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The Effect of Teaching by Spelling and Diacritic Method 
on Improving Recitation Skills of First Grade Students 

Adel bin Mishaal Aziz Al-Ghamdy *, Salem bin Mohammad 
Mubarak Al-Ghamdy 

Department of Curriculum and Instruction of Islamic Education, 
College of Education, Umm Al-Qura University, Saudi Arabia. 
*E-mail: dr.adel.g@gmail.com 
Abstract: 
The study aimed to reveal the impact of teaching in a method of 
spelling and composition on the mastery of recitation in the first 
grade primary students, and to achieve this the researchers used 
the semi-experimental method, and the sample of research 
consisted of (24) students of the first grade primary, taught 
before the experiment the way Normally, they were then taught 
in a spell and forming method, with measurement after each 
method, where a note card was used to evaluate pupils' reading 
when pronunciation of letters, words and intonation judgments 
and to measure their mastery of recitation. The results showed 
statistically significant differences at the level of significance 
(0.05 ≥α) between the average grades of primary first graders 
before teaching in the method of spelling and composition and 
after in favor of dimensional measurement. Accordingly, it was 
recommended that teachers of the Qur'an in the first grade of 
primary school be directed to teaching in a method of spelling 
and composition in order to contribute to the mastery of 
recitation among pupils and reduce the mistakes of recitation. In 
addition, teachers of the Qur'an in the first grades are trained in 
the method of spelling and composition in teaching, as a teaching 
method added to other teaching methods in the teaching of the 
Qur'an. 
Keywords: Teaching, spelling and composition, recitation, 
primary first. 
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