٍا األساتذة لتالهيذٌـ في تحصيمٍـ لهادة المغة العربية

 بهثابة هحؾ خارجي، بحيث تـّ حساب العالقة بيف ىتائج االختبار كالهحؾ الفصميف األكؿ كالثاىي

تـ حساب الصدؽ كبالتالي بأسمكب استخراج هعاهؿ االرتباط الخطي لبيرسكف هف الدرجات الخاـ؛ 

 :ها يميؾالهحكي بطريقتيف 

   ا  قاهت الباحثة بحساب هعاهؿ االرتباط بيرسكف بيف ىتائج الفصؿ األكؿ باعتباٌر

كها هع ىتائج االختبار التحصيمي الهعد في الدراسة الحالية فكاىت الىتائج خارجي كهحؾ 

: كالتالي عمِ التكالي 05، 04يكضحٍا الجدكليف 

يكضح ىتائج هعاهؿ االرتباط بيرسكف بيف ىتائج اختبار الفصؿ األكؿ في  :(04)جدول رقمال

 :هادة المغة العربية كاالختبار التحصيمي

هستكل الداللة  Sigقيهة االحتهاؿ هعاهؿ االرتباط 

0.52 0.000 0.01 



93 
 

 

   في  يكضح ىتائج هعاهؿ االرتباط بيرسكف بيف ىتائج اختبار الفصؿ األكؿ : (:(05)جدول رقم       ال

 :       هادة المغة العربية كاالختبار التحصيمي

هستكل الداللة  Sigقيهة االحتهاؿ  هعاهؿ االرتباط 

0.53 0.000 0.01 

 

 ها كي عمِ التكالي،0.53، 0.52قيهة هعاهؿ االرتباط تساكم أف  يتضح هف خالؿ الجدكليف السابقيف

؛ كعميً تعتبر ٌذي القيهة هؤشرا لصدؽ الهقياس (0.01) إحصائيا عىد هستكل تيف كداؿتيف هكجبتيفقيـ

 .الستخداهً في الدراسة األساسية 

 اعتهدت الباحثة في حساب الثبات عمِ طريقة إعادة االختبار كطريقة ألفا : الثبات .2

 .كركىباخؿ

 قاهت الباحثة بتطبيؽ االختبار التحصيمي عمِ عيىة : حساب الثبات عن طريق اإلعادة . أ

ثـ تـ إيجاد هعاهؿ   هرة ثاىية؛  تطبيؽ االختبارأعادت ،سبكعأ  اىقضاء هدة كبعد،الدراسة االستطالعية

كها يكضحٍا  بحساب هعاهؿ االرتباط بيرسكف بيف التطبيقيف األكؿ كالثاىي ، ككاىت الىتيجة الثبات

: كالتاليالجدكؿ رقـ  
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: إعادة االختبارعن طريق ثبات ال يوضح نتائج :(06)جدول رقمال

 االرتباطهعاهؿ  Sigاالحتهاؿ  قيهة هستكل الداللة

0.01 0.03 0.67 

 

 ة كالثاىي بمغت قيـاألكؿ التطبيقيفيتضح هف الجدكؿ أعالي أف قيهة هعاهؿ االرتباط بيرسكف بيف 

ي قيهة هكجبة دالة إحصائيا عىد هستكل  0.67 يسهح هعاهؿ ثبات ب، إذف فاالختبار يتهتع 0.01ٌك

 .بتطبيقً في الدراسة األساسية

 استخدهت الباحثة هعاهؿ الثبات ألفا كركىباخ لبياف هدل : الثبات بطريقة ألفا لكرونباخ . ب

 هعاهؿ الثبات كها ككاف؛ (اتساؽ ها بيف البىكد)االتساؽ في االستجابات لجهيع بىكد االختبار 

: يمي

  يكضح ىتائج حساب هعاهؿ ألفا لكركىباخ(:07)الجدول رقم 

 عدد البىكد هعاهؿ ألفا لكركىباخ

0.699 20 

ي قيهة هقبكلة 0.699يالحظ هف خالؿ الجدكؿ أعالي أف قيهة هعاهؿ ألفا لكركىباخ بمغت   ٌك

 .تعّبر عف هدل ثبات االختبار بٍذي الطريقة

اإلجراءات المنيجية لمدراسة األساسية : ثانيا

I. منيج الدراسة: 

لقد تـ االعتهاد عمِ الهىٍج الكصفي التحميمي في هعالجة هشكمة البحث كالذم يهكف تعريفً عمِ أىً 

يرل شركخ صالح ؛ حيث هحاكلة الكصكؿ إلِ الهعرفة الدقيقة كالتفصيمية لعىاصر الهشكمة أك الظاٌرة
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البحث الكصفي يتـ بهرحمتيف ٌها هرحمة االستكشاؼ كالصياغة التي يتـ  "  أف(149: 2003)الديف 

فيٍا استطالع هجاؿ هحدد لمبحث، كتحديد الهفاٌيـ كاألكلكيات، كهرحمة التشخيص كالكصؼ الهتعهؽ 

كفيٍا تحدد الخصائص الهختمفة، كتجهع الهعمكهات بكصؼ دقيؽ لجهيع جكاىب الهكضكع الهبحكث، 

"  بها يسهح بالتشخيص الدقيؽ لدكافع الهكضكع

II. مكان الدراسة األساسية : 

ها ب بمدية تـ إجراء الدراسة الحالية عمِ هستكل هدرستي أحهد هسمـ كأحهد طرهكؿ الكائف هقٌر

ـ كالية هستغاىـ بسيدم لخضر ـّ اختياٌر ، كاشتهمت عمِ تالهيذ السىة الرابعة هف التعميـ االبتدائي ت

 .كفؽ الهعايىة العشكائية الهقصكدة

III. الدراسة األساسية مدة : 

   إلِ غاية02/04/2017، في الفترة الههتدة هف يكها29حكالي األساسية داهت الدراسة 

 ، بحيث تضهىت ٌذي الفترة تطبيؽ االختبار التحصيمي كتحديد عيىة الدراسة الهقصكدة30/04/2017

خضاعٍا لحصة الهعالجة البيداغكجية، ثـ إعادة تطبيؽ االختبار لمتعرؼ عمِ هدل فعاليتٍا في   كا 

 .التقميؿ هف األخطاء اإلهالئية كالىحكية

IV. طريقة إجراء الدراسة األساسية  :

:  بإجراء الدراسة األساسية كفؽ الخطكات التاليةة الباحثتقاـ

  برئيس شعبة عمـ الىفس بطمب تسٍيؿ الهٍهة في إطار تحضير لهذكرة االتصاؿ .1

، كلقد حصمت الباحثة عمِ طمب  التخرج لىيؿ شٍادة الهاستر في عمـ الىفس تخصص تعميهية العمـك

  . إلِ ىٍاية البحث02/04/2017تسٍيؿ هٍهة هف الفترة الههتدة هف 
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  كبالضبط هف هصمحة التككيف هستغاىـ هف هديرية التربية لكالية ة الباحثتتقرب .2

هف أجؿ تحديد  دائرة سيدم لخضر  حسب تالهيذكالتفتيش كذلؾ لمحصكؿ عمِ اإلحصاء الخاص باؿ

  .هجتهع كعيىة البحث

  الهعىييف تالهيذ البحث، كتعييف عدد اؿةبعد تحديد حجـ العيىة التي ستطبؽ عميٍا أدا .3

عمهي قسهي السىة الرابعة هف أجؿ إجراء اختبار االتصاؿ بـ بة الباحثت،  قاـدرسةحسب كؿ ـ

ـ هف يقؿ هعدلٍـ  تحصيمي أكؿ لجهيع تالهيذ القسهيف لسحب هف ٌـ بحاجة لهعالجة بيداغكجية، ٌك

 .05/10عف 

 قاهت الباحثة بشرح طريقة همئ البياىات الشخصية لمتالهيذ، كشرح كيفية اإلجابة عف  .4

 .االختبار التحصيمي

 بعد تصحيح االختبار التحصيمي قاهت الباحثة باالتصاؿ بهعمهي قسهي السىة الرابعة  .5

ابتدائي هف كمتا الهدرستيف  إلعالهٍـ بأسهاء التالهيذ إلجراء لٍـ  حصص الهعالجة البيداغكجية حسب 

 .ها يقتضيً هضهكف االختبار التحصيمي

   بالتعبير عفت؛ قاـدرسة في كؿ ـتالهيذ البحث عمِ اؿداة جهع أةبعد إتهاـ الباحث .6

. كاهؿ الشكر كالتقدير لٍـ لهساعدتٍـ في إتهاـ ٌذا البحث

V. مجتمع الدراسة األساسية : 

بمغ حجـ هجتهع الدراسة األساسية يتككف هجتهع الدراسة هف جهيع تالهيذ السىة الرابعة ابتدائي 

 . كتمهيذةتمهيذا 73ببمدية سيدم لخضر كالهقدر بػ بهدرستي أحهد هسمـ كأحهد طرهكؿ 
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VI. عينة الدراسة األساسية: 

هدرسة أحهد هسمـ، ) تمهيذا هكزعا عمِ هدرستيف 73تـ تطبيؽ األداة في البداية عمِ عيىة قكاهٍا 

؛ كذلؾ بغرض تحديد عيىة الدراسة األساسية الهقصكدة؛ كالتي حددتٍا الباحثة (كهدرسة أحهد طرهكؿ

.  10 ىقاط عمِ 05كفؽ الهعدؿ الهحصؿ عميً عمِ االختبار التحصيمي كالهقدر بػأقؿ هف 

 :حجم عينة الدراسة األساسية .1

 تمهيذ كتمهيذة، بعد التالهيذ الذيف تحصمكا عمِ هعدؿ يفكؽ 11تككىت عيىة الدراسة األساسية هف 

  عمِ االختبار الهعّد في الدراسة الحالية05/10

  :مميزات عينة الدراسة األساسية .2

عادة  هتغيرمتكضح الجداكؿ ك الهخططات أدىاي ههيزات عيىة الدراسة األساسية حسب  الجىس كا 

 :السىة

:  حسب الجنس  . أ

. يهثؿ الجدكؿ التالي تكزيع عيىة الدراسة األساسية حسب هتغير الجىس

 يبيف خصائص عيىة الدراسة األساسية حسب الجىس :(08)الجدول رقم 

الىسبة الهئكية العدد الجىس 

 % 63.63 07ذكر 

 %36.36 04أىثِ 

 %100 11الهجهكع 
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أكبر هف عدد  ( %63.63  ذككر بىسبة7)يتضح هف الجدكؿ أف عدد ذككر عيىة الدراسة األساسية 

 هف هجهكع عيىة الدراسة  ( %27.27أفراد بىسبة  3)قدري بفارؽ  (% 36.36  أىثِ بىسبة4)إىاث 

 :ككؿ، ٌذا يؤكدي الهخطط التالي

 

 .  هخطط دائرم تكزيع عيىة الدراسة األساسية حسب الجىس(:05)الشكل رقم 

 :حسب إعادة السنة . ب

 :يهثؿ الجدكؿ التالي تكزيع أفراد العيىة حسب هتغير إعادة السىة

 .إعادة السىةهتغير يبيف خصائص عيىة الدراسة األساسية حسب  :(09)الجدول رقم 

الىسبة الهئكية العدد اإلعادة 

 % 81.81 09هعيد 

 % 18.18 02غير هعيد 

 %100 11الهجهكع 

7

4

11 الذكور
اإلناث
المجموع
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 تالهيذ 9) أف عدد التالهيذ الهعيديف هف عيىة الدراسة األساسية (09) رقـ يتضح هف الجدكؿ

 7)بفارؽ  (% 18.18 تمهيذيف بىسبة)أكبر هف عدد التالهيذ غبر الهعيديف  ( %81.81 بىسبة

.  هف هجهكع عيىة الدراسة األساسية ككؿ، ٌذا يؤكدي الهخطط التالي ( % 63.63 تالهيذ بىسبة

 

 .هخطط دائرم تكزيع عيىة الدراسة األساسية حسب الجىس (:06)الشكل رقم 

VII. أداة الدراسة األساسية :

صهـ لىشاط المغة العربية لمسىة  اختبار تحصيمي لمحصكؿ عمِ هعطيات الدراسة الكهية طبقت الباحثة

يتككف الهقياس لديٍـ، الرابعة هف التعميـ االبتدائي لقياس األخطاء اإلهالئية كالىحكية التي تىتشر 

: باإلضافة إلِ الجزء الخاص بالهعمكهات الشخصية، هف ثالث أسئمة ٌي

  الذم يقـك  فيً التالهيذ بإتهاـ الكمهات :ضع التاء المناسبة في الكممات التالية .1

.  كمهات10بهعدؿ  (هفتكحة أك هربكطة) لمكمهة هىاسبةبإضافة التاء اؿ

 يركز فيً عمِ تحديد الفاعؿ بكضع  الذم :ضع خطا تحت الفاعل في الجمل التالية .2

.  ؿ جـ5خط تحتً بهعدؿ 

9

2

11 معيد
غير معيد
المجموع
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  كالذم يعهؿ فيً :ضع خطا تحت المبتدأ وخطين تحت الخير في الجمل التالية .3

.  جهؿ5الهتعمـ عمِ تعييف الهبتدأ كالخير بكضع خط تحت الهبتدأ كخطيف تحت الخبر بهعدؿ 

 أسئمة، إذ احتكل السؤاؿ األكؿ 3سؤاؿ هكزعة عمِ  20كيتككف االختبار التحصيمي في هجهمً هف

 أسئمة 5أسئمة فرعية كأها السؤاؿ الثالث يحتكم 5 أسئمة فرعية كالسؤاؿ الثاىي يحتكم عمِ 10عمِ 

 . كالهطمكب هف الهعمـ أف يحدد لمتالهيذ طريقة هؿء البياىات الشخصية كقراءة ىص االختبار. فرعية

 طريقة التصحيح: 

لإلجابة عف السؤاؿ ىقطة  2.5 لإلجابة عمِ السؤاؿ األكؿ، ك ىقاط 05تـ تصحيح االختبار بإعطاء 

 كبٍذا تتراكح  ىقطة لإلجابة الكاحدة،0.5، كالكؿ بهعدؿ لإلجابة عف السؤاؿ الثالثىقطة  2.5الثاىي؛ ك

                . ىقاط10 الدرجة الكمية التي يتحصؿ عميٍا الهتعمـ

VIII. األساليب اإلحصائية المتبعة في تحميل النتائج :

( 20اإلصدار )    تهت هعالجة ىتائج الدراسة باالستعاىة ببرىاهج الحـز اإلحصائية لمعمـك االجتهاعية 

(IBM SPSS Statistics 20) باستخداـ الباحث هجهكعة هف األساليب اإلحصائية التالية: 

: النسب المئوية .1

استخدـ الباحثة الىسب الهئكية لمتعبير عف هكاصفات العيىة بطريقة رياضية رقهية حسب الهتغيرات 

كهية كاىت أك كيفية، ك اعتهد عميٍا في إيجاد صدؽ الهحكهيف لتسٍؿ الهقارىة بيف آراء الهحكهيف 

حكؿ االتفاؽ عمِ الفقرات التي تـ تعديمٍا، ككذا في كصؼ خصائص كؿ هف عيىتي الدراسة 

. االستطالعية كالدراسة األساسية
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 :معامل االرتباط بيرسون .2

استعهمت الباحثة هعاهؿ االرتباط بيرسكف في الدراسة االستطالعية هف أجؿ إيجاد الصدؽ الهحكي 

ها هحؾ خارجي كاالختبار  بيف ىتائج اختبارم الفصؿ األكؿ كالثاىي في هادة المغة العربية باعتباٌر

.  التحصيمي الهعّد في الدراسة الحالية، ككذلؾ إليجاد هعاهؿ الثبات عف طريؽ إعادة االختبار

 :معامل ألفا لكرونباخ .3

استخدهت الباحثة هعاهؿ الثبات ألفا كركىباخ لبياف هدل االتساؽ في االستجابات لجهيع بىكد اإلختبار 

 .التحصيمي الهطبؽ في الدراسة الحالية

 : Mann – Whitneyاختبار مان ـــ ويتني  .4

لعيىتيف هستقمتيف، في حالة عدـ تكافر شركط االختبار  (ت)ٌك االختبار الالهعمهي البديؿ الختبار 

الهعمهي، كاستعهؿ في الدراسة الحالية إليجاد الفركؽ في هتكسط التحصيؿ  بيف الجىسيف، كبيف 

. التالهيذ الهعيديف كغير الهعيديف عمِ التكالي

:  Wilcoxon Testاختبار ولكوكسون  .5

لعيىتيف غير هستقمتيف، في حالة عدـ تكافر شركط  (ت)ٌك االختبار الالهعمهي البديؿ الختبار 

االختبار الهعمهي، كاستعهؿ في الدراسة الحالية إليجاد الفركؽ في هتكسط التحصيؿ  قبؿ كبعد إجراء 

.حصة الهعالجة البيداغكجية



 

 

 

 

 

 

 :الفصل السادس
 عرض وتفسير ومناقشة نتائج الدراسة
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:            تمييد

لىتائج التي تكصمت إليٍا الدراسة الحالية هف ا  كتفسير كهىاقشة       يتضهف ٌذا الفصؿ عرض

 الهعالجات اإلحصائية كفقا لهتغيرات البحث الهصاغة في شكؿ بكاسطةخالؿ اإلجابة عف أسئمتٍا، 

ـّ استخداـ اختبار هاف  التي تعزل لهتغيرم الجىس  كيتىي لمتعرؼ عمِ الفركؽ ػػػػػػفرضيات؛ حيث ت

عادة السىة عمِ التكالي  األخطاء اإلهالئية ، فيها تـ استخداـ لتقدير في اختبار التحصيؿ الهعد كا 

اختبار كلكككسكف لمتعرؼ عمِ فعالية الهعالجة البيداغكجية في التقميؿ هف األخطاء اإلهالئية كالىحكية 

 : الىتائج عمِ الىحك اآلتي كتفسيرلدل تالهيذ السىة الرابعة ابتدائي، ككاف عرض

 :نتائج الفرضية األولى وتفسير ومناقشة عرض: أوال

". ال تكجد فركؽ بيف الجىسيف في التحصيؿ عمِ االختبار الهعد في الدراسة الحالية  ":نص الفرضية

لإلجابة  (IBM SPSS Statistics 20 )20بعد استخداـ برىاهج الحـز اإلحصائية اإلصدار رقـ 

ـّ االعتهاد عمِ ىتائج اختبار هاف  كيتىي؛ حيث تـ تحديد هتكسط الرتب لمجىسيف ػػػػػػ عف ٌذي الفرضية ت

ذا ها يظٍري الجدكؿ P.Value كقيهة االحتهاؿ Zهصحكبة بالدرجة الهعيارية   :التالي، ٌك

 :Mann _ Whitneyويتني _  يبّين نتائج اختبار مان :(10)الجدول رقم 

إحصائي االختبار هتكسط رتب 

(z) 

االحتهاؿ 

Sig. (P.Value)  اإلىاث الذككر

04.93 07.88 - 1.434 0.152 
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ي  (% 15.2 )0.152 تساكم Sig. (P.Value)يالحظ هف ىتائج ٌذا االختبار أف قيهة االحتهاؿ  ٌك

 ، كبالتالي فإىىا ىقبؿ الفرض الصفرم بأف هتكسط التحصيؿ لدل % 5أكبر هف هستكل الهعىكية 

الذككر عمِ اختبار األخطاء اإلهالئية كالىحكية  يساكم هتكسط التحصيؿ لدل اإلىاث عمِ اختبار 

األخطاء اإلهالئية كالىحكية؛ أم أف الفركؽ بيف الجىسيف في االختبار الهعد في الدراسة الحالية غير 

. هعىكية

التي ٌدفت هعرفة األخطاء الشائعة في اإلهالء في  (1978) شحاتة كتتفؽ ٌذي الىتائج هع دراسة

الصفكؼ الثالثة األكلِ في الهرحمة االبتدائية، تشخيصٍا كعالجٍا، كالتي أظٍرت عدـ كجكد تأثير 

التي تكصمت إلِ عدـ  (2008)لهتغير الجىس كالتحصيؿ في األخطاء اإلهالئية، كدراسة بركات 

كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف الذككر كاإلىاث في ىسب األخطاء اإلهالئية الشائعة لديٍـ، كدراسة 

األخطاء اإلهالئية الشائعة لدل تالهذة الهرحمة االبتدائية في : التي كاىت بعىكاف (2002)التكريتي 

 فرؽ ذك داللة إحصائية بيف التالهيذ إلِ عدـ كجكدالعراؽ كهقترحات عالجٍا، كالتي تكصمت 

في  (0,001)كال عىد هستكل داللة  (0,01)كال عىد هستكل داللة  (0,05)كالتمهيذات عىد هستكل 

 .األىهاط اإلهالئية الشائعة

التي أظٍرت أف اإلىاث أقؿ قدرة عمِ  (1994)كلـ تتفؽ ىتائج الدراسة الحالية هع ىتائج دراسة العيىي 

التي تكصمت إلِ كجكد تأثير لهتغير الجىس في ,Shen): ) كدراسة شيفإتقاف الكتابة هف الذككر، 

 .القدرة عمِ الكتابة كالتٍجئة لصالح اإلىاث

ىستىتج أف عاهؿ الجىس ليس ههيزا في األخطاء ها أسفرت عىً ىتائج الدراسة الحالية، كهف خالؿ 

يفسر ذلؾ بالىهك المغكم لتالهيذ ٌذي يهكف  ، كالىتائج الهحصؿ عميٍااإلهالئية كالىحكية هف خالؿ 

تشكؿ اإلهالء كالىحك في   ك،الهرحمة، فالمغة بىكعيٍا لفظية كغير لفظية ٌي كسيمة لالتصاؿ االجتهاعي
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 هف هظاٌر الىهك المغكم كالحسي كالحركي ككسيمة ا هظٍرالهرحمة العهرية لألطفاؿ في هثؿ ٌذا الّسف

ي ،هف كسائؿ التفكير كالتخيؿ كالتذكر  كقدرة الطفؿ عمِ التحكـ في استخداـ المغة بطريقة سميهة ٌك

سرع هرحمة هف حيث التحصيؿ كالفٍـ كعمِ الرغـ هف التبايف الشاسع في الفكارؽ الفردية فإىىا أ

السىة التاسعة هف العهر في الجاىب تتهيز ك ،عاهةاؿىهائية اؿخصائص بيف اؿتهييز اؿ ذلؾ رغـىستطيع 

 القدرة  إضافة إلِ تطكر القدرة عمِ التعبير التحريرمل الطفؿ تىهك لد، كهابتركيب جهؿ طكيمةالمغكم 

 ككذا إتقاف عمِ القراءة هع التعرؼ عمِ الجهؿ كربط هدلكالتٍا باألشكاؿ إلِ هرحمة القراءة الفعمة

هرحمة ، كها أىٍا تعتبر سرعة القراءة تزداد تدريجيا هع الىهك إضافة إلِ أف القراءة الجٍرية كالصاهتة

، يدرؾ الطفؿ التبايف كاالختالؼ بيف الكمهات ك التهاثؿ المغكم كالتشابً، كتهييز الهرادفات كاألضداد

يتقدـ ىهك الطفؿ المغكم كالها كقراءة  ك.... هعاىي الكمهات الهجردة كالتساهح كالصدؽ لديًتتضحك

ككتابة إذ يتأثر الىهك المغكم بعكاهؿ هختمفة يتصؿ بعضٍا بالتككيف الىفسي لمفرد كيتصؿ بعضٍا 

ا ، كها يكضح غياب الفركؽ بيف الجىسيف، ٌك تقارب األخر بالبيئة التي يحيا الطفؿ في إطاٌر

الخ كالتي لٍا دكر في اكتساب المغة هف ... الهستكيات  في  الظركؼ االجتهاعية كالثقافية كالبيئية 

 .عدهً

 الفرضية الثانية نتائجوتفسير ومناقشة  عرض: ثانيا

تكجد فركؽ بيف التالهيذ الهعيديف كالتالهيذ غير الهعيديف في التحصيؿ عمِ االختبار  ":نص الفرضية

". الهعد في الدراسة الحالية لصالح التالهيذ غير الهعيديف

لإلجابة  (IBM SPSS Statistics 20 )20بعد استخداـ برىاهج الحـز اإلحصائية اإلصدار رقـ 

ـّ االعتهاد عمِ ىتائج اختبار هاف  كيتىي؛ حيث تـ تحديد هتكسط الرتب لمتالهيذ _ عف ٌذي الفرضية ت
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ذا ها P.Value كقيهة االحتهاؿ Zالهعيديف كالتالهيذ غير الهعيديف هصحكبة بالدرجة الهعيارية  ، ٌك

 :التالييظٍري الجدكؿ 

: Mann _ Whitneyكيتىي _ يبّيف ىتائج اختبار هاف ( 11)الجدول رقم 

إحصائي االختبار هتكسط الرتب 

(z) 

االحتهاؿ 

Sig. (P.Value)  غير هعيد هعيد

05.94 06.25 - 0.119 0.905 

 

( % 90.5 )0.905 تساكم Sig. (P.Value)يالحظ هف ىتائج ٌذا االختبار أف قيهة االحتهاؿ 

ي أكبر هف هستكل الهعىكية   ، كبالتالي فإىىا ىقبؿ الفرض الصفرم بأف هتكسط التحصيؿ لدل % 5ٌك

التالهيذ الهعيديف عمِ اختبار األخطاء اإلهالئية كالىحكية  يساكم هتكسط التحصيؿ لدل التالهيذ غير 

الهعيديف عمِ اختبار األخطاء اإلهالئية كالىحكية؛ أم أف الفركؽ بيف الهعيديف كغير الهعيديف لمسىة 

. الدراسية  في االختبار الهعد في الدراسة الحالية غير هعىكية

التي تكصمت إلِ أف األخطاء اإلهالئية تختمؼ هف  (1999)إذ تتفؽ ٌذي الىتيجة هع دراسة شحادة 

صؼ آلخر تاؿ باختالؼ الصفكؼ الدراسية كأف أسباب كقكع التالهيذ في اإلهالئية كثيرة كهتعددة هىٍا 

 .ها يتصؿ بالتمهيذ كهىٍا ها يتصؿ بالمغة كخصائصٍا كهىٍا ها يتصؿ بطريقة التدريس

كهف خالؿ ٌذي الىتيجة ىستىج أف ها يتعمهً التالهيذ ضهف هستكل هف الهستكيات الدراسية كفي فترة 

ا كتقدـ  زهىية هحددة، هف الهفترض أف يتضهف الئحة الهكاد الكاجب تدريسٍا هصحكب بتعميهات تبرٌز

ا بأىٍا األحسف كاألكثر دقة لتدريس تمؾ  هؤشرات حكؿ الطريقة أك الهقاربة التي يىظر إليٍا هؤلفٌك
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الهحتكيات فالتالهيذ سكاء كاىكا هعيديف أك غير هعيديف يتمقكف هجهكعة هف الخبرات التربكية 

ا لٍـ  داخؿ الهدرسة )كاالجتهاعية كالرياضية كالفىية كالعمهية كالتي تخطط لٍا الهدرسة كتٍيٌؤ

بٍدؼ إكسابٍـ أىهاطا هف السمكؾ كالتعديؿ أك تغيير أىهاط أخرل هف السمكؾ هف خالؿ  (كخارجٍا

ذا ها يفسر عدـ  ـ ٌك ههارستٍـ لجهيع األىشطة الالزهة كالهصاحبة لتمؾ الخبرات عمِ إتهاـ ىهٌك

: التبايف درجات التالهيذ الهعيديف كغير الهعيديف ألىٍـ يتمقكف ها يهميً ىفس الهىٍاج الذم يتككف هف

كؿ ها )العكاهؿ غير الهباشرة -التقكيـ- ا لطرائؽ كالكسائؿ-األىشطة التعميهية- الهحتكيات- األٌداؼ

يحدث داخؿ القسـ هف تفاعؿ بيف الهعمـ كالهتعمـ، إذ تشتؽ األٌداؼ هف خصائص الهتعمـ كهيكلً 

كتصاغ عمِ شكؿ أٌداؼ سمككية كتٍتـ هجالت التعمـ بالىهك الهتكاهؿ هعرفيا كاىفعاليا كىفس حركيا 

كتسهح الهعرفة بهساعدة الهتعمـ عمِ التكيؼ هع البيئة الطبيعية كاالجتهاعية، إذ يرتكز دكر الهعمـ في 

هساعدتً عمِ اكتشاؼ الهعمكهة، ألىً يعتبر الهحكر الرئيسي لعهمية التعمـ، باإلضافة إلِ تعدد 

هصادر التعمـ بتكظيؼ هختمؼ الكسائؿ كيٍتـ أيضا بتٍيئة الظركؼ الهىاسبة لتعمـ كؿ تمهيذ حسب 

قدراتً، كألىٍـ يخضعكف لىفس طريقة التدريس في اإلهالء كالىحك، كالتي تعتبر هف األدكات الفعالة 

كالهٍهة في العهمية التعميهية إذ تمعب دكرا في تىظيـ الحصة الدراسية كفي تىاكؿ الهادة العمهية كال 

 .يستطيع الهعمـ االستغىاء عىٍا ألىً هف دكىٍا ال يهكف تحقيؽ األٌداؼ التربكية العاهة كالخاصة

فكها سبؽ اإلشارة إليً فإف الظركؼ البيئية كالهادية الهتكفرة في الهحيط الهدرسي، تمغي الفركؽ بيف 

 . الهتعمهيف الهعيديف كغير الهعيديف، في تمقي الهادة العمهية في إطار هبدأ تكافؤ الفرص

 نتائج بالفرضية الثالثة وتفسير ومناقشة عرض: ثالثا

لمهعالجة البيداغكجية فعالية في التقميؿ هف األخطاء اإلهالئية كالىحكية لدل تالهيذ  ":نص الفرضية

 ".السىة الرابعة ابتدائي
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لإلجابة  (IBM SPSS Statistics 20 )20بعد استخداـ برىاهج الحـز اإلحصائية اإلصدار رقـ 

ـّ االعتهاد عمِ ىتائج اختبار هاف  كيتىي؛ حيث تـ تحديد هتكسط الرتب _ عف ٌذي الفرضية ت

ذا P.Value كقيهة االحتهاؿ Zلإلشارات الهكجبة كاإلشارات السالبة هصحكبة بالدرجة الهعيارية  ، ٌك

: التاليها يظٍري الجدكؿ رقـ 

:  Wilcoxonىتائج اختبار كلكككسكف يبّيف :(12)الجدول رقم 

إحصائي االختبار هتكسط رتب 

(z) 

االحتهاؿ 

Sig. (P.Value)  اإلشارات  (+)اإلشارات(-) 

06.50 01.00 - 2.848 0.004 

 

ي  (% 0.4 )0.004 تساكم Sig. (P.Value)يالحظ هف ىتائج ٌذا االختبار أف قيهة االحتهاؿ  ٌك

 ، كبالتالي فإىىا ىقبؿ فرض البحث بأف هتكسط التحصيؿ عمِ اختبار % 5أقؿ هف هستكل الهعىكية 

األخطاء اإلهالئية كالىحكية قبؿ الهعالجة البيداغكجية يختمؼ هعىكينا عف هتكسط التحصيؿ عمِ 

. اختبار األخطاء اإلهالئية كالىحكية بعد إجراء الهعالجة البيداغكجية

: ولتحديد اتجاه العالقة

ىقارف بيف هتكسط رتب اإلشارات الهكجبة كالسالبة، كيالحظ أف هتكسط رتب اإلشارات الهكجبة أكبر 

هف هتكسط اإلشارات السالبة، هها يدؿ عمِ أف هتكسط التحصيؿ عمِ اختبار األخطاء اإلهالئية 

كالىحكية بعد إجراء حصة الهعالجة البيداغكجية أكبر هف هتكسط التحصيؿ قبؿ إجراء حصة الهعالجة 

. P.Value:2=0.002= البيداغكجية، كذلؾ باحتهاؿ 
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كبالتالي يهكف القكؿ بأىً ٌىاؾ فركؽ في إجابات تالهيذ السىة الرابعة ابتدائي عمِ االختبار التحصيمي 

الهعّد في الدراسة الحالية قبؿ كبعد إجراء حصة الهعالجة البيداغكجية لصالح القياس البعدم؛ أم أف 

. لمهعالجة البيداغكجية فعالية في التقميؿ هف األخطاء اإلهالئية كالىحكية

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عىد التي تكصمت إلِ  (2008)كتتفؽ ٌذي الىتيجة هع دراسة عمي 

 بيف هتكسطات أخطاء التالهيذ في القياسيف القبمي كالبعدم لصالح القياس البعدم، 0.001هستكل 

هها يشير إلِ تأثير البرىاهج الهقترح في عالج أخطاء التالهيذ، حيث بمغ حجـ تأثيري عمِ عالج 

ك حجـ كبير كقكم قياسان بالحد 0.98  بالمغة الهكتكبة – هجهكعة الدراسة –أخطاء التالهيذ  ، ٌك

فعالية برىاهج هقترح في عالج : بعىكاف  (2009)كدراسة الفقعاكم ، 0.8الفاصؿ الذم يساكم 

صعكبات تعمـ اإلهالء لدل طمية الصؼ السابع األساسي في هحافظة خاف يكىس كالتي  أسفرت عف 

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الهجهكعة التجريبية قبؿ كبعد تطبيؽ البرىاهج، كلقد كاىت الفركؽ 

فاعمية استخداـ خرائط الهفاٌيـ في : الهكسكهة بػ (2010)لصالح التطبيؽ البعدم، كدراسة األسهرم 

اكتساب تالهيذ الصؼ السادس االبتدائي هٍارات اإلهالء الهضهىة في التقكيـ الهستهر، كالتي أسفرت 

عف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف هجهكعتي الدراسة في التحصيؿ البعدم الكتساب الهٍارات 

 .اإلهالئية الهستٍدفة هجتهعة لصالح الهجهكعة التجريبية

كتفّسر الباحثة الىتيجة الهتكصؿ إليٍا في الدراسة الحالية أف لمهعالجة البيداغكجية فعالية في التقميؿ 

هف الخطأ اإلهالئي كالىحكم يعزل ذلؾ إلِ طريقة العالج جهاعية كاىت أك فردية في اكتساب 

الهٍارات اإلهالئية كالىحكية لدل التالهيذ الهعالجيف، إذ تتبع طرؽ عالجية باستخداـ كسائؿ تكىكلكجية 

أك تقميدية كالمكحة كالسبكرة كاستخداـ األلعاب التربكية  إلتاحة الفرصة لكؿ هتعمـ اإلجابة عف جهيع 

التدريبات كالتقكيهات، كتعهؿ كذلؾ عمِ تحفيز الهتعمهيف لتعمـ هادة اإلهالء كالىحك هها يحسف 
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تحصيمٍـ الهعرفي في ٌذا الجاىب فضال عف هىاسبة الهعالجة البيداغكجية لمهرحمة العهرية لمتمهيذ 

كسٍكلة استفادتً هىٍا كتكييؼ الهادة العمهية حسب هبدأ تفريد التعميـ، باإلضافة إلِ ذلؾ اعتهاد 

البيداغكجيات الهتهركزة حكؿ الهتعمـ كبيداغكجيا الخطأ التي ترل أف الخطأ فعؿ ايجابي كسمكؾ تربكم 

عادم كأساس التككيف كبىاء التعمهات إذ تستىد هعالجة الخطأ إلِ هجهكعة هف الخطكات تحديد الخطأ 

كتشخيصً، كتحميمً ككصفً كتصىيفً كتبياف هصدري كهف ثـ هعالجتً، أها بيداغكجيا الفكارؽ التي 

تستدعي التفريؽ بيف الهتعمهيف في الكسط الهدرسي بحكـ أف الهتعمهيف ليسكا بىفس الذكاء كالهستكل 

الهعرفي أك حتِ ىفس الحاجات بحيث يكجد اختالفات في طرؽ التعمـ تختمؼ هف هتعمـ آلخر كحتِ 

هدة التعمـ تختمؼ، ككؿ ٌذي الهؤشرات تّبيف أف ٌىاؾ اختالؼ بيف تسيير حصة الهعالجة البيداغكجية 

 .كتسيير حصة تعمهية عادية، هها يؤّكد فعاليتٍا في تحسيف هخرجات العهمية التعميهية ػػػػ التعمهية

:خالصة  

هف خالؿ ها تكصمت إليً ىتائج الدراسة الحالية؛ يهكف تىبيً القائهيف عمِ تربية الطفؿ في الهحيط 

الهدرسي إلِ أٌهية الهعالجة البيداغكجية في تصحيح األخطاء التي يرتكبٍا الهتعمهكف أثىاء الحصص 

عطائٍا األٌهية البالغة في تصحيح الهعارؼ لديٍـ، باإلضافة  ـ بٍا كا  التعمهية العادية، ككجكب إشعاٌر

إلِ الهزيد هف البحث عف أفضؿ الطرؽ كالتقىيات في تىشيط حصص الهعالجة حتِ تتحقؽ جكدة 

 .العهمية التعميهية التعمهية
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 :خاتمة

إف اإلهالء كسيمة هف الكسائؿ الراهية إلِ صياىة المغة هف التحريؼ، كحفظ القمـ هف الخطأ، كىقؿ 

التراث الثقافي، كتربية حاسة البصر عمِ دقة الهالحظة، كحاسة السهع عمِ اإلصغاء كاالىتباي لها 

ُيهمِ، كلىشاط اإلهالء عالقة هع جهيع األىشطة الهقررة في الهىٍاج، هف بيىٍا القكاعد الىحكية التي 

 .تعتبر كسيمة لضبط الكالـ، كسالهة الىطؽ، كصحة الكتابة، كليست غاية لذاتٍا

كباعتبار الهعالجة البيداغكجية اهتدادان ألىشطة تعمهية سابقة، حاكلت الدراسة الحالية تسميط الضكء 

عمِ فعاليتٍا في التقميؿ هف األخطاء اإلهالئية كالىحكية لدل تالهيذ السىة الرابعة هف التعميـ االبتدائي 

ا في هختمؼ تعمهات الهتعمهيف  ىظران لألٌهية البالغة التي تحهمٍا في طياتٍا، فالهعالجة البد هف تكافٌر

ا الركيزة األساسية التي يبىيٍا الهتعمـ في  لهختمؼ الهكاد كعمِ كجً الخصكص المغة العربية باعتباٌر

الهرحمة االبتدائية لمفٍـ كالتهكف هف التعمهات األخرل، ليتهكف هف خاللٍا التالهيذ هف تدارؾ الهادة 

العمهية فإذا غاب حرؼ هف حركفٍا األبجدية غاب الهعىِ الكمي، فالهعالجة إذف تسهح لمهتعمـ بهتابعة 

ىشاطً الهدرسي في اآلجاؿ الهحددة بعد استدراؾ ها فاتً بفعؿ غياب أك هرض أك عدـ التركيز أك 

السٍك كتجدر اإلشارة إلِ أف ها يقـك بً الهعمـ ال يعىي هطالبة الهتعمـ أف يتعمـ أك يعيد تعمـ ٌذي 

ذي  الهعارؼ بقدر ها ٌك العهؿ عمِ جعؿ الهتعمـ هتقىىا لٍا، كهستعدا الكتساب هعارؼ جديدة ٌك

العهمية تتطمب تكفير الكسائؿ كالطرؽ البيداغكجية التي تقترح لتىهية القدرات العقمية لدل الهتعمـ 

 .ليتجىب الهتعمهيف فشال هحتهال

ف الكفاءة في أم ىشاط سكاء كاىت كفاءة قاعدية، أك كفاءة هرحمية، أك كفاءة ختاهية؛ ٌي كّؿ  كا 

ذي الهٍارات لٍا صمة (جسهية ػػػػ حّسية)هركب هف هٍارات  ، كهٍارات عقمية، كهٍارات كجداىية، ٌك

لصيقة بشخصية الهتعمـ، كالىجاح في تحقيؽ الكفاءات يعتهد عمِ ٌذي الهٍارات هجتهعة كبدرجات 
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هتفاكتة هف ىشاط إلِ آخر، أّها الفشؿ في تحقيقٍا يرجع إلِ عدـ اهتالؾ الهٍارة أك الهٍارات التي 

 .يرتكز عميٍا بىاء الكفاءة

فىشاطي اإلهالء كالقكاعد الىحكية لٍها عالقة بالكفاءات؛ حيث في الهجاؿ الحسي ػػػػػ حركي يعتهد 

التمهيذ في حصص اإلهالء عمِ حاستي السهع كالبصر، كأعضاء الىطؽ كالكتابة، في حيف أف 

 .اكتساب القكاعد يعتهد كذلؾ عمِ الحكاس كأعضاء الىطؽ

أّها في الجاىب العقمي فىشاط اإلهالء يبرز في الهالحظة، كالتهييز، كالهقارىة، كالتحميؿ، كاالستىتاج، 

ذي كمٍا عهميات عقمية، كباعتبار القكاعد الىحكية هجّردة فإف ... كاالستىباط، كالتذكر، كالتفكير  الخ، ٌك

 .التمهيذ يستخدـ ٌذي العهميات أيضا هف أجؿ اكتسابٍا كالتحكـ فيٍا

كفي الجاىب الكجداىي، فالتمهيذ يبتٍج كيهيؿ إلِ اإلهالء كالىحك إذا ىجح فيٍها، كرضي الهعمـ عف 

 .ىتائجً، كيهّمٍها كيىفر هىٍها إذا فشؿ في فٍهٍها، كأٌهمً الهعمـ

ف كىا قد أغفمىا جاىبا هف الجكاىب  كأخيران ىتهىِ أف ىككف قد كفقىا في اإلحاطة بكؿ جكاىب بحثىا، كا 

فٍذا ها يتهيز بً البحث العمهي هف استهرارية فىطمب هف زهالئىا الطمبة الباحثيف أف يكاصمكا الطريؽ 

 .في ٌذا الهجاؿ كاهلل كلي التكفيؽ

 :ٌىاؾ هجهكعة هف الصعكبات كاجٍت الباحثة، تذكر هىٍا ها يمي: صعوبات البحث

 قمة الهراجع خاصة بالكتب الكرقية حكؿ هكضكع الهعالجة البيداغكجية. 

 قمة الدراسات السابقة حكؿ هكضكع الدراسة كلدل فئة السىة الرابعة ابتدائي. 

 :اىبثقت عمِ ضكء ىتائج االقتراحات التالية: االقتراحات

 ا  .ضركرة عقد دكرات تدريبية لتكعية األساتذة بأٌهية الهعالجة البيداغكجية كتقىيات تسييٌر

  القياـ بدراسات هشابٍة حكؿ هدل فعالية الهعالجة البيداغكجية في أىشطة أخرل تتعمؽ بالمغة

.العربية



 
 

 

 

 

 

 

 قائمة المصادر والمراجع
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 .، هصرهجهع المغة العربية، المعجم الوجيز، (1994)  هدككر،براٌيـ ػػػػ إ1

قاموس مصطمحات صعوبات التعمم ، (2012) أبك، الديار كجاد، البحيرم كعبد الستار، هحفكظي ػػػػ 2

 . سمسمة إصدارات هركز تقكيـ كتعميـ الطفؿ،الككيت، 2، طومفرداتيا
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 :القاٌرة، كتعريفات عمـ الفقً كالمغة كالفمسفة كالهىطؽ كالتصكؼ كالىحك كالصرؼ كالعركض كالبالغة

 . دار الفضيمة لمىشر كالتكزيع كالتصدير

، الٍيئة العاهة معجم عمم النفس والتربية ،(1984)بك حطب كهحهد سيؼ الديف فٍهيأفؤاد  ػػػ 6

 .هصر لشؤكف الهطابع األهيرية،

بة ككاهؿ، الهٍىدس ػػػ 7 ، 2، طمعجم المصطمحات العربية في المغة واألدب ،(1984)هجدم، ٌك

 .بيركت
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، عمان، دار أساليب تدريس مهارات اللغة العربية وأدابها، (2005)عبد الفتاح حسن، البجة  ـ 21

 . الكتاب الجامعي العين

، الهغرب، هطبكعات التدبير والتخطيط وفق المقاربة بالكفايات، (2014) ػػػ عبد اهلل، ضيؼ 22

 . الٍالؿ

من بيداغوجيا األىداف إلى -أسس بناء الفعل الديداكتيكي، (2002) ػػػ عبد الهؤهف، يعقكبي 23

 . هؤسسة الجزائر لمطباعة كالىشر كالتسكيؽ. ، الجزائر2، طبيداغوجيا التقويم والدعم

الوسائل والتكنولوجيا في التعميم بين اإلطار الفمسفي و اإلطار ، (2003) ػػػ عسقكؿ، هحهد 24

 .، غزة، الجاهعة اإلسالهية،هكتبة أفاؽالتطبيقي

تدريس التربية والرياضية   ،(2009)عبد القادر كبف قىاب، الحاج  حهد كزيتكىي، أعطا اهلل، ػػػ 25

 .  ديكاف الهطبكعات الجاهعية، الجزائر، في ضوء األىداف اإلجرائية والمقاربة بالكفاءات

الجزائر، دار الٍدل لمطباعة تدريس العموم وفق المقاربة بالكفاءات،  ،(2015) ػػػ عهارة، طالؿ 26

 .كالىشر كالتكزيع

 دار اليازكدم ، عهاف،األخطاء الشائعة النحوية والصرفية واإلمالئية ،(2006)خميؿ زايد فٍد، ػػػ 27

 .العمهية لمىشر كالتكزيع

دار الهسيرة ،  الهٍارات الكتابية هف الىشأة إلِ التدريس،(2009)هاٌر شعباف، عبد البارم  ػػػ 28

. لمىشر كالتكزيع كالطباعة

، الجزائر، ديكاف 3، ط اإلحصاء والقياس النفسي والتربوي،(2011) ػػػ هقدـ، عبد الحفيظ 29

 .الهطبكعات الجاهعية
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، عهاف، تدريس المغة العربية في ضوء الفعاليات األدائية، "أ "(2007) ػػػػ هحسف عمي، عطية 30

 . دار الهىاٌج لمىشر كالتكزيع

ميارة الرسم الكتابي قواعدىا والضعف فييا األسباب ، "ب "(2007) ػػػػ هحسف عمِ، عطية 31

 .، عهاف، دار الهىاٌج لمىشر كالتكزيعوالمعالجة

، الجزائر، دار الدليل البيداغوجي لمرحمة التعميم االبتدائي، (2012) ػػػػ هحهد الصالح، حثركبي 32

 .الٍدل لمطباعة كالىشر كالتكزيع

 المجالت العممية: رابعا

األخطاء اإلمالئية الشائعة لدى طمبة كمية ، (2012تهكز ) ػػػػ حيدر هحهد ٌىاء حهيد، الشالي 1

، هجمة كمية التربية األساسية، جاهعة بابؿ، الدراسات القرآنية في أداء ىمزتي الوصل والقطع

 (.8)العدد

 العمـك االجتهاعية كاإلىساىية، هجمة. التدريس بالكفاءات كتقكيهٍا،(2013كتكبر أ) فاتح، لعزبمي ػػػ 2

 (.86-68 )السىة الثاهىة، 14العدد 

داية، بف صالح 3 حصص المعالجة البيداغوجية ودورىا في تحسين ، (2016) ػػػػ فرح، بف يحي ٌك

، "مدينة تممسان نموذجا"مستوى التالميذ ذوي بطء التعمم من وجية نظر معممي المدارس االبتدائية 

 (.84-32( )1 )3هجمة العمـك الىفسية كالتربكية، 

، الهربيهجمة  ،البيداغوجيات الجديدة بيداغوجيا اإلدماج ،(2006فبراير  -يىاير)فريد ،حاجي ػػػػ 4

 (.9-8)، 5العدد
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 األطروحات والرسائل الجامعية: خامسا

 ،األخطاء اإلمالئية والنحوية في التعميم السنة أولى متوسط نموذجا ،(2016) بكزم، عهارة ػػػ 1

 .جاهعة ابك بكر بمقايد، تمهساف، الجزائر هذكرة هاستر غير هىشكرة، 

فعالية برنامج مقترح في عالج صعوبات تعمم اإلمالء لدى ، (2009). ػػػ جهاؿ رشاد أحهد، الفقعاكم2

 .، رسالة هاجستير غير هىشكرة، الجاهعة اإلسالهية، غزةطمبة الصف السابع األساسي

تأثير أسموب الخبرة الدرامية في تحسين مستوى الكتابة اإلمالئية واالتجاه ، (2003) ػػػ حمس، هٍا 3

 . ، رسالة هاجستير غير هىشكرة، جاهعة عيف شهس، غزةنحوىا لدى تالميذ الصف السادس األساسي

 ،األخطاء النحوية من خالل كتابات تالميذ السنة األولى المتوسط، (2013)دالؿ ،بف عطاء اهلل  ػػػ 4

 .، الجزائر كرقمة،جاهعة قاصدم هرباح غير هىشكرة، هذكرة هاستر

 هذكرة ،تعميمية مادة التعبير في ضوء بيداغوجية المقاربة بالكفايات ،(2008)، فاطهة زايدم ػػػػ5

. ، الجزائربسكرة،   جاهعة هحهد خيضر غير هىشكرة،هاجستير

دراسة تحميمية مستعرضة لألخطاء اإلمالئية الشائعة لدى تالميذ ، (2008) ػػػػ زياد أهيف، بركات 6

، رسالة هاجستير غير الصفوف من األول إلى الخامس األساسية في مدينة طولكوم بفمسطين

 .هىشكرة، جاهعة القدس الهفتكحة، هىطقة طكلكـك التعميهية، فمسطيف

ثر برنامج تدريبي لإلدراك البصري في مواجية أ ،(2009)ساهية، عبد الىبِ عفيفي هحهد هتكلي ػػػ 7

 . القاٌرة. هعٍد الدراسات التربكية غير هىشكرة،هاجستيررسالة  ،صعوبات التعمم في ميارات الكتابة
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تقييم مدي تحقيق المقاربة بالكفاءات ألىداف المناىج الجديدة ، (2010) ػػػػ قرايرية، حرقاس كسيمة 8

، رسالة دكتكراي غير هىشكرة، في إطار اإلصالحات التربوية حسب معممي ومفتشي المرحمة االبتدائية

 .جاهعة هىتكرم، قسىطيىة، الجزائر

دراسة تشخيصية لواقع االستدراك بالمدرسة االبتدائية في  ،(2008)هرادسي، فاطهة لطيفة ػػػػ 9

  .، الجزائر قسىطيىة،جاهعة هتىكرم غير هىشكرة،  هذكرة هاجستير،الجزائر

درجة معرفة معممي السنة الخامسة ابتدائي لموضعية اإلدماجية  ،(2011)هعكش، عبد الحهيد ػػػ 10

 غير هىشكرة، هذكرة هاجستير، وفق منظور التدريس بالمقاربة بالكفاءات وعالقتيا باتجاىاتيم نحوىا

 .الجزائر ،تيزم كزك، جاهعة هكلكد هعهرم

النشاط الكتابي والتعميمي لتالميذ الطور الثاني من خالل مادة  ،(2005 )هٍدية، بف عىاف ػػػ 11

 .، الجزائر، جاهعة بف يكسؼ بف خدة غير هىشكرةهاجستير، االمالء

مستوى توظيف إستراتيجية حل المشكالت في حصص الدعم لمادة ، (2015) ػػػػ ىكري، زهري 12

 .، هذكرة هاستر غير هىشكرة، جاهعة هحهد خيضر، بسكرة، الجزائرالرياضيات

مقاربة التدريس بالكفاءات وعالقتيا بدافعية اإلنجاز لدى أساتذة التربية ، (2016) ػػػ يحً، ٌشاـ13

 .، هذكرة هاستر غير هىشكرة، جاهعة هحهد خيضر بسكرة، الجزائرالبدنية والرياضية

  وثائق من اإلنترنت: سادسا

 https://youtu.be/-VZo-f-IRe4،المعالجة التربوية البيداغوجية ػػػ أبك إياد عمي بف شٍرة غريس، 1

05/05/2017 13:15 

https://youtu.be/-VZo-f-IRe4
https://youtu.be/-VZo-f-IRe4
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. ، عمـك التربيةبيداغوجيا الخطأ، (س.د). ػػػ الحسف، المحية2

http://www.hassanlahia.com/2015/08/blog-post_72.html.16/04/2017     22:33 

، هكقع بيداغوجيا الخطأ وكيفية التعامل مع أخطاء المتعممين، (2017) ػػػػ أيت هٍدم، عثهاف 3

  .www.manhal.net/profile/57هىٍؿ الثقافة التربكية، 

، 04، هقاطعة رقـ المعالجة التربوية، (2016) ػػػ الفريؽ التربكم لهدرسة هحهد عاللي بف عهر4

 ،هديرية التربية لكالية األغكاط، الجزائر

https://fr.scribd.com/presentation/341586745/08/04/2017 ،10:41 

   www.pdffactory.com ،المقاربة بالكفاءات ،(س.د)بكي،  بمهرسمي  ػػػػ 5 

 www.alukah.net، الهعالجة البيداغكجية، شبكة األلككة، (2010) ػػػػ بكىكة، أحهد بف هحهد 6

، دار الجىادرية لمىشر أصول وطرائق تدريس المغة العربية، (2010) ػػػػ سبيتاف، فتحي ذياب 7

 https://books.google.dz/books?id 06/05/2017 -19:33. كالتكزيع

، ىدكة تربكية، األكاديهية الجٍكية لمتربية كالتككيف، هركز بيداغوجيا الخطأ، (س.د). ػػػػ هحهد حكيـ8

    https://www.facebook.com/educatice05/05/2017تككيف هفتشي التعميـ، الههمكة الهغربية، 

15:52 

تقنية دروس الدعم بين قانون ، (س.د) ػػػػ ىكر الديف، زهاـ كبف عاهر، كسيمة ك طاع اهلل، حسيىة 9

 .00:16  18/03/2017. ، هخبر الهسألة التربكية، الجزائرالرسميات والواقع العممي

biskra.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/5478/1/http://dspace.univ-    
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 :المالحق

 . رخصة التربص الصادرة عف جاهعة عبد الحهيد بف باديس(:01)الممحق رقم 
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  رخصة التربص الصادرة عف هديرية التربية لكالية هستغاىـ(:02)الممحق رقم 
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 : يكضح أسهاء الهحهكيف كرتبتٍـ كهؤسستٍـ األصمية(:03)الممحق رقم 

 الهؤسسة األصمية الرتبة االسـ كالمقب
 -3"-هقاطعة عشعاشة هفتش التعميـ االبتدائي هحهكدم هحهد

 هقاطعة هفتش التعميـ االبتدائي بمقاسهي بكعبد اهلل
 -1-ؿ هقاطعة.هدرسة أكؿ ىكفهبر س استاذ هدرسة ابتدائية بكحسكف غاىية
 -1-ؿ هقاطعة .هدرسة أكؿ ىكفهبر س استاذ هدرسة ابتدائية هساليتي عائشة
رة  -2-ؿ هقاطعة .هدرسة هحهد حهزة س أستاذ هككف بككركشة الٌز
 -2-ؿ هقاطعة .هدرسة هحهد حهزة س أستاذ رئيسي ديمهي زكبيدة
 -2-ؿ هقاطعة .هدرسة هحهد حهزة س أستذ هدرسة ابتدائي بكشباط هميكة
 -2-ؿ هقاطعة .هدرسة هحهد حهزة س أستاذ هككف همكؾ سعدة
 - 1-ؿ هقاطعة.هسعكداف هحهد س استاذ هككف بختي بمقاسـ
 -2-ع هقاطعة .بمهمكد هصطفِ س أستاذ هدرسة ابتدائية جميؿ حكرية
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 .2016/2017 التدرج السىكم لمسىة الرابعة هف التعميـ االبتدائي (:04)الممحق رقم 
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 spss تفريغ ىتائج الدراسة بكاسطة برىاهج (:05)الممحق رقم 

 

Tests non paramétriques 

Test de Mann-Whitney 

Rangs 

 
 N Rang الجىس

moyen 

Somme 

des rangs 

 الرتب

 34.50 4.93 7 ذكر

 31.50 7.88 4 اىثِ

Total 11   

 

 

Testa 

 الرتب 

U de Mann-

Whitney 
6.500 

W de Wilcoxon 34.500 

Z 
-

1.434- 
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Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

.152 

Signification exacte 

[2*(signification 

unilatérale)] 

.164b 

a. Critère de regroupement : 

 الجىس

b. Non corrigé pour les ex 

aequo. 

 

 

Rangs 

 
 N Rang اإلعادة

moyen 

Somme 

des rangs 

 الرتب

 53.50 5.94 9 هعيد

 غير

 هعيد
2 6.25 12.50 

Total 11   
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Testa 

 الرتب 

U de Mann-

Whitney 
8.500 

W de Wilcoxon 53.500 

Z -.119- 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

.905 

Signification exacte 

[2*(signification 

unilatérale)] 

.909b 

a. Critère de regroupement : 

 اإلعادة

b. Non corrigé pour les ex 

aequo. 
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Statistiques descriptives 

 N Moyen

ne 

Ecart-

type 

Minimu

m 

Maximu

m 

 3.1364 11 قبمي
1.1530

6 
1.00 4.50 

 5.8182 11 بعدم
1.7961

4 
1.50 8.75 
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Test de Wilcoxon 

Rangs 

 N Rang 

moyen 

Somme 

des rangs 

 – بعدم

 قبمي

Rangs 

négatifs 
1a 1.00 1.00 

Rangs 

positifs 
10b 6.50 65.00 

Ex aequo 0c   

Total 11   

a. قبمي > بعدم 

b. قبمي < بعدم 

c. قبمي = بعدم 
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Testa 

 – بعدم 

 قبمي

Z 

-

2.848-
b 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

.004 

a. Test de Wilcoxon 

b. Basée sur les rangs 

négatifs. 

 

 

 

 


