
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد مرحلة ابتدائية اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/30                   

* للحصول على جميع أوراق مرحلة ابتدائية في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/30arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد مرحلة ابتدائية في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                 
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* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ مرحلة ابتدائية اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade30                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس راشد بن محمد الشعالن  اضغط هنا                                           

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 مبادرة
 
 

 !قلمي أخضر   
 كتابة بدون أخطاء إمالئية

  

 

 
 :ا مجتهًداوقدمه اأعده

 راشد بن محمد الشعالن

 1441 تعليم السويدي - لغة عربيةمشرف 

rahedsh75@gmail.com 

 

 

 
 
 
 
 



 
 مقدمة

 ,وأولٌاء األمور ,إنَّ مشكلة الضعف اإلمالئً مشكلة طالما أقلقت المعلمٌن
وما أسباب هذا القلق إال لمعرفتهم  ,وكل الغٌورٌن على اللغة العربٌة

وهو الوسٌلة لصحة الكتابة  ,فالتعبٌر الكتابً ال ٌتم دونه .بأهمٌة اإلمالء
من حٌث الصورة الخطٌة وهو بعد هام من أبعاد التدرٌب على الكتابة فً 

فهو ٌدرب الطالب على كتابة الكلمات بالطرٌقة  ,إطار العمل المدرسً
 .للغةالتً اتفق علٌها علماء ا

 ,والمتأمل الٌوم فً واقعنا اللغوي ٌجد ضعًفا كبًٌرا فً أوساط الطالب
وٌتمثل هذا الضعف بشكل كبٌر فً أخطائهم اإلمالئٌة التً تحول دون 

ولقد انكشف هذا الضعف بشكل أكبر مع  ,الوصول للكتابة الصحٌحة
 ة!وما صاحبها من برامج وتطبٌقات تستلزم الكتاب ,ظهور الجواالت الذكٌة

بشكل عاجل لمعالجة هذا  لذا كان لزاًما علٌنا نحن التربوٌٌن أن نتدخل
 ,لحل هذه المشكلة بشكل جاد بمشروعات وبرامج عملٌة الضعف ونفكر

ٌحقق  أن سأل هللا عز وجل ( الذي نقلمً أخضر)  مبادرةأتً هذا تولذلك 
 ا.أهدافه

 
 :المبادرة أهداف

 
بدون  ,تقدٌم البرامج والحلول العملٌة التً ُتعٌن الطالب على الكتابة -1

 ٠وسط أجواء من المتعة واإلثارة ,أخطاء إمالئٌة
   .فً تدرٌس اإلمالء تزوٌد المعلمٌن باإلستراتٌجٌات الحدٌثة -2
لٌب العملٌة الجدٌدة فً مجال عالج واألسا ,تمكٌن المعلمٌن من البرامج -3

 ٠الضعف اإلمالئً
 ٠وأهمٌتها داخل المدرسة وخارجها ,نشر ثقافة الكتابة الصحٌحة -4
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 المبادرةإجراءات 
 برنامج تدرٌبً -1

 فن تدريس اإلمالء وعالج الضعف اإلمالئي
 :أهداف البرنامج

 ٠وإستراتٌجٌات تدرٌس اإلمالء إكساب المعلمٌن مهارات  -1

والبرامج العملٌة فً مجال معالجة  ,المعلمٌن من األسالٌبتمكٌن  - 2
 الضعف اإلمالئً

: برنامج تدرٌبً ٌتضمن المهارات واإلستراتٌجٌات الحدٌثة فكرة البرنامج
الجدٌدة  بالبرامج  باإلضافة إلى تزوٌدهم  ,فً فن تدرٌس اإلمالء

ٌة كما ٌتضمن البرنامج تطبٌقات عمل ,مجال عالج الضعف اإلمالئً فً 
ٌّات الحدٌثة  لعدد من اإلستراتٌج

 .ودمج التقنٌة فً التعلٌم ,فً تدرٌس اإلمالء

 والمتوسطة. : معلمو اللغة العربٌة فً المرحلة االبتدائٌةالمستهدفون

 : ٌومان مدة البرنامج

 :  آلية التنفيذ

 ٠االتفاق مع أحد المدربٌن المتمٌزٌن فً هذا المجال -1

 ٠البرنامج ومكانهاإلعالن عن تارٌخ  - 2

 ٠ترشٌح المعلمٌن - 3

 ٠تجهٌز المكان بكل احتٌاجاته  -4

 ٠تجهٌز شهادات المتدربٌن -5

 تقوٌم البرنامج -6



 برنامج: بيت اإلمالء -2
 

 :أهداف البرنامج

 ٠المساهمة فً عالج األخطاء اإلمالئٌة عند الطالب -1 

ممتعة  ترسٌخ القواعد اإلمالئٌة فً أذهان الطالب بأسالٌب - 2
 ٠وجذابة

 :فكرة البرنامج

تخصٌص مساحة مناسبة داخل المدرسة إلقامة بٌت للقواعد  
ٌتضمن أركاًنا لهذه القواعد ) لكل قاعدة إمالئٌة ركن , اإلمالئٌة

 ٠خاص( على أن ُتصمم هذه األركان بأشكال جمٌلة

   المتوسطة. المرحلةو ,: طالب المرحلة االبتدائٌةالمستهدفون

 ٠إدارة المدرسة تراه أو حسب ما ,: طوال العامنامجمدة البر

 : آلية التنفيذ

ثالثة من  -رائد النشاط -تكوٌن فرٌق العمل) قائد المدرسة -1
 (معلم التربٌة الفنٌة -معلمً اللغة العربٌة

 .تخصٌص مٌزانٌة البرنامج - 2

 .اختٌار المكان والبدء فً تجهٌزه -3

أناشٌد  -مشاهد تمثٌلٌة -إلكترونٌةعروض  -الفتات -مجسمات ) 
 (٠٠٠ إمالئٌة

أسالٌب عملٌة  :انظر كتابنا ,من الفقرات واألنشطة اإلمالئٌة زٌدولم
  لعالج األخطاء اإلمالئٌة.



وتدرٌبهم على  , وأهدافه, وتعرٌفهم بالبرنامج  ,ترشٌح الطالب - 4
 ٠وإدارته, المشاركة فٌه

وسط شرح  لالستفادة منه ,زٌارة الطالب للبٌت بشكل منتظم - 5
 ٠حول القواعد اإلمالئٌة ,زمالئهم وتعلٌقاتهم

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 برنامج: مشروعي اإلمالئي-3

 

 :الهدف من البرنامج

 ٠عند الطالب بدون أخطاء إمالئٌة تعزٌز الكتابة الصحٌحة 

ٌقوم  ,: مشروع إمالئً ٌربط الطالب بالقرآن الكرٌمفكرة البرنامج
فٌه الطالب باستخراج مهارة إمالئٌة من القرآن الكرٌم حسب 

 ٠تكلٌف المعلم له

أن ٌطلب المعلم من الطالب استخراج ) أل القمرٌة(  :ومثال ذلك
 كمن سورة المل

وهكذا لبقٌة الطالق(  ) وٌطلب من طالب آخر استخراجها من سورة
 .الطالب

ٌُشترط أن تكون هذه المهارة التً ٌستخرجها الطالب من ضمن  و
 ٠المهارات المقررة فً الكتاب المدرسً

  المتوسطة. المرحلةو : طالب المرحلة االبتدائٌةالمستهدفون

 :آلية التنفيذ

 ٠المطلوب منهم المعلم المشروع للطالب وٌبٌن لهمٌشرح  - 1

وأوراق خاصة  ,تزود إدارة المدرسة طالبها بملفات بالستٌكٌة  -2
 ٠بالمشروع

 ٠ٌُحدد المعلم مدة المشروع وتارٌخ تسلٌمه - 3

 ٠تشجٌع الطالب المشاركٌن وتكرٌمهم - 4



 ٠عرض المشروعات على إدارة المدرسة -5

 ٠واالستفادة منها, مشروعات الطالبتخصٌص مكان لعرض  - 6

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 برنامج: مسرح اإلمالء -4

 

 :الهدف من البرنامج

ولعب  ,إستراتٌجٌة التمثٌلترسٌخ القواعد اإلمالئٌة فً أذهان الطالب ب 
 .األدوار

 :فكرة البرنامج

ًٌة وُمشاهدةتحوٌل القواعد اإلمالئٌة   عن طرٌق  ,الجامدة إلى قواعد ح
 ٠فائدة ومتعة كبٌرة للطالب راتٌجٌة منهذه اإلستمسرحتها لما تمثله 

   والمتوسطة. طالب المرحلة االبتدائٌة : المستهدفون

 :آلية تنفيذ البرنامج

تحوٌل القواعد اإلمالئٌة  وتحفٌزهم على  ,تكلٌف معلمً اللغة العربٌة - 1
  .إلى أعمال تمثٌلٌة ومسرحٌة

على و ,تشجٌع المعلمٌن على تقدٌم هذه المسرحٌات فً الفصول  -2
أسالٌب  :كتابنا انظر نماذج من هذه المسرحٌات فً ٠مسرح المدرسة

 عملٌة لعالج األخطاء اإلمالئٌة

 ( قبل عرضها.مكتوبة) اطالع قائد المدرسة على هذه المسرحٌات - 3

لتعرض فً الحفل  اختٌار أفضل هذه التمثٌلٌات والمسرحٌات  -4
 ٠للمدارس الختامً

 , والمعلمٌن المتمٌزٌن.مكافأة الطالب المتفاعلٌن مع البرنامج - 5

 

 

 



ياد الطالب برنامج -5  الصِّ

 

 : البرنامجالهدف من 

وتعزٌز الكتابة الصحٌحة  ,وتصحٌحها ,اكتشاف األخطاء اإلمالئٌة
 ٠فً نفوس الطالب

 :فكرة البرنامج

بحٌث ٌقوم فٌها كل  ,عبارة عن مسابقة ٌطرحها المعلم على طالبه 
طالب من الطالب باكتشاف األخطاء اإلمالئٌة الموجودة فً الفتات 

ومن ثم رصدها  ,المحالت الموجودة فً الشوارع القرٌبة من بٌته
وٌمكن أن ٌكون هذا البرنامج  ,وتقدٌمها للمعلم ,فً بٌان خاص

 ٠فردي أو جماعً

  :آلية التنفيذ

 ,وشروطها ,فكرتها وٌبٌن لهم ,ٌطرح المعلم المسابقة للطالب - 1
 ٠ومدتها الزمنٌة

 انطالق المسابقة. – 2

 :بالتقسٌم التالً, جابةأوراق اإلٌقدم كل طالب  - 3

صورة الفتة  -السبب  -الصواب -الخطأ -مكانه -اسم المحل 
 ٠المحل

 ٠ٌصحح المعلم أعمال الطالب مع تشجٌعهم - 4

 ٠رسةعلى قائد المدٌعرض المعلم أعمال الطالب  - 5

م - 6  ٠المتفاعلٌنقائد المدرسة الطالب الفائزٌن و ٌُكرِّ



ٌكتب قائد المدرسة خطابات إلى أصحاب المحالت التً توجد  - ٧
إلى  لتصحٌحها مع اإلشارة ,محالتهم أخطاء إمالئٌة فً الفتاتبها 

  :......................هو الطالبأن الذي اكتشف هذه األخطاء 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اإلمالئيةبرنامج: الالفتات  -6

 

 ٠فً أذهان الطالب ترسٌخ القواعد اإلمالئٌة: الهدف من البرنامج

(  3٠# 4٠مناسبة ) : تصمٌم الفتات جمٌلة بمقاساتآلية التنفيذ
وٌكتب فٌها جزء من قاعدة إمالئٌة مع مثال أو  ,على سبٌل المثال

 :مثالٌن

إذا كانت الهمزة  ,من مواضع كتابة الهمزة المتوسطة على واو
 وما قبلها مضموم ,مفتوحة

ؤ -اد ؤف   مثل:   الس 

--------------------------------------------------------------  

 ٠وجدار المقصف, جدران الممراتوتعلق هذه الالفتات على 

 :آلية التنفيذ

ومعلم التربٌة , تكلٌف فرٌق عمل من معلمً اللغة العربٌة - 1
 ٠الفنٌة

 .تخصٌص مٌزانٌة للبرنامج -2

ل  -3  ,معلمو اللغة العربٌة البرنامج بتوجٌه أسئلة إلى الطالبٌفعِّ
 ٠الالفتاتتها فً هذه اتكون إجاب

 ٠طوال العام مع تجدٌد هذه الالفتات :مدة البرنامج

 :ملحوظة

بعض القواعد  ,ٌمكن أن تتضمن المطبوعات الرسمٌة للمدرسة
 ٠أو جزء منها بشكل مختصر وجمٌل ,اإلمالئٌة



 

 : السجل الذهبي لإلمالء برنامج -7

 كراسة اإلمالء

 :  من البرنامجالهدف 

 ٠إمالئٌةتدرٌب الطالب على الكتابة اإلمالئٌة دون أخطاء 

 

 :فكرة البرنامج

ٌُملى علٌهم من  فٌها ٌكتب الطالب ,تخصٌص كراسة لإلمالء  ما 
أو كلمات مختارة وفق  ,فً هذا السجل من نصوص قبل المعلم

 .وٌكون هذا اإلمالء بشكل ٌومً ,المهارات المقررة

 .والمتوسطة ,: طالب المرحلة االبتدائٌةالمستهدفون

  :آلية التنفيذ

 وطباعة شعار  ,بتجهٌز هذه الكراساتتقوم إدارة المدرسة  - 1
 ٠(سجل اإلمالء الذهبً)وعبارة  ,علٌهاالمبادرة 

 ٠هذه الكراسات على الطالب توزٌع   -2

وفق معاٌٌر تتوافق  ,أو كلمات مختارة ,ٌملً المعلم نصوًصا - 3
 ٠مع مقرر الطالب

وٌناقشهم فً  ,لتً ٌراهاا ٌُصحح المعلم كتابات طالبه بالطرٌقة - 4
 ٠أخطائهم مستخدًما أفضل الوسائل المتاحة



ل ٌومً وٌقتطع الوقت من حصص ٌكون هذا اإلمالء بشك - 5
 .لغتً

 ٠ٌدرب المعلم طالبه أًٌضا على الجلسة الصحٌحة والنظافة - 6

كونه ٌبدأ  ,فً تقوٌم الطالب كن أن ٌعتمد على هذا السجلمٌُ  - ٧
ٌبٌن و شتمل على التقوٌم القبلًوٌ ,العام الدراسً معه من بداٌة

 ته.مدى التطور على كتاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 برنامج السبورة الشخصية -8

 

 : الهدف من البرنامج

 .تدرٌب الطالب على الكتابة بدون أخطاء إمالئٌة

 

 : استخدام السبورة الشخصٌةفكرة البرنامج

, نظًرا لفائدتها الكبٌرة ,( تقرًٌبا3٠#2٠الصغٌرة مقاس) 
  .حٌحصالعرض والت فً بشكل كبٌراختصارها للوقت و

 سطةتو, والم: طالب المرحلة االبتدائٌةالمستهدفون

 :آلية التنفيذ

 ٠توفر إدارة المدرسة هذه السبورات لجمٌع الطالب  -1

 .تبقى هذه السبورات داخل الفصل فً أرفف الطالب - 2

بحٌث ٌملً المعلم )كلمة( , ٌستخدمها المعلم فً دروس اإلمالء - 3
 ا ٌرفع الطالب جمٌع وبعد كتابتهلها عالقة بموضوع الدرس 

 ٠سبوراتهم إلى األعلى

 ,الطالب الذٌن لم ٌتمكنوا من كتابة الكلمات بشكل صحٌح - 4
ٌطلب منهم المعلم النظر فً سبورات زمالئهم الذٌن كتبوا الكلمة 

 ٠بشكل صحٌح

 ٠أخطأوا بتصحٌح أخطائهمٌقوم الطالب الذٌن  - 6

 



 اإلمالئيةبرنامج: المسابقات واأللعاب  -9               

 :الهدف العام

وسط أجواء من المتعة  ,ترسٌخ القواعد اإلمالئٌة فً أذهان الطالب
 .والفرح والتحدٌات

انظر كتابنا: أساليب  لعاب والمسابقات وآلية تنفيذهاإلعداد هذه األ
عملية لعالج األخطاء اإلمالئية حيث يوجد به مجموعة كبيرة من 

 :األلعاب ومنها هذه

 ٠الدوائر اإلمالئٌةلعبة  - 1

 ٠لعبة الكلمة المختلفة - 2

 لعبة كلمة السر -3

 لعبة الحروف الناسخة - 4

 ٠لعبة الهواٌات - 5

 ٠لعبة الكلمات الناقصة  -6

 ٠لعبة االختٌارات  -٧

 ٠لعبة المثلث الخطٌر - ٨

 ٠لعبة بنات األلف المقصورة - ٩

 ٠لعبة همزة الوصل - 1٠

 ٠وصدٌقه حسن لسندبادالعبة  - 11

 ٠وٌمكن االستفادة من هذه األلعاب ومحاكاتها



 

 برنامج: توظيف وسائل التواصل االجتماعي -0٠

 في تدريس اإلمالء

 

 : الهدف من البرنامج

التواصل االجتماعً فً معالجة الضعف  االستفادة من وسائل 
 ٠اإلمالئً عند الطالب

 :األفكار وآلية التنفيذ

 : بعنوانانظر ورقة عمل 

 توظيف وسائل التواصل االجتماعي في تدريس اللغة العربية

 (تويتر أنموذًجا)                 

 أعدها وقدمها: راشد بن محمد الشعالن
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 وال تنسوني من دعواتكم 
 أخوكم: راشد بن محمد الشعالن

 غفر هللا له ولوالديه ولجميع المسلمين


