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 الشكر والتقدير
 الحمد هلل الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة  

 واعاننا على انجاز ىذا العمل، ووفقنا إلى أداء ىذا الواجب.

 اول مشكور ىو اهلل عز وجل فنحمده على نعمو الكثيرة  

 منى بيا علينا فيو العلي القدير  التي

 والى كل من علمنا حرف ا في ىذه الدنيا واثنى علينا  

 وف اءا وتقديرا واعتراف ا منا بالجميل  

 من بعيدنتقدم بجزيل الشكر إلى كل من ساعدنا من قريب أو  

 على انجاز ىذا العمل ونخص بالذكر

وصاحب الفضل الكبير في توجيينا  االستاذ الف اضل"براىيم بلق اسم" على ىذه الدراسة  
 ومساعدتنا في تجميع المادة العلمية فجزاه اهلل كل الخير  

 تقديم جزيل الشكر إلى عائلتنا وأخيرا الشكر إلى من مدوا اليناوال ننسى  

 يد العون والمساعدة في اخراج ىذه الدراسة على اكمل وجو.

                                    العابد خديجة     

 لة سليمةعبن ج      
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 اإلهداء

 الحمد هلل الذي وفقنا ولم نكن لنصل اليو لوال فضل اهلل

 إلى أبي وأمي اطال اهلل في عمرىما، ف لوالىما لما وجدت في ىذه

 الحياة ومنيما تعلمت الصمود ميما كانت الصعوبات، اقول ليما

 انتما وىبتماني الحياة واالمل والنشأة على شغف االطالع                     

 والمعرفة والى أخوتي وأسرتي جميعا ولكل من علمني حرف ا

 اصبح يضيء الطريق امامي.

 اىدي ىذا العمل المتواضع لكي ادخل على ق لوبكم شيئا

 من الساعدة ، كما اىدي ثمرة جيدي الى استاذي الف اضل

 "براىيم بلق اسم"الذي كلما تظلمت الطريق امامي لجأت اليو  انارىاالي وكلما

 في نفسي زرع فيا االمل السير قدما، وكلما سألت عن معرفةدب الياس  

 زودني بيا و الى جميع اساتذتي الكرام.

 اقدم لكم ىذا البحث واتمنى أن يحوز على رضاكم.

 العابد خديجة

 



 

 

 اإلهداء
 بعد رحلة البحث وجيد واجتياد أىدي

 وف اءا وتقديرا  وأمي أبي إلىىذا العمل  

 واعتراف ا من بالجميل الذي قدماه لي في

 حياتي .

 المشرف  األستاذ إلىكما اىدي بحثي  

 "بلقاسم إبراهيم" 

 الذي ساندني ولم يبخل علي بنصائحو وتوجيياتو

 كما اخص في الذكر جميع اساتذتي الكرام

 اىدي ثمرة ىذا الجيد المتواضع.
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قافزةاتتةززطايززالقلصالالوززميةالالملزبدا االتززناتاةماززظا ظات ززدىاااللغزةاالربيةززةالةززةلةالل 

لحاملزةاتبا يزاالىلةتيزاالىزااامزااةمةةىزااااألمزةمرزالطاالغزةا رزب والىزنامرلزطامزظا ةزةفنا

النيززاالغزةاالقززبكظاالاززبةطاالتززناارتابىززااااألللزز ا ىمةتيززاعزظايززاانااللغززا الاززداااتةزي ا

ترتيزبامزظا ىزطاالمب رةزا اا نيزااهللاعةال زضالةقزةطاالح زةاعلز االالزابامزظاازبةثاامزاا

لتزدبةتاالا ةزبامزظاالرلزلطالتةزاىطاا ةاةزةةلياانااللغا افناالرالطاحةثاتةزترمضاالغزةا

اعل ااةطاالدةظايخبةقةاوحةحة.

لىزاااالتربةزساا غباضزيطييزااازضاازلطاعزظاةريزباا وزلا نيزاالاداعبفياا"اايزظا نزن"اي 

ةيبةاال انز اال زلىبلاللغزةامزااة رليزاااةمزةامزظاناحةزةامر ميزاالملبداتيزااللازظاعلز ا

التزززناةقززززاافةيزززااالزززيرحاعنززززداااإلممئةزززةااألرخززززا الزززبغطامزززظاماانتيززززااةل زززدايرزززحا

ااةترداميا.

لشزززلينالةيزززدساترلزززةطااللغزززةاالربيةزززةافزززناالمدبةزززةاملززز اتمازززةظاالمزززترلطامزززظاالتريةزززباا

لالاتززايناياةززترماضاعبيةززةاةززلةمةافةةززتخةااالتلمةززاا ظاةليززطامززااةقززب المززااةةززماالةريززبا

تريةززبااوززحةحاالالززصابا ززااملزز اتحامززوافززنام ملعززةامززظاالقلاعززداالنحلةززةالالوززبفةةا

مزظاالرخز افةضزمظايزالصاا ةزلليوحةزثاتةزاعدهاىزاهاالقلاعزداعلز افيزطاااإلمم لالاعدا

ىززلاتزززدبة االتممةززااعلززز ابةززطاالحزززبلساااإلمززم ةززممةااللغززةوالالغزززبحامززظاترلزززةطا
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ةززتخةاايةززيللةا ظاةمززنالنلالالمززا ابةززمااوززحةحاوافيززلامقةززاتاداةززشاللمةززتل االترل

ايردا ظاةندبافنااباةتو. اةحاطاعل امةتل االتلمةا

الشزائرةاعنزداالتلمةزاافزناالمبحلزةاااإلممئةزةااألرخزا لىااااللضاادفرناامل االيحثاعظا

ا"ايغةةاااتيت الاشساعظاىاااالضرس"دائةة

 اختيار الموضوع: أسباب-1

لدلبهااللرززاضافززناااإلمززم ا ىمةززةامديززابارتةابنززااليززاااالملضززلذانززاياامززظابغيتنززاافززنا

والفزناضزل امزااةزيشاتيزدلاالحا زةاماةزةالليحزثافزنالاإلدباصتحةةظاعملةةااتةزتماذا

الشزائرةاعنزداتممةزااالمبحلزةااتيتدائةزةاندزبااللضزرساالزالاااإلممئةزةااألرخا ملضلذا

افنادبتا ا.اإلمم ةراننامنواالتممةا

ا:ااإلشكالية -2

اىاهافناالتةاؤضاالتالن:ااإلشاالةةتتمحلبا الدباةتنا االبئةةةة

ااتيتدائةة؟ااإلممئةةااألرخا مااىنا - افناالمبحلة االشائرةاعنداالتلمةا

 الفرعية: األسئمة-3

اخبحام ملعةامظااالةايقةااإلشاالةةحت ان ة اعل ا االلبعةة:ااألةئلةابت ةنا
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 فززناالمبحلززةاااإلمززم ىززنااتةززتباتة ةا االتززناةنتي يززااالمرلززطافززناتززدبةتااامزز

 اتيتدائةة؟

 ؟اإلممئةةااألرخا مااىناالحللضاالمقتبحةالمرال ةامشالةا 

 ؟اإلمم مااىنا ىداساتدبةتا 
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 ياللغةااللوح ااألطاللغةاات  ةب 

 األرخا شةلذاىاهاا ةيا التممةاامظاامىماض 

 ايالرخ التوحةحو العدطااىتماميط  الةامخالرةاالتممةا
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ياافززنا ززدالضاالشززائرةالالنوززلجاللضززرااإلممئةززةااألرخززا الززالاةم ززضاااإلحوززائن

لالحلزلضاالمناةزيةاليزاالعزمهاىزاهاااألةزيا للولياااماااةترناايالتحلةزضالاليحزثاعزظا
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ترلةمززواالنززواةرززدامقاةززااداةقززاالمةززتل اتحوززةضاال ىززداسااإلمززم ا ىمةززةفتم لزز افززنا

لالخززبشاالمرتمزدصافززناال ىدافزوااإلمزم التممةزااحةزثاااتوززبا انينزااالندزبلاعلزز ادلبا

ااإلممئةزةااألرخزا اتوزباعلز ادباةزةااوافناحزةظا ظاال انز االتخيةقزنااإلمم تدبةتا

االشائرةاعنداالتممةاالاةلةةاعم يا.

ا

ا
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ا"اايتدائةةادبدلبايلقاةط"اللوضاال الث:ا  دباةةامةدانةةاحلضااألرخا ااإلممئةة
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 :تمهيد

التةةا تمك ةة  مةةن  األداة هةةا تبتبةةر  التمم ةةذ بالغةةد  ةةا   ةةاة  وأهم ةةدلمكتابةةد دور كب ةةر 

ذلك البةةد أن لةوهةةا الولة مد التةةا بوالةطتها  تواغةةل مة    ةةر     تة اعةةن مك و  التبب ةر

 ها وضةةةو ولهةةا  ةةا التبب ةةر والتواغةةل أ تتةةو ر   هةةا  ممةةد مةةن اليةةروط التةةةا تلةةاعد 

 األطةةواراإلمالئ ةةد وعم ة    ةد أن كث ةةر مةن المدرلةة ن  ةا وثا  هةا لموهةا مةةن األلطةا  

والثةةا ا والثالةةث لاغةةد  بومةةون بةةالترك ز بيةةكل كب ةةر  األولاالبتدائ ةةد عامةةد والغةة  

   باعتبار  م ددا وضرور ا  ا ر   ملتوى التالم ذ. اإلمال عمى 
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 المبحث األول: ماهية الكتابة

 المطمب األول: تعريف الكتابة

 تعريف الكتابة: -1

 وأ ال لةة وميةةاعر   وآرا   أ كةةار  ةةا  بةل  اإل لةةان وظفهةةا  إرلةالتبةد الكتابةةد ولةة مد 

 1.األلر نإلى 

مةةن المهةةارات المطموبةةد لم  ةةاح  ةةا المدرلةةد وال  ةةاة عمومةةا  وهةةا  ةةدرة التمم ةةذ "وهةةا 

لمب ةى ال لةة ر لمكتابةةد ا هةةا عمم ةةد لهةا  بطةةد ابتةةدا  و أوميةاعر  اذا  أ كةةار عمةى إ غةةال 

بةدرة الذاتهةا كفةا ة أو  ةد  ةا  أ هةا  ةث  أ غا هو م رد  بش ال رو  والكممات إلى 

 ."وتغو رها  ا  رو  وكممات وتراك ب   و د غ   د األ كارعمى تطور 

لغةوي رمةةزي ودالالت متبةةددة وتراعةا   ةة  البواعةد ال  و ةةد المكتوبةةد  أدا والكتابةد هةةا "

و هةةد  ظةةر  ولةةببا ب كةةم ال ةةاس وميةةاعر    كةةون دلةة ال عمةةى  اإل لةةانتببةةر عةةن  كةةر 

 2عم  ".

 
                                                                 

  األردن  با ةد  عمةانثدار ال  1ط "،عالجةة تطبيييةةتدريس العامة مالطرائق  "لةرون  آاللالمد و  بو البزأعادل  1
 .214  ص2009

ال امب ةةد   المبر ةد دار   1طالكتابةة""،  ،مغويةةة الاتمةتماا، الحةدث، اليةةرا ةالمهةارات ال "  الو لةكاز ةن كامةل  2
 164  ص2008 لك در د  مغر اإل
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 1والمبا ا. األ داثعمم د رلم رموز  أ ضاوها 

الم طو ةد  ةا رمةوز مكتوبةد اغةطما عممةا  المغةد عمةى  وأغةوات المر   أ كار تل  ل"و 

المغةد و وا   هةةا  ةةا كممةات و مةةل مترابطةةد  أل كةةامتلةم تها  رو ةةا ه ائ ةةد تة ظم و بةةا 

واللةةةط  ةةة مكن تلةةةم تها بالمهةةةارات  اإلمةةةال  أمةةةاوتمثةةةل الكتابةةةد  ةةةا التبب ةةةر الكتةةةابا 

 2الكتاب د الملاعدة".

 أهداف تدريس الكتابة:  -2

 مكةةن ت د ةةدها  م الكتابةةد بغةةفد عامةةد امج تبمةةا ت ب بهةةا مةةن بر ةة  بغةة التةةا األهةةدا 

   ما  ما:

 . بتبمم الكتابد وتبم ب االهتمامثارة إ -

 مببولد.ولرعد  ب ال ت م د البدرة عمى الكتابد  -

الةةةتلداما الكتابةةةد  تةةةى  لةةةتط بوا الةةةتلدامها  المتبممةةة ن إلةةةى الةةةتبمال إريةةةاد -

 . ا   اتهم ال وم د  باال

                                                                 
ال امب ةةد   تةةبدار الراب ط   "،والبحةةث والطةةالب تينيةةات اليةةرا ة والكتابةةةالمةةتين معجةةم  "  ز ةن كامةةل الببةاعا 1

 228ص ب رت  لب ان 
  مكتبةةد 1ط  " منةةاها المغةة العربيةةة وطرائةةق تدريمةها بةةين النبريةةة والتطبيةق"،عبةد اللةالم  ولةة  ال بةا رة   2

 231  ص 2011الم تم  البربا لم ير والتوز    عمان  األردن  
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 تغةةةاد د اال ال الةةةد لر ةةة  ملةةةتوى الالزمةةةدلمكتابةةةد  اإلضةةةا  دت م ةةةد المةةةؤهالت  -

 1.اال تماع دوالكفا ة 

 إلى أهدا  تدر س الكتابد   ما  ما: يارأ "غالح الد ن م اور"  إلى أن باإلضا د

الوضةوح   تةاج أن  تةو ر   هةا  بةدالالكتابةد  ة ةودلو     دةكتب التمم ذ كتابد أن   أوت:

 :إلى

 كتابد ال رو  كتابد غ   د. . أ

عطا الكممات  ب ن مببولدترك ملا د  . ب  كل  ر  االتلاع الالزم. وا 

 .ب  م م البكتابد ال رو   . ت

  ا  فس البارئ وهذا  تطمب: اثر كتابد ت دث أالتمم ذ  كتب أن  :ثانيا

  ظا د الكتابد  . أ

 م التطور  ظتلهولد الكتابد و  . ب

 2مل.ت ظ م د  ق لم  . ت

 أن  كتب التمم ذ كتابد   دة  ا  لر ولهولد و تطمب هذا: ثالثا:

  د.لم م لمووض  د مبتدلد ل ل د و مه ئد  . أ
                                                                 

 .  207  ص2005دار الثبا د لم ير والتوز      "،تعميم المغة العربية ، "رلالنمغطفا  1
 229ص  2007  دار الم لرة لم ير والتوز    1ط "  طرق تدريس المغة العربية  "عما أ مد مذكور   2
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 وض  لم م غ  ا لالداوت كالبمم والكرالد والكتابد  . ب

   ث ا  الكتابدال ركد أ  ر دمن التمكن  . ت

 أهمية الكتابة الثاني:المطمب 

لة  كث ةرا مةن  ائة   ببةت ابتكةار ر  لت إمال ا عاد ةا  بةل هةا ل اإل لانالكتابد  ا   اة 

مثةل  الكتابةد ت الطو ةل لةالل تار لة  توغل إل    إ لا اأعظم اكتيا  وها  إ لا  ت 

 1البادمد. األ  الأمام  ل ضب  ال وتار ل  وتراث مل اإل لان كر 

وعبمة  ور ة    كةر  وتفك ةر أمةام األلةر ن أن  ض   اإل لانوها الرمز الذي التطاع ب  

 .وات اهات  وا  لالات  وعواطف  ل ف د م ها   ر 

طةةار البمةةل المدرلةةا  تركةةز  ةةا لتالم ةةذ عمةةى الكتابةةد الغةة   د  ةةا إولبةةل تةةدر ب ا

 ثالثد: أموربد الب ا 

 إمالئ االتمم ذ عمى الكتابد الغ   د  درة  -1

  ادة اللط.إ -2

 2وبد د.  ا وضوح أ كارمن  درت  عمى التبب ر عما لد    -3

                                                                 
 140  ص 1972  دار المبار   مغر  2ط  ، " تعميم المغة العربية"،لم مان  ورة  ظر  ل ن  1
 229مر   لبق ذكر    " طرق تدريس المغة العربية"،  مد مذكور أعما  2
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بممةة ن  كةةرهم تالمعةن  واأللةةذملةتو اتها الةةتال  رئ لةة د لمتمم ةذ عمةةى  أداةهةا أ  -

 1ولواطرهم.

الت فةةة س عةةةن اليةةةا  والتبب ةةةر عمةةةا  ب يةةة   ةةةا اللةةةواطر أ هةةةا مةةةن الولةةةائل  -4

 2والغدور.

 المطمب الثالث: مشكالت الكتابة

كةاد ما الةذي  مكةن أن د هةو البامةل األالبامل األلالا  ةا تيةل ص غةبوبات الكتابة

وا ةةدا أو    إذ أن غةةبوبات الكتابةةد ل لةةت  وعةةادترب ةة بةةوم بةة  المبمةةم البةةادي  ومبمةةم 

دت إلةةى ذلةةك  وهةةا إ ةةدى باأللةباب التةةا أتكةةون متباربةةد متبمبةةد  وا  مةةادر ةد وا ةةدة  

 هةا ا  ةا مر مةد الطفولةد وتبةر  أ ضةا بأالغبوبات التا  با ا م ها التمم ذ ولغوغة

  وطر بةةةةد الةةةةتلدام أدوات الكتابةةةةد لتبر ةةةة  مرتبطةةةةد بالمغةةةةدالغةةةةبوبات ال" م موعةةةةد 

 وتبود ألباب غبوباتها  ا:  الكممات المطموبد

 .عدم البدرة عمى التبب ر عن األ كار بالكتابد 

 اتغةةةالو  ع ةةوب  ةةةا  مةةةو المةةه وت ةةةدث هةةةذ  الب ةةةوب لةةالل مر مةةةد التكةةةو ن 

 اللال ا البغب د.

                                                                 
 140ص  مر   لبق ذكر   " " تعميم المغة العربية ل ن لم مان  ورة   1
 133-132  ص 2003البمم د لم ير  عمان  زوري ا  دار الب1ط  " صعوبات التعمم"،عغام  دوع   2
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 واو ال ماعةةةد و   اليملةةة د مالالةةة ك طو ةةةد  ةةةرو  الم طو ةةةد و  ةةةر المكتابةةةد ال

 1(.مثال)يمس  ذهبوا

  لبةةةةا  وضةةةةب  اللةةةط و ةةةدهما دون اإلاال تغةةةار عمةةةى متاببةةةةد كتابةةةد التمم ةةةذ

 2والتبب ر.

 ن وضة  ال لةم والةت كم و بغةد بة  ع ةز التمم ةذ مة :اضةطراب الضةغط الحر ةي

الالزمةةد ل لةةه س والةةذراع ن وال ةةد ممةةا  ةؤثر عمةةى تبمةةم ال ركةةات  ةا  ركةةد الةةرأ

لدر ةةد أن التمم ةةذ  الممةس  الةةدوأ ضةا  لةةم موكتابتهةا بيةةكل  .الكممةةدو ال ةرو  

 ات و ةةتمكن مةةن  را اتهةةا ولك ةة   ب ةةز عةةن تبةةر  عمةةى الكممةة  ةةد  لةةتط   أن

 كتابتها.

  درتةةة  عمةةةى  و بغةةةد بةةة  اضةةةطراب التمم ةةةذ وعةةةدم البصةةةر : اإلدراكاضةةةطراب 

كغ ةر   مةثال عةن التم  ةز بة ن  واإلعةدادوال ةرو  والكممةات التم  ز ب ن األ كةار 

مطةةاببتهم  عمةةى واألعةةدادوال ةةرو   األيةةكالال لةةار وال مةة ن وغةةبوبد مطاببةةد 

 3وكل هذا  ؤدي إلى غبوبات  ا البرا ة والكتابد.

  التالم ةةذ  ةةا وممةةا لةةبق  مكةةن البةةول أن تةةدر س الكتابةةد  لةةهم  ةةا ر ةة  ملةةتوى أدا

 وهةةذ  األهم ةةد المغةةوي  ةةد  ةةروع االتغةةال بتبةةر أ  ذلةةك أن الكتابةةد تالمهةةارات الكتاب ةةد

                                                                 
1

 229مرجع سبق ذكره، ص  ، " طرق تدريس اللغة العربية"،علي احمد مذكور 
 140مر   لبق ذكر   ص  " تعميم المغة العربية"، ل ن لممان  ورة   2
 133-132مر   لبق ذكر   ص  " صعوبات التعمم"،عغام  دوع   3
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 ةةا  ةةا تةةراث وثبا ةةد أمت ةةا ذ لةةوال الكتابةةد لمةةا عر تظهةةر بوضةةوح  ةةا   ات ةةا ال وم ةةد. إ

وتبز ةةةز التواغةةةل  األ كةةةاروتب ةةةان  األ ةةةداثعغةةةور ا الملتمفةةةد ولمةةةا تمك ةةةا مةةةن  بةةةل 

 1والتفاعل ب ن أ راد الم تم .

 اإلمال المبحث الثاني: مفهوم 

 اإلمال المطمب األول: تعريف 

 :لغة - أ

ت و ةةل  كاممةة  عمةةى وأمةةال ع ةة  لةة   كتةةب  : اغةةم   ةةاللبةةد  ةةا   ةةا تةةاج البةةروس 

 هةةا تممةةا ﴿  و ةةا الت ز ةةل أ ضةةا: 2﴾ول ةة  بالبةةدل  م ممةةل ﴿ التضةةب   و ةةا الت ز ةةل

 .3﴾عم   بكرة وأغ ال

   اصطالحا: - ب

واله ةا  والكتابةد والكتةةب تبةددت المغةطم ات التةا تةدل عمةى اإلمةةال  "كالرلةم واللةط 

 4ال د. تبو مو 

                                                                 
 140مر   لبق ذكر   ص  المغة العربية"،" تعميم  ل ن لم مان  ورة   1
 282لورة الببرة  اال د  2
 5 اآل دلورة الفر ان   3
 39  ص 1993  األردن  دار عمان لم ير والتوز    1ط  ي العربية"،  اإلمال "  ن الم وز عبد الفتاح   4
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أل ة  الولة مد اللط ةةد التةا  مثةل بهةةا مةا   طبةة  اذ  بةد اإلمةال  مةةن أهةم البمةوم البرب ةةد 

 ةا كتابة  " ةةن  "   "م مةود لةم مان  ةا وتبر ةةوبةذلك    والببةارات وال مةل لفةاظمةن األ

 1الكممد التا   طبها". ألغوات  غو ر اللطاالت " بأ   " الكتابد الغ   د

ع هةةةا الملةةةموعد والتبب ةةةر  األغةةةواتو بغةةةد بةةة  الرلةةةم الغةةة  ا لمكممةةةات وت و ةةةل  

 ".ما  تبادل  م  اآللر نتتر م ما  دور  ا ذهن اإل لان و  ب رو  مكتوبد

المفهومةةد إلةةةى رمةةةوز مكتوبةةةد و بغةةد بةةةاإلمال  أ ضةةةا: "ت و ةةل األغةةةوات الملةةةموعد 

 ةةرو   ةةا مواضةةبها الغةة   د مةةن الكممةةد وذلةةك عمةةى أن توضةة   هةةذ  ال)ال رو (

 اللتبامد المفظ وظهور المب ى المراد.

  ةةاة ولةة  أثةةر كب ةةر  ةةا   تدر لةة  لةةال بواإلمةةال  أ ةةد  ةةروع عمةةم المغةةد لةة   واعةةد وأ

د وب م ةةة  األعمةةةال المةةةواد الدرالةةة  ب م ةةة  التغةةةال ذلةةةك التالم ةةةذ المدرلةةة د وببةةةدها  

إمالئ ةةا لة تفوق  ةةا  م ةة  ثبتةت الدرالةةات البمم ةد أن الطالةةب المتفةوق المكتب ةد  و ةةد أ

المةةواد ولةةة وا   التفةةوق  ةةةا  ةةا كث ةةةرا  لةة تألر إمالئ ةةان الطالةةب الضةةةب   المةةواد وأ

الفهةةم الغةة  ا  أل ةةلضةرور د  إمالئ ةةان الكتابةد الغةة   د   واالكث ةر مةةن الغةةبوبات

 2واالتغال المغوي اللم م واللطأ اإلمالئا  ؤدي إلى تغ ر المب ى.

                                                                 
  1429  غةفر 2  ط 1428يةوال  ،1ط  "،اإلمالئيةة األخطةا ة لعةالج يةممع أمةاليب" يةبالن  رايةد م مةد ال 1

 15ه  ص 1428د البرب د اللبود د  الر اض  المممك
 15 فس المر   اللابق"  ص  "،اإلمالئية األخطا ية لعالج ممع أماليب" يبالن  الرايد م مد  2
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 اإلمال  وأهميةالمطمب الثاني: أهداف 

 أهداف تدريس اإلمال :  - أ

مةن    ةالتالم ةذ عمةى الكتابةد الغة   د    عمم د  تدرب مةن لاللهةا اإلمال  ظرا لكون 

مةةةامهم لمتةةةدرب عمةةةى المةةةادة اإلمالئ ةةةد  بةةةل أن  تةةة ا م ةةةاال والةةةبا أوا ةةةب المبمةةةم أن 

   ةةةب أهةةدا  عامةةد اإلمةةال لتةةةدر س  لةةذلك  ةة نمةةال   طةةالبهم بكتابتهةةا عمةةى يةةةكل إ

 ها: األهدا وهذ   اللبا إلى ت ب بها

    ها  بزز  ا: اإلمالئ دتمك ن التالم ذ من اكتيا  األلطا   

  ذ ال ظا د وترت ب ال مل والفبرات.تبو د التالم 

  التالم ذ من اللرعد  ا الكتابد.تمك ن 

 ن اللط وت ظ م ما  كتبونتمك ن التالم ذ من  ل. 

  وتةذكر غةورة الكممةات  والتبةود وااللةت باب اإلغغا تمك ن التالم ذ من

 ع د الكتابد. والت ضارها

 1والفهم اإلغغا التمم ذ عمى  ت م د البدرة ع د 

   اللائدة. اإلمالئ د تغمب عمى األلطا 

  الب نبالكتابد مثل األذن  ال د و تدر ب  واس التمم ذ المتغمد. 
                                                                 

والتوز ة   عمةان   لم ير ألامددار   1ط  "،واإلمال  ي الكتابة  الشامل موموعة "ب   مولى  ل ن هد  ظر  1
 .20-19  ص ص  2003 األردن 
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 . درك البال د ب ن غوت ال ر  وكتابت  

 تبود التمم ذ عمى ال ظا د والترت ب   ما  كتب . 

  المغو ةةد  واأل مةةاطمةةن لةةالل المفةةردات ال د ةةدة    مةةا  غةة مد التمم ةةذ المغو ةةد

 .اإلمالئ دالملتمفد التا ت ظمها المادة 

  الغ  ا اإلمالئااكتلاب التمم ذ البدرة عمى الكتابد والرلم. 

  ود د االلتماع اإل غاتعمى ال بظد و لن  التمم ذتبو د 

 . 1ت مو ثروت  المغو د وتتل  لبرات  ومهارات 

 همية اإلمال : أ - ب

هم ةد عةن ال  ةو والغةر  ن الدرالات المغو ةد   هةو ال  بةل أم زلد كب رة ب  لإلمال 

 األلطةةا  البمةةل الكتةةابا بغةةورة متكاممةةد بب ةةدة عةةن  إبةةراز ائةةدة واثةةر  ةةا اذ لةة  

 و لا   هم المب ى الغ  ا.   يأ عن البمل المكتوبمالئا  اللطأ اإل

ن الكت بةةةات  ةة تبةةةد ر و مةةن  ا ةةد  لةةةت ب   و ةةةد األل ةةرة مةةا ةةا اآل  ةةرم مةة  هةةذا  بةةةط

ور ةةال التبمةة م  ةةا عغةةر ال هضةةد  المغةةدوالمةةذكرات التةةا  ةةام بتأل فهةةا ببةةض عممةةا  

 2البرا ة والدرس.ت دثر وت  لر عن م دان األل رة  كادت 

                                                                 
  1429  يةوال 1ط عنةد الكبةار والصةغار"،  اإلمالئيةة األخطةا ية لعالج ممع أماليب" يةبالن  رايد م مد ال  1

   217  مكتبد الممك  هد الوط  د  الر اض  المممكد البرب د اللبود د  ص 1429  غفر 2ط 
 .5  ص2006 الباهرة داب  مكتبد اآل  7ط "، اإلمال قواعد  "عبد ال واد الط ب    ظر  2
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ن التمم ةةذ البةةادر عمةةى التبب ةةر عةةن   ألهم ةةد  فلةة د عظ مةةد بال لةةبد لمتمم ةةذأ ولإلمةةال 

الضةب   ةا الكتابةد  ةؤدي مةم مةن لةالل كتاباتة   ةا الةد اتر   مب فل  والتواغل م  ال

التبب ةر عةن كممةد لمبممة  أو أو  كةار  غة ل أوال  لةتط   تو   فل د  با  ها التمم ةذ ألزمد

الفبال ةةةات لغ ةةةر   ممةةةا  و بةةة   ةةةا ميةةةكالت  فلةةة د م هةةةا كاال لةةة اب التةةةدر  ا مةةةن 

   1مما  ؤدي  ا ال ها د إلى التلرب الدرالا. اال طوا التبم م د ثم 

م ت  أ ضا كو    رع هةام مةن  ةروع المغةد البرب ةد وهةو مةن األلةس الهامةد  ةا تظهر أه

 كةةةار  والبةةةدرة مةةةن  ببةةةر الفةةةرد عةةةن أالتبب ةةر الكتةةةابا و ولةةة مد اتغةةةال التةةةا بفضةةةمها 

 لاللها عمى رلم الكممات رلما غ   ا.

 اإلمال نواا أ المطمب الثالث:

 أ واعة تتمثةل    ةث هةذا الب غةر  وع عد دة ل تم التطرق إلى وا د م ها  ةا لإلمال  أ

   ما  ما:

أو المةةةوح ببةةةد وهةةةو أن   بةةةل التالم ةةةذ البطبةةةد مةةةن الكتةةةاب  اإلمةةةال  المنيةةةول: - أ

وهةذا ال ةوع مةن اإلمةال   ببض الكممةات ه ةا ا يةفو ا  وته ا  را تها و همها 

 و د   الب الغ  الراب  أ ضا. االبتدائ  ن   الب الغف ن الثا ا والثالث

                                                                 
لةد  الطمبةةة الصةةف  اإلمةةال  عاليةة برنةةاما ميتةرح  ةةي عةالج صةةعوبات تعمةم  ، "يةاد  ا مةد الفببةةاويا مةال ر  1

المةةابأ أميامةةةي  ةةي  محا بةةةة خةةان يةةةونس  هةةةم المنةةاها وطرائةةةق التةةدريس بكميةةةة التربيةةة   ةةةي الجامعةةةة 
 36  ص2009"   زة   ملط ن  اإلمالمية
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عمةةةى التالم ةةةذ لبرا اتهةةةةا البطبةةةد  تبةةةةرضوهةةةو أن  :منبةةةورالاإلمةةةال   - ب

هم وتممةةا عمة هم ببةةد ذلةةك وهةةذا ثةم ت  ةةب عةة  و همهةا وه ةةا  ببةةض كمماتهةةا 

 االبتدائ  ن و د  الئم الغ  اللامس أ ضا. الئم الغف ن الثالث والراب   ال وع

البطبةةةةد وببةةةةةد وهةةةةو أن  لةةةةةتم  التالم ةةةةذ إلةةةةى  :إلمةةةةتماعياإلمةةةةال  ا - ت

وه ةةا  كممةةات ميةةابهد لمةةا   هةةا مةةن الكممةةات الغةةببد  مب اهةةام ا يةةتهم  ةةا 

واللةةادس االبتةةدائ  ن والمر مةةد الثةةامن تممةةى عمةة هم  وهةةذا ال ةةوع  الئةةم الغةةف ن 

 عداد د.اإل

 ةةةدرة التالم ةةذ ولةةةذلك تممةةةى والغةةةرض م ةة  التبةةةار  اتختبةةةار :اإلمةةال   - ث

 لةةما لكةةل عمة هم البطبةةد ببةةد  همهةةا دون ملةةاعدتهم  ةا اله ةةا   وهةةذا ال ةةوع 

 1رات ملاعدة. تعمى أن  كون عمى  الغفو 

 

 

 

 
                                                                 

وموزعةةون  عمةةان   وندار البدا ةةد  ايةر   1ط ،ريس مهةةارات المغةةة العربيةةة "دتةة إلةةىمةةدخل  "  امةمغ أبةةولةم ا  1
 .60-59ص    2010
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 اإلمال تدريس  أمامياتالمبحث الثالث: 

 لإلمال  األماميةالمطمب األول: اليواعد  

 وا  مةةةا ت اهمهةةةا أو إ فالهةةالةةس عامةةةد ال  مكةةةن عمةةةى أ اإلمةةةال تبتمةةد عمم ةةةد تةةدر س 

وأ لةةن الت ةةةار   بمادتةة  تةة ومبر ضةةا  لبرتةة  أأن المبمةةم  لةةو مكةةن االلةةتفادة م هةةا 

 هذ  األلس  ا:   غربذلك  ف  كب ر لمتمم ذ وت  كان  طبد اإلمال 

د و بةةةا تبةةمر  ر هةةا لةة   ةةرى التمم ةةذ الكممةةةات و ال ةةظ  أالبضةةو الةةذي مةةةن لالالبةة ن: 

كممةةات ال الةةذي  ةةدرك غةةورة بضةةوالمةةن رلةةم غةةورتها الطب ب ةةد  وهةةا  و تأكةةد ال طةةق

أن   ةةب  اإلمةةال  ةةا تةدر س  األلالةةابهةةذا البامةل لكةا   تفةة  و م زهةا عةةن   رهةةا  و 

كرالةةةات التالم ةةةذ  ةةةا   وذلةةةك بةةةأن  كتةةةب اإلمةةةال دروس البةةةرا ة ودروس   ةةةربط بةةة ن

 مةل الكممةةات ة  ممةا   ممهةم عمةةى تأ ةةا كتةاب البةةرا  رؤهةا مةال  ببةض البطةة  التةااإل

غةورها  ةا مال ظتهةا والتةزان عمةى د ةد ع ة هم إل ها  و بةود أو ببث ا تباههم   بب ا د

 غةةت ن   ةةا أووا ةدة   ةةا  غةةد واإلمةال أن  ةةتم الةربط بةة ن البةةرا ة  و  بغةةاذهةا هم أ

 .متباربت ن

عمةةى لغةةائص  بةة  بةةر ت التمم ةةذ أغةةوات الكممةةات و  بةة األذن: البضةةو الةةذي  لةةم  

ترت بهةةةا ممةةا  لةةاعد عمةةى تثب ةةت آثةةار الغةةةورة و م ةةز بةة ن مباطبهةةا و  األغةةواتهةةذ  

 غوات وتم  زها.كثار من تدر ب األذن عمى لماع األ  ب اإلالمكتوبد المرتبد لهذا 
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 اإلمةةال  لةةتب م   وبهةةا د عم ةة  التمم ةةذ  ةةا كتابةةد الكممةةاتال ةةد: هةةا البضةةو الةةذي  بتمةة

إلةةةى ال ةةد لهةةةذا  اللطةةألةةرع أو كمتاهمةةةا ا  ةةداهمات إ ةةة ذا ألطةةأ  األذن ةة ن تلةةت  ب 

ذلةك أن  أ ةد همكثار من تدر ب التالم ةذ تةدر با  ةدو ا عمةى الكتابةد  تةى تبتةاد اإل  بغا 

 1عمى الغواب. تكتلب البدرة عمى الكتابد والتدر ب أمرهاال د   ن تلتب م 

 :لإلمال اليواعد األمامية  -2

 ن   ا ةب تطب بةا عمةى  ةا ب اللةالمد ةذلك  لةتدعا  اإلمال ن التلدام عبارة  واعد إ

وهةةةا:  ألالةةة دالبةةةد لهةةةا مةةةن و ةةةود ثالثةةةد  وا ةةةب  اإلمةةةال ن  ةةةا الكتابةةةد ألو ا ةةةب 

 .اإلمال ى  المممى عم    موضوع الممم

  ةة  يةةروط وهةةا: أن  كةةون  طبةة  عمةةى المممةةى أن تتةةو ر  المممةةى الالمميةةي": .1

ارج ال ةةرو  وذلةةك مةةن  ا و راعةةا ملةةلم ةةرو  والكممةةات  طبةةا لةةم ما غةة  

 الموا ق لممب ى. كتابد الرلمبكاتب ال أ ل أن  بوم

ى درا ةةد ببواعةةد الرلةةم   ةةب أن  كةةون عمةة مةةتمأ":المممةةى عميةةكالالكاتب والم .2

 ن تكون ل  مبار  لغو د لاببد.وأ اإلمالئا

                                                                 
  1975مكتبةد  ر ةب لم يةر  البةاهرة  مغةر   والترقيم  ةي الكتابةة العربيةة"، اإلمال "   إبةراه م  ظر عبد البم م  1

 23-22ص 
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ول والثةةا ا )المممةةى لةةدى األ اإلمالئ ةةدا ةةد وهةةو  غةة مد الثب :اإلمةةال موضةةوا  .3

 1والمممى عم  (.

 2  ظم المغد المكتوبد.البا ون الذي تمثل  اإلمال عم    غل إلى أن  واعد 

 اإلمال المطمب الثاني: طرق تدريس 

كتابةد  ث ةا  تبمةم التمم ةذبمب ةى ألةاس التةدر ب لإلمةال  عمةى أ بةوم هةذا المفهةوم ال د ةد 

 ثم الكتابد.  وبالمفظ الل عرضها بغر ا وبالبامل ال دويالكممات من ل

 التغةةو ر اللطةةةاكمةةا عر ةة   هةةد لم ةةل ز ةةةد: "هةةو رلةةم الكممةةات البرب ةةةد مةةن طةةر  

  و ةةق لغةةورتها األولةةى  طبهةةا تببةةا  ب ةةدبةةارئ أن تتةة ا لمالم طو ةةد برمةةوز  لألغةةوات

 3عمما  المغد.ع د  هافكبد وغامو و  واعد 

ي الةةةتبادة ذكةةةرى الكممةةةد وااللةةةتر اع أتبةةةوم عمةةةى الةةةذكرى  اإلمالئ ةةةد بمم ةةةد الكتابةةةد 

 يكال:بأرببد أ

 لماع الكممد عدة مرات م   هم مدلولها. الذكر  الممعية: . أ

                                                                 
  1998مكتبةد ابةن لة  ا  البةاهرة  مغةر   " بةين النبريةة والتطبيةق"،بكةر عبةد البمة م   أبةوا مد م مود هر دي   1

 11ص 
  ص 1997  عةالم الكتةب  البةاهرة  مغةةر  1ط  " الموجةةك الفنةي المدرمةةي لمغةة العربيةةة"،عبةد البمةا   إبةراه م 2

193 
دار البةزواي لم يةر والتوز ة   عمةةان  "، تةدريس المغةة العربيةةة بةين المهةارة والصةعوبة أمةاليب"  هةد لم ةل زا ةد   3

 194  ص 2006
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 رؤ د الكممد المكتوبد. الذكر  البصرية: . ب

 تمفظ بها عدة مرات م   هم مدلولها.بال الذكر  المفبية: . ت

  ا الهوا  أو رلمها بالبمم.كتابتها  الذكر  الحركية: . ث

دار مةةا الكممةةات مةةن لةةالل اللةةم  والبغةةر وال طةةق والرلةةم  وبمبةةهةةو ذكةةر   ةةاإلمال 

 ن: ق ذلك بأو  إمالئهمذهان التالم ذ   لن     ذكر ات الكممات  ا أ تبمق

 .األلئمدالمبمم موضوع البطبد  ببرض ال ماذج أو الغور أو   مهد .1

 رد ةةد مةةن التالم ةةذ و  ةةب  ةةرا ة  تهةةا  ةةرا ة  موذ  ةةد  ثةةم عةةرض البطبةةد و را .2

 و      . إلغالح لطأعدم مباطبد البارئ 

 .أل كارها ا مب ى البطبد لمتأكد من  هم التالم ذ  األلئمدطرح  .3

  كتب المبمم الكممد الغببد  ا اللبورة. .4

  را ة المبمم الكممد الغببد  ا اللبورة . .5

 .التالم ذ ما و بوا     من لطأ را  المبمم البطبد مرة ألرى ل غما بها  .6

 1 م  الكرالات بطر بد م ظمد هادئد. .7

 

 

                                                                 
  32  ص اإللالم دد. ط  ال امبد  "،اإلمال " عالج صعوبة تعمم  مال رياد ا مد الفبباوي   1
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 بالطرق اليديمة والطرق الحديثةثانيا: دارمة اإلمال  

  الطريية اليديمة: -1

ة اعتبةةرت     ةةث اليةةائبد  ال ةةان الطةةرق التمفةةت طةةرق تةةدر س اإلمةةال   ةةا البةةد م عة

لالةا  بةوم عمةى أ ت كا ة  مال  الهد  ول س الول مد التا بها تت بةق أهةدا  مب  ةداإل

تبمةم  واعةد مب  ةد بةل  ةا ي  هةد أ كتابد الكممد بطر بد لم مد  بالتالا ال  بةذل التبار

مةةا ارة عةن كممةةات  ر بةد وغةببد و ةادرا عبة اإلمالئ ةد  لةذلك   ةد المبةةاط  هةو الهةد 

موضةةوع لةةةدرس اتةة  ال وم ةةد وكةةان المةةدرس  ةةد ما  ألةةذ  ةةص و تلةةذ   وظفهةةا  ةةا   

 إالمةةا هةةو  اإلمةةال وبالتةةالا درس   إعةةداد مبةة نمةةن دون يةةرح وال تبلةة ط وال  اإلمةةال 

مب  ةةةا مةةةن بهم وتبمةةة مهم  وعةةةا  ر التالم ةةةذ والتبةةةارهم. ولةةة س لتةةةدات الةةةتبراض مبمومةةة

عطةةةائهم  أو ك ف ةةةد كتابةةةد كممةةةد  د ةةةدة عمةةة هم اإلمالئ ةةةدالبواعةةةد  لاطئةةةد لالغةةةد  وا 

 1.عمم د وكا ت األلطا  تالزمهم  ا ا   ر مب ا عمى  اعدةكان  اإلمال بالتالا و 

 الطريية الحديثة: -2

الةة فس ال ةد ث  وهةةا تلةمى الطر بةةد  ةد ثا عمةةى مبتر ةات عمةم  اإلمةةال تبتمةد درالةد 

 المبةدأوتبتمةد عمةى  اإلمالئةا اللطةأبممة ن مةن الو ةوع  ةا توتم ة  الم تباالو ائ د  ها 

 التالا:
                                                                 

  م يةورات 2ط " التربية العممية التطبيييةة  ةي المةدارس اتبتدائيةة واتكماليةة"،    ظر عضاضد ا مد ملتار  1
 297  ص 1962لمطباعد وال ير  ب روت  لب ان  مؤللد اليرق األولط 
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 ةد لةمبها ورآهةا "ال تطمب من الطفل كتابد كممد لم تبرض عم ة   بةل   ةب أن  كةون 

 1."مكتوبد وتمفظ بها

 اإلمال المطمب الثالث: مراحل ومشكالت 

 : مراحل تعمم اإلمال أوت

 رب  مرا ل ها:إلى أ اإلمال تبلم مرا ل تبم م 

المر مةةد هةةو تةةو  ر اللبةةرات والمرو ةةةد والهةةد  مةةن هةةةذ   اتمةةتعداد والكتابةةة: 

الكا  ةةةد التةةةا ت مةةةى ع ةةةد األطفةةةال االلةةةتبداد لمكتابةةةد واتلةةةاذ التةةةداب ر الالزمةةةد 

و ةتم واال فبال ةد التةا  ةد تبةوق التبةدم  ةا الكتابةد  ال لم دال وا ا لمتغمب عمى 

 تكو ن االلتبداد لمكتابد عن طر ق:

  كث ةةةرة وملتمفةةةد مةةة  ز ةةةادة طةةةول لطةةةوط   ةةةا ات اهةةةاتتبمةةة م رلةةةم اللطةةةوط

لةةط مةةن م طبةةد إلةةى ألةةرى مةةد   ن وال ةةد   ةةث  كمةة  التالم ةذالت الةق بةة ن البةة

 2من ال م ن إلى ال لار.

  المألو ةد  األية ا غةور  التالم ةذ بةدم   ةث   ا بةدا ات الكتابةد األلفاظالتلدام

 بغوت مرتف . األي ا   طبون لد هم و 

                                                                 
 29بدون طببد  ص " طرائق تعميم المغة العربية  ي المرحمة اتبتدائية"،   وألرونزدو  أد ب ول   1
 155  يارع الو دة   زة   ملط ن  ص 2ط  " امتراتيجيات تدريس المغة العربية"،لم ل عبد الفتاح   2
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د عةادة مةةن التالم ةذ الةذ ن  تمتبةةون وتبةدأ هةةذ  المر مة :اإلمةال البةد   ةي تعمةةم  

ابتةدائا  و ةتم  ةا هةذ  المر مةد تكةو ن  كةاألولىالل وات الثالثد ب مو عادي  ا 

وببةةض المهةةارات والبةةةدرات مةةثال  ةةا الغةةة   اإلمةةةال البةةادات األلالةة د  ةةا 

 :تأل ل دالثالث مهارات 

  وأرببد مل  من ثالث مب ى لها   بل  برة. 

  ابا البز ز عبارات مثل: كتب. 

 لال دمهارات أ.   

  كممات لها همزة متولطد عمى األل   الواو وال ا . بل 

   ةةةا اكتلةةةاب ولةةةم ت مر مةةةد التبةةةدم اللةةةر  :اإلمةةةال ومةةةيأ  ةةةي مرحمةةةة الت 

 وتمتد من الغ  الراب  إلى اللامس ابتدائا. اإلمال  ا  األلال دالبدرات 

 لةتط    ةا هةذ  المر مةد  والكفةا ات: مرحمة توميأ الخبةرات وزيةادة اليةدرات 

 1لبرات  وتطو رها.وض  التمم ذ 

 

 

 

                                                                 
  1992  2  ط 1990  1"  ط وتيييمةةك وتطةةوير  أممةةك ةةي الةةوطن العربةةي  اإلمةةال " تعمةةيم  لةن يةة اتد   1

 156الدار المغر د المب ا  د  ص 



 اإلمالئيةالكتابة  إلىالفصل األول: مدخل 
 

22 
 

 ثانيا: مشكالت اإلمال 

 ةةز ا  إدراكهةةاطر بةة   ةةا البةرا ة والكتابةةد و بتبةر  وا ة  التمم ةةذ عةدة ميةةكالت تبتةرضت

ي م هةةاج  ةةا تبمةةم البةةرا ة والكتابةةد  ت اولهةةا أ المهةةارات األلالةة د التةةا   بغةةا أنمةةن 

 هذ  الميكالت:و مكن أن  تبممها التمم ذ بالم اكاة والممارلد ومن ب ن 

 ق(. )ك  ط(  تبارب ببض ملارج ال رو   ا ال طق)ت  -1

 عم ةة  غةةبب  هاتيةةاب اللطةةاالغةةوت د  ةةا الرلةةم تيةةاب  الكث ةةر مةةن ال ةةرو   -2

 خ(. ج  ث  ت( و)ح  )ب  :مثل التم  ز ب  هم

ول مكةةةل  ةةر  غةةةورة لاغةةد  ةةةا أت وعهةةا   يةةكال ال ةةةرو  و ببةةةض أتبةةدد  -3

 الكممد و ا ولطها و ا آلرها مثل  ر  ال ا .

  رلم  ا الكممد بل  رلم  ركت ن.الت و ن الذي   طق وال  -4

 ببةد واو ال ماعةدواأللة   ميكمد ال رو  التا تكتب وال تمفةظ مثةل واو)عمةرو( -5

 :)هةةةةذا  وا مثةةةل )لةةةةا روا(  ميةةةةكالت ال ةةةةرو  تةةةأتا تمفةةةةظ وال تكتةةةةب مثل

 ...(.الذي

 البرب د بالتال  طب بتها.ال رو  التال   طق  -6
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  ةث  ةةا التأمثةل تةةا   )لم ةر  الوا ةةد( ببةض ال ةرو  ت طةةق بطر بةد ملتمفةةد  -7

ت طةةق هةةا    الغةةةوت وع ةةد الو ةةة   ق تةةا ات طةةهمةةةزة   آلةةر الكممةةد )يةة رة(

 1والرلم ال  تغ ر. تغ ر 

الضةةةبط  بغةةةةد بةةة  وضةةةة  ال ركةةةات )الضةةةةمد  الفت ةةةد  اللةةةةكون  اليةةةكل أو  -8

 .عمى ال رو  الكلرة(

الفةةةرق بةة ن رلةةةم ال ةةةر  : مثةةةلمةةةن غةةبوبات ومةةا  غةةةا بها  اإلمةةةال  واعةةد  -9

 وغوت 

 البغار.التلدام الغوائت  -10

 .اإلعرابايكل آلرها  تغ ر موضبها ر  تغ ع د  إعراب الكممد إعرابا -11
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 :خالصة

  اذ ا ة  لةوال و ةود كةل م همةا مكمةل ل لةرو هان لبممد وا دة   واإلمال تبتبر الكتابد 

 إال  مةن  ا  ةةد ألةرى  ةان الكتابةةد الغة   د وال  ةدة ال ت ةةتج اإلمةال الكتابةد لمةا و ةةد 

و بتبةةر اإلمةةال  أ ةةد األلةةال ب التبم م ةةد مةةن لةةالل التةةدر ب عمةةى غةة ا تها وكتابتهةةا 

كتابةد واإلمةال  عمةى  ةد لةوا  أهم ةةد مملةتوى التالم ةذ  ةا الكتابةد لةذا  مالم ته ةد لر ة  

 بتدائا بيكل لاص. ا ال ا ب التبم ما بيكل عام واإلبالغد 
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 عموميات حول األخطاء اإلمالئية
 
 



 

 اإلمالئية األخطاء حول عموميات: الثاني الفصل

 

 تمهيد

 اإلمالئي الخطأ مفهوم: األول المبحث

 اإلمالئي الخطأ تعريف: األول المطلب

 اإلمالئي الضعف أسباب: الثاني المطلب

 اإلمالئي الضعف عالج أساليب: الثالث المطلب

 االبتدائية المرحلة في عالجها وطرق اإلمالئية األخطاء موقع: الثاني المبحث

 اإلمالئية األخطاء أسباب: األول المطلب

 االبتدائية المرحلة في اإلمالئية األخطاء مواضيع: الثاني المطلب

 اإلمالئية األخطاء عالج: الثالث المطلب

 خالصة
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 تمهيد:

االبمدائيههالااليديههدلذههنلاالذييتههتتلاالمهه لمييهه لمطههوي لو  هه للاألطههوا يواجههالاالميذيهه ل هه ل

بهالاال تذهتتلواالجذهللاليللذنلأهمله هلاالصهيوبتتلججهدلمهدملتهد ململمته ل متولذسمواهم،ل

ذههتليصههيبلذهنلذلذههالاالذيتههمل هه لمهوجيللملمتهه لا ذههللوجهها،لوميهه  للبشه للصهه،ي ،

ه هلاالذشه تالبتالططهالاالذيئه ل،يهثليمطتهبلبه للاال  يه لذهنلاالجلهودلذهنلطه  لاالذيتهمل

لواللي ونل الكلإاللبتالمد يبلمت لاالذيء ل.واال متبالالمجتوزهت

سهجمي ضل ه لهه الاال صهللإاله لذطمته لااليجتصه لاالمه ليمخهذجلتلاالططهالاالذيئه لوهه ل

لذ تال يذتليت :ذ

لاالذب،ثلاألول:لذ لوملاالططالاالذيئ 

لاالبمدائيا لاالذب،ثلاال تج :لذوت لاألططتءلاالذيئيالوط  لميجلتل  لاالذ ،تا

ل
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 اإلمالئيمفهوم الخطأ المبحث األول: 

 المطمب األول: تعريف الخطأ اإلمالئي

ييجهههه لتصههههو لاالمتذيهههه لالتذطتبتههههالاال تيههههالأولاالجزئيههههالبههههينلاالصههههو لاالصههههوميالواال هجيههههال

لالت، و لواال تذتت.

لالمطبيهه لوتههدليجههم لمهنلجلههللاالمتذيهه لاالذهيءوههول متبههالاال تذههالبشه للالليوا هه لتوامههدل

لواالج،ويال زيتدةل،  لأولاالسميذتللاالطتطئلاللت.لاالذيئياالتتوامدل

لاألصهههواتاالذ،هههددةلأولاالذميهههت  لمتيلهههتلبذيجههه لههههولم،ويهههلللاالذيئيهههاذهههدا لاال متبهههال

هلاال،ه و لاالذسذومالغي لاالذ لوذهالإاله ل ذهوزلذ موبهالبشه للطهتطئلومتيهالموخه لهه 

ال ظيهههالومهههدمل لهههمللأططهههتء هه لذواخههه لغيههه لاالصههه،ي،الذهههنلاال تذهههالذذههتليهههؤديلإالههه ل

لاالذيج .

لهو: ل،يثلأنلاالسببلاال يليت لطت له هلاالظته ة

مههدملميهههودهملمتهه لاالجطهه لاالصههه،ي لوخههي لاهمذهههتهملوللتتههالذطتاليههالاالميذيههه  -

 1بتالططالومججبا.

 اال متبالأ جتءاالختبطاللاالذيئياجسيتنلاالتتمدةل -
                                                                 

لالتجش لواالموزي ،لمذتن،للزو يدا لاالبت"، واإلمالئيةالشائعة النحوية والصرفية  األخطاء"  لدلطتيللزايد،لل1 االيتذيا
ل71،لصل2006
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 األسذتءذنللاأل يتلمدملمذييزل -

لبد سل -  االذيءمدملاالهمذتم

 مجدلاالميذي لاالصغتءمدملم،سينل،تالال -

ل -  1واالمجوين.ذ للاالجونللاالم ابياصيوبالاالمذييزلبينلصوتلاال،  لواال،  ا

 اإلمالئيالضعف  أسبابالمطمب الثاني: 

 خي لاالسذ لواالبص لومدملاال متيالاالص،يالواالج سيا -

 االذمتت بالاألصواتمدملاالتد ةلمت لاالمذييزلبينل -

 االذيئياجسيتنلاالتتمدةل -

 ذبتش ةلاالذيئيالاألططتءمدملمدوينل -

لاالتلجتتلااليتذيال  ل -  االذيءاسمطدام

 االتطيالإذيءاالس مال  ل -

 االذيءتتالاالمد يبلمت ل -

 مدملاالمجوي ل  لط ائ لاالمد يس -

لاالطو ،لواالوتوعل  لاالططا -  مواذللج سيال تالم دد،

 
                                                                 

لل1 "،لذ ج لسب ل   ه،ل" أساليب عممية لعالج األخطاء اإلمالئية عند الصغار والكبارشيين،لاال اشدلذ،ذد
ل223ص
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 اإلمالئيعالج الضعف المطمب الثالث: أساليب 

لاالجصلت اءةلص،ي،الواخ،الطتاليالذنلاالغذوض -  أنليت ألاالذيتم

لممخذنلذلت اتلذطمت ا - لبواجبتتلذجزاليا لاالميذي   أنلي ت لاالذيتم

ل  لاال،صالاألذ تاذنللاال  ت  - لاالم ليمجتواللتلاالذيتم لالتذلت ة  االذمشتبلا

لاالسبو ةل  لش حلاال تذتتلوم سي هتل - لبتسمطدام  االهمذتم

 مد يبلاالتستنلمت لاالجط لاالص،ي  -

 مد يبلااليدلمت لاال متبا -

 مد يبلااليينلمت لاال ؤيالاالص،ي،ا -

ل1ذيتالجالظته ةلخي لاالت اءةلمجدلاالميذي  -

 

 

 

                                                                 
لاالت يتوي،لل1 لللدى التدريس"، اإلمالء" عالج صعوبات تعمم جذتلل شت،لا،ذد غزة،ل تسطين،ل،لاالسيذيااالجتذيا

 .67-64،لص
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ي: موقع األخطاء اإلمالئية وطرق عالجها في مرحمة المبحث الثان

 التعميم االبتدائي

 :اإلمالئية األخطاء أسبابالمطمب األول: 

وهه لذشه يتلذميهددةلوذمجومهالوذجلهتلذهتللمشكالت تتعمق بالمغة العربيةة: -لأ

 يت :

 :ويتصهدلاالشه للوخه لاال،  هتتلاالصهتت لمته لاال،ه و للمشكمة الشكل

وه :لاالخذا،لاالشدة،لاال م،ها،،لاال سه ة،لوهه لم هونلاالذصهد لاألوللذهنل

تذهالعمتهمملذه يلا،مهت ل ه ل لأذتذهاذصتد لاالصيوبا،ل هذ الوجهدلاالمتذيه ل

ذيههتنللأ بيههاذههنللبهها   بلهه الاالشهه لليذ ههنلأنلمتهه أللألجلههتهههتل يهه ليت أ

 ذطمت ا.

  هه لاالتغههال تذههتتلالههنليههمذ نللبةةالنحو والصةةرف: اإلمةةالءارتبةةاط قواعةةد 

لاالم ابه بش للصه،ي ،ل،مه لييه  لذوتيلهتللإذيئيتاالمتذي لذنل متبملتل

:لوخهه لاال،  ههتتلاالتصههت لأبجههتءمل هه لاالجذههللاالمتاليههاذ ههلل متبههال تذههالع

 بابجتئكاجطت لل–لأبجتءكلأ  ذتل–كليتلذ،ذدلجتءلابجتء

 للاشهمتتتلتلييه  لأصه نلاال تمبلذنل متبملتل،مه لوهجتكل تذتتلالنليمذ

 ت،ل ذ ذمط  الذ للدملباال ذ للاال تذتتلاالذطموذال
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:ل لجتكل تذتتلموجدلبلهتلرسم بعض الحروف وصوتهااختالف مشكمة  -لب

 ا،  لاللمجط لذ للعاوالئك،ل مبوام

وههه لذههنلااليواذههللاالذههؤ  ةل هه لصهه،ال متبههاللة لمتمميةةذ:الحالةةة الصةةحي -لت

لذنل  ذتليت :لأهذلتوذنللاالذيئيالاألططتءاالميذي لوطتوهت

 :الت تذالاالستيذالوهوليؤديلإال لمدملاال ؤيالضعف البصر 

 :مههههدملذي  ههههالبيههههضلاال،هههه و للوههههه اليههههؤديلإالههه لضةةةعف السةةةةمع

 و  البيضلاال تذتتلوأصواملت

  وهوليتودلإاله لمهدملاالم  يهزلومهدملاالتهد ةلالصحة: الضعف العام في

 1مت لاالم   لواالذيللإال لاال سللوخي لاالذشت  ا

  وتتهالذواخهبمالمته لااله هتبلل:التمميةذ وضةعف مسةتوا  أخطاءكثرة

وتهدلي هونللاالذهيءسهذيال،هينللوا  ههت ل  ه هش ودللوأاالذد سا،للإال 

االمه لميهو لمتههدمللاألسهبتبغيه ل الههكلذهنلمه ددهلوطو هالوا مبت هالإاله ل

 2االمتذي 

ل

 
                                                                 

لاالشيين،لل1 ذ ج لسب ل   ه،لعند الصغار والكبار"،  اإلمالئية األخطاءية لعالج مم" أساليب ع اشدلذ،ذد
ل82-81ص

لإب اهيم،لل2 ل22،لصل2006،لذ مبالغ يبلالتجش ،ل" اإلمالء والترقيم في الكتابة العربية"مبدلااليتيم
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 الشائعة في المرحمة االبتدائية اإلمالئية األخطاءمواضيع المطمب الثاني: 

لأنل  م   تل يذتليت :للاالذيئيالاألططتءلزأب لمؤ دل  ي لذنلاالد استتلااليتذيا

 الهمزات في وسط الكممات: - أ

لعماالذونملل-ع جاةم/ه-عذساالام/لدل-ع ؤادم/لجل-ذ للعمبتءةم/لب

ع جئهههام/لل-عذههسلأالههام/لد-ع ههوأدم/لجل–عمبههتأةم/بل-ي مبلههتلاالمتذيهه لبتالشهه للاالمهه :لأ

لعمتءالذونم-ه

 خر الكممة: الهمزات في أ - ب

لعاالتت ىءم-/لومعيجبا-عاذ ؤم/لهل-علاالتت ئم/لد-م/لجعمبتطؤل-عبيداءم/لب-ذ للأ

/لمعيجبهه ء-عاذه وءم/لهل-عمبههتطوءم/لج-/لبعبيهدأمل-ألي مبلهتلاالمتذيهه لبتالشه للاالمههتال :ل

لعاالتت يم-و

ذ هههههل:لاطمبههههت ،لاشهههههم اك،لاالم،هههه ،لاسهههههمط اج،للهمةةةةزة الوصةةةةل: -لت

 اسمتبتل

لإطمبت ،لإشم اك،لإالم، ،لإسمط اج،لإسمتبتل لبتالش للاالمتال : لي مبلتلاالمتذي 

ل



 عموميات حول الخطأ اإلمالئي: ثانيالفصل ال
  

00 
 

 همزة القطع: - ث

لتم،لإزاالاالذذتء،لأ،ذد،لإذ ل:لإم اب،لأس

لبتالش ل لام اب،لاسذتء،لا،ذد،لاالذلي مبلتلاالمتذي  لتم،لازاالااالمتال :

 التاء المفتوحة والتاء المربوطة: - ج

  :التاء المربوطة 

 اة،ل،يهههتة،لذ امهههتة،لذتتههتة،ل مهههتة،لهههه هلاال تذههتتلمجملههه لبمهههتءلغههلذ ههللاال تذهههتتلاالمتاليههها:

،ل،يههتت،لذ امهتت،لذتتههتت،لذيهه لبمهتءلذ مو،هالبتالشهه للاالمهتال :لمه اتذ بوطهالي مبلهتلاالمت

ل1 متت.

 :التاء المفتوحة 

لص تت.ل–ميذتتلل–اذواتلل-بيوتل–ذ ل:لذؤذجتتل

لذؤذجتة لبتالش للاالمتال : لص تةل–ميذتةلل-اذواةل-بيومنل-ي مبلتلاالمتذي 

لو تا،لص ،ا،لاجتزة. لذ ل:ل تطذا،لذد سا، لمدمل متبالاالجتطلمت لاالمتءلاالذ بوطا

لو تا،لص ،ا،لاجتزه. لبل الاالش ل:ل تطذا،لذد سا، لي مبلتلاالمتذي 

                                                                 
لالتجش لواالموزي ،لصالالشائعة، تشخيص وعالج"، اإلمالئية األخطاء"   ذتنلت،طلاالججتب ،لل1  .لل73الدا لاالذجلجيا
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جومها،لذيها،لزوجمها،لي مبلهتلاالمتذيه لبتالشه للاالمهتال :لجومها،لوخ لجتطل و لااللتءلذ ل:ل

لذيا،لزوجما.

 ال )الشمسية( وال )القمرية(: - ث

:لأشههذس،لذ هللاالشههذس،لاالجلههت ،لاالسههذ ،لاالذههتء،لاال متيهها،لي مبلههتلاالمتذيهه لبتالشهه للاالمههتال 

لا.أجلت ،لأسذ ،لأذتء،لأ متي

 الحروف التي تنطق وال تكتب:  - ج

لذ ل:لإالا،لال ن،لاوالئك،له المبدلاال ،ذن.

لإاله،لال ن،لوهت المبدلاال ،ذتن. لبتالش للاالمتال : لي مبلتلاالمتذي 

 عدم كتابة الشدة:  - ح

وطصوصتل  لاال،هتالتلاالمه لمغيه لذيجه لاال تذهالذ هل:لبّشه ،لذهّد،ل هّيحلي مبلهتلاالمتذيه ل

لبتالش للاالمتال :لبش ،لذد،ل يح...االخ

 كتابة التنوين نونا:  - خ

لبتالش للاالمتال :لطتالبن،لطتالبن،لطتالُبن.لطتالبٌللذ للطتالًبت،لطتالٍب،  1ي مبلتلاالمتذي 

                                                                 
لج سا،لصل  ذتنلت،طلاالججتب ،لل1  74االذ ج 



 عموميات حول الخطأ اإلمالئي: ثانيالفصل ال
  

03 
 

 اإلمالئية األخطاءعالج المطمب الثالث: 

ل تألصههههواتذجتسههههبملتلاالمههههد يسلمذوذيههههتتللأسههههتسنلاطميههههت لاال تذههههتتلمتهههه لإ -

ل1االتغويا.لواألجذتطواالم،تيللاالبيتج ل

ه - ه بيههههينلممجتسههههبلذهههه لذسههههموىللاالذيئيههههانلاالذيتههههملاطميههههت لاالجصههههوصلأنلي،سهه

 أهدا لذميددةلاالميذي لويطدم

    ةلاالمد يبتتلواالمطبيتتتلاالذطمت المت لاالذلت اتلاالذطتوبا -

 االجصلت اءةلص،ي،الواخ،الاللغذوضل يلتلأنليت ألاالذيتم -

 م تي لاالمتذي لمش ينل تذالمجمل لبتاليتءلاالذ بوطالذ ي -

 ذي لبتسمط اجلاالذلت اتلذنلاالذت وءم تي لاالمي -

موا  لجصل  لجلتيال هللد سليشهمغللمته لاالذلهت اتليهد سلذهنلطيالهالاالمتذيه ل -

لواالبيت    لاالذد سا

لالتذلت اتلااللاال  ت لذنلاألسئتا - ل  لاال،صااالذمشتبلا  م ليمجتواللتلاالذيتم

لاالذهيءاالهمذهتملبتسهمطداملاالصهو ةل ه لم سهي لاالذيهتج ،لاال تذهتتلاالجديهدةلو بهطل -

ل  األط ىبتالذوادلاالد اسيا

 مت لاالسذ لاالستيملاأل نمد يبل -

 مد يبلاالتستنلمت لاالجط لاالص،ي ل -
                                                                 

ل119ج ةلالتجش لواالموزي ،لصلشدا لاال ،1ط  " صعوبات المغة واضطرابات الكالم"،هدىلمبدلاال،تج،لل1
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لمت لاال متبا -  مد يبلااليدلاالذسمذ 

 مد يبلااليينلمت لاال ؤيالاالص،ي،الاالستيذا -

جذههه لاال تذهههتتلاالصهههيبالاالمههه ليشهههم  لذجلهههتلاال  يههه لذهههنلاالميذيههه لو متبملهههتل هههمل -

ل لل،صا  ميتيتلتلمت لالو،تتلبذييملم

 ذيتالجالظته ةلخي لاالت اءةلمجدلاالميذي  -

لإذيئلههتمهدةلاسهط ل همليطمبه همل ه لليسهم   واأنليطتهبلاالذيتهملذهنلميذيه هلأنل -

لبتالذيج لواال لملذيت.    لااليوملاالمتال لذ لاالهمذتم

 الط دلاالذتللواال آبالوذ امتةلاال  و لاال  ديالاالذيءجوي لط  لمد يسلمل -

 لذهتلاالذجتسهبالوطيهلاألسهتاليبلاالذيئيهالاألططهتءأنليسمطدملاالذيتمل  لمصه،ي ل -

لمت ل ش لططئالومي  لاالصوابلبجلدهي،ت لاالغتيالذنلذستمدةلاالمت  ذي 

للمتهههه لوااليذههههلاألطهههه ى هههه لاالذههههوادللاالذيئيههههالاألططههههتءمجبيههههالاالميذيهههه لإالهههه ل -

 مص،ي،لت

والسهههيذتلاالسهههبو ةلاالشطصهههياللاالذهههيءاالهمذهههتملبتالوسهههتئللاالذمجومهههال ههه لمهههد يسل -

 1واالبطتتتتلاال تت يا.

ل

 
                                                                 

لم تش،لل1  21د.ط،لصلل"،اإلمالءسهل أ" ا،ذد
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 في رسم الصاد والسين: أخطاء 

 الواردة في حرفي الصاد والسين: األخطاء(: جدول يبين 1الجدول رقم )

 التكرار التحميل الصواب الخطأ

هههههومل ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه االذ لهه

لاالسمطي، 

هههههوم ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه لاالذ لهه

لاالصطي، 

ل2لم مبلبتالصتد

هههههينل ه ه ه ه ه ه هههههي لبه ه ه ه ه ه االمجصهه

لاالذسؤواليا

هههههينل ه ه ه ه ه ه ه هههههي لبهه ه ه ه ه ه ه ه االمجسهه

لاالذسؤواليا

م مهبلبتالسهينلوالهيسل

لبتالصتد

 والضاد الظاءفي رسم  أخطاء 

 (: يبين األخطاء الواردة في رسم حرفي الظاء والضاد2الجدول رقم )

 التكرار التحميل الصواب الخطأ

ههههههبللظته ةلخته ة ه ه ه هههههتءم مهه ه ه ه ه لبتالظهه

لواليسلبتالختد

ل3

هههههتدللخبطلظبط ه ه ه ههههههبلبتالخهه ه ه م مهه

لاالظتءواليسل

ل1 يللاذ ل  لسهيت للاالتلملصللوستملاالتلملصت لوستم
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لاال يم

هههههتءللإنلشتءلاهلللاجشتءلاهلل أنلالتشهههههه طلوشه

ل يللذتض

 الشائعة في المستوى الخامس ابتدائي األخطاء 

 (: األخطاء الشائعة في المستوى الخامسة ابتدائي3الجدول رقم )

 التفسير الصواب التكراراتعدد  نوع الخطأ الخطأ

ههههههيواتل ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ،ه

لاالص، اء

النلاالصههههوابلل،يوةلاالص، اءل1لاال  ادططال  ل

هههههال ه ه ه هههههه ل تذه ه  هه

ههههههيوةملأنل ه ع،ه

ههههه دل ه هههههام لذ ه مهه

لواليسلجذ 

النلاالصههههوابللذنلاال،جت ةل2لططال  لاالوزنلذنلاال،جتز

هههههال ه ه ه هههههه ل تذه ه  هه

عاال،جهههت ةملأنل

هههههام  ههههه للمهه ه مته

لوزنل يتالا
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االصههههوابللالنلوسببلدموم لوسبتبلدموم 

 ه لاال تذههالأنل

م ههههههونلمتهههههه ل

هههههلل ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه وزنل يه

لعسببم

 (: األخطاء المتعمقة برسم الهمزة لمسنة خامسة ابتدائي4الجدول رقم )

 القاعدة الصواب الخطأ

م مههههههبلااللذههههههزةلاالذموسههههههطاللبئسلاال  بلطصتالاباسلاال  بلطصت

االسهههت جالبيهههدلاال سههه ةل لهههه ل

م مههبلمتهه ل،هه  ليجهههتجسل

هههههزةل ههههتلااللذه ،  ههههههالذههههههتلتبتلهه

االذم،  هههههالبيهههههدلاالذموسهههههطال

لاالذم، ك

ههههه ل ه ه ه ه هههههيو لاالجذيه ه ه ه ه هههههولشه ه ه ه ه وهه

لبسذئواليالبيخلملاالبيض

هههه ه ه ه ه ه هههههولشه ه ه ه ه ههههه لوهه ه ه ه ه يو لاالجذيه

لبذسؤواليالبيخلملاالبيض

م مههههبلااللذههههزةلمتهههه لاالههههواول

ذخهههذوذالوذههتلتبتلهههتللألجلههت

لست ن
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م مبلهذزةلاالتطه ل ه لاطه للجشا،لمبتطؤلجشئ،لمبتطئ

هههههالمتههههههه ل هههههه اال تذهه ا اللاألاله

سهبتملتل م،ها،لوم مهبلمتهه ل

لاالواولا السبتملتلخذا

م مههههبلاالمههههتءلذ بوطههههال هههه للبجتةلاالذسمتبلاالطيبللاالذسمتبللاالطيبلبجتت

لاالذؤجث لاالسملاالذ  د

ههههههطل هههههنلا به هههههتل أيهههههههتل جتهه ذهه

لجاشتن

ا ال هههتنلاالمجهههوينلبهههتال م،مينللذتل أيتل جًيلأ بطلجاشتًل

اال،ههه  لاالذجهههونللأذهههتمليههزداد

لذتلمدال  لاالسملأيخت

ا الاجمذيههههتلهذزمهههههتنل ههههه للآط ،لآ للأاط ،لأا ل

ذ مو،ههاللاألوالهه اال تذههاللأول

واال تجيهههالسههههت جال مبههههتلذههههدل

لاألال مت ل

هههههه للاتمتيوالجتدةل أسالإتمتيوالجتدةل أسا هههههزةل هه ه ههههههبلااللذهه لأولم مهه

اال تذهههههالهذهههههزةلوجيهههههلل ههههه ل

اال يههههللاالذتخهههه لاالطذتسهههه ل



 عموميات حول الخطأ اإلمالئي: ثانيالفصل ال
  

33 
 

لواالسداس 

االمجهههههوينلسهههههواءلالخههههههذالأوللمشذذتلو دةل،ذ اءلمشذذتلو دمنل،ذ اء

ال سهه ةلأولال م،هها،لهههولجهههونل

لأواطههه  لسهههت جالزائهههدةلمت،ههه

لمجههدلاالت ههظلومسههتطلاألسهذتء

لاال متبا

االذهههاذجونلمتهههه لههههدىلذههههنل

ل بلم

االذؤذجهههونلمتههه لههههدىلذهههنل

ل بلم

م مههههبلااللذههههزةلمتهههه لاالههههواول

وا ال تجههتلذخههذوذالأولذههتل

لتبتلتلذخذوذت

متئشهتلابجههالابه لب هه لههه ل

لاملاالؤذجين

أبهه لب هه لههه لمتئشههالابجههال

لملاالذؤذجينأ

لاسهملذلذهوزلم مهبلمهتؤه هلل

ذ بوطهههالا ال هههم لذهههتلتبتلهههتل

لال ظتلأولمتدي ال

االتيجههالههه لاالمهه لمتهه للاألالهه ل دجتلذجالوذس،تل اسال دج لذجالوذس،تل أسا

لوتبتلتل م  ل  لاط لاال تذا

هههههه  للأتيمإالل ؤوسللالأل ءوسلاتيم ه ه ه ههههه لاال،ه ه ه ه ه ههههههبلمته ه ه م مهه

لاالذجتجسلال،  ملت
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ا الوتيهتلااللذههزةل هه لوسههطللذستئل،لسؤاللذستءل،لسئل

هههههالو تجهههههههتل هههههو ةلاال تذهه ذ سهه

 مبهههتلمتههه ل  سههه لااليهههتء،ل

اءل ههههتنلاال،هههه  لاالهههه يلسههههول

لملذ سو اتبتلتلذخذوذتلأ

لم مبلبتالظتءلواليسلاالختدلاالظ و ،لظته ةلاالخ و ،لخته ة

االسهههملا الو دلذؤج هههتلم مهههبللغي لصتال،الغي لصتال،ت

هههههيسل ه ه ه هههههالواله ه ه ه هههههتءلذ بوطه ه ه االمهه

لذ مو،ا.

 التعميق عمى الجدول:

االمه لوته ل يلهتلاالميذيه ل هه ل متبهالااللذهزةلسهواءل ههتنللاألططههتءالتهدلمخهذنلاالجهدوللأههمل

أولمته لاالهواولأولمته لاالسهط ،لويظله ل الهكلذهنلطهيللاالجذهت جلاالمه للاألاله  الكلمت ل

موخه لبصهه الجتيههال يهه لأنلبيههضلاالميذيهه ليجهدونلصههيوبال بيهه ةل هه ل متبههالااللذههزةل

لاالمتاليا:لاألذ تا متبالص،ي،الواالداليللمت ل الكل متبململ
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أ   همل ه ل متبهالعذسهتءلملب،يهثل مبهوالااللذهزةل ه لهه المته لاالسهط ل تدلاططال -

 غهملأنلذهتلتبتلهتلسهت ن،لواالتتمهدةلمتههوللاجهالا الوتيهتلااللذهزةل ه لوسهطلاال تذههال

لعذستئلم ل مبتلمت لاالجب ة  ل1و تجتلذ سو ة

 تذههالعاالذههاذجونم:لو هه لههه الاالذ ههتلل مههبلبيههضلاالميذيهه لااللذههزةللأيخههتلوجاطهه  -

ذهههتلتبتلهههتلخهههم،لواالخهههمليجتسهههبالاالهههواو،ل ذهههتلههههوللبهههتال غملذهههنلأنلاألالههه متههه ل

 ذي و لعاالذؤذجونم.

ل،لج،ههولأططههتءلذميتتههالبلذزمهه لاالتطهه لواالوصهه ذههتليظلهه لذههنلطههيللاالجههدوللوجههودل

عإتمتيهههوام،ل لههه ل ههه لهههه الاالذ هههتللم مهههبلااللذهههزةلبلذهههزةلوصهههللعاتمتيهههوامل يهههللذتخههه ل

لسداس .

الظهتءلواالمهتءلاالذ مو،هالذميتتهالبتالخهتدلوالأططهتءذنلطيللاالجهدوللوجهودللو  الكليمخ 

لواالمتءلاالذ بوطا.

االختدلواالظتءلي ج لاالسهببلإاله لمتهت بلهه ينلاالصهومينلإاله لبيخهلذتللألططتء بتالجسبال

االمههتءلاالذ بوطههالواالمههتءلاالذ مو،ههالواغتههبلاالميذيهه لالللباططههتء يذههتليميتهه للأذههتاالههبيض،ل

لواال يل. ليذيزونلبينلاالسم

ل
                                                                 

لذ،جوب،لذوس لل1 ،لذص ،لاالس جد يا،لااليذتندا لل،1طللالشائعة"، األخطاء" تطهير المغة العربية من ذ،ذد
 150صل
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  بعد الواو األلفخطأ زيادة 

 (: األخطاء الشائعة بخصوص زيادة األلف بعد حرف الواو5الجدول رقم )

 الصواب الخطأ

لج جولج جوا

لمدمولمدموا

لاصبولاصبوا

لي جولي جوا

ليبدوليبدوا

 م، و لعأجيتلبا،دبيدلاال يللاالذخت علاال يليبدأللاألال اللمزادل -

 1بيدلاالواولاالم له لالملاال يللاألال اللمخت ل -

ل

ل

ل

 

                                                                 
لل1 لد.ب،لصلالشائعة في النحو والصرف والمغة"،  األخطاء" اال متحلش ي ،للأبوذ،ذد  88ب.ط،لب.د.ن،
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 عدم التفريق بين التاء المربوطة )ة( والتاء المفتوحة )ت( في أخر الكممة 

(: مشةكمة عةدم التفريةةق بةين التةاء المفتوحةة )ت( والتةاء المربوطةةة 6الجةدول رقةم )

 )ة(

 الصواب الخطأ

لذدي يالذدي يت

لطتصالطتصت

ل ت ال ت ت

لطدذالذدت

لبتديالبتديا

لعةمله ل للمتءلمت ظل ل1هتءلعهملمجدلمس يجلتاالمتءلاالذ بوطا

ل

ل

ل

ل

                                                                 
للاالجتزمل1 ل63،لصل1987د.ط،لدا لاالذيت  ،لاالتته ة،لذص ،لل" النحو الواضح في قواعد المغة العربية"،مت ،
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 الخمط بين التاء المربوطة والهاء في كتابتها في نهاية الكممة 

 والهاء في الكتابة في اخر الكممةالمربوطة (: الخمط بين التاء 7الجدول رقم )

ههههها ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه هههههاله ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه له

لهالة

االشههتئيالاال  يهه ةلالهههدىلاالميذيهه لومههدملاالم  يهه لبههينلاالمههتءلاالذ بوطهههاللاألططههتءوميههدلذههنل

لوااللتءلذ ل:

لآط هتلمتءلذ بوطالواليستلهتء. لواال تذا لاالشج ه،لواالصوابلهولاالشج ة

 النون والتنوين في آخر الكممة. عدم التمييز بين حرف 

 (: مشكمة عدم التمييز بين حرف النون والتنوين في اخر الكممة8الجدول رقم )

 الصواب الخطأ

لش ً الش  ن

لجزييًللجزيتن

لزميًللزمين

ل  يذتًلل  يذن
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  الف في آخر الكممة عند تنوين الهمزة إضافةخطأ 

 الف اخر الكممة عند تنوين الهمزة  إضافة(: خطأ 9الجدول رقم )

 الصواب الخطأ

لذستءًللذستًءا

ل جتءًلل جتًءا

لبجتءًللابمداًءا

لذتءًللذتًءا

لا السبتلتلاال . ل  لآط لاال تذا ل1اال لاالمجوينلاللمخت لبيدلااللذزة

  المقصورة والممدودة: األلفخطأ كتابة 

 والصواب(: كتابة األلف المقصورة والممدودة الخطأ 11الجدول رقم )

 الصواب الخطأ

لتم لم  

لدمتلدم 

لتخ لتخت

                                                                 
د.ط،  بين تالميذ المرحلة االبتدائية"، واإلمالءالشائعة في الهجاء  األخطاء" ، إبراهيمالحليم صفوة عبد  1

 363هـ، ص 3332 مطابع جامعة الملك سعود، السعودية،
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لب  لب ت

ل جتل ج 

ل ذ ل ذت

ا ال تنلذخت علاال يلليجمل لب،  لاالواول ي مهبلاال يهللاالذتخه لبهاال لذذهدودةل -

 م تمل–دمتم،لعيي ول-ذ ل:لعيدمو

وا ال ههتنلذخههت علاال يههلليجملهه لب،هه  لااليههتءل ي مههبلاالذتخهه لبههاال لذتصههو ةل -

  ذ م.ل–تخ م،لعي ذ لل-ذ ل:لعيتخ 

 :وصل الحروف وفصمها 

 وصل الحروف ووصمها أخطاء(: 11الجدول رقم )

 وصفها األخطاءتحديد 

لاالمتءلاالذ بوطالكلسهل لت/ل  ي ت

لت ات/ل  ات/ل  أت/ت أت

ل سولذمن/ل سوذن/ل سوذمن

لأالشجت  هههههه للاللاشج /لآشج /لاالئشجت / ه ه ه ه هههههزةل هه ه ه ه ه ه لأولااللذه

لاال تذا

هههههزةل هههههه لوسهههههههطللط /يؤط /يتط ياوط /يئ االلذه
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لاال تذا

ههههه لليت ء/يت اء/يتت أ/يت اأ ه هههههه لآطه هههههزةل ه ه االلذه

لاال تذا

ل ولصللاال، ل لج لدة/لج لددة/لج لداة/لجليلدلت

ل ولصللاال، لوللوالالده

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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ل:خالصة

نلميهههددتلأشههه تالاللاالذيئههه ذذهههتلسهههب لججهههدلأنلاالططهههال ذمشهههيبلوالهههيسلالهههال،هههدودلوا 

،ل،يههثلي  هه لبشهه للا به ل هه لاالذسههموىلاالبمههدائ لطتصهالاالسههجالأوالهه لواال تجيهها،لوأسهبتبا

واال متبهاليسهتمدلاالميذيه لمته لاالمتتيهللذهنلهه هلاألططهتءللاالذهيءأنلاالمهد يبلمته لل الهك

سههمويتتلوال ههنلالههيسلدائذههتلوههه الذههتلسههج بمال هه لد اسههمجتلو الههكلذههنلطههيللذيتيجمجههتلالتذ

لابمدائ . لواالطتذسا لاال ي الاال تال ا،لاال ابيا

ل

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

دراسة ميدانية حول  الفصل الثالث:
األخطاء اإلمالئية " ابتدائية دردور 

 بلقاسم"



  اإلمالئية األخطاء حول ميدانية دراسة: الثالث الفصل

 "بلقاسم دردور ابتدائية" 
 

 تمهيد

 "بلقاسم دردور ابتدائية" لتالميذ اإلمالئية األخطاء لنسبة إحصائيات: األول المبحث

 "بلقاسم دردور"  ابتدائية في اإلمالئية األخطاء نسبة: األول المطلب

 المدونة في الواردة اللغوية األخطاء نسبة: الثاني المطلب

 االبتدائية المرحلة في التلميذ لدى الشائعة اإلمالئية األخطاء: الثالث المطلب
 (ميدانية دراسة)

 "بلقاسم دردور"  ابتدائية في األطوار لمختلف الشائعة األخطاء نسب: الثاني المبحث

 "بلقاسم دردور"  ابتدائية في الشائعة اإلمالئية األخطاء أنواع: األول المطلب

 اإلمالء تدريس استراتيجية: الثاني المطلب

 اإلمالء تصحيح طرق: الثالث المطلب

 "بلقاسم دردور"  ابتدائية في اإلمالء على التدريب أساليب: الثالث المبحث

 اإلمالء على التدريب: األول المطلب

 "بلقاسم دردور"  ابتدائية في اإلمالء حول تطبيقية لتمارين نماذج: الثاني المطلب

 خالصة
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 : تمهيد

يواجههمختلف ههتخايف تيههلخسههىخايتتههفو خامدفهه الىخي تهه ادةخايجاالديههيخ هه  خ ل هه  خ ت ليههيخسههىخ

ته   خاي ةهيخايبدديهيخل وهيخوايتهوا خابلهد خدمه حخ ه رجخهيهأخفدجباه خ تهد دا خدمه حخ ه رخ يه خ

نقه خامنفده  جخفههبتخايناهدخوايتههتاخونيدأله ختههألخابتهد يخابلههد خته خيجبههحخايف تيهلخيفهتههحخ

تتفقد خويودحخنيدخق  دخ   خايفواوهحخوفدجتهيخ س ه د خته خيبدفهمخ يه خيهنب ةخته د خ دأأل خ

خواينفتى. خ   خج ندمخايفب يتى

هيهأختههنف ديخسههىخألههلاخايفوههحخ يه خ تههق  ختهه خفههرخايف ههديخ ييهمخسههىخايفوهه يألخايتهه دقيألخ  هه خ

خ داتههيختي انيههيخسهههىخ دف اليههيخلخ د ودخد ق تههرلختتهههفة نرخد داتههيخ ينهه  ختهههألختلف ههتخايتهههنوا 

خوايل تتي. خد يفد ياخ   خايتنوا خايدادبي

خ

خ

خ

خ

خ

خ
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تالميػ  ابتدائيػة " ل اإلمالئيػة األخطػاءلنسػبة  إحصػائياتالمبحػث األول: 

 دردور بمقاسم"

 في ابتدائية " دردور بمقاسم" اإلمالئية األخطاءنسبة المطمب األول: 

لتالميػػػ  السػػػنة الثالثػػػة ابتػػػدائي  اإلمالئيػػة األخطػػػاء(: يوضػػػس نسػػػبة 21رقػػػم   جػػدول

 لممدرسة االبتدائية " دردور بمقاسم"

 النسبة العدد اإلمالئية األخطاء

 %55.46خ48خايف  خايتففوهيخوايتددو ي

 %60.16خ42خايف  خوايا  

خ  %73.84خ40خدأنوا ا اياتا 

 %78.60خ51خ  ت  خايفدقير

ابتػػدائي لػد  تالميػػ  السػنة الخامسػػة  اإلمالئيػػة األخطػاءيوضػس نسػػبة  (:21رقػػم   جػدول

خلالبتدائية " كنوس محمد

 النسبة العدد اإلمالئية األخطاء

 %43.44خ40خايف  خايتففوهيخوايتددو ي

 %42.21خ39خايف  خوايا  
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خ  %41.43خ39خدأنوا ا اياتا 

 %53.44خ47خ  ت  خايفدقير

 الموازنة بين الجدولين: -

خي تهنيخايا ياهيخادفه الىخيه  خف تيهلخايت دتههيخاإلت ليههيخابل ه  يفدهيألختهألخله حخايجه وحخنتهيخ

  هه خنتههديخففتاههحخسهىختمهه  يخ ف دههيخايفهه  خايتففوهههيخوايتددو ههيخامدف اليهيخلخ د ودخد ق تههرلخ ألخ 

خي  خايف تيل. خايا نييختم  يخهدسىخايف  خوايا  جخ لخفب ختألخايتم   خاي ديد  خوسىخايتدفدي

جخهيههأخ لدأله تهوا خ  نه خسهىخد ايهيخاي  تهيخ وخوته ا خ وخخدأنوا اه  خوسهىخايتدفدهيخايا ياهيخاياتهاخ

ي تههنيخايدادبههيخمخيتيهاخايف تيههلخديناتهه خيفق دداتهه خسهىخايدتههرخ وخايوههود خ وخاين ههي.خ ته خد ينتههديخ

  هه خنتهديخ هلي خسههىخ ه رخوفهاخايف تيههلخايفهدقيرجخوايل هأخسههىخ ه رخوفههبا خادفه الىخسففتاهحخ 

وايل هه خدهيألخ ف دهيخايفه  خواياه  خ لخ ألخألهلاخايل ههأخخدأنوا اه سهىخت  ناه خايوههيحخاهرخاياتهاا خ

خوايتففوهي. خيف ددخ ن خايف تيلخارخايل أخسىخ ف ديخايف  خايتددو ي

وتهألخلهه حخألهلاخيت ههألخايقههوحخ ألخألنه  خوههبود  ختمهفد يختههألخهيههأخايتتهفوييألخ  يل ههأخسههىخ

 نهه خخاإلت ليههيخ هه  ابل ألخنتههيخخ م ف دههيخايفهه  خايتففوهههيخوايتددو ههيخوسههىخ ف دههيخاياتههاا جخ

 نههه خادف اليهههيخلخ نهههوةخخاإلت ليههيخابل ههه  د ق تهههرلخا دههدختهههألخنتهههيخخدف تيههلخت دتهههيخلخ د وخ

خ ل هه  دفوهههيحخخابتهه فل يت ههألخ ألخفبههو خ يهه خ هه رخاألفتهه رخخ تههد يوألههلاخيدجههاخ يهه خختهتهه ل

خايوهيهي. خ   خاي ف دي خايف تيلخوفبوي ألر
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 حروؼ تكتب وال تنطؽ:  -

ف تيهههلاخخ14فاههه جخهيهههأخقههه دخ ههه  خايتل لهههيألخوايتل لههه  خيخسهههىخ ف دخ ل ههه    نههه خألنههه  خ

جخويبههو خألههلاخ يهه خ هه رخوجههو خقوا هه خفههه  خ ف دههيختاههحخألههل خاي  تهه  جخ%23وف تيههل جخودنتههديخ

خيلي خمخيبفت خ   خاين يخسىخ ف دفا جخدحخ   خايت هايخوايف دادخو اد خايف ديي.

سههىخ ف دههيخايف تيههلخخاإلت لههىيه حخ  هه خمههيورخاهه ألد خايفهبتخخسإنتهه وألهلاخ ألخ حخ  هه خمههى خ

خو  رخق دفارخ   خايفل  ختنا .

ويدجهاخألههلاخ يهه خفه نىخايتتههفو خايفب يتههىخي تب ته  ختتهه خيمههيخ  ه خت دتههىخايتههنوا خاي هقههيخ

خ.اإلت لىي ناوضخوايفل  ختألخا ألد خايفبتخ
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يوضػػػس النسػػػب المئويػػػة لممخطئػػػين والمخطئػػػات فػػػي كتابػػػة الصػػػور  (:21رقػػػم   جػػػدولال

 السابقة:

 النسبة المئوية عدد المخطئين نوع الخطأ

خايتفوت ي  %55خ33خاياتا 

 %50خ30خايفديخديألخايف  خوايا  

 %48خ29خألتا خايووحخوايق ا

هههههه رخ ه هههههييخوايه ه ه هههههه رخايمتته ه ايه

خايقتديي

 %45خ27

خ  %41خ25خابوييياياتا 

ههههه   ه ههههه  خخايفهه ه ه هههههيخوايفه ه ايتددو هه

خايتففوهي

 %36خ22

 %23خ14خهدوتخفن يخومخف في

خايتف دسي  %30خ18خاياتا 
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 المغوية الواردة في المدونة األخطاءالمطمب الثاني: نسبة 

خ

خابل ههه  ايهههواد  خسهههىخايت ونهههيخ ألخ هههحخخيألل ههه  خاإلهوههه ليييفدهههيألخينههه ختهههألخلههه حخاي داتهههيخ

د ةههه خنتهههدفا خخ لهوهههيخ ديهههد ختهههألخهيهههأخنتهههديخودو ألههه خسهههىخايت ونهههيخخ لهههل قههه خخاإلت ليهههي

دتههرخاياتهها خايفهههىخخاإلت ليههيخابل هه  ايتتههفلدجيخوفلههه خخابل هه  تههألختجتههورخخ62.59%

ههلتخايههدوتخواي  فاه جخخ ل ه  ي ادخايل أخسىخدتتا خي  خايب ي ختهألخايف تيهلجخ يه خج نهيخ

ايفب ههيرجخ لخيههرخيف قهه خايف تيههلخ  تههيخخففب ههيخدتيهه األخبتههد يايهههدوتخوفقوههيدأل خوليهه خخوا   يههي

خفهونارختألخايوقورخسىختاحخألل خ خ.ابل   يةوييختفينيخسىخايت دتي

وألههههىخ ايههههد خايههههودو خسههههىخايت ونههههيخايت دوتههههيخخ%29.02اينهويههههيخدنتههههديخخابل هههه  وف ياهههه خ

ايتفب قيخدتل يفيخدسهاخايف  هحخوتل يفهيخنوهيخايتفبهوحخوقه دأل خخاإل دايخ ل   وهودن أل خسىخ

خ...تألختل  خيف  خايتدسو   خوايتنوود  خوايتجدودا 

62,59% 

29,02%;  

3,15%;  

4,19%;  
1,05%;  

 األخطاء اللغوية الواردة في المدونة(: 1)الشكل رقم 

 االخطاء االمالئية

 االخطاء اللغوية

 أخطاء أخرى

 األخطاء الصرفية

 األخطاء الداللية
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ايتل يفههيخيقوا هه خاينهههوخايبددههىخ ايههد جخومختجهه حخيهوههدأل خسههىخألههل خخاإل داديههيويبههحخاياههواألدخ

ايوههدسييخايفههىخوجهه ن أل خدنتههديخخابل هه  دبهه أل خخفههأفىاي داتههيجخناههداخيفبهه  أل خو اههد خقوا هه أل جخ

وايل هأخخابوااألايفهىخفنو ه خدهيألخايل هأخسهىخخ%04.19دنتهديخخابوييهيألق ي يختق دنهيخده ينو يألخ

 لههد خفتا هه خسههىخايف ههدادخ....خخو ل هه  خ%1.05اي مييههيخخابل هه  وايجتههاجخاههرخخسههىخايفانيههي

ايتههه دقيخخد بل ههه  وألتههه خنتهههدف ألخف ههه  األخفنبههه ت ألخالاختههه خق دن ألتههه خخ%3.15ايهمهههوخدنتهههديخ

ايهواد  خسهىخته ونفن خنتهديخخيألل ه  خاإلهوه لييايل دجخود يف يىخياادخج يه ختهألخله حخاي داتهيخ

اينوههييخاب دههدجخي ياهه خاينهويههيخخ لههل جخاإلت ليههيخس بل هه  ايفههىخهوهه ن خ  ياهه جخخابل هه  

د يف يىخا ألد خيجيخايوقهوتخ نه أل خوايفنديهمخ  ياه خ هىخمخفتهديخفمهويمخسهىخجته حخخايفىخنا 

و ل هه  خمييههيخايوههدسييخواي خابل هه  خ تهه  وخايتهه تاختناهه جخخايقهه د يةههيخايفهه  خود يفهه يىخفههلتدخ

جخاإلت ليههيخد بل هه  ا خايل  لههيخسهىخايجتههحخساهىخيههرخفهد خد اههد ختق دنهيخايهمهوخوايف ههدادخوايفقهدخ

ايفهىخفهه سبن خي ق هيخ  هه ختتههفو خايف تيهلخايههلفخيهها ا خانلف فه خدتههديخ هه رخق دفهمخ  هه خايفد يههاخ

اينههوخجخيفوافهاخدوهي  خاي ةهوفختهألخجاهيخوتهألخجاهيخ لهد خ  هرخاإلت  خ ان  خابتف لايف رختاخ

خقوانينمخايفىخفبفت خ   خايفه يحخوامتفند  . خايلفخيف  يخدلحخجا اخس دي جخولي خسىختبدسي

خ

خ

خ
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الشػػػائعة لػػػػد  التمميػػػ  فػػػػي المرحمػػػػة  اإلمالئيػػػػة األخطػػػاءالمطمػػػب الثالػػػػث: 

 االبتدائية دراسة ميدانية(

خ

(خايهلفخيدهيألخفوايهاخابل ه  خايتف هدد خيه  خف تيهلخايتده هيخامدف اليهيخ2ل حخايمه حخدقهرخ ختأل

جخ%26وفبو خابل   خاإلت ليهيجخف ياه خابل ه  خفبديديهيخدنتهديخخ%39نج خ ألخاينتديخاب ددخ

ودنتديخاقحخ   خايفوايىخ هحختهألخابل ه  خاي ةويهيجخابل ه  خايوهدسييخوايوهوفييخوليه خدنتهديخ

خ.%5جخ%20جخ10%

خ

خ

خ

10% 

39% 

26% 

20% 

5% 

توزيع االخطاء المتكررة لدى تالميذ (: 2)الشكل رقم 
 المرحلة االبتدائية

 األخطاء اللغوية

 االخطاء االمالئية

 االخطاء التعبيرية

 االخطاء الصرفية

 االخطاء الصوتية
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المبحث الثاني: نسب األخطاء الشػائعة لمختمػؼ األطػوار فػي ابتدائيػة " 

 دردور بمقاسم"

 المطمب األول: أنواع األخطاء اإلمالئية الشائعة في ابتدائية " دردور بمقاسم"

في الصفوؼ المختمفة لمطػور االبتػدائي البتدائيػة  األخطاء(: نسبة شيوع 21الجدول رقم  

 " دردور بمقاسم"

 النسبة

 نوع الخطأ

 التقويم نسبة شيوع الخطأ في الصفوؼ المختمفة

 الخامس الرابع الثالث الثاني األول

هههههيخخ74.5خ75.7خ80.3خ81.7خ83.5خدأنوا ا اياتاا خ ه ه ه ه ه ه ه ه ه تدففبه

خج ا

ايل ههههه خدهههههيألخايفههههه  خ

ههههه  خ ه ه هههههيخوايفهه ه ه ايتففوهه

خايتددو ي

ختدففبيخ68.2خ64.8خ67.5خ77.7خ81.7

ختفوت يخ55.5خ59.5خ66.7خ75.3خ77.2خدأنوا مايفنويألخ

 هههه رخايفتييههههاخدههههيألخ

خايهدوتخوايهد   

ختفوت يخ52.8خ55.4خ58.2خ60.7خ76.3
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هههههه خ ه ه ه ه ه ه ه ه هههههلتخنقه ه ه ه ه ه ه ه ه ه هه

خايهدوت

ختفوت يخ63.2خ55.5خ63.2خ70.3خ75.9

ايهه   ختههألخايهههدوتخ

خ جخ خشج  ةج

خض(

خق ي يخ33.2خ43.1خ50.3خ60.2خ64.3

 التدريس أسموب(: يمثل استبيان 21رقم   جدولال

 %النسبة المئوية  المعمم لمتدريس أسموباستبيان 

خ   خقوا  خاي  ر  %65خيد اخايتب ر

خ   خهو خ  %63خاإلت  يد اخايتب ر

خ ههاخايتب ههرخ  هه خفقويههيختتههفو خايف تيههليدخ

خايفبف  

54% 

تفبههههه   خسهههههىخخ تههههه ييياتهههههفل رخايتههههه دةخ

خاإلت  ف ديةخ

خ44%

يههه  خخيبتهههحخايتب هههرخ  ههه خفمهههجياخايق د يهههي

خايف تيل

42% 

 



 الفصل الثالث: دراسة ميدانية حول األخطاء اإلمالئية " ابتدائية دردور بمقاسم"
 

55 
 

 (: يمثل استبيان المطالعة ال اتية21رقم   جدولال

 النسبة المئوية اإلمالءالتالمي  عمى تعمم  إجاباتاستبيان 

 %60خ   خايت  يبيخابألحألحخيوج خفمجياختألخل حخ

 %55خألحخيوج خفمجياختألخايت دةخ   خايت  يبي

 %53خاب دييألحخفلو خوقف خي ت  يبيخايقو خ

خ سههدا سهىخه يهيخقي تهه خد ف دهيخقووهه خايل وهيخدهه خألهحخيقههورخ هه خ

خ وخت دتي خد م  رخوايفوهيحخخ تدف  خاإلت لىايتفب تيأل

50% 

 %34ختألخنتجختلي ف خايل ويخ س  داألحخف فيخقوو خ وخ

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثالث: دراسة ميدانية حول األخطاء اإلمالئية " ابتدائية دردور بمقاسم"
 

55 
 

 اإلمالئية األخطاءو ج تحميل يمثل نم (:21رقم   جدولال

 تصويبها األخطاءتحديد 

خ ايد خ ادا /خ ايدا /خ تد  ميد /خ اد /خ

خايقدا  خايقد  /خايقد  /خايقد  

خيقد خيقدا /خيقد /خيقدا/خي دا

خ الت خ ا ت /خ الر/خ  ت /خ ار

خج لا خجلا /خج ا اا /خج لاا /خجؤا 

خألواي  خألوايي

خ ي رخاير/خاي ر

خ تدورخاةخدور/خاتدورخ/اتدا

خ ي خي /خايى/خام /خام/خاحخفا

وتهو خخواإلده احخواإلفه سيوألهىخايههلتخخابل ه  ادداخسله  خيووهتخخابل   ته  وخخ وج يق خ

ايد نيههيجخخابل ه  ايوههوفييجخخابل ه  ايوهدسييجخخابل هه  اينهويهيجخخابل هه  ايفدفيهيختناه :خ

خابل هههه  اي  يهههيجخخابل ههه  جخاإلت ليهههيخابل هههه  ايتبجتيهههيجخخوابل ههه  خابتههه ودييخابل ههه  

سهىخ ف دهيخاي  تهيخدمه حخنيهدخوههيحخ وختفهدو خ ايه   خخاإلت ليهيخ ابل  ايجالييجخامفت  خ

نيههدختن تههيخدقوا هه خخوخوفههبمخسههىخنيههدختوفههبمختههألخاي  تههيخ و خ د ايههمهههدتخ وخهلسههمخ وخ
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اي  تهيجخاياتهها خسهىخوتهه خخ وحايفه  خايتددو ههيجخايفه  خايتففوهههيجخايبمهد خاياتها خسههىخخ فخاإلته  

خاياتا خسىخآلدخاي  تي. خاي  تيج

  اإلمالءاستراتيجية تدريس ثاني: المطمب ال

 خ  ؛اإلت  خيتوفورخن ايفتاي 

 خايب رخ خ   خايف تيلتايخي قيا خدأتل يتن قميخايتبن   ؛ب ر

 خايوبديخايفىخألىخسىخاين خخفاجى  ؛   خايتدود خوف وينا   ت  ختم دايخي تفد ا 

  دتهههوختهه خ وألخ  هه خايتههدود خخ1اي ف دههيخويقههورخايتب ههرخو  وا ايف تيههلخاي داتهه  خخ لههدا

 ؛تألخ  ت  

 خايا نييخييفايأقدا خي ن خي تد   ؛ايف تيلخي  ف ديخ  خايتب ر

 :خسى  ارخيد  خايتب ر

   اين خويدا ىخسيمخت خي ى:خ ت 

 ؛فقتيرخاين خ ي خوه ا ختن تديخي ف تيلخ ومخوقودا -

ختد خواه  خيهتحخايف تيلخ   خهتألخخ ت   -  ؛وامنفد  خوة  اإلايوه  

وفههواخايوههو خواتههفل ارخ  تهه  خايفههدقيرخهفهه خيتههف ياخايف تيههلخ ألخيفهه داخوي فمههتخ -

 ؛ايتبن خايلفخيت  خ  يم

 
                                                                 

خايتي خخ1  538جخ خ1989 . جخج تبيخ تميجختودي جخ" في طرائؽ تدريس المغة العربية"، تهتو خاهت ج
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خخد يق رخوايج تيخاإلتت  تدا   خ ديقيخ -  خخ2؛اي ف ديخ ان  ايوهيهي

خايا ياي - خاين خي تد   3؛واينق خابل   يف اد خخقدا  خايتب ر

ته خ فهيخايف تيهلخخي تهد خايا ياهيخيده  خسهىخفوههيحخايهن خ ته  والاخت خانفا خايتب رختألخ -

خسىختده يس  ؛ىخأللاخاين خيمدرخايتب ر

خاإلت ليهيوألنه خينه قشخايتب هرخاي  ته  خايوهبديخويمهداخدبهضخايقوا ه خخاإلت  فوهيحخ

ايفهىختهديخايهه يأخ ناه خاهرخخاإلت ليهيايفهىختهد خويدد اه خد يقوا ه خخابتا هي ألخ دييخ

خ.ين قمارخسىختب نىخاين خدم حخ  ر

 :اإلمالءطرؽ تصحيس المطمب الثالث: 

خي فوهيحخ ديخ ايد ختنا :

ويمهةحخايف تيهلخدبتهحخالهدجخ ه يقدا  خوألههل خخ ت تههم ألخيوههحخايتب هرخ داتهيخ هحخف تيهلخ -

ددتههه خخاي ديقهههيختج يهههيخمألخايف تيهههلختهههيفارخايل هههأخوي هههألخيؤلهههلخ  ياههه خدههه قىخايف تيهههل

خ ي خاي ب خ ألخايبتحخوجنهوا خسىخمةحخ نارانودسوا  ؛يخوايبدأخمألخايتب ر

دبيهه اخ ههألخايف تيههلخوي فههيخياههرخايوههوايخخألخيوهههحخايتب ههرخاي داتهه  خلهه د خايفوههح  -

خ خايم لبيجخاقحخس ل  ختألخت دقفا خويؤللخ   خألل خاي ديقي  وألل خاي ديقيخألىخاي ديقي

 

                                                                 
ختبدوتجخن يتخخ2  24جخ خ1989جخ ادخاينف ةجخديدو جخيدن ألجخ5 خخ" خصائص المغة العربية وطرؽ تدريسها"،تهتو 
خ د خخ3 خ. يجخ .ةجخ خخ . جخالتحريرية"، األخطاء" اهللخت يت ألخايجددورج  98 . .ألج
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خق خف وح خسىخاي ف ديخوتبدسيخل أخايف تيل  4؛ ألخايففد خديألخل أخايف تيل

 ألخيبههدضخايتب ههرخ  هه خايف تيههلخنتولجهه خي ق بهههيخ  هه خ ألخيوهههحخ ههحخف تيههلخل هههأ خ -

أللاخاينتول خوألىخ ديقهيخجيه  خفبهو خايف تيهلخايت هاهيخواياقهيخده ينفةخ ته خد يدجورخ ي خ

خوايمج  يخسىخام فداتخد يل أخوابت نيفبو ألرخايا تخ  ؛وفق يدخايتتؤوييي

خسيوهحخ حختنات خل أخ ه خات لم -  5؛ ألخيفد  حخايف تيلخاي دات  خد ديقيختناتي

ته خودهيألخ ديقهيخايفوههيحخيجهيخ  ه خايته دةخ ألخيجتهاخديناخابليهدفيألوسىخاي ديقفيألخ -

 وخفج تههحخخ ألته حدنفتهمخييفأ ه ختهألخ ألخ تهحخايف تيهلخقهه خفهرخ  ه خايوجهمخايت  هويخ وألخ

  وخته د  .

خ

خ

خ

خ

 
                                                                 

جخت فديخايت  خسا خيو نييخ1 خخغة العربية لغير الناطقين بها"،لمعممي الم إضاءات" دألخدداأليرخايفوااألجخايدهت ألخ د خخ4
خ2011ي نمدجخايدي ضجخايتبو ييجخ  90 خج

خخ دداأليرخ5  . جخ ادخايتب دتخي نمدخوايفواياجخخ" في طرؽ التدريس الموجه الفني لمدرسي المغة العربية"، د خايب يرج
خ193جخ خ1923ايق ألد جخ
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المبحػػث الثالػػث: أسػػاليب التػػدريب عمػػى اإلمػػالء فػػي ابتدائيػػة " دردور 

 بمقاسم"

 اإلمالءالتدريب عمى المطمب األول: 

د ديقههيخخاإلتهه  فتهه   خسههىخفهه دييخايف تيههلخ  هه خايوتهه لحخواي ههديخايفههىخفوجهه ختجتو ههيختههألخ

خوهيهي:

رختهألخل ياهه خفويهخو دته ا وفبفدهدختهألخاقه رخاي هديخخمػن خػالل الكتابػة: اإلمػالءتعمػيم  -

 ههألخ ديهيخ ف دهيخوههتختهألخايههدوتختههألخ  جخيجخ جخأجخ (خخاإلته  ايفه ديخ  ه خ

ووهحخخ  ه   وتألخارخف دادخاي ف ديخووفاخايهدتخ   خمه حخنقه خوي  هيختهألخايف تيهلخ

ايههنق خيفمهه يحخايهههدتخ  اههدختههألختههد خهفهه خيفبههو خايف تيههلخ  هه خهفااهه خو ف دفاهه خ وألخ

 6ففداخاينق .

 باستخدام الكممات المتداولة:  اإلمالءالتدريب عمى  -

دتهاوييخيهلي خيجهيخ ألخيهفرخالفيه دخ  ته  خقديدهيختنهمخخاإلته  ق خيج خايف تيلخوبوديخسىخفب رخ

فخيفواجهه خسيههمخويتهتبا خسههىخمهه حختف ههددختههوا خسههىخايت دتههيخ وخسهىخايتنههاحخوسههىخايتهههي خايههل

ايده  خسههىخفب يتهمخ ف دههيخجت هيخوهد اخايليههدجخ يهتخه يهه جخوايههد خ  هه خخستها ختهألخايتت ههأل

                                                                 
جخ خ2005جخ  يرخاي فيخي نمدخوايفواياجخيخ.يجخ1 خخ" تعميم وتعمم مهارة التدريس"،اي يألخ دسيختهتو جخو اخخ6

خ53
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ت لاه خدفب يتهمخسهىخايجتهحن قا خجي اخوتألخانمخ فدا خدم حخوهيحخوت ير.خوتهألخاهرخايفه د خ خوا 

خ7و ف دفا خدم حخوهيح.خإلت لا خ فق نمتألخخي فأ    يمخ

المطمػػب الثػػاني: نمػػا ج لتمػػارين تطبيقيػػة حػػول اإلمػػالء فػػي ابتدائيػػة " دردور 

 بمقاسم"

 المادة: إمالء-2

 الموضوع: التاء المفتوحة والتاء المربوطة

 والتاء المربوطة (: خريطة مقارنة بين التاء المفتوحة1الشكل رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 

خ ات ألخيوتتجخد ينيخخ7 خ55جخ خ2005جخيخ. .ألجخي.يجخ1 خخ" طرائؽ التدريس"، ات ألخيوتتجخل ار

خ  (   (خايف  خايتففوهي  ايف  خايتددو ي

 سيت خففم دا أل؟

 سىخت لاخفلف ف أل؟

 ت هوا  



 الفصل الثالث: دراسة ميدانية حول األخطاء اإلمالئية " ابتدائية دردور بمقاسم"
 

55 
 

 التمرين األول: 

بخصػػوص التػػاء المفتوحػػة والتػػاء  األمثمػػة(: يمثػػل مجموعػػة مػػن 21الجػػدول رقػػم  

 المربوطة

 التاء المفتوحة التاء المربوطة

خت سد خس  تي

خدي خت ي

ختب ت  خف تيل 

خد  خ و  

 امأل الفراغ بالكممات المناسبة:

خاتفيقا خ.................ختد د 

ختديرخ.....................خيو  خايفجد

خ.............خ ي خايت دتيخ لفا لألد خت د ختاخ

خ....................ايفف ف ألخددت خنوتختنم.

بتػػاء مفتوحػػة ودائػرة حػػول كػػل كممػة تنتهػػي بتػػاء  كمػػة تنتهػيتحػت كػػل  ضػع خطػػا  

 مربوطة:

  هوايخايمه فخت تهود ؟ختهألخوق يه :خته خألهلا؟خخايت دخجخوناد خسهىخ ألمهيجخابر ل  خ

خألىخق يخمقيي.خ تت   تدأل ؟خمخم خ ألخق يخ خ تدفا .
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   التمرين الثاني:

 : األمثمة

 يف خق لتي؟يت لاخ فد خ اي ني (خ  -

- ............................. 

 يت لاخ فد خ توتيق (خايتخق لتي؟ -

- ................................ 

 يت لاخ فد خ تف (خ   خأليليخي  ؟ -

- ................................. 

 ههههه خابيتا لحخ ه ه ه ه ه   (خ   خاي  ت  خايف ييي.خ-اي ينيخ ه

ههههدن - ه ه  .....خايدن  خايدي ه

 يتاادرخفه خايمجد اتفدا.....خا -

 ايياو خد يهج د خاب ف حدتههه.......خ -

ههههه......خايفأدختألخايفخ - ه   نه

  يقهههه....خايوي  خمد  مخسىخايدهد -
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 دة: إمالء             الما-1

 الموضوع: الهمزة المتوسطة عمى الياء

 (: شكل توضيحي لمواضع الهمزة المتوسطة1الشكل رقم  

خ

خ

خ

خ

خ

خ

خي تا خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ تا يخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ تا يخ

خ

خ

 

 

 

خايتفوت ي     خايي  ختوافاخاياتا 

  لاخ  ن خت تود 

 يلأل

 تلح

 لاخ  ألخت خقد ا خ
 ت تودا

 ِجل خ

  ألِنل ر

 لاختدق خدي  خ
 ت تود خت خقد ا 

 ديليخ

 جديلي

خ  تتفااليأل
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 تمرين:

خداتا ختفوت يختن تدي:اتألخايفداغخ

 ادفب خ ألخايتيههه.....ا خفف ح -

 ايه حخيةنىخ ألخايتههههه.....اح -

لاختهههه......ي خايتؤ....  خدأفخلنيخقف  . -  وا 

 تهههه....حخت ....حخدبلايخواقا. -

خ

خ

خ

خ

خ

خ

خ

خ
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خ:الخالصة

خاإلت ليههيخابل هه  تههألخلهه حخ داتههفن خايتي انيههيخايفههىخمههت  خادف اليههيخلخ د ودخد ق تههرلجخهههوحخ

فنقتههرخوفلف ههتختههألختتههفو خ يهه خ لههد خخاإلت ليههيخابل هه  خ نههواروجهه ن خ ألخخاب ههواديتلف هتخ

خابل هه  اي داتههيخ يه خ ألخخ ووه فن اي فهحخوتتههفو خفق تهمخسههىخاي ةهيجخهيههأخخوليه خهتهيخنتههو

خوايودسييخونيدأل . خي قوا  خاينهويي خففن ق خ  ت خاا ختتفو خاتفيب يخايف تيل

واياههه نىخخابويههه ففد هههاخسهههىخايتتهههفوييألخخسإناههه ايوهههوفييخواي ةويهههيخواي ف ديهههيخخيألل ههه  د ينتهههديخ

ففد ههاخسههىخ ههحختههألخايتتههفو خايا يههأجخايدادههاخخسإناهه ايوههدسييخواينهويههيخخابل هه  خ تهه ادفهه الىجخ

امدف اليهيخخاب هواديبفدهدخوتهي يخجيه  خوتفيه  خيف تيهلخخاإلته  وايل تةخلي خ ألخايفه دييخ  ه خ

خسىخاي خيف ويدختتفواألر خايبدديي.   ةي
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األخطاء اإلمالئية الشائعة من خالل إلمامنا لمختمف الجوانب التي شمميا موضوع  

 توصمنا إلى جممة من االستنتاجات وىي كاالتي: عند التمميذ في المرحمة اإلبتدائية

مرحمة من مراحل تدريب التمميذ في الطور االبتدائي تقتضي  أولإن  -

 اإلمالءكيزة التي يعتمد عمييا المعمم في الر  ألنيابالضرورة تعميمو الكتابة 

ليصل المعمم إلى اليدف المتمثل في تحسين مستوى التالميذ في الكتابة عميو  -

 أن يتقيد بمختمف المراحل التي يتضمنيا المنيج الدراسي 

لتفادي  تعميم الكتابة وبنسبة أكثر مراحلمن  أساسية مرحمة اإلمالءيعتبر  -

 اإلمالئية األخطاء

االبتدائية إلى عوامل،  األطوارلدى تالميذ  اإلمالئية األخطاء أسبابترجع   -

 نفسية، صحية

سمبا عمى التمميذ ما يفقده الثقة  أنواعيابمختمف  اإلمالئية األخطاءتنعكس  -

في النفس ومعرضا إلى مشاكل نفسية تعيق من انتقالو إلى المستويات 

 .األخرى

والثانية ابتدائي  األولىال تنحصر فقط عمى المستويين  اإلمالئية األخطاءأن  -

المتوسط،  األطوار، لتصل حتى في األخرىبل تتعداىا إلى المستويات 

 الثانوي والجامعي.
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 :التوصيات

عمم جممة من الشروط التي تساعده في ميمة تعميم مالبد أن تتوفر في ال -

راية تامة بمختمف من بين ىذه الشروط أن يكون عمى د واإلمالءالكتابة 

 جوانب المغة العربية، صوت وخط واضحان وغيرىا

المعرفة لمتالميذ لتنمية عقوليم ب واإلمالءتكثيف ساعات المطالعة والكتابة  -

 المغوية، التعبيرية ... الخ

تكثيف الحصص االستدراكية بالنسبة لمتالميذ ذوي المستوى المتوسط  -

 واإلمالءوالضعيف في الكتابة 

شراكيمثقافة التواصل والتعبير لمتالميذ بوضع صور تعبيرية  ترسيخ - شفييا  وا 

 لتحسين مخارج الحروف لدييم

تخصيص كراسات خاصة لإلمالء والتعبير لمتالميذ وذلك لتمكينيم بالتعبير  -

بحرية عما يجول في خاطرىم وتحويميا إلى أفكار كتابية تساعدىم عمى بناء 

 ثقافة التواصل مستقبال.
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