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 شكر وتقدیر

إلى أعوام  بھا البد لنا ونحن نخطو خطواتنا األخیرة في الحیاة الجامعیة من وقفة نعود

موا لنا الكثیر باذلین بذلك جھودا ذین قدّ قضیناھا في رحاب الجامعة مع أساتذتنا الكرام الّ 

  كبیرة في بناء جیل الغد لتبعث األمة من جدید

ذین حملوا أقدس ة إلى الّ قدیر والمحبّ كر واالمتنان والتّ م أسمى آیات الشّ قدّ نوقبل أن نمضي 

 رسالة في الحیاة

  دوا لنا طریق العلم والمعرفةذین مھّ إلى الّ 

 جمیع أساتذتنا األفاضل إلى

 إلى من رعانا، إلى األمام فاؤل والمضيّ منا التّ إلى من علّ بالّشكر الخالص  ھني أتوجّ كما أنّ 

                               ریقجانبنا عندما ضللنا الطّ إلى من وقف إلى ، وحافظ علینا

 "عبد ّهللا بوقّصة"الّدكتور 

لنا ید المساعدة  م لنا العون ومدّ من ساعد على إتمام ھذا البحث وقدّ  كذلك نشكر كلّ  و

                                                كربالذّ  ونخصّ  زمةدنا بالمعلومات الالّ وزوّ 

 "بلقاسم إبراھیم"األستاذ الّدكتور المشرف على المذّكرة 

تي كانت تقف أحیانا في لمة الّ ذین كانوا عونا لنا في بحثنا ھذا ونورا یضيء الظّ الّ إلى 

 طریقنا

 واألفكار والمعلومات سھیالتموا لنا المساعدات والتّ فاؤل في دربنا وقدّ إلى من زرعوا التّ 

                    منھم وأخصّ  كرالشّ  ا كلّ ذلك فلھم منّ في یشعروا بدورھم  أن ما دونربّ 

 "یعقوب محّمد"و"بابا محّمد"الّزمیل 

ومن  من لم یقف إلى جانبنا أیضا إلى كلّ بھ  ھفنحن نتوجّ  وع الخاصّ ذي من النّ كر الّ ا الشّ أمّ 

وجودھم لما وك في طریق بحثنا فلوال وزرع الشّ  بحثناقنا وعرقل مسیرة یوقف في طر

ولوالھم لما وصلنا إلى ما وصلنا إلیھ  المنافسة اإلیجابیةوال حالوة  أحسسنا بمتعة البحث

 كرالشّ  فلھم منا كلّ 

 



 

 



 

 

 سورة العلق

حيـمحمن الرّ الرّ هللا بســــــم ا  
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قرأ و رّبكا ﴾2﴿من علق    

عّلم  ﴾ 4﴿اّلذي عّلم بالقـلم    ﴾3﴿األكرم  

﴾5﴿اإلنسان ما لم يعلم    

 صدق اهللا العظيم
 

 



 



 مقّدمة

 

 أ 

 مقدمة

تعّد اللّغة وسیلة مھّمة من وسائل االّتصال الّتي بواسطتھا یمكن لإلنسان أن یعّبر عن أفكاره 

وأن یقف على أفكار غیره، وأن ُیبرز ما لدیھ من معان ومفاھیم ومشاعر نطقا وكتابة، ولقد 

المكتوبة باھتمام كثیر من علماء اللّغة فھي تنتقل من مكان إلى مكان، ومن  حظیت اللّغة

جیل إلى جیل لتنقل لنا الموروث الّثقافي والحضاري لألمم، وخیر دلیل على ذلك ما وصل 

إلینا من أدب في أحقاب زمنّیة مختلفة، فھي تكاد تكون ثابتة ال تتعّرض للّتغییر الّذي یصیب 

مكن تسجیلھا ونقلھا عبر أجیال متعاقبة وأصبحت شكال یمكن أن یتعلّمھ لغة الحدیث، لھذا أ

أفراد المجتمع، ومن ثّم اعتبرت الكتابة الّصحیحة عملّیة مھّمة في الّتعلیم على اعتبار أّنھا 

عنصر أساسي من عناصر الّثقافة، وضرورة اجتماعّیة لنقل األفكار والّتعبیر عنھا، 

 .إللمام بھاوالوقوف على أفكار الغیر وا

یھدف تعلیم اللّغة العربّیة في المدرسة إلى تمكین المتعلّم من الّتعبیر الّشفھي والكتابي 

باستعمال لغة عربّیة سلیمة، فیستطیع الّتلمیذ أن یفھم ما یقرأ وما یسمع، وأن یعّبر عن نفسھ 

تحّكمھ في وعن غیره تعبیرا صحیحا باللّسان والقلم، ولن یتأّتى لھ ذلك إالّ من خالل 

قواعد الّنحو والّصرف وقواعد اإلمالء، حیث تعینھ القواعد :مجموعة من القواعد ھي

الّنحوّیة والّصرفّیة على تقویم لسانھ وعصم أسلوبھ من اللّحن والخطأ، فیضمن بذلك سالمة 

ھة اللّغة من الوجھة اإلعرابّیة واالشتقاقّیة، أّما القواعد اإلمالئّیة فتحفظ اللّغة من الوج

الكتابّیة، ألّنھ كثیرا ما یكون الخطأ الكتابي في اإلمالء سببا في قلب المعنى وعدم وضوح 

الفكرة، وعلیھ صار الغرض من تعلیم اإلمالء أن یتمّكن المتعلّمون من كتابة الكلمات 

 .بأشكالھا المقّررة المعروفة

یرة، بل واستمرار ھذه غیر أّن ما نالحظھ عند تالمیذنا ھو ارتكابھم ألخطاء إمالئّیة كث

رغم أّنھم قد  األخطاء معھم حّتى في أطوار تعلیمّیة متأّخرة قد تصل إلى المرحلة الجامعّیة

األّول والّثاني بكّل القواعد اإلمالئّیة من خالل دروس اإلمالء الّتي :مّروا في الّطورین

 .یفترض أن یكونوا قد تمّثلوا قواعدھا

وع ضرورة ملّحة لمعرفة األسباب وتتّبعھا، وذلك من وعلیھ كان البحث في ھذا الموض

 لماذا ال یتحّكم بعض المتعلّمین في القواعد:خالل طرح مجموعة من الّتساؤالت المنھجّیة



 مقّدمة

 

 ب 

اإلمالئّیة؟ ھل یرجع ذلك إلى صعوبة قواعد اللّغة العربّیة في حّد ذاتھا؟ أو یرجع إلى 

عة كتابة المتعلّم؟ وھل لذلك عالقة عوامل أخرى من قبیل سرعة تملّیة المعلّم أو سر

بالمستوى العاّم للمتعلّمین مّما یؤّدي إلى ربط ضعف الّتالمیذ في القواعد اإلمالئّیة بضعفھم 

 الّدراسي عاّمة؟ ثّم ما ھي أنواع األخطاء اإلمالئّیة األكثر تواترا بین المتعلّمین؟

لى مجموعة من العوامل المتداخلة خطاء اإلمالئّیة إلى عامل واحد، بل إال ترجع أسباب األ

والمتشابكة فیما بینھا، فیؤّدي تبسیط قواعد إمالء اللّغة العربّیة وكثرة الّتدریب علیھا إلى 

 .الحّد من األخطاء

كما ُتعّد الّطریقة البیداغوجّیة الّناجعة لتعلیم اإلمالء وممارستھ بشكل واع كتتّبع مظاھر 

ل الّتطبیق الفعلي، وسیلة من شأنھا أن تكفل للمتعلّمین الخطأ والعمل على تصویبھا من خال

سالمة الكتابة وصّحتھا، إضافة إلى أّن طریقة تملّیة المعلّم الّصحیحة والمتأّنّیة تسمح للمتعلّم 

أو المخارج مّما  بتمییز الكلمات عن بعضھا البعض، والحروف المشتركة في الّصفات

لدیھ شعورا بالّراحة أثناء الكتابة، وقد ال یتوّفر جّراء  یساعده على الكتابة الّصحیحة، ویحّقق

الّتملّیة أو الكتابة الّسریعتین اللّتین ینعدم معھما الّتركیز والجّدّیة، ویحّل محلّھما اإلرھاق 

 .والالّمباالة

لیتّم بحث ذلك ثّم العمل على مدّونات مكتوبة تشترك كلّھا في كونھا تخّص الّطور الّثاني من 

الّتعلیم االبتدائي، خاّصة الّسنة الّرابعة بالّتحدید، وھي وثائق الّتالمیذ الخاّصة باإلمالء 

االختباري على اعتبار أّنھ یضّم كثیرا من القواعد اإلمالئّیة الّتي تّم الّتطّرق إلیھا أثناء 

 .حلقات الّدرس، وقد اّتبع البحث في تحلیلھا منھجا وصفّیا تحلیلّیا

بحث إلى الخوض في دراسة األخطاء اإلمالئّیة انتشارھا لدى طالّب األطوار ومّما دفع ال

المتقّدمة، لدرجة جعلت ھذه الّظاھرة تعّد إحدى المشكالت الّدراسّیة الّتي تواجھ المتعلّم 

بشكل عاّم وتؤّثر على تحصیلھ الّدراسي، ألّنھ كثیرا ما یؤّدي الخطأ الكتابي في اإلمالء إلى 

 .صعوبة إیصال الخطاب إلى الغیرغموض الفكرة و

وقد اختار البحث الّطور الّثاني بالّذات كونھ یمّثل مرحلة الّتكوین الحقیقّیة الّتي یلّقن خاللھا 

 المتعلّم مختلف القواعد اإلمالئّیة، خالفا لمرحلة الّطور األّول الّتي ھي بمثابة المرحلة



 مقّدمة

 

 ج 

لّم قواعد اإلمالء إالّ بعد أن ینتقل إلى الّطور الّتمھیدّیة الّتي ال یتوّقع خاللھا إجادة المتع

، أین یتعّرف على مختلف األمثلة ویحلّلھا ومن ثّم یستنبط القاعدة الخاّصة بكّل درس الّثاني

دون تعریج على ) اإلمالء المنقول أو المنظور(بعد أن كان في الّطور األّول یكتفي بالّنسخ

المشكلة من أساسھا یمّثل الّطریق األفضل للحّد من  القواعد اإلمالئّیة، كما أّن البدء ببحث

آثارھا الّسلبّیة قبل استفحالھا، ھذا الوضع یدعو إلى بحث األخطاء اإلمالئّیة الّشائعة في 

كتابات ھؤالء المتعلّمین ومعرفة العوامل الّتي تنشأ عنھا ھذه األخطاء، حّتى تكون ھناك 

 .إمكانّیة لعالجھا

ث مدخل وثالث فصول مسبوقین بمقّدمة ومتبوعین بخاتمة، فأّما وعلیھ لقد تضّمن البح

لغة واصطالحا، ثّم :تدور حول مفھوم الّتعلیمّیة المدخل فقد احتوى على مفاھیم عاّمة

لغة واصطالحا وقواعد :وجودھا عند بعض العلماء، ثّم تطّورھا، إضافة إلى مفھوم اإلمالء

علیمي العربي، أّما الفصل األّول والمعنون بـ الكتابة، وأخیرا اإلمالء في الموروث التّ 

أھداف : فقد تضّمن أربع مباحث ھي كاآلتي" قراءة في البرنامج والمنھاج الّتربوي:اإلمالء"

درس اإلمالء ومنزلتھ، أقسام اإلمالء وأنواعھ وأسالیب تدریسھ، أسس عملّیة تدریس 

الفصل الّثاني والّذي یحمل عنوان اإلمالء وشروطھ، معّوقات الّدرس اإلمالئي، لننتقل إلى 

ومباحثھ الّثالثة " واقع الّنشاط الّتعلیمي لماّدة اإلمالء في الّطور الّثاني من الّتعلیم االبتدائي"

 منھاج اإلمالء للّسنة الّرابعة من الّتعلیم االبتدائي:الّتي ترّتبت الواحدة تلوى األخرى كاآلتي

كتابات الّتالمیذ من خالل العرض اإلحصائي  اإلمالء داخل القسم، اإلمالء من خالل

لألخطاء ثّم تحلیلھا، لنحّط في األخیر رحالنا عند الفصل الّثالث الّذي كان عبارة عن دراسة 

 میدانّیة وذلك عن طریق جمع مجموعة من االستبیانات، ثّم تحلیل الّنتائج المتوّصل إلیھا،

قد تصادفھ عّدة عقبات ومشاكل من بینھا وككّل باحث یرید أن ینجز بحثا مھما كانت صفتھ 

العربّیة : ضیق الوقت، لكن ھذا المشكل زال وعّوضھ كثرة المصادر والمراجع بنوعیھا

، إضافة إلى بعض المساعدات من أساتذتنا الكرام الّذین خّصصنا لھم صفحات واألجنبّیة

وفي الختام                 .                      البحث األولى بالّشكر والّتقدیر واالحترام

 .  تعالى، وإن أخطأنا فمن أنفسنانرجوا أن نكون قد ُوّفقنا، فإن أصبنا فمن هللاّ 

 خالّفي فوزّیة                                                                            
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   بعد إّطالعنا على عّدة كتب وموسوعات الّتي تحتوي على مصطلحي الّتعلیمّیة    

 :واإلمالء انتقینا ھذه الّتعریفات لبحثنا

 :مفھوم الّتعلیمّیة

 :لغة-)أ

تعلیم المشتّقة من علّم أي وضع  مصدر صناعي لكلمة إّن كلمة الّتعلیمّیة في اللّغة العربّیة    

عالمة أوسمة من الّسمات للّداللة على الّشيء دون إحضاره ویرجع األصل اللّغوي للّتعلیمّیة 

وتعني " دیداكتیتوس"المشتّقة بدورھا من الكلمة الیونانّیة " دیداكتیك"لى الكلمة األجنبّیة إ

 .علّم منك وأعلّمكفلنتعلّم أي یعلّم بعضنا بعضا أو أت

تعني الّتعلیم،وكانت تطلق على ضرب " دیداسكن"تعني أتعلم وكلمة " دیداسكو"وكلمة     

أصحابھ عر الّتعلیمي عندنا،والّذي نظمھ من الشعر ُیتناول بشرح المعارف،وھو شبیھ بالشّ 

شھاد بھا من أجل تیسیر العلوم للّدارسین لیكونوا قادرین على استیعابھا واستظھارھا واالست

 1عند الّضرورة 

 :اصطالحا-)ب

حكام المتداخلة والمتفاعلة ترتبط بالّظواھر التي تخّص عملّیة الّتعلیمّیة نظام من األ    

 :الّتعلیم والّتعلّم،فتحّدد وتدرس وتخّطط ل

 .األھداف الّتربوّیة والكفاءات ومحتویاتھا*

 .االستراتیجّیات وتطبیقاتھا الّتعلیمّیة العلمیة*

 .الوسائل الّتعلیمّیة الّتعلّمّیة المساعدة على تحقیق األھداف*

 .الّتقویم وطرائقھ المناسبة ووسائل المراقبة والّتعدیل*

الّتعلیمّیة علم من علوم الّتربّیة لھ قواعده ونظرّیاتھ،ُیعنى بالعملّیة الّتعلیمّیة الّتعلّمّیة ،ویقّدم *

خطیط،یرتبط أساسا بالمواد الدراسیة من حیث المعلومات وكل المعطیات الّضرورّیة للتّ 

                                                            
   66،ص  1994مصطلحات البیداغوجیا والّدیداكتیك،الّطبعة األولى :معجم علوم الّتربّیة:ینظر):1(
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المضمون والّتخطیط لھا وفق الحاجات واألھداف والقوانین العاّمة للّتعلیم،وكذا الوسائل 

 وطرق الّتبلیغ والّتقویم

كذلك الّتعلیمّیة ھي مجموعة الجھود والّنشاطات المنّظمة والھادفة إلى مساعدة المتعلّم     

والمكتسبات والمھارات رده في العمل على تحصیل المعارف على تفعیل قدراتھ وموا

 1. والكفایات،وعلى استثمارھا في تلبّیة الوضعّیات الحیاتّیة المتنّوعة

 :الّتعلیمّیة عند بعض العلماء

    فرع من فروع الّتربّیة:"على أّنھا Smith Abe(1962 -سمیث أب(لقد عّرفھا     

موضوعھا خالصة المكّونات والعالقات بین الوضعّیات الّتربوّیة،وموضوعاتھا ووسائلھا 

طار وضعّیة بیداغوجّیة،وبعبارة أخرى یتعلّق موضوعھا إووسائطھا، وكل ذلك في 

  ."بالتخطیط للوضعّیة البیداغوجّیة وكیفّیة مراقبتھا وتعدیلھا عند الّضرورة

   مجموعة طرق وأسالیب:"في تعریفھ إلى أّنھا Mi Lari(1979 -میال ري(كما یذھب    

 ."وتقنیات الّتعلیم

   الّتعلیمّیة ھي الّدراسة العلمّیة لتنظیم وضعّیات:"Brou Sou(1983 -بروسو(یقول    

الّتعلّم الّتي یندرج فیھا،وفیما یخّص الّطالب لبلوغ أھداف معرفّیة عقلّیة أو وجدانّیة أو نفس 

 ".حركّیة

   أّن الموضوع األساسي للّتعلیمّیة ھو دراسة):"Brou Sou -بروسو(ویقول كذلك    

زم توفیرھا في الوضعّیات أو المشكالت التي ُتقترح للّتلمیذ قصد الّسماح لھ الّشروط الالّ◌ّ 

  2 "ل بھا تصّوراتھ المثالّیة أو رفضھابإظھار الكیفّیة التي یشغّ 

 :تطور مفھوم الّتعلیمّیة

البّد من اإلشارة إلى أّننا وجدنا في اللّغة العربّیة عّدة مصطلحات مقابلة للمصطلح     

 ، وكذلك إلى ظاھرة الّترادف في لى تعّدد مناھل الّترجمةإاألجنبي الواحد ولعّل ذلك یرجع 

                                                            
   39،ص 2008سنة  01،دار الّنھضة العربّیة بیروت لبنان،ط  02تعلیمّیة اللّغة العربّیة ج :أنطوان صّیاح/د:ینظر):1(
  67مصطلحات البیداغوجیا والّدیداكتیك،ص :معجم علوم الّتربّیة):2(
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لیھا إلى لغة أخرى نقل الّترادف إذ ُترجم إاللّغة العربّیة ،وحّتى في لغة المصطلح األصلّیة،

تعّدد المصطلحات المستقاة من االنجلیزّیة في شّقیھا البریطاني واألمریكي : ذلكمن 

بالفرنسیة  وأوالّشواھد على ھذه الّظاھرة كثیرة في العربّیة سواء تعلّق األمر باالنجلیزیة 

  وھما اللّغتان اللّتان یأخذ منھما الفكر العربي المعاصر على تنّوع خطاباتھ والمعارف

الّذي یقابلھ في اللّغة العربّیة عّدة ألفاظ  ) Didactique-دیداكتیك(، منھا مصطلحالمتعلّقة بھ

  :منھا

 )Didactique -دیداكتیك( مصطلح                       

 

 الّتدریسّیة    علم الّتعلیم          علم الّتدریس        تعلیمات            تعلیمّیة

    االستعمال،ففي الوقت الذي اختار بعض الباحثینتتفاوت ھذه المصطلحات في     

  ،نجد باحثین آخرینألّي لُبس في مفھوم المصطلح تجّنبا) Didactique -دیداكتیك(استعمال

   حثین آخرین قالئل یستعملون مصطلح،وبا"علم الّتعلیم"و "علم الّتدریس"یستعملون 

 1 .غیر شائع فھو استعمال عراقي"تدریسّیة"،أّما مصطلح "تعلیمّیات"

اصطالح قدیم جدید،قدیم حیث اسُتخدم في    ) Didactique-دیداكتیك(كلمة الّتعلیمّیة

لى الّدالالت الّتي ماانفّك یكتسبھا حّتى إوھو جدید بالّنظر  ،م17األدبّیات الّتربوّیة منذ القرن 

 .وقتنا الّراھن

-راتیش (من قبل كل من 1613ة أول مرة سنة ربیوقد استخدمت ھذه الكلمة في علم التّ     

Ratich( و) كشوف ھیلفجK.Helvig(  في بحثھم حول نشاطات راتیش الّتعلیمّیة وقد

 استخدموا ھذا المصطلح كمرادف لفّن الّتعلیم،وكانت تعني عندھم نوعا من المعارف

 .الّتطبیقّیة والخبرات

:    حیث یقول" رىالّدیداكتیكا الكب"في كتابھ ) Kamenesky -كامینیسكي(كما استخدمھ

للّتعلیم في جمیع مختلف المواد الّتعلیمّیة ویضیف بأّنھا لیس فّن فقط  أّنھ یعّرفنا بالفّن العامّ "

 ".    للّتعلیم بل للّتربّیة أیضا
                                                            

   68مصطلحات البیداغوجیا والّدیداكتیك ،ص :معجم علوم الّتربّیة):1(
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 لمانيحیث ظھر الفیلسوف األ م،19علیم إلى أوائل القرن استمر مفھوم التعلیمیة كفن للتّ     

 الّذي وضع األسس العلمّیة للّتعلیمّیة) F.Herbert) (1770-1841 -فریدریك ھیریبارت(

كنظرّیة للّتعلیم تستھدف تربّیة الفرد، فھي نظرّیة تخّص الّنشاطات المتعلّقة بالّتعلیم فقط أّي 

فاھتّم بذلك بصورة أساسیة باألسالیب الّضرورّیة لتزوید  ،م من نشاطكّل ما یقوم بھ المعلّ 

بمعارف،واعتبروا الوظیفة األساسّیة للّتعلیمّیة ھي تحلیل نشاطات المعلّم في المتعلّمین 

 .المدرسة

  -جون دیوي(ظھر تّیار الّتربّیة الجدیدة بزعامة  م20وبدایة القرن  م19وفي القرن     

J.Dewey( )1959-1952(وقد أّكد ھذا الّتّیار على أھّمّیة الّنشاط الحّي والفّعال للمتعلّم،  

 .بروا بھذا الّتعلیمّیة نظرّیة للّتعلّم ال للّتعلیمواعت

 .بعد تقدیم لمحة عن الّتعلیمّیة ننتقل إلى تحدید مفھوم اإلمالء الّذي یعتبر لّب دراستنا    

 :مفھوم اإلمالء

  :لغة-)أ

وھي تعني الّتلقین والّنقل وجاء " أمللتُ "أو" أملیتُ "اإلمالء في لغة المعاجم مصدر الفعل     

: وفي الّتنزیلھ على تحویل الّتضعیف،ملھ، قال لھ فكتب عنھ،وأماله كأملأ:في تاج العروس

 .،وھذا من أمل)282البقرة ..." (فلیملل ولّیھ بالعدل"

وقال  ،وھذا من أملى)05الفرقان " (صیالى علیھ بكرة وأفھي ُتمل:"...وفي الّتنزیل أیضا    

أمل علیھ شیئا یكتبھ :أمللت لغة الحجاز وبني أسد،وأملیت لغة بني تمیم وقیس،ُیقال:الفّراء

 1. وأملى علیھ،فنزل القرآن باللّغتین معا

ّیدتان اإلمالء واإلمالل على الكاتب واحد، وأملیت الكتاب أملي، وأمللتھ أملھ، لغتان ج"    

 2". جاء بھما القرآن، واستملیتھ الكتاب سألتھ أن یملیھ علي

 :اصطالحا-)ب
                                                            

   95،ص 1997مناھج الّتعلیم العاّم وأھدافھا،بیروت سنة :المركز الّتربوي للبحوث واإلنماء:ینظر):1(
) دت(لسان العرب،الّدار المصرّیة للّتألیف والّترجمة،مصر،):جمال الّدین محّمد بن مكرم األنصاري(ابن منظور ):2(
   160،ص 20ج
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كالّرسم والخّط والھجاء والكتابة والكتب :"تعّددت المصطلحات الّتي تدّل على اإلمالء    

 1" وتقویم الید والكتاب

فاإلمالء ھو الّرسم الّصحیح للكلمات،والكتابة الّصحیحة ُتكتب بالّتدریب والمراس المنّظم     

أكثر من  ورؤیة الكلمات واالنتباه إلى صورھا ومالحظة حروفھا مالحظة دقیقة،واستخدام

حاّسة في تعلیم اإلمالء،لتنطبع صور الكلمات في الّذھن ویصبح عند الّطالب مھارة في 

 .لمات بالّشكل المطلوبكتابة الك

فقد ُعرف اإلمالء على أّنھ تحویل األصوات المسموعة المفھومة إلى رموز مكتوبة على     

أن توضع ھذه الحروف في مواضعھا الّصحیحة من الكلمة،وذلك الستقامة اللّفظ وظھور 

غار في المعنى المراد،ویعتبر اإلمالء مقیاسا دقیقا لمعرفة المستوى الّذي وصل إلیھ الصّ 

 .تعلّمھم

وقد ُیعرف أیضا على أّنھ نظام لغوي موضوعھ الكلمات الّتي یجب فصلھا والّتي یجب     

،والھمزة بأنواعھا المختلفة سواء كانت وصلھا والحروف الّتي ُتزاد والحروف الّتي ُتحذف

قیم والّتنوین منفردة أم على أحد حروف اللّین،واأللف اللّّینة وھاء وتاء الّتأنیث وعالمات الّتر

 .رّیة وغیرھاف والالّم الّشمسّیة والالّم القمبأنواعھ،وقلب الحركات الّثالث وإبدال الحرو

كما ُعرف بأّنھ علم كتابة الحروف الّذي بواسطتھ ُتحفظ أقالمنا من الّزّیادة أو الّنقصان     

لألصوات  وُعرف أیضا أّنھ فّن رسم الكلمات في العربّیة عن طریق الّتصویر الخّطي

المنطوقة برموز تتیح للقارئ أن یعید نطقھا طبقا لصورتھا األولى،وذلك وفق قواعد 

 2 .وضعھا علماء اللّغة

وُعرف بأّنھ تحویل األصوات المسموعة والّتعبیر عنھا برموز مكتوبة تترجم ما یدور     

والقدرة على وما یتبادلھ مع اآلخرین،ألجل الّرجوع إلیھا عند الحاجة في ذھن اإلنسان 

 .االحتفاظ بھا إلى زمن آخر،أو نقلھا إلى اآلخرین الّذین لم یشھدوا الحدث ولم یستمعوا إلیھ

                                                            
   39،ص 01،ج 01،ط 1993فّن اإلمالء في العربّیة،دار عّمار للّنشر والّتوزیع،األردن سنة :الحموز عبد الفّتاح):1(
عالم الكتب :فنون اللّغة العربّیة وأسالیب تدریسھا بین الّنظرّیة والّتطبیق،اربد:حوامدةمحّمد فؤاد ال/عاشور راتب:ینظر):2(
   154،ص 01،ط 2009حدیث ال
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إذن یّتضح من خالل ھذه الّتعاریف أّنھا تتشارك في كون اإلمالء ھو تحویل المنطوق     

 .إلى مكتوب وفق قواعد متعارف علیھا

 :قواعد الكتابة أو قواعد اإلمالء

إذا قلنا عنھا قواعد كتابة فھذا یعني أّنھا مرتبطة بالكاتب وحده،مّما یقتضي سالمة لغوّیة     

على مستوى معّین وھو مستوى الكتابة،أّما إذا قلنا عنھا قواعد إمالء فذلك یستدعي الّسالمة 

المملي : مستوى الّنطق ومستوى الكتابة،ألّن اإلمالء یقتضي ثالثة جوانب:على مستویین

 :المملى علیھ والموضوعو

  :المملي*

یجب أن یكون نطقھ صحیحا،وذلك بأن یخرج الحروف من مخارجھا ویحترم الّنبر     

 .والّتنغیم عند اإلمالء لیمّكن الكاتب من رسم الموافق للمعنى

 :المملى علیھ*

غني یجب أن یكون ملّما بقواعد الّرسم اإلمالئي،ألّن سالمة الّنطق لدى المملي ال ت    

 .الكاتب عن المعرفة الّسلیمة لرسم الكلمة

 

 

 :الموضوع*

 1). المملي والمملى علیھ(وھو حصیلة الّثقافة اإلمالئّیة لدى األّول والّثاني     

 .كونھ أقرب للّدراسة منھ إلى قواعد الكتابة) اإلمالء(وقد آثر البحث أن یستعمل مصطلح 

 :اإلمالء في الموروث الّتعلیمي العربي

 یبدو أّن العنایة باإلمالء جاءت من مالحظة كثرة األخطاء في الكتابة عموما، وعلى    

أّن جملة -كذلك–مستوى من مستویاتھا في مختلف مراحل الّتعلیم لدى الّتالمیذ،ومن الّثابت 
                                                            

  11ص 1998اإلمالء بین الّنظرّیة والّتطبیق،مكتبة ابن سینا،القاھرة :أبو بكر علي عبد العلیم/أحمد محّمد ھدیدي:ینظر):1(
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من أخطاء الكتابة العربّیة تعود إلى طبیعة الكتابة العربّیة ذاتھا،وأّن ھذه األخطاء لم تكن 

،وإّنما تظھر األخطاء عند ودة عندما كانت اللّغة،أو تكون مشافھة وتحّدثا واستماعاموج

ترجمة اللّغة المنطوقة إلى رموز وعالمات ونقوش مكتوبة،وھنا تظھر مشكالت الكتابة الّتي 

 .بمستوى نضج الكاتب،وقربھ أو بعده عن نظام الكتابة وقواعدھا تعّقدھا یختلف مستوى

ونرى أّن بعض مشكالت الكتابة العربّیة في كتابات الّصغار راجع إلى افتعال تربوي     

الھمزات الّتي :تعلیمي مفاده أن ُیدّرب الّتالمیذ على بعض معضالت الّرسم الكتابي مثل

ن،وكانت من أھّم مجاالت الّتقویم اشغلت بال مختّص تدریس اللّغة العربّیة ردحا من الّزم

وما على شاكلة ھذا ....متألأل-اللّؤلؤ:نت قطع األمالي ملیئة بمعضالت الھمزة مثلالكتابي فكا

المنحنى،ومع أّن ھذه الھمزات قاعدة معّقدة مرھونة بقواعد الّنطق ومواقع اإلعراب ونظام 

الّصوامت والّصوائت في األصوات والحروف،فقد كانت نوعا من اإلثقال على كاھل صغار 

 1. المتعلّمین

ثل ھذه المشكالت مبالغ فیھ،حیث إّن اللّغة العربّیة لیست بدءا من بین اللّغات في نظام وم    

الفرنسّیة واأللمانّیة،وبعض الكلمات في :كتابتھا وما لھا من قواعد وبخاّصة اللّغتان

 وغیرھا من جملة الكلمات الّتي تھمل كتابة بعض الحروف ،Talk ,Listen :مثل اإلنجلیزّیة

فضال عن أّن الموازنة بین نظام الكتابة العربّیة وُنُظم الكتابة في اللّغات  داخل الكلمة

 .األخرى ال وجھ لھ،ألّن لكّل لغة خصائصھا الّتي تمّیزھا عن غیرھا

من الوظیفة  اولقد رأى الّرّواد التعلیمّیین أّن اإلمالء فرع من فروع اللّغة یحّقق نصیب    

ھام،ورأوا صلة بین اإلمالء وغیره من فروع اللّغة كالّتعبیر األساسّیة للّغة وھي الفھم واإلف

اإلمالء :العاّمة والخّط والمھارات والعادات الحسنة،وعّددوا لھ أنواعا ھي والقراءة والّثقافة

المنقول واإلمالء المنظور واإلمالء االستماعي،ثّم اإلمالء االختباري واشتّقوا لكّل نوع 

جائیة للّتدریب معي،وفي كّل استخدموا البطاقة الھنھا الجطریقة تدریس منھا الفردي وم

وقد ُیكتب علیھا قّصة قصیرة أو موضوعا طریفا  الفردي،حیث ُتكتب فیھا كلمات مفردة

ُتحذف منھ بعض الكلمات الھجائّیة وُیترك مكانھا خالّیا،على أن ُتترك الكلمات في أعلى 

القّصة وعلى الّتلمیذ أن یقرأ القّصة ویستكملھا بالكلمات المناسبة،ثّم ینقلھا في كّراستھ،ثّم 
                                                            

 01تطویره،القاھرة،الّدار المصرّیة اللّبنانّیة،ط و أسسھ وتقویمھ:في الوطن العربي تعلیم اإلمالء:حسن شّحاتھ:ینظر):1(
   22،ص 1990
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فردي وجمعي أو :،وفي أسلوبینأو خارجھیجيء دور تصحیح اإلمالء إّما داخل الّصّف 

 1. بمساعدة الّتالمیذ

ھج في تصّور اإلمالء من حیث الّنظرّیة والممارسات الّتعلیمّیة سار علیھ معظم نّ وھذا ال    

تضیق وتّتسع حسب ُرؤى كّل قطر وجمیعھا یلتزم  مع فوارق ُنظم الّتعلیم في العالم العربي،

واألفكار العاّمة في تعلیم اإلمالء، وھذه االّتجاھات یمكن  مجموعة من االّتجاھات الّسائدة

  2: إجمالھا فیما یأتي

 .ال ُتعرض قواعد اإلمالء في المرحلة االبتدائّیة -1

 .مدّرس اإلمالء في ظالل القراءة في الّصّفین األّولین من المرحلة ذاتھا -2

ویدوم حّتى نھایة المرحلة  االبتدائي،یستقّل تدریس اإلمالء فرعا لغوّیا من الّصّف الّثالث  -3

 .اإلعدادّیة،ویوصل درس اإلمالء بفروع اللّغة العربّیة

في المراحل األدنى ُیدّرس اإلمالء من خالل كتابة كلمات وجمل وفقرات قصیرة  -4

 .مصدرھا كتاب القراءة المقّرر

ع غیر متكلّف في في المراحل األعلى تقّدما ُیدّرس اإلمالء من خالل نّص أدبي متنوّ  -5

 .صعوباتھ اإلمالئّیة وال في فكرتھ وال لغتھ

الّتركیز في اإلمالء على فھم أفكار الّنّص المراد كتابتھ وفھم كلماتھ وقراءتھ جھرا  -6

وتمثیل معانیھ والّتھّجي الّشفھي بعد اإلصغاء الواعي لنطق المعلّم، والّتدریب الیدوي جزءا 

من صفحة مكتوبة أو بطاقة تعلیمّیة،أو من الّسّبورة وتكرار  أو كالّ على نقل كلمات أو جمل

 3. المكتوب، ثّم كتابة الّنّص كلّھ دفعة واحدة

  

 

                                                            
   193،ص 1968،146لمدّرس اللّغة العربّیة،القاھرة،دار المعارف  يالموّجھ الفنّ :عبد الحلیم إبراھیم:ینظر):1(
   06/63،ص 54-52حسن شّحاتھ،مرجع سابق،ص :ینظر):2(
تعلیم اللّغة :حسني عبد الباري عصر،أستاذ طرق تدریس اللّغة العربّیة المساعد،كلّّیة الّتربّیة،جامعة اإلسكندرّیة/د:ینظر):3(

    376،ص 03،ط 1997-1996العربّیة في المرحلة االبتدائّیة،دار الّنشر للّثقافة 
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:الفصل األّول  

قراءة في البرنامج والمنھاج :اإلمالء
 الّتربوي

  أھداف درس اإلمالء ومنزلتھالمبحث األّول:

 

 أقسام اإلمالء وأنواعھ وطرائق      المبحث الّثاني:
تدریسھ                         

     

أسس عملّیة تدریس اإلمالء           المبحث الّثالث:
وشروطھ                       



 
:المبحث األّول  

 أھداف درس اإلمالء ومنزلتھ
 

أھّمّیة درس اإلمالء-)أ  
 

أھداف درس اإلمالء-)ب  
 

اإلمالء وصلتھ بفروع اللّغة-)ج  
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 :أھداف درس اإلمالء و منزلتھ: المبحث األّول

 :أھّمّیة درس اإلمالء-)أ

للمقدرة على الكتابة اإلمالئّیة الّصحیحة ال یتّم دفعة واحدة في الّساعة  إّن اكتساب الّطالب    

، لذا من اإلمالء،وإّنما عن طریق الكالم والّتحّدث واإلصغاء والقراءةقّررة لتدریس الم

الّضروري الّتنسیق بین منھج اإلمالء وما یعمل في اكتساب المھارات اللّغوّیة في فنون اللّغة 

األخرى،وقبل االنتقال لتزویده بمھارات كتابّیة على الّطالب أن یتقن المھارات الّسابقة حّتى 

لى ھذه المرحلة من مراحل تعلیم اللّغة،فإدراك الكلمة وفھم معناھا وتمییز ینتقل بسھولة إ

أصواتھا وتھجأتھا والّتعّرف على عناصرھا وأجزائھا كّل ذلك من المھارات،وكعدم تمییز 

عدم انتقال الّنظر بشكل منتظم والعالقات الّتي توجد بین أجزاء الكلمة الّرئیسّیة والمسموعة، 

تعّج و ي الّطالب إلى الخلط بین الحروف المتشابھة،فتزید أو تحذف بعضھاأثناء القراءة یؤدّ 

 .باألخطاء

الكتابة وسیلة من وسائل االّتصال الّتي بواسطتھا یمكن للّطالب أن یعّبر عن أفكاره وأن     

وأن یبرز ما لدیھ من مفاھیم ومشاعر ویسّجل ما یوّد تسجیلھ من  یقف على أفكار غیره،

،وكثیرا ما یكون الخطأ الكتابي في اإلمالء أو في عرض الفكرة سبب في حوادث ووقائع

 .قلب المعنى وعدم وضوح الفكرة

وتعتبر الكتابة الّصحیحة عملّیة مھّمة في الّتعلیم على اعتبار أّنھا عنصر أساسي من     

 .ضرورة اجتماعّیة لنقل األفكار والّتعبیر عنھا واإللمام بھاوعناصر الّثقافة، 

 :وتدریب الّطالّب على الكتابة في إطار العمل المدرسي یترّكز في العنایة بأمور ثالثة    

 .قدرة الّطالّب على الكتابة الّصحیحة إمالئّیا* 

 .إجادة الخطّ * 

 1. قدرتھم على الّتعبیر عّما لدیھم من أفكار في وضوح ودّقة* 

                                                            
ة والّتطبیق فنون اللّغة العربّیة وأسالیب تدریسھا بین الّنظریّ :محّمد فؤاد الجوامدة/راتب قاسم عاشور،د/د:ینظر): 1) 
161ص    
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إالّ اضطربت وأّي ال بّد أن یكون الّطالب قادرا على رسم الحروف رسما صحیحا،     

فق أھل الّرموز واستحالت قراءتھا، وأن یكون قادرا على كتابة الكلمات بالّطریقة الّتي اتّ 

ترجمتھا إلى مدلوالتھا، وأن یكون قادرا على اختبار الكلمات  تعّذرتاللّغة علیھا، وإالّ 

 .، وإالّ استحال فھم المعنى واألفكار الّتي تشمل علیھانظام خاصّ ووضعھا في 

 :وتعود أھّمّیة اإلمالء إلى مجموعة من الفوائد    

 .تعّود الّطالّب على دّقة المالحظة* 

 .تعّود الّطالب على االستماع واالنتباه* 

 .تعّود الّطالب على الّنظافة والّترتیب* 

  1. ة من خالل المفردات الجدیدة واألنماط اللّغوّیة المختلفةیغني حصیلة الّطالب اللّغویّ * 

من خالل الّنقاط یّتضح لنا أّن أھّمّیة درس اإلمالء ال تنحصر في حدود رسم الكلمة بل     

 .الكفیلة الّتي تجعل الّطالب أو الّتلمیذ قادرا على إنماء لغتھ وإثرائھا وسائلالھي وسیلة من 

 :أھداف اإلمالء-)ب

خالل الّنصوص اللّغوّیة الواردة في كتب اللّغة  أن یتّم تدریس اإلمالء من من المفید    

العربّیة، ومن المفید أیضا أن تكون لدى المعلّم أھداف خاّصة یسعى إلى تحقیقھا من خالل 

 تدریسھ اللّغة، وأن تكون ھذه مغّطّیة لجمیع القضایا اللّغوّیة اإلمالئّیة بحیث تصل بالمتعلّم

 .إلى إتقان مھارة الكتابة واإلمالء خالل مرحلة الّتعلیم األساسي

 :ومن أھداف اإلمالء المرجو تحقیقھا خالل تدریس اللّغة العربّیة في المراحل األساسّیة   

حیث الّشكل والحجم وتناسق  تدریب الّطالّب على رسم الحروف بصورة صحیحة من -1

 .احدةالحروف مع بعضھا البعض في الكلمة الو

 .مراعاة الّتنقیط بصورة سلیمة بالّنسبة للحروف المعجمة -2

 .مراعاة الّتسنین بین الحروف المّتصلة في الكلمة الواحدة -3
                                                            

فنون اللّغة العربّیة وأسالیب تدریسھا بین الّنظرّیة والّتطبیق  :محّمد فؤاد الجوامدة/راتب قاسم عاشور،د/د :ینظر): 1) 
   162ص 



قراءة في البرنامج والمنھاج الّتربوي:الفصل األّول                                اإلمالء  

 

17 

قراءتھا بصورة وقاربة في الّشكل،بحیث یسھل تمییزھا تتمییز الحروف المتشابھة والم -4

 .سلیمة

بأن یأخذ شكلھ  كّل حرف واضح المعالم، رسم الحروف بشكل واضح بحیث یكون -5

 .وحجمھ الّطبیعي في الكلمة الواحدة

 .مراعاة الّتغّیر في أشكال الحروف بین األّول والوسط واألخیر في الكلمة -6

وضع الحركات الّتي تزیل االلتباس بین لفظ وآخر بحیث تؤّدي الحركة المعنى المراد  -7

 1. غويتأدّیتھ من الكلمة في الّسّیاق اللّ 

 .لدى الّطالّب على الّتمییز بین الحركات والحروف عند اللّفظ والكتابة تنمّیة القدرة -8

 .تنمّیة القدرة على المواءمة بین اللّفظ عند الّنطق بالكلمة والّرسم على الورق -9

ّینة قضایا الھمزة واأللف اللّ :العمل على إلمام الّطالب بالقضایا اإلمالئّیة المتكّررة مثل -10

 .وغیرھا

 والّتعبیر عنھا تنمّیة قدرة الّطالب على ترجمة أفكاره وأحاسیسھ وقضایاه الحیاتّیة، -11

 .تعبیرا كتابّیا بصورة سلیمة

أن یصبح الّطالب قادرا على تحقیق الوظیفة األساسّیة للّغة من حیث الفھم والّتحلیل  -12

 .والّتفسیر

 .مع اآلخرین نطقا وكتابة تنمّیة قدرة الّطالب على الّتواصل -13

تمكین الّطالب من الكتابة بسرعة تناسب األحوال واألوضاع الّتي یمكن أن یتعّرض  -14

 .لھا في حیاتھ العملّیة

 الكتابة اإلمالئّیة صّحة ووضوحا تھیئة الّطالب ألداء امتحانھ بصورة سلیمة من حیث -15

                                                            
، سنة01موسوعة الّشامل في الكتابة واإلمالء،دار أسامة للّنشر والّتوزیع،عّمان األردن،ط :موسى حسن ھدیب:ینظر): 1) 

    19، ص 2003
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وذلك عن طریق حفظ األلفاظ والعبارات  ائعة،االبتعاد بالّطالب عن األلفاظ الّسوقّیة الشّ  -16

 .واألسالیب الّرصینة، والّتي تتضّمن قضایا إمالئّیة تمّكنھ من القّیاس علیھا بصورة سلیمة

 .تقوّیة المالحظة والقدرة على الّتمییز بین الخطأ والّصواب في الكتابة -17

 ّنصوص الّتي یتعّرض لھاتعزیز قدرة الّطالب على تصویب األخطاء اإلمالئّیة في ال -18

 .تعزیز مھارة القّیاس لدى الّطالب -19

 .تنمّیة الّثروة اللّغوّیة عند المتعلّم -20

 1. الّدقیقة بین الكلمات المتقاربة في الّرسم تعزیز مالحظاتھ للفروق -21

 .تكوین عادة سلیمة لدى المتعلّم من حیث الّدّقة في العمل والمھارة في إتقانھ -22

 .تنمّیة مھارة حسن اإلصغاء عند المتعلّم -23

: وما یمكننا قولھ على ھذه األھداف أّن الّدرس اإلمالئي یتكّفل بتحقیق أغراض جلّیة    

 .تربوّیة وخلقّیة وفّنّیة ولغوّیة

 :اإلمالء وصلتھ بفروع الّلغة -)ج

س كّل الّنشاطات الكتابّیة أسا قواعد اإلمالء المحور الّذي یقوم علیھ الّتعلیم،كما أّنھا تمّثل    
فھذا "فإذا كانت ھذه القواعد تعّبر عن طریقة كتابة أصوات أو حركات أو كلمات لغة ما  2

لن یتأّتى إالّ بالّتطبیق مع نظام الّتدوین الخّطي الخاّص بتلك اللّغة،ھذا من جھة وبحسب 

مالء یرتبط ،وھذا ما جعل اإل3" بعض العالقات الّتي تحدث داخل نظام من جھة أخرى

 .بنشاطات لغوّیة أخرى كالخّط والقراءة والّتعبیر والّنحو والّصرف

 :اإلمالء والخطّ  -1

                                                            
موسوعة الّشامل في الكتابة واإلمالء:موسى حسن ھدیب:ینظر):  1)  

(2):Voir :David (jacques),plane (sylvie) :L’apprentissage de l’écriture de l’école au collége  
Presses universitaire de franceparis,1996,p 81  
(3) :Carach (nina) ,(etautos) :L’orthographe fruncaire :traite théorique et protique edition 
fornand atithan,Paris,1986,p 26  
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یمّثل كّل واحد منھما جانبا من جوانب الكتابة،فاإلمالء ھو الكتابة الّصحیحة للحروف     

متّمم لعملّیة اإلمالء، فإن كان غرض اإلمالء "لذلك قیل عن الخّط بأّنھ  ،الخّط جمالھاو

ق إلیھا ویسھل تدریب الّطالّب على الكتابة الّصحیحة، فإّن الخّط یجّملھا ویحّسنھا ویشوّ 

إتقانھا بوضوح الحروف وتناسبھا، واستقامة خطوطھا الّتي تترّكب منھا، أو استدارتھا أو 

 1". فق أنیق أّخاذانحنائھا بانسجام وتوا

 :اإلمالء والقراءة -2

والقراءة وجھان متقابالن لنشاط یدور حول الّتدوین الخّطي للّغة، ومن شّدة  اإلمالء    

إلمالء المنقول ا:ارتباطھما ھناك بعض أنواع األمالي تستلزم القراءة أّوال قبل الكتابة مثل

مسموع إلى المكتوب،فإّن وظیفة القراءة وإذا كانت مھّمة اإلمالء نقل ال".واإلمالء المنظور

،وحّتى یتحّقق المكتوب الّصحیح الخالي من الخطأ ینبغي أن "نقل المكتوب إلى المسموع

من قرأ قراءة سلیمة قلّما یخطئ في رسم "تكون القراءة سلیمة واضحة والعكس صحیح ألّن 

قّل یتعّثر في قراءتھ األ ما ُنطق بھ، ومن أخطأ في كتابتھ فإّنھ یقرأ خطأ كذلك،أو على

 2". فیھا ویتخلّف

 :اإلمالء والّتعبیر -3

الّتعبیر ھو الوسیلة األولى في تعّرف المدّرس على الكلمات الّتي یحتاج الّتلمیذ إلى  لعلّ     

من خالل الّتعبیر یتعّرف المعلّم على فالّتدریب علیھا،وھو كذلك وسیلة تدریبّیة في ذاتھا،

الّتالمیذ للقواعد اإلمالئّیة،كما أّن قطعة اإلمالء إذا أحسن المعلّم اختیارھا مدى استیعاب 

 لتدریب الّتالمیذ على الّتعبیر،فیقومون في البدایة بتحریر  كانت ماّدة صالحة

،إلى 3وذلك باستعمال وحدات وعناصر من نّص اإلمالء نفسھ  نصوص قصیرة بمفردھم،

 .أن یصلوا إلى كتابة نصوص إنشائّیة

 :اإلمالء والّنحو -4

                                                            
  (1 368،ص 04،ط 1993الموّجھ العملي لمدّرس اللّغة العربّیة،مؤّسسة الّرسالة،بیروت :الھاشمي عابد توفیق):
 ( 2 167،ص 1977، مصر العربّیة،دراسة تحلیلّیة ومواقف تطبیقّیة،دار المعارفتعلیم اللّغة :قودة حسین سلیمان):

(3) :Voir :henten(Laurence) :Apprendre à penser,parler,lire,écrire,ESF,Edition ,Paris,1998,P 73 
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العالقة بین اإلمالء والّنحو وطیدة،فالقواعد اإلمالئّیة ُوضعت لحفظ اللّغة من الوجھة     

الكتابّیة والبعد عن الخطأ في الّرسم عند الكتابة،وُوضعت القواعد الّنحوّیة لتعین الّدارس 

لكلمة وبیان إعرابھا ومن ھنا كان رسم ا.نھ،وعصم أسلوبھ من اللّحن والخطأعلى تقویم لسا

ة واحدة، فاإلمالء یحافظ على رسم الكلمة من الّناحّیة الّشكلّیة الكتابّیة، والّنحو وجھین لعمل

د اإلمالئّیة بالقواعد یحافظ على سالمة اإلعراب،أضف إلى ذلك ارتباط كثیر من القواع

وسیلة لتقویم القلم واللّسان كما أّن تدریس الّنحو لیس غایة في حّد ذاتھا وإّنما ھو "الّنحوّیة،

   1. لصّحة الكتابة من الخطأ وسیلة -اآلخرھو -والّزلل،كما أّن اإلمالء  من االعوجاج

 :اإلمالء والّصرف -5

الّصرف بالّشكل الخارجي للكلمة من حیث نوع الحركات وعدد الحروف وترتیبھا  یھتمّ     

غییر حركة بحركة أخرى أثناء الكتابة أو أصلّیتھا وزّیادتھا، فزّیادة حرف أو حذفھ أو ت

) أعلم(و) علم(غیر) علم(و) علیم(و) عالم(غیر) علم(یمكن أن یغّیر المعنى الكلّي للكلمة ف

، ومن ھنا تّتضح العالقة الوطیدة بین اإلمالء والّصرف في المحافظة على سالمة )استعلم(و

 .تي ھي الوحدة األساسّیة للّنصّ الّ  لبناء الجملة -عناصر-معاني الكلمات الّتي تعتبر وحدات

وال تتوّقف عالقات اإلمالء عند الّنشاطات اللّغوّیة كالخّط والقراءة والّتعبیر والّنحو  بل     

تتعّداھا إلى جمیع األنشطة الّتعلیمّیة األخرى المقّررة كالّتاریخ والجغرافیا والّتربّیة 

دما یشرع الّتلمیذ في نقل خالصة أو قاعدة اإلسالمّیة ودراسة الوسط،وتتجلّى ھذه العالقة عن

  2.أو جملة أو كلمة،أي كّل ما ُیكتب یعتبر لبنة أساسّیة لنشاط اإلمالء بطریقة عرضّیة

ما سبق یّتضح لنا أّن لإلمالء عالقة متینة مع فروع اللّغة،فھو من األسس  من خالل    

المھّمة للّتعبیر الكتابي، ووسیلة محافظة على سالمة المعاني والّصور الخّطّیة،كما ُیعنى 

بكتابة الكلمات كتابة صحیحة شأنھ شأن القواعد الّنحوّیة والّصرفّیة الّتي تعّد وسیلة لصّحة 

 .ّنواحي اإلعرابّیة واالشتقاقّیةالكتابة من ال

                                                            
  (1 112-111،ص 01،ط 1998تعلیم اللّغة العربّیة بین الواقع والّطموح،دار طالس،دمشق :الّسّید محمود أحمد:ینظر):
،      02،ط )د ت(الموّجھ الّتربوي للمعلّمین في اللّغة العربّیة،مطبعة عّمار قرفي، باتنة الجزائر:علي أوحیدة:ینظر): 2)  
  107ص 



 
:الثانيالمبحث   

اإلمالء وأنواعھ وأسالیب تدریسھ أقسام  
 
طرائق تدریس اإلمالء-)أ  
 

أنواع اإلمالء-)ب  
 

الذاكرةواإلمالء -)ج  
 

عوامل الّتھّجي الّصحیح-)د  
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 :أقسام اإلمالء وأنواعھ وأسالیب تدریسھ :الّثانيالمبحث 

 :طرائق تدریس اإلمالء -)أ

 :الّطریقة القدیمة -1

لم تكن طریقة تدریس اإلمالء في القدیم على الحالة الّتي ھي علیھا اآلن، إذ كان اإلمالء     

یمّثل الھدف ولیس الوسیلة الّتي تحّقق أھداف معّینة، فكان یقوم على أساس اختبار األطفال 

ّیة نّص اإلمالء مرّكبا من األلغاز الكتاب في كتابة الكلمات المفّرقة في الّصعوبة، لذا كان

 .واألحاجي الّتي ندر أن تعترض الّتلمیذ في الكالم المألوف

كان اإلمالء مجّرد فحص للّتلمیذ، فال یسعى إلى تعلیم قواعد معّینة بل كان ھو الھدف     

 ومن ھذا الّنوع كانت "لذلك كانت تغلب على الّنصوص اإلمالئّیة الكلمات الّصعبة والغریبة،

 الّتي أملیت على اإلمبراطور نابلیون (De Mérimée) :المسّماةقطعة اإلمالء الّشھیرة 

 1" الّثالث،فكانت أغالطھ خمسین غلطة بدل الغلطات الخمس الّتي راھن أالّ یتعّداھا

، وكان المعلّم آنذاك ) 64المقصود الخطأ واألخطاء ولیس الغلط والغلطات، انظر ص (

رس اإلمالء دون شرح أو إعداد مسبق، یعمد إلى أّي نّص من الّنصوص ویّتخذه موضوع د

معلومات الّتالمیذ ال لتدریسھم نوعا معّینا الستعراض لذا كانت ماّدة اإلمالء درسا اختبارّیا 

،فكان المعلّم یتعّمد اختیار  2من الكلمات الّتي یجھلون كتابتھا وإعطائھم القاعدة الخاّصة 

كان جاّفا غیر " فإّن تدریس اإلمالء الّنصوص الّتي تحتوي على الكلمات الّصعبة، وھكذا

مبني على قاعدة علمّیة أو نفسّیة، ولذا فقد كانت نتائج الّتالمیذ ضعیفة وكانت األخطاء 

 3." تالزمھم

 :الّطریقة الحدیثة -2

 تبنى الّطریقة الحدیثة لتدریس اإلمالء على معطیات علم الّنفس الحدیثة وتسّمى ھذه    

                                                            
  (1 252،ص 04،ط )د ت(كیف نعلّم أطفالنا في المدرسة االبتدائّیة، دار الّثعلب، بیروت :جمال محّمد صالح وآخرون):
1973-1972دروس تطبیقّیة عاّمة،مدیرّیة الّتكوین والّتربّیة خارج المدرسة،المدیرّیة الفرعّیة للّتكوین،الجزائر، :ینظر): 2) 
  184ص 
الّتربّیة العلمّیة الّتطبیقّیة في المدارس االبتدائّیة،منشورات مؤّسسة الّشرق األوسط للّطباعة :عضاضة أحمد مختار): 3) 

  297،ص 02،ط 1962والّنشر،بیروت 
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ألّنھا تقي الّطالب من الوقوع في الخطأ أو من رؤیتھ  ،)الوقائّیة(بالّطریقة الّطریقة الحدیثة 

 :وتقوم على المبدأ الّتالي

 قد سمعھا ورآھا عرض علیھ بل یجب أن یكونال تطلب من الّطفل كتابة كلمة لم تُ "    

 یتعلّم ، فالمفھوم الجدید لإلمالء یقوم على أساس الّتدریب، بمعنى أن 1 "مكتوبة وتلّفظ بھا

 .الّتالمیذ كتابة الكلمات بعد أن یتّم عرضھا علیھم بصرّیا والّتلّفظ بھا نطقا ثّم كتابتھا یدوّیا

وإذا  ) الّرسم(البصر والّنطق والكتابة ھو تذّكر الكلمات من خالل الّسمع و فاإلمالء إذن    

كان الھدف من الھجاء تعلیم الّتالمیذ الكتابة الّسلیمة فلن یتأّتى ھذا إالّ بتدریبھم على 

لیكون  -ال كما كان علیھ الحال في الّطریقة القدیمة -الكلمات، ثّم یلي ذلك عملّیة االختبار 

 2. االختبار عندئذ اختبار تعلیم ال اختبار ذكاء

ریقة الحدیثة ھي األمثل، باعتبارھا طریقة وقائّیة تقي الّطالب یّتضح لنا مّما سبق أّن الطّ     

من الوقوع في الخطأ، بعد تعلیم الّتالمیذ كتابة الكلمات الّتي ثّم عرضھا علیھم على عكس 

اختبار األطفال أو الّتالمیذ في كتابة الكلمات  الّطریقة القدیمة الّتي كانت تقوم على أساس

 .غیر المألوفة

 :اإلمالءأنواع  -)ب

 :اإلمالء المنقول -1

أن ینقل الّتالمیذ القطعة من كتاب أو سّبورة إضافّیة بعد قراءتھا وفھمھا وتھّجي  ومعناه    

بعض كلماتھا ھجاءا شفوّیا، وھذا الّنوع من اإلمالء یالئم تالمیذ الّصّف الّثالث من المرحلة 

 .االبتدائّیة، ویمكن أن یمتّد إلى تالمیذ الّصّف الّرابع كذلك

یخّصص لھما حصص اإلمالء  ،اني من المرحلة االبتدائّیة فالأّما الّصّفان األّول والثّ     

كتابة ما دّرب األطفال على القراءة وعلى ، ویُ وإّنما یّتصل الھجاء بالقراءة في ھذین الّصّفین

                                                            
طرائق تعلیم اللّغة العربّیة في المرحلة االبتدائّیة،مدیرّیة المطبوعات والكتب المدرسّیة:یوسف أدیب وآخرون): 1)  

  152،ص )1978-1977(الجمھورّیة العربّیة الّسورّیة 
دار الفكر  –نظرّیات وتجارب  -تدریس اللّغة العربّیة في الّتعلیم العامّ :طعیمة رشدي أحمد،مّناع محّمد الّسّید:ینظر): 2) 

   171،ص 01،ط 2000القاھرة  العربي
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یقرءونھ في وقت واحد، بل إّن تدریبھم على الھجاء ورسم الحروف والكلمات قد یكون في 

 .حّصة األشغالأثناء تدریبھم على الّرّ◌سم، أو في 

 :اإلمالء المنظور -2

ومعناه أن ُتعرض القطعة على الّتالمیذ لقراءتھا وفھمھا وھجاء بعض كلماتھا، ثّم ُتحجب     

عنھم وُتملى علیھم بعد ذلك، وھذا الّنوع من اإلمالء یالئم تالمیذ الّصّف الّرابع من المرحلة 

 .لك على حسب مستوى الّتالمیذامتداده إلى الّصّف الخامس كذ االبتدائّیة، ویجوز

ومن خالل ما ورد یتبّین لنا أّن اإلمالء المنقول یعتمد على المالحظة من خالل تعوید     

الّطفل الّنظر إلى الكلمات من الّسّبورة أو غیرھا، أّما الّنوع الّثاني فیجعل الّتلمیذ متھّیأ 

 1. الكلمات ثّم استرجاعھاللّصعوبات اإلمالئّیة، كما یساعده على تخزین المفردات و

  :االستماعياإلمالء  -3

ومعناه أن یستمع الّتالمیذ إلى القطعة، وبعد مناقشتھا في معناھا وھجاء كلمات مشابھة     

لما فیھا من الكلمات الّصعبة ُتملى علیھم، وھذا الّنوع من اإلمالء یالئم تالمیذ الّصّفین 

 .الخامس والّسادس من المرحلة االبتدائّیة وتالمیذ اإلعدادّیة

 :اإلمالء االختباري -4 

علیھ القطعة بعد فھمھا  ُتملى ولھذاوالغرض منھ تقدیر الّتلمیذ وقّیاس قدرتھ ومدى تقّدمھ،    

دون مساعدة لھ في الھجاء، وھذا الّنوع من اإلمالء یتبع مع الّتالمیذ في جمیع الفرق لتحقیق 

الغرض الّذي ذكرناه، ولكن ینبغي أن یكون على فترات معقولة، حّتى تّتسع الفرص 

 .والّتعلیمللّتدریب 

یّتضح لنا من خالل ما سبق أّن اإلمالء االستماعي یعتمد على الّسماع بالّدرجة األولى     

ویفتح مجال المناقشة بین الّتالمیذ والمعلّم، مّما یرفع مستواھم اللّغوي أّما الّنوع األخیر فھو 

  2. یحّدد مدى تقّدم الّتلمیذ ومدى تحّسنھ في كتابة الكلمات صحیحة دون أخطاء

 :ذكرنا أّن اإلمالء ُیتبع بأربع طرائق ولكّل طریقة خطواتھا وھي كاآلتي    
                                                            

  (1 195،ص 14،ط 1119الموّجھ الفّني في طرق الّتدریس،دار المعارف للّنشر :إبراھیمعبد العلیم :ینظر):
  (2  197ص  ،المرجع نفسھ:ینظر ):
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 :خطوات تدریس اإلمالء المنقول* 

 .الّتمھید بما یالئم عقول األطفال لتشویقھم إلى الموضوع الجدید -1    

ن عرض القطعة الّتي ُیراد نسخھا، وھي إّما أن تكون من كتب القراءة المقّررة وإّما أ -2    

تكون قّصة صغیرة مناسبة، وُتكتب القطعة أثناء الّدرس من قبل المعلّم بخّط واضح أنیق، أو 

 .ضع أمامھموُتكتب قبل الّدرس على ّسّبورة إضافّیة ثّم ت

قراءة المدّرس لھا قراءة تصویرّیة ھادئة، ثّم مناقشة األطفال في معناھا حّتى  -3    

بعض كلماتھا الّصعبة حّتى ترتسم صورھا في یفھموھا بوضوح، كما یوّضح لھم ھجاء 

 .مخّیلتھم

والّنظافة والّتنظیم  استنساخ الّتالمیذ القطعة بعد أن یذّكرھم بصّحة الّنقل وجودة الخطّ  -4    

 .والجلسة الّصحّیة أثناء الكتابة

 1. جمع الّدفاتر لغرض تصحیحھا وتقییمھا -5    

 :خطوات تدریس اإلمالء المنظور* 

 .الّتمھید للقطعة اإلمالئّیة بما یشیر إلى موضوعھا ویشّوقھم إلیھا -1    

عرض القطعة اإلمالئّیة مكتوبة على سّبورة إضافّیة بخّط جمیل منّظم یراعي في  -2    

كتابتھا قواعد الخّط والّتنقیط، وتكون خالّیة من األخطاء اإلمالئّیة والخّطّیة، كما یمكن أن 

لى الّسّبورة أمام طالّبھ، وذلك أدعى لفائدتھم لیتعلّموا كیفّیة الكتابة ورسم یكتبھا المعلّم ع

الحروف من ید معلّمھم ویقلّدوه، ولكن انشغال المدّرس بالّسّبورة قد یكون فیھ محاذیر ما 

ر طالّبھ حین الكتابة، وأالّ یشغل ، فعلیھ في ھذه الحالة أالّ یستدییقلّل الّضبط عند الّتالمیذ

طیلة الكتابة بالّسّبورة عن طالّبھ، بل علیھ أن یوازن بینھا وبینھم بالتفاتات إلیھم بعد كّل  كلّّیا

عمر األطفال في  جملة یكتبھا أو خاللھا، ویحسن أن تختار القطعة اإلمالئّیة مالئمة بمعناھا

م اللّفظّیة خیالھا وحجمھا ثروتھوالمرحلة األّولّیة لیستفیدوا منھا، ومالئمة بألفاظھا وأسلوبھا 

 .ومداركھم
                                                            

  (1 01الوافي في طرق تدریس اللّغة العربّیة،دار القلم لمارات،دار ابن الجوزي،ط :محّمد محمود موسى/د -أ:ینظر):
  425ص 
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قراءة المعلّم لھا قراءة تعبیرّیة بصوت واضح مسموع خال من الّسرعة، ثّم البدء  -3    

بتوضیح المعنى بكتابة الكلمات صعبة المعنى في جھة مستقلّة على الّسّبورة، ویتعاون معھم 

في جھة  -دتإن ُوج –إلدراك معناھا عن طریق استعمالھا في جمل یكتب الكلمات الّصعبة 

أخرى، ویوقفھم على صّحة كتابتھا ھجاء ثّم یتركھم فترة مناسبة یقرؤونھا مع أنفسھم، 

ویسألونھ عّما صُعب علیھم فھمھ، من حیث المعنى والھجاء كي یعلموا صور الكلمات 

 .ومعانیھا قبل إمالئھا علیھم، ثّم یتعاون معھم على استیعاب فھمھا كاملة

عة اإلمالء ویكون بعد حجب الّسّبورة اإلضافّیة المكتوب علیھا القطعة البدء بكتابة قط -4    

اإلمالئّیة عن أنظارھم، أو محو القطعة المكتوبة على سّبورتھم ثّم تنبیھ الّتالمیذ وتنشیطھم 

 .إلى االستعداد لإلمالء، واالعتدال في أثناء الكتابة وااللتزام بالّنظافة والّتنظیم

تأّكد من أّن كّل طالب معھ دفتره الخاّص، كما أّن علیھ أن ینتبھ إلى وعلى المدّرس أن ی    

كیفّیة إمساكھم باألقالم وعدم نقلھم القطعة أو بعض كلماتھا من أوراق یخفونھا أمامھم 

فیغّشون علیھا، ویكون إمالء القطعة كلمة كلمة بالّنسبة للّصغار، ثّم عّدة كلمات لمن ھو 

ذلك الّتدّرج في نوعّیة الموضوعات اإلمالئّیة من حیث الفكرة أكبر منھم، وعلى المدّرس ك

 .واأللفاظ والحجم والخیال واألسلوب

 1. جمع الّدفاتر تمھیدا لتصحیحھا وتقییمھا -5    

 :خطوات تدریس اإلمالء المسموع* 

 .الّتمھید للقطعة اإلمالئّیة المختارة للّتشویق إلیھا -1    

الّتوصّیة بإتقان رسم الحروف قبل البدء باإلمالء والّتشدید في ذلك ألّن ھذا الّنوع من  -2    

اإلمالء یكون في نھایة مرحلة الّتعلیم األساسي وفي المرحلة المتوّسطة، وال بّد أن تغایر 

 .الكتابة فیھا عّما كانت علیھ في المرحلة قبلھا

معنى وكتابة، ثّم كتابة بعض  ثّم توضیح كلماتھا الّصعبة قراءتھا علیھم قراءة تعبیرّیة -3    

 .محوھا، وذكر الفوائد العملّیة المستوحاة منھاكلمات على الّسّبورة إن شاء ثّم ھذه ال

                                                            
  (1  427الوافي في طرق تدریس اللّغة العربّیة، ص :محّمد محمود موسى/د -أ:ینظر):
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ان ھذا الّنوع مراجعة القاعدة اإلمالئّیة الّتي من أجلھا كان اإلمالء االختباري، ولما ك -4    

ب تدریس القاعدة كاملة بدقائقھا وأمثلتھا قبل البدء بإمالء ور، ولذا وجمن اإلمالء غیر منظ

ما تعلّق بھا، وعلى المدّرس أن یعلم أّن تدارك الخطأ عند الّتالمیذ أفضل من وقوعھم فیھ، 

 .ثّم محاولة تصحیحھ

وضوح لیكتبوھا في دفاترھم الخاّصة، واألفضل أن یعید وإمالء القطعة بأناة  -5    

مّرتین ال مّرة واحدة، كي ال یكثر الّتساؤل وال سیما الكسالى منھم وغیر المدّرس كّل مقطع 

ال یضعف الّضبط، ال تكون اإلعادة أكثر من مّرتین لئالّ یتشاغل الّتالمیذ عن و الّنابھین

مدّرسھم ویشرد انتباھھم، كما ینّبھھم إلى ترك فراغ للكلمة الّتي تفوتھم في القراءة األولى، 

رورة عدم التفاتھم إلى بعضھم البعض لئالّ یغّشوا، وأن ُیعنى بتطبیقھم وأن ینتبھ إلى ض

القواعد الّصحیحة في الكتابة، كما ُیعنى بالّنظافة والّنظام والّتنقیط وبعد الفراغ من إمالئھا 

األفضل و     یقرؤھا المدّرس علیھم مّرة أخرى بسرعة لتدارك ما فات بعضھم من كلمات

 .قطعة أكثر من ُثلُث الحّصة على أّي حالأالّ یستغرق إمالء ال

ویمكن إبقاؤھا عندھم أو تبادلھم الكّراسات (جمع الّدفاتر تمھیدا لتصحیحھا وتقییمھا  -6    

 ).تمھیدا للّتصحیح

ھا المدّرس واحد بعد اآلخر لغرض یأو یلق كتابة الّتالمیذ القطعة على الّسبورة -7    

  1. تصحیح أخطائھم

 :اإلمالء االختباري خطوات تدریس* 

الّتمھید للموضوع بما یلفت انتباه الّطلبة إلیھ ویثیر رغبتھم في اإلّطالع على  -1    

 .مضمونھ

 .إخراج الّدفاتر وفتح صفحة جدیدة وكتابة عنوان الّدرس بعد المعلومات العاّمة -2    

 :توجیھ الّطلبة بما یأتي -3    

 .في دفاتر اآلخرین االعتماد على أنفسھم وعدم الّنظر -أ

                                                            
  (1  428 -427الوافي في طرق تدریس اللّغة العربّیة، ص :محّمد محمود موسى/د -أ:ینظر):
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 .عدم الّتحّدث مع اآلخرین -ب

من یفوتھ شيء یجب أن یترك لھ وعدم مقاطعة المدّرس ألّنھ سیعید القراءة مّرة أخرى،  -ت

 .فراغا لیكتبھ عند القراءة الّثانّیة للمدّرس

 .الّتشدید على حسن الخّط والّنظافة وحسن الجلوس -ث

 .من القراءة الّثانّیة، وعدم االستمرار بالكتابةوضع األقالم جانبا حال االنتھاء  -ج

تملّیة القطعة اإلمالئّیة بعد تجزئتھا إلى وحدات ذات معنى مالئمة في طولھا لقدرات  -4    

 .الّطلبة، مع قراءة كّل وحدة مّرتین بسرعة مالئمة

نتھاء من إعادة قراءة القطعة مّرة أخرى كي یتالفى الّطلبة بعض الّنواقص، وحال اال -5    

 .القراءة الّثانّیة یطلب من الّطلبة وضع األقالم جانبا، ثّم غلق الّدفاتر

 1. جمع الّدفاتر بھدوء وترتیب، من الخلف إلى األمام بحسب ترتیب مقاعد   الجلوس -6    

بعد عرض طرائق أو خطوات الّتملّیة، نالحظ أوجھ االختالف والّتشابھ في المستوى     

في طریقة الّتلقین، فكّل نوع من األنواع الّسابقة لھ طریقة تناسبھ، ویكمن  الّدراسي وكذا

الّتشابھ في تدریب الّتالمیذ على الكلمات الّصعبة الموجودة في القطعة اإلمالئّیة، فیقوم 

 .المعلّم بدوره بمعالجة ھذه األخیرة أمام الّتالمیذ

 :اإلمالء والّذاكرة -)ج

 معّینة باإلحساس یحفظھا باإلحساس الّصوتي الّذي یتولّد عن عندما یسمع الّطفل كلمة    

الّسماع، وعندما یراھا مكتوبة یحفظھا باإلحساس البصري، وعندما ینطق بھا یحفظھا 

) الحنجرة، الحلق، اللّسان، الّشفتین(باإلحساس اللّفظي المتولّد من تحریك عضالت الّنطق 

المتولّد من تحریك الید واألصابع والكتف وھكذا وعندما یكتبھا یحفظھا باإلحساس العضلي 

 :نرى أّننا أثناء اإلمالء نستعمل الّذاكرات األربع الّتالّیة

 :الّذاكرة الّسمعّیة -1

                                                            
  (1  235الكافي في أسالیب تدریس اللّغة العربّیة، ص :محسن علي عطّیة/د:ینظر):
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لذلك یجب اللّفظ بالكلمة لفظا معّبرا جّیدا وتكرارھا لترسخ في ذھن الّطفل، وعدم الّنطق     

 .بكلمة أمامھ نطقا خاطئا

 :ّیةالّذاكرة البصر -2

لذلك یجب استخدام الّسّبورة والّدفاتر دائما، فالكتابة ال ُتعلّم إالّ بالكتابة وكثیرا ما نكتب     

في كتابتھا وحاولنا تطبیق قاعدتھا  الكلمات وفق ما نتذّكره من طریقة رسمھا، فإن ترّددنا

ا لعدم جواز كتابة ر العادة اإلیجابي في الكتابة، ویجب الّتنّبھ ھنوأخطأنا أحیانا، وھذا ھو د

كلمة على الّسّبورة كتابة مغلوط بھا، إذ ال یجوز وضع نماذج خاطئة أمام أعین الّتالمیذ 

  1. مخافة أن ترسخ في ذاكرتھم البصرّیة بشكلھا الخاطئ

 : الّذاكرة اللّفظّیة -3

مالء من اللّفظ بالكلمة أو الجملة وتكرارھا، ولذلك یجب أن تصاحب دروس اإل المتكّونة    

 .دروس القراءة، وأن نحّث الّتالمیذ على القراءة الجّیدة المعّبرة

 :الّذاكرة العضلّیة -4

الخطوة الّضرورّیة  وتتولّد من حركات الید في اإلمالء ویجب االعتناء بھذه الّذاكرة ألّنھا    

 .األخیرة لتعلیم اإلمالء، وھي الّتي تكلّل درس اإلمالء بالّنجاح

والمعلّم الّناجح ھو الّذي یشرك ھذه الّذاكرات األربع في تدریس تالمیذه اإلمالء، لذلك     

 علیھ تجّنب إمالء نّص غیر معروف وغیر مشروح، أو سلسلة كلمات صعبة ثّم تتقّرر

أشكالھا المصّححة في ذھن الّتلمیذ، فیضطّر إلى كتابة بعض المفردات الّصحیحة حینا 

 .خرومغلوط بھا حینا آ

ومن الّطبیعي في ھذه الحالة أّنھ حین یكتب بعض الكلمات بصورة خاطئة فھو یحفظھا 

بصورھا الخاطئة عضلّیا وكتابّیا، وبما أّن الحفظ الكتابي أقوى من الحفظ العیاني أو 

أكثر من أثر  الّسماعي، فإّن أثر ھذه الكتابة المغلوط بھا یستقّر في ذھن الّتلمیذ الّصغیر

                                                            
  (1  123-122،ص 03،ط 2004یزید للّنشر :طرائق تدریس اللّغة العربّیة،الكرك:ّسفاسفةعبد الرحمن ال/د:ینظر):
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لّم الّشفھي الّذي یعقب اإلمالء، ویكون المعلّم بخّطتھ الّتقلیدّیة ھذه قد وضع نفسھ تصحیح المع

 1. والّتالمیذ من حیث ال یقصد أمام مشكلة كان في غنى عنھا

نرى أّن عملّیة تدریس اإلمالء ال تتّم إالّ بتوّفر الّذاكرات األربع، فلكّل منھا دور أساسي     

وذلك وفق ما تراه العین إضافة إلى اللّفظ الّسلیم والكتابة  في تثبیت األلفاظ في األذھان

 .الواضحة والخّط الجّید

 :عوامل الّتھّجي الّصحیح -)د

یرتبط الّتھّجي الّصحیح بعّدة عوامل أساسّیة بعضھا عضوي كالید والعین واألذن     

 :وبعضھا فكري

الكلمة ورسم أحرفھا صحیحة مرّتبة فھي العضو الّذي یعتمد علیھ في كتابة  :أّما الید    

وتعّد الید أمر ضروري لتحقیق ھذه الغایة، ولھذا ینبغي اإلكثار من تدریب الّتلمیذ تدریبا 

یدوّیا على الكتابة حّتى تعتاد یده طائفة من الحركات العضلّیة الخاّصة، یظھر أثرھا في تقّدم 

 .الّتلمیذ وسرعتھ في الكتابة

فھي ترى الكلمات وتالحظ أحرفھا مرّتبة وفقا لنطقھا، وھي بھذا تساعد  :وأّما العین    

 .على رسم صورتھا صحیحة في الّذھن، وعلى تذّكرھا حین یراد كتابتھا

في تدریس اإلمالء یجب أن نربط بین دروس القراءة  ولكي ننتفع بھذا العامل األساسي    

بأن یكتبوا في كّراسات اإلمالء بعض ودروس اإلمالء وبخاّصة مع صغار الّتالمیذ، وذلك 

 القطع الّتي قرءوھا في الكتاب، أو جمال قصیرة یكتبھا المدّرس على الّسّبورة أو ُتعرض

في بطاقات، وھذا یحملھم على تأّمل الكلمات بعنایة، ویبعث انتباھھم إلیھا ویعّود  علیھم

ق ھذه الغایة في فترات تتحقّ وأعینھم الّدقة في مالحظتھا واختزان صورھا في أذھانھم، 

  2. القراءة الجھرّیة وبصورة أو في فترات القراءة الّصامتة

والكتابة في حّصة واحدة أو في فترتین متقاربتین،أي  وینبغي أن یتّم الّربط بین القراءة    

 .قبل أن ُتمحى من أذھان األطفال الّصور الّتي اختزنوھا

                                                            
  (1  124،ص طرائق تدریس اللّغة العربّیة :عبد الرحمن الّسفاسفة/د:ینظر):
  (2 10 -09ص  ،1975اإلمالء والّترقیم في الكتابة العربّیة،مكتبة غریب للّنشر،ط :عبد العلیم إبراھیم:ینظر):
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كما ینبغي أن ُتعرض الكلمات الّصعبة والكلمات الجدیدة على الّسبورة فترة من الّزمن     

ثّم نمحوھا قبل إمالء القطعة، لنھّیئ للعین فرصة كافّیة لرؤیة الكلمات، واالحتفاظ بصورھا 

 .في الّذھن

اعد على یس فھي تسمع الكلمات أو تمّیز مقاطع  األصوات وترّتبھا، وھذا :وأّما األذن    

تثبیت آثار الّصور المكتوبة المرئّیة، ولھذا یجب اإلكثار من تدریب األذن على سماع 

األصوات وتمییزھا وإدراك الفروق الّدقیقة بین الحروف المتقاربة المخارج، والوسیلة 

 .العملّیة إلى ذلك ھي اإلكثار من الّتھّجي الّشفوي لبعض الكلمات قبل كتابتھا

بط أھّمّیة الحواس الّثالث في عملّیة الكتابة الّصحیحة والّسلیمة للكلمات ومن ھنا نستن    

حیث إّن الّرؤیة الواضحة والّسماع الجّید یؤّدي بالّتلمیذ إلى تفادي األخطاء اإلمالئّیة، كما أّن 

 .الممارسة للكتابة بكثرة تسّھل رسم الحروف صحیحة مرّتبة

الّتالمیذ من  ط بھا الّتھّجي الّصحیح فتقوم على ما حّصلھالّتي یرتب :أّما العوامل الفكرّیة    

المفردات اللّغوّیة في مجاالت القراءة والّتعبیر، ومدى قدرتھم على فھم ھذه المفردات أو 

ّظم أثر ھذا الوعي اللّغوي في إتقان مدى مالءمتھا لسّیاق الكالم، ویالّتمییز بین معانیھا، و

أذھان : فیھا كثیر من الّتالمیذ في كتابة أمثال ھذه الكلماتاألخطاء اإلمالئّیة الّتي یقع 

ھذه   مراعاة، ال یتسّنى لھ، المدرسة الّثانوّیة، یختلط، یصطدم، فھمت كّل ما قلتھ، إذ یكتبون

أزھان، مراعات، ال یتثسنى لھ، المدرسة الّثنوّیة، یخطلط یسطدم : الكلمات بترتیبھا الّسابق

  1 ...كلّما قلتھأو یصتدم أو یصطضم، فھمت 

ما  وھكذا فال شّك أّن ھذا الخطأ مرّده إلى ضعف الحصول اللّغوي والعجز عن إدراك    

 .یتطلّبھ سّیاق الكالم من كلمات مالئمة، وتجلب ما یشبھھا أو یقاربھا صوتا

أّما األخطاء الّتي تقع في رسم الكلمات المھموزة أو المختومة بألف لّینة، أو الكلمات     

 .الّتي ُیحذف منھا حرف أو ُیزاد فیھا حرف أو غیر ذلك

                                                            
  (1   12 -11ص  ،المرجع نفسھ:ینظر):
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إذن الّتھّجي الّصحیح یرتبط بالوعي اللّغوي الّذي حّصلھ الّتالمیذ من خالل القراءة     

مفردات وتثبیتھا في الّذھن حّتى یلجأ إلیھا من خالل والّتعبیر، فعلى الّتلمیذ فھم ھذه ال

 .الّذكریات، وكتابتھا سلیمة وفق ما تنّص علیھ القواعد اإلمالئّیة

    

 

 



 
:الثالثالمبحث   

 أسس عملّیة تدریس اإلمالء وشروطھ
 

عتمد علیھا عملّیة األسس الّتي ت-)أ
 تدریس اإلمالء

 
لقطعة اإلمالئّیة وشروط اختیارھاا-)ب  

 
أسالیب الّتدریس الفردي-)ج  

 
تصحیح اإلمالء-)د  
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 :أسس عملّیة تدریس اإلمالء وشروطھ: الّثالثالمبحث 

 :األسس اّلتي تعتمد علیھا عملّیة تدریس اإلمالء -)أ

 :ینبغي على المعلّم أن یراعي األمور الّتالّیة عندما یبدأ تعلیم طلبتھ اإلمالء -1    

 .یّتصل ما یتدّرب علیھ الّطلبة بحاجاتھم في الحیاةأن * 

 .أن یسبق استخدام قلم الحبر قلم الّرصاص* 

 .عدم إھمال الّتدریب على صّحة ھجاء الكلمات بعد الّتمّكن من تجرید الحروف* 

 .أن یصاحب نطق العبارات والكلمات والحروف رسمھا* 

أو  إلمالء أو الكلمات الّصعبة في الّدرسأن ال تكون الكلمات المكّونة لموضوعات ا -2    

 .قاموس الّطلبة، بعیدة عّما یستعملھ الّطلبة أو عن ثروتھم اللّغوّیة

أن ال یّتخذ معیار خاّص لتوزیع القواعد اإلمالئّیة والكلمات الّتي تخدمھا على  -3    

 .الّصفوف مختلفا عن المعیار الّذي اختیرت الماّدة القرائّیة على أساسھ

ال عیب في تكرار الّتدریب على بعض الكلمات الّصعبة مع مالحظة المدّرس لطلبتھ  -4    

 .على مثل ھذا األمر

وقوع العین على اللّفظ كثیرا ما یساعد على صّحة رسمھ، لذلك فقطعة اإلمالء إذا  -5    

 .من ماّدة القراءة المقّررة أدعى إلى رسمھا اختیرت

والجمل یساعد على تذّكر أشكالھا، فواجب المدّرس أن یعمل ما فھم معاني الكلمات  -6    

 .استطاع في ھذا المجال

 1 .الّتدریب على رسم الكلمات ذات الّصعوبات الھجائّیة الخاّصة -7    

 :عملّیة تصحیح الّدفاتر یتبع ما یلي -8    

                                                            
138، ص 03، ط 2004زید للّنشر طرائق تدریس اللّغة العربّیة، الكرك ی:عبد الّرحمن إبراھیم الّسفاسفة/د:ینظر): 1)  
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الّصوت متمّھال  بعد االنتھاء من إمالء القطعة على الّطلبة یقرأھا المعلّم علیھم واضح* 

 .ُمخرج الحروف من مخارجھا الّصحیحة

في اإلمالء المنقول وبعد الفراغ من قراءة القطعة على الّطلبة، یطلب المعلّم إلى كّل اثنین * 

 . متجاورین منھم أن یتبادال الّدفاتر، لیقوم كّل منھما بالّتصحیح لزمیلھ

 لب لنفسھ، بمراجعة ما كتبھ في في اإلمالء المنظور من المستحسن أن یصّحح الّطا* 

 .دفتره على الّسّبورة أو اللّوحة

عندما ینتھي الّطلبة من تصحیحاتھم یطلب المدّرس من أحد الّطلبة أن یسّجل على الّسّبورة * 

 .األخطاء الّتي وقع فیھا الّطلبة، ثّم یحاول تصحیحھا بالّتعاون مع الّطلبة بعد اإلمالء

قت آلخر باختبار الّطلبة إمالئّیا، فیختار موضوعا مناسبا من یقوم المدّرس من و -9    

، بشرط أن ال تكون قد سبق لھم قراءتھ أو رؤیتھ، ثّم یملیھ علیھم حیث المعنى واألسلوب

حسب الّشروط الّتي أوضحناھا، ویجمع الّدفاتر لیصّححھا بنفسھ ویتأّكد من قّوة مالحظة 

 .على الّطلبة، ثّم یكتب مالحظاتھ على تلك الّدفاتر الّطلبة، ویتعّرف على الكلمات الّصعبة

من الخّیر أن دّیة في رسم الكلمات عند طلبتھ، فعندما یتبّین المدّرس صعوبات فر -10    

 1. یعالجھا معالجة فردّیة

نالحظ أّن عملّیة تدریس اإلمالء تقوم على أساس ما یقّدمھ المعلّم لطلبتھ من ناحّیة     

تزویدھم بمفردات ومعلومات جدیدة، كذلك تدریبھم على صّحة الھجاء وتعویدھم على 

 . تصحیح قطعة اإلمالء بمفردھم، أو عن طریق تبادل دفاترھم مع بعضھم البعض

 :اختیارھاالقطعة اإلمالئّیة وشروط  -)ب

 :ھناك نوعان من الّنصوص الّتي ُتقّدم للّطلبة وُتملى علیھم    

 نوع یتكّون من جمل متقّطعة أو كلمات منفردة ُتملى على الّطلبة،وما ُیعاب على ھذا الّنوع

                                                            
  (1  138طرائق تدریس اللّغة العربّیة، ص :عبد الّرحمن إبراھیم الّسفاسفة/د:ینظر):
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الكثیر من الجمل أو الكلمات تّتضح معانیھا من خالل ورودھا ضمن سّیاق الكالم في  أنّ 

ویشعرون  ھا قد ال یفھم المتعلّمون معناھاموضوع معّین، وعندما ترد الكلمات خارج سّیاق

 .في موقف مصطنع، لذا فقد تكون سببا للوقوع في أخطاء إمالئّیة بأّنھا وردت

ون القطعة نّصا یتضّمن فكرة أو أكثر یعّبر عنھا، وبھذا تكون أّما الّنوع اآلخر ھو أن تك

القطعة أكثر وظیفّیة، ثّم إّنھا تحّقق أكثر من غایة من غایات تدریس اللّغة العربّیة ولعّل من 

بینھا الّتكامل بین فروع اللّغة العربّیة، إذ یمكن للمدّرس أن یسّخر تدریس القطعة اإلمالئّیة 

القراءة والقواعد الّنحوّیة والمحفوظات، :من فروع اللّغة العربّیة مثللخدمة أكثر من فرع 

تنمّیتھا  زّیادة على ما یتضّمنھ موضوع القطعة من قیم واّتجاھات، یرى المدّرس من المفید

 .لدى المتعلّمین

 :وعلى العموم ھناك جملة شروط یجب توافرھا في القطعة اإلمالئّیة منھا    

 .على ما تّمت دراستھ من قواعد إمالئّیةأن تكون تطبیقا  -1

 1. أن تتضّمن معلومات ذات قیمة للّطلبة -2

 .أن تكون لغة القطعة مّتسمة بالّسھولة وقلّة الّتعقید -3

 .أن تالئم قدرات الّطلبة وزمن الّدرس من حیث الّطول والقصر -4

 .أن تكون خالّیة من الّتكلّف بعیدة عن الّتصّنع -5

ّن القطعة اإلمالئّیة ینبغي أن تكون مالئمة لمستوى الّطلبة وقدراتھم الفكرّیة إذن نرى أ    

، وعلى س، كذلك تعتبر الجسر الّرابط بین فروع اللّغة العربّیةووتتماشى مع سیرورة الّدر

األستاذ أالّ یتكلّف في تألیف القطعة باستعمال مفردات صعبة، بل علیھ اختیار قطعة لغتھا 

 .حتوي معلومات مشّوقة تزید في أفكار الّتالمیذسھلة مفھومة، ت

 

 

                                                            
 (1 2006،سنة 01الكافي في أسالیب تدریس اللّغة العربّیة،دار الّشروق للّنشر والّتوزیع،ط :محسن علي عطّیة/د:ینظر):
   232ص 
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 :أسالیب الّتدریب الفردي -)ج

حسن أن بع الّطرائق الّسابقة في الّتدریب الجمعي الّذي یشمل جمیع تالمیذ الفصل، ویُ ُتتّ     

یسیر بجانب ھذا الّتدریب الجمعي تدریب فردي للّتالمیذ الّضعاف و المبطئین في الكتابة أو 

الّذین تكثر أخطاؤھم في كلمات معّینة، وھؤالء جمیعا یحسن أخذھم بأنواع من الّتدریبات 

 1: الفردّیة لعالج ضعفھم، ومن طرائق ھذه الّتدریبات

 :طریقة الجمع -1

حّب  تت نجاعتھا في مدارس أوروبا وترتكز ھذه الّطریقة على استخداموھي طریقة ثب    

االقتناء و الجمع لدى الّتالمیذ الّصغار، حیث یقوم المعلّم بتكلیف تالمیذه بجمع كلمات 

ھجائّیة على وفق نظام خاّص، كأن یجمعوا كلمات تنتھي بتاء مبسوطة وأخرى مربوطة أو 

و واو، ثّم یكتبھا الّطالّب على بطاقات خاّصة مستخدمین كلمات تقع فیھا الھمزة على نبرة أ

 2. القراءة الّصامتة في عملّیة الجمع

 :وھي نوعان :طریقة البطاقات الھجائّیة -2

 :بطاقات الكلمات* 

وھي عبارة عن بطاقات متنّوعة تشمل كّل واحدة منھا على مجموعة من الكلمات     

الھجائّیة الّتي تندرج تحت قاعدة إمالئّیة محّددة، كأّن إحداھا مشتملة على مفردات مھموزة 

 الوسط مكسورة، وأخرى تشتمل على كلمات مھموزة اآلخر وقبلھا حرف ساكن، وھكذا 

سم كلمة في أّي عمل تحریري، أعطى البطاقة الّتي تشتمل على فإذا ما أخطأ تلمیذ في ر

 .ذلك الّنوع من الخطأ لیقوم بالّتدریب علیھا

 :بطاقات القّصة*

، أو فقرة من موضوع وھي عبارة عن بطاقات تشتمل كّل واحدة منھا على قّصة قصیرة    

كتب ھذه الكلمات وُتحذف من ھذه الّنصوص كلمات ھجائّیة وُیترك مكانھا فارغا، ثّم تُ 

                                                            
  (1 200الموّجھ الفّني لمدّرس اللّغة العربّیة، ص :عبد العلیم إبراھیم:ینظر):
العین سنة  أسالیب تدریس مھارات اللّغة العربّیة وآدابھا،الّناشر دار الكتاب الجامعي:عبد الفّتاح حسن البّجة/د:ینظر): 2) 

   168،ص 02،ط 2005
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المنزوعة في أعلى البطاقة وُیكلّف الّتالمیذ بنقل القطعة وانتقاء الكلمات المناسبة لیضعھا في 

 .الفراغ، على أن یقوم المعلّم بشرح القاعدة اإلمالئّیة قبل الّشروع بھذا الّنشاط

 :حصر األخطاء -3

ویبّوبھا ویصّنفھا، ثّم یقوم بتدریب ویقوم بھذا الّنشاط المعلّم حیث یرصد أخطاء الّتالمیذ     

 .من ھذه الّتدریبات الّتالمیذ علیھا في أوقات متعاقبة، مع ضرورة مالحظة انتفاع الّتالمیذ

 :الّترقیم -4

الّنقطة والفاصلة، الفاصلة المنقوطة وعالمات (أّما األخطاء الّتي تتعلّق بعالمات الّترقیم     

وما أشبھ، فیمكن الّتدریب علیھا في المرحلة ) تفھامالّتنصیص وعالمات الّتعّجب واالس

إعطاء الّتالمیذ في فترات :اإلعدادّیة، ومن الوسائل المتتّبعة في الّتدریب على ھذا الجانب

متباعدة قطعا خالّیة من ھذه العالمات والّطلب منھم محاولة ترقیمھا، ویمكن في عملّیة 

المات أن یقوم المعلّم بعملّیة تعریفھم بمواطن المراقبة صّحة استخدام الّتالمیذ لھذه الع

. استخدامھا، شرط أن یكون الّتالمیذ على مقدرة من فھمھا وإالّ فال داعي لذكر ھذه المواطن
1 

المالحظ من ھذه األسالیب أّنھا تساعد الّتالمیذ في تحسین كتابتھم، وكذلك اختبار ذكائھم     

في حسن اقتناء المفردات وتوظیفھا، وكذلك تعویدھم على استعمال عالمات الّترقیم في 

 .محلّھا من خالل نشاط الّتعبیر وغیره

 :تصحیح اإلمالء -)د

 :منھایتّم تصحیح اإلمالء بعّدة طرائق     

 :تصحیح الّتلمیذ قطعة اإلمالء بنفسھ -1

ویتّم ذلك بأن یعرض المعلّم علیھم القطعة المكتوبة بخّط واضح على اللّوح أو على     

قطعة كرتون مقّوى، أو یطلب منھم فتح الكتب إذا كانت مأخوذة من دروس المطالعة، ثّم 

                                                            
  (1 169أسالیب تدریس مھارات اللّغة العربّیة وآدابھا، ص :عبد الفّتاح حسن البّجة/د):
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یضع خّطا تحتھ وطالب خطأه  یطلب إلیھم قراءة القطعة وموازنتھا بما كتبوه لیعرف كلّ 

 .ویكتب الّصواب فوقھ، أو یكّرر الّصواب أسفل القطعة أو على الّصفحة المقابلة الفارغة

 :وتمتاز ھذه الّطریقة بما یأتي    

 .إظھار ثقة المعلّم بالّطالب وثقة الّتلمیذ بنفسھ* 

 .الّشجاع بالخطأاالعتراف وتعوید الّطالّب الّصدق واألمانة وتحّمل المسؤولّیة * 

 :وُیؤخذ علیھا    

 .عدم قدرة الّطالب على اكتشاف خطئھ بنفسھ* 

قد تقود الّطالب إلى الغّش والخداع جّراء خوفھ من الّظھور بمظھر الّضعف أمام زمالئھ، * 

ویمكن تالفي ھذه العیوب عن طریق مراقبة كتابة الّطالّب، بإّطالع المعلّم على بعضھا 

 1 .وتصحیح اآلخر

 :تبادل دفاتر اإلمالء -2

ویتّم ذلك بأن یطلب المعلّم من الّتالمیذ إعطاء دفتره إلى زمیلھ لیقوم ھذا الّزمیل بالّنظر     

إلى القطعة، سواء على اللّوح أو الكتاب وبوضع خطوط تحت الكلمات الخطأ، ثّم ُتعاد 

 .الّدفاتر إلى أصحابھا لیعرف كّل واحد منھم أخطاءه ثّم یصّححھا

 :وتمتاز ھذه الّطریقة بما یأتي    

 .فیھا تدریب وتمرین على إصالح أخطاء اآلخرین، مّما یزید في خبرتھم وثقتھم* 

 .فیھا مظھر من مظاھر تبادل الّثقة بین الّطالّب* 

 .فیھا مساعدة الّتالمیذ معلّمھم* 

 :وُیؤخذ علیھا    

 .والمالحظة فیفوتھم كثیر من األخطاءأّن الّتالمیذ في بعض األحیان تنقصھم الّدّقة  *
                                                            

أصول تدریس العربّیة بین الّنظرّیة والممارسة،دار الفكر للّطباعة والّنشر والّتوزیع :عبد الفّتاح حسن البّجة/د:ینظر): 1) 
   195، ص 1999،سنة 01األردن،ط 
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أّن بعض الّطالّب قد یلجئون إلى افتعال بعض األخطاء عن زمالئھم، ویمكن الّتغلّب على * 

 .ھذه العیوب بأن یكون المعلّم حازما، وأن یراجع تصحیح بعض الّدفاتر في كّل مّرة

 : تصحیح المعّلم -3

 :ویتّم ذلك بطریقتین    

تر الّطالب داخل الّصّف أمامھ بحیث یشغل باقي الّطالّب بعمل آخر تصحیح المعلّم دف* 

كالقراءة، وتمتاز ھذه الّطریقة بأّن الّطالب من خالل القراءة سیعرف وجھ الخطأ الّذي وقع 

العبث، لعدم وفیھ، وُیؤخذ علیھا انصراف بعض الّطالّب عن العمل والجنوح إلى اللّعب 

 .مراقبتھم من المعلّم

وُتّتبع ھذه الّطریقة مع المبتدئین لعدم إمكانّیة : لمعلّم دفاتر الّتالمیذ خارج الّصفّ تصحیح ا* 

الّركون إلیھم، ومن مزایا ھذه الّطریقة أّنھا أكثر الّطرائق دّقة وأضمنھا نتیجة، وقد ُیؤخذ 

في  علیھا أّن ما بین وقت الّتصحیح والكتابة فترة قد تطول، مّما قد یؤّدي إلى تثبیت األخطاء

في الّتصحیح، وإرجاع  أذھان الّطالّب، على أّنھ یمكن تالفي ھذا العیب عن طریق الّسرعة

  1. الّدفاتر في أقرب فرصة

 :مالحظات عاّمة

یجب على المعلّم أن یتذّكر أّن قواعد اإلمالء ال ُتدّرس لذاتھا، بل ُتدّرس عرضا على  -1    

 .وفق ورودھا في القطعة

 .على المعلّم أن یكثر من الّتدریب والّتكرار في تثبیت قواعد اإلمالء -2    

ال بّد أن ُتستخدم دروس اإلمالء في إكساب الّطالّب مھارات الكتابة الّسلیمة كالجلسة  -3    

الّصحیحة والّدّقة في إمساك القلم، والّتركیز على استخدام عالمات الّترقیم وكتابة الھمزات، 

 .وحسن الخطّ  ومراعاة الّنظام والّترتیب

لقراءة ودروس الّتعبیر واألناشید وقطع ُیفّضل اختیار قطع اإلمالء من دروس ا -4    

 .المحفوظات والّنصوص

                                                            
  (1  197 -196أصول تدریس العربّیة بین الّنظرّیة والممارسة، ص :ّجةعبد الفّتاح حسن الب/د:ینظر):
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ُیفّضل أن تحتوي قطع اإلمالء على القیم والُمثل العلیا ومعالم بالدھم وجوانب من  -5    

 .البطوالت العربّیة واإلسالمّیة، وما یّتصل بالّنواحي القومّیة والوطنّیة والّدینّیة واألخالقّیة

 .دروس اإلمالء بفروع اللّغة األخرىال بّد من ربط  -6    

 .ال بّد أن تكون القطعة مناسبة للّطالّب من حیث الّسھولة والفھم والّطول والقصر -7    

ابتعاد المعلّم عن اصطناع قطعة إمالء جریا وراء قاعدة إمالئّیة، بل ال بّد أن تكون  -8    

 1. القطعة طبیعّیة بعیدة عن الّتكلّف

تصحیح الّتلمیذ قطعة اإلمالء بنفسھ تشعره بالّثقة والفخر :تین الّطریقتینومن مآخذ ھا    

ولكّنھا قد تسّبب في خلق خالف مع زمیلھ الّذي صّحح لھ وكشف خطأه، أّما الّطریقة الّثانّیة 

، ومن من محاسنھا أّنھ یتسّنى للمعلّم تصویب خطأ الّتلمیذ، والّتعّرف على مستواه

 .الّتالمیذ إلى اللّعب والّتشویش جّراء تصحیحھ ألحدھمانصراف :مساوئھا

                                                            
  (1  198، ص أصول تدریس العربّیة بین الّنظرّیة والممارسة :عبد الفّتاح حسن البّجة/د:ینظر):



 
:الّرابعالمبحث   

 معّوقات الّدرس اإلمالئي
 

مشكالت الكتابة العربّیة-)أ  
 

أسباب الّتخلّف اإلمالئي-)ب  
 

األسلوب الوقائي في تدریس اإلمالء -)ج
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 :معّوقات الّدرس اإلمالئي :الّرابعالمبحث 

 :مشكالت الكتابة العربّیة -)أ

الّشكل وقواعد اإلمالء واختالف صور :مشكالت الكتابة العربّیة كثیرة ومتعّددة ھي    

الحرف باختالف موضعھ من الكلمة، واإلعجام ووصل الحروف وفصلھا واستخدام 

الّصوائت القصار واإلعراب، واختالف ھجاء بعض كلمات المصحف عن الھجاء العادي 

 :وفیما یلي بیان ذلك تفصیال

الّضّمة والفتحة :المقصود بالّشكل ھو وضع الحركات القصار على الحروف :لالّشك -1

" علم"والكسرة وھو یكّون المصدر األّول من مصادر الّصعوبة، فإذا وجد الّطفل أمامھ لفظ 

 .َعلم أو َعَلٌم أو علٌم أو ُعلمَ :مثال حار فیما إذا كانت

كثرت الّدراسات الّتي تناولت قواعد اإلمالء على أّنھا تشمل على  :قواعد اإلمالء -2

 :صعوبات تعّوق الكتابة عند الّناشئین وھي

 :الفرق بین رسم الحرف وصوتھ) أ(

، بحیث إّن المفروض في نظام الكتابة الّسھلة أّن رسم الحروف یكون مطابقا ألصواتھا    

ا نجد أّن الكتابة العربّیة ال تتبع ذلك المفروض كّل ما ینطق یكتب وما ال ینطق یكتب، ولكّنن

وحذف أحرف " أولئك، اھتدوا"في بعض كلماتھا، فقد زیدت أحرف ال ینطق بھا في كلمتي 

تارة " ألفا"،"یاء"، وخولف رسم األلف اللّّینة الّتي تكتب "ذلك، لكّن، طھ"ینطق بھا كما في 

ق سوف تیّسر الكتابة وتوّفر كثیرا من الجھد أخرى، وال شّك أّن المطابقة بین الكتابة والّنط

 1. الوقت

 :ارتباط قواعد اإلمالء بالّنحو والّصرف) ب(

من قواعد اإلمالء بقواعد الّنحو والّصرف یشّكل عقبة من العقبات الّتي تفوق  ربط كثیر    

للكلمة أصل االشتقاق والموقع اإلعرابي  –قبل أن یكتب  –، فعلى الّتلمیذ أن یعرف الكتابة

                                                            
 (1  1990، طـ أسسھ وتقویمھ وتطویره، الّدار المصرّیة اللّینانّیة:تعلیم اإلمالء في الوطن العربي:حسن شّحاتھ/د:ینظر):
  15، ص 1992، 02طـ 
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ونوع الحرف الّذي یكتبھ، أضف إلى ذلك أّن ھناك كثیرا من الّناس الیدرسون قواعد الّنحو 

والّصرف، وعلیھم أن یكتبوا وتتجلّى ھذه الّصعوبة إذا نظرنا إلى األلف اللّّینة فإذا كانت 

مت ، وإذا كانت ثالثة وأصلھا الیاء رس"دعا"،"سما"ثالثة وأصلھا الواو رسمت ألفا كما في 

 ".انتھى"، وإذا كانت زائدة عن ثالثة أحرف رسمت یاء كما في "ھدى"،"رمى"یاء كما في 

 :تعّقد قواعد اإلمالء وكثرة االستثناء فیھا) ج(

من المشكالت الّتي تسّبب صعوبة في اإلمالء تشّعب قواعدھا وتعّقدھا وكثرة     

ا بالنا بالّصغار فالھمزة المتوّسطة االستثناءات فیھا حّتى أصبح الكبار ال یؤمنون بالخطأ، فم

ساكنة أو متحّركة،  مثال فھي إّما متوّسطة باألصالة وإّما متوّسطة تأویال، ثّم ھي بعد ذلك

أو بعد متحّرك، الّساكن إّما صحیح أو معتّل،  والمتحّركة متحّركة بعد ساكن أو بعد

، ولكّل من ھذه الحاالت والمتحّرك من الھمزة أو مّما قبلھا مضموم أو مفتوح أو مكسور

   1. استثناء –غالبا  –قاعدة، و لكل قاعدة 

 :االختالف في قواعد اإلمالء) د(

من أسباب الّصعوبة أیضا كثرة اختالف العلماء في قواعد اإلمالء، واضطرابھم فیھا     

لذلك تعّددت القواعد وصعب رسمھا، واختلفت الكتابة بین األفراد وبین الّشعوب العربّیة 

یقرأون، یقرءون یقرؤون، :فالھمزة المتوّسطة في الكلمة یقرؤون مثال ُترسم على ثالثة أوجھ

 .صائب وكلّھا رسم

 :اختالف صور الحروف باختالف موضعھ من الكلمة -3

، ویوقعھ في تعّدد صور الحروف في الكتابة العربّیة یربك المتعلّم في بدایة تعلّمھ    

اضطراب نفسي إذ إّنھ یجد لحرف صورتین أو أكثر، والّصوت الّذي یدّل علیھ الّرمز 

 .المكتوب

 

 :األعجام -4

                                                            
  (1  16أسسھ وتقویمھ وتطویره، ص :تعلیم اإلمالء في الوطن العربي:حسن شّحاتھ/د:ینظر):
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و نقط الحروف، والمالحظ أّن نصف عدد حروف الھجاء معجم والمقصود باألعجام ھ    

وأّن عدد الّنقاط یختلف باختالف الحروف المنقوطة، وأّن وضع الّنقاط یختلف باختالف 

الحروف أیضا، كما أّن ذلك یشّكل صعوبة أخرى تضاعف إلى الّصعوبات المتمّثلة في 

 .الكتابة العربّیة

 :وصل الحروف وفصلھا -5

الكلمات العربّیة من حروف یجب وصل بعضھا ویجب فصل بعضھا من بعض  تتكّون    

 .وبذلك تضیع معالم الحروف داخل الكلمة

الكلمة ترتیبا رأسّیا، واآلخر ترتیبا  إّن نظام الكتابة العربّیة یقتضي ترتیب بعض حروف    

أفقّیا مّما یصعب على الّطالب معرفة موضع كّل حرف من الحرفین المجاورین لھ فال 

 .یتمّكن من الّتعلّم والّتذّكر

 :استخدام الّصوائت القصار -6

ین عدم استخدام الحروف الّتي تمّثل الّصوائت القصار أوقع الّتالمیذ في صعوبة الّتمییز ب    

قصار الحركات وطوالھا، وأدخلھم في باب اللّبس فرسموا الّصوائت القصار حروفا 

خطوة مھّمة إلى األمام  والمالحظ أّن استخدام حروف العلّة للّداللة على الّصوائت الممّددة

في تاریخ تطّور الكتابة العربّیة، غیر أّن الّتطّور الّذي بدأ في ھذا االّتجاه لم یستمّر لیشمل 

 .الّضّمة والكسرة والفتحة فما زالت ترسم حركات:ّصوائت الخفیفةال

 :اإلعراب -7

الكلمة المعربة یتغّیر آخرھا بتغّیر الّتراكیب، فاالسم المعرب ُیرفع وُینصب وُیجزم     

ویكون اإلعراب تارة بالحركة وتارة بالحرف وتارة باإلثبات وتارة بالحذف، بل قد یطرأ 

 1 .على الحروف الوسطى من الكلمات الّتغییر

 :اختالف بعض كلمات المصحف عن الھجاء العادي -8

                                                            
19أسسھ وتقویمھ وتطویره، ص :تعلیم اإلمالء في الوطن العربي:حسن شّحاتھ/د:ینظر): 1)  
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الحذف والّزّیادة ومّد الّتاء وقبضھا والفصل والوصل في بعض :وذلك في عّدة مواضع    

الكلمات، ھذا االختالف بین نوعي الھجاء یشّكل مواطن صعوبة یواجھھا الّطالب حین یرى 

  1. آیات القرآن أثناء دراستھ

بسبب كثرة  من خالل ما سبق نالحظ أّن مشكالت الكتابة العربّیة تنّوعت وتعّددت    

اختالف العلماء في قواعد اإلمالء، على سبیل الحصر ال القصر كلمة یقرؤون تكتب على 

یقرؤون، یقرأون،  یقرءون وكلّھا كتابة صحیحة، ونظرا لكثرة ھذه االستثناءات :ثالثة أوجھ

 .أصبح الكبار ال یؤمنون بالخطأ فما أدراك الّصغار

 :أسباب الّتخّلف اإلمالئي -)ب

ك تخلّف وضعف إمالئي، فالّتخلّف نعني بھ الّضعف الّشدید، بمعنى أّن أخطاء الّتلمیذ ھنا    

كثیرة وتمّس أكثر الكلمات بساطة وسھولة، أّما الّضعف فاألخطاء تكون قلیلة إذا ما قیست 

 :بالّتخلّف، وأھّم ھذه العوامل كما أثبتتھ األبحاث العلمّیة ما یلي

 :مدرسّیة والّنظام الّتعلیميعوامل ترجع إلى اإلدارة ال -1

وتحمیل المعلّم أعباء كثیرة لھا أكبر األثر  فقد أثبت الباحثون أّن ارتفاع كثافة الفصول    

 .على الّتخلّف اإلمالئي

عوامل تتعلّق باإلدارة المدرسّیة وتتمّثل في عدم متابعة مدیر المدرسة أعمال المعلّمین     

 .من جھة، وعدم اكتراثھ بنتائج الّتالمیذ من جھة أخرى

 .مطالبة المعلّم بإنھاء المقّرر في فترة معّینة، وتنّقلھ المستمّر من فصل إلى آخر    

 :عوامل ترجع إلى المعّلم -2

 .عداد العلمي والمھنيضعف اإل -

 .عدم اھتمام معلّمي المواد األخرى بأخطاء الّتالمیذ -

 .عدم االھتمام بالقاعدة اإلمالئّیة -

                                                            
  (1  19أسسھ وتقویمھ وتطویره، ص :تعلیم اإلمالء في الوطن العربي:حسن شّحاتھ/د:ینظر):



امج والمنھاج الّتربويقراءة في البرن:الفصل األّول                                اإلمالء  

 

48 

بعض المعلّمین في إمالء الّتالمیذ القطعة المطلوبة، لذا تأتي بعض الكلمات مبتورة إلى  -

ال تخرج من  ، والحروفمسامع الّتالمیذ، حیث یكون صوت المعلّم غیر واضح من جھة

 .مخارجھا األصلّیة من جھة أخرى

 :عوامل تراجع الّتلمیذ نفسھ -3

 :یمكن تقسیم األسباب المتعلّقة بالّتلمیذ إلى أربعة عوامل أساسّیة    

ویتمّثل في الخوف والّترّدد وعدم الّثقة والخوف من الفشل وعدم  :العامل الّسیكولوجي -)أ

 .االستقرار

الّنسیان، ضعف الحّواس، انخفاض مستوى الّذكاء وعدم :مثل :يالعامل الفیزیولوج -)ب

 .،إلخ...القدرة على الّتركیز وضعف المالحظة البصرّیة وعیوب الّنطق،

" شوئیل"ومن أھّم الّدراسات الّتي تناولت جانب الّضعف في الكتابة بشكل عاّم بحث     

 :ھي الّذي صّنف أسباب ھذا الّضعف في مجموعات

بمعنى ضعف قّوة المالحظة عند الّتلمیذ، فیجد صعوبة في الّتمییز :ّكر البصريضعف الّتذ* 

 .بین الحروف واألشكال واألرقام، أو ال یتذّكر ھذه األمور نتیجة عدم اإلدراك

یؤّدي إلى صعوبة في الھجاء، ومن ثّم صعوبة في الّتمییز بین صور :ضعف الّسمع* 

 .األصوات المتشابھة

وھذا قد ینتج عن ضعف الّسمع وضعف البصر، أو :رة على الكالمضعف الّنطق والقد* 

  1. نتیجة لعوامل سیكولوجّیة

  :إھمال الّتلمیذ وتقصیره الّذاتي -)ج

 .عدم میلھ إلى الّنظام والّتنظیم -

 .عدم اھتمامھ واكتراثھ بدروسھ -

 ).الھادفّیة من الّتعلّم(عدم وجود الحافز  -

                                                            
  (1 164-163، ص 2003طرق تدریس اللّغة العربّیة، دار المعرفة الجامعّیة، طـ سنة :زكرّیا إسماعیل/د:ینظر):
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 :عوامل تتعّلق باألسرة -4

مّما ال شّك فیھ أّن المدرسة امتداد لألسرة والعطس صحیح، فالّطفل الّذي یعیش مع     

 اجباتھوأبوین مثّقفین حریصین على ابنیھما، ویراجعان معا دروسھ ویساعدانھ على حّل 

 1. المنزلّیة، فنجد ذلك منعكسا إیجابّیا على تحصیل الّتلمیذ بشكل عامّ 

ب أّن الّتخلّف اإلمالئي یرجع إلى خوف الّتلمیذ وعدم الّثقة، إذن نستخلص من ھذه األسبا    

وكذلك إھمال األسرة وعدم مراقبة الّطفل في مشواره الّدراسي، دون أن ننسى قلّة خبرة 

 .المعلّم وعدم تحضیره میدانّیا

 :األسلوب الوقائي في تدریس اإلمالء -)ج

 :في الخطأ، ویتحّقق بإّتباع الّنقاط الّتالّیةیقوم ھذا األسلوب على وقایة الّطلبة من الوقوع     

أن ال یطلب من المتعلّم كتابة كلمة واحدة ما لم تكن ھذه الكلمة قد ُعرضت علیھ من  -1

قرأھا مكتوبة وسمعھا بنطق سلیم، وتدّرب على كتابتھا بنقلھا إلى كّراستھ من الكتاب أو :قبل

، فإذا أُملیت على الّطالب مقترنة بصورتھا الّسّبورة، فصورة الكلمة المخزونة في الّذاكرة

لیكتبھا استثار اإلمالء ذكریات صوت الكلمة وكتابتھا وصورتھا من قبل، وتكون ھذه 

الّرسالة المبرقة فیكتبھا الّطالب إّما :الّذكریات صورة للكلمة تنتقل خالل أعصاب الید مثل

الّصورة أو الّذكریات صحیحة أو مخطئة، والّصواب والخطأ یعتمدان على مدى وضوح 

المكّونة لھا في ذاكرة الّطالب، والّتي یستطیع أن یعّمقھا المعلّم في درس اإلمالء وذلك 

 :بالّطرق الّتالّیة

 .یكتب الكلمة على الّسّبورة لتنطبع صورتھا في ذھن الّطالب* 

 ).لكي تقترن الّصورة بالّصوت(یقرأ الّنّص أو الكلمة للّتذكیر الّسمعي * 

 ). یتدّربون على كتابتھا(یكتب المتعلّم القطعة أو الكلمة * 

أالّ یرى الّطالب الخطأ وال یسمعھ، وبناء على ھذا األسلوب ال یجوز للّطالب أن یرى  -2

الخطأ مكتوبا على الّسّبورة أو الورق، ألّن الخطأ في ھذه الحالة ینطبع في ذاكرتھ كما 

                                                            
  (1  165طرق تدریس اللّغة العربّیة، دار المعرفة الجامعّیة، ص :زكرّیا إسماعیل/د:ینظر):
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صورتھا سواء كانت تلك الّصورة صحیحة أم غیر ینطبع الّصحیح فتقترن صورة الكلمة ب

 صحیحة، وإذا أراد المعلّم أن یوّضح كیفّیة كتابة إحدى الكلمات وجب علیھ أن یبّین كیفّیة 

 .كتابتھا بشكلھا الّصحیح فقط على الّسّبورة

تجّنب اإلمالء الّسّبوري الّذي یّتبعھ بعض المعلّمین، وذلك بإرسال الّطالّب واحد بعد  -3

آلخر إلى الّسّبورة وإمالء بعض الكلمات على الّطالب لیكتبھا، ثّم یصّحح المعلّم أو زمالؤه ا

 .ما كتبھ زمیلھم

 :إّن اإلمالء على الّسّبورة غیر مناسب لألسباب الّتالّیة    

أّنھ إذا أخطأ الّطالب أثناء الكتابة على الّسّبورة ورأى ذلك الخطأ، فإّن ذلك ینطبع في * 

وال عبرة فیما یقولھ بعض المعلّمین من أّنھم یسارعون بتصحیح الخطأ، ألّن  أذھانھم،

 .الّضرر قد حدث

، یمكن الوقت الّذي ُیخّصص للّطالب واحد لیكتب فیھ ثالث كلمات على الّسّبورة* 

أّن اإلمالء على  تخصیصھ لجمیع الّطلبة لو أّنھم كتبوا تلك الكلمات في دفاترھم، كما

أن یمارس اإلمالء طالب أو اثنان أو ثالثة فقط، في حین تبقى أغلبّیة  إلى الّسّبورة یؤّدي

 .الّطلبة دون عمل أو تدریب فیفتر حماستھم ویقّل انتباھھم لما یجري

إّن درس اإلمالء تعلیمي یھدف إلى تعلیم الّطلبة كیفّیة الكتابة اإلمالئّیة قبل إمالئھا  -4

رجات للّطالب بعد تصحیح اإلمالء، إالّ إذا كان علیھم، لذلك فإّنھ ال حاجة إلى وضع د

 1 .الغرض من الّدرس امتحان الّطلبة

في غیر الّدروس الّتي تھدف اختبار الّطلبة أو (إذا ترّدد أحد الّطلبة في كتابة كلمة  -5

، وُطلب من المعلّم أن یرى الكلمة لیكتبھا بصورة )في اإلمالء أخطاء الّطلبة تشخیص

صحیحة بدال من الوقوع في الخطأ، وجب على المعلّم أن یجیب طلبتھ، ألّن الغرض ھو 

  2. تعلیم الّطلبة الّرسم الّصحیح للكلمات، وھذا ینسجم مع األسلوب الوقائي في اإلمالء

                                                            
 (1     2010المرجع في تدریس مھارات اللّغة العربّیة وعلومھا، المؤّسسة الحدیثة للكتاب :علي سامي الحالّق/د:ینظر:)

  285، )د طـ(
  (2  286المرجع في تدریس مھارات اللّغة العربّیة وعلومھا، ص :علي سامي الحالّق/د:ینظر):
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ترجاع المالحظ من األسلوب الوقائي في تدریس اإلمالء أّنھ یتیح للّتالمیذ فرصة اس    

في األذھان، كما یفرض ھذا األسلوب على المعلّم كتابة الكلمات على  الكلمات المختزنة

الّسّبورة بشكل صحیح حّتى ترسخ في أذھان الّطلبة بشكل سلیم، كذلك تخصیص الوقت لكّل 

 .طالب لمعرفة مدى تقّدمھ في الكتابة اإلمالئّیة



 
:الثانيالفصل   

واقع الّنشاط الّتعلیمي لماّدة اإلمالء في 
ر الّثاني من الّتعلیم االبتدائيالّطو  

 
 منھاج اإلمالء للّسنة الّرابعة          المبحث األّول:

ابتدائي                        

            

  اإلمالء داخل القسمالمبحث الّثاني:

 

  اإلمالء من خالل كتابات الّتالمیذالمبحث الّثالث:



 
:المبحث األّول  

 من الّتعلیم منھاج اإلمالء للّسنة الّرابعة
بتدائياال  

 
تقدیم الماّدة -)أ  
 

اإلمالءأھداف -)ب  
 

المحتویات-)ج  
 

مالء المحذوفة من الكتاب المدرسيدروس اإل -)د  



واقع الّنشاط الّتعلیمي لماّدة اإلمالء في الّطور الّثاني من الّتعلیم االبتدائي     الثانيالفصل   

 

54 

 :ابتدائي من الّتعلیم منھاج اإلمالء للّسنة الّرابعة :المبحث األّول

 :تقدیم الماّدة -)أ

تشّكل الّسنة الّرابعة من الّتعلیم االبتدائي نھایة الّطور الّثاني من الّتعلیم االبتدائي، وھو     

تعلیم اللّغة العربّیة في الّسنة  طور تعزیز الّتحّكم في الّتعلّمات األساسّیة، وعلیھ یرتكز

 :الّرابعة من الّتعلیم االبتدائي على

 ناول مفاھیم جدیدة ومعارف متنّوعة، مع تدریبھ علىتوسیع مكتسبات المتعلّم وتطویرھا بت -

توظیفھا والبحث فیھا واستعمالھا في مواقف متنّوعة، قصد الّتحّكم في الكفاءات اللّغوّیة 

 .المستھدفة الّتي سوف تتجلّى في تنظیم معلوماتھ ومعالجتھا في الّتواصل الّشفھي والكتابي

 .على بعض المبادئ في القواعد الّنحوّیة واإلمالئّیة والّصرفّیة والّتحّكم فیھا الّتعّرف -

ومن ھنا ینبغي أن یتوّصل المتعلّم إلى استعمال القراءة والّتعبیر والكتابة لتفعیل الّتكامل     

والمجاالت " المبادئ"المطلوب، والوصول إلى المعلومات وإدراك المحاور الّتي تعالجھا و

تقوده إلى الّتوّسع فیھا، بواسطة الفضول المعرفي واختبار قدراتھ ومھاراتھ المكتسبة، الّتي 

وحینئذ سوف یتعّزز لدیھ الّتعلّم الّذاتي وروح البحث الكتشاف محیطھ وفضاءات أخرى 

یجدھا في المطالعة والّنصوص اللّغوّیة، الّتي تنّمي حصیلتھ المعرفّیة واللّغوّیة، وفي ھذا 

إّن الّتقّرب من القواعد الّنحوّیة والّصرفّیة واإلمالئّیة یساعده على استخدام الّسّیاق ف

 1. ضوابطھا شفھّیا وكتابّیا

في  -نقال عن عبد الّسالم زھران –تتلّخص الّتطّورات الّتي تحدث في ھذه المرحلة     

 :الّنقاط اآلتّیة

قارنة بالمرحلة الّسابقة والمرحلة تمتاز ھذه المرحلة ببطء معّدل الّنمّو م :الّنمو الجسمي -1

ازدیاد قّوة العظام وازدیاد الّنمّو العضلي، مع مالحظة الفروق :الالّحقة، وأھّم مظاھر الّنموّ 

 .بین الجنسین، إذ تزید البنات عن البنین في ھذه المرحلة سواء بالّنسبة للّطول أو الوزن

                                                            
2011الوطنّیة للمناھج، جوان مناھج الّسنة الّرابعة من الّتعلیم االبتدائي، مدیرّیة الّتعلیم األساسي، اللّجنة :ینظر): 1) 
   11ص 
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اعات الّنوم حّتى یصل إلى عشر في ھذه المرحلة یقّل عدد س :الّنمّو الفیسیولوجي -2

ساعات، ویزداد تعّقد وظائف الجھاز العصبي، ویبدأ الّتغّیر في وظائف الغدد خاّصة 

 .الّتناسلّیة

یكاد یكتمل نمّو الحواس في ھذه المرحلة یزید طول البصر، وتزداد دّقة  :الّنمّو الحّسي -3

 .وحي بتحّسن المھارة الیدوّیةالّسمع وتتحّسن الحاّسة العضلّیة، كّل ھذه المؤّشرات ت

في ھذه المرحلة یكثر الّنشاط الحركي فال یستطیع الّطفل أن یظّل ساكنا  :الّنمّو الحركي -4

لفترة طویلة، وكّل ذلك یحتاج إلى زّیادة في الّطاقة، كما ینمو في ھذه المرحلة الّتوافق 

 .الّتاّمة على الكتابة الحركي، وتزداد الكفاءة والمھارة الیدوّیتان وتتّم الّسیطرة

یطرد نمّو الّذكاء حّتى سّن الّثانّیة عشرة، وفي منتصف ھذه المرحلة یصل  :الّنمّو العقلي -5

الّطفل إلى حوالي نصف إمكانّیات نمّو ذكائھ في المستقبل، وتنمو مھارة القراءة  كما تزداد 

الع واالستعداد لدراسة مناھج حّدة االنتباه ومّدتھ، وتنمو الّذاكرة أكثر ویزداد حّب االستط

 .أكثر تعقیدا

یزداد الّرصید المعرفي للّطفل عاّمة، والّرصید اللّغوي خاّصة نتیجة فھمھ  :الّنمّو اللّغوي -6

للكلمات وإدراكھ لعالقات الّتباین والّتشابھ بین الكلمات، كما تنمو لدیھ القدرات الّتعبیرّیة 

 .وحّس الّتذّوق الفّني

تتمّیز ھذه المرحلة بالّثبات واالستقرار، لذلك یطلق علیھا بعض  :االنفعاليالّنمّو  -7

، یّتضح أثناء ھذه المرحلة میل الّطفل للمرح، كما تنمو "مرحلة الّطفولة الھادئة"الباحثین

 .اّتجاھاتھ الوجدانّیة وتقّل مظاھر الّثورة والغضب

لة إلى االحتكاك بالكبار، فیكتسب یزداد میل الّطفل في ھذه المرح :الّنمّو االجتماعي -8

معاییرھم قیمھم، وبالّتالي یقّل علیھم كما ینمو لدیھ حّس الّشعور بالمسؤولّیة والقدرة على 

 1. الّضبط الّذاتي للّسلوك

 

                                                            
  (1 247-233، ص 04، ط 1977، عالم الكتب، القاھرة )الّطفولة والمراھقة(علم نفس الّنموّ :زھران عبد الّسالم:ینظر):
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 :أھداف اإلمالء -)ب

تتمّیز اإلمالء في ھذا المستوى بالّتركیز على المسموع المتضّمن للقواعد اإلمالئّیة     

 :إلمالء إلىوتھدف ا

 .الكتابة الّصحیحة الخالّیة من األخطاء اإلمالئّیة -

 .الّتعّرف على قواعد اإلمالء قصد إدراك بناء الكلمة -

 .الّتعّود على الّترتیب والّتنظیم باحترام ضوابط الكتابة -

 1 .حسن استعمال عالمات الوقف -

تشترك كّل ھذه األھداف في كونھا تسعى إلى تكوین متعلّم یكتب بدون أخطاء، سواء     

، وال )اإلمالء المسموع(، أو بما التقطتھ أذنھ )اإلمالء المنظور(تعلّق األمر بما رأتھ عینھ 

یكتفي المتعلّم بذلك فقط بل علیھ أن یراعي في ذلك تناسق الحروف وترتیبھا، لما لإلمالء 

 .وثیقة بالخطّ  من صلة

ومتى تحّققت فعال ھذه األھداف یستطیع المتعلّم أن یطّبق كّل القواعد الّتي تعلّمھا والّتي     

 .سیستغلّھا في كّل الّنشاطات الكتابّیة، ألّنھ یكون قد اكتسب فعال مھارة یدوّیة سلیمة

 :المحتویات -)ج

من الّضروري جّدا الّتعّرف على برنامج اإلمالء الخاّص بالّسنة الّرابعة من الّتعلیم     

 :االبتدائي، ألّن ذلك سیساعد البحث في عملّیة الّتحلیل، البرنامج ھو كاآلتي

 .والّتاء المفتوحة في االسم والفعل الّتاء المربوطة -

 .األلف اللّّینة في األفعال -

 .في الحروفاأللف اللّّینة  -

 .ھمزة الوصل في الفعل الماضي واألمر والمصدر -

                                                            
  (1 19مناھج الّسنة الّرابعة من الّتعلیم االبتدائي، ص :ینظر):
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 .رسم اسم اإلشارة -

 . رسم األسماء الموصولة -

أعطت دروس اإلمالء أھّمّیة بالغة، ویظھر ذلك من خالل الموضوعات المقّررة وكذلك     

لّتطّرق من خالل مراجعة كّل القواعد المدروسة عند االنتقال إلى سنة دراسّیة أخرى، قبل ا

إلى الموضوعات الجدیدة لتعزیزھا أكثر في ذھن المتعلّم، وللّتمھید للموضوعات الجدیدة 

الّتي لم یتعّرض لھا المتعلّم مطلقا، وفي ذلك مراعاة لمبدأ الّتدّرج في العملّیة الّتعلیمّیة، كما 

تعّد بھا لقبول إّن المتعلّم إذا حصل ملكة ما في علم من العلوم اس:"یوّضحھ ابن خلدون بقولھ

ما بقي، وحصل لھ نشاط في طلب المزید، والّنھوض إلى ما فوق حّتى یستولي على غایات 

العلم، وإذا خلط علیھ األمر عجز عن الفھم، وأدركھ الكلل وانطمس فكره ویئس من 

 1". الّتحصیل وھجر العلم والّتعلیم

 :دروس اإلمالء المحذوفة من الكتاب المدرسي -)د

 .المتوّسطة على األلفالھمزة  -

 .الھمزة المتوّسطة على الواو -

 .الھمزة على الّسطر في آخر الكلمة -

 .الھمزة على الّنبرة -

 :یھدف منھاج الّسنة الّرابعة من الّتعلیم االبتدائي إلى    

 ، قصد الّتحّكم في)تعزیز الّتحّكم في الّتعلّمات األساسّیة(توسیع مكتسبات المتعلّم وتطویرھا* 
 .في میادین الّتعلّم الكفاءات اللّغوّیة المستھدفة

، وتوظیفھا في میادین )الّنحوّیة والّصرفّیة واإلمالئّیة(الّتعّرف على الّظواھر اللّغوّیة* 

 .الّتواصل الّشفوي والكتابي

  2 .الّتواصل بلغة عربّیة سلیمة واستعمالھا في بقّیة األنشطة والمواد األخرى* 

                                                            
، ص03د األّول، ط لبنان، المجلّ  -المقّدمة، دار الكتاب اللّبناني، بیروت):ن بن محّمدعبد الّرحم(ابن خلدون ): 1) 

1031-1032   
الّطاھر لوصیف، عائشة ،مفتاح بن عروس:دلیل كتاب اللّغة العربّیة للّسنة الّرابعة من الّتعلیم االبتدائي، تألیف:ینظر): 2) 

  08شریفة غّطاس، ص : ، تحت إشراف وتألیفسّباح –بوسالمة 



 
:الثانيالمبحث   

 اإلمالء داخل القسم
 

سلوك المعلّم في القسم -)أ  
 

     سلوك الّتالمیذ في القسم ومدى -)ب
تفاعلھم مع سیر الّدرس      

 
الوسائل الماّدّیة في القسم-)ج  
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 :اإلمالء داخل القسم :المبحث الّثاني

المالحظة المیدانّیة للعملّیة الّتربوّیة داخل القسم، وتّم حضور عّدة دروس في مختلف  جرت

األقسام الّتي زرناھا، وكانت أغلب الّدروس خاّصة بنشاط اإلمالء، باعتبار أّنھ الموضوع 

األساسي، باإلضافة إلى حضور نشاطات أخرى على اعتبار أّن لھا عالقة باإلمالء بطریقة 

وقد مّست  -إالّ في القلیل الّناذر –تّم االكتفاء في ذلك بالمالحظة وعدم الّتدّخل أو بأخرى، و

 :المالحظات الجوانب اآلتّیة

 :سلوك المتعّلم في القسم -)أ

 1: وانحصرت مقاییس مالحظة ھذا الجانب في الّنقاط اآلتّیة    

 .نطق المعلّم نطقا صحیحا -

 .كتابة المعلّم كتابة صحیحة -

 .إمالء المعلّمطریقة  -

 .طریقة تصحیح المعلّم -

 .مراقبة المعلّم لتصحیح الّتالمیذ -

أغلب المعلّمین ینطقون الكلمات نطقا صحیحا، وھذا ما یساعد الّتالمیذ على الكتابة  -

الّصحیحة، أّما األخطاء القلیلة المرتكبة فتتعلّق بالھمزة المتوّسطة الّتي تقتضي لكتابتھا كتابة 

عة من القواعد، الّتي تتمّثل في حركتھا أو حركة ما قبلھا، وبما أّن اإلمالء صحیحة مجمو

سینعكس سلبا على ) اإلعراب(مرتبط ارتباطا وثیقا بالّنحو فإّن أّي خطأ على مستوى الّشكل 

، وقد ُوجد مثال حّي عند أحد المعلّمین الّذي كان یملي على تالمیذه نّصا )اإلمالء(الكتابة 

، وھو في الوقت نفسھ یذكر )أبنائھا:بكسر الھمزة(تدفع األّم أبناءھا :الجملة الّتالّیة معّینا، فقرأ

الّتالمیذ بضرورة استرجاع قاعدة الھمزة المتوّسطة للّتمّكن من الكتابة الّسلیمة للكلمة، 

 فحقیقة ُیقّر الواقع بأّن الھمزة المتوّسطة تشّكل إحدى صعوبات الكتابة

                                                            
لقد تّم استبعاد نقطة تطبیق المعلّم لخطوات الّدرس، والّتقّید الّتام بالمنھاج على اعتبار أّن لكّل معلّم طریقتھ الّتي یطّبقھا ): 1) 

.وفقا لطبیعة تالمیذه ومدى تجاوبھم مع ما یقّدم لھم   
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رتبط المكتوب بالمنطوق، مّما یضاعف ھذه الّصعوبة لدى الّتالمیذ خصوصا إذا ا العربّیة

لكن المتعلّم الّذي استوعب قاعدة كتابة الھمزة المتوّسطة، فإّنھ سیكتب الھمزة على الّنبرة 

وھو في اعتقاده قد كتب الكلمة صحیحة، أّما بالّنسبة للمعلّم فال یعّد ذلك صوابا، ألّنھ لم 

كتابة (لیم وكتابة الّتلمیذ الّصحیحة، بل یكتفي فقط بربط تلك الكتابة یربط بین نطقھ غیر السّ 

، )في المذّكرة أو كتاب القراءة الّذي یحتوي على نّص اإلمالء(بما ھو مدّون عنده ) الّتلمیذ

 –فھو یستبعد تماما أن یكون نطقھ غیر الّصحیح ھو المسؤول عن كتابة الّتلمیذ الخاطئة 

إذا ما اعتمدنا على نطق المعلّم، لذلك یجب أن تتوّفر  -برھا سلیمةوالّتي نستطیع أن نعت

 .الّسالمة الّنطقّیة عند ھذا األخیر، حّتى تتحّقق الّسالمة الخّطّیة عند المتعلّم

یھتّم الكثیر من المعلّمین بالكتابة الّصحیحة في حّصة اإلمالء وخارجھا، ھذا ما لوحظ  -    

ّبورة أو حّتى على كراریسھم، ویكثر ذلك خاّصة في الحصص في كتابات الّتالمیذ على السّ 

 .كالّرّیاضّیات ودراسة الوسط مثال: الّتي ال تتعلّق مباشرة بفروع اللّغة العربّیة

تختلف طریقة اإلمالء من معلّم إلى آخر، فمنھم من یملي الّنّص جملة ثّم یفّصل أجزاء  -    

یتبع الّطریقة العكسّیة وذلك بأن یملي الّنّص كلمة  الجملة إلى كلمة وأخرى تلیھا، ومنھم من

كلمة، ثّم یعید قراءة الجملة كاملة، كما أّن بعض المعلّمین یقرؤون الّنّص قراءة عادّیة دون 

الالّم  اإلشارة إلى أّیة صعوبات، ومنھم من یتعّمد تیسیر تلك الّصعوبات وذلك بالّتلّفظ باأللف

: حذف األلف في نطق الكلمات الّتي تثبت فیھا نطقا مثل مع الحروف الّشمسّیة مثال، أو

 ...).ھذا، ھذه،(

تختلف طریقة الّتصحیح من معلّم إلى آخر، فمنھم من یكلّف تلمیذ معّینا بالكتابة خلف  -    

الّسّبورة أثناء إمالء الّنّص على باقي الّتالمیذ، وعند االنتھاء ُتقلب الّسّبورة ویتّم الّتصحیح 

 على الّسّبورة ومنھ على الكراریس، ومنھم من یكلّف الّتالمیذ بعد اإلمالء بكتابةالجماعي 

القطعة على الّسّبورة متناوبین، ثّم تصحیحھا من قبلھم بالّتناوب على الّسّبورة كذلك، ثّم 

یقومون بالّتصحیح الفردي، ومنھم من یقوم ھو بالّتصحیح وذلك بكتابة الّنّص على الّسّبورة 

 .ئھ على الّتالمیذ ثّم یطلب منھم تصحیح األخطاء الّتي ارتكبوھابعد إمال

ما ال یراقب كثیر من المعلّمین تصحیح الّتالمیذ، وإّنما یقّیمونھم وفقا لعدد األخطاء فكلّ  -    

كانت األخطاء قلیلة كلّما كانت العالمة مرتفعة، وكلّما كانت األخطاء كثیرة كلّما كانت 
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ھذا المنطلق نجد الكثیر من الّتالمیذ یتسّترون عن الكثیر من ومن . العالمة منخفضة

أخطائھم ال لشيء سوى للحصول على عالمة مرتفعة، وسبب ذلك ھو أّن المعلّم ال یراقب 

أخطاءھم، بل یترك لھم الحّرّیة الكاملة في الّتأشیر علیھا وتصحیحھا، وال یعید المعلّم أثناء 

بعدد األخطاء المؤّشر علیھا، وفي ھذا تعوید للّتالمیذ على الّتصحیح قراءة الّنّص بل یكتفي 

الغرض من الّتصحیح ھو الّنقطة أو  إھمال الّتصحیح والّتقلیل من أھّمّیة وظیفتھ، فلیس

حّتى –المالحظة المحّصل علیھا، بل الغرض منھ ھو تفادي ارتكاب تلك األخطاء تدریجّیا 

 األخطاء بل في إھمال تصحیحھا، ألّن المتعلّم الّذيلیس العیب في ارتكاب  -ال ُیقال نھائّیا

یخطئ ثّم یصلح أخطاءه بنفسھ یتعلّم قواعد الكتابة العربّیة شیئا فشیئا، فكّل خطأ یصّححھ 

ستنطبع كتابتھ الّصحیحة في ذاكرتھ، بینما الّذي یخطئ ال یصّحح أخطاءه فلن یتعلّم أبدا 

مین أن یھتّموا بتصحیح الّتالمیذ ألخطائھم اھتماما قواعد الكتابة الّسلیمة، لذلك على المعلّ 

بالغا، ومراقبة تلك العملّیة مراقبة فعلّیة تشعر الّتالمیذ بضرورة تصحیح كّل األخطاء، لما 

 .لھا من أثر بالغ على الكتابة بشكل خاّص، وعلى سیر العملّیة الّتعلیمّیة بشكل عامّ 

 :مع سیر الّدرس سلوك الّتالمیذ في القسم ومدى تفاعلھم -)ب

 :وقد انحصرت مقاییس المالحظة في الجوانب اآلتّیة    

 .تقدیم الّتالمیذ أمثلة صحیحة -

 .استنتاج الّتالمیذ للقاعدة -

 .حفظ الّتالمیذ للقاعدة -

 .تطبیق الّتالمیذ للقاعدة -

 .تصحیح الّتالمیذ لألخطاء -

 :وقد وصل البحث إلى الّنقاط اآلتّیة

 الّتالمیذ أمثلة صحیحة، وھذا یدّل على أّنھم استوعبوا ما قّدم إلیھم لدرجةیقّدم أغلب  -

 .مّكنتھم من محاكاة األمثلة بطریقة صحیحة
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في غالب األحیان یتوّصل الّتالمیذ بأنفسھم إلى استنتاج القاعدة من خالل عرض األمثلة  -

 .وشرحھا ثّم محاكاتھا

 :جرى ما یلي 1والي أثناء تطبیق القاعدة، أي في األسبوع الم -

أثناء  -بطبیعة الحال –یكون الّتلمیذ قد نسي القاعدة تماما، وھذا یؤّدي إلى نتائج سلبّیة  -

 .الّتطبیق

ال یزال الّتلمیذ یتذّكر القاعدة ویستطیع أن یرّددھا باالستعمال الّشفھي دون أّیة صعوبات  -

الكتابي یستدعي ذلك حضور أكثر  لكّنھ حین یطّبقھا باالستعمال -في الغالب األعمّ  –ُتذكر 

للوھلة األولى بأّنھ لم یدرس تلك القاعدة، لكن سرعان ما  من صعوبة، لدرجة أّنك تخّمن

الّذي أخطأ في تطبیق القاعدة  –یزول ذلك من الّذھن إذا ما رّدد على مسامعك ذلك الّتلمیذ 

 :عدة شفھّیا، واألسباب الكامنة وراء ذلك كثیرة منھاالقا -كتابّیا

ضعف ذاكرة الّتلمیذ وقصر مداھا، فھو یحفظ القاعدة في تلك اللّحظة وسرعان ما نساھا * 

ولو بعد مرور فترة وجیزة من ذلك، لكن سرعان ما یعود إلى الّتذّكر إذا ما ُرّددت على 

 .مسامعھ القاعدة

رجة أّنھ یستطیع أن یحفظ دون فھم، فالحفظ عنده لیس وسیلة الّتلمیذ عبقري في الحفظ لد* 

تھدف إلى تحقیق أغراض معّینة، بل ھو غایة في حّد ذاتھ، لذلك یفصل بین حّصة القواعد 

 .وحّصة الّتطبیق

القواعد وفعل الكتابة، فإّما أن :قد ال یستطیع المتعلّم أن یجمع بین جانبین أثناء الكتابة* 

أن یجمع بین الفعلین في آن واحد  ّما أن یمارس الكتابة، وھو ال یستطیعیستذكر القواعد وإ

فیكتب ویفّكر فیما إذا كانت كتابتھ صحیحة أو ال، ألّن ذلك یقتضي عدم فصل القواعد عن 

 .فعل الكتابة

 .تصحیح الّتالمیذ لألخطاء* 

 :جرت مراقبة عملّیة تصحیح الّتالمیذ ألخطائھم فكان ما یلي -

                                                            
ل حّصة األسبوع األّول قواعد اإلمالءدقیقة، تتناو 30مّدة كّل واحدة :على اعتبار أّن نشاط اإلمالء یوّزع على حّصتین): 1) 

.وتستغّل حّصة األسبوع الّثاني للّتطبیقات   
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ّي تلمیذ قام بتصحیح كّل أخطائھ، بل الّذي كان یجري ھو تصحیح بعض لم یسّجل أ

األخطاء وإغفال البعض اآلخر سھوا أو تناسّیا، وھذا یدّل على عدم تركیز المتعلّم أثناء 

 .الّتصحیح وقلّة انتباھھ إلى أخطائھ

متعارف علیھ أّن یعتمد الّتالمیذ في الكثیر من األحیان إلى الغّش أثناء عملّیة الّتصحیح، فال -

تصحیح األخطاء یكون بلون مغایر لقلم كتابة الّنّص، لكن ما ُوجد ھو أّن بعض المتعلّمین 

یقومون بتصحیح بعض أخطائھم بلون الكتابة نفسھ، وھذا لكي ال یشعر الّتلمیذ أمام زمالئھ 

ّنّص كامال، ، أو حّتى ال یكلّف بإعادة نسخ البالّنقص، أو لكي ال یحصل على عالمة متدّنّیة

ألّن المعلّم في كثیر من األحیان یربط تقییم الّتالمیذ بعدد األخطاء، ویّتخذ من مطالبة 

 .الّتالمیذ بإعادة كتابة الّنّص وسیلة عالجّیة لذلك

ال یصّحح الّتلمیذ بطریقة سلیمة أثناء الّتصحیح، فھو عندما ینقل من الّسّبورة أو من  -

لم یتعلّم  -منذ الّطور األّول –یرجع إلى أّن ھذا المتعلّم  الكتاب یرتكب أخطاء، سبب ذلك

قواعد الّنسخ أو قواعد اإلمالء المنقول لم یتمّكن منھا، فكیف لھ اآلن أن ینتقل إلى أنواع 

 ).إمالء منظور أو استماعي(أرقى 

ال یصّحح الّتالمیذ كّل أخطائھم بل ال یعترفون بھا في كثیر من األحیان، فأثناء مراقبة  -

عملّیة الّتصحیح كان یجري حدیث معھم بشأن أخطائھم الّتي كثیرا ما كانت ُتصّوب أمامھم، 

وذلك للفت انتباھھم إلیھا بإبراز موقع الخطأ ثّم تصویبھ، ومع ذلك لم یكن المتعلّم یدرك 

ألّنھا في نظره أخطاء یسیرة یمكن الّتغاضي عنھا بعدم تصحیحھا،  -أصال –ھا أخطاء بأنّ 

فھي عبارة عن حذف لعالمة الّتعریف أو المّد أو زّیادتھا، وما إلى ذلك من األخطاء الّتي 

یعتبرھا المتعلّم ھّینة ال تحتاج إلى الوقوف عندھا، ألّنھ ال زال یجھل وظائف كّل عنصر 

غیر أّن الواقع یقول بأّن زّیادة حرف أو حذف أّي  -ولو كان بسیطا –لمة من عناصر الك

 :عالمة یمكن أن یؤّدي إلى تغّیر المعنى، فمثال

 ).فرشاة(تختلف عن ) فراشات(

 ).معلّمات(تختلف عن ) معلّمة(

 :الوسائل الماّدّیة في القسم -)ج
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 .وضعّیة الّسّبورة -

 .األلواح، األقالم: أدوات الكتابة بالّنسبة للّتلمیذ -

 :وقد توّصل البحث إلى الّنقاط اآلتّیة    

وضعّیة الّسّبورة في الكثیر من األقسام سّیئة، فھي ال تساعد كثیرا في توضیح الكتابة  -

للّتالمیذ مّما یصعب علیھم القراءة والكتابة الّصحیحتین، وبالّتالي تساھم في إیقاع الّتالمیذ 

بین الّتشّوھات  عندما یجدون أنفسھم عاجزین عن الّتمییزفي األخطاء بشكل أو بآخر 

یكون للمظھر العاّم . الموجودة في الّسّبورة ونقاط الحروف مثال، أو بینھا وبین األلف

للّسّبورة الّتأثیر الكبیر على الّتالمیذ، ولھذا الّسبب ارتأى البحث أن یقّدم بعض القواعد 

 1. النتقال الجّید للّرسالة المكتوبةاألّولّیة الّتي من شأنھا أن تحّقق ا

 .اكتب على سّبورة ممسوحة بعنایة* 

ال تكتب على سّبورة مضاءة إضاءة شدیدة أو ضعیفة، فھذا من شأنھ أن یرھق الّتالمیذ * 
 .جّراء عدم تمییزھم للحروف والكلمات

 .اكتب بخّط واضح مع مراعاة تناسق األسطر* 

 :میذأدوات الكتابة بالّنسبة للّتال* 

على اعتبار أّن المعلّم في بدایة حّصة اإلمالء كثیرا ما یعتمد على طریقة : األلواح -1
إحضار األلواح إالّ أّن بعضا منھم ال یحضرھا  ، ورغم إلحاحھ على ضرورة)المارتینیار(

، فالّتلمیذ ال یستطیع أن یتابع )بالّنسبة للّتلمیذ والمعلّم معا(وھذا یشّكل صعوبة مزدوجة 
زمالءه في الكتابة أثناء إمالء المعلّم للكلمات، مّما یجعل ھذا الّتلمیذ متأّخرا عن أقرانھ  كما 

 .لك الّتلمیذ أو یقّیمھ بالمقارنة مع باقي الّتالمیذأّن المعلّم ال یستطیع أن یراقب ذ

ھناك من المعلّمین من یفرض على تالمیذه الكتابة بقلم الحبر، وھناك من ): الّسّیالة(القلم  -2
 یترك لھم الحّرّیة بینھ وبین القلم الجاّف، والمالحظ فعال ھو أّن قلم الحبر یساعد الّتلمیذ

ه على الورقة بسھولة، وینتقل من كتابة حرف إلى آخر ومن كثیرا، ألّنھ یتمّكن من تمریر
 .كلمة إلى أخرى بسرعة ومرونة

 

 
                                                            
(1) :Voir :Gey (Michel) :Didactique de l’Orthographe Française :Méthode ,expériences et 
exercices pédagogiques, Editions Nathan, Paris, 1987, p 13   
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:لثالثاالمبحث   

 اإلمالء من خالل كتابات الّتالمیذ
 

العرض اإلحصائي لألخطاء -)أ  
 

)الّنماذج(تحلیل األخطاء  -)ب  
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 :اإلمالء من خالل كتابات الّتالمیذ :المبحث الّثالث

قبل الّتطّرق إلى تحلیل كتابات المتعلّمین واستخراج األخطاء الواردة فیھا، یجدر بنا     

 :تعریف الخطأ، والفرق الموجود بینھ وبین الغلط الّذي یبدو مرادفا لھ

، وھو أن تعیا بالّشيء فال تعرف وجھ 1 "ھو وضع الّشيء في غیر موضعھ": الخطأ -1

فإن لم یكن القّیاس مسوغا لھ كرفع المفعول :"...ي بقولھالّصواب فیھ، وقد حّدده ابن جنّ 

وجّر الفاعل ورفع المضاف إلیھ فینبغي أن یرد، وذلك ألّنھ جاء مخالفا للقّیاس والّسماع 

، ویشیر ابن جّني في كالمھ ھذا 2" وال مسكة تجمع شعاعھ جمیعا فلم یبق لھ عصمة تضیفھ

القّیاس الّسماع معا، إضافة إلى ھذا الّنوع ھناك  إلى األخطاء المطلقة، وھي تلك الّتي تخالف

استعماالت فاسدة "وھي) القّیاس أو الّسماع(األخطاء الّنسبّیة، وھي تخالف أحد الجانبین 

للكالم العربي الفصیح، وغیر سلیمة من حیث ترتیب األلفاظ ونظمھا مع أّنھا سلیمة 

في غیر ) زید(فھنا وضع . د الّدارمن رحل زی. لم زید یحضر:، ومن أمثلة ذلك3" إعرابّیا

في غیر موضعھا، ألّنھ ال یجوز الفصل بین العامل ومعمولھ ) الّدار(موضعھ، كما ُوضعت 

لم :، والّصواب ھو قول)حرف الجزم والفعل المجزوم، حرف الجّر واالسم المجرور(

 .یحضر زید، من الّدار رحل زید

قد یصدر الغلط عّنا عندما نسھى في إحكام األشیاء وترتیبھا وال نقوم بتصویبھا، : الغلط -2

. فیسمعھا غیرنا فیحسبھا صوابا، ثّم یستعملھا كما سمعھا فیشیع على ألسنة العاّمة والخاّصة
4 

، فالخطأ ُیقصد بھ تلك أّما في المیدان الّتعلیمي اللّغوي وفي مجال تحلیل األخطاء    

لغوّیة أو نحوّیة أو داللّیة :نتظمة الّتي یطرد مجیئھا حول قاعدة أو قواعد معّینةاألخطاء الم

عن المقاییس والقواعد المتعارف علیھا  -لقصور ملكتھ الّتبلیغّیة –وتتمّثل في خروج المتكلّم 

 الكالم، والغلط ال یكون في استعمال اللّغة وممارستھا، وعجزه في عملّیة إنشاء

                                                            
  (1 46-45، ص 1973الفروق في اللّغة، الّدار العربّیة للكتاب، تونس  :العسكري أبو ھالل):
  (2 387، ص 01علي الّنّجار، دار الكتاب العربي، بیروت، ج :الخصائص، تحقیق:ابن جّني):
، جامعة الجزائر، قسم)رسالة ماجستیر(تقییم تكوین طلبة قسم اللّغة العربّیة من خالل مذّكرة الّتخّرج :بوروش لیلى): 3)  

  149، ص 2002اللّغة العربّیة وآدابھا 
 (4 15، ص )د ت(مقّدمة الّصحاح، دار الكتاب العربي، مصر :عّطار أحمد عبد الغفور:ینظر):
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یتخلّص منھ بسرعة إذا زالت  كلّم ال یكّرر ذلك الخطأ بانتظام، ولكّنھمنتظما ألّن المت

 1. األسباب العارضة

فاألخطاء تعكس مرحلة معّینة من الملكة اللّغوّیة االنتقالّیة للمتعلّم، حیث ترتبط بالّنظام     

لّذي یتعلّمھ اللّغوي الّذي یقوم المتعلّم ببنائھ وتكوینھ واستعمالھ من خالل البرنامج اللّغوي ا

 .المتكلّم األغالط فتحدث نتیجة ظروف مصادفة تتعلّق بجوانب شخصّیة  في مرحلة ما، أّما
2 

ومن ھنا یتبّین أّن الغلط ھو االبتعاد عن الّصواب من غیر تعّمد، وإنزال األشیاء في     

غیر منازلھا ویكون ذلك ناتج عن سھو أو نسیان أو تعمیم لقّیاس، وسرعان ما یستدركھ 

صاحبھ فیستأنف الوجھ الّصحیح من جدید، في حین أّن الخطأ یكون نتیجة خلل یحدث على 

 .تمّیز باالطراد، وال یتّم تداركھ إالّ بإحكام القاعدةمستوى الّنظام وی

ولیس معنى ھذا أّن األخطاء قدر محتوم ال داعي للخوض فیھا أو الكشف عنھا، بل على     

یرى الّتوّجھ الجدید بأّن األخطاء لیست ذنبا ال ُیغتفر وال سّرا ال ُیكتشف، "العكس من ذلك 

، اھم مساھمة فّعالة في نمّو الجھاز اللّغوي عند الّتلمیذوإّنما یعتبر الخطأ ظاھرة طبیعّیة تس

ُیقّدم خیر دلیل لمعرفة نقاط الّضعف والقّوة عنده، وإذا اقتفینا آثارھا تمّكّنا من تجّنبھا وإعانة 

 3". المتعلّم لتجاوزھا، وإمداده بالوسائل المثلى للّتحّكم في لغتھ

 :لّمین بإّتباع الخطوات اآلتّیةومن ھذا المنطلق كان تحلیل كتابات المتع    

 .العرض اإلحصائي لألخطاء -)أ

 ).الّنماذج(تحلیل األخطاء  -)ب

 

 

                                                            
 (1 1999، جامعة الجزائر، قسم اللّغة العربّیة وآدابھا )رسالة ماجستیر(اللّغة العربّیة في الجامعة :بن ترّیة خمیسة:ینظر):
   84ص 
، جامعة الجزائر، معھد اللّغة العربّیة وآدابھا)رسالة ماجستیر(منھجّیة تعلیم اللّغة وتعلّمھا :وصیف الّطاھرل:ینظر): 2)  

  353، ص 1996
، جامعة الجزائر، قسم اللّغة العربّیة وآدابھا)رسالة ماجستیر(الملكة الّتبلیغّیة عند تالمیذ المرحلة الّثانوّیة :عقبان زینب): 3) 

   113، ص 1999



واقع الّنشاط الّتعلیمي لماّدة اإلمالء في الّطور الّثاني من الّتعلیم االبتدائي     الثانيالفصل   

 

68 

 :العرض اإلحصائي لألخطاء -)أ

 أصناف األخطاء عدد األخطاء نسبة الوقوع في الخطأ

11 % 
02 % 
05 % 
04 % 
00 % 
02 % 
08 % 
02 % 
01 % 
04 % 
20 % 
00 % 
00 % 
00 % 
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00 % 
00 % 
00% 
00 % 
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19 
03 
08 
07 
00 
03 
15 
03 
02 
07 
41 
00 
00 
00 
04 
05 
06 
09 
01 
10 
05 
06 
09 
00 
04 
00 
00 
00 
05 
 

 

 .حذف المّد باأللف
 .حذف المّد بالیاء

 .زّیادة المّد باأللف
 .زّیادة المّد بالواو

 .وضع عالمة الّتضعیف في غیر موضعھا
 .الفصل والوصل

 .الخلط بین األصوات
 .إبدال موقع حرف من حرف

 .الّتنقیط
 .الّتاء المفتوحة عوض المربوطة
 .الّتاء المربوطة عوض المفتوحة

 .األلف المقصورة عوض الیاء
 .الیاء عوض األلف المقصورة
 .الیاء عوض األلف الممدودة

 .اإلشالة
 .كتابة نون الّتنوین

 .حذف حروف
 .زّیادة حروف
 .الالّم الّشمسّیة
 .الالّم القمرّیة

 .اإلبدال
 .حذف حروف أو كلمات من الّنصّ 
 .زّیادة حروف أو كلمات إلى الّنصّ 

 .الحروف الّتي یجب حذفھا اصطالحا
 .االختالف بین حركة الحرف وشكلھ الكتابي

 .ھمزة الوصل عوض القطع
 .ھمزة القطع عوض الوصل

 .الھمزة في بدایة الكلمة
 .المتوّسطةالھمزة 

  168: المجموع
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 ):الّنماذج(تحلیل األخطاء  -)ب

خطأ، ومن  168بلغ عدد األخطاء المرتكبة في صّف الّسنة الّرابعة من الّتعلیم االبتدائي 

 :حصائي نخرج بمجموعة من المالحظات وھيخالل العرض اإل

 :أخطاء الحذف والّزّیادة -1

 .أخطاء الحذف -)أ :أخطاء الّزّیادة -)ب

 :أخطاء زّیادة المدّ  -1

 :زّیادة المّد باأللف* 

 ).الّصدقات(الصداقاة 

 ).فلفت(فالفت 

 ).عنكبوت(عنكابوت 

 :زّیادة المّد بالواو* 

 ).ففرحت(ففرحتو 

 :زّیادة المّد بالیاء* 

 ).عتبة(عتبتي 

 :أخطاء زّیادة الحروف والكلمات -2

 :زّیادة حروف إلى الكلمة* 

 ).بطنھ(بطنھي 

 ).الّتي(أالتي 

 ).حول(حواال 

 :زّیادة حروف أو كلمات إلى الّنصّ * 

 ).الـ(، األلف والالّم )و(الواو 

 :أخطاء زّیادة المّد الّذي ُیلفظ وال ُیكتب -3

 ).بذلك(بذالك 
 ).ھؤالء(ھاؤالء 
 ).أولئك(ؤالئك 

 :أخطاء حذف المدّ  -1

 :حذف المّد باأللف* 

 ).الّشبكات(الّشباكات 

 :بالیاءحذف المّد * 

 ).الّصغیرات(الصغرات 

 ).الجمیالت(الجمالت 

 ).حدیقة(حدقة 

 :أخطاء حذف الحروف والكلمات -2

 :حذف حروف من الكلمة* 

 .لم یسّجل أي خطأ

 :حذف حروف أو كلمات من الّنصّ * 

 ).و(الواو 

 .في
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وقاربت نسبة خطأ،  34بلغ عدد أخطاء الحذف في الّسنة الّرابعة من الّتعلیم االبتدائي 

 :وتوّزعت على الّنحو اآلتي % 19الوقوع فیھ 

 .خطأ خاّص بحذف المدّ  22

 .خطأ خاّص بحذف الحروف والكلمات 12

 :موّزعة كاآلتي % 18وذلك بنسبة خطأ،  33وبلغت أخطاء الّزّیادة في ھذه الّسنة أیضا 

 .خطأ خاّص بزّیادة المدّ  15

 .خطأ خاّص بزّیادة الحروف والكلمات 18

اعتبر المّد عند القدماء أضعف الحروف، ووظیفتھ تتمّثل في تنویع األصل الواحد، فمثال إذا 

 .عامل، عومل، عمیل:قولنّوعت في حروف المّد فت) ع، م، ل(أردت الّتنویع في 

، لذلك أھملھا الّتالمیذ بحذفھا كما 1. وعلیھ فحروف المّد تابعة للحركات أّي المصّوتات

الّشكل، ویكتفون في ذلك بكتابة الّصوامت فقط، وعلى العموم یمكن  یھملون الحركات في

 :إرجاع ھذا الّنوع من األخطاء إلى األسباب اآلتّیة

 .ضعف مھارة االستماع الّتي تكسب الّتلمیذ الّتمییز بین المّد الّطویل والمّد القصیر -

عند تلقین الّتالمیذ  طریقة الّتدریس المّتبعة في المراحل األولى من الّتعلیم، خاّصة -

الحروف والكلمات بأن یغفل المعلّم المّد الّطویل والقصیر فال یشیر إلیھ بوضوح ویغفلھ في 

المتعلّم في بعض األحیان سواء تعلّق األمر بالمنطوق أو المكتوب، ھذا ما یؤّثر سلبا على 

 .كونھ ال یستطیع الّتمییز بین المّد الّطویل والقصیر كتابّیا وشفھّیا

ضعف طریقة اإللقاء الّتي یعتمدھا المعلّم أثناء قراءة القطعة، فقد یحّول أثناءھا الحركات  -

 .مّما ینعكس في كتابة الّتالمیذ -أو العكس –الّطویلة إلى حركات قصیرة 

 صعوبة بعض قواعد اللّغة العربّیة وكثرة االستثناءات فیھا، خاّصة فیما یتعلّق بالمدّ  -

                                                            
، جامعة الجزائر، قسم اللّغة العربّیة وآدابھا )رسالة ماجستیر( المكتوب في المدرسة الجزائرّیة:بشیر حورّیة:ینظر): 1)  

  83، ص 2002
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ُیكتب، الّذي ال تكفي حاّسة الّسمع وحدھا لتحقیق الّسالمة الخّطّیة، بل الّذي ُیلفظ وال 

الّتي یجب حذف مّدھا  یستدعي ذلك حفظ بعض القواعد الّتي تنطبق على بعض الكلمات

 .ھذا، ھذه، ذلك، أولئك، ھؤالء، مائة، عمرو:اصطالحا وھي

روف أو كلمات إلى أّما فیما یخّص حذف وزّیادة حروف إلى الكلمة أو حذف وزّیادة ح

 :الّنّص، فیمكن إرجاع ھذا الّنوع من األخطاء إلى األسباب اآلتّیة

تسّرع الّتالمیذ في الكتابة مّما یؤّدي بھم إلى نسیان بعض الحروف أو حذف كلمات من  -

 .الّنصّ 

ھم ال یرّكز الّتالمیذ أثناء الكتابة وال یدركون مدى أھّمّیة الّنشاط الّذي یقومون بھ، فتجد -

 .یسقطون كثیرا من الحروف وحّتى الكلمات،أو یضیفون حروفا إلى الكلمات أو إلى الّنصّ 

ال یستغّل الّتلمیذ إعادة قراءة المعلّم للقطعة اإلمالئّیة في مراجعة ما كتبھ وتصحیح ما  -

عودة ال تستدعي ال یمكن تصحیحھ، ألّنھ یشعر بأّن فعل الكتابة الّذي قام بھ عملّیة شاّقة للغایة

 .إلیھا عند االنتھاء منھا

 :أخطاء كتابة الّتاء المربوطة والمفتوحة -2

 كتابة الّتاء مربوطة عوض مفتوحة -)أ كتابة الّتاء مفتوحة عوض مربوطة -)ب

 ).الجمیالت(الجمیلة 

 ).المتعّددات(المتعّدداة 

 ).زھرات(زھراة 

 ).شھوات(شھواة 

 ).عنكبوت(عنكبوة 

 ).كنت(كنة 

وذلك  خطأ 48عة من الّتعلیم االبتدائي في الّسنة الّراب المفتوحة والمربوطة أخطاء الّتاءبلغت 

خطأ خاّص  41أخطاء خاّصة بالّتاء المفتوحة عوض المربوطة، و  07منھا  ،% 24بنسبة 

 .بالّتاء المربوطة عوض المفتوحة
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 :أخطاء الخلط بین األصوات -3

 كتابة الالّم نونا سیناكتابة الّصاد  كتابة الّذال ضادا

 ).بصر(بسر  ).ذلك(ضالك 

 ).عصفور(عسفور 

 ).یخنقھا(خلقھا ی

ومن من مجموع األخطاء  % 08وذلك بنسبة ، خطأ 15بلغت أخطاء الخلط بین األصوات 

 :خالل العرض اإلحصائي لھا أمكن إدراجھا ضمن ثالث مجموعات ھي

 1األخطاء الّناتجة عن انسجام حروف الكلمة الواحدة  -    

 .األخطاء الّناتجة عن ضعف الّتمییزین الّسمعي والبصري بین األشكال -    

 .األخطاء الّناتجة عن تأثیر لغة المنشأ -    

 :وفیما یلي عرض لھا

 :األخطاء الّناتجة عن انسجام حروف الكلمة الواحدة -

أّن األداء الّصوتي لبعض حروفھا  -بما في ذلك اللّغة العربّیة –اللّغة من المعروف في     

یؤّثر في غیره من الحروف إذا تتابعت في الكلمة الواحدة، فمثال الّتاء تصیر طاء إذا اّتصل 

، وعلى ھذا األساس یمكن تعلیل األخطاء )ص، ض، ط، ظ(بھا حرف من حروف اإلطباق 

 ).یصطدم(والّتاء في كلمة الّناتجة عن الخلط بین الّطاء 

، وقد اجتمع في ھذه )یصتدم(تأّثرت تاء األفعال بالّصاد قبلھا بعد أن كانت الّصیغة     

غیر أّن أحدھما مطّبق واآلخر مستقّل، فقلبت الّتاء إلى نظیرھا  الكلمة صوتان مھموسان

فیف ھو أّنھ وسبب ھذا الّتخ). یصطدم(المطّبق وھو الّطاء، ومن أجل ھذا صارت الكلمة 

وھذه الّصعوبة تتجّسد . یصعب على اللّسان أن یحّقق صوتین متجاورین مختلفین في الّصفة

أیضا عند تحقیق ھذین الّصوتین خّطّیا أو كتابّیا، على اعتبار أّن المكتوب یوافق الملفوظ، 

 .وما یصعب تحقیقھ لفضا باللّسان یستحیل إثباتھ خّطا بالقلم

                                                            
تتأّثر األصوات اللّغوّیة بعضھا ببعض عند الّنطق بھا في الكلمات الجمل فتتغّیر مخارج األصوات وصفاتھا لكي تّتفق): 1)  

الّصفة مع األصوات األخرى تحقیقا لالنسجام الّصوتي وتیسیرا لعملّیة الّنطق واقتصادا في الجھد في المخرج أو في 
.العضلي  
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 :ن ضعف الّتمییزین الّسمعي والبصرياألخطاء الّناتجة ع -

تشترك بعض الحروف في مخارجھا وصفاتھا وقد ال تفرقھما إالّ صفة واحدة، لذلك     

فإھمال ھذه الّصفة یؤّدي إلى االلتباس واعتبارھما حرفا واحدا، وإلدراك الفروق البسیطة 

واالستماع ھو اللّبنة األساس . "بین الحروف یكفي أن یكون لدى المتعلّم حّسا سمعّیا مرھفا

 1". وتطّورھا لنمّو اللّغة

وتعتبر مھارة االستماع أولى المھارات الّتي تعمل المدرسة جاھدة على تنمیتھا لدى     

الّطفل، لیدرك عن طریقھا الفروق البسیطة الّتي تمّیز صوتا عن آخر وكلمة عن أخرى 

. لیتمّكن عن طریقھا من اكتساب المھارات األخرى المتمّثلة في المحادثة والقراءة  والكتابة
2 

 :وتتجّسد األخطاء الّناتجة عن ھذا الّضعف خاّصة في    

ما یمّیز الّضاد عن الّذال صفة الّتفخیم، وھذا یعني أّن األصوات  :الخلط بین الّضاد والّذال* 

المفّخمة ال تختلف في طریقة إنتاجھا عن نظائرھا المرّققة إالّ في صفة الّتفخیم ولھذه الّصفة 

 ).تاب(غیر ) طاب(، و)سار(غیر ) صار(فالكلمة أھّمّیة وظیفّیة، 

تّتفق الّنون مع الالّم في المخرج فتسّمى ذلقّیة لخروجھا من ذلق  :الخلط بین الالّم والّنون* 

اللّسان، ھذا االشتراك في المخرج ھو الّذي یؤّدي بالّتالمیذ إلى الخلط بینھما، ألّنھم ال 

 .حدة وھي الغّنة الّتي تخالط الّنونیستطیعون تمییزھما سمعّیا إالّ بصفة وا

تشترك الّنون مع المیم في الغّنة وھي صوت مصدره الخیاشم " :الخلط بین الّنون والمیم* 

، وما یمّیز أحدھما عن اآلخر ھو اختالفھما 3"یخالط الّنون المتحّركة والخفّیة والمیم الّساكنة

 .في المخرج، فالالّم ذلقّیة والمیم شفوّیة

أخلط الّتالمیذ بین الّدال والّتاء، وسبب ذلك ھو اشتراك الحرفین  :بین الّتاء والّدالالخلط * 
 .، إالّ أّن األّول مجھور والّثاني مھموس4"نطع الغبار األعلى وھو سقفھ:"في المخرج

                                                            
  (1 60فنون اللّغة العربّیة تعلیمھا وتقویم تعلّمھا، ص :عصر حسني عبد الباري):
  (2 93تعلیم اللّغة بین الواقع والّطموح، ص :الّسّید محمود أحمد:ینظر):
  (3 435-434، ص 04اب، ج الكت:سیبویھ):
  (4 200، ص 01، ج )د ت(الّنشر في القراءات العشر، مطبعة مصطفى محّمد، مصر :ابن الجزري):
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ُكتبت الّصاد في حاالت كثیرة سینا والعكس صحیح، وھذا یدّل  :الخلط بین الّصاد والّسین* 

حرفا واحدا، ھذا ألّنھما من مخرج  لمیذ ال زال ال یفّرق بین الحرفین ویعتبرھماعلى أّن التّ 

الّصاد والّسین والّزاي :"واحد وھو أسلة اللّسان، وتسّمى حروف الّصفیر وھي ثالثة

ومخارجھا متقاربة ما بین رأس اللّسان وبین صفحتي الّثنیتین العلیتین، والّصاد أدخلھا في 

، كما یشتركان في صفة الھمس، وما یمّیز 1"أوسطھا والّزاي أبعدھا ھذا المخرج والّسین

 .الّصاد عن الّسین صفتا الّتفخیم واإلطباق

الّضاد والّطاء والّصاد والّظاء، وما سوى ذلك :فالمطبقة أربعة ھي:"یقول ابن جّني    

إلى الحنك األعلى مطبقا لھ، ولوال  فمفتوح غیر مطبق، واإلطباق أن ترفع ظھر لسانك

اإلطباق لصارت الّطاء داال والّصاد سینا، و لخرجت الّضاد من الكالم ألّنھ لیس من 

 2". موضعھا شيء غیرھا

االستعالء والّشّدة :تشترك الّطاء مع القاف في عّدة صفات :الخلط بین الّطاء والقاف* 

اق وفي مخرج كّل منھما، فالّطاء نطعي والّتفخیم والھمس، وتختلف عنھا في صفة اإلطب

 .والقاف لھوي

 :األخطاء الّناتجة عن تأثیر لغة المنشأ -

 :ویدخل ضمن ھذه الحالة    

ویرجع ھذا إلى العاّمّیة الّتي ُتلفظ فیھا الّصاد     ):الّصدقات(الّصاد سینا في كلمة  كتابة* 

 ). الفصیحة( sadaqatunبدل ) العاّمّیة(sadaqa :سینا كما یلي

:          ُتلفظ الكلمة العاّمّیة بالّتاء على الّشكل الّتالي): ینطق(كتابة الّطاء تاء في كلمة * 

(yantaq)  بدال من(yantiqu) الفصیحة.  

 : فالكلمة العاّمّیة ُتلفظ بالّذال ولیس بالّضاد): یضیق(كتابة الّضاد ذاال في كلمة * 

 Ydiq )العاّمّیة ( بدلyadiqu )الفصیحة.( 

                                                            
  (1 200الّنشر في القراءات العشر، ص :ابن الجزري):
  (2 61، ص 01، ط 01، ج 1985سّر صناعة اإلعراب، دراسة وتحقیق حسن ھنداوي، دار القلم، دمشق :ابن جّني):
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وسبب ھذه األخطاء ھو أّن الّتلمیذ ال یلتزم فقط بما یسمعھ من المعلّم وبما التقطتھ أذناه بل 

یعمد في الكثیر من األحیان إلى االلتزام بما تعّود سماعھ في لغتھ العاّمّیة لیجّسده كتابّیا فھو 

ك اللّحظة، ولكن مع الّسماعّیة، ال بما سمعھ فعال في تل یرتبط بما ھو مخّزن في ذاكرتھ

 .الممارسة والّتكرار سرعان ما یزول ھذا الّنوع من األخطاء

 :الفصل والوصلأخطاء  -4

حیث یمیل ، % 02وذلك بنسبة مئوّیة قدرھا أخطاء،  03بلغت أخطاء الفصل والوصل 

 :بعض الّتالمیذ إلى فصل حروف الكلمة الواحدة وذلك بطریقتین

 .في سطر واحدتجزئة حروف الكلمة الواحدة  -

قسم في نھایة الّسطر، (تجزئة حروف الكلمة إلى قسمین وكتابة كّل منھما في سطر معّین  -

 ).وقسم في بدایة الّسطر

ویرجع سبب ذلك  یوجد ھذا الّنوع من األخطاء في الّسنة الّرابعة من الّتعلیم االبتدائي،    

ابة العربّیة، رغم أّنھ قد مّر بمرحلة سابقة إلى أّن الّتلمیذ لم یتمّكن بعد من اكتساب قواعد الكت

تدّرب من خاللھا على القراءة وتعّرف على تقنّیات الكتابة، إالّ أّنھ لم یمارسھا فعال وبطریقة 

واسعة، فالّتذّكر الّسمعي والبصري ال یكفّیان للّتحّكم في قواعد الكتابة، بل یجب أن یتدّعما 

) خّطا(أّن بعض الحروف العربّیة تتعّدد صورھا كتابة بالّتذّكر الحركي أو الخّطي خاّصة و

 :ال نطقا، ومن أمثلة ذلك

 .عـ، ـعـ، ع، ـع: العین

 .ھـ، ـھ، ه: الھاء

 .ت، ـة، ة: الّتاء

ھذا فیما یتعلّق بالّنوع األّول من األخطاء، أّما سبب الوقوع في الّنوع الّثاني من األخطاء     

إلى  طر أكثر من التزامھ بالكلمة ذاتھا أثناء الكتابة، فھو ال یعودفیعود إلى التزام الّتلمیذ بالسّ 

الّسطر عندما یرى بأّن المكان ال یّتسع لكتابة كّل حروف الكلمة، بل عندما یرى بأّن المكان 

 ال یّتسع لكتابة حروف أخرى، فھو یلتزم بالّسطر أكثر من التزامھ بالكلمة
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 .وقواعد الكتابة

 :أخطاء اإلبدال -5

 .إبدال موقع حرف من حرف في الكلمة الواحدة -

 .إبدال كلمة بكلمة أخرى -

 03وذلك بنسبة أخطاء،  05) الّسنة الّرابعة ابتدائي(وقد بلغت أخطاء اإلبدال في ھذه الّسنة 

 :وترجع أسباب ھذا الّنوع من األخطاء إلى، %

وف الكلمة أو تغییر مواقع ضعف الّتذّكر الّسمعي لدى الّتلمیذ الّذي یؤّدي بھ إلى قلب حر* 

قبل الّشروع في الكتابة، وبعد ذلك یحّققھ خّطّیا أثناء الممارسة الفعلّیة  -أّوال لفظا – حروفھا

 .للكلمة

ضعف المستوى الّتعلیمي للّتالمیذ قراءة وكتابة، مّما یؤّدي بھم إلى استبدال كلمة بكلمة * 

وھي الحروف فكیف لھم أن ینتقلوا إلى أخرى، فھم لم یتمّكنوا بعد من الوحدات الّصغرى 

كتابة كلمة متكّونة من مجموعة من الحروف بشكل صحیح، فمن ال یمّیز بین حرف وآخر 

نطقا وكتابة، یستحیل علیھ أن ینتقل إلى مرحلة أخرى یجّسد خاللھا كتابة كلمات صحیحة 

الكتابة، ومّما یؤّكد ھذا كما أّن من یعاني ضعفا عاّما ال یمكن لھ أن یحّقق تفّوقا على مستوى 

 .الّتفسیر ھو أّن ھذا الّنوع من األخطاء اقتصر على فئة معّینة من المتعلّمین دون غیرھم

فصل الّتلمیذ بین عاملین اثنین أثناء الكتابة وھما الّتذّكر الّسمعي والفعل الحركي، رغم أّن * 

دف الوصول إلى تجسید اإلمالء یستدعي تماسك كّل منھما، وارتباط أحدھما باآلخر بھ

 .المنطوق في شكل خّطي صحیح

 

 

 

 :أخطاء الھمزة -6
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 الھمزة في أّول الكلمة -)أ الھمزة المتوّسطة -)ب

 ).الفائت(الفأیت 

 ).ھؤالء(ھاءالء 

 ).أولئك(أالؤك 

 :حذف ھمزة الوصل* 

 ).أزھار(األزھار 

األخطاء، ویرجع سبب ھذا من مجموع  % 03أخطاء وذلك بنسبة  05بلغت أخطاء الھمزة 

 .الخطأ إلى احتواء نّص اإلمالء على كلمات تحتوي على الھمزة بكّل أشكالھا

تعتبر كتابة الھمزة إحدى العوائق اإلمالئّیة، وھي من األمور الّتي تستعصي على المتعلّمین، 

بتلك ، بل ال تكون المعرفة 1ألّنھا تخضع لقواعد ضابطة تتعلّق بحركتھا وحركة ما قبلھا

القواعد في الكثیر من األحیان كفیلة لصّحة الكتابة، إذ ُیضاف إلیھا أحیانا الّسالمة الّنحوّیة 

 .اإلعراب ومعرفة حركة

فھناك  وفي بعض األحیان ال تكفي القواعد الّضابطة والقواعد الّنحوّیة لضمان صّحة الكتابة

رسم الھمزة على األلف إذا كانت ، تقول القاعدة ب)ھیئة(كتابة كلمة : بعض االستثناءات مثل

مفتوحة أو سبقھا فتح، وُترسم على الّنبرة إذا كانت مكسورة أو سبقھا كسر والكلمة المذكورة 

 .لم تكن ھمزتھا مكسورة، كما لم ُتسبق بكسر ومع ذلك ُرسمت على الّنبرة

أو ھمزة  ُتٍ◌سم الھمزة أّول الكلمة ألفا سواء أكانت ھمزة وصل :الھمزة أّول الكلمة -)أ

، فھي ُتكتب وال ُتلفظ إالّ في بدایة 2"ھمزة الوصل ھي الّثابتة ابتداء الّساقطة وصال"قطع 

 :الكالم یؤتى بھا للّتخلّص من االبتداء بالّساكن وتقع في

 .الّتعریف) الـ( -

) انطلق، انطلق، انطالق:(ماضي الخماسي والّسداسي وأمرھما ومصدرھما مثل -

 ).تخراجاستخرج، استخرج، اس(

 .اخرج:أمر الّثالثي الّساكن ثاني مضارعھ لفظا نحو -

                                                            
  (1 96المكتوب في المدرسة الجزائرّیة، ص :بشیر حورّیة:ینظر):
  (2 52، ص )د ت(كتاب اإلمالء، دار القلم، بیروت :والي حسین):
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اسم، است، ابن، ابنة، ابنم، امرؤ، امرأة، وتثنّیتھ ھذه الّسبعة واثنان، :عشرة أسماء سماعّیة -

 .واثنتان وایمن، أّما ھمزة القطع فھي الھمزة الّثابتة ابتداء ووصال ومحلّھا، غیر ما تقّدم

اذنیك  : (ھمزتي الوصل والقطع وذلك بالخلط بینھما أو بحذفھما مثلأخطأ الّتالمیذ في 

 :، وترجع أسباب مثل ھذه األخطاء إلى)أمدد، عتذر

 .اعتماد الّتالمیذ على الّتمییز الّسمعي فقط مّما ینتج عنھ كتابة ما یوافق الملفوظ -

خلط بین الھمزتین فلو جھل الّتالمیذ ألصول الكلمات ومشتّقاتھا، وھذا ما یؤّدي بھم إلى ال -

 .أدرك الّتلمیذ أّن الھمزة زائدة لكتبھا وصال دائما، ولو عرف بأّنھا أصلّیة لكتبھا قطعا

وھناك نوع آخر من األخطاء وھو تطبیق قواعد الھمزة المتوّسطة على الھمزة في أّول 

لحفظ فقط ، ویرجع سبب ذلك إلى كون الّتالمیذ اعتمدوا على ا)ؤالإك، ھاءالء:(الكلمة نحو

دون استیعاب منھم للقاعدة، وھذا ما أّدى بھم إلى تطبیقھا في غیر محلّھا، ومن ثّم الوقوع 

 .في الخطأ

یرجع  ارتفاع ھذا الّنوع من األخطاء في الّسنة الّرابعة بالّتحدید :الھمزة وسط الكلمة -)ب

ة برسم الھمزة إلى خلّو البرنامج من ھذا الموضوع، ویعود ذلك إلى كثرة القواعد الخاصّ 

 .المتوّسطة

لم ُتسّجل أّیة أخطاء بالّنسبة للھمزة المتطّرفة في الّسنة الّرابعة  :الھمزة المتوّسطة -)ج

 .ابتدائي، وھذا لخلّو نّصھم اإلمالئي من الكلمات الّتي تحتوي على ھمزة في آخرھا

 :أخطاء الالّم الّشمسّیة والقمرّیة -7

 م الّشمسّیةالالّ  -)أ الالّم القمرّیة -)ب

 ).األزھار(ألزھار 

 ).األخضر(ألخضر 

 ).بالّصدقات(بصدقات 
 ).بالّصدقات(باصدقات 
 ).بالّصدقات(بلصدقات 

الفرق بین الالّم الّشمسّیة والالّم القمرّیة، ھو أّن األولى ُتكتب وال ُتلفظ، بینما الالّم القمرّیة 

موّزعة  % 07وذلك بنسبة مئوّیة قدرھا خطأ  11ُتكتب وُتلفظ، وقد بلغت أخطاء ھذا الّنوع 

 :كما یلي
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  01: الالّم الّشمسّیة

  10: الالّم القمرّیة

تكاد أخطاء الالّم الّشمسّیة تنعدم مقارنة بأخطاء الالّم القمرّیة، ویدخل ضمن ھذه الحالة كلمة 

ذفت حُ ). بلصدقات(، )باصدقات(، )بصدقات:(الّتي ُكتبت بثالثة أشكال مختلفة) بالّصدقات(

األلف والالّم في الّشكل األّول، وُحذفت الالّم في الّشكل الّثاني، وُحذفت األلف في الّشكل 

وتقول  كثیرة، فالّصاد حرف شمسي) أشكال األخطاء الّثالثة(الّثالث، وأسباب ھذه األخطاء 

ما ك(إذا تالھا حرف شمسي وكان الكالم موصوال ) نطقا(الّتعریف لفظا ) الـ(القاعدة بحذف 

 :، وُیحذف منھا أحد طرفیھا)ھو في المثال

 .األلف إذا كان الكالم مّتصال وكان الحرف قمرّیا -

 .الالّم إذا كان الكالم منفصال وكان الحرف شمسّیا -

وبما أّن الّصاد حرف شمسي ال تظھر األلف والالّم عند الّنطق بھ كون الكالم مّتصل وعند 

 :یذ بإحدى الّطرق الّتالّیةاإلمالء ُتقرأ الكلمة على الّتالم

 .إثبات األلف والالّم في الّنطق -

 .إثبات األلف والالّم لإلشارة إلى أّن الكلمة معرفة ولیست نكرة -

 .إسقاط األلف والالّم نطقا ألّن الكالم مّتصل -

یتعّمد المعلّم ذلك (تؤّدي الحالة األولى إلى الكتابة الّصحیحة رغم أّن الّنطق فیھا خاطئ 

 ).الّنطق لیلفت انتباه الّتالمیذ إلى الكتابة الّصحیحة

 

والّثالثة إلى الكتابة الخاطئة الّتي ُتحذف فیھا األلف والالّم معا أو  تؤّدي الحالة الّثانّیة

إحداھما، فالّنطق ھو الّذي یتحّكم في الّتالمیذ أثناء كتابتھم، وھذا االعتماد الّشدید على 

وعي  دون –الّتمییز الّسمعي یؤّدي بالمتعلّمین إلى الخطأ أثناء الكتابة، ألّنھم یجدون أنفسھم 

قون قواعد الكتابة الّصوتّیة أو العروضّیة الّتي یوافق فیھا الملفوظ المكتوب دائما، یطبّ  -منھم
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والمتعلّم الّذي یعتمد على سمعھ فقط وال یعتمد أبدا على ذاكرتھ الّتي تمّكنھ من أن یسترجع 

الّشمسّیة لن یصل أبدا إلى الكتابة ) الـ(بعض القواعد الّتي حفظھا أو تعّرف علیھا عن 

 .القمرّیة) الـ(حة، والّشيء نفسھ مع الّصحی

 :أخطاء متفّرقة -8

وضع عالمة  -)ھـ
الّتضعیف في غیر 

  موضعھا

عدم الّتوافق  -)د
بین حركة الحرف 

 وشكلھ الكتابي

سوء  -)ج
 الّتنقیط

كتابة نون  -)أ اإلشالة -)ب
 الّتوكید

 ).ذلك(ذالك  ).حّطت(حطت 

 ).أحدى(احدى 

نقط ماال یجب * 

 :أن ُینقط

 ).حطت(خطت 

عدم نقط ما * 

 :یجب أن ُینقط

الضغیرة 

 ).الصغیرة(

نضري 

 ).نظري(

 ).واقفا(واقفن 

 ).واقفان(وقفان 

لم ُتسّجل أخطاء كثیرة في ھذا الّنوع، وحّتى تلك الّتي ُسّجلت كانت  :كتابة نون الّتنوین* 

األخطاء من مجموع األخطاء، ویمكن تعدیل ھذه  % 03متناقصة، وقد بلغت نسبتھا 

 .باعتماد الّتالمیذ على حاّسة الّتمییز الّسمعي، وھذا ألّن الّتنوین یثبت نطقا ال صورة

وسبب  من مجموع األخطاء % 02بلغت أخطاء ھذا الّنوع ): كتابة الّضاد ظاء( :اإلشالة* 

ذلك یرجع إلى ضعف الّتمییز البصري، إذ أّن قّوة ھذه الحاّسة ھي الّتي تكفل عدم الوقوع 

ال یفّرق جّیدا بین  -في زمننا ھذا –ي الخلط بین الّضاد والّظاء على اعتبار أّن الّنطق ف

الحرفین، وحّتى یتفادى المتعلّم ذلك علیھ أن یعتمد على الّذاكرة البصرّیة في كّل ما تعّود 

قلیلة ) أي ظاء(مشالة  على رسمھ ضادا أو ظاء، خاّصة أّن الكلمات الّتي ُتكتب فیھا الّضاد

، وذلك لعدم وجود قواعد ضابطة )أي ضاد(مقارنة بتلك الّتي ُتكتب فیھا الّضاد غیر مشالة 

 .تقول بكتابة إحداھما دون األخرى
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وضع : الّنقط أو اإلعجام لغة"من مجموع األخطاء، و % 01بلغ ھذا الّنوع  :سوء الّتنقیط* 

  1". نقط مخصوص یمّیز الحروف تمییزا مخصوصا: نقطة واصطالحا

شترك بعض الحروف في الّشكل العاّم وال یتمّیز بعضھا عن البعض اآلخر إالّ بالّنقط ت

فإھمال الّنقط أو سوء )...ر، ز(-)ت، ث، ب، یـ(-)ع، غ:(وھناك ثنائّیات من ھذا الّنوع نحو

) حبر(و) خبر(و) جیر(تختلف عن ) حبر(الّتنقیط یؤّدّیان إلى اختالف المعنى، فكلمة 

 ).حیز(و) خبر(و) خیر(و

قد یعود سبب إھمال الّنقط إلى ذلك المجھود األكثر الّذي یبذلھ الكاتب أثناء الكتابة في وضع 

الّنقط، وتفادّیا لھ یعمل على الكتابة بدون نقط تحقیقا للّسرعة من جھة، وتقلیال للجھد 

 .العضلي من جھة أخرى

علّم لم یتمّكن بعد من تمییز أّما نقط ماال یجب أن ُینقط من الحروف فسببھ یعود لكون المت

وفي ذھنھ أّن الّصاد ُتكتب ) الّضیف(یكتبھا ) الّصیف(الحروف المتشابھة، فعندما یسمع 

 .منقوطة أو أّن الّصاد والّضاد حرف واحد في الّرسم

تصّنف الّدراسات اللّغوّیة األصوات إلى  :االختالف بین حركة الحرف وشكلھ الكتابي* 

 2: قسمین

  (Les Consonnes) :الّصامتة األصوات -أ

 .وأطلق علیھا العرب مصطلح الحروف األصول، ومنھا یتكّون جذر الكلمة

  (Les Voyelles):األصوات الّصائتة -ب

 .وُتعرف في العربّیة بالحركات، باإلضافة إلى أصوات المدّ 

یصعب نطقھ بدرجة واضحة، ألّن الحركة ھي الّتي تجعل ) شكل(والّصامت بدون حركة 

إّن الحرف كالمحّل للحركة، وھي كالعرض فیھ، فھي :"الّصامت یصوت، یقول ابن جّني

 1". لذلك محتاجة إلیھ

                                                            
  (1 155كتاب اإلمالء، ص :والي حسین):
15، ص 2001الّصوائت والمعنى في العربّیة، دار غریب للّطباعة والّنشر والّتوزیع، القاھرة :داود محّمد محّمد:ینظر): 2)  
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ویرتبط المعنى الّرئیسي للكلمة باألصوات الّصامتة، أّما الحركات فھي ال تعّبر في الكلمة 

، تّتفق كّل الكلمات المتكّونة من ھذا الجذر في )ع، ل، م:(الّ عن تحویر ھذا المعنى مثلإ

، مع بعض االختالفات الّطفیفة في ...)علم، علم، علم، علم، عالم، عالم،:(مثل المعنى العامّ 

 ).الّضّمة والفتحة والكسرة بأنواعھا(وظائفھا الّناتجة عن اختالف حركاتھا

شكلھ الكتابي، فالحرف المفتوح توافقھ ) الّشكل المنطوق(الحرف یجب أن توافق حركة

الفتحة، والمضموم توافقھ الّضّمة، والمكسور توافقھ الكسرة، ومع ذلك ُوجدت بعض 

األخطاء الّتي تختلف فیھا حركة الحرف عن الّشكل المكتوب، فالّضّمة ال توافقھا أبدا األلف، 

نصبا ال تلحق المنّون رفعا أبدا، كما ال ُتكتب الھمزة  وألف العوض الّتي تلحق االسم المنّون

 .المكسورة في بدایة الكلمة فوق األلف إطالقا

في تحدید ) الحركات(ویرجع سبب ھذا الّنوع من األخطاء إلى جھل الّتلمیذ ألھّمّیة الّشكل

علیھ  فقالمعنى، حّتى وإن جاز إھمال الحركات في الكتابة فإّنھ ال یجوز أبدا تغییر ما اتّ 

العرب، وما تواضعوا علیھ من رموز اختّصت كّل واحدة منھا بحركة معّینة، سواء كانت 

 ).ا، و، ى:(قصیرة أو طویلة

لم ُتسّجل أّي نسبة بخصوص ھذا الّنوع من  :وضع عالمة الّتضعیف في غیر موضعھا* 

الخطأ، عالمة الّتضعیف أو الّشّدة شأنھا شأن الّشكل، فھي حركة مخصوصة توضع فوق 

لكن أن یضعھا في غیر  -ولیس في ذلك حرج -الحرف المضّعف ویھملھا المتعلّم عادة

تلف عن كلمة تخ) فعل(موضعھا فھذا یعتبر من األخطاء الّتي تحتاج إلى تصحیح، فكلمة 

 ).أنّ (تختلف عن ) آن(و) فعل(

ویرجع سبب ھذا الّنوع من األخطاء إلى جھل المتعلّمین بالّشّدة ووظیفتھا، وعدم قدرتھم 

، كما أّن القلیل من على إدراك الحرف المدغم الّذي یجب وضع الّشّدة فوقھ وتحدیده بدّقة

وقوانین وضعھا، أّما الغالب األعّم فال  )اإلدغام(المعلّمین نجدھم ینّبھون دائما إلى الّشّدة 

 .یشیرون إلیھا مطلقا، ھذا ما انعكس سلبا على المتعلّم

 

 
                                                                                                                                                                                          

  (1 32سّر صناعة اإلعراب، تحقیق حسن ھنداوي، ص :ابن جّني):



واقع الّنشاط الّتعلیمي لماّدة اإلمالء في الّطور الّثاني من الّتعلیم االبتدائي     الثانيالفصل   

 

83 

 

  

  



 
:الثالثالفصل   

 دراسة میدانّیة
 عرض منھجّیة البحث

العّینة وكیفّیة اختّیارھا -)أ  
 

حدود البحث -)ب  
 

طریقة جمع االستبیانات -)ج  
 

تحلیل نتائج االستبیانات -)د  
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 :عرض منھجّیة البحث

 :العّینة وكیفّیة اختیارھا -)أ

 :جنس الّتالمیذ -1

 :تلمیذا وتلمیذة موّزعین كما یلي) 35(خمسة وثالثونیتكّون قسم الّسنة الّرابعة ابتدائي من 

 .تلمیذة) 16(خمسة عشر 

 .تلمیذ) 19(ثمانّیة عشر 

 :سّن الّتالمیذ -2

یتراوح سّن أفراد العّینة بین العاشرة والّثانّیة عشر، وبعد مقارنتنا ھذه األعمار مع األعمار 

متقّدمین في الّسّن وعادّیین :القانونّیة، ُوضع جدول ُصّنف فیھ الّتالمیذ إلى ثالثة أصناف

لكّل سنة دراسّیة توّضح جنس الّتالمیذ ، وھاھي األھرام الّنسبّیة )بسنة أو أكثر(ومتأّخرین 

 .وسّنھم

 الھرم الّسّني لتالمیذ الّسنة الّرابعة ابتدائي
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 إناث



 الفصل الثالث                                                              دراسة میدانّیة

 

86 

، أي أّن أعمارھم متقّدمة ابتدائي أربع تالمیذ أعمارھم تسع سنوات یضّم قسم الّسنة الّرابعة

الحالة لفظ عن األعمار القانونّیة لمستوى الّسنة الّرابعة ابتدائي، وأطلق على تالمیذ ھذه 

، أّي متقّدم عن الّسّن القانوني، أّما الّتالمیذ الّذین تتناسب أعمارھم مع األعمار )متقّدم(

 وقد  تلمیذافكان عددھم أربعة وعشرون  -سنوات أّي عشر -القانونّیة لتالمیذ الّسنة الّرابعة

ّثل الّتالمیذ المتخلّفین ، أّما الّصنف الّثالث واألخیر فیم)عادّیین(أطلق على تالمیذ ھذه الحالة 

عن الّسّن القانوني، أي أكثر من عشر سنوات وھم سّت تالمیذ، وقد أطلق على ھذه الحالة 

 :، وقد توّزع المتأّخرون على ثالثة أنواع)متأّخرین(

 .ثالث حاالتوُسّجلت  2004أي موالید سنة :متأّخر بسنة واحدة -

 .وُسّجلت حالتان اثنان 2003سنة  أي موالید:متأّخر بسنتین -

 .وُسّجلت حالتان اثنان 2002أي موالید سنة :متأّخر بثالث سنوات -

 :حدود البحث -)ب

 :من حیث منطقة الّدراسة -1

اقتصر إجراء ھذا البحث على تالمیذ الّطور الّثاني من الّتعلیم االبتدائي، واختیرت عّینة 

 ".حاسي ماماش"، وتقع ھذه المدرسة في دائرة "شیرزّقاي الب"الّسنة الّرابعة من مدرسة 

 :من حیث المعالجة اإلحصائّیة -2

اقتصر إجراء البحث في المعالجة اإلحصائّیة على نتائج األخطاء اإلمالئّیة، ثّم رأینا 

ضرورة القّیام بإجراء استبیان ُوّجھ إلى معلّمي الّسنة الّرابعة ابتدائي لمعرفة آرائھم 

ھذا من جھة، ولمعرفة مدى مطابقة  -خاّصة أّنھم أكثر احتكاكا بتالمیذھم –ا واالستفادة منھ

 .نتائج الّدراسة آلراء المعلّمین من جھة أخرى

 :طریقة جمع االستبیانات -)ج

في البدایة طرحت فكرة الموضوع على معلّمي الّسنة الّرابعة فاستحسنھا الكثیر، كما امتنع 

 تّم توزیع االستبیانات علیھم في نھایة الّسنة الّدراسّیةعدد قلیل منھم عن اإلجابة، ثّم 
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، وقد سّجل ضیاع معظم االستبیانات، وكان ذلك یتّم في شكل مقابلة مع 2014-2015

المعلّم یجري خاللھا شرح األسئلة، ثّم یأخذ االستبیان إلى البیت لیعیده بعد وقت الحق 

م المعلّمین، وفي المقابل ُسّجل لدى آخرین وبالفعل ُسّجل تجاوب وجّدّیة في اإلجابة من معظ

 .تھاون كبیر

 :تحلیل نتائج االستبیانات -)د

 :نس المعّلمینج -1

 :بلغ عدد المعلّمین الّذین أجابوا على االستبیانات اثنا عشر معلّما ومعلّمة توّزعوا كاآلتي

  % 100 اثنا عشر معلّمة بنسبة مئوّیة قدرھا -

 % 00 الّذكور وذلك بنسبة مئوّیة قدرھا صفر بالّنسبة للمعلّمین -

 

 –ارتفعت نسبة عدد المعلّمات مقارنة بعدد المعلّمین، وھذا یرجع إلى توّجھ الجنس الّنسوي 

إلى سلك الّتعلیم بصفة كبیرة، وفي المقابل إعراض الجنس اآلخر عن ھذه  -في الغالب األعمّ 

 .المھنة إلى حّد ما

 

 :سّن المعّلمین -2

100% 

0% 

 جنس المعّلمین

 إناث

 ذكور
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إلى  30سنة وھذا نجده عند اثنین، ویوجد سّن من  30إلى  25ُسّجل ھو ما بین أصغر سّن 

سنة وھذا  45إلى  35سنة وھذا نجده عند ثالث معلّمین، في حین كان أكبر سّن ما بین  35

نجده عند سبع معلّمین، وعلى العموم فقد كان متوّسط عمر المعلّمین سبعة وثالثون سنة، 

للمعلّمین بالعطاء واالجتھاد في سبیل تحقیق  -في نظرنا –یسمح  والمالحظ أّن ھذا الّسنّ 

 .أفضل الّنتائج

  

 :المّدة اّلتي قضاھا المعّلم في سلك الّتعلیم -3

  % 17 بنسبة مئوّیة قدرھا 02:سنوات 05من سنة إلى  -

 % 25 بنسبة مئوّیة قدرھا 03:سنوات 10إلى  05من  -

 % 58 مئوّیة قدرھابنسبة  07:أكثر من عشر سنوات -

من خالل ھذه الّنسبة نالحظ أّن عدد المعلّمین الّذین قضوا أكثر من عشر سنوات في سلك 

، وھو یفوق عدد المعلّمین الّذین % 58 الّتعلیم احتّل الّرتبة األولى بنسبة مئوّیة قُّدرت بـ

 نسبتھم المئوّیة بـزاولوا مھنة الّتعلیم لمّدة خمس سنوات إلى عشر سنوات، والّذین قُّدرت 

، في حین ُسّجلت أقّل نسبة عند المعلّمین الّذین اشتغلوا بالّتدریس لمّدة سنة إلى خمس % 25

17% 

25% 58% 

 سّن المعّلمین

 سنة 30إلى  25من 

 سنة 35إلى  30من 

 سنة 45إلى  35من 
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، ومن البّین أّن الخبرة الواسعة تعّد مؤّشرا % 17والّتي قُّدرت نسبتھا المئوّیة بـ  سنوات

 .جّیدا في سیر العملّیة الّتعلیمّیة

 

 :لمعّلمالّشھادة اّلتي یحملھا ا -4

  0:مستوى ثانوي -

  0:بكالوریا -

  0:شھادة الكفاءة -

  11:لیسانس -

  01:شھادة الكفاءة+بكالوریا -

 :الوظیفة -5

 .ال یوجد: معلّم مدرسة ابتدائّیة -

 .معلّم برتبة أستاذ 12: أستاذ الّتعلیم االبتدائي -

 :وھذا ما توّضحھ لنا الّرسوم البیانّیة الّتالّیة

17% 

25% 58% 

 المّدة اّلتي قضاھا المعّلم في سلك الّتعلیم

 سنوات 05من سنة إلى 

 سنوات 10إلى  05من 

 أكثر من عشر سنوات
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 لدیك تالمیذ یعانون من ضعف بصري؟ھل  -6

أجاب تسع معلّمین بأّن لدیھم تالمیذ یعانون من ضعف بصري، واّتفقوا على أّن الوسیلة 

الّتربوّیة الّتي یتعاملون بھا معھم ھي إجالسھم في األمام، مع توضیح الخّط على الّسّبورة 

 ".ال"في حین نجد الّثالثة المتبّقین أجابوا بـ 

 

92% 

8% 

 الّشھادة اّلتي یحملھا المعّلم

 لیسانس

 شھادة الكفاءة+بكالوریا

0% 

100% 

 الوظیفة

 معلّم مدرسة ابتدائّیة

 أستاذ الّتعلیم االبتدائي
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 لدیك تالمیذ یعانون من ضعف سمعي؟ھل  -7

 .أجمع المعلّمون على خلّو أقسامھم من ھذا الّصنف من الّتالمیذ

 ما مدى تحّكمك في الحركة داخل القسم؟ -8

 % 25 إجابات أي بنسبة 03:ھدوء كلّي -

 % 75 إجابات أي بنسبة 09:ھدوء نسبي -

 .ال توجد إجابة:فوضى وضوضاء -

قد ومین على سؤال الّتحّكم في الحركة داخل القسم بالھدوء الّنسبي، ارتفعت نسبة إجابة المعلّ 

 % 25 من اإلجابات، أّما الھدوء الكلّي فقُّدرت نسبتھ المئوّیة بـ % 75 تمّثلت ھذه الّنسبة بـ

 -08-وھذا ما یوّضحھ لنا الّشكل 

 

 

 

75% 

25% 

 -07-الّشكل 

 نعم

 ال
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 ھل تتقّید بالمنھاج في تقدیم دروسك تقّیدا تاّما؟ -9

، وأرجعوا سبب ذلك إلى اقتناعھم بأّنھ % 33 وذلك بنسبة" نعم"معلّمین بـ أجاب أربع 
یسایر المستوى العقلي للّتلمیذ، وكذلك إلى أّنھم مطالبون أمام الھیئات الّرقابّیة الّتربوّیة 

، وأرجعوا % 67 وذلك بنسبة مئوّیة قدرھا" ال"بتطبیقھ، في حین أجاب ثمان معلّمین بـ 
مراعاة مستوى الّتالمیذ، وبالّتالي االلتفات إلى نقطة حّساسة ھي  سبب ذلك إلى ضرورة

 .الفروق الفردّیة بین الّتالمیذ

 

25% 

75% 

 الحركة داخل القسم

 ھدوء كلّي

 ھدوء نسبي

33% 

67% 

 الّتقّید بالمنھاج تقّیدا تاّما في تقدیم الّدروس

 نعم

 ال
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 ھل أنت راض عن منھاج تدریس ماّدة اإلمالء؟ -10

، في حین أجاب عشر معلّمین بـ % 17 وذلك بنسبة مئوّیة قُّدرت بـ" نعم"أجاب اثنان بـ 

 :قد تلّخصت االقتراحات الّتي قّدموھا فیما یلي ،% 83 وذلك بنسبة مئوّیة قدرھا" ال"

 .إضافة مواضیع أخرى -

 .تخصیص حّصتین في األسبوع بدل حّصة واحدة، األولى لقواعد اإلمالء والّثانّیة للّتطبیق -

 .دقیقة) 45(خمسة وأربعین  دقیقة إلى) 30(تمدید زمن الحّصة من ثالثین  -

    

 اإلمالء؟من أّي مصدر ُتأخذ قطعة  -11

 .% 16 ُسّجلت إجابتین وذلك بنسبة مئوّیة قدرھا:تأخذھا من كتاب القراءة -

ُسّجلت أیضا :تحضرھا بنفسك وتراعي فیھا احتواءھا على الكلمات موضوع القاعدة -

 .% 17 إجابتین وذلك بنسبة مئوّیة قدرھا

 .% 17 قدرھا ُسّجلت إجابتین وذلك بنسبة مئوّیة:كتاب القراءة والّتحضیر الّذاتي -

 .لم یصّرح سّت معلّمین بأّیة إجابة -

 منھم % 17من المعلّمین في تحضیر اإلمالء من كتاب القراءة، و  % 16 یعتمد

17% 

83% 

 تقّبل منھاج اإلمالء

 نعم

 ال
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یعتمدون األساسین معا، وال حرج في أن ینّوع المعلّم في  % 17یحّضرونھا بأنفسھم، و 

تلك المصادر طالما یضع نصب عینیھ ضرورة أن یتعّرف الّتلمیذ على نصوص تحتوي 

على كلمات جدیدة ومواضیع تستھوي أفكاره ومیوالتھ، لذلك من األجدر بالمعلّم أن یجتھد 

االستعانة ببعض نصوص  لك منفي اختیار قطع اإلمالء من مصادر مختلفة، وال یمنع ذ

   .كتاب القراءة

 

 ھل ترى بأّن درس اإلمالء مستقلّ بنفسھ عن باقي فروع الّلغة؟ -12

 .لم ُتسّجل أّي إجابة: نعم -

 .ُسّجلت اثنا عشر إجابة: ال-

من اإلجابات بأّن درس اإلمالء غیر  % 100اعتبرت األغلبّیة الّساحقة والّتي تمّثلت في 

 .، بل ھو مرتبط بكّل فرع منھا...)خّط، قراءة، تعبیر، قواعد،(مستقّل عن باقي فروع اللّغة 

 ھل ھناك أھداف ترید أن تحّققھا من خالل درس اإلمالء؟ -13

ة ، وذلك بنسبرسم كّل المعلّمین ألنفسھم أھدافا وسعوا إلى تحقیقھا من خالل درس اإلمالء

، بخالف خمس معلّمین لم نسّجل لدیھم أھدافا ُتذكر، أّم فیما یتعلّق % 58مئوّیة قدرھا 

 :بماھّیة ھذه األھداف فنجملھا فیما یلي

16% 

17% 

17% 

50% 

 مصدر أخذ قطعة اإلمالء

 تأخذھا من كتاب القراءة

تحضرھا بنفسك وتراعي فیھا احتواءھا 
 على الكلمات موضوع القاعدة

 كتاب القراءة والّتحضیر الّذاتي

 لم یصّرح
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 .تدریب الّتالمیذ على الكتابة الّصحیحة -

 .تجّنب األخطاء عند الكتابة -

 .الكتابة والقراءة الّصحیحتان -

 .لّغوّیة والّنحوّیةالقضاء أو الّتقلیل من األخطاء ال -

الّتاء في الفعل، الھمزة :(الكتابة خاّصة في نشاط الّتعبیر الكتابي دون أخطاء إمالئّیة مثل -

 ...).على الواو أو الّنبرة

 .تفادي الّتكرار وكتابة جمل خالّیة من األخطاء الّنحوّیة والّصرفّیة -

 .الكتابة بدون أخطاء -

 .تحسین الخطّ  -

 .في الّتعبیر الكتابي حیث نختار الجملة الممالة من عند الّتالمیذتوظیف اإلمالء  -

 .تدریب الّتلمیذ بالكشف عن الكلمات الخاطئة -

 .الّتوّصل بالمتعلّم إلى الكتابة الّصحیحة للكلمات بدون أخطاء -

 .تحسین مستوى المتعلّم أثناء تحریر فقرة كتابّیا -

 .من األخطاء وذلك بتطبیقھ للقواعد اإلمالئّیةنجاح المتعلّم في كتابة فقرة خالّیة  -

 ).خالّیة من األخطاء اإلمالئّیة أثناء الكتابة(اكتساب لغة سلیمة  -

 .إثراء الّرصید اللّغوي والمعرفي للّتلمیذ -

 .أن یكتب المتعلّم دون أخطاء إمالئّیة -

 .تحسین خّط المتعلّم -

 .توظیف اإلمالء في الوضعّیة اإلدماجّیة -
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 كم مّرة تملي فیھا القطعة اإلمالئّیة؟ -14

 % 08 إجابة واحدة وذلك بنسبة:مّرة واحدة -

 % 42 خمسة إجابات وذلك بنسبة:مّرتان -

 % 50 سّتة إجابات وذلك بنسبة: ثالث مّرات -

من المعلّمین نّص اإلمالء مّرة واحدة على تالمیذھم وفي ھذا إرھاق للّتالمیذ  % 08یملي 

سھم مشّتتین بین الكتابة ومتابعة المعلّم في إمالئھ، وبین الّتفكیر في الكلمات إذ یجدون أنف

 % 42أّما  -خاّصة إذا ما تعلّق األمر بالّتالمیذ بطیئي الكتابة –الّتي تكون قد فاتھم سماعھا 

ال األولى إمالء متقّطعا، والّثانّیة إمالء الّنّص كام(من المعلّمین فیملون قطعة اإلمالء مّرتین 

، وذلك بتصحیح الكلمات الّتي تّم سماعھا خطأ، أو الّتي لم ُتكتب )بعد إنھاء الّتالمیذ للكتابة

وھم  % 50مطلقا بسبب بطء الّتلمیذ في الكتابة، أو إسراع المعلّم في اإلمالء واإللقاء، أّما 

ي یصّححوا األغلبّیة الّساحقة فیملون الّنّص ثالث مّرات، وفي ذلك إتاحة أكبر للّتالمیذ ك

  .أخطاءھم یتداركوھا

 

 ما ھي األخطاء األكثر شیوعا في وثائق الّتلمیذ؟ -15

 :لتشمل ما یلي -حسب آراء المعلّمین –اختلفت أخطاء الّتالمیذ وتنّوعت 

8% 

42% 

50% 

 إمالء القطعة اإلمالئّیة

 مّرة واحدة

 مّرتان

 ثالث مّرات



 الفصل الثالث                                                              دراسة میدانّیة

 

97 

الّتاء المفتوحة، الّتاء المربوطة، األلف اللّّینة، األلف المقصورة، الھمزات، المّد، الّشّدة  

 .القطع ھمزة الوصل، ھمزة

 صادفك خطأ إمالئي في غیر ماّدة اإلمالء ھل؟ إذا ما -16

 .% 92 ُسّجلت أحد عشرة إجابة أي بنسبة مئوّیة قدرھا:تنّبھ إلیھ الّتلمیذ مباشرة -

 .لم ُتسّجل أّیة إجابة:تتغاضى عن الخطأ -

بة مئوّیة ُسّجلت إجابة واحدة أي بنس:تكتبھ في ورقة لتشیر إلیھ في حّصة اإلمالء المقبلة -

 .% 08 قدرھا

 

ینّبھ أغلب المعلّمین الّتلمیذ إلى الخطأ مباشرة حّتى وإن ارتكبھ في غیر ماّدة اإلمالء، وكان 

، أّما اآلخر فیفّضل االحتفاظ بالخطأ لإلشارة إلیھ في حّصة اإلمالء المقبلة % 92ذلك بنسبة 

ألّن الّتلمیذ یتعّود من خاللھا ، مع العلم أّن ھذه الّطریقة غیر مجدّیة، % 08وذلك بنسبة 

على أّنھ ملزم بالكتابة الّصحیحة في حّصة واحدة وھي اإلمالء، وكّل ما ھو خارج عنھا فلھ 

 .أن یكتب من غیر تركیز، ولھ أن یرتكب األخطاء كما یشاء

كما لم ُتسّجل أّیة إجابة تشیر إلى تغاضي المعلّم عن الخطأ، وھذا مؤّشر جّید یحیلنا إلى 

 ھذا ما –المعلّم بالّصلة الوطیدة الّتي تربط اإلمالء بغیره من فروع اللّغة األخرى  وعي

92% 

8% 

 مصادفة خطأ إمالئي في غیر ماّدة اإلمالء

 تنّبھ إلیھ الّتلمیذ مباشرة

تكتبھ في ورقة لتشیر إلیھ في حّصة 
 اإلمالء المقبلة
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لكن الواقع أثبت لنا بعض الّتناقضات  -یبدو من خالل إجابة المعلّمین على أسئلة االستبیان

بین ھذه اإلجابات وبین الواقع المدرسي الملموس من خالل المالحظة المیدانّیة، فقد ُوجد 

المعلّمین ال یعیرون األخطاء اإلمالئّیة الّتي تقع في غیر حّصة اإلمالء أدنى اھتمام  كثیر من

 .كالّرّیاضّیات ودراسة الوسط والجغرافیا:خاّصة إذا ما تعلّق األمر بالمواد العلمّیة

  ما ھي الّطریقة اّلتي تعتمدھا في تصحیح اإلمالء؟ -17

 .% 83 إجابات وذلك بنسبة مئوّیة قدرھاُسّجلت عشرة :یصّحح كّل تلمیذ خطأه بنفسھ -

 .% 17 ُسّجلت إجابتین وذلك بنسبة مئوّیة قدرھا:یتبادل الّتالمیذ الكراریس فیما بینھم -

 .لم تسّجل أّیة إجابة:أنت تصّحح األخطاء بنفسك -

 

على  % 17من المعلّمین بأّن كّل تلمیذ یصّحح خطأه بنفسھ، في حین اعتمد  % 83أجاب 

تبادل الّتالمیذ للكراریس فیما بینھم كطریقة لتصحیح اإلمالء، كما نفى كّل المعلّمین أن 

یقوموا ھم بتصحیح أخطاء الّتالمیذ بدال عنھم، وھذا ألّن تصحیح الّتلمیذ لخطئھ بنفسھ 

یشعره بالمسؤولّیة من جھة، كما تترّسخ في ذھنھ الكتابة الّصحیحة للكلمات الّتي أخطأ فیھا 

 .وبالّتالي یتفاداھا مستقبال -من جھة أخرى –

 أّما بالّنسبة لتبادل الّتالمیذ للكراریس فیما بینھم یؤّدي إلى الكثیر من المشاكل الّتي تنتج من

83% 

17% 

 الّطریقة المعتمدة في تصحیح اإلمالء

 یصّحح كّل تلمیذ خطأه بنفسھ

 یتبادل الّتالمیذ الكراریس فیما بینھم
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جّرائھا، فھي تخلق جّوا محموما من الّتحاسد والخصام بین تالمیذ الّصّف الواحد، وقد تدفع 

لمنفعة، وفي ھذه الحالة یھمل الواحد منھم اإلشارة إلى البعض منھم إلى تبادل الغّش لتبادل ا

 .كثیر من أخطاء زمیلھ ویبادلھ زمیلھ الّتحّیة بأحسن منھا

وقد أشار بعض المعلّمین إلى أّن الّتصحیح یكون جماعّیا على الّسّبورة بمشاركة الّتالمیذ 

 .أنفسھم، ثّم یصبح فردّیا یقوم بھ كّل تلمیذ على كّراستھ

 في نظرك أسباب ارتكاب الّتالمیذ لألخطاء اإلمالئّیة؟ ما ھي -18

 :تنّوعت أسباب ارتكاب الّتالمیذ لألخطاء اإلمالئّیة لتشمل على ما یلي

 .قلّة دروس اإلمالء -

 ).حّصة واحدة في األسبوع(قلّة عدد الحصص  -

لكتابة عزوف الّتالمیذ عن مطالعة الكتب أو الجرائد الّتي من شأنھا أن تحیلھم إلى ا -

 .الّصحیحة الّتي تنطبع في ذاكراتھم مع مرور الوقت

 .تسّرع الّتالمیذ في الكتابة دون تركیز -

 .الجھل بالقاعدة اإلمالئّیة الّذي یرجع لكون المتعلّم لم یفھم القاعدة المدروسة أو لم یحفظھا -

 .االبتعاد عن الممارسة الیومّیة للكتابة والمثابرة علیھا -

الّتلمیذ لقاعدة صحیحة في الّطور األّول، فقد ینتقل إلى الّطور الّثاني وھو ال  عدم اكتساب -

 .یفّرق بین الحروف نطقا أو كتابة

تعّرف على كتابة الّتاء المفتوحة عدم ترتیب الّدروس في المنھاج ترتیبا صحیحا، كأن ی -

 .قبل أن یمّیز بین الفعل واالسم

 ".ساعة إالّ ربع"المتعلّم وال تكفي الّساعة المعطاةبعض الّدروس نجدھا ال تخّص مستوى  -

 .عدمھا نقص المطالعة أو قلّتھا أو -
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عدم الّتمّكن من دروس اإلمالء واعتماد طرق غیر سلیمة في تدریس دروس اإلمالء  -

 .وعدم إعطاء وقت الزم لحصص اإلمالء مثل الّسابق

 .عدم الّتركیز الجّید عند شرح الّدرس -

 .الّدرس عندما ُیقّدم عدم مراجعة -

 .عدم تدّرب الّتالمیذ على كتابة الكلمات المملوءة باستمرار -

 .دقیقة 45تكثیف دروس اإلمالء حیث یكون الّدرس والّتطبیق واالستثمار في  -

 .ھناك بعض الّدروس تفوق مستوى الّتلمیذ وال تھّمھ في ھذا المستوى -

 .عدم القراءة والّتحضیر لھا في البیت -

 .قلّة الّتركیز -

 ما ھو عالجك للّتخّلف اإلمالئي في الّصّف؟ -19

 .لم ُتسّجل أّیة إجابة:كثرة الّتمرین على الّسّبورة -

 .% 100ُسّجلت اثنا عشر إجابة وذلك بنسبة مئوّیة قدرھا :زّیادة حصص اإلمالء -

 .لم ُتسّجل أّیة نسبة:استغاللك لتعلیم الكتابة في كّل الحصص -

 .لم ُتسّجل أّیة نسبة:قطعة ما في البیت) نقل(الّتلمیذ بنسخ مطالبة  -

تنّوعت وسائل عالج الّتخلّف اإلمالئي في صّف الّسنة الّرابعة من الّتعلیم االبتدائي، إذ إّن 

 :لكّل وسیلة إیجابّیتھا وھي كاآلتي

عف استغالل تعلیم الكتابة في جمیع الحصص یعّد وسیلة عالجّیة مجدّیة لتفادي الضّ * 

 .اإلمالئي

تكلیف الّتالمیذ بتمارین تطبیقّیة تتمّثل في نسخ قطعة ما في البیت كفیل بالمساعدة على * 

 .تجاوز الّضعف اإلمالئي

 تكلیف الّتالمیذ بنسخ القطع من الكتب أو غیر ذلك من الوثائق، وفي ذلك تعوید للّتالمیذ* 
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المتعلّم قادرا على اكتشاف القواعد اإلمالئّیة ، ألّنھ مع المران والّتدریب یصبح على الكتابة

البصرّیة والیدوّیة (بنفسھ والّتعّرف علیھا، وبالّتالي تترّسخ كیفّیة كتابة الكلمات في ذاكرتھ 

 ).معا

كثرة الّتمرین على الّسّبورة یتیح للمتعلّم الّتعّرف على مختلف الكلمات الّتي ُتطّبق علیھا * 

 .ما تترّسخ في ذھنھ الكثیر من الكلمات جّراء اإلعادة والّتكرارقاعدة إمالئّیة معّینة، ك

استغالل تعلیم الكتابة في جمیع الحصص، وفي ذلك یشعر الّتلمیذ بضرورة تطبیق قواعد * 

الكتابة الّصحیحة في مختلف األنشطة األخرى، ألّنھ لو أخطأ في ماّدة غیر ماّدة اإلمالء ولم 

ا ینطبع ذلك الخطأ في ذاكرتھ لیرتكبھ حّتى في حّصة اإلمالء ینّبھھ المعلّم لذلك، سرعان م

بنفس ...أّما إذا شعر بأّن المعلّم یراقب كتابتھ في الّتاریخ والجغرافیا والقواعد والّتعبیر

 .الّدرجة، فسیعمل جاھدا على الكتابة الّصحیحة الخالّیة من األخطاء في كّل كتاباتھ

 ھا بشأن تدریس ماّدة اإلمالء عاّمة؟ما ھي االقتراحات اّلتي تقّدم -20

 :تلّخصت اقتراحات المعلّمین فیما یلي

 .االھتمام بماّدة اإلمالء منذ الّطور األّول -

دقیقة في األسبوع ) 60(دقیقة إلى سّتین ) 30(تمدید وقت الحّصة الواحدة من ثالثین  -

 .بواقع حّصتین في األسبوع، األولى للقاعدة والّثانّیة للّتطبیق

دقیقة كمّدة زمنّیة لحّصة اإلمالء بدل المّدة الّضّیقة ) 45(اقتراح خمسة وأربعون  -

 .دقیقة) 30(المخّصصة لھا حالّیا والمتمّثلة في ثالثین 

 اإلبقاء على بعض الّدروس غیر المحذوفة الّتي تساعدنا في القضاء على األخطاء الّنحوّیة -

 .في المنزل) أسماء اإلشارة(ذلك، ھؤالء :تكرار كتابة الكلمات مثل -

 .وكتب القراءة المطالعة المستمّرة خاّصة قصص -

 .مراجعة الھمزة والّتنوین وھذا راجع للّتلمیذ -

 ".داطاشو"استعمال مكّبر الّصورة  -
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 .إعطاء وقت أكثر لكّل درس ولیس المھّم كثرة الّدروس -

 .إعطاء أھّمّیة أكثر إلمالء الجمل والفقرات -

یز على ما یھّم تلمیذ الّطور االبتدائي وتأجیل دروس أخرى لمستویات أعلى حّتى الّترك -

 .یتمّكن جّیدا من الكتابة دون أخطاء

 .استعمال األلواح بكثرة في حّصة اإلمالء -

 .اإلكثار من الّتمارین اإلمالئّیة خاّصة في حّصة اإلمالء لتفادي األخطاء الكثیرة -

 .اإلمالئّیة دائما في كّل الحصص تقریباالّتذكیر بالقواعد  -

 .اإلمالء وحصص تكثیف دروس -

 .الّتركیز على القراءة في الّطورین -

 .إعطاء أھّمّیة لحّصة المطالعة ألّنھا تخدم القراءة والّتعبیر -

 .البحث عن طرائق صائبة لتصحیح الّتعبیر الكتابي -

 .الّتنویع في مواضیع الّدروس -

 .لكتابة جمل وكلمات إعطاء أھّمّیة -

 . االھتمام بما یخّص تقدیم دروس إمالئّیة، صرفّیة، نحوّیة -
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 خاتمة

تعتبر اللّغة العربّیة لغتنا القومّیة، وعلى ھذا األساس یجب أن تحظى بالمكانة األولى في 

الّتعلیم، وفعال ھي كذلك على اعتبار أّنھا اللّغة األولى الّتي ُتدرس في المدارس الجزائرّیة 

 -الخصوص والمدارس العربّیة على العموم، تلیھا اللّغات األجنبّیة، واللّغة العربّیة    على 

أحدھما منطوق واآلخر مكتوب، فإذا كان المنطوق :لھا جانبان –شأن كّل اللّغات  شأنھا

الّذي ُیعّبر عنھ بالمشافھة الّتي تحدث بین الّناس یجري بین الّصواب والخطأ، فإّن المكاتبة 

بغي أن تجري إالّ على الّصواب، ألّن الخطأ في المشافھة یصّححھ الحوار، أّما الخطأ ال ین

 .في الكتابة فال سبیل إلى تصویبھ إالّ بمعرفة ما استقّر علیھ الّرسم اإلمالئي

لقد اكتسب اإلمالء منزلة عالّیة بین فروع اللّغة، ألّنھ الوسیلة األساسّیة للكتابة الّصحیحة وما 

، ووسائلھا الّرامّیة لحفظ صّحة اللّغة الء في الحقیقة إالّ جزءا من تلك القواعددروس اإلم

كتابي : من الوجھة الكتابّیة اإلمالئّیة، وعلى ھذا األساس عّد اإلمالء نشاط كتابي تعلیمي

ألّنھ عبارة عن مجموعة من القواعد المتواضع علیھا، الّتي ال ُتجّسد إالّ خّطّیا عن طریق 

تابي، وتعلیمي ألّنھ مجموعة من القواعد الموضوعة بھدف الّتعلیم، ُتلّقن للمتعلّم الفعل الك

وفق طریقة ما، یساھم فیھا بنسبة معّینة في محاكاة األمثلة واستنتاج القاعدة لالنتقال إلى 

الّتطبیق الّذي یمّثل حلقة الوصل الّتي تربط بین ما اكتسبھ المتعلّم نظرّیا وبین ما استطاع أن 

 .حّققھ فعلّیا بالممارسة والّتمرینی

ال یختلف نشاط اإلمالء عن غیره من الّنشاطات األخرى في كون المتعلّم یجد صعوبات في 

استنتاج القاعدة أو فھمھا أو حفظھا، أّما تطبیقھا فحّدث وال حرج، من ھذا المنطلق كان 

رفة أنواعھا ونسبة البحث في تحلیل كتابات المتعلّمین بالعرض اإلحصائي لألخطاء لمع

بین المتعلّمین في السنة الّرابعة ابتدائي، ثّم بالّتحلیل المقارن لھا لمعرفة أسباب  تواترھا

ارتفاع ھذا الّنوع أو ذلك، وقد توّصل البحث إلى حقیقة تقول بأّن الخطأ اإلمالئي ال یرجع 

امل المتداخلة بل یرجع إلى مجموعة من العو –بأّي حال من األحوال  –إلى عامل واحد 

الّتي قد تفید معرفتھا في الحّد من ظواھرھا قبل استفحالھا، مّما یؤّدي إلى صعوبة عالجھا، 

إالّ أّن الحقیقة الّتي ال ) اإلناث والّذكور(كما أّن نتائج المتعلّمین ال تختلف باختالف الجنسین

 یمكن إغفالھا والّتي ظھرت بشكل جلّي أثناء الّتحلیل ھي أّن الّضعف
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العاّم للّتالمیذ ینعكس بصورة واضحة في كتاباتھم، السیما في قسم الّسنة الّرابعة ابتدائي 

الّذي ارتفعت فیھ نسبة المتخلّفین، ألّن المتعلّم الّذي یعاني ضعفا عاّما ال یمكن لھ أن یحّقق 

ل األخطاء، وھذا ما یدّل على حصو تفّوقا على مستوى الكتابة، وفي المقابل انخفاض عدد

الّذي یسمح لھم  –ما عدا الّذین یعانون ضعفا عاّما  –تطّور في المستوى الّتعلیمي للّتالمیذ 

 .باكتساب القواعد وبالّتالي القدرة على تطبیقھا بصورة سلیمة شیئا فشیئا

 ولھذا الغرض اقترح البحث مجموعة من الّطرائق العالجّیة الّتي یمكن أن ترفع من مستوى

 :من ضعفھم في اإلمالء الّتالمیذ الكتابي وتخّفف

یستغّل المعلّم حصص األشغال لیدّعم بھا درس اإلمالء، فال یصّور :تمرین األشغال -

بل لعبة تربوّیة یكلّفھم فیھا  -كما تعّودوا تصّوره –للمتعلّمین بأّن ھذا األخیر اختبار شاّق 

ّیة قدرتھم في اإلمالء من جھة أخرى شرط من جھة وتعمل على تنم بأعمال مختلفة تسلّیھم

 :في كّل مّرة بتوجیھ الّتالمیذ أثناء قّیامھم بـ) المعلّم(أن یقوم 

استخدام عجینة ذات ألوان مختلفة في تكوین كلمات وجعل موضوع القاعدة بلون مغایر * 

 .كالّتاء المفتوحة والّتاء المربوطة مثال

 .كلمات معّینة استخدام الّریشة واأللوان في كتابة* 

استخدام الورق بقّصھ إلى مرّبعات صغیرة ُیكتب في كّل منھا حرف معّین، ثّم یملي * 

 .المعلّم على تالمیذه كلمات یقومون بتشكیلھا فوق الّطاولة مباشرة

یكلّف المعلّم الّتالمیذ بنسخ نصوص القراءة في البیت، وفي كّل مّرة یراقب :تمرین الّنسخ -

ّكد من الّنسخ الجّید، وكلّما اكتشف أخطاء معّینة طلب من الّتالمیذ إعادة نسخ العملّیة للّتأ

الّنّص مّرة أخرى، ومتى أدرك بأّن الّتالمیذ متمّكنون فعال من الّنقل الجّید الخالي من 

 .األخطاء، انتقل بھم إلى اإلمالء المنظور وصوال إلى اإلمالء المسموع



 قائمة المصادر والمراجع

 

105 

 :المصادر والمراجع
 .القرآن الكریم

 :المصادر: أّوال
لسان العرب،الّدار المصرّیة ):جمال الّدین محّمد بن مكرم األنصاري(ابن منظور  -1

 .20ج ) دت(للّتألیف والّترجمة،مصر،

المجلّد  لبنان  -الكتاب اللّبناني، بیروت المقّدمة، دار):محّمدعبد الّرحمن بن (ابن خلدون  -2

 .1032-1031، 03األّول، ط 

، 1985سّر صناعة اإلعراب، دراسة وتحقیق حسن ھنداوي، دار القلم، دمشق :ابن جّني -3

 .01، ط 01ج 

 .01علي الّنّجار، دار الكتاب العربي، بیروت، ج :الخصائص، تحقیق:ابن جّني -4

  .01،ج )د ت(ر الّنشر في القراءات العشر، مطبعة مصطفى محّمد، مص:الجزريابن  -5

  .1973ة، الّدار العربّیة للكتاب، تونس الفروق في اللّغ: العسكري أبو ھالل -6

 .)د ت(مقّدمة الّصحاح، دار الكتاب العربي، مصر :عّطار أحمد عبد الغفور -7

 .04الكتاب، ج :سیبویھ -8

 :المراجع: ثانّیا

دار اإلمارات دار القلم  الوافي في طرق تدریس اللّغة العربّیة،:محّمد محمود موسى/د -أ -1

 .01ط  ابن الجوزي،

مكتبة ابن  اإلمالء بین الّنظرّیة والّتطبیق،:أبو بكر علي عبد العلیم/أحمد محّمد ھدیدي -2

 .1998سینا،القاھرة 

األردن سنة  دار عّمار للّنشر والّتوزیع، فّن اإلمالء في العربّیة،:الحموز عبد الفّتاح -3

 .01،ج 01،ط 1993

   1998دمشق  دار طالس، تعلیم اللّغة العربّیة بین الواقع والّطموح،:الّسّید محمود أحمد -4

 .01ط 

مؤّسسة الّرسالة،بیروت  الموّجھ العملي لمدّرس اللّغة العربّیة،:الھاشمي عابد توفیق -5

 .04ط  ،1993

، جامعة الجزائر، قسم )رسالة ماجستیر(المكتوب في المدرسة الجزائرّیة :ةبشیر حوریّ  -6

 .2002 اللّغة العربّیة وآدابھا



 قائمة المصادر والمراجع

 

106 

، جامعة الجزائر، قسم اللّغة )رسالة ماجستیر(اللّغة العربّیة في الجامعة :بن ترّیة خمیسة -7

 .1999العربّیة وآدابھا 

رسالة (العربّیة من خالل مذّكرة الّتخّرج تقییم تكوین طلبة قسم اللّغة :بوروش لیلى -8

 .2002اللّغة العربّیة وآدابھا  ، جامعة الجزائر، قسم)ماجستیر

بیروت  لمدرسة االبتدائّیة، دار الّثعلبكیف نعلّم أطفالنا في ا:جمال محّمد صالح وآخرون -9

 .04ط  ،)د ت(

الّدار  القاھرة، تطویره،وأسسھ وتقویمھ :تعلیم اإلمالء في الوطن العربي:حسن شّحاتھ -10

 .1990 -01ط  المصرّیة اللّبنانّیة،

 .فنون اللّغة العربّیة تعلیمھا وتقویم تعلّمھا:عصر حسني عبد الباري -11

 01ّیة بیروت لبنان،ط دار الّنھضة العرب، 02، ج تعلیمّیة اللّغة العربّیة:صّیاحأنطوان /د -

 .2008سنة 

كلّّیة الّتربّیة   طرق تدریس اللّغة العربّیة المساعد، أستاذ:حسني عبد الباري عصر/د -12

-1996لّنشر للّثقافة دار ا تعلیم اللّغة العربّیة في المرحلة االبتدائّیة،:جامعة اإلسكندرّیة

 .03، ط 1997

  .2003طرق تدریس اللّغة العربّیة، دار المعرفة الجامعّیة، طـ سنة :زكرّیا إسماعیل/د -13
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دار المعارف  القاھرة، لمدّرس اللّغة العربّیة، يالموّجھ الفنّ :إبراھیمعبد الحلیم  -23

1968،146 

  .1975اإلمالء والّترقیم في الكتابة العربّیة،مكتبة غریب للّنشر،ط :عبد العلیم إبراھیم -24

ط      1119لّتدریس، دار المعارف للّنشر الموّجھ الفّني في طرق ا:عبد العلیم إبراھیم -25

14.  

منشورات  الّتربّیة العلمّیة الّتطبیقّیة في المدارس االبتدائّیة،:عضاضة أحمد مختار -26

 .02،ط 1962بیروت  مؤّسسة الّشرق األوسط للّطباعة والّنشر،
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Méthode  expériences et exercices pédagogiques, Editions Nathan, 
Paris, 1987. 
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