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 دادإـع
 

 أستاذ املناهج وطرائق تدريس اللغة العربية املساعد
 بنهــــا جامعـــــــة –كليــــة الرتبيــة 

استهدفت الدراسة التحقق من فاعلية إستراتيجية المسرد اإلمالئي في تنمية مهارات 
الوعي الصوتي والكتابة الهجائية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية, واكتشاف العالقة بينهما؛ 

الالزمة لتالميذ ولتحقيق الهدف السابق تم إعداد قائمتين: إحداهما: لمهارات الوعي الصوتي 
المرحلة االبتدائية, واألخرى لمهارات الكتابة الهجائية لتالميذ الصف الثالث االبتدائي, وتم بناء 
اختبارين: أحدهما لقياس مهارات الوعي الصوتي, واآلخر لقياس مهارات الكتابة الهجائية, وتم 

رد اإلمالئي, وطبقت الدراسة ضبطهما, كما أعد الباحث دلياًل للمعلم باستخدام إستراتيجية المس
( تلميًذا وتلميذة من تالميذ الصف الثالث االبتدائي: قسمت إلى مجموعتين: ضابطة 84على )

وتجريبية, وأسفرت نتائج الدراسة عن فاعلية إستراتيجية المسرد اإلمالئي في تنمية مهارات 
في تنمية مهارات  الوعي الصوتي ككل وفي كل مهارة فرعية كل على حدة, وكذلك فاعليتها

الكتابة الهجائية على مستوى االختبار ككل وعلى مستوى المهارات الفرعية للكتابة الهجائية لدى 
تالميذ الصف الثالث االبتدائي, كما أسفرت النتائج عن وجود عالقة ارتباطية موجبة بين تنمية 

, وهو دال عند 0,97اط مهارات الوعي الصوتي ومهارات الكتابة الهجائية, وبلغ معامل االرتب
لكون إستراتيجية المسرد اإلمالئي من إستراتيجيات , ويفسر الباحث النتائج السابقة 0,01مستوى 

التعلم التكاملية التي تقوم على تنمية العديد من فنون اللغة ومهاراتها ومنها: مهارات الوعي 
التدريسية التي تتناسب مع  الصوتي والكتابة الهجائية, واشتمالها على العديد من اإلجراءات

وأوصت الدراسة بضرورة تدريب المهارات الصوتية من جهة, ومهارات الكتابة من جهة أخرى, 
معلمي اللغة العربية على إجراءات إستراتيجية المسرد اإلمالئي, وضرورة معالجة اللغة في 

 إطارها التكاملي.
كتابة الهجائية, إستراتيجية : مهارات الوعي الصوتي, مهارات الالكلمات املفتاحية

 المسرد اإلمالئي, تالميذ المرحلة االبتدائية.
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اللغةة فةةي أساسةها عمليةةة صةةوتيةل تقةوم علةةي نطةق مجموعةةة مةةن األصةوات اللغويةةة التةةي 
تحمل معنى؛ لتحقيق غايات متعددةل لعل من أهمها وأعظمها هي تحقيق اتصةال فعةال بةين بنةي 

وسةةيلة الفةةرد للتعبيةةر عةةن رغباتةةو وأفكةةارو وأحاسيسةةول وطريقةةو إلةةى تصةةري  شةة ون  البشةةرل فاللغةةة
عيشول وإرضاء غريزة االجتماع لديةول كمةا أنهةا السةبيل لحفصةام عةن مكنةون نفسةول وأداة رئيسةة 

 من األدوات التي تحقق لحنسان آدميتو.
؛ للتعبيةةةر فاإلنسةةةان هةةةو الكةةةائن الوحيةةةد الةةةذ  يسةةةتخدم مجموعةةةة مةةةن األصةةةوات اللغويةةةة

ولالتصال مع غيرو من البشرل ولذا فإن اللغة هي صناعة إنسانية خالصة أو ملكةة لسةانية علةي 
( إذ يقول: اعلم أن اللغات كلها ملكات شبيهة بالصناعة 1140ل 2006حد تعبير )ابن خلدونل 

إذ هةةةةي ملكةةةةات فةةةةي اللسةةةةان للعبةةةةارة عةةةةن المعةةةةانيل وجودتهةةةةا وقصةةةةورها بحسةةةةب تمةةةةام الملكةةةةة أو 
قصانهال وليس ذلك بالنظر إلي المفرداتل وإنما هةو بةالنظر إلةي التراكيةبل فةإذا حصةلت الملكةة ن

التامةةةة فةةةي تركيةةةب األلفةةةات المفةةةردة للتعبيةةةر بهةةةا عةةةن المعةةةاني المقصةةةودةل ومراعةةةاة التةةة ليف الةةةذ  
 يطبق الكالم علي مقتضى الحالل بلغ المتكلم حين ذ الغاية من إفةادة مقصةودو للسةامعل وهةذا هةو

معنةةى البالغةةةل والملكةةات ال تحصةةل إال بتكةةرار األفعةةال؛ ألن الفعةةل يقةةع أواًلل وتعةةود منةةو للةةذات 
لتكةرار فتكةون ملكةة صفةل ثم تكرر فتكون حااًلل ومعنى الحال أنها صةفة غيةر راسةخةل ثةم يزيةد ا

 أ  صفة راسخة.
لغةة بصةفة ويعد الةوعي الصةوتي عنصةًرا مةن العناصةر المنب ةة عةن كيفيةة تعلةم التالميةذ ل

الةوعي  -منةذ نعومةة أفةافرهم-عامةل وتتجلى أهمية الوعي الصوتي فةي أنةو ينمةي لةدى األطفةال 
باللبنةةةة األولةةةى التةةةي تكةةةون الكلمةةةةل عةةةالوة علةةةى معرفتةةةو لتغيةةةر المعنةةةى اللغةةةو  بتغيةةةر الوحةةةدات 

تالميةذ الصوتية المكونة لهال وبالتالي فإن الوعي الصوتي يسهم في تنمية مهارات التعرف لدى ال
مثل: التعرف الصوتي وتحليل الكلمة إلى أصواتها المكونة لهال والتعرف البصر  وتحليل الكلمة 

 إلى حروفها أو رموزها اللغوية المكونة لهال والتعرف الداللي. 
وتبرز أهمية الوعي الصوتي فةي أنةو ينمةي لةدى التالميةذ مهةارة تهجةي الكلمةات وتحليلهةا 

يعةين علةى تعةرف األصةوات اللغويةة وتمييزهةال فضةاًل عةن أن عةدم  بشكل دقيقل عةالوة علةى أنةو
تمكةن التالميةذ مةةن الةوعي الصةةوتي ومهاراتةو يعةةد ماشةًرا قوًيةا علةةى أنهةم سةةيعانون صةعوبة لغويةةة 
وخاصة في مجال القراءة والكتابةل وسياد  هذا بال شك إلى تعثرهم في تعلم اللغةل ويقةف عقبةة 
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 & Thompson) للغويةة األخةةرى مثةل: االسةةتماع والتحةد فةي سةبيل تمكةةنهم مةن المهةةارات ا

Vaughn, 2007, 11).  
ونظةةةًرا ألهميةةةة الةةةوعي الصةةةوتي لتالميةةةذ المرحلةةةة االبتدائيةةةة فقةةةد حةةةددت )الهي ةةةة القوميةةةة 

( مجموعةةةة مةةةن ماشةةةرات األداء المرتبطةةةة بةةةالوعي 21, 2009لضةةةمان جةةةودة التعلةةةيم واالعتمةةةاد,
صةةوات اللغويةةةل ويميةةز بةةين بعةةا الظةةواهر اللغويةةة المختلفةةةل الصةةوتي منهةةا: يتعةةرف التلميةةذ األ

 لغوية المتقاربة في المخرج.ويميز بين األصوات ال
ونظةًرا ألهميةة الةوعي الصةوتي فقةد نالةو اهتمةام البةاحثين حيةث اهتمةت دراسةة بيارنةادوتير 

Bjarnadottir, 2003) ) رات بةالتحقق مةن فاعليةة التةةدريس بةالوعى الصةوتي علةى تنميةة مهةةا
ل وكشةفت نتةائج الدراسةة أن الوعى الصوتيل ومهارات القراءة لدى تالميذ الصف األول االبتةدائي

الةةةةوعي الصةةةةوتي يمكةةةةن تةةةةدريب األطفةةةةال عليةةةةو, وانعكسةةةةت آثةةةةار التةةةةدريب علةةةةى مهةةةةارات الةةةةوعي 
 الصوتي في تنمية المهارات القرائية لدى تالميذ الصف األول االبتدائي. 

دراسة استهدفت تنمية مهارات الوعي الصوتي من  ,Paulson) (2004وأجرى بولسون 
خةةالل التةةدريب علةةى المقةةاطع الصةةوتية والوحةةدات الصةةوتية لةةدى أطفةةال الريةةا ل وكشةةفت نتةةائج 
الدراسةة عةةن وجةود فةةرود ذات داللةة إحصةةائية بةين المجموعةةات المشةاركة تعةةزى إلةى السةةنل كمةةا 

طفةةةال؛ ممةةةا يعنةةةي ضةةةرورة مواصةةةلة وجةةةدت فةةةرود فةةةي مهةةةارات الةةةوعي الصةةةوتي لةةةدى هةةةاالء األ
 التدريب على هذو المهارات في الصفوف األولى من المرحلة االبتدائية.

دراسةةةةة هةةةدفت إلةةةى التحقةةةةق مةةةن امةةةةتال   Gravenstede, 2009)(وأعةةةد جرافنسةةةتيد 
مجموعة من المراهقين الصةم لمهةارات الةوعي الصةوتي وعالقتهةا بمهةارات فةك التشةفير )التعةرف( 

كلمةةة المفةةردةل واسةةتقبال المفةةردات اللغويةةة لةةدى هةةاالء الطةةال ل وكشةةفت الدراسةةة علةةى مسةةتوى ال
انخفةةةا  مسةةةتوى هةةةاالء الطةةةال  فةةةي مهةةةارات الةةةوعي الصةةةوتي انخفاًضةةةا شةةةديًدا علةةةى مسةةةتوى 

ات اللغويةةة لةةدى الوحةةدات الصةةوتية واإليقةةاعل وكةةذلك وجةةود ضةةعف فةةي مهةةارات اسةةتقبال المفةةرد
 هاالء الطال .

التةةي اسةةتهدفت التحقةةق مةةن أثةةر درجةةة (Richards, 2011) شةةاردزومنهةةا دراسةةة ريت
الصوت المتقطع والتةدريب اإليقةاعي علةى تنميةة الةوعي الصةوتي لةدى التالميةذ بريةا  األطفةال, 
وكشةفت نتةائج الدراسةة أن المةزج بةين درجةة الصةةوت والتةدريب اإليقةاعي كانةت لهةا نتةائج إيجابيةةة 

 ذ بريا  األطفال.على تنمية الوعي الصوتي لدى التالمي
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( إلةةةى ارتبةةةاط الةةةوعي الصةةةوتي للغةةةة بنظامهةةةا الهجةةةائي 107, 2007ويشةةةير )الراجحةةةي, 
حيث إن لكل لغة نظامها الكتابيل وهو يمثل كياًنا عرفًيا من هذو اللغةة لةو أحكامةو وقواعةدول ولةو 

ف عليهةا أنواعو وأشكالو وفنونول والنظام الكتابي محاولة لتصوير النطةق فةي صةورة خطيةة متعةار 
نظةام كتةابي فةي العةالم نجةت فةي تصةوير نطةق  –حتةى اآلن  –بين أبناء اللغة الواحدةل وال يوجد 

 .لغتو تصويًرا كاماًل من أجل ذلك يتعلم أبناء كل لغة قواعد كتابتها مما يستغرد وقًتا وجهًدا 
وتةةةةةةةرتبت مهةةةةةةةارات الكتابةةةةةةةة الهجائيةةةةةةةة بمهةةةةةةةارات الةةةةةةةوعي الصةةةةةةةوتيل وذلةةةةةةةك مةةةةةةةن خةةةةةةةالل 

هةةةةةارات الصةةةةةوتية بالمهةةةةةارات الكتابيةةةةةةل فةةةةةالوعي الصةةةةةوتي هةةةةةو الرابطةةةةةة بةةةةةين عمليةةةةةات ربةةةةةت الم
وبةةةةةين عمليةةةةةة التعةةةةةرف الهجةةةةةائي؛ وذلةةةةةك مةةةةةن خةةةةةالل فهةةةةةم  Reading Processesالقةةةةةراءة 

القةةةةةةارك للتركيةةةةةةب الصةةةةةةوتي للكلمةةةةةةةل وخصةةةةةةائل األصةةةةةةوات المكونةةةةةةة لهةةةةةةال وقدرتةةةةةةو علةةةةةةى فةةةةةةك 
, وهةةةةةةةةةذا يعنةةةةةةةةةي أن التالميةةةةةةةةةذ dingDecoتشةةةةةةةةةفير الموضةةةةةةةةةوع )التعةةةةةةةةةرف القرائةةةةةةةةةي والكتةةةةةةةةةابي( 

سةةةةةةةتتولد لةةةةةةةديهم القةةةةةةةدرة علةةةةةةةى الةةةةةةةربت بةةةةةةةين أصةةةةةةةوات الكلمةةةةةةةة ورمزهةةةةةةةا الكتةةةةةةةابي المعبةةةةةةةر عنهةةةةةةةال 
 . (Gillon, 2007, 2)وهجاءها هجاًء صحيًحا وسريًعا 

( أن الكتابةةةةة الهجائيةةةةة هةةةةي قةةةةدرة حركيةةةةة يمارسةةةةها الفةةةةرد أو 12, 2002ويةةةةرى )الناقةةةةة, 
ق وتصةور ذهنةي ثابةت للشةكل )خةت وإمةالء(ل ثةم تصةور عقلةي المتعلم يدعمها إدرا  بصةر  دقية

 .للفكرة يدعمو وعاء لغو  سليم وبتآزر هذو المكونات يتعلم الفرد الكتابة
وتعةةةد الكتابةةةة الهجائيةةةة الصةةةحيحة للكلمةةةات بعةةةًدا رئيًسةةةا مةةةن أبعةةةاد التةةةدريب علةةةى مهةةةارة 

المركبةةة, حيةث يتةةدر  التالميةةذ فيهةةا الكتابةة فةةي المرحلةةة االبتدائيةة باعتبارهةةا مةةن المهةارات الكليةةة 
علةةةى كتابةةةة الكلمةةةات بالطريقةةةة التةةةي اتفةةةق عليهةةةا أهةةةل اللغةةةة وإال تعةةةذرت ترجمتةةةو إلةةةى معانيهةةةا؛ 
والكتابةة الهجائيةةة بهةذا االعتبةةار تتطلةب نوًعةةا مةن المهةةارة فةي اإلصةةغاء إلةى المضةةمونل ومخةةارج 

ا ُتعةةدن نقًصةةا خطيةةًرا فةةي مهةةارة الحةةروف؛ ألن القةةدرة علةةى تهجةةي الكلمةةات ورسةةمها رسةةًما صةةحيحً 
الكتابةل كما أنو يشوو صورة المكتو  نفسو ويغير مضةمونو, ومةن ثةم يصةعب فهمةول كمةا يعطةي 
انطباًعا سيً ا عن الكاتب, وياثر في مكانتو؛ لذا كان من الضرور  تدريب التالميذ على مهارات 

 (.   12, 1992الكتابة الهجائية الصحيحة )شحاتة, 
مية الكتابة الهجائية في المرحلة االبتدائية في أنها تمثل أساًسا مهًمةا مةن أسةس وتبرز أه

التعبيةةةر الكتةةةابي الجيةةةدل فةةةإذا كانةةةت قواعةةةد النحةةةو والصةةةرف وسةةةيلة لصةةةحة الكتابةةةة مةةةن الناحيةةةة 
اإلعرابيةل فإن الكتابة الهجائية وسيلة لها من حيةث الصةورة الخطيةةل والخطة  فةي هةذا الةنمت مةن 



2017  (2ج)أكتوبر ( 112)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 89 

و الكتابةل ويحول دون فهمها فهًما صائًبال وغير خاٍف ما يلحق المةتعلم الضةعيف فةي الكتابة يشو 
 (.  297, 2004الهجاء من ضرر في حياتو العملية والدراسية )الخليفة, 

ونظةةًرا ألهميةةةة الكتابةةةة الهجائيةةة فقةةةد أولتهةةةا وزارة التربيةةةة والتعلةةيم بمصةةةر اهتماًمةةةال حيةةةث 
نبغةةي علةةى التالميةةذ إتقانهةةا ومنهةةا: أن يميةةز بةةين الحركةةات حةةددت مجموعةةة مةةن المهةةارات التةةي ي

القصيرة والطويلةل وأن يرسم الكلمات رسًما إمالئًيةا صةحيًحال وأن يوفةف بعةا عالمةات التةرقيم 
فةةةي كتابتةةةول أن يكتةةةب واو الجماعةةةة وواو كلمةةةة عمةةةرو والتنةةةوين فةةةي الكلمةةةات الصةةةحيحة وغيةةةر 

 (.  93, 2015م, المنتهية بالتاء )وزارة التربية والتعلي
كمةةا حظيةةت الكتابةةة الهجائيةةة باالهتمةةام مةةن قبةةل البةةاحثين حيةةث تةةم اسةةتخدمها كمتغيةةر 

 التةي  (Kiany & Shiramiry, 2002)مسةتقل أو كمتغيةر تةابعل ومةن هةذو الدراسةات دراسةة 
اسةةتهدفت التحقةةق مةةن فاعليةةة اإلمةةالء المتكةةرر فةةي تنميةةة القةةدرة علةةى فهةةم المسةةموع لةةدى التالميةةذ 

لمرحلةةة االبتدائيةةة؛ وكشةةفت نتةةائج الدراسةةة عةةن فاعليةةة اإلمةةالء المتكةةرر فةةي تنميةةة مهةةارات فهةةم با
( التةةي هةةدفت إلةةى 2008المسةةموع وقدراتةةو لةةدى تالميةةذ المرحلةةة االبتدائيةةة, ومنهةةا دراسةةة )سةةعيدل 

راسة بناء برنامج مقترم لعالج صعوبات اإلمالء لدى تالميذ المرحلة االبتدائية؛ وكشفت نتائج الد
عةةن تقةةدم ملحةةوت للتالميةةذ الةةذين يعةةانون مةةن صةةعوبات اإلمةةالء مقارنةةة بةة قرانهم فةةي المجموعةةة 

 الضابطة.
دراسةةة اسةةةتهدفت اسةةةتخدام القصةةةة  (Christ, Wang & Chiu, 2011)وأجةةرى 

اإلمالئيةةةة لتنميةةةة المفةةةردات اللغويةةةة لةةةدى األطفةةةال الصةةةغار؛ وأسةةةفرت نتةةةائج الدراسةةةة عةةةن تعلةةةةم 
للمفةردات اللغويةة وتةوفيفهم لهةا فةي أثنةاء دروس اإلمةالءل كمةا أفهةرت النتةائج األطفال الصةغار 

عةةةن زيةةةادة الثةةةروة اللغويةةةة لةةةدى هةةةاالء األطفةةةال وتعقةةةدها لةةةديهم بمةةةرور الوقةةةت, وأعةةةدت )سةةةميرة 
استهدف قياس فاعلية برنامج قائم على التعليم المدمج في تحسين المهةارات ( دراسة 2013داودل

كشةفت نتةائج البحةث عةن وجةود ل و يذ المرحلةة اإلعداديةة ذو  صةعوبات الةتعلماإلمالئية لدى تالم
فةةةةرود ذات داللةةةةة إحصةةةةائية بةةةةين متوسةةةةطي درجةةةةات تالميةةةةذ المجموعةةةةة التجريبيةةةةة الةةةةذين درسةةةةوا 
باستخدام برنامج التعليم المدمج وتالميةذ المجموعةة الضةابطة الةذين درسةوا بالطريقةة التقليديةة فةي 

 .لصالت المجموعة التجريبيةاختبار مهارات اإلمالء 
وتعد إستراتيجية المسرد اإلمالئي أو بتعبير آخر اإلمالء النحو  من إستراتيجيات التعلم 
التةةةي صةةةممت أساًسةةةا لةةةدعم دارسةةةي اللغةةةة لتحسةةةين فهمهةةةم لهةةةال وتسةةةتخدم هةةةذو اإلسةةةتراتيجية فةةةي 
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ل ففيهةا يقةرأ أحةد تحسين مهارات االستيعا  االستماعي ومهةارات االتصةال الشةفهية لةدى الطةال 
الطال  المهةرة الةنل بصةوت عةاٍل بينمةا ُيةدون زمةالوو اآلخةرون مةذكراتهم, ثةم يقةوم الطالةب بعةد 
ذلك بإعادة قةراءة الةنل عةدة مةرات حتةى يتمكنةوا مةن إضةافة أيةة ملحوفةات أخةرى إلةي مةدونتهم 

  فةةةي علةةةي نحةةةو يجعةةةل منهةةةا تمثةةةياًل صةةةادًقا للةةةنل الةةةذ  سةةةمعوو, يلةةةي ذلةةةك أن يتقابةةةل الطةةةال
مجموعات ثنائية أو في مجموعات صغيرة من أجل أن مناقشة المادة القرائية التي استمعوا إليها, 

 (.21ل2009وأن يتشار  الطال  في عر  ملحوفاتهم مًعا)فيشرل وبروزول وفرا , وإيفيل 
وتبرز أهمية إستراتيجية المسةرد اإلمالئةي فةي كونهةا صةمتت أساًسةا لتعةين التالميةذ علةى 

ر النحةةةو فةةةي بنةةةاء التراكيةةةب اللغويةةةةل عةةةالوة علةةةى أنهةةةا أسسةةةت كةةةذلك لتلبيةةةة االحتياجةةةات فهةةةم دو 
اللغوية لهاالء التالميذ, وتتجلى أهميتها كذلك فةي تةدريبهم علةى الدقةة فةي اسةتخدام اللغةة بشةقيها: 

    . (Wajnryb, 2013, 7)المنطود والمكتو  بشكل صحيت 
ية المسرد اإلمالئي تسهم في استثارة انتبةاو التالميةذ وت كيًدا لألهمية السابقة فإن إستراتيج

 Reconstructing Theللمعنى المراد من القطةع اإلمالئيةةل وقةدرتهم علةى إعةادة بنةاء المعنةى 

Meaning  بشكل جيةدل علةى الةرغم مةن أنهةم قةد بنةوا نصوصةهم المكتوبةة علةى مةا اسةتمعوا إليةو
 Syntacticالحظةةة  لمهةةارات المعالجةةة النحويةةةمةةن قبةةل المعلةةم, كمةةا أنهةةا تنمةةي مهةةارة دقةةة الم

Processing Skill  لدى الطال  مع االهتمام بالمنتج اللغو  النهائي(Ellis, 2004, 156). 
وترتبت إستراتيجية المسرد اإلمالئي بكةل مةن مهةارات الةوعي الصةوتي والكتابةة الهجائيةة, 

 Verbalنميةة مهةارات التفاعةل الشةفهي حيةث إن لهةا دوًرا كبيةًرا فةي تنميةة المهةارات الصةوتية وت

Interaction ل ومةةةا يتطلبةةةو هةةةذا التفاعةةةل مةةةن وعةةةي ب صةةةوات اللغويةةةة وخصائصةةةها ودورهةةةا فةةةي
تخفيق تواصل لغو  جيد مع اآلخرين مثل: تمييز الكلمات المتجانسة بين مجموعة من الكلمات, 

 Linguisticة المختلفةة وتكوين كلمةات ذات إيقاعةات صةوتية مختلفةةل والةوعي باألنمةاط اللغوية

Features  ودورها في تركيب الجملل ومحاولة بناء المعنى العام من خالل هذو التراكيبل وقدرة
لألصةوات المسةموعة وكتابتهةا كتابةة   Mental Imageryالتالميذ علةى تكةوين تصةورات ذهنيةة 

 .)(Murray, 1994, 79صحيحة في ضوء ما تواضعت عليو الجماعة اللغوية 
ياكد هذو العالقة أن إجراءات هةذو االسةتراتيجية تجمةع بةين فنةي االسةتماع والكتابةة  ومما

فةةةي آن واحةةةدل حيةةةث يسةةةتمع التالميةةةذ إلةةةى نةةةل مسةةةموعل ويالحظونةةةو مالحظةةةة جيةةةدة مةةةن حيةةةث 
التمييةةةز السةةةمعي للموضةةةوع المسةةةموعل وتعةةةرف الكلمةةةات والجمةةةل الةةةواردة فيةةةول ومهةةةارات اإليقةةةاع 
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تعرف اإليقاعةات المختلفةة واألوزانل والتمييةز بينهةال وتحليةل الجمةل الصوتي للنل المسموع من 
والكلمات إلى مقاطعها الصوتيةل فضاًل عن إنتاج المستمع لنل لغو  مواٍز للمسموع بنةاًء علةى 

 .   (Shak, 2004, 48)ما فهمو من هذا النل من معنى 
الهتمةام مةن قبةل البةاحثين ونظًرا ألهمية إسترايتيجية المسرد اإلمالئةي فإنهةا قةد حظيةت با

التي هدفت إلى التحقق من استخدام المسرد اإلمالئةي لمالحظةة  )(Uribe,, 2010ومنها دراسة 
النحو وتعلمو لدى متعلمي اللغة اإلسبانية كلغة أجنبية بالمدارس الثانوية؛ وأسفرت نتيجة الدراسة 

حظةةةة وتعلةةةم النحةةةو لةةةدى هةةةاالء عةةةن فاعليةةةة إسةةةتراتيجية المسةةةرد اإلمالئةةةي فةةةي تنميةةةة مهةةةارة المال
 الطال .  

دراسةة هةدفت إلةى التحقةق مةن   (Abbasian & Mohammadi, 2013)وأعد كٌل مةن
المسةرد اإلمالئةةي فةةي تنميةةة المهةارات العامةةة للكتابةةة باللغةةة اإلنجليزيةة كلغةةة أجنبيةةة لةةدى الطةةال  

ابةةةةةة العامةةةةة باللغةةةةةة اإليةةةةرانيين بالمرحلةةةةة المتوسةةةةةطةل وقةةةةد أفهةةةةةرت الدراسةةةةة تحسةةةةةن مهةةةةارات الكت
اإلنجليزيةةةة والسةةةيما فةةةي مهةةةارتي تنظةةةيم العمةةةل الكتةةةابيل وآليةةةات الكتابةةةة باللغةةةة اإلنجليزيةةةة كلغةةةة 
أجنبيةل لكن ت ثيرها كان ضعيًفا في مهارتي توفيف المفردات اللغوية والمحتوى الكتابي للطال  

 اإليرانيين بالمرحلة المتوسطة.   
ة اسةةةتهدفت اسةةةتخدام المسةةةرد اإلمالئةةةي باعتبةةةارو دراسةةة )(Daura, 2013وأجةةةرى دورا 

طريقة من الطرائق التفاعلية لتدريس فهم المسموع لةدى متعلمةي اللغةة الثانيةةل وقةد أفهةرت نتةائج 
الدراسةةة فاعليةةة هةةذو الطريقةةة فةةي تحسةةن مهةةارات فهةةم المسةةموع مةةن جهةةةل وفةةي تحسةةن مهةةارات 

 الكتابة لدى هاالء المتعلمين من جهة أخرى.
دراسةة هةدفت إلةى التحقةق مةن فاعليةة المسةرد اإلمالئةي فةي  (Jin, 2013)جةين وأعةدت 

تنميةةةة دقةةةة الكتابةةةة لةةةدى طةةةال  المرحلةةةة المتوسةةةطة بكوريةةةال وكشةةةفت نتيجةةةة الدراسةةةة عةةةن فاعليةةةة 
إسةةةتراتيجية المسةةةرد اإلمالئةةةي فةةةي تحسةةةن الدقةةةة الكتابيةةةة باللغةةةة اإلنجليزيةةةة لةةةدى طةةةال  المرحلةةةة 

نها أسهمت في زيادة اهتمام الطال  ومشةاركتهم فةي العديةد مةن األعمةال المتوسطة بكوريال كما أ
 الكتابية التي يكلفون بها.

علةةى الةةرغم مةةن أهميةةة مهةةارات الةةوعي الصةةوتي ومةةا قابةةل هةةذو األهميةةة مةةن اهتمةةام سةةواء 
و مةةن حيةةث اهتمةةام البةةاحثين مةةن حيةةث اهتمةةام وزارة التربيةةة والتعلةةيم بوضةةع أهةةداف إجرائيةةة لهةةال أ



  د / ماهر شعبان عبد الباري
 

 92 

بتنمية هذو المهارات إال أن الدراسات والبحو  في هةذا المجةال قةد أكةدت وجةود تةدٍن فةي مهةارات 
 .  (Swanson, 2004, 239; Hogan et al., 2005, 288)الوعي الصوتي لدى التالميذ

سةة ولعل من أبرز مظاهر الضعف في مهارات الوعي الصوتي ما أشارت إليو نتةائج درا
( حيث أشارت إلى أن التالميذ يعانون من الكثير من المهارات الصوتية 323, 2008)سليمان, 

ومنها: اإلطالة في إخراج األصوات والمقاطعل وعدم نطق الكلمات بعضها في إثر بعال وعدم 
نطةةق الجملةةة فةةي صةةورة مكتملةةة المعنةةىل وعةةدم التنويةةع فةةي الطبقةةة الصةةوتية ارتفاًعةةا وانخفاًضةةال 

  .م تلوين األداء الصوتي بحسب األساليب المختلفةوعد
( حيةةث 173, 2010)النةةور , وممةةا دعةةم النتيجةةة السةةابقة مةةا أشةةارت إليةةو نتةةائج دراسةةة 

الصةف الرابةع االبتةدائي وهةي: عةدم قةدرة التلميةذ  حددت مظاهر الضعف التي يعاني منها تالميةذ
م في أثناء النطق, وعدم امتال  القدرة على نطق األصوات نطًقا صحيًحال وإهمال عالمات الترقي

اللغويةةة متقاربةةة المخةةرجل وعةةدم التمييةةز بةةين الكلمةةات المتشةةابهة فةةي  تعلةةى التمييةةز بةةين األصةةوا
 الشكل والمختلفة في المعنى, وإبدال بعا الكلمات ب خرى التي قد تحمل بعًضا من معناها.

( مةةةن أن 287, 2009يم, وت سيًسةةا علةةى مةةا سةةبق فقةةد أشةةةارت نتةةائج دراسةةة )عبةةد الحلةة
تالميذ الصف الثالث االبتدائي يعانون من قصور في مهارات التعرف القرائي وما يرتبت بها مةن 
الوعي الصوتي للمفردات اللغويةل وكذلك يتصفون بالبتء في عملية التعةرف نتيجةة للقصةور فةي 

 مهارة الطالقة القرائية. 
( عن وجود عالقة دالةة بةين النمةو 203, 2012ولقد كشفت نتائج دراسة )هدى هاللي, 

 تةدريب أسةهم حيةث البحةث؛ عينةة اللغويةة لةدى المهةارات فةي مهةارات الةوعي الصةوتي والنمةو فةي

تمييزهم لألصةوات اللغويةةل وزيةادة قةدرتهم علةى تعةرف  على الصوتي الوعي على مهارات التالميذ
   وفهمو فهًما جيًدا.  راكوإد على قدرتهم تحسن ثم اآلخرينل ومن أصوات الكالم الصادر من

ويةةةةرتبت ضةةةةعف التالميةةةةذ فةةةةي مهةةةةارات الةةةةوعي الصةةةةوتي بضةةةةعفهم فةةةةي مهةةةةارات الكتابةةةةة 
ل 2001الهجائية حيث أشارت العديد من الدراسات بوجود هذا الضعف ومنها دراسة )محجةو ل 

 (.459ل 2015ل العامر ل 87ل 2009,ل البكر, 51ل 2006ل والضمورل 157
عف فةةةي الكتابةةةة الهجائيةةةة مةةةا توصةةةلت إليةةةو نتةةةائج العديةةةد مةةةن ومةةةن أبةةةرز مظةةةاهر الضةةة

( ومنها: 211 – 210ل 2013؛ أبو سكينةل 172-171ل 2012الدراسات منها: )الصويركيل 
الخطةةةة  فةةةةي همزتةةةةي الوصةةةةل والقطةةةةعل الخطةةةة  فةةةةي كتابةةةةة الهمةةةةزة المتوسةةةةطةل الخلةةةةت عنةةةةد تنةةةةوين 



2017  (2ج)أكتوبر ( 112)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 93 

ة والتاء المربوطةل عدم التمييز بين التةاء المقصور والمنقوص والممدودل الخلت بين التاء المفتوح
والهةاءل األلةف اللينةةة فةي آخةر األسةةماء واألفعةال, الخلةت بةةين الةالم الشمسةية والةةالم القمريةةل عةةدم 

 التمييز بين األصوات التي تنطق وال تكتبل والحروف التي ترسم وال تنطق. 
تراتيجيات فاعلةةة ولعةةل السةةبب فةةي هةةذا الضةةعف هةةو عةةدم توفيةةف المعلمةةين لطرائةةق وإسةة

تعين على تنمية مهارات الوعي الصوتي والمهارات الهجائية لدى تالميذ المرحلة االبتدائيةل وهةو 
( حيةةةةث أكةةةةدت أن التالميةةةةذ فةةةةي المرحلةةةةة 130, 2009مةةةةا أشةةةةارت إليةةةةو نتيجةةةةة دراسةةةةة )بةةةةابلي, 

 ع.لل بشكل سرياالبتدائية يميلون بشكل مستمر إلى تغيير نمت إستراتيجية التدريس لشعورهم بالم
( بضةةةةرورة تضةةةةمين منةةةةاهج اللغةةةةة العربيةةةةة 95ل 2010ولقةةةةد أوصةةةةت دراسةةةةة )عبابنةةةةةل 

مهةةارات الةةوعي الصةةوتي الالزمةةة لتالميةةذ المرحلةةة االبتدائيةةةل مةةع ضةةرورة إعةةداد تدريبيةةة متعةةددة 
لتنميةةة هةةذو المهةةاراتل والةةربت العضةةو  بةةين مهةةارات الةةوعي الصةةوتي ومهةةارات الكتابةةة الهجائيةةةل 

األخذ بعين االعتبار ضرورة تدريب معلمي اللغة العربية علةى إسةتراتيجيات التةدريس الحديثةة مع 
ظةةًرا لالرتبةةاط التةةي تكفةةل لهةةم معالجةةة مهةةارات الةةوعي الصةةوتي ومهةةارات الكتابةةة الهجائيةةة مًعةةا؛ ن

 القائم بينهما.
صةةةوتي وبةةةالنظر إلةةةى فاعليةةةة إسةةةتراتيجية المسةةةرد اإلمالئةةةي فةةةي تنميةةةة مهةةةارات الةةةوعي ال

حاولةةةت تنميةةةة مهةةةارتي الةةةوعي  -فةةةي حةةةدود علةةةم الباحةةةث  –والكتابةةةة الهجائيةةةة فلةةةم تجةةةر دراسةةةة 
الصةةوتي والكتابةةة الهجائيةةة لتالميةةذ المرحلةةة االبتدائيةةة باسةةتخدام اسةةتراتيجية المسةةرد اإلمالئةةي فةةي 

 اللغة العربيةل ومن هنا نبعت فكرة هذا البحث.

مشةةكلة الدراسةةة الحاليةةة فةةي تةةدني مهةةارتي الةةوعي الصةةوتي والكتابةةة الهجائيةةة لةةدى  تتمثةةل
تالميةةذ المرحلةةة االبتدائيةةة؛ ممةةا يسةةتلزم تنميةةة هةةذو المهةةارات باسةةتخدام إسةةتراتيجية حديثةةة تتسةةق 

 وطبيعة المهارتينل وللتصد  لهذو المشكلة يطرم الباحث التساوالت اآلتية: 
 الزمة لتالميذ المرحلة االبتدائية؟ما مهارات الوعي الصوتي ال -1

 ما مهارات الكتابة الهجائية الالزمة لتالميذ المرحلة االبتدائية؟ -2

ما فاعلية إستراتيجية المسرد اإلمالئي في تنمية مهارات الوعي الصةوتي لتالميةذ الصةف  -3
 الثالث االبتدائي؟
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الهجائيةةةة لتالميةةةذ مةةةا فاعليةةةة إسةةةتراتيجية المسةةةرد اإلمالئةةةي فةةةي تنميةةةة مهةةةارات الكتابةةةة   -4
 الصف الثالث االبتدائي؟

ما نوع العالقة بين تنميةة مهةارات الةوعي الصةوتي وتنميةة مهةارات الكتابةة الهجائيةة لةدى  -5
 تالميذ الصف الثالث االبتدائي؟ 

 تقتصر الدراسة الحالية على الحدود اآلتية: 
 الث االبتدائي؛ ألن هذا الصف يمثل نهاية الحلقةة األولةى مجموعة من تالميذ الصف الث

من المرحلة االبتدائيةل ويجب أن يكون التلميةذ قةد وصةل إلةى درجةة مةن الةتمكن اللغةو ل 
تعاونهم في الوعي ب صوات اللغة المنطوقة أو المسموعةل وإتقانهم ترجمة هذو األصوات 

مةةةا اصةةةطلحت عليةةةةو  إلةةةى حةةةروف وكلمةةةات وجمةةةةل وكتابتهةةةا بشةةةكل صةةةحيت فةةةةي ضةةةوء
 الجماعة اللغوية.

  .االقتصار على اإلمالء المسموع؛ ألنو أكثر مناسبة لطبيعة البحث الحالي 

  بعا مهارات الوعي الصوتي الالزمة لتالميذ الصف الثالث االبتةدائي؛ وسةيكون معيةار
ة االنتقاء هو الوزن النسبي آلراء المحكمين ألدوات الدراسة؛ ألنو يصعب علةى أيةة دراسة

 تنمية جميع المهارات في آن واحد.

 الصةف الثالةث االبتةدائي؛ وسةيتم انتقاوهةا  بعا مهارات الكتابة الهجائية الالزمةة لتالميةذ
بناًء على آراء المحكمين على أداة الدراسة؛ ألنو يصةعب تنميةة مهةارات الكتابةة الهجائيةة 

 في بحث واحد.  

 :التحديد اإلجرائي لمصطلحاتها على النحو اآلتيتلتزم الدراسة ب

 مهارات الوعي الصوتي:   -1

تعةةةرف مهةةةارات الةةةوعي الصةةةوتي ب نهةةةا تعامةةةل التالميةةةذ مةةةع الوحةةةدات الصةةةوتية وربطهةةةم 
ألصوات اللغة مع الحروف األبجدية المعبةرة عنهةال ومعالجةة هةذو األصةوات عةًدا وحةذًفا وتقسةيًما 

 موقعيةة الصةوت مةن الكلمةةل وقةدرتهم علةى تكةوين وحةدات صةوتية وتمييةًزا وتصةنيًفال بنةاء علةى

Phoneme  ومقاطع صوتيةSyllables (Harris & Hodges, 1995, 6). 
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ب نهةةا ت مةةل التالميةةذ ألصةةوات  (Yopp & Yopp, 2010,10)وعرفهةةا يةةو  ويةةو  
الدالةة  اللغةل وذلك الستخالص المعنى من اللغة المنطوقةل مع ربطهةم لهةذو األصةوات بةالحروف

 عليها.  
ويعرفها الباحث إجرائًيا ب نها استجابة تالميذ الصةف الثالةث االبتةدائي ألصةوات التركيةب 
اللغو  )المنطةود( وتة ملهم لهةال وقةدرتهم علةي تحليلةو إلةى وحداتةو الصةوتية )فونيمةات أو مقةاطع 

شةةابهةل مةةن صةةوتية( التةةي تتكةةون منهةةا الكلمةةة أو تكةةوين كلمةةة مةةن وحةةدات صةةوتية مختلفةةة أو مت
خالل عملية الحذفل أو اإلضافةل أو التبديل بين الوحدات الصوتيةل مع ربطهةم لهةذو األصةوات 
بحروفهةةةا الدالةةةة عليهةةةا؛ السةةةتخالص الداللةةةة اللغويةةةة للكلمةةةة أو للجملةةةة أو للةةةنلل وتقةةةاس هةةةذو 

 االستجابات من خالل اختبار مهارات الوعي الصوتي الذ  سيعد لهذا الغر .

 لكتابة اهلجائية:  مهارات ا -2

( ب نهةةةةا رسةةةةم الكلمةةةةات والحةةةةروف رسةةةةًما صةةةةحيًحا حسةةةةب 231, 2005عرفهةةةةا )عطةةةةا, 
األصةةول المتفةةق عليهةةال بحيةةث يعبةةر المكتةةو  عةةن الفكةةرة رسةةًما يضةةمن سةةالمة الكتابةةة وصةةحتها 

 ووضوحهال مع صون القلم من الخط  وإعانة القارك على فهم المكتو . 
نها فةن رسةم الكلمةات فةي العربيةة عةن طريةق التصةوير ( ب 161, 2005وعرفها )البجة, 

الخطي لألصوات المنطوقة برموز تتيت للقارك أن يعيد نطقها طبًقا لصورتها األولىل وذلةك وفةق 
 القواعد المرعية التي وضعها علماء اللغة.

ويعرفها الباحث إجرائًيا ب نها عمليةة عقليةة وأدائيةة تقةوم علةى رسةم تالميةذ الصةف الثالةث 
بتةةةدائي للكلمةةةات والجمةةةل فةةةي العربيةةةة رسةةةًما صةةةحيًحا فةةةي ضةةةوء مةةةا تواضةةةعت عليةةةو الجماعةةةة اال

اللغويةل مع قدرتو على توفيف عالمات الترقيم توفيًفا صةحيًحال وتنظةيم المكتةو  تنظيًمةا يعةين 
على إفهام القاركل ويتم قياس هذو المهةارات مةن خةالل اختبةار الكتابةة الهجائيةة الةذ  سةيعد لهةذا 

  .     الغر 

 إسرتاتيجية املسرد اإلمالئي:   -3
عرفةةت ب نهةةا مجموعةةة مةةن اإلجةةراءات التدريسةةية التةةي يوففهةةا المعلةةم فةةي درس اإلمةةالءل 
وتقوم على إسماع التالميذ لقطعة لغويةل وتتطلب هذو القطعة مشاركة الجميع لبناء معنى للنل 
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وفةةاتهم حةةول المسةةموعل ثةةم المسةةموع فةةي ضةةوء مةةا تةةم فهمةةول ومشةةاركة الطةةال  فةةي تةةدوين ملح
 .(Kessler & Ware, 2013, 99)توسعهم في الكتابة؛ للخروج بقطعة إمالئية جديدة 

وعرفت ب نها مجموعة من اإلجراءات التفاعلية التي تنتمةي إلةى مةدخل الكتابةة التشةاركية 
Collaborative Writing  وتقةةوم علةةةى إمةةالء المعلةةةم أو الطةةال  لقطعةةةة إمالئيةةةل وتمييةةةزهم

لألصوات المسموعة مع استيعابهم للمضمون العام لما تضمنتو من أفكار؛ بقصد إنتاج أو إعادة 
 .    (Bygate,; Skehan & Swain, 2014, 100)بناء القطعة اإلمالئية في ضوء ما تم فهمو 

ويعرفهةةةا الباحةةةث إجرائًيةةةا مجموعةةةة مةةةن اإلجةةةراءات التدريسةةةية التةةةي يتبعهةةةا المعلةةةم لتنميةةةة 
وعي الصةةةوتي والكتابةةةة الهجائيةةةة لةةةدى تالميةةةذ الصةةةف الثالةةةث االبتةةةدائيل وتسةةةير هةةةذو مهةةةارات الةةة

اإلجةةراءات فةةي عةةدة مراحةةل هةةي: اإلعةةداد إلمةةالء الةةنلل ثةةم قةةراءة المعلةةم لةةول وتشةةار  التالميةةذ 
للمعلومات الواردة فيةول ثةم مرحلةة تحليةل النصةوص المكتوبةة ومقارنتهةا بةالنل األصةلي المملةىل 

 الكتابة بناء على ما تم فهمو. وأخيًرا مرحلة 

 تسير الدراسة وفًقا للخطوات التالية:

 حتديد مهارات الوعي الصوتي الالزمة لتالميذ املرحلة االبتدائية، وذلك من خالل دراسة:   -1

 .البحو  والدراسات السابقة المرتبطة بمهارات الوعي الصوتي 

  تبطة بمهارات الوعي الصوتي.األدبيات المر 

 .اهداف تعليم اللغة العربية في المرحلة االبتدائية 

 .الخصائل النمائية لتالميذ المرحلة االبتدائية 

  حصةةةر مهةةةارات الةةةوعي الصةةةوتي لتالميةةةذ المرحلةةةة االبتدائيةةةة وعرضةةةها علةةةى الخبةةةراء
 إلقرارها.

 ة االبتدائية، وذلك من خالل دراسة:  حتديد مهارات الكتابة اهلجائية الالزمة لتالميذ املرحل -2

 .البحو  والدراسات السابقة المرتبطة بمهارات الكتابة الهجائية 

 .األدبيات المرتبطة بمهارات الكتابة الهجائية 

 .أهداف تعليم اللغة العربية في المرحلة االبتدائية 

 .الخصائل النمائية لتالميذ المرحلة االبتدائية 
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 ائيةةةة لتالميةةةذ المرحلةةةة االبتدائيةةةة وعرضةةةها علةةةى الخبةةةراء حصةةةر مهةةةارات الكتابةةةة الهج
 إلقرارها.

التحقق من فاعليـة إسـرتاتيجية املسـرد اإلمالئـي م تنميـة مهـارات الـوعي الصـوتي لتالميـذ           -3
 الصف الثالث االبتدائي، وذلك من خالل:  

 .مراجعة اإلجراء األول 

  الثالث االبتدائي وضبطو.بناء اختبار لقياس مهارات الوعي الصوتي لتالميذ الصف 

  .بناء دليل المعلم في ضوء الخطوات اإلجرائية الستراتيجية المسرد اإلمالئي 

  اختيار مجموعة من تالميذ الصف الثالث االبتدائيل وتقسميهم إلى مجموعتين: تجريبيةة
 تدرس باستخدام االستراتيجيةل وضابطة تدرس بالطريقة المعتادة.

  عي الصوتي قبلًيا على مجموعتي الدراسة.تطبيق اختبار مهارات الو 

 .تدريس مهارات الوعي الصوتي باستخدام استراتيجية المسرد اإلمالئي 

 .التطبيق البعد  الختبار مهارات الوعي الصوتي لتالميذ الصف الثالث االبتدائي 

تالميـذ  التحقق من فاعلية إسرتاتيجية املسرد اإلمالئـي م تنميـة مهـارات الكتابـة اهلجائيـة ل      -4
 الصف الثالث االبتدائي، وذلك من خالل:

 .مراجعة اإلجراء الثاني 

 .بناء اختبار لقياس مهارات الكتابة الهجائية لتالميذ الصف الثالث االبتدائي وضبطو 

  .بناء دليل المعلم في ضوء الخطوات اإلجرائية الستراتيجية المسرد اإلمالئي 

 بتدائيل وتقسميهم إلى مجموعتين: تجريبيةة اختيار مجموعة من تالميذ الصف الثالث اال
 تدرس باستخدام االستراتيجيةل وضابطة تدرس بالطريقة المعتادة.

 .تطبيق اختبار مهارات الكتابة الهجائية قبلًيا على مجموعتي الدراسة 

 .تدريس مهارات الكتابة الهجائية باستخدام استراتيجية المسرد اإلمالئي 

 ارات الكتابة الهجائية لتالميذ الصف الثالث االبتدائي.التطبيق البعد  الختبار مه 
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حتديــد عــوع العالنيــة بــم تنميــة مهــارات الــوعي الصــوتي وتنميــة مهــارات الكتابــة اهلجائيــة   -5
 لتالميذ الصف الثالث االبتدائي.

 رصد البياعات ومعاجلتها إحصائًيا . -6

 حتليل النتائج وتفسريها. -7

 ات.تقديم التوصيات واملقرتح -8

 

 يتوقع لهذو الدراسة أن تسهم في إفادة الف ات اآلتية:
وذلةةةك مةةةن خةةةالل تحديةةةد مهةةةارات الةةةوعي الصةةةوتي  طالالالال ف االالالل ف الب الالالي ف   الالال ف  : -1

ومهةارات الكتابةةة الهجائيةةة الالزمةةة لهةةمل وتنميةة كةةل منهمةةا باسةةتخدام إسةةتراتيجية المسةةرد 
 اإلمالئي.

وذلةةك مةةن خةةالل إمةةدادهم بقائمةةة مهةةارات الةةوعي الصةةوتي  ف    ف يالال : معلمالال  ف ملةلالال  -2
والكتابة الهجائية التي ينبغي مراعاتها في أداءهم التدريسيل وكذلك تزويدهم باختبارين: 
أحدهما لمهةارات الةوعي الصةوتي واآلخةر لمهةارات الكتابةة الهجائيةة لالسةتعانة بهمةا فةي 

كةةذلك إمةةةدادهم بةةدليل للمعلةةةم لتنميةةة مهةةةارات تشةةخيل هةةذو المهةةةارات لةةدى تالميةةةذهم, و 
 الوعي الصوتي ومهارات الكتابة الهجائية لدى تالميذ الصف الثالث االبتدائي.   

حيةث تمةدهم الدراسةة بقائمةة مهةارات الةوعي  مخطط  منبهج ف لغ  ف علبيال  ممطريهاالب: -3
العربيةة بهةذا الصوتي ومهارات الكتابة الهجائية التي ينبغي تضمينهما في منةاهج اللغةة 

الصةةفل وكةةذلك تزويةةدهم باختبةةارين لقيةةاس كةةل منهمةةا يمكةةن االعتمةةاد عليهةةا لتشةةخيل 
 مستوى امتال  التالميذ لهاتين المهارتين.

وذلةك مةن خةالل فةتت المجةال أمةامهم إلجةراء مزيةد مةن الدراسةات التةي تطبةق  ف ببةالين: -4
هجائيةةةةة لةةةةدى تالميةةةةذ إسةةةةتراتيجيات جديةةةةدة لتنميةةةةة مهةةةةارات الةةةةوعي الصةةةةوتي والكتابةةةةة ال

 المرحلة االبتدائية.
 وإللقاء مزيد من الضوء على متغيرات الدراسة يعر  الباحث لما يلي: 
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 أوال: مهارات الوعي الصوتي لتالميذ املرحلة االبتدائية: مفهومه، أهميته، مهاراته:
 قةدرة بمعنةى اللغةة وراء مةا إلةى اللغةةل تتجةاوز لقةدرات التلميذ امتال  هو الوعي الصوتي

 أصةةوات إلةةى والمقةةاطع مقةةاطع إلةةى والكلمةةات كلمةةاتل إلةةى الجملةةة وتقسةةيم التنغةةيمل علةةى التلميةةذ
 هةةذو حةةذف أو بغيرهةةا اللغويةةة األصةةوات واسةةتبدال الكلمةةاتل لتكةةوين األصةةوات مةةزج إلةةى إضةةافة

جديدة؛ ولمزيةد مةن إلقةاء الضةوء علةى هةذا المتغيةر يتنةاول الباحةث  أصوات إضافة أو األصواتل
 يلي: ما
 مفهوم الوعي الصوتي: -3

علي ساحة البحث  Phonological Awarenessبدأ فهور مصطلت الوعي الصوتي 
ل ولقةد ارتةبت هةذا المفهةوم بالعديةد 1980ميالديةةل وبةدايات سةنة  1970والدراسة منذ نهايةة عةام 

 Phonemeل والةةةوعي الفةةةونيمي Phonologyمةةةن المصةةةطلحات األخةةةرى مثةةةل: الفونولوجيةةةا 

Awareness ل والمعالجةةة الصةةوتيةPhonological Processing ل وعةةرف الةةوعي الصةةوتي
ب نةةو اإلدرا  الفةةرد  الةةذاتي ب صةةوات التركيةةب اللغةةو ل أو الةةوعي الفةةرد  بالتركيةةب الصةةوتي فةةي 
الكلمةةةات المنطوقةةةةل كمةةةا ُعةةةرفيف المصةةةطلت فةةةي فتةةةرة مبكةةةرة مةةةن فهةةةورو بعمليةةةة التحليةةةل الصةةةوتي 

 ل وتضةةةةمن هةةةةذا المصةةةةطلت أيًضةةةةا الةةةةوعي اللغةةةةو  Phonetic Analysisللكلمةةةةات المنطوقةةةةة 
(Gillon, 2007, 2). 

 Phonologicalكمةةةةا عةةةةرف الةةةةوعي الصةةةةوتي ب نةةةةو توفيةةةةف للمعلومةةةةات الصةةةةوتية 

Information  لمعالجةةة اللغةةة المنطوقةةة والمكتوبةةةل ولقةةد ُميصةةز هةةذا المصةةطلت عةةن مصةةطلحات
ويشةةير  Phonological Representationية أخةةرى قريبةةة الصةةلة بةةو مثةةل: التمثةةيالت الصةةوت

هذا المصطلت إلي تخزين المعلومات المرتبطة ب صوات الكلمةل وتنمية قدرة المتعلم علي التمييز 
 Phonologicalبةةةةين األصةةةةوات المختلفةةةةة ومنهةةةةا مصةةةةطلت مشةةةةكالت المعالجةةةةة الصةةةةوتية 

Processing Difficultiesية المرتبطةةةةة ل ويشةةةةير هةةةةذا المصةةةةطلت إلةةةةي المشةةةةكالت الصةةةةوت
بالمدخل الصوتي مثل : المدخالت السمعية ل وكذلك االهتمام بالمشةكالت المرتبطةة بالمخرجةات 
الصوتيةل أما عن الوعي الصوتي فيشير إلي عملية ت مل مسةتخدم اللغةة لألصةوات اللغويةة التةي 

مةةزج يسةةتخدمها ل وقدرتةةو علةةي تحليةةل الكلمةةات إلةةي أصةةوات أو مقةةاطعل عةةالوة علةةي قدرتةةو علةةي 
األصةةةةةوات اللغويةةةةةة مةةةةةع بعضةةةةةها الةةةةةبعا وتحديةةةةةدو للمعةةةةةاني المختلفةةةةةة التةةةةةي تعبةةةةةر عنهةةةةةا هةةةةةذو 

 .  (Goldsworthy & Pieretti, 2004, 1 – 2)األصوات
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كما عرف الوعي الصوتي ب نو قدرة ما وراء لغوية تقوم علةي ت مةل مسةتخدم اللغةة لشةكل 
كةةنهم تعةةرف الكلمةةات ذات اإليقاعةةات اللغةةة المنطوقةةةل فالتالميةةذ األكفةةاء فةةي الةةوعي الصةةوتي يم

 المتشابهةل وكذلك القدرة على تمييز الكلمات التي تبدأ ب صوات معينة أو تنتهةي ب صةوات معينةة
(Ericson & Juliebo, 1998, 4) . 

ويشةةةير نصةةةطلت الةةةوعي الصةةةوتي كةةةذلك إلةةةي اإلدرا  الةةةواعي لمسةةةتخدم اللغةةةة لألصةةةوات 
را  ووعةةةةةةةةةةي وت مةةةةةةةةةةل مسةةةةةةةةةةتخدم اللغةةةةةةةةةةة للمبةةةةةةةةةةدأ اللغويةةةةةةةةةةة المختلفةةةةةةةةةةةل وهةةةةةةةةةةو كةةةةةةةةةةذلك عمليةةةةةةةةةةة إد

وهو عملية الربت بةين الصةوت اللغةو  الفةونيمل وتمثيةل هةذا   Alphabetic Principleاألبجد 
الصةةةوت تمثةةةياًل خطًيةةةا فةةةي شةةةكل رمةةةوز مكتوبةةةة تعبةةةر عةةةن الصةةةوتل والفةةةونيم هةةةو أصةةةغر وحةةةدة 

في داللة ومعنى الكلمة صوتية تتركب منها الكلمة وياد  اختالف الوحدة الصوتية إلي اختالف 
(Rathvon, 2004, 66). 
( ب نةو المعرفةة بالوحةدات الصةوتية كمةا هةي ممثلةة بالرسةم 53ل 2012ويعرفو )سليمانل 

الهجةةائيل وفهةةم العالقةةات النظاميةةة بةةين الحةةروف والفونيمةةات وتجزئةةة الرمةةوز التةةي تكةةون الكلمةةةل 
ل المزاوجةةةةة بةةةةين نطةةةةق الكلمةةةةة والقةةةةدرة علةةةةى التعامةةةةل مةةةةع الرمةةةةوز فةةةةي مسةةةةتوى الكلمةةةةة مةةةةن خةةةةال

 وتهج تهال ويتحقق ذلك عن طريق توفيف المتعلم للغة استماًعا وإنتاًجا.
مةةن خةةالل مةةا سةةبق يمكةةن تعريةة  الباحةةث مهةةارات الةةوعي الصةةوتي ب نهةةا ت مةةل تالميةةذ 
الصةةةف الثالةةةث االبتةةةدائي ألصةةةوات التركيةةةب اللغةةةو  )المنطةةةود( واسةةةتجابتهم لهةةةال وقةةةدرتهم علةةةي 

ى وحداتو الصوتية )فونيمات أو مقاطع صوتية( التي تتكون منها الكلمة أو تكوين كلمة تحليلو إل
من وحدات صوتية مختلفة أو متشةابهةل مةن خةالل عمليةة الحةذفل أو اإلضةافةل أو التبةديل بةين 
الوحدات الصوتية, مع ربطهم لهذو األصةوات بحروفهةا الدالةة عليهةا؛ السةتخالص الداللةة اللغويةة 

للجملة أو للةنل, وتقةاس هةذو االسةتجابات مةن خةالل اختبةار مهةارات الةوعي الصةوتي  للكلمة أو
 الذ  سيعد لهذا الغر .

 أهمية الوعي الصوتي لتالميذ المرحلة االبتدائية: -4

يةةاد  الةةوعي الصةةةوتي دوًرا سةةببًيا فةةي التحليةةةل القرائةةي المبكةةرل كمةةةا أن الخبةةرة ب نشةةةطة 
علةيم القةراءة والهجةاء مًعةال خاصةة عنةد الةربت بةين الوحةدات الوعي الصوتي لها أثةر إيجةابي فةي ت

الصةوتية والرمةةوز التةةي تمثةةل هةةذو الوحةةداتل وتتجلةةى أهميةةة الةةوعي الصةةوتي فةةي أن تعلةةيم القةةراءة 
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والكتابة تتطلب معرفة التالميذ الصريحة بالجوانب الصوتية للكالمل ولكي ينمو التلميذ قرائًيا البةد 
 (.67ل 2012وف وصورها الصوتية )سليمانل أن يتعلم الربت بين الحر 

بةة ن  (Ericson & Juliebo, 1998, 5)وفةةي هةةذا السةةياد يشةةير إريكسةةون وجيلبةةو 
الوعي الصوتي يعد أمًرا مهًما وحاسًما لتنمية مهارات القراءة والكتابة لةدى األطفةالل وذلةك لسةبب 

عاف قرائًيةا وكتابًيةال ضة –بةال شةك  –بسيت أن األطفال الضةعاف فةي الةوعي الصةوتي سةيكونون 
ولةةذا يعةةد الةةوعي الصةةوتي ماشةةًرا لمةةدى امةةتال  الطالةةب لمهةةارات القةةراءة أكثةةر مةةن أ  مقيةةاس أو 
اختبار آخرل كمةا أن الةوعي الصةوتي يةاثر بصةورة كبيةرة علةي قةدرة التلميةذ علةي تهجةي الكلمةات 

افة إلةي أن الةوعي ورسم صور عقلية عنها داخل المخ )صورة إمالئية ل وداللية وحسةية(ل باإلضة
الصةةةوتي يةةةدعم العالقةةةة بةةةين األصةةةوات اللغويةةةة )اللغةةةة المنطوقةةةة( وبةةةين الرمةةةوز الكتابيةةةة )اللغةةةة 
المكتوبةةةة(ل فضةةةاًل عةةةن ذلةةةك فةةةإن الةةةوعي الصةةةوتي يةةةدر  التالميةةةذ علةةةى تحديةةةد إيقةةةاع الكلمةةةاتل 

و حةةةروف و تنتهةةةي ب صةةةوات أوالتمييةةةز بةةةين الكلمةةةات المتجانسةةةةل أو تلةةةك الكلمةةةات التةةةي تبةةةدأ أ
 متشابهة.

ب ن امتال  الطال  لمهةارات الةوعي الصةوتي  (Lonigan, 2007, 16)ويرى لونيجان 
يسةةةةةةةةاعد فةةةةةةةةي تجنةةةةةةةةب الصةةةةةةةةعوبات اللغويةةةةةةةةة؛ وذلةةةةةةةةك ألنةةةةةةةةو يةةةةةةةةدربهم علةةةةةةةةي مهةةةةةةةةارات التجهيةةةةةةةةز 

ل كمةةا أنةةو يعةين الطةةال  علةي معرفةةة التركيةةب phonological processing skillsالصةوتي
ن ثةةم فةةإن األطفةةال الةةذين يعةةانون مةةن ضةةعف فةةي مهةةارات التجهيةةز الصةةوتي للغةةة المنطوقةةةل ومةة

يعةةانون مةةن ضةةعف بةةين فةةي تركيةةب  –باعتبارهةةا مهةةارة مةةن مهةةارات الةةوعي الصةةوتي  -الصةةوتي 
الشفرة األبجديةل و كذلك يواجهون صعوبات في الربت بين الصةوت والرمةز الكتةابي الةدال عليةول 

صةةعوبات فةةةي تخمةةةين داللةةة الكلمةةةة باسةةةتخدام كمةةا أن هةةةذا الضةةعف البةةةين يقةةةود إلةةي ضةةةعف أو 
ل حيةةث يفشةةل هةةاالء التالميةةذ فةةي تحليةةل الكلمةةة Context Cluesإلماعةةات أو تلميحةةات السةةياد

إلةةي عناصةةرهال وتحديةةد القةةدرة علةةي تحديةةد جةةذر الكلمةةةل أو تحديةةد السةةوابق أو اللواحةةق بالكلمةةة 
 وهكذا.

م المبادك األبجدية للغةة ومعةرفتهم فضاًل عن أن الوعي الصوتي يعاون التالميذ على فه
بهال فالتالميذ يجةب أن يعرفةوا أن الكلمةات مةا هةي إال أصةوات يةتم تمثيلهةا بةالحروف المطبوعةةل 
كمةةةا أنةةةو يسةةةهم فةةةي تنميةةةة دقةةةة المالحظةةةة التةةةي تمثةةةل الحةةةروف فةةةي شةةةكل أصةةةوات أو العكةةةسل 
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ئي للكلمةات والجمةل بطريقةة باإلضافة إلى أنو يدر  هاالء التالميذ على التحليل الصوتي والهجةا
 (.  188ل 2015منتظمة )كامحيل وكاتسل 

فةةي ضةةوء مةةةا سةةبق يمكةةةن اإلشةةارة إلةةةي أهميةةة مهةةارات الةةةوعي الصةةوتي وكونةةةو مةةن أهةةةم 
العناصةةر األساسةةية للنجةةام فةةي القةةراءة والكتابةةةة واكتسةةا  مهاراتهمةةال فعنةةدما يةةتمكن الطفةةل مةةةن 

التحاقةو بالمرحلةةة االبتدائيةةل فةةإن هةذا الجانةةب  مهةارات الةوعي الصةةوتي فةي مرحلةةة الروضةة وقبةةل
يعد من أفضل الماشرات المتال  الطفل مهةارات القةراءة والكتابةة مةن جهةةل وقدرتةو علةي تطةوير 
وتنمية هذو المهارات من جهة أخرىل ويمكةن إجمةال أهميةة الةوعي الصةوتي فةي الجوانةب اآلتيةة: 

لغةل ويعاونو علةي الةربت الجيةد بةين أصةوات اللغةة أنو يساعد علي فهم التلميذ للطبيعة األبجدية ل
وبةةةةين التمثةةةةيالت الرمزيةةةةة لهةةةةال أو بعبةةةةارة أخةةةةرى الةةةةربت بةةةةين األصةةةةوات باعتبارهةةةةا مظهةةةةًرا للغةةةةة 
المنطوقةةةل وبةةين الحةةروف باعتبارهةةا مظهةةًرا للغةةة المكتوبةةةل عةةالوة علةةى أنةةو يسةةهم فةةي مسةةاعدة 

ل ويسةاعد Literacy Skillsتمكن مةن مهاراتهمةا التالميذ علي االنطةالد فةي القةراءة والكتابةة والة
كةةذلك فةةي تمكةةنهم مةةن مهةةارات الهجةةاءل وتكةةوين صةةور ذهنيةةة عةةن الكلمةةات المقةةروءة والمكتوبةةة, 
ويسهم في تدريب التالميذ علي التفكر في اللغة وعناصرها األساسية األصوات والحروفل أو مةا 

أخيةةًرا فإنةةو يمثةةل جانًبةةا وقائًيةةا للغةةة؛ ل و Meta – Linguisticيطلةةق عليةةو اسةةم مةةا وراء اللغةةة 
بمعنى أن التلميذ المتمكن من مهارات الوعي الصوتي يقي نفسو من الصعوبات القرائية والكتابية 

 التي يمكن أن يتعر  لها في مستقبل حياتو. 

 مهارات الوعي الصوتي لتالميذ المرحلة االبتدائية: -5
مكةن البةدء فةي تعليمهةا منةذ مرحلةة ريةا  للوعي الصوتي مجموعةة مةن المهةارات التةي ي

األطفالل ويستمر التدريب عليها حتى يصل الطفل إلي الصفوف األولى مةن المرحلةة االبتدائيةةل 
 كما يلي:  (Williams, 2003, 130)ومن هذو المهارات ما حددو ويليامز 

 ضالالالمن: ، متOrthographic Processorأمً : ماالالالبيفل ف معب االالال  ف ما يالالال  (ف ااب يالالال   
تحديد التماثل أو التطابق بةين الصةوت اللغةو  والرمةز الكتةابي الةدال عليةول وتعةرف أسةماء 

 الحروفل وتعرف أشكال الحروفل والوعي والخبرة بالصفحة المكتوبة.

وتشمل: تحديد إيقةاع الكلمةة ، Phonological Processorثبنًيب: مابيفل ف معب ا  ف ارتي  
Rhymingمتجانسةةة بةةين مجموعةةة مةةن الكلمةةاتل واللعةةب باألصةةوات , وتمييةةز الكلمةةات ال
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المنطوقةةةةةل وتحديةةةةد الوحةةةةدات الصةةةةوتية للكلمةةةةةل وتحليةةةةل الكلمةةةةة إلةةةةى مقاطعهةةةةا الصةةةةوتيةل 
 وتحديد أنواع المقاطع الصوتية.

وتتمثل في: تحديد الدالالت المختلفةة ، Meaning Processorثب اَلب: مابيفل معب ا  ف معنى 
يةةد التركيةةب النحةةو  للكلمةةاتل وتحديةةد المعلومةةات النحويةةة والصةةرفية للكلمةةة الواحةةدةل وتحد

 للكلمة وللتركيب النحو .

وتتضمن: تحديد السياد العام للنل : Context Processorيفبًعب: مابيفل معب ا  ف سيبق 
المقروء )قصصيل اجتماعيل دينيل علمي(ل والتوسع في استخدام المعلومات النحوية 

 لفهم الموضوع.
صةةنفت مهةةارات الةةوعي الصةةوتي عةةدة تصةةنيفات وفًقةةا للعمليةةات الممارسةةة كمةةا يلةةي  كمةةا

(Thompson, 2007, 11): 
وتتضمن هذو المهارة: تمييز الكلمات داخل : Discriminating Skillsأمً : مابيفل ف  مييز 

 الجملةةةل وتمييةةز المقةةاطع الصةةوتيةل وتمييةةز الوحةةدات الصةةوتية )الفونيمةةات(ل والتمييةةز بةةين
 الحركات الطويلة والقصيرة.

وتشتمل هذو المهارة علي: عد الكلمات داخل الجملةل : Counting Skillsثبنًيب: مابيفل ف ع  
 وعد المقاطع الصوتية في الكلمة الواحدةل وعد الوحدات الصوتية في كل كلمة. 

ات صةوتية وتحتو  علةي: إنتةاج كلمةات ذات إيقاعة: Rhyming Skillsثب اًلب: مابيفل ف يقبع 
 معينةل والتمييز بين الكلمات بناًء على وزنها أو إيقاعاتها الصوتية.

وتتضةةمن: تكةةوين كلمةةات تتفةةق صةةوتًيا مةةع : Alliteration Skillsيفبًعالالب: ماالالبيفل ف انالالب  
  كلمات أخرىل وتكوين مجموعة من الكلمات تبدأ أو تنتهي ب صوات معينة.

وتشةةتمل علةةي: مةةزج صةةوت مةةع آخةةرل ، Blending Skillsخبمًسالالب: ماالالبيفل ف مالالزت ف االالرت  
 ومزج مقطع صوتي مع مقطع آخر.

وتحتو  على: تجزئة الجملة إلي ، Segmenting Skillsسبدًسب: مابيفل ف  قسيم أم ف  از   
كلمةةاتل وتجزئةةة الكلمةةة إلةةي مقةةاطع صةةوتيةل وتجزئةةة الكلمةةة إلةةي بدايةةةل ووسةةتل ونهايةةةل 

 وتجزئة المقاطع إلي وحدات صوتية.

وتتضةةةمن: حةةةذف وحةةةدة صةةةوتية مةةةن ، Manipulating Skillsببًعب: ماالالالبيفل ف  ا الالال  سالالال
الكلمةةةل وإضةةافة وحةةدة صةةوتية جديةةدة علةةى الكلمةةةل واسةةتبدال وحةةدة صةةوتية بوحةةدة صةةوتية 
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أخةةةةةرىل وتقةةةةةديم أو تةةةةة خير بعةةةةةا الوحةةةةةدات الصةةةةةوتيةل والةةةةةربت بةةةةةين الوحةةةةةدات الصةةةةةوتية 
 تشابهة في أكثر من كلمة.المتشابهةل والربت بين المقاطع الصوتية الم

في ضوء العر  السابق لمهارات الوعي الصوتي يمكن استخالص أربع مهارات رئيسة  
ف ارت ، ممابيفل ف معب ا  ف ارتي ، ممابيفل ف معب ا  للوعي الصوتي وهي: مهارات اإليقاع 

لقائمة  ل وسوف يسترشد الباحث بهذو المهارات عند بنائوف ااب ي ، ممابيفل معب ا  ف معنى
مهارات الوعي الصوتي لتالميذ المرحلة االبتدائية؛ ولمزيد من إلقاء الضوء على هذا المتغير 

 فسيعر  الباحث للدراسات والبحو  التي تناولت مهارات الوعي الصوتي:
 الدراسات والبحوث المرتبطة بتنمية مهارات الوعي الصوتي:  -4

تهدفت تنمية مهارات الوعي الصوتي لدى أجريت العديد من الدراسات والبحو  التي اس
التي استهدفت بناء برنامج  (Bolduc, 2009)التالميذ بالمراحل التعليمية المختلفة ومنها دراسة 

موسيقي لتنمية مهارات الوعي الصوتي لدى أطفال الريا ؛ ولتحقيق الهدف السابق تم بناء 
, وبناء البرنامج الموسيقيل وتم اختيار اختبار لقياس مهارات الوعي الصوتي لدى هاالء األطفال

( طفاًل في المجموعة 51( قسموا إلى مجموعتين )104مجموعة من األطفال بلغ عددهم )
( طفاًل في المجموعة الضابطةل وأسفرت نتائج الدراسة عن فاعلية البرنامج 53التجريبية, و)

ت ثير البرنامج في زيادة اإلدرا  الموسيقي لتنمية مهارات إدرا  النغمات الصوتية واإليقاعيةل و 
 كرة الصوتية لدى هاالء األطفال.السمعي والذا

هدفت إلى الكشف عن فعالية برنامج تدريبي ( دراسة 2009وأعدت )رشا عثمان, 
؛ لتحسين الوعي الصوتي لدى عينة من األطفال ذو  العسر القرائي في مرحلة ريا  األطفال

ثة اختباًرا لقياس الوعي الصوتي لدى أطفال الريا ل ولتحقيق الهدف السابق أعدت الباح
المبكر للعسر ( سنوات, وبطارية المست 7 – 5واستعانت باختبار القدرة العقلية العامة من )

( طفاًل وطفلة من 40تكونت عينة الدراسة من ), ثم قامت ببناء البرنامج التدريبي, و القرائي
: ألطفالل وتم تقسيم هذو العينة إلى مجموعتينأطفال )المستوى الثاني( في مرحلة ريا  ا

تجريبية وضابطة, وخلصت الدراسة إلى فاعلية البرنامج التدريبي لتحسين الوعي الصوتي لدى 
 األطفال المتعسرين قرائًيا في مرحلة ريا  األطفال.

( التي استهدفت التحقق من أثر برنامج مقترم لتعليم 2011ومنها دراسة )محمود, 
العربية باستخدام الوسائت المتعددة في تنمية مهارات الوعي الصوتي لدى تالميذ األصوات 
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الحلقة األولى من التعليم األساسي؛ ولتحقيق الهدف السابق أعد الباحث قائمة بمهارات الوعي 
الصوتي المناسبة لتالميذ الصف الثالث االبتدائي, واختباًرا لقياسهال ثم بناء البرنامج المقترم, 

تطبيق البحث على مجموعة من تالميذ الصف الثالث االبتدائي: قسمت إلى مجموعتين: وتم 
تجريبية وضابطةل وأفهرت نتائج الدراسة عن بعا مهارات الوعي الصوتي ومنها: مهارات 
الوعي الصوتي المرتبطة باالستماع, ومهارات الوعي الصوتي المتصلة بالنطقل كما أفهرت 

التطبيق  فيالمجموعة التجريبية مقارنة ب داء المجموعة الضابطة  تحسن أداءنتائج الدراسة 
 السمعيالتمييز وفي المهارات الفرعية لمهارتي  لالصوتي ككلالوعى  مهارات الختبار البعد 

لألصواتل وأوصت الدراسة بضرورة توفيف مداخل وإستراتيجيات  النطقيواالداء  للألصوات
 دى الطال  بمراحل التعليم العام.الصوتي ل وبرامج حديثة لتنمية مهارات الوعي
( دراسة استهدفت التحقق من فعالية برنامج تدريبي 2014وأجرت )سهام الشيباني, 

لتنمية الوعي الصوتي لدى أطفال المدرسة االبتدائية ذو  صعوبات التعلم في مدينة طرابلس 
لو  التلميذ لفرز حاالت بليبيا؛ ولتحقيق الهدف السابق استعانت الباحثة بمقياس تقدير س

ل وتم بناء اختبار الوعي الصوتي والذ  تضمن 2008صعوبات التعلم لمصطفى كامل سنة 
قياس اثنتي عشرة مهارةل وكذلك تم استخدام اختبار الذكاء لستانفورد بينيول وتم بناء البرنامج 

ائي, قسمت إلى ( تلميًذا من تالميذ الصف الثاني االبتد20المقترم, وطبقت الدراسة على )
مجموعتين: ضابطة وتجريبية, وأسفرت النتائج عن بعا مهارات الوعي الصوتي منها: الوعي 
بالكلمات ذات صوت البداية المخالف للمسموعل والوعي بالكلمة ذات صوت البداية المشابو 
 للمسموعل وحذف الصوت لتغيير زمن الفعلل كما كشفت الدراسة عن فاعلية البرنامج المقترم

 الثاني ذو  صعوبات التعلم.في تنمية الوعي الصوتي لتالميذ الصف 
في ضوء العر  السابق لدراسات والبحو  المرتبطة بتنمية مهارات الوعي الصوتي 
يمكن تحديد مجموعة من هذو المهارات منها: مهارات تمييز اإليقاعات الصوتية والتمييز 

ية عند النطق بهال والتالعب باألصوات اللغوية السمعي لألصواتل والتمييز بين األصوات اللغو 
حذًفا, وإضافة واستبداًل وسوف تفيد هذو المهارات البحث الحالي في بناء قائمة مهارات الوعي 

قدمت هذو الدراسات أداوت لقياس مهارات الوعي الصوتيل وسوف الصوتي الحاليةل كما 
الصوتي لتالميذ الصف الثالث االبتدائيل عند بنائو الختبار مهارات الوعي يسترشد الباحث بها 

والمت مل في هذو الدراسات أنها قد استعانت ببعا البرامج منها: البرامج الموسيقية, أو برامج 
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حاسوبية, أو برامج تدريبية ولم يوجد من بينها دراسات سعت إلى توفيف إستراتيجية المسرد 
ذ المرحلة االبتدائيةل ومن هنا نبعت فكرة اإلمالئي في تنمية مهارات الوعي الصوتي لدى تالمي

هذا البحثل كما أوصت الدراسات كذلك بضرورة االستعانة بالمداخل والبرامج واإلستراتيجيات 
 الحديثة لتنمية مهارات الوعي الصوتيل وتعد الدراسة الحالية استجابة لهذو التوصية.  

: مفهومها، أهميتها، مراحل تعليمها، أمنـا   ثاعًيا: الكتابة اهلجائية لتالميذ املرحلة االبتدائية
 املعرفة اهلجائية، مهاراتها:

الرموز اللغوية رموز صوتيةل ومعنى هذا أن طبيعة اللغة تتخذ في المقام األول في 
فهي محاولة للتعبير عن  –بشكل عام  –صورة صوتية منطوقة أو مسموعةل أما عن الكتابة 

فالكتابة محاولة لنقل الظاهرة الصوتية السمعية إلى فاهرة اللغة في واقعها الصوتي المنطود؛ 
مرئية؛ وسعًيا من الباحث الستجالء مفهوم الكتابة الهجائية وأهميتها ومهاراتها فإنو سيتناول ما 

 يلي:
 مفهوم الكتابة الهجائية لتالميذ المرحلة االبتدائية:   -5

درة التلميذ على نطق الحروف ( أن الكتابة الهجائية تعني ق285ل 2008يرى )مدكورل 
منفردة ومتتابعة في الكلمة والجملة بطريقة سليمةل عالوة على توفيفو لعالمات الترقيم المتعارف 
عليها وهي: الفاصلة والفاصلة المنقوطةل وعالمة التعجبل وعالمة االستفهام في مواضعها 

 الصحيحة.
ت وأصول راعى القدماء فيها ( ب نها فن لو مقوما5, 1993بينما يعرصفها )هارون, 

اعتبارات شتى بعضها يرجع إلى التيسير في رسم الكلمات الشائعة الكثيرة االستعمالل ومنها ما 
يقصد بو إزالة اإلبهام واللبس الذ  يحد  بين الكلمات المتشابهةل ومنها ما يراد بو بيان 

 لهدف السابق.األصول التصريفية لكثير من األلفاتل وهذا متصل أشد االتصال با
وتعرف ب نها تدوين أو إثبات ما يلقى إلى الكاتب مع سرعة فهمو إجمااًل وتفصياًل أو 

 (.297ل 1998هما مًعا حسب استعداد المتلقي أو المملى عليو )واليل 
( بان الكتابة الهجائية هي فن رسم 121ل 2003ويشير كٌل من )الديلمي والوائليل 

طريق التصوير الخطي لألصوات المنطوقة برموز تتيت للقارك أن  الكلمات في اللغة العربية عن
 يعيد نطقها طبًقا لصورتها األولىل وذلك وفق قواعد مرعية وصفها علماء اللغة.  
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أو هي علم يتعرف منو صور الحروف المفردة وأوضاعهال وكيفية تركيبها خطًّال وما 
كتبل وإبدال ما يبدل منهال ومواضعول يكتب منها في السطورل وكيف سبيلو أن يكتب وما ال ي

ومنفعتو فاهرةل وهذا العلم وعلم قوانين القراءة متالزمان في الوجود لغاية واحدة وهي داللة الخت 
 (.  15ل 2006على اللفظ )يوسفل 

من مجمل التعريفات السابقة يعرف الباحث إجرائًيا مهارات الكتابة الهجائية ب نها: 
قوم على رسم تالميذ الصف الثالث االبتدائي للكلمات والجمل في العربية عملية عقلية وأدائية ت

رسًما صحيًحا في ضوء ما تواضعت عليو الجماعة اللغويةل مع قدرتو على توفيف عالمات 
الترقيم توفيًفا صحيًحال وتنظيم المكتو  تنظيًما يعين على إفهام القاركل ويتم قياس هذو 

 تابة الهجائية الذ  سيعد لهذا الغر .     المهارات من خالل اختبار الك
 أهمية الكتابة الهجائية لتالميذ المرحلة االبتدائية: -6

تحتل الكتابة الهجائية مكانة كبيرة على خريطة الكتابة باللغة العربية؛ ألنها في الواقع 
يمثل تمثل حجر الزاوية في فهم المكتو  وعرضو بصورة واضحةل وإذا كان جمال الخت العربي 

منزلة يسعى إليها كل من أراد اإلبداعل فإن الكتابة السليمة والصحيحة هي الركيزة األساسية لهذا 
 (.7ل 1998الجمال واإلبداع )شحاتو وحسنينل 

كما أنها أداة رئيسة في نقل أفكار الكاتب إلى القارك نقاًل سليًما بحيث إذا صاغها 
ب التركيب واألسلو ل ثم كتبها بالطريقة التي اتفق الكاتب صياغة لغوية جيدة مراعًيا فيها جان

عليها كان ذلك أقدر على نقل الفكرة نقاًل أميًنا وشاماًل السيما وأن الخط  في الرسم اإلمالئي 
 (.277ل 2014يشوو الكتابةل ويحول دون فهمها فهًما صائًبا )الحالدل 

ساعدة المتعلم على تعرف وال يخفى أهمية هذا النوع من الكتابة ودورها الكبير في م
الرسم االصطالحي للكلماتل فيستخدمو في االتصال بغيرول وفي االتصال بتراثول وفي االتصال 
بكل كلمة مكتوبة تثر  بها حياتول كما أن القطع التي تملى على التالميذ تعد مجااًل ثرًيا 

لعقلية واللغوية والتذوقية, كما لتزويدهم بالخبرات الجديدة النافعةل وتعين كذلك في تنمية قدراتهم ا
 أنها تعد رافًدا كبيًرا لزيادة حصيلتهم اللغوية, فضاًل على أنها تعودهم النظام , والدقة والترتيب,

 والنزوع الدائم إلى اإلجادة.
وعطًفا على ما سبق فإن الكتابة الهجائية تعين كاًل من القارك والكاتب في بناء المعنىل 

تكوين مجموعة من الصور الذهنية والصوتية والداللية والهجائية للكلمةل  فهي تعين القارك علي
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وبالتالي تساعدو في بناء المعنى المقصود في ذهنول كما أنها تعين الكاتب في نقل المعنى الذ  
يريدو إلي قارئو بصورة سليمة ودقيقة وحيث إن الرسم الهجائي الخط  للكلمات يقف حجر عثرة 

 وفهم المراد منهال وبالتالي يعود عملية االتصال اللغو .في فهم الكلماتل 
 مراحل تعليم الكتابة الهجائية لتالميذ المرحلة االبتدائية:  -1

 Gradualبة ن الكتابةة الهجائيةة عمليةة تدرجيةة  ((Smith, 1998, 17أشةارت سةميث 

Processن خةةالل هةةذو ل وال تحةةدد فقةةت بقةةوائم مةةن الةةذاكرة  والتةةي تتةةام لكةةل طالةةب أن يفكةةر مةة
العملية؛ لكي يفهةم النظةام اللغةو  علةي الةرغم مةن تعقيةد هةذا النظةامل وبةالرغم مةن صةعوبة بعةا 
الكلمات التي تعلمل فمن الممكن أن يكون التعلم ممتًعا ومشوًقال ومتحدًيا لقوى الطالبل وكما أننا 

قةع مةن الطالةب أن ال نتوقع من الطفل أن ينطلةق فةي حديثةو بجمةل تامةةل عةالوة علةي أننةا ال نتو 
يفهم المحادثات التي تجرى بةين األفةراد فهًمةا كةاماًلل فةإن اإلمةالء ال يشةذ عةن هةذو القاعةدةل فهةو 
كة   عمليةة تعلةم, يتطلةب وقتًةةا؛ لكةي ينمةو الطفةل وتتطةور قدراتةةول وعليةو فةإن تعلةيم اإلمةالء يمةةر 

ومرحلةة تخمةين ل The Random Letter Stageمرحلةة الحةروف العشةوائية  بعدة مراحةل هةي:
ل ثةم مرحلةة Phonetic Spellingل ومرحلةة الهجةاء الصةوتي Estimated Spellingالهجةاء 

ل وأخيةًرا مرحلةة الهجةاء الكامةل أو الناضةج Used Visual Marksاستخدام العالمات البصةرية 
Mature Spelling . 

يةةةة إلةةةى أن مراحةةةل تعلةةةيم الكتابةةةة الهجائ (Rosen, 1998, 22)بينمةةةا أشةةةار روصةةةن 
ل ثةةةم المرحلةةةة Pre phoneticتتضةةةمن خمةةةس مراحةةةل أساسةةةية هةةةي: مرحلةةةة مةةةا قبةةةل الصةةةوتية 

والمرحلةةةةة الصةةةةوتية الخطيةةةةة )إلماعةةةةات الرمةةةةزل  لPhonetic الصةةةةوتية )إلماعةةةةات الصةةةةوت(
 Orthoل ثم مرحلة االعتةدال الصةوتي )تتةابع الصةوت والحةرف( Grahpo Phonicوالصوت( 

Phonicة )األصوات والمعنى( ل فالمرحلة الصوتية الصرفيMorpho Phonic. 
وسوف يراعي الباحث كل هذو المراحل عند اختيار الخبةرات اللغويةة الهجائيةة التةي تلبةي 
كل هةذو المراحةلل فضةاًل عةن اختيةار األنشةطة الهجائيةة التةي تةدعم تعلةم التالميةذ فةي كةل مرحلةة 

 ا. من المراحل المختلفة لتعليم الكتابة الهجائية تعليًما مثمرً 
 : لتالميذ المرحلة االبتدائية أنماط المعرفة الهجائية الالزمة -2

ينبثةةق تعلةةيم الكتابةةة الهجائيةةة مةةن أربةةع لبنةةات أساسةةية أطلةةق عليهةةا اسةةم لبنةةات المعرفةةة 
اللغويةل وهي تمثل أساًسا مهًما للكتابة الهجائية من جهة وتنمية الوعي الصوتي ومهارات القراءة 



2017  (2ج)أكتوبر ( 112)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 109 

هةةةةذو المعةةةةارف فةةةةي: المعرفةةةةة الصةةةةوتيةل ومعرفةةةةة األنمةةةةاط اإلمالئيةةةةةل  مةةةةن جهةةةةة أخةةةةرىل وتتمثةةةةل
 ;Apel & Masterson, 2001, 184)والمعرفةةةة الصةةةرفيةل وأخيةةةًرا المعرفةةةة الدالليةةةة 

Masterson & Apel, 2010,36) : 
: وتتمثةةةةل هةةةةذو المعرفةةةةة فةةةةي وعةةةةي  Phonological Knowledge ف معلفالالالال  ف االالالالرتي  (أ 

لمكونةةةة للكلمةةةةل ومةةةا بهةةةا مةةةن صةةةور صةةةوتية واسةةةتخدام هةةةذو التالميةةةذ بالوحةةةدات الصةةةوتية ا
األصةةوات فةةي توليةةةد عةةدد ال متنةةاٍو مةةةن المفةةردات الجديةةةدةل حيةةث يقةةوم التالميةةةذ عنةةد تهج ةةةة 
كلمةةات جديةةدة باسةةتخدام معةةرفتهم الفونولوجيةةة لتحليةةل الكلمةةات إلةةى مكوناتهةةا مةةن األصةةواتل 

فتهم اإلمالئيةةة والصةةرفية لتمثيةةل تلةةك وعنةةد قيةةامهم بهةةذا األمةةر يصةةبت بمقةةدورهم تطبيةةق معةةر 
 األصوات.

: وهةذا الةنمت مةن Orthographic Pattern Knowledgeمعلفال  فننمالبا ف ما يال   (  
المعرفةةةة يمكةةةن تعريفةةةو ب نةةةو تلةةةك المعلومةةةات والمعةةةارف الالزمةةةة لتمثيةةةل اللغةةةة المنطوقةةةةة أو 

لسةابقة المخزنةة عةن الكلمةة فةي الشفهية كتابًيا, حيث يت ثر تعليم الكتابة الهجائية بالةذكريات ا
لدى التالميذ من جهة و ومعرفة األنماط اإلمالئية  Cognitive Structureالبنية المعرفية 

مةةن جهةةة أخةةرى والتةةةي تتمثةةل فةةي مجموعةةةة القواعةةد أو األعةةراف التةةةي يطبقهةةا التالميةةذ عنةةةد 
المسةموم بةو  الحةرف(ل ومعرفةة الترتيةب –ترجمة الكةالم إلةى كتابةةل وتشةمل معرفةة )الصةوت 

 لألحرف, ومعرفة المبادك التي تتحكم بتهج ة الكلمات األساسية أو الجذور اللغوية.

: حيةةث يتضةةمن اسةةتخدام المعرفةةة Morphological Knowledgeف معلفالال  ف االاللفي   (ج 
الفونولوجية للتهج ة القدرة الواضحة على األخذ بعين االعتبار البنية الصرفية للكماتل والتي 

غةةة العربيةةة بالمشةةتقات المختلفةةة أو إضةةافة سةةوابق أو لواحةةق للكلمةةةل أو تجريةةد تتمثةةل فةةي الل
الكلمات أو زيادة مبناهال ولكةن هةذو المعرفةة ال يوجةد لهةا تمثيةل ذهنةي واضةت تسةمت للمةتعلم 
بةإدرا  أو معرفةة العةةدد الصةحيت للمورفيمةةات )الوحةدات الصةرفية( التةةي يمكةن أن تضةةاف أو 

 تحذف من الكلمة.

وهةةي تتضةةمن معرفةةة المعنةةى الةةذ  تحملةةو : Semantic Knowledgeف    يالال   ف معلفالال  (د 
 مفردات اللغةل وعالقة هذو المعرفة برسم الكلمات وفق المعنى الذ  يريدو التلميذ الكاتب.
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وسةةةوف يراعةةةي الباحةةةث األسةةةةس السةةةابقة عنةةةد تعليمةةةو مهةةةةارات الكتابةةةة الهجائيةةةة لتالميةةةةذ 
بنةاء العديةد مةن األنشةطة اإلمالئيةة التةي تحقةق كةل نمةت مةن المرحلة االبتدائيةل وذلك من خةالل 
 أنماط المعرفة السابق ذكرها.      

 مهارات الكتابة الهجائية لتالميذ المرحلة االبتدائية: -5
 – 27ل 1997حددت األدبيات التربوية العديد من مهارات الكتابة الهجائية )فضل هللال 

( وتمثلت في رسم الكلمات والجمل 75-74ل 2015ل زايد ورمانل 153ل 2008, عرفانل 28
رسًما صحيًحا, والدقة في رسم الهمزات في بداية الكلمةل وفي وسطها, وفي آخر الكلمة, 
والتمييز بين الظواهر الصوتية المختلفة مثل: التنوين والشدةل ورسم األصوات التي تنطق وال 

حركات الطويلة والحركات القصيرةل تكتبل والحروف التي تكتب وال تنطقل والتمييز بين ال
والتمييز بين همزتي الوصل والقطعل والتمييز بين )أل( الشمسية والقمريةل والتمييز بين التاء 
المفتوحة والمربوطةل والتمييز بين التاء والهاءل وكتابة األلف اللينة في نهاية الكلماتل وإدخال 

ربيةل والكتابة في فقراتل وأخيًرا توفيف بعا السوابق واللواحق والزوائد على الكلمة الع
 عالمات الترقيم توفيًفا صحيًحا.

وسوف يستفيد الباحث من هذو المهارات عند بنائو لقائمة مهارات الكتابة الهجائية 
الالزمة لتالميذ الصف الثالث االبتدائيل وكذلك عند اختيار المحتوى اللغو  الذ  سيزود 

 طة بها.    التالميذ ببعا المعارف المرتب
 الدراسات والبحوث السابقة المرتبطة بمهارات الكتابة الهجائية: -6

أجريت العديد من الدراسات التي تناولت الكتابة الهجائية ومنها دراسة )ألفت الجوجول 
طالبات  لدى اإلمالئيل األداء مهارات تنمية في برنامج مقترم أثرتعرف  إلى ( التي هدفت2004
غزة؛ ولتحقيق الهدف السابق أعدت الباحثة قائمة  شمال بمحافظة ساسياأل الخامس الصف

بالمهارات اإلمالئية الالزمة لطالبات الصف الخامس واختباًرا لقياسهال ثم بناء برنامج مقترم قائم 
رم في تنمية المهارات على القصل التعليميةل وكشفت نتائج الدراسة عن فاعلية البرنامج المقت

 اإلمالئية.
فاعلية استخدام العا  هدفت إلى التحقق من  دراسة (2006رى )أبو منديلل وأج

؛ وسعًيا لحقيق الحاسو  في تدريس بعا قواعد الكتابة على تحصيل طلبة الصف الثامن بغزة
هذا الهدف أعد الباحث قائمة بمهارات الكتابة الهجائية واختباًرا لقياسهال ثم قام بتصميم وبناء 
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لتنمية مهارات الكتابة الهجائية, وتم تطبيق الدراسة على عينة بلغ عددها األلعا  المحوسبة 
( تلميًذا من تالميذ الصف الثامن األساسيل وقد أفهرت نتائج الدراسة عن بعا مهارات 120)

الكتابة الهجائية مثل: كتابة الهمزاتل كتابة الحروف التي تكتب وال تنطق, كما كشفت الدراسة 
المحوسبة في تنمية مهارات الكتابة الهجائية لتالميذ الصف الثامن  عن فاعلية األلعا 

 األساسي. 
( التي استهدفت التحقق من فاعلية برنامج قائم على 2008ومنها دراسة )حافظل 

نموذج التعلم البنائي الخماسي في تنمية مهارات الكتابة الهجائية لتالميذ المرحلة االبتدائية 
ية؛ ولتحقيق الهدف السابق أعد الباحث قائمة بمهارات الكتابة الهجائيةل بالمملكة العربية السعود

واختباًرا لقياسهال وتم تصميم وبناء برنامج الدراسة القائم على نموذج التعلم البنائي الخماسيل 
( تلميًذا من تالميذ الصف السادس 72وأخيًرا تم إعداد دليل للمعلمل وتم تطبيق الدراسة على )

بمدينة الريا ل تم تقسيمهم إلى مجموعتين: تجريبية وضابطة, وأسفرت الدراسة عن االبتدائي 
بعا مهارات الكتابة الهجائية وهي: إدخال الالم على الكلمات المبدوءة )ب ل(ل استخدام 
عالمات الترقيم, تنظيم الصفحة المكتوبة, رسم الهمزاتل كما أفهرت النتائج فاعلية البرنامج في 

الكتابة الهجائية لدى تالميذ الصف السادس االبتدائيل وأوصت الدراسة بضرورة  تنمية مهارات
التركيز على التطبيق العملي والممارسة الفعلية لمهارات الكتابة الهجائية في أثناء التدريسل 

 واستثمار المعلمين لمعارف التالميذ السابقة لبناء المعرفة الجديدة.  
استهدف قياس فاعلية برنامج قائم على التعليم سة ( درا2013وأعدت )سميرة داودل 

؛ المدمج في تحسين المهارات اإلمالئية لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية ذو  صعوبات التعلم
تم إعداد قائمة بمهارات اإلمالء الالزمة لتالميذ الصف الثاني اإلعداد  ذو  ذلك ق يحقولت

ت اإلمالئية لدى التالميذل وبناء برنامج قائم حصيلي لقياس المهارات صعوبات التعلمل واختبار
على التعليم المدمجل واستخدمت الباحثة في هذا البحث اختبار المصفوفات المتتابعة لقياس 

( ومقياس المستوى االجتماعي واالقتصاد  لعبدالعزيز 2005ذكاء التالميذ لرافن إصدار)
تلميذة من تالميذ الصف الثاني و  اتلميذً  ن عشرينتكونت عينة البحث مل و (2006الشخل )
ل وكشفت الدراسة عن فاعلية التعليم المدمج في تنمية المهارات اإلمالئيةل وأوصت اإلعداد 

الدراسة بضرورة توفيف إستراتيجيات التعلم الحديثة لتنمية المهارات اإلمالئية لدى التالميذ 
 بمراحل التعليم العام.
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و  التي تناولت مهارات الكتابة الهجائية في ضوء العر  السابق للدراسات والبح
يتضت أن هذو الدراسات قد حددت مجموعة من مهارات الكتابة الهجائية ومنها: رسم الهمزات 
في أول الكلمة ووسطها وآخرهال تنوين االسم المنصو ل التمييز بين األلف اللينة في األسماء 

شد الباحث بهذو المهارات عند بنائو واألفعال والحروفل توفيف عالمات الترقيمل وسوف يستر 
لقائمة مهارات الكتابة الهجائيةل كما تم قياس هذو المهارات باستخدام اختبارات موضوعيةل 
وسوف يسترشد الباحث بها عند بنائو الختبار مهارات الكتابة الهجائيةل ونلحظ كذلك أن 

ا: استخدام القصل اإلمالئيةل الدراسات قد استعانت بمجموعة من البرامج واإلستراتيجيات ومنه
استخدام الحاسو ل استخدام التعلم البنائي الخماسيل التعليم المدمجل ولم يوجد من بينها دراسة 
سعت غلى توفيف إستراتيجية المسرد اإلمالئي لتنمية مهارات الكتابة الهجائية وهذا مبرر 

ستعانة باإلستراتيجيات الحديثة إلجراء الدراسة الحاليةل فضاًل عن توصية الدراسات بضرورة اال
 لتنمية مهارات الكتابة الهجائيةل والدراسة الحالية تعد استجابة لهذو التوصية. 

ثالًثــا: إســرتاتيجية املســرد اإلمالئــي: مفهومهــا، أهميتهــا، أسســها العلميــة، عالنيتهــا  ــتغريي  
 الدراسة، إجراءاتها:

هةةةا: إسةةةتراتيجية المسةةةرد اإلمالئةةةيل طرحةةةت لهةةةذو اإلسةةةتراتيجية العديةةةد مةةةن المسةةةميات من
واسةةةةتراتيجية اإلمةةةةالء النحةةةةو ل والسةةةةةرد اإلمالئةةةةيل واألمةةةةاليل ومهةةةةةام اإلمةةةةالء اإلنشةةةةائيةل وهةةةةةذو 
اإلسةةتراتيجية عبةةارة عةةن مجموعةةة مةةن اإلجةةراءات التعليميةةة المصةةممة أساًسةةا لةةدعم دارسةةي اللغةةة 

تكررة على الطةال ل وكتةابتهم لهةذا لتحسين فهمهم لهال وتتضمن هذو اإلستراتيجية اإلمالءات الم
النل بناء على ما تةم فهمةو مةع أتةرابهمل ولمزيةد مةن اسةتجالء هةذو اإلسةتراتيجية يعةر  الباحةث 

 لما يلي: 
 مفهوم إستراتيجية المسرد اإلمالئي لتالميذ المرحلة اإلعدادية:  -1

عليم ب نها إجراءات تدريسية تقوم علي ت  (Wajnryb, 1989, 16)عرفها ويجنريب
اإلمالء السريع لنل قصير لمجموعة من التالميذ )العمل في مجموعات صغيرة(ل ثم تدوين 
هاالء التالميذ للملحوفات في أثناء اإلمالءل وتجميعهم للنل وإعادة بنائو في ضوء تعاون أفراد 

ال ثم كل مجموعةل وتبادل اآلراء حول الدقة النحوية للقطع النحوية وتبادل التالميذ لآلراء فيه
 مقارنة ما كتبو التالميذ من قطع إمالئية بالنل الرئيس المملى.   
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أو هي مجموعة من اإلجراءات التي تتيت للتالميذ الربت بين نموذجي االستماع النموذج 
الهابت والنموذج الصاعدل مع انخفا  القدرة في المفردات اللغويةل والقواعد النحويةل 

تتيت للتالميذ تعلم كيفية فك شفرة الصوتل وترميز المعنى  واألصواتل وما شابو ذلك؛ بحيث
بناء على ما تم فهمول واستثمار ما لديهم من معارف سابقة عن الموضوعل وتزداد فاعلية هذو 

 :Nunan, 1991) اإلستراتيجية عندما يتفاعل التالميذ مًعا في مجموعات تعاونية صغيرة

28).. 
ة تتيت للطال  االستماع لنصوص لغويةل وإنتاج كما عرفت ب نها إستراتيجية تفاعلي

نصوص لغوية موازية )جديدة( للنل المسموعل وذلك من خالل استعانة الطال  بما استمعوا 
 .(Ellis, 2004, 156)إليو من قبلل ثم مقارنة النل الجديد بالنل األصلي 

لة ذات ب نها إستراتيجية شام (Antonacci & O'Callaghan, 2012, 242) وتعرفها
طبيعة تشاركية بين المعلم وطالبو وبين الطال  وأقرانهمل وتستهدف هذو اإلستراتيجية تنمية 
معارف الطال ؛ لبناء نصوص لغوية صحيحة من الناحية اإلمالئية والنحويةل ويتم توفيفها في 

 سياقات لغوية واقعية.
مجموعة ا الباحث ب نها من مجمل التعريفات السابقة إلستراتيجية المسرد اإلمالئي يعرفه

من اإلجراءات التدريسية التي يتبعها المعلم لتنمية مهارات الوعي الصوتي والكتابة الهجائية لدى 
تالميذ الصف الثالث االبتدائيل وتسير هذو اإلجراءات في عدة مراحل هي: اإلعداد إلمالء 

يو, ثم مرحلة تحليل النصوص النلل ثم قراءة المعلم لو, وتشار  التالميذ للمعلومات الواردة ف
 المكتوبة ومقارنتها بالنل األصلي, وأخيًرا مرحلة الكتابة بناء على ما تم فهمو. 

 أهمية إستراتيجية المسرد اإلمالئي لتالميذ المرحلة االبتدائية:  -2

تتمثل أهمية هذو اإلستراتيجية أنها تجعل المتعلم متعلًما نشًطال وذلك من خالل مشاركتو 
لة فيما يكلف بو من مهام لغوية متعددة في فن االستماعل واإلمالءل والنحول كما تجعل الفاع

المتعلمين دائًما يضعون مجموعة من الفرو  عن اللغة ويسعون للتحقق منها تحقًقا يتم في 
ل فضاًل عن ذلك أنها تعين التالميذ Language Authentic Contextsسياقات لغوية واقعية 

 نى وذلك من خالل مشاركاتهم الفاعلة مع معلميهم أو مع أترابهم في المجموعة.على بناء المع
عالوة على ما سبق فإن هذو اإلستراتيجية تعمل على إيجاد نوع من التوازن بين عمل 
الذاكرة وقدرة العقل البشر  على تحقيق اإلبداع اللغو ل ويتمثل ذلك عندما يبدأ التالميذ إعادة 
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ومحاولتهم المستمرة في سد الفراغات أو الفجوات التي غابت عنهم في أثناء بناء النل اللغو ل 
االستماع إلى النل اللغو ل مع حرصهم الشديد على إنتاج نل لغو  ذ  معنى يتسم بالصحة 
النحوية واإلمالئيةل عالوة على أنها تدر  التالميذ على فنيات التحليل اللغو  الشامل تجنًبا 

 .(Wajnryb,1990, 7)لنحوية أو اإلمالئية للوقوع في األخطاء ا
 ل وذلك خاللOral Fluencyكما أنها تساعد التالميذ في تعزيز الطالقة الشفوية 

 على في مواقف طبيعية؛ حيث إنهم مجبرون  اللفظي التفاعل في االنخراط على المتعلمين تحفيز
لغوية صحيحة  نصوص مع المعلم من جهة ومع زمالئهم من جهة أخرى إلنتاج التواصل

المبنى والمعنىل ومن ثم يجب ان تكون لديهم درجة من الوعي حول بعا المباحث اللغوية من 
 (.  (Murray, 1994, 67قبيل: تمييز األصواتل المعنىل الجانب النحو  واإلمالئي

من مجمل ما سبق يتضت أهمية إستراتيجية المسرد اإلمالئي لتالميذ المرحلة االبتدائية, 
ن خالل أنها تدر  التالميذ على بعا الجوانب اللغوية المهمة منها: االستماع الجيد وذلك م

وما يتطلبو هذا االستماع من الوعي ب صوات اللغةل وتمييزهم للثنائيات الصغرى, وكذلك تمييزهم 
للوحدات الصوتية )الفونيم( الذ  ياد  تغييرو إلى تغيير داللة الكلمة وبين الصور الصوتية 

 عند المعنى على ن( الذ  ال يغير داللة الكلمة, فضاًل عن تشجيعها للتالميذ للتركيز)ألفو 
النلل وذلك من خالل إنتاج نصوص تتسم بالصحة اإلمالئية والنحوية مع  إلى االستماع

سيطرتهم على عملية تعلمهمل عالوة على ما سبق فإنها تدعم التعاون والتفاعل الهادف بين 
عال ومع التالميذ ومعلميهمل وأخيًرا فإن هذو اإلستراتيجية توفر للتالميذ التالميذ بعضهم الب

مزيًدا من التغذية الراجعة حول ما قاموا بو من مهام لغويةل والوقوف على ما تحقق من أهداف 
 وما لم يتحقق؛ لمراجعتو وتحسينو.   

 األساس العلمي إلستراتيجية المسرد اإلمالئي:  -3
اإلمالئةةةةي هةةةةي إسةةةةتراتيجية مةةةن اإلسةةةةتراتيجيات المنبثقةةةةة مةةةةن مةةةةدخل إسةةةتراتيجية المسةةةةرد 

, ولقةد نبعةت هةذو اإلسةتراتيجية مةن Collaborative Writing Approachالكتابةة التشةاركية 
تقوم علي فكرة محورية أساسها التفاعل  التي نظرية التعلم االجتماعي أللبرت باندورا وفيجوتسكي

وهةةةو موقةةةف يقةةر بالتةةة ثيرات الداخليةةةة والخارجيةةةة علةةةي حةةةٍد  Interactionبةةين العوامةةةل المختلفةةةة 
سواءل ولعل أهم ما قدمتو نظرية التعلم االجتماعي هي تركيزها علي التعلم القائم علي المالحظة 

Learning by Observation  ل حيث إن التعلم يحد  عندما نتعامل مع اآلخةرينل حيةث يةتم
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سلو  زمالئنا وآبائنا ومعلمينال باإلضةافة إلةي تتابعةات تعلم االستجابات الصحيحة عند مالحظة 
هذا السلو ل ويمكن للفرد أن يكتسب بعا أنماط السلو  الجيد من خالل المالحظة وتقةوم هةذو 
النظريةةة علةةى أربعةةة جوانةةب أساسةةية هةةي: االنتبةةاول واالحتفةةات, وإعةةادة اإلنتةةاجل والجانةةب الةةدافعي 

 (. 134, 2003)منسي, 
ل النمةةةةةةوذج )المعلةةةةةةم الةةةةةةذ  يةةةةةةدر  طالبةةةةةةو علةةةةةةى كيفيةةةةةةة توفيةةةةةةف ويبةةةةةةدو أن خصةةةةةةائ

اإلسةتراتيجيات النابعةةة مةن المةةدخل( تةةاثر تة ثيًرا جوهريةةًا فةي مةةدى فاعليةةة الةتعلم بةةالنموذج )الةةتعلم 
بالمالحظة(ل وتعةد مكانةة النمةوذجل ومةدى التشةابو مةع المالحةظ مةن أكثةر الخصةائل أهميةة فةي 

 هذا الصدد.
رافةةًدا آخةةر مةةن الروافةةد  Social Constructivism االجتماعيةةةوتعةةد النظريةةة البنائيةةة 

تةرى أن كةل فةرد يبنةي معرفتةو بنفسةو, أ  أن المعرفةة مةا هةي  المرتبطة بهةذو اإلسةتراتيجيةل والتةي
إال بنةةاء شخصةةي خةةالل يقةةوم علةةى توفيةةف المعلومةةات والمعةةارف السةةابقة المخزنةةة فةةي البنيةةة 

ء المعرفةةةةةة الجديةةةةةدةل ومةةةةةن أنصةةةةةار هةةةةةذا التعريةةةةة  فةةةةةون المعرفيةةةةةة للمةةةةةتعلمل واسةةةةةتثمارها فةةةةةي بنةةةةةا
ل حيث تشةير النظريةة  Stephen Lermanل وستيفن ليرمان Von Glasersfeldجالسرسفيلد 

ل وعليةةو فةةإن البنائيةةة تاكةةد ةالبنائيةةة إلةةي عمليةةة بنةةاء عقلةةي, وهةةذا البنةةاء يوجةةو أفعةةال الفةةرد الالحقةة
 (: 358ل 2005ل علي مبدأين أساسيين هما )النجد  وسعود  وراشد

  أن المعرفة ال يتم تلقيها بصورة سلبيةل ولكن يتم بناوها بصور نشطة بواسطة الذات
 العارفة.

  أن وفيفة المعرفة تكيفيةل حيث إنها تعمل على تنظيم العالم الخبراتيل وليس على
 اكتشاف الواقع.

والتقةةدم  فهةةذو النظريةةة تاكةةد علةةى حصةةول تبةةادالت مثمةةرة بةةين األفةةراد بعضةةهم الةةبعال
الحاصل عن طريق التفاعالت االجتماعية يتحدد بكفايات الفرد عند االنطالدل ومةن هنةا يسةاعد 

 .هذا التفاعل على نمو البنية المعرفية للفرد وتطورو باستمرار
 :(Ernest,1994,62) من أهمها وتستند البنائية االجتماعية على عدة أسس   

  الةةتعلم الفةةرد ل فةةالفرد يةةتعلم بشةةكل إيجةةابي وسةةت أن الةةتعلم االجتمةةاعي أكثةةر نشةةاًطا مةةن
 الوالدين. -المعلم –مجموعة من األفراد مثل زمالئو 

  أن الةةتعلم االجتمةةاعي يسةةاعد المةةتعلم علةةى بنةةاء المعرفةةةل فةةالتعلم الفةةرد  يكةةون أقةةل فةةي
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اكتسا  المعرفة والمهارة مةن الةتعلم المبنةي علةى التفاعةل االجتمةاعي الةذ  يسةاعد بةدورو 
 بناء المعرفة.على 

  يجب أن يتعلم الفرد كيف يكةون متعلًمةا اجتماعًيةال فةالفرد ال يةتعلم فقةت معرفةة ولغةةل بةل
 يكتسب أيضًا مهارة حول تعليم نفسو كيف يستفيد من البي ة االجتماعية المحيطة بو.

  تعلم المحتو  االجتماعي يجب أن يتم من خالل التفاعل االجتماعي حيث يتضمن ذلك
 صال.مهارات ات

  عبةةةةر  –تاكةةةةد علةةةةى المعةةةةارف المنظمةةةةة التةةةةي تراكمةةةةت وال تةةةةزال تتةةةةراكم لةةةةدى المتعلمةةةةين
 ويكمل بعضها بعضًا.  -األحقا 

 عالقة اإلستراتيجية بمهارتي الوعي الصوتي والكتابة الهجائية: -4

إسةةةةتراتيجية المسةةةةرد اإلمالئةةةةي هةةةةي إسةةةةتراتيجية مةةةةن إسةةةةتراتيجيات التةةةةدريس التةةةةي تتسةةةةم 
تسةمت للتالميةذ أن يكونةوا نشةطين متة ملين لعمليةة تعلمهةمل كمةا أنهةا ال تسةير فةةي  بالمرونةةل فهةي

إجراءات خطية وإنما تسير في ضةوء مةدخل العمليةات العقليةة )مةدخالتل عمليةات أو معالجةاتل 
ثةةةم مخرجةةةات(ل فضةةةاًل عةةةن أنهةةةا تسةةةعى لةةةتعلم اللغةةةة بشةةةكل تكةةةامليل حيةةةث يةةةتم الةةةدمج فةةةي هةةةذو 

والكتابةةةل واالسةةتماعل ومهةةارات التحةةد  مةةن خةةالل التفاعةةل االجتمةةاعي  اإلسةةتراتيجية بةةين القةةراءة
بةةةين التالميةةةذ بعضةةةهم الةةةبعال وبةةةين التالميةةةذ ومعلمةةةيهم, مةةةع االهتمةةةام بصةةةحة الرسةةةم اإلمالئةةةي 

 . (Stewart; Silva & González, 2014, 12- 13)واتباع القواعد النحوية الصحيحة 
 ربت الفعةةةال بةةةين مهةةةارات االسةةةتماع مةةةن جهةةةةلوتسةةةتهدف إسةةةتراتيجية المسةةةرد اإلمةةةالء الةةة

مع الحرص الشديد على رسم الكلمات والجمل فةي  ومهارات الكتابة وبناء المعنى من جهة ثانيةل
فالتالميذ يتدربون على التمييز السمعي  مع مراعاة القواعد النحويةل ضوء القواعد اللغوية المتبعةل
ثةم اسةتخدام الكلمةات المفتاحيةة  المعجميةة والسةياقيةلوتحديةد داللتهةا  وتعرف الكلمةات المسةموعةل

كمةا تعةين هةذو االسةتراتيجية التالميةذ علةى  إلعادة بناء النل مةن جديةد؛ بنةاء علةى مةا تةم فهمةول
 .تنظيم ما لديهم من معلومات لبناء النل المملى من جديد

ق إلةةى أن الةةنل الةةذ  ينتجةةو التالميةةذ البةةد أن تنطةة (Wajnryb,1990, 10)ويشةةير 
أصةوات كلماتةةو وجملةةو بشةةكل صةةحيتل حتةةى تعيةةنهم علةى حسةةن التمييةةز بةةين المعةةانيل والبةةد مةةن 

فةي أثنةاء النطةق مةن جهةة وفةي أثنةاء تركيةب  Grammatical Accurateتحةر  الدقةة النحويةة 
الكلمات تركيًبا يتفق وقواعد اللغة من جهة أخرى بحيث تحقق عملية اإلفهةام الصةحيت للمسةتمعل 
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 المملى البد أن تكون جملو وفقراتو متماسكة ومترابطةل مع اتسامو بالوضوم. كما أن النل
نمية وعي إلى أن هذو اإلستراتيجية قد صمتت لت (Nabei, 1996, 3 – 4) ويشير نابي

, وتدريبهم على االستماع الجيةدل عةالوة علةى Language Formsالطال  نحو الصيغ اللغوية 
مةةةا أنهةةةا تسةةةهم فةةةي معاونةةة الطةةةال  علةةةى تصةةةحيت األخطةةةاء تةةدريبهم علةةةي إعةةةادة بنةةةاء الةةنلل ك

النحوية واإلمالئية واألسلوبية في أثناء عملية الكتابةل عالوة على ما سبق تعاونهم على التدريب 
مهارات الميتا معرفية أو مهارات التفكير في التفكيرل والوعي بةو مةع القةدرة علةي التنظةيم الةذاتيل 

 والمراقبة الذاتية.
مةةا سةةبق يتضةةت عالقةةة هةةذو اإلسةةتراتيجية بكةةل مةةن مهةةارات الةةوعي الصةةوتي  مةةن خةةالل

ومهةةارات الكتابةةةة الهجائيةةةةل فالتالميةةةذ يسةةةتمعون لةةةنل لغةةو  هةةةذا االسةةةتماع يتضةةةمن العديةةةد مةةةن 
المهةةارات مثةةل: الةةوعي بطبيعةةة األصةةوات اللغويةةةل وتةة ثير هةةذو األصةةوات فةةي اخةةتالف المعنةةىل 

حديةةد إيقةةاع الكلمةةات والجمةةلل وتمييةةز مهةةارات النبةةر والتنغةةيم ومنهةةا مهةةارات التمييةةز السةةمعي وت
الواردة في المسموع وما يحملو كل منهما من معنةىل فضةاًل عةن تخيةل المسةتمع للصةورة الكتابيةة 
لهذو األصوات وقدرتةو علةى نقلهةا مةن صةورتها الصةوتية إلةى صةورتها الخطيةة المكتوبةةل وتمييةزو 

مثل األصوات التةي تنطةق وال تكتةبل والحةروف التةي ترسةم وال لبعا الظواهر اللغوية المختلفة: 
 تنطق وغيرها من الظواهر المختلفةل ويتم ذلك بشكل فرد  وجماعي.  

إجراءات إسـرتاتيجية املسـرد اإلمالئـي م تنميـة مهـارات الـوعي الصـوتي والكتابـة اهلجائيـة           -5
 لتالميذ املرحلة االبتدائية:  

تسةةةير إجةةةراءات إسةةةتراتيجية المسةةةرد اإلمالئةةةي فةةةي أربةةةع مراحةةةل رئيسةةةة حةةةددها كةةةل مةةةن 
(Wajnryb,1990, 7-10; Kidd, 1992, 57-58)  :وتتمثل في 

وفةي هةذو المرحلةة البةد أن يقةوم المعلةم بمةا يلةي: إعةداد  :Preparationأواًل: مرحلةة اإلعةداد   
 ةةةتهم لةةةول باإلضةةةافة إلةةةى معاونةةةة التالميةةةذ لالسةةةتماع إلةةةى الموضةةةوعل وذلةةةك مةةةن خةةةالل تهي

التالميةةةذ علةةةى معرفةةةة المفةةةردات الجديةةةدةل مةةةع تحققةةةو مةةةن معرفةةةة تالميةةةذو للموضةةةوع الةةةذ  
 سيملى عليهمل ثم تنظيم التالميذ المشاركين في مجموعات تعاونية صغيرة.

وتتضةةمن االسةةتماع إلةةى الموضةةوع مةةرتين: األولةةى يسةةتمع  :Dictationثانًيةةا: مرحلةةة اإلمةةال  
الميذ فقتل وفي المرة الثانية يستمعون إلى الموضةوع مةع تةدوين بعةا الملحوفةات فةي الت

 أثناء عملية االستماع.
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عمةل التالميةذ مًعةال حيةث يقومةون بتجميةع ي :Reconstructionثالًثا: مرحلة إعادة البنةا   
؛ الملحوفةةات التةةي تةةم تةةدوينهال ثةةم مةةراقبتهم ألنشةةطتهم اللغويةةة فةةي أثنةةاء كتابةةة الموضةةوع

تمهيةةةًدا لعمليةةةة التصةةةحيت والتصةةةويب التةةةي سةةةيقومون بهةةةا )التصةةةحيت النحةةةو ل اإلمالئةةةيل 
 ترابت النل المكتو ل التسلسل(.
وفةي هةذو المرحلةة يةتم  :Analysis & Correctionرابًعةا: مرحلةة التحليةل والتصةوي      

ع اإلمالئية مناقشة ما كتبو التالميذل مع االستعانة بالسبورة أو أجهزة العرو  لكتابة القط
المكتوبةةة عليهةةال أو نسةةخ هةةذو القطةةع وتوزيعهةةا علةةى التالميةةذل ومقارنتهةةا بةةالنل األصةةلي 

 كمةا حةةدد الةذ  أمةالو المعلةمل وتصةويب مةةا بهةا مةن أخطةاء إمالئيةةة أو نحويةة أو أسةلوبية.
(Shak, 2004, 48)    :مجموعة من اإلجراءات لهذو اإلستراتيجية تتمثل فيما يلي 

ويةتم فةي هةذو المرحلةة إعةداد الطةال   :The Listening stageا سلممع ًًً:ًمرحللً ول ًاأ
لالستماع إلى بعا القطع اللغويةل وذلك من خالل االستماع إلى قصة معينةةل ثةم إجةراء 

 مناقشة جماعية حول النل المسموع.
وفةي هةذو المرحلةة يسةتمع الطةال  إلةى  :The Noticing stageثعنًيع:ًمرحل ًالمالحظل ًً

ر مةرتينل علةةى أن يةةتم إلقةاء هةةذا الةةنل بالسةرعة العاديةةةل يةةتم فةي المةةرة األولةةى نةل قصةةي
االستماع إل النل فقت دون إبةداء أيةة ملحوفةاتل أمةا فةي االسةتماع الثةاني يبةدأ الطةال  

 في تدوين بعا الملحوفات بشكل فرد  لبناء النل المسموع من جديد.
و المرحلة تقوم علي التعاون بين الةزمالء وهذ :The Activity stageثعلًثع:ًمرحل ًالنشعطً

 داخل المجموعة الواحدة للتشار  في بناء نسخة من النل المسموع.
ويةتم فةي هةذو المرحلةة  :The Checking stageرابًعع:ًمرحلل ًالمراععل ًأوًالمح ل ًًًً

تحليةل النصةوص المبنيةة مةن قبةل الطةةال ل ومقارنتهةا بالنسةخة األصةلية أو األوليةة للةةنل 
عل وذلك للوقوف على مدى التقار  أو التباعد بين ما تةم بنةاوو مةن نصةوص وبةين المسمو 

 النل األصلي أو الفعلي.  
وهةةذو المرحلةةة ليسةةت مةةن إجةةراءات :The Writing stageًخعمًسللع:ًمرحللل ًالةمعبلل ًً

إستراتيجية المسرد اإلمالئةيل ولكنهةا إجةراء إثرائةي تةم إضةافتو لتةدريب الطةال  علةى إنتةاج 
للةةةنل المسةةةموع بشةةةكل فةةةرد ل للتحقةةةق مةةةن مةةةدى قةةةدرة الطةةةال  علةةةى إنتةةةاج  نةةةل مةةةوازٍ 

 نصوص جديدة.
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 أن هذو المراحل تتمثل في اإلجراءات اآلتية:  ((Zorana, 2010, 41زورونا  بينما يرى 
   ملةلالال  ف  اي الالWarm Up : وتتضةةمن هةةذو المرحلةةة تهي ةةة المتعلمةةين لةةتعلم موضةةوع

 وع ما.جديد أو اكتسا  مفردات جديدة من موض

  ملةل  ف ماءDictation : ويتم في هذو المرحلة استماع الطال  إلةى نةل أو قطعةة
إمالئية قصيرةل ويتم االستماع لهذو القطعة بسرعة عادية من قبل المعلمل ويقوم الطال  

االسةةتماع إلةةةى قةةةراءة الةةنل بسةةةرعة عاديةةة مةةةن قبةةةل بتةةدوين ملحوفةةةاتهم عةةن المسةةةموع و 
بصةةورة فرديةةة مجةةزأةل ثةةم يكةةرر االسةةتماع إلةةي الةةنل مةةرتين ت المعلةةم وتةةدوين المالحظةةا

علي األقلل حيث إنو في المرة األولى يقوم المعلم بقراءة النل علي طالبو بينما يستمع 
 الطال  لهذا النلل ثم يعيد القراءة مرة ثانية ليبدأ الطال  في كتابة ما استمعوا إليو. 

  ملةل  إ بدة ف بنبءReconstruction :م هةذا اإلجةراء عنةدما يعمةل الطةال  مًعةا ويةت
في مجموعات تعاونية صغيرةل حيث يتم إعادة بناء نسخة من النل المسموع بناء على 

 ما قاموا بو من مشاركات.

   ملةلالال  ف  يليالالل مف  االالييAnalysis and correction : ويةةتم فةةي هةةذو المرحلةةة
نةةةة بةةةين هةةةذو النصةةةوص تحليةةةل مةةةا قةةةام الطةةةال  ببنائةةةو مةةةن نصةةةوص مختلفةةةةل ثةةةم المقار 

والةةنل األصةةلي )المسةةموع( ثةةم تصةةحيت النصةةوص بنةةاًء علةةى الصةةورة األساسةةية للةةنل 
 المسموع.

مةن خةالل العةر  السةابق إلجةراءات إسةتراتيجية المسةرد اإلمالئةي بمكةن تحديةد المراحةل 
 البتدائية: أو اإلجراءات التالية لتنمية مهارات الوعي الصوتي والكتابة الهجائية لتالميذ المرحلة ا

 أمً : ملةل  ف   فد: مه م ف  هذه ف ملةل  ف جلفءفل ف  ب ي : 
  تقسةةيم التالميةةذ إلةةى مجموعةةات تعاونيةةة صةةغيرةل بحيةةث تتضةةمن كةةل مجموعةةة مةةن ثالثةةة

 إلى أربعة تالميذ في كل مجموعة.

 ا. ومتماسكً  اقصيرً إلمالئو على الطال ل بحيث يكون هذا النل  نل مناسب تحديد 

 راءات ومراحةةةةل إسةةةةتراتيجية المسةةةةرد اإلمالئةةةةي علةةةةى التالميةةةةذل والتركيةةةةز علةةةةى شةةةةرم إجةةةة
 الكلمات المفتاحية للنل المسموع.

  مناقشة التالميذ في محتوى النل المسموع الستحضار خبةراتهم السةابقة عةن الموضةوعل
 ولمعاونتهم على بناء مخططات أو أطر معرفية عن هذا النل.
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 مه م ف  هذه ف ملةل  مب يل :  ثبنًيب: ملةل  ف س مبع  لنص:
  قراءة المعلم النل قراءة جهريةل وبسرعة مناسبة دون كتابة أية تعليقات أو مدونات عن

 النل المسموع. 

 .تمييز اإليقاعات الصوتية في الجمل والكلمات المنطوقة 

 .تمييز التالميذ بعا الظواهر الصوتية في النل المسموع 

  بالجانب الهجائي.ربت التالميذ الجانب الصوتي 

  تكليةةةةةف التالميةةةةةذ تةةةةةدوين بعةةةةةا المةةةةةذكرات أو الملحوفةةةةةات أسةةةةةفل الكلمةةةةةات المفتاحيةةةةةة
 للموضوع.

 ثب اًلب: ملةل  ف  شبيك: مت ضمن هذه ف ملةل  مب يل : 
 .يقوم كل تلميذ بشكل فرد  بكتابة ملحوفات أو مدونات عن النل المسموع 

 ناء نسخة جديدة من النل المسموع. يتبادل التالميذ ملحوفاتهم داخل المجموعةل لب 

  .تحديد الظواهر اإلمالئية المتضمنة في القطعة الممالة 

 .استنتاج المعنى العام للقطعة اإلمالئية 

  بنةاء نسةةخة مثاليةةة مةن الةةنل المسةةموعل ويقةوم قائةةد المجموعةةة بعةر  مةةا توصةةلت إليةةو
 المجموعة على الزمالء داخل قاعة الدرس.

 ل مف مقبين : متشمل هذه ف ملةل  مب يل : يفبًعب: ملةل  ف  يلي
 .تحليل النسخ الفردية المبنية من قبل الطال  بالنسخة الرئيسة الممالة عليهم 

  مقارنة النسخة النهائية للطال  بالنسةخة األساسةية وتحديةد مةدى التقةار  أو التباعةد بةين
 هذو النسخة والنسخة األصلية.

 ف ملةل  مب يل : خبمًسب: ملةل  ف ك بب ، مت ضمن هذه 
   قيام التالميذ بكتابة فقرات جديدة عةن الةنل المسةموعل بحيةث يحةو  المعنةى نفسةو الةذ

 استمع إليو.

 .مقارنة هذو الفقرات بالنل األصلي 

 الدراسات والبحوث السابقة املرتبطة بإسرتاتيجية املسرد اإلمالئي: -6
فةةي تنميةةة العديةةد  سةةرد اإلمالئةةيإسةةتراتيجية الم أجريةةت العديةةد مةةن الدراسةةات التةةي تناولةةت

 اسةتخدام دورالتةي هةدفت إلةى التحقةق مةن  (Al-Sibai, 2008) ومنهةا دراسةةمةن المتغيةرات, 
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لألنشةطة الصةفية التعاونيةة فةي تةدريس  اللغويةة الدقةةلتحقيةق  مهةام إسةتراتيجية المسةرد اإلمالئةي
احثة اختباًرا في مادة القواعد ؛ ولتحقيق الهدف السابق أعدت البسعود الملك جامعة لطالباتاللغة 

( طالبةةل وأفهةرت النتةائج 116النحوية؛ وتم تطبيق الدراسة على ثال  مجموعات: بلةغ عةددها )
 االمتحانةات فةي القصةير المةدى علةى نتةائج أفضةل حصةلن علةى الصةغيرة المجموعةات طالبات أن

 حصلت لمسرد اإلمالئي, بينمامهام إستراتيجية ا تقديم من االنتهاء بعد تعقد كانت التي األسبوعية

 كانتةا كلتا المجمةوعتين أن تبين كما الطويلل للمدى نتائج أفضل على الثنائية المجموعات طالبات

 المجموعة التي درست بالطريقة التقليدية. من أداءً  أفضل
استهدفت تنمية مهارات فهم المسةموع   (Radwan, 2010)وأجرت سارة رضوان دراسة 

يزيةةة لطةةال  المرحلةةة الثانويةةة باسةةتخدام إسةةتراتيجية المسةةرد اإلمالئةةي؛ ولتحقيةةق فةةي اللغةةة اإلنجل
الهةةدف السةةابق أعةةدت الباحثةةة قائمةةة بمهةةارات فهةةم المسةةموع؛ وتةةم إعةةداد اختبةةار لقياسةةهال وقائمةةة 

( طالًبةا مةن طةال  36تقدير متدرج لتصحيت االختبار, وتةم تطبيةق الدراسةة علةى عينةة الدراسةة )
ثانو ل وكشفت نتةائج الدراسةة عةن فاعليةة إسةتراتيجية المسةرد اإلمالئةي فةي تنميةة الصف األول ال

مهةةةةةارات فهةةةةةم المسةةةةةموع لطةةةةةال  الصةةةةةف األول الثةةةةةانو ل وأوصةةةةةت الدراسةةةةةة بضةةةةةرورة االهتمةةةةةام 
 ع بعا الفنون والمهارات اللغوية.بالمهارات الصوتيةل وتوفيف هذو اإلستراتيجية م

 فةي اإلمالئةي المسةرد إسةتراتيجية إلةى تعةرف أثةر( دراسةة هةدفت 2012وأعةد )العةزاو ل 

طةال  الصةةف الثةةاني المتوسةت فةةي مةةادة اإلمةالء؛ وتحقيًقةةا للهةةدف السةابق أعةةد الباحةةث  تحصةيل
اختبةاًرا تحصةةيلًيا فةي اإلمةةالء لطةةال  الصةف الثةةانيل كمةا أعةةد دلةةيال للمعلةم باسةةتخدام إسةةتراتيجية 

طالًبةا وطالبةة قسةمت إلةى مجمةوعتين: تجريبيةة  (68المسرد اإلمالئيل وتم تطبيق الدراسة علةى )
وضةةةةابطةل وأفهةةةةر نتةةةةائج الدراسةةةةة فاعليةةةةة إسةةةةتراتيجية المسةةةةرد اإلمالئةةةةي فةةةةي تحسةةةةين التحصةةةةيل 
الدراسي للقواعد اإلمالئية لطال  الصف الثاني المتوستل واوصت الدراسة بضرورة توفيف هذو 

 اإلستراتيجية في مجاالت لغوية أخرى.
التي استهدفت التحقق من فاعلية إسةتراتيجية المسةرد  (Cardona, 2013)ومنها دراسة 

اإلمالئي في تنمية مهارات فهم المسموع لدى تالميذ الصف الرابع الناطقين باإلسبانية؛ ولتحقيةق 
الهةةةدف السةةةةابق اسةةةةتعان الباحةةةةث بالمقةةةةابالت الشخصةةةةيةل ومةةةةذكرات المعلمةةةةين ومالحظةةةةتهم عةةةةن 

اناتل وطبقةةةت الدراسةةةة علةةةى سةةةتة تالميةةةذ مةةةن مدينةةةة قرطةةةاجل التالميةةةذل وكةةةذلك اسةةةتعان باالسةةةتب
وكشفت نتائج الدراسة عن فاعلية إستراتيجية اإلمالئي في تنمية مهارات فهةم المسةموعل كمةا أنهةا 

 شجعت هذو اإلستراتيجية التالميذ على العمل التعاوني بشكل فعال. 
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 المسرد إستراتيجيتي ر( دراسة هدفت إلى التحقق من أث2013وأعد )العرنوسي ومجولل 

اإلمةالء؛ ولتحقيةق الهةدف  مةادة فةي المتوسةطة المرحلةة طةال  تحصةيل فةي فراير ونموذج اإلمالئي
السةةابق أعةةد الباحثةةان اختبةةاًرا لقيةةاس تحصةةيل طةةال  الصةةف الثةةاني المتوسةةت العراقةةي فةةي مةةادة 

( 64بلةغ عةددها ) اإلمالءل وتم إعداد المعالجة التجريبية باختيار عينة تتضةمن ثةال  مجموعةات
طالًبا: تدرس األولى منها باستخدام إستراتيجية المسرد اإلمالئيل والثانية باستخدام نموذج فرايةرل 
والثالثةةة ضةةابطةل وكشةةفت النتةةائج عةةن تفةةود طةةال  المجموعةةة التجريبيةةة الثانيةةة علةةى المجموعةةة 

مالئةةةي علةةةى طةةةال  األولةةةىل كمةةةا أفهةةةرت تفةةةود الطةةةال  الةةةذين درسةةةوا بإسةةةتراتيجية المسةةةرد اإل
عربيةةة علةةى إسةةتراتيجيات المجموعةةة الضةةابطةل وأوصةةت الدراسةةة بضةةرورة تةةدريب معلمةةي اللغةةة ال

 الحديثة. 
فةي ضةةوء العةةر  السةابق للدراسةةات والبحةةو  التةةي تناولةت إسةةتراتيجية المسةةرد اإلمالئةةي 

ية وهةةي: يتضةةت أن هةةذو الدراسةةات قةةد حةةددت مجموعةةة مةةن اإلجةةراءات التدريسةةية لهةةذو اإلسةةتراتيج
مرحلةةةة اإلعةةةدادل ومرحلةةةة اإلمةةةالءل ومرحلةةةة إعةةةادة بنةةةاء الةةةنلل ومرحلةةةة التقةةةويم مةةةع التصةةةحيتل 
وسةةةوف يسةةةتفيد الباحةةةث بهةةةذو المراحةةةل عنةةةد تصةةةميم وبنةةةاء إسةةةتراتيجية المسةةةرد اإلمالئةةةي لتنميةةةة 
مهةةةارات الةةةوعي الصةةةوتي والكتابةةةة الهجائيةةةة لةةةدى تالميةةةذ الصةةةف الثالةةةث االبتةةةدائيل كمةةةا أن هةةةذو 

لدراسةةات قةةد تحققةةت مةةن فاعليةةة هةةذو اإلسةةتراتيجية فةةي تنميةةة مهةةارات االسةةتماعل وفهةةم المسةةموع, ا
وتحصةةةةةيل القواعةةةةةد اإلمالئيةةةةةةل ولةةةةةم يكةةةةةن مةةةةةن بينهةةةةةا دراسةةةةةة اهتمةةةةةت بةةةةةالتحقق مةةةةةن فاعليةةةةةة هةةةةةذو 
اإلستراتيجية في تنمية مهارتي الوعي الصوتي والكتابة الهجائية لتالميذ الصةف الثالةث االبتةدائي 

مبةةةةرر إلجةةةةراء هةةةةذو الدراسةةةةةل كمةةةةا أوصةةةةت دراسةةةةات هةةةةذا المحةةةةور بضةةةةرورة تطبيةةةةق هةةةةذو وهةةةةذا 
اإلسةةتراتيجية مةةع بعةةا الفنةةون والمهةةارات اللغويةةة األخةةرىل وتعةةد الدراسةةة الحاليةةة اسةةتجابة لهةةذو 

 التوصيات.   

 لفرو  اآلتية:  تستهدف الدراسة الحالية التحقق من صحة ا
  يوجد فرد ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجةات التطبيةق القبلةي والبعةد  فةي اختبةار

لتالميذ الصف الثالث االبتدائي لصالت  0,05مهارات الوعي الصوتي ككل عند مستوى 
 التطبيق البعد  للمجموعة التجريبية.  
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 كةةل  يوجةةد فةةرد ذو داللةةة إحصةةائية بةةين متوسةةطي درجةةات التطبيةةق القبلةةي والبعةةد  فةةي
لتالميذ الصف الثالةث   0,05مهارة فرعية الختبار مهارات الوعي الصوتي عند مستوى 

 االبتدائي لصالت التطبيق البعد  للمجموعة التجريبية.  

  يوجد فرد ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجةات التطبيةق القبلةي والبعةد  فةي اختبةار
ميةةةذ الصةةةف الثالةةةث االبتةةةدائي لتال  0,05مهةةةارات الكتابةةةة الهجائيةةةة ككةةةل عنةةةد مسةةةتوى 
 لصالت التطبيق البعد  للمجموعة التجريبية.  

  يوجةةد فةةرد ذو داللةةة إحصةةائية بةةين متوسةةطي درجةةات التطبيةةق القبلةةي والبعةةد  فةةي اكةةل
لتالميةذ الصةف األول  0,05مهارة فرعية الختبار مهةارات الكتابةة الهجائيةة عنةد مسةتوى 

 وعة التجريبية.  اإلعداد  لصالت التطبيق البعد  للمجم

  ارتباطية بين مهارات الوعي الصوتي ومهارات الكتابة الهجائيةة لةدى تالميةذ توجد عالقة
 الصف الثالث االبتدائي.

 ة:ــــداعيــــة امليــــدراســراءات الــــإج
تستهدف الدراسة الحالية تنمية مهارات الوعي الصوتي والكتابة الهجائية لتالميذ المرحلة 

 ية باستخدام إستراتيجية المسرد اإلمالئي؛ ولتحقيق الهدف السابق تم بناء األدوات اآلتية:االبتدائ

 نيائمة مهارات الوعي الصوتي لتالميذ املرحلة االبتدائية: -1
تهدف هذو القائمة تحديد مهارات الوعي الصوتي الالزمة لتالميذ المرحلة االبتدائية؛ 

بمجموعة من المصادر لبناء القائمة وهي: الدراسات ولتحقيق الهدف السابق استعان الباحث 
والبحو  السابقة العربية واألجنبية المرتبطة بمهارات الوعي الصوتي, األدبيات المتصلة 

العربية بالمرحلة االبتدائية, الخصائل النمائية  ةبمهارات الوعي الصوتي, أهداف تعليم اللغ
ة الحالية أربع مهارات رئيسة هي : مهارات اإليقاع لتالميذ المرحلة االبتدائية, وتضمنت القائم

الصوتي , ومهارات المعالجة الصوتية, ومهارات المعالجة الهجائية, وأخيًرا مهارات معالجة 
 المعنى, وتكونت القائمة في صورتها األولية من إحدى وثالثين مهارة فرعية.
ليم اللغة العربية, بلغ وتم عر  القائمة على مجموعة من أساتذة المناهج وطرائق تع

عددهم خمسة عشر محكًما, وطلب منهم الباحث إبداء الرأ  حول القائمة من حيث مدى اتساد 
المهارات الفرعية مع كل مهارة رئيسة من مهارات الوعي الصوتي, ومد  مناسبة كل مهارة من 
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الث االبتدائي, مع هذو المهارات لتالميذ االبتدائية, ومدى أهمية كل مهارة لتالميذ الصف الث
التحقق من سالمة الصياغة اللغوية لهذو المهارات, وإبداء أية إضافات أو حذف أو تعديل ما 

 يرونو مناسًبا لمزيد من ضبت هذو القائمة.
وقام الباحث بحسا  الوزن النسبي لمهارات الوعي الصوتي الالزمة لتالميذ الصف 

ات التي حظيت بنسب اتفاد بين المحكمين والتي الثالث االبتدائي, حيث اختار الباحث المهار 
%(, وقد تضمنت القائمة في صورتها النهائية أربًعا وعشرين 100 – 80بلغت نسبتها من )

مهارة فرعية, تنضو  تحت أربع مهارات رئيسة هي: مهارات اإليقاع الصوتي, ومهارات 
 الهجائية. المعالجة الصوتية, ومهارات معالجة المعنى, ومهارات المعالجة 

 مهارات الكتابة اهلجائية لتالميذ املرحلة االبتدائية:   -2

تستهدف هذو القائمة تحديد مهارات الكتابة الهجائية الالزمة لتالميذ المرحلة االبتدائية؛ 
ولتحقيق الهدف السابق تم االستعانة بمجموعة من المصادر البحثية لتحديد هذو المهارات وهي: 

األدبيات , ملسابقة العربية واألجنبية المرتبطة بمهارات الكتابة الهجائيةالدراسات والبحو  ا
العربية بالمرحلة االبتدائية, ثم الخصائل  ةالمتصلة بمهارات الكتابة الهجائية, وأهداف تعليم اللغ

النمائية لتالميذ المرحلة االبتدائية, واحتوت قائمة مهارات الكتابة الهجائية في صورتها األولية 
 لى ثماني عشرة مهارة فرعية. ع

وعرضت هذو القائمة على مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال تعليم اللغة 
العربية, وطلب منهم الباحث إبداء مرئياتهم حول مد  مناسبة كل مهارة من هذو المهارات 

كد من سالمة لتالميذ االبتدائية, ومدى أهمية كل مهارة لتالميذ الصف الثالث االبتدائي, والت 
الصياغة اللغوية لهذو المهارات, مع مراعاة إضافة أو حذف أو تعديل ما يرونو مناسًبا لمزيد من 

 ضبت هذو القائمة.
وتم حسا  الوزن النسبي لمهارات الكتابة الهجائية لتالميذ المرحلة االبتدائية وهي 

هارات الكتابة الهجائية في المهارات التي حظيت بنسب االتفاد السابق تحديدها وقد بلغ عدد م
 صورتها النهاية اثنتي عشرة مهارة.

 اختبار مهارات الوعي الصوتي لتالميذ الصف الثالث االبتدائي:   -3
يستهدف هذا االختبار قياس مهارات الوعي الصوتي لتالميذ الصف الثالث االبتدائي؛ 

البحثية وهي: قائمة مهارات  ولتحقيق هذا الهدف تم بناء االختبار في ضوء العديد من المصادر
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الوعي الصوتي, الدراسات والبحو  السابقة العربية واألجنبية المرتبطة بقياس مهارات الوعي 
العربية  ةالصوتي, واألدبيات المتصلة بقياس مهارات الوعي الصوتي, وأهداف تعليم اللغ

بتدائية, وقد تكون االختبار من بالمرحلة االبتدائية, وأخيًرا الخصائل النمائية لتالميذ المرحلة اال
ثماٍن وأربعين مفردة اختبارية وضعت لقياس أربع وعشرين مهارة فرعية من مهارات الوعي 

 الصوتي.
 تحكيم اختبار مهارات الوعي الصوتي لتالميذ الصف الثالث االبتدائي: أ( 

 تم عر  االختبار علي خمسة عشر محكًما من المتخصصين في طرائق تعليم اللغة
العربية؛ إلبداء رأيهم حول االختبار من حيث مناسبة األس لة الموضوعة لقياس المهارات الفرعية 
للوعي الصوتي, ومناسبة األس لة لتالميذ الصف الثالث االبتدائي, والتحقق من صحة البدائل 
الموضوعة لكل ساال, والت كد من سالمة الصياغة اللغوية لألس لة الموضوعة, مع مراعاة 

افة أو حذف أو تعديل ما يرونو مناسًبا لمزيد من ضبت هذا االختبار, وقد أثار بعا إض
المحكمين ساااًل حول آلية تنفيذ هذا االختبار هل سيتم عن طريق القراءة أم االستماع؟ ورد 
الباحث على ذلك أنو يتم تنفيذ هذا االختبار من خالل استماع التالميذ للقطعة اللغوية, كما 

المحكمين بضرورة إسماع التالميذ لهذو القطع مرتين أو ثالثة حتى يستطيعوا  أشار بعا
اإلجابة عن األس لة الموضوعة, وقد أخذ الباحث هذا الرأ  في الحسبان وتم تكرار القطع مرتين 

 على التالميذ.
 ضبط اختبار مهارات الوعي الصوتي لتالميذ الصف الثالث االبتدائي: ( 

الوعي الصوتي لتالميذ الصف الثالث االبتدائي تم تطبيق هذا لضبت اختبار مهارات 
االختبار على أربعين تلميًذا وتلميذة من تالميذ الصف الثالث االبتدائي بمدرسة اإلصالم 

 2015الزراعي التابعة إلدارة بنها التعليمية, وذلك يوم األحد الموافق األول من نوفمبر سنة 
 هة, وذلك لحسا  ما يلي:  1437شهر المحرم سنة  ميالدية, الموافق التاسع عشر من

ًأو ا:ًمحديدًزمنًاخمبعرًمهعراتًالوعيًالصوميًلمالميذًالصفًالثعلثًا بمدائي:ًًًً

تم حسا  زمن االختبار من خالل حسا  متوست الزمن الذ  استغرقو الطال  الخمسة 
تم حسا  متوست المستغرد األسرع أداًء في اإلجابة عن االختبار, والخمسة طال  األبط ل و 
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ًثعنًيع:ًحسعبًمععملًالسهول ًوالصعوب ً خمبعرًمهعراتًالوعيًالصومي:ً

للتحقق من سهولة وصعوبة مفردات اختبار مهارات الوعي الصوتي تم حصر التالميذ 
إجابة خط , وقد تراوم معامل السهولة الذين أجابوا عن كل مفردة إجابة صحيحة أو أجابوا عنها 

صعوبة ما عدا الساال الخامس, والرابع  0,35سهولة إلى  0,71والصعوبة في االختبار بين 
عشرل والثالث واألربعين, وتم تعديل هذو األس لة لتتسق مع المعيار المتعارف عليو للسهولة 

 .   0,80إلى  0,30والصعوبة وهو 
ًالمميزي ً خمبعرًمهعراتًالوعيًالصومي:ًثعلًثع:ًحسعبًمععملًال وة

تم حسا  معامل القوة التمييزية الختبار مهارات الوعي الصوتي, وقد بلغت قيمتو 
 وهو معامل تمييز قو  يطم ن علي القوة التمييزية لالختبار. 0,74

ًرابًعع:ًحسعبًمععملًثبعتًاخمبعرًمهعراتًالوعيًالصومي:ً

اسةتخدام طريقةة إعةادة تطبيةق االختبةار بعةد مضةي خمسةة تم حسا  معامةل ثبةات االختبةار ب
عشةةةر يوًمةةةا مةةةن التطبيةةةق األول, وتةةةم ذلةةةك يةةةوم األحةةةد الموافةةةق الخةةةامس عشةةةر مةةةن نةةةوفمبر سةةةنة 

هة, وتم حسا  الثبات من خالل معامةل ارتبةاط  1437م, الموافق الثالث من صفر سنة  2015
ل وقد بلغ SPSS, V. 23امج اإلحصائية لبيرسونل وذلك من خالل االستعانة ببرنامج حزمة البر 

يشةير إلةي إعطةاء وهةو معامةل ارتبةاط مرتفةع  0,79معامل االرتباط بين التطبيقين األول والثةاني 
 .اختبار مهارات الوعي الصوتي النتائج نفسها إذا أعيد تطبيقو مرات متتالية

   اختبار مهارات الكتابة اهلجائية لتالميذ الصف الثالث االبتدائي: -4
يسةةتهدف هةةذا االختبةةار قيةةاس مهةةارة تالميةةذ الصةةف الثالةةث االبتةةدائي فةةي الكتابةةة الهجائيةةة 
الصةةحيحة؛ ولتحقيةةق الهةةدف السةةابق أسةةتعان الباحةةث بالعديةةد مةةن المصةةادر لبنةةاء هةةذا االختبةةار 

قائمةةة مهةةارات الكتابةةة الهجائيةةة, والدراسةةات والبحةةو  السةةابقة العربيةةة واألجنبيةةة المرتبطةةة : وهةةي
ارات الكتابةةة الهجائيةةة, واألدبيةةات المتصةةلة بمهةةارات الكتابةةة الهجائيةةة وقياسةةها, أهةةداف تعلةةيم بمهةة
العربيةةةة بالمرحلةةةة االبتدائيةةةة, الخصةةةائل النمائيةةةة لتالميةةةذ المرحلةةةة االبتدائيةةةة, وقةةةد تكةةةون  ةاللغةةة

لثةةاني االختبةةار مةةن نمطةةين: أحةةدهما تكليةةف التالميةةذ بكتابةةة مةةا يملةةى علةةيهم مةةن قطةةع إمالئيةةة, وا
اختيار اإلجابة الصحيحة لألسة لة الموضةوعة, وبلةغ إجمةالي عةدد أسة لة االختبةار أربًعةا وعشةرين 

 .مفردة اختبارية, وضعت لقياس اثنتي عشرة مهارة من مهارات الكتابة الهجائية
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 تحكيم اختبار مهارات الكتابة الهجائية لتالميذ الصف الثالث االبتدائي: أ( 

مجموعةةة مةةن المتخصصةةين فةةي طرائةةق تعلةةيم اللغةةة العربيةةة؛  تةةم عةةر  االختبةةار علةةي
مناسةبة القطةع اإلمالئيةة الموضةوعة لقيةاس هةذو المهةارات, إلبداء رأيهم حةول االختبةار مةن حيةث 

ومةةدى مناسةةبة األسةة لة الموضةةوعة لقيةةاس هةةذو المهةةارات, والتحقةةق مةةن صةةحة البةةدائل االختباريةةة 
لصياغة اللغوية ألس لة االختبار, مع مراعةاة ة إضةافة الموضوعة لكل ساال, والت كد من سالمة ا

أو حةةذف أو تعةةديل مةةا يرونةةو مناسةةًبا لمزيةةد مةةن ضةةبت هةةذو القائمةةة, وقةةد أشةةار بعةةا المحكمةةين 
بكيفية تصحيت السةاال األول وهةو كتابةة التالميةذ للقطعةة اإلمالئيةة ومةا الدرجةة المخصصةة لهةذا 

ال عشر درجات, ويتم تصحيت القطع اإلمالئية بناء الساال؟ ويشير الباحث ب نو وضع لهذا السا 
على قواعد الرسم اإلمالئي المتعارف عليةو, حيةث يحتسةب كةل خطة  مةن أخطةاء التالميةذ بخصةم 
نصف درجة من الدرجة الكلية للسةاال, كمةا أشةار بعةا المحكمةين بة ن اختبةار الكتابةة الهجائيةة 

هةةذا الةةرأ ؛ ألن العبةةرة هنةةا فةةي طبيعةةة ال يصةةلت معةةو اختبةةار موضةةوعي؛ والباحةةث ال يتفةةق مةةع 
االختبار هي نوعية المهارات المختارة, وجميةع المهةارات التةي تةم اختيارهةا فةي هةذا االختبةار هةي 
من المهارات األساسية التي يصلت فيها اختبار كتابي وموضةوعي فةي الوقةت نفسةو, والباحةث قةد 

ميةذ القطةع اللغويةة إمالئًيةا, واألسة لة جمع بين النمطين, حيةث خصةل السةاال األول لكتابةة التال
 التالية تقيس المهارات النوعية في االختبار.

 ضبط اختبار مهارات الكتابة الهجائية لتالميذ الصف الثالث االبتدائي: ( 

لضبت اختبار مهارات الكتابة الهجائية لتالميذ الصف الثالث االبتدائي تم تطبيق هذا 
وتلميذة من تالميذ الصف الثالث االبتدائي بمدرسة اإلصالم االختبار على أربعين تلميًذا 

 2015الزراعي التابعة إلدارة بنها التعليمية, وذلك يوم االثنين الموافق الثاني من نوفمبر سنة 
 هة, وذلك لحسا  ما يلي:  1437ميالدية, الموافق العشرون من شهر المحرم سنة 
ًالهععئي ًلمالميذًالصفًالثعلثًا بمدائي:ًًًًأو ا:ًمحديدًزمنًاخمبعرًمهعراتًالةمعب ً

تم حسا  زمن االختبار من خالل حسا  متوست الزمن الذ  استغرقو الطال  الخمسة 
األسرع أداًء في اإلجابة عن االختبار, والخمسة طال  األبط ل وتم حسا  متوست المستغرد 
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ًععملًالسهول ًوالصعوب ً خمبعرًمهعراتًالةمعب ًالهععئي :ًثعنًيع:ًحسعبًم

للتحقق من سهولة وصعوبة مفردات اختبار مهارات الكتابة الهجائية تم حصر التالميذ 
الذين أجابوا عن كل مفردة إجابة صحيحة أو أجابوا عنها إجابة خط , وقد تراوم معامل السهولة 

صعوبة, ومن ثم فإن األس لة المضمنة في  0,32إلى سهولة  0,75والصعوبة في االختبار بين 
 االختبار تقع في المستوى المقبول من حيث السهولة والصعوبة. 

ًثعلًثع:ًحسعبًمععملًال وةًالمميزي ً خمبعرًمهعراتًالةمعب ًالهععئي :

تم حسا  معامل القوة التمييزية الختبار مهارات الكتابة الهجائية من خالل المعادلة 
وهو معامل تمييز قو  يطم ن  0,77ذكرها, وقد بلغ معامل القوة التميزية لهذا االختبار  السابق

 علي القوة التمييزية لالختبار.
ًرابًعع:ًحسعبًمععملًثبعتًاخمبعرًمهعراتًالةمعب ًالهععئي :ً

تةةم حسةةا  معامةةل ثبةةات االختبةةار باسةةتخدام طريقةةة إعةةادة تطبيةةق االختبةةار بعةةد مضةةي 
من التطبيق األول, وتم ذلك يوم الثالثاء الموافق السابع عشر من نوفمبر سنة خمسة عشر يوًما 

هةةةة, وتةةةم حسةةةا  الثبةةةات مةةةن خةةةالل معامةةةل  1437م, الموافةةةق الخةةةامس مةةةن صةةةفر سةةةنة  2015
وهو معامةل ارتبةاط  0,82ارتباط لبيرسونل وقد بلغ معامل االرتباط بين التطبيقين األول والثاني 

 تبار مهارات الكتابة الهجائية.يشير إلي ثبات اخمرتفع 

دليل املعلم لتوظيف إسـرتاتيجية املسـرد اإلمالئـي لتنميـة مهـارات الـوعي الصـوتي والكتابـة          -5
 اهلجائية لتالميذ الصف الثالث االبتدائي:   

يستهدف هذا الدليل تدريب معلمي اللغة العربية في المرحلة االبتدائية على توفيف 
ئي لتنمية مهارات الوعي الصوتي والكتابة الهجائية لدى تالميذ الصف إستراتيجية المسرد اإلمال

الثالث االبتدائي, وقد تكون الدليل  من مقدمة  عامة, ثم توضيت األهداف العام لهذا الدليل, 
وتعري  المعلمين بإستراتيجية استراتيجية المسرد اإلمالئي من حيث مفهومها وطبيعتها, وأسسها 

ستراتيجية المسرد اإلمالئي بمهارات الوعي الصوتي ومهارات الكتابة الهجائية, العملية, وعالقة ا
ثم توضيت اإلجراءات العامة إلستراتيجية المسرد اإلمالئي, وأخيًرا اإلجراءات التنفيذية لهذو 
اإلستراتيجية لتنمية مهارات الوعي الصوتي والكتابة الهجائية لدى تالميذ الصف الثالث 

, ف رة ة فنم ى: يةل  ف فلفشبل ف ملرن تكون الدليل من ثال  وحدات هي:  وقد, االبتدائي
, وضمت كل وحدة ثالثة دروس مف رة ة ف الب ال : ف  ة  مال, مف رة ة ف البني :  بدفل يرمي 
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أ  تضمن الدليل تسعة دروس, وتم تطبيق هذو الدروس في الفصل الدراسي الثاني من العام 
 ة.ميالدي 2016 -2015الدراسي 

التطبيق القبلي الختبار مهـارات الـوعي الصـوتي والكتابـة اهلجائيـة لتالميـذ الصـف الثالـث          -6
 االبتدائي:  

تم اختيار مدرستين من مدارس إدارة بنها التعليمية وهما: مدرسة ابن خلدون االبتدائية 
عة وتمثل المجموعة الضابطة ومدرسة عمرو بن العاص االبتدائية المشتركة وتمثل المجمو 

التجريبية, حيث طبق اختبار مهارات الوعي الصوتي والكتابة الهجائية تالميذ المجموعة 
م, الموافق الخامس من  2016الضابطة يوم األحد الموافق الرابع عشر من شهر فبراير سنة 

هجرية, وطبق االختباران على تالميذ المجموعة التجريبية يوم  1437شهر جمادى األول سنة 
م , الموافق السادس من جمادى  2016موافق الخامس عشر من شهر فبراير سنة األثنين ال

 هة.  1437األول سنة 

 :ةــدراســي الــوعتــؤ جممــافــن تكــقق مــالتح -7

للتحقق من تكافا مجموعتي الدراسة: الضابطة والتجريبية تم تطبيق اختبار مهارات 
من تالميذ الصف الثالث االبتدائي بمدرسة ابن  الوعي الصوتي والكتابة الهجائية على مجموعة

خلدون االبتدائية بوصفها المجموعة الضابطة وتالميذ مدرسة عمرو بن العاص االبتدائية 
( تلميَذا وتلميذة بواقع 84المشتركة بوصفها المجموعة التجريبية, وقد بلغ إجمالي عينة البحث )

يذفا في المجموعة التجريبية, وأسفرت نتائج ( تلم42( تلميَذا في المجموعة الضابطة, و)42)
 الدراسة في كال االختبارين عما يلي:  

 (1جدول )

 عتائج اختبار )ت( للفرق بم متوسطي درجات تالميذ الصف الثالث االبتدائي م التطبيق القبلي 
 للمجموعة التجريبية والضابطة م اختباري مهارات الوعي الصوتي والكتابة اهلجائية

 نييمة )ت( درجة احلرية االحنراف املعياري املتوسط العدد اجملموعة تباراالخ
مستوى 
 الداللة

 مهارات الوعي الصوتي
 الضابطة

84 
5.88 1.64 

 غري دالة 0.73 82
 1.63 6.14 التجريبية

 غري دالة 1.37 82 1.86 7.02 84 الضابطة مهارات الكتابة اهلجائية
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 نييمة )ت( درجة احلرية االحنراف املعياري املتوسط العدد اجملموعة تباراالخ
مستوى 
 الداللة

 2.01 7.60 التجريبية

من خالل الجدول السابق يتضت عدم وجود فرد بين متوسطي درجات تالميذ 
المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في اختبار  مهارات الوعي الصوتي وكذلك في اختبار 

, بينما 0,73مهارات الكتابة الهجائية, حيث بلغت قيمة )ت( في اختبار مهارات الوعي الصوتي 
وكلها غير دالة إحصائًيا عند مستوى  1,37هارات الكتابة الهجائية كانت قيمتها في اختبار م

 ؛ مما يشير إلى تكافا مجموعتي الدراسة.0,05

 تطبيق إسرتاتيجية املسرد اإلمالئي على تالميذ اجملموعة التجريبية:    -8
تم تطبيق إستراتيجية المسرد اإلمالئي لتنمية مهارات الوعي الصوتي والكتابة الهجائية 

ى تالميذ الصف الثالث االبتدائي بمدرسة عمرو بن العاص االبتدائية المشتركة التابعة إلدارة عل
بناء التعليمية, وذلك يوم الثالثاء الموافق السادس عشر من شهر فبراير الموافق السابع من شهر 

 هة, وقد استمر التطبيق شهرين ونصف بواقع أربع حصل أسبوعًيا. 1437جمادى األول سنة 

 التطبيق البعدي الختباري الدراسة:   -9

تم التطبيق البعد  على مجموعتي الدراسة الضابطة والتجريبية وذلك يوم األربعاء 
من رجب سنة  21 – 20ميالدية الموافقان  2016/  4/  28 – 27والخميس الموافقان 

 هة.   1437

ن تطبيق إستراتيجية المسرد اإلمالئي لتنمية مهارات الوعي الصوتي بعد االنتهاء م
 والكتابة الهجائية على تالميذ الصف الثالث االبتدائي, فقد أسفرت نتائجها عن االتي: 

فاعلية إسرتاتيجية املسرد اإلمالئي م تنمية مهارات الوعي الصوتي ككل لـدى تالميـذ الصـف     -1
 الثالث االبتدائي:  

  األول على وجود فرد ذ  داللة إحصائية بةين متوسةطي درجةات التطبيةق ينل الفر 
لتالميةةةذ الصةةةف  0,05القبلةةةي والبعةةةد  فةةةي اختبةةةار مهةةةارات الةةةوعي الصةةةوتي ككةةةل عنةةةد مسةةةتوى 

وللتحقق من صحة الفر  السابق الثالث االبتدائي لصالت التطبيق البعد  للمجموعة التجريبية؛ 
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  الفةةةرد بةةين متوسةةطي أداء تالميةةةذ المجموعةةة الضةةةابطة قةةام الباحةةث بحسةةةا  قيمةةة )ت( لحسةةا
, وتم ذلك من خةالل حزمةة البةرامج والمجموعة التجريبية في اختبار مهارات الوعي الصوتي ككل

 , والجدول التالي يوضت ذلك: SPSS, v. 23اإلحصائية 
 (2جدول )

 عتائج اختبار )ت( للفرق بم متوسطي درجات تالميذ اجملموعة الضابطة
 التجريبية م التطبيق البعدي الختبار مهارات الوعي الصوتي ككلو 

 نييمة )ت( درجة احلرية االحنراف املعياري املتوسط العدد اجملموعة
مستوى 
 الداللة

 مربع إيتا

 الضابطة
84 

5.88 1.64 
82 58.95 0.01 0.97 

 2.83 35.71 التجريبية

سرد اإلمالئي قام الباحث بحسا  مربع إيتةا ولمزيد من التحقق من فاعلية إستراتيجية الم
والةةةذ  يسةةةمى أحيانةةةًا بنسةةةبة االرتبةةةاط بةةةين العينةةةات موضةةةع لحسةةةا  حجةةةم التةةة ثير لحسةةةتراتيجية, 

 البحث. 
مةةن خةةالل قةةراءة الجةةدول السةةابق يتضةةت فاعليةةة إسةةتراتيجية المسةةرد اإلمالئةةي فةةي تنميةةة 

بتةةدائي, حيةةث كشةةفت النتةةائج وجةةود مهةةارات الةةوعي الصةةوتي ككةةل لةةدى تالميةةذ الصةةف الثالةةث اال
بين متوسطي أداء تالميذ المجموعةة الضةابطة والتجريبيةة 0,001فرد دال إحصائًيا عند مستوى 

 0,97في التطبيق البعةد  لالختبةار لصةالت المجموعةة التجريبيةة, وبلةغ حجةم تة ثير اإلسةتراتيجية 
مالئةةي فةةي تنميةةة مهةةارات الةةوعي وهةةو حجةةم تةة ثير مرتفةةع يةةدل علةةى فاعليةةة إسةةتراتيجية المسةةرد اإل

ونتيجةة دراسةة رشةا عثمةان  ,(Bolduc, 2009)الصةوتي, وتتسةق هةذو النتيجةة مةع نتيجةة دراسةة 
ميالديةةة, كمةةةا 2014ودراسةةةة سةةهام الشةةيباني سةةنة  (Radwan, 2010), ودراسةةة 2009سةةنة 

لصةوتي يعةد تتسق هذو النتيجة مع ما ورد من إطار نظر  في الدراسة الحالية, حيث إن الوعي ا
من المهةارات الحيويةة والحاسةمة لةدى التالميةذ فةي اكتسةا  آليةات القةراءة والكتابةة؛ ألنةو يزيةد مةن 
وعي التالميذ بمعرفة بنية الصوت في الكلمة, كما أنو يتضمن تدريبهم على تحليةل الكلمةات إلةى 

األبجديةة وتطةوير  عناصرها األولية, والتمييز بين األشكال العامة للوعي الصوتي, وفهةم المبةادك
 معرفتهم بها من تمييز أشكال الحروف وعالقتها بغيرها من الحروف األخرى.

 مهفسل ف ببةي ف ن يا  ف سببق  كمب يل : 
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  تسمت للتالميذ أن أن إستراتيجية المسرد اإلمالئي من إستراتيجيات التعلم التفاعلية التي
لى الوعي ب صوات اللغة ومقاطعها, يكونوا نشطين مت ملين لعملية تعلمهم, مع تدريبهم ع

 والتمييز بين بعا الظواهر الصوتية مثل النبر والتنغيم.

  تستهدف إستراتيجية المسرد اإلمالئي تعليم اللغة للتالميذ بشكل تكاملي, حيث يتم الدمج
فيها بين القراءة والكتابةل واالستماع والتحد  من خالل التفاعل االجتماعي بين التالميذ 

البعا, وبين التالميذ ومعلميهم, وما يتطلبو هذا التفاعل من الوعي باللغة  بعضهم
الشفهية وما تتضمنو من أصوات ومقاطع, والوعي بطبيعة التمايز بين كل وحدة صوتية 
وأخرى, وتدريب التالميذ أن االختالف بين هذو الوحدات ياد  بطبيعة الحال إلى 

إلستراتيجيات التي تهتم بصحة الرسم اإلمالئي اختالف دالالتها, فضاًل على أنها من ا
 واتباع القواعد النحوية الصحيحة

  تتضمن اإلستراتيجية في إحدى مراحلها االستماع إلى بعا القطع اللغوية, وهذو
المرحلة تتطلب من التالميذ االنتباو الشديد للقطعة الممالة, وما تستتبعو من التمييز 

غرى في اللغة العربية, والتمييز بين المقاطع الصوتية السمعي, والوعي بالثنائيات الص
 المختلفة.

  تدريب التالميذ على الوعي بطبيعة األصوات اللغوية, وت ثير هذو األصوات في اختالف
المعنى, ومنها مهارات التمييز السمعي وتحديد إيقاع الكلمات والجمل, وتمييز مهارات 

 .يحملو كل منهما من معنىالنبر والتنغيم الواردة في المسموع وما 

  عي طبيعة األنشطة الصوتية المضمنة في اإلستراتيجية أسهمت في تنمية مهارات الو
 الصوتي لدى تالميذ الصف الثالث االبتدائي.

فاعلية إسرتاتيجية املسرد اإلمالئي م تنميـة مهـارات الـوعي الصـوتي الفرعيـة لـدى تالميـذ         -2
 الصف الثالث االبتدائي:  

  الثاني على وجود فرد ذ  داللة إحصائية بين متوسةطي درجةات التطبيةق ينل الفر 
لتالميةذ   0,05القبلي والبعد  في كل مهارة فرعية الختبار مهارات الوعي الصوتي عند مستوى 

الصةةف الثالةةث االبتةةدائي لصةةالت التطبيةةق البعةةد  للمجموعةةة التجريبيةةة؛ وللتحقةةق مةةن صةةحة هةةذا 
مةةةة )ت( لحسةةةا  الفةةةرد بةةةين متوسةةةطي أداء تالميةةةذ المجموعةةةة ام الباحةةةث بحسةةةا  قيالفةةةر  قةةة
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الضابطة والمجموعة التجريبية في اختبار مهارات الوعي الصوتي في كل مهارة رئيسة كةل علةى 
 والجدول التالي يوضت ذلك: , حدة

 (3جدول )

 عتائج اختبار )ت( للفرق بم متوسطي درجات تالميذ اجملموعة الضابطة
 طبيق البعدي ملهارات الوعي الصوتي الرئيسةوالتجريبية م الت 

 املتوسط العدد اجملموعة املهارة
االحنراف 
 املعياري

 نييمة )ت( درجة احلرية
مستوى 
 الداللة

 مربع إيتا

مهــــارات اإليقــــاع 
 الصوتي

 الضابطة
84 

1.57 1.19 
82 44.07 0.01 0.96 

 0.87 11.64 التجريبية

ــة  ــارات املعاجلـ مهـ
 الصوتية

 طةالضاب
84 

2.92 1.42 
82 53.14 0.01 0.97 

 0.65 15.76 التجريبية

ــة  ــارات املعاجلـ مهـ
 اهلجائية

 الضابطة
84 

1.64 0.87 
82 46.10 0.01 0.96 

 0.69 9.61 التجريبية

ــة   ــارات معاجلـ مهـ
 املعنى

 الضابطة
84 

1.30 0.86 
82 45.82 0.01 0.96 

 0.82 9.76 التجريبية

دول السةةةابق يتضةةةت فاعليةةةة إسةةةتراتيجية المسةةةرد اإلمالئةةةي فةةةي تنميةةةة مهةةةارات بقةةةراءة الجةةة
الوعي الصوتي الرئيسة لدى تالميذ الصف الثالث االبتدائي, حيث كشفت النتائج وجود فرد دال 

بةةةين متوسةةةطي أداء تالميةةةذ المجموعةةةة الضةةةابطة والتجريبيةةةة فةةةي 0,001إحصةةةائًيا عنةةةد مسةةةتوى 
ي الصوتي الرئيسة وهي: مهارة اإليقةاع الصةوتي, ومهةارة المعالجةة التطبيق البعد  لمهارات الوع

الصوتية, ومهارة المعالجة الهجائية, ومهارة معالجة المعنى جميعها لصالت المجموعةة التجريبيةة, 
وهةةو حجةةم تةة ثير مرتفةةع يةةدل علةةى فاعليةةة  0,97 - 0,96وتةةراوم حجةةم تةة ثير اإلسةةتراتيجية بةةين 

فةةي تنميةةة مهةةارات الةةوعي الصةةوتي, وتتسةةق هةةذو النتيجةةة مةةع نتيجةةة  إسةةتراتيجية المسةةرد اإلمالئةةي
 ,(Cardona, 2013), ودراسةةة 2011, ودراسةةة محمةةود سةةنة 2009دراسةةة رشةةا عثمةةان سةةنة 

, كمةةا تتسةةق هةةذو النتيجةةة مةةع مةةا ورد مةةن أدبيةةات تربويةةة فةةي 2014سةةهام الشةةيباني سةةنة ودراسةةة 
ي فةةي القةةراءة والتهج ةةة خاصةةة عنةةد الةةربت بةةين أثةةر إيجةةابلةةو الدراسةةة الحاليةةة, فةةالوعي الصةةوتي 

وتبةةرز العالقةةة بةةين القةةدرة القرائيةةة والةةوعي , الوحةةدات الصةةوتية والرمةةوز التةةي تمثةةل هةةذو الوحةةدات
الصوتي على أنها عالقة سببية ثنائية االتجاول فالوعي الصوتي قد يكون أحد المتطلبات السابقة 
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ميذ بالبنية الصوتية للكلمة, وعالقة هذو البنية بقطبيهةا وكذلك الربت بين وعي التالللنمو القرائيل 
 الداللة والهجاء. –إن صت التعبير  –

 مهفسل ف ببةي ف ن يا  ف سببق  كمب يل :
  الةةربت بةةين مهةةارات الةةوعي الصةةوتي المختلفةةة وهةةي مهةةارات اإليقةةاع الصةةوتي والخاصةةة

التالعةةب ب صةةوات اللغةةة مةةن بةةاألوزان وطريقةةة األداء, والمهةةارات الصةةوتية والتةةي تتعلةةق ب
الحةةذف واإلبةةدال واالسةةتبدال واإلضةةافة, وعالقةةة هةةذو المهةةارات بمهةةارات الكتابةةة الهجائيةةة 

 الصحيحة, فضاًل عن ت ثير المهارات السابقة باختالف المعاني والدالالت.  

  تركيةةةةز إجةةةةراءات اإلسةةةةتراتيجية علةةةةى اسةةةةتماع تالميةةةةذ الصةةةةف الثالةةةةث االبتةةةةدائي للقطةةةةع
ة, وما تتطلبو هةذو العمليةة مةن حسةن االنتبةاو والتركيةز لاللتقةاط الصةوات اللغويةة اإلمالئي

 والتمييز بينها.

  تبةةادل ملحوفةةاتهم المختلفةةة داخةةل تةةدريب التالميةةذ علةةى التشةةار  والتعةةاون فيمةةا بيةةنهم, و
 .  المجموعة؛ لبناء نسخة جديدة من النل المسموع

  ومقارنتو بمنتجات زمالئهةم وتحديةد األخطةاء تدريب التالميذ على تحليل منتجهم الكتابي
 اللغوية والنحوية واإلمالئية واألسلوبية التي ارتكبوها في أثناء الكتابة.   

  تعويةةد التالميةةذ علةةى تصةةويب أخطةةاءهم ب نفسةةهم والحكةةم علةةى أداءهةةم بنةةاًء علةةى مةةا تةةم
   اكتشافو من أخطاء, وإعادة كتابة القطعة اإلمالئية مرة أخرى دون أخطاء.

  طبيعةةة األنشةةطة اإلثرائيةةة المتنوعةةة التةةي تةةدر  التالميةةذ علةةى تمييةةز اإليقاعةةات الصةةوتية
فةةي الةةنل المملةةى, والتالعةةب ب صةةوات اللغةةة والتبةةديل بينهةةا؛ لبنةةاء كلمةةات جديةةدة تحمةةل 
معاٍن مختلفة, كذلك األنشطة المرتبطة برسم الكلمات رسًم إمالئًيا صحيًحا فةي ضةوء مةا 

 للغة.اصطلت عليو أهل ا

فاعليـة إسـرتاتيجية املســرد اإلمالئـي م تنميـة مهــارات الكتابـة اهلجائيـة ككــل لـدى تالميــذ         -3
 الصف الثالث االبتدائي:  

وجود فرد ذ  داللة إحصائية بين متوسطي درجات التطبيةق ينل الفر  الثالث على 
لتالميةةذ الصةةف   0,05القبلةةي والبعةةد  فةةي اختبةةار مهةةارات الكتابةةة الهجائيةةة ككةةل عنةةد مسةةتوى 

الثالةةث االبتةةدائي لصةةالت التطبيةةق البعةةد  للمجموعةةة التجريبيةةة؛ وللتحقةةق مةةن صةةحة هةةذا الفةةر  
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ام الباحةةث بحسةةةا  قيمةةة )ت( لحسةةا  الفةةةرد بةةين متوسةةطي أداء تالميةةةذ المجموعةةة الضةةةابطة قةة
 : والجدول التالي يوضت ذلك, والمجموعة التجريبية في اختبار مهارات الكتابة الهجائية ككل

 (4جدول )

 عتائج اختبار )ت( للفرق بم متوسطي درجات تالميذ اجملموعة الضابطة
 والتجريبية م التطبيق البعدي الختبار مهارات الكتابة اهلجائية ككل 

 نييمة )ت( درجة احلرية االحنراف املعياري املتوسط العدد اجملموعة
مستوى 
 الداللة

 مربع إيتا

 الضابطة
84 

12.95 2.56 
82 51.20 0.01 0.96 

 1.99 38.64 التجريبية

من خالل الجدول السابق يتضت فاعلية إستراتيجية المسرد اإلمالئي في تنمية مهارات 
الكتابة الهجائية ككل, حيث أسفرت نتيجة الدراسة عن وجود فرد دال إحصائًيا بين متوسطي 

في اختبار مهارات  0,01ستوى درجات تالميذ المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية عند م
الكتابة الهجائية في التطبيق البعد  لصالت المجموعة التجريبية, وقد بلغ حجم ت ثير 

وهو حجم ت ثير مرتفع بدل على فاعلية اإلستراتيجية, وتتفق هذو النتيجة مع  0,96اإلستراتيجية 
العرنوسي ومجول سنة , ودراسة  2012العزاو  سنة ودراسة  (Al-Sibai, 2008)نتائج دراسة 

ميالدية, كما تتسق هذو النتيجة مع ما ورد من إطار نظر , حيث إن إستراتيجية المسرد  2013
تستهدف إستراتيجية المسرد اإلمالئي تسهم بدرجة كبيرة في تعليم اللغة بشكل تكاملي, حيث 

المعنى من جهة  اإلمالء الربت الفعال بين مهارات االستماع من جهة, ومهارات الكتابة وبناء
ثانية, مع الحرص الشديد على رسم الكلمات والجمل في ضوء القواعد اللغوية المتبعة, مع 
مراعاة القواعد النحوية, فالتالميذ يتدربون على التمييز السمعي وتعرف الكلمات المسموعة, 

النل من جديد؛  وتحديد داللتها المعجمية والسياقية, ثم استخدام الكلمات المفتاحية إلعادة بناء
بناء على ما تم فهمو, كما تعين هذو االستراتيجية التالميذ على تنظيم ما لديهم من معلومات 

 لبناء النل المملى من جديد.
 مهفسل ف ببةي ف ن يا  ف سببق   لى ف نير فآلت : 

  تركيز إستراتيجية المسرد اإلمالئي على مدخل عمليات الكتابة )التخطيت للكتابة, عملية 
 اإلنشاء, عملية المراجعة والتنقيت( أكثر من تركيزها على مدخل المنتج النهائي.
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  تةةدريب التالميةةذ علةةى ت مةةل ذواتهةةم ومةةراقبتهم لهةةا فةةي أثنةةاء كتابةةة القطةةع اإلمالئيةةة, مةةع
تةةةدريبهم أحكةةةام موضةةةوعية علةةةةى مسةةةتوى أداءهةةةم الكتةةةابي بنةةةةاء علةةةى معةةةايير الصةةةةوا  

 اللغو .

 دة بناء المعنى العام للقطعة اإلمالئية اتكاًء على معارفهم السابقة معاونة التالميذ في إعا
Prior Knowledge .حول القطعة اإلمالئية 

  إتاحة الفرصة أمام التالميذ للتشار  وتبادل الخبةرات فةي المكتةو , واستكشةاف األخطةاء
 اإلمالئية وتصويبها ب نفسهم.

 يكتبونةةو باعتبةةار أن الكتابةةة عامةةة  تةةدريبهم علةةى الةةربت الجيةةد بةةين مةةا يسةةمعونو وبةةين مةةا
 واإلمالء خاصة هي إعادة تمثيل الكالم المنطود في شكل خطي.

فاعلية إسرتاتيجية املسرد اإلمالئي م تنمية املهارات الفرعية للكتابة اهلجائيـة لـدى تالميـذ     -4
 الصف الثالث االبتدائي:

وسةطي درجةات التطبيةق ينل الفر  الرابع على وجود فرد ذ  داللة إحصةائية بةين مت
لتالميةةذ  0,05القبلةةي والبعةةد  لكةةل مهةةارة فرعيةةة الختبةةار مهةةارات الكتابةةة الهجائيةةة عنةةد مسةةتوى 

الصةةف األول اإلعةةداد  لصةةالت التطبيةةق البعةةد  للمجموعةةة التجريبيةةة؛ وللتحقةةق مةةن صةةحة هةةذا 
موعةةةة ام الباحةةةث بحسةةةا  قيمةةةة )ت( لحسةةةا  الفةةةرد بةةةين متوسةةةطي أداء تالميةةةذ المجالفةةةر  قةةة

الضابطة والمجموعة التجريبية في اختبار مهارات الكتابة الهجائية في كل مهارة فرعية كةل علةى 
 والجدول التالي يوضت ذلك: , حدة

 (5جدول )
 عتائج اختبار )ت( للفرق بم متوسطي درجات تالميذ اجملموعة الضابطة

 كتابة اهلجائيةوالتجريبية م التطبيق البعدي م املهارات الفرعية الختبار ال 

 املتوسط العدد اجملموعة املهارة
االحنراف 
 املعياري

درجة 
 احلرية

 نييمة )ت(
مستوى 
 الداللة

 مربع إيتا

الكلمات واجلمل  يكتب
 كتابة صحيحة

 الضابطة
84 

9.21 2.43 
82 18.88 0.01 0.83 

 1.53 17.59 التجريبية

يرسم اهلمزة املتوسطة 
 رمًسا صحيًحا

 الضابطة
84 

0.35 0.48 
82 18.49 0.01 0.80 

 0.26 1.92 التجريبية

 0.85 0.01 22.38 82 0.39 0.19 84 الضابطةيكتب اهلمزة م أول 
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 املتوسط العدد اجملموعة املهارة
االحنراف 
 املعياري

درجة 
 احلرية

 نييمة )ت(
مستوى 
 الداللة

 مربع إيتا

 0.29 1.90 التجريبية صحيًحا كتابةالكلمة  

يرسم  اهلمزة املتطرفة 
 رمًسا صحيًحا

 الضابطة
84 

0.38 0.49 
82 16.45 0.01 0.76 

 0.32 1.88 التجريبية

مييز بم  األلف اللَّينة 
فـي األمساء واألفعال 

 واحلروف

 الضابطة

84 

0.19 0.39 
82 23.70 0.01 0.87 

 0.26 1.92 التجريبية

مييز بم همزتي القطع 
 والوصل

 الضابطة
84 

0.33 0.47 
82 21.23 0.01 0.84 

 0.15 1.97 التجريبية
مييز بم األصوات اليت 

 وال تكتب تنطق
 الضابطة

84 
0.45 0.50 

82 16.88 0.01 0.77 
 0.26 1.92 التجريبية

مييز بم احلركات 
 القصرية والطويلة

 الضابطة
84 

0.30 0.46 
82 18.65 0.01 0.80 

 0.29 1.90 التجريبية
حيدد احلروف الزائدة م 

 الكلمة
 الضابطة

84 
0.33 0.47 

82 15.98 0.01 0.75 
 0.37 1.83 ريبيةالتج

 مييز بم التاء واهلاء
 الضابطة

84 
0.40 0.49 

82 16.07 0.01 0.75 
 0.37 1.88 التجريبية

يوظف عالمات الرتنييم 
 بشكل صحيح

 الضابطة
84 

0.40 0.49 
82 16.79 0.01 0.77 

 0.29 1.90 التجريبية

مييز أعواع التَّنوين 
 املختلفة

 الضابطة

84 

0.38 0.49 
82 20.06 0.01 0.83 

 0.15 1.97 التجريبية

يتضت من خالل الجدول السابق فاعلية إستراتيجية المسرد اإلمالئي في تنمية مهارات 
الكتابة الهجائية الفرعية لتالميذ الصف الثالث االبتدائي, حيث أفهرت النتائج وجود فرد ذ  

جموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالميذ الم
 0,75, وقد تراوم حجم الت ثير مت بين 0,01المهارات النوعية للكتابة الهجائية عند مستوى 

وهو حجم ت ثير مرتفع ياكد فاعلية اإلستراتيجية في تنمية مهارات الكتابة الهجائية,  0,85إلى 
العزاو  ودراسة  (Al-Sibai, 2008)راسة وتتفق هذو النتيجة مع نتائج بعا الدراسات ومنها د

ميالدية, كما تتفق مع ما ورد من إطار  2013, ودراسة العرنوسي ومجول سنة  2012سنة 
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نظر  للدراسة الحالية, حيث إن هذو اإلستراتيجية تعين التالميذ على الكتابة الهجائية كتابة 
خالل ما لديهم من معارف  تدريبهم علي إعادة بناء النل المسموع منصحيحة, فضاًل عن 

وخبرات سابقة, كما أنها تسهم في معاونة الطال  على تصحيت األخطاء النحوية واإلمالئية 
واألسلوبية في أثناء عملية الكتابة, وعطًفا على ما سبق فإنها تدر  التالميذ على مهارات الميتا 

 ي التنظيم الذاتي, والمراقبة الذاتيةمعرفية أو مهارات التفكير في التفكير, والوعي بو مع القدرة عل
 في أثناء الكتابة.

  مهفسل ف ببةي ف ن يا  ف سببق   لى ف نير فآلت :  
  تشجيع التالميذ على نشاطو وكفاءتو الذاتية في تعليم نفسو بنفسو, ومن تبادل خبراتو

 مع زمالئو داخل قاعة الدرس. 

 ارفهم السابقة حول النل اللغو  إتاحة الفرصة للتالميذ في استحضار معلوماتهم ومع
 الذ  سيكتبو التالميذ, مع بناء مخططات عقلية أو أطر معرفية حول هذا الموضوع.

  مشاركة التالميذ لما كتبوو وتبادلهم الرأ  فيو, وهذا بال شك ياثر في تصويب التالميذ
 و .ألخطائهم, مع تنقيحهم ألفكارهم بما يحقق مزيًدا من العمق في الموضوع المكت

  تدريب التالميذ على التحليل والمقارنة بين أعمالهم الكتابية واعمال زمالئهم, وحكمهم
 على انفسهم وعلى اآلخرين في ضوء معايير السالمة اللغوية.

  إتاحة الفرصة للتالميذ إلعادة بناء المعنى من جديد, بناًء على ما تبادلوو مع زمالئهم
 من معلومات ومعارف وأفكار.

 نشطة المضمنة في اإلستراتيجية والتي تسعى لتدريب التالميذ على بعا تنوع األ
الجوانب اإلمالئية من قبيل: التمييز بين الهمزات )القطع, والوصل(, وكتابتها في أول 
الكلمة ووسطها ونهايتها, وكذلك التمييز بين الحركات الطويلة والقصيرة,, وبين التاء 

          والهاء, وأنواع التنوين المختلفة.

حتديد عوع العالنيـة بـم تنميـة مهـارات الـوعي الصـوتي ومهـارات الكتابـة اهلجائيـة لتالميـذ            -5
 الصف الثالث االبتدائي:  

ينل الفر  الخامس على وجود عالقة ارتباطية بين مهارات الوعي الصوتي ومهارات 
ها الفر  تم حسا   الكتابة الهجائية لدى تالميذ الصف الثالث االبتدائي؛ وللتحقق من صحة

معامل االرتباط لبيرسون؛ للكشف عن العالقة القائمة بين مهارات الوعي الصوتي, وبين مهارات 
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الكتابة الهجائية لدى تالميذ الصف الثالث االبتدائي, وقد كشفت نتائج العالقة عن وجود عالقة 
وقد بلغت قيمة معامل  ارتباطية موجبة بين مهارات الوعي الصوتي ومهارات الكتابة الهجائية,

يدل على الرابطة العضوية بين  0,01وهو معامل ارتباط دال عند مستوى  0,97االرتباط 
 مهارات الوعي الصوتي ومهارات الكتابة الهجائية.

  مهفسل ف ببةي ف ن يا  ف سببق  كمب يل :  
 قوم على تنمية لكون إستراتيجية المسرد اإلمالئي من إستراتيجيات التعلم التكاملية التي ت

العديد من فنون اللغة ومهاراتها ومنها: مهارات االستماع, والقراءة الجهرية, والكتابة, 
 والتحد .

  اشتمال اإلستراتيجية على العديد من المراحل التدريسية والتعلمية التي تنمي مهارات
 الوعي الصوتي ومهارات الكتابة عامة والكتابة الهجائية خاصة.

  اتيجية على العديد من األنشطة التي تستثير مهارات الوعي الصوتي اشتمال اإلستر
 باعتبارها البوابة األساسية الكتسا  مهارات الكتابة الهجائية بشكل دقيق. 

  تقديم مجموعة من المنظمات الرسومية التي توضت طبيعة العالقة القائمة بين مهارات
 ر أنهما وجهان للكلمة في اللغة.   الوعي الصوتي ومهارات الكتابة الهجائية على اعتبا

في ضوء النتيجة السابقة يعدل الباحث فر  هذو الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية 
بين مهارات الوعي الصوتي ومهارات الكتابة الهجائية لدى تالميذ 0,01موجبة عند مستوى 

يجية المسرد اإلمالئي الصف الثالث االبتدائي, ومن ثم فإن هذو الدراسة قد أكدت فاعلية إسترات
 في تنمية مهارات الوعي الصوتي والكتابة الهجائية لدى تالميذ الصف الثالث االبتدائي.

 استناًدا إلى نتائج الدراسة السابقة يمكن للباحث التوصية بما يلي:
 ي مناهج تعليم اللغة العربية ضرورة تضمين مهارات الوعي الصوتي والكتابة الهجائية ف

 بالمرحلة االبتدائية, وعدم الفصل بينهما.

  ضرورة تدريب معلمي اللغة العربية على اإلجراءات التفصيلية إلستراتيجية المسرد
 اإلمالئي.

  السعي نحو تحقيق التكامل بين فنون اللغة ومهاراتها وفروعها؛ ألن اللغة كل متكامل ال
 يجوز الفصل بينها.
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  ة إكسا  التالميذ في الصفوف الثالثة األولى من المرحلة االبتدائية من آليات ضرور
 القراءة والكتابة؛ ألنها تمثل المهارات األساسية التي تبنى عليها مهارات اللغة األخرى.

  ضرورة إتاحة الفرصة أمام التالميذ الستحضار معارفهم وخبراتهم السابقة, وإشعارو ب ن
 يمة كبيرة في تعلمو للمعارف والمعلومات الجديدة.هذو المعلومات ذات ق

 .تدريب التالميذ على أن يكونوا نشطين وفاعلين في تعليم أنفسهم ب نفسهم 

  ,ضرورة تدريب التالميذ منذ نعومة أفافرهم على التعاون والتشار  وتبادل اآلراء والنقد
 والحكم على أدائهم في ضوء محكات ومعايير محددة.

في ضوء نتائج الدراسة وتوصياتها يقترم الباحث مجموعة من المشاريع البحثية التي 
 يمكن تنفيذها في هذا المجال وهي كاآلتي:  

  دراسة تنباية للعالقة بين مهارات الوعي الصوتي ومهارات الكتابة الهجائية للتالميذ
 والطال  بمراحل التعليم العام. 

 ستراتيجية المسرد اإلمالئي في تنمية مهارات المهارات الشفهية وإنتاج الداللة فاعلية إ
 المواز    لدى طال  المرحلة الثانوية.

  فاعلية إستراتيجية المسرد اإلمالئي في تنمية مهارات االستماع لدى تالميذ المرحلة
 االبتدائية.

  باستخدام إستراتيجية المسرد تنمية مهارات القراءة الجهرية لتالميذ المرحلة اإلعدادية
 اإلمالئي.

  فاعلية إستراتيجية المسرد اإلمالئي في عالج صعوبات القراءة الجهرية لدى تالميذ
 المرحلة االبتدائية.

  فاعلية إستراتيجية المسرد اإلمالئي في تنمية مهارات الكتابة التعبيرية لتالميذ المرحلة
 اإلعدادية.

 مالئي في عالج األخطاء النحوية الشائعة لدى التالميذ فاعلية إستراتيجية المسرد اإل
 بمراحل التعليم العام.

  فاعلية إستراتيجية المسرد اإلمالئي في تنمية المهارات األسلوبية, ومهارات الكتابة
 التعبيرية لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية.
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 أواًل: املراجع العربية:  
  مق م  ف ن خل من. ف ازء (. 2006محمد بن محمد )ابن خلدونل عبد الرحمن بن

 ل تحقيق علي عبد الواحد وافيل القاهرة: الهي ة المصرية العامة للكتا .ف الب ي

 ( 2013أبو سكينةل نادية.) من معالج  فاعلية استخدام استراتيجية التغذية الفورية
مال   .النصوص الحاسوبي لعالج األخطاء اإلمالئية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية

(ل 1(ل ج )43ل رابطة التربويين العر , ع )ف نفس ديفسبل  لبي  ف  ف  لبي  م لم
177- 234. 

 ( 2006أبو منديلل أيمن عبد ربو .) لعا  الحاسو  في تدريس بعا أفاعلية استخدام
. رسالة ماجستير )غير منشورة(ل بة على تحصيل طلبة الصف الثامن بغزةقواعد الكتا

 كلية التربيةل الجامعة اإلسالمية بغزة. 

 (  أثر برنامج تدريبي معرفي في تنمية مهارات الوعي 2009بابليل جميل شري .)
الصوتي على سرعة القراءة واالستيعا  القرائي لدى طلبة صعوبات التعلم في المرحلة 

سية بدولة قطر. رسالة دكتوراو )غير منشورة(ل كلية الدراسات التربوية والنفسية األسا
 العليال جامعة عمان العربية للدراسات العليا. 

 ( 2005البجةل عبد الفتام حسن .)أسبسيبل ت يهس مابيفل ف لغ  ف علبي  مآدف اب .
 اإلمارات العربية المتحدة: دار الكتا  الجامعي.  –العين 

  األخطاء اإلمالئية الشائعة لدى طالبات الصف الثالث (. 2009فهد عبد الكريم )البكرل
مال  جبمع  ف مبم ميم   ن سعرد ف سامي  (ف علرم . المتوست: تشخيصها وأسبابها

  .111 – 70(ل 8ل ع )مف ج مب ي   ف نسبني 

 ( أثر برنامج مقترم في تنمية مهارات األداء اإلمالئي 2004الجوجول ألفت محمد .)
لدى طالبات الصف الخامس األساسي بمحافظة شمال غزة. رسالة ماجستير )غير 

 منشورة(ل كلية التربيةل الجامعة اإلسالمية بغزة. 

 ( 2008حافظل وحيد السيد إسماعيل .) فاعلية برنامج قائم على نموذج التعلم البنائي
مال  ديفسبل ف  ف منبهج . الخماسي في تنمية مهارات الكتابة الهجائية لدى تالميذ

https://search.mandumah.com.ezp.uod.edu.sa/Record/481383
https://search.mandumah.com.ezp.uod.edu.sa/Record/481383
https://search.mandumah.com.ezp.uod.edu.sa/Record/481383
https://search.mandumah.com.ezp.uod.edu.sa/Record/76796
https://search.mandumah.com.ezp.uod.edu.sa/Record/76796
https://search.mandumah.com.ezp.uod.edu.sa/Record/76796
https://search.mandumah.com.ezp.uod.edu.sa/Record/18401
https://search.mandumah.com.ezp.uod.edu.sa/Record/18401
https://search.mandumah.com.ezp.uod.edu.sa/Record/18401
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 – 224(ل الجمعية المصرية للمناهج وطرد التدريسل 132ل العدد )مطلق ف   يهس
271.  

 ف ملجع ف  ت يهس مابيفل ف لغ  ف علبي  م لرماب(. 2014امي )الحالدل علي س .
 لبنان: الماسسة الحديثة للكتا . -الطبعة الثانية, طرابلس

 ( 2004الخليفةل حسن جعفر .) ،فارل ف  ت يهس ف لغ  ف علبي : ف   ف  ، م رسط
 . الطبعة الرابعةل الريا : مكتبة الرشد. ثبنري 

  فاعلية برنامج قائم على التعليم المدمج لتحسين (. 2013)داودل سميرة سعيد عبد الغني
. رسالة ماجستير )غير المرحلة اإلعدادية فيمهارات اإلمالء لدى ذو  صعوبات التعلم 
 منشورة(ل كلية التربيةل جامعة عين شمس.

 ( 2013داودل سميرة سعيد عبد الغني .) فاعلية برنامج قائم على التعليم المدمج لتحسين
. رسالة ماجستير )غير المرحلة اإلعدادية فياإلمالء لدى ذو  صعوبات التعلم مهارات 

 منشورة(ل كلية التربيةل جامعة عين شمس.

 ( 2003الديلميل طو؛ والوائليل سعاد .)ف لغ  ف علبي : منبهااب مطلف ق ت يهساب .
 األردن: دار الشرود للنشر والتوزيع. –عمان 

 ( 2007الراجحيل عبدو .)  بيروت: دار النهضة ف ابمعي   غيل ف م خااينف علبي .
 العربية.

 ( 2015زايدل فهد خليل؛ رمانل محمد صالم .) عمان فن ت يهس ف لغ  ف علبي .– 
 األردن: دار اإلعصار للنشر والتوزيع. 

 ( 2008سعيدل محمد السيد أحمد .) برنامج مقترم لعالج بعا صعوبات اإلمالء لدى
, العدد الثالث والثمانون, الجمعية ف قلفءة مف معلف  مال تالميذ المرحلة االبتدائية. 

 .280 – 250المصرية للقراءة والمعرفة, 

 ( برنامج عالجي لعيو  القراءة الجهرية في 2008سليمانل حنان السعيد داود .)
  لدى تالميذ الحلقة الثانية من التعليم األساسي. رسالة دكتوراو مستوى األداء المهار 

 )غير منشورة(ل كلية التربيةل جامعة كفر الشيخ.

 ( 2012سليمانل محمود جالل الدين .) :ف ر   ف ارت  م ات صعرببل ف قلفءة
 . القاهرة: عالم الكتب.تطبيق  منظري  غري 

https://search.mandumah.com.ezp.uod.edu.sa/Record/5946
https://search.mandumah.com.ezp.uod.edu.sa/Record/5946
https://search.mandumah.com.ezp.uod.edu.sa/Record/5946
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 ( 1992شحاتةل حسن .)ف علب : أسسه، تقرهمه، تطرهله. تعليم ف ماء ف  ف رطن 
 الطبعة الثانيةل القاهرة: الدار المصرية اللبنانية.

  قرف   ف ماء ف علب :  ين ف نظله  (. 1998)شحاتةل حسن؛ حسنينل أحمد طاهر
 . القاهرة: مكتبة الدار العربية للكتا .مف  طبيق

 ( 2014الشيبانيل سهام عبد النبي .) فعالية برنامج تدريبي لتنمية الوعي الصوتي لدى
مال   ب م طرابلس بليبيا.  أطفال المدرسة االبتدائية ذو  صعوبات التعلم في مدينة

 . 244 – 189(ل 46ع ) ف  لبي  بب قبهلة،

 ( 2012الصويركيل محمد علي حسن .) تحليل االخطاء االمالئية الشائعة في التعبير
مال  ديفسبل  لبي  ف  . الكتابي على شبكة المعلومات اإلنترنت: األردن نموذًجا

 .182 – 159(ل 1(ل ج )31ل رابطة التربويين العر , ع )ف  لبي  م لم ف نفس

  (. بناء اختبار تشخيصي لطلبة الصف السابع 2006عبد هللا )الضمورل أروى
األساسي في مهارات االستيعا  والقواعد واإلمالء في اللغة العربية للمرحلة المتوسطة 

 من التعليم األساسي. رسالة ماجستير )غير منشورة(ل كلية التربيةل جامعة ماتة. 

 ( األخطاء اإلمالئية2015العامر ل عبد محسن حمد .)  الشائعة لدى طلبة إعداد
(ل 33(ل ع )10ل مج )مال  ف كلي  ف سامي  ف ابمع  بب علفقالمعلمين والمعلمات. 

445 – 474. 

 ( الفرود في مهارات الوعي الصوتي المتضمنة في 2010عبابنةل ماهر علي .)
التهج ة بين الطلبة ذو  عسر القراءة وأقرانهم العاديين في المرحلة األساسية في 

ردن. رسالة ماجستير )غير منشورة(ل كلية العلوم التربوية والنفسيةل جامعة عمان األ
 العربية.  

 ( استخدام إستراتيجية القراءة المتكررة لزيادة 2009عبد الحليمل محمد ريا  أحمد .)
الطالقة وأثرو في التعرف والفهم ودافعية القراءة لدى التالميذ ذو  صعوبات القراءة 

ل المجلد الخامس والعشرونل العدد مال  كلي  ف  لبي  بأسيرااالبتدائي.  بالصف الثالث
 . 354 – 279الثانيل 

https://search.mandumah.com.ezp.uod.edu.sa/Record/627354
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https://search.mandumah.com.ezp.uod.edu.sa/Record/627354
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 ( 2009عثمانل رشا السيد محمود .) فعالية برنامج تدريبي لتحسين الوعي الصوتي
رسالة ماجستير  لدى عينة من األطفال ذو  العسر القرائي في مرحلة ريا  األطفال.

 تربيةل جامعة كفر الشيخ.)غير منشورة(ل كلية ال

 ( 2008عرفانل خالد محمود محمد .)الريا : دار قرف   ف خط مف ك بب  متطبيقبتامب .
 النشر الدولي.

 ( أثر إستراتيجيتي 2013العرنوسيل ضياء عويد حربي؛ ومجولل مشرد محمد .)
. المسرد اإلمالئي ونموذج فراير في تحصيل طال  المرحلة المتوسطة في مادة اإلمالء

 .  238 – 227ل العدد السادس عشرل جبمع  بب ل مال  ف علرم ف نسبني 

 ( أثر إستراتيجية المسرد اإلمالئي في تحصيل 2012العزاو ل عالء جبار محمود .)
طلبة الصف الثاني المتوست في مادة اإلمالء. رسالة ماجستير )غير منشورة(ل كلية 

 التربية األساسيةل جامعة ديالى بالعراد.

 القاهرة: المركز ف ملجع ف  ت يهس ف لغ  ف علبي (. 2005ال إبراهيم محمد )عط .
 األدبي التخصصي.

 ( 1997فضل هللال محمد رجب .) : تنمي  ف مابيفل ف ما ي    اميذ ف ملةل  ف    ف ي
 . القاهرة: عالم الكتب. مد يل  لمعلم ديم   لم علم

 خمسرن (. 2009ي؛ وإيفيل جا  )فيشرل دوجال ؛ بروزول وليم جي؛ فرا ل نانس
. ترجمة عبد هللا بن محمد السريعل إس لفتياي    علم متعليم ف مي رى ف  يفس   لطال

 الريا : عمادة ش ون المكتباتل جامعة الملك سعود.
 ( 2015كامحيل آالن؛ كاتسل هيوج .)ترجمة موسى محمد ف لغ  مصعرببل ف قلفءة .

 ر للطباعة والنشر والتوزيع.  األردن: دار الفك –عمايرو. عمان 
 ( األخطا2001محجو ل ثريا .)اإلمالئية الشائعة لدى تلميذات الصف الخامس  ء

(ل 30(ل ع )1ل مج )مال  كلي  ف  لبي  جبمع  طنطباالبتدائي: تشخيصها وعالجها. 
128 – 163. 

 (  أثر برنامج مقترم لتعليم األصوات العربية 2011محمودل محمد فارود حمد .)
استخدام الوسائت المتعددة في تنمية مهارات الوعي الصوتي لدى تالميذ الحلقة األولى ب

 من التعليم األساسي. رسالة ماجستير )غير منشورة(ل كلية التربيةل جامعة المنيا. 
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 ( 2003منسيل محمود عبد الحليم .)القاهرة: ف  علم: ف مفارم ف نمبذت مف  طبيقبل .
 مكتبة األنجلو المصرية.

 تعليم ف لغ  ف علبي  ف  ف  عليم ف عبم: م فخله مفيبته(. 2002لناقةل محمود كامل )ا .
 الجزء الثانيل القاهرة: كلية التربيةل جامعة عين شمس. 

 ( 2005النجد ل أحمد؛ وسعود ل منى عبد الهاد ؛ وراشدل علي .)  فتابهبل ة يال
القاهرة:  يل مف نظله  ف بنب ي .ف  تعليم ف علرم ف  ضرء ف معبييل ف عب مي  متنمي  ف  فك

 دار الفكر العربي.
 ( صعوبات تعلم القراءة لدى تالميذ الصف الرابع 2010النور ل إيمان أحمد .)

األساسي وتصور مقترم لعالجها. رسالة ماجستير )غير منشورة(ل كلية التربيةل الجامعة 
 اإلسالمية بغزة.

 ( 1993هارونل عبد السالم محمد .)القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية.ءقرف   ف ما . 
 ( فاعلية2012هالليل هدى محمد محمود .) مهارات تنمية في القصصية األنشطة 

مال  ديفسبل  لبي  ف  الروضة.  طفل لدى اللغوية المهارات على الصوتي وأثرو الوعي
 .206 -175(ل 3(ل ج )23ل رابطة التربويين العر , ع )ف  لبي  م لم ف نفس

 ف معيبيه   ف مس رهبل مثيق (. 2009القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد ) الهي ة
 . القاهرة: رئاسة مجلس الوزراء.ف علبي   ل عليم قبل ف ابمع  ف لغ  مبدة  مي رى 

 ( 1998واليل فاضل فتحي محمد .) : ت يهس ف لغ  ف علبي  ف  ف ملةل  ف    ف ي
العربية السعودية: دار األندلس للنشر  المملكة -حائل طلقه، أسب يبه، قضبيبه.

 والتوزيع. 
 ( 2015وزارة التربية والتعليم .) ف  رجيابل ف فني   ليلق  فنم ى من ف  عليم فنسبس :

 المرحلة االبتدائية. القاهرة: قطاع الكتب.
 ( 2006يوسفل حسني عبد الجليل .) لم ك بب  ف لغ  ف علبي  مف ماء: فنصرل 

 . القاهرة: دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع.ق مف قرف   مف طل

 ثاعًيا: املراجع األجنبية:  
 Abbasian, Gholam-Reza & Mohammadi, Mahsa (2013).  The 

Effectiveness of dictogloss in developing general writing skill of 



  د / ماهر شعبان عبد الباري
 

 146 

Iranian Intermediate EFL learners. Journal of Language 

Teaching and Research, 4(6),1371-1380. 
 Al-Sibai, Dina M. M. (2008). Using Dictogloss Tasks: Attention 

to Form in a Collaborative Classroom Activity With Female 

Students at King Saud University. Unpublished Master Thesis, 

King Saud University. 

 Antonacci, Patricia A. & & O'Callaghan, Catharine (2012). 

Promoting Literacy Development: 50 Research-Based Strategies 

for K-8 Learners. Los Anglos: SAGE Publishers.  

 Apel, Kenn & Masterson, Julie J. (2001). Theory-Guided Spelling 

Assessment and Intervention: A Case Study. Language, Speech, 

and Hearing Services in Schools, Vol. 32, 182-195. 

 Bjarnadottir, Gudrun (2003). The effect of Phonological 

Awareness Instruction on Phonological Awareness and reading 

skills. Unpublished Dissertation thesis, The Pennsylvania State 

University. 

 Bolduc, Jonathan (2009). Effects of a music program on 

kindergartners’ phonological awareness skills. International 

Journal of Music Education, 27(1) 37–47.  

 Bygate, Martin; Skehan, Peter & Swain, Merrill (2014). 

Researching Pedagogic Tasks: Second Language Learning, 

Teaching, and Testing. London: Routledge Taylor and François 

Group.  

 Cardona, Jennifer Gutierrez (2013). The Inclusion of dictogloss 

tasks to promote listening comprehension of fourth graders from a 

state school in Cartago. Unpublished Dissertation Thesis, Facultad 

de Bellas Artes Y Humanities, Universidad Tecnologica De 

Pereira.   

 Christ, Tanya; Wang, Christine& Chiu, Ming Ming (2011). Using 

story dictation to support young children's vocabulary 

development: outcomes and process. Early Childhood Research 

Quarterly, 26 (1), 30- 41. 

 Daura, Ramlatu Jibir (2013). Using dictogloss as an interactive 

method of teaching listening comprehension. Advances in 

Language and Literary Studies, 4 (2), 112-117. 

 Ellis, Rod (2004). Task-based Language Learning and Teaching. 

2
nd 

Editions, Oxford: Oxford University Press. 

http://lshss.pubs.asha.org/solr/searchResults.aspx?author=Kenn+Apel
http://lshss.pubs.asha.org/solr/searchResults.aspx?author=Julie+J.+Masterson
http://www.amazon.com/Researching-Pedagogic-Tasks-Language-Linguistics/dp/1138835412/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1450439020&sr=8-1&keywords=Researching+Pedagogic+Tasks%3A+Second+Language+Learning%2C+Teaching%2C+and+Testing
http://www.amazon.com/Researching-Pedagogic-Tasks-Language-Linguistics/dp/1138835412/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1450439020&sr=8-1&keywords=Researching+Pedagogic+Tasks%3A+Second+Language+Learning%2C+Teaching%2C+and+Testing
http://www.amazon.com/Researching-Pedagogic-Tasks-Language-Linguistics/dp/1138835412/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1450439020&sr=8-1&keywords=Researching+Pedagogic+Tasks%3A+Second+Language+Learning%2C+Teaching%2C+and+Testing
http://www.sciencedirect.com.ezp.uod.edu.sa/science/journal/08852006
http://www.sciencedirect.com.ezp.uod.edu.sa/science/journal/08852006


2017  (2ج)أكتوبر ( 112)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 147 

 Ernest, (1994).Social Constructivism and the Psychology of  

mathematics education In: P. Ernest.(Ed). Constructing 

Mathematical Knowledge: Epistemology and Mathematics 

Education. London: Falmer Press. 

 Ericson, Lita & Juliebo, Moira Fraser (1998). Phonological 

awareness: Handbook for kindergarten and primary teachers. 

New York: The International Reading Association (IRA). 

 Gillon, Gail (2007). Phonological Awareness: From Research to 

Practice. 2
nd

  Editions, New York: The Guilford Press.  

 Goldsworthy, Candace L. & Pieretti, Robert A. (2004). Source 

book of phonological awareness activities: Volume III 

Children's core literature grade 3 through 5 . New York: 

Thomson Delmar Learning. 

 Gravestede, L. (2009). Phonological awareness and decoding 

skills in deaf adolescents. Deafness and Education International, 

11(4), 171 – 190. 

 Harris, Theodore Lester & Hodges , Richard E. (1995). The 

Literacy dictionary: Vocabulary of reading and writing New 

York: International Reading Association (IRA). 

 Hogan, Tiffany; Catts, Huge & Little, Todd (2005). The 

Relationship Between Phonological Awareness and Reading: 

Implications for the Assessment of Phonological Awareness. 

Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 36, 

285.293. 

 Jin, Seung-hee. (2013). A Study on the Effects of Dictogloss on 

English Writing in Korean Middle School. Studies in English 

Education, 18(2), 115-134. 

 Kessler, Greg & Ware, Paige D. (2013). The Language classroom 

addressing competencies of the European higher education 

through the use of technology. In Competency-based Language 

Teaching in Higher Education, Pérez Cañado, María Luisa (Eds), 

New York: Springer. 

 Kiany, Reza & Shiramiry, Ebrahim (2002). The Effect of frequent 

dictation on the listening comprehension ability of elementary 

EFL Learners. TESL Canada Journal, 20 (1), 57-63.   

 Kidd, Richard (1992). Teaching ESL Grammar through Dictation. 

TESL  Canada Journal, 10 (1), 49 – 61.  

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Theodore+Lester+Harris&search-alias=books&field-author=Theodore+Lester+Harris&sort=relevancerank


  د / ماهر شعبان عبد الباري
 

 148 

 Lonigan, Christopher J. (2007). Vocabulary development and the 

development of phonological awareness skills in preschool 

children. in Vocabulary Acquisition implication for reading 

comprehension. Wagner ل Richard K., Muse, Andrea E. & 

Tannenbaum ل Kendra R. (Eds), New York: The Guilford Press.   

 Masterson, Julie J. & Apel, Kenn (2010). Spelling Sensitivity 

score: Noting developmental changes in spelling knowledge. 

Assessment for Effective Intervention, 36(1), 35-45.      

 Murray, H. (1994). Inside dictogloss–an investigation of a small-

group writing task. Bulletin Suisse de Linguistique Appliqué, 60, 

67-84.  

 Nabei , Toshiyo (1996). Dictogloss: It's an effective language  

learning task. Washington: Educational Resources Information 

Center (ERIC).  

 Nunan, David (1991). Language Teaching Methodology: A 

Textbook for Teachers. London: Prentice Hall International. 

 Paulson, Lucy Hart (2004). The development of phonological 

awareness skills in preschool children: From syllables to 

phonemes. Unpublished Dissertation thesis, University of 

Montana. 

 Radwan, Sarah Mohammd Zakarya (2010). Using the dictogloss 

strategy for developing some EFL listening comprehension among 

secondary school students. Unpublished Master Thesis, Faculty of 

education , Benha University.  

 Rathvon, Natalie (2004). Early reading assessment: A 

Practitioner's handbook. New York: The Guilford Press. 

 Richards, Susannah Converse (2011).The effectiveness of 

Separate Pitch and Rhythm Training Interventions on the 

Phonological Awareness of Kindergarten Learners. Unpublished 

Dissertation thesis, North central University.  

 Rosen, Crans Gladys (1998) : The Spelling book ; Teaching the 

children how to spell no what to spell . New York : International 

Reading Association. 

 Shak, Juliana (2004): Children using dictogloss to focus on form. 

Reflection on English Language Teaching, 5 (2), 47 – 52. 

http://search.proquest.com.ezp.uod.edu.sa/pqdtglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Paulson,+Lucy+Hart/$N?accountid=136546
http://search.proquest.com.ezp.uod.edu.sa/pqdtglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Richards,+Susannah+Converse/$N?accountid=136546


2017  (2ج)أكتوبر ( 112)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 149 

 Smith . Carl B. (1998) : Spelling for writing : A Guide book for 

parents and teachers , Level 2 . Bloomington : Family Learning 

Association , 17 – 22. 

 Stewart, Benjamin Lee; Silva, Luis Humberto Rodríguez & 

González, Juan  Antonio Torres (2014). Integrating Language 

Skills through a Dictogloss Procedure. English Teaching Forum, 

2, 12 – 35. 

 Swanson, Lee; Saez, Leilani & Gerber, Michael (2004). Do 

phonological and executive processes in English learners at- risk 

of reading disabilities in Grade 1 predict performance in Grade 2? 

Learning Disabilities Research and Practice, 19 (4), 225-244. 

 Thompson, Sylvia Linan & Vaughn, Sharon (2007). Research 

based methods of reading instruction for English: Language 

learners grades K – 4. Alexandria – Virginia: Association for 

Supervision and Curriculum Development (ASCD). 

 Uribe, Amy Jean Hornby (2010). Using the dictogloss in the high 

school foreign language classroom: Noticing and learning new 

grammar. Unpublished Dissertation thesis, The University of 

Texas at Austin.   

 Wajnryb, Ruth (1989). Dictogloss: A Text-Based Approach to 

Teaching and Learning Grammar. English Teaching Forum, 

17(4),16- 19. 

 Wajnryb, Ruth (1990). Grammar dictation. Oxford: Oxford 

University Press.  

 Wajnryb, Ruth (2013). Resource Books for Teachers: Grammar 

Dictation. Oxford: Oxford University Press. 

 Williams, Lynn A. (2003). Speed Disorders: Resource guide for 

preschool children. New York: Thomson Delmar Learning. 
 Yopp, Hallie Kay & Yopp, Ruth Helen (2010). Purposeful play 

early childhood phonological awareness. Huntington Beach: 

Shell Education Publishing. 

 Zorana,  Vasiljevic (2010) : Dictogloss as an interactive method of 

teaching listening comprehension to L2 learners . English 

Language Teaching,3(1), 41 – 52. 



  د / ماهر شعبان عبد الباري
 

 150 

 

The Effectiveness of dictogloss Strategy in the development of 

phonological awareness skills And writing dictation 

 among primary school pupils 
 

Abstract 

 The study aimed to verify the effectiveness of the dictogloss 
Strategy in the development of phonological awareness and writing 
dictation skills of primary school pupils and the discovery of the 
relationship between them; to achieve the former goal has been prepared 
two lists: one: the skills of phonological awareness necessary for primary 
school pupils, and other skills to writing dictation, were also built two 
tests: one for measuring phonological awareness skills, and the other to 
measure the writing dictation skills, and The researcher prepared a guide 
for the teacher using the dictogloss Strategy, and applied study (84) 
pupils of pupils third grade: divided into two groups: one control group 
and the experimental group, The results of the study on the effectiveness 
of the dictogloss strategy in the development of phonological awareness 
whole skills in each sub- skill of the individual , as well as its 
effectiveness in the development of writing dictation skills to the test as 
a whole level and at the level of sub- skills for writing dictation among 
third graders , and the results have resulted in the presence of 
relationship positive correlation between the development of 
phonological awareness skills and writing dictation skills, reaching a 
0.97 correlation coefficient at a level of 0.01, It explains researcher 
previous results to the fact that the dictogloss of integrative learning 
strategies which are based on the development of many of the language 
arts and skills, including: phonological awareness and writing dictation 
skills , and include many of the instructional procedures that are 
commensurate with the vocal skills on the one hand , and writing skills 
on the other hand , recommended the need to study the Arabic language 
training for teachers on the spelling of dictogloss strategy procedures , 
and the need to address the language in which integrative. 
 

 Key words: phonological awareness skills , writing dictation 
skills, , dictogloss strategy , primary school pupils . 

 

 

  


