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الّلغة العربّیة معلم من معالم األّمة، و حاملة تراثها و هویتها و باإلضافة إلى أّنها 

 من أقدم اللغات العالم،و هذا ما یمّیزه عن باقي اللغات، و كذلك لما تتمیز به من اتساع،

مّما یجعلها ثرّیة و غنّیة من ناحّیة معجمها و مفرداتها و تراكیبها، و لكن مع مرور 

الزمن، حصل أن تشوهت بعض معالمها، و هذا راجع الحتكاكها ببعض الحضارة، و مع 

مجيء اإلسالم اختلط العرب باألعاجم فظهر بما یسمى باللحن فكون اللغة هي رمز 

  لحضارة وثقافة كل أّمة.

نحاة واللغویون إلى تقدیم طرق و قواعد لغویة فّعالة تحمي لغتنا من هذه عمد ال

و قد زاد انتشارها ولم یسلم منها وال المتعلم و بهذه فظاهرة األخطاء اإلمالئیة الشوائب 

غزت كل المراحل التعلیمیة المختلفة فأصبح الضعف فیها ظاهرة متفشیة عند العام و 

تعلیم الّلغة العربیة وتعلمها في مدارسنا،هذا الوضع دفعنا  الخاص،و هذه النتیجة من نتائج

  إلى البحث عن أسباب هذا الضعف خاصة في الجانب التعلیمیة.

و ألجل هذا اخترنا السنة األولى من تعلیم الثانوي بغیة الكشف عن هذا الضعف، 

تالمیذ السنة  و اإلجابة عن اإلشكالیة اآلتیة: ماهي األخطاء اإلمالئیة األكثر شیوًعا عند

األولى ثانوي من خالل تعابیرهم الكتابیة؟ ویتفرع عن هذه المشكلة مجموعة من األسئلة 

  منها:

ما المقصود بالخطأ اإلمالئي؟ وما تفسیر الضعف اإلمالئي الذي أصبح یسیطر -

على مستوى التالمیذ؟ و أین یكمن الخلل في ذلك؟ و ما العوامل التي أّدت إلى ارتكاب 

  لمعالجتها؟. خطاء ؟ وما الحلول المقترحةهذه األ

و مّما سبق تبدو الحاجة ماسة للبحث في موضوع األخطاء اإلمالئیة من خالل 

كتابات تالمیذ السنة األولى ثانوي في شعبة اآلداب، و الذي دفعنا الختیاره، هو أّن 

  القواعد اإلمالئیة مهّمة بالنسبة للغة العربیة.
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سة في رسم الصورة للواقع اللغوي في ظل المقاربة وعلیه تكمن أهمیة الّدرا

  بالكفاءات.

في ، ء المكتوبة ال المنطوقةضح من خالل العنوان بأّن البحث ُیعنى باألخطایتّ و 

مال الطّالب المكتوبة قد وجدنا أمامنا من أع، ل علینا تحلیل األخطاء المكتوبةحین یسه

قد اخترناها مدّونة للبحث، حیث تعتمد في جانب منها  متحانات،مدّونة أال وهي أوراق اإل

شف إعادة الّصیاغة، ومن ثّم فهي تك على الّتعبیر الكتابي الحّر، وفي جانب آخر على

  الّلغوي للّتالمیذ.عن مستوى الّتحصیل 

مفاهیم في ــ: ساؤالت قد قّسم البحث بمقّدمة ومدخل موسوم بعن هذه التّ ولإلجابة 

یمّیة وفصلین رئیسیین األّول بعنوان ماهّیة الخطأ اإلمالئي وعوامله والذي العملّیة الّتعل

تناول مفهوم الخطأ لغة واصطالًحا، ومفهوم اإلمالء وأنواعه وطرق تدریسه، والمفهوم 

أّما  واستعمالهااالصطالحي للخطأ اإلمالئي وأهّم أسبابه ومفهوم عالمات الّترقیم ومواضع 

 ةقد ُعنِون بـ : تجلّیات األخطاء اإلمالئیة لدى تالمیذ دراسة میدانیبالّنسبة للفصل الثّاني 

، وعرض تائجفسیر البیانات واستخالص النّ ة وتحلیل وتاإلجراءات المنهجیّ  قد تناول:

  صفها وتصنیفها.و تحدید األخطاء و تحلیل البیانات و 

وتلیها خاتمة تحتوي على الّنتائج المتوّصل إلیها من خالل القیام بهذه الّدراسة، 

عتبار من ومحاولة تقدیم بعض االقتراحات والحلول المناسبة التي یمكن أخذها بعین اال

  األخطاء التي یقع فیها الّتالمیذ.جل تقلیل أ

لكونه مالئًما  لوصفيوكي نجني من هذه الخّطة ثمارها المرجّوة، استعّنا بالمنهج ا

دخل والفصل الّنظري، وأّما المنهج مّم االعتماد علیه أكثر في المع طبیعة البحث وت

مر على اعتماد المتّبع في الّدراسة المیدانیة فكان منهج تحلیل األخطاء، كما تطّلب األ

  نواع األخطاء وتصنیفها وٕاحصائها.اإلحصاء في تحدید أ
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  مجموعة من المصادر والمراجع أهّمها:وقد اّتكأت الّدراسة على 

في الوطن العربي (حسن شحاتة)، أسالیب تدریس الّلغة العربّیة  تعلیم اإلمالء

واألخطاء الشائعة الصرفّیة الّنحویة اإلمالئیة ( فهد خلیل الزاید)، األخطاء الّلغویة في علم 

  اجحي).م العربّیة (عبده الرّ یلطبیقي ( محمد عبد الّرب)، علم الّلغة الّتطبیقي وتعالّلغة التّ 

عوبات أثناء إنجاز هذا البحث مّما ال شّك فیه، فقد واجهتنا مجموعة من الصّ و 

  :اوكادت أن تعیقه منه

 أّن دراسة األخطاء اإلمالئیة في هذه البحوث یحتاج وقًتا كبیًرا وجهًدا أكبر. -

ألّنها تحتاج إلى جهد وعنایة وهذا  ،ةاننجاز استمارة استبباإلضافة إلى صعوبة إ -

 كبیًرا من األسئلة وقد یتعّذر اإلجابة عنها وعدم إعادتها. االحتوائها عددً 

ستاذة الدكتورة وفي األخیر ال یسعني إّال تقدیم أسمى عبارات الّشكر واالمتنان لأل

یل الّطو " التي أشرفت على هذا العمل فال أنكر جهدها وصبرها لیلى سهلالمشرفة " 

لتذلیل مصاعب البحث وتقویم اعوجاجه ودفع نقائصه، والتي كانت نعم المشرفة 

  اء.كر وعظیم الثّنخالص الشّ  مّنيلها فوالموّجهة، 
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  : مفهوم التعلیمیة:أوالً 

غات وتوجه التعلیم خاصة تعلیم اللّ ة البحث في منهجیة مع تزاید الوعي بأهمیّ 

ارسین إلى تكثیف الجهود في هذا المجال تطویر األدوات اإلجرائیة في حقل التعلیم، الدّ 

ة، والتي لها ة التعلیمیّ ا للعملیّ زً برز نهایة القرن العشرین میدان جدید أعطى ُبْعًدا ممیّ أ

غة مثل: أخطاء ما یحیط باللّ  د وهي تبحث في مجال آخر وكلّ مجال بحث متعدّ 

وضع المناهج المثلى لتعلیم المواد مع علوم أخرى لها نفس امج، وضع البر مین، المتعلّ 

، معّلمم، المن المتعلّ  ة تحاول أن تركز على المثلث التعلیمي كلّ االهتمامات، والتعلیمیّ 

  المحتوى (المادة).

 لغة:   -أ

ة مصدر صناعي لكلمة تعلیم وهذه األخیرة من ة في اللغة العربیّ كلمة التعلیمیّ  « 

الخیر ومن معالمه أي من مظاّنه.  معّلمعلم أي علمت بخبرك: ما شعرت به. وهو 

 األمر كذا أيّ  . وتعّلم أنّ معّلمبها علیها. وفارس  وَخفیْت معالم الطریق أي آثارها المستدلّ 

 1.» أعلم

الشيء بمعنى عرفته وخبرته، وعلم علمت  « :البن منظور "لسان العرب" وجاء في 

لیس  كمالرجل خبره، ویقال تعلم في موضع أعلم في الحدیث الدجال: "تعلموا أن ربّ 

  2.» ستعمل بمعنى أعلم إّال في األمرتبأعور"، بمعنى أعلموا، وال 

  بمعنى أعلمّ إّال في األمر.التعلیمیة  غویة على أنّ فقت المعاجم اللّ ا فقد اتّ إذَ 

                                           
 .676، ص1،ج1998، 1بیروت، لبنان، طالزمخشري، أساس البالغة، دار الكتب العلمیة،  :1

 . 486، ص12، مجلد 2003، 1م)، دار الكتب العلمیة، لبنان، ط ل ابن منظور، لسان العرب، مادة (ع :2
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 اصطالحا:  -ب

م واستعمل لیقدّ  1554ل ما ظهر مصطلح الدیداكتیك كان في فرنسا سنة أوّ 

  ما هو معروض بوضوح.  الوصف المنهجي لكلّ 

علیم. التّ  كمرادف لفنّ  1667ف هذا المصطلح سنة ربوي فقد وظّ ا في المجال التّ أمّ 

و علم التدریس أو المنهجیة هي علم موضوع دراسة طرائق أالتعلیمیة أو الدیداكتیك 

مجموع النشاطات والمعارف التي نلجأ إلیها من أجل إعداد  «هي وتقنیات التعلیم، أو

  3.» وتنظیم وتقییم وتحسین مواقف التعلیم

، "علم التدریس"، و"علم ) یقابله باللغة العربیة "التعلیمیة"Educationalومصطلح (

ومن الدارسین من یذهب إلى إبقاء المصطلح األجنبي كما هو، أي "دیداكتیك" . التعلیم"

تجنبا إلى أي لبس. وهو الدراسة العلمیة لطرائق التدریس ولتقنیاته وألشكال تنظیم حاالت 

سواء على  ،التعلم التي یخضع لها التلمیذ بغایة الوصول إلى تحقیق األهداف المنشودة

ن البحث في المسائل التي أو الحسي أو الحركي. كما یتضمّ  المستوى العقلي واالنفعالي

  یطرحها تعلیم مختلف المواد.

سانیات وعلم النفس ة حقول معرفیة مثل: اللّ ص یستفید من عدّ تخصّ  «فهو 

ص جدید س علیها بناء تخصّ واالجتماع وعلم التربیة... حیث یختار منها ما یناسبه لیؤسّ 

  4.» في میدان التدریس

                                           
، 2012محمد الصالح حثروبي، الدلیل البیداغوجي لمرحلة التعلیم االبتدائي، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، دط،  :3

 .126، ص1جزء

آخرون، مفاهیم التعلیمیة بین التراث اللساني والدراسات اللسانیة  دان وخلیفة صحراوي و شحالشریف بو  ریابر بشیر  :4

 . 85، 84، ص2009الحدیثة، دار المسیرة، عنابة، الجزائر، دط، 
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في الفكر ة مصطلح التعلیمیّ روف التي ظهر فیها ریعة إلى الظّ التفتنا التفاتة سإذا ما 

الذي بعث من جدید   M.F.Makeyعلیمي المعاصر نجد ذلك یعود إلى التّ ساني و اللّ 

ارسین للحدیث عن المنوال التعلیمي. وهنا یتساءل أحد الدّ  ) Educational(المصطلح القدیم 

 ،ةات التطبیقیّ ة اللغات بدال من اللسانیّ نحن أیضا عن تعلیمیّ ث لماذا ال نتحدّ  «قائال: 

مكانة التي الغات ة اللّ ا من الغموض و اللبس و یعطي لتعلیمیّ سیزیل كثیرً فهذا العمل 

   5.» تستحقها

نات والعالقات بین ة، موضوعه خالصة المكوّ فرع من علم التربیّ « ة تعني: والتعلیمیّ 

علم تتعلق موضوعاته وبعبارة أخرى هو  ،وموضوعاتها ووسائطهاة الوضعیات التربویّ 

، »مجموعة الطرائق واألسالیب وتقنیات التعلیم« ، وهي » ةة البیداغوجیّ بالتخطیط للوضعیّ 

م لبلوغ م، التي یندرج في سیاقها المتعلّ ة تنظم وضعیات التعلّ هي دراسة علمیّ  «و أیضا: 

  6». ة...حركیّ ة، ة، وجدانیّ ة عقلیّ عرفیّ أهداف م

ة لطرق راسة العلمیّ هي الدّ و  « :ا آخر للتعلیمیة یقارب مفهوم سابقونجد مفهومً 

التدریس وتقنیاته؛ وألشكال تنظیم مواقف التعلیم، التي یخضع بها المتعلم قصد بلوغ 

 األهداف المنشودة سواء على المستوى العقلي المعرفي؛ واالنفعالي الوجداني؛ أو الحّس 

  7».الحركي 

  

 
 

أحمد حساني، دراسات في اللسانیات التطبیقیة حقل تعلیمیة اللغات، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون،  :5

 .130، ص2009، 2، طالجزائر

، 2014زي بخوش محمد، التعلیمیة (الدیداكتیك) مسار واستراتیجیات، دار علي بن زید للطباعة، بسكرة، دط، غم :6

 .13، 12ص

 .13، ص2009جابر نصر الدین، دروس في علم النفس البیداغوجي، مخبر المسألة التربویة، الجزائر، دط،  :7
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  :ةة التعلیمیّ ثانیا: مكونات العملیّ 

  م، والمحتوى.، المتعلّ معّلم: الكاآلتي هانذكر  ةة التعلیمیّ ومن عناصر العملیّ  

 :معّلمال   -أ

  :معّلممفهوم ال -1

   ّق علیه اآلباء ه ذلك الشخص الذي یعلّ إنّ  « :معّلمال محمد الطیب العلويف یعر

 8». وٕاعدادهم لحیاة شریفة كریمة ة األطفال،هات والمجتمع اآلمال في تربیّ واألمّ 

   ّة توصیل المعلومات أو شخص تحمل مسؤولیّ  «ه بأنّ محمد زیاد حمدان ح بینما یوض

ة التلمیذ لغرض التأثیر علیه والتغییر في قیم أو مهارات لفرد آخر نطلق علیه في التربیّ 

 9». سلوكه

علومات وحشو أذهان ) ال ینحصر دوره في تلقین الممعّلم(ال یشیر هذا التعریف أنّ 

الهدف من ذلك التأثیر في سلوكاتهم هو تنمیة الجوانب  التالمیذ بالمعلومات، ولكنّ 

  ة...الخ لدى تالمیذه.ة، والنفسیّ الروحیّ 

ا له ا اجتماعیّ بل أصبح مهندسً  ،للمعلومات والحقائق ناقالً  معّلملم یصبح ال «ولهذا 

سلیمة بأسلوب إنساني عن طریق إحداث  دور فّعال في تنشئة أبناء المجتمع تنشئةً 

  10». رات المنشودة في التفكیر، والعالقات والعاداتالتغیّ 

  

                                           
 . 17، ص1، ج1982تربیة واإلدارة بالمدارس الجزائریة، دار البعث، قسنطینة، دط، محمد الطیب العلوي، ال :8

 . 65، ص1983محمد زیاد حمدان، أدوات مالحظة التدریس، دیوان المطبوعات الجامعیة، دط،  :9

 . 151، ص1969مصریة، القاهرة، دط، ال أنجلوراسات في اإلشراف الفني، مكتبة سید حسن حسین، د :10
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م نشاطات التعلّ م منظّ  س، وهوة التالمیذ في المدار ف بتربیّ مكلّ الفرد ال «هو  معّلمالف

 ف بإدارة سیر وتطور عملیة التعلیم، وأنّ عمله مستمر ومتناسق فهو مكلّ و م الفردي للمتعلّ 

 11». یتحقق من نتائجها

ة ي الذي یشرف على تربیّ ه یقارب مفهوم المربّ أنّ  معّلملاحیث نجد في تعریف 

  .وتوجیه القاصرین نحو المثل والقیم االجتماعیة

ا ذلك یعتبر دورً  أنّ  إالّ  ،في التربیة معّلممة الكان هذا التعریف قد حصر مهّ  نْ ئِ ولَ 

م في المدرسة أو المعهد العلمي واألدبي الذي یعلّ  «فهو  ومهامه. معّلما ألدوار الموازیً 

 12». ات أبناء الوطنبناء شخصیّ  ومن خالله یتمّ 

 ب (البالغین). دور ر التعلیم للتالمیذ (األطفال) والطالّ هو الشخص الذي یوفّ  : «معّلم

مكان  ذت في المدرسة أو أيّ التي نفّ  حیان والمستمرةهو رسمي في كثیر من األ معّلمال

 13». آخر من التعلیم الرسمي

  ّة تسایر ة اجتماعیّ ة أدوار تربویّ ل في العصر التربوي الحدیث عدّ یمثّ  معّلمال كما أن

 ر یمكن أن نذكرها بإیجاز:روح العصر والتطوّ 

 كناقل معرفة: معّلمال  -1

ا لهم، لقد نً ب وال ملقّ للمعلومات والمعارف للطالّ  موصالً  معّلمال ور لم یعدْ في هذا الدّ 

م والتعلیم، حیث یساهم ب في عملیة التعلّ ا للطالّ مساعدً  «أصبح دوره في هذا المجال 

كفء  معّلمب في االستعداد للدروس والبحث والدراسة مستنیرین بإرشادات وتوجیه الطالّ 

                                           
، 2007الدین زبدي، سیكولوجیة المدرس، دراسة وصفیة تحلیلیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ناصر  :11

 . 45، 44ص

 . 100، ص1997، 1محمد عبد اهللا البیلي، علم النفس التربوي وتطبیقاته، مكتبة الفالح، العین، ط :12

 أنماطه وأدواره في التراث والتربیة الحدیثة، مجلة الدراسات التربویة، منطقة العین معّلممحمود أحمد موسى، ال :13

 . 51، العدد الثاني، ص1987التعلیمیة، دط، 
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ب على توظیف ولدیه القدرة على معاونة الطالّ  ،عي األسالیب التقنیة للتعلیمالذي یَ 

  14.»المعرفة

 في رعایة النمو الشامل للطالب: معّلمال -2

بة مع ة طیّ في هذا الدور أن یكون ذا عالقات إنسانیّ  معّلمبمعنى یطلب من ال

  .ات هذا الدورن من تحقق إیجابیّ ب والمجتمع المدرسي بأكمله لیتمكّ الطالّ 

 كخبیر وماهر في مهنة التدریس والتعلیم: معّلمال -3

الع على ر والتجدید في مجال االطّ للنمو المهني والتطوّ ا یجب أن یسعى دائمً  معّلمال

عي بها لیقوم بنقل الخبرات المتطورة إلى دة ویجدر به أن یَ الخبرات المهنة الحدیثة والمتجدّ 

 م والتعلیموجیا التعلّ یجابي، ویكون عصریا في توظیف تكنولإ ال و طالبه بشكل فعّ 

 15المبرمج.

االنضباط وحفظ النظام، كمسؤول عن مستوى ة في مسؤولیّ  معّلما الونجد أیضً 

  كمرشد نفسي...الخ. معّلمب وتقویمه، التحصیل الطالّ 

  16 الذي یتصف بها: معّلمممیزات الومن  :معّلمخصائص ال -2

ة، وعدالة ن العلمي، والمهارة التدریسیّ : وتتمثل في التمكّ ةالخصائص األكادیمیّ  - 

 الصفي مع الطلبة...الخ. التقویم ودقته، االلتزام بالمواعید، والتفاعل

ف في المواقف زان االنفعالي، وحسن التصرّ تتمثل في االتّ  :ةالخصائص االنفعالیّ  - 

 ة.اسة، والثقة بالنفس، واالكتفاء الذاتي، والموضوعیّ الحسّ 

                                           
 . 55، ص1996، 1، الدار العربیة للعلوم، لبنان، طمعّلمصمود عبد القادر علي قراقزة، مهنتي كینظر:  :14

 . 60ص ،المرجع نفسه :15

عبد الرحمان أبو زید وآخرون: أساسیات التدریس، دار المناهج، عمان، األردن، ، ل إبراهیم جاملبشیر خلیینظر:  :16

 . 99، ص2005دط، 
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ة وتتمثل في النظام والدقة في األفعال واألقوال اإلنسانیّ  ة:الخصائص االجتماعیّ  - 

 الطیبة والتعاون...الخ.

الة والمحافظة على عالقة ة بطریقة واضحة وفعّ درة على تقدیم المادة التعلیمیّ الق - 

 احترام متبادلة بینه وبین الطلبة.

 :مالمتعلّ    - ب

  :نذكر منهام المتعلّ بمصطلح  تالتي اهتمّ  تعاریفالتعددت لقد   :مفهومه  -1

یغلب ة، بینما هو فرد طالب للمعرفة أو دارس في مؤسسة تعلیمیّ « م: المتعلّ 

     وهو  17». استخدام كلمة تلمیذ المدرسة الحدیثة. وتالمیذ المدرسة طالب للعلم أیضا

من تعلم أمورا لم تخرج عن نطاق اإلطار الفكري الذي اعتاد علیه منذ الصغر. فهو « 

ق من مجال نظره. هو قد آمن برأي من اآلراء أو ما زاد في تعصبه وضیّ  زاد من العلم إالّ 

ذاهب فأخذ یسعى وراء المعلومات التي تؤیده في رأیه وتحرضه على الكفاح مذهب من الم

ل فكرة جدیدة وللتأمّ  ا المثقف فهو یمتاز بمرونة رأیه وباستعداده لتلقي كلّ في سبیله. أمّ 

  18». فیها ولتملي وجه الصواب فیها

هو  «م: والمتعلّ م". ما. فهو متعلّ ما. متعلّ م. تعلّ م. یتعلّ م اسم الفاعل من "تعلّ والمتعلّ 

ة للحصول على العلم النافع م عادة في المدارس أو المعاهد اإلسالمیّ اإلنسان الذي یتعلَّ 

 19». في حیاته ومعیشته

                                           
 . 90، ص1999الحیلة محمد محمود، التصمیم التعلیمي نظریة وممارسة، دار المسیرة، عمان، األردن، دط،  :17

، 2009، 4األردن، ط عامة، دار المسیرة، عمان،تدریس المرعي توفیق أحمد، طرائق الو  الحیلة محمد محمود :18

 . 120ص

 . 72، ص1956دط،  وعلم النفس، دار الجهاد، سحن حافظ وآخرون، أصول التربیة :19
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  20». المزاول للتعلیم االبتدائي أو االعدادي أو الثانوي «م یعني: مصطلح المتعلّ  إنّ 

ة ات التربیّ عملیّ  األخیر من كلّ ل والهدف ه المحور األوّ بأنّ  «م كذلك: ف المتعلّ ویعرّ 

كل هذه  أنّ  والتعلیم، فهو الذي من أجله تنشأ المدرسة وتجهز بكافة اإلمكانات، فالبدّ 

خمة التي تبذل في شتى المجاالت لصالح التلمیذ، یكون لها هدف یتمثل في الجهود الضّ 

 21». تكوین عقله، جسمه، روحه، معارفه، واتجاهاته

علیمیة فهو هو الركن الهام واألساسي من أركان العملیة التّ  مالتلمیذ أو المتعلّ ف

 المستهدف وهو المحور األساسي الذي تدور حوله هذه العملیة.

    22 م إلى نوعین:وقد صنف المتعلّ  :مالمتعلّ  أنواع -2

  ّم ب التعلّ ل هذا النوع من الطالّ ، حیث یفضّ ةة شمولیّ ر بطریقة كلیّ م الذي یفكّ المتعل

 ظیم.ع على التخمین والترتیب والتنّ صال الذي یشجّ الخبرة من خالل االتّ المبني على 

  ّل التعامل بشكل رسمي للبحث عن القواعد والعالقات والذي یفضّ  م التحلیليالمتعل

 ومجال تطبیق القواعد المشتقة.

  23 ر فیه صفات نذكرها:ا یجب أن تتوفّ م یمتلك قدرات وعادات، وأیضً فالمتعلّ 

 مهیأ لالنتباه ولالستیعاب. أن یكون  

 .أن یكون له منهج في التعلم 

                                           
محمد برغوثي، دراسة الوضع المدرسي لطالب الثانویة، دراسات معقمة في علم االجتماع، جامعة قسنطینة، دط،  :20

 . 7، ص1، ج1985

 . 112، ص1999، 2رابح تركي، أصول التربیة والتعلیم، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط :21

 . 200، ص2006، 1صالح نصیرات، طرق تدریس العربیة، دار الشروق، عمان، طینظر:  :22

لجزائر، دط، أحمد حساني، دراسات في اللسانیات التطبیقیة، حقل تعلیمیة اللغات، دیوان المطبوعات الجامعیة، ا :23

 .142، ص2000
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 أن تكون أخالقهم حسنة. 

  ): ةالمادّ  المحتوى ( -ج

م على النحو والتي تنظّ  ،ختیاررف والمعلومات التي یقع علیها االنوعیة المعا وه

ة العناصر في العملیّ  ن سواء كانت هذه المعارف مفاهیم أو حقائق، وهو من أهمّ معیّ 

ة رات الدراسیّ المقرّ « م، ویقصد بالمحتوى والمتعلّ  معّلممن: ال ة یستند علیها كلّ التعلیمیّ 

نه من م وما تحتویه من مفاهیم ومبادئ وما یصحبها أو ما تتضمّ وموضوعات التعلّ 

ة بها والقیم واالتجاهات التي ة وطرائق البحث والتفكیر الخاصّ ة وجسدیّ مهارات عقلیّ 

  24».مة التي تنشأ نتیجة الدراسة والبحث فروع المعرفة المنظّ  كلّ ها، وتشمل تیتنمّ 

بها الفرد، وتكون منتقاة، بحیث یؤدي بها  مجاال للخبرات یمرّ « كما تعتبر المادة 

  25». إلى تحقیق أهداف تربویة

  :اطة فیما یأتيم والمحتوى بخطّ متعلّ وال معّلممن ال ویمكن تمثیل هذا الكالم كلّ 

  

  

  

  

                                           
وهدى علي جواد الشمري، مناهج اللغة العربیة وطرق تدریسها، دار وائل، عمان، األردن، سعدون محمود الشاموك  :24

 . 61، ص2005، 1ط

  .61، ص1999، 4فكري حسن، التدریس أهدافه، أسس، أسالیب تقویم نتائجه، عالم الكتب، لبنان، ط :25
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موضوع ل ة تشكّ ة التعلیمیّ نالحظ من الخطاطة إثبات بعض مكونات العملیّ 

  ة.الدیداكتیك العامّ 

ة بحیث ة التعلیمیّ ا على ما یبدو، في العملیّ ل قطبا أساسیّ س الذي یشكّ فهناك المدرّ 

نة، على مساعدة التالمیذ لحصول ویعمل باتباعه لطرق وأسالیب معیّ  ،ى مهام التلقینیتولّ 

  المعرفة لدیهم.

وذلك عن طریق تحدید  ،ا مع تالمذتهس أن یتعاقد ضمنیّ أو المدرّ  معّلمللوینبغي 

 26المهام واألدوار والوظائف التي یجب أن یقوم بها كل طرف في عالقته مع الجماعة.

م هو ا بهذه العناصر الثالثة، نجد المتعلّ ة ترتبط أساسً ة التعلیمیّ العملیّ  نستنتج أنّ 

أو المعرفة  ة، بینما المحتوىك للعملیّ ه والمحرّ هو الموجّ  معّلمة، والة التعلیمیّ محور العملیّ 

  نة.والمهارات بطریقة معیّ  هي ما نرید أن ننقله إلى المتعّلم من المعارف

                                           
 . 5محمد الدریج، عودة إلى تعریف الدیداكتیك، قصر الكتاب، البلیدة، الجزائر، دط، صینظر:  : 26

  

  

  مالتعلّ                                                    التدریس         

  

  

  التكوین

 املعرفة

 عّلمامل معلّ املت

2 1 

3 

 ةالتعلیمیّ  
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 .مالتعلیم والتعلّ  بین ا:ثالثً 

  : التعلیم.1-1

 لغة:  -أ

یشتق من َعلََّم، ُیَعلُِّم، تعلیما ویقال عّلمه  «جاء في قاموس المنجد كلمة "تعلیم" 

  27.» الصنعة وغیرها بمعنى جعله یعلم

 اصطالحا:   -ب

  لین في علم التربیة ما یأتي:ا مفهوم التعلیم عند بعض المؤهّ أمّ 

موقف  ه كلّ التعلیم هو توجّ  «إلى القول:  سهیلة محسن كاظم الفتالويالدكتورة  ذهبت -

 28». متدریبي نحو المتعلّ 

العلم  معّلمهو إیصال ال «التعلیم:  أنّ إلى  انمحمد علي السمّ الدكتور  كما ذهب -

 معّلممن ال اقتصادیة توفر لكلّ وهي طریقة  ،والمعرفة إلى أذهان التالمیذ بطریقة قویمة

 29». م الوقت والجهد في سبیل الحصول على العلم والمعرفةوالمتعلّ 

نقل المعلومات من  «التعلیم یقصد به:  أنّ  صالح عبد العزیز عبد المجید كما رأى -

 30». معّلمأن یتقبل ما یلقیه ال الذي لیس له إالّ ي م المتلقّ إلى المتعلّ  معّلمال

ه عملیة إعادة بناء أنّ  على «مصطلح التعلیم:  رشدي أحمد طعیمةالدكتور وعّرف  -

ه إنّ  )...( الخبرة التي یكتسب المتعلم بواسطتها المعرفة والمهارات واالتجاهات والقیم

                                           
 .526، ص1976 لویس معلوف، قاموس المنجد واإلعالم، دار المشرق، بیروت، دط، :27

 . 31، 30، ص2003، 1سهیلة محسن كاظم الفتالوي، المدخل إلى التدریس، دار الشروق، عمان، األردن، ط :28

 . 12، ص1983لي السمان، التوجیه في تعلیم اللغة العربیة، دار المعارف، القاهرة، دط، محمد ع :29

 . 59، ص1صالح عبد العزیز عبد المجید، التربیة وطرق التدریس، دار المعارف، القاهرة، دط،ج :30
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صر البیئة المحیطة األسالیب التي یتم بواسطتها تنظیم عنابعبارة أخرى مجموع 

م یمثل ما تتسع له كلمة البیئة من معان من أجل اكتسابه خبرات تربویة بالمتعلّ 

 31».معینة

في تطویر حركة المجتمع من خالل  ابقة فللتعلیم دور مهمّ التعاریف السّ  علىبناًء 

تطور وتنمیة، وتعتبر األسرة المدرسة األولى  الذي یعتبر أساس كلّ  ،تنمیة العامل البشري

للطفل وینعكس تأثیر التنشئة الوالدیة على العملیة التعلیمیة في مختلف المراحل العمریة، 

  32وترتبط بها قضیتي التفوق والتأخر المدرسي.

بحیث یقع تعلیم  ،موالمتعلّ  معّلمإذن التعلیم هو النشاط الذي یسهم به كل من ال

  م.قبل المتعلّ  مها منواستیعابها وتعلّ  معّلمالمعارف من قبل ال

  م:: التعلّ 1-2

  «وجل:  م، قال عزّ والعالّ  والعالم العلیم وجلّ  علم من صفات اهللا عزّ  لغة:  -أ

  «33:وقال ، »     «34  وقوله

    .«35 «تعالى: 

                                           
لمنظمة اإلسالمیة أحمد طعیمة، تعلیم العربیة لغیر الناطقین بها مناهجه وأسالیبه، إیسیسكو: منشورات ا رشدي :31

 . 45، ص1989للتربیة والعلوم والثقافة، دط، 

، العدد 2010خلف اهللا أحمد محمد عربي، مجلة علوم إنسانیة، مجلة دوریة محكمة تعنى بالعلوم اإلنسانیة، ینظر:  :32

 . 03، ص44

 ). 86سورة الحجر اآلیة ( :33

 ). 6سورة السجدة اآلیة ( :34

  ).109سورة المائدة اآلیة ( :35
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  : روى األزهري عن سعد بن زید عن أبي عبد الرحمن المقري في قوله تعالى :علم

»           .«36  

وَأْعَلَمُه إیاه فتعّلمه. قال ابن علمت الشيء أعلمه علمه أي عرفته، وعلمه العلم  «

  37.» الّسكیت تعلمت أن فالنا خارج بمنزلة: َعِلْمُت. علم األمر وتعلمه أي أتقنه

  اصطالحا:    - ب

م نتیجة التدریس، والتعلیم والتدریب إحداث تعدیل في سلوك المتعلّ  « :م یعنيالتعلّ  إنّ 

تعمل على تحقیقه من خالل المنهج  ة التية التعلیمیّ والممارسة والخبرة وهو یرتبط بالعملیّ 

  38.» بما في ذلك كفایاته األكادیمیة والتدریسیة معّلموال

على سلوكه  رخص والذي یؤثّ شاط الذي یمارسه الشّ النّ  «م هو: وجاء تعریف التعلّ 

  39». مستقبال

م یقوم أساسا على إیجابیات الفرد وتفاعله مع البیئة التي یعیش هذا یعني أن التعلّ 

  ل اإلنسان إلى طرق عدیدة.وعن طریق هذا التفاعل یتوصّ فیها، 

سواء كان ذلك مقصودا أو  ،عملیة تستمر مدى الحیاة «م في مفهوم آخر هو: والتعلّ 

  40». غیر مقصود وأن الهدف منه هو التأقلم مع البیئة وفهمها والسیطرة علیها

                                           
 ). 68سورة یوسف اآلیة ( :36

، 484، ص12، م2003، 1ابن منظور، لسان العرب، مادة (ع ل م)، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط :37

485 . 

 . 30، 29سهیلة محسن كاظم الفتالوي، المدخل إلى التدریس، صینظر:  :38

 .12، ص1981، 2لیم، الدار العربیة للكتاب، لیبیا، طرمضان القذافي، نظریات التعلم والتع :39

 . 13المرجع نفسه، ص :40
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تربوي الصورة من صور النشاط  أيّ  وٕانّ  ،هاعملیة التربویة كلّ ال لبّ « م هو: التعلّ 

رات داخلیة كل ما یعتري الفرد من تغیّ  هوو  ،ا هي عبارة عن موقف تعلیمي هادفمإنّ 

  1». أثناء وجوده في الموقف تعلیمي أثناء تكرار هذا الموقف تعلیمي علیه

ب بها یتغلّ  ،ة التي یكتسب الفرد عن طریقها وسائل جدیدةالعملیّ  «م هو: أیضا التعلّ 

تغیر في السلوك  «هو: التعلم، و » رضي عن طریقها دوافعه وحاجاتهمشكالته، ویُ عن 

ما یكتسبه اإلنسان عن طریق الممارسة والخبرة  كلّ  «هو: و  2». یحدث نتیجة استثارة

  3». ةة والعقلیّ ة والحركیّ كاكتساب المیول واالتجاهات والمهارات االجتماعیّ 

ر حتى یصل ار، وصفة بذل الجهد المتكرّ تغیر في السلوك له صفة االستمر : « هو

  4». الفرد إلى استجابة ترضي دوافعه وتشبع غایاته

                                           
ة، عمان، األردن، دط، مروان أبو حویج، سمیر أبو مغلي، المدخل إلى علم النفس التربوي، دار الیازوري العلمی :1

 . 164، ص2004

 .165ص، ، المدخل إلى علم النفس التربويمروان أبو حویج، سمیر أبو مغلي :2

 . 33، دط، صیر، محاضرات في مهارات التدریسمحمد أبو شق ،داود درویش حلس :3

، 1العصري في التربیة وطرق التدریس، دار قتیبة، دمشق، سوریا،ط معّلمعبد السالم عبد اهللا الحقندي، دلیل ال :4

  .87، ص2008



  

  

  

  

  

 مفهوم الخطأ.: أوالً 

 مفهوم اإلمالء وأنواعه.ا: ثانیً 

 أهمیة اإلمالء.ا: ثالثً 

 المفهوم االصطالحي للخطأ اإلمالئي وعوامله.ا: رابعً 

  عالمات الترقیم ومواضع استعمالها.ا: خامسً 
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 : مفهوم الخطأ: أوالً 

 لغة:  -أ

 البن منظور: "لسان العرب "جاء في

الصواب ... وأخطأ الرامي الغرض: لم یصبه... والخطأ ما  اء، ضدّ "الخطأ والخطّ 

     «  وفي تنزیله عّز وجل: 1لم یتعمد والخطأ ما تعمد"

 .«2  

لم  والخطأ ما ،"(أخطأ): خطىء وغلط (حاد عن الصواب) "المعجم الوسیط"وفي 

  3الصواب". د من الفعل وضدّ یتعمّ 

  4."ى الصوابأخطأ إذ تعدّ " : یقال "غةمعجم مقاییس اللّ " وجاء في

  ها تصب ضّد الصواب.جلّ  فظة یالحظ بأنّ غوي لهذه اللّ بع للمعنى اللّ والمتتّ 

  اصطالحا:   - ب

  بین القدیم والحدیث: أخطدت تعاریف التعدّ 

 

                                           
 . 80، 81، ص1، مج2003، 1ابن منظور، لسان العرب، مادة (خ ط أ)، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط :1

 ). 5سورة األحزاب اآلیة (: 2

 . 242، ص2004، 4مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، مادة (خ ط أ)، مكتبة الشروق، القاهرة، ط :3

، 1، ج2أبو الحسن ابن أحمد بن فارس بن زكریا الرازي، معجم مقاییس اللغة، مادة (خ ط أ)، دار الكتب العلمیة، ط :4

 . 306، ص2008
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  5.»ةة والخاصّ حن مواز للقول فیما كانت تلحن فیه العامّ مرادفا للّ  « :االخطأ قدیمً 

ة المتعارف علیها الخروج عن القواعد والضوابط الرسمیّ  «بقوله:  كمال بشر هفیعرّ 

وشؤونها فما خرج عن غة ین باللّ لدى أصحاب االختصاص، ومن على شاكلتهم من المعنیّ 

ا أو خطأ، وما سار على هدیها و انحراف عنها بوجه من الوجوه یعد لحنً أهذه القواعد 

  6». وجاء مطابقا لمبادئها فهو صواب

ة كالخلط في غة الفصحى من حیث القواعد النحویّ الخروج على قواعد اللّ  : «هوو 

ة أو أو الصیغ الصحیحة لأللفاظ العربیّ  ة أو حروف الجرّ استعمال الحركات اإلعرابیّ 

  7». استخدام الكلمات في غیر مواضعها المعروفة

ا أو ا أو علمی� ا أو فنی� اع القواعد الواجبة خلقی� تبّ االتقصیر في  «ه: بأنّ ا وأیضً 

  8».امنطقی� 

دت مصطلح الخطأ تعدّ  نّ أ الفة الذكر نستخلصالسّ خالل مجموعة التعاریف  من

ق إذن بین الخطأ وهو مرادف له، فالفرّ  ،حناللّ ا حیث اصطلح العرب علیه قدیمً فه، تعاری

غة في اللّ  حن ظهر نتیجة اختالطهم باألعاجم وال یكون إالّ اللّ  حن یكمن في أنّ واللّ 

                                           
، 2009رفیة واإلمالئیة، دار الیازوري العلمیة، عمان، األردن، دط، خطاء الشائعة النحویة والصفهد خلیل زاید، األ :5

  .71ص

طور وفكرة الخطأ والصواب، مجلة اللغة العربیة المصریة، منشورات اللغة العربیة، كمال بشر، اللغة بین التّ  :6

 . 105، ص62، ج1988المصریة، القاهرة، 

دالل بن عطاء اهللا، األخطاء النحویة من خالل كتابات تالمیذ السنة األولى ثانوي، مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر  :7

عارف كرخي أبو خضري، ، نقال عن 7، ص2014في تخصص تعلیمیة اللغة العربیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 

 . 48، ص1994دط، عربیة لغیر العرب، دار السالم، تعلیم اللغة ال

 . 530، ص2، ج1981، دط ، دار الكتاب اللبناني، بیروت،المعجم الفلسفي ،جمیل صلیباالمرجع نفسه، نقال عن  :8
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الخطأ قد یكون في  ة منهم، في حین أنّ ة من الناس والخاصّ (القول)، أي شفاهة بین العامّ 

   .حن صرف الكالم عما كان علیهفاللّ  ا،وتدوینً  افهةً غة أو الفعل وذلك مشاللّ 

  إذن الخطأ هو انحراف عن القواعد المتعارف علیها.

  :هبأنّ  غوياللّ  أالمفهوم االصطالحي للخطقد جاء 

ة في بنیة الكالم أو تركیبه أو إعرابه خروج الكالم الفصیح عن مجرى الصحّ  «

هو و  ،ةب إلى لغة الخاصّ ة من الناس ثم یتسرّ بین العامّ  الً بفعل االستعمال الذي یشیع أوّ 

مر طارئ أو موقف رهیب أك إلى ا ذلغویة مرجعً انحراف العربي عن طرق آداء سلیقته اللّ 

 9». أو ساعة غضب وانفعال

هو الخروج عن المفاهیم الصحیحة  ،على رغم اختالف مفاهیمه غويلخطأ اللّ اف

  م.م والمتعلّ بالمعلّ ا المعروفة لسبب من األسباب قد یكون مرتبطً 

 مفهوم اإلمالء وأنواعه: ا: ثانیً 

  تعریف اإلمالء: -1

 لغة:  -أ

له ه قال له فكتب عنه. وأماله تأمّ : " أملّ "تاج العروس" جاء في مفهوم اإلمالء لغة في  -

 وهذا من أمل.   «11« التنزیل: وفي 10على تحویل التضعیف".

                                           
، 2005، 1طبیقي، دار وائل للنشر، عمان، األردن، طخطاء اللغویة في ضوء علم اللغة التّ ب، األمحمد عبد الرّ : 9

 . 31ص

، 8ل)، منشورات مكتبة الحیاة، بیروت، دط، ، المجلد  م مادة (أ، تاج العروس، ى الحسینيضالزبیدي محمد مرت :10

 . 120ص،1994

 ). 282( سورة البقرة اآلیة :11
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      .«12 « وفي قوله تعالى: -

وهذا أملى... وقال الفّراء أمللت لغة الحجاز وبني أسد، وأملیت لغة بني تمیم وقیس.  -

 .غتین معایقال أمل علیه شیئا یكتبه وأملى علیه فنزل القرآن باللّ 

البن منظور: " اإلمالء واإلمالل على الكاتب واحد، وأملیت  “لسان العرب" وجاء في  -

الكاتب أملي، وأمللته أمله، لغتان جیدتان جاء بهما القرآن واستملیته الكتاب سألته أن 

  13یملیه علیه".

 14و "اإلمالل" في كتاب العین هو:" اإلمالء على الكاتب". -

 اصطالحا:   - ب

المفهومة إلى رموز مكتوبة، أي إلى هو تحویل األصوات المسموعة  « اإلمالء: -

فظ وظهور المعنى ستقامة اللّ في مواضعها الصحیحة من الكلمة إل حروف توضع

 15».المراد

ن موضوعه الكلمات التي یجب اإلمالء نظام لغوي معیّ  « :حسن شحاتةوفي تعریف  -

بأنواعها فصلها، والتي یجب وصلها والحروف التي تزاد والحروف التي تحذف والهمزة 

ینة، وهاء ین الثالثة واأللف اللّ المختلفة، سواء أكانت مفردة، أم على أحد حروف اللّ 

                                           
 ). 05سورة الفرقان اآلیة ( :12

 . 160، ص20ل)، دار المصریة للتألیف والترجمة، مصر، ج  م ابن منظور، لسان العرب، مادة (أ :13

مج  ار المكتبة الهالل، بیروت،حقیق مهدي المخزومي، إبراهیم السامرائي، دالخلیل أحمد الفراهیدي، كتاب العین، ت :14

 . 345، ص8

 . 05، ص1998، 1زهیدي أبو خلیل، اإلمالء المیسر، دار أسامة، األردن، عمان، ط :15
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 ة، والتنوین بأنواعه، والمدّ التأنیث وتاؤه وعالمات الترقیم ومصطلحات المواد الدراسیّ 

 16». ةة والقمریّ م الشمسیّ بأنواعه وقلب الحركات الثالث، وٕابدال الحروف والالّ 

 .تلفة التي ذكرتإلمالء بموضوعاته المخا في تعریفه لكثیرً حسن شحاتة) ( فلقد اهتم

الكالم  غويهو كیفیة تحویل المتلقي اللّ  : «نسیمة ربیعة جعفرياإلمالء عند و 

وذلك باستغالل  ،غويالمنطوق؛ حرف أو كلمة أو جملة، أو نص من قاموسه الذهني اللّ 

ا مع المعیار ة، تماشیً ة في الكتابة اإلمالئیّ والحركیّ ة، ة، والبصریّ فظیّ ة، اللّ اكرة السمعیّ الذّ 

الصوابي المعتمد في قیاس مستوى القدرة األدائیة اإلمالئیة في اإلمالء المنسوخ، 

 17».والمنظور والمسموع، واالختباري والقاعدي...

ة استغالل همیّ أفي تعریفها لإلمالء على  )ة جعفرياألستاذة نسیمة ربیع(دت أكّ 

ة وأیضا المعیار الصوابي المعتمد في قیاس القدرة األدائیّ  ،ةالكتابة اإلمالئیّ  الذاكرة في

 المسموعسواء أكان المنسوخ أم المنظور أم  ،ة في مختلف أنواع اإلمالءاإلمالئیّ 

  .الختبارياو 

هو ترجمة المحفز السمعي ونقله : « ولید إلیاس جرجورةوجاء تعریف اإلمالء عند 

إلى محفز بصري له شكل محدد وذلك حسب تجربة تعلیمیة وعملیة سابقة. مهمة اإلمالء 

تعتمد في األساس على قدرة الطالب في ترسیخ صورة ذهنیة دقیقة التفاصیل للمحفز 

                                           
، 4حسن شحاتة، تعلیم اإلمالء في الوطن العربي أسسه وتقویمه وتطویره، الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة، ط :16

  .11، ص1999

تربویة، دیوان  –لسانیة –نسیمة ربیعة جعفري، الخطأ اللغوي في المدرسة األساسیة الجزائریة وحلوله دراسة نفسیة  :17

 . 25، 24المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، دط، ، ص
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ا بشكل معً ا واستخراجهما ا ذهنیً معً  ثنیناالد وربط محفز سمعي محدّ  الئم لكلّ البصري الم

 18». سریع وتلقائي

ا أبرز د في مفهومه هذا لإلمالء على أهمیة التدریب والتكرار بكثرة، وأیضً قد أكّ 

ومن هذه مهمة اإلمالء التي تعتمد في السرعة والتلقائیة للمحفز البصري والسمعي. 

  یمكن أن نستنتج ما یأتي:التعاریف 

مكتوبة، وٕاذا كان یكسب اإلمالء یحیل األصوات المسموعة إلى رموز نجد 

ل في القدرة على رسم الحروف وكتابة المتعلمین ممارسة عملیة (یدویة وعقلیة) تتمثّ 

اكرة كما حفظت بصورتها الصحیحة. الكلمات المفردة أو في جمل، واستخراجها من الذّ 

مین الصور الصحیحة للكلمات، عملیة یراد بها التأكد من مدى حفظ المتعلّ  وقد یكون

 اف ما یخطئون بها، ثم العمل على إعادة حفظها من جدید بصورة صحیحة.واكتش

وخالصة القول أن كل هذه التعریفات تشترك في كون اإلمالء هو تحویل المنطوق 

  19 مخطط اآلتي:الونستطیع أن نمثل اإلمالء ب ،إلى مكتوب وفق قواعد متعارف علیها

  

ا، یستقبله الشخص (ب)، ولیتم ذلك أي وصول ن الشخص (أ) یملي نصً أیعني هنا 

  ة التالیة:إمالء (أ) إلى (ب) تحدث العملیّ 

  

                                           
 . 209، ص2002، 1إلیاس، مسارات في التربیة العادیة والخاصة، دار الفكر، عمان، ط جرجورة ولید :18

مذكرة الل مادة اإلمالء دراسة وصفیة"، مهدیة بن عنان، "النشاط الكتابي والتعلیمي لتالمیذ الطور الثاني من خ :19

 عن ، نقال22، ص2006ة بن یوسف بن خدة الجزائر مقدمة لنیل شهادة الماجستیر بجامع
 burney (pierre) : l’Orthographe, 5ème éducation, presses universitaires de France, Paris, 1970, p109.  

  ب                        مالء    إأ                                  

  مكتوب        معنى          صوت            استماع        إرسال      
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ل هذا التتابع الصوتي شفویا من الشخص (أ) ثم یحوّ یتلقى الشخص (ب) إرساال 

الذي استمع إلیه إلى معنى، بعد ذلك یقوم بترمیز هذه الداللة الشفویة المنطوقة لجعلها 

  داللة مكتوبة.

   أنواع اإلمالء وطرق تدریسه:  -2

مین ومستواهم ا لقدرات المتعلّ وذلك تبعً  ،تتدرج هذه األنواع من حیث الصعوبة

ونمو مهارة الكتابة لدیهم، وٕان تدریس الرسم اإلمالئي یتم إذن بطرق متعددة التعلیمي، 

  ل بعضها وأتت هذه األنواع كاآلتي:وهذا یكمّ 

 اإلمالء المنقول. -

 اإلمالء المنظور. -

 .ستماعياإلمالء اال -

 اإلمالء االختباري. -

 اإلمالء القاعدي. -

  :اإلمالء المنقول أ)

مین ما معروض أمامهم من كلمات أو جمل، أو فقرات، أو هو أن ینسخ المتعلّ  «

ا هجي كلماتها هجاء شفویً تعد قراءتها و بویقوم هذا على أساس المحاكاة،  تموضوعا

بدراسة  وهو یختّص  20.» یالئم المستویات الدنیاالذي ویستخدم هذا النوع من اإلمالء 

قوانین النظام المكتوب التي یخضع لها الخط النسخي واألسس والمعاییر التي تحكم 

ة خطوط، ویجب تدریب المتعلمین في الكتابة العربیة تكتب بعدّ  ذلك أنّ  ،الكتابة النسخیة

                                           
 . 13ص ار غریب للطباعة، القاهرة، دط،عبد العلیم إبراهیم، اإلمالء والترقیم في الكتابة العربیة، د :20



                                             ماهیة الخطأ اإلمالئي وعوامله                                            الفصل األول

27 

 

استقامة ته والمتمثلة في: شكل الحرف، وتنظیم المسافات، و مجال الخط وتحسین نوعیّ 

  لخ.إطر...السّ 

یستخدم "المدخل الصوتي" القائم على الطریقة السمعیة الشفویة التي تستند على و 

في الكتابة النسخیة  النظر، النطق، السمعد للحواس: نوعیة المتعلمین على التوظیف الجیّ 

  21أي المنقولة.

 22 :إلى وتعود أهمیة اإلمالء المنقول  

 مین.تنمیة مهارة المالحظة لدى المتعلّ  -

مین على محاكاة صور الحروف والكلمات من خالل تدریب المتعلّ تنمیة المحاكاة  -

 المعروضة أمامهم وترتیبها، وكتابتها بشكل یحاكي الصور المعروضة.

ر، من خالل تدریب الذاكرة على حفظ صور الحروف والكلمات تنمیة مهارة التذكّ  -

 وترتیبها في أذهانهم واستدعائها عند الكتابة.

 خالل محاكاة الكلمات والجمل التي یراد نسخها.تنمیة مهارة الكتابة من  -

م أو الطالب عندما ینسخ الكلمة أو الجملة یقرؤها تنمیة القراءة الصامتة ألن المتعلّ  -

 قراءة صامتة ثم ینقلها كتابة.

 

 

                                           
نسانیة، وآخرون، مجلة دوریة أكادیمیة تعنى بالتعلیمات والعلوم اإلومسعود طیبي وأحمد مریوش أحمد شامیة  :21

 .49، العدد السادس، ص2012بوزریعة، الجزائر، 

، 2008، 1غوي وتعلیمها، دار المناهج، عمان، األردن، طمحسن علي عطیة، مهارات االتصال اللّ ینظر:  :22

 . 208، 207ص
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 :23 ممیزات اإلمالء المنقول  

انتباه الدارسین، وینمي فیهم الرغبة في إجادة الكتابة، وتحسین الخط واالرتقاء  یشدّ  -1

 .بالمستوى األدائي

غوي والمعرفي، وذلك بمناقشة معنى القطعة، سیلة من وسائل الكسب اللّ یعّد و  -2

 اسات أو البطاقات.وتردید النظر فیها، ونقلها إلى الكرّ 

 یثّبتها في الذاكرة. یساعد على انطباع صور الكلمات في الذهن و -3

 یساعد على النمو الذهني، وٕاثارة الحذر من الخطأ من الوقوع في الخطأ. -4

 :24 طریقة تدریس اإلمالء المنقول  

ا بخط س) بعرض القطعة على الدارسین بعد إعدادها مسبقً م (المدرّ أن یقوم المعلّ  -1

 ر.واضح وجمیل على السبورة، أو في الكتاب المقرّ 

 ة.القطعة قراءة نموذجیّ س أن یقرأ المدرّ  -2

د ضح معناها في أذهانهم، ثم یناقشهم فیها للتأكّ مین قراءة فردیة، لیتّ أن یقرأها المتعلّ  -3

 من فهمهم ألفكارها.

م الكلمات الصعبة من القطعة، والتي یحتمل وقوع الخطأ فیها، ثم أن یختار المعلّ  -4

حروفها، مع بعض  یطلب من أحد الدارسین أو المتعلمین قراءتها، ومن آخر هجاء

الكلمات المشابهة لها من خارج القطعة من األفضل تمییز الكلمات الصعبة بكتابتها بلون 

 مختلف.

                                           
  .22، ص2012للتراث، القاهرة، دط،  أیمن أمین عبد الغني، الكافي في قواعد اإلمالء والكتابة، دار التوفیقیة :23

 . 23ص، المرجع نفسه ینظر: :24
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اسات، ثم یملي القطعة مین لعملیة الكتابة وذلك بإخراج الكرّ س المتعلّ أن یهیئ المدرّ  -5

یمعنوا  علیهم جملة جملة، مع اإلشارة إلى الكلمة أو الكلمات التي یملیها علیهم، حتى

 د من صورتها.النظر فیها، والتأكّ 

م قراءة القطعة، ولكن بصورة أسرع بعد االنتهاء من عملیة اإلمالء یعید المعلّ  -6

 مون من إصالح ما وقعوا فیه من خطأ.ن المتعلّ لیتمكّ 

ویكون ذلك في الزمن  ،ممتعلّ  أخطاء كلّ س أن یقوم بتصحیح من ثم یمكن للمدرّ  -7

 المتبقي من وقت الدرس. ویقوم بمناقشة معنى القطعة على نطاق أوسع من السابق.

میه قطعة إمالئیة في موضوع متكامل، م یعرض على متعلّ المعلّ  وخالصة القول أنّ 

م صوت مسموع، وبعد ذلك یقوم المعلّ بة مرات ثم یقرؤها أمامهم ها عدّ بهم على قراءتویدرّ 

عبة، ویتم هذا عن طریق التحاور وتوضیح معاني الكلمات غیر المفهومة والصّ بشرحها 

حیث یطلب مجموعة معینة من المتعلمین  ،مین والنقاشات التي تكون فیما بینهمبین المتعلّ 

... وقبل هذا كله یجب هنا مراعاة أن تكون القطعة المختارة اسالكرّ نطقها ونقلها على 

  صال بحیاته وبیئته.ومستوى نضجهم ویكون متّ مین مالئمة لمدارك المتعلّ 

بها  ونها ویحققو التي سیتلقمین في مواجهة الصعوبات ه لتهیئة بعض المتعلّ وهذا كلّ 

  أهداف معینة.

 25اإلمالء المنظور:  )ب

مین لقراءتها وفهمها ة على المتعلّ ي هذا النوع من اإلمالء تعرض القطعة اإلمالئیّ ف

مین بعد ذلك. ثم تحجب القطعة اإلمالئیة ثم تملى على المتعلّ  ،وتهجي بعض كلماتها

                                           
طه علي حسین الدلیمي وسعاد عبد الكریم الوائلي، اللغة العربیة مناهجها وطرائق تدریسها، دار الشروق،  ینظر: :25

 . 122، ص2005(اإلصدار الثاني)،  1عمان، األردن، ط
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ا أمام م في هذا النوع من اإلمالء أن یبقي على بعض الكلمات الصعبة جزئیً ویمكن للمعلّ 

مین للنظر إلى النص فقط لترسیخ ا للمتعلّ ا كافیً م أن یمنح زمنً مین ویجب على المعلّ المتعلّ 

   صور الكلمات في أذهانهم.

  26 أهمیة اإلمالء المنظور إلى:وتعود  

م أن ینظر نظرا دقیقا لتلك أي على المتعلّ  ،قة فیهاتنمیة مهارة المالحظة والدّ   -1

 م تماما علیه.بعد ذلك قد یحجبها المعلّ  ألنّ  ،خ في ذهنهالكلمات لكي ترسّ 

 ویكون هذا بعد المالحظة الدقیقة. ،تنمیة التذكر وحفظ صور الكلمات في الذهن  -2

 مین االعتماد على أنفسهم في الكتابة.المتعلّ تعلیم   -3

  ّ27 زاته نجد ما یلي:ومن ممی  

 خطوة متقدمة نحو معاناة التالمیذ من الصعوبات اإلمالئیة واالستعداد لها. یعدّ   -1

مین على دقة المالحظة وهذا ذكرناه فیما سبق، وجوب االنتباه، یحمل المتعلّ   -2

 الكتابة الصحیحة للكلمات الصعبة.والبراعة في أن یختزن في الذاكرة صورة 

في هذا النوع من اإلمالء تدریب جدي على إعمال الفكر وذلك بغرض الربط بین 

  النطق والرسم اإلمالئي.

 :طریقة تدریس اإلمالء المنظور 

م یعتمد اإلمالء المنظور في طریقة تدریسه على نفس الخطوات التي مارسها المعلّ 

ه بعد انتهائه من قراءة القطعة ومناقشتها وتهجي أنّ  یس اإلمالء المنقول، إالّ ر في تد

                                           
 .123ص الوائلي، اللغة العربیة مناهجها وطرائق تدریسها،طه علي حسین الدلیمي وسعاد عبد الكریم  :26

 .123المرجع نفسه، ص :27
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م بإخفاء القطعة وٕامالئها على مین القطعة، ثم یقوم المعلّ كلماتها الصعبة، ویقرأ المتعلّ 

  28 مین وأن یراعي:المتعلّ 

 الفروق الفردیة من حیث السرعة والبطء في الكتابة. -

 ووضوح. نة أي یملیها بتأالقراءة المتأنیّ  -

 ب...الترقیم من حیث الفواصل، وعالمات االستفهام والتعجّ عالمات  -

مین االنتهاء من تصحیح ذلك، بقوم بجمع األخطاء التي وقعوا فیها المتعلّ  وبعدّ 

  خطأ علیها. ویناقشهم فیها ثم یكتب الصواب على السبورة، ویراعي عدم أيّ 

اإلمالء المنظور یقوم بكتابة مجموعة من الجمل أو النصوص قد نظروا  نستنتج أنّ 

ء اخطم بتصحیح األوبعدها یقوم المعلّ  م،إلیها بعد فترة قصیرة من قبیل تملیتها من المعلّ 

  التي وقعوا فیها.

مهارات التي یجب أن الالمنظور على توفیر  ز هذا النوع من اإلمالء أيّ ركّ كما 

  وهي:م یخضع لها المتعلّ 

 تنمیة مهارة المالحظة الدقیقة. -

 تنمیة مهارة التذكر. -

 جودة االنتباه. -

 : ستماعياإلمالء اال  )ج

ه ستماع" بأنّ نوع من اإلمالء، ویمكن تعریف "االستماع أساس هذا التعد مهارة اال

دة یستوعب فیها اإلنسان األصوات المتناهیة إلیه عبر أذنه عن طریق العدید عملیة معقّ «

                                           
، 2008، 2عبد الرحمن الهاشمي، تعلم النحو واإلمالء والترقیم، دار المناهج للنشر، عمان، األردن، طینظر:  :28

 .187ص
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ف علیها وتمییزها ة، مثل سماع األصوات نفسها والتعرّ العقلیة الفسیولوجیّ  من المناشط

  29».وتفسیرها

مین، وال یكتبها أمامهم، ثم م قطعة اإلمالء على مسامع المتعلّ أن یقرأ المعلّ  «وهو 

حول مضمونها وأفكارها، وتجري مناقشة حول كتابة بعض الكلمات الصعبة  اً یجري حوار 

  30.» هجائیا، ثم بعد ذلك یقوم بإمالئها علیهم

 :ومن میزات هذا النوع من اإلمالء  

النطق بالكتابة منها فظیة الثابتة التي یطرد وتیة اللّ ه یختص بدراسة القوانین الصّ أنّ 

رة التي ال یطرد فیها النطق بالكتابة من جهة وتیة المتغیّ فظیة الصّ من جهة، والقوانین اللّ 

  31وتي.أخرى في الكالم الصّ 

  32 إلى ما یأتي:ویهدف هذا النوع من اإلمالء  

التي تجمع بین النظام المنطوق والمكتوب في  ،وتیةالوعي الفونولوجي للقواعد الصّ  -

متقن في السیاقات د ا لتوظیفها بشكل جیّ ا ورسمً مختلف المواضع الكتابیة نطقً 

 ة.اللغویة والمواقف الخطابیّ 

 صال.تنمیة القدرة على االتّ  -

                                           
، 2000االسكندریة للكتاب، القاهرة، دط، عصر حسن عبد الباري، فنون اللغة العربیة تعلیمها وتقویم تعلمها، مركز : 29

 .100ص

 . 21، ص2012، 1سامي یوسف أبو زید، قواعد اإلمالء والترقیم، دار المسیرة، عمان، األردن، ط :30

أحمد مریوش وآخرون، مجلة دوریة أكادیمیة تعنى بالتعلیمیات والعلوم اإلنسانیة و مسعود طیبي و أحمد شامیة ینظر:  :31

 . 48العلیا لألساتذة،  صتصدر عن المدرسة 

 .48المرجع نفسه،  :32
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مین من االعتماد على البصر إلى تنمیة القدرة على فهم المسموع واالنتقال بالمتعلّ  -

 االعتماد على السمع.

مین على الربط بین أصوات الكلمات المسموعة وصورتها في تدریب المتعلّ  -

 د الكتابة.أذهانهم، واستدعائها عن

 ستماعيطریقة تدریس اإلمالء اال:  

م قراءة جهریة للقطعة، ثم یناقش المعنى العام واألفكار الرئیسیة وتدریب قراءة المعلّ 

عبة مع مراعاة عالمات الترقیم (الفاصلة، النقطة...) ووضوح كلمات الصّ المین على المتعلّ 

مه أو أستاذه یقوم بالتقاط شرح معلّ  م لما یسمعكأن المتعلّ  وت عند القراءة الجهریة (الصّ 

م بإمالئها بعض األفكار التي سمعها)، وعدم تسكین آخر الجملة أو الكلمة التي قام المعلّ 

غة إمالء الدرس سواء كان في مادة اللّ ة بعملیّ المعّلم یقوم  امین ولمّ أو شرحها على المتعلّ 

ل جملة ولیس كلمة كلمة، وقد یطلب تم من خالیكان ذلك ا أیً  ،ة أو مادة الجغرافیاالعربیّ 

   ة التي سیملیها علیهم.ة العلمیّ للمادّ  إلصغاء واالنتباه أثناء قراءتهم منهم االمعلّ 

 ،جزئیة جزئیة لیفهمها الجمیع هم من ذلك اإلمالء یقوم بشرحانتهاء المعلّ وبعد 

وال مانع أن مون ما نسوه لیتدارك المتعلّ  ،ویقرؤها قراءة جهریة مسموعة وبصوت واضح

  33.خطاء التي وقعوا فیهامین لقراءة الدرس أیضا ومراعاة األف أحد المتعلّ یكلّ 

 ختباري: اإلمالء اال  )د

مین، وهذا النوع من ل الصعوبات للمتعلّ وفیه ال تذلّ  ،وهو أصعب أنواع اإلمالء

ه یختلف عنه في كون الكلمات لكنّ  ،ما باإلمالء غیر المنظور اإلمالء أشبه إلى حدّ 

                                           
، 1فیصل حسین طحیمر العلي، المرشد الفني لتدریس اللغة العربیة، مكتبة دار الثقافة، عمان، األردن، ط :ینظر :33

 .193، ص1989
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مین ومدى تقدمهم عبة ال تناقش فیه وال تشرح، وهو الذي یستهدف قیاس قدرات المتعلّ الصّ 

، ومعرفة مدى استفادتهم من خالل االختبارات في الكتابة اإلمالئیة وفق المنهج المعدّ 

م من تالمیذه في یطلب المعلّ على سبیل المثال:  34م لهم.اإلمالئیة التي یجریها المعلّ 

لكن قبل ذلك یقوم بوضع تمهید  ،نعربیة أن ینّظموا فقرة حول موضوع معیّ امتحان اللغة ال

قد تكون في األغلب في الوضعیة مبدئي لذلك الموضوع حتى یسهل علیهم األمر و 

  دماجیة.اإل

حصیل اإلمالئي بعد االنتهاء من وحدة ه هو قیاس درجة التّ والهدف من هذا كلّ 

دة متعلمیه منه؛ ولكن في جمیع األحوال قد یتبع التعلیمیة، بقصد تقویم عمله ومدى استفا

م هذا النوع من اإلمالء مع الدارسین في كل المستویات فهو یراقب المعرفة التي المعلّ 

  اكتسبها المتعلم أثناء تمدرسه.

 اإلمالء القاعدي:   )ه

غة العرب ألن علماء اللّ  ،یختص اإلمالء القاعدي بدراسة قوانین النظام المكتوب

اس وفق قوانین ة، باستخدام القیّ وابي الذي تكتب وفقه األلفاظ العربیّ المعیار الصّ دوا حدّ 

  الوقوع في الخطأ. إلى دة ومضبوطة یؤدي الخروج عنهامحدّ 

نصب اإلمالء القاعدي على دراسة العالقة التي تربط الكالم المكتوب بالكالم یَ 

الكتابة بالنطق حیث تنطق  أي دراسة القواعد اإلمالئیة التي ال تطرد فیها ،الصوتي

  35 وذلك وفق المخطط اآلتي:  األصوات بنفس الطریقة وتكتب بصورة مختلفة.

                                           
، 2007، 7نایف محمود معروف، تعلم اإلمالء وتعلیمه في اللغة العربیة، دار النفائس، بیروت، لبنان، ط :ینظر :34

 . 13ص

، 1998، 5نایف محمود معروف، خصائص اللغة العربیة وطرائق تدریسها، دار النفائس، بیروت، لبنان، طینظر:  :35

 .39، 38ص
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التي تستند على الفهم والتحلیل القاعدي الذي بنى  " المقاربة القواعدیة تستخدم "

(السكون، وفقه علماء اللغة العربیة قواعد اإلمالء القاعدي في مجال الصوائت القصیرة 

 ةمین في أي وضعیة إدماجیللكتابة اإلمالئیة من قبل المتعلّ  الفتحة، الضمة والكسرة)

مین القاعدي إلى اكساب المتعلّ  لغویة سواء كان ذلك في النص أو الجملة یهدف اإلمالء

الوعي القواعدي الذي یسمح لهم باستقراء واستنباط المبادئ واألسس اللغویة التي بنیت 

 36قاعدة إمالئیة. وفقها كلّ 

   أهمیة اإلمالء:ا: ثالثً 

ثمة عالقة  ها تعتمد علیه، كما أنّ فروع العربیة كلّ  تأتي أهمیة اإلمالء من أنّ 

عضویة وثیقة بینه وبین مواد المعرفة األخرى، فهو الوسیلة الرئیسیة للتعبیر الكتابي من 

ا فیها، ا كبیرً نقصً  ر معناها فیعدّ ه الكتابة، ویغیّ حیث الصورة الخطیة. فالخطأ اإلمالئي یشوّ 

  ا عن الكاتب مما قد یدعو إلى احتقاره وازدرائه.ا سیئً كما أنه یعطي انطباعً 

ر عن م أن یعبّ الكتابة وسیلة من وسائل االتصال التي بواسطتها یمكن للمتعلّ ف

 ل ما یودّ ویسجّ  ،ر ما لدیه من مفاهیم ومشاعروأن یبرّ  ،وأن یقف على أفكار غیره ،أفكاره

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

  ضوح الفكرة.سبب في قلب المعنى وعدم و 

                                           
 . 40، صوطرائق تدریسها نایف محمود معروف، خصائص اللغة العربیةینظر:  :36

  صوت                              حرف   
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ها عنصر أساسي ة في التعلیم على اعتبار أنّ وتعتبر الكتابة الصحیحة عملیة مهمّ 

  37وضرورة اجتماعیة لنقل األفكار والتعبیر عنها واإللمام بها. ،من عناصر الثقافة

دفعة واحدة في  ال یتمّ  ،لمقدرة على الكتابة اإلمالئیة الصحیحةام اكتساب المتعلّ  وٕانّ 

ث واإلصغاء ما یحصل عن طریق الكالم والتحدّ وٕانّ  ،رة لتدریس اإلمالءالساعة المقرّ 

اكتساب المهارات  علىلذا من الضروري التنسیق بین منهج اإلمالء وما یعمل  .والقراءة

م أن اللغویة في فنون اللغة األخرى وقبل االنتقال لتزویده بمهارات الكتابة، على المتعلّ 

تقل بسهولة إلى هذه المرحلة من مراحل تعلیم اللغة، فإدراك یتقن المهارات السابقة حتى ین

ذلك  كلّ  ،ف على عناصرها وأجزائهاز أصواتها وتهجئتها والتعرّ الكلمة وفهم معناها وتمیّ 

من المهارات، وكعدم تمییز العالقات التي توجد بین أجزاء الكلمة الرئیسیة والمسموعة أو 

م إلى الخلط بین الحروف یؤدي بالمتعلّ  ،لقراءةعدم انتقال النظر بشكل منتظم أثناء ا

  باألخطاء. فنزید أو نحذف بعضها وتعجّ  ،المتشابهة

ز في العنایة بأمور وتدریب التالمیذ على الكتابة في إطار العمل المدرسي یتركّ 

  38 ثالثة:

 ا.قدرة التالمیذ على الكتابة الصحیحة إمالئی�   -

 إجادة الخط.  -

 عما لدیهم من أفكار في وضوح ودقة.بیر قدرتهم على التعّ   -

                                           
 . 19، ص1998، 2العربي، دار الوسام، بیروت، لبنان، ط أكرم جمیل قنبس، معجم اإلمالءینظر:  :37

ري مقدادي، المهارات القرآنیة والكتابیة طرائق تدریسها واستراتیجیاتها، دار المسیرة، خراتب قاسم عاشور ومحمد ف :38

 . 234، ص2005، 1عمان، األردن، ط
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اضطربت  ا وٕاالّ ا صحیحً م قادرا على رسم الحروف رسمً أي البد أن یكون المتعلّ 

فق أهل الطریقة التي اتّ بالرموز واستحالت قراءتها، وأن یكون قادرا على كتابة الكلمات 

تعذرت ترجمتها إلى مدلوالتها، وأن یكون قادرا على اختیار الكلمات  اللغة علیها وٕاالّ 

  استحال فهم المعاني واألفكار التي تشتمل علیها. ووضعها في نظام خاص وٕاالّ 

  وتعود إذن أهمیة اإلمالء إلى مجموعة من الفوائد:

 ة المالحظة.مین على دقّ د المتعلّ تعوّ   -1

 باه.االستماع واالنت ىعل میند المتعلّ تعوّ   -2

 مین على النظافة والترتیب.د المتعلّ تعوّ   -3

یغني حصیلة المتعلم اللغویة من خالل المفردات الجدیدة واألنماط اللغویة   -4

 39المختلفة.

 المفهوم االصطالحي للخطأ اإلمالئي وعوامله: ا: رابعً 

   إلمالئي:تعریف الخطأ ا -1

هو ذلك  «الخطأ اإلمالئي:  في دراسته إلى أنّ  محمد رجب فضل اهللاعّرفه الدكتور 

والذي یقع دائما في هجاء الكلمات،  ،ب في قلب المعنى، وغموض الفكرةالخطأ المسبّ 

وفي  في الفصل والوصل بینها. وزیادة أو حذف الحروف، وقلب من مبنى الكلمات

                                           
ا، ري مقدادي، المهارات القرآنیة والكتابیة طرائق تدریسها واستراتیجیاتهخراتب قاسم عاشور ومحمد فظر: ین :39

 . 235ص
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م عن لذا فهو یعیق المتعلّ  ،وٕابدال الحروف، وقلب الحركات القصار إلى طوال ،التفخیم

  40». نتقال من مرحلة ألخرىة دراسته واالمتابع

ت عدّ كتابة كلمات القطعة التي أُ على هو عدم قدرة الطلبة  «وفي تعریف آخر: 

ة یتطابق رسمها مع رسم القطعة كتابة سلیم في جراءات البحثإالختبارهم وفق 

  41». ة، سواء كان الخطأ في شكل الكلمة ككل، أم في جزء منهاختباریاال

ا أو عمدً  –مین وعدم استطاعتهم ترجمة القواعد المعیاریة إخفاق المتعلّ  « :هو أو

ا أم سواء كان إمالء منسوخً  ،نوع من أنواع اإلمالء العربي المخصوصة لكلّ  - اسهوً 

ا، ترجمة صحیحة تتماشى وفق المعیار الصوابي ا أم اختباریً ا أم ذاتیً ا، أم قاعدیً مسموعً 

ف على مستوى م األداء اإلمالئي قصد التعرّ یعملیة تقویم وتقیم في المتبنى من لدن المقوّ 

  42». دجدّ تالمهارة اإلمالئیة التي تم تحقیقها في ظل نظام بیداغوجي تعلیمي م

مین وفشلهم على تحویل الكالم المسموع إلى عدم قدرة المتعلّ  عریف أنّ هذا التّ بوالمراد 

  .لمعیار الّصوابي المتبنىكالم مكتوب وعدم ترجمته ترجمة صحیحة وذلك وفق ا

ور الصوتیة ة بین الصّ ة أو الجزئیّ م عن المطابقة الكلیّ قصور المتعلّ  «یعني  فالخطأ

ة لها، وفق قواعد ة مع الصور الخطیّ أو الذهنیة للحروف والكلمات، مدار الكتابة اإلمالئیّ 

  43». دة أو المتعارف علیهاالكتابة اإلمالئیة المحدّ 

                                           
، 1998، 1عالم الكتب، القاهرة، طفضل اهللا محمد رجب، االتجاهات التربویة المعاصرة في تدریس اللغة العربیة،  :40

 . 09ص

، تربویة -لسانیة - نفسیة–له دراسة المدرسة األساسیة الجزائریة وحلو نسیمة ربیعة جعفري، الخطأ اللغوي في  :41

 . 27ص

 . 29، 28ص المرجع نفسه، :42

  .71، صئعة النحویة والصرفیة واإلمالئیةفهد خلیل زاید، األخطاء الشا :43
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  أسباب الخطأ اإلمالئي: -2

مون في المستوى العلمي في اإلمالء، ما بین متمیز وحسن قد یتفاوت المتعلّ 

وضعیف، إال أن نسبة عالیة منهم تقع في أخطاء إمالئیة، وذلك تعود لعدد من األسباب 

  أهمها:

   ّم.أسباب تعود إلى المتعل 

  .أسباب تعود إلى القطعة اإلمالئیة 

   م.المعلّ أسباب تعود إلى 

  .أسباب تعود إلى طریقة التدریس 

  .أسباب تعود إلى اإلدارة المدرسة 

  .أسباب تعود إلى النظام المدرسي 

  .أسباب تعود إلى القواعد اإلمالئیة 

   ّق بغیاب دور وسائل اإلعالم المختلفة والصحف.أسباب تتعل 

  44م إلى:ة بالمتعلّ وترجع األسباب الخاصّ  م:أسباب تعود إلى المتعلّ   -2-1

ر إلى تأخّ  الضعف العقلي یؤديو  الذكاء وبطء التحصیلبخاصة  أسباب عقلیة -

 سریع النسیان.و م فیكون بطيء التعلّ  ،ممجاالت التعلّ  الطالب عن أقرانه في كلّ 

أسباب صحیة وجسمیة: كاضطراب النمو الجسمي وضعف البنیة واعتالل  -

التركیز والمیل إلى الكسل  ٕالى عدمو ته ضعف صحّ إلى فالضعف العام یؤدي  .الصحة

 والخمول.

                                           
السابع كانون إلمالئیة أسبابها و طرائق عالجها، مجلة دراسات تربویة، العدد ، األخطاء افردوس إسماعیل عواد :44

 . 227ص ،2012 ،الثاني
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 45ضعف بصره أو ضعف سمعه: -

م على رؤیة الحروف السلیمة یؤدي إلى عدم قدرة المتعلّ  الضعف البصري:  -أ

 ا.ا صحیحً والكلمات المرسومة رسمً 

م على التمییز بین مخارج یؤدي إلى عدم معرفة المتعلّ  الضعف السمعي:   - ب

 یعیق تقدمه في اإلمالء.الحروف والمقاطع والكلمات، وذلك مما 

عایة واالهتمام سواء كان هذا في المدرسة أو في ة إلى الرّ م بحاجة ماسّ إذن المتعلّ 

  البیئة التي یعیش فیها.

  46 أسباب تعود إلى القطعة اإلمالئیة: -2-2

وخاصة في المرحلة  ،ة التعلیمان في عملیّ الكتابة والقراءة هما العنصران الرئیسیّ  -

ا، أیعقل أن تكون درجة غة العربیة یجد عجبً األولى والمتأمل في توزیع درجات اللّ 

اإلمالء عشر درجات فقط في المرحلة االبتدائیة وفي المرحلة اإلعدادیة؟ علما بأن 

ذلك یحتاج إلى إعادة النظر في  إنّ  .ة لمادة اللغة العربیة مئة درجةالدرجة الكلیّ 

لضعف الطالب في نوع اإلمالء وبالتالي  هذه األسباب الرئیسةو  ،درجاتتوزیع ال

 المادة ككل.

ا حدث نوعً تُ  ،متقدیم الكثیر من المهارات اإلمالئیة في قطعة واحدة تملى على المتعلّ  -

فالطالب یحتاج إلى أن یستمع إلى  .م منذ الوهلة األولىمن الصعوبة ونفور المتعلّ 

فعند تقدیم العدید من  ؛مهارات وخبراتالثناء والتشجیع على ما یحصل علیه من 

                                           
 . 11، ص2014سعد الدین أحمد ثائر، اإلمالء في اللغة العربیة، دار الرایة، األردن، عمان، دط،  :ینظر :45

 .230، 229فردوس إسماعیل عواد، األخطاء اإلمالئیة أسبابها وطرائق عالجها، ص :46
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ا على التحصیل ا وحریصً سً المهارات في قطعة واحدة تفقدنا مواصلة الطالب متحمّ 

 م.والتقدّ 

رغبة  شباعإمین واستیعابهم وعدم صعوبة معاني القطعة اإلمالئیة على فهم المتعلّ  -

لهم أو حاجة من حاجاتهم تؤدي إلى الفتور والملل وعدم التحمس للقطعة اإلمالئیة 

مین المهارات وبذلك یفقد الدرس اإلمالئي الهدف المرجو منه و بهما یفقد المتعلّ 

 اإلمالئیة شیئا فشیئا.

وٕاغفال اإلمالء  ،اعتماد النظام الحالي على اإلمالء التعلیمي واألسئلة البسیطة -

م كان المتعلّ  فبعد أنّ  .مین في هذا الجانبختباري الذي یصقل مهارات المتعلّ اال

ا یوجد نوعا من ممّ  ،كل أسبوع أو أسبوعین على األكثر اختباریةیأخذ قطعة 

المنافسة اإلیجابیة أصبح یأخذ قواعد إمالئیة مع األمثلة والتدریبات البسیطة التي 

 المطلوب في اإلمالء.م أن یكون على المستوى ل المتعلّ تؤهّ 

 47ا.أو أسلوبً  مین فكرةً ربما تكون قطعة اإلمالء أعلى من مستوى المتعلّ  -

 ة.شّذ في رسمها عن القاعدة األصلیّ كثرة الكلمات الصعبة فیها، أو الكلمات التي تَ  -

 زم.ول أكثر من الالّ طقد تكون القطعة أ -

لي إلى العجلة المم فیضطرّ ، ة الحرف باختالف موضعه من الكلمةاختالف صور  -

 واإلسراع في النطق.

 اإلعجام ووصل الحروف وفصلها واختالف الهجاء المصحف عن مصحف عادي. -

  

  

                                           
  .25: أكرم جمیل قنبس، معجم اإلمالء العربي، ص47
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  48: منها :مأسباب تعود إلى المعلّ  -2-3

بالفروق الفردیة  م سریع النطق أو خافت الصوت أو غیر مهتمّ كأن یكون المعلّ  -

 عاف أو المبطئین.ومعالجة الضّ 

یز بینها االهتمام بتوضیح الحروف توضیحا یحتاج للتمیّ أو یكون في نطقه قلیل  -

 وبخاصة الحروف المتقاربة في أصواتها ومخارجها.

سامح في تمرین عضالت الید على الكتابة مع ستماع الدقیق أو التّ تهاونه في اإل -

 رعة المالئمة.السّ 

 ي الخطأ.د عند وقوع الطلبة فمین باألخطاء اإلمالئیة وعدم التشدّ تهاون بعض المعلّ  -

دون  م یكتب أحرف مدّ كأن یكون مبالغا في إشباع الحركات مما یجعل المتعلّ  -

 49داع.

مین خ في أذهان المتعلّ اسات وٕاغفال تصحیح األخطاء التي ترسّ إغفال تصحیح الكرّ  -

ران تجاوز هذه م الكبیر یبرّ مین وال نصاب المعلّ فال كثرة المتعلّ  ،ار له إطالقً ال مبرّ 

 50القضیة.

ا غوي غیر متمكن من مادته العلمیة أو ال یتبع أسلوبً م في التكوین اللّ المعلّ ضعف  -

إلى أخطاء  سي المواد األخرى قد ال یلقون باالً مدرّ  ا في تدریسه، إضافة إلى أنّ دً جیّ 

                                           
فهد خلیل زاید، أسالیب تدریس اللغة العربیة بین المهارة والصعوبة، دار الیازوري العلمیة، عمان، األردن، ینظر:  :48

 . 108، ص2006دط، 

، 1علوي عبد اهللا طاهر، تدریس اللغة العربیة وفقا ألحدث الطرائق التربویة، دار المسیرة، عمان، األردن، ط :49

 . 138، ص2010

  .139 المرجع نفسه، ص :50



                                             ماهیة الخطأ اإلمالئي وعوامله                                            الفصل األول

43 

 

م على القراءة السلیمة لما لها عدم تركیز المعلّ ، و وابالصّ  إلى مین، وٕارشادهمالمتعلّ 

 51ء.من ارتباط وثیق باإلمال

  52:یمكن أن نذكرها كاآلتيأسباب تعود إلى طریقة التدریس:  -2-4

 لة وصعبة.م وذلك اإلمالء یكون في كلمات مطوَّ م باختبار المتعلّ قیام المعلّ  -

 ة األخرى.عندما ینفصل درس اإلمالء عن المواد الدراسیّ  -

تقتصر فقط خطاء اإلمالئیة في كراریس المواد األخرى بل م األندما ال یعالج المعلّ ع -

 اس اإلمالء.على كرّ 

 ة.استعمال طرق مباشرة في تصحیح األخطاء اإلمالئیّ  -

 ة.عدم إعطاء تدریبات كافیة على المهارات األساسیّ  -

 م.م في تصحیح الخطأ مع المعلّ عدم مشاركة المتعلّ  -

  53أسباب تعود إلى اإلدارة المدرسیة: -2-5

مین جل تحسین مستوى المتعلّ أم بممارسة أسالیب فردیة من ماح للمعلّ عدم السّ  -

سهم في تراجع عامال آخر یُ  وعلى الرغم من هذه األعباء فإنّ  .الضعفاء والمبطئین

 ة.مین ینحصر بفقر اإلدارة التعلیمیّ مستوى المعلّ 

د البعض اآلخر مین فیقلّ ة تسهم بانعكاسات سلبیة على المعلّ ة وجود حوافز تشجیعیّ قلّ  -

 مین.متعلّ ل حتى في تقویم الفیسود الترهّ 

                                           
مصطفى رسالن، تعلیم اللغة العربیة والتربیة الدینیة، دار الثقافة، القاهرة، دط،  و  محمود رشدي خاطر :ینظر :51

 . 224، ص2000

، 1992، 1ط ،القاهرة، الدار المصریة اللبنانیة للطباعة، نظریة والتطبیقتعلیم اللغة العربیة بین ال، حسن شحاتة :52

 .152ص

 .219، صواإلمالء والترقیم، تعلم النحو عبد الرحمن الهاشمي :53
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من طرف اإلدارة  ابحیث ال یوجد تشجیعً  ،ة واحدةمین في كفّ المعلّ  بمعنى وضع كلّ 

  مین المتمكنین واألكفاء.للمعلّ 

  54 منها: :أسباب ترجع إلى النظام المدرسي -2-6

 كثافة الصفوف. -

 النقل اآللي. -

  مین.ة المعلّ قلّ  -

كبیرة غیر متجانسة ف الواحد من الصفوف مجموعة یحوي الصّ  نحیث األولى: أ

م أن یكون ب من المعلّ وهذا یتطلّ  ،ا من الطلبة من حیث قدراتهم العقلیة وحاجاتهمتمامً 

ا على حتى یكون قادرً  ،على درایة تامة بكیفیة التعامل مع كافة فئات الطلبة إن استطاع

  خطأ.الكذلك قد یقع الطالب في  یتحققمه للطالب إن لم افهإ رس و سیر الدّ 

میه م بإلقائها على متعلّ : أي یقصد به المعرفة التي یقوم المعلّ نقل اآلليبالنسبة للا أمّ 

  كما هي دون أن یستخدموا أسلوبهم لتبسیط الفكرة مثال على أنفسهم. نقالً 

 ،ین بمادة اللغة العربیةعدم توفر أساتذة مختصّ ب فیتعّلقمین ة المعلّ قلّ أّما فیما یخّص 

  مراحل دراسته.في ویسیر معه  ،میذ في الخطأوهذا ما یؤدي إلى وقوع التلّ 

  أسباب تعود إلى قواعد اإلمالء: -2-7

دها بها وتعقّ من أسباب الخطأ اإلمالئي صعوبة القواعد اإلمالئیة والكامنة في تشعّ  -

ي یقرؤون" یحار المرء ف الختالف في تطبیقها مثال ذلك كلمة "اوكثرة استثناءاتها و 

كتابتها، فمنهم من یكتبها بهمزة متوسطة على الواو حسب القاعدة "یقرؤون"، ومنهم 

                                           
 .  219، تعلم النحو واإلمالء والترقیم، صعبد الرحمن الهاشمي :54
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الهمزة شبه متوسطة "یقرأون"  من یكتبها بهمزة على األلف وهو الشائع باعتبار أنّ 

رد كما في الرسم القرآني، وحجتهم في ذلك والبعض یكتب همزتها مفردة على السّ 

في الكلمة، فیكتبها "یقرءون" بعد حذف الواو كراهة توالي حرفین من جنس واحد 

 األولى وتعذر وصل ما بعد الهمزة ما قبلها، ومثلها كلمة "مسؤول"، إذ ینبغي أنّ 

ترسم همزتها على الواو حسب القاعدة، "مسؤول"، ولكن كما الواو ووصلوا ما بعد 

 55الهمزة بما قبلها فكتبت على نبرة، "مسؤول".

إذ  ،ا في زیادة صعوبتهااإلمالء بالنحو والصرف أثرا كبیرً رتباط قواعد ال كما أنّ  -

وقعها ماألصل االشتقاقي و  –قبل الكتابة  یعرفوا مین أنّ ب على المتعلّ یتطلّ 

ینة ضح هذه الصعوبة في كتابة األلف اللّ اإلعرابي، ونوع الحرف الذي یكتبونه. وتتّ 

و ما یجب فصله إلى فة وفیما یجب وصله بعد إدغام أو حذف أحد أحرفه أالمتطرّ 

 56غیر ذلك.

  أسباب تتعلق بغیاب دور وسائل اإلعالم المختلفة والصحف: -2-8

مور بالطریقة المثلى الواعیة بأبعاد العملیة عدم نشر الوعي بین األهالي وأولیاء األ -

 بد أنّ  ال إذ ،وبذلك یفقد میدان التربیة عامال هاما من عوامل نجاحه ،التعلیمیة

تشارك وسائل اإلعالم عن طریق الحوار والمناقشة وٕابداء الرأي على مستوى البیت 

مة في وسائل اإلعالم ة المقدّ ة البرامج التعلیمیّ والمدرسة والشارع، دون أن ننسى قلّ 

حف وافتقار التلفاز إلى البرامج راسیة عن طریق التلفاز أو الصّ وكذلك المسابقات الدّ 

 م وتنفعه في دراسته ومنها مجال اإلمالء.شوق المتعلّ الممسرحة التي تجذب وت

                                           
 . 16، 15سعد الدین أحمد ثائر، اإلمالء في اللغة العربیة، ص :55

 . 138، 139ص ،ة وفقا ألحداث الطرائق التربویةاهللا طاهر، تدریس اللغة العربی علوي عبد :ینظر :56
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م مصدر ها المتعلّ حف والمجالت والتي یعدّ خطاء الفادحة في الصّ وجود بعض األ -

م وبین ما یقرأه في م للمتعلّ توثیق للمعلومات وبذلك یكون التناقض بین ما یقدّ 

ومنها مه في كل المجاالت الصحف مما یكون له أثر سلبي على تحصیله وتقدّ 

 57اإلمالء.

 ستعمالها:اع قیم ومواضعالمات الترّ  ا:خامسً 

صاال مباشرا، فكالهما عنصر من تّ ام اإلمالئي سرّ صل عالمات الوقف والترقیم بالتتّ 

عبیر الكتابي. وكما یختلف المعنى باختالف رسم الحروف إمالئیا في الكلمة، عناصر التّ 

  موز بین الجمل وأبعاضها. المعنى یختلف أیضا إذا أسيء استخدام هذه الرّ  فإنّ 

  رقیم:التّ عالمات مفهوم   -1

 لغة:    -أ

م الكتاب یرقمه رقما أي قّ ور ، ترقیم، تعجیم الكتابرقیم من الفعل (رقم): الّرقم والّ التّ " 

 :وقوله عّز وجلّ ، 58نقیطنت حروفه بعالماتها من التّ یّ وكتاب مرقوم أي قد بُ  أعجمه وبّینه،

»    «59 أي كتاب مكتوب والرقم: الكتابة والختم".  

  

 

                                           
 . 231فردوس إسماعیل عواد، األخطاء اإلمالئیة أسبابها وطرائق عالجها ، ص :57

مادة (ر ق م) ، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقیق عبد الستار أحمد فراج، ي محمد مرتضى الحسین الزبیدي :58

  .248، ص1965، 1مطبعة حكومة كویت، الكویت، دط، ج، 

 ).09( اآلیة سورة المطففین :59
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  صطالحا:ا  - ب

نظام من العالمات المكتوبة وهي جزء من اإلمالء، «  هي: عالمات الوقف والترقیم

ویل تساعد على فهم المقصود من النص المكتوب وٕادراكه بتحدید مواضع الوقف الطّ 

لتي المات اعفعالمات الترقیم هي مجموعة رموز و  60...»عجب،ستفهام والتّ والقصیر واال

جملة ، حیث تساعد على بیان العالقات المنطقیة بین أجزاء التعّد جزءا أساسیا من الكتابة

ات في بعضا من ناحیة أخرى، إذ تقوم بدور المحطّ  امن ناحیة، وبین الجمل وبعضه

في  كما تؤدي من خالل دورها البارز في اإلسهامص، فتسّهل قراءته وفهمه، قراءة النّ 

ه رقیم یعّد لغة داخل لغة؛ ألنّ التّ  أنّ  ختالطها وتزاحمها، وال شكّ فكار ومنع اترتیب األ

ب الكات عبیریة، وكأنّ وتیة والحركیة والتّ ض إلى حد ما غیاب انفعاالت الكاتب الصّ یعوّ 

عجب ه یستفهم، وعالمة التّ ستفهام أنّ وصفه عالمة اال یصطحب القارئ شعوریا، فیعلم عند

  61ما یستفهم متعجبا، وهكذا.، وٕانّ ه ال یتساءلعجبي أنّ ستفهام التّ االعجب، و ه یتّ أنّ 

ل من وضع واهتدى إلى عالمات الترقیم هو عالم من علماء وّ أ ویقال أنّ 

زاد فان) وذلك في القرن الثاني قبل المیالد، ثم جاء بعده من و القسطنطینیة وهو(آرسط

  62علیها حتى وصلت إلینا بشكلها الحالي.

  

  

                                           
 .41الشریف بوشحدان وآخرون، مفاهیم تعلیمیة بین التراث والدراسات اللیسانیة الحدیثة، ص  و  إبریربشیر  :60

 .69سامي یوسف أبوزید، قواعد اإلمالء والترقیم، ص: 61

، 0052، 1داراإلسراء، عمان، األردن، طیوسف عطا الطریفي، الواضح في اإلمالء وعالمات الترقیم،  ینظر: :62

 .54ص
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  مواضع استعمالها:  -2

  الفاصلة أو الفصلة أو الشولة، ورمزها (،): - 2-1

 هي من عالمات الوقف القصیرة والغرض منها أن یسكت القارئ عندها سكتة

   63خفیفة لتمییز أجزاء الكالم بعضه عن بعض،

  64:وتوضع في المواضع التالیة

 ذهب إلى المدرسة باكرا.ا، مثل: یا محمود، ىالمنادترسم بعد لفظة  -

البخالء  « احد، مثل: قرأت ثالثة كتب قدیمة:ترسم بین أقسام الشيء الو  -

 »كلیلة ودمنة « ان التوحیدي، وألبي حیّ » اع والمؤانسة اإلمت «، و» لجاحظل

 بن المقفع.إل

الجامعات في ترسم بین الجمل التي یتركب من مجموعها كالم تام، مثل: إنشاء  -

مین، ویسهم في دعم فهو یخلق نخبة جدیدة من المعلّ الجزائر، یعني الكثیر: 

 ر بمستقبل لألجیال القادمة.، ویبشّ الثقافة

ترسم بین الكلمات المفردة المتصلة بكلمات أخرى تجعلها شبیهة بالجملة في  -

مواقعهم، ب في مدارسهم، والجنود في أ للعمل: الطالّ طولها، مثل: شعبنا مهیّ 

 ال في مصانعهم.حون في مزارعهم، والعمّ والفالّ 

 

                                           
ات ، أساسیات اللغة العربیة، المركز القومي للنشر، إربد األردن، ربیع و حسن محمد الربابعة و محمود مهیدمحمد  :63

 .131، ص2000، 1ط

، عمان، ینظر: رندة سلیمان التوتنجي، أساسیات تدریس اإلمالء وعالمات الترقیم والخط العربي، دار جهینة :64

 .74، ص2013األردن، دط، 
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 الفاصلة المنقوطة أو الفصلة، ورمزها (؛): - 2-2

ن یقف القارئ عندها وقفة أطوال بقلیل من الوقفة عند الفاصلة، أالغرض منها 

بة من جمل قصیرة، كما تستخدم بعد الجملة التي ویلة المركّ وتستعمل بین الجمل الطّ 

اعطف على الفقراء و  بعد الجملة التي یراد تفسیرها مثل: وبیان السبب، أو یتبعها التعلیل

د جرحك ویكفیك مؤونة ك ستصیر ذا حاجة فتجد من یضماضمد جراح المكلومین، ألنّ 

  65اهللا سیجزیك بعملك. نّ أالسؤال؛ أي 

 النقطة أو الوقفة، ورمزها (.): - 2-3

 66تي:أیل، وتوهي من عالمات الوقف الطو 

 امة المعنى.الجملة القصیرة التّ في نهایة  -

 بة من جمل قصیرة.ویلة المركّ في نهایة الفقرة، وهي الجملة الطّ  -

، لخطبةفي نهایة الرسالة، والفصل من البحث، والقسم من الفصل، وا -

 والمقالة... .

 ): : سیتان، ورمزها (أالر النقطتان   -2-4

ان في المواضع عوتوضا قبلهما، هما عمّ وضیح وذلك لتمییز ما بعدوتستعمل في التّ 

  67الیة:التّ 

دة بذي ما یوثق في الشّ إنّ  "بین القول والكالم المقول، مثل: قال أسید بن أوس:  -

 ."القرابة وبصفاء اإلخوان، وبصدق أهل الوفاء 

                                           
 .74رندة سلیمان التوتنجي، أساسیات تدریس اإلمالء وعالمات الترقیم والخط العربي ، ص :65

 .75، ص المرجع نفسه :66

 .133محمود مهیدات، أساسیات اللغة العربیة، صو  محمد ربیع و حسن محمد الربابعة :67
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  اثنان ال یشبعان: طالب علم، وطالب مال. بین الشيء وأقسامه، مثل: -

 ستفهام، ورمزها(؟):عالمة اال - 2-5

وتكون فتحتها باتجاه الكالم المكتوب، وتوضع في نهایة الجمل المستفهم بها عن 

  68ك؟مثل: أهذا خطّ  .ل الجملة أم الوّ أوضعت األداة في شيء سواء 

 (!): عجب، ورمزهار واإلنفعال أو التّ عالمة التأثّ  - 2-6

ب، و حزن، أو تعجّ أر بها عن فرح، ر الجملة التي یعبّ وتوضع هذه العالمة في آخ

  69اه!یا بشر أو إستغاثة، أو دعاء، ونحو ذلك، مثل: 

 عالمة الحذف ، ورمزها (...): - 2-7

"..." توضع في مكان الكالم المحذوف من  وهي ثالث نقط متتابعة بشكل أفقي

لیل على ما ینقله، أو الستقباحه، فیختار من النص ه ال ضرورة له في التدّ النص: إما ألنّ 

  ما هو بحاجة إلیه.

 قتباس:وتسمیان عالمتا اإل ""   عالمتا التنصیص، ورمزهما  - 2-8

یغیر منه شيء، صه وحروفه، وال كالم ینقل بنّ  توضع بین قوسین المزدوجین كلّ 

  وذلك كاآلیات القرآنیة، واألحادیث النبویة، وأقوال اآلخرین من متقدمین وغیرهم.

 و القوسان المركنان، ورمزهما [  ]:أتان فالمعقو  - 2-9

ص المقتبس، أو یثبت بینهما عبارة بینهما زیادة قد یدخلها الكاتب على النّ وتوضع 

  70ص.هذا النّ  ص الذي یحققه، ویكتمل بوجودهاالنّ من عنده یراها ساقطة من 

  

                                           
  .76، ص بيرندة سلیمان التوتنجي، أساسیات تدریس اإلمالء وعالمات الترقیم والخط العر : 68

  .77المرجع نفسه، ص :69

  .135محمود مهیدات، أساسیات اللغة العربیة، ص و حسن محمد الربابعة و محمد ربیع :70
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 ا (  ):مالقوسان أو الهاللین كذلك، ورمزه - 2-10

األساسیة في الجملة: كالجمل كالم لیس من األركان  ویوضع بینهما كلّ 

   1بدال من القوسین. -  -والجمل التفسیریة، وقد تستعمل الشرطتان تراضیة، عالإل

 ):„„„عالمة المماثلة، ورمزها ( - 2-11

  سطر. رة بدال من إعادة كتابتها في كلّ وتوضع تحت األلفاظ المتكرّ 

( یسار أسفل الصفحة) ومثلها = یمینا أعلى  عالمة التتابع، ورمزها = - 2-12

 الصفحة التالیة: 

دا، فیحتاج الباحث عند تحقیق النصوص تحقیقا جیّ  العالمةأكثر ما تستعمل هذه و 

یبین في الهامش بعض األمور، ویسهب في بعض القضایا فیطول الكالم حتى  إلى أنّ 

تنتهي الصفحة ویرید متابعة الحدیث فعلیه یسار الصفحة أسفل عالمة التتابع هكذا = 

ا في مكان الهامش التالیة یمینً ضهما، ثم یضع مثلها أعلى الصفحة شبیهة فتحتین فوق بع

  2الحدیث وتتابع الكالم. رإشعارا باستمرا

 األقواس المزهرة، ورمزها {  }: - 2-13

ویستعمالن في حصر اآلیات القرآنیة الكریمة بینهما، وربما جاءت للتزیین أو تعظیم 

  3اآلیات.

  

  

                                           
 .78التوتنجي، أساسیات تدریس اإلمالء وعالمات الترقیم والخط العربي، ص رندة سلیمان :1

  .77سامي یوسف أبو زید، قواعد اإلمالء والترقیم، ص: 2

  .57یوسف عطا الطریفي، الواضح في اإلمالء وعالمات الترقیم، ص :3



 

  

  

 

 

 

  : اإلجراءات المنهجیة وتحلیل وتفسیر البیانات واستخالص النتائج. أّوالً 

  ا: عرض وتحلیل البیانات.ثانیً 

  ا: تحدید األخطاء وصفها وتصنیفها.ثالثً 
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  تفسیر البیانات واستخالص النتائج. وتحلیل و اإلجراءات المنهجیة : أّوالً 

:تمھید  

نـون عُ و  ،یة التعلیمیةلمراسة النظریة مدخل بعنوان مفاهیم في العلدّ تناولنا في ا أنبعد 

ئیـة علـى وقد اقتصرت دراستنا في هذه الجز  وعوامله، اإلمالئي الخطأمفهوم ب لاألوّ فصل ال

 وأهمیـــة والقاعـــدي، اختبـــاري، موع،المســـ، لمنظـــورا، منهـــا المنقـــول وأنواعـــه اإلمـــالءمفهـــوم 

راسـة هـذه الدّ  إجراءاتمنا هذا الفصل بدراسة میدانیة وكان الهدف من ودعّ  ،لخإ... اإلمالء

 تــتمّ  أنعلــى  غــة العربیــة،اللّ  مــومتعلّ الكتابیــة التــي یقــع فیهــا  اإلمالئیــة األخطــاءهــي معرفــة 

 المرجوة والمنشودة. هدافاأل إلىمة توصلنا ة منظّ بطریقة علمیّ  اإلجراءاتهذه 

وهذا الجانب المیداني یعتمد على استخدام األدوات والوسائل التي تستخدم فـي دراسـة 

وبهــذا اســتخدمنا أدوات البحــث المناســبة  أي مجــال مــن مجــاالت البحــث العلمــي، نــة فــيمعیّ 

والتفســیر والتعلیــق  لهــذا الموضــوع وهــي اختیــار أوراق إجابــات امتحانــات التالمیــذ عشــوائیا،

علــى النتــائج ومناقشــتها وعــرض األســالیب اإلحصــائیة المعتمــدة التــي تســاعدنا فــي كشــف 

  األخطاء التي یقع فیها التالمیذ.

  :راسةمنهج الدّ  -1

 اإلجابــة إلــىمــنهج معــین للوصــول  إتبــاععلــى الباحــث  تفــرضطبیعــة الموضــوع  إنّ 

یمكننـا أن نتوصـل  لهـذا ال مـن البحـث، وتحقیق الهدف المتوفر ،المطروحة التساؤالتعلى 

راســـة التـــي بـــین أیـــدینا اآلن تعتمـــد علـــى والدّ  إلـــى أي نتیجـــة دون اعتمادنـــا علـــى مـــنهج مـــا،

معرفــة إجابــات األســاتذة حــول األخطــاء اإلمالئیــة لــدى تالمیــذ ســنة أولــى ثــانوي فــي شــعبة 

 اآلداب.

جـل القیـام بدراسـة وفـق أة من االعتماد على منهج مـن علمیّ  دراسة وعلیه ال تخلو أيّ 

ــویعــرف المــنهج  ،وأســسقواعــد  ي إلــى الكشــف عــن الحقیقــة بواســطة الطریــق المــؤدّ «: هبأّن
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الطریقــة « وهــو  ،1»مجموعــة مــن القواعــد لتحدیــد العملیــات للوصــول إلــى نتیجــة المعلومــة

قــع االجتمـــاعي التــي یعتمــد علیهــا الباحــث فــي الحصــول علــى معلومــات دقیقــة تصــور الوا

 2.»لیل الظاهرة المدروسةوتساهم في تحالمعاش 

وتفسـیر  منهج تحلیل األخطاء الذي یقوم على دراسـة وتحدیـدمدنا في بحثنا على واعت

اهرة ف علـــى معـــالم الّظـــعلـــى التعـــرّ فـــال یقتصـــر هـــذا المـــنهج  ،الخطـــأ و تصـــویبه وعالجـــه

لـى  إرها والتوصـل ما یشمل كذلك تحلیـل البیانـات وقیاسـها وتفسـیوٕانّ  وتحدید أسباب وجودها،

  .دقیقة نتائج

  : منهج تحلیل األخطاء  - 1-1

، وهو الخطوة غةغة التطبیقي في تعلیم اللّ علم اللّ  مصطلح شاع في تحلیل األخطاء

 ف عنه وعن المقارنة الّداخلیة ه یختله ثمرة من ثمراته، لكنّ قابلي، ولعلّ حلیل التّ الیة للتّ التّ 

ا نقصد موٕانّ  ،لىال نقصد لغته األو  م نفسهلغة المتعلّ ا هو فیدرس أمّ  ،غةلّ هما یدرسان النّ أل

 غة وعند ِاستعمالنا لها،منا للّ ئ عند تعلّ ا نخطنا جمیعً فیه أنّ  ال شك مّماو  لغته التي ینتجها،

 ومن ثم فإنَّ الخطأ درس أصل في حد ذاته.

ه یدرس األخطاء التي حلیل التقابلي في أنّ تحلیل األخطاء عن التّ  منهج یختلفو  

تعزى إلى كل المصادر الممكنة، وال یقتصر على التي ترجع إلى النقل السلبي من اللغة 

بعض  ن أنّ قابلي بسهولة حین تبیّ األم فحسب. وقد حلَّ تحلیل األخطاء محل التحلیل التّ 

ه ال یقع في كل األخطاء التي م بلغته األم، وأنّ األخطاء فقط ترجع إلى تأثیر المتعلّ 

                                                           
وعلي إحسان شوكت، طرق البحث العلمي "مفاهیم ومنهجیات تقاریر نهائیة"، المكتب العربي  : فوزي عبد الخالق1

  .76، ص2007الحدیث،عمان، األردن، د ط،

  .43، ص2008حامد خالد، منهجیة البحث في العلوم االجتماعیة واإلنسانیة، جسور للنشر، الجزائر، : 2
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ارسین الذین ینتمون إلى لغات مختلفة یقعون في أخطاء وأنَّ الدّ  التقابلي، عها التحلیلیتوقّ 

  3.مون لغة أجنبیة واحدةمتشابهة وهم یتعلّ 

أن نشیر إلى مسألتین في هذا المقام: ونودّ   

ل یحدث فالنوع األوّ  ؛تختلف عن أخطاء األجنبي األم أنَّ أخطاء صاحب اللغة :األولى -

وهذه األخطاء  ،كوأسباب نفسیة كالتوتر والشّ  ،كاإلرهاق أو المرضسباب فیزیقیة عادة أل

ة الكالم بأن نبدأ وفي تغییر خطّ  ،ركراسان في الحذف والنقل والتّ ت اللّ تدور في إطار زالّ 

  غوي.     وهو موضوع غني لدراسة األداء اللّ  ...وهكذا 4تركیبًیا ثم نعدل عنه إلى تركیب آخر،

م وفي نقص النوع الثاني فهو ذو طبیعة مختلفة، ویرجع إلى عوامل في تعلّ  اأمّ 

  مه.المعرفة بالنظام اللغوي الذي یتعلّ 

م اللغة األجنبیة نتیجة اء عند تعلّ غة التطبیقي یهتم بتحلیل األخطأنَّ علم اللّ  والثانیة: -

غة اء تعلیم اللّ تحلیًال ألخطال نستطیع أن نجري قابلي، لكن ذلك ال یعني أنَّنا التحلیل التّ 

غة كما األولى؛ فالمفهوم العلمي للخطأ هو ِانحراف األطفال عن نمط قواعد اللّ 

غة األجنبیة عن نمط قواعد م اللّ ، وِانحراف متعلّ لها الكبار، وذلك في اللغة األولىیستعم

  5.غةهذه اللّ 

  هي:یجري تحلیل األخطاء عادة على مراحل  :خطاءمراحل تحلیل األ  - 1-2

 تحدید األخطاء ووصفها  -

 تفسیرها. -

  تصویبها وعالجها. -

                                                           
  .53، ص2004، 2ربیة، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، طعبده الراجحي، علم اللغة التطبیقي وتعلیم الع :3

  .54ص المرجع نفسه،: 4

  .54: ینظر: المرجع نفسه، ص5
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إنَّ الخطوة األولى في تحلیل األخطاء هي تحدیدها  تحدید األخطاء ووصفها:   -أ

أ ویقصد به تعریف الخط «هذه المرحلة بقوله:رشدي أحمد طعیمة ووصفها ویعّرف 

اِالستخدام اّلغوي ب عن مقاییس تحدید المواطن التي تنحرف فیها ِاستجابات الطالّ 

  6.» الصحیح

بع قواعد منهجیة ونذكرها كما أشار ودراسة األخطاء من حیث التحدید والوصف یتّ    

  7وجاءت كاآلتي: الراَّجحي عبدهإلیها 

اء التي لها صفة راسة تكون لألخطفراد ومع ذلك، فالدّ األاء یقع فیها إنَّ األخط

 ر التعلیمي.أجلها المقرّ  الشیوع في الجماعات المتجانسة التي وضع من

مین إنَّما ندرس نظاًما إنَّ السمة األولى للُّغة أنَّها نظام، ونحن حین ندرس لغة المتعلّ  -

 ؛على طبیعتها النِّظامیةأن یكون منصًبا  الوصف اللغوي لألخطاء ال بدّ  أي أنّ  أیًضا؛

 اء التي تتصف بذلك هي التي تكون مجاًال للدرس.فاألخط

أخطاء و  .، ووصفء، وأخطاء أداأخطاء قدرة األخطاء نوعان: على أنّ  هناك ِاتفاق -

ه إلى أخطاء غة األولى، لكن معظم الجهد یتوجّ ا خاصة في تعلیم اللّ جد�  ةالقدرة مهم

 ر ِاستقبالي.واألداء ضربان؛ ِانتاجي وآخ ألداء،ا

 ؛اهرةالظّ اهرة واألخطاء غیر بین األخطاء الظّ زون ارسین یمیّ ولهذا نجد بعض الدّ 

والقواعد النحویة على مستوى الجملة،  - بال شك –فق اهرة هي التي ال تتّ فاألخطاء الظّ 

ها غیر ا على مستوى الجملة، ولكنّ اهرة فهي تراكیب صحیحة نحویً أمَّا األخطاء غیر الظّ 

في  ،مستویات األداء ف األخطاء على كلّ مفهومة داخل سیاق اِالتصال ویجرى وص

في إطار  وصف األخطاء یتمّ  وبدیهي أنَّ  .والداللة ،حووالنّ  ،والصرف ،صواتواأل ،الكتابة

 ،ظامخلل ما في قاعدة من قواعد النّ على  یدلّ  ماخطأ ما إنّ  غة، بمعنى أنّ نظام اللّ 

                                                           
     .308: رشدي أحمد طعیمة، المهارات اللغویة، ص6

    .55عبده الراجحي، علم اللغة التطبیقي وتعلیم العربیة، ص: 7



 السنة أولى ثانوي في شعبة اآلداب تالمیذ عندتجلیات األخطاء اإلمالئیة  يالفصل الثان

57 
 

ها قد تكون ، لكنّ مجرد خطأ في حرف من حروف الهجاء فاألخطاء الكتابیة مثًال لیست

  8نظام اللغة. قوًیا على فقدان قاعدة في دلیالً 

 راسات الكثیرة في تحلیل األخطاء ِانتهت إلى أنّ الدّ  أن نشیر إلى أنّ  وهنا ال بدّ 

ر ؛ حذف عنصر، أو زیادة عنصر، أو ِاختیار عنصر غیاألخطاء تكاد تنحصر في أنواع

جه في لذلك فإنَّ وصف األخطاء یتّ ا غیر صحیح أو ترتیب العناصر ترتیبً  ،صحیح

  9صنیف.األغلب إلى هذا الت

بعد تحدیدها ووصفها، والوصول  -امنطقیً -وتفسیر األخطاء یأتي  تفسیر األخطاء:  - ب

كلمة جامعة  كلیست هناحلیل  شك على اإلفادة من هذا التّ إلى تفسیر صحیح یعین بال

ألنَّ البرهنة على صوابها لیست  ؛نقاش وجدل ها موضعإذ كلّ  ؛على معاییر التفسیر

عرف على مصادر یطلق على تفسیر األخطاء مصطلًحا آخر هو التّ  وقد .ا سهالً أمرً 

  غة النفسي.تفسیر األخطاء من مجاالت علم اللّ  عدّ ، ویُ األخطاء الّلغویة

  10غویة إلى ما یلي:معاییر التفسیر لألخطاء اللّ  ویمكن تحدید

  ّومادة راسي م وسیاقه إلى الفصل الدّ یشیر مصطلح بیئة التعلّ  م وسیاقه:بیئة التعل

 ،م الذاتيم المدرسي والموقف االجتماعي في حال التعلّ م في حال التعلّ م والمعلّ التعلّ 

م ا في تكوین المتعلّ م المدرسي سببً م أو الكتاب في حال التعلّ فقد یكون المعلّ  مثالً 

ماه البعض اآلخر وأس ،غة أسماه بعضهم المفاهیم الخاطئةافتراضات خاطئة عن اللّ 

م إذ إنَّ المتعلمین یقعون كثیًرا في أخطاء ترجع إلى شرح المعلّ  ؛ستقراءأخطاء اال

ر بعض التركیب أو الكلمات خطأ، أو إلى لمقرّ ا الخاطئ أو إلى تقدیم الكتاب.

 ًدا نمًطا ما في تدریبات دون وضعه في سیاق مناسب.استظهار المتعلمین جیّ 

                                                           
أحمد شعبان، أسس تعلم اللغة وتعلیمها، دار النهضة العربیة، : دوجالس براون، ترجمة عبده الراجحي، علي علي 8

    .57، ص1994بیروت، لبنان، 

    .208ص : المرجع نفسه،9

  .100غة التطبیقي، صغویة في ضوء علم اللّ محمد أبو الرب، األخطاء اللّ  : ینظر:10
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  ّنا إنّ  :فكرته على المبدأ اآلتيلذي تدور اونقصد به التدخل غة: النقل السلبي عن الل

قبًال، وهناك نوعان من النقل،  امناهم مهارة جدیدة على أساس مهارة موجودة تعلّ نتعلّ 

غة م اللّ في تعلّ  ىسم به المراحل األولما تتّ  غة األم وهذا من أهمّ فنجد نقل سلبي عن اللّ 

ألف من دراسته قبل أن یَ  رةم في المراحل المبكّ غة األم لدى المتعلّ إذ تمثل اللّ  الثانیة؛

وهو نقل سلبي الوحید الذي یستطیع أن یصدر عنه،  غويالنظام اللّ  ،غة الثانیةنظام اللّ 

غة الهدف، مه اللّ م في مراحل تعلّ فیصبح التدخل بعد تقدم المتعلّ  ،غة الهدفعن اللّ 

اخل وتبدأ خبرته السابقة ومعلوماته الحالیة في تقدیم تراكیب أو أشكال لغویة من د

  11غة الهدف نفسها.اللّ 

  :سالة التي یرید المرسل إبالغها، ویقصد به تأثیر الخطأ في تشویه الرّ  تأثیر الخطأ

فعلى المستوى الصوتي على سبیل المثال، یفرق الباحثون بین نوعین من الخطأ: 

ارس كلمة (طین) بدًال من سالة، كأن ینطق الدّ ر محتوى الرّ یغیّ  نیمي الذيالفو الخطأ 

ر محتوى تیكي وهو الذي ال یغیّ انالثاني ویسمى بالخطأ الصوتي الفو  (تین)، والنوع

 12قة عند لفظ الجاللة (اهللا).مة أو مرقّ م مفخّ ارس الالّ سالة. كأن ینطق الدّ الرّ 

غة التطبیقي یدرس من الواضح أنَّ كل شيء في علم اللّ  تصویبات وعالجها:  - ت

األخطاء ال تدرس لذاتها ومهما یكن  مشكلة عملیة، وعلى ذلك فإنّ  لإلسهام في حلّ 

؛ فعلى الجانب النظري َیختبر خطاء له فوائد نظریة وأخرى عملیةمن أمر فإنَّ تحلیل األ

من  غة النفسي في تأثیر (النقل)نظریة علم اللّ  –وهو مسألة تطبیقیة  –تحلیل األخطاء 

الّلغة، ثم  م)تعلّ  عنصًرا مهًما في دراسة ( هو یعدّ  غة األم، فیثبت صحتها أو خطأها،اللّ 

م اللغة ة المشتركة في تعلّ م الخصائص الكلیّ ا ویقدّ تحلیل األخطاء یسهم إسهاًما كبیرً  إنَّ 

س، یساعده ا للمدرّ تحلیل األخطاء عمًال مهم�ا جد�  األجنبیة.وعلى الجانب العملي یعدّ 

ته ولكن أهمیّ  رس فیه.تعدیل المحیط الذي یدّ طویع المادة، أو تعلى تغییر طریقته أو 

                                                           
  .98صغة التطبیقي، غویة في ضوء علم اللّ ب، األخطاء اللّ ینظر: محمد أبو الرّ  :11

     .309: رشدي أحمد طعیمة، المهارات اللغویة محتویاتها تدریسها صعوباتها، ص12
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         راتراسیة، والمقرّ رات الدّ الكبرى تكمن على مستوى األعلى في التخطیط للمقرّ 

  13مین أثناء العمل.المعلّ  تدریب) التعلیم، و( إعادة) العالجیة)، و( (

التعلیمیة اد م وللمو تقدیر مدى النجاح النسبي للمعلّ قیق یمكننا من فالتقویم الد

م ل دون بقاء عیوب المتعلّ وّ ألنَّه یح ؛موهو مهم في أثناء عملیة التعلّ  .وللبرنامج التعلیمي

  14ائه.وأخطائه أو عیوب المنهاج وأخط

الدراسة  ظاهرة محلّ الالذي یسمح لنا بوصف  منهج تحلیل األخطاءیعتبر وعلیه 

للدراسة وذلك من خالل عملیة ل المجال الجغرافي حالة التي تشكّ العن طریق  ،وتحلیلها

ومحاولة  ،ناتالعیّ  جمع البیانات وتصنیفها وكل األسالیب اإلحصائیة التي تتماشى مع كلّ 

 ةانفي تحلیل البیانات استمارة استب كما اعتمدنا لوصول إلى نتائج علمیة،تفسیرها بهدف ا

األرقام اإلحصائیة  عرض النتائج باستخدام الجداول التي تسمح بقراءة كما تمّ  والمالحظة،

  والنسب المئویة ومن ثم تحلیلها والتعلیق علیها.

  راسة:مجاالت الدّ  -2

دین في ة على مستوى دائرة طولقة محدّ راسة المیدانیّ إجراء الدّ  تمّ  :المجال المكاني  -2-1

، راسةإلجراء الدّ  اختیارنا لها مكاًنا مّ ت انویة محمد العربي بعریر بطولقة،ذلك ث

إضافة إلى التسهیالت التي حصلنا علیها  زمة،وتوفر الشروط الالّ مة وذلك لمالء

في قسمین خاصین راسة إجراء الدّ  تمّ  حیث ،واألساتذةمن قبل أعضاء اإلدارة 

حیث یحتوي  ،اعشوائیً  القسمین كاناختیارنا لهذین  ا أنّ علمً  ،بالسنة أولى آداب

 ن تلمیذ.قسم على أربعی كلّ 

حیث   2016 – 2015 موسم خالل  راسةهذه الدّ  ناأجری الزماني:المجال   -2-2

لى غایة إ 01/02/2016من  راسة المیدانیة ابتداءً في الدّ  نطلقناا

                                                           
    .60: عبده الراجحي، علم الّلغة التطبیقي وتعلیم العربیة، ص13

   .104غة التطبیقي، صغویة في ضوء علم اللّ ب، األخطاء اللّ الرّ  محمد أبو :14
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بجامعة محمد غات واللّ  اآلدابة كلیّ  قة عمیدافوكان ذلك بعد مو  ،17/04/2016

وطرح  ةانا في كیفیة إنجاز استمارة استبكبیرً  فاستغرقنا وقًتا ،خیضر بسكرة

 في شهر مارس ةانبتوزیع استمارات االستب هذه اإلجراءات قمنا وبعد كلّ  األسئلة،

 .2016مارس  16و 15 بین وجمعها ما 08/2016

یشمل عدد األساتذة الذین یدّرسون سنة أولى ثانوي في شعبة  المجال البشري: -2-3

وحّددت الدراسة على عنصرین؛ كان العنصر  اآلداب بثانویة محمد بعریر طولقة

للعنصر الثاني ، أّما بالنسبة علیهم ةانستباالالذین تّم توزیع  باألساتذة األّول خاص

كان مخّصص للتالمیذ الذي قمت بمراعاة األخطاء الشائعة لدیهم وذلك انطالقا 

 من المدّونة.

 راسة:نة الدّ عیّ   -3

  ها:كیفّیة اختیار و العّینة ضبط   - 3-1

وهي تتطلب من  ةالخطوات المنهجیّ  تعتبر مرحلة تحدید مجتمع البحث من أهمّ 

راسة ف علیها إجراء البحث وتصمیمه، وكذا نتائج الدّ بالغة، إذ یتوقّ الة دقّ الالباحث 

مبریقیة والتي یثبت صدقها كلما زاد أفراد مجتمع البحث والعكس صحیح، لكن هذا اإل

لذا یلجأ الباحث في الغالب إلى انتقاء عدد محدود من المفردات  األمر لیس سهالً 

 .حدود الوقت والجهد واإلمكانات المتاحة یأخذها في

الوحــــــدات مجموعــــــة مــــــن « هــــــا: أنّ  علــــــىنــــــة فــــــي أبســــــط تعریفاتهــــــا المقدمــــــة العیّ  إنّ 

عّینـة خـرى فالأ لهـذا وبعبـارةبحیث تكون ممثلة بصدق  ائي،صحالمستخرجة من المجتمع اإل

« وهــي  15» راســةن تتصــف بــنفس مواصــفات مجتمــع الدّ هــي مجموعــة مــن الوحــدات التــي أ

ن تكــون بحیــث یجــب أ هــا المجموعــة الجزئیــة التــي یقــوم الباحــث بتطبیــق دراســة علیهــا،نّ بأ

                                                           

، 1النفس، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، ط: عبد الكریم بوحفص، أسس ومناهج البحث في علم 15 

  .54، ص2011
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خطـوة یقـوم بهـا الباحـث ل وّ أ«  ایًضـأوهـي  ،16» راسـةي للدّ لة بخصـائص المجتمـع الكلّـممثّ 

  17». و المادة المراد دراستهاها جزء من مجموعة أو أفراد أنّ حیث تعّرف بأ

ذلـك النمـوذج مـن «ستخدام العینة العشوائیة البسیطة، وهي: اا البحث قتضى منّ اولقد 

ــــار بالطریقــــة العشــــوائیة والــــذي تشــــتق مــــن خــــالل دراســــته المعلومــــات،  الســــكان الــــذي یخت

وتستخرج االستنتاجات وتبنى التعمیمات الشمولیة الكونیـة عـن مجتمـع البحـث الـذي انتقیـت 

ـــه العیّ  لـــة لمجتمـــع البحـــث وعاكســـة للبیانـــات مثّ ا مـــا تكـــون منـــة العشـــوائیة غالًبـــنـــة، والعیّ من

عطــــي جمیــــع الوحــــدات الســــكانیة فرصــــة ریقــــة هــــي التــــي تُ والحقــــائق التــــي یتســــم بهــــا، والطّ 

  3.» نة المطلوب دراستها وتحلیلهامتساویة لالختیار في العیّ 

     مثـــل العینـــة العشـــوائّیة منهـــا البســـیطة  كثیـــرة للعّینـــات اّن هنـــاك أنواًعـــإویمكـــن القـــول 

منهــــا تتناســــب مــــع طبیعــــة  كــــلّ  العنقودّیــــة، والعّینــــة غیــــر العشــــوائّیة،والمنتظمــــة والطبقّیــــة و 

التــي تعــرف و اتّبعنــا الطریقــة العشــوائیة البســیطة فــي اختیــار العّینــة  المجتمــع، و فــي البحــث

أفــراد العّینــة فرصــة فــرد مــن  بــذلك یكــون لكــلّ تــّم اختیارهــا بــدون ترتیــب و  عّینــةهــي  «بأّنهــا 

    4.» تساویة لغیرهم

األخطاء اإلمالئیة لدى تالمیذ السنة األولى ثانوي في شـعبة ویتناول موضوع دراستنا 

ه ، الــذي ستخضــعنــا العشــوائيوع جــاءت المعاینــة كطریقــة الختیار ا لهــذا الموضــووفقًـ اآلداب

الموضـوع ا لطبیعـة ووفقّـ -حلیـلومنه نسـتقي النتـائج بعـد التّ  -ة إلجراءاتها المنهجیّ  دراستنا 

  .غة العربیةساتذة التعلیم الثانوي لمادة اللّ أل مجتمع البحث راسة فقد شكّ ري الدّ ولمتغیّ 

                                                           

  .92، ص1999منسي، مناهج البحث التربوي، دار الكندي، األردن، د ط،  حسم: 16 

 ،2001، 2جتماعي، دار الطلیعة، بیروت، لبنان، طاألسس العلمیة لمنهج البحث اال إحسان محمد حسن، :17 

  .63ص

  .202، ص2009، 2مناهج البحث االجتماعي، دار وائل للنشر، عمان، األردن،طإحسان محمد حسن، : 3

  .202المرجع نفسه، ص: 4
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  :حجم العّینة - 3-2

ـــالطور الثـــانوي، حیـــث علـــى المؤسســـات المتعلّ  اانً ی) اســـتب30اعتمـــاد توزیـــع ( تـــمّ  قـــة ب

التحدیـد أسـاتذة السـنة  تـّم االعتمـاد علیهـا فـي التحلیـل علـى وجـه یاًنابت) اسـ20وصـل منهـا (

  .تعلیم الثانويالأولى من 

 راسة:الدّ  أدوات -4

بحث علمي ال بّد من االستعانة بمجموعة من األدوات لجمع البیانات  للقیام بأيّ 

  المیدانّیة، ومن ضمن األدوات التي استعّنا بها في بحثنا أداة االستبانة:

  :ةاناالستب  - 4-1

فراد نة من األم لعیّ ن تقدّ موضوع معیّ سئلة تدور حول أعبارة عن مجموعة  يه« 

إلى شرح  ال یحتاجسئلة في شكل متسلسل وواضح وبسیط هذه األ عنها وتعدّ  لإلجابة

االشخاص الذین یصعب لى مجموعة من األسئلة التي ترسل إ« وهو  18.»ضافيإ

 نةمشكلة معیّ و ن أو مقابلتهم وجها لوجه الستفتائهم نحو موضوع معیّ الوصول إلیهم أ

«.19  

ف على مالمح خبرات لى التعرّ داة لفظیة بسیطة ومباشرة تهدف إأ«  يوه

سئلة قریبة من التقنین في هاتهم نحو موضوع ومن خالل توجیه أالمفحوصین واتجا

                                                           
، 2006أحمد عیاد، مدخل لمنهجیة البحث االجتماعي، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، دط، : 18

  .121ص

، 2006، 1ط ردن،األ ،عمان هلیة للنشر،ألدار ا منهجیة البحث في العلوم االنسانیة، حمد عبد الهادي،أنبیل  :19

  .54ص
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ن جابات لعدد مهو وسیلة للحصول على إ«  و 20» شابه ذلكا الترتیب والصیاغة وم

  21». لهذا الغرض ویقوم المفحوص بملئه بنفسه سئلة المكتوبة في نموذج یعدّ األ

علیم الثانوي غة العربیة من التّ ساتذة اللّ هت ألجّ وُ  ةاناستباعتمدنا في بحثنا استمارة      

  البحث وتساؤالته. ةسئلة هذه االستمارة بإشكالیأحیث ربطنا  ،سؤاالً  17حتوت على ا

  :ینیساسأنت محورین وتضمّ 

) 04اندرج تحت هذا المحور أربع ( تذةبیانات الشخصیة لألساال ویشمل :لوّ األ المحور 

  بنود.

التي یراها األساتذة  متعلقة باألخطاء اإلمالئیة سؤاالً  ویشمل سبعة عشر :والمحور الثاني

  . عند التالمیذ

  المالحظة:  -4-2

هدة لسلوك الظواهر و مشاعملیة مراقبة أ« ها جاء مفهوم المالحظة على أنّ 

وعالقتها  اتجاهاتهاو حداث ومكوناتها المادیة والبیئیة ومتابعة سیرها والمشكالت واأل

ؤ بسلوك یقصد تحدید العالقة بین المتغیرات والتنب ،وهادفبأسلوب علمي منتظم ومخطط 

  22». نسان وتلبیة احتیاجاتهالظاهرة وتوحیدها لخدمة أغراض اإل

                                                           
، 1979عبد المعطي عبد الباسط،الباحث االجتماعي محاولة نحو رؤیة نقدیة،المعارف المصریة، القاهرة، دط، : 20 

  .336ص

فلسطین، غزة، زیاد بن علي بن محمود الجرجاوي، القواعد المنهجیة التربویة لبناء االستبیان، مطبعة أبناء الجراح، : 21 

  .17، كتاب األول، ص2010، 2ط

، 1999، 2دار الوائل، األردن، طمحمد عبیدات وآخرون، منهجیة البحث العلمي (القواعد والمراحل والتطبیقات)، : 22 

  .42ص
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لجمع البیانات التي ال تستخدم في البحوث المیدانیة  «المالحظة  نّ ألى إضافة إ

  23.»ة علیها عن طریق الدراسة النظری یمكن الحصول

فقد كانت جمیع  داخل القسم، لت المالحظة المیدانیة للعملیة التعلیمیة التربویة،تمثّ 

ونص  العروض، غوي والرافد البالغي،غة العربیة المتنوعة منها الرافد اللّ دروس اللّ 

 مالئي،اإل الخطأساسیة هي مراعاة سبب وقوع التلمیذ في لخ والمساهمة األإتواصلي...

  نقاش. رس دون أيّ وتمت المالحظة في قاعة الدّ 

 :االختبار اآلدائي  - 4-3

اختبار كتابي یطلب ممن یریده كتابة مقال أو موضوع إنشائي یتحدد حجمه  هو« 

حسب ما یطلب في السؤال، والذي قد یبدأ بكلمة (ناقش وابحث أو تحدث عن). ویستطیع 

قة الدّ و التلمیذ إطالق العنان لقلمه واسترساله في الكتابة، مع مراعاة الّصحة في التعبیر 

  24». والقواعد العلمیة في استخدام المفاهیم واألفكار

  األسالیب اإلحصائیة المستعملة: -5

سالیب الوصفیة والتي تمّثلت لقد اعتمدنا في تفریغ بیانات االستمارة على بعض األ

  في:

إّال أّن  هو وسیلة لتصنیف البیانات التي سبق جمعها الباحث، « توزیع التكرار:  -5-1

الفئات التي حّددها لنفسه في تصنیفه لبیاناته إذن  هذا األخیر هو الذي یختار

فهدف التوزیع التكراري هو ترتیب البیانات و تقسیمها تقسیًما یسهل إدراك ما بینها 

 25.» من عالقات

                                                           

  .131أحمد عیاد، مدخل لمنهجیة البحث االجتماعي، ص: 23 

  .197، ص2000، 1ار المسیرة، عمان، األردن، ط: سامي ملحم، القیاس والتقویم في التربیة وعلم النفس، د24 

  .11،ص1997دار الفكر العربي،القاهرة، دط،  : محمد خیري، اإلحصاء النفسي،25 
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كما تّم استخدام النسبة المئویة والتي هي إحدى الطرق النسبة المئویة:  -5-2

القاعدة الثالثیة، وذلك لتحلیل راسة على اإلحصائیة، التي اعتمدنا علیها في الدّ 

العددیة والتي تدّل على تكرارات، وقد تّم استخدامها في تحلیل البیانات  المعطیات

 26الشخصیة واألسئلة وارتباطها بموضوع وتعطى بالصیغة اآلتیة:

  x 100التكرار                                             

 النسبة المئویة =                      

  مجموع أفراد العّینة                                             

  .ا: عرض وتحلیل البیاناتثانیً 

  تفریغ وتحلیل البیانات الشخصیة:  -1

هـــم أة التـــي تـــدور حولهـــا ســـتاذ مـــن البیانـــات الهاّمـــیعتبـــر تحدیـــد جـــنس األ الجـــنس:  -أ

  موضوع وهو كاآلتي:الدناه یعالج أوالجدول  .هذه الدراسةالمحاور المعالجة في 

  :01جدول رقم 

  :فراد العینة حسب الجنس لألساتذةأتوزیع 

  النسبة في الدائرة  النسبة المئویة  التكرار  الجنس

  ⁰90 %25  05  الذكر

  ⁰270 %75  15  نثىاأل 

  ⁰360  %100  20  المجموع

  

  

                                                           
: صالح أحمد مراد، األسالیب اإلحصائیة العلوم النفسیة التربویة واالجتماعیة، مكتبة أنجلو المصریة، القاهرة، 26

  . 65، ص2002
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النســبة المئویــة المتحصــل علیهــا مــن تكــرارات الجــنس  نّ أحصــائیات الجــدول إتظهــر 

نســبة  أنّ ونجــد  نــاث،لإلبالنســبة  )%75 (و ،بالنســبة لجــنس الــذكور )%25(المقــدرة بـــ 

 وجـودةالحـظ مـن خـالل هـذه النسـب المون ناث تفوق نسبة الذكور لممارسة مهنة التعلـیم،اإل

  كثر من الرجل.أة في التعلیم أصبح تواجد مكانة المر أومن هنا  ا،بین الجنسین متباعدة جد� 

  :نالسّ -ب

  :02جدول رقم 

  نة حسب السن:فراد العیّ أیمثل توزیع 

  ةائر النسبة في الد  النسبة المئویة  التكرار  السن

  126⁰ %35  07  30إلى  20بین  ما

  144⁰  %40  08  سنة 40إلى  31بین  ما

  90⁰  %25  05  إلى مافوق 41مابین 

  360⁰  %100  20  المجموع

25%

75%

النسبة في الدائرة

الذكر 

األنثى

 الجنس حسب نةح القطاع الدائري للعیّ شكل یوضّ 
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لى إ 20بین  ما"تراوح یي ذنة الاد العیّ فر سن أ نّ أمن خالل الجدول نستطیع القول 

 31 بین ما"هم یتراوح ا الذین سنّ مّ أو  ،)%35(رت نسبتهم بــ وقدّ  ،07بلغ عددهم  "سنة 30

ن ا بالنسبة للسّ مّ أ )%40(بـ المقّدرة رتفاع النسبة ا حیث بلغ 08فعددهم  "سنة 40إلى 

  .)%25 ( فوجدناها بلغت نسبة "فوق لى ماإ 41 بین ما"الذي 

ساتذة من بین هذه المجموعات رتفاع النسبة األاكثر أ نّ أضح ومن هذه النتائج یتّ 

 بین ن الذي یتراوح ماا بالنسبة للسّ مّ أ سنة)، 40لى إ 31الثالثة هي المجموعة الثانیة (

خرى هي نسبة قصد بها المجموعة الثالثة مقارنة باألعمار األنفوق و  لى ماإسنة  41

  ضئیلة.

أي هي تلـك الفتـرة الزمنیـة التـي قضـاها األسـتاذ فـي مجـال  ة في المنصب:قدمیّ األ  -ث

  التدریس.

  

  

  

  

35%

40%

25%

النسبة في الدائرة

سنة 30إلى  20مابین 

سنة 40إلى  31مابین

إلى مافوق 41من 

  نة حسب السّ نیّ لعلمثل القطاع الدائري شكل ی
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  :03جدول رقم                                       

 :قدمیة في المنصبنة حسب األفراد العیّ أل توزیع یمثّ                     

  النسبة في الدائرة  النسبة المئویة  التكرار  قدمیة في المنصباأل

  ⁰90 %25  05  سنوات 5قل من أ

  ⁰54  %15  03  سنوات 10إلى  6 من

  ⁰144  %40  08  سنة 15إلى  11 من

  ⁰72  %20  04  إلى ما فوق  16من

  ⁰360  %100  20  المجموع

  

 

  

  

ــدیهم خبــرة مهنیــة المدرّ  نّ أمامنــا أح الجــدول الــذي یوّضــ  خمــسمــن  قــلّ أســین الــذین ل

ســـنوات  10لـــى إ 6ا الـــذین تتـــراوح مـــدة خبـــرتهم مـــن ّمـــأ ،) %25یمثلـــون نســـبة ( ســـنوات:

ســین الــذین تزیــد مــدة خبــرتهم المهنیــة بلغــت النســبة المئویــة للمدرّ ) فــي حــین 15%تســاوي (

 ،)20%بــ(ما فـوق لى إ 16من  تهمین زاولوا مهن) بینما الذ40%سنة بـ ( 15لى إ 11من 

كثـر مكانـة أسـین المبتـدئین المدرّ  هذا أّن نسبة ویعني  ،خرىمن النسب األ قلّ أوهذه النسبة 

  لى ما فوق.إ 16 من الذین تتراوح خبرتهم المهنیة من

25%

15%
40%

20%

النسبة في الدائرة 

سنوات 5أقل من 

سنوات 10سنوات إلى  6من 

سنة 15إلى  10من 

إلى ما فوق 16من 

 قدمیة في المنصبنة حسب األعیّ للح القطاع الدائري شكل یوضّ 
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دین سـین المتواجـغلـب المدرّ أ نّ أ السابقة لنسبامالحظة  من خاللنستنتج أن ّ ویمكن 

  سنة. 16لى إ 11فئة التي تتراوح من الخبرة المهنیة هي الذو ، في سلك التعلیم

  :04جدول رقم                                       

  مستوى الدراسي:النة حسب توزیع العیّ                             

  النسبة في الدائرة  النسبة المئویة  التكرار  المستوى الدراسي

  °36 %10  02  متوسط

  °18  %5  01  ثانوي

 °306  %85  17  جامعي

  360%  %100  20  المجموع

  

  

  

جي یخرّ هم من  راسةنة الدّ راد عیّ فأغلبیة أ نّ أعاله أضح من خالل الجدول والشكل یتّ 

لمستویات بامقارنة  أكبروهي نسبة  )%85( ذ یمثلون نسبة مئویة تقدر بـ، إالجامعة

)، مقارنة بالمستوى "الثانوي" قّدرت %10بالمستوى "المتوسط" بـ ( حیث بلغت ، خرىاأل

  ).%5النسبة بـ (

  

10%
5%

85%

النسبة في الدائرة

متوسط

ثانوي

جامعي

  راسيمستوى الدّ الحسب  للعّینةري ائح القطاع الدشكل یوضّ 
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  المطروحة لألساتذة حول األخطاء اإلمالئیة: لمتعلقة باألسئلةتحلیل البیانات ا  -2

الخطأ االمالئي مجال من المجاالت التي تهم العملیة التعلیمیة بمكوناتها المتنوعة، 

لهذا قمنا بتوزیع استمارة تحتوي عن سبعة عشر سؤاال في عّدة مؤسسات بمناطق مختلفة 

  نا إلى اآلتي:من المنطقة التي أجرینا فیها التربص فتوصلّ 

  :01ول رقمجد

  غة العربیة:یبّین رأي األستاذ في مستوى التالمیذ في مادة اللّ 

  النسبة في الدائرة  النسبة المئویة  التكرار  اختیارات

  ⁰54 %15  03  جیدة

  ⁰90 %25  05  حسنة

  ⁰216  %60  12  متوسطة

  ⁰360  %100  20  المجموع

  )01مصدر جدول هذه الّدراسة (السؤال 

  

  عربیةالغة األساتذة في مستوى التالمیذ في اللّ  ل آراءدائرة نسبیة تمثّ 

یّتضح من خالل الجدول والّشكل السابق أّن أغلبیة األساتذة یرون أّن مستوى 

بینما  )،%60والتي كانت نسبتها مئویة تقدر بـ( "متوسط"التالمیذ في مادة اللغة العربیة 

) أّما بالنسبة %25ت بـ(وهذه النسبة قدر  "حسن"كان في اعتقاد اآلخرین أّن مستواهم 

  .)%15ال یمثلوا إّال نسبة مئویة تقدر بــ( "جّید"للذین أجابوا بمستوى 

15%

25%
60%

النسبة في الدائرة

جیدة

حسنة

متوسطة
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غة العربیة متوسط جّدا وهذا راجع وعلى العموم نقول أّن مستوى التالمیذ في مادة اللّ  

 وقد لها، ت للتلمیذ رغبة فیها قد یكون كفؤا كانإذَ  لعدم اهتمام التلمیذ بالمادة وحّبه لها،

  .یعیشهاالتي  جتماعیةف االترجع إلى الّظرو 

  :02جدول رقم 

  :مالئیةأیقع التالمیذ في بعض األخطاء اإل خاص بـ:

  النسبة في الدائرة  النسبة المئویة  التكرار  اختیارات

  ⁰306 %85  17  نعم

  /  /  /  ال

  ⁰54  %15  03  أحیانا

  ⁰360  %100  20  المجموع

  )02رقم مصدر جدول هذه الّدراسة (سؤال 

  

  ة األخطاء اإلمالئیة التي یقع فیها التالمیذح الدائرة النسبیّ توضّ 

الذي أمامنا نالحظ الرأي  من خالل النتائج المتحصل علیها من الجدول والشكل

علیه بأّن ُجّل األساتذة یرون أّن التالمیذ یقعون في األخطاء اإلمالئیة، والتي  المتفق

) وهي مرتفعة جّدا على %85هذه النسبة المئویة بـ( كانت إجابتهم "نعم" حیث قدرت

خالف األساتذة الذین أجابوا بـ "أحیانا" یقع التالمیذ في األخطاء اإلمالئیة وتمثلت نسبتهم 

النسبتین متباعدتین، أّما الجواب بـ"ال" فال یوجد عند األساتذة،  دالي نج) وبالتّ %15بـ(

  ا.حیث كانت نسبة معدومة تمامً 

85%

15%

النسبة في الدائرة

نعم

أحیانا
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یمكن مالحظة أّن هذه النتیجة تختلف كثیًرا عن الّنتائج األخرى وذلك ومن هذا 

، حیث وجدنا أّن تائجالمالحظة المسلحة التي تتمیز بالّدقة في النّ  دواتالعتمادنا على أ

نسب األساتذة الذین یرون معظم التالمیذ یقعون في األخطاء اإلمالئیة مرتفعة جّدا نسبًة 

ف في العملیة یحدث داخل الصّ  وهذا حسب ما هم بـ" أحیانا"األساتذة الذین كانت اجابت

  .التعلیمیة

  :03جدول رقم 

  خاص بنوع هذه األخطاء التي یقع فیها التالمیذ:

  النسبة في الدرجة   النسبة المئویة   التكرار  أنواع 

  ⁰198 %55  11  كتابیة 

  ⁰54  %15  03  صرفیة

  ⁰108  %30  06  نحویة 

  ⁰360  %100  20  المجموع

  )03(السؤال رقم  مصدر جدول هذه الّدراسة

  

  دائرة نسبیة توّضح نوع األخطاء التي یقع فیها التالمیذ

غة یّتضح من خالل الجدول الذي یبّین نوع الخطأ الذي یقع فیه التالمیذ في مادة اللّ 

) للذین %30) بینما نسبة (%55العربیة أّن أعلى نسبة سجلت فیه نسبتها قدرت بـ(

55%
15%

30%

النسبة في الدائرة 

كتابیة 

صرفیة

نحویة 



 السنة أولى ثانوي في شعبة اآلداب تالمیذ عندتجلیات األخطاء اإلمالئیة  يالفصل الثان

73 
 

وفي حین بلغت نسبة عدد من األساتذة  ،حویةبأّن  التالمیذ یقعون في األخطاء النّ یقّرون 

  ).%15الذین أجابوا بـ"الصرفیة" قدرت النسبة المئویة (

، ویمكن رّد خطاء الكتابیة"مئویة كانت عن " األأغلب نسبة  نستنتج من هذا أنّ     

خطاء التالمیذ مباشرة في إحدى السبب هذا إلى عدم اهتمام أساتذة المواد الّدراسیة بأ

واكتفاء األستاذ بوضع  ة التالیة،وترك أوراق تعبیراتهم للحصّ  ،غة العربیةحصص اللّ 

  الصورة الصحیحة فوق الخطأ دون مشاركة من جانب التلمیذ. 

  :04جدول رقم 

  خاص بالخلل الذي یعتري عملیة تقییم المادة:

  الدائرةالنسبة في   النسبة المئویة  التكرار  العامل

  ⁰198 %55  11  المنهج

  ⁰72  20%  4  التلمیذ

  ⁰90  %25  5  عامل الزمن

  ⁰360  100%  20  المجموع

  )04(سؤال رقم  مصدر جدول هذه الدراسة

  

  

  

55%20%

25%

النسبة في الدائرة

المنهج

التلمیذ

عامل الزمن 

  ل الذي یكمن في تقییم المادةل الخلّ ائرة نسبیة تمثّ د
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 ومن هذه ة أسباب ساهمت في حدوثه،إّن الخلل في عملیة تقییم المادة یرجع لعدّ 

یعود إلى المنهج والذي یهتم بالمتعّلم وحاجاته دون إهمال المادة الّدراسیة  األسباب ما

یعود إلى  التفكیر)، ومنها ما ومتطلباتها یعتمد على إكساب التلمیذ مهارات عّدة ( التعلم،

  . نيالتلمیذ وللعامل الزم

 ه نجد أنّ ومن خالل مالحظتنا للنتائج المتحصل علیها في الجدول والّشكل أعال

"المنهج" هو أكبر األسباب لوجود هذا الخلل في عملیة التقییم إذا ما قارّناه بالسببین 

والذین كانت اجابتهم "التلمیذ" قد بلغت  )،%55اآلخرین، حیث نسبة المنهج قدرت بـ (

  ).%25) أّما عامل الزمني تتمثل نسبتهم (20%( النسبة المئویة بـ

جابات األساتذة واألستاذات یرون أّن أزمة إ نستخلص من هذا الّتعلیق أّن ُجلّ  وعلیه

  غة هي أزمة منهج في حقیقة األمر.اللّ 

  :05جدول رقم 

  خاص برأي األستاذ سبب شیوع الخطأ اإلمالئي عند التالمیذ:

  النسبة في الدائرة  النسبة المئویة  التكرار  السبب

  ⁰162 %45  09  العامیة

  ⁰180  %30  06  لغات أخرى

  ⁰90  %25  05  طریقة التدریس

  ⁰366  %100  20  المجموع

  )05مصدر جدول هذه الّدراسة ( سؤال رقم 
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النسبة الكبیرة والقصوى لسبب شیوع الخطأ  نّ أضح من خالل مالحظتنا للجدول یتّ 

یفّسر حالة  ولعّل هذا ما )،%45اإلمالئي عند التالمیذ هي (العامّیة) التي قدرت بـ(

      المتعلمین باعتبار أّن المتعّلم أصبح یستعمل أثناء تواصله مع محیطه المدرسي أي 

یه إلى یؤدّ  ة بالعامّیة وهذا ماسیضا خارج المؤس) وأ وأفراد اإلدارة الزمالء والمعلمین، (

غة العربیة الفصحى وهي لغته الرسمیة وهذا الوقوع في الخطأ اإلمالئي هذا ألّنه ُیهمل اللّ 

) نرى بعض %30حیث وجدنا (لغات أخرى) تقدر نسبة المئویة بــ( له تأثیر سلبي علیه،

زیة یتداولونها فیما إنجلیغات األجنبیة سواء كانت فرنسیة أم التالمیذ یفّضلون الّتحدث باللّ 

أّما بالنسبة  غوي للتالمیذ ووقوعهم في األخطاء،ل تدهور المستوى اللّ وهذا قد یشكّ  ،بینهم

  وهي أقل نسبة مقارنة بالنسبتین األخرتین. )%25لطریقة التدریس فبلغت النسبة المقدرة بـ(

یق عملیة وعلیه نستخلص أّن من المشاكل الشائعة في أوساط التالمیذ والتي تع

الّتدریس نجد الخطأ اإلمالئي وهذا الُمشكل منتشًرا بكثرة، خاصة لدى تالمیذ بأطوارهم 

هذا ما أحدث لدیهم  ،لى استعمال التالمیذ العامیةالثالثة وقد أرجع األساتذة سبب هذا إ

غة العربیة الفصحى، فحدث خطأ إمالئي وهذا الرأي حاز على نسبة خلًطا في قواعد اللّ 

من آراء األساتذة كما نجد سبب آخر یعود إلى لغات أخرى واستعمالها من طرف  األكبر

45%

30%

25%

النسبة في الدائرة 

العامیة

لغات اخرى

طریقة التدریس

  دائرة نسبیة تمثل سبب شیوع الخطأ االمالئي عند التالمیذ
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التالمیذ وهناك رأي ثابت یعود إلى طریقة الّتدریس وهذا الرأي ألصق التهمة لألستاذ الذي 

  غة.ال یمتلك القدرة على التعلیم الجّید للّ 

  :06جدول رقم 

  خاص بطلب األستاذ من التالمیذ إنجاز تعابیر كتابیة لتنمیة ثروتهم اللغویة: 

  النسبة في الدائرة  النسبة المئویة  التكرار  اختیارات

  °270 %75  15  نعم

  °36  %10  02  ال

  °54  %15  03  أحیانا

  °360  %100  20  المجموع

  )06( سؤال رقم  مصدر جدول هذه الّدراسة

  

  

  

ُجّل  من خالل مالحظتنا لهذه النسب الموجودة في الجدول والّشكل أعاله أنّ 

غویة وكانت األساتذة بأّنهم یطلبون من التالمیذ إنجاز تعابیر كتابیة لتنمیة ثروتهم اللّ 

في حین اآلخر  ،وهي أعلى نسبة %)75بــ ( بــ"نعم" ومثلث النسبة المئویة غلبیة اإلجابةأ

وهذه نسبة قلیلة جدا بالنسبة ) %10(قد أجاب بــ "ال" فبلغت نسبتهم المئویة المقدرة بـ 

75%

10% 15%

النسبة في الدائرة

نعم

ال

احیانا

نسبة األساتذة الذین یطلبون من التالمیذ إنجاز تعابیر كتابیة  لدائرة نسبیة تمثّ 

  غویةلتنمیة ثروتهم اللّ 
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حیث  )،%15جابوا بـ "أحیانا" قدرت النسبة المئویة بـ(أساتذة الذین نسبة األبینما  ولى،لأل

  خرتین أقل نسب من األولى ألّنها مرتفعة جّدا ومتباعدة.نالحظ النسبتین األ

وعلیه یمكن أن نستنتج مّما الحظناه سابًقا ومن كل هذه المعلومات أّن معظم 

األساتذة یقومون بإعطاء مواضیع مختلفة للتالمیذ من أجل تعویدهم على الكتابة 

وبالّتالي یكون لدیهم  ،حتى تتسع لدیهم دائرة الثقافة ،طالعالّصحیحة للكلمة وعلى اإل

تتضمنه من معان وهذا إلزالة الخوف والّتردد الذي  أیًضا قدًرا من األفكار واأللفاظ وما

 ُیراود الّنفس قدر یرفع من مستوى التعبیري لدیهم وتصحیح األخطاء الذي یقعون فیها،

یجیدون التعبیر  ساتذةاأل نّ أل ،غویة لدیهموتكوین الثروة اللّ  وتقویم األسلوب واإلرتقاء به،

 الكتابي وسیلة التصال الفرد بغیره وأداة لتقویة الّروابط الفكریة واالجتماعیة بین األفراد،

لى تقویة لغة التلمیذ وتنمیتها وتمكینه من الّتعبیر الّسلیم وبناء جملة سلیمة إیؤدي  وهذا ما

ل من ر النمو لیقلّ وتنمي تفكیره وتنشطه والعمل على تنمیة وتغذیة خیال الّتلمیذ بعناص

  األخطاء التي یقعون فیها.

  :07جدول رقم 

  :أعلى مراقبتهم من الوقوع في الخط خاص بالّسماح األستاذ للتلمیذ بقراءة النص والحرص

  النسبة في الدائرة  النسبة المئویة  التكرار  اختیارات

  °288 %80  16  نعم

  °18  %05  1  ال

  °54  %15  3  أحیانا

  °360  %100  20  المجموع

  )07مصدر جدول هذه الّدراسة ( سؤال رقم 
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ص أكثر نالحظ من خالل الجدول أّن نسبة ُجّل األساتذة یسمحون للتالمیذ بقراءة النّ 

) على خالف %80مراقبتهم من الوقوع في الخطأ وقدرت بـ(من مّرة ویحرصون على 

وهي نسبة ضعیفة جد�ا إذا  )%05األساتذة الذین كانت إجاباتهم بـ"ال" بلغت نسبتها بـ(

نسبتهم  تحیانا" مثل"أ قارّناها بالنسبة المئویة األولى في حین نجد األستاذة الذین أجابوا بـ

  النسبتین متباعدتین جد�ا عن النسبة األولى بكثیر.) وبالّتالي نالحظ أّن %15بــ(

وعلیه یمكن أن نستنتج مما سبق أّن معظم األساتذة مهتمون كثیًرا بقراءتهم النص أو 

ثم یفتح لهم باب ویقوم بتصحیحها ومن  ،تلمیذ التي یقع فیها كلّ  ءخطااألراعون الشعر ویُ 

هذا الخطأ ویجب تفادیه وذلك بوضع ر لیفّسر ویشرح له لماذا وقع في للمناقشة والحوا

عكس األساتذة الذین لم یقوموا بذلك همهم الوحید هو إنهاء  ؛قاعدة التي یجهلها التلمیذ

  التلمیذ. البرنامج الّدراسي حسب تعلیل إجاباتهم بـ"ال" وهذا یعّد سلبا ویؤّثر في حقّ 

  

    

  

80%

5%
15%

النسبة في الدائرة 

نعم

ال

أحیانا

ص ویحرصون على ل أفراد العّینة الذین یسمحون للتالمیذ بقراءة النّ دائرة تمثّ 

  مراقبتهم من الوقوع في الخطأ
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  :08 جدول رقم

  مسابقات ثقافیة للتلمیذ:خاص بتحفیز األستاذ للمؤسسة على تقدیم 

  النسبة في الدائرة  النسبة المئویة  التكرار  اختیارات

  °36 %10  02  نعم

  °90  %25  05  ال

  °234  %65  13  أحیانا

  °360  %100  20  المجموع

  )08مصدر هذه الّدراسة ( سؤال رقم 

  

    

  

ب أمًرا في غایة تعتبر النشاطات الثقافیة التي تقیمها المؤسسات التربویة بین الطالّ  

 األهمیة وذلك لما تحّققه من فوائد تعود على التلمیذ وبالّتالي على المؤسسة ككل حیث،

ع من معارفه وتوسّ  ،یه روح المنافسة العلمیة المفیدةوتنمي لد ،ها تزید من ثقافة الطالبأنّ 

لى حّب البحث والمطالعة الدائمة أیًضا مساعدة التالمیذ على التخّلص من بعض إوتدفعه 

المشاكل النفسیة واالجتماعیة كالقلق والتوتر واإلنطواء والخجل مما یؤدیه إلى التلعثم في 

یعّد لذلك  وهذا قد یساعد التالمیذ على اكتشاف قدراتهم ومواهبهم، الكالم ویقع في الخطأ،

لكن النتیجة  ،ومسؤول في المؤسسةتحفیز مثل هذه المسابقات واجب على كل أستاذ 

10%

25%

65%

النسبة في الدائرة 

نعم

ال

أحیانا

  ثقافیة للتلمیذمسابقات بل أفراد العّینة الذین یقومون بتحفیز مؤسساتهم دائرة نسبیة تمثّ 
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أنه عندما طرح  ،أظهرت العكس فالقلیل من األساتذة فقط هم من یقوموا بهذا التحفیز ذلك

نسبة  " كانت أقلّ ؟"هل تقوم بتحفیز المؤسسة على تقدیم مسابقات ثقافیة للتالمیذ ـالسؤال ب

) في حین بلغت %10قد بلغت ( لنسبةة بـ "نعم" بعد مالحظتنا للجدول أنها امئویة لإلجاب

) فكانت هي الغالبة مقارنًة بالنسبتین أخرتین أّما نسبة اإلجابة %65"أحیانا" ( بـ اإلجابة

ي ) وهذا ما یبّرر رّبما عدم وجود ثقافة علمیة كافیة لدى التالمیذ وتدنّ %25بـ"ال" فبلغت (

  .مقارنة بالمؤسسات أخرىالمستوى العلمي 

  :09جدول رقم 

تها في تنمیة الثروة خاص بتحفیز األستاذ للتالمیذ على المطالعة ویشعرهم بمدى أهمیّ 

  غویة:اللّ 

  النسبة في الدائرة  النسبة المئویة  التكرار  اختیارات

  °162 %45  09  نعم

  °90  %25  05  ال

  °108  %30  06  أحیانا

  °360  %100  20  المجموع

  )09جدول ھذه الّدراسة (سؤال مصدر 

      

  

  

45%

25%

30%

النسبة في الدائرة

نعم

ال

أحیانا

توّضح الدائرة النسبیة مدى األساتذة الذین یقومون بتحفیز التالمیذ على المطالعة 

  .غویةتها في تنمیة الثروة اللّ وتشعرهم بمدى أهمیّ 
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من خالل الجدول أعاله نالحظ أّن أغلبیة أفراد العّینة الذین أجابوا بــ "نعم" وقاموا 

غویة والتي التالمیذ على المطالعة ویشعرونهم بمدى أهمیتها في تنمیة الثروة اللّ بتحفیز 

حیانا" أ"ندرجت إجاباتهم ضمن انة ) من أفراد العیّ %30كما أّن ( ،%)45بنسبة قدرت (

في حین بلغت  وهذه النسبة نجدها لیست بعیدة عن نسبة العّینة الذین أجابوا بـ" نعم"،

) وهي أقل من %25لم یحفزوا التالمیذ على المطالعة قدرت بـ (النسبة المئویة للذین 

  النسبتین األخرتین من خالل ذلك نجد النسب الثالثة لیست متباعدة فیما بینها.

ونستنتج مّما سبق أّن أغلبیة األساتذة الذین یحّفزون التالمیذ على المطالعة ألّنها 

وكونها  ،وهي الوسیلة النتقال المعرفة ،نواعها المختلفةالبوابة األولى لتلقي العلوم بأ

الطریقة الوحیدة والمساعدة للتلمیذ التي یمكن من خاللها أن یكتسب المعرفة بشكل 

ویرون  وتعمل أیضا على زیادة القدرة على تحلیل وربط األمور ببعضها بعض، متصل،

سب مهارات نواعها یكتأقراءة والمطالعة على بعض الكتب بالتلمیذ الذي یكثر من ال أنّ 

 ؛جدیدة هي القدرة على فهم بشكل أسرع والقدرة على النقاش والحوار في أي موضوع

من المفردات قد  خ في ذهنه مجموعةوتكون له طالقة في الكالم وفي نفس الوقت قد ترسّ 

خطاء غویة وتفكیره لیتفادى األیساعده في تنمیة ثروته اللّ  غوي وهذا ماینمي معجمه اللّ 

  فیها وتحسن نطقه للكلمات التي یصعب نطقها.الذي قد یقع 

  :10جدول رقم 

  :عاة للفروق الفردیة بین التالمیذریس المختارة فیها مراة التدّ خاص بمنهجیّ 

  النسبة في الدائرة  النسبة المئویة  التكرار  اختیارات

  °54 %15  03  نعم

  °180  %50  10  ال

  °126  %35  07  أحیانا

  °360  %100  20  المجموع

  )10جدول هذه الّدراسة (سؤال مصدر 



 السنة أولى ثانوي في شعبة اآلداب تالمیذ عندتجلیات األخطاء اإلمالئیة  يالفصل الثان

82 
 

  

  

  

  

ساتذة الذین ) فقط من األ%15( نالحظ من النتائج المتحصل علیها بأّن نسبة

 جاهدین على مراعاة الفروق الفردیة بین تالمیذهم في منهجیة التدریس المختارة، یعملون

بینما ترتفع النسبة المئویة بأّن ُجّل األساتذة یقومون بذلك وبالتالي قدرت نسبتهم بـ 

"أحیانا" أّنهم أثناء  من األساتذة الذین أجابوا بـ )%35في حین بلغت نسبة ( )،50%(

  المنهجیة المختارة یقومون بمراعاة الفروق الفردیة بین التالمیذ.   

مّما یعني أّن لألستاذ دوًرا كبیًرا جد�ا في منهجیة التدریس المختارة على مراعاة 

الي یمكن االستنتاج یتوجب على المعّلم أن یتعامل مع الفروق الفردیة إّال القّلة قلیلة وبالتّ 

ة لها ذاتیتها وكیانها ة مستقلّ ل شخصیّ تلمیذ یشكّ  كلّ  میذه على أساس فردیة المتعّلم وأنّ تال

  ما وسع المعّلم الجهد وما سمحت له اإلمكانیات.

  

  

  

  

15%

50%

35%

النسبة في الدائرة 

نعم 

ال

أحیانا

  .ة التدریس المختارة فیها مراعاة للفروق الفردیة بین التالمیذل منهجیّ دائرة نسبیة تمثّ 
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  :11جدول رقم 

  :إلقاء الّدرس التي تساعد على تنمیة تفكیر التالمیذ وتفادیهم للخطأخاص بطریقة 

  النسبة في الدائرة  النسبة المئویة  التكرار  اختیارات

  °306 %85  17  نعم

  /  /  /  ال

  °54  %15  03  أحیانا

  °360  %100  20  المجموع

  )11مصدر جدول هذه الّدراسة (سؤال 

  

  

  

لقاء الدرس التي إساتذة والمتمثل في "هل طریقة على األ 11بعد طرح السؤال رقم  

" حیث نالحظ ُجّل إجاباتهم ؟ تتبعها تساعدك على تنمیة تفكیر التالمیذ وتفادیهم للخطأ

) بینما نسبة الذین أجابوا بـ %85وقدرت بالنسبة المئویة ( تندرج ضمن الخانة "نعم"

  .)%15"أحیانا" جاءت نسبتهم بـ(

قة في إلقاء الّدرس ووسائلها المساعدة تفتح آفاًقا جدیدة أمام الطری وبهذا نستنتج أنّ 

  المتعّلم وتسمح له بتفادي األخطاء بشتى أنواعها.

  

85%

0%
15%

النسبة في الدائرة

نعم

ال

أحیانا

دائرة نسبیة توّضح طریقة إلقاء الّدرس التي تساعد على تنمّیة تفكیر التالمیذ 
  وتفادیھم من الخطأ
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  :12جدول رقم 

  خاص بمنهجیة الّدرس المتبعة التي تتناسب مع عدد الطالب في الصف:

  النسبة في الدائرة  النسبة المئویة  التكرار  اختیارات

  °18 %5  01  نعم

  °270  75%  15  ال

  °72  20%  04  أحیانا

  °360  %100  20  المجموع

  )12مصدر جدول هذه الّدراسة (سؤال 

  

  

ل علیها في الجدول والشكل أعاله نسبة مئویة مقدرة بـ تبّین لنا النتائج المتحصّ 

ب منهجیة الّدرس المتبعة ال تتناسب مع عدد الطالّ  األساتذة الذین أجابوا بأنّ ) من 75%(

أّما  في الصف كانت هي اإلجابة الغالبة ومرتفعة جد�ا عن باقي اإلجابات األخرى،

في حین نجد  )،%20"أحیانا" فكانت عند عدد قلیل من األساتذة والتي بلغت ( اإلجابة بـ

  نسبة ضعیفة مقارنة لها بالنسب السابقة. وهي %)5"نعم" قدرت بـ( نسبة

ریس في المؤسسات المشكلة األكبر التي تعاني منها عملیة التدّ  نستنتج مّما سبق أنّ 

وهذه الّظاهرة ال تتناسب  ،رة عدد التالمیذ في القسم الواحدالتربویة في بالدنا هي ظاهرة كث

حیث إّن األستاذ ال یستطیع اتذة مع المنهجیة المقّررة للدروس المتبعة من طرف األس

5%

75%

20%

النسبة المئویة في الدائرة 

نعم

ال

أحیانا

  ف ب في الصّ بعة التي تتناسب مع عدد الطالّ ل منهجیة الّدرس المتّ دائرة نسبیة تمثّ 
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صّرح به أغلبهم بعد  وهذا ما ،ة التالمیذلى كافّ یصال األهداف المرجوة من الّدرس إا

  مالحظتنا للجدول كما ذكرنا سابًقا.

  :13جدول رقم 

  خاص باستخدام طرق مباشرة في تصحیح األخطاء اإلمالئیة التي یقع فیها التالمیذ:

  النسبة في الدائرة  المئویةالنسبة   التكرار  اختیارات

  °288 %80  16  نعم

  /  /  /  ال

  72°  20%  04  أحیانا

  °360  %100  20  المجموع

  ) 13مصدر جدول هذه الّدراسة (سؤال

  

    

غة العربیة في الثانویة من األساتذة اللّ  (80%)نسبة  یوّضح في الجدول أعاله أنّ 

یستخدمون طرق مباشرة في تصحیح األخطاء اإلمالئیة التي یقع فیها التالمیذ وجاءت 

من األساتذة یستخدمون "أحیانا" طرًقا مباشرة في  (20%)بینما نسبة  النسبة مرتفعة جد�ا،

  معدومة تماما.أّما اإلجابة بـ "ال" كانت  ،اإلمالئیة تصحیحهم لألخطاء

یذهب إلى تصحیح تعبیر التلمیذ  أّن األستاذ ها الحظناوعلیه یمكن أن نستخلص ممّ 

مع مراعاة األخطاء التي وقع فیها وٕاشراك التلمیذ في تصحیح خطئه بقدر اإلمكان 

80%

0%
20%

النسبة في الدائرة 

نعم 

ال

أحیانا

  ح استخدام طرق مباشرة في تصحیح األخطاء اإلمالئیة التي یقع فیها التالمیذدائرة توضّ 
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ثم یقوم  وٕاصالح األخطاء في الكتابة والعبارات واألفكار غیر متراكبة مع بعضها بعض،

العاّمة في دفتره الخاص ویرشد إلى تصویبها، وبعد ذلك یفتح األستاذ  بتسجیل األخطاء

حیث یرسم جدوًال  تحدید المشكلة ومناقشة حّلها، باب الحوار بینه وبین التالمیذ إذ یتمّ 

 مالئي،إ صرفي، على السبورة لمعالجة هذه األخطاء بحسب نوع الخطأ سواء نحوي،

  أو داللي. تعبیري،

  :14 جدول رقم

  ي األخطاء اإلمالئیة بین التالمیذ:ظاهرة تفشّ  برأي األستاذ في سبب خاص

  النسبة في الدائرة  النسبة المئویة  التكرار  اختیارات

  °90 %25  05  المتعّلم

  °144  %40  08  كثافة البرنامج

  °126  %35  07  مزیج بین الفصحى و العامّیة

  °360    %100  20  المجموع

  )14مصدر جدول هذه الدراسة (سؤال 

  

  

 مین،یوّضح الجدول والّشكل أعاله أسباب تفشي ظاهرة األخطاء اإلمالئیة بین المتعلّ 

ي األخطاء اإلمالئیة بین رجعون سبب تفشّ من األساتذة من یُ  (40%)حیث وجدنا نسبة 

مین وكذا المعّلمین یعانون كثیًرا ا یؤّكد على أّن المتعلّ إلى "كثافة البرنامج" ممّ  مینالمتعلّ 

25%

40%

35%

النسبة في الدائرة

المتعلم 

كثافة البرنامج

عامیةمزیج بین الفصحى وال

  خطاء اإلمالئیة بین التالمیذي األسبب ظاهرة تفشّ  رأي األساتذة فيل دائرة نسبیة تمثّ 
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ذلك أّنهم الحظوا أّن كثافة كبیرة من المحتوى الّدراسي ال یخدم حاجات التعلیمیة  منه،

 ه غیر مناسب لمستواهم التعلیمي،ألنّ  مه،لى عقبة في طریق تعلّ إیؤدیه  للمتعّلم، هذا ما

سبب ظاهرة تفشي األخطاء اإلمالئیة بین المتعلمین  ت نسبة الذین یرون أنّ في حین بلغ

بینما الذین أجابوا بأّنها "المزیج بین الفصحى و العامیة"  (25%)تعود على المتعّلم بــ 

  كثافة البرنامج".ل هي نسبة قریبة " (35%)بنسبة مئویة قد قدرت بــ 

اء اإلمالئیة بكثرة اهرة تفشي األخطوعلیه یمكن أن نستخلص مّما الحظناه أّن ظ

لدى  امخیفً  احیث أصبحت ظاهرة بارزة وهي في نفس الوقت تشّكل حاجزً  ،لدى التالمیذ

، و علیه وجب علینا د المستقبل العلمي للتالمیذاألولیاء واألساتذة على حّد سواء ألّنها تهدّ 

وذلك بهدف  ،هذه الّظاهرةي لالستفسار عن األسباب الحقیقیة التي أّدت إلى وجود التحرّ 

معالجة هذه األسباب والحّد منها وعند استقصاء األسباب وذلك بمسألة عدد من األساتذة 

  قد ظهرت لنا نتائج الّسالفة ذكر.

  :15جدول رقم 

الّصرفیة و واحترام مستویاتها الّصوتیة العربیة الفصحى لّلغة خاص بتوظیف األستاذ 

  یسه:الّنحویة والّداللیة أثناء تدر و 

  النسبة في الدائرة  النسبة المئویة  التكرار  اختیارات

  270° %75  15  نعم

  /  /  /  ال

  °90 %25  05  أحیانا

  °360  %100  20  المجموع

  )15مصدر جدول هذه الّدراسة (سؤال 
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غة العربیة دون باستخدام اللّ من خالل الجدول أعاله نالحظ أّن أغلبیة األساتذة یتقیّ 

والّصرفیة والّنحویة والّداللیة) أثناء تدریسهم حیث  الفصحى واحترام مستویاتها ( الّصوتیة،

ح لهم الفرصة أثناء الّتدریس من فهؤالء األساتذة الذین لم تسم ،(75%)بلغت نسبتهم 

 سانیات التعلیمیة،تكویًنا في مجال الّصوتیات واللّ  او العربیة ذلك أّنهم لم یتلقّ  غةتقان اللّ إ

یة ومهارات الّتدریس الّناجعة وقد یؤّثر سلبا على غو التي تمّكنهم من إلمام بالجوانب اللّ 

بینما الذین أجابوا  ،نة معدومة تمامامسار العملّیة التعلیمّیة والتي كانت نسبة هذه العیّ 

( الصوتیة والصرفیة  غة العربیة الفصحى واحترام مستویاتهاتوظیف اللّ  هم یتقنونبأنّ 

ا الجواب أمّ  )،%25رت النسبة بـ (" والتي قدّ  اأحیانً  "أثناء تدریسهم  والنحویة والداللیة )

ومن هنا نستنتج أّن أساتذة السنة  "ال" فال یوجد عند األساتذة حیث كانت النسبة معدومة،بــ

  عربیة الفصحى بمستویاتها األربعة.الغة األولى ثانوي یستعملون اللّ 

  )16سؤال (  خطأ اإلمالئي الذي یقع فیه التالمیذ:ال في أهم آراء األساتذة -

  :راء المشتركةبعض اآل نذكر
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0%
25%

النسبة في الدائرة

نعم

ال

أحیانا

العربیة الفصحى واحترام مستویاتها الّصوتیة  لّلغة دائرة نسبیة تمثل توظیف األستاذ

 الّصرفیة الّنحویة الّداللیة أثناء دراسته.
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  ّما لمشكل الّنظر أو لعدم احترام إالتالمیذ في األخطاء اإلمالئیة  كثیرا ما یقع

یقع الخطأ على الهمزة  القواعد الّنحویة أو تشابه بعض الحروف في الّنطق وكثیًرا ما

 أو التاء المفتوحة المربوطة.

   المتعّلم وواضعي المنهج الّتربوي مّما أّدى هناك استسهال للمادة من طرف المعّلم و

 إلى هذا الضعف الشامل لجمیع روافد المادة وال بد من إعادة النظر.

   ّستیاء واألسف على أّمة القرآن كیف أصبحت بعیدة غة العربیة باالشعور أستاذ الل

عامّیة ال بین كل البعد عن شغف قراءة القرآن وتالوته وحفظه لتستسلم لمزیج

 .فصحىالو 

  ،وعلى عدم ممارسة  وقوع التالمیذ في الخطأ اإلمالئي یدّل على ضعف المستوى

 تلمیذ في مرحلة الّتعلیم الثانوي.لویعتبر هذا عیًبا وصورة مشینة ل الّلغة العربیة،

  ألّننا نالحظ أّن مثل  ة لمن لبسها على العموم،خطاء اإلمالئیة عند التالمیذ كارثاأل

كما أّن التلمیذ ال یسعى جاهًدا  ،یكثر عند شعبة اآلداب طاء،هذا الّنوع من األخ

توجیه مرور الكرام وكأّن اله فإّنه كثیًرا یّمر على وجّ  نْ وإ وحتى  ،لتفادي هذه األخطاء

 الخطأ ُطبع فیه.

   ّالزمن ال یكفي درس وتطبیق. نقص تطبیقات الخاصة بالّدرس ألن 

   ّاّصة كتابة الهمزة هم القوانین الكتابیة وخغة لفدائًما على مراجعة قواعد اللّ  الحث

  ..).ا. –أ  - ض –(ظ  و الظاء ادوالضّ 

مشاكل العویصة التي من شأنها الوقوع التالمیذ في الخطأ یعّد بحّق مشكلة من إّن 

ندما توجد هذه المشكلة في صفوف وخاصة ع ،أن تحّط من مستوى التعلیم في بالدنا

أن نعید تعلیمهم من جدید، ذلك أّن اللغة ترّسخت والبّد إذ لیس من الّسهل  طلبة الثانوي،

فالخطأ في هذه المرحلة یعّد عیًبا وتقصیًرا من  .من تجاوز تعلیم الكتابة أو اإلمالء

  الطالب واألستاذ على حد سواء.
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ومن أسباب الوقوع في الخطأ اإلمالئي عدم القراءة والمطالعة فكیف ستنهض األّمة 

  أساس الّتكوین جیل مثّقف وواعي. من دون القراءة ألنّ 

 فضیلة وأساس تعّلم الّلغة العربیة الحّقةالعلم و الّن القرآن الكریم هو مصدر إوعلیه 

تقان العربیة الفصحى ومع ما نالحظه من أخطاء إلذلك فأّمة اإلسالم هي األولى ب

ذا دلیل على هجر القرآن الكریم اإلمالئیة لدى التالمیذ فإّن هذا أمر مؤسف جّدا ألّن ه

عن قراءته. وبإمكاننا أن نشیر إلى األسباب التي أدت إلى شیوع مثل هذه األخطاء والبعد 

وذلك بتحسین مستواهم عن  ،من هذا الخطأ أّن التالمیذ لیست لدیهم اإلرادة الكافیة للحدّ 

ألّنهم هم  ،ةبصفة خاصّ  إلى أولیاء التالمیذ یرجع السببومن هنا  طریق القراءة والتثّقف،

كما  ،ا لهذه الدرجةا وصلو المسؤولون عن أبنائهم فلو وّجهوهم إلى القراءة منذ الطفولة لمّ 

لكن لألسف نجد حتى المعّلمین یستسهلون  ،في الحّد من هذه الّظاهرة اكبیرً  ادورً أّن للمعّلم 

هذا األمر ویتمادون في الخطأ المتمثل في حشد التالمیذ بما قّرر علیهم، وهدفهم الوحید 

وهم واضعي  ،كتراث لما یقع فیه التالمیذ من األخطاءر وعدم االهو إنهاء هذا المقرّ 

ص وقت لعرض هذه المنهج الّتربوي الذین ال یراعون هذا النقص في التالمیذ لتخص

  المشكلة وعالجها من طرف األساتذة.

لهذا یجب إعادة النظر  وعلیه فإّن الخطأ متأّصل من الجذور في األّمة العربیة ككلّ 

  في حال أّمة القرآن التي لم یبق لها منه إّال االسم.

كما أّن لعدم مراجعة قواعد الّلغة والعمل بها دوًرا هاًما في الوقوع في الخطأ 

الئي، وهذا ما ال یتوّجه إلیه التالمیذ وال یهتم به األولیاء ولهذا یجب الحّد من هذه اإلم

، فیجب على ولیاء التالمیذمن واضعي المنهج الّتربوي وصوًال إلى أ ابدءً  اهرة وذلكالظّ 

 المسّیرین تخصیص وقت من البرنامج لدراسة قواعد الّلغة وتطبیقها ووضع الحصص

على األولیاء مساعدة أبنائهم و  یح األخطاء وشرحها بعد المناقشةحتصللكتابة التعبیر و 

إضافة  ،مراجعة القواعد في البیتو  ،ةمتابعة المستمرّ العلى تجاوز هذه المشكلة وذلك ب

  إلى المطالعة والعودة إلى القرآن الكریم.
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(سؤال  الحلول المقترحة من أجل الّتقلیل من وجود األخطاء اإلمالئیة في نظر األساتذة:

17(  

  ّواستعمال الّلغة العربیة الفصحى في مختلف المواد  ،ةكثرة المطالعة واالهتمام بالماد

 واالستفادة من األخطاء المصّححة من طرف األستاذ. 

 .تخصیص حّصة لمعالجة األخطاء اإلمالئیة 

 .اإلكثار من القراءة وخاّصة قراءة النصوص القرآنیة 

  ّبتعاد عن الكتب ة من الكتب المصدریة واالالتالمیذ على المطالعة خاصّ  حث

 .( غرضها تجاري فقط) الّتجاریة

 .التعامل بالّلغة العربیة داخل وخارج القسم للتعّود على ممارستها 

 .المطالعة واالستفادة من األخطاء التي یصّححها األساتذة 

  ّالعة ته بضرورة االهتمام بالّلغة العربیة وتوجیهه إلى المطتحفیز الطالب وتوعی

 الفّعالة بكثرة وقراءة القرآن وحفظه.

  ّة الّلغة العربیة وتحبیبها إلیه بطریقة أو بأخرى وتحفیزه على توعیة الطالب بأهمی

ص القرآني لتقویم لسانه واألمر یبدو صعًبا ألستاذ المرحلة دراج النّ إالمطالعة وضرورة 

 األوان قد فات. الثانویة فتعتقد أنّ 

  ة الفصحى...الخغة العربیّ االهتمام أكثر بنطق اللّ كثرة المطالعة و.  

یّتضح لنا من خالل هذه الحلول المقترحة التي قّدمت من طرف األساتذة الّلغة ف

یث حن في اآلراء، ید األخطاء اإلمالئیة نجدهم مشتركالعربیة من أجل التقلیل من وجو 

ویجب على التالمیذ  ة،بالمادّ االهتمام و  اإلكثار من المطالعة والقراءة :كانت استجابتهم

غة العربیة الفصحى داخل وخارج المؤسسة واالستفادة من األخطاء التي یقوم م باللّ التكلّ 

واالستمرار في قراءة القرآن الكریم وحفظه لتقویم لسانه لتفادي  األستاذ بتصحیحها لهم،

  األخطاء.
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إذن التصحیح یبدأ من  ح أخطائه والقائمون علیها یرتكبونها،كیف للتلمیذ أن یصحّ ف

ج إلى التلمیذ والتعدیل یمّر على األستاذ (علیه تحّري الّلغة السلیمة أثناء الوزارة ثم یتدرّ 

توجیه التلمیذ ، مالئیةكراریس التالمیذ وما تحویه من أخطاء اإلبالنطق والكتابة) والعنایة 

تصحیح أخطائه عنایة التلمیذ وحرصه على و  وتحسیسه بضرورة التغییر إلى األحسن،

 والمطالعة لتدعیم الّذاكرة البصریة.

  لقد أظهر تحلیل االستبانة على النتائج اآلتیة:

 .تركیز األساتذة على استخدام طرق مباشرة في تصحیح األخطاء اإلمالئیة 

 .أغلبیة األساتذة یرجعون إخفاق التالمیذ في كتابة الصحیحة إلى كثافة البرنامج 

 غة العربیة.األنشطة التربویة و الثقافیة التي تخدم اللّ  انعدام 

  تعبیرات كتابیة من خاللها تكلیف التالمیذ بأعمال تطبیقیة و مساهمة األساتذة في

 یستطیع التلمیذ أن یكشف خطئه.

  ّماكن سواء األ غة العربیة في كلّ توجیه األساتذة تالمیذهم إلى االعتماد على الل

 ا.داخل المؤسسة أو خارجه

 التعلیمیة.ر شرًطا أساسًیا في نجاح العملیة ساتذة على الخبرة التي تعتبتركیز األ 

 حو.ساتذة بأّن التالمیذ یعانون من صعوبة في فهم دروس قواعد النّ إقرار األ 

  .ا: تحدید األخطاء وصفها وتصنیفهاثالثً 

في ثانویة طولقة المتعّلقة خطاء طلبة الّلغة العربیة األلدراسة وتحلیل وصف المدّونة:  -1

نواعها وأسبابها، ولذلك استوجب األمر إحضار مجموعة أبكتابة التعبیر والكشف عن 

من مدّونة مكتوبة من إعداد التالمیذ لیتّم التطبیق علیها، فوقع اختیاري على قسمین 

وراق التي أنجزت في من شعبة اآلداب، ولما كان من الصعب اإلّطالع على كل األ

ا لیستقّر ا عشوائیً وراق اختیارً إلى اختیار عّینة من األ سسة وتحلیلها، عمدناالمؤ 

 .ورقة 74اختیاري على عّینة مكّونة تقریبا من 
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  ونسبتها المئویة: مالئیةخطاء اإلتصنیف وٕاحصاء األ -2

  :بها المئویةسمالئیة ونخطاء اإلح تكرارات األیوضّ  :01جدول رقم  

  

  

  

  

  

  

 النسبة المئویة

  

  التكرار

 

مالئیة المرتكبة من طرف اإلأنواع األخطاء 

 التالمیذ

رقم األخطاء 

تنازلیا حسب 

 تكرارها

 01 الخطأ في همزة الوصل والقطع 138 %21.87

 02 الخطأ في رسم الهمزة 98 %15.53

 03 الخطأ في رسم التاء 94 %14.89

 04 حذف حرف وزیادته 77 %12.20

 05 حذف نقط وزیادتها 57 %09.03

 06 الخطأ في الصوائت 55 %08.71

 07 شالةاإل 38 %06.02

 08 خرآبدال حرف بحرف إالخطأ في  37 %05.86

 09 سیة والقمریةشمالخطأ في ال 19 %03.01

 10 الخطأ في كتابة الكلمة 18 %02.85

 مالئیة والنسبة المئویةخطاء اإلمجموع تكرارات األ 631 100%
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  أعاله:شرح الجدول 

رت نسبة الخطأ في همزة الوصل والقطع بـ الوصل والقطع: قدّ  تيفي همز  الخطأ

  مالئیة.خطاء اإلمن مجموع األ %)21.87(

  :01جدول رقم 

  في همزة الوصل والقطع: أح الخطضّ یو 

  النسبة المئویة  التكرار  والقطعالخطأ في همزة الوصل 

 %50.72  70  الخطأ في همزة الوصل

 %49.27  68  الخطأ في همزة القطع

  %100  138  المجموع

22%

15%

15%12%

9%

9%

6% 6%

3% 3%

النسبة في الدائرة

الخطأ في ھمزة الوصل والقطع

الخطأ في رسم الھمزة

الخطأ في رسم التاء

حذف حرف وزیادتھ

حذف نقط وزیادتھا

الخطأ في الصوائت

اإلشالة

الخطأ في إبدال حرف بحرف آخر

الخطأ في الشمسیة والقمریة

الخطأ في كتابة الكلمة

 ح مجموع تكرارات األخطاء اإلمالئیة المرتكبة من طرف التالمیذة توضّ رة نسبیّ ائد



 السنة أولى ثانوي في شعبة اآلداب تالمیذ عندتجلیات األخطاء اإلمالئیة  يالفصل الثان

95 
 

خطاء أمن مجموع  )%50.72خطاء التالمیذ في همزة الوصل (أبلغت نسبة 

  مثلة ذلك:أهمزتي الوصل والقطع ومن 

  وصف الخطأ  لصوابا  الخطأ

  .همال كتابة همزة الوصلإ -  اهللا التوفیق وادعو -  اهللا التوفیق ودعو -

 اجتماع مصدر للفعل -  االجتماعیة -  جتماعیةاإل -

ة  الخماسي والهمز  اجتمع

صلیة لتسهیل أفیه لیست 

  بالساكن. النطق

  

  ظاهرة نتشارإن إ -

  مباالةالال

ظاهرة           انتشارن إ -

  مباالةالال

انتشار مصدر للفعل انتشر  -

لیست                                               فیهالخماسي والهمزة 

  .قطع بل وصل

                

) من مجموع %49.27خطاء التالمیذ في همزة القطع بـ (أرت نسبة في حین قدّ 

 :اء همزتي الوصل والقطع ومثال ذلكخطأ

  وصف الخطأ  الصواب  الخطأ

  الى -

  

   النه-

  

   اذا -

  لى إ -

  

  ألنه -

  

  ذا  إ -

  

  

  همال كتابة همزة القطعإ -

 یز بینیالتالمیذ ال یمكنهم التم نّ أمثلة التي قدمت یمكن القول باأل ومن خالل هذه

خها في و ورس فهًما صحیًحا لى عدم فهم التالمیذ القاعدةإوهذا راجع  ،همزة الوصل والقطع

ثناء تواصله أغة العربیة الفصحى م التلمیذ باللّ تكلّ عدم  إلى ذلك یكون سبب وقد ،الذهن
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همزة الوصل بین  وهذا ما قد یؤدیه في الوقوع في الخطأ ،دارةفراد اإلأمع زمالئه و 

  والقطع.

  :02جدول 

  ح الخطأ في رسم الهمزة:یوضّ 

من مجموع  %)15.53بـ ( همزةرسم الفي  رت نسبة الخطأقدّ رسم الهمزة: في  الخطأ

  مالئیة.خطاء اإلاأل

  النسبة المئویة  التكرار  رسم الهمزةالخطأ في 

 %50  49  لفالخطأ في رسم الهمزة على األ 

  %23.46  23  نبرةالالخطأ في رسم الهمزة على 

  %26.53  26  الخطأ في رسم الهمزة على الواو

  %100  98  المجموع

مین في رسم ا بین المتعلّ خطاء ارتكابً كثر األأمامنا نسبة أح الجدول الذي یوضّ 

  :ل ذلكاخطاء رسم الهمزة مثأ) من مجموع %50بلغت نسبتها بـ ( ذإ لفعلى األالهمزة 

  وصف الخطأ  الصواب  الخطأ

تحفیز الوالدین  یشئلم  -

  .الدهمأو 

رسم الهمزة على الیاء،  -      یشألم  -

  .فلرسم على األتن أوالوجه 

) من %23.46بینما قدرت النسبة المئویة للخطأ في رسم الهمزة على النبرة بـ (

  مجموع األخطاء رسم الهمزة على سبیل المثال:

  وصف الخطأ  الصواب  الخطأ

هتمام الوالدین ادم ع -

  .همأبنأبدراسة 

هتمام الوالدین إعدم  -

       بنائهمأبدراسة 

لف، رسم الهمزة على األ -

رسم على تن أوالوجه 

  .لنبرةا
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) من %26.53(مین في رسم الهمزة على الواو قدرت بــ خطاء المتعلّ أا نسبة مّ أ

  خطاء رسم الهمزة ومثال ذلك:أمجموع 

  وصف الخطأ  الصواب  الخطأ

أصبح معظم األساتذة ال  -

 یتعاملون بسلوك حسن

إلى عدم  ما یأديوهذا 

  إهتمام التلمیذ للمادة.

 ،رسم الهمزة على األلف -  یؤدي ما -

رسم على ت والوجه أنّ 

  .الواو

والمدرسین                                المسأولینأّما   -

  عدم مراقبتهم لحضور التلمیذ.

رسم الهمزة على األلف،  -  المسؤولین  -

  رسم على الواو.ت والوجه أنّ 

یة لهم درامعظم التالمیذ ال  نّ أضح لنا لة التي قمنا بتقدیمها یتّ مثمن خالل هذه األ 

  بقاعدة كتابة الهمزة بأنواعها.

  :03جدول 

  ن الخطأ في رسم التاء:یبیّ 

  ). %14.89خطاء االمالئیة بـ (رت نسبتها المئویة من مجموع األقدّ  :الخطأ في رسم التاء

  النسبة المئویة  التكرار  الخطأ في رسم التاء

  %58.51  55  مربوطةالالخطأ في رسم التاء 

  %41.48  39  الخطأ في رسم التاء المفتوحة

  %100  94  المجموع

المیذ جاءت تّ الاء المربوطة لدى ن الخطأ في رسم التّ أحصائیات الجدول إ تظهر

المیذ في رسم ثناء مقارنتها بأخطاء التّ أا ة جد� ) وهي مرتفع%58.51نسبتها المئویة بـ (

  مة على ذلك:مثلة المقدّ األومن  ).%41.48( مئویة بـ اء المفتوحة والتي بلغت نسبةالتّ 
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  :المربوطةفي رسم التاء  أالخط -1

  وصف الخطأ  الصواب  الخطأ

  مجتمعنا الیوم یعاني  نّ إ -

  .الالمباالتوهي كثرة  

  الالمباالة -

بدال التاء إ  -

المربوطة بالتاء 

  المفتوحة

یتعاملون ساتذة ال معظم األ

لى إوهذا ما یؤدي بسلوك حسن 

  .التلمیذ للمادة مراعات عدم

                                         مراعاة -

  الخطأ في رسم التاء المفتوحة: -2

  وصف الخطأ  الصواب  الخطأ

  إّن التهاون في الدراسة -

 اهتماماةیعود إلى عدم   

  بالمراجعة.

  

إبدال التاء المفتوحة بتاء   -  .اهتمامات  -

  المربوطة.

زون بین التاء نالحظ من خالل األمثلة المعطاة أّن معظم التالمیذ ال یمیّ  وعلیه

المربوطة والتاء المفتوحة، وسبب هذه األخطاء التي یقعون فیها هو عدم معرفتهم للقاعدة 

  معرفة صحیحة وجهلهم لها.

  

  

  

  

  :04رقم جدول 
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  یبّین الخطأ في حذف حرف و زیادته:

) من مجموع %12.20بلغت النسبة المئویة ( الخطأ في حذف الحرف وزیادته حیث

  األخطاء اإلمالئیة.

  النسبة المئویة  التكرار  الخطأ في حذف حرف وزیادته

  %74.02  57  الخطأ في حذف الحرف

  %25.97  20  الخطأ في زیادة الحرف

  %100  77  المجموع

وزیادته تبّین لنا النتائج المتحّصل علیها في الجدول أّن الخطأ في حذف حرف 

)، أّما نسبة %74.02( حیث بلغت نسبة المئویة المقدرة بالنسبة للخطأ في حذف حرف بــ

حیث نجد أّن النسبة المئویة للخطأ في  )،%25.97الخطأ في زیادة الحرف التي قّدرت بــ(

  حذف حرف مرتفعة جد�ا بمقارنتها مع زیادة الحرف فهي متباعدة كثیًرا، ومن أمثلة ذلك:

  في حذف حرف:الخطأ   -1

  وصف الخطأ  الصواب  الخطأ

 حذف حرف التاء من -  االهتمامهذا  -  .االهمامهذا  -

  .الكلمة

حذف حرف همزة وصل   -    .الرسول عن الكسل نهانا -      .الكسل الرسول عن نهان -

                   من الكلمة.

  

  

 

  الخطأ في زیادة الحرف: -2
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  وصف الخطأ  الصواب  الخطأ

              .هللالحمد  -             .لللهالحمد  -

                 .التلمیذ أخالقمن  -           .التلمیذ األخالقمن  -  .زیادة حرف في الكلمة -

  .انتقلتثم  -  .اانتقلتثم  -

ومن هذه األمثلة المقّدمة یّتضح لنا أّن التالمیذ معظمهم یحذفون حرف من الكلمة 

تركیز التلمیذ أثناء الكتابة قد یكون حضوره وهذا السبب یعود إلى عدم أو یقومون بزیادته، 

حضور جسدي ال عقلي، والسرعة في الكتابة قد توقعه في الخطأ ویصیب الكلمة ویحدث 

  خلل في المعنى.

  :05 رقمجدول 

  زیادتها:ح الخطأ في حذف النقط و یوضّ 

) من مجموع األخطاء %09.03( رت نسبة الخطأ في حذف النقط وزیادتها بـوقدّ 

  اإلمالئیة:

  النسبة المئویة  التكرار  الخطأ في حذف النقط وزیادتها  

  %57.89  33  الخطأ في حذف النقط 

  %42.10  24  الخطأ في زیادة النقط   

  %100  57  المجموع 

) التي یقع فیها %57.89الخطأ في حذف النقط وبلغت النسبة المئویة فیها بـ (

  مثلة ذلك:أالعدید من التالمیذ ومن 

  وصف الخطأ  الصواب  الخطأ

لقد أصبحت مدارسنا  -

 فبها تسنفحل النربویة

  ظاهرة الالمباالة.

  .التربویة -

                    .تستفحل فیها -
حرف حذف النقط من  -

  الكلمة
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ولیاء على األ یحب -

  االهتمام.

  .یجب -

  

 ناجحههناك طرق  -

  هذه الظاهرة.  لنفادي

  .ناجحة -

  لتفادي. -

 أیخص الخط ) وهذا ما%42.10( خرى قد بلغت نسبة المئویةأونالحظ من جهة 

  وزیادة النقط ومثال ذلك: خطاء في حذففي زیادة النقط من مجموع األ

  الخطأ وصف  الصواب  الخطأ

 یسعي نأستاذ على األ -

لى اهتمام بدراسة التالمیذ إ

  وتحفیزهم للتجنب الكسل.

  .           یسعى -

  زیادة نقطتین في الحرف. -
مهتما بدراستي                                   يبقأس -

  واجتهد.

  .بقىأس -

على المسؤولین تولي  -

  المشددة. الرغایة

  

  المشددة. الرعایة -

التلمیذ یقوم بزیادة ونقصان النقط التي موجودة  نّ أن لنا مثلة سالفة الذكر یتبیّ ومن األ

واحد وهو عدم تركیز التلمیذ  يءلى شإلواحدة وقد یكون هذا السبب راجع في الكلمة ا

  وسرعته خالل الكتابة.

  

  

  

  :06جدول رقم 
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  في الصوائت: ألخطح ایوضّ 

 ،الطلیقة ة،نصوات اللیّ األ ة:في العربیة تسمیات عدّ  طلقت علیهاأقد  في الصوائت: أالخط

 .صوات المتحركةاأل الحركات الطلیقات، ة الصائتة،حروف العلّ  المصوتات، حروف المد،

 ف،لوهي األ فكما، بعاد الحروف المد،أن أاعلم  « وقد جاء في وصف ابن حني لها:

 وهي الفتحة، ،فكذلك الحركات الثالث ،ثالثةالن هذه الحروف أما والواو فك والیاء،

  27.» الضمة ،الكسرة

  ویمكن تمثیلھا على الوجھ اآلتي: 

  

  

  الفتحة ـــ ــــَـ        األلف 

  الحركات القصیرة  الكسرة ـــــِـ ـــ          الیاء 

  الضمةـــُــــ           الواو 

  

  

  الفتحة الطویلة             األلف 

  الحركات الطویلة   الكسرة الطویلة            الیاء 

  الصمة الطویلة           الواو 

  

خطاء ) من مجموع األ%08.71 في الصوائت نسبة قدرت بـ ( أنالحظ الخط

  تي:لینا الجدول اآلإ مالئیة و اإل

  

  

                                                           

  .346،347، ص2002، 1علم الّلسانیات الحدیثة، دار صفاء، عّمان، األردن، ط : عبد القادر عبد الجلیل،27 
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  النسبة المئویة  التكرار  الخطأ في الصوائت

  %27.27  15  الخطأ في قصر الصوائت الطویلة

  %72.72  40  صوائت قصیرةطالة إالخطأ 

  %100  55  المجموع

كثر أبلغت ، في الصوائت أنسبة الخطنرى أّن مامنا أمن خالل هذا الجدول الذي 

طالة إفي  أ) وهي تخص الخط%72.72ا بین معظم التالمیذ كانت بـ (نسبة انتشارً 

المئویة رت نسبتهم ون في قصر صوائت طویلة قد قدّ ئبینما الذین یخط صوائت قصیرة،

ا خطاء الصوائت ومن خالل مالحظتنا لهذه النسب نجدهأ) من مجموع %27.27(بــ

  مثلة ذلك:أمتباعدة فیما بینها بكثیر ومن 

  قصر في الصوائت الطویلة:  -1

  وصف الخطأ  الصواب  الخطأ

جّیدة.                 راجعت مراجعة -جیدة.                مرجعة رجعت -

اآلباء مرعاة عدم   -  تقصیر صائت طویل.

                        الدرسة.البنائهما ثناء 

عدم مراعاة اآلباء ألبنائهم  -

  الدراسة.أثناء 

  الخطأ في إطالة صوائت قصیرة. -2

  وصف الخطأ  الصواب  الخطأ

                   أصبحت. -  متهاون.                  اصبحتواقد  -

طالة صائت إ 

  قصیر.

  فیجب. -أن نستعمل  التكنولوجیا استعماال جیدا.                          فیجبو - 

علینا وعدم  انقالبوالتطور التكنولوجي الذي  -

  وجود.          

  انقلب علینا. -

  قد یرجع وقوع التالمیذ لهذه األخطاء إلى:
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 .صعوبة التلمیذ في تمییزه للحركات الطویلة والحركات القصیرة 

  العامیة داخل القسم. لهجةستاذ لألستخدام االى إ یعودوقد 

 النطق السلیم للحروف وح ضلقاء الدرس وعدم و إستاذ في ممكن سرعة األ

 والحركات.

  صوات المتقاربة.ز التلمیذ بین األیضا عدم تمییأقد یرجع 

  :07جدول رقم 

  یوّضح الخطأ في اإلشالة:

  من مجموع األخطاء اإلمالئیة.) %06.02حیث بلغ الخطأ في اإلشالة بنسبة (

  النسبة المئویة  التكرار  شالةالخطأ في اإل

  %52.63  20  الخطأ في الظاء

  %47.36  18  دالخطأ في الضا

  %100  38  المجموع

نسبة الرت ) بینما قدّ %52.63( شالة لدى التالمیذفي اإل أحیث بلغت نسبة الخط

شالة. ومن خطاء في اإلمجموع األ) من %47.36المئویة في الخلط في حرف الضاد بــ(

  أمثلة ذلك:

  اد والظاء والعكس:في الخلط بین الصّ  أخط  -1

  وصف الخطأ  لصواب  الخطأ

    .الالمباالة ظاهرة -  .الالمباالت اهرتض صبحتأ -

           .مواعیظ -  وتفصیل. مواعیضفیها  -  .بدال الظاء بالضادإ

  .ظالم -  .ضالمالعلم نور وجهل  -

  .بدال الظاء بالضادإ  .لحظات -جد  لحضاتالتراجع في الدراسة  -
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    .صعبة

         التكنولوجي.بان هذا التطور  ضنوا -

  

                           .ظنوا -

  إبدال الضاد بالظاء.  ضعیف. -  المستوى. ظعیف -

یقع فیها خطاء التي سباب هذه األأن نستنتج أ ولناها یمكنمثلة التي تناومن هذه األ

  التلمیذ قد تعود إلى:

 .عدم تدریب لسانه على النطق الصحیح 

 وعدم تدریب األذن على حسن اإلصغاء الجّید لمخارج األصوات.  

  : 08جدول رقم 

  :آخر دال حرف بحرفإبل الخطأ في یمثّ 

بـ  آخر دال حرف بحرفإبرت نسبة الخطأ في : قدّ آخر دال حرف بحرفإبفي  الخطأ

  مالئیة.خطاء اإلمجموع األمن  %)05.86(

  النسبة المئویة  التكرار  خرآبدال حرف بحرف إخطأ في 

  %40.54  15  و العكس  أ ابدال سین صادإفي  أالخط

  %32.43  12  دال الذال داالإب الخطأ في

  %27.02  10  اد ذاالضبدال الإفي  أالخط

  %100  37  المجموع

ین صادا والعكس بلغت نسبتها السّ بدال إفي  نسبة الخطأ نّ أمامنا أح الجدول یوض

بدال الذال داال، في إفي  ) من الخطأ%32.43نسبة (ثّم تأتي ) و %40.54المئویة بــ (

قل نسبة من النسبتین أوهي  )،%27.02اد ذاال بــ (ضبدال الإفي  رت نسبة الخطأحین قدّ 

  مثلة ذلك:أ ولى والثانیة ولكن لیس بكثیر ونأخذاأل
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  ین صادا والعكس:الخطأ في إبدال الس  -1

  وصف الخطأ  الصواب  الخطأ

الدراسة وهي عدم         التراجع  اببصأمن 

ضا متابعة رفاق أیاالهتمام بالمراجعة و 

كترونیة لجهزة اإلباأل والتعامل الصوء

  .دمانواإل

  .سبابأ -

                                     .السوء - 

إبدال السین صادا أو  -

  العكس.
ل التواسعلى التعامل بمواقع  -

  االجتماعي.

  .التواصل -

التالمیذ  اسحو نین أساتذة على األ -

  ویلبون حاجیات للجمیع.

  .ینصحوان أ -

  .مستلزمات -  الدراسیة. تمصتلزماوعدم توفیر  -

  الخطأ في ابدال الذال داال:  -2

  وصف الخطأ  الصواب  الخطأ

الالمباالة  صبحت ظاهرةأ هكدا -

  فة موجودة بكثرة.آفي مجتمعنا 

  .هكذا -

  .بدال الذال بالدالإ -
الدخیلة فكار األ دلكوسبب كل  -

بتعاد عن دیننا و االو على مجتمعنا 

  عاداتنا وتقالیدنا.

                            .ذلك -

  .التالمیذ -     .بالتالمیدنشاء مراكز تهتم إ -
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 الخطأ في إبدال الضاد ذاال:  -3

  وصف الخطأ  الصواب  الخطأ

  .مضیعة -  للوقت.  مذیعةیرون الدراسة  -

  .ذاالً  دبدال الضاإ -

العمل  فيوقتهم  یذیعوننهم أل -

  لجني المال واللهو طوال الوقت.

  .یضیعون -

نشاء  مكتبات من إلى إذافة باإل -

  زادهم اللغوي.

  .باإلضافة -

ى دّ أالسبب الذي  بتقدیمها أنّ  نامثلة التي قمّ خالل هذه النسب واألنستخلص من 

  :لىإاء یعود خطلى وقوع في مثل هذه األإالتالمیذ 

 راسي أي من دّ في طریقة التعلیم التي تلقاها التلمیذ منذ بدایة مشواره ال أالخط

 ن.لى حد اآلإبتدائي اال

 عیف ضهماله للتلمیذ الإ التالمیذ و ذ للفروق الفردیة بین ستاممكن عدم مراعاة اال

 مل في تحسین مستواه.ربما فقد األ

 اب التلمیذ للحروف المشابهة مثلعیلى عدم استإا هذا السبب ضیأد یرجع وق      

  لى نقص قدرته العقلیة.إذلك راجع و د)  ذ، ض، ظ،س،  ص، (

  :09 جدول رقم

  .مالئیة ككلّ خطاء اإل) من األ%03.01في "ال" الشمسیة و "ال" القمریة بــ ( أل الخطیمثّ 

  النسبة المئویة  التكرار  الخطأ في الشمسیة القمریة

  %68.42  13  الخطا في ال الشمسیة

  %31.57  06  ال القمریة الخطأ في

  %100  19  المجموع
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) أّن النسبة الكبرى التي وقع فیها التالمیذ من 27یظهر الجدول أعاله رقم (

ظ )، في حین نالح%68.42الشمسیة التي بلغت نسبتها بـ (األخطاء هي الخطأ في "ال" 

) من %31.57ون في "ال" القمریة وقّدرت نسبتهم بــ (ئأّن نسبة التالمیذ اآلخرین یخط

  مجموع الخطأ في "ال" الشمسیة والقمریة مثال ذلك:

  ل" الشمسیة:الخطأ في "ا  -1

  وصف الخطأ  الصواب  الخطأ

لى إعود ی لدراسةفي ا التراجع -

المستمرة.                   بالدروسعدم االهتمام 

    راسة.الدّ في  راجعالتّ -

          .روسبالدّ  - 

عالمة في عدم وضع  أخط

  .و التضعیفأة الشدّ 

دمان واإل الالمباالةن ظاهرة إ -

 التواصلبمواقع  التعاملعلى 

 اللعبكثار من واإل االجتماعي

         .الذاكرةلى مسح إیؤدون  ألنهم

  الّتعامل. -

  .واصلالتّ  -

     .عباللّ  - 

             .اكرةالذّ  - 

اهتمامها  عدم وجود مراكز تولي -

  .بالتالمیذ

  .المیذبالتّ  - 

                        الخطأ في "ال" القمریة:                   -2

  وصف الخطأ  الصواب  الخطأ

ن أیجب  فةاآلوللقضاء على هذه  -

 هلوالجّ  العلم نور ثالمّ الفي  برةالعّ خذ أن

ظالم.                                            

  .العبرة -

     .المثال -

                                              .الجهل -

في وضع عالمة  اخط -

التضعیف في غیر 

  موضعها.
  .بالحدیث -  .دیثبالحّ ونختم قولنا  -

ن في و ئغلب التالمیذ یخطأ نّ أابقة مثلة السّ هذه األ ن نستنتج من كلّ أوبإمكاننا 

بب هو جهل التلمیذ وقد یكون السّ  ،یما بینهمف كثر انتشاراً أكتابة "ال " الشمسیة وكانت 
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ز یمی" الشمسیة و "ال" القمریة ویجب على التالمیذ التّ ال"للقاعدة تماما وعدم التفرقة بین 

عكس الالم القمریة تنطق ال و ألف والّالم " الشمسیة هي التي تكتب ل"ا نّ أكما نعلم  ،بینها

ربیة وجمعوها النحاة في كلمة غة العولها حروف معروفة في اللّ هي التي تكتب وتنطق 

ا باقي الحروف هي حروف مّ أأي هذه حروف قمریة  "ف عقیمهضو  كَ جُ غ حَ بْ اُ "هي 

  للتفرقة بینهما.یة بهذه الحروف راویجب على التالمیذ الدّ . شمسیة

  : 10جدول رقم 

  في كتابة الكلمة: أن الخطیبیّ 

خطاء في كتابة الكلمة من مجموع األ أنسبة للخط) %02.85بلغت نسبتها بــ ( 

  مالئیة.اإل

  النسبة المئویة  التكرار  الخطأ في كتابة الكلمة

  %66.66  12  ن شاء اهللاإالخطأ في كتابة كلمة 

  %33.33  06  همنّ كتابة أل الخطأ في 

  %100  18  المجموع

ون في كتابة كلمة " إن ئ) أّن أغلبّیة التالمیذ یخط28م (نالحظ من خالل الجدول رق

ون في ئن بلغت النسبة المئویة للذین یخط)، في حی%66.66شاء اهللا " قّدرت نسبتهم بــ (

  الكلمة ومن أمثلة ذلك:) من مجموع الخطأ في كتابة %33.33هم " بــ (كتابة " ألنّ 

  الخطأ في كتابة "إن شاء اهللا": -1

  وصف الخطأ  الصواب  الخطأ

و وضع أو مسابقات ثقافیة أقامة رحالت إهو  والحلّ  -

الضحك والترفیه  الحصة فیه جو من من وقت قصیر

  ع وقات الربیأالنفسي في 

                                        .والسداد في الحیاة ندعو لهم بالنجاح نشاء اهللإ المشمسة و 

إن شاء  -

  اهللا.

وصل حرف 

في الكلمة 

والوجه هو 

  الفصل.
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  هم":الخطأ في كتابة " ألنّ  -2

  وصف الخطأ  الصواب  الخطأ

  فصل الحرف من الكلمة -ألّنهم.                       -  ال یبالون بالنجاح. ن همأل -

ون في كتابة ئلتالمیذ یخطالعدید من ا نّ أمثلة المعطاة ن من خالل النتائج واألیتبیّ 

وهذا قد یوقعه في  ،ةتحدث التلمیذ بالعامیّ  لى كثرةإن شاء اهللا " ویرجع السبب إكلمة " 

االهتمام بأخطاء التالمیذ  مه وعدسثناء تدریأة هجات العامیّ ستاذ اللّ و استخدام األأالخطأ 

  خارج كرسات وخارج القسم.

إلى هذه األخطاء اإلمالئیة، وجدنا التالمیذ ال یعیرون اهتماما كبیرا  وٕاضافة

  لعالمات الترقیم.

نظام من العالمات المكتوبة وهي جزء من اإلمالء، تساعد « وعالمات الترقیم هي: 

على فهم المقصود من الّنص المكتوب وٕادراكه بتحدید مواضع الوقف الطویل، والقصیر 

  28.»واالستفهام والّتعجب...

    هم عالمات الترقیم نذكر:أومن 

  رمزها  اسم العالمة

  ،  الفاصلة او الفصلة او الشولة

  ؛  الفاصلة المنقوطة

  .  و الوقفةأالنقطة 

  :  سیتانأالنقطتان الر 

  ؟  عالمة االستفهام

  !   و التعجبأنفعال و اإلأعالمة التأثر 

                                                           

  .41: بشیر إبریر، الشریف بوحشدان وآخرون، مفاهیم تعلیمیة بین التراث والدراسات اللسانیة الحدیثة، ص28 
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  ...  عالمة الحذف

  "     "  عالمتا التنصیص

  [         ]  و القوسانأ المعقوفتان

  (       )  و الهاللینأوسان الق

  „ „ „  عالمة المماثلة

  =  عالمة التتابع

  {        }  قواس المزهرةاأل

 خطاء الصرفیة ونسبتها المئویة:األتصنیف وٕاحصاء   -3

  : 01جدول 

 یوّضح األخطاء الّصرفیة.

  رقم الخطأ تنازلیا حسب تكراره
خطاء الصرفیة نواع األأ

  المرتكبة من طرف التالمیذ
  النسبة  التكرار

فراد والمثنى في اإل أخطلا  01

  والجمع

33  73.33%  

  %26.66  12  الخطأ في التذكیر والتأنیث  02

  %100  45  رفیة والنسب المئویةخطاء الصّ مجموع تكرارات األ
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  :01جدول رقم       

  الخطأ في اإلفراد والمثنى والجمع:ح یوضّ  

 فراد و المثنى والجمع بـالخطأ في اإلفراد والمثنى والجمع: قدرت نسبة الخطأ في اإل

  .) من مجموع االخطاء الصرفیة73.33%(

  النسبة المئویة  التكرار  فراد والمثنى والجمع خطأ في اإل

  %48.48  16  فراد في اإل الخطأ

  %06.06  02  الخطأ في المثنى 

  %45.45  15  الخطأ في الجمع 

  %100  33  المجموع

بــ   فراد بلغت قدرته نسبة الخطأ في اإل نّ أل علیها في الجدول ن النتائج المتحصّ تبیّ        

في حین نجد النسبة  )،%06.06نسبة الخطأ في المثنى بـ ( رتبینما قدّ  )،48.48%(

73%

27%

النسبة في الدائرة

الخطأ في اإلفراد والمثنى 
والجمع

الخطأ في التذكیر والتأنیث

 نسبیة توّضح مجموع تكرارات األخطاء الصرفیة المرتكبة من طرف التالمیذ دائرة
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) من %45.45لت الخطأ في الجمع والمقدرة بـ (التالمیذ والتي مثّ  هاي وقع فیتالمئویة ال

  خطاء الصرفیة ومثال ذلك:مجموع األ

 الخطأ في اإلفراد:  -1

  وصف الخطأ  الصواب  الخطأ

  یسعى التلمیذ لتحقیق       -

  .وطموحاتهم  مالهمآو  مطالبهم 

 یسعى التلمیذ -

ماله آمطالبه و لتحقیق 

          .وطموحاته

ضمیر الفي  أخط

"هم" فالصواب 

للدراسة یجب یذهب التلمیذ  عندما -  الضمیر "هو"

   .الوقت لمضیعة ا العلم ولیسیطلبو ن أ

  .ن یطلبأ -   

 :الخطأ في المثنى  -2

  وصف الخطأ  الصواب  الخطأ

التلمیذان لتحقیق  تسعى -

  النجاح ولیس كسوالن.         

  التلمیذتان. -

  كسولتین.            -

  في توظیف الضمیر أخط -

 الخطأ في الجمع: -3

وصف   الصواب  الخطأ

  الخطأ

ا بعضهمبین  یتشاجرن التالمیذ دائما إ -

بعض.                                                                 

  .یتشاجرون -

هم البعض.          ضبین بع -

 وصف –

الجمع 

بالمفرد ألنه 

كر جمع مذ

  .السالم

یصلون  نهإ و كالماضي  ن الدراسة لیستإ -

  الملل منها.            یصیبهمعین لى سن غ

  .همنّ إ و  -

  .یصیبهم –
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ه جمع نأل -                   .التالمیذ إنّ  -  .ال یعیرون اهتماما للدراسة التلمیذ نإحیث  -

  .تكسیر

سبب وقوع التالمیذ في مثل هذه  نّ أمثلة السابقة تنتج من خالل األن نسأیمكن 

اها عادة في مرحلة التعلیم رفیة التي تلقّ التلمیذ یجهل القواعد الصّ  نّ أخطاء هو اال

 وهذا یعدّ  ،السالمجمع تكسیر وجمع المذكر بین المثنى و  االبتدائي والمتوسط ولم یفرقوا

عفه في ضلى إحتى ینتهي به الحال  ،تهلى استفحاله وزیادة شدّ إا یؤدي سلبا علیه وممّ 

میذ االهتمام بها ، ویجب على التالمالءصوال وضوابط في اإلأنها قواعد و غة العربیة ألاللّ 

  هن.لترسیخها في الذّ ما نسوه الستذكار قواعد الواطالعهم على 

  :02جدول رقم 

  ل الخطأ في التذكیر والتأنیث:یمثّ 

) من مجموع %26.66الخطأ في التذكیر والتأنیث: قد بلغت النسبة المئویة بـ ( 

 األخطاء الصرفیة.

  النسبة المئویة  التكرار  الخطأ في التذكیر والتأنیث

 %41.66  05  الخطأ في التذكیر

  %58.33  07  الخطأ في التأنیث

  %100  12  المجموع

   بـ  ذ بلغت نسبتهإخطاء انتشارا بین التالمیذ قل األأ عدّ یالخطأ في التذكیر  نستنتج

     خطاء في التذكیر والتأنیث وعلى سبیل المثال: ) من مجموع األ41.66%( 
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  وصف الخطأ  الصواب  الخطأ

 لهاوالتلمیذ حین تكون  -

مور األ استشعارالعزیمة و 

لى مقاماتها ال بد إنزالها إ و 

                                                   .اذهفتنن أ

    لهكون توالتلمیذ حتى  -

مور    العزیمة واستشعار األ

الصحیحة  لى مقاماتهاإنزالها إ و 

  ا.ینفذهن أالبد 

وصف المذكر  -

  بالمؤنث

ول األ العدو هيفالكسل  -

                 .للنجاح

ول العدو األ هوفالكسل  -

  .للنجاح

تأنیث الضمیر والسیاق  -

  تذكیره ىیقتض

ن أ خطاءكبر األأومن  -

لتلمیذ لنفسه بوصفه ا تنظر

شخصا عادیا غیر مؤهل 

  للدراسة واستیعاب دروسه.

أن خطاء األكبر اومن  -

التلمیذ لنفسه شخصا  ینظر

غیر مؤهل للدراسة  عادیا

  واستیعاب دروسه.

وصف المذكر  -

  بالمؤنث

) من مجموع %58.33خطاء التالمیذ فیها (أسبة التأنیث: وبلغت ن الخطأ في

  مثلة ذلك:أن والتأنیث وم التذكیرخطاء في األ

  وصف الخطأ        الصوابالخطأ                                     

  تعّد. -                                                         .مشكل عویصظاهرة الالمباالة  یعد -

وصف المؤنث  -  عویصة.مشكلة  -

یستفحل المدرسة التربویة  صبحألقد  -  بالمذكر.

  .ظاهرة الالمباالة فیه

  أصبحت. -

  تستفحل فیها. -

والتأنیث ون كثیرا في التذكیر ئالتالمیذ یخط نّ ألنا  توّضحمثلة یومن خالل هذه األ

حو معلومات النّ  نّ أالتالمیذ یرون  نّ أ :لتي یقعون فیها هوخطاء اسبب هذه األ ولعلّ 

ا یسبب عدم القدرة ، ممّ عون الربط بینها وعدم مراجعتهمییستط بة والرف كثیرة ومتشعّ والصّ 
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رجوع ا عدم یضً أبب وقد یرجع السّ  سبق، یة معلومة جدیدة تعتمد على ماأعلى فهم 

من مادة  همونفور  رفیة الموجودة في مكتبة المؤسسة،حویة والصّ لى الكتب النّ إالتالمیذ 

حو واعتماد التالمیذ على الحلول الجاهزة لتطبیقات النّ  ،غة العربیة وكرههم لهااللّ 

  هذه التطبیقات. ب عدم بذل الجهد والتفكیر لحلّ ا یسبّ ممّ  ،رفوالصّ 

  ونسبتها المئویة: نحویةخطاء التصنیف وٕاحصاء األ -4

  :03رقم جدول 

 ح التكرارات الّنحویة ونسبتها المئویة:ضّ یو 

تنازلیا  أرقم الخط

  حسب تكراره
  النسبة المئویة  التكرار  خطاء النحویة المرتكبةنواع األأ

  %35.84  19  الخطأ في المجرورات  01

  %33.96  18  شارةسماء اإلوأالخطأ في التنوین   02

  %30.18  16  نواسخالالخطأ في   03

 %100  53  خطاء النحویة والنسب المئویةمجموع تكرارات األ

  

  

      

36%

34%

30%

النسبة في الدائرة

الخطأ في المجرورات

الخطأ في التنوین وأسماء اإلشارة

الخطأ في النواسخ

ة المرتكبة من طرف رسم تمثیلي یبّین النسبة اإلجمالیة لألخطاء النحویّ 

 التالمیذ
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  ):03شرح الجدول رقم (

المجرورات: حیث بلغت نسبة أخطاء التالمیذ في المجرورات  في الخطأ

  مجموع األخطاء الّنحویة وقد احتوت فیما یأتي: ) من35.84%(

  )01جدول رقم (

  یوّضح الخطأ في المجرورات:

  النسبة المئویة   التكرار  الخطأ في المجرورات 

 %57.89  11  سم المجرور اال

  42.10%  08  المضاف إلیه 

  100%  19  المجموع 

بینما كانت )، %57.89قد بلغت نسبة أخطاء التالمیذ في االسم المجرور بـ (

) من مجموع األخطاء المجرورات، وبالتالي %42.10النسبة المئویة في المضاف إلیه بـ (

  یف في نسبة االسم المجرور، ومن أمثلة ذلك: طف نجد أّن النسبتین متقاربتین مع ارتفاع

   االسم المجرور:

  وصف الخطأ  الصواب  أالخط

  للوقتِ  -  .للوقتْ یرون الدراسة مضیعة  -

تسكین حرف من 

اسم المجرور بدل 

  ه بالكسرةجرّ 

  .الحیاةْ والسداد في  بالنجاحْ ندعوا لهم  -
 والسدادِ  بالنجاحِ  -

  في الحیاةِ 

 لمختلفْ ا آفة موجودة مجتمْعنفي  -

  األسباب.

 نافي مجتمعِ  -

  بمختلفِ 

  لِ في المنازِ  -  .المنازلْ عدم المراجعة في  -
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  المضاف إلیه:

  وصف الخطأ  الصواب  أالخط

  كترونیةِ لاال  -  كترونیةْ لالجهزة اباأل -
خیر من تسكین حرف األ

ه جرّ  لیه بدلإاف ضالم

  بالكسرة

  التواصلِ   -  التواصلْ بمواقع  -

  الوقتِ   -  الوقتْ یعة ضلم  -

  جیدٍ   -  جیدْ دراسة بشكل لابویجب االهتمام  -

كلمة  ومن هذه األمثلة قد نستنتج أّن جّل التالمیذ یقومون بتسكین أواخر كلّ 

  :إلىسكین یعود سبب وقوعهم في الخطأ لهذا التّ  ،هانها أو یكتبو نینطقو 

 كما أصبحت لدیه عادة  ،على تشكیل الكلمة تشكیًال صحیحا عدم ترویض التلمیذ

 .وهذه األثناء مرحلته االبتدائیة والمتوسطة

  میذ وتوجیه إلى تصحیح الكلمة أهي:سبب في األستاذ لعدم تنبیه التلالقد یكون 

 .ة الكلمة الخاطئة وطبع فیه الخطأد على كتابلذلك تعوّ  سكون...، ضّمة، ،فتحة ،كسرة

  )02جدول رقم (

  :نوین وأسماء اإلشارةالخطأ في التّ ل یمثّ 

من مجموع األخطاء  )%33.96( الخطأ في التنوین وأسماء اإلشارة بلغت نسبة المئویة بــ

  النحویة.

  النسبة المئویة   التكرار  سماء اإلشارة  أالخطأ في تنوین و 

 %55.55  10  الخطأ في التنوین 

  44.44%  08  شارة  سماء اإلأفي  أالخط

  %100  18  المجموع 

بلغت النسبة  ،خطأ التنوینأّن أغلبیة التالمیذ یقعون في ضح من خالل الجدول یتّ 

من  )%44.44(في أسماء اإلشارة بـ أخطالفي حین كانت نسبة  ،)%55.55(المئویة بـ 

    :مثلة ذلكأحویة ومن خطاء النّ األمجموع 
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  وصف الخطأ  الصواب  الخطأ

مهملن مراقبة المسؤولین وسیطرة على كل ما هو  -

  .ویشغل التلمیذ
  مهملٌ   -

  زیادة حروف التنوین

  جانبٌ  -  .ذة لتالمیذهمتساخاص وهو دور األ جانبنهناك  -

  في أسماء اإلشارة:الخطأ 

في التنوین وأسماء  ونیخطئابقة أّن معظم التالمیذ نستنتج من خالل األمثلة السّ 

  اإلشارة وهذا السبب یعود إلى:

 .عدم تركیز التلمیذ في النطق وكثرة الممارسة في الكتابة 

 .عدم المطالعة واإلكثار منها قد تبعده من أّن یقع في الخطأ 

 التلمیذ للكلمة كّل ما ینطقه من الحروف والحركات وكأّنه یكتب في كتابة  كتابة

 عروضیة للكلمة قد یكون سبب في تحدثه بالعامّیة. 

  الخطأ في النواسخ:

من مجموع األخطاء  %)30.18وقّدرت نسبة أخطاء التالمیذ في النواسخ بــ ( 

  الّنحویة المرتكبة ومن أمثلة ذلك:

 التالمیذ أصبح ن أنّ واسخ یتبیّ نستنتج من خالل األمثلة المعطاة ألخطاء التالمیذ للنّ 

التالمیذ  ّن وأخواتها حیث نالحظ في األمثلة أنّ ألهم خلط بین عمل كان وأخواتها و 

  :قد یرجع هذا السبب إلىقاموا بنصب اسمها ورفع خبرها و  ،یخلطون في كان وأخواتها

  أطوصف الخ  الصواب  الخطأ

 سم ورفع خبره،خطأ في نصب اال  شغبُ  كثرَ أالتالمیذ  -   .أكثُر شغًباأصبح التالمیذ  -

سم ونصب والوجه هو رفع اال

  .خبره

   امواظبً التلمیذ  -  .مواظبٌ  كان التلمیذَ   -
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  ّال قیما ندر إا للكتابة صبح مالزمً أت به البلوى حتى عمّ  حو جهالً الجهل بقواعد الن

 وهذا ما عراباإلبین حاالت  اقو ولم یفرّ  ،لمنصوب...الخوجروا ا فنصبوا المرفوع،

حو رف والنّ في الصّ  ملیهإم بالقواعد التي تقدّ  منیهارباك التالمیذ وعدم تفإلى إ ؤديی

 العبارات. ضمن بع ضوالغمو 

  ّأحن في الكالم والخطا من اللّ ا خالیً ا صحیحً غة استخدامً عدم استخدام التالمیذ الل 

حویة قلیلة من التالمیذ الذین نجدهم یستخدمون القواعد النّ نسبة  بةالكتافي 

 أین التراكیب وتعصمه من الخطمكبتهن فمعرفتهم للقواعد على ترفیة في كتاوالصّ 

 لى فهم المعنى المقصود.إي في استخدامها كما تؤدّ 

  ّتها وفهمهم لها من جدیدءستطالع علیها وقرااالجوع للقاعدة و وعلى التالمیذ الر 

و أخواتها أو  نّ إ خواتها و أي ال یحدث لهم خلط بین عمل كان و انهم كهفي أذ لترسخ

 ة بین الجملة االسمیة والجملة الفعلیة.بصفة عامّ 
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 لنا إلى مجموعة من النتائج نذكرها في اآلتي:من خالل دراسة هذا الموضوع توصّ  

 صمة القلم من الوقوع في یهدف إلى عو  صحیحةلابأصول الكتابة اإلمالء  یهتم

ألّن التلمیذ یجد صعوبة في  ،شاطات األخرىغیره من النّ ال یختلف عن  هوو  الخطأ

المیذ علیه كان البحث في تحلیل كتابات التّ ا، و فهمها فهًما صحیحً خالص القاعدة و است

األكثر شیوًعا  هاباسبأ كشفلمعرفة و وذلك  لألخطاءخالل عرض جداول إحصائیة من 

لة مما بل لعّدة أسباب متداخ یرجع إلى سبب واحد ال نجد الخطأ اإلمالئي علیهلدیهم، و 

لمیذ في ع التّ من بین هذه العوامل المؤدیة إلى وقو یؤدي إلى صعوبة عالجها، و 

 نجد المتعّلم، المعّلم، النظام المدرسي، طریقة التدریس ...إلخ.األخطاء اإلمالئیة 

  إلمالئیة،نة األولى ثانوي هي األخطاء اتالمیذ السّ ثر األخطاء شیوًعا عند كان أكو 

كذلك الهمزة بأنواعها،  أ فيیلي هذا الخطأ خطالوصل والقطع، و  تيخاّصة في همز 

حذف زیادته و نجد الخطأ في حذف الحرف و و  المفتوحة،و  ةالخطأ في التاء المربوط

 "ال " الخطأ فيوٕابدال الحرف بآخر و  اإلشالةثم الخطأ في الصوائت و  زیادتهاالنقط و 

فیة ر خطاء اإلمالئیة األخطاء الصّ تلي األو  الكلمةمسیة والقمریة والخطأ في كتابة الشّ 

 حویة.النّ و 

 إلیها من خالل هذه الدراسة قد تمثلت في: نالخطاء التي توصّ سبب هذه األ وكان 

 ها.ب ة و اهتمامهمغة العربیّ في مادة اللّ  المیذعدم رغبة التّ  -

 القطع.ذهانهم خاّصة قاعدة همزة الوصل و غویة في أعدم ترسیخ القاعدة اللّ  -

 هج.نغة أزمة المأزمة اللّ  -

اخل المؤسسة وخارجها التلمیذ أثناء تواصله مع محیطه المدرسي د استعمال -

 الّلغة العربیة الفصحى. ٕاهمالو العامّیة 

 هذا قد یبعده من الوقوع في الخطأ.كتابي و العبیر تّ الكثار التالمیذ من إعدم  -

 قراءة القرآن و المطالعة المستمّرة.كثار من اإلعدم  -
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ّنهم یعانون كثیًرا منه أ د األساتذةا یؤكّ أیضا یكون السبب في كثافة البرنامج ممّ  -

علیمیة حاجات التّ الكبیرة من المحتوى الّدراسي ال یخدم الكثافة الذلك قد الحظوا أّن 

ة داخل القسم ستاذ العامیّ خطاء رّبما استعمال األبب هذه األقد یكون سو  م.للمتعلّ 

 األساتذة المبتدئین. في أغلب األحیان عندنجدها و 

ة الكبیرة لدرس األخطاء اإلمالئیة مازال هذا الّدرس غم من األهمیّ على الرّ و   

بسبب الصعوبات التي أّكدها لنا  ،إلیها یرميبعیًدا على أن یحقق األغراض التي 

األنسب تحلیل األخطاء هو إیجاد العالج  الهدف منو  لعربیةاالكثیر من مدرسي الّلغة 

لهذا الغرض اقترح البحث  النطق،لمیذ في الكتابة و تعترض طریق التّ التي للمشكالت 

االبتعاد عن األخطاء جملة من األسالیب العالجیة التي قد تساعد التلمیذ من 

  هي كاآلتي:میذ و لقد ترفع من مستوى التّ  حیحة التيالتزام بالقواعد الصّ اإلمالئیة و 

لبذل الجهد  یتسنى لألستاذ فرصة المیذ في القسم الواحد حتىعدد التّ یجب تقلیل  -

 ة.جدیّ  ح ویراقب بكلّ على الجمیع فیشرح و یصحّ 

 المواضیعتعابیر متنوعة كثار من كتابة اإلالّدارسین بالواجبات المنزلیة و  لیفتك -

ة مالقاد ممارسة الفعل تجعل المّراتم و التكرار یساعدان على التعلّ الممارسة و  ألنّ 

 .أتعرًضا للخط أقلّ أسهل و 

القراءة السلیمة تؤدي إلى الكتابة الصحیحة من  ألنّ  ةالمطالعاإلكثار من القراءة  -

 كرة البصریة بأشكال الكتابة.خالل احتفاظ الّذا

محاولة ربطها ات الجدیدة و دام السبورة في تفسیر معاني الكلمستخاب االهتمام -

 بالمواد الدراسّیة األخرى.

 دّقة األستاذ في تصحیح األخطاء و تصویبها. -

 سان على النطق الصحیح.تدریب اللّ  -



 الخاتمــــة

124 

 

خصوًصا الحروف المتقاربة في یب الّدارسین على أصوات الحروف و تدر  -

 مخارجها الصوتیة و في رسمها.

أداة  حسنأتدریبیة على الكتابة الصحیحة و  سیلةو علیه تبقى المطالعة هي خیر و   

  لتحقیق الرسم الصحیح للكلمات.

    

 

 

 

 

 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 قائمة المصادر والمراجع

126 

 

  القرآن الكریم بروایة ورش. -أوال

  المصادر والمراجع العربیة. -ثانیا

 الكتب.   -أ

إحسان محمد حسن، األسس العلمیة لمنهج البحث االجتماعي، دار الطلیعة،   -1

 .2001، 2بیروت، لبنان، ط

، دار وائل للنشر، عمان، إحسان محمد حسن، مناهج البحث االجتماعي  -2

 .2009، 2األردن،ط

أحمد حساني، دراسات في اللسانیات التطبیقیة حقل تعلیمیة اللغات، دیوان   -3

 .2009، 2المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، ط

اللغات، دیوان أحمد حساني، دراسات في اللسانیات التطبیقیة، حقل تعلیمیة   -4

 .2000المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دط، 

أحمد عیاد، مدخل لمنهجیة البحث االجتماعي، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن   -5
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  117  یوّضح الخطأ في المجرورات  01

  118  یمّثل الخطأ في التّنوین وأسماء اإلشارة  02
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  الصفحة  العنوان

  14  مكونات العملیة التعلیمیة

  66  شكل یوّضح القطاع الدائري للعّینة حسب الجنس

  67  شكل یمثل القطاع الدائري للعّینة حسب الّسن

  68  شكل یوّضح القطاع الدائري للعّینة حسب األقدمیة في المنصب

  69  المستوى الّدراسي شكل یوّضح القطاع الدائري للعّینة حسب

  70  دائرة نسبیة تمثل آراء األساتذة في مستوى التالمیذ في الّلغة العربیة

  71  توضیح الدائرة النسبّیة األخطاء اإلمالئیة التي یقع فیها التالمیذ

  72  دائرة نسبیة توّضح نوع األخطاء التي یقع فیها التالمیذ

  73  نسبیة تمّثل الخّلل الذي یكمن في تقییم المادة دائرة

  75  دائرة نسبیة تمثل سبب شیوع الخطأ االمالئي عند التالمیذ

دائرة نسبیة تمثل نسبة األساتذة الذین یطلبون من التالمیذ إنجاز تعابیر 

  كتابیة لتنمیة ثروتهم اللغویة
76  

تمثل أفراد العّینة الذین یسمحون للتالمیذ بقراءة الّنص ویحرصون  دائرة

  على مراقبتهم من الوقوع في الخطأ
78  

دائرة نسبیة تمثل أفراد العّینة الذین یقومون بتحفیز مؤسساتهم بمسابقات 

  ثقافیة للتلمیذ
79  

توّضح الدائرة النسبیة مدى األساتذة الذین یقومون بتحفیز التالمیذ على 

  لمطالعة وتشعرهم بمدى أهمّیتها في تنمیة الثروة الّلغویةا
80  

دائرة نسبیة تمّثل منهجّیة التدریس المختارة فیها مراعاة للفروق الفردیة 

  بین التالمیذ
82  

دائرة نسبیة توّضح طریقة إلقاء الّدرس التي تساعد على تنمّیة تفكیر 

  التالمیذ وتفادیهم من الخطأ
83  

نسبیة تمّثل منهجیة الّدرس المتّبعة التي تتناسب مع عدد الطّالب  دائرة

  في الّصف

  

84  
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دائرة توّضح استخدام طرق مباشرة في تصحیح األخطاء اإلمالئیة التي 

  یقع فیها التالمیذ
85  

دائرة نسبیة تمّثل رأي األساتذة في سبب ظاهرة تفّشي األخطاء 

  اإلمالئیة بین التالمیذ
86  

نسبیة تمثل توظیف األستاذ لّلغة العربیة الفصحى واحترام  دائرة

  مستویاتها الّصوتیة الّصرفیة الّنحویة الّداللیة أثناء دراسته.
88  

دائرة نسبّیة توّضح مجموع تكرارات األخطاء اإلمالئیة المرتكبة من 

  طرف التالمیذ
94  

نسبیة توّضح مجموع تكرارات األخطاء الصرفیة المرتكبة من  دائرة

  طرف التالمیذ
112  

رسم تمثیلي یبّین النسبة اإلجمالیة لألخطاء النحویة المرتكبة من طرف 

  التالمیذ
116  
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  الصفحة  العنوان

  د -أ   .مقدمة

  5  مدخل: مفاهیم في العملیة التعلیمیة.

  6  أّوال: مفهوم التعلیمیة.

  6  لغة.  -أ

  7  اصطالحا.  - ب

  9  ثانیا: مكونات العملیة التعلیمیة.

  9  المعّلم.  -أ

  9  مفهوم المعّلم. -1

  11  خصائص المعّلم. -2

  12  المتعّلم.  - ب

  12  مفهومه. -1

  13  المتعّلم. نواعأ -2

  14  المحتوى (الماّدة). -جـ  

  16  بین التعلیم والتعّلم. ثالثا:

  16  التعلیم. -1-1

  16  لغة.  -أ

  16  اصطالحا.  - ب

  17  التعّلم. -1-2       

  17  لغة.  -أ

  18  اصطالحا.  - ب

  20  مالئي وعوامله.الفصل األول: ماهیة الخطأ اإل

  21  مفهوم الخطأ. أوال:

  21  لغة.  -أ

  21  اصطالحا.  - ب
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  23  .وأنواعه مفهوم اإلمالءثانیا: 

  23  تعریف اإلمالء. -1

  23  لغة.  -أ

  24  اصطالحا.  - ب

  27  أنواع اإلمالء وطرق تدریسه. -2      

  27  اإلمالء المنقول.  -أ

  30  اإلمالء المنظور.  - ب

  32  ستماعي.اإلمالء اال -جـ

  34  اإلمالء االختباري. -د

  35  اإلمالء القاعدي. -ه

  36  أهمیة اإلمالء.ثالثا: 

  38  المفهوم االصطالحي للخطأ اإلمالئي وعوامله. رابعا:

  38  تعریف الخطأ اإلمالئي.  -1

  40  أسباب الخطأ اإلمالئي. -2

  40  أسباب تعود إلى المتعّلم. -2-1      

  41  أسباب تعود إلى القطعة اإلمالئیة. -2-2

  43  أسباب تعود إلى المعّلم. -2-3

  44  تعود إلى طریقة الّتدریس. أسباب -2-4

  44  اإلدارة المدرسیة.أسباب تعود إلى  -2-5

  45  أسباب تعود إلى النظام المدرسي. -2-6

  45  أسباب تعود إلى قواعد اإلمالء. -2-7

  46  أسباب تتعّلق بغیاب دور وسائل اإلعالم المختلفة والصحف. -2-8

  47  عالمات الترقیم ومواضع استعمالها. خامسا:

  47  الترقیم.عالمات مفهوم  -1

  47  لغة.  -أ
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  48  اصطالحا.  - ب

  49  مواضع استعمالها. -2

  49  الفاصلة أو الفصلة او الشولة. - 2-1

  50  الفاصلة المنقوطة. - 2-2

  50  النقطة أو الوقفة. - 2-3

  50  النقطتان الرأسیتان. - 2-4

  51  عالمة االستفهام. - 2-5

  51  عالمة الّتأثر واالنفعال (التعّجب). - 2-6

  51  عالمة الحذف. - 2-7

  51  عالمتا التنصیص. - 2-8

  51  المعقوقتان أو القوسان المركنان. - 2-9

  52  القرسان أو الهاللین. - 2-10

  52  عالمة المماثلة. - 2-11

  52  عالمة التتابع. - 2-12

  52  األقواس المزهرة. - 2-13

  53  الفصل الثاني: تجلیات األخطاء اإلمالئیة لدى التالمیذ.

  54  اإلجراءات المنهجیة و تحلیل و تفسیر البیانات واستخالص النتائج.  أّوال:

  54  تمهید.

  54  منهج الدراسة.-1

  55  منهج تحلیل األخطاء. - 1-1

  56  مراحل تحلیل األخطاء. - 1-2

  57  تحدید األخطاء ووصفها.  -أ

  58  تفسیر األخطاء.   - ب

  59  تصویبات وعالجها.   - ت

  60  مجاالت الدراسة. -2
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  60  المجال المكاني.  - 2-1

  60  المجال الزماني. - 2-2

  61  المجال البشري. - 2-3

  61  عّینة الّدراسة.  -3

  61  ضبط العّینة وكیفیة اختیارها. - 3-1

  63  حجم العّینة. - 3-2

  63  أدوات الدراسة.  -4

  63  االستبانة. - 4-1

  64  المالحظة. -4-2

  65  االختبار اآلدائي. -4-3

  65  األسالیب اإلحصائیة المستعملة. - 5  

  65  توزیع التكرار. -5-1

  65  النسبة المئویة. -5-2

  66  ثانیا: عرض وتحلیل البیانات. 

  66  تفریغ وتحلیل البیانات الشخصیة.-1

  66  الجنس.  -أ

  67  السن.  - ب

  68  األقدمیة في المنصب.  - ت

  70  المستوى الدراسي.  - ث

تحلیل البیانات المتعّلقة باألسئلة المطروحة لألساتذة في األخطاء   -2

  اإلمالئیة.
71  

  93  .تحدید األخطاء وصفها وتصنیفها ثالثا:

  93  .وصف المدّونة -1

  94  .ونسبتها المئویة مالئیةخطاء اإلتصنیف وٕاحصاء األ -2
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  112  .ونسبتها المئویة رفیةصّ خطاء التصنیف وٕاحصاء األ -3

  117  .ونسبتها المئویة یةحو نّ خطاء التصنیف وٕاحصاء األ -4

  122  خاتمة.ال

  126  قائمة المصادر والمراجع.

  134  فهرس الجداول. 

  137  فهرس األشكال.

  140  فهرس المحتویات.

    قائمة المالحق.

    الملخص بالعربیة.

    الملخص بالّلغة األجنبیة.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  01ملحق 



 

 02ملحق 



 

 03ملحق 



 

 04ملحق 



 

 05ملحق 



 

 06ملحق 



 

 07ملحق 



 

 08ملحق 



 

 09ملحق  



 

 10ملحق 



 

 11ملحق 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  



  صـــــــــــلخـــــــــــالم

ُتعّد األخطاء اإلمالئیة من المشاكل التي تعاني منها الّلغة العربیة منذ القدم فقد 

وهذه األخطاء یقع  كانت قدیًما ُتعرف باللحن أّما حدیثًا فهي ُتعرف باألخطاء اإلمالئیة،

فیها المتكّلم و المستعمل الّلغة بصفة مستمّرة  و عن غیر قصد و هذا من جّراء عدم 

درایتهم بأحكام و قواعد اللغة العربیة و هذا ما یستدعي أهل الّلغة من التنّبه لفداحة هذا 

  الضعف و الزلل اللغوي الذي یقع فیها تالمیذ في مدارسنا سهًوا.

الذي یسیطر على مستوى التالمیذ السنة األولى الضعف اإلمالئي  وعلیه ما تفسیر

  ثانوي في شعبة اآلداب أنموذًجا ؟ و كیف یمكن عالجها ؟

خاصًة المكتوبة من أهم األخطاء التي ى ذلك تعتبر األخطاء االمالئیة و و بناًء عل

أخرى یقع فیها التلمیذ، و هي عبارة عن انحراف أو تبدیل لبعض الحروف محل حروف 

مّما یحول دون وضوح المعنى و للخطأ اإلمالئي عوامل هاّمة منها المتعّلم طریقة 

  ظام المدرسي.التدریس النّ 

نستنتج أّن األخطاء اإلمالئیة ُتعتبر أهم نقطة ضعف یعاني منها المتعلمین وخاّصًة 

عف الذي یعانونه في تركیب الجمل وٕانشاء و ذلك من خالل الضّ  ،ور الثانويفي الطّ 

رقیم وعدم وذلك لعدم وضعهم لعالمات التّ  ،بعض المواضیع الكتابیة من خالل التعابیر

عدم تركیزهم أثناء هانهم خاّصًة قاعدة همزة الوصل والقطع و لّلغویة في أذترسیخ القاعدة ا

  الكتابة.



Summry 

Summry: 

The spelling mistakes of  the problems of  the Arabic  language  since 

ancient times was the old known melodic The  newly she knows spelling errors, 

and these errors is where the speaker and the user language on an on going basis 

and  unintentionally  and  this is a result of  lack of  knowledge of  the 

provisions  and  Arabic  grammar and this is what people call the language from 

the lookout  to the enormity of this weakness and linguistic slippage in which 

the pupils in  our schools  is  inadvertently. 

Thus the interpretation of  the spell of  weakness, which controls the first 

year secondary pupils in the Division of  Arts level model? And  how  it  can  be 

treated ? 

And therefore  considered  spelling  started, especially  of  the  most 

important errors in which the student is located mistakes, and is a deviation or 

alteration of  some  of  the letters replace other  letters  which prevents  the 

clarity of meaning and spelling  error important  ones  learner  factors teaching 

school system  method. 

We  conclude  that  the  spelling  errors  are  the  most  important  weakness 

experienced by learners, especially in the secondary phase, and  through  the 

weakness  that  they suffer  in  the structure  of  sentences and  the creation  of  

some  of  the topics  written by idioms, so as not to put  them to punctuation and 

lack of  consolidation  of  linguistic  Qaeda in particular  liaison  and cutting 

base their  minds  and  lack of  focus  as  you  type. 

 



 

  

  

  .هذا العمل العلميالحمد والشكر هللا تعالى الذي وفقنا إلتمام 

" الذي أعانتني على إنجاز  لیلى سهل" كما أتقدم بالشكر الجزیل إلى الدكتورة المشرفة  

  هذا البحث إلى  أن خرج إلى الوجود.

 رئیس اللجنة المناقشة على تحمله مسؤولیة مناقشة هذهكما أتوّجه بجزیل الشكر إلى 

  المذكرة.

  كما أشكر الدكتور(ة) عضوا في اللجنة الذي تحمل على عاتقه مسؤولیة تقدیر هذا العمل.

  الفاضل وقریب العائلة  كما أتقّدم بجزیل الشكر إلى الذي ساعدني كثیرا األستاذ

 "عثمان بولقرون".


