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 شكر وعرفان
  

إّن الّلبيب من قابل المعروف بالشكر والعرفان، وللمعروف أهله،         
وأنت يا رب صاحب المعروف األكبر أحمدك وأثني عليك وأشكرك بما يليق 

 لم.وسبمقامك يا هللا، والشكر لرسول البشرية محمد صلى هللا عليه 
ي بن الدكتور عل والعرفان ألستاذنا قديرتالو  ونزف عبارات الشكر        

رشاداتعزة على ما قدمه لنا من  بارك نسأل هللا أن ي، فتوجيهات ونصائح وا 
 .له في علمه

كما نتقدم بشكرنا الخالص لألساتذة الذين دّرسونا وساندونا طوال مدة طلبنا 
 .للعلم

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 إهداء
 حيمالرّ  حمنالرّ  هللا بسم بعد وجلّ  عزّ  يقول

َلْيهِ  َتَوّكْلت   َعَلْيهِ   ِۚباَلّلِ  ِإالّ  َتْوِفيِقي َوَما "  ({88}هود ) "ِنيب  أ   َواِ 
 اسيةالدر  مسيرتنا في الخطوة هذه لتثمين وفقنا الذي هلل الحمد

 إلى مهداة تعالى بفضله والنجاح الجهد ثمرة هذه، بمذكرتنا
 .لدربنا نورا مهمااوأد هللا حفظهما الكريمين الوالدين

 ىإل وأخوات، إخوة من تزال وال ساندتنا التي الكريمة العائلة لكل
 وفاء، :ووفقهم هللا رعاهم لحظاته قاسمن الالتي المشوار رفيقات

 .سميرة مريم،
 2020 دفعة الطلبة وجميع العربي األدب قسم إلى

 
 فاطيمة الزهرة جمعّية / 
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حدى  ،واصل بين البشرتّ الأداة  غةاللّ   ،فرادة في تنظيم الحياة اَلجتماعية لألهامّ الدعائم الوا 
تي ة هو الكتابة الّ غعليه اللّ  ، ولعل أهم أساس ترتكزق العالقات التي تربط بعضهم بعضاوتنسي

مم من جيل قافي لألوهي تنقل الموروث الثّ ، اث من اَلندثار لحقب زمنية طويلةبها يحفظ التر 
 كوأبرز وسيلة تعتمد عليها الكتابة لتحقيق ذل ،وحلقة وصل بين الماضي والحاضر ،إلى جيل

بحث في لاهتمام باَلإذ يرجع  ،ةغة العربيّ بدوره فرع من فروع اللّ يعتبر الذي  "اإلمالء" :هي
بإصالح الكتابة لتكون  "الدين بركات يبه"عندما نادى   1937الء إلى سنة مشكالت اإلم

 يتعلمه الطفل عند ولوجه ، فأول ماممثلة لما ينبغي أن ينطق بهو  ،قارئ هادية ومرشدة لل
تمكن من وذلك ليحيح لها هجي الّص ة كتابة الحروف والكلمات والجمل والتّ المدرسة هي كيفيّ 

 .سان والقلماللّ عبير تعبيرا صحيحا بتّ ال
ة مثلها يّ و ة في المنظومة اللغمن المكونات األساسيّ  دّ ة تعحيحفقواعد اإلمالء والكتابة الّص 

، وقد أضحى موضوع اإلمالء من مواضيع التي شغلت حيزا كبيرا مثل قواعد النحو والصرف
تي في ذلك فمعظم المواد ال غرابةوَل  ،جال التربويمن اهتمامات الدارسين والباحثين في الم

 وعلى الرغم من أن مشكلة الضعف .الميذ بصيغة مكتوبةم للتّ ما تقدّ س في المدارس إنّ تدرّ 
َلبتدائي كونه عليم اة في مرحلة التّ الميذ خاّص تي يعاني منها التّ غة العربية الّ اإلمالئي في اللّ 

  األخرى. ّيةجميع المراحل التعليمي عليها في والركيزة التي ينبن نة األولىباللّ 
عضو فعال ومؤثر على العمليات  باعتباره-ولهذه األهمية التي يحظى بها اإلمالء 

دائية تدريس اإلمالء في مرحلة اَلبت: ـــب اأن يكون موضوع بحثنا موسوم ارتأينا-اللغوية األخرى 
مدرسة اإلمالء في ال ما واقع تدريس :تاليةوعليه طرحنا اإلشكالية ال. الثة أنموذجاالسنة الثّ 
 :في وتندرج تحت هذه اإلشكالية مجموعة من األسئلة تمثلت الجزائرية؟

 ؟ما المقصود باإلمالء -
 ؟ة وأهداف اإلمالءفيما تتمثل أهمي -
 ؟حيحهتدريسه وتص وطرائق اإلمالءما أنواع  -
 ؟الميذ وما مواضعهعند التّ  اإلمالئيأين تكمن أسباب الضعف  -
 ؟اليب وطرائق عالج الضعف اإلمالئيأس ما -

 :الفرضيات من جملة ثبات أو نفيالبحث لإلومن خالل هذه اإلشكالية يسعى 
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 .مية الثروة اللغوية عند التالميذاإلمالء عامل أساسي في تن -
 .سبب واحد إلمالء يمكن إرجاعه إلىضعف التالميذ في نشاط ا -
 .ائق وأساليب عالج الضعف اإلمالئيقصور طر  -
س التالميذ كل الدرو  واستيعابلحصص المخصصة لنشاط اإلمالء كافية لفهم ا -

  .المبرمجة في المنهاج
وعية اب الموضلم يكن اختيارنا لهذا الموضوع محل صدفة بل نتيجة لمجموعة من أسبو  

 :والذاتية وتتمثل في
 األسباب الموضوعّية:  -أ

 .بتدائياَللى مرحلة ما بعد الميذ تعداه إة في كتابات التّ شيوع األخطاء اإلمالئيّ  -
  .دانا جيّ حكم في قواعد اإلمالء تمكّ الميذ من التّ ن التّ عدم تمكّ  -
  .عبير الكتابيضعف اإلنتاج خاصة في التّ  -

نشاط  ار أنّ حديد باعتبالثة بالتّ نة الثّ مرحلة اَلبتدائي والسّ أما بخصوص سبب اختيارنا 
مها ا وتعلّ لميذ اكتسابهتي يجب على التّ ة الّ المهمّ غوية اإلمالء في هذه المرحلة من األنشطة اللّ 

لم مختلف القواعد عن خاللها المتّ تي يلقَّ كوين الحقيقي الّ ل مرحلة التّ الثة كونها تمثّ والسنة الثّ 
خاللها  عتي َل يتوقّ ة والّ تي بدورها مرحلة تمهيديّ ل الّ اإلمالئية على عكس مرحلة الطور األوّ 

 . حيحةمالء الّص م قواعد اإلة المتعلّ إجاد
  الذاتية  -ب

ذه المادة ه راسة في موضوع اإلمالء هو أنّ نا ودفعنا للبحث والدّ الذي حزّ  بب الرئيسالسّ 
يل المرشد بها السّ غم من أنّ الصرف بالرّ و حو تي النّ ة وقيمة بخالف مادّ شة وَل يولوها أهميّ مهمّ 

 .  في هذا الموضوع البحثمن خالل صيد تين وأيضا من أجل إثراء الرّ لهاتين المادّ 
وء على نشاط اإلمالء وكل ما يحويه تسليط الّض إلى راسة ونهدف من خالل هذه الدّ 

 .خاصة ةالثة بصفنة الثّ السّ و ة وواقع تعلميه في المرحلة اَلبتدائية بصفة عامّ 
ى غوية التي ترسم المعالم األولاإلمالء من األنشطة اللّ  راسة في أنّ ة هذه الدّ وتكمن أهميّ 

اصل مع غيره و وذلك من أجل تحقيق وظيفة التّ  ،م الكتابة والقراءة على حد سواءفي تعلّ  ذلميللتّ 
 . دهاة إلى ما بعراسي من المرحلة اَلبتدائيّ م الدّ كما أن له الفضل في تحديد مسار المتعلّ 
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يث حبوقين بمقدمة ومتبوعين بخاتمة وملحق، وفصلين مس ن البحث مدخالقد تضمّ و 
طالحا واإلمالء دريس لغة واصتعريف التّ  :لت فيتمثّ للدراسة و ة عامّ اللمدخل المفاهيم تناولنا في ا

 باإلضافة إلى ذكر عناصر عملية التدريس وأسس ،وتعريف المرحلة اَلبتدائية ،لغة واصطالحا
ة ثالث مناه إلىقسّ و  انظريّ  فكان ألولاا الفصل أمّ  .اإلمالء وموضوع اإلمالء ومراحله وأهميته

 :لت فيتمثّ  مباحث
م سنقي كما-وشروطهأهداف تدريسه ومبادئه -اإلمالء ـ: ب اهعنوانّ وقد  :المبحث األول

، ةخاّص ة والأهداف تدريس اإلمالء العامّ فيه تناولنا  :، المطلب األولبدوره إلى ثالثة مطالب
إلى شروط ه قنا فيالث تطرّ والمطلب الثّ  ،ثنا عن مبادئ تدريس اإلمالءتحدّ  انيالمطلب الثّ في و 

 .ةاختيار القطعة اإلمالئيّ 
أيضا  وهو-وتصحيحهأنواعه وطرائق تدريسه -اإلمالء  بـ: عنواناهفاني أما المبحث الثّ 

زاياه مفيه أنواع اإلمالء وخطوات كل نوع و  ينقسم إلى ثالثة مطالب، المطلب األول تناولنا
خصوص ما بأ ،القديمة والحديثةاني تطرقنا إلى طرائق تدريس اإلمالء المطلب الثّ في ، و ومآخذه

 .كان عن طرائق تصحيح اإلمالءفالث المطلب الثّ 
ابه بمواضعه وأس-الضعف اإلمالئي  :ول كان عنوانه حولاألّ وآخر مبحث في الفصل 

ن ل تحت عنوافجاء المطلب األوّ  ،مناه إلى ثالثة مطالبقسّ وقد -وطرائق وأساليب عالجه
أما  ،نا فيه إلى أسباب الضعف اإلمالئياني تطرقالثّ عف اإلمالئي والمطلب مواضع الّض 
  .كان حول طرائق وأساليب عالج الضعف اإلمالئيفالث المطلب الثّ 

 َلستبياناتاطريقة جمع  يضمّ  امنهجي اة وعرضن دراسة تطبيقيّ اني تضمّ ا الفصل الثّ أمّ 
ن التّعليم مالثة لثّ نة االسّ  الذي كان موجه لمعلمي اَلستبيانومحتوى العينة و تحليل نتائج 

 واصل اَلجتماعي  وختمنا البحث بخاتمة تناولنا فيها مجمل نتائجعبر مواقع التّ وذلك اَلبتدائي 
الدارسة  واقتراح جملة من الحلول التي يمكن أن ترفع من مستوى تدريس اإلمالء في المدارس 

إلى المنهج  باإلضافة مستندين في إنجاز هذا البحث إلى المنهج الوصفي التحليلي الجزائرية
ا في ذلك على جملة من المصادر والمراجع أهمها األخطاء الشائعة اإلحصائي، كما استعنّ 

اهيم عبد والموجه الفني لمدرسي اللغة العربية إلبر  ،النحوية والصرفية واإلمالئية لفهد خليل زايد
 .البجةأساليب تدريس مهارات اللغة العربية وآدابها لعبد الفتاح و  ،العليم

 وقد تطّرقت بحوث أخرى لموضوع اإلمالء نذكر منها:
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 ميذتال لدى اإلمالئي األداء مستوى تدني عن كشفت التي (1997 )سعيد، دراسة -
 اَلبتدائية. المرحلة

 الفلسطينية، المدارس في طبقت التي (م1998 والتقويم، القياس )مركز دراسة -
 للطلبة. اإلمالئي األداء في ضعف وجود وأكدت

 الموجهة، المناقشة طريقة على تقوم التي ،(1988)سيد، راسةد -
 توىمس تحسين في الدرامية الخبرة تأثير كشفت التي ،(2003 )حلس،دراسة  -

 نحوها. الطلبة واتجاهات اإلمالئية، الكتابة
 اإلمالئي الضعف في األساسية األسباب كشفت أن (، Rocelle:1979) دراسة -

 ضعفو  الصوتية، والصعوبات الطلبة، اهتمام وعدم المعلم، مباَلة عدم إلى تعود
 اإلمالئية. المعرفة

 وعدم المعلم، إلى تعزى  اإلمالئية األخطاء أكدت أن ،(2004 )الجوجو، دراسة -
 عدمو  المستخدمة، التدريس وطرائق والمتعلم والمنهاج اإلمالئية، بالمادة اهتمامه
 توفير عدمو  التعليمية بالوسائل اَلهتمام وضعف التقويمية األنشطة على التركيز

  وحاولت حيوية صفية بيئة
 برنامج ببناء اإلمالء، مشكالت على حاولت التغلب (2006 )أبو منديل، دراسة -

 عوبةوص جفاف من يخفف اإلمالء؛ تعلم على التشويق من نوع إلضفاء محوسب
 اإلمالئية. القواعد

: صعوبة الوصول إلى هتنا بعض المصاعب والمشاكل أهمهاوكأي بحث فقد واج
عب جائحة كورونا مما ص والمتمّثل فيالصحي الذي آلت إليه البالد لوضع بحجة ا مكتباتال

برمجة في راسة الميدانية التي كانت مه تعذر علينا القيام بالدّ علينا اقتناء الكتب إضافة إلى أنّ 
لك على عتمدين في ذالتوصل مع المعلمين بطريقة غير مباشرة م ة بحثنا مما أجبرنا علىخطّ 

 .ووقتا أطول ادا مضاعفهجذلك تطلب منا  وقد ،اَلجتماعيمواقع التواصل 
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 مفاهيم عاّمةمدخل: 

 
 .تدريسال -1
 اإلمالء. -2
 .مرحلة اَلبتدائّيةال -3
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 الّتدريس -1
 مفهوم الّتدريس لغة

حاح في ماّدة (درسل: الرســــم عما وبابه دخل، ودرســــه الريح،  جاء في مختار الصــــّ
 .1وبابه نصر يتعدى، ويلزم ودرس القرآن ونحوه من باب نصر وكتب

 وورد في مقاييس اللغة تعريف ماّدة درس على النحو اآلتي:
ـــــل واحد يدل على انتماء وخفض وغفاء، فالدرس درس: الد ـ ـ ـ ين أصــ ــــّ ـ ـ ـ ـ ال والراء والســ

ـــــت القرآن وغيره، وذلـك أّن  –الطريق الخفي، يقـال درس المنزل  ـ ـ ـ ـ ـ عفـا، ومن البـاب درســ
 2الدارس يتبع ما كان قرأ، كالسالك للطريق يتبعه.

 وجاء في معجم الوسيط: درس الكتاب ويدرسه درسا ودراسة، قرأه وأقبل عليه يحفظه
 3ويفحصه، ويقال درس العلم والفّن.

 أّما في قاموس المنجد فجاء في تعريف ماّدة (درسل كاآلتي:
ــــا: أقبل على كتاب أو على علم ونحوهما يحفظه، رّكز ذهنه ليتعّلمـه  ـ ـ ـ ـ ـ ـ درس. درسـ

 4ويفهمه: "درس أمثولته".
ــــا: عفا فهو دارس جمع درواس، وجاء أدراس وهو نادر،  ـ ـ ــــم يدرس دورسـ ـ ـ درس الّرسـ

ــــه الكتاب ودرس  ـ ـ ـ ــــا، دّرسـ ـ ـ ـ ــــم عفنه فهو مدروس. (َلزم، متعّدل، والحنطة درسـ ـ ـ ـ الريح الرسـ
 5وأدرسه إّياه جعله يدرسه.

                                                                 
، عني بترتيبه محمود خاطر، دار الفكر للّطباعة والنشر والتوزيع، مختار الّصحاحمحمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي: 1

 .94، ص2009لبنان، بيروت، دط، 
 .286-267، دط، ص2دار الفكر للّطباعة والّنشر والتوزيع، جمقاييس اللغة، ابن فارس:  2
 .297ص  دت، ،4مكتبة الّشروق الدولّية، مصر، ط المعجم الوسيط،مجمع اللغة العربّية:  3
مراجعة مامون الحموي وآخرو، دار المشرق، بيروت، لبنان،  المنجد في اللغة العربّية المعاصرة، :أنطوان نعمة وآخرون  4
 .458، ص2000، 1ط
 .195، ص1990، مكتبة لبان، بيروت، لبنان، دط، الوافي: معجم وسيط للغة العربّية :عبد هللا البستاني 5
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 مفهوم الّتدريس اصطالحا:
هو مجموعة من النشــاطات التي يقو بها المعّلم في موقف تعليمي لمســاعدة الّتالميذ للوصــول 

ة محـددة، فهو ة المحـّددة فهو عمليـّ ة إلى األهـداف الّتربويـّ ــــريّـ  عمليـّ ـ ـ ـ ـ ـ ة تفاعلّية من العالقات البشـ
ــــتجابة أهمّية جزئّية لتحقيق التعّلم، ويطلق على  ـ ـ ـ ـ ــــتجابة المتعّلم حيث تمّثل هذه اَلســ ـ ـ ـ ـ َلســ

 1التدريس التعليم المقصود والمخطط له، فهو َل يحدث من دون قصد وتحديد األهداف.
ـــــافهكما يعّرف التّدريس على أّنه إحاطة المتعلم بالمعارف وتمكينه م ـ ـ ـ ـ ا، فهو ن اكتشـ

بذلك َل يكتفي بالمعارف التي تلقى وتكتســـــب إنما يتجاوزها إلى تنمية القدرات والتأثير في 
شـخصـية المتعلم والوصـول به إلى القدرة على الّتصـور الواضـح والتفكير المنظم.  إضـافة 
ـــــي معّين وكاّفة اإلجراءات التي ـ ـ ـ ـ  إلى كافة الظروف التي يوفرها المدرس في موقف تدريسـ

 2يّتخذها في سبيل مساعدة المتعلمين على تحقيق األهداف المحددة.
ــــاعدة المتعلمين  ـ ـ ـ ــــاطات التي يقوم بها المعّلم من أجل مسـ ـ ـ ـ فالتّدريس هو مزيج من النشـ
ــــّية  ــــخصــ ــــعى إلى تنمّية القدرات والتأثير في شــ ــــّطرة كما أّنه يســ لبلوغ األهداف التربوّية المســ

 المتعّلمين.
ـــــل يهدف إلى إثارة المتعّلم  كما يعّرف التدريس على - ـ ـ ـ ـ ــــاط متواصــ ـ ـ ـ ـ ـ أّنه " نشــ

 3وتسهيل مهّمة تحقيقه".
ــــا عملّية تواصـــــل بين المعّلم والمتعّلم، ويعني اَلنتقال من حالة عقلّية إلى  وهو أيضـ
حالة عقلّية أخرى، حيث يتّم نمو المتعّلم بين لحظة وأخرى نتيجة تفاعله مع مجموعة من 

 4فيه. الحوادث التعليمّية التي تؤّثر

                                                                 
ألردن، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، ا االتجاهات الحديثة في الّتدريس وتنمّية الّتفكير،: نادية حسين يونس العقون  1
 . (بتصرفل21، ص2015، 2ط
، دار المناهج للنشر والّتوزيع، دار المناهج للّنشر والتوزيع، عّمان، المناهج الحديثة وطرائق الّتدريس :محسن علي عطّية 2

 .337، ص 2009األردن، دط، 
دار الفكر، ناشرون وموّزعون، عّمان، األردن،  اتها التربوّية،طرق التدريس العاّمة تخطيطها وتطبيق :وليد أحمد جابر 3
 .18، ص2005، 2ط
للنشر  دار الّشروق  طرائق تدريس األدب والبالغة والتعبير بين النظرّية والّتطبيق، :سعاد عبد الكريم عباس الوائلي 4

 .39، ص2004، 1والتوزيع، األردن، ط
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وبناء على ما سبق نستنتج أّن التدريس هو نشاط مقصود وعملّية تواصل بين طرفّي 
ـــــي  ـ عملّية التدريس، هدفه إثارة المتعّلم ودفعه ليتعامل مع المعّلم من جهة والمحتوى الدراســ

 من جهة أخرى، من أجل اكتسابه للمعلومات والمعاف بشكل سليم ودقيق.

 عناصر عملّية التعّلم:
: يعتبر المعلم العامل الرئيس في عملّية التدريس، حيث أّنه يلعب دورا مالمعلّ  -1

كبيرا في بناء تعّلمات المتعلّم، فأفضــل المناهج وأحســن األنشــطة والطرائق وأشــكال التقويم 
دا والــذي يمتلــك الكفــايــات  َل تحقق أهــدافهــا دون وجود المعّلم الفعــال المعــد إعــدادا جيــّ

فهو ركن أســـاســـي َل غنى عنه في عملّية التدريس حيث أّن "المعّلم لم . 1التعليمّية الجيدة"
ّنما مخطط وموّجه ومدير لعملّية التدريس". وبالّتالي فإّن للمعّلم دور  2يعد ناقال للمعرفة وا 

 مهم في منظومة التدريس خاّصة والتربّية عاّمة.
خص هو بذل: يمّثل المتعّلم الطرف الثّاني في عملّية التّدريس، فالمعّلم -2 ك الشــــّ

ـــــتيعاب، ودور  ـ ـ ـ ـ ــــلفا و لالنتباه واَلسـ ـ ـ ـ ـ ـ الذي يمتلك قدرات وعادات واهتمامات، فهو مهيا سـ
ـــــتمر َلهتماماته  ـ ـ ـــــتاذ بالدرجة األولى هو أن يحرص كل الحرص على التدعيم المســ ـ ـ األســ

 3وتعزيزها ليتم تقدمه وارتقاءه الطبيعي الذي يقتضيه استعداده للتعلم.
ـــــحى المعّلم في  ــــة ينبني عليها جّل ما له فأضـ ـ المنظومة التربوّية الحديثة حلقة رئيسـ

 عالقة بالتّعليم والتّعّلم.
ــــّية التي تقّدم للمتعلمين وتعّد هذه المحتوى  -3 ـ ـ ـ ـ ـ : يعّرف على أّنه الماّدة الدراسـ

األخيرة من أهم مصـــادر التعّلم لما تشـــتمل عليه من خبرات تهدف إلى إكســـاب المتعلمين 
لوكّية ــــّ ـ ـ ـ ـ ـــــا "المحتوى العلمي المراد  األنماط الســ ـ ـ ـ المرغوبة من معلومات ومهارات وهو أيضــ

                                                                 
دار الّثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  عالجة تطبيقّية معاصرة،ملتدريس العاّمة طرائق ا :عادل أبو العّز سالمة وزمالؤه 1
 .32، ص2009، 1ط
، 2003، 1دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، ط تدريس اللغة العربّية في ضوء الكفايات األدائّية، :عطّيةمحسن علي  2

 .32ص
 .142، ص1996جامعة وهران، الجزائر، دط،  دراسات في اللسانيات التطبيقّية، :أحمد حّساني 3
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إبالغه أو التشــــارك فيه والحوار بشــــأنه، وهي التي يدور حولها التواصــــل بين المشــــاركين 
 1عملّية التواصل. ويتعدد إلى المواد الراسّية كما يتعدد بتعدد فروع الماّدة الواحدة.

اصـر عملّية التدريس تتمّثل في ثالث عناصـر ونسـتخلص مما ذكرناه أنفا أّن عن    
أسـاسـّية َل يتّم التدريس إَّل بوجودها وهي: المعلم والمتعّلم والماّدة الدراسـّية (المحتوىل فكل 

 عنصر من هذه العناصر له دور بارز ومهم في عملّية التّدريس.
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

                                                                 
سكندرّية مركز اَل االتجاهات الحديثة لتدريس اللغة العربّية في المرحلتين اإلعدادّية والثانوّية، :حسن عبد الهادي عمر 1

 .9، ص2000للكتاب، مصر، دط، 
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 اإلمالء. -2
 مفهوم اإلمالء لغة:

جاء في لســـان العرب َلبن منظور (اإلمالء واإلمالل إن لإلمالء عدة معان منها ما 
جيدتان جاء بهما القرآن. واســـتملته الكتاب:  1على الكتاب واحد. وأملي وأملكته أمله لغتان

 ل2سألته أن يمليه علي، واإلمالء: هو اإلمالل على الكتاب
ـــــح من خالل هذين التّعريفين الّلغويين أن اإلمالء هو إلقاء القول على ال ـ ـ ـ تاب كيتضـ

ليكتبــه. وجــاء في تــاج العروس أملــه قــال لــه فكتــب عنــه، وأماله كــاملــة على تحويــل 
ــــعيف وفي التّنزيل: " ِليَن اْكَتَتَبَها َفِهَي تُْمَلى َعَلْيِه بُ  التضــ اِطيُر اأْلَوَّ ــــَ " َوَقاُلوا َأســ يال  ــــِ ْكَرة  َوَأصــ

أســـد، وأمليت لغة بني  [، وهذا من أملى، وقال الفراء أمللت لغة الحجاز وبني5]الفرقان / 
 3تميم وقيس، يقال أمل عليه شيئا يكتبه وأملي عليه، فنزل القرآن بالّلغتين معا.

ــدرس ــدرس، بمعنى تال عليهم مــادة ال  ليكتبوهــا في أمــل المعلم على المتعلم مــادة ال
 .4كراسهم، واإلمالء هو اإلمالء على الكاتب

 مفهوم اإلمالء اصطالحا:
ـــــبح  يعّرف اإلمالء على أنه ـ ـــــم الحروف والكلمات عند كتابتها لتصــ ـ عملية اتقان رســ

مهارة يكتســــبها المتعّلم بالتدريب والمران وتحتاج عمليات عقلية جمالّية أدائّية، وهو أيضــــا 
ــــافة إلى أّنه  5يمّثل أحد فروع اللغة المكتوبة، ـ ـــــن الهجاء، باإلضــ ــــم وحســ ـ وهو بمعنى الّرســ

ــــاب المتعّلمين مهارات عملّية (يدوّية  ـ ـ ـ ـ ـ ــــم الحروف إكسـ ـ ـ ـ ـ ـ وعقلّيةل تتمّثل في القدرة على رسـ

                                                                 
-ه 1424، 1يروت، لبنان، طمادة ملل، تح: عامر أحمد حيدر، دار الكتب العلمية، ب لسان العرب، :ابن منظور 1

 .338، ص 15، مج 2003
مادة ملى، تح: مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي، دار مكتبة الهالل (دط،  كتاب العين، :الخليل بن أحمد الفراهيدي 2

 .345دتل، مج الثامن، ص 
 .120ص  دت، ، د ط،8منشورات مكتبة الحياة، بيروت، مج  تاج العروس، :الزبيدي محمد مرتضی 3
 .345المرجع نفسه، ص :الخليل بن أحمد الفراهيدي 4
 .185، ص2008، 2دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، ط تعليم النحو واإلمالء والترقيم، :عبد الرحمن الهاشمي 5
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ا  ــــّورهــ ـ ـ ـ ـ ـ ــّذاكرة كمــا حفظــت بصـ ــــتخراجهــا من ال ـ ـ ـ ـ ـ ــة الكلمــات مفردة أو في جمــل واسـ ــاب وكت
 1الصحيحة.

ومن خالل هذين التعريفين لإلمالء يمكننا القول أّن اإلمالء هو عملّية تعنى بالّرســــم 
حيح للحروف والكلمات بطريقة متقنة كما أّنه يسـعى إلك نهم من سـاب المتعلمين وتمكيالصـّ

 مهارات يدوّية عقلّية بالمران والممارسة.
كما عّرفه محسن علي عطّية إذ يقول: "التصوير الخّطي لألصوات المنطوقة برموز 
 2تتيح للقارئ أن يعيد نطقها تبعا لصورتها األولى وفق قواعد مرجعّية وصفها علماء اللغة.

لخطّية للصـورة السـمعّية للحروف والكلمات مع مراعاة وهذا أيضـا أّن اإلمالء هو الصـورة ا
 قواعد الكتابة الّصحيحة.

حيحة التي  ـــّ ـــحيح للكلمات، والكتابة الصــ ـــم الصــ ـــافة إلى ذلك يمّثل اإلمالء الّرســ إضــ
ــــّورها ومالحظة حروفها  ـ ـ ـ ـ ــــة المنّظمة ورؤية الكلمات واَلنتباه إلى صـ ـ ـ ـ ـ ـــــب بالممارسـ ـ ـ ـ تكتسـ

ــــّ  ــــتعمال أكثر من حاسـ ة في تعليم اإلمالء لتنطبع صـــــر الكلمات على مالحظة دقيقة واسـ
 3الّذهن ويصبح عند التلميذ مهارة الكتابة بالّشكل المطلوب.

ـــــي  ـ ـ ـ ـ ـــــوء هذه التعاريف لإلمالء نخلص إلى أّنه عملّية ومهارة مرّكبة تقتضــ ـ ـ ـ ـ وفي ضـ
ــــوّية حتى يكون المتعّلم قادر  ـ ـ ـ ـ ـ تكامل وامتزاج مجموعة من القدرات الذهنّية والفنّية والعضـ

تابة الحروف والكلمات بصـــورة وشـــكل ســـليم وصـــحيح، وَل يتم ذلك إَّل عن طريق على ك
 المران والتدريب والممارسة.

 
 

                                                                 
زيع، لتو دار الرضوان للنشر وا المناهج وطرائق تدريس اللغة العربّية، :جاسم الجابوري وحمزة هاشم سلطانيعمران  1

 .18، ص2014، 2األردن، ط
، 2006، 1دار الّشروق للنشر والتوزيع، األردن، ط الكافي في أساليب تدريس اللغة العربّية، :محسن علي عطّية 2

 .184ص
نشر دار الميسرة للساليب تدريس اللغة العربّية بين النظرّية والتطبيق، أ :محمد فوائد الحوامدة :راتب قاسم عاشور 3

 .23، ص2003، 1ع والطباعة، عمان، طوالتوزي
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 أسس اإلمالء:
 لإلمالء أسس ثالثة يقوم عليها وهي:

 رؤية الكلمة، اَلستماع إليها، والمرانة اليدوّية على كتابتها:

 األساس األّول:
ــــيلة العين، فهي ترى الكلمات، وتالحظ ـ ـ ـــــاعد على  وسـ ـ حروفها مرتبة، وهي بهذا تسـ

 رسم صورتها صحيحة في الذهن، وعلى تذكرها حين يراد كتابتها.
ـــــاس في تـدريس اإلمالء، علينـا أن نربط بين دروس القراءة  ـ ـ ـ ـ ـ ولكي ننتفع بهـذا األسـ
دروس اإلمالء، وبخاصـــة مع صـــغار التالميذ، فيكتبون في كراســـات اإلمالء بعض قطع 

ـــــعبة، ومالحظة حروفها، المطالعة، وهذا يعوده ـ ـ ـ ـ م زيادة اَلنتباه إلى الكلمات الجديدة الصـ
 1واختزان صورها في أذهانهم، وذلك في حصص المطالعة وبخاصة فترة القراءة الصامتة.

ة واحدة أو في فترتين متقاربتين،  ــــّ ـ ـ وينبغي أن يتّم الّربط بين القراءة والكتابة في حصـ
 ر التي اختزنوها.أي قبل أن تمحى من أذهان التالميذ الصوّ 

 األساس الّثاني:

وســـيلة األذن: فهي تســـمع الكلمات، وتميز مقاطع األصـــوات وترتيبها، وهذا يســـاعد 
ـــــور المكتوبـة المرئيـة؛ ـ ـ ـ ـ ـــــمـاع  2على تثبيـت آثـار الصـ ـ ـ ـ ـ ولهـذا يجـب تـدريـب األذن على سـ

دراك الفروق الدقيقة بين الحروف المتقاربة المخارج، وبين المق طع ااألصـــــوات، وتمييزها وا 
 3المرتبة، وسيلة هذا التدريب اإلكثار من التهجي الشفوي لبعض الكلمات قبل الكتابة.

 األساس الّثالث:

وســيلة اليد: هي العضــو الذي يعتمد عليه في كتابة الكلمة، ورســم أحرفها صــحيحة 
ـــــروري لتحقيق هذه الغاية؛ ولهذا ينبغي اإلكثار من التدريـب  ـ ـ ـ ـ مرتبة، وتعهد اليد أمر ضـ

                                                                 
 .194هـ، ص1119، 4دار المعارف، القاهرة، مصر، ط الموّجه الفّني لمدّرسي اللغة العربّية، :عبد العليم إبراهيم 1
إعداد مشرفات الصفوف األّولّية، مكتبة الملك فهد الوطنّية، المملكة العربّية  مهارات اإلمالء، :بدرّية الحراثي وآخرون  2

 .8هـ، ص1438السعودّية، دط، 
 .194مرجع سابق، ص الموّجه الفّني لمدّرسي اللغة العربّية، :عبد الحليم إبراهيم 3
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ــــة، اليدوي  ـ ــــلية الخاصـ ـ على الكتابة؛ حتى تعتاد المتعّلم على مجموعة من الحركات العضـ
 .1وهذا يفيد في سرعة الكتابة

نسـتشـف مما سـبق ذكره عن أسـس اإلمالء بأّنها وسـائل تسـاعد الّتالميذ في اكتسـاب 
حيحة، حيث تمّثل هذه األخيرة الجانب الماّدي والحســّي  مهرة الّرســم اإلمالئي والكتابة الصــّ
ـــاس من هذه األســـــس يؤدي إلى اختالل العملّية التّعليمّية  ـــبة للتالميذ وغياب أّي أســ بالنســ

 اإلمالئّية.

 موضوع اإلمالء:
اإلمالء نظم لغوي معّين موضـــوعه الكلمات التي يجب فصـــلها والتي يجب وصـــلها 

و أ والحروف التي تزاد، والحروف التي تحذف والهمزة بأنواعها المختلفة ســـواء كانت مفردة
ة  على أحـد الحروف الّلينـة الثالثـة، وهـاء التـأنيـث تـاؤهـا وعالمـات الترقيم والكلمـات النوعيـّ
بـدال  ة والتنوين بـأنواعـه والمـّد بـأنواعـه وقلـب الحركـات الثالث وا  ـــيـّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الواردة بـالمواد الـدراسـ
ــــّية والقمرّية. واإلمالء بعد من أبعاد التدريب على الكتابة في  ـ ـ ـ ـ ـ مسـ ــــّ ـ ـ ـ ـ ـ الحروف والالم الشـ

مدرستين اَلبتدائّية واإلعدادّية وفيه يتدّرب التلميذ على كتابة الكلمات بالّطريقة التي اتفق ال
 2عليها أهل هذه الّلغة حتى َل تتعّذر ترجمتها إلى معانيها.

ــــيات تعّلم الّلغة العربّية وذلك بفضـــــل  ــــاسـ واإلمالء بهذا اَلعتبار هو أســـــاس من أسـ
 فيه.طبيعة المواضيع المتناولة والمعالجة 

 مراحل اإلمالء:

إن تعلم الرســـــم اإلمالئي وفنياته وما تتطلبه من حركات فنية وأدائية يتم وفق مراحل 
ــــم اإلمالئي وفق معايير متقدمة، تتأثر بعوامل  ـ ـ ـ ـ ـ ن القدرة على الرسـ متداخلة ومتدرجة. وا 

                                                                 
 .10، ص1975دط،  مكتبة غريب، مصر، اإلمالء والترقيم في الكتابة العربّية، :ليم إبراهيمعبد الح 1
أسسه وتقويمه وتطويره، الدار المصرّية اللسانّية، بيروت، لبنان، دط،  تعليم اإلمالء في الوطن العربي، :حسن شحاتة 2

 .11، ص1992
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ـــمعية، وتمر عملية الكتابة اإلمالئية عبر ســـــت مراحل  ـــوتية والســ ـــرية والصــ القدرات البصــ
 1داخلة هي:مت

 .رسم أشكال مشابهة لحروف غير صحيحة المرحلة الّسابقة للنطق: -1

 يبدأ بكتابة أشكال شبيهة بالحروف تقريبا. مرحلة النطق األولية:-2
 إدراك الطفل أن للحروف أصوات تدل عليها. مرحلة تسمية الحروف:-3

 اكتمال معظم األصوات المتعلمة لدى الّتلميذ.  مرحلة اإلمالء االنتقالي:-4
ـــــوات من أحكام قواعد  مرحلة اإلمالء االشتتتتتتتتتتقاقي:-5 ـ ـ يتقن التلميذ كتابة معظم األصــ

 2الرسم اإلمالئي.
ـــــبح التلميذ قادرة على إتقان الحروف، وتمييز  مرحلة اإلمالء االصتتتتتتتتتتطالحي:-6 ـ ـ ـ ـ يصـ

 اإلمالئي. األصوات وممارسة الكتابة اإلمالئية لها وفق قواعد الرسم

وبهذا فإّن اســتقامة الّرســم اإلمالئي والقدرة على نســج الحروف داخل الكلمات َل يتّم 
ــــابقتها.  إَّل وفق مجموعة من المراحل المتداخلة والمرتبة بحيث تكون كّل مرحلة مكملة لســ

 وغياب أي مرحلة يؤدي إلى اختالل نظام عملّية الكتابة.

 االبتدائّيةالمرحلة  -3
 المرحلة االبتدائّية:مفهوم 

هي مرحلة دراســـّية تشـــّكل المنطلق األســـاس إلى الميادين التّعليمّية الالحقة وصـــوَل 
 3إلى ارتقاء أعلى مستويات الهرم التّعليمي.

ـــــر، أي تمّثل  ـ ــــة إلى الثّانّية عشـ ـ ـ ــــادسـ ـ ـ ــــا القاعدة للتعليم التي تبدأ من السـ ـ ـ وهي أيضـ
الصـــفوف من األولى إلى الخامســـة ابتدائي، وتتركز وظيفتها في تزويد التالميذ بالمهارات 

                                                                 
، 2006دار اليازوري العلمّية للّنشر والّتوزيع، األردن، دط،  األخطاء الّنحوّية والّصرفّية واإلمالئّية، :فهد خليل زايد 1

 .195ص
 .196، صنقسهالمرجع  2
 .12، ص1979، 1دار عّمان للنشر والتوزيع، عمان، ط مبادئ القياس والتقويم في التربّية، :إبراهيم عاهد وآخرون  3
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ــــاعدة التالميذ على نموهم المتكامل الذي  ـ ـ ــــّية وكذلك تتبلور في مســ ـ ـ ــــاســ ـ ـ واَلتجاهات األســ
 1لعلمّية ويؤهلهم لمواصلة الدراسة في المرحلة التّالّية.يمّكنهم من دخول الحياة ا

ف  وهي تمّثل كذلك مرحلة دراسـّية أّولّية تبدأ من الصـّف األّول ابتدائي وتنتهي بالصـّ
الســادس ابتدائي وتشــّكل البذرة األولى للتّعليم والتّعّلم في حياة الفرد إلى تنمّية متكاملة بين 

 2الجسدّية والنفسّية واَلجتماعّية جميعا.الجوانب الّروحّية والعقلّية و 
وبالمقارنة بين المفاهيم الثالثة للمرحلة اَلبتدائّية يظهر جلّيا أّن المفهوم اَلّول مفهوم 
ـــــرحان أكثر معنى  ـ الن ويشـ ــــّ ـ ـ ــــامل بخالف المفهومين الثّاني والثّالث، اللذان يفصـ ـ ـ عام وشـ

 المرحلة اَلبتدائّية.
 أهمّية اإلمالء:

ــــّية إلى التّعبير لإلمالء منزلة  ـ ـ ــــاسـ ـ ـ ــــيلة األسـ ـ ـ كبيرة بين فروع الّلغة العربّية، فهو الوسـ
رف وســيلة لصــّحة الكتابة نحوّيا واشــتقاقّيا، فاإلمالء  ذا كانت قواعد الّنحو والصــّ الكتابي، وا 

 وسيلة لها من حيث الّصورة الخطّية، وتتلخص أهمّية اإلمالء في النقاط اآلتّية:
 التّعّلمي الذي وصل الفرد إليه. اإلمالء مقياس دقيق للمستوى -
ـــــطة التي تمارس في التّعّلم الّلغوي، حيث أّن المعلم يبدأ  - ـ ـ ــــبق األنشــ ـ ـ ـ اإلمالء من أســ

 بتعّلم القراءة ثّم الكتابة الّنحوّية.
ــــتخدمة في  - ـ ـ ـ ـــــطالحي لكلمات مســ ـ ـ ــــم اَلصــ ـ ـ ـ يتعّرف المتعّلم عن طريق اإلمالء الرســ

 3بها حياته. اَلّتصال بغيره ونبراته ولكل كلمة مكتوبة يثري 

                                                                 
 .119، ص1981مكتبة األنجلو المصرّية، القاهرة، دط،  التقويم الّنفسي والتربوي، :أحمد محمد عبد الّسالم 1
دراسات تربوّية في طرائق تدريس اللغة العربّية، )دراسة تطبيقّية لمعالجة بعض المشكالت  :نجم عبد هللا غالي الموسوي 2

 .62، ص2014، 1دار الّرضوان للنشر والتوزيع، عّمان، طالتربوّية(، 
ألردن، دط، لعلمّية للنشر والتوزيع، ادار اليازوري ا أساليب تدريس اللغة العربّية بين المهارة والّصعوبة، :فهد خليل زايد 3

 .103، ص2013
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ـــــوم مكتوبة هي  - ـ ـــــموعة المفهومة إلى رسـ ـ ـــــوات المسـ ـ يقوم اإلمالء على حويل األصـ
ــــــحيحة من الكلمة، وذلك  ـ ـ ـــــعها الصـ ـ ـ ـ ـــــع هذه الحروف في مواضـ ـ ـ ـ الحروف، على أن توضـ

 1َلستقامة الّلفظ وظهور المعنى المراد.

ــــفات تربوّية نافعة، فيعّلمه التمّعن ودّقة المالحظ - ـ ـ ، ويربي ةاإلمالء يعّود التالميذ صــ
ـــــرعة النقد  ـ ـ ـ ـ بر والّنظام، والنظافة، وسـ ــــّ ـ ـ ـ ـ ـ عنده قّوة التحّكم، واإلذعان للحّق، كما يعّوده الصـ

 2والّسيطرة على حركات اليد.

يســهم درس اإلمالء في تربّية األذن على حســن اَلســتماع وجودة اإلنصــات بتمييز  -
 األصوات المتقاربة في المخرج واألداء.

أبعاد الّتدريب على الكتابة وفهم المنطوق ويكون التركيز فاإلمالء بحّد ذاته يعّد من 
 على تلقينه أكثر في المرحلة اَلبتدائّية.

واإلمالء أيضا هو الوسيلة التي يتغّلب بها على كثير من مشكالت الّنظام وهذا هو  -
 3الفارق بين اإلمالء وسائر فروع الّلغة العربّية.

ـــــع الحلو  ـ ـ ـ ـ ـــــبة والناجعة واإلحاطة بجوانب تمهيد الّطريق أمام الباحثين لوضـ ـ ـ ـ ـ ل المناسـ
 الّضعف في الدرس اإلمالئي والعمل على معالجتها والقضاء عليها.

ومن هذه األهمّية نســــتخلص أّن اإلمالء من الّدروس التي تمّثل أهمّية كبيرة جدا في 
ة، لذا يجب أن يأخذ نصــــيب أوفر من جانب الوقت والحصـــــص المرحلة  اَلبتدائّية خاصــــّ

الكافّية، بعيد عن تأثير فروع الّلغة العربّية األخرى، بحيث َل يجعله المعّلم درســـا ثانويا أو 
فوي  ــــّ ـ ـ ـ ـــّيا للّدروس األخرى، مثل القراءة، وقواعد الّلغة العربّية، والتّعبير بنوعيه الشــ ـ ـ ـ ـ تعويضــ

يعطيه المساحة األكبر في التّدريس.والكتابي، بل 

                                                                 
 .5، ص1998، 1، دار أسامة للنشر والتوزيع، األردن، طاإلمالء الميّسر :زهدي أبو خليل 1
 .328، ص2000، 4الدار المصرّية اللسانّية، القاهرة، ط تعليم اللغة العربّية بين النظرّية والتطبيق، :حسن شحاتة 2
دراسات تربوّية في تدريس اللغة العربّية، )دراسات تطبيقّية لمعالجة بعض المشكالت  :ي الموسوينجم عبد هللا غال 3

 .24مرجع سابق، صالتربوّية(، 
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 : أهداف تدريس اإلمالء. لالمطلب األوّ 
 مبادئ اإلمالء.  اني:المطلب الثّ 
 شروط اإلمالء.  الث:الثّ المطلب 

 
 اني: اإلمالء، أنواعه وطرائق تدريسه وتصحيحه.المبحث الثّ 
 أنواع اإلمالء.  ل:المطلب األوّ 
 طرائق تدريس اإلمالء.  اني:المطلب الثّ 
 طرائق تصحيح اإلمالء.  الث:المطلب الثّ 

 
 الث: الضعف اإلمالئي أسبابه وعالجه.المبحث الثّ 

 الضعف اإلمالئي.مواضع  ل:المطلب األوّ 
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  تمهيد

ـــــس  ـ ــــبها الّتلميذ منذ عهد مبكر، فهو مؤســ ـ ـ يعد اإلمالء من المهارات التي يكتســ
ــــاب المعارف والمعلومات باعتباره مجال رحب لتزويد المتعلم  اللبنات األولى في اكتســ

 بخبرات جديدة وتنمية قدراته العقلية واللغوية.

ـــــتوى التالميذ لمعرفة ما مدى إتقانهم للخط والكاتبة  ـ ـــــة لمسـ ـ فاإلمالء مرآة عاكسـ
بصورة سليمة وصحيحة فمثل ما أن نشاط النحو والصرف وسيلة لصحة الكتابة من 

ة لها من سيلالجانب اإلعرابي واَلشتقاقي فإّن اإلمالء َل يقل أهمية عنهما حيث أّنه و 
حيث الّصورة الخطّية وصّحة رسم الحروف والكلمات. وفيما يلي سرد ألهم العناصـر 

 المشكلة لهذه المهارة.
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 المبحث األّول: اإلمالء أهدافه مبادئه وشروطه.  (1
 المطلب األّول: أهداف اإلمالء.  -1-1

ة  ــــّ ـ ـ ـــــطير مجموعة من األهداف العاّمة والخاصـ ـ ـــــعى إلى َلبّد للمعلم من تسـ ـ يسـ
ــــايا الّلغوّية  ـ ـ ـ ـ ــــه لّلغة العربّية بحيث تكون ملمة بجميع القضــ ـ ـ ـ ـ تحقيقها من خالل تدريســ
ـــــول بـالمتعّلم إلى إتقـان مهـارة الكتـابـة واإلمالء خالل مرحلـة التّعليم  ـ ـ ـ ـ ة للوصـ اإلمالئيـّ

 اَلبتدائي وتتمثل هذه األهداف في:

 األهداف العاّمة:-1
تدريب الّتالميذ على رســم الحروف والكلمات رســما  صــحيحا  مطابقا  لألصــول  -

مدادهم بثروة لغوّية تنمي الّذوق الفّني لديهم.   الفنّية، وا 
 مراعاة التّنقيط بصورة سليمة بالّنسبة للحروف المعجمة. -
 1تمييز الحروف المتشابهة في الّشكل بحيث يسهل قراءتها بصورة سليمة. -
 2لدى الّتالميذ على التّمييز بين الحركات عند اللفظ والكتابة. تنمية القدرة -
ــــتدعيها أثناء تعبيره الكتابي فيتاح  - ـ أن يكون قادرا على كتابة المفردات التي يسـ

 له اَلّتصال باألخرين من خالل الكتابة الّسليمة الّصحيحة لغويا . 
 ة األخرى. وع اللغأن يتحقق التّكامل في دراسته الّلغوية بحيث يخدم اإلمالء فر  -
ــــبه من المفردات  - ـ ــــلوبه الكتابي وتنمى ثروته الّلغوّية بما يكتســ ـ ـــــن أســ أن يتحســ

 3واألنماط اللغوية من خالل نصوص التي تدخل في إطار الّتطبيق.

                                                                 
دار عالم الثقافة للنشر والتوزيع،  مهارة الرسم اإلمالئي، :ف زهدي مصطفى ـ سامي يوسف أبوزيدعبد الرؤ  1

 ]بتصرف[60ص: ،2007 ،1ط عمان،
، 2003، 1أسامة للنشر والتوزيع، عمان، ط دار موسوعة الشامل في الكتابة واإلمالء، :هديبموسى حسن  2

 .20ص:
 دـط، ،عمان ،معة القاهرة معهد العلوم الشرعيةجا الكافي في اإلمالء والترقيم، :جمال عبد العزيز أحمد 3

 .20ص: ،2003
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إكساب الّتالميذ المهارات الاّلزمة للكتابة بخّط واضح مقروء خاٍل من األخطاء  -
ـــــورها فياإلمالئّية، وتدريبهم على كتابة الكلم ـــــحيحة وتثبيت صــ  ات كتابة صــ

 1أذهانهم، والقدرة على استعادة تلك الّصورة عند الكتابة.
تعويد الّتالميذ على اَلنتباه وقّوة المالحظة والّدقة والّترتيب والتّنســــيق، وتدريب  -

 حواسهم على اإلجادة واإلتقان. 
يطرة على - ــــّ ـ ـ ـ ـ ـ ها، وفّن تراكيب تمكين الّتالميذ من امتالك زمام الّلغة العربّية والسـ

 خصوصية تلك الّلغة ونسق أسلوبها. 
أن يعرف الّتالميذ ضوابط رسم الكلمة، واألصول اإلمالئية، وأن يكتسبوا الّنهج  -

رعة والتّنظيم، ومعرفة قواعد اإلمالء التي تعينهم على  ــــّ ـ حيح للكتابة والسـ ــــّ ـ الصـ
 2فهم األسس اّلتي تقوم عليها رسم الكلمات المألوفة لديهم.

 األهداف الخاصة:-2
نة الثّالثة من التّعليم  من خالل تصـــفحنا لدليل اســـتخدام كتاب اللغة العربية الســـّ

 اَلبتدائي وقفنا على األهداف التّالية:

ــــتفهام،  - ــــلة، النقطة، اَلســ معرفة الّظواهر اإلمالئية من عالمات الوقف (الفاصــ
 التعجب...ل

 3المفتوحة في األفعال. كتابة التّاء المربوطة في اَلسم المفرد والتّاء -
 4كتابة التنوين بالفتح والتنوين بالضم. -
 اّلذينل وأيضا الموصولة –التي  –معرفة األسماء الموصولة بالم (الذي  -

 اّللواتيل –اّللتان  –بالمين (اّللذان 

                                                                 
، 1دار المعرفة الجامعية، ج المات الترقيم،فن الكتابة الّصحيحة قواعد اإلمالء وعمحمد سليمان ياقوت:  1

 .15، ص2000
 .16المرجع نفسه، ص 2
دليل استخدام كتاب اللغة العربية السنة الثالثة من الّتعليم  :بن الّصيد بورني سراب، حلفاية داود وفاء 3

 .28: ص ،2018-2017 ، دط،مطبوعات المدرسيةالديوان الوطني لل االبتدائّي،
 .29ص: المرجع نفسه،  4
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 1لكنل –هذه  –كتابة األلف اللينة في األسماء (هذا  -
المتطّرفـــة بعـــد حرف ممـــدود والهمزة كتـــابـــة الهمزة في أّول الكلمـــة والهمزة  -

  2المتوّسطة على األلف.
 
 

 
 

 
 
 

 

                                                                 
دليل استخدام كتاب اللغة العربية السنة الثالثة من الّتعليم  :يد بورني سراب، حلفاية داود وفاءبن الّص  1

 .30سابق، ص: مرجع  االبتدائي،
 .31المرجع نفسه، ص 2
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 المطلب الثاني: مبادئ تدريس اإلمالء -1-2
وفي هذا المجال نذكر بعض المبادئ والمرتكزات اّلتي يجب مراعاتها عند تعليم 

 اإلمالء وتتمثل في الّنقاط التّالّية:
 :أوال

ة، فلن يقوى  ــّ ــــوي ـ ـ ـ ـ ـ ة عضـ ــّ ــة إّن اإلمالء عملي ــالّطريق ــذ على تعلم اإلمالء ب الّتالمي
حيحة للّرســم اإلمالئي حيحة إَل بالتّدريب على اســتخدام القواعد الصــّ وتشــجيعهم  1الصــّ

ـــــع تدريب وا عطائهم الحرّية في الّتجريـب  ـ ـ ـ ـ ليم للكلمات موضـ ــــّ ـ ـ ـ ـ ـ على تكرار الّنطق السـ
ــــم الكلمات  ـ هلة إلى رسـ ــــّ ـ ــــم الكلمات السـ ـ ـــــاف والمراجعة والتّدرج معهم من رسـ واَلكتشـ

 2الّصعبة حتى ينمو لديهم اَلستعداد والقدرة على الكتابة اإلمالئّية.
ــــة والتّ  ـ ـ ـ ـ ـ حيحة ويؤكد هذا المبدأ على الممارســ ــــّ ـ ـ ـ ـ ـ دريب على توظيف القواعد الصـ

ليم للحروف والكلمات مع إعطاء حرّية اَلطالع والّتجريب وذلك  ــــّ ـ ـ لإلمالء والّنطق الســ
عب حتى تكون لديهم القابلّية  هل إلى الصـــّ عن طريق تدّرج من رســـم الكلمات من الســـّ

 لتعّلم الكتابة اإلمالئّية على أحسن وجه.
 ثانيا:

ة ـــّ ـــــمن الّتفكير وليس الحفظ، فلكي يتمكن  إّن تعلم اإلمالء عملي ـ ـ ـ ـ ة تتضـ ـــّ عقلي
الّتالميذ من رسم الحروف واألصوات بصورة صحيحة ومتقنة وبأداء مناسب َلبد من 
ـــــكل مكّثف، كما أن دافعيتهم لتعّلم اإلمالء  ـ ـ أن يتم تدريبهم على توظيف المفردات بشـ

ة الهـادفـة وليس من خالل التّـ  يـاقـات الكتـابيـّ ـــّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ دة دريبـات المجر قـد تنمو من خالل السـ
 3المعتمدة على قوائم الكلمات البعيدة عن معجمهم الّلغوي.

 ثالثا:

                                                                 
 .109ص: مرجع سابق، أساليب تدريس اللغة العربية بين المهارة والصعوبة، :فهد خليل زايد 1
 .110ص:المرجع نفسه،  2
 .93ص:مرجع سابق، األخطاء النحوية والصرفية واإلمالئية،  :فهد خليل زايد 3
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يجب أن يتّم تعّلم الّرسـم اإلمالئي في ضـوء عالقة هذه العملّية األدائّية الّلغوّية  
 1وتكاملها مع عملّيتي القراءة والكتابة والمهارات الّلغوية األخرى.

 المهارات الّلغوية في الموقف التْعِليمي التَّعُلميوهذا ما يؤّكد أّن ارتباط وتكامل 
ـــــوع اإلمالء من  ـ ـــــن اختيار موضــ ـ ــــتحســ ـ ـ ينتج عنه تفاعل اجتماعي للمتعّلمين كما يســ

 الموضوعات اّلتي تثير اهتمام الّتالميذ.

 رابعا:
ة واختبــارات  ة على تمــارين مملــة تعجيزيــّ دريبــات اإلمالئيــّ عــدم التركيز في التــّ

ــــتويات  ــــعبة تتحدى مســ الّتالميذ، بل َلبد أن يتم تعليم وتعلم قواعد وآليات اإلمالء صــ
 2من خالل محتويات تراعي مراحل الّنمو الّلغوي لدى الّتالميذ.

ــــوّية عقلّية  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــتخلص أن اإلمالء هو عملّية عضـ ـ ـ ـ ـ ومن هذه المبادئ األربعة نسـ
ــــهلة هادفة  ـ ــــيع اإلمالء سـ ـ ــــة والتّدريب، كما يجب أن تكون مواضـ ـ ـــــب بالممارسـ تكتسـ
ومشــّوقة تســتثير خيال الّتالميذ مع مناســبتها لقدراتهم الّلغوية والفكرية، إضــافة إلى أّن 

 اإلمالء هو من المهارات األدائّية المتكاملة والمترابطة مع مهارتي القراءة والكتابة.

 
 

                                                                 
 .110مرجع سابق، ص: أساليب تدريس اللغة العربية بين المهارة والصعوبة، :فهد خليل زايد 1
 94مرجع سابق، ص: األخطاء النحوية والصرفية واإلمالئية، :فهد خليل زايد 2
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 المطلب الثالث: شروط اختيار القطعة اإلمالئية -1-3
الرســم اإلمالئي يتطلب توفير مجموعة َل جدال أن اختيار القطعة اإلمالئية في 

 من الشروط والمتمثلة في:
 أن تشتمل القطعة على معلومات متنوعة تزيد من أفكارهم وتثير اهتمامهم. -

ــــهلة مفهومة، وأَل تكون مفرداتها من الكلمات التي  - ـ ـ ــــم القطعة بلغة ســ ـ ـ أن تتســ
 تحتمل وجهين في رسمها أو التي دار حولها خالف.

ميذ شــــيقة، وواضــــحة المعاني ومنســــقة تتســــم بالنواحي أن تكون مناســــبة لتال -
 الجمالية في كتابتها وعرضها، وحجمها المناسب

أن تدور القطع المختارة حول موضوعات متنوعة علمية ثقافية ودنية، وأحداث  -
 1اجتماعية.

 أن تكون مجاَل  لتطبيق القاعدة اإلمالئية التي تم شرحها للتالميذ.  -
ميذ مبنى  ومعنى  وطوَل .مناسبتها لمستوى التال -

2 
تعتبر هذه الشــروط شــروط أولية رئيســة َلبد توفرها في كل قطعة إمالئية حيث 
ــــي  ألفاظها،  ـ ــــتســ ـ ــــتطيع التلميذ مثال  كتابة كلمة أو جملة َل يفهم معناها وَل يســ ـ َل يســ
ـــها من قبل، كما ينبغي أن  ـــا َل يمكنه تطبيق عليها القاعدة اإلمالئية التي درســ وأيضــ

ذه القطعة مناسـبة لمسـتوى التالميذ شـكال  ومضـمونا ، أي من المسـتحيل تقديم تكون ه
ـــــوعها  ـ ــــتواه العقلي واللغوي، كما يجب أن تكون هذه األخيرة موضـ ـ ـ له قطعة تفوق مسـ
مأخوذة من البيئة التي يعيش فيها، فمثال َل يمكن للمعلم مطالبة تالميذه كتابة تعبير 

 كس صحيح.عن البحر وهو يعيش في الصحراء والع

                                                                 
نشر عالم الكتب للطباعة وال االتجاهات التربوية المعاصرة في تدريس اللغة العربية، :محمد رجب فضل هللا 1

 .178، ص:1998، 1والتوزيع، األردن، ط
 .189ص:مرجع سابق،  تعليم النحو واإلمالء والترقيم، :عبد الرحمن الهاشمي 2
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ــــة بل  - ـ ـ ـ ـ ـ أَل يتكلف المعلم في تأليفها جريا  وراء مجموعة من المفردات الخاصــ
 1يجب أن يكون تأليفها طبيعيا َل تكلف فيه ألن اإلمالء تعليم َل اختبار.

فالهدف األسمى من وراء تدريس اإلمالء هو كيفية تعليم التالميذ الكتابة والرسـم 
 الصحيح للحروف والكلمات. 

في اختيارها تحقيق لهدف معين من أهداف اإلمالء، كالتطبيق على كما يشترط 
قواعد الهمزة من حيث رسمها ونطقها فصال  أو وصال ، أو اختيار بين الصاد والضاد 

 2أو ترسيخ الفواصل وكيفية استعمالها.

نســتخلص مما ســبق ذكره أن اختيار القطعة اإلمالئية والكتابة الصــحيحة َل تتم 
 والتقّيد بالشروط والخصائص والّسمات الّسالفة الذكر. إَّل باَلحترام

                                                                 
 .519ص:مرجع سابق،  الموجه الفني لمدرسي اللغة العربية، :عبد العليم إبراهيم 1
، 2013، 1دار البداية ناشرون وموزعون، عمان، ط مهارة تدريس اللغة العربية، :سحر سليمان عيسى 2

 .95ص:
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 المبحث الثاني: اإلمالء أنواعه وطرائق تدريسه وتصحيحه  (2
 المطلب األول: أنواع اإلمالء  -2-1

ــــام وأنواع متعددة تختلف من حيث النمط وأداء  ــــم التربويون اإلمالء إلى أقســ قســ
 وتتمثل فيما يأتي:

 من حيث النمط: -أ
يكتب التلميذ قطعة معّينة من كتاب القراءة والمحفوظات فيه  نمط القطعة:-1

ـــــب مع ما جاء  أو من كتاب آخر مألوف من الكتب الخارجية وهو ما يتناســ
 في مناهج الدراسية اَلبتدائية ويدرب التلميذ على ما يأتي:

أن يعرف صور الحروف ليتمّكن من ربطها بشكل صحيح، ويؤدي إلى معنى  -
 1مفهوم ومفيد لديه.

 أن يتذكر صور كلمات معينة، سبق له أن تدرب على قراءتها  -

 2أن يالحظ صورة ما يكتبه، وأن يستوثق بنفسه من صحتها -
 أن يحلل صورة معاني ما يكتبه، بوضعه الرموز اللفظية للمعاني  -

فيــه تقــاس قــدرة التلميــذ على أن يكتــب كلمــات مفردة معينــة نمط الكلمتتة:  -2
ـــــور كلمات قراءها، يختارها المدرس، أو يوجه التل ـ ـ ـ ـ ميذ نحو تذكر بعض صـ

ـــــتخدم هذه الكلمات التي يراد التدريب  ـ ـ ويطالبه بكتابتها، إَل انه يجب أن تســ
ـــــتق معناها من  ـ ـ ـ ـ ــــــح، ألن الكلمة تشـ ـ ـ ـ عليها في جمل تامة ذات معنى واضـ

 الجملة التي تضمنها.
يقيس هــذا النوع من اإلمالء مــدى قــدرة التلميــذ على كتــابــة نمط الجملتتة:  -3

من الجمل المتباينة الواضحة في معانيها، هذه الجمل مما له صلة مجموعة 

                                                                 
، 2005، 1جامعة القاهرة، مصر، ط طرق تدريس اللغة العربية، :بد الرحمن كامل عبد الرحمن محمودع 1

 .290ص: 
 .291المرجع نفسه، ص: 2
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ـــــاغة بحيث  ـ ـ ـ ـ بميول التلميذ ومقتطعة من كتاب القراءة والمحفوظات أو مصــ
 تؤدي معنى  واضحا  ومفهوما  لدى التلميذ.

 من حيث األداء -ب
 اإلمالء المنقول:-1

ف والتمييز الحرو يعتمد اإلمالء المنقول على انتباه التالميذ والتفاتهم إلى أشكال 
ــــبورة، أو في  ـ ـــــومها المختلفة حين يقومون بنقل ما هو مكتوب أمامهم على سـ بين رسـ
البطـاقـة ،أو في كتـاب القراءة بعـد فهم هـذا المكتوب، على أن ُيراعي مالئمـة القطعـة 
ـــــة من حيث الطول، مع  ـ ـ ـ ـــــبتها لزمن الحصـ ـ ـ ـ المختارة لإلمالء لمدارك التالميذ، ومناسـ

وعباراتها، إذ من الصـــــعب أن يســـــتطيع التالميذ كتابة شـــــيء  مراعاة شـــــرح مفرداتها
ــــتميله نحو  ـ ـــــال  بحياة الطفل وبيئته حتى تسـ ـــــوع متصـ غريب عنهم، وأن يكون الموضـ

، وهذا النوع من اإلمالء هو بداية مراحل اإلمالء ويســــتخدم في 1الكتابة ونشــــوقه إليها
 2الصفين األول والثاني.

 خطوات تدريسه  -
ــــل في هذا  ــــبق األصــ النوع من اإلمالء أن يكون من أحد دروس القراءة التي ســ

 للتلميذ أن قراءها وعلى هذا فإن المعلم يمكن أن يسير في تدريسه كاآلتي:

 تحديد القطعة المراد إمالؤها، أن يراعي المعلم فيها القصر.  -
 3يهيئ المعلم للدرس بمقدمة شائقة مناسبة. -

ــــا قراءة جهريــــة يقوم المعلم بعرض القطعــــة على  - ــــذ، ثم يقوم بقراءته التالمي
 واضحة.

                                                                 
دار الغريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة دـ ط،  تدريس اللغة العربية،طرق  :عبد المنعم سيد عبد العال 1

 139، ص:1975
 ،ـطدار الفكر العربي، القاهرة، د تدريس اللغة العربية في التعليم العام،: محمد السيد مناع .رشيد أحمد طعيمة 2

 11، ص:2001
دار الكتاب الجامعي، اإلمارات العربية  دابها،أساليب تدريس مهارات اللغة العربية وآ :عبد الفتاح البجة 3

 170، ص:2005، 2المتحدة، ط
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يقوم المعلم بقراءة القطعة مرة ثانية، ويتلو ذلك مناقشــــة عامة في مضــــمونها،  -
 1وقد يستغني عن القراءة الثانية بأن يكلفهم بقراءتها ومناقشتهم فيها.

يلفت المعلم أنظار التالميذ إلى صـور الكلمات الصـعبة، ويدربهم على قراءتها  -
 هجاءها.و 

 يكلف المعلم التالميذ نقل القطعة في دفاترهم.  -

ــــــراف على عمليـة النقـل بـأن يـدور بينهم، وفي خالل ذلـك  - ـ ـ ـ يقوم المعلم بـاإلشـ
ــــتمرار إلى مراعاة  ـ ـ ـ ـ ــــدهم إلى ما يقعون فيه من أغالط، َلفتا أنظارهم باسـ ـ ـ ـ ـ يرشـ

تي لالنظام، والنظافة والدقة، إضافة إلى هذا يمكن أن يرصد األخطاء الفردية ا
 2تظهر في كتابتهم لعالجها، أو في وقت َلحق.

 مزاياه: -

ــد التلميــذ  يعتمــد اإلمالء المنقول على المالحظــة والمحــاكــاة ويكون النقــل بتعوي
ـــــخهـا على الكراس، وهـذا يقوي انتبـاه  ـ ـ ـ ـ النظر على الكلمـات، وتـأملهـا جيـدا  وتقليـد نسـ

ـــــم الكلمات، وتعويد عينه على مالحظة أجزائها ـ م كما يجب على المعل التلميذ إلى رســ
ــذ من حيــث الطول  ــــــب القطعــة التلمي ـ ـ ـ ـ ــاســ أن يراعي في هــذا النوع من اإلمالء أن تن

 3والموضوع واألسلوب وتكون متوافقة مع حاجاته ورغباته وميوله.

 
 

 اإلمالء المنظور:-2

                                                                 
 .171، ص:مرجع سابق، أساليب تدريس مهارات اللغة العربية وآدابها :عبد الفتاح البجة 1
 .171، ص:نفسهالمرجع  2
شروق دار ال العربية،الطرائق العلمية في تدريس اللغة  :لدليمي، سعاد عبد الكريم الوائليطه علي حسن ا 3
 .87، ص:2003لنشر والتوزيع، األردن، دـ ط، ل
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وهو أن تعرض القطعة على التالميذ لقراءتها وفهمها وهجاء بعض كلماتها، ثم 
وتكون هذه القطعة اإلمالئية من كتاب القراءة،  1يهم بعد ذلك،تحجب عنهم وتملي عل

أو من كتــب المواد األخرى، وقــد تكون من خــارجهــا، وهــذا النوع من اإلمالء يالئم 
ــــــف الخامس ويعد  ـ ـ ـ ــــــف الرابع من المرحلة اَلبتدائية، وقد يمتد إلى الصـ ـ ـ ـ تالميذ الصـ

ـــــعوبـ ـ ـ ـ ـ ات اإلمالئيـة التي اإلمالء في هـذه المرحلـة خطوة مهمـة في التغلـب على الصـ
يعانيها بعض التالميذ، وفي حمل الطلبة على دقة المالحظة والتركيز واَلنتباه، مما 

 2ساعدهم على اختزان الرسم اإلمالئي الصحيح للكلمات الصعبة أو الجديدة.

 خطوات تدريسه  -
 تعرض القطعة مكتوبة على السبورة  -
 يقرأ المعلم القطعة ثم يقرأها تلميذان أو ثالثة  -

 يناقش المعلم التالميذ في معنى القطعة  -
تعزل الكلمات الصعبة وتكتب على الجانب األيسر من السبورة، ويوضح  -

 المعلم كيفية كتابتها 

تحجب القطعة وتبقى الكلمات الصعبة مكشوفة ألعين التالميذ في أثناء  -
 الكتابة 

ـــن أ، تملى مرة واحدة فقط إ - ـــتحســ  َليملي المعلم القطعة جملة حملة ويســ
 لضرورة 

 3تجمع الكراسات بهدوء ونظام. -

                                                                 
ر ، منشورات جامعة عمطرق تعليم اللغة العربية في التعليم العام :سم محمود حسون، حسن جعفر الخليفةجا 1

 .173، ص:1991، 1مختار، بنغازي، ط
، 2012، 1دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، ط قواعد اإلمالء والترقيم، :سامي يوسف أبو زيد 2

 .21ص: 
دار مجدَلوي للنشر والتوزيع، عمان، دـ ط،  األساليب الحديثة لتدريس اللغة العربية، :سميح أبو مغلي 3

 .39، ص: 2006
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 مزاياه:  -
 يمثل خطوة متقدمة في سبيل التهيؤ لمعالجة الصعوبات اإلمالئية  -

 يحمل التلميذ على دقة المالحظة واَلنتباه. -
 1يساعد الربط بين النطق والرسم اإلمالئي. -

ار بـاعتبـويمكننـا القول أّن اإلمالء المنظور هو نوع متقـدم عن اإلمالء المنقول 
أن المعلم في هــذا النوع يقوم بخطوات مختلفــة عن خطوات اإلمالء المنقول ولعــل 
ـــــافة إلى أن  ـ أبرز خطوة تبين ذلك تكمن في حجب القطعة اإلمالئية عن التالميذ إضـ

ــــــف الثالث والرابع ويم ــــــف هذا النوع يدرس لتالميذ الصـ ـــــتمراره حتى إلى الصـ ـ كن اسـ
 .الخامس
 اإلمالء االستماعي -3

ـــــامع التالميـذ، وَل يكتبهـا أمـامهم ثم وفيـه  ـ ـ ـ ـ ـ يقرأ المعلم قطعـة اإلمالء على مســ
يناقشــهم في مضــمونها وأفكارها، وفي الكلمات الصــعبة هجائيا ، فيدونها على الســبورة 

ــــــب  2ويطلب من التلميذ قراءتها، ثم يمحوها ويقوم بإمالئها عليهم، ـ ـ ـ ـ وهذا النوع يناسـ
 3عد هذه المرحلة.الصف الخامس ابتدائي وكذلك تالميذ مع ب

 خطوات تدريسه  -

 يجري تدريس اإلمالء اَلستماعي على النسق اآلتي: 
 يمهد المعلم بمقدمة مشوقة تشد التالميذ إلى الموضوع. -

 يقرأ المعلم القطعة قراءة متأنية مرة أو مرتين.  -

                                                                 
ختار لنشر مؤسسة م، -فوائد لغوية-أساسيات اللغة العربية الكتابة اإلمالئية والوظيفية  :عبد العزيز النبوي 1

 .199ص:، 2004 ،2زيع، القاهرة، طوالتو 
 21ص:مرجع سابق،  قواعد اإلمالء والترقيم، :سامي يوسف أبو زيد 2
 11ص دت،  ،دـط ،دار القصبة للنشر والتوزيع، الجزائر الدليل في أحكام القراءة واإلمالء، :كشرود علي 3
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ـــــمون القطعة وأفكارها ليتأكد من فهمهم  - ـ ـ ـ ـ يناقش المعلم التالميذ في مضـ
 1لها.

يناقش المعلم مع تالميذه الطريقة التي تكتب بها بعض الكلمات الصعبة  -
في القطعة، وقد يكتب بعض هذه الكلمات على السبورة، مع سرد نظائر 

 لها من الكلمات التي كان التالميذ قد تعلموها من قبل. 

يملي المعلم القطعـــة على التالميـــذ، مع انتبـــاه إلى عالمـــات الترقيم،  -
 كنها الصحيحة. ووضعها في أما

 2يقرأ المعلم القطعة مرة أخيرة لتدارك ما كان قد فاتهم من كلماتها. -
ـــــع خط تحت  - ـــــبورة أو على لوحة تعلمية، ووضــ عرض القطعة على الســ

 الخطأ بعد التعرف عليه. 

جمع الكراسـات بطريقة هادئة، وشـغل الحصـة بعمل آخر تحسـين الخطأ  -
 3مثال .

ــابقين حيث ونالحظ مما ســــبق أن اإلمالء اَلســــ تماعي يختلف عن النوعين الســ
أنه يركز على حاســـة الســـمع وتهجي الكلمات الصـــعبة وشـــرحها للتالميذ، كما يراعي 
أيضــــا معرفة القواعد النحوية والصــــرفية لتالميذ الصــــفين الرابع والخامس في المرحلة 

 اَلبتدائية.

 اإلمالء االختباري:-4
وهو إمالء ذو شـــقين األول تشـــخيص نقاط الضـــعف في هجاء التالميذ وتحديد 
ـــــق الثاني فيتمثل في  ـــــكالت التي يخطئون فيها ثم العمل على عالجها، أما الشــ المشــ

                                                                 
 132، ص:2010ألمل للنشر والتوزيع، األردن، دـ ط، دار ا علم اللغة التعلمي، :سمير شريف استيتية 1
 .133نفسه، ص:المرجع  2
األخطاء الشائعة في الهجاء واإلمالء بين تالميذ المرحلة اَلبتدائية،  إبراهيم عبد الحميد صفوت، :إبراهيم محمد 3

 . ]بتصرف[197، ص1407مطابع جامعة الملك سعود، السعودية ،
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ــــــخيص األخطاء التي يقع فيها التالميذ فيما تعلموه ومعرفة ما تعلموه ن  ـ ـ ـ اختبار تشـ
 1م يتعلموه.وذلك ليتمّكن المعلم من أعادة تركيز على ما ل

ــــها لتحديد اإلخطاء فيما تعلمه  ـ ـ ـ ـ ـ ــــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ فاإلمالء اَلختباري عملية تعلمية في أســ
ـــفة عامة تكون في إعداد  ـــه تكون بصــ ـــير تدريســ التالميذ لمعالجتها كذلك وطريقة الســ
قطعة تشــــتمل على مشــــكالت إمالئية ثم قراءتها على التالميذ ليســــمعوها، ويناقشــــهم 

المنقول أو المنظور والغرض من هذا اإلمالء هو  المعلم بعد ذلك عن طريق اإلمالء
ـــــفوف، على أن يكون على  ــــلح لكل الصــ ـ اختبار قدرة التالميذ اإلمالئية، كما أنه يصــ

 2فترات متباعدة.
 خطوات تدريسه: -
ــــة لهـا عالقـة  - ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــات خفيفـة أو التعرض إلى قصـ ـ ـ ـ ـ ـ تمهيـد ويكون بمنـاقشـ

 بالموضوع.
ميـذ يوّد أن يختبر التال اختيـار المعلم القطعـة تحتوي على الكلمـات التي -

 في كتابتها.

 كتابة القطعة اإلمالئية على السبورة إضافية.  -
 بدء المعلم إمالء القطعة اإلمالئية على التالميذ من كراسته.  -

 قراءة المعلم القطعة اإلمالئية بعد اَلنتهاء منها مرة واحدة. -
 ء.مالتقديم مساعدة للتالميذ الذين وقعوا في أخطاء كثيرة في هذا اإل -
 3جمع الكراسات لتصحيحها. -

 اإلمالء االستباري:-5

                                                                 
 174ص:مرجع سابق،  طرق تعليم اللغة العربية في التعليم العام، :حسن جعفر الخليفة ،جاسم الحسون  1
 30ص:  مرجع سابق، األساليب الحديثة لتدريس اللغة العربية، :سميح أبو مغلي 2
 .175ص:مرجع سابق، ، تدريس اللغة العربية في التعليم العام :محمد السيد مناع :رشدي أحمد طعيمة3
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ــــبر فهم التالميذ  ـ ـ وهو أرقى أنواع اإلمالء، وأعالها تجريدا ، وحقيقته تتمثل في ســ
ــــتباري يهدف  ـ ـ ـ ـ ـ للقاعدة اإلمالئية، وطريقة كتابة الكلمات، وهذا يعني أن اإلمالء اَلسـ

لكلمة ي تقتضــي أن تكتب اإلى كشــف عن معرفة التالميذ لحقيقة القاعدة اإلمالئية الت
ــــبه اإلمالء اَلختباري؛ من  ـ ـ ـ ـ ـ على نحو معين َل على نحو آخر. وعلى ذلك، فهو يشـ
حيث إنهما يكشـــفان جميعا  عن المســـتوى التحصـــيلي الذي تحقق للتالميذ. ولكنه يزيد 
ــذ للقواعــد  ــة التالمي ـــــف عن معرف ـ ـ ـ ـ ــه يهــدف إلى الكشـ ــاري في أن على اإلمالء اَلختب

 1والتباين الذي يكون بين القواعد المختلفة. المختلفة، والتمايز

 خطوات تدريسه: -
تجري خطوات تدريسه على النحو الذي عرفناه في اإلمالء اَلختباري، مع زيادة 

 2بيان سبب كتابة الكلمات على النحو الذي كتبت فيه.

نســتخلص مما ســبق أن لإلمالء أنواع وأنماط، فاألنماط كما ذكرناه ســابقا  تتمثل 
في نمط القطعة والكلمة والجملة ، وكلها تتمايز فيما بينها، أنا بخصوص األنواع فهي 
ـــــتماعي  ـ ـ ـ ـ ـــــهرها عرجنا عليها وتتمثل في اإلمالء المنقول، والمنظور وَلسـ ـ ـ ـ ـ عديدة أشـ

ــــتباري وكل نوع من  ـ هذه األنواع له طريقة تدريس ومزايا تختلف عن واَلختباري واَلسـ
النوع اآلخر، كما أن هذه األخيرة َل تدرس لنفس الصفوف بل كل نوع منها يوجه إلى 
صــف معين فمثال اإلمالء المنقول والمنظر يوجهان إلى الصــف األول والثاني أما ما 

ــتباري فهو من نصــــيب الصــــف ا ثالث لتبقى من إمالء اســــتماعي واختياري وحتى اســ
 والرابع والخامس من المرحلة اَلبتدائية. 

 
 
 

 

                                                                 
 133ص:مرجع سابق،  علم اللغة التعّلمي، :استيتيةسمير شريف  1
 134المرجع نفسه، ص: 2
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 المطلب الثاني: طرائق تدريس اإلمالء  -2-2
اختلفت وتباينت طرائق تدريس اإلمالء بين ما هو قديم أكل عليه الدهر وشــرب 
وبين ما هو حديث قابل للتطور مواكب لجل التغيرات الحاصــلة على مســتوى الســاحة 

ـــــه َل ثالث لها وهما الطريقـة التعلمية، وبهذا فإن اإلمالء  ـ ـ ـ ـ ـ عرف طرقتين في تدريسـ
 القديمة والحديثة.

 الطريقة القديمة:-1
ــة التي هي عليهــا اآلن إذ  ــديم على الحــال ــدريس اإلمالء في الق ــة ت لم تكن طريق
ـــــيلة التي تحقق أهداف معينة، فكان يقوم على  ـ ـ ـ ـ كان اإلمالء يمثل الهدف وليس الوسـ
أساس اختبار األطفال في كتابة الكلمات المغرقة في الصعوبة، لذا كان نص اإلمالء 

ــــعـب فكهـا، وقـد كـان األمالء مجرد مركبـا  من األلغـاز الكتـابيـة واألحـاجي ا ـ ـ ـ ـ ـ لّتي يصـ
ـــــعى إلى تعليم قواعد معينة بل كان هو الهدف لذلك كانت  ـ ـ ـ ـ فحص للتلميذ ، فال يسـ
تغلب على النصوص اإلمالئية الكلمات الصعبة والغريبة ،"من هذا النوع كانت قطعة 

ماة  ــــّ ـ ـ ــــهيرة المسـ ـ ـ ، التي أمليت على اإلمبراطور نابليون الثالث Mériméeاإلمالء الشـ
فكانت أغالطه خمســـين غلطة بدل الغلطات الخمس التي راهن أَل يتعدها (المقصـــود 

 الخطأ واألخطاء وليس الغلط والغلطاتل".

ـــــوع درس  ـ ـ ـــــوص ويتخذه موضــ ـ ـ وكان المعّلم أنذاك يعمد إلى أّي نص من النصــ
اإلمالء دون شــرح أو إعداد مســبق، لذا كانت مادة اإلمالء درســا  اختياريا  َلســتعراض 

ا معينـا  من الكلمـات التي يجهلون كتـابتهـا أو معلو  ــــهم نوعـ  ـ ـ ـ ـ ـ مـات التالميـذ َل لتـدريسـ
ــــــوص التي تحتوي على  ـــــة، فكان المعلم يتعمد اختيار النصــ ـ إعطائهم القاعدة الخاصــ
ــــعبة، وهكذا فإن تّدريس اإلمالء كان جافاُ غير مبني على قاعدة علمية  ـ ـ ـ ـ ـ كلمات صـ

 1طاء تالزمهم.لهذا كانت نتائج التالميذ ضعيفة وكانت األخ

                                                                 
ـ دراسة وصفية  النشاط الكتابي والتعليمي لتالميذ الطور الثاني من خالل مادة اإلمالء :مهدية بن عدنان 1

، جامعة للغاتاتخصص الدراسات اللغوية التطبيقية، كلية اآلداب و ، ذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستيرتحليلية ـ م
 .25ص:  ،2006-ـ2005بن يوسف بن خدة " الجزائر"
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ـــــع في اَلعتبار بأن التلميذ الذي لم يكن قّدر أي كلمة الّتي  ـ ـ ـ لم يكن المعلم يضــ
ن تمّكن من ذلك فإنه  ـــــحيحة وا  ـ ـ ـ ـ قا  لن يتمّكن من كتابتها كتابة صـ أمليت عليه مطل
سـيكون من باب الصـدفة، "َل شـك في أّن األطفال الذين كانوا يمارسـون اإلمالء على 

نوا يصــلون بمرور الزمن إلى كتابة إمالء كتابة صــحيحة... هذه الصــورة المشــوهة كا
ـــــل في ذلــك يعود إلى مواد أخرى... والواقع أّن هؤَلء األطفــال تعلموا  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ولكن الفضـ

 1اإلمالء رغما  عن درس اإلمالء".
ـــــنى لنا الوقوف على عدة نقاط أهمها تتمثل في أن  ـ ـ ـ ـ ـــــبق يتسـ ـ ـ ـ ـ ومن خالل ما سـ

الميذ يسعى المعلم لتحقيقها وليس وسيلة لتعليم التتدريس اإلمالء في القديم كان غاية  
قواعد الكتابة الصـــحيحة، وكذلك المواضـــيع المعالجة فيه كانت مجرد نصـــوص جافة 
صـــعبة مركبة َل عالقة لها بمســـتوى التالميذ وَل بالبيئة التي يعيشـــون فيها، كما كان 

ممالة ة الموجـه لهم و يعتبر المعلم نجـاح التالميـذ في كتـابـة الكلمـات والقطع اإلمالئيـ
عليهم هي مجرد صدفة، أو أنهم تعلموها من خالل ممارستهم الكتابة في مواد تعلمية 
ــــفة  أخرى، وهذا ما كان يعيب على الطريقة القديمة حيث أنها لم تخلق للمتعلمين بصـ
ـــــعبت من  ـ ـ نما زادت الطين بلة وصــ ـــــاف قدراتهم الفكرية واللغوية وا  ـ ـ عامة فرص اكتشــ

 من جهة في تدريس اإلمالء وايصال قواعده بشكل واضح ومناسب.مهمة المعلمين 
 الطريقة الحديثة: -2

تنبني الطريقة الحديثة لتدريس اإلمالء على معطيات علم الّنفس الحديثة فهناك 
ثالث طرائق مشهورة مع وجود مجموعة من األساليب ُيعتمد عليها في تدريس اإلمالء 

 بمفهومه الحديث والجديد وتتمثل في: 
 الطريقة الوقائية: .أ

ـــــيع بين التالميـذ  ـ ـ ـ ـ وهي تعتمد على تدريس القواعد المرتبطة باألخطاء التي تشـ
 وتراعي الجانبين:

                                                                 
 .199ص:مرجع سابق،  الموجه الفني لمدرّسي اللغة العربية في طرق التدريس، :عبد العيم إبراهيم 1
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ــــتطيعوا أن يمّيزوا كــل  - ـ ـ ـ ـ ـ ــذ على نطق الكلمــات بحيــث يسـ ــدريــب التالمي ت
 صوت من أصوات الكلمة عن اآلخر. 

ام دتدريب التالميذ على الكتابة الصــــور الســــليمة لما أخطأوا فيه باســــتخ -
ــــائـل المعينـة ـ ـ ـ ـ ـ ـ "َل تطلـب من التلميـذ كتـابـة كلمـة، مـا لم تكن تلـك  1الوسـ

الكلمة قد عرضـــــت عليه من قبل قرأها مكتوبة وســـــمعها ونطقها وتدرب 
 2على كتابتها بنقلها في كراسته من الكتاب أو السبورة ".

ــــــرورة التــدريــب على كتــابــة الحروف  ـ ـ ـ ونخلص من هــذا القول تــأكيــد على ضـ
ــــمعهـا ونطقهـا وابتعـاد عن إعطـائهم كلمـات والكلمـات التي  ـ ـ ـ ـ ـ تعوّدوا على رؤيتهـا وسـ

 تعجيزية وألفاظ غريبة على معجمهم اللغوي ومطالبتهم بكتابتها كتابة صحيحة.
 الطريقة الّسمعّية الشفوّية اليدوّية: .ب

تعتمد على أسـس التهجي الصـحيح وهي رؤية الكلمة، واَلسـتماع إليها، والمرانة 
ـــــم اليدوية على كتابتها ـ ـ ــــلتها العين، ومالحظة حروفها مرتبة، ورسـ ـ ـ ، فرؤية الكلمة وســ

صـــورة صـــحيحة لها في الذهن لتذكرها، لذلك يربط المعلم بين دروس القراءة ودروس 
اإلمالء حتى يتعوّدوا التالميـــذ على اَلنتبـــاه الكلمـــات ومالحظـــة حروفهـــا واختزان 

ــــيلته لذلك والتدريب على  األذن، صـــــورتها في الذهن، أما اَلســـــتماع إلى الكلمة فوسـ
 سماع أصوات الكلمة وتمّيزها وغدراك الفروق الدقيقة لبعض الكلمات قبل كتابتها.

ــــيلته اليد واإلكثار من التدريب على الكتابة  ـ ـ ـ ـ وأخيرا  يأتي المران اليدوي الذي وسـ
 3حتى تتعود اليد على التحكم في القلم.

تي ء على أســـــس التهجي الوبهذا فإن هذه الطريقة تركز أكثر في تدريس اإلمال
سبق وأن ذكرناه وفصلنا فيها في المدخل حيث أنها أعطت األولوية للجانب العضوي 

 الحسي في تعلم قواعد اإلمالء الصحيحة.
                                                                 

 (بتصرفل 335ص: مرجع سابق،  تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق، ة:حسن شحات 1
: صمرجع سابق، ، طرق تدريس اللغة العربية في التعليم العام :حسن جعفر الخليفة ،جاسم محمود الحسون  2
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 (بتصرفل. 336المرجع السابق، ص: حسن شحاتة،   3
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 طريقة سيدنا: .ت
تعتمد على نطق الســـليم للحروف واســـتخدام الثواب والعقاب، وقيام أحد التالميذ 

في تعليم ضعاف التالميذ ومتابعتهم واإلشراف على واجباتهم المنزلية،  1بدور العريف
ـــــاعد ويعرض  ـ ـ ـ ـ ـــــن القراءة ، فالتلميذ الماهر يكلف أن يراقب ويســ ـ ـ ـ ـ وتدريبهم على حسـ
ـــــا في اعتماد المعلم على التالميذ في  ـ ـ ـ ـ العقاب على المعلم، وتركز هذه الطريقة أيضــ

ـــــية المخ ـ ـ ـ ـ ـــــتها في معانيها جمع بعض الكلمات من الكتب المواد الدراسـ ـ ـ ـ ـ تلفة ومناقشـ
ـــــا على تحفيظ  ـ ـ ـ ـــــة أعدت لذلك، كما أنها تعتمد أيضـ ـ ـ ـ ومبانيها واَلحتفاظ بها في كراسـ
 2التالميذ مجموعة من الكلمات ثم إجراء اختبار تحريري بعد ذلك، وتكون إثابة ذلك

من خالل تســجيل اســم التلميذ في لوحة أعدت لذلك في الفصــل، ووضــع عالمة على 
ــــدره والثناء ــــفيق التالميذ له وتكليفه بمتابعة بعض التالميذ  صــ عليه من المعلم والتصــ

 الضعاف.
وفي نظرنا أن هذه الطريقة مســتخلصــة من نظريات علم النفس التربوي الحديث 
خاصـــة النظرية الســـلوكية باعتمادها على مبدأ الثواب والعقاب كما أصـــبح لها تطبيق 

ـــــاطاتهم الل ـ ـ ـــــاط من طرف المعلمين خالل تقديم نشــ ـ ـ ـــــر فقط على نشــ ـ ـ غوية ولم تقتصــ
 3اإلمالء.

وفي ظل هذا يمكننا أن نلخص إلى أن كيفية تدريس اإلمالء اختلفت كثيرا  بين 
ـــــعى المعلم  ـ القديم والحديث اختالفا  كبيرا فبعد أن كان تدريس اإلمالء مجرد هدف يســ
لتحقيقه، وكان موضـــوعه يتســـم بجفاف وجمود َل يســـتثير المتعلمين خٍل من كل ماله 

قدم طابع الصعوبة والغرابة والتعجيز، لكن مع تعالقة باإلبداع واَلكتشاف يغلب عليه 
ــــه  الزمن تغير مفهوم تدريس اإلمالء إلى ما هو أحســـــن وانبثقت طرائق جديدة لتدريســ
أضفت عليه عنصر الجدة وأولته اهتمام كبير من حيث تدريسه فتراوحت بين الطريقة 

تابة الحروف ك الوقائية التي تؤكد على المعرفة المســبقة للمتعلم وضــرورة التدرب على

                                                                 
 هو التلميذ الذي يكلف بمراقبة التلميذ في القسم 1
 (بتصرفل 280ص: مرجع سابق،  األخطاء النحوية والصرفية واإلمالئية، :فهد خليل 2
 (بتصرفل 336ص: مرجع سابق،  تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق، :شحاتهحسن  3
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والكلمات، والطريقة الســـــمعية الشـــــفوية تركز على أســـــس التهجي الصـــــحيح (العين، 
ـــــيدنا والتي تعتمد بدورها على مفاهيم ومبادئ  ـ ـ ـ ـ ـــــافة إلى طريقة سـ ـ ـ ـ ـ األذن، اليدل، إضــ
نظريات علم النفس التربوي الحديث من خالل تبانيها لألســــاســــين من أســــس النظرية 

ـــــة والمتمثلين في ـــــلوكية خاصــ مبدأ الثواب والعقاب ، وفي مجمل القول نقول بأن  الســ
 الطريقة في تدريس اإلمالء هي الطريقة األنجع واألكثر فاعلية من الطريقة القديمة. 

أما بخصــوص األســاليب فهناك ثالث أســاليب حديثة ناجعة في تدريس اإلمالء 
 وهي كاآلتي:  

 أسلوب االستذكار.-1
المدرسـة أو في المنزل، وفي اليوم التالي  يعتمد على اسـتذكار قطعة إمالئية في

ـــــاف  ـ ـ ـــــلوب هو اكتشــ ـ ـ ـــــاس هذا األســ ـ ـ تختبر درجة إجادة التلميذ للتحرير والكتابة. وأســ
 1الكلمات.
 :أسلوب االختبار -2

ــــلوب أوَل  إمالء الكلمـات أو القطعـة على التالميـذ، ثم تعلم  ـ ـ ـ ـ ـ ويتم في هـذا األسـ
 قوائم بـأخطـاء التالميـذ، ثم يتـدربوتحـدد الكلمـات التي وقع فيهـا الخطـأ بعـد أن تُعـد 

 عليها التالميذ في البيت وتملى عليهم في اليوم التالي.

 أسلوب التعلم الّذاتي:-3
ـــلوب وفق خمس خطوات بحيث تبدأ بنطق الكلمة ومعرفة معناها  ويتم هذا األســ
ـــــتخدام الكلمة في جملة مفيدة، تخيل الكلمة ونطقها وتهج  ـ ـ ـ ـ ونظر لكيفية كتابتها، واسـ

تقانها. الكلمة  2وتذكرها ثم كتابة الكلمة وا 
فهذه األســــاليب الثالثة ســــاعدت كثيرُا المعلمين في تقديم دروس اإلمالء بشــــكل 
ــليم وواضــــح وانعكســــت بإيجاب على مردودهم التعلمي فكانت نتائج اســــتخدام هذه  ســ

 األساليب جّد مميزة وجّيدة.
                                                                 

 (بتصرفل 279ص:مرجع سابق،  األخطاء النحوية والصرفية واإلمالئية، :فهد خليل زايد 1
 .280المرجع نفسه، ص:  2



 الفصل األّول                                                       الفصل الّنظري 

 
41 

 

 المطلب الثالث: طرائق تصحيح اإلمالء -2-3
ـــــحيح  ـ ـــــين وتطوير تدريس اللغة تعد عملية تصــ ـ ـــــر هام في تحســ ـ اإلمالء عنصــ

العربية بشـكل عام، والكتابة اإلمالئية بشـكل خاص، إذ َلبد على المعلم الوقوف على 
طبيعة األخطاء اإلمالئية الشـائعة عند التالميذ والتعرف على أسـبابها، ثم العمل على 

الء حيح اإلمتصــحيحها وضــبطها وفي هذا الصــدد نذكر ثالث طرق معتمدة في تصــ
 وهي على النحو اآلتي:

 تصحيح التلميذ قطعة اإلمالء بنفسه: -1

ــــــح على  ـ ـ ـ ويتم ذلك بأن يعرض المعلم على التالميذ القطعة مكتوبة بخط واضـ
اللوح، أو قطعة كرتون مقوى أو يطلب منهم فتح الكتب، إذا كانت مأخوذة من دروس 

ه، كتبوه ليعرف كل تلميذ خطأ المطالعة، ثم يطلب منهم قراءة القطعة وموازنتها بما
ويضــــع خطا  تحته ويكتب الصــــواب فوقه أو يكرر الصــــواب أســــفل القطعة، أو على 

 1الصفحة المقابلة الفارغة.

 تمتاز هذه الطريقة بــ: 
 إكساب التالميذ دقة المالحظة والثقة بأنفسهم. -
تعويدهم على الصدق واألمانة وتقدير المسؤولية والشجاعة في اَلعتراف  -

 الخطأ.ب
 ويؤخذ عليها: 

 عجز التالميذ على كشف األخطاء التي يقعون فيها بأنفسهم. -

                                                                 
دار  ا(،األساسية العلي أصول تدريس اللغة العربية بين النظرية والممارسة )المرحلة :عبد الفتاح حسن البجة 1

 .195ص:  دت، ،1الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، ط
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ــذ إلى الغش حتى َل يظهر أمــام زمالئهم بمظهر  - لجوؤهم بعض التالمي
 1الضعف والتخلف.

 تبادل دفاتر اإلمالء:-2
ليقوم هذا  2ويتم في هذه الطريقة تبادل التالميذ دفاترهم أو يوزع المعلم الدفاتر

الزميل بالنظر إلى القطعة، ســواء عن اللوح أو الكتاب وبوضــع خطوط تحت الكلمات 
 الخطأ، ثم تعاد الدفاتر إلى أصحابها ليعرف كل واحد منهم أخطاءه ثم يصححها.

 تمتاز هذه الطريقة بــ:

ــــــالح أخطاء اآلخرين مما يزيد في خبرتهم  - فيها تدريب وتمرين على إصــ
 وثقتهم 

 ر من مظاهر الثقة بين التالميذ.فيها مظه -

 فيها مساعدة التالميذ لمعلمهم. -
 ويؤخذ عليها: 

أّن التالميذ في بعض األحيان تنقصــهم الدقة والمالحظة، فيفوتهم الكثير  -
 3من األخطاء.

 أّن بعض الّتالميذ قد يشعرون بعدم ثقة المعلم بهم.  -

 م.عند زمالئهأّن بعض الّتالميذ قد يلجؤون إلى افتعال بعض األخطاء  -

                                                                 
فعالية برنامج مقترح في عالج صعوبات تعلم اإلمالء لدى طلبة الصف السابع : جمال رشاد الفقعاوي 1

رسلة مكملة لحصول على درجة الماجستير في قسم المناهج طرائق التدريس  األساسي في محافظة خان يونس،
 (بتصرفل.70، ص 2009بكلية التربية، جامعية اإلسالمية، غزة ،

 115ص: مرجع سابق،  أساليب تدريس اللغة العربية بين المهارة والصعوبة، :فهد خليل زايد 2
رجع م النظرية والممارسة )المرحلة األساسية العليا(،أصول تدريس العربية بين  :عبد الفتاح حسن البجة 3

 196ص:سابق، 
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ـــــحيح  ـ ـ ـ ويمكن التّغلب على هذه العيوب بأن يكون المعلم حازما ، وأن يراجع تصــ
 1بعض الدفاتر في كل مرة.

 ويتم ذلك بطرقتين  تصحيح المعلم: -3
ـــــحيح  -أ ـــــف: حيث يقوم المعلم بتصــ ـــــحيح المعلم دفتر التلميذ داخل الصــ تصــ

حا  له ي صـــواب ف كراس التلميذ أمامه، مشـــيرا  لما وقع فيه من أخطاء موضـــّ
أقرب وقتن ويســـتحســـن ان يكون أثناء التصـــحيح ليســـهل التمييز بينه وبين 
الخطأ من قبل التلميذ نفسه، على أن ُيْشغل المعلم بقية التالميذ بعمل مفيد، 

 2كالقراءة الّصامتة أو تحسين الخط مثال .
ــــــف: بحيث يجمع المعلم  -ب ـ ـ ـ ـــــحيح المعلم دفاتر التالميذ خارج الصـ ـ ـ ـ ـ تصـ

َلنتهاء من اإلمالء ويشغل بقية الحّصة بما يفيد التالميذ، ثم الكراسات بعد ا
ــــعا  خطا  بالقلم  ــــحيحها واضــ ــــل ن وينفرد بتصــ ــــاتهم خارج الفصــ يحمل كراســ
ـــــة الجديدة  ـــــواب فوقه. وفي بداية الحصـ األحمر تحت الخطأ وَل يكتب الصـ
واب لألخطاء التي وقعوا  يوّزع الكراســـات على التالميذ، ويكّلفهم بكتابة الصـــّ

 3فيها في الصفحة المقابلة ويكّرروه مرات عدة.
ـــــحيح التلميذ دفتره  ـ ـ ـ ـ ـــــحيح اإلمالء ثالث طرق مختلفة تتمثل في تصـ ـ ـ ـ ـ إذن لتصـ
بنفســــه، وتصــــحيح التالميذ دفاتر بعضــــهم ، وتصــــحيح المعلم لدفاتر التالميذ ويكون 
بنوعين داخل الصـــف وخارج الصـــف، وكل هذه الطرق لها إيجابيات وعليها ســـلبيات 

ـــــبة  ن وفي ـ ـــــحيح المعلم لدفاتر التالميذ هي الطريقة الجيدة والمناســ ـ نظرنا طريقة تصــ
بحيث أن للمعلم القدرة واألولوية في معرفة األخطاء اإلمالئية التي وقع فيها التالميذ 
ـــــيء في ـ ـــــرة بعض الشـ ـ ــــويبها بخالف الطرقتين األولى والثانية التي تكون قاصـ ـ ـ  وتصـ

                                                                 
 197، ص: السابقالمرجع  1
ة ي، دار التوفيقم ـ كمال بشر محمود كامل الناقه الكافي في قواعد اإلمالء والكتابة، :أيمن أمين عبد الغني 2

 27، ص: 2013، القاهرة دـ ط، للتراث للطبع والنشر والتوزيع
 .25سه، ص: المرجع نف 3
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ــــاف أخطاءهم وذلك راجع إلى معرفته ــــحيح من اكتشــ م الجزئية  لقواعد اإلمالء والتصــ
 جهة أخرى. 
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 .ف اإلمالئي مواضعه أسبابه وعالجهالمبحث الثالث: الضع (3
 الضعف اإلمالئي  مواضعالمطلب األول:  -3-1

ــــــكالت اللغوية المهمة التي تواجه المتعلمين  ـ ـ ــــــعف اإلمالئي من المشـ ـ ـ يعد الضـ
ليسـت خفية، ولذلك نرى شـكوى معلمين مسـتمرة وخاصـة الناشـئين منهم، وهي مشـكلة 

ـــــم  ـــــعوبات الرســ ـــــيوع األخطاء اإلمالئية والتي يحتاج عالجها التعرف على صـ من شـ
اإلمالئي بغية مواجهتها والعمل على تذليلها وتيســـير اإلمالء صـــيانة لمجهود ضـــائع 

 1في تعلم القراءة والكتابة.
عوبة كبير فمنه تنشـــأ صـــفالضـــعف اإلمالئي له انعكاســـات على التلميذ بشـــكل 

تعلم اللغة وقواعدها وهو لم يتوقف عند تالميذ المرحلة اَلبتدائية بل تعداه إلى كتابات 
ــا الوقوف على هــذه الظــاهرة  ــانوي ممــا وجــب علين ــــــط والث ـ ـ ـ ــذ المرحلتين المتوسـ تالمي

 والكشف عن مواضعها وأسبابها وطرق عالجها.
تؤكد كثير من الدراسـات واألبحاث العلمية أن أبرز مواضـع الضـعف اإلمالئي  

 قد تركزت فيما يلي:
 الهمزة في وسط الكلمة: -1

تألمون فيكتبها  -فجأة   هـ  -مسألة   د -فؤاد    ج -عباءة      ب  -مثل: ا
 التلميذ على الشكل التالي

 تؤلمون -ة    هفجؤ -مسئلة   د-فئاد       ج-عبأة        ب-أ      

 الهمزة في آخر الكلمة-2
ـــــ  -القارئ   د -تباطؤ    ج -بيداء        ب -مثل : أ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ينبئ    -امرؤ  هـ

 فيكتبها التلميذ على الشكل التالي:   
   ينبئي                                                      -امروء   هـ  -القاري   د -تباطوء    ج -بيدأ          ب -أ

                                                                 
مؤسسة حروس الدولية لنشر والتوزيع،  فنون وقواعد الكتابة العربية اإلمالء والخط العربي، :محمد ُرطيل 1

 (بتصرفل 11، ص: 2013اَلسكندرية، د ـ ط، 
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 همزة الوصل:-3
ـــتراك     ج -اختبار    ب -مثل : أ ـــــ  -التحق    د -اشــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــتخراج   هـ  -اســ

 استقبال  يكتبها التلميذ بالشكل التالي: 
ـــــ  -إلتحق    د -إشـــتراك      ج -إختبار      ب -أ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  -إســـتخراج   هـ

 إستقبال 
 همزة القطع:-4

ـــــ    إلمام    -أحمد      د -أسماء      ج -إعراب    ب -مثل   أ ـ إزالة    -هـ
 يكتبها التلميذ بالشكل التالي: 

 1ازالة. -المام   -احمد     د -اسماء   ج -اعراب   ب –أ       
 التاء المفتوحة والتاء المربوطة:-5

 التاء المربوطة مثل الكلمات التالية:  -أ
قناة  يكتبها  -ملقاة     هــــ  -مراعاة    د -جباة     ج -غزاة      ب -أ
 الشكل التالي :                           التلميذ ب
 قنات  -ملقات   هـ  -مراعات   د -جبات    ج -غزات    ب -أ

 التاء المفتوحة: مثل الكلمات التالية: -ب
ـــــ  -اموات      د -بيوت        ج -مؤمنات    ب-أ ـ ـ ـ صفات   -عالمات   هـ

 يكتبها التلميذ بالشكل التالي

 صفاة   -عالماة    هـ  -أمواة       د -ج   بيوة      -مؤمناة    ب-أ   
 عدم كتابة النقط على التاء المربوطة:-6

                                                                 
م تق خيرية بنت ابراهي ،أساليب عملية لعالج األخطاء اإلمالئية عند الصغار والكبار :راشد بن محمد شعالن 1

سان لك فهد الوطنية مكتبة لفهرسة مكتبة م عبد هللا بن علي شالل،تر السقاف سالمة بن عبد هللا الهمش، 
 .73، ص1428، 1ط ،العرب، الرياض
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ـــــ  -ورقة     د -مدرســة    ج -فاطمة    ب -مثل: أ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ إجازة   -صــفحة    هـ
 يكتبها التلميذ بالشكل التالي:

 إجازه  -صفحه      هـ -ورقه      د -مدرسه    ج -فاطمة    ب -أ
 وضع النقط فوق الهاء:-7

 زوجته   يكتبها التلميذ بالشكل التالي : -نوعه    ب -مثل:  أ
 زوجتة    -نوعة     ب -أ
 ال الشمسية وال القمرية:-8

ـــــ  -السمع     د -النهار    ج -الشمس    ب -مثل:  أ ـ ـ ـ الرعاية    -التاء    هـ
 يكتبها التلميذ بالشكل التالي  : 

ـــــ ا -اسمع       د -انهار     ج -اشمس     ب -أ ـ ــ ارعاية    -تاء     هـ
 ويكون خطأ التلميذ بأن يكتب 

  1الكلمة بدون َلم أي أّنه يهمل َلم التعريف (الل

 حذف همزة الوصل:-9
 عبد هللا ابن عباس يكتبها التلميذ بالشكل التالي:  -مثل: كلمة (ابنل  

  2عبد هللا بن عباس-                   

 األلف المتطرفة: -10
ــــ  -نما   د -دنا   ج -العصا   ب -ل: أترسم األلف قائمة مث كسا  -رجا   هـ

 يكتبها التلمييذ بالشكل التالي:        
 كسى -رجى  هـ  -نمى  د -دنى   ج -العصى    ب -أ   

                                                                 
 74راشد محمد الشعالن، مرجع سابق، ص:  1
 صمرجع سابق، ، التعليم العامحسن جعفر الخليفة، طرق تدريس اللغة العربية في  :جاسم محمود الحسون  2

179. 
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 إغفال األلف الفارقة: -11
 لم يذهبوا   يكتبها التلميذ بالشكل التالي: -ذهبوا    ب -مثل   أ

 لم يذهبو  -ذهبو      ب -أ
 التاء مربوطة المنونة ) تن ( :كتابة   -12

 تفاحٌة   يكتبها التلميذ بالشكل التالي : -كتابٌة      ب -مثل:   أ
 تفاحتن  -كتابتن       ب -أ

 كتابة الكسرة ياء والضمة واو:  -13

 يشرُب   يكتبها التلميذ بالشكل التالي : -من الكتاِب   ب -مثل :   أ
   1يشربو -من الكتابي      ب-أ       

 وضع األلف زائدة في بعض الكلمات التي تحذف  منها : -14
 هؤَلء   يكتبها التلميذ بالشكل التالي :-ذلك     ج -هذا         ب -مثل:   أ

   2هاؤَلء -ذالك      ج -هاذا        ب -أ

 الخلط بين الحروف المتشابهة رسمًا أو صوتًا: -15
ظالم   هـ -عظم   د -نظر   ج -ظاهر   ب-مثل كلمات بها حرف الظاء: أ

 ظلم  يكتبها التلميذ بالشكل التالي:                        -
 ضلم  -ضالم   هـ  -عضم   د -نضر   ج -ضاهر   ب -أ  

 ضرورة   -أو كلمات بها حرف الضاد مثل: أ

 بغضاء   -محاضرة  هـ  -رفض   د -عوض   ج-ب 
 كتبها التلميذ بالشكل التالي :     ي

                                                                 
 .24ص: مرجع سابق،  قواعد اإلمالء والترقيم، :مي يوسف أبو زيدسا 1
 .25، ص: سابقال المرجع 2
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                            1محاظرة     هـ بغظاء-رفظ    د -عوظ     ج -ظرورة     ب -أ
وهذا الخلط ناتج من عدم إخراج الحرف من مخرجه الصــــحيح، فمخرج الضــــاد 
الصــحيح هو إحدى حافتي اللســان مما يلي األضــراس العليا، ومخرج الظاء الصــحيح 

 من طرف اللسان من أطراف الثنايا العليا. هو
 وهناك كلمات يخطئ فيها التلميذ تشابه المخرج:

 غريق    -استطالع        ج -صابر     ب -مثل:   أ
 يكتبها التلميذ بالشكل التالي :  

    2قريق -اصتطالع       ج -سابر       ب -أ
 عدم كتابة الشدة: -16

 عنى الكلمة مثل:وخصوصا في الحاَلت التي تغّير م

 فاّلح    -مّد   ج -بّشر   ب -أ 
 يكتبها التلميذ بالشكل التالي:                                               

 فالح -مد    ج -بشر   ب -أ   

 أخطاء عالمات الترقيم: -17
 3إما بعدم كتابتها، أو كتابتها بشكل خاطئ.

 بكثرة. وهذه مجمل األخطاء التي يقع فيها التلميذ
 

 
 

                                                                 
 76مرجع سابق، ص:  أساليب عملية لعالج األخطاء اإلمالئية عند الصغار والكبار، :راشد بن محمد شعالن 1
 .77المرجع نفسه، ص:  2
 .164، ص0052مصر، دط، ، دار المعرفة الجامعّية ،العربّية طرق تدريس اللغةزكريا إسماعيل:  3
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 المطلب الثاني: أسباب الضعف اإلمالئي -3-2
مما َل شــــك فيه أن الضــــعف اإلمالئي لم يأتي من العدم بل كان بســــبب تراكم 
مجموعة من العوامل سـاهمت بشـكل كبير في ذيوعه وانتشـاره بين التالميذ ولعل أبرز 

 تلك األسباب تتمثل في: 

 أسباب ترجع إلى التلميذ نفسه:                                                                                             -1
 يمكن تقسيم األسباب المتعلقة بالتلميذ إلى أربعة عوامل:

 العامل السيكولوجي  .أ

ـــــتق ـ ـ ـ ـ ــــــل وعدم اَلسـ ـ ـ ـ ـ ر رايتمثل في الخوف والتردد وعدم الثقة والخوف من الفشـ
اَلنفعالي، وهذه األمور ناجمة عن ظروف التلميذ اَلجتماعية ووضـــعه التعلمي داخل 
ـــبة لزمالئه  ـــنه بالنســ ـــغر ســ ـــل الذي له األثر الكبير في خجل التلميذ بســـــب صــ الفصــ
ــذ معين  ــاك بعض المعلمين يتجنى على تلمي ــه ألن هن ــة المعلمين ل األخرين، ومعــامل

ـــق به التهم المخت ـــول، ويلصــ ـــفه بالكســ هذه لفة وقد يقنع باقي المعلمين األخرين بويصــ
ـــــامل في المواد المختلفة مما يؤدي إلى  ـ ـ ـــــور الشـ ـ ـ الفكرة، فيحس التلميذ بالعجز والقصـ

  1تخلفه وضعفه في نشاط اإلمالء.
 العوامل الفسيولوجية )الجسمية(:  .ب

ـــــطفى فهمي نقال  عن  ـ ـ ــــها مصـ ـ ـ ـ ــــنفها إلى  شتتتتتتتتونيليلخصـ ـ ـ ـ اإلنجليزي الذي يصـ
 مجموعات:

 لتذكر:ضعف ا-1-ب 

                                                                 
، ص: 1983، 2المملكة العربية السعودية، ط ،وقافألارة اوز  التخلف اإلمالئي، :نوال عبد المنعم القاضي 1

04. 
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فالتلميذ في هذه الحالة َل يملك قدرة المالحظة وَل يســتطيع التمييز بين الكلمات 
 وتذكر مواضيع المواد في مجموعة بصرية.

 ضعف اإلبصار:-2-ب
ـــــتبدال حرف بحرف آخر أو عكس الكلمات  ـ ـ ـ ـ ــــــعف إلى اسـ ـ ـ ـ قد يؤدي هذا الضـ

ن الصورة يهملو  القصيرة أو اَلختالط البصري، ويدخل ضمن هذه الفئة األطفال الذين
ا   ــــ ــــماعية تعويضـ البصـــــرية للكلمات ألنهم يعتمدون قبل كل شـــــيء على ذاكرتهم السـ

 1لضعف بصرهم.

 ضعف التحليل السمعي:-3-ب
ـــــمعي والتجميع، وهذا يقلل من المهارة الكتابية  ـ ـ ـ ـ ــــــعف قوى التحليل السـ ـ ـ ـ أي ضـ
ومصدر ذلك نفسي بالدرجة األولى، والتلميذ الذي يعاني من ضعف التحليل السمعي 
يجد صعوبة في التمييز بين صور األصوات المتشابه وكلما كانت كلمتان متشابهتان 

 2لكتابة.نطقا كلما زاد تعرض هؤَلء األطفال للخطأ في ا
 نقص القدرة على الكالم:-4-ب

هذا العامل له تأثير كبير على الكتابة خاصة إذا كان مصدره نقص في التمييز 
الســمعي بين أصــوات الكالم، ويدخل ضــمن هذا النطق الخطأ فهناك أدلة كثيرة تثبت 

ا ذأن النطق الخطأ كثيرا ما يكون هو الســبب الفعال للخطأ في الكتابة وقد لوحظ أنه إ
ــــليم فإنه يخطئ في الكتابة باســـــتمرار، وتصـــــبح  نطق الطفل باســـــتمرار نطقا غير سـ

 3طبيعة أخطائه الكتابية تحمل سمات مشابهة ألخطاء الكالمية.

 إهمال التلميذ وتقصيره الذاتي:-5-ب
بمعنى ميله إلى النظام والتنظيم من جهة، وعدم اهتمامه واكتراثه بالدروس من 

ـــــميه التربويين عدم وجود جهة أخرى، وقد يرجع ذ لك إلى عدم وجود حافز أو كما يســ

                                                                 
 .10المرجع نفسه، ص 1
 .10، ص: السابقالمرجع  2
 11المرجع نفسه، ص: 3



 الفصل األّول                                                       الفصل الّنظري 

 
52 

 

ـــــتجابة من المكافأة يفقدها أهميتها وقوتها عند  ـ الهدف من التعلم، فخلو األداء أو اَلســ
المتعلم، فالحافز هو المكافأة ســــواء كانت مادية أو معنوية أمرين مهمين لتعلم الكتابة 

 1والهجاء.
ـــــبب في وهذه العوامل المذكورة التي جعلت  ـ ـ ـ ـــــر وســ ـ ـ ـ من التلميذ أن يكون عنصــ

 تخلفه وضعفه في نشاط اإلمالء. 

 أسباب ترجع إلى المعلم: -2
 تتمثل في:

 عدم تنويع في طرق التدريس.  -
عدم اهتمام عدد من مدرسـي اللغة العربية بتصـحيح األخطاء اللغوية التي يقع  -

 فيها التالميذ. 

ة العربية وذلك ألن ضـــــعف مســـــتوى األكاديمي والتربوي لعدد من معلمي اللغ -
معظم من يلتحقون بقسـم اللغة العربية في معاهد المعلمين والمعلمات هم ممن 

 لم تقبلهم األقسام األخرى.

خوف بعض المعلمين من زيارات المشـــرفين التربويين والعمل على إرضـــاءهم  -
 أفقد المعلم أهم شـــيئ في العملية التعلمية وهو إبداع المعلم وابتكاراته بل وأعدم
مصــداقية لدى البعض وأهمل التلميذ وســط هذه اَلضــطرابات وضــعف مســتواه 

 التعلمي ومنه نشاط اإلمالء. 
عدم قدرة البعض على تحديد المهارات المفقودة إمالئيا  وفقدان الصبر والمثابر  -

 في حل مشاكل التلميذ.
 2عدم استخدام الوسائل التعلمية البصرية في تدريس قواعد اللغة العربية. -

                                                                 
 165ص: مرجع سابق، طرق تدريس اللغة العربية،  :زكريا إسماعيل 1
مجلة دراسات التربوية، العدد السابع األخطاء اإلمالئية أسبابها وطرائق عالجها،  :فردوس إسماعيل عواد 2

 228، ص: 2012، عشر كانون الثاني
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 عض المعلمين غير ملمين بقواعد الكتابة الصحيحة.ب -
ــــنون إخراج الحروف من  - ـ ـ ـ ـ ـ ــديهم عيوب في النطق، وَل يحسـ بعض المعلمين ل

 1مخارجها.
 أسباب ترجع إلى طريقة التدريس: .3

ـــــهم  ـ ـ ـ ـ كثير من المعلمين لـديـه مفهوم خـاطئ من غرض تـدريس اإلمالء، فبعضـ
ـــــها ـ وع على أنها فرع َل يرتبط بفر  يدرس اإلمالء كغاية في حد ذاتها، بمعنى أن يدرسـ

ـــــب فقط على  ـ ـ ـ ـ ـ ــدريس اإلمالء ينصــ اللغــة األخرى، وآخرون يظنون أن الغرض من ت
ـــــات خاطئة يقوم بها المعلمين  ـ ــــعبة إمالئيا ، وفوق هذا كله ثمة ممارسـ ـ ـ المفردات الصـ
ــــــحيح األغالط التي يرتكبها التالميذ  ـ ـ تعزز ما يقع فيه التالميذ من أخطاء، كعدم تصـ

م مشاركة التالميذ المعلم في تصحيح األخطاء وعدم مراعاة النطق السليم مباشرة وعد
 2وبخاصة في نطق الممدود والحركات.

 أسباب ترجع إلى قطعة اإلمالء:  .4

أن تكون أعلى من مستوى التالميذ فكرة  وأسلوبا ، أو تكثر فيها الكلمات الصعبة 
 المقررة، أو تكون القطعة أطولأو الكلمات التي تشذ في رسمها عن القاعدة األصلية 

 3مما يجب فيضطر المملي إلى العجلة واإلسراع في النطق.

 أسباب ترجع إلى المنهاج أو المقرر الدراسي: .5
كبر حجم وصــعوبة المنهاج الدراســي مع خفض عدد الحصــص المقررة لمادة  -

 اللغة العربية.
ــــويق وا عمال الفكر - ــــر اإلثارة والتشــ ن المنهاج كان أي أ 4افتقار المنهاج لعنصــ

 روتني مجرد

                                                                 
 152ص: مرجع سابق،  تدريس اللغة العربية في ضوء الكفايات األدائية، :محسن علي عطية 1
 .165ص: مرجع سابق،  اللغة العربية وآدابها،أساليب تدريس مهارات  :عبد الفتاح حسن البجة 2
 22ص: مرجع سابق،  اإلمالء والترقيم في الكتابة العربية، :عبد العليم إبراهيم 3
 299ص: مرجع سابق،  األخطاء اإلمالئية أسبابها وطرائق عالجها، :فردوس إسماعيل عواد 4
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 أسباب ترجع إلى خصائص اللغة المكتوبة: .6
تتمثـــل في اختالف المكتوب عن المنطوق وهو مـــا يتجلّى في حـــذف بعض 
ــــماوات" وفي زيادة بعض  ـ ـ ـ ـ ـ الحروف المنطوق بها من الكتابة مثل الكلمات "هذا، السـ

ـــــم وال   1الحروف في الكتابة دون النطق بها مثل "مائة، أوَلت، عمرو" ـ ـ ـ ـ تعدد في رســ
صــــور بعض الحروف مثل " أ، ئ، ؤ" وأيضــــا في وصــــل الحرف وفصــــله واَلرتباط 

إضـافة إلى خلط بين الحروف المتشـابهة في الصـورة أو الرســم  2علوم اللغة فيما بينها
   3مما يؤدي إلى فشو اَلغالط اللغوية الشائعة بأنواعها اإلمالئية والنحوية والصرفية.

ضــعف اإلمالئي مما ســبق أن الضــعف اإلمالئي الذي نســتنتج مما ســبق أن ال
يعانيه التالميذ في مختلف أطوار الدراسة لم ينشأ من العدم بل هو نتيجة لعدة عوامل 
وأســباب ســاهمت بشــكل كبير في ظهور وشــيوعه، وتعددت واختلفت هذه األخيرة بين 

ـــــاف ماله عالقة بطرفي عملية التدريس المعلم والمتعلم وكل ما يحيط بهما ـ ـ ـ ـ ة إلى إضــ
ــــة واللغة  المنهاج أو المقرر الدراســـــي وعوامل أخرى تتصـــــل بالقطعة اإلمالئية خاصـ

 المكتوبة عامة.

 
 

 
 

 
 

 

                                                                 
، 2014، 1، الكويت، طاألوقاف والشؤون اإلسالميةوزارة  دليل قواعد اإلمالء ومهاراتها، :يحيى مير عليم 1

 (بتصرفل29ص: 
 (بتصرفل30المرجع نفسه، ص:  2
 (بتصرفل31، ص: جع نفسهالمر  3
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 المطلب الثالث: عالج الضعف اإلمالئي: -3-3
هناك العديد من األبحاث التي درســت ظاهرة التخلف اإلمالئي أســبابه ومظاهره 

 جانبين هامين:  وطرق عالجه، وخالصة هذه األبحاث أنها ركزت على
 الجانب األول: يمكن تسميته بالعالج النظري  -

 الجانب الثاني: يمكن تسميته بالعالج العلمي  -
 العالج النظري: .أ

نقصد بالعالج النظري هو مجموعة التوصيات التي يوصي بها الباحث وَل يلجأ 
ثارت أإلى اختبارها أو التأكيد من صــــحتها بل يســــتنبطها من بحث أجراه أو مالحظة 

   1اهتمامه، أو نتيجة قراءة مختلفة حول الظاهرة أو الموضوع.
 العالج العلمي: .ب

ويقصـــد به القيام بتجربة ما، تركز على ســـبب من أســـباب ضـــعف التالميذ في 
اإلمالء، كـاقتراح طريقـة جـديـدة في التـدريس مثال والقيـام بتطبيقهـا والخروج بـالنتـائج 

ة علمين على أفضل طرق التدريس ثم القيام بدراسالمطلوبة أو القيام بتدريب بعض الم
   2أثر عامل التدريس على تقدم التلميذ إمالئيا.

ـــــل إلى نقطة مهمة وتتمثل في أن العالج النظري يركز على ما هو  ـ ـ ـ ـ وبهذا نصـ
مجرد غير مجرب أكثر بخالف العالج العلمي الذي بدوره يركز على تطبيق وتمثيل 

 ائج. على أرض الواقع للحصول على نت

  
 أساليب وطرق عالج الضعف اإلمالئي: .ث

ــــــعف اإلمالئي يحتـاج إلى نوعين من العالج  ـ ـ ـ ــــابقـا أن الضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بعـد أن ذكرنـا سـ
والمتمثلين في العالج النظري والعالج العلمي هـذا على وجـه العموم، أمـا على وجـه 

                                                                 
 243ص:  دت، ، 1مؤسسة الرسالة ، بيروت ط تعديل السلوك الصفي، :عصام جدوع 1
 167ص: مرجع سابق،  طرق تدريس اللغة العربية،، زكريا إسماعيل 2
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الخصــــوص فهناك عدة أســــاليب وطرق معتمدة للحد من هذه الظاهرة وتقليلها وتكمن 
 لي: فيما ي

 كثرة التدريب الممارسة:-1
من أهم أســاليب عالج األخطاء كثرة التدريبات والنشــاطات اإلمالئية، واَلهتمام 
ـــــة التلميذ للتدريب بكل أبعاده وأنواعـه  ـ ـ ـ ـ ـ بالجوانب التطبيقية والتنويع فيها، إن ممارسـ

  1يجعل المهارة راسخة في ذهنه ثابتة معه في كل كتاباته.
 الجمع واالقتناء:-2

هذا األســــلوب تكليف التلميذ بأن يجمع بطاقة خاصــــة به مجموعة من  وأســــاس
ـــــر كلمات تكتب  الكلمات تتركز حول مهارة التي يخطئ فيها مثال ذلك أن يجمع عشـ
ـــــر كلمـات تنتهي بتـاء مربوطـة، أو الجمع  ـ ـ ـ ـ فيهـا الهمزة المتطرفـة على الواو، أو عشـ

 أو قصة من المكتبة. يكون من أي مصدر من كتاب العلوم مثال أو صحيفة أو مجلة
 كتابة المهارة التي يخطئ فيها التلميذ على أوراق كبيرة: -3

ـــــلوب أن يقوم المعلم بكتابة المهارة التي يخطئ فيها التالميذ  ـــــاس هذا األسـ وأسـ
ـــــل وممرات  –لؤلٌؤ  -مثل: (تكافؤٌ  ـ ـ تباطٌؤل وتكون كل كلمة في َلفتة وتعلق في الفصـ

لمعلم أن يغير هذه الكلمات أسبوعيا  ويمكن المدرسة ، وعلى جدار المقصف ويمكن ل
ابنه على عدة  2لولي األمر أن يسـتخدم هذا األسـلوب ويكتب المهارة التي يخطئ فيها

ـــار بعض  ـــه، ويخت ـــة ابن أوراق كبيرة وبخط كبير ويقوم بتعليق هـــذه األوراق في غرف
ـــــرير ويمكن ـ ـــــبة مثل: تعليقها على  خزانة المالبس مقابل الســ ـ عليقها ت األماكن المناســ

ـــــوف يقع نظر اَلبن كثيرا  على هذه  ــــلوب ســ ـ ــــلة األيدي، وبهذا األســ ـ على مرآة المغســ
 الكلمات ، مما يجعلها ترسخ في ذاكرته برسمها الصحيح.

                                                                 
، 1ط ،األردن ،اليازوري العلمية للنشر والتوزيعدار  تدريس اللغة العربية، استراتيجيات :الفتاح حمادخليل عبد  1

 20ص:  ،2016
ص: مرجع سابق،  أساليب عملية لعالج األخطاء اإلمالئية عند الصغار والكبار، :راشد بن محمد الشعالن 2

90 
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 عدم االكتفاء بإمالء قطعة في كل حصة:-4
تخصــص حصــص للشــرح والتوضــيح والتدريب على الكلمات مفردة حتى تُثبت 
ـــــي بـإعطـاء ثالث كلمـات تتركز حول مهـارة معينـة في بـدايـة  ـ ـ ـ ـ القـاعـدة، ونحن نوصـ
ثارة النقاش حولها، وا عطاء التالميذ الفرصــة لطرح األســئلة، حتى تُثبت هذه  الدرس، وا 

   1المهارة في أذهانهم.
 ت اإلمالئية:االستمرار في تعلم المهارا-5

ـــــها، وأثناء النصــــــوص التدريبية على  ذلك من خالل ربط دروس اإلمالء ببعضـ
ن كانت مهارات سبق تعلمها، ويتم التصويب  كل مهارة، يتم تصويب األخطاء حتى وا 
ـــــاركة التالميذ بل يجدر بالمعلم التركيز على مهارة اإلمالء وتنميتها في تتابع  ـ ـ ـ ـ بمشــ

ـــــتمرار في جميع المواد َلن  التدريب الذي يربط المواقف التعليمية بما يدور بحياة واســ
  2التلميذ يسهم في تنمية الوعي بما يدور حوله ويساعده على أن يكون أكثر إيجابية.

 حواس األربع:التدريب -6

ــــان، ومن المالحظ أن المعلم يغفــل كثيرا  عن  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد واللسـ وهي العين واألذن والي
ـــتما ـــتماعل، إن اَلســ ـــة األذن (اَلســ ع من أهم أســـــس تدريس اإلمالء فهو تدريب حاســ

ـــــوات الحروف ومخارجها كما أنه من أهم روافد لغة  ـــــدر األول للتفريق بين أصـ المصـ
ـــــيمـا في المرحلـة األوليـة، ويمكن للمعلم أن يـدرب تالميـذه على مهـارة  ـ ـ ـ ـ التلميـذ، وَلسـ

                                                                   3اَلستماع بأساليب كثيرة منها:

 أن يروي المعلم لتالميذه قصة مشوقة تتناسب مع أعمارهم، ثم يناقشهم فيها. -

                                                                 
 .91المرجع السابق، ص:  1
، 1عالم الكتب، القاهرة، ط المهارات اإلمالئية لتالميذ المرحلة االبتدائية،تنمية  :محمد رجب فضل هللا 2
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 الفصل األّول                                                       الفصل الّنظري 

 
58 

 

أن يسـمع التالميذ إلى مجموعة أصـوات الحيوانات واآلَلت على شـريط سـجل  -
 1أو عن طريق الحاسب اآللي ثم يسألهم عن هذه األصوات.

ـــــهم عن برنامج اإلذاعة  - ـ ـ ـ ـ ـــــأل المعلم تالميذه ويناقشـ ـ ـ ـ ـ ـــــباحية الذي أن يسـ ـ ـ ـ ـ الصـ
 سيستمعون إليه هذا األسبوع مثال، ويكتبون بعض الكلمات التي سمعوها.

 استخدام أسلوب التصحيح المناسب:-7

وقد أكدت الدراسـات العلمية أن أفضـل أسـاليب التصـحيح، هو أسـلوب تصـحيح 
ــــاف  ــــاركون في اكتشــ المعلم أمام التالميذ وتقديم التغذية الراجعة لهم فورا، وجعلهم يشــ

خطاء وأســـــباب الوقوع فيها وهذا األســـــلوب يزيد من تثبيت المهارة في ذهن التلميذ األ
  2بشكل كبير.

 التشبيه والحكايات القصيرة:-8

إّن اســـتخدام هذا األســـلوب باإلضـــافة إلى اســـتخدامه كعالج لألخطاء اإلمالئية 
ي ف يضـــفي على الدرس تشـــويقا ومتعة، يجعل المهارة َل تنســـى أبدا فالتلميذ وَلســـيما

المرحلة األولية تســـــتهويه القصـــــص والحكايات ويميل إليها كثيرا، مثل تشـــــبيه األلف 
بالعصا، والتاء المربوطة بالدائرة والهمزة المتوسطة على األلف بالعصفور الذي يسكن 

 أعلى الشجر وهكذا.

 الرسم والتلوين: -9
د كلمات بإعداإّن هذا األسلوب من األساليب الممتعة للتالميذ، وفيه يقوم المعلم 

تحوي مهارات إمالئية يخطئ فيها التالميذ يحدد إطاراتها ويكلف التالميذ بتلوينها من 
 الداخل، وهذا األسلوب يحببهم في الكتابة ويعالج أخطاءهم بشكل كبير.

 تخصيص كراسات للتالميذ الضعاف: -10
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ـــــل فيه  ع مويتم فيه إعطاء تدريبات أكثر، وأنشــــــطة إمالئية مركزة، ويتم التواصـ
ولي األمر، وتخصـص له جوائز من المعلم وولي األمر، لتشـجيع التلميذ وغرس الثقة 

 في نفسه ويمكن فيما بعد أن تسمى هذه الكراسة بكراسة التلميذ المميز. 
 تنويع طرق تدريس اإلمالء: -11

إن بقاء المعلم مادة اإلمالء على طريقة واحدة في تدريس موضــــــوعات اإلمالء 
ميذ، ويقلل دافعيتهم، ويصــبهم بالملل والســآمة ألن التلميذ في يضــعف من مســتوى التل

ـــــتعــداد، ويوجــد مجموعــة من  ـ ـ ـ ـ ــــــكالت تجعلــه أكثر اسـ ـ ـ ـ حــاجــة دائمــة إلى إثــارة مشـ
ثارة تفكيره، مثل  ــــاط المتلم وا  ـ ـ ــــتراتيجيات الحديثة في تدريس التي تعتمد على نشـ ـ ـ اَلسـ

لمفاهيم تفكير، خرائط االتعلم التعاوني، اَلســــتقصــــاء، لعبة األدوار، القبعات الســــت لل
  1وغيرها.

 البطاقات العالجّية: -12
ـــــائل التدريب الفردي، وطريقتها أن تعد بطاقات يكتب في كل   ـ ـ ـ ـ وهي من الوســ

ـــــع كلها لقاعدة إلمالئية معينة، مثل:  ـ ـ ـ ـ منها مجموعة كبيرة من الكلمات التي تخضـ
او، و بطاقات تشـــتمل على كلمات تنتهي بهمزة تكتب على الســـطر، أو على ألف، أو 

ــــــطهـا همزة على ألف، أو واو، أو يـاء، وكلمـات تنتهي بـألف  ـ ـ ـ أو يـاء، وكلمـات تتوسـ
 2تكتب ياء، وهكذا حتى تستوفي هذه البطاقات القواعد المشهورة في الهجاء.

 تحقيق مهارة القراءة: -13

إذ ن مهارة القراءة متطلب يجب أن يقوم المعلم بتنفيذه قبل أن يخطو المعلم أية 
ــــــعف التالميذ في خطوة في تعليم  ـ ـ ـ اإلمالء، فقد ثبت أن هناك ارتباطا وثيقا بين ضـ

اإلمالء، وضـــعفهم في القراءة ولعل أهم الصـــعوبات التي تفرض نفســـها على اإلمالء 
 هي:
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ـــــابهة لفظا ونطقا، ويمكن  - ـ ـ ـ ـ عدم قدرة بعض التلميذ على تمييز الحروف المتشــ
 علم. معالجة هذه الصعوبة بتكثيف التدريب، واستمرار من قبل الم

ـــــبع عند بعض التالميذ في أثناء متابعتهم المقروء، األمر  - ـ ـــــع اإلصـ ـ عادة وضـ
ـــــكلة يتأتى  ـ ـ ـ ـ الذي ينجم عنه البطء في الكتابة، ومن ثم فإن معالجة هذه المشـ

 ببذل مزيد من التدريبات المرتبطة بالتذكر البصري.

 التركيز على فهم الكلمات والجمل: -14
يذ يصعب عليه أن يتقن كتابة كلمة، أو وهذا أمر ضروري إذا ما عرفنا أن التلم

ـــــبح من مفردات معجمه اللغوي، ولم يتمكن من توظيفها في محادثته أو  ـ جملة لم تصـ
ـــــائه، ـ ـ ـ وبناء على هذا فإن المعلم مطالب بعدم إكثار من كتابة الكلمات لم يألفها  1إنشــ

  2التلميذ وَل تتفق مع متطلباته اليومية.

ي يحتاج إلى أساليب وطرق متعددة لعالجه وخالصة القول أّن الضعف اإلمالئ
نظرا ألهمية هذه المادة في تكوين قاعدة لغوية قوية ومتميزة ومعجم لغوي يمكنه من 
التواصل مع الغير بحرية وطالقة دون خوف أو تردد لذلك سارع التربويون والمعلمون 

 ا. في إيجاد وابتكار أفض الطرق والحلول الممكنة من هذه الظاهرة وتقليله
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 خاتمة الفصل:
وحوصـــلة الدراســـة النظرية تحيل إلى أن اإلمالء فرع من فروع اللغة العربية ومهارة من 
مهاراتها، له أهمية كبيرة في تنمية الذوق الكتابي والفني وتقوية األداء اللغوي لدى المتعلمين، 
كما أنه تدريب للحواس الخمس من حيث سرعة استوعاب والتنفيذ، وقد حاولنا في هذا الفصل 

 اإللمام بكل ما له صلة باإلمالء.
ــــنة ال ــــبة لتالميذ الســ ــــة بالنســ ولنا ثالثة ابتدائي بعد ذلك تنافذكرنا أهداف العامة والخاصــ

ـــــة وتفكير إلى أداء وتكامل  ـ المبادئ والمرتكزات التي يرتكز عليها اإلمالء من تدريب وممارســ
ـــافة إلى ذلك عرجنا على  ـــحيح إضــ ـــطة لغوية أخرى وتعلم قواعد وأليات اإلمالء الصــ مع أنشــ

ــــهلة  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــروط اختيار القطعة اإلمالئية المقدمة للتالميذ من أنها تكون سـ ـ ـ ـ ـ ـــــبة شـ ـ ـ ـ ـ متنوعة مناسـ
 لمستويات التلميذ الفكرية واللغوية وحتى الوجدانية.

ـــــتعماَل من قبل   ـ ـ ـ ـ ـــــهرها اسـ ـ ـ ـ ـ كما أننا أفردنا مبحث لألنواع اإلمالء التي أخذنا منها أشـ
المعلمين مع ذكر خطوات تدريس كل نوع ومزاياه ومآخذه، كما أننا وقفنا على طرائق تدريس 

 اإلمالء القديمة منها والحديثة.

ـــــ ـــــحيح اإلمالء األربعة المختلفة فيما بينها من إضـ افة إلى ذلك، تحدثنا عن طرائق تصـ
ــــــعف اإلمالئي عند التلميذ  ـ ــــــى ذكر أهم مواطن الضـ ـ حيث الماهية والتطبيق، كما أننا لم ننسـ

 أسبابه وطرق عالجه.
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 الفصل الثاني: الدراسة التطبيقية

 إجراءات البحث الميدانّية. -1
 أدوات البحث. -2
 تحليل النتائج. -3
 خالصة. -4
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بعد اَلنتهاء من الجانب النظري الذي حاولنا فيه اإللمام واإلحاطة بكل ما هو نظري 
لمادة اإلمالء من مفهوم وأهمية وأهداف إلى أنواع وطرائق تصحيح وتدريس لهذا األخير وأسباب 
ضعف وأساليب معالجة وما إلى ذلك... انتقلنا إلى الجانب الّتطبيقي الذي بدوره يوضح معالم 

البحث بشكل سليم ومتقن ومستقيم، وكان سبيلنا إلى ذلك تحليل النتائج المتحصل  وتفاصيل
عليها من إجابات المعلمين معتمدين في ذلك على أداة اَلستبيان وفيما يأتي شرح مفصل لهذا 

 الجانب. 
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 إجراءات البحث الميدانّية: -1

 عينة البحث: -أ

يار في الطور اَلبتدائي فقد تم اخت اإلمالءنظرا ألّن هدف الدراسة هو تقويم تدريس 
 أفراد عينة البحث من فئة أساتذة ذلك الطور.

 وصف العّينة: -ب

تكّونت عينة البحث من عشرة أساتذة وأستاذات من الطور اَلبتدائي، وقد تم اختيارهم 
 عشوائّيا من عّدة مؤسسات تعليمّية من وَليتي مستغانم والشلف.

 العينةيبّين مواصفات  1الجدول رقم 

 العّينة األسئلة 

 10 13 العدد

 %100  الّنسبة

 أدوات البحث: -2

وذلك  -الّسنة الثالثة أنموذجا–تّم تصميم استبيان خاص بتقويم طرائق تدريس اإلمالء 
بعد اَلطالع على العديد من المراجع المتخصصة التي اعتمدنا عليها في الفصل النظري وكذا 

األستاذ، فصممت اَلستبانة كما هو موّضح في الملحق رقم بعض الكتب المدرسّية، ودليل 
 ل.1(
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 تحليل النتائج:-3

يجابيات المنهاج الحالي لإلمالء؟ -  السؤال األّول: ما سلبيات وا 

 .01يبين نتائج السؤال  2الجدول رقم  -

الّسؤال 
 األّول

 نسبة اإلجابة اإليجابيات نسبة اإلجابة الّسلبيات

10 100% 4 40% 

: اّتفق جّل المعّلمين على أّن سلبيات المنهاج تتمثل في: ضيق الوقت َلستكمال الّتحليل -
تنفيذه وذلك باعتبار الحجم الساعي القليل جّدا المخصص لحّصة اإلمالء حيث 

يوما، إضافة إلى أنها ليست حصة يومية بل أسبوعية  15دقيقة في  45تخصص 
 مدمجة مع نشاط الصرف.  

ختلفت إجابات المعّلمين فيما بينهم حيث أن كّل معلم قّدم أما بخصوص اإليجابيات ا
 لنا على حسب وجهة نظره اإليجابيات اّلتي رآها في المنهاج الحالي لإلمالء وهي كاآلتي: 

 ربط فهم المنطوق باألصوات أثناء الكتابة.  -

 يجعل المادة اإلمالئية ذات معنى وقيمة من وجهة نظر المتعلمين. -

 ترابط حصص اإلمالء بحصص التعبير الكتابي.  -

 الكم الوفير من الكلمات الجديدة.  -

 اعتماد نص قراءة الوحدة في استنباط القاعدة.  -

 السؤال الّثاني: من أي مصدر تأخذ القطة اإلمالئية؟  -

 .02يبين نتائج السؤال  3الجدول رقم  -
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الّسؤال 
 الثّاني

 راءة والتحضير الذاتيكتاب الق التحضير الذاتي  كتاب القراءة

3 4 3 

30% 40% 30% 

يتضح لنا من خالل هذا أن مجهود المعلم في تكييف نشاط اإلمالء وتسهيله التحليل:   -
 للتالميذ بارز وذلك من أجل إيصال المادة الدراسية لكل التالميذ دون اَلستثناء.

 السؤال الّثالث: كم مرة تملي القطعة اإلمالء؟ -

 .03يبين نتائج السؤال  4الجدول رقم  -

الّسؤال 
 الثّالث

 ثالث مرات فأكثر مرتان مرة واحدة

00 02 08 

00% 20% 80% 

يملون القطعة اإلمالئية من ثالث  %80نالحظ من خالل إجابة المعلمين أن نسبة الّتحليل:  
يملونها مرتين، ونفسر رأي األغلبية على أن إمالء القطعة ثالث  %20مرات فأكثر، وأن نسبة 

مرات فأكثر يساعد الّتالميذ على الّتركيز واَلنتباه والكتابة دون أخطاء وأيضا بسبب مراعاة 
 الفروق الفردّية التي تكون بين الّتالميذ.
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 السؤال الّرابع: أي نوع تتبعه أكثر في تدريس اإلمالء؟ -

 .04يبين نتائج السؤال  5الجدول رقم  -

الّسؤال 
 الّرابع

 المزج بين اَلثنين اإلمالء اَلستماعي اإلمالء المنظور

01 05 02 

10% 50% 20% 

: بخصوص باقي العدد فهناك من المعلمين من لم يقدم إجابة في حين أن مالحظة -
 ّقدم به.يُ المعلم اآلخر علل عدم إجابته بأن طبيعة الدرس هي التي تفرض النوع الذي 

لإلمالء المنظور وذلك حسب نظرنا أن هذا النوع قد % 10: تم تسجيل نسبة الّتحليل -
استخدم في الطور األول بكثرة وقل استخدمه في الطور الثاني لذلك سجلت به أقل 

بالمئة لإلمالء اَلستماعي وهي نسبة مرتفعة بالمقارنة مع  50%نسبة وسجلت نسبة 
النسب األخرى حيث يمكن إرجاع ذلك إلى أن هذا نوع مبرمج في منهاج الّسنة الثالثة 

لالقتراح الثّالث نظرا ألن المعلم يراعي  %20ومالئم لتالميذ هذا المستوى وسجلت نسبة 
واضح ن استيعاب وفهم الدروس بشكل سليم و الفروق الفردية، ولكي يتمكن كل الّتالميذ م

 وتعم الفائدة على الكل.
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 السؤال الخامس: ما الّطريقة المناسبة في نظرك لتدريس اإلمالء؟ -

 .05يبين نتائج السؤال  6الجدول رقم  -

الّسؤال 
 الخامس

 إلقاء دون إظهار إظهار النّص ثم إخفاؤه

03 04 

30% 40% 

 %40لالختيار األول ونسبة  %30عليها تمثلت في  : النسب المتحصلالّتحليل -
لالختيار الثّاني أما باقي العدد فاثنان من المعلمين لم يقدموا اإلجابة في حين اختار 
أحد المجيبين المزج بين الطريقتين وبرر هذا اَلختيار بقوله "في نظري، الّطريقة 
المعتمدة في تدريس اإلمالء تكون على حسب مستوى الّتالميذ بالتدرج في البداية كنت 

ظور وعندما تحسن مستواهم اعتمدت على اَلستماعي فقط أي أعتمد على النص المن
دون إظهار النص". ونستطيع القول أّن المعلمين يختارون الطريقة التي يقدم بها درس 
اإلمالء على أساس نوعية الدروس المقدمة من حيث السهولة والصعوبة وأيضا على 

 حسب مستوى التالميذ.        

 حيح اإلمالء؟السؤال السادس: ما طرائق تص -

 .06يبين نتائج السؤال  7الجدول رقم  -

الّسؤال 
 السادس

يصحح كل تلميذ 
 خطأه بنفسه

تبادل التالميذ 
 الكراريس فيما بينهم

أنت تصحح األخطاء 
 بنفسك

10 00 00 

00%1 00% 00% 
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: اتفق كل المعلمين على أن الطريقة المناسبة في تصحيح اإلمالء هي أن الّتحليل -
ولم تسجل أية إجابة في  %100تلميذ خطأه بنفسه وبلغت نسبة ذلك يصحح كل 

اَلقتراحيين المواليين مع اَلعتماد على طرائق متنوعة فمثال هناك من المعلمين من 
يقوم برسم جدول على السبورة تصنف فيه األخطاء على النحو التالي (خطأ إمالئي، 

تلميذ على اكتشاف األخطاء خطأ صرفي، خطأ نحويل وأيضا هذه الطريقة تمّرن ال
 بنفسه وتصحيحها مما يعزز ثقته وتحمله للمسؤولية.

 السؤال السابع: ما أكثر األنشطة اللغوية التي لها عالقة بنشاط اإلمالء؟  -

 .07يبين نتائج السؤال  8الجدول رقم  -

الّسؤال 
 الّسابع

 الممتنعون عن اإلجابة المجيبون 

10 00 

100% 00% 

تنوعت واختلفت اإلجابات بين المعلمين بحيث كل معلم قدم إجابته من وجهة الّتحليل:  -
نظره الخاصة كما َل يخفى علينا أن بعض اإلجابات كانت مشابهة لبعضها وأكثر 
األنشطة التي لها عالقة بنشاط اإلمالء هي القراءة، التعبير الكتابي، المطالعة، النحو، 

 الصرف. 
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 السؤال الّثامن: ما أكثر األخطاء شيوعا في كراريس الّتالميذ؟  -

 .08يبين نتائج السؤال  9الجدول رقم  -

الّسؤال 
 الثّامن

 الممتنعون عن اإلجابة المجيبون 

07 03 

70% 30% 

وفي  % 70: بل  عدد المجيبين على هذا السؤال سبعة معلمين أي ما يعادل نسبة الّتحليل
واختلفت هذه اإلجابات من معلم آلخر  % 30مقابل امتنع ثالث معلمين عن اإلجابة بنسبة 

وذلك على حسب األخطاء المرتكبة من قبل التالميذ في الصف وتمثلت ماهية هذه األخطاء 
 في: 

 مواقع كتابة الهمزة بأنواعها.  -

 فصل الحروف ووصلها.  -

 التاء المفتوحة والمربوطة.جعل التنوين نوانا وعدم التمييز بين  -

 إهمال سنتي الصاد والضاد. -

 كتابة المثنى والمؤنث. -

 المد في المراحل األولى. -

 األصوات المتشابهة. -

 عدم احترام وتطبيق عالمات الوقف. -

 مواضع كتابة الّشدة.  -
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 إضافة المد وحذفه. -

 األلف اللينة واأللف الفارقة.     -

ومتنوعة بحيث شملت الجانبين الصرفي والنحوي ونالحظ أن نوعية األخطاء مختلفة 
باإلضافة إلى الجانب الّصوتي وهذا يؤدي بنا إلى القول أّن مصدر كّل هذه األخطاء هو 
الخطأ في الكتابة اإلمالئّية لذلك وجب على المعلمين التكثيف من دروس اإلمالء من أجل 

 تفادي هذه األخطاء.

مالئي في غير نشاط اإلمالء كيف ستكون ردة السؤال الّتاسع: إذا ما صادفك خطأ إ -
 فعلك؟

 .09يبين نتائج السؤال  10الجدول رقم  -

الّسؤال 
 التّاسع

 أتغاضى عن الخطأ أنبه إليه مباشرة

10 00 

001% 00% 

لكن بعض المعلمين  قدموا   % 100اختار كل المعلمين الجواب األول بنسبة التحليل:  -
لنا طريقة خاصة يقومون  من خاللها بالتنبيه على الخطأ فهناك من يقوم بتنبيه الّتلميذ 
على تصحيح الخطأ بشكل آني وأيضا هناك من ينبهه على الخطأ من خالل التذكير 

نية، آلبالقاعدة وهناك من يقوم بتنبيه التلميذ مباشرة دون تعمق وهو ما أسماه المعالجة ا
في حين اختار معلم طريقة كتابة الخطأ على األلواح وتوظيفه كوضعية انطالق في 
حصة اإلمالء الموالية، وهذا يوضح لنا ما مدى ارتباط فروع اللغة العربية ببعضها 
بعض، حيث أن كل خطأ في أي نشاط من األنشطة اللغوية ينعكس بالسلب على 

 النشاط اآلخر. 
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 ألهداف التي تود تحقيقها من خالل نشاط اإلمالء؟السؤال العاشر: ما ا -

 .10: يبين نتائج السؤال 11الجدول رقم  -

الّسؤال 
 العاشر

 الممتنعون عن اإلجابة المجيبون 

10 00 

100% 00% 

: كان تجاوب المعلمين مع هذا السؤال جيد بحيث كل معلم أدلى بدلوه بخصوص الّتحليل -
 األهداف التي رسمها ويرجو تحقيقها عبر بوابة نشاط اإلمالء ونجملها فيما يلي: 

 التقليل من األخطاء اإلمالئية وتحسين الخط.  -

 يكتسب مهارة السرعة وينمي الثروة اللغوية.  -

 الصحيحة المنظمة.تعويد التالميذ على الكتابة  -

 تزويد التالميذ بألوان مختلفة من الثقافة. -

 تحسين كتابة التالميذ خاصة في نشاط التعبير الكتابي. -

 القدرة على تطبيق القواعد المدروسة في النحو والصرف واإلمالء.  -

 يتمكن التالميذ من تحويل المسموع والمنظور إلى كتابي. -

 ز أصواتها.التفريق بين الحروف المتشابهة وتميي -

 تطبيق القاعدة الصحيحة للحروف التي تختلف في كتابتها حسب حركتها وموقعها.  -
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ومن خالل هذا يتضح لنا جلّيا أهمية هذا الّنشاط في تمكين الّتلميذ من معرفة مختلف 
 ضوابط وقواعد الّلغة العربّية ككل. 

 ء اإلمالئية؟السؤال الحادي عشر: في نظرك، ما أسباب ارتكاب التالميذ لألخطا -

 .11: يبين نتائج السؤال 12الجدول رقم  -

الّسؤال 
الحادي 
 عشر

 الممتنعون عن اإلجابة المجيبون 

10 00 

100% 00% 

: كل معلم من معلمين حدد لنا األسباب التي يراها هو في قرارة نفسه بأنها سبب التحليل -
 :المادة وتجلت هذه أسباب فيارتكاب الّتالميذ لألخطاء اإلمالئية وتراجعهم في هذه 

 نقص الحصص اإلمالئية في الوحدة جراء الوقت القليل جدا المخصص لحصة اإلمالء.  -

 غياب عنصر المطالعة والقراءة المنزلية.  -

 ضعف السمع والبصر لدى بعض التالميذ. -

 عدم القدرة على التمييز بين األصوات المتقاربة والمتشابهة مثل الضاد والظاء. -

 التركيز ونسيان القاعدة اإلمالئية.ضعف  -

 ضعف في القراءة وعدم التدرب الكافي لها. -

 عدم تصويب الخطأ مباشرة. -

 استخدام اللهجات العامة في تدريس اإلمالء. -
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 عدم استخدام الوسائل المتنوعة في تدريس اإلمالء. -

 عدم تمكن بعض المعلمين من الخطوات المنهجية في تدريس اإلمالء. -

 من الّتالميذ أو وجود صعوبة في اَلستيعاب واإلدراك.الالمباَلة  -

 اَلنتقال من الحروف مباشرة إلى النص. -

 عدم النضج الفكري للطفل. -

 اكتظاظ الصف. -

 الفروق الفردية بين التالميذ. -

 كثرة المواد الدراسية. -

عدم المداومة على نسخ الفقرات في البيت ومطالبة المعلم من التلميذ تحرير الفقرات  -
 من خيالهم المعرفي.  وجمل

نالحظ أن المعلمين قد ذكروا كل األسباب المكننة التي تقود التلميذ للكتابة الخاطئة 
وهذا يبرهن على أنهم على علم تام بها لذلك يجب عليهم توفير كل مجهوداتهم للحد منها 

 وتجنبها.
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 كعالج للتخّلفالسؤال الثاني عشر: فيم تتمّثل الطرق واألساليب التي تتخذها  -
 اإلمالئي؟

 :12يبين نتائج السؤال رقم  13الجدول رقم  -

الّسؤال 
الثّاني 
 عشر

 الممتنعون عن اإلجابة المجيبون 

10 00 

100% 00% 

 : أهم الطرق التي اتخذها المعلمون في عالج التخلف اإلمالئي تمحورت حول:الّتحليل -

 زيادة حصص اإلمالء. -

 الكتابة المتكررة ونسخ النصوص القصيرة.تعليم اإلمالء عن طريق  -

 تقديم نشاط اإلمالء في أخر كل حصة. -

 تحديد الكلمة الخاطئة في جمل بسيطة.  -

 عدم التهاون في عملية التصحيح.  -

 أن يحسن المعلم اختيار القطعة اإلمالئية.  -

 تدريب األذن على حسن اإلصغاء لمخارج الحروف.  -

 تدريب اللسان على النطق الصحيح.  -

 حصر القواعد الصعبة والتذكير بها في كل مرة خاصة في حصة القراءة.  -
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فتح المجال للتلميذ لتصحيح أخطاءه بنفسه والتركيز على األخطاء المتداولة ومراجعتها  -
 في حصة المعالجة. 

تكثيف التمارين في السبورة إضافة إلى استعمال األلواح في إمالء الكلمات الجديدة  -
 والمستعصية.

 الكلمة الخاطئة عدة مرات حتى ترسخ في الذهن.  تكرار -

وفي نظرنا أن الطرق واألساليب التي اعتمد عليها المعلمون في عالج التخلف اإلمالئي 
كلها معقولة وقابلة للتطبيق ومناسبة لمستوى التالميذ كما أنها َل تقتصر فقط على تحسين 

 ألنشطة اللغوّية األخرى.أداء التلميذ في نشاط اإلمالء بل تتعداه إلى جميع ا

 السؤال الثالث عشر: ما االقتراحات والحلول التي تقدمها لتطوير مادة تدريس اإلمالء؟  -

 :13يسبين نتائج السؤال  14الجدول رقم  -

الّسؤال 
الثالث 
 عشر

 الممتنعون عن اإلجابة المجيبون 

10 00 

100% 00% 

من األنشطة األولية التي يجب على : اتفق المعلمون على أن نشاط اإلمالء الّتحليل -
الطفل تعلمها والتّمكن منها ألنها أساس الّلغة العربية ومفتاحها لتعلم القراءة والكتابة 
بشكل سليم، لهذا قدم لنا المعلمون مجموعة من اَلقتراحات والحلول الممكنة لتطوير 

 وتطويع هذه المادة وتلخصت في:

 ء. تخصيص مّدة زمنية أكبر لحصة اإلمال -

 إدماج اإلمالء في كل أنشطة الّلغة العربّية.  -
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 التركيز على إعطاء كل درس حقه.  -

 تنويع طرق تدريس اإلمالء. -

 خالصة-4

وفي األخير يمكننا القول بأن هذه الدراسة التطبيقية التي كانت عبر مواقع التواصل 
اَلجتماعي كما سبق ذكره موفقة إلى حد بعيد بالرغم من الظروف القاهرة التي حضرت فيها، 
بحيث كان تجاوب المعلمين معنا بنسبة جيدة وذلك بدليل اإلجابات المقدمة على استمارة 

لهم واستطعنا معرفة النوع والطريقة التي يدرس بها كل معلم وأسباب الضعف  اَلستبيان الموجه
اإلمالئي وطرق وأساليب العالج كما قدموا لنا مقترحات وحلول بإمكانها تحسين وتطوير تدريس 

 مادة اإلمالء.                                                          
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كان في الفصل النظري أو التطبيقي للموضوع المعالج أمن خالل ما سبق ذكره سواء  
والموسوم بتدريس اإلمالء في المرحلة اَلبتدائية، تظهر لنا جليا أهمية مادة اإلمالء إذ يعتبر 
الحجر األساس في معرفة وتمكين التالميذ من اكتساب أبجديات كتابة الحروف األلفاظ 

 وات الكلمة المنطوقة والعبارات، وبالتالي يمثل الصورة الخطية ألص
لقد اكتسى اإلمالء بتوارد السنوات ثوبا جديدا إذ أصبح مهارة َلبد من أن يعرفها ويتقنها 

 كل متعلم للغة العربية ومعلم لها، وعموما فقد خلصنا إلى جملة من الّنتائج تمّثلت في:
ضع ااإلمالء نشاط كتابي تعلمي، كتابي ألنه عبارة عن مجموعة من القواعد المتو  -

عليها التي َل تجسد إَل خطيا بواسطة الفعل الكتابي، وتعلمي ألنه مجموعة من 
 القواعد الوضعّية بهدف التعلم.

 اإلمالء من األنشطة اللغوية األولية التي يجب على المعلم تلقينها للتالميذ. -
 التدريب والمران على اإلمالء هو سالح الكتابة الصحيحة. -
تكون في جميع مستويات المرحلة ابتدائية بخالف األهداف  لإلمالء أهدافه عامة التي -

 الخاصة التي يسطرها المعلم على حسب المستوى الذي يدرسه.
عاب يستاَلن التالميذ من الفهم و إلتزام المعلم بمبادئ وشروط تدريس مادة اإلمالء يمكّ  -

 بسرعة.
ظنا أن يث َلحلإلمالء أنواع وكل نوع يختلف عن النوع اآلخر في طريقة تدريسه بح -

 النوع الذي يستخدم بكثرة في السنة الثالثة اَلبتدائي هو اإلمالء اَلستماعي.
اختالف طرائق التدريس اإلمالء بين القديم والحديث وظهور أساليب وطرق مكنت  -

 المعلمين من توسيع فضاء تدريس هذه المادة.
دى إنماء الثروة اللغوية ليعد اإلمالء من األنشطة اللغوية المساهمة وبشكل كبير في  -

 التالميذ.
 لكل معلم أسلوب في تقديم دروس اإلمالء. -
 هناك بعض المعلمين َل يراعون الفروق الفردية في تقديم درس اإلمالء. -
تعترض عملية تدريس اإلمالء إلى عدة صعوبات (صعوبات تتعلق بطرفي عملية  -

 التدريس المعلم والمتعلم وصعوبة المقرر الدراسيل
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األخطاء في كتابات التالميذ وذلك راجع إلى تهاون المعلمين في التصحيح  شيوع -
 الخطأ بشكل آني ومباشر.

كثافة دروس اإلمالء وضيق الوقت سبب من أسباب ضعف التالميذ في نشاط  -
 اإلمالء.

 تعدد واختالف أساليب معالجة الضعف اإلمالئي يقدم للمعلم حرية اَلختيار.  -
صل إليها حاولنا تقديم بعض الحلول إضافة للحلول المقدمة من وبعد هذه النتائج المتو 

 طرف المعلمين في الفصل التطبيقي وهي كاآلتي:
 ضرورة تأهيل المعلم تأهيال تربويا جيدا للقيام بمهنة التدريس. -
 زيادة حصص نشاط اإلمالء. -
 تخصيص الفترة الصباحية لتدريس اإلمالء. -
 صة أسبوعية وفصلها عن نشاط الصرفجعل مادة اإلمالء حصة يومية وليست ح -
 زيادة تطبيقات المطالب حلها في البيت.  -
 تشجيع التالميذ على المطالعة والقراءة المنزلية. -
 تنويع طرائق تدريس اإلمالء. -
 تخصيص حصة المعالجة لتالميذ الضعاف في نشاط اإلمالء. -
 إجبارية التكلم باللغة العربية الفصحى داخل الصف.  -

فإّن البحث في موضوع اإلمالء واسع وبحاجة إلى الدراسة والتعمق، وقد وقع وفي النهاية 
ببالنا أن نفتح أفاقا أخرى للبحث في بعض المواضيع المتعلقة باإلمالء، ونقترح على سبيل 

 المثال:
 الدرس اإلمالئي بين الطورين األّول والثاني. -
 اَلبتدائي.األخطاء اإلمالئّية ومعالجتها لدى تالميذ الطور األّول  -
 واقع تدريس اإلمالء في ضوء المقاربة بالكفاءات. -
 طرائق التعلم الحديثة ودورها في تنمية مهارة الكتابة عند المتعلمين. -
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 قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكريم. -أ

 ريف.بوي الشّ الحديث النّ  -ب

 المعاجم -ت

 ، دط، دت.2الفكر للّطباعة والّنشر والتوزيع، جدار مقاييس اللغة، ابن فارس:  -1

مادة ملل، تح: عامر أحمد حيدر، دار الكتب العلمية،  لسان العرب،ابن منظور:  -2
 .2003-ه 1424، 1، ط15بيروت، لبنان، مج 

مراجعة مامون الحموي  المنجد في اللغة العربّية المعاصرة،أنطوان نعمة وآخرون:  -3
 . 2000، 1لبنان، طوآخرو، دار المشرق، بيروت، 

مادة ملى، تح: مهدي المخزومي، إبراهيم  كتاب العين،الخليل بن أحمد الفراهيدي:  -4
 السامرائي، دار مكتبة الهالل مج الثامن، دط، دت.

ط، ، د8ات مكتبة الحياة، بيروت، مج منشور  تاج العروس،الزبيدي محمد مرتضی"  -5
 دت. 

ان، بيروت، ، مكتبة لبللغة العربّيةالوافي: معجم وسيط عبد هللا البستاني:  -6
 .1990لبنان، دط، 

، 4مكتبة الّشروق الدولّية، مصر، ط المعجم الوسيط،مجمع اللغة العربّية:  -7
 دت.

 :الكتب -د
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لنشر دار عّمان ل مبادئ القياس والتقويم في التربّية،إبراهيم عاهد وآخرون:  -1
 .1979، 1والتوزيع، عمان، ط

األخطاء الشائعة في الهجاء  لحميد صفوت،إبراهيم عبد اإبراهيم محمد:  -2
واإلمالء بين تالميذ المرحلة اَلبتدائية، مطابع جامعة الملك سعود، السعودية 

،1407. 

، جامعة وهران، الجزائر، دط دراسات في اللسانيات التطبيقّية،أحمد حّساني:  -3
1996. 

مصرّية، و المكتبة األنجل التقويم الّنفسي والتربوي،أحمد محمد عبد الّسالم:  -4
 .1981القاهرة، دط، 

م ـ كمال بشر  الكافي في قواعد اإلمالء والكتابة،أيمن أمين عبد الغني:  -5
محمود كامل الناقه، دار التوفيقية للتراث للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة دـ ط، 

2013 . 

إعداد مشرفات الصفوف األّولّية،  مهارات اإلمالء،بدرّية الحراثي وآخرون:  -6
 هـ.1438مكتبة الملك فهد الوطنّية، المملكة العربّية السعودّية، دط، 

ية دليل استخدام كتاب اللغة العرببن الّصيد بورني سراب، حلفاية داود وفاء:  -7
الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية،  السنة الثالثة من الّتعليم االبتدائّي،

 .2018-2017دط، 

طرق تعليم اللغة العربية في جاسم محمود حسون، حسن جعفر الخليفة:  -8
 .1991، 1، منشورات جامعة عمر مختار، بنغازي، طالتعليم العام
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جامعة القاهرة معهد  الكافي في اإلمالء والترقيم،جمال عبد العزيز أحمد:  -9
 .2003العلوم الشرعية، عمان، دـط، 

أسسه وتقويمه  ن العربي،تعليم اإلمالء في الوطحسن شحاتة:  -10
 .1992وتطويره، الدار المصرّية اللسانّية، بيروت، لبنان، دط، 

لدار ا تعليم اللغة العربّية بين النظرّية والتطبيق،حسن شحاتة:  -11
 .2000، 4المصرّية اللسانّية، القاهرة، ط

االتجاهات الحديثة لتدريس اللغة العربّية حسن عبد الهادي عمر:  -12
مركز اَلسكندرّية للكتاب، مصر، دط،  إلعدادّية والثانوّية،في المرحلتين ا

2000. 

ار د : استراتيجيات تدريس اللغة العربية،خليل عبد الفتاح حماد -13
 .2016، 1اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، األردن، ط

 ساليب تدريس اللغة العربّيةراتب قاسم عاشور: محمد فوائد الحوامدة: أ -14
، 1دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، طبيق، بين النظرّية والتط

2003. 

أساليب عملية لعالج األخطاء اإلمالئية عند راشد بن محمد شعالن:  -15
، تق خيرية بنت ابراهيم السقاف سالمة بن عبد هللا الهمش، الصغار والكبار

، بتر عبد هللا بن علي شالل، فهرسة مكتبة ملك فهد الوطنية مكتبة لسان العر 
 .1428، 1الرياض، ط

تدريس اللغة العربية في التعليم رشيد أحمد طعيمة. محمد السيد مناع:  -16
 .2001دار الفكر العربي، القاهرة، دـط،  العام،
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وزارة المعارف، المملكة العربية  التخلف اإلمالئي،زكريا إسماعيل:  -17
 .1983، 2السعودية، ط

، دار أسامة للنشر والتوزيع، األردن، اإلمالء الميّسرزهدي أبو خليل:  -18
 . 1998، 1ط

دار المسيرة للنشر  قواعد اإلمالء والترقيم،سامي يوسف أبو زيد:  -19
 . 2012، 1والتوزيع والطباعة، عمان، ط

ون دار البداية ناشر  مهارة تدريس اللغة العربية،سحر سليمان عيسى:  -20
 . 2013، 1وموزعون، عمان، ط

طرائق تدريس األدب والبالغة وائلي: سعاد عبد الكريم عباس ال -21
، 1دار الّشروق للنشر والتوزيع، األردن، ط والتعبير بين النظرّية والّتطبيق،

2004. 

 دار األساليب الحديثة لتدريس اللغة العربية،سميح أبو مغلي:  -22
 .2006مجدَلوي للنشر والتوزيع، عمان، دـ ط، 

زيع، ألمل للنشر والتو دار ا علم اللغة التعلمي،سمير شريف استيتية:  -23
 .2010األردن، دـ ط، 

في  الطرائق العلميةطه علي حسن الدليمي، سعاد عبد الكريم الوائلي:  -24
 .2003دار الشروق لنشر والتوزيع، األردن، دـ ط،  تدريس اللغة العربية،

طرائق التدريس العاّمة معالجة عادل أبو العّز سالمة وزمالؤه:  -25
 .2009، 1قافة للنشر والتوزيع، عمان، طدار الثّ  تطبيقّية معاصرة،
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كتبة غريب، م اإلمالء والترقيم في الكتابة العربّية،عبد الحليم إبراهيم:   -26
 .1975مصر، دط، 

دار المناهج  تعليم النحو واإلمالء والترقيم،عبد الرحمن الهاشمي:  -27
 .2008، 2للنشر والتوزيع، عمان، ط

 تدريس اللغة العربية،طرق عبد الرحمن كامل عبد الرحمن محمود:  -28
 .2005، 1جامعة القاهرة، مصر، ط

مهارة الرسم عبد الرؤف زهدي مصطفى ـ سامي يوسف أبوزيد:  -29
 .2007، 1دار عالم الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ط اإلمالئي،

أساسيات اللغة العربية الكتابة اإلمالئية والوظيفية عبد العزيز النبوي:  -30
 .2004، 2ار لنشر والتوزيع، القاهرة، ط، مؤسسة مخت-فوائد لغوية-

ار المعارف، د الموّجه الفّني لمدّرسي اللغة العربّية،عبد العليم إبراهيم:  -31
 هـ.1119، 4القاهرة، مصر، ط

ار د أساليب تدريس مهارات اللغة العربية وآدابها،عبد الفتاح البجة:  -32
 .2005، 2الكتاب الجامعي، اإلمارات العربية المتحدة، ط

أصول تدريس اللغة العربية بين النظرية الفتاح حسن البجة: عبد  -33
(المرحلة األساسّية الدنيال، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،  والتطبيق،

 .2000عمان، َط، 

أصول تدريس اللغة العربية بين النظرية عبد الفتاح حسن البجة:  -34
ع، ة والنشر والتوزيدار الفكر للطباع والممارسة )المرحلة األساسية العليا(،

 ، دت.1عمان، ط
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ب دار الغري طرق تدريس اللغة العربية،عبد المنعم سيد عبد العال:  -35
 .1975للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة دـ ط، 

، 1ط ،، بيروتمؤسسة الرسالة تعديل السلوك الصفي،عصام جدوع:  -36
 دت.

س دريالمناهج وطرائق تعمران جاسم الجابوري وحمزة هاشم سلطاني:  -37
 .  2014، 2دار الرضوان للنشر والتوزيع، األردن، ط اللغة العربّية،

 أساليب تدريس اللغة العربّية بين المهارة والّصعوبة،فهد خليل زايد:  -38
 .2013دار اليازوري العلمّية للنشر والتوزيع، األردن، دط، 

زوري يادار ال األخطاء الّنحوّية والّصرفّية واإلمالئّية،فهد خليل زايد:  -39
 .2006العلمّية للّنشر والّتوزيع، األردن، دط، 

دار القصبة للنشر  الدليل في أحكام القراءة واإلمالء،كشرود علي:  -40
 والتوزيع، الجزائر، دـط، دت.

ار د الكافي في أساليب تدريس اللغة العربّية،محسن علي عطّية:  -41
 .2006، 1الّشروق للنشر والتوزيع، األردن، ط

، دار المناهج المناهج الحديثة وطرائق الّتدريس محسن علي عطّية: -42
 .2009للنشر والّتوزيع، دار المناهج للّنشر والتوزيع، عّمان، األردن، دط، 

 تدريس اللغة العربّية في ضوء الكفايات األدائّية،محسن علي عطّية:  -43
 .2003، 1دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، ط
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به ، عني بترتيمختار الّصحاحزي: محمد بن أبي بكر عبد القادر الرا -44
محمود خاطر، دار الفكر للّطباعة والنشر والتوزيع، لبنان، بيروت، دط، 

2009. 

االتجاهات التربوية المعاصرة في تدريس اللغة محمد رجب فضل هللا:  -45
 ، 1998، 1عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، األردن، ط العربية،

المهارات اإلمالئية لتالميذ المرحلة تنمية محمد رجب فضل هللا:  -46
 ، 1418، 1عالم الكتب، القاهرة، ط االبتدائية،

 فنون وقواعد الكتابة العربية اإلمالء والخط العربي،محمد ُرطيل:  -47
 ، 2013مؤسسة حروس الدولية لنشر والتوزيع، اَلسكندرية، د ـ ط، 

 الماتفن الكتابة الّصحيحة قواعد اإلمالء وعمحمد سليمان ياقوت:  -48
 .2000، 1دار المعرفة الجامعية، ج الترقيم،

دار أسامة  موسوعة الشامل في الكتابة واإلمالء،موسى حسن هديب:  -49
 . 2003، 1للنشر والتوزيع، عمان، ط

االتجاهات الحديثة في الّتدريس وتنمّية نادية حسين يونس العقون:  -50
 ، 2015، 2دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط الّتفكير،

دراسات تربوّية في طرائق تدريس اللغة نجم عبد هللا غالي الموسوي:  -51
لّرضوان دار االعربّية، )دراسة تطبيقّية لمعالجة بعض المشكالت التربوّية(، 

 .2014، 1للنشر والتوزيع، عّمان، ط

خطيطها وتطبيقاتها طرق التدريس العاّمة توليد أحمد جابر:  -52
 .2005، 2دار الفكر، ناشرون وموّزعون، عّمان، األردن، ط التربوّية،
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ن وزارة األوقاف والشؤو  دليل قواعد اإلمالء ومهاراتها،يحيى مير عليم:  -53
 .2014، 1اإلسالمية، الكويت، ط

 الرسائل الجامعّية والبحوث. -ذ

 بات تعلم اإلمالء لدىفعالية برنامج مقترح في عالج صعوجمال رشاد الفقعاوي:  -1
لة مكملة لحصول ارس طلبة الصف السابع األساسي في محافظة خان يونس،

على درجة الماجستير في قسم المناهج طرائق التدريس بكلية التربية، جامعية 
 .2009اإلسالمية، غزة ،

شاط الكتابي والتعليمي لتالميذ الطور الثاني من خالل مادة النّ مهدية بن عدنان:  -2
ـ دراسة وصفية تحليلية ـ مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، تخصص  اإلمالء

الدراسات اللغوية التطبيقية، كلية اآلداب واللغات، جامعة الجزائر" بن يوسف بن 
 .2006-ـ2005خدة "

 :المجالت -ر

مجلة دراسات األخطاء اإلمالئية أسبابها وطرائق عالجها، فردوس إسماعيل عواد:  -1
 .2012العدد السابع عشر كانون الثّاني، ربوية، التّ 
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 :المالحق

 .تدريس اإلمالء في مرحلة التعليم اَلبتدائيل: استبيان حول 1الملحق ( ل1

هذا اَلستبيان حول ظاهرة اإلمالء في  اإلجابة عنالسالم عليكم: نرجو أن تساعدنا في 
 المرحلة اَلبتدائّية.

 أسئلة اَلستبيان:
يجابيات المنهاج الحالي لنشاط اإلمالء؟-1  ما أهم سلبيات وا 

 السلبيات اإليجابيات
  

 من أي مصدر تأخذ قطعة اإلمالء؟-2
  .كتاب القراءة -
  .تحضرها بنفسك وتراعي فيها احتوائها على كلمات موضوع القاعدة -
  .كتاب القراءة والتحضير الذاتي -
 اإلمالئية؟كم مرة تملي القطعة -3
 مرة واحدة  -
 مرتان  -
 ثالث مرات  -
 أي نوع تتبعه أكثر في تدريس اإلمالء؟-4
  .اإلمالء اَلستماعي -
 .اإلمالء المنظور -
  .اإلمالء اَلختباري  -
 في نظرك، ما الطريقة المناسبة لتدريس اإلمالء؟-5
 .إظهار النص ثم إخفاؤه -
 . إلقاؤه دون إظهاره -
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 ؟تصحيح اإلمالء طرائقما -6
 .تلميذ خطأه بنفسهيصحح كل  -
  .يتبادل التالميذ الكراريس فيما بينهم -
 .أنت تصحح األخطاء بنفسك -
 ما أكثر األنشطة التي لها عالقة بنشاط اإلمالء؟-7

................................................................................... 
 ما أكثر األخطاء شيوعا في كراريس التالميذ؟-8

................................................................................... 
 إذا ما صادفك خطأ إمالئي في غير نشاط اإلمالء ماذا ستكون ردة فعلك؟-9
  .تنبه إليه التالميذ مباشرة -
  .تتغاضى عن الخطأ -
 .شير إليه في حصة اإلمالء المقبلةتكتبه في ورقة لت -

 ي تود تحقيقها من خالل درس اإلمالء؟ما أهداف الت -10
................................................................................... 

 الميذ لألخطاء اإلمالئية؟في نظرك، ما أسباب ارتكاب التّ  -11
................................................................................... 

 ق واألساليب التي تتخذها كعالج للتخلف اإلمالئي؟ائالطر فيم تتمّثل  -12
 .كثرة التمارين في السبورة -
 .زيادة حصص اإلمالء -
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 :ملخص البحث
ــــانيات التّ يندرج هذا البحث في مجال اللّ  ـ ـ ـ ـ ـ يتناول نه غة العربية، ألة اللّ طبيقية وتعليميّ ســ

ــــبالدراسة موضوعا موسوما  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ابتدائي  الثةالسنة الثّ -تدريس اإلمالء في المرحلة اَلبتدائية "" بـ
  -أنموذجا
ة تعريف بنشاط اإلمالء بطريقة مسهبالحيث من خالل تناولنا لهذه الدراسة هدفنا إلى  

ف عن كشالباإلضافة إلى  ،وذلك جراء كل ما تطرقنا إليه في البحث ،وبشكل واضح أكثر
 .الحقيقية وراء ضعف التالميذ في هذا النشاط بفضل اَلستبانة المقدمة للمعلميناب بساأل

، كما تكمن أهمية هذه الدراسة في النتائج المتوصل ليب عالج هذا الضعفالطرائق وأساوأيضا 
من ظاهرة التخلف هوض بهذا النشاط والحد إليها التي تعد مقترحات وحلول من أجل الن

 رسنا.ااإلمالئي التي أصبحت تغزو مد
 .لالّسنة الثالثة ابتدائي، دريسق التّ ائطر ، اإلمالء: (الكلمات المفتاحّية
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