
أفكار ومقترحات لمناشط إمالئية 

 

انُشاط انًذسعٙ خضء يٓى يٍ انًُٓح انذساعٙ تًفٕٓيّ انسذٚث، انز٘ 

ٚرشادف فّٛ يفٕٓو انًُٓح ٔانسٛاج انًذسعٛح، ٔٚعذ انُشاط أزذ انعُاصش 

انًًٓح فٙ تُاء شخصٛح انطالب ٔصمهٓا، ْٕٔ أداج يٍ أدٔاخ انرشتٛح 

.  نرسمٛك انكثٛش يٍ أْذافٓا

 ٔنهُشاط ألغاو ٔيداالخ يرعذدج، ٔنكُُا ُْا عُشكض عهٗ انُشاط 

.  ٔانًُاشظ اإليالئٛح

أنٕاٌ يُٕعح يٍ انًًاسعح انعًهٛح نإليالء، ٚمٕو تٓا : النشاط اإلمالئي

انطالب، ٔٚغرخذيٌٕ فٛٓا اإليالء اعرخذاًيا َاخًسا فٙ انًٕالف انرٙ ذرطهة 

ٔٚرًٛض تأَّ ٚكٌٕ داخم انفصم ٔخاسخّ، ٔال . انكراتح انصسٛسح إيالئٛ ًا

ٚخضع نكثٛش يٍ انمٕٛد كًا فٙ يدال انرذسٚظ، ٔٚرًٛض أًٚضا تاإلثاسج 

: ٔانًرعح نهراليٛز ٔفًٛا ٚهٙ
 

:  أفكار ومقترحات لمناشط إمالئية

 

يغاتمح :  ٔذكٌٕ فشدٚح أٔ خًاعٛح، ٔيُٓا عهٗ عثٛم انًثالالوساتقات اإلهالئية -1

العرخشاج كهًاخ تٓا أخطاء إيالئٛح ٔرنك يٍ صسف انسائظ تانفصم أٔ 

انًذسعح، أٔ ًٚكٍ نهًعهى كراتح ٔسلح َشاط تٓا أخطاء إيالئٛح ثى ٚمٕو ترٕصٚعٓا 

.  ٔٚذٚش انًغاتمح تأعهٕب يشٕق ٔيثٛش (أفشاًدا ا أٔ يدًٕعاخ)نهطالب 

نعثح أٍٚ يكاٌ :  ًٔٚكٍ أًٚضا أٌ ذكٌٕ فشدٚح أٔ خًاعٛح، يثماأللعاب اإلهالئية -2

انًٓضج؟ ٔنعثح انكهًاخ انًرماطعح، ٔنعثح كهًح انغش، ٔغٛشْا يٍ األنعاب انرٙ 

 . ذسٕل انًادج انعهًٛح إنٗ أنعاب

تعذ كم دسط تدًع كهًاخ يرشاتٓح نهًٓاسج اإليالئٛح انرٙ تكليف الطالب  -3

انعشش : دسعد، ٔرنك يٍ انصسف انٕٛيٛح، أٔ انكرة انًذسعٛح األخشٖ يثم

 . صفساخ األٔنٗ يٍ كراب انعهٕو

 تانثسث فٙ انًشاخع انًُاعثح نٓى، ٔالعًٛا انمشآٌ انكشٚى نسصش تكليف الطالب -4

يٓاسج يعُٛح كًٓاسج خًع انراء انًشتٕطح فٙ عٕسج انكٓف يثااًل، ْٔزا انُشاط 

انراليٛز نهرعهى انزاذٙ، ًُٔٚٙ انرشتٛح انًغرًشج، ٔٚشتظ انراليٛز تانمشآٌ  ٚذفع

 . انكشٚى
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 ٔكزنك اإلعالَاخ انذعائٛح انرٙ تٓا تصويز تعض لوحات الوحالت التجارية -5

أخطاء إيالئٛح، ٔانُماػ زٕنٓا ٔاعرخشاج ْزِ األخطاء، ًٔٚكٍ نهراليٛز 

يشاعهح أصساب ْزِ انًسالخ، نرعذٚم األخطاء، ٔٚكٌٕ رنك عثش آنٛح يعُٛح، 

 . ٚسذدْا انًعهى ٔإداسج انًذسعح

 ٔيطانثرٓى تاعرخشاج كهًاخ يشاتٓح اصطحاب التالهيذ إلى هكتثة الودرسة، -6

نهًٓاسج انرٙ دسعْٕا، ًٔٚكٍ أًٚضا ذكهٛفٓى تكراتح يهخص نمصح لصٛشج 

تششط أٌ ذغرٓذف ْزِ انمصح انًٓاسج اإليالئٛح انرٙ ، ٚخراسْا انًعهى يغثمًا

 . دسعْٕا

 (اكرة ٔال ذكرة) تئششاف انًعهى تعًم َششج أٔ يطٕٚح تعُٕاٌ قيام الطالب -7

ٔذكٌٕ َصف شٓشٚح، ذٕضع فٛٓا األخطاء اإليالئٛح انشائعح تٍٛ انراليٛز، 

ٔكٛفٛح سعى انكهًح تشكم صسٛر، ٔذٕصع ْزِ انُششج عهٗ ذاليٛز انًذسعح 

 .ٔأٔنٛاء أيٕسْى

 أٔ عثاساخ إسشادٚح ٚغرخذو فٛٓا انراليٛز كهًاخ ذرعهك           كتاتة عثارات إعالنية، -8

 .تانًٓاسج اإليالئٛح انرٙ دسعْٕا
 

ْٔزا انُشاط ٚسمك انعذٚذ يٍ األْذاف، فٕٓ إنٗ خاَة انًًاسعح ٚهثٙ نذٖ انراليٛز  

 . زاخح ٔظٛفٛح

، ًٔٚكٍ أٌ ٚطهة انًعهى يٍ انراليٛز ذهٍٕٚ التلوين والزسن في الوزحلة األولية- 9

 . زشف انراء انًشتٕطح، أٔ زشف انضاد ْٔكزا

 ُٔٚثغٙ أٌ ذرًٛض تانغٕٓنح ،األناشيد اإلهالئية في الوزحلة األولية تحديًدا- 10

ٔذعشض عهٗ نٕزح أٔ أ٘ ٔعٛهح  . ٔانمصش، ٔذشًم يٓاسج إيالئٛح ٔازذج فمظ

: أَشٕدج انسشكح ٔانًذ: أخشٖ، ٔيٍ األَاشٛذ اإليالئٛح يثاًل 

 
افرر شفرٛك تًذ 

فانفرسح تُد نألنف 
 ٔانضًح تُد نهٕأ

 

فانًذ ٚضٚذ عهٗ انسشكح  
ٔانٛاء كأو نهكغشج 

صٕخ أٔ زرٗ فٙ انصٕسج 
 

ْٔزا ٚرطهة يٍ انًعهى أٌ ٚسٕل انًادج انعهًٛح إنٗ  القصص والحكايات  -11

. ٔٚمذيٓا تأعهٕب يشٕق ٔيثٛش (زٕاس ٔشخصٛاخ ٔخٛال)لصح فٛٓا 

 . ٔذكٌٕ شخصٛاخ انمصح يٍ انسشٔف ٔانًٓاساخ اإليالئٛح انًطهٕتح
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، ٔفّٛ ٚمٕو انًعهى تكراتح انسٕاس ٔذٕصٚع األدٔاس التوثيل ولعة األدوار  -12

عهٗ انراليٛز، ٔذدٓٛض انًكاٌ ٔغٛشْا يٍ ازرٛاخاخ انرًثٛم، ْٔزا انُشاط 

: ٚثعث عهٗ انًشذ ٔٚؤد٘ إنٗ ذثثٛد انًعهٕيح تشكم كثٛش، ٔيثال رنك

أزذ انراليٛز دٔس انًذ تانٕأ أٔ دٔس انًٓضج انًرٕعطح عهٗ أنف، ْزا  ٚؤد٘

 !ٚدعهّ ٚرمٍ انًٓاسج يع عذو َغٛآَا أتًذا

 

ساشذ تٍ يسًذ انشعالٌ 

يششف نغح عشتٛح  

يكرة ذعهٛى انغٕٚذ٘ 

Rashedsh75@gmail.com  
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