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اإلهداء
نشكر هللا تعاىل اذلي هداان لهذا وما كنا لهنتدي لوال أن هداان هللا وها حنن اليوم بإذن منه نطوى ليايل السهر
والتعب الس نني وخالصة مشواران يف هذا البحث اذلي ال سسعنا اإال أن دهدي صيي ة دهدان اإىل من نان بباا
يف مسريتنا اإىل منارة العمل والعامل امجعني اإىل ب يد اخللق وإامام املربلني اإىل اليم اذلي عمل املتعلمني
نبينا حممد عليه أفضل الصالة وأزكي التسليم
اإىل من قال فهيام هللا عز وجل (وقل ريب ارمحهام كام ربياين صغريا)
والدينا األعزاء
اإىل من رافقوان خالل دربنا وباعدوان بلك ما عندمه من دهد ونانوا معنا يف الرساء وعش نا معهم أمجل الوقات
وأبعدها
أخوتنا األعزاء
اإىل مهنل العمل اإىل لك من علمنا صرفا وعلموان العطاء مع لك رمسة صرف وخط قمل
أساتذتنا األجالء
وكذكل دهديه اإىل لك من مد لنا يد العون يف حبثنا املتواضع واذلي نمتىن أن ييل اإيل درجة الرىض والقاول
كذلك مجيع أصدقائنا وزمالئنا
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كلمة شكر
احلمد هلل والشكر هلل أوالً وأخرياً الذي وفقنا إلمتام هذا البحث وساعدنا يف
التغلب على الكثري من املشاكل اليت واجهتنا يف سبيل الوصول إىل األفضل يف
البداية يسرنا ويسعدنا أن نتقدم جبزيل الشكر والمتنان إىل مشرف البحث.
ألستاذ سامل إبراهيم
كما نشكر كل من ساهم يف إخراج هذا البحث ومد لنا يد العون وساندنا
ودعمنا بالكلمة واجلهد ورفع من معنوياتنا يف كل خطوة خطوناها وقدمناها
يف هذا البحث.
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ملخص البحت
قدمت التكنولوجيا الحديثة وسائل وأدوات لعبت دورا كبيرا في تطوير أساليب التعليم  ,وأتاحت الفرصة والتي
من شأنها أن توفر املناخ التربوي الفعال الذي يساعد علي إثارة اهتمام التلميذ وتحفيزه  ,وترغيبه في تعلم
اإلمالء ,ونظرا ملا تتمتع به برامج الحاسوب من املقدرة علي التكيف مع حاجات املتعلم وميوله ورغباته ,
وإعطائه الفرصة لتقييم نفسه باستمرار ,وكذلك يعطي القدرة علي اكتساب املهارة الذاتية بمجرد تعلم كيفية
استعمال أدوات تشغيل الحاسوب مثل الفأرة  ,لوحة املفاتيح  ,ومع ظهور الوسائط املتعددة Multimedia
ودعمها مللفات الصوت والصورة ,وما تلعبه من دور كبير في إنجاح تطبيقات الحاسوب وخصوصا التطبيقات
املتعلقة بالبرامج التعليمية ملا تضيفه عليها من ملسات جمالية أو فنية تقدم املعلومة بشكل ممتع وشيق ,
ومفيد .
ومن هنا جاءت فكرة هذا املشروع في محاولة تصميم موقع تعليمي لتعليم الحروف والنطق الصحيح  ,وتم
تضمين الوسائط املتعددة داخل هذا املوقع حتى يعطي درجة عالية من الكفاءة في تقديم املعلومة بشكل
بسيط وسلس ,فقد تم استخدام العديد من البرمجيات املتعلقة بهذا املوضوع مثل( Photoshop, Microsoft
)Expression Web, JavaScriptفي إعداد هذا املوقع.
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الفصل األول
الدراسة التمهيدية

 1نبذه املشروع-:
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املشروع هو دراسة نظرية تطبيقية آلية التعليم لتالميذ الصف األول والثاني والثالث االبتدائي,وهو موقع
تعليمي لإلمالء,وذلك لتسهيل تعلم اإلمالء والهجاء والنطق بالشكل الصحيح ,واملمتع بعيدا عن
امللل,والروتين,وذلك باستخدام تقنية الوسائط املتعددة,والتي تشمل على (الصوت ,الصور ,الفيديو),وكذلك
يعلم التلميذ كيفية االستخدام الحاسوب.
تم تنسيق املشروع بأن تم تقسيمه إلي ثالث فصول ويشمل الفصل األول دراسة تمهيدية عن املشروع ,
وأهدافه ,والدراسة التفصيلية للمشروع وتجميع بياناته وأهداف تعليم اللغة العربية للصف األول والتاني
,والثالث  ,وأهمية تعليم اإلمالء  ,ومدي فاعلية الحاسوب في التعليم  ,والفصل الثاني يشمل مرحلة التحليل
وتتضمن طريقة بناء املشروع ,وتحديد املتطلبات الوظيفية والغير وظيفية للمشروع  ,ومرحلة التصميم تتكون
من نمذجة النظام ,وتحديد البرامج املستخدمة ولغات البرمجة ,مرحلة التنفيذ واالختبار وتتم فيها تنفيذ
املتطلبات الوظيفية والغير وظيفية ,واختبارها للوصول للنظام املقترح وتنفيذه بشكل صحيح,والفصل الثالث
خالصة املشروع  ,ويشمل خالصة ما تم إنجازه في املوقع والصعوبات التي واجهه املوقع واالستفادة الشخصية
من تصميم هذا املوقع.

 1.1مشكلة البحث
صعوبة التالميذ في الكتابة,والنطق ,والتميز بين الحروف املتشابهة,وفي هذا املشروع سوف نستخدم مميزات
تعليم الحاسب في رفع املستوى.

 2.1دوافع اختياراملشروع
 -1رغبتنا في تعليم كيفية تصميم موقع,وتوظيف خدمات الحاسب اآللي لتعليم التلميذ كيفية تعليم اإلمالء.
 -2تدريب التلميذ علي التعامل مع الحاسب اآللي واالستفادة منه,وتسهيل العمل والرفع من كفاءته,والذي
أصبح استخدامه مهما في هذا العصر.

 3.1أهداف املشروع
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يهدف املشروع إلي تصميم موقع تعليمي ملساعدة التلميذ للمراحل الثالث األولى من الدراسة كيفية
النطق,والهجاء ,واإلمالء بأسلوب تقني بسيط ,وممتع.

4.1الخطوات املتبعة في إنجازاملشروع-:
من املعروف أن أي بناء برمجي يمر بعدة مراحل يطلق عليها دورة الحياة ()Life Cycle
فإن دورة حياة تطوير أي نظام برمجي تتضمن املراحل التالية :
 -1تحديد وتعريف املتطلبات ()Requirements analysis and definition
 -2تصميم النظام ()System design
 -3كتابة البرنامج ()Program implementation
-4اختبار النظام ()System testing
 -5تسليم النظام ()System delivery
 -6الصيانة ()Maintenance
كل مرحلة من تلك املراحل تتضمن مجموعة من النشاطات والتي بدورها تحتوي علي مدخالت ومخرجات تؤثر
علي جودة املنتج النهائي  ,تعرف هذه املراحل املجتمعة بالطريقة املتبعة لتصميم وبناء املشروع ,و توجد
مجموعة من الطرق املختلفة النجاز املشاريع البرمجية ,و تختلف هذه الطرق عن بعضها البعض حسب نمط
عمل املؤسسة الطالبة للمنتج وإمكانياتها وباإلضافة إلي متطلبات املنتج البرمجي قيد البناء ,ومن ابرز هذه
الطرق أو النماذج ما يلي:
 -1النموذج االنحداري
 -2النموذج التزايدي أو التدريجي
 -3النموذج االرتقائي أوالتطويري
 -4النموذج الحلزوني
وتختلف هذه النماذج عن بعضها البعض ويتم اختيار النموذج املناسب واملالئم للمشروع باالعتماد علي
متطلبات املنتج قيد التطوير .

13

ولقد تم اختيار النموذج االنحداري (الشاللي املحسن ),ومن األسباب التي كانت هي الدافع الختيار هذا النموذج
هي وضوح املتطلبات منذ البداية فال نحتاج لتغير جذري أثناء املراحل املتقدمة لبناء املشروع ,باإلضافة إلي
مالئمة هذا النموذج لتطوير املشاريع صغيرة الحجم .
وتم اختيار النموذج الشاللي,وذلك تسهل فيه عملية الرجوع,وسهولة إستخدامه [7] .
و لتنفيذ املشروع بصورة صحيحة يجب إتباع الخطوات املوضحة بالشكل (.)1-1

التحليل
التصميم

التنفيذ
االختبار

الشكل( )1-1يوضح الخطوات املتبعة في بناء املشروع

وينقسم املشروع إلي أربعة مراحل ,وكل مرحلة تعتمد علي املرحلة التي قبلها ,ونبين في الشكل ( )1-1الخطوات
التي يعتمد عليها املشروع.
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 1.1. 4التحليل
هي مرحلة تفكيك ,ودراسة املكونات ,وتجميع أكبر قدر من املعلومات الالزمة لبناء املشروع ,وبعد ذلك نحدد
املتطلبات الوظيفية ,واملتطلبات الغير وظيفية لتنفيذ املشروع.

2.1. 4التصميم
عند االنتهاء من مرحلة التحليل يتم االنتقال ملرحلة التصميم وتوضح طريقة سير املشروع وفقا ملتطلبات
النظام ,ونقوم بتحديد البرمجيات املستخدمة في تصميم ,وبناء املشروع باستخدام لغة البرمجة ,وبرامج
الوسائط املتعددة ,واجهات االستخدام من صفحات وشاشات.

 3.1. 4التنفيذ
عند االنتهاء من مرحلة التصميم سيتم تنفيذ ما تم تصميمه من واجهات وشاشات لنتمكن من اختبارها في
املرحلة التالية.

 4.1. 4االختباروالتقييم
يتم اختبار كل ما تم تنفيذه اختبار جزئي للتأكد من صحة مخارجه ,ومن تم اختبار املشروع بالكامل  ,والتأكد
من أدائه بصوره جيده.
ويتم عرض املشروع علي كل فئات املجتمع لنتأكد من صحة نجاحه.
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الفصل األول
الدراسة التفصيلية
"تجميع البيانات"
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 1.2من األساليب التي تم اختيارها في تجميع البيانات:
 1.1.2املقابلة الشخصية
وقد تطرقنا لعده مقابالت شخصية لعدة معلمات ولجميع املراحل املستهدفة ,و ملدي معرفتهن لطرق التعليم
,والتعلم ,وكذلك ملعرفة كيفية تعليم التالميذ اإلمالء بجميع الطرق.ولتجميع البيانات حول التدريس في اللغة
العربية ,ولجميع املراحل املستهدفة ,وتحصلنا على العديد من اإلجابات املتنوعة ,وكذلك املشكلة التي تواجه
املدرسين من التلميذ من ناحية االستجابة لتعلم اإلمالء.
األسئلة التي قدمت للمعلمات وتمت اإلجابة عليها:
 -1ما هي طرق التدريس املتبعة في تعليم اإلمالء؟
حفظ الحروف بجميع الحركات (التنوين-الضمة-الفتحة-السكون),وبعد التأكد من الحفظ ,وكذلك كتابتها
,وتخيلها في الهواء ,وبعدها نبدأ في عملية اإلمالء ,وبعد ذلك سيتم تميزه بين الحروف مثل ( السين " س" ,
الشين" ش") ,وبعد ذلك تتم عملية التفكيك مثل (زينب)(ز -يـ  -نـ  -ب).
 -2هل ولي األمر متابع جيد للتلميذ ؟
ولقد كانت اإلجابة من عدة معلمات أن ال يوجد تعاون مع األولياء ,وذلك لعدم دعم التلميذ بالطريقة
الصحيحة.
 -3ما هو السبب الذي يجعل التلميذ في اإلمالء ضعيف؟
عدد الفصول ,ووقت الحصة ,وكذلك عدد األطفال في الفصل  ,واالختالف في الفروق الفردية (التأخر
الدراس ي نتيجته البيئة والبيت وعدم تعاون أولياء األمور) ,ونتمنى للتالميذ الذين مستواهم ضعيف أن تكون
لهم حصة إضافية  ,ونتمنى املساعدة من البيت.
 -4ما هي االستجابة لدى التلميذ في طريقة تعليم اإلمالء؟
أما أن يكون له القدرة على الحفظ لكي يخزن شكل الحرف ,والكتابة من خالل الرسم ,والصور لكي يكون له
استعداد لتعلم الكلمة ,وغيرها,والذين ليس لهم القدرة على الحفظ  ,واالستيعاب  ,وال يفهم سوف يتأخر أكثر
وأكثر.
 -5املشكلة التي تواجه املعلمين في تعليم اإلمالء؟
بالنسبة لرياض األطفال لسنة األولي "الروضة" يكون إعدادهم غير صحيح ألنهم ال يتقيدون بطريقة
الكتابة,وتكون كتابتهم من اليسار لليمين عكس اللغة العربية ,وكذلك كتابة الحروف التي فوق السطر وتحت
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السطر,وهذه هي طرق الكتابة الخاطئة والغير صحيحة ,ومن املفروض أن تكون الروضة لها منهج محدد
لكيفية العطاء لكي يتم تأسيس التلميذ بطريقة صحيحة  ,والكتابة الغير صحيحة تسبب معوقة ,وكذلك
سرعة الكتابة  ,والخط  ,وتكون بطيئة مع فروق الفردية.
وتكرار الدرس بطريقة القراءة الكاملة ,وتفكيك كلماته كلمة كلمة  ,وكذلك التميز بين الالم القمرية ,و
الشمسية ,ونوع املدود ,ونوع الشدة ,وعند قراءة الجملة  ,وهو يستمع والسمع يجعله ينطق  ,وعندما ينطق
يعود نفسه بنفسه فإنه يتعلم (والتكرار يخلق الشطار).
 -6ما هو السبب الذي يجعل التلميذ في دورات تقويه؟
وتمت إجابتها بعدم تشجيعها ولألسباب التالية :
تعلق التلميذ باملعلمة ,يسبب له تشتت ال يستطيع التركيز مع الجهتين  ,وكذلك تكون الطريقة ليست نفسها.
 -7تغير املناهج ما هي السلبيات وإيجابيتها على التلميذ واملعلمات؟
بالنسبة للمناهج أفضل  ,ومتوسعة بشكل أعمق,وطرق التفكيك اآلن أحسن ألنها على التهجي ,والتشكيل
,الحرف املشدد سوف يكتب مرتين  ,وسلبيتها ليس لها مدرسين مهنيين.
 -8ما هي الطرق األمثل للهجاء والنطق؟
الترديد لكي يتم نطق الحرف بطريقة صحيحة  ,وإذا كانت هناك إعاقة في السمع سوف يكون النطق عند
الطفل مثل (خ=ح)  ,وكذلك االعتماد على حركة اللسان والفم واملخارج الحروف بطريقة صحيحة للحروف
والكلمات والتفكيك .وألهمية اإلمالء في جميع املراحل كأسلوب مثالي للتهجي ,وزيادة قدرة التلميذ على ربط
املقروء باملكتوب إال أنني ال أجد الوقت الكافي لتدريب التالميذ على اإلمالء بالشكل الذي يشبع احتياجاتهم في
هذه املرحلة الهامة ,وأفضل أسلوب لتعليم ,وترسيخ اإلمالء في أدهان التالميذ البد في البداية أن تخصص
حصة مستقلة لإلمالء أسبوعيا هذا على أقل تقدير ,ويفضل أن تكون آخر حصة في األسبوع  ,وكل معلم
يخصص دفترا خاصا باإلمالء ويوجد لديه تصورا واضحا عن مستوى كل تلميذ ,وذلك بتخصيص دفتر خاص
باإلمالء ,وتدريب التالميذ علي اإلمالء من خالل الفصل الدراس ي األول ,وذلك بإمالئهم حروف ,وكلمات
بسيطة,وتجد التالميذ يعرفون معني اإلمالء ويستعدون نفسيا ,وذهنيا لها خالل الفصل الثاني ولقد اقترح :
 -1تخصيص حصة كاملة لإلمالء من كل أسبوع فيصبح لدينا ستة عشرة حصة على األقل.
-2تخصيص دفترا خاصا لإلمالء,ويفضل أن يكون مستقال عن دفتر الكتابة.
-3تدريب التالميذ على فتح صفحة جديدة متسلسلة مع ما قبلها.

18

ُ -4تدريب التالميذ علي كتابة اليوم والتاريخ,وستجد أنهم يتمكنون من ذلك بسهولة مع مرور الوقت.
ُ -5تدريب التالميذ على وضع نقطة في بداية سطر وترك سطر لتبدو الكتابة منسقة.
 -6بعد دراسة مواضيع األسبوع تختار في البداية جملة بسيطة يقرؤها التالميذ ,وتحللها وسط متابعتهم صوتيا
ثم تحجب عنهم ,وتملي عليهم كلمة كلمة,وتتدرج في عدد الجمل إلى األكثر كلما تقدم التالميذ ,ومهم جدا أن
تربط القراءة بالكتابة.
ُ -7يكتب على بطاقة أيام األسبوع وعبارات (وهللا املوفق,الحمدهلل,)...وتوضع أمام التالميذ بشكل دائم
لتساعدهم على كتابة اليوم املناسب وختم موضوع اإلمالء بعبارة من اختيارهم.
ُ -8يفضل أن يخطط للدرس بشكل جيد حتى تتمكن من التصويب أثناء الحصة لجميع التالميذ .
 -9كلما زاد عدد الجمل كلما احتجت لوقت أكثر لتصوب للتالميذ ,وأقترح أن تستعين بمجموعة من التالميذ
املتميزين لوضع خط تحت الكلمات الخاطئة لزمالئهم بالقلم األحمر.
 -10يوجه جميع التالميذ إلى أن كل كلمة تحتها خط باللون األحمر خاطئة ,ويجب كتابتها بصورة صحيحة من
السبورة فوق الكلمة الخاطئة مباشرة ,ولكن بلون مغاير.
 -11ال تمسح الكلمات التي سوف ُتملى على التالميذ من السبورة  ,واألفضل حجبها ثم إزالة الحجاب ليصوب
التالميذ الكلمات الخاطئة لديهم.
 – 12يبقى دور التالميذ املتميزين ,ودور املعلم في متابعة باقي التالميذ أثناء التصويب ,ويعلق املعلم على من
انتهى من التصويب بالقلم األحمر ,و وضع التوجيهات والتقديرات.
 -13يفضل وضع جدول في بداية دفتر اإلمالء لتسجيل مستوى التلميذ بعد كل تدريب.
 -14زيادة عدد حصص اإلمالء كلما تقدم التالميذ في االنطالق بالقراءة.
 -15زيادة عدد الجمل كلما تقدم التالميذ بالقدرة على القراءة والكتابة.
 -16كتابة اليوم والتاريخ واملوضوع من أدبيات اإلمالء وسوف يتقنها تالميذك مــع زيادة التدريب عليها.
 -17تحفيز التالميذ على التركيز بصريا ,وسمعيا أثناء اإلمالء.
 -18تحفيز التالميذ على تنظيم كتاباتهم ومراعاة السطر والنظافة.
 -19كثرة التوجيهات بهدوء من قبل املعلم توصل التلميذ إلى اإلتقان ,ومن ثم الوصول إلى الهدف.
 -20البد أن يلفت املعلم نظر التالميذ إلى مخارج الحروف من شفتيه أثنـاء حجب الكلمات وإمالئهـا.
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 -21توجيه التالميذ إلى أهمية وضع الحركات فوق حروف الكلمات.
 -22مع مرور الوقت تجد أن جميع التالميذ لديهم القدرة على التصويب الذاتي فيستطيع التلميذ وضع خط
تحت الكلمات الخاطئة ,وتصويبها نقال من السبورة ,ولكن بلون مختلف]9[.

 1.2املستندات (الكتب واملراجع)
لقد تم التطرق لعدة كتب ومراجع واستفدنا منها بكيفية تعلم اإلمالء والطرق األمثل لتعليم اإلمالء بطريقة

سيسه وسهلة وممتعة بعيدة عن التعقيد.
 2.2أهداف تعليم مادة اللغة العربية للصف األول و الثاني والثالث من مرحلة التعليم
األساس ي
 -1تمكين التلميذ من اكتساب القدرة على القراءة الصحيحة  ,وفهم القراءة  ,والكتابة بصورة سليمة.
 -2إنماء املهارات  ,التي تمكن من مواصلة الدراسة في املراحل الالحقة.
 -3بناء شخصية التلميذ من خالل غرس قيم املجتمع  ,واتجاهاته السليمة وترسيخها ملمارستها سلوكيا.
 -4تنمية االتجاهات اإليجابية في اكتساب املعرفة  ,واستثمار الوقت ,والشعور بالثقة بالنفس.
 -5الكشف عن املواهب والقدرات الذاتية من اجل دفع املتعلم إلي املبادرة واإلبداع واالبتكار.]4[.

 3.2أهداف اللغة العربية ومفرداتها ومجاالتها لصف الثاني من التعليم األساس ي
 -1االستماع.
 -2املحادثة(التعبير الشفهي).
 -3القراءة(النصوص نثرية وشعرية).
 -4الكتابة.
 -5قواعد اللغة.
 -6القيم اإليجابية[5].

20

 4.2أهداف اللغة العربية ومفرداتها ومجاالتها لصف الثالث من التعليم األساس ي
املجال األول  :االستماع
املعيار العام :االستماع
املعيار الخاص:
 -1يستمع وينظر الصور.
 -2يتوقع من املتعلم (التلميذ)أن يكون قادر علي أن يفهم ما استمع إليه.
 -3أن يستطيع على إجابة أسئلة محددة من خالل ما استمع إليه.
املجال الثاني:املحادثة
املعيار العام :يتحدث بلغة سليمة وفق رصيده اللغوي.
املعيار الخاص:
 -1يستخدم مكتسباته اللغوية في الحديث.
 -2يتوقع من املتعلم أن يكون قادر على أن ينطق الجمل والعبارات نطقا سليما ,وبالسرعة املناسبة.
 -3يستخدم مكتسباته اللغوية الفصيحة في التحدث عن املوضوع استمع إليه.
 -4يقدر على املحاورة.
املجال الثالث :القراءة
املعيار العام :يقرا نصا مكتوبا قراءة الصحيحة.
املعيار الخاص :يتعرف علي الجمل والعبارات ويقرؤها قراءة صحيحة ,ويفهم املعنى.
يتوقع من املتعلم أن يكون قادر على أن:
 -1يقرأ قراءة صامتة مع فهم املعنى.
 -2يقرأ قراءة جهرية مع فهم املعنى.
 -3يحفظ أبياتا من أناشيد مختلفة ويلقيها إلقاء سليما مع فهم املعنى.
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املجال الرابع :الكتابة
املعيار العام :يكتب كتابة صحيحة بالنقل واملحاكاة.
املعيار الخاص :يحاكي كتابة الحروف والكلمات والجمل بخط واضح.
يتوقع من املتعلم أن يكون قادر على أن:
 -1يتعود على كتابة النقل.
 -2يلتزم السطر في الكتابة  ,ويحافظ على النظافة والنظام.
املجال الخامس :مبادئ القواعد
املعيار العام :يتعرف بعض مبادئ قواعد اللغة.
املعيار الخاص األول:يميز صيغ الضمائر من حيث التكلم ,والخطاب ,والغيبة ,وصيغ الكلمات من حيث
التذكير ,والتأنيث ,واإلفراد ,التثنية والجمع.
يتوقع من املتعلم أن يكون قادر على أن:
 -1يتعرف املذكر من املؤنث ,و عالمات التأنيث.
 -2يميز صيغ الضمائر من حيث التكلم ,والخطاب ,والغيبة.
 -3يميز املفرد واملثنى والجمع.
 -4يتعرف بعض أحرف العطف.
 -5يستخدم بعض أدوات االستفهام.
 -6يستخدم أحرف الجواب (نعم-ال).
 -7يدرك أسماء اإلشارة وما كان منها للمفرد أو للمثنى أو للجمع ,وما كان منها للمذكر أو املؤنث]6[.

 5.2التعلم باستخدام الحاسوب لألعمارمن  9-6سنوات
استخدام الحاسوب في عملية التعليم والتعلم خاصة بعد التطور الكبير في البرمجيات التعليمية أمام إمكانية
تطبيق التعليم ,والتعلم لإلتقان املبني على مبدأ التعليم الذاتي للعالج داخل املدرسة ,وهو ذلك التعلم القائم
على تهيئة املوقف التعليمي ,وتنظيمه على النحو الذي يستشير دوافع التلميذ إلى التعلم ,ويزيد من قدرته على
االعتماد على نفسه متفاعال مع مصادر الخبرة املتاحة له بما يعينه على اكتساب املعلومة ,وان الحاسوب يقوم
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بالتدريب واكتساب املهارة للمتعلم  ,ويعد الحاسوب نوعا متميز من التفاعل بينه  ,وبين الطالب بحيث
يستجيب ال طالب إلى الحاسوب بشكل سريع ثم يعطي الحاسوب تعزيزا في شكل تأكيد لصحة إجابة الطالب
كتغذية راجعة  ,وإذا ما أخطأ الطالب عند استجابته للحاسوب يمنحه الحاسوب فرصة أخرى(أو أكثر)
لتصحيح االستجابة ثم اكتساب املهارة املطلوبة قبل االنتقال إلى التدريب على مهارة]1[.

 6.2الحاسوب وزيادة فاعلية التعليم
أن يخلق بيئة مشوقة للتعليم ,والتعلم من جانب الطالب تقوده إلى إتقان ما يتعلمه مما يزيد من فاعلية
التعليم من حيث الفهم ,واالستيعاب ,والتحليل  ,والتركيب ؛وهذا هدف من األهداف]1[.

 7.2الحاسوب والتعليم الفردي والتعاوني
إن استخدام الحاسوب في التعليم ,والتعلم قد جعل هدف التعليم ,والتعلم لإلتقان في املدارس ,والفصول
ذات األعداد الكبيرة من التالميذ أمرا يمكن تحقيقه بعد أن كان بعيد املنال ملا تطلبه من إمكانات كبيرة سواء في
الخبرات التعليمية املتنوعة أو في وجود املعلمين املؤهلين تأهيال خاصا يساعدهم على تقويم تالميذهم بصورة
مستمرة ,وذلك بتشخيص جوانب الضعف لديهم والبحث عن أسباب هذا الضعف ,وتقديم العالج املناسب
لهم وهي جميعها أعمال يقوم بها الحاسوب اآلن ,وبسرعة كبيرة  ,وبصورة مستمرة من خالل استخدام
البرمجيات املعدة لتحقيق هذا الهدف,ولذلك يالحظ أن معظم املحاوالت إن لم يكن كلها تمت من أجل تطبيق
إجراءات التعليم ,والتعلم لإلتقان سواء في مراحل التعليم العام بصورة أو بأخرى على استخدام الحاسوب في
إطار التعليم الفردي أو الجماعي]8[.

 8.2آلية وأسلوب تدريس اإلمالء للصف األول والثاني والثالث
أسلوب القراءة التي يمكن استخدامها في الصف األول ابتدائي
تنقسم القراءة بحسب الشكل واألداء إلي قسمين -:
 1.8.2القراءة الصامتة  :أن يقرأ القارئ دون إحداث أي صوت  ,حتى الهمس  ,وهذا أن يقرأ بفكره وعينيه ؛
مركزا على الفهم الدقيق ملا يقرأه  ,ومن أهم أهدافها التدريب على ( السرعة والفهم ) .
 2.8.2القراءة الجهرية  :أن يقرأ املتعلم بصوت مسموع وبنطق واضح صحيح  ,وذلك إلكساب الطفل صحة
النطق وسالمة الكلمات وإخراج الحروف من مخارجها والفهم وتمثيل املعنى ولتخطي مواقف التهيب والخجل
والخوف من املواجهة وللكشف عن عيوب النطق لدى الطفل وعالجها .
القراءة الصامتة مهمة لتدريب التالميذ عليها منذ الصف األول االبتدائي كيف يتم ذلك  ,ومستوى التالميذ
الزمني والعقلي غير مناسب لها  ,وما أفضل األساليب لتدريب التالمـيذ عليها؟
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القراءة الصامتة هي أحد أهم املهارات التي يجب تدريب تلميذ الصف األول عليها ولكننا نغفل كثيرا عن أهمية
نعلمها  ,وللقراءة الصامتة عدة صور منها:
التدرج واملمارسة ألي مهارة نريد أن ِّ
 -1قراءة محتوى الصورة .
 -2ربط الصورة بالكلمة املناسبة .
 -3قراءة بطاقات الكلمات والجمل .
وكل هذه األساليب قد مارسها كل معلم خالل الفصل الدراس ي األول  ,ولكن املعلم الجيد هو الذي يحفز
تالميذه ,ويستثير تفكيرهم لربط القراءة الصامتة بالفهم  ,واالستعداد لإلجابة عن أي سؤال .
 3.8.2القراءة النموذجية  :ال يدركها التالميذ في هذه املرحلة وإن كنت مجيدا لها  ,ما هو األسلوب األمثل
الستخدامها ؟
يظل املعلم دائما في موقف املوجه لتالميذه ,وهذا أمر هام خصوصا في الصفوف األولية  ,والقراءة النموذجية
سوف يحسن التالميذ اإلنصات لها واالنتباه إذا ما جذبهم املعلم  ,وبأسلوب مشوق لها ,و وضح لهم أهدافها
,وكيفية متابعتها ,وإلقاء بعض أسئلة الفهم بعد االنتهاء منها  ,وأقترح الخطوات اآلتية :
 -1بعد االنتهاء من املقدمة  ,ومناقشة الصور يقرأ املعلم املوضوع كامال قراءة نموذجية دون أن يفتح التالميذ
الكتب ( وهنا تنمية مهارة االستماع ).
 -2يقرأ املعلم املوضوع مرة أخرى  ,ويخبر التالميذ بأنه سوف يسألهم بعد االنتهاء من القراءة ثم يوجه إليهم
بعض األسئلة البسيطة ( وهنا تنمية ملهارات االستماع والفهم واستنتاج األفكار ) .
 -3يفتح التالميذ الكتاب ,ويوجههم املعلم لكيفية املتابعة فيه ثم يقرأ للمرة الثالثة  ,وهم يتابعون في الكتاب (
ُويفضل تكرار ذلك في بداية الدروس  ,وتقليله كلما تقدم التالميذ ) ثم ينطلق املعلم لكتابة جزء من الدرس
على السبورة ]11[.
أننا في البداية نقدم القراءة النموذجية على الصامتة  ,ولكن بعد دروس التنوين مباشــرة نعطي التالميذ فرصة
للقراءة الصامتة ثم توجيه بعض األسئلة ثم القراءة النموذجية .
القراءة الجهريه الترددية "جماعية أو فردية " ,وأهميتها وكيف تكون إيجابية أو سلبيـة
 4.8.2القراءة الجهريه الترددية  :تعني أن يقرأ املعلم أو التلميذُ ,ويردد بعده التالميذ جماعيا أو فرديا .
وهي أسلوب جيد يستخدم في الصفوف األولية غالبا  ,ومن أهدافها :
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 -1إضفاء روح املرح لدروس القراءة حيث أن التالميذ يحبون هذا األسلوب .
 -2مساعدة بعض التالميذ في التغلب على املشكالت التي تواجههم أثناء القراءة .
وتكون القراءة الترددية إيجابية عندما يوظفها املعلم لخدمة أهداف الدرس  ,وبعدد من املرات وفق خطة
مدروسة مع أهمية تحديد وقت لها .
وتكون سلبية عندما يستخدمها املعلم دون وضوح األهداف ,ودون تحديد للزمن فقد تستغرق أكثر وقـت.

 5.8.2القراءة الجماعية:
كيف تكون ذات أثر سلبي على مستوى التالميذ  ,وكيف يتم توظيفها لتخدم االنطالق في القراءة لديهم ؟
هذا األسلوب من أساليب القراءة الجهرية  ,ويجد فيها التالميذ متعة كبيرة حيث تناغم األصوات  ,وإحساسهم
بالعمل الجماعي  ,وفيها أيضا إثارة لروح األلفة حيث يحس التالميذ بأنهم وحدة واحدة .
وتكون ذات أثر سلبي إذا :
 -1لم يوجه املعلم التالميذ ألهدافها .
 -2لم يخطط لها بشكل جيد  ,ولم يخصص لها وقت محدد .
 -3رفع التالميذ أصواتهم أكثر من الحد املعروف .
 -4لم يستخدمها املعلم كأداة تشويق وعالج ملن يجد الصعوبة في القراءة .
ولكي يتم توظيف القراءة الجماعية لتخدم االنطالق في القراءة أقترح ما يلي :
 -1توجيه التالميذ بعدم رفع أصواتهم .
 -2تحفيزهم للمتابعة مع املؤشر على السبورة أو اإلصبع على الكتاب .
 -3التركيز عند طلب املعلم على مخارج الحروف من فم القارئ .
يقلل عدد املرات كلما تقدم مستوى التالميذ ( ثالث مرات مع بداية الفصل تقل تدريجـيا ) .
القراءة الزمرية أو الفئوية ما جدواها وكيف استخدمها وما فرقها عن القراءة الجماعية ؟
هي أسلوب من أساليب القراءة الجهرية يستخدمها املعلم بغرض :
 -1إثارة روح التنافس بين التالميذ .
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 -2كلما قل عدد التالميذ عند القراءة كلما تمكن املعلم من تشخيص مستوى التالميذ.
والستخدامها تم اقتراح :
 -1عند القراءة الجماعية أحيانا قد يشعر املعلم بعدم جدية أحد صفوف التالميذ في القراءة فيطلب منهم
القراءة لوحدهم .
 -2بعد القراءة الجماعية يقسم التالميذ إلى زمر أو فئات أو مجموعات لبث روح التنافس فيما بينهم  ,وتسجيل
النتائج على السبورة .
وفرقها عن القراءة الجماعية أنها تقتصر على عدد محدد من التالميذ داخل الصف بينما القراءة الجماعية
تشمل جميع تالميذ الصف .
القراءة الفردية ما أفضل األساليب الستخدامها  ,وهل يجب أن يمارسها جميع التالميذ  ,وهذا من وجهة نظري
فيه إضاعة للوقت خصوصا إذا كان التلميذ متدني املستوى .

 6.8.2القراءة الجهرية الفردية :
تساعد الطفل على تخطي مواقف الخجل والخوف وتساعد على :
 -1النمو الطبيعي في عادات التكلم أمام السامعين .
 -2تعلمه الثقة في نفسه  ,وتنميها لديه .
 -3تنش ئ لديه أنماطا لغوية مقبولة من الثروة اللفظية ,والنطق الصحيح .
 -4التغلب على صعوبات التحدث .
 -5تعتبر تهيئة ملهارة التحدث لدى الطفل .
وهي من حيث األهمية تأتي قبل القراءة الجماعية والقراءة الزمرية إذ أن هذه األساليب تمهيدا للوصول
بالتلميذ إلى القراءة الجهرية الفردية بطالقة ودقة وفهم .
ومهما كان الوقت ضيقا يجب أن تختصر القراءة الجماعية  ,والقراءة الزمرية ,ويوفر الوقت للقراءة الفردية
وهنا تم االقتراح :
 -1أن يأخذ جميع التالميذ فرصتهم في القراءة الفردية .
 -2أن ال يقف املعلم فوق رأس التلميذ القارئ بل يقف على بعد معقـول بحيث يسمح له متابعة التلميذ .
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 -3أن ينصت جميع التالميذ لقراءة زميلهم  ,ويتعرفوا على أخطائه دون مقاطعته .
عند تصويب األخطاء القرائية للتالميذ يجب مراعاة ما يلي :
 -1إعطاء الفرصة للتلميذ دون مقاطعته حتى عندما يخطئ .
 -2عندما تكثر أخطاء التلميذ  ,وتكتمل العبارة يطلب منه التركيز ,واإلعادة .
 -3يطلب املعلم من جميع التالميذ متابعة زميلهم القارئ  ,واستخراج أخطاؤه دون مقاطعته .
 -4يسأل املعلم التلميذ القارئ عن الكلمة الخاطئة لديه ¸ويطلب منه محاولة تصويبها  ,ويلفت انتباهه إلى
حركات الحروف  ,وقد يضطر املعلم لكتابة الكلمة على السبورة  ,وتقطيعها صوتيا للتلميذ مثل َ :م ْن ُ
ـصور ( َم ْنـ
ُ /
ـصو  /ر ) ويطلب املعلم من التلميذ تعليل هذا التقطيع حيث تم ربط الساكن مع ما قبله وحرف املد مع
الحرف املمدود.
 -5يجب إعطاء فرصة للتلميذ القارئ ليصوب أخطاءه بنفسه  ,وعندما ال يتمكن ينوع املعلم في التصويب
فيحلل الكلمات مع الكتابة مرة  ,ويعطي الفرصة لزمالئه لتصويب بعض األخطاء ( مع أهمية عدم قصر
التصويب على فئة معينة ) .
 -6ال بد من تكرار الكلمة بعد تصويبها ثالث أو أربع مرات ثم إعادة الجملة إذا كانت هذه الكلمة في جملة حسب
الحاجة لكي يتأكد املعلم من تصويب الخطأ  ...ومن املفيد حصر الكلمات الصعبة  ,ووضعها في بطاقات
يخرجها املعلم من وقت آلخر ليتأكد من صحة قراءة التالميذ لها ]13[.
 -7أن التوجيه الهادئ للتلميذ  ,وعدم االنفعال عند تصويب الخطأ القرائي سوف ينقل مستوى التلميذ إلى
األفضل مهما كان الوقت املنصرف لذلكفالجميع في الصف مستفيد  ,وأذكرك بأن الشعور باألمن شرطا
أساسيا لتحقيق التعلم .
عندما تريد التخطيط لدرس جديد هل من الضرورة أن تحدد ( األسئلة الصفية ) أم أتتركها في سياق الدرس ؟
التخطيط ألي أمر ش يء جيد  ,واألسئلة الصفية كلما حددت مسبقا  ,ولو ذهنيا كان لها أثر أكبر ألن املعلم
حينما يخطط لألسئلة الصفية يركز  ,ويسخرها لتخدم الدرس الجديد  ,وال بأس أن تترك الفرصة لبعض
األسئلة التي تأتي في سياق الدرس  ,والتي غالبا ما تكون نتيجة استثارة املعلم لتفكير التالميذ .
أهمية ألفاظ األسئلة لتكون ذات مدلول لدى األطفال حسب حصيلتهم اللغوية  ,ومن األولى استخدام أدوات
االستفهام ( هل – متى – أين – كيف – لِّـم ) ليتدرب عليها األطفال ولكي تزداد حصيلتهم اللغوية .
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بعض الدروس أهمية عرضها كوحدة واحدة ألنها ال تقبل التقسيم  ,هل هذه املمارسة صحيحة في الصف
األول ؟
الدروس في الصفوف األولية عموما لها صفات متقاربة غير أن بعضها في الفصل الثاني في الصف األول
االبتدائي ذات مهارة خاصة أو هدف تعليمي محدد .
أما عرض الدرس كوحدة واحدة من حيث الفكرة كأن يقرأ املعلم الدرس الجديد كامال قراءة نموذجية ليفهم
التالميذ األفكار األساسية فيه فهذا أمر ال بأس به ويستحسن أن يقسم املعلم الدرس إلى أجزاء عند كتابته
على السبورة  ,وتدريب التالميذ على االنطالق في القراءة .
عندما أردنا عرض درس جديد أحيانا تأخذ املقدمة من الوقت الش يء الكثير  ,كيف تختصرها وتوظفها لتخدم
الدرس الجديد ؟
قد يكون هذا بسبب :
 -1ضعف التخطيط للدرس الجديد .
 -2محاولة املعلم إعطاء التالميذ أكبر فرصة للتحدث .
ويقترح هنا أن تقتصر املقدمة على :
 -1أسئلة صفية محددة مسبقا الستثارة تفكير التالميذ  ,والوقوف على خبراتهم السابقة .
 -2استخدام بعض الصور  ,واملحسوسات  ,واستثارة تفكير التالميذ بها .
 -3ترك فرصة للتالميذ للتحدث  ,والتعبير عن قصص  ,ومشاهدات ذات صلة باملوضوع.
 -4قصة قصيرة يلقيها املعلم للتمهيد للدرس الجديد مع أهمية إلقاء األسئلة ( وهنا يتدرب التالميذ على
اإلنصات أو االستماع والفهم والتحدث ) .
املهارات التعليمية الخاصة في بعض الدروس مثل  :الالم القمرية في درس املسجد  ,متى يتم عرضها ؟ وكيف
تعرف التالميذ باملهارة وتتدرج فيها ليكتسبها التالميذ بشكل جيد ؟
-1تعريف التالميذ في مقدمة الدرس باملهارة  ,وهذا التعريف يبين بشكل مبسط كأن يكتب املعلم في بطاقة ( أل
)  ,ويطلب من التالميذ قراءتها فقط .
 -2بعد عرض الدرس كامال  ,وقراءته من قبل جميع التالميذ  ..استخراج الكلمـات الـتي تبدأ بـ ( أل )  ,ويكتبها
املعلم في بطاقات ويثبتها على لوحة خاصة .
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ُ -3يفضل أن يتعرف التالميذ على املهارة من خالل املمارسة دون تعريفهم بالقاعدة ألنهم قد يحفظوا القاعدة ,
وال يجيدوا استخدامها .
 -4يضمن الكتاب من خالل تكرار التدريبات في الدروس الالحقة تدريب التالميذ على املهارة  ,إذ ليس شرطا أن
يتقن جميع التالميذ املهارة من الدرس األول لعرضها .

 7.8.2ما هي خطوات تعليم املهارة وتثبيتها لدى التالميذ:
خالل الفصل الدراس ي الثاني تحتوي بعض الدروس على مهارات خاصة مثل التنوين والالم القمرية والالم
الشمسية والشدة  ...وليتمكن التالميذ من اكتساب هذه املهـارات ال بد من توفر الخطــوات اآلتية :
التعريف باملهارة بتدرج التدرب عليها تكرار املمارسة .
وتدعم هذه الخطوات بـ :
 -1القدوة الحسنة .
 -2التشجيع والتحفيز .
يضمن الكتاب من خالل تدريبات التعزيز ممارسة املهارات أكثر من مرة .
دائما ينصب االهتمام على التلميذ املحتاج وأعلم أن هناك احتياجات للتالميذ املتميزين  ,كيف يتم إشباع
احتياجاتهم من خالل سير الدرس ؟ وكيف تنمي حصيلتهم اللغوية ؟
وتم االقتراح هنا :
 -1تكليفهم بأعمال التقويم لزمالئهم عند حل التدريبات وفي دروس اإلمالء .إعطائهم الفرصة لتدريس زمالئهم (
التعلم باألقران ) .
 -2وضع لوحة شرف لكتاباتهم  ,وإمالئهم ( خارج الصف )  ,واإلشادة بهم  ,و إشراكهم في اإلذاعة الصباحية ,
وجميع أوجه النشاط .
 -3وضع مكتبة خاصة لهم داخل الصف تحتوي على كتيبات فيها قصص مسلية  ,وعمل مسابقة فيما بينهم ,
وتشجيعهم على القراءة ]10[.

 8.8.2خطوات محددة لتدرس القراءة في الصف األول االبتدائي  ,و ملمارسة األنشطة ,
واملهارات املختلفة:
في البداية البد ألي درس قراءة أن يشتمل على :
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ً
أوال  :اإلعداد للدرس
 -1يشتمل على األهداف  ,وأساليب العرض  ,والوسائل  ,والتقويم .
 -2تحديد الهدف التربوي  ,والهدف التعليمي الخاص ليتم التركيز  ,واالعتناء بهما .
 -3تهيئة وإعداد الوسائل التعليمية الالزمة .

ً
ثانيا  :خطوات الدرس
 -1تدريب التالميذ على قراءة الصور قراءة صامتة  ,والتحدث عما تحتويه .
 -2قراءة الدرس قراءة نموذجية متأنية ُيراعى فيها حسن األداء املالئم للمعنى  ,واملشتمل على سالمة النطق,
وإخراج الحروف  ,وضبطها بالحركـات  ,وتوضيح مواضع الوقف  ,والوصل عند القـراءة ( تتكرر هذه القراءة
حسب صعوبة املوضوع ومستوى التالميذ ) .
 -3قراءة الدرس قراءة ترددية ( جماعيا و زمريا وفرديا ) إذا رأيت ضرورة ذلك  ,وخاصة في بداية الفصل الثاني ,
وكلما تقدم مستوى تالميذك فيجب التخفيف من القراءة الترددية بأنواعها .
 -4عرض جمل  ,وعبارات الدرس على السبورة أو من خالل جهاز العرض لتوضيح املهارات اللغوية  ,وتدريب
التالميذ على االنطالق في القراءة ( وهنا تبدو أهمية استخدام املؤشر عند القراءة ) .
 -5تكليف التالميذ بقراءة املوضوع حسب مستوياتهم فتبدأ باملجيد ثم باقي التالميذ .
 -6متابعة قراءة التالميذ  ,والحرص على سالمة نطقهم  ,واستخدام األسلوب األمثل عند تصويب األخطاء لهم.
 -7توضيح الكلمات التي تحتاج إلى شرح  ,ويفضل أن تقترن بالتمثيل من قبلك أو من قبل بعض التالميذ ,
واستخدام الوسائل الحسية .
 -8كلما صعب على التالميذ نطق كلمة أو صعب عليهم فهمها فاكتبها على السبورة  ,وحللها صوتيا  ,واطلب من
املتميزين محاولة نطقها ثم ترديدها من قبل الجميع واكتبها في بطاقات تعرض من وقت آلخر ليقرأها التالميذ
إفرادا .
 -9هنا  ..يأتي عرض املهارة الخاصة في الدرس (التنوين والالم القمرية والشدة . ) ..
 -10انتقل لتدريبات التعزيز معتنيا بالهدف التعليمي ( املهارة الخاصة ) .
 -11عد بعد ذلك للقراءة الجهرية الفردية  ,وركز عليها  ,والبد من العناية بالتلميذ املتوسط  ,ومن دونه دون
أن يخل ذلك بتشجيع املتقدم .
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 -12ال بأس أن تطلب من التالميذ قراءة أنشودة متى ملست فيهم ملال أو سآمة  ,وذلك لكسر الرتابة  ,وتجديد
نشاطهم .
و يتم تدريب التالميذ على التهجي السليم خالل تدريس القراءة في الصف األول .
أما التهجي القرائي فيجب أن يتعلم التلميذ :
 -1ربط السكون مع ما قبله .
 -2ربط حرف املد بالحرف املمدود .
ُ ُْ ُ ْ ُ
صـ /فـو  /ر
مثل كلمة  :عصفور ع
وهنا يتم تقطيع الكلمة صوتيا وليس حرفيا مما يساعد التلميذ على عدم التوقف عند القراءة على الحرف
الساكن أو حرف املد .
أن هذا األسلوب يستخدم في عالج املتأخرين قرائيا,وهو أسلوب دقيق للتشخيص .
كثرة التدريب وباستمرار على هذا التقطيع الصوتي قد يكسب التلميذ البطء في القراءة  ,إذا  :املهم أن يتعرف
التالميذ على ربط الساكن بما قبله  ,والحرف املمدود مع حرف املد .
أما التهجي الكتابي ( اإلمالء ) فسواء كان منسوخا ( منقول ) أو منظورا فاملهم أن يتمكن التالميذ من ربط
القراءة بالكتابة بشكل جيد
استخرج بنفسك قيم  ,ومبادئ  ,ومفاهيم الدرس الجديد ,وألقيها على التالميذ توفيرا للوقت ,وال تجد أهمية
الستثارة تفكير التالميذ ,وإضاعة الوقت مما يؤثر على تدريبهم على القراءة الجهرية  ,وهل هذا األسلوب هو
األمثل أم أن هناك أفضل منه ؟
ش يء جيد أن تحرص أخي املعلم على توفير أكثر الوقت ليمارس التالمـيذ القـراءة الفـردية الجهرية ( خير عالج
لضعف التلميذ في القراءة مزيد من القراءة ) .
ولكن من املهم جدا أن يشارك التالميذ وتستثير تفكيرهم بإلقاء أسئلة معدة مسبقا لتخدم أهداف الدرس ,
ويستخرج من خاللها التالميذ مبادئ وقيم ومفاهيم الدرس الجديد وهذا هو األفضل  ,وإذا كانت األسئلة معدة
مسبقا فلن يضيع الوقت .
استخدام اللغة العربية أثناء الدرس  ,و وجدنا التالميذ يجدون صعوبة في فهم بعض األلفاظ والكلمات مما
يضطرنا إلى استخدام اللهجة الدارجة  .هل هذا حل ؟
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تأكد أخي املعلم أنك لن تجد أي عناء إذا ما دربت تالميذك منذ بداية العام على ألفاظ محددة بسيطـة ( اكتب
 ,اقرأ  ,اجلس  , ) ..وستجد التالميذ ينطلقون منها ملا هو أبعد  ,وستفاجأ عندما يستخدم التالميذ اللغة دون
إشارة منك ]3[ .

 9.8.2الوسائل املعينة على استخدام اللغة الفصحى للمعلم:
الوسائل كثيرة ومن أهمها :
 -1كثرة قراءة القرآن الكريم .
 -2استخدام أدوات االستفهام الفصيحة ( هل  ,متى  ,أين ِّ ,لم  ,كيف . ) ..
 -3نطق حرف ( القاف ) نطقا صحيحا .

 10.8.2يعاني بعض التالميذ من صعوبة في مخارج الحروف و كيف يتم عالجها ؟
يكون العالج :
ً
أوال  :بالنظر إلى األسباب املؤدية لهذه الصعوبة  ,وهل هي  :نفسية  ,خلقية  ,اجتماعية .
ً
ثانيا  :يجب منع زمالء هذا التلميذ من االستهزاء به أو الضحك عليه ألن هذه األمور تزيد املشكلة .
ً
ثالثا  :يشير املعلم للجميع على مخارج الحروف  ,ودائما يركز عليها عند التجريد أو الكلمات.
ويميل بعد ذلك إلى إعطاء التلميذ الذي يعاني هذه الصعوبة جرعة مكثفة كأن يثقب ورقة في الوسط ويظهر
من خاللها شكل الفم أثناء القراءة,و بعض التالميذ يكتب بشكل غير منظم وبدون تنسيق مع عدم مراعاة
السطر أثناء الكتابة  .كيف يتم تدريبهم على تنسيق الكتابة ؟ وكيف أكلفهم بالواجبات الكتابية ؟
تسطير سبورة الصف هو السر الذي غفل عنه كثير من املعلمين  ,وكنا وما زلنا ننادي بأن يسطر جزء أو كل
السبورة في جميع صفوف املرحلة االبتدائية  ,وخاصة في الصفوف األولية  ,ألن التلميذ يحاكي  ,ويقلد معلمه
في كل ما يقوم به حتى تجده يقلده أحيانا في صوته أو شكله  ,ومن تجارب عديدة وقفت عليها ال يبذل املعلم أي
جهد في هذا وذلك بسبب تأكيده على الكتابة على السطر منذ بداية العام فيستقي التالميذ هذه املهارة من
ُ
َ
ممارسات وتوجيهات معلمهم  ,وإما بالنسبة أفضل أن يكون هناك دفترا مستقال للكتابة  ,ويبدأ التالميذ في
كتابة املوضوع داخل الصف نقال من السبورة أو من الكتاب  ,والهدف هو أن يتابعهم  ,ويوجههم املعلم ,
وتوفيرا للوقت يطلب من التالميذ إكمال الكتابة في املنزل واملهم أن يهتم املعلم بـ ( قليل جيد خير من كثير
رديء)]7[ .
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 9.2تعليم اإلمالء:
اإلمالء فرع هام من فروع اللغة العربية ,وهو من األسس الهامة في التعبير الكتابي التي يعبر بها الفرد علي أفكاره
 ,وتعلم اإلمالء هو خطوات منظمة يقوم بها التلميذ تمكن من فهم  ,واستيعاب مهارة كتابية معينة  ,وتكون
َ
لديه القدرة علي رسم الكلمات رسما صحيحا.

 10.2ملاذا تعلم اإلمالء :
 -1الكتساب التلميذ املهارة في الكتابة الصحيحة.
 -2لتعلم التلميذ التنظيم في الكتابة  ,وتوظيف عالمات الترقيم.
 -3لتنمية ثروة التلميذ اللغوية.

 1.9.2أنواع اإلمالء:
إمالء منقول:
 -1يعرض املعلم املوضوع مكتوب علي لوحة  ,ويحدد املهارة املطلوب التدرب عليها بلون مغاير أو يضع تحتها
خط.
 -2تقرأ الجملة من التالميذ.
 -3يناقش املعلم الكلمات التي يريد معالجة املهارة من خاللها ,ويحللها التالميذ صوتيا وكتابيا.
 -4يكتب التالميذ الجملة كلمة كلمة ويحاكون بذلك املعلم.
اإلمالء املنظور:
 -1يعرض املعلم العبارات أو الجمل,ويقرأها بصوت مسموع ,ويكتب الكلمات املشتملة علي املهارة بلون مغاير.
 -2توضح أنظار التالميذ للكلمات ,ويناقشها بتوضيح املهارة ,والتحليل الصوتي والكتابي.
 -3يدرب التالميذ علي كتابة الكلمات منفردة.
 -4يخفي املعلم اللوحة ويملئ العبارة ثم يصحح األخطاء.

 2.9.2املهارات اإلمالئية:
 -1الحركات القصيرة (فتح,ضم,كسر),والحركات الطويلة(املدود الثالث).
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 -2الحركات

املتقاربة

رسما(د,ذ,ر,ز,س,ش,ج,ح,خ,ص,ض,ع,غ,ط,ظ,ف,ق,ب,ت,ث,ن)والحروف

املتقاربة صوتا(غ,ق,س  ,ش,ت,ث).
 -3السكون,الشدة,التنوين بأنواعه(ضم,فتح,كسر).
 -4الالم الشمسية  ,والالم القمرية.
 -5التاء املفتوحة ,والتاء املربوطة.

 3.9.2كيفية التدرب علي املهارة:
 -1يجب أن يمر تعليم اإلمالء باستخدام التلميذ ألكثر من حاسة (يشاهد الكلمة -يستمع لنطقها -ينطقها
ويكررها ,ويحللها بصوت مسموع ثم يكتبها).
 -2يتدرب التلميذ من خالل تعليم اإلمالء املنظور علي تذكر الكلمات وكيفية كتابتها فهو يشاهد الكلمة ثم
يختفي من أمامه ,ويحللها بالسماع فقط ,ويتدرب علي التحليل السماعي ,وتذكر الكلمة ,ويكتبها ثم يراجع ما
كتبه بالتحليل الصوتي للتأكد.

 4.9.2اإلمالء التعليمي:
يقصد به تدريب التلميذ علي كتابة كلمات مماثلة للنمط الذي سيملئ عليه.فالتلميذ يتدرب أوال علي محاكاة
النمط شفويا وكتابيا,ثم يكتب كلمات مماثلة للنمط الذي تدرب عليه.

 5.9.2املهارة املستهدفة:
وهي مهارة محددة يكتب التلميذ إختباريا علي منوالها بعد املرور في التحليل.يدرب التلميذ عليها من خالل
القراءة والتحليل مثل:مهارة الالم القمرية في كلمة (املدرسة) تتم قراءتها وتحليلها صوتيا وكتابيا ويتم التعرف
علي املهارة.
ويعطي التالميذ كلمات مماثلة تشمل علي مهارة الالم القمرية  ,ولها نفس النمط إذا أمكن ذلك (املكتبة-
املعلمة-اللعبة) ,وتحلل شفويا وكتابيا.
ومن ثم يملئ عليهم إختباريا كلمات بها نفس املهارة  ,ويحرص املعلم علي نمط محدد لتكوين آلية في الكتابة
تساعد علي ترسيخ القاعدة.
التفريق بين التاء والهاء املربوطة عند النطق في كلمة "ملهمة" عند التوقف علي الكلمة عند النطق وهنا نقف
ْ
بين الهاء والتاء أيهما الصحيح ,و لكن عند التنوين ستنطق بشكل واضح ,وكتابتها بشكل صحيح ُ"مل َه َم ٍة" ]9[.
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 10.2املشاكل التي يعاني منها التالميذ في تعلم اإلمالء :
 1.10.2الضعف اإلمالئي
مشكلة أقلقت املعلمين وأولياء األمور وسببت القلق لديهم وذلك ملعرفتهم بأهمية اإلمالء.
إن لإلمالء أهمية كبيرة فهي من األسس الهامة للتعبير الكتابي ,والضعف اإلمالئي يشوه الكتابة ,ويعيق الفهم
وإن الكتابة الصحيحة عامل مهم في التعليم وعنصر أساس ي للتعلم ولطاملا تمنينا ان يكون الضعف اإلمالئي
من األمراض التي يمكن عالجها باألدوية والعقاقير!! ,ولكن هيهات  ,و إن عالجها يتطلب عالج من نوع أخر
يصاحبه حلم وصبر طويل.
أسبابه:
 -1ضعف السمع والبصر وعدم رعاية النفسية الصحيحة.
 -2عدم قدرة التمييز بين األصوات املتقاربة.
 -3الضعف في القراءة وعدم التدريب الكافي عليها.
 -4تدريس اإلمالء علي أنه طريقة إختبارية تقوم علي اختبار التلميذ في كلمات صعبة بعيدة عن القاموس
الكتابي للتلميذ.
 -5إهمال أسس التهجي السليم الذي يعتمد علي العين واألذن واليد.
 -6عدم تصويب األخطاء مباشرة والتصحيح التقليدي ألخطاء التلميذ وعدم مشاركة التلميذ في تصحيح
استخدام اللهجات العامية في اإلمالء.
 -7عدم النطق السليم للحروف والحركات.
 -8عدم التنويع في طرق التدريس مما يؤذي إلي امللل واالنصراف عن الدروس.
 -9عوامل نفسية كالتردد والخوف من الوقوع في الخطأ.
 -10كثرة أعداد الطلبة في الفصول.
 -11عدم استخدام الوسائل املتنوعة في تدريس اإلمالء وال سيما بالبطاقات والسبورة الشخصية والشرائح
الشفافة.

 2.10.2أساليب عالج الضعف اإلمالئي:
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 -1تدريب األذن علي حسن اإلصغاء ملخارج الحروف.
 -2تدريب اللسان علي النطق الصحيح.
 -3تدريب العين علي الرؤية الصحيحة.
 -4تدريب اليد علي الكتابة املستمرة.
 -5أن يقرأ املعلم النص قراءة صحيحة واضحة ال غموض فيها.
 -6تكليف الطالب استخراج املهارات من املقروء.
 -7توافر قطعة في نهاية كل درس تشمل علي املهارات تدريجيا ويدرب من خاللها التلميذ في املدرسة والبيت.
 -8كثرة التدريبات والتطبيقات املختلفة علي املهارات املطلوبة.
 -9عدم التهاون في عملية التصحيح.
 -10تنويع طرق تدريس اإلمالء لطرد امللل ومراعاة الفروق الفردية.
 -11تشجيع وتحفيز الطالب الذين تحسنو بمختلف أساليب التحفيز والتشجيع.
 -12أن يعتني املعلم بتدريب تالميذه علي أصوات الحروف والسيما الحروف املتقاربة في مخارجها الصوتية
وطريقة رسمها]11[.
ومن ذلك جاءت فكره املشروع وتم تطوير موقع لتعليم لألطفال من خالل تقنية املعلومات ومن خالل تصميم
موقع لذلك.
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الفصل الثاني
مرحلة التحليل
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 1.3طريقة بناء املشروع:
 2.3تحديد متطلبات املشروع
يتم في هذه املرحلة تحديد املتطلبات الوظيفة والغير الوظيفية للمشروع كاآلتي:

1.1.3متطلبات الوظيفية :
حيث ان الفاعل "مستخدم النظام املقترح طفل " فقديتم فيها تحديد جميع الوظائف األساسية للموقع  ,والتي
يجب وضع خطة لتنفيذها وحيث أن املوقع تعليمي في تعليم اإلمالء يتم فيه تطبيق الثالث املراحل التعليمية
وهي-:

متطلبات املرحلة األولي وستتضمن:
 -1الحروف الهجائية
 -2الحركات علي الحروف (الفتحة ,الضمة ,الكسرة ,السكون)
 -3موضع الحرف في الكلمة (أول الكلمة ,وسط الكلمة ,أخر الكلمة)
 -4االختيار

متطلبات املرحلة الثانية وستتضمن:
 -1التنوين (التنوين بالفتحة ,التنوين بالضمة ,التنوين بالكسرة)
 -2الحرف مع الحركات الثالث (الفتحة ,الضمة ,الكسرة)
 -3املد واللين (األلف ,الياء ,الواو)
 -4الحرف الساكن
 -5االختبار
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متطلبات املرحلة الثالثة وستتضمن:
-1تفكيك الحرف املشدد
-2الالم القمرية
-3الالم الشمسية
-4التاء املفتوحة
-5التاء املربوطة
-6الهمزة
-7فالشات تعليمية
-8االختبار

 2.1.3املتطلبات الغيرالوظيفية:
املتطلبات الغير وظيفية لها فاعلية كبيرة في زيادة فاعلية وقابلية استخدام املوقع املقترح ,وتتمثل في االتي:
 -1سهولة االستخدام
تمثل في قدرة املوقع علي إظهار واجهات االستخدام بطريقة منظمة وجميلة  ,وذلك بتنسيق مكوناتها وإظهارها
متناسقة  ,وتكون دالة علي املضمون املطروح في الصفحات  ,واستخدام األلوان املناسبة التي تجدب
املستخدم بحيث تتوفر فيها املرونة والسهولة في اداء املهام
 -2التناسق والوضوح
تم تصميم واجهات االستخدام بحيث تظهر بشكل واضح ومنسق مع اختيار خطوط  ,و ألوان مريحة  ,و
واضحة للمتعلم  ,ويجب أن يكون تصميم واجهات املوقع بشكل مبسط دون التأثير علي الوظائف التي يؤديها.
 -3املفهومية
تم تصميم واجهات االستخدام بحيث تكون سهلة االستيعاب  ,والفهم بحيث ان يستطيع املتعلم التعامل
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معها بمجرد النظر إليها فاستخدام إحدي هده الواجهات يجعله يستخدم باقي الواجهات األخرى تلقائيا ,
وبسهولة من غير التفكير في ذلك  ,وذلك بسبب الروابط بين كل الصفحات.
 -4الكفاءة
تعتمد كفاءة املوقع علي سرعة استجابتها لطلبات املتعلم  ,وعرضه للمعلومات بطريقة سريعة وسهلة ,كما
يعتمد علي دقة املعلومات التي يقدمها للمتعلم.
 -5االستجابة
تم تنفيذ هده الخاصية إلظهار الردود املباشرة للمتعلم في اقصر زمن ممكن وتكون الردود بصورة(كتابية,
رسومية ,مسموعة).
 -6قابلية التطوير
ان يكون املوقع قابل للتطوير والتحديث وذلك بإضافة بقية املراحل  ,وذلك دون التأثير علي مكونات املوقع.
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الفصل الثاني
مرحلة التصميم
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 1.4تصميم النظام
بعد االنتهاء من عملية تحليل املوقع  ,وتحديد متطلباته تتم عملية تنظيم املعلومات املجمعة عن املوقع وفقا
للمتطلبات املحددة ,ولصياغة ما نتج عن كل عملية تحليل,كما يتم تصميم نماذج النظام التي توضح بنية
النظام ,وكذلك يتم تصميم واجهات االستخدام الخاصة باملشروع  ,ومايشمله من شاشات  ,وإطارات  ,وتبدأ
مرحلة التصميم عند البدء في نمذجة املتطلبات.
 2.4نمذجة النظام System Modeling

تبدأ عملية نمذجة املوقع ,والتي تهدف إلى تنظيم العمليات  ,بحيث تجعل التعامل مع البيانات  ,ومعالجتها تتم
بصوره سهله و وسريعة  ,وتتم نمذجةالنظام باستخدام عدة طرق منها.
 3.4لغة النمذجة املوحدة )Unified Modeling Language(UML
تعتبر( )UMLمن أحدث الطرق لتحليل وتصميم النظم باستخدام البرمجةاملوجهة )Object Oriented

)Programmingحيث توفر سهوله كبيره في وضع تصور كامل للمشروع املراد تصميمه]2[.
تفضل لغة( )UMLفي نمذجة املوقع وذلك ألنها تقدم ثالث نظرات على النظام لكي تعطي تصور كامل وهي :
 -1نظرة على العمليات :حيث تقدمUMLنموذج يدعىUse Case Diagramهذا النموذج يقدم طريقة لشرح
الخدمات والعمليات التي يقدمها النظام وعالقتها مع املستخدم[2].
 -2نظرة على التركيب :تقدمUMLنموذج يدعىModel Classهذا النموذج يقدم طريقة لشرح كيف هي
أشكال املعلومات في النظام ,وتقدم على شكل " "ClassesوكلClassيحوي صفات وتصرفات.
 -3نظرة علي التصرفUML:نموذج يدعىDiagram State Transitionوهذا النموذج يشرح النظام على
طريقة الحاالت  ,Stateو كل حالة تقود إلى حالة أخرى بسبب تحفيز املستخدم النظام.
كما تقدم UMLنماذج أخرىFlow of events, Activity and sequence diagram..
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كما أن نماذجها سهلة القراءة  ,وال تعني اال شيئا واحدا دائما(فإذا قرأت النموذج مرة أو اكثر فستصل دائما
لنفس املعنى).
املخططات التي تم استخدامها في املشروع :
-

مخطط النشاط Activity Diagram

-

املخطط التسلسلي Sequence Diagram

 1.3.4مخطط النشاطActivity Diagram

جميع األحداث البرمجية للنظام تمثل بواسطة مخطط النشاط(الفاعلية) للنظام  ,ويحتوي علي الرموز
املوضحة في الجدول ()1-4

الرموز

معني املصطلح
نقطة البداية أو فعاليات النظام.

مختلف أحداث النظام توصف بواسطة مستطيل مكتوبا فيه إسم الحدث.

االنتقال من حدث إلي حدث أخر.
نقطة نهاية مخطط الفاعلية.

الجدول ( )1-4يوضح الرموز املستخدمة في مخطط الفاعلية أو النشاط
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عرض المراحل

المرحلة األولي

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

الشكل( )1-4يوضح مخطط حالة النشاط املتعلم لعرض مراحل وظائف املوقع
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المرحلة األولي

الحروف
الهجائية

موضع الحرف
في الكلمة

الحرف مع
الحركات

االختبار

الشكل( )2-4يوضح مخطط حالة النشاط املتعلم لعرض وظائف املرحلة األولي
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المرحلة الثانية
لعرض وظائف المرحلة األولي
الشكل ( )4-7يوضح مخطط حالة النشاط المتعلم
المرحلة الثانية

التنوين

الحرف مع
الحركات

المد واللين

الحرف الساكن

االختبار

الشكل( )3-4يوضح مخطط حالة النشاط املتعلم لعرض وظائف املرحلة الثانية
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المرحلة الثالثة

تفكيك
الحرف
المشدد

التاء
المفتوحة

التاء
المربوطة

الالم
الشمسية

الالم
القمرية

فالشات
تعليمية

الشكل ( )4-4يوضح مخطط حالة النشاط املتعلم لعرض وظائف املرحلة الثالثة
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االختبار

الفصل الثاني
مرحلة التنفيذ واإلختبار

50

 1.5مرحلة التنفيذ:
بعد اإلنتهاء من مرحلة التصميم  ,وتحديد املواصفات املختلفة للموقع أصبحت الصوره واضحة عن املوقع ,
ومنه يمكن أن تبدأ مرحلة التنفيذ  ,وهي عملية تحويل املوقع والتصاميم املختلفة إلى برامج  ,ثم مالحظة مدى
فعاليتها ومدى تنفيذها  ,ويوضح هذا الفصل الجوانب املختلفة للموقع.

 2.5تنفيذ املتطلبات الوظيفية:
تم تنفيذ املتطلبات الوظيفية املعدة مسبقا في باب التصميم وهي كالتالي:
 واجهات الدروستم تنفيذ الواجهات الخاصة باملوقع  ,وكانت قادره على عرض كافة البيانات املتعلقة بها بصوره سهلة ومبسطه.
 واجهات التمارينلقد تم تنفيذ هذه الواجهات بحيث تسمح بإدخال تدريب جديد لكل درس من دروس املوقع.

 3.5تنفيذ املتطلبات الغيرالوظيفية:
يتطلب إنجاز هذا املوقع تنفيذ املتطلبات الغير الوظيفية وهي كالتالي:
 -1سهولة االستخدام
تم تنفيذ هذه الوظيفية بحيث توفر للمتعلم اإلنتقال بين الصفحة الرئيسية ,و واجهات االستخدام بحيث
تتوفر فيها املرونه  ,و السهوله في أداء املهام.
 -2البساطه
تم تنفيذ واجهات اإلستخدام بصوره سهله وبألوان متناسقة ومبسطه.
 -3التناسق والوضوح
تم تنفيذ املوقع وكانت واجهات اإلستخدام منسقه ,و واضحه ,كما تم إختيار ألوان واضحه  ,و مريحه
للمتعلم.
 -4قابليه التطوير
تم تنفيذ هذا املوقع بحيث يكون قابل للتطوير ,بإضافة مراحل أخرى من الدراسة للفئات العمرية األخرى ,
وكذلك قابل للتعديل بتصحيح خطأ ما دون أن يؤثر على مكونات املوقع.
 -5املفهوميه
تم تنفيذ واجهات االستخدام الخاصة باملوقع بصوره واضحه ومفهومه للمتعلم.
 -6الكفاءه
وتتمثل في سرعة استجابة املوقع لطلبات املتعلم  ,وعرضها للمعلومات بطريقه سريعة  ,وسهله  ,وعلى مدى
دقه املعلومات التي تقدمها للمتعلم  ,كما تتمثل في زمن الوصول وسرعة األداء  ,عن طريق ضبط أحجام
الواجهات كذلك ضبط امتداد ملفات الصور.

 4.5طرق تنفيذ املوقع:
تم تنفيذ املوقع باستخدام عدة برامج كان لها الدور الكبير في إخراج هذا العمل إلى حيز الوجود  ,كما تمت
االستعانة بالوسائط املتعددة من صوره وصوت ونص ليستطيع املتعلم فهم ,واستيعاب املعلومة الصحيحة ,
وهذه البرامج كالتالي:

 5.5األدوات املادية:
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تم التنفيذ باستخدام جهاز حاسوب باملواصفات املوضحة في الجدول:

املكون

املواصفات

املعالج

من نوع Intel (R) Pentium)R(4بسرعه GHZ2.00

الذاكره

ذاكره عشوائيه  RAMسعتها 2.00MB

القرص الصلب

قرص صلب بسعة .80GB

جهاز ملحق

جهاز التسجيل الصوتي
الجدول ( )1-5يوضح األدوات التي استخدمت في تنفيذ املوقع

 6.5األدوات البرمجية
تم استخدام برمجيات لتنفيذ النظام نذكر أهمها في الجدول

البرنامج

الوصف

نظام تشغيلWindows 7 Ultimate

لتشغيل النظام ويمكن تشغيله علي نظام
Windows XPفما فوق.
لربط وتصميم واجهات املوقع

لغة Php

لبرمجة املوقع

لغةHTML

لتصميم واجهات املوقع

Photoshop

ملعالجة صور الواجهات

لغة JavaScirpt

إلضافة النشاط في املوقع

Microsoft Expression Web

الجدول ( )2-5يوضح البرمجيات التي تم استخدامها

 5.5اإلختبار
تمت عملية اختبار املوقع باستخدام طريقة التجزئة ,حيث تم تجزئه املوقع إلى عدة أجزاء  ,ومن تم اختبار كل
جزء على حده للتأكد من أنه يعمل بشكل صحيح  ,ثم تم دمج أجزاء املوقع واختباره بشكل كامل للتأكد من أنها
تعمل بالشكل املطلوب  ,ومن فائدة هذه الطريقة أن عملية االختبار تكون أكثر دقه وكذلك تتم بصوره أسرع.
كما تم تجريب هذا املوقع على مجموعه من األطفال في املرحلة العمرية املستهدفة  ,وقد أدت املطلوب منها.
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الفصل الثالث
خالصة املشروع

الخالصة
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يعتبر تصميم املواقع التعليمية من املشاريع الهامة  ,والشيقة التي تزيد من مستوي املتعلم  ,وكذلك تحت
معظم عناصر املجتمع علي استخدام الحاسب اآللي في معظم محاالت الحياة  ,والهدف االساس ي الذي يسعي
إليه املشروع هو تعريف املتعلم بالحاسب االلي من حيث استخدامه كمعلم لتعليم اللغة العربية  ,وذلك من
خالل إعداد هذا املوقع التعليمي ملساعدة االطفال تعلم النطق للحروف العربية.
ومن الجدير بالذكر أن املزايا التي تتيحها لغات البرمجة  ,وخاصة الوسائط املتعددة من صوت  ,وحركة  ,و
صورة أعطت قوة كبيرة للمبرمجين من إنتاج برامج تعليمية بكفاءة عالية وفائدة وتشويق أكبر من البرمحيات
املصممة باللغات التقليدية.

ما أنجزه املوقع
كيفية النطق للغة العربية وما تضمنه البرنامج من مراحل و دروس وفالشات تعليمية  ,وذلك باقل وقت
وبدون تعقيد  ,باألضافة إلي توفير الصوت والصور في جميع املراحل.

الجدوي من املشروع
 -1توفر مراحل اللغة العربية لتعليم الحروف الهجائية في أي وقت يحتاجه املستخدم  ,وعدم تقييده بوقت
معين.
 -2يمكن للمستخدم من تكرار املرحلة أكتر من مرة حتي يستوعبها بشكل صحيح.
 -3مساعدة املتعلم للتغلب علي الخوف والخجل.
 -4تقديم نصائح للمعلمين علي كيفية تعلم الإلمالء.
 -5تعريف املعلمين علي األسباب واملشاكل التي يعاني منها التالميذ.
 -6تدريب التالميذ علي كيفية إستخدام الحاسوب في التعليم.

االستفادة الشخصية من املوقع
يمكن تلخيص االستفادة من املشروع في االتي.
 -1معرفة خطوات إنجاز املواقع
 -2التعرف علي أسلوب لغات البرمجة()Php-JavaScriptوإتقانها.
 -3التعرف علي برنامج الفوتوشوب Photoshopلتجهيز الصور  ,وإظهارها بشكل مقبول والواجهات الالزمة
لتنفيذ املوقع .
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 -4التعرف علي برنامج  Microsoft Expression Webملعرفة تصميم موقع.
--5فهم أكثر ملفهوم الوسائط املتعددة.
 -6فهم تعلم اإلمالء في مرحلة التعليم األساس ي  ,وما االشياء القادر علي فعلها واستيعابها.

أفاق التطوير
َ
هناك جوانب لم يتم تغطيتها نظرا لضيق الوقت  ,والتي سيتم جعلها كأفاق لتطوير املوقع ومن هذه الجوانب
ما يلي:
 -1إضافة مراحل اخري من دروس اللغة العربية للسنوات ( )10-12و ( )13-15و (.)16-18
 -2ننصح بإستخدام النهج العلمي الذي تم إستخدامه في تصميم هذا املوقع .
 -3تطوير فكرة املوقع على نظام .Android
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امللحق
دليل املستخدم
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الشكل التالي يوضح شاشة الواجهة الرئيسية للموقع التي تحتوي علي أيقونة البداية وحول املوقع

وعند الضغط علي ايقونة البداية تظهر واجهه املراحل والتي تحتوي علي املرحلة األولي والثانية والثالثة
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عند اختيار املرحلة االولي تظهر الشاشة التالية التي هي واجهة لدروس املرحلة األولي

عند اختيار الدرس االول تظهر الشاشة التالية التي هي واجهة للدرس
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عند اختيار الدرس التاني تظهر الشاشة التالية التي هي واجهة للدرس

عند اختيار الدرس التالت تظهر الشاشة التالية التي هي واجهة للدرس
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عند اختيار املرحلة التانية تظهر الشاشة التالية التي هي واجهة لدروس املرحلة التانية

عند اختيار الدرس االول تظهر الشاشة التالية التي هي واجهة للدرس
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عند اختيار الدرس التاني تظهر الشاشة التالية التي هي واجهة للدرس

عند اختيار الدرس الثالث تظهر الشاشة التالية التي هي واجهة للدرس
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عند اختيار الدرس الرابع تظهر الشاشة التالية التي هي واجهة للدرس

عند اختيار املرحلة الثالثة تظهر لك واجهة دروس ملرحلة الثالثة وعند اختيار أول درس فإن تظهر هذه
الشاشة
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عند اختيار الدرس التاني تظهر الشاشة التالية التي هي واجهة للدرس

عند اختيار الدرس التاني تظهر الشاشة التالية التي هي واجهة للدرس
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