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 ملخص:

ىدفت الدراسة الحالية إلى تنمية ميارات اإلمبلء ،والتعرف عمى فاعمية برنامج قائم عمى مدخل 
 المواد األصيمة فى تنمية ىذه الميارات لدى تبلميذ الصف الثاني اإلعدادي

واتبع البحث المنيج التجريبي، باستخدام التصميم شبو التجريبي ذي المجموعة الواحدة، 
  توتكون

( تمميذة من تبلميذ الصف الثاني اإلعدادي بمدرسة الجامعة 44البحث: من ) مجموعة
 اإلعدادية التابعة إلدارة أسيوط التعميمية. 

ولتحقيق أغراض االبحث قامت الباحثة بإعداد األدوات والمواد التالية: قائمة بميارات اإلمبلء 
صيمة ، ودليل المعمم لتدريس ( ميارة  وكتاب التمميذ القائم عمى مدخل المواد األ44بمغت )

البرنامج القائم عمي مدخل المواد األصيمة،  واختبارين لميارات اإلمبلء ، واستمارة تقدير الدرجات 
لتصحيح اختبار اإلمبلء لتبلميذ المرحمة اإلعدادية، وبتطبيق ىذه األدوات والمواد ،واستخدام 

 الدراسة وتفسيرىا . المعادالت اإلحصائية المناسبة تم التوصل إلى نتائج
 توصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:

  األثر االيجابي الستخدام مدخل المواد األصيمة فى تنمية ميارات اإلمبلء لدى تبلميذ المرحمة
 اإلعدادية

وتبين ذلك من خبلل حساب الفروق بين المتوسطات لنتائج مقياس تقدير مستوى األداء 
ميارات اإلمبلء ككل ، وعمى الميارات الرئيسة لو كل عمى حدة فى التطبيقين القبمي  المتدرج فى

( لصالح التطبيق البعدي في اختبار  4.44والبعدي وجاء الفرق دااًل إحصائيًا عند مستوى )
اإلمبلء ، وكان حجم أثر البرنامج كبيرًا ؛ حيث بمغت قيمة حجم األثر لمبرنامج عمى ميارات 

 (.0..4 اإلمبلء ) 
وأوصت الدراسة بضرورة استخدام مدخل المواد األصيمة في تدريس التبلميذ في المراحل التعميمية 
المختمفة واالىتمام بتنمية ميارات اإلمبلء، واإلفادة من أدوات الدراسة وموادىا وتوظيفيا فى 

ت المرتبطة بما العممية التعميمية ،وغيرىا من التوصيات ، كما قدم البحث مجموعة من المقترحا
 أسفرت عنو الدراسة من نتائج.
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Abstract  

To achieve the purposes of the study 

 The current study aimed at developing dictation skills and the 

attitude of middle school pupils towards learning Arabic and 

identifying the effectiveness of a program based on the  authentic 

materials in developing these skills for pupils 

The study followed the experimental method، using a semi-

experimental design on one group. The group of the study consisted of 

40 students from the second preparatory grade students at Algamaa 

Preparatory School - Asyut educational administration. for the 

purposes of the study: the researcher developed the following 

instruments and materials : a list of spelling skills (14 skills) , a student 

book using authentic materials approach the teacher's guide to teach 

topics of the program based on  the entrance to the authentic materials 

approach , two tests of dictation skills, and scale for measuring the 

attitude forwards Arabic language for the preparatory stage and a 

grade assessment form for marking the spelling test for prep students. 

By applying these instruments and materials and using appropriate 

statistical equations, the results of the study were obtained and then 

explained. 

Thesis Findings: 

The study come about with several results, the most important of 

which are: 

The positive impact of using the entrance to the authentic materials 

approach   in developing dictation skills for prep students، this was 

shown by calculating the differences between mean scores  of the 

results of the scale for assessing the progressive level of performance in 

dictation skills as a whole 

and on the main skills of which in the pre and post administration 

the difference was statistically significant at the level of (0.01) in favor 

of the post administration  and its rubric where, the size of the 

program's impact was significant, as the value of the program impact 

on dictation skills was (5.95). 

Thesis recommendations: 

The study recommends the necessity of using authentic materials 

approach for learners in different educational stages attention to 

developing dictation skills making use of the study instruments and 

materials and employing them in the educational process, and other 
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recommendations. The study also presents a set of suggestion related to 

the results of the study. 
 

 مقدمة: 
ة إلى أن يرث اهلل األرض تعد المغة العربية أقدم المغات الحية عمى وجو األرض وىى باقي

ومن عمييا وليا مكانة سامية ومنزلة رفيعة في نفوس أبنائيا المحبين ليا ؛ فيي لسان 
حدى  العرب ولغة القرآن الكريم ووعاء الفكر اإلسبلمي وأىم مكونات ثقافة األمة العربية ، وا 

التصال والتفاىم الوسائل الميمة في تحقيق المدرسة لوظائفيا المتعددة ،وتعد أىم وسائل ا
 بين التمميذ وبيئتو سواء أكان عن طريق االستماع أو القراءة أو الكتابة .

وىى وسيمة التفكير والتعبير ، وحفظ التراث الثقافي ؛ لذا فإن اليدف األساسي لتعميم المغة 
 العربية ىو تطوير ميارة الطالب فى االتصال المغوي .

والمغة العربية ليا دور ىام في تعميم تبلميذ  المرحمة اإلعدادية ، فيي تقدم نصوصًا قرائية 
يز بين الحقيقة والخيال يوأدبية تستمزم من الطبلب استخدام ميارات التفكير العميا  فى التم

بداء اآلراء ، كما تشجعيم عمى البحث واالستقصاء واستخدام المنيج العممي فى التفكير  وا 
الرجوع إلى الكتب والمجبلت الدورية ، وتشجع  الطبلب عمى حفظ مختارات من النصوص ب

بداء الرأي من خبلل المناقشات الحرة  األدبية لبلستفادة منيا في تعبيراتيم الشفوية والكتابية وا 
، وتساعدىم فى تنمية خياليم الخصب في تأليف األشعار وتمثيل األدوار والمسرحيات  . 

 (.*  84،8442  )رجب فضل اهلل
ويقتضى لتعميم المغة العربية تنمية ميارات التبلميذ في جميع فنونيا بصفة عامة ،وفي 
الكتابة بصفة خاصة ،وتعتمد الكتابة عمى تطوير الميارات األخرى لمغة ، ومن بينيا ميارات 

التمكن من  الصحة اإلمبلئية فاإلمبلء يمثل أساس البناء اليرمى لميارة الكتابة ، والبد من
 مياراتو كبداية لتعمم الميارات التفصيمية األخرى لمكتابة

 (   882، 8444والء السيد عبد السبلم  )
تعد اإلمبلء العربي صورة من صور الكتابة ، فرعًا رئيسًا من فروع المغة العربية ، فيى 

لباقي العموم المسئول عن صحة الكتابة وسبلمة التعبير ليس فقط لدروس المغة العربية ،بل 
والمواد، فالخطأ اإلمبلئي قد يسبب الخمط واالضطراب وسوء الفيم وقد يكون مؤشرًا عمى تدنى 
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ثقافة اإلنسان وقمة اطبلعو ، فالكتابة الخطأ أشد خطرًا عمى المغة من الخطأ في النطق ،ألن 
 (.24،844ىناك ارتباطًا قويًا بين القراءة واإلمبلء .  دياب عيد  )

ء ىو الجانب الثاني من جوانب الكتابة ، وأنو متعمق بالكتابة الصحيحة أن اإلمبل
وتحصيميا يحتاج إلى مزيد من التدريب والممارسة والتعزيز لتحقيق الدقة والسرعة في أداء 

 (. 8444،.40الميارة رشدي طعيمو  )
بك األكرم تأتى أىمية اإلمبلء من أىمية الكتابة وقد فضميا اهلل  بقولو تعالى " اقرأ ور 

،الذى عمم بالقمم"  وبذلك فإن الغاية من اإلمبلء ىو حفظ المغة من حيث كتابتيا. فالخطأ فى 
 ( 8، 8442اإلمبلء يؤدى إلى غموض المعنى، ويعيق عن فيم الجممة  .الجيينى ،آخرون  )

قم )*( يتم التوثيق فى ىذه الدراسة كما يمى :)االسم األول والثانى لممؤلف ،سنة النشر ،ر 
 الصفحة( وتفاصيل كل مرجع مثبتة في قائمة المراجع.

وعمى الرغم من األىمية البالغة لئلمبلء ،إال إنو فرع لغوى ميمل في مدارسنا ، مما أدى 
إلى ضعف المتعممين فى الكتابة بصفة عامة ،واإلمبلء بصفة خاصة ،وقد أشارت العديد  من 

يارات الكتابية واإلمبلئية ، وذلك بسبب إتباع الدراسات إلى ىذا الضعف لدى التبلميذ فى الم
الطرق التقميدية فى التدريس وعدم استخدام التقنيات الحديثة لمعالجة ىذا الضعف ومنيا 

 (.8440)نجبلء أبو المجد،، ( 8442(،)عبد اهلل رضوان ،8442دراسة )رانيا مدكور،
ادية ألنيا مرحمة واسطة العقد وتزداد أىمية تنمية ميارة اإلمبلء لدى تبلميذ المرحمة اإلعد

بين المرحمة االبتدائية والثانوية الثى يتوجو بعدىا الطبلب لمتعميم العالي ، كما أن تبلميذ ىذه 
المرحمة قد بمغوا من الوعى إلدراك ما يمقى عمييم ، كما أنيم شرعوا في دراسة بعض الميارات 

رحمة لصقل ميارات التفكير والكتابة اإلمبلئية الشائكة ، و أن  المرحمة اإلعدادية تعد م
 والتعبير  وتوسيع ثقافاتيم المغوية وتنمية ذوقيم األدبي. 

ومن المداخل الميمة التى يمكن توظيفيا فى تعميم ميارات اإلمبلء مدخل المواد األصيمة 
تساعد تبلميذ المرحمة  الذى يشير إلى مجموعة الوسائل والمواد واألنشطة المتعددة التى

اإلعدادية فى تنمية الميارات اإلمبلئية  وذلك من خبلل استخدام نماذج لقطع لغوية مستمدة 
من تراث الكتب العربية ومن الكتب الدينية وبعض المقاالت المأخوذة من الصحف المعتمدة ، 

 وىو ما أكدت عميو الدراسات األجنبية عمي أىمية مدخل المواد األصيمة .
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 مشكلة البحث :

تعد مشكمة اإلمبلء من المشكبلت الشائعة في مجال تعميم المغة العربية ، رغم المحاوالت 
األدبيات  المبذولة لمعرفة أسباب المشكمة وطرق عبلجيا  ، ومن خبلل قراءات الباحثة  فى

التربوية  ،ونتائج الدراسات السابقة  ومن خبلل دراسة استطبلعية أجرتيا الباحثة عمى بعض 
الميارات اإلمبلئية لدى تبلميذ الصف الثانى اإلعدادى في مدرسة الجامعة بأسيوط ، و 
مراجعة كراسات إمبلء تبلميذ الصف الثاني اإلعدادي وتحميل أخطاء التبلميذ ، وجود ضعف 

ى تبلميذ ىذه المرحمة مثل  : كتابة الكممات المنونة ، اليمزات بأنواعيا في أخر الكممة ، لد
 (8444،04أول الكممة ، وسط الكممة  وىو ما أشارت إليو دراسة )ىند مكرم ، 

نياء الفعل المضارع بالواو في أثناء الكتابة  صعوبة التمييز بين واو الجماعة في الفعل وا 
شيوعًا لدى تبلميذ ىذه المرحمة وىى عدم استخدام عبلمات الترقيم فى  ،وىناك مشكمة أكثر

كتاباتيم )الفاصمة ، الفاصمة المنقوطة ؛ جمل القول : عبلمة التعجب ، عبلمات االستفيام ( 
، كممات بيا حروف تنطق وال تكتب  مثل أسماء اإلشارة، كممات بيا حروف تكتب وال تنطق ، 

 كممات التى بيا حروف المد
، دراسة  نجود السعدى 8448وىو ما أكدتو الدراسات السابقة مثل) دراسة سعيد الفى  

( وفقد الحظت الباحثة تدنى درجات  8444، ألفت الجوجو، 8442، فائق سبلمة 8448
 التبلميذ  فى اإلمبلء وذلك لعدم إتقانيم بعض الميارات اإلمبلئية .

يب التعميمية المستخدمة في تدريس اإلمبلء ، وقد رأت الباحثة أن المشكمة تبدو فى األسال
فيي أساليب تعتمد عمى حفظ القاعدة اإلمبلئية ،مما يؤدى ذلك إلى عدم إكساب التبلميذ 
لمميارات اإلمبلئية .حيث أن األساليب التقميدية المستخدمة ال تفي بحاجات التبلميذ معرفيًا 

 ة فعالة  في تنمية الميارات اإلمبلئية ووظيفيًا ،وىذا يعنى ضرورة استخدام أساليب تعميمي
 مما دعا الباحثة إلى استخدام مدخبًل جديدًا فعااًل يثير فعالية التبلميذ ،وينمى تفكيرىم  

 :أسئلة البحث

 يحاول البحث اإلجابة عن األسئمة التالية : 
 ما الميارات  اإلمبلئية البلزمة  لتبلميذ الصف الثاني اإلعدادي ؟ -4
ية مدخل المواد األصيمة في تنمية بعض ميارات اإلمبلء لدى تبلميذ الصف ما فاعم -8

 الثاني اإلعدادي ؟ 
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 أهداف البحث: 

 ييدف البحث إلي:
 تنمية ميارات اإلمبلء  لدى تبلميذ الصف الثانى االعدادى .-4
الثاني تعرف فاعمية مدخل المواد األصيمة في تنمية الميارات اإلمبلئية لدى تبلميذ الصف -8

 اإلعدادي .
 حاولت الباحثة توضيح مصطمحات البحث التى استخدمت كما يمى  :

 مصطلحات البحث: 
  أوالً: المهارات اإلمالئية

يا: ىي قدرة تبلميذ المرحمة اإلعدادية عمى أنوتعرف الباحثة الميارات اإلمبلئية إجرائيًا ب
رسمًا خاليًا من أخطاء الكتابة التي تعوق إتقان مجموعة من القواعد اإلمبلئية ورسم الكممات 

 الفيم فيمًا صحيحًا.
 تحاول الباحثة توضح مصطمح المواد األصيمة من خبلل التعريفات اآلتية

  ثانياً :المواد األصيلة : 

ىى نموذج من النماذج التى تستخدم فى المجتمع وينبغي عمى الدارس التعرف عمى 
 ر حقيقة ، نسخة من جريدة ، أغنية من األغاني العربيةأسموب التعامل معيا مثل نشرة أخبا

  (8440،..4) رشدى طعيمة 
تعرف الباحثة المواد األصيمة إجرائيًا بأنيا : مواد لغوية منطوقة طبيعية وواقعية وتستخدم 
فى المجتمع وغير معدة خصيصًا لتدريس اإلمبلء مثل المحاضرات والنقاشات والمحادثات التي 

الصف الثاني اإلعدادي في تنمية الميارات اإلمبلئية مما يسيل عممية الكتابة  تساعد تبلميذ
 الصحيحة .

 :البحثأهمية 

  :بما يأتينظري وتطبيقي فى تقديم إطار  قد يفيد البحث الحالى
: تقديم خمفية نظرية عن المواد األصيمة قد يستفيد منيا الباحثون في  األهمية النظرية 

 مجال تدريس المغة العربية .
 األهمية التطبيقية :

مساعدة معممى المغة العربية بالمرحمة اإلعدادية فى تدريس دروس اإلمبلء باستخدام  -
 مدخل المواد األصيمة

 ى باقى فروع المغة العربية .تقديم أسموب حديث لتدريس اإلمبلء يمكن تعميمو عم -
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توجيو أنظار المسئولين والموجيين والخبراء والقائمين عمى تخطيط المناىج والمغة   -
 العربية إلى أىمية تنمية الميارات اإلمبلئية  لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية 

 لبحث وتصميمه التجريبي:منهج ا

مدخل المواد األصيمة في تنمية  استخدمت الباحثة المنيج شبو التجريبي لقياس فاعمية
ميارات اإلمبلء لتبلميذ الصف الثاني اإلعدادي واعتمدت عمى التصميم التجريبي  ذو 
المجموعة الواحدة ، والقياس القبمى والبعدى ،واستخدمت الباحثة المنيج الوصفى عن طريق 

صيمة لتنمية ميارات النتائج وتحميميا والتوصل إلي فاعمية برنامج قائم عمى مدخل المواد األ
 اإلمبلء لتبلميذ المرحمة اإلعدادية. 

 أدوات البحث:

 قائمة بالميارات اإلمبلئية المناسبة لتبلميذ الصف الثاني اإلعدادي. -
إعداد كتاب التمميذ ،دليل المعمم لبعض الموضوعات التى تضمنت الميارات اإلمبلئية  -

 المناسبة لتبلميذ الصف الثاني اإلعدادي.
لقياس الميارات اإلمبلئية المناسبة لتبلميذ الصف الثاني اإلعدادي في صورتو اختبار  -

 األولى طبق قبمياً 
اختبار لقياس الميارات اإلمبلئية المناسبة لتبلميذ الصف الثاني اإلعدادي في صورتو  -

 الثانية طبق بعديًا.
 محددات البحث

 طبق البحث  وفق المحددات التالية:  -
 ( تمميذة من تبلميذ ) الصف الثاني اإلعدادي (.44البحث عمى )المحدد البشرى : طبق  -
 المحدد المكاني:  طبق بمدرسة الجامعة اإلعدادية التابعة إلدارة أسيوط التعميمية.   -
( ميارة من الميارات اإلمبلئية تضمنت عدد من 44المحدد الموضوعي : تضمن ) -

ني اإلعدادي  والتي تم التوصل إلييا الميارات الفرعية البلزم تنميتيا لتبلميذ الصف الثا
 وفق اإلجراءات المنيجية

 8484/.844الفصل الدراسي األول من العام الدراسي عام  -
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 اإلطار النظري:

: " تعرف بأنيا مجموعة من القواعد اإلمبلئية البلزمة لرسم أوالً: المهارات اإلمالئية
ي تعوق فيمو فيما صحيحا )سعيد الفي الكممات رسمًا صحيحًا خاليًا من أخطاء الكتابة الت

428،8448.) 
 *أهداف تدريس اإلمالء:

إن اليدف من تعميم اإلمبلء يجب أن يكون واضحًا عند التمميذ بنفس الوضوح عند المعمم 
 ليساعد في دافعيتو لتعميم اإلمبلء.
( سميرة عبد 84،8442( ،رضا رضوان ).880،844يرى كل من راتب عاشور)

 ( أن أىداف تدريس اإلمبلء ىي 40،8444( عبد اهلل رضوان)08، 8448الغنى)
 تدريب الطبلب عمى رسم الكممات والحروف رسما صحيحًا مطابقًا لؤلصول . - 4
 تدريب الطبلب عمي استخدام عبلمات الترقيم استخدامًا صحيحًا. - 8

 * أنواع اإلمالء :

 اإلمبلء المنقول: -4
بنقل قطعة نثرية من كتاب أو سبورة ،وتكون مناسبة ىو الذي يكمف فيو المعمم تبلميذ 

ليم من حيث المعنى واألسموب بعد قراءتيا وذلك بغرض التدريب عمي الكتابة ىجائياً بشكل 
سميم، وىذا النوع من اإلمبلء يستفيد منو التبلميذ في الصفوف األولى حيث تقوية انتباه 

ف واالختبلف بينيا وخاصة في الحروف التمميذ ؛ ألنو يعوده االلتفات إلى أشكال الحرو 
 المتقاربة في الشكل .

 اإلمبلء المنظور  -8
وىو أن تعرض القطعة عمى التبلميذ لقراءتيا وفيميا وىجاء بعض كمماتيا، ثم تحجب 

 عنيم وتممى عمييم بعد ذلك.
 اإلمبلء االستماعي -8

يناقش المعمم الكممات التي وفيو يستمع التمميذ إلى قطعة اإلمبلء بدون رؤيتيا ، وفييا 
 يريد تعميميا وىجاء كممات متشابية ليا ،ثم إمبلئيًا عمييم.

يبلئم ىذا النوع من اإلمبلء تبلميذ الصف الخامس والسادس من المرحمة االبتدائية 
 (8444،..4وتبلميذ المرحمة اإلعدادية . عبد الفتاح البجة )
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 * مظاهر صعوبات المهارات اإلمالئية:

 ة اليمزات بأنواعيا المختمفة.*كتاب
 *التفرقة بين أنواع حرف الواو)واو الفعل المضارع، واو الجماعة (

 *كتابة الحروف التي يجب أن تحذف أو تزاد اصطبلحيًا.
 ( 8440، والتعجب. نجبلء أبو المجد )ل*استخدام عبلمات الترقيم، والفواص

 (.8448،428،سعيد الفى )
 (48،8440المقصورة والياء في آخر الكممة. عبد اهلل أحمد ) *صعوبة التمييز بين األلف

 ثانياً : المواد األصيلة

بأنيا مجموعة واسعة من  . Lucia suarez sierra (2013)تعرفيا دراسة لوسيا سيرا 
المواد التى تشمل القوائم والخرائط والصحف ،وكتيبات السفر، والكتالوجات ،دفاتر الياتف 

ة ،والكتيبات المختمفة لمشاىدة المعالم السياحية واستخدام مثل ىذه المواد ،والكتيبات العقاري
 بشكل خاص وجذاب ليساعد فى إرساء الطالب تجارب متعددة األبعاد.

بأنيا مواد تعميمية غير تقميدية مناسبة وفعالة تساعد المتعممين :  يعرفيا البحث الحالي
يم الحقيقي الذي يعيشون فيو ،وىى مواد فى تعمم المغة من خبلل مواقف حقيقية في عالم

غير مصممة ألغراض التدريس مثل الجرائد ،الرسوم المتحركة ،األفبلم ،البرامج التميفزيونية 
 ،االنترنت ،الكتيبات بطاقات التينئة

 أهمية المواد األصيلة:-1 

عمى أىمية استخدام المواد  (2013))أسيف مسعود (Asif Masoodأكدت دراسة   
األصيمة في تطوير ميارات الكتابة في المستوى الثانوي في باكستان وأنيا أثبت فاعمية فى 
تحسين ميارات الكتابة لدى الطبلب وىى مشوقة لمغاية وأكثر تحفيزًا لممتعممين وأنيا تخمق 

ء كبير من العالم الخارجي الكثير من االىتمام بالمتعممين وال يشعرون بالممل والتعب ألنيا جز 
 الساحر والجذاب.

( عمى تحسين 40،2015)Shiva, Fauira. Hmawatiوأكدت دراسة  شيفا ىماواتي )
قدرة الطبلب في الكتابة فى الصف التاسع باستخدام المواد األصيمة ، وتمكنت الطبلب من فيم 

طبلب بتعمم وكتابة المغة معنى الكممة بعد قراءة النص وكتابتو بسيولة ،كما عززت اىتمام ال
 اإلنجميزية ،كما أنيا تزيد من دافعية الطبلب لتعمم المغة االنجميزية ، 
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 أهداف استخدام المواد األصيلة:-0

*إعداد الطبلب لحياتيم االجتماعية ،إغبلق الفجوة المغوية بين المعرفة بالفصل الدراسي 
 والحياة الواقعية

 لى تحفيز وتعزيز تعمم المتعممين .*ييدف استخدام المواد األصيمة  إ
 *أن يصبح متعمم المغة قارئًا أفضل. 

*أن يشعر الطبلب بالرضا عن إنجازىم في إجادة المغة لممواجية المواقف في حياتيم .      
Guariento, & Morley)  ( 2001،374مورلى ،غوارنتو)  سبيمر ، 

speller(2002، (16. 
 مصادر المواد األصيلة-3

ىناك الكثير من المصادر لممواد األصيمة وىى اقتصادية ومتوفرة بسيولة فى كل مكان فيرى 
 كبل من
(2003،Miller  ،Asif Masood 2013، Vishwa Prasad & Md. Shakil Akhtar 

 ,2018) 

أن من ىذه المواد األصيمة ىى بطاقات التينئة ،بطاقات الدعوة ،المجبلت ،الخرائط 
 لسمعية ،الكتيبات ،األفبلم،تقارير الطقس ،البرامج التميفزيونية.،أشرطة الكاسيت ا

( أن مصادر المواد األصيمة مكتوبة أو مسموعة ،وأن  .844 (و يرى أنس المسمم 
المصادر األكثر شيوعًا ىي الصحف والمجبلت والتميفزيون والفيديو والراديو، واألدب ،وشبكة 

عمييا إلى أن النصوص السمعية ىي األكثر  اإلنترنت ،وأن اإلذاعة من السيل الحصول
 صعوبة عمى المتعممين لصعوبة فيم المغة .

 Berardo، ) Charles,Lawrence(2006بينما يرى بيرادور 
.Mark.Borland;( أن اإلنترنت ىو أكثر مصادر المواد األصيمة 2002) شارلس لورانس

فيز البصرى ،كما أنو يوفر شيوعًا بسبب سرعة تحديثو باستمرار، وىو يساعد عمى التح
كميات النياية من المواد  األصيمة المختمفة ،كما أنو بوابة لمصادر أخرى ،فعمي سبيل المثال 

 فيمكن لممعممين الحصول عمي مقاالت ومقاطع صوتية ومقاطع فيديو من اإلنترنت. 
أن المواد األصيمة يمكن أن تشمل    Erik Jacobson(2003)يرى أرك جبسون

ات المدرسية ورسائل المعممين الموجية لآلباء واألميات ،وقد تتضمن أنشطة الكتابة النشر 
األصيمة تدوين مبلحظات لممعممين من خبلل خمق المواد واألنشطة التي تعكس خمفيات 

 الطبلب . 
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 أنواع المواد األصيلة:-4

   Lucia suarez sierr (2013)ترى دراسة لوسيا سيرا 
استماعية  وىى مثل مشاىدة اإلعبلنات التميفزيونية ،عروض المسابقات مواد أصيمة -4

القصص القصيرة والروايات ،إالعبلنات ،واألغاني ،واألفبلم الوثائقية ،العروض 
 الكوميدية.

مواد أصيمة مطبوعة: مثل  التقارير الرياضية ،المقاالت الصحفية قوائم المطاعم ،عبلمات -8
مية ،الكتالوجات الجامعية ،دفاتر الياتف ،مغمفات الحموى ، الشوارع ،الكتيبات اإلعبل
 الخرائط ، أعمدة النعى.

مواد أصيمة مرئية مثل:صور بطاقة بريدية ،الطوابع ، الموحات واألعمال الفنية ،صور -8
 المجبلت ،عبلمات الشارع ببل كممة ، حبر البقع.

 مميزات استخدام المواد األصيلة:-5

 عمى دافعية الطالب  وتحفيزه في عممية التعميم واالنخراط العاطفي .*وجود تأثير إيجابي 
*تحتوى الكتب والمقاالت والصحف عمى مجموعة واسعة من أنواع النصوص وأنماط المغة 

 Martieen(2002) التى ال يمكن العثور عمييا بسيولة في المواد التعميمية التقميدية 
استيعاب الطبلب ومن األداء المغوي الشفيي  *زاد استخدام المواد األصيمة من ميارات

 ) Miller2005.Thanajaro2000,otte2006 ،Baird 2004والكتابي )
*يفيد استخداميا في ممارسة الميارات البسيطة أو الدقيقة لبلستماع مثل االستماع إلى 

 Martieen ( (2002 التقارير اإلخبارية وتحديد أسماء الدول واألشخاص. مارتين
أن استخدام المواد األصيمة يكون Leil Ghaderpanahi( 2012) ا  ترى دراسة لى*  كم

أداة تعميمية   فعالة لمعممي المغة االنجميزية كمغة أجنبية في  المؤسسات العممية ،وأنيا 
 وليا تأثير ايجابي في  معالجة الطبلب فى االستماع. ةأداة تعميمية تكميمي

يومة غنية ومتنوعة لمتعممي المغة * توفر المواد األصيمة مصادر مف
(Richard.2001,meshan2005.) 

 عيوب استخدام المواد األصيلة :-6

  بيا الكثيرمن اليياكل المختمطة والمفردات الجديدة التى تسبب مشاكل فى المستويات
حيث غالبا ما يحضر الطبلب نسخًا من المقاالت الصحفية  Martieen ( 2002)األقل 

 أو كممات األغنية فى الفصول الدراسية.فيكون أكثر تكمفة عمى المتعممين.
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  أنيا غالبًا تتكون من لغة صعبة وغامضة ومفردات ال لزوم ليا ،وىياكل لغوية معقدة
 Richard)مما تسبب صعوبات لممدرسين والمتعممين في فصول المستوى األدنى 

(2001. 
*أن استخدام المواد األصيمة لتعميم المبتدئين ميمة صعبة عمى المعممين ألنيا تحتاج لمزيد 

 من الوقت والجيد إلعداد المواد األصيمة 
 إجراءات البحث:

لئلجابة عن السؤال األول من أسئمة البحث والذي نصو " ما الميارات اإلمبلئية المناسبة  -4
 اني اإلعدادي لتبلميذ الصف الث

االطبلع عمي األدبيات التربوية والدراسات السابقة التي تناولت ميارات اإلمبلء وتعميميا  - 
 وكيفية تنميتيا .

 مسح كتب طرق تدريس تعميم المغة العربية والبحوث التي تناولت تعميم اإلمبلء. - 
لثاني اإلعدادي وتم إعداد صورة أولية بالميارات اإلمبلئية المناسبة لتبلميذ الصف ا- 

عرضيا عمي المحكمين لضبطيا،  وبعد الحذف والتعديل تم الوصول لمقائمة النيائية 
 لمميارات اإلمبلئية لدى تبلميذ الصف الثاني اإلعدادي. 
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 قائًح انًهازاخ اإليالئُح انالشيح نراليُر انصف انثاٍَ اإلعدادٌ

 و
انًهازج 

 انسئُسح
 انًهــــــــازج انفسعُح

يدي يُاسثح 

انًهازج نراليُر 

 انًسحهح اإلعدادَح

يدي اَرًاء 

انًهازج 

انفسعُح 

نهًهازج 

 انسئُسح

يدي ساليح 

انصُاغح 

 انهغىَح

 يُاسثح   
غُس 

 يُاسثح
 ذُرًٍ

غُس 

 يُرًُح
 سهًُح

غُس 

 سهًُح

1 

كراتح انكهًاخ 

انرً تها 

حسوف ذُطق 

 وال ذكرة

َكرة انرهًُر انكهًاخ انرً تها حسوف   -أ

 ذُطق وال ذكرة تشكم صحُح

َكرة انرهًُر انكهًاخ انًُىَح تشكم –ب 

 صحُح

      

2 

كراتح انحسوف 

انرٍ ذكرة وال 

 ذُطق

 َكرة انرهًُر أنفاً تعد واو انجًاعح .-أ

 َكرة انرهًُر انىاو فً وسط انكهًح . -ب

 آخس انكهًح . َكرة انرهًُر انىاو فً -ج

      

3 

كراتح هًصج 

انىصم وهًصج 

 انقطع

َكرة انرهًُر انكهًاخ انرٍ تها  هًصج  -أ

 قطع

َكرة انرهًُر انحسوف انرٍ تها هًصج -ب

 انقطع

 َكرة انرهًُر هًصج انقطع فً األفعال -ج

 يثم أول انفعم انًاضٍ انستاعٍ

َكرة انرهًُر هًصج انىصم  فٍ أول -ب

 انكهًح

انرهًُر هًصج انىصم فٍ انفعم َكرة  -ج

 األيس

َكرة انرهًُر هًصج انقطع فٍ انفعم -د

انًاضٍ انًكىٌ يٍ خًسح حسوف،انفعم 

 انًكىٌ يٍ سرح حسوف

      

4 

كراتحانهًصج 

 انًرىسطح

 

َكرة انرهًُر انهًصج انًرىسطح عهً -أ

 انىاو .

َكرة انرهًُر انهًصج انًرىسطح عهً -ب

 انُاء.

انهًصج انًرىسطح عهً َكرة انرهًُر -ج

 األنف.

 َكرة انهًصج انًرىسطح عهً انسطس.-د

      

5 

كراتح انهًصج 

 انًرطسفح

 

َكرة انرهًُر انهًصج انًرطسفح عهً -أ

 انىاو .

َكرة انرهًُر انهًصج انًرطسفح عهً -ب

 انُاء.

َكرة انرهًُر انهًصج انًرطسفح عهً -ج

 األنف.

َكرة انرهًُر انهًصج انًرطسفح عهً -د

 انسطس
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6 

انرًُُص تٍُ 

انراء انًستىطح 

 وانًفرىحح

َكرة  -أ َكرة انرهًُر انراء انًستىطح. -أ

 انرهًُر انراء انًستىطح.

 َكرة انرهًُر انراء انًفرىحح -ب

      

7 

كراتح انالو 

انشًسُح 

 وانقًسَح

 َكرة انرهًُر انالو انشًسُح. -أ

 َكرة انرهًُر انالو انقًسَح. -ب
      

8 
كراتح حسوف 

 انًد

َكرة انرهًُر انكهًاخ انرً تها أنف يد  -أ

. 

َكرة انرهًُر انكهًاخ انرً تها يد -ب

 تانىاو .

َكرة انرهًُر انكهًاخ انرً تها يد -ج

 تانُاء .

      

 

9 
 كراتح كهًح اتٍ

َكرة انرهًُر أنف اتٍ إذا وقعد تٍُ -أ

 عهًٍُ َكىٌ ثاَُهًا أتاً حقُقُاً نألول

انرهًُر األنف إذا نى ذكٍ تٍُ َكرة  -ب

 عهًٍُ

      

15 

انرًُُص تٍُ 

األنف 

انًُقىص 

 وانًقصىزج

َكرة انرهًُر انكهًاخ انرً تها األنف –أ 

 انًُقىص

َكرة انرهًُر انكهًاخ انرً تها  األنف  -ب

 انًقصىزج

      

11 
عالياخ 

 انرسقُى

َكرة انرهًُر )انُقطح ،انفاصهح،  -1

عاليرً انرُصٍ انُقطرٍُ انسأسُرٍُ، 

 عاليح انرعجة ،عاليح االسرفهاو(

      

وقد تم إعداد دليل التمميذ المناسب لتبلميذ مجموعة البحث ، ومن ثم التوصل لمصورة 
النيائية  بعد عرضو عمى المحكمين لمتعديل وقد تم إعداد دليل المعمم وتحديد األىداف العامة 

عرضو عمى المحكمين آلخذ آرائيم ومبلحظاتيم وفقًا واإلجرائية لو ، وأساليب التقويم ، وتم 
 لمتعديل المطموب ، وقد تم التوصل إلى الصورة النيائية لمدليل.

لئلجابة عن  السؤال الثاني  من أسئمة البحث والذي نصو " ما  فاعمية مدخل المواد -8
 األصيمة لتنمية بعض ميارات اإلمبلء المناسبة لمصف الثاني اإلعدادي.

 *االطبلع عمى األدبيات التربوية ونتائج الدراسات السابقة التى تناولت ميارات االمبلء .
* إعداد صورة أولية الختبار ميارات اإلمبلء لتبلميذ الصف الثاني اإلعدادي ،تم عرضيا عمى 

 المحكمين لضبطيا.
 * تعديل االختبار  بناًء عمى آراء المحكمين

 عمى عينة استطبلعية وفقًا لمعامبلتو. *تطبيق اختبار ميارات اإلمبلء
 * اختيار مجموعة البحث التجريبية فى مدرسة الجامعة محافظة أسيوط.
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 * تطبيق اختبار ميارات اإلمبلء عمى مجموعة البحث تطبيقًا قبميًا .
 .ة*تدريس الموضوعات المعدة لممجموعة التجريبي

لتجريبية تطبيقًا بعديًا ،ثم رصد النتائج * تطبيق اختبار ميارات اإلمبلء عمي مجموعة البحث ا
 وتفسيرىا وتقديم التوصيات والمقترحات.

 نتائج البحث وتفسيرها:

 أواًل: لئلجابة عن السؤال األول من أسئمة البحث ونصو : 
 ما الميارات اإلمبلئية المناسبة لتبلميذ الصف الثاني اإلعدادي ؟ -4

قامت الباحثة  بتحديد ميارات اإلمبلء ،وذلك باالطبلع عمي البحوث والدراسات السابقة 
التى تناولت اإلمبلء والميارات اإلمبلئية ،تم إعداد قائمة بالميارات اإلمبلئية وقد اشتممت 

( محكمًا 88( ميارة فرعية  تم عرضيا عمى)44( ميارة رئيسة تتفرع منيا )44القائمة عمى)
ة وخبراء من أعضاء ىيئة التدريس، وعدد من موجيي ومعممي المغة العربية من أساتذ

لمتحكيم ،تم أعداد االطار النظري ،وتم إعداد برنامج قائم عمي مدخل المواد األصيمة لتنمية 
عداد دليل المعمم وتحديد األىداف العامة واإلجرائية لو ،وأساليب التقويم  الميارات اإلمبلئية، وا 

عمى المحكمين آلخذ آرائيم ومبلحظاتيم وفقًا لمتعديل المطموب ، وقد تم التوصل ،وتم العرض 
إلى الصورة النيائية لمدليل ،وقد تم إعداد كتاب التمميذ المناسب لتبلميذ مجموعة البحث وتم 

 عرضو عمى المحكمين لمتحكيم ،وتم التوصل لمصورة النيائية.
ة الدراسة ونصو" ما فاعمية البرنامج القائم عمي ثانيًا: لئلجابة عن السؤال الثانى من أسئم

 مدخل المواد األصيمة فى تنمية بعض ميارات اإلمبلء لدى تبلميذ الصف الثاني اإلعدادي ؟
تم التوصل إلى اإلجابة عن ىذا السؤال من خبلل التجربة الميدانية لمدراسة ، وقد توصمت 

مبلء الذى أعد لقياس ىذه الميارات لتبلميذ الباحثة إلى الصورة النيائية الختبار ميارات اإل
 الصف الثاني اإلعدادي 

ومن ثم اختيار مجموعة البحث وتطبيق االختبار قبل تدريس البرنامج وبعده،ثم معالجة 
 البيانات اإلحصائية لمتطبيقين القبمي والبعدي عمي مجموعة البحث.

 *نتائج اختبار ميارات اإلمبلء
إلمبلء بصورتو االولى قبميًا عمى عينة البحث ثم قامت الباحثة تم تطبيق اختبار ميارات ا

بتطبيق البرنامج ، ثم تطبيق اختبار ميارات اإلمبلء بصورتو الثانية بعديًا وتم حساب 
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والبعدي وحساب الفروق بين متوسطات ، ثم لتطبيق القبمي المتوسط واالنحراف المعياري في ا
بلختبار بإيجاد قيمة "ت" وجاءت نتائجو كما بالجدول البعدي ل –رصد نتائج التطبيق القبمي

 التالي:

 انًهازج
 انرطثُق انثعدي انرطثُق انقثهٍ

 قًُح خ

يسرىي 

اندالنح عُد 

5.51 

 حجى األثس
 ع و ع و

 86,5 دانح 742,15 588,5 75,4 632,5 65,2 1

 79,5 دانح 551,12 823,5 75,3 723,5 88,1 2

 86,5 دانح 567,15 675,5 75,4 597,1 78,1 3

 75,5 دانح 694,15 834,5 85,3 572,5 58,2 4

 76,5 دانح 214,11 218,1 45,4 244,1 35,1 5

 82,5 دانح 161,13 641,5 55,4 712,5 42,2 6

 77,5 دانح 352,11 781,5 58,4 871,5 45,2 7

 73,5 دانح 372,15 844,5 43,4 984,5 42,2 8

 73,5 دانح 455,15 723,5 43,4 594,5 55,2 9

 73,5 دانح 344,15 813,5 43,4 893,5 25,2 15

 85,5 دانح 362,12 987,5 53,4 921,5 65,1 11

 91,5 دانح 568,19 316,5 95,4 781,5 42,2 12

 77,5 دانح 475,11 527,1 15,4 219,1 48,1 13

 84,5 دانح 152,14 971,5 93,8 391,1 75,4 14

 95,5 دانح 445,28 522,7 93,65 346,5 58,32 االخرثاز ككم

ومن خبلل النتائج السابقة الختبار ميارات االمبلء يتضح أن ىناك أثرًا كبيرًا لمدخل المواد  
األصيمة فى تنمية الميارات اإلمبلئية لدى تبلميذ الصف الثاني اإلعدادي . وتتفق ىذه النتائج 

 مع نتائج دراسات السابقة 
(Rashid  AL Azri ( 2014  (، Geoffre .M.Maroko ( 2010  فائق سبلمة ،

(8442) 
والتي )  8448، سميرة عبد الغنى)  Asif Masood, (2013)،) 8444(ألفت الجوجو

استفادة منيا الباحثة فى تحديد الميارات الرئيسة لمميارات اإلمبلئية والتي أكدتو أنو يمكن 
 تنمية ىذه الميارات باستخدام مدخل المواد األصيمة.

 يمكن تفسير تمك النتائج كما يمى :
*رأت الباحثة أن استخدام المواد األصيمة في تدريس الميارات اإلمبلئية كان ليا أثرًا إيجابيًا 

 عمى دافعية التبلميذ وتحفيزىم في عممية التعمم.
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*التنويع فى استخدام المواد األصيمة واألنشطة في كل موضوع من الموضوعات أسيم في 
اه التبلميذ في تعمم دروس اإلمبلء ، حيث لم يشعر التبلميذ بالممل واالحباط فى إثارة انتب

 إتقان الميارات اإلمبلئية . 
* استخدام المواد األصيمة فى التعمم عمل عمى ربط حياتيم الخاصة بتجارب الشخصيات التي 

تقان الميارات اإلمبلئية .  قرأوا عنيا مما ساعد التبلميذ عمي تعمم وا 
استخدام المواد األصيمة مثل )المجبلت ،مقاطع الفيديو ،الصحف، الكتيبات ،اإلعبلنات * أن 

،البطاقات  البريدية (كانت غنية ثقافيًا ولغويًا وكان ليا تأثير إيجابي عمى تحفيز التبلميذ 
واىتماماتيم ،حيث رغب التبلميذ فى االستفسار عن الشخصيات واألماكن التي قرأوا 

األصيمة والتي استخدمتيا الباحثة فى تنمية الميارات اإلمبلئية لدى  عنيا في المواد
 تبلميذ المرحمة اإلعدادية .

 الدراسة: توصيات

توظيف مدخل المواد االصيمة في تدريس فروع المغة العربية كافة ، وفى مراحل التعميم  -4
 المختمفة .

تيتم بتنمية ميارات اإلمبلء لدى التبلميذ ،وأن تتضمن  إجراء المزيد من الدراسات التى -8
 كتب المغة العربية في جميع المراحل المختمفة.

اإلفادة من األدوات والمواد المستخدمة في البحث الحالى في تنمية الميارات اإلمبلئية  -8
 لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية.

تخدام مدخل المواد األصيمة في عقد ورش عمل لمعممي المغة العربية؛ لتدريبيم عمي اس -4
 تنمية الميارات اإلمبلئية .

 مقترحات الدراسة: 

 -فى ضوء نتائج الدراسة يمكن اقتراح مايمى :
 استخدام مدخل المواد األصيمة في تنمية ميارات اإلمبلء بمراحل التعميم المختمفة. -4
لدى تبلميذ المرحمة استخدام مدخل المواد األصيمة في تنمية ميارات فروع المغة العربية  -8

 اإلعدادية.
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