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 مستخمص البحث
األخطاء اإلمالئية ىدف البحث إلى معرفة واقع ممارسات معممي المغة العربية في معالجة 

لدى طالب المرحمة االبتدائية في محافظة األفالج. وتحقيقا ألىداف البحث ، استخدم الباحث 
المنيج الوصفي )المسحي(،كما استخدم االستبانة كأداة لجمع البيانات من مجتمع البحث المكون 

( ٖٛلبالغ عددىم )من جميع معممي المغة العربية في المرحمة االبتدائية بمحافظة األفالج وا
 معممًا والعينو شاممة لممجتمع. 

قام الباحث بتوزيع استبانة البحث إلكترونيًا عمى جميع أفراد المجتمع ، وكان عدد االستبانات 
% ( من إجمالي مجتمع البحث  ٖ.ٜٙ( استبانة  تمثل نسبو )ٓٛالصالحة لمتحميل االحصائي )

      العديد من النتائج أىميا: أن درجة ممارسة ، وبعد تحميل االستجابات توصل الباحث إلى
تحميميا ومعالجتيا لدى طالب  معممي المغة العربية في تحديد األخطاء اإلمالئية واكتشافيا و

                المرحمة االبتدائية في محافظة األفالج جاء بدرجة )متوسطة( بشكل عام، بمتوسط بمغ
( عمى التوالي ، كما اسفرت ٓٓ.٘من  ٙ٘.ٖ) ( ،ٓٓ.٘من  ٖٗ.ٖ(، )ٓٓ.٘من  ٕٚ.ٖ)

            النتائج عن وجود معوقات تواجو معممي المغة العربية في معالجة األخطاء اإلمالئية لدى 
            طالب المرحمة االبتدائية في محافظة األفالج؛ بدرجة )عالية( بشكل عام، وبمتوسط بمغ

 معوقات )غالبًا( في:(، وتمثمت أىم ىذه الٓٓ.٘من  ٔٙ.ٖ)
 اسناد تدريس المغة العربية لمعممين غير متخصصين. -
وجود فروق فردية يبن الطالب بما يؤدي إلى صعوبة معالجة األخطاء اإلمالئية لدى جميع  -

 الطالب داخل الحصة.
 عدم اىتمام الطالب بمتابعة االستجابة إلجراءات المعالجة اإلمالئية. -

ضو من نتائج البحث فإن الباحث يوصي بمراجعة المناىج التدريسية وفي ضوء ما تم عر 
 في الكميات التربوية وتنمية ميارات طالب كميات المغة العربية في طرق تدريسيا .

 .المرحمة االبتدائية  - األخطاء اإلمالئية -معممي المغة العربية  الكممات المفتاحية :
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Abstract 
The research aimed to know the reality of the practices of Arabic 

language teachers in dealing with spelling errors among elementary 
school students in Al Aflaj governorate. Due to the nature of the subject 
of the current study, the researcher used the descriptive approach 
(survey), which is one of the scientific methods for collecting 
information. He used the questionnaire as a tool to collect the necessary 
information about the study. (The Department of Education of Aflaj, 
Teachers Affairs, 1441). Due to the small size of the study population, 
the study population is its sample. The researcher distributed the study 
questionnaire electronically to all members of the study community, 
whose number is (83) teachers of Arabic language in the elementary 
stage in the province of Aflaj, and the sample is inclusive of the 
community. 

The researcher distributed the research questionnaire 
electronically to all members of the community, and (82) questionnaires 
representing (96.3:) of the total research community were retrieved, 
and after analyzing the responses, the researcher reached many results, 
the most important of which are: The degree of practice of Arabic 
language teachers in identifying spelling errors Their discovery, analysis, 
and treatment among primary school students in the province of Aflaj 
came with a (medium) grade in general, with an average of (3.27 out of 
5.22), (3.34 out of 5.22), (3.56 out of 5.22), respectively, and the 
results also resulted in obstacles facing language teachers. Arabic in 
dealing with spelling errors among elementary school students in Aflaj 
governorate; with a degree (high) in general, with an average of (3.61 
out of 5.22), the most important of these obstacles were (often): 
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 Assigning the teaching of the Arabic language to non-specialized 
teachers. 

 The existence of individual differences between students, which leads 
to the difficulty of handling spelling errors for all students within the 
class. 

 The student’s lack of interest in following up on the response to the 
spelling processing procedures. 

     In light of the research results presented, the researcher 
recommends reviewing the teaching curricula in educational colleges 
and developing the skills of students of Arabic language colleges in their 
teaching methods . 
Keywords: Arabic language teachers - spelling errors - the primary 
stage. 
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 المقدمة :
المغة ىوية األمة ولسانيا والوسيمة األولى لتحصيل المعرفة، وتكوين الخبرة وتنميتيا، 
وىي األداة التي ُيعتمد عمييا في االتصال بالبيئة وكسب الخبرات المباشرة، ومتابعة التحصيل، 

ية من الناحية لذلك كان إتقان المغة في السنوات األولى من المرحمة االبتدائية أمرًا بالغ األىم
التربوية، فإذا تمكن منيا فتحت أمامو الطريق إلى كسب الثقافة، وتحصيل المعمومات، ودراسة 

 (.ٜٕٓٓالمواد المختمفة )بركات، 
والمغة العربية كغيرىا من المغات ليا نظام لغوي تعرف بو، وىو مجموعة القوانين 

القوانين والقواعد واألحكام أنظمة فرعية والقواعد واألحكام والخبرات والمعمومات؛ إذ تشكل ىذه 
لمغة، كالنظام الصوتي، والنظام الصرفي، والنظام النحوي، والنظام الداللي، والنظام الكتابي 

( يؤدي كل نظام منيا وظيفة معينة بالتعاون مع النظم األخرى، وقواعد اإلمالء ٕٙٓٓ)زايد، 
فصميا ووصميا، والحروف التي ُتزاد،  ىي إحدى ىذه األنظمة، دورىا ىو الكممات التي يجب

والحروف التي ُتحذف، واليمزة بأنواعيا المختمفة سواًء أكانت مفردة أم عمى أحد حروف المين 
ن إعداد الطالب إعداًدا  الثالثة، والخطأ اإلمالئي يقع في ىجاء الكممات...إلخ من القواعد، وا 

 (. ٕٕٔٓالدراسية المختمفة )عواد،  لغوًيا سميًما يأتي من خالل دراسة الطالب لممراحل
ذا كانت قواعد النحو والصرف وسيمة لصحة الكتابة والتحدث بيا إعرابًا واشتقاقًا، فإن    وا 

اإلمالء وسيمٌة لصحة الرسم الكتابي، ومقياسًا دقيقًا لمعرفة المستوى الذي وصل إليو الطالب في 
 (. ٕٗٓٓمدى إتقانيم لإلمالء )الجوجو، 

ثرائيا، ونضجيم العقمي، وتأتي أى   مية اإلمالء في كونو عونًا لمتالميذ عمى تنمية لغتيم وا 
وتربية قدراتيم الثقافية، ومياراتيم الفنية، وىي وسيمة من الوسائل الكفيمة التي تجعل المتعمم قادرًا 

ار عمى كتابة الكممات بالطريقة التي اتفق عمييا أىل المغة، وأن يكون لديو االستعداد الختي
المفردات ووضعيا في تراكيب صحيحة ذات دالالت يحسن السكوت عمييا، وىذا يجعمنا ندرك 

الجممة، وىو يعد من المؤشرات الدقيقة التي يقاس  أن الخطأ اإلمالئي يشوه الكتابة، ويغير فيم
، (ٜٕٓٓبيا المستوى األدائي، والتعميمي لدى الطالب في مادة لغتي أو في مادة اإلمالء )زياد، 

وقد أولت وزارة التعميم اإلمالء عناية خاصة؛ حيث ُأعمن عن عودة مقرر اإلمالء والخط لممرحمة 
ىـ، وقد ٓٗٗٔاالبتدائية بدًءا من الصف الثالث االبتدائي خالل الفصل الدراسي الثاني من عام 

    تضمن المنيج رسوًما متحركة وتطبيقات جديدة لممارسة الخط واإلمالء وجميع النصوص
           ليتم ترسيخيا في أذىان األطفال  ٖٕٓٓالمقررة التي ستكون مستمدة من رؤية المممكة 

 (.ٕٛٔٓ)وزارة التعميم، 
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دراسة الجوجو  عزت فقد تشغل مشكمة الوقوع في األخطاء اإلمالئية أذىان الباحثين،  
 بالمادة اإلمالئية، اىتمامو وعدمُ  المعمُم، :متداخمة منيا: أمورٍ  إلى األخطاءَ  ىذه (ٕٗٓٓ)

التقويمية، وضعُف  األنشطة عمى وعدُم التركيزِ  الشائعة، التدريسِ  وطرائقُ  والمتعمُم، والمنياُج،
 اإليجابية نحو تنظيمِ  الميولِ  توفرِ  عدمِ  إلى آلية(، إضافةً  وغير آليةً  (التعميمية بالوسائلِ  االىتمامِ 

 (.ٕٗٓٓلجوجو، ينِبض بالحركة والحياة )ا البيئة الصفية بشكلٍ 
ز اكتساب المغة لدى الطالب، فَيستطيعون تكوين  إنَّ خموَّ الكتابة من األخطاء اإلمالئية يعزِّ
الكممات والجَمل المعبِّرة عن أفكارىم ومشاعرىم بصورٍة سميمة، فتعميم اإلمالء وتدريب الطالَّب 

حيح يؤدِّي إلى سالمة الكتابة من الخطأ ؛ إذ إنَّ الخطأ اإلمالئي َيحول عمى قواعده بالشَّكل الصَّ
رَر بالطالب، وذلك َيحول دون ممارستو أليِّ  دون فيم المادَّة المكتوبة ويشوِّىيا، وقد ُيمِحق الضَّ
عمل وظيفيٍّ فيما بعد، أو قد يؤدِّي إلى تأخره في المواد التعميمية األخرى، كما يؤثِّر عمى متابعة 

 (.ٕٛٓٓاحل التعميميَّة الالحقة )أبو فايدة، استمرارية الطالب في التعميم في المر 
 مشكمة البحث:

تعد ظاىرة الضعف في اإلمالء ظاىرة مشتركة في مراحل التعميم جميعيًا، فقد أصبحت       
ىذه الشكوى عند معظم المربين؛ حيث إن كثرة األخطاء اإلمالئية وشيوعيا في مراحل التعميم 

تحميميا د األخطاء اإلمالئية واكتشافيا و ث تحديالمختمفة، ظاىرة تستحق البحث، من حي
 ومعالجتيا.

وقد أكدت دراسات عديدة تزايد مشكمة األخطاء اإلمالئية لدى الطالب في المدارس بشكل      
(، ٜٕٓٓ(، و)الفقعاوي، ٕٔٔٓ(، و)عاشور، والحوامدة،ٕٕٔٓكبير ، كدراسة )عواد،

(، ٕٓٔٓأكدت دراسة كلٌّ من: )النصار، (، كماٜٕٗٔ(، و)البكر، والوىيبي، ٜٕٓٓو)بركات،
( أّن ضعف الطالب في المغة العربية يرجع باألساس إلى ٖٕٓٓ(، و)شحاتة،ٕ٘ٓٓو)الخميفة،

ضعف المعممين، وقصور أدوارىم، وضعف الممارسات التي يقومون بيا أثناء أدائيم األدوار 
األدوار التي تنتظم في مجال المغوية، خاصة في الممارسات التي تتعمق بمجال التدريس، ومجال 

( إلى وجود ضعف عام في اإلمالء، وعمى ٕٗٓٓاألنشطة غير الصفية، وأشارت دراسة اليمني )
جميع المستويات لدى الطالب والطالبات. وبناًء عمى خبرة الباحث في تعميم طالب المرحمة 

ا الحظ كثرة األخطاء االبتدائية المغة العربية فقد الحظ ضعف الطالب في ميارات اإلمالء، كم
اإلمالئية في كتاباتيم. ، وقد يعود ذلك الضعف في ميارات اإلمالء لدى الطمالب الى تراجع 
دور المعمم في متابعة ميارات الطالب االمالئية وعالج أوجو الضعف إن وجدت وتعزيز أوجو 

 القوة والتميز من خالل االليات التربوية المختمفة . 
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في  -عمى حد عمم الباحث -أكدتو تمك الدراساُت ، فيناك قمة  ورغم ىذا الضعف الذي
الدراسات التي تناولت ممارسات معممي المغة العربية في معالجة األخطاء اإلمالئية بصورة 
شمولية تتناول الكشف عن ممارسات معممي المغة العربية في تحديد األخطاء اإلمالئية وتحميميا 

ت التي تواجو معممي المغة العربية في معالجة األخطاء اإلمالئية ومعالجتيا وتحديد أبرز المعوقا
في المرحمة االبتدائية في محافظة األفالج؛ لذا فإن البحث الحالي ييدف إلى اإلجابة عن 

 األسئمة التالية:
 أسئمة البحث:

ما واقع ممارسات معممي المغة العربية في تحديد األخطاء اإلمالئية واكتشافيا لدى طالب  .ٔ
 لمرحمة االبتدائية في محافظة األفالج؟ا
ما واقع ممارسات معممي المغة العربية في تحميل األخطاء اإلمالئية لدى طالب المرحمة  .ٕ

 االبتدائية في محافظة األفالج؟
ما واقع ممارسات معممي المغة العربية في معالجة األخطاء اإلمالئية لدى طالب المرحمة  .ٖ

 ؟االبتدائية في محافظة األفالج
ما المعوقات التي تواجو معممي المغة العربية في معالجة األخطاء اإلمالئية لدى طالب  .ٗ

 المرحمة االبتدائية في محافظة األفالج؟
 أىداف البحث:

 سعى ىذا البحث إلى تحقيق األىداف اآلتية:
التعرف عمى واقع ممارسات معممي المغة العربية في تحديد األخطاء واكتشافيا لدى طالب  .ٔ

 رحمة االبتدائية في محافظة األفالج.الم
التعرف عمى واقع ممارسات معممي المغة العربية في تحميل األخطاء اإلمالئية لدى طالب  .ٕ

 المرحمة االبتدائية في محافظة األفالج.
التعرف عمى واقع ممارسات معممي المغة العربية في معالجة األخطاء اإلمالئية لدى طالب  .ٖ

 محافظة األفالج.المرحمة االبتدائية في 
التعرف عمى المعوقات التي تواجو معممي المغة العربية في اكتشاف األخطاء اإلمالئية لدى  .ٗ

 طالب المرحمة االبتدائية في محافظة األفالج.
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 أىمية البحث:
 األىمية النظرية: أ 
اكتسب ىذا البحث أىميتو في قمة البحوث التي تناولت ممارسات معممي المغة العربية  .ٔ

ة االبتدائية في معالجة األخطاء اإلمالئية بصورة شمولية تيدف لمكشف عن بالمرحم
 ممارساتيم في تحديد األخطاء اإلمالئية وتحميميا ومعالجتيا.

نبع أىمية ىذا البحث من كونو يناقش موضوعًا ميما ظير الضعف فيو جمًيا لدى طالب  .ٕ
 المراحل الدراسية معظميا وخاصة طالب المرحمة االبتدائية.

أسيم البحث الحالي في حل مشكمة اإلمالء التي تيدد المغة العربية في كافة المراحل  .ٖ
الدراسية وخاصة المرحمة االبتدائية، وذلك من خالل كشف أبرز ممارسات معممي المغة 
العربية في معالجة األخطاء اإلمالئية التي يمكن اإلفادة منيا في وضع تصور مناسب لحل 

 ىذه المشكمة الممحة.
 األىمية التطبيقية: ب 
قدم ىذا البحث تحمياًل لمممارسات الفعمية لمعممي المغة العربية لممرحمة االبتدائية، وقد يعدُّ  .ٔ

 نموذجًا ومؤشرًا لتقييم وتحسين وتوجيو قدرتيم عمى ما يأتي:
 كشف طبيعة الخطأ اإلمالئي وتحميمو لدى طالب المرحمة االبتدائية. .أ 
 بة وممارستيا. التخطيط ألساليب عالجية مناس .ب 
وقد يوفر البحث لممعممين وصناع القرار إطارًا يسمط الضوء عمى المعوقات التي تسببت  .ج 

في استمرار وقوع الطالب في األخطاء اإلمالئية بما يحممو من معوقات لممارسات 
 المعممين لمعالجة األخطاء اإلمالئية، مما يوجو الجيود لمتعامل الناجح مع ىذه المعوقات. 

ىذا البحث في إلقاء الضوء عمى ممارسات معممي المغة العربية في معالجة  األخطاء  أسيم .ٕ
اإلمالئية لدى طالب المرحمة االبتدائية، مما يساعد المعممين في تحديد ىذه األخطاء، 
واكتشافيا والتوصل إلى طريقة لعالجيا، وىو ما قد يساىم في االرتقاء بالمستوى الدراسي 

 في تجنب األخطاء اإلمالئية. لمطالب، ومساعدتيم
يقدم البحث نموذجًا لممارسات صالحة لالقتداء بيا في مجال معالجة األخطاء اإلمالئية لدى  .ٖ

طالب المرحمة االبتدائية في محافظة األفالج، ويحفز المعممين عمى تغيير أساليب تدريسيم 
 لإلمالء وتنويعيا.
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 مصطمحات البحث:
 :اإلمالء لغة 

ن في المغة العربية يدالن عمى معنى اإلمالء، األول: أمَمى إمالء، والثاني: ورد جذران لغويا
( فيي تممى عميو بكرة وأصيالأْممَل إمالل، وكالىما وردا في القرآن الكريم، فمن األول قولو: )

 مادة العرب لسان في (، جاء ٕٕٛ البقرة:) )وليو باْلعدل )َفْميمملْ  (، ومن الثاني قولو:٘)الفرقان:
   (، ٕٕٛ البقرة:) )وليو باْلعدل )َفْميمملْ  تعالى: اهلل وأماله، قال فكتَبو، قالو :الشيءَ  أملَّ  "َمَملَ "

 (. ٕٓٓٓمنظور،  )ابن
 :اإلمالء اصطالحًا 

( بأنو: "عممية التدريب عمى الكتابة الصحيحة لتصبح عادة  ٕٔٔٓعرفو ) جابر ، 
ئو وحاجاتو وما ُيطمب إليو نقمو إلى اآلخرين يعتادىا المتعمم، ويتمكن بواسطتيا من نقل آرا

 بطريقة صحيحة" . 
: األساليب والممارسات التي يتبعيا معمم المغة العربية ويعرف الباحث اإلمالء إجرائيًا بأنو 

في  تدريب طالب المرحمة االبتدائية بمحافظة االفالج عمى الكتابة الصحيحة لتصبح  عادة 
واسطتيا من نقل آرائيم وحاجاتيم وما ُيطمب إلييم نقمو إلى اآلخرين يعتادىا الطالب اويتمكنون ب

 بطريقة صحيحة ..
 :الخطأ اإلمالئي في المغة العربية 

( : بأّنو :  الخطأ في تطبيق القاعدة اإلمالئية، كزيادة حرف  ٕٓٓٓعرفو ) أحمد ، 
 ئية.لم تنص قاعدة إمالئية عمى زيادتو أو االستعمال الخاطئ لمقاعدة اإلمال

: عدم قدرة الطالب في المرحمة االبتدائية ويعرف الباحث الخطأ اإلمالئي إجرائيًا بأنو
 عمى تطبيق القواعد اإلمالئية بشكل سميم أثناء الكتابة.

  :ممارسات معممي المغة العربية 
( بأنيا:" ممارسة األمر، أي: معالجتو ٜ٘ٛٔقد عرفيا مصطفى وآخرون ) الممارسة:
 وع فيو".ومزاولتو والشر 

يقصد بالممارسة التدريسية جميع السموكيات التي يقوم بيا المعمم داخل الممارسة التدريسية: 
حجرة الصف أثناء تدريسو لممقرر الدراسي، وتؤثر عمى مستوى نواتج التعمم لدى الطالب 

 (.ٜٕٓٓ)إبراىيم،
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ي يقوم بيا معمم المغة بأنيا جميع  السموكيات التيعرف الباحث الممارسة التدريسية إجرائيًا: 
العربية في المرحمة االبتدائية بمحافظة االفالج لتحديد األخطاء اإلمالئية  لمطالب وتحميميا 
ومعالجتيا داخل الصف أو خارجو. أثناء تدريسو لممقرر الدراسي، وتؤثر عمى مستوى نواتج 

 .التعمم لدى الطالب 

بأنو "إدراك المعمم لممشكالت المؤدية إلى  يعرف الباحث التحميل إجرائياً التحميل إجرائيًا: 
يجاد الطرق المناسبة التي تساعد عمى التغمب عمى تمك المشكالت  األخطاء اإلمالئية وتفسيرىا وا 
ببعض الطرق كالتخطيط لممقرر اإلمالئي أو وضع البرامج المالئمة لمستوى الطالب، أو التغيير 

 في طرق وأساليب التدريس المتبعة. 

 بحث:حدود ال
 اقتصر البحث في دراستو عمى الحدود اآلتية:

: واقع ممارسات معممي المغة العربية في تحديد األخطاء اإلمالئية الحدود الموضوعية -
 وتحميميا ومعالجتيا لدى طالب المرحمة االبتدائية في محافظة األفالج.

البتدائية في اقتصر البحث عمى جميع معممي المغة العربية لممرحمة ا الحدود البشرية: -
 محافظة األفالج.

تم تطبيق البحث عمى المدارس االبتدائية الحكومية النيارية التابعة لوزارة  الحدود المكانية: -
 التعميم في محافظة األفالج. 

 ىـ.ٔٗٗٔالفصل الدراسي الثاني لمعام  الحدود الزمانية: -

 أواًل: اإلطار النظري: 
ًا إلى محورين: تناول المحور األول مفيوم يتناول ىذا الفصل اإلطار النظري، مقسم

اإلمالء وأىميتو، ومكانتو بين فروع المغة، وأىداف تدريسو، باإلضافة إلى مفيوم األخطاء 
اإلمالئية وأسبابيا وطرق عالجيا. أما المحور الثاني فقد تناول ممارسات معممي المغة العربية 

لجتيا، ومن ثمَّ الدراسات السابقة الخاصة في تحديد األخطاء اإلمالئية وكذلك تحميميا ومعا
 بموضوع البحث والتعميق عمييا. 
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 المحور األول: اإلمالء:
 مفيوم اإلمالء: 

اإلمالء نظام لغوي، وظيفتو األساسية إعطاء صورة بصرية لكممات تقوم مقام الصور 
و يتدرب الطمبة السمعية، وينظر إلى اإلمالء بوصفو بعدًا من أبعاد التدريب عمى الكتابة؛ ففي

دارة يمكن  عمى الكتابة الصحيحة، وبو تقاس مياراتيم فييا، وىو وسيمة الختبار قابميتيم لمتعمم وا 
بيا قياس تحصيميم الدراسي زيادة عمى كونو تمرينًا في اإلدراك، ألنو ينمي قدرة اإلصغاء لدى 

 (. ٔٛٔم، صٕٛٓٓالطمبة ومن ثمَّ فيم ما يكتبونو )الياشمي، 

إلمالء اصطالحًا بأنو "فن رسم الكممات العربية عن طريق التصوير الخطي ويعرف ا
ألحداث منطوقة برموز تتيح لمقارئ أن يعيد نطقيا بصورتيا األولى، وذلك وفق القواعد المرعية 
التي وضعيا العمماء. واإلمالء: تحويل األصوات المسموعة المفيومة إلى رموز مكتوبة عمى أن 

ي مواضعيا الصحيحة من الكممة، وذلك الستقامة المفظ وظيور المعنى توضع ىذه الحروف ف
 (. ٖٚٔم، صٕٚٔٓالمراد" )اإلبراىيم، 

اإلمالء ىو "عممية إتقان رسم الحروف والكممات عند كتابتيا لتصبح ميارة يكتسبيا 
مدرسية المتعمم بالتدريب والمران، وتحتاج إلى عمميات عقمية جمالية أدائية تسيم فييا البيئة ال

 (. ٘ٛٔم، صٕٛٓٓوالثقافية" )الياشمي، 

اإلمالء ىو "رسم الحروف والكممات رسمًا صحيحًا ونظام لغوي عن الكتابة الصحيحة، 
ىي وسيمة لقياس الميارة في الكتابة بقواعد اإلمالئية التي تشتمل عمى كتابة الحروف العربية في 

 (. ٗٔم، صٕٗٔٓالكممة" )استعانة، 

 إلمالء يمكن وصفو بأنو أساس عمميات القراءة والكتابة الصوتيةويرى البعض أن ا
(Leonard, ٕٓٓٚ, P.ٕٖ). 

ال تقتصر ظاىرة اإلمالء عمى مرحمة عمرية فقط بل ىي تالحق الطمبة حتى وصوليم 
إلى الدراسة الجامعية، وىناك اتيامات أيضاً لممعممين الذين بات ضعفيم في ىذه الميارة مؤثرًا 

ى الطالب الذي لن يجد مع تقدمو في العمر من يصحح لو، لتنمو معو األخطاء بشكل كبير عم
 (. ٜٖٔم،ٕٚٔٓفي ما بعد مشكمة قاموسو المغوي )اإلبراىيم، 
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كما يعرف اإلمالء بأنو "رسم كتابي ألصوات الكممات المنطوقة والمسموعة، بحيث يمكن 
بيا، لذا يجب عمى الكاتب أن يرسم  ىذا الرسم القارئ من نطق الكممة طبقًا لصورتيا التي كتبت

توضع في مواضعيا الصحيحة من الكممة؛ ليستقيم  –رموز كتابية  –ىذه األصوات في حروف 
 (. ٖٔم، صٕٕٔٓالمفظ ويتضح المعنى" )المحرزي، 

ومما سبق يتضح أن اإلمالء ىو القدرة عمى رسم الحروف أو الكممات المسموعة أو ىو 
صورة صحيحة عمى ىيئة حروف كتابية مما يكون جماًل يتضح رسم المسموع أو المنطوق ب

معناىا ، وبذلك يتضح أن الكممة أو الجممة المراد كتابتيا تدور في فمك المسموع والمكتوب 
 والمدرك مما ىو مكتوب والشكل التالي يوضح ىذه العممية. 

 ( يوضح ماىية اإلمالء2-1شكل رقم )
 

 
 
 

 
 الشكل من إعداد الباحث

 أىمية اإلمالء: 
ينبع االتجاه الحديث في تعميم المغة العربية من وظيفتيا وسيمة لالتصال وأداة لمتعبير 
عن األفكار، وىذا يفرض تدريسيا عمى أساس ميارات المغة األربع: االستماع، والحديث، 

ة التي ال يمكن إغفاليا؛ ألن كثيرًا من والقراءة، والكتابة، غير أن الكتابة تعد من أىم ميارات المغ
العمماء عدو الكتابة أىم المخترعات التي توصل إلييا العقل البشري عمى اإلطالق، حيث إن 
االتصال بالكممة المكتوبة يحتاج إلى درجة عالية من الدقة والكفاءة من الكاتب. وسالمة الكتابة 

يم المكتوب، وتيسير القراءة، بينما يؤدي من حيث الرسم اإلمالئي ليا دور كبير في تحقيق ف
جياد القارئ، ونظرًا ألىمية اإلمالء  الخطأ في رسم الحروف إلى تغيير المعنى وتشويو الكتابة، وا 

م، ٕٛٓٓفقد حظى تعميمو بقدر كبير من االىتمام في مراحل التعميم العام )حماد، والغمبان، 
 (. ٛٗٔص

قراءة الكلمة 
 بصوت مرتفع

حرف الكلمة أكتابة 
برسم حروفها 

بالطريقة الصحيحة 
 الصحيحة

نطق ما تمت  
كتابته بصورة 

 صحيحة  

إدراك معنى الكلمة 
المكتوبة أو 

 المنطوقة
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تخدميا الفرد من أجل التعبير عن مشاعره، والكتابة إحدى وسائل االتصال التي يس
وأفكاره، والقدرة عمى التأمل في أفكار اآلخرين. وبيذا فإن الكتابة عممية ميمة من عمميات التعمم 
باعتبارىا عنصرًا رئيسيًا وأساسيًا من عناصر صناعة الثقافة اإلنسانية إضافة إلى كونيا إحدى 

 (. ٖٚٔم، صٕٚٔٓاآلخرين والتعبير عنيا )اإلبراىيم،  المتطمبات االجتماعية لنقل األفكار إلى
وتنبع أىمية اإلمالء من أنو القواعد األساسية التي تعتمد عمييا ميارة عظيمة من ميارات التعبير 
            وىي الكتابة، وليس بغائب أن األغراض التعميمية التي يستيدفيا المنيج وتتطمبيا وظائف

           ن يكون التعبير في جميع صوره، سميمًا من األخطاء المغويةالحياة العممية، تقتضي أ
 (. ٗٔم، صٕٗٔٓ)استعانة، 

فاألفراد يتعممون المغة لمتواصل مع اآلخرين؛ لذلك يجب عمى الكاتب أن يعرف ماذا يكتب من 
 أجل أن تفيم قراءتو من قبل القراء، فالقارئ قد يفيم مضمون المكتوب خطأً إذا كتب بطريقة

 (.ٔ.Hikmah, ٕٓٔٚ, Pخاطئة، فالكتابة الخاطئة تجمب سوء الفيم بين الكاتب والقراء )
كما تتجمى أىمية اإلمالء بوصفو وسيمة الختبار قابمية التعميم عند الطمبة، إذ وجد أنَّ 
ىناك عالقة قوية بين كتابة المفردات، وقواعد المغة، والتعبير، والصوت، واإلمالء وسيمة قياس 

الكتابة، ووسيمة يمكن بيا قياس تحصيل الطمبة بدقة وسيولة، زيادة عمى أنو يعطي المتعمم  ميارة
 (. ٜٗٗم، صٕ٘ٔٓتمرينًا في اإلدراك الشفيي ألنو ينمي قدرة اإلصغاء إليو )العامري، 

تقانو كما يؤكد المختصون أمر بالغ األىمية في القدرة عمى  فمعرفة اإلمالء واإللمام بو وا 
ما يجول في خاطر الطالب بشكل مفيوم وواضح. فالكتابة الصحيحة، والخط الواضح التعبير ع

يعكسان قدرة الطالب وذوقو السميم، وىما يساعدانو عمى فيم الحقائق، والخروج بنتائج جيدة، من 
جراء قراءتو لمموضوع، وبالتالي تعطيان الكتابة الصحيحة صورة تعكس مقدرة الطالبة عمى 

    م، والمعاني لمكممات، مع العمم أن لغتنا العربية لغة القرآن الكريم لغة عريقة استيعاب المفاىي
            ولغة صوتية، تكتب كما تمفظ غالبًا كي تضمن بالتالي عدم وقوعو في األخطاء اإلمالئية 

 (. ٜٖٔم، صٕٚٔٓ)اإلبراىيم، 
ن الخطأ في الرسم كما يعد اإلمالء المعيار الذي تتوقف عميو صحة الكتابة؛ حيث إ

اإلمالئي لمكممات قد يفسد المعنى أو يغيره، بل قد يتحول بو إلى معنى آخر ال يريده الكاتب أو 
يسعى إليو، فاإلمالء أداة لتعميم المواد الدراسية جميعًا، ومما ال شك فيو أن الخطأ اإلمالئي 

دون فيم المادة المكتوبة يكون سببًا في تحريف المعنى العام وعدم وضوح الفكرة، وبذا يحول 
فيمًا صائبًا؛ فاإلمالء يعمم الطالب التمعن، ودقة المالحظة، ويربي عنده قوة الحكم واإلذعان 
لمحق، كما يعوده: الصبر، والنظام، وسرعة النقد، والسيطرة عمى حركات اليد، والتحكم في 

 (. ٚم، صٕ٘ٔٓالكتابة )األحول، 
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ة كونو يؤثر عمى معنى الكممة ذاتيا، فمن الممكن أن ويعد عمم اإلمالء من العموم اليام
يؤثر ذلك عمى معنى الرسالة حيث إن الرسالة المكتوبة يتم تسميميا في ترتيب من الكممات التي 

 (.ٔ.Hikmah, ٕٓٔٚ, Pتشكل جممة، وتتكون الكممات من رسالة إمالئية )
ي الرسم اإلمالئي، وتظير قيمة اإلمالء التربوية في الكشف عن مستويات الطمبة ف

واستعمال قواعده استعمااًل صحيحًا، وقياس مياراتيم اإلمالئية، واإلفادة بما يكشف عنو في 
              عالج الطالب الضعاف في اإلمالء ويحفز المتفوقين، فضاًل عن إثارة المنافسة بينيم

ع أواخر الصف الثاني الكتساب عادات الكتابة اإلمالئية السميمة، وتبدأ بواكير اإلمالء م
االبتدائي، ثم يزداد شيئًا فشيئًا حتى نياية الصف الرابع االبتدائي، وينفرد في أواخر المرحمة 

(. كما أن أولياء األمور عادة ما ٜٗٗم، صٕ٘ٔٓاالبتدائية، وفي المرحمة المتوسطة )العامري، 
نجاز أطفاليم في الميارات الكتابية  يستخدمون األداء اإلمالئي كمقياس لجودة التعميم وا 

(Leonard, ٕٓٓٚ, P.ٖ .) 
ومما سبق يتضح أن لو أىمية كبيرة من الناحية التربوية، وكذلك من الناحية المعرفية 
فيو أساس الكتابة التي ىي أساس التواصل الحضاري بين الشعوب واألفراد باإلضافة إلى أنيا 

ة المكتوبة؛ وبذلك فإن اإلمالء يتدخل في الحاممة لممعنى المراد إيصالو إلى المستقبل لمرسال
 جميع المجاالت المعرفية والعممية. 

 مكانة اإلمالء بين فروع المغة: 
ذا  اإلمالء فرع من فروع المغة العربية، وىو من األسس الميمة في التعبير الكتابي، وا 

عد اإلمالء تحل كانت قواعد النحو والصرف وسيمة لصحة الكتابة من الناحية اإلعرابية، فإن قوا
في نفس المستوى من حيث الصورة الخطية. والخطأ اإلمالئي يشوه الكتابة ويحول دون فيميا 
فيًما مصيًبا، وغير خاٍف ما يمحق المتعمم الضعيف في اليجاء من ضرر في حياتو العممية، فقد 

إلييا ال يسيل عميو أن يجد وظيفة في شركة أو متجر أو مصمحة من المصالح التي يحتاج 
الكتابة. والخطأ اإلمالئي يشوه الكتابة وقد يعوق فيم الجممة كما أنو يدعو إلى احتقار الكاتب 

 (. ٖٕٓم، صٕ٘ٔٓوازدرائو )بخوري، 
ذا كانت  لإلمالء منزلة كبيرة بين فروع المغة، فيو من األسس اليامة لمتعبير الكتابي، وا 

النواحي اإلعرابية واالشتقاقية ونحوىا؛ فإن  القواعد النحوية والصرفية وسيمة لصحة الكتابة من
 (. ٖٜٔاإلمالء وسيمة ليا من حيث الصورة الخطية )إبراىيم، د.ت. ص
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ويكسب اإلمالء الطمبة صفات تربوية نافعة، فيعمميم التمعن، ودقة المالحظة، ويربي 
لتحكم في عندىم قوة الحكم وقبول النقد، كما يعودىم الصبر، والسيطرة عمى حركات اليد، وا

 (. ٔٛٔم، صٕٛٓٓالكتابة، والسرعة في الفيم، والتطبيق السريع لمقواعد المتعددة )الياشمي، 
 أىداف تدريس اإلمالء: 

إن اليدف من اإلمالء ىو إتقان قواعد المغة العربية الخاصة بالرسم اإلمالئي. فالطالب 
تيا إمالئيًا، وىو في ىذه المرحمة يستمع إلى المعمم في أثناء نطقو لمكممة أو الجممة المراد كتاب

مدعو إلى فيم ما يمميو المعمم، أما في المرحمة الثانية فيو مدعو إلى رسم ما يمميو المعمم رسمًا 
كتابيًا، وبالتالي يقع التفاوت بين الطالب في حجم األخطاء التي يقعون فييا ونوعيا، ونتيجة 

لفيم الشفوي لما ُيممى، والتعبير الكتابي الذي يمثل لتكون اإلمالء من ىاتين الميارتين السابقتين ا
الجانب التواصمي، وىو الغاية من اإلمالء، تبدو منزلة اإلمالء غاية في األىمية بين مكونات 
المغة العربية؛ فيو الطريقة التي اخترعيا اإلنسان ليعبر بيا عما يختمج بين جوانحو، كما أنو 

ب األمم وحضاراتيا، وىو الجسر الذي تعبر عميو ثقافات الوسيمة التي يتعرف من خالليا آدا
 (. ٜٔم، صٕٕٔٓالشعوب وفنونيا إلى القارئ )المحرزي، 

وييدف اإلمالء إلى تدريب الطالب عمى الكتابة الصحيحة، وتعويدىم عمى دقة 
اطن المالحظة وقوة االنتباه وأدب االستماع لما يقرؤون، واختبار معموماتيم الكتابية واكتشاف مو 

             الضعف لمعالجتيا، كما أن أىداف تعميم اإلمالء تنقسم إلى ثالثة أقسام وىي: 
 (: ٘ٔم، صٕٗٔٓ)استعانة، 

 تدريب التالميذ عمى رسم الحروف والكممات رسمًا صحيحًا.  -
 يسيم اإلمالء في الفيم واإلفيام والتي ىي من أىم وظائف المغة.  -
 حروف والكممات رسمًا صحيحًا وواضحًا. إجادة الخط والقدرة عمى رسم ال -

 وييدف تعميم مقرر اإلمالء لممرحمة االبتدائية ما يمي: 
يرسم التمميذ صورة صحيحة لمكممة، وتقوي مالحظتو لمتفريق بين الحروف المتشابية في  -

 الرسم. 
 تعويدىم اإلنصات وحسن االستماع.  -
 ج الحروف. يعتاد حسن االستماع ويدرك الفروق الدقيقة بين مخار  -
 يكتسب ميارة مسك القمم فيحقق السرعة في الكتابة، ويتمكن من صحة الخط، ووضوحو.  -
 تدريب الحواس اإلمالئية عمى اإلجادة واإلتقان.  -



 ىذال بادي ىذال الدوسري أ/                       واقع ممارسات معممي المغة العربية
 عبداهلل بن محمد السبيعي /د     
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 يعرف القواعد اإلمالئية الرئيسة، وعالمات الترقيم، ويستخدميا في كتاباتو.  -
 ، والتنسيق. يكتسب العادات الكتابية السميمة: مثل الدقة، والنظافة -
 تنمو ثروتو المغوية وتتسع خبراتو ومعارفو.  -
 ينمو لديو اتجاه إيجابي نحو أىمية استخدام ميارات الكتابة الصحيحة.  -
 تدريب التالميذ عمى رسم الحرف رسمًا صحيحًا.  -
اإلمالء فرع من فروع المغة العربية ويجب أن يحقق الوظيفة األساسية لمغة العربية وىي الفيم  -

 فيام. واإل
 إجادة الخط.  -
إتقان الكتابة واكتساب عادات الدقة والنظام وقوة المالحظة والنظافة والتركيب، باإلضافة إلى  -

م، ٕٛٓٓ؛ الياشمي، ٕٔىـ، صٕٛٗٔالسرعة واإلتقان في أثناء الكتابة )الشعالن، 
 (.٘ٛٔص

 مفيوم األخطاء اإلمالئية وأسبابيا: 
 :مفيوم األخطاء اإلمالئية  

الكتابي في اإلمالء يؤدي إلى تحريف المعنى وغموض الفكرة وقد يعيق فيم  إن الخطأ
              الجممة، إذ يعد اإلمالء ميما في العممية التعميمية التعممية، فيو عنصر أساسي من
عناصر الثقافة، وضرورة اجتماعية لنقل الفكر، والتعبير عنو واالطالع عمى أفكار اآلخرين 

 (. ٔٛٔ، صمٕٛٓٓ)الياشمي، 
ن كانت تمثل قصورًا في التعمم المغوي إال أنيا من جية أخرى  إن األخطاء المغوية وا 
ظاىرة طبيعية، يمكن اإلفادة منيا في تحسين التعمم المغوي، إذا تم تقديم التغذية الراجعة لمتالميذ 

ذا اكتشف المعمم ىذه األخطاء في الوقت  المناسب، وقدم ذوي األخطاء المغوية بطريقة مالئمة، وا 
المعالجة المغوية التي تفيد تالميذه في التغمب عمييا وعالجيا فتعميم المغة مثل أي نشاط إنساني 
ذا حدثت ىذه األخطاء،  ال يتم إال بعد سمسمة من األخطاء، بشرط أن يتم اكتشافيا، وتصويبيا، وا 

يا فإن عممية التعمم سوف ولم يستفد المعمم من األنواع المختمفة لمتغذية الراجعة التي تصاحب
 (. ٜٙٔم، صٕٔٓٓتعاق. )موسى، ومحمد، 

ويعرف الخطأ اإلمالئي بأنو "الكممات التي يكتبيا الطالب مخالفة لمرسم الصحيح في المغة 
 (. ٗٙٔم، صٕٚٔٓالعربية عند إمالئيا عمييم" )إبراىيم، 
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                    % فأكثر إلى عدد الطالبٕ٘ويكون الخطأ شائعًا إذا بمغت نسبتو 
 (. ٛم، صٕٕٔٓ)المحرزي 

( 222م، ص2228ومن األخطاء اإلمالئية الشائعة ما ذكره الياشمي )
 فيما يمي: 

كتابة تاء التأنيث المربوطة ىاء أي بدون نقطتين، وىذا الخطأ شائع بكثرة وقميل من يمتزم  .ٔ
 بالكتابة الصحيحة. 

. شئون والصحيح شؤون، يتوضؤ أخطاء في رسم اليمزة: مسئولية والصحيح مسؤولية .ٕ
 والصحيح يتوضأ. 

أخطاء خاصة بحرفي الضاد والظاء: حفض والصحيح حفظ، أضن بمعنى أحسب والصحيح  .ٖ
 أظن، ضالل جمع ظل بمعنى الفيء والصحيح ظالل. 

أخطاء في كتابة األلف التي يجب أن تحذف كتابة أوالئك والصحيح أولئك، الكن، والصحيح  .ٗ
 لكن. 

 ء اإلمالئية: أسباب األخطا 
أكدت عدة دراسات أن استخدام الرسائل النصية عن طريق اليواتف النقالة يؤثر سمبًا 
عمى ميارة الكتابة، واإلمالء لدى الطمبة وعبر عدد من التربويين والعديد أيضًا من أولياء األمور 

اإلمالء لدى  عن القمق من زيادة تأثير الرسائل النصية عن طريق اليواتف النقالة عمى ميارات
الطمبة في مختمف المراحل الدراسية. إن لجوء الطمبة إلى استخدام المغة الكتابية في الرسائل 
النصية عن طريق اليواتف النقالة من خالل االعتماد بشكل أساسي عمى االختصارات واستخدام 

دراتيم في اإلمالء األرقام في أثناء الكتابة لمداللة عمى بعض األصوات المغوية تؤثر سمبًا عمى ق
 (.ٖٛٔم،ٕٚٔٓ)اإلبراىيم، 

            كما يشير حكمة إلى أن الطالب يرتكبون األخطاء اإلمالئية بسبب عممية ضعف        
                 السمع أو عدم القدرة عمى تمييز الحروف المتشابية من خالل الصوت المنطوق

(Hikmah, ٕٓٔٚ, P.ٖ.) 
           اإلمالئية إلى عدة عوامل من أىميا عوامل ترجع إلى وترجع أسباب األخطاء 

           اإلدارة المدرسية والنظام التعميمي، وعوامل ترجع إلى أىمية المعمم المتصل باستيعاب
  خصائص المغة المكتوبة، وعوامل ترجع إلى التمميذ، وعوامل ترجع إلى طريقة التدريس

 (. ٖٕٓم، صٕ٘ٔٓ)بخوري، 
( إلى أن سبب الخطأ في الرسم اإلمالئي إنما يرجع ٖٓم، صٕٗٔٓاستعانة )ويشير 

 إلى النقاط التالية: 
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 ضعف قوة العضل واألعصاب لدى التالميذ.  -
 ضعف السمع والبصر لدييم.  -
 النطق الغامض لمكممات.  -
 عدم التمييز بين األصوات المتقاربة.  -
 ممة مع التاء المفتوحة أو المربوطة. عدم التأكد من تضعيف الكممة كالمبن أو من نوع الك -
 استخدام المد دون داع.  -
 عدم تذكر القاعدة الضابطة.  -
 تقارب األصوات والمخارج.  -
 الضعف في القراءة.  -
 عدم التدريب الكافي.  -
 بعض الحروف التي تنطق وال تكتب، والبعض اآلخر الذي يكتب وال ينطق.  -

م؛ ٕٔٓٓاجع والدراسات )محجوب، ويتضح من خالل االطالع عمى العديد من المر 
م( بأن األسباب المؤدية إلى الخطأ ٕٕٔٓم؛ المحرزي، ٕٛٓٓم؛ الياشمي، ٕٙٓٓزايد، 

 اإلمالئي إنما ترجع لمعديد من األسباب والتي يمكن عرضيا في النقاط التالية: 
 عوامل ترجع إلى المعمم: 

ف إعدادىم في المؤسسات وتتمثل ىذه العوامل في ضعف معممي المرحمة االبتدائية لضع
التربوية المختصة باإلعداد، زيادة عمى أن معظم معممي المواد األخرى ال يمتفتون إلى أخطاء 
الطمبة في اإلمالء. ومن األمور التي تعيق فاعمية درس اإلمالء، اعتقاد المعمم بأن اإلمالء 

لب المغوي، وبالتالي يدرس الختبار التالميذ في كتابة كممات صعبة وبعيدة عن قاموس الطا
تسود طريقة اإلمالء االختياري في تدريسو، كما يعتقد بعض المعممين أن اإلمالء ال يرتبط بمواد 

 المغة العربية األخرى إضافة إلى عدم وجود كتاب خاص بقواعد اإلمالء يمتزم بو المعمم.
لفروق كذلك قد يكون المعمم سريع النطق أو خافت الصوت أو غير ميتم بمراعاة ا

الفردية ومعالجة الضعفاء أو المبطئين، أو يكون في نطقو قميل االىتمام بتوضيح الحروف 
توضيحًا يحتاج إليو التمميذ لمتمييز بينو، وبخاصة الحروف المتقاربة في أصواتيا أو مخارجيا، 

الكتابة  أو تياونو في تنمية القدرة عمى االستماع الدقيق، أو التسامح في تمرين عضالت اليد عند
مع السرعة المالئمة، أضف إلى ذلك تياون بعض المعممين باألخطاء اإلمالئية وعدم التشديد 

 في المحاسبة عند وقوع الخطأ. ومن األخطاء التي يتسبب بيا المعمم ما يمي: 
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أن تدريس اإلمالء يقوم في كثير من األحيان عمى طريقة تقميدية غير مجدية وىي إمالء  -
لقراءة عمى التالميذ دون النظر إلى أىداف تدريس اإلمالء أو تحديد قطعة من كتاب ا

الميارات اإلمالئية المطموب تدريسيا، كما أن طريقة تدريس اإلمالء خاضعة الجتيادات 
 المعممين وثقافاتيم، وىي متباينة من معمم إلى آخر. 

 ية. أن كثيرًا من معممي مادة المغة العربية غير متخصصين في المغة العرب -
مالئيم.  -  أن معممي المواد األخرى )غير المغة العربية( ال ييتمون بكتابة التالميذ وا 
عدم تصويب أخطاء التالميذ مباشرة، بل تصويبيا خارج الصف وبعد مدة قد تصل إلى  -

 أسبوعين بين كتابة الخطأ ومعرفة الصواب من قبل التمميذ. 
 عدم مشاركة التالميذ في تصويب أخطائيم.  -
كثيرًا من المعممين ال يعدون دروس اإلمالء إعدادًا صحيحًا وال يصححون اإلمالء أن  -

 بالطرائق األنسب لمتصحيح. 
اقتصار كثير من معممي المغة العربية عمى تصحيح األخطاء اإلمالئية في كراسات  -

 اإلمالء دون غيرىا من الكراسات. 
 عدم نطق الحرف نطقًا سميمًا عند إمالء "النص" . -
 تمثيل الطول المناسب لمحركات القصار والطوال. عدم  -

 عوامل ترجع إلى اإلدارة المدرسية والنظام التعميمي: 
ىناك العديد من العوامل التي ترجع إلى اإلدارة المدرسية والنظام التعميمي والتي يمكن 

لحوافز أن ُتعيق عممية اإلمالء، منيا قمة عدد المعممين، كذلك ارتفاع كثافة الفصول وضعف ا
التشجيعية لممعممين والنقل اآللي لمطالب. وكذلك من األسباب التي ترجع إلى اإلدارة المدرسية 

 والنظام التعميمي ما يمي: 
 عدم وجود حوافز تشجيعية لممعممين األكفاء.  -
عدم توضيح "منيج اإلمالء" لممعممين توضيحًا كافيًا، لوجود "المنيج" في نشرة قد ال  -

 ر من المعممين أو ال يعمم بعضيم بوجودىا. يطمع عمييا كثي
 إسناد تدريس مادة الخط لمن ال يحسن الكتابة من المعممين.  -
عدم وجود كتاب مدرسي يحدد الميارات اإلمالئية لكل صف دراسي يوحي بطريقة  -

 التدريس بين يدي كل من المعممين والطالب. 
ة لما يعانيو معمم المغة العربية من زيادة نصاب المعمم في المرحمة االبتدائية دون مراعا -

 أعباء التصحيح في الكتابة واإلمالء التعبير والخط والقواعد. 
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 عوامل تعود إلى طبيعة المغة وخصائصيا: 
عدم المطابقة بين رسم حرف اليجاء وصوتو، وتشابو الكممات في شكميا ولكنيا 

ء بقواعد النحو والصرف، تشعب قواعد مختمفة في معناىا مثل َعَمم، ِعْمم، وارتباط قواعد اإلمال
اإلمالء وكثرة االختالف واالستثناء فييا، تعدد صور الحرف الواحد باختالف موضعو، عامل 
وصل الحروف وفصميا، وعامل اإلعجام، والمقصود بو نقط الحروف والمالحظ أن نصف عدد 

 لمنطوقة. حروف اليجاء معجم وقد يختمف عدد النقط باختالف صور حروف اليجاء ا
وكذلك اختالف الحرف باختالف موضعو من الكممة، وقواعد اإلمالء المتعمقة بالزيادة 
والحذف والوصل والفصل، واختالف وجيات النظر بين عمماء العربية في كتابة بعض الكممات 
 أو الميارات اإلمالئية، كذلك ارتباط اإلمالء بقواعد الخط والنحو والصرف كما في كتابة السنون
زيادة ونقصًا في الخط، وحذف حرف العمة في حاالت الجزم أو البناء، أو معرفة أصل األلف 

 في األسماء الثالثية أو األفعال الثالثية، ومعرفة المصدر. 
 عوامل تعود إلى التالميذ: 

 العوامل النفسية المتمثمة في الخوف والتردد وعدم الثقة فيما يكتبو التمميذ.  -
 ستيعاب القواعد اإلمالئية في المراحل المبكرة في التعميم.عدم القدرة عمى ا -
 الضعف العام في القراءة وأساليب الكتابة.  -
 العزوف عن النشاطات الكتابية غير الصفية.  -
العوامل الجسمية والمتمثمة في التعب وضعف الحواس كالسمع أو البصر. وقد تبدو في  -

الضعف إلى التقاط التمميذ لصورة  ضعف قدرة التالميذ عمى اإلبصار حيث يؤدي ىذا
الكممة التقاطًا مشوىًا، فتكتب كما شوىدت بتقديم بعض الحروف أو تأخير بعضيا، وأما 
ضعف السمع فقد يؤدي إلى سماع الكممة بصورة ناقصة أو مشوىة أو مبدلة، وأكثر ما 

 يقع ذلك بين الحروف المتشابية في أصواتيا. 
 عوامل اجتماعية: 
سباب تزاحم الميجات العامية مع الصور الصوتية الفصيحة لمكممات، ومن ىذه األ

تزاحمًا يؤدي إلى الخطأ في رسم الصورة الصوتية لمحروف والكممات، فضاًل عن عدم اىتمام 
أفراد المجتمع بالخطأ الكتابي، وقد يشاىد ىذا التياون واضحًا في ورود األخطاء اإلمالئية في 

 التمفزة، وفي كتابة أسماء المحال التجارية والشوارع واإلعالنات. وسائل اإلعالم، كالصحافة و 
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 طرق معالجة األخطاء اإلمالئية: 
ىناك العديد من الطرق واألساليب التي تعمل عمى معالجة األخطاء اإلمالئية والتي 
يجب اتباعيا أثناء تدريس اإلمالء، كما يجب الوضع في االعتبار واجبات المعمم في تصحيح 

طاء اإلمالئية كذلك يجب اتباع األسس العامة في تدريس اإلمالء من أجل معالجة األخطاء األخ
 اإلمالئية التي يقع فييا الطالب. 
( واجبات المعمم في تصحيح األخطاء في ٛٙٔم، صٕٔٓٓويحدد موسى، ومحمد )

 األمور اآلتية: 
 استئصال أخطاء التالميذ التي يقعون فييا.  -
 ي الذاتي لدى التالميذ لتصحيح أخطائيم. إيجاد الدافع الداخم -
 إشعار التمميذ بأن أداءه المشوب باألخطاء يشوه المغة.  -
 إعطاء التالميذ الفرص الحقيقية إلعادة ممارسة السموك المغوي نفسو مرات عديدة.  -

أما عن األسس الواجب اتباعيا لتدريس اإلمالء فيمكن إجماليا في النقاط 
 التالية: 
 الصعبة والتطبيق عمييا.  حصر الكممات -
 المحاكاة والتكرار، وطول التمرين أو كثرتو.  -
 القياس عمى األشباه والنظائر يميد الستنباط القاعد العامة.  -
 تناول اإلمالء تناواًل عمميًا يحقق المنفعة لمتالميذ.  -
 تأكيد فيم النص المكتوب عن طريق مطالبة التالميذ باإلجابة عن أسئمة متنوعة.  -
 راءة الجيرية لمنص اإلمالئي. الق -
 التركيز عمى ميارات اإلمالء: شرح نظري، أداء نموذجي، أداء المتعمم.  -
 استخدام السبورة في كتابة الجديد.  -
 االىتمام باإلمالء في كل الواجبات الدراسية.  -
 االستفادة من األخطاء اإلمالئية لمناقشة القاعدة.  -
مساك القمم بالشكل الصحيح واالىتمام بالخط جموس التالميذ جمسة مريحة وصحيحة، و  - ا 

 الجيد والتنظيم والنظافة. 
 العناية بالعالج الفردي لضعاف التالميذ.  -
 االىتمام بالمعنى قبل التيجئة عن طريق ربط اإلمالء باألعمال التحريرية.  -
م، ٕٛٓٓالتركيز عمى الميسر من القواعد اإلمالئية واالبتعاد عن الشاذ منيا. )الياشمي،  -

 (. ٜٔٔص
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 وتتمثل أساليب معالجة األخطاء اإلمالئية فيما يمي: 
: من أىم أساليب عالج األخطاء اإلمالئية كثرة التدريبات كثرة التدريب والممارسة

والنشاطات اإلمالئية، واالىتمام بالجوانب التطبيقية والتنويع فييا، فممارسة التمميذ لمتدريب بكل 
 رة راسخة في ذىنو ثابتة معو في كل كتاباتو. أبعاده وأنواعو يجعل الميا

: وأساس ىذا األسموب تكميف التمميذ بأن يجمع في بطاقة خاصة بو الجمع واالقتناء
مجموعة من الكممات تتركز حول الميارة التي يخطئ فييا، مثل ذلك: أن يجمع عشر كممات 

مربوطة، والجمع يكون من أي تكتب فييا اليمزة المتطرفة عمى واو، أو عشر كممات تنتيي بتاء 
 مصدر، من كتاب التوحيد مثاًل أو العموم أو صحيفة أو مجمة أو قصة من المكتبة. 

: وأساس ىذا األسموب أن يقوم كتابة الميارة التي يخطئ فييا التمميذ عمى أوراق كبيرة
ممة في الفتو تباطؤ(. كل ك -لؤلؤ -المعمم بكتابة الميارة التي يخطئ فييا التمميذ مثل )تكافؤ

وتعمق في الفصل وممرات المدرسة، وعمى جدار المقصف، ويمكن لممعمم أن يغير ىذه الكممات 
 أسبوعيًا. 

: يكتب فييا مجموعة كبيرة من الكممات التي تركز عمى ميارة معينة، البطاقة العالجية
مات مثل: بطاقة تشتمل عمى كممات تنتيي بيمزة تكتب عمى السطر أو عمى األلف، وكم

 تتوسطيا ىمزة عمى ياء أو واو، وىكذا حتى تستوفي ىذه البطاقات أىم قواعد اإلمالء. 

: تخصص حصص لمشرح والتوضيح، عدم االكتفاء بإمالء قطعة في كل حصة
 والتدريب عمى كممات مفردة حتى تثبت القاعدة. 

ا، فأثناء : من خالل ربط دروس اإلمالء ببعضياالستمرار في تعمم الميارات اإلمالئية
ن كانت في ميارات سبق  النصوص التدريبية عمى كل ميارة، يتم تصويب األخطاء حتى وا 
تعمميا، ويتم التصويب بمشاركة التالميذ بل يجدر بالمعمم التركيز عمى ميارات اإلمالء، وتنميتيا 

 في تتابع واستمرار في جميع المواد. 

والمسان، ومن المالحظ أن المعمم يغفل وىي العين واألذن واليد  تدريب الحواس األربع:
كثيرًا عن تدريب حاسة األذن )االستماع( ويعد االستماع من أىم أسس تدريب اإلمالء فيو 

 ـ(. ٕٜىـ، صٕٛٗٔالمصدر األول لمتفريق بين أصوات الحروف ومخارجيا. )الشعالن، 
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 الئية:المحور الثاني: ممارسات معممي المغة العربية في معالجة األخطاء اإلم
 ممارسات معممي المغة العربية في تحديد األخطاء اإلمالئية: 

يسيم التشخيص المبكر لألخطاء اإلمالئية في تييئة األسباب العممية إلعداد البرامج 
العالجية، حيث تختمف البرامج واألنشطة التربوية والعالجية باختالف كون الصعوبات 

             جة، فقد تكون المشكمة واحدة لكن المسببات واالضطرابات المصاحبة ليا سببًا أو نتي
متعددة، ولتشخيص األخطاء أساليب متعددة أىميا التشخيص عن طريق المقابالت الشخصية 
             مع الطالب في جو من الحرية، والتشخيص عن طريق االختبارات الشفوية والكتابية

 (. ٖٙم، صٕٚٔٓ)حميد، 
و مسؤولية تعرف األخطاء واكتشافيا ووصفيا وتصحيحيا وىذا فمعمم المغة تقع عمي

جوىر عممية تحميل األخطاء. أما ترك التالميذ يكتبون دون ضوابط أو رعاية موجية، فإن ذلك 
 (. ٜٙٔم، صٕٔٓٓيرسخ األخطاء في كتابتيم )موسى، ومحمد، 

لمعممين وبذلك تكون عممية تحديد األخطاء اإلمالئية ىي جزء من عممية ممارسة ا
 لتحميل األخطاء اإلمالئية.

ويصنف الخطأ عمى ثالثة أنواع أو درجات وعمى المعمم أن يعي ىذه الدرجات من 
الخطأ من أجل القدرة عمى معالجة األخطاء اإلمالئية لدى طالبو وىذه الدرجات متمثمة فيما 

 يمي: 
 ارة إلييا. خطأ من الدرجة األولى: ىي أخطاء يمكن لمطالب تصحيحيا بمجرد اإلش -
خطأ من الدرجة الثانية: ال يمكن لمطالب تصحيحيا ويحتاجون إلى مزيد من التوضيح  -

 والشرح. 
خطأ من الدرجة الثالثة: وىذا النوع من الخطأ يعتمد عمى عدم إدراك الطالب أو ناتج من  -

 (ٕٔ.Hikmah, ٕٓٔٚ, Pعدم الفيم بسبب إىمال الطالب أو الالمباالة. )
طاء وتحديدىا بعدة مراحل تعتمد منطقيًا عمى بعضيا وتمر دراسة األخ

 بعضًا، وىي: 
: يقول محممو األخطاء: إن عممية تحديد األخطاء والتعرف عمييا ليست تعرف الخطأ .1

باألمر السيل كما يظن البعض، لذلك يتطمب من الباحث في تحميل األخطاء أن يكون 
ى ال يخطئ الصواب ويصوب الخطأ. عالمًا بالمغة التي يبحث فييا، ويدرسيا جيدًا، حت

 ويقصد بتعرف الخطأ: الوقوف عمى اإلنتاج المغوي الصحيح.
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: فإذا تم التعرف عمى األخطاء يتجو األغمب إلى توصيفيا، ويتم توصيف توصيف الخطأ .2
األخطاء عمى كل المستويات المغوية المختمفة في الكتابة واألصوات والصرف، والنحو 

وصيف األخطاء في األساس ىو عممية مقارنة ومقابمة التراكيب والداللة والمعجم. وت
الخاطئة بالتراكيب الصحيحة، والكشف عن الطرائق التي خالف بيا الطالب عن الصواب 
نتيجة حذف أو زيادة أو اختيار غير صحيح إلى غير ذلك من ظواىر األخطاء التي 

 تحدث لدى متعممي المغة. 
 فات لألخطاء اإلمالئية وتشمل: : ىناك عدة تصنيتصنيف األخطاء .3
طالة الصوائت القصيرة.  -  األصوات الصوائت وتتمثل في تقصير الصوائت الطويمة وا 
األصوات الصوامت: من صورىا استعمال صامت بداًل من اآلخر أو مكان اآلخر، وكتابة  -

 األلف المقصورة فتحة أو تاء مربوطة أو ىاء، وتوىم صوت غير موجود. 
يعد تفسير الخطأ من مجاالت عمم المغة النفسي وعمم المغة األعصابي : تفسير الخطأ .4

لتعمق األخطاء باألداء المغوي، وما ينطوي عمى ذلك من دالالت عن الكيفية التي حدث 
بيا عممية تخطيط التعبير في ذىن المتعمم وتنفيذىا، ويقصد بتفسير الخطأ أنيا العوامل 

اب األخطاء وأن تعزى ىذه األخطاء إلى مظانيا واألسباب التي أدت بالطالب إلى ارتك
 (.ٕٕٓم، صٕٛٔٓالرئيسة، أي أن نبين أسبابيا ما أمكن ذلك. )عبد اهلل، وسوركتي، 

وتتعدد أنواع األخطاء اإلمالئية مثل خطأ في )الحرف أو الكممة أو اإلىمال لحرف في 
يحدث العديد من األخطاء الكممة، أو استبدالو أو تبديل حرف مكان اآلخر(، وبذلك يمكن أن 

 (.ٙٔ.Hikmah, ٕٓٔٚ, Pاإلمالئية لكثرة أنواعيا )

 ممارسات معممي المغة العربية في تحميل األخطاء اإلمالئية:  
كان العمماء العرب القدامى منذ القرن الثاني لميجرة سباقين في ظيور اتجاه تحميل 

فقد تناول بعضيم األخطاء الشفوية  األخطاء، ويتميز منيجيم العممي في ىذا المجال باألصالة
ىـ(، في كتابو "ما تمحن فيو ٜٛٔخاصة، والكتابية عامة بالبحث، ومنيم الكسائي المتوفي )

العامة" ويقوم منيج العرب القدامى في دراسة األخطاء المغوية وتفسيرىا عمى ست خطوات ىي: 
ثم تفسير أسبابيا، وقد صنفوا جمع المادة، إحصاء األخطاء، وتحديدىا، وتصنيفيا، ثم وصفيا، 

أسبابيا إلى لغوية كعدم النطق واإلعجام والتصحيف، وغير لغوية كالنفسية ومنيا: العّي والمثغة، 
  (.ٜٓٓٔم، صٕ٘ٔٓأو العضوية كسقوط األسنان )العجرمي، وبيدس، 
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 يتوقف نجاح األنشطة العالجية التي يقدميا المعمم لتالميذه في درس القراءة، والتحدث،
والكتابة، والتطبيقات المغوية، عمى ميارتو في تحميل األخطاء، وما يشممو ذلك من ميارة في 
تعرف األخطاء، والقدرة عمى تصنيفيا، وتفسير أسبابيا، وتصحيحيا، ومعمم المغة العربية في 
               حاجة إلى اكتساب تمك الميارات؛ ليؤدي دوره في التشخيص والعالج بدقة وفعالية.

 (. ٛٙٔم، صٕٔٓٓ)موسى، ومحمد، 

وتحميل األخطاء مصطمح يستخدمو عمم المغة التطبيقي في تعميم المغة، وىو الخطوة 
التالية لمتحميل التقابمي، ولعمو ثمرة من ثمراتو، لكنو يختمف عنو وعن المقارنة الداخمية في أنيما 

وىو يتعمم، والذي ال شك فيو أننا يدرسان المغة، أما ىو فيدرس لغة المتعمم نفسو التي ينتجيا 
جميعًا نخطئ، ونخطئ عند تعممنا لمغة وعند استعمالنا ليا، ومن ثم فإن درس الخطأ أمر 

 (. ٕٔم، صٕٗٔٓمشروع في حد ذاتو )استعانة، 

وتأتي أىمية تحميل األخطاء مما يقدمو ىذا التحميل من خالل تعرف المشكالت 
لتي عمى أساسيا يمكن لممعمم تغيير طريقة تدريسو، أو والصعوبات التي تواجو المتعممين وا

تسييل مادتو بصورة تساعد الطالب عمى التخمص من ىذه المشكالت والصعوبات. كما يفيد 
تحميل األخطاء أيضًا في التخطيط لممقررات الدراسية، ووضع البرامج العالجية المالئمة 

 (. ٕٗم، صٕٓٔٓلمستويات المتعممين )أحمد، 

حميل األخطاء بأنو "منيج يعنى بدراسة ما يقع فيو متعممو المغة من أخطاء ويعرف ت
في المغة وفق خطوات معينة تبدأ بالتعرف عمى األخطاء ثم وصفيا وتصنيفيا ثم تفسيرىا وتحديد 

 (. ٜٕٔم، صٕٛٔٓأسبابيا" )عبد اهلل، وسوركتي، 

أو المكتوبة، ولكن  وتحميل األخطاء يقتصر عمى دراسة األخطاء التعبيرية المنطوقة
من وجية نظر عممية فمن األسيل الدراسة المنتظمة لممواد المكتوبة، ويشمل تحميل ىذه األخطاء 
المغوية: التعرف عمى الخطأ، ووصفو، وتفسيره. ويتضمن التعرف اكتشاف المعمم ما يقع فيو 

ارات الصحيحة الطالب من األخطاء، أما وصف الخطأ فيو في األساس عممية مقارنة بين العب
وغير الصحيحة، فاليدف من تحميل األخطاء ىو تفسير الخطأ لغويًا ونفسيًا بيدف مساعدة 
الطالب عمى التعمم. ووصف الخطأ نشاط لغوي، أما تفسير الخطأ فيمكن اعتباره مجااًل من 
             مجاالت عمم النفس المغوي إذ يدور البحث فييا عن أسباب وكيفية حدوث الخطأ.

 (. ٜٙٔم، صٕٔٓٓ)موسى، ومحمد، 
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كما أن تالفي األخطاء الشائعة في أي مادة ال يتم إال عن طريق القيام بعممية تحميل تمك 
األخطاء التي تمر في ثالث مراحل ىي: تحديد األخطاء ووصفيا، وتفسير ومعرفة مصدرىا، 

بفكرة دروس التقوية التي  -في عالج ىذه األخطاء –وتقديم المادة العالجية المناسبة. أما األخذ 
تقوم عمى أساس إعادة تقديم المادة نفسيا مرة أخرى، فيي طريقة ليس ليا أثر إيجابي في 

 (. ٕٗم، صٕٓٔٓالتوصل إلى العالج الناجع ليذه األخطاء )أحمد، 
وتقوم مادة تحميل األخطاء عمى التعبير الشفوي والتعبير التحريري، ويعتبر التحريري 

وي لرصد أخطاء الطالب بصورة عممية وصادقة نظرًا الحتمال تمثيمو لحقيقة أىم من الشف
مكانية  مستوى الطالب ومعرفتو؛ وذلك نسبة لما لديو من وقت كاف لمتفكير وحسن االختيار وا 
مراجعة المادة قبل تسميميا إلى المعمم وىو أمر ال يتوفر في التعبير الشفوي؛ ولمتعبير التحريري 

 (: ٛٔم، صٕٗٔٓ صورتان: )حسين،
التعبير التمقائي )الحر(: حيث يطمب المعمم من الطالب أن يكتبوا ما يريدون الكتابة فيو  -

 بحيث يختار كل طالب ما يرغب الكتابة فيو. 
التعبير الموجو )المقيد(: حيث يقوم المعمم بإلزام الطالب بكتابة موضوعات من اختيار  -

 المعمم أو الكتاب. 
خطاء عمى أسس سميمة يجب مراعاة بعض الخطوات في عممية ولكي تتم تحميل األ
 التحميل، من ىذه الخطوات: 

 تحديد أبعاد الموقف وتقييمو.  -
 تحديد وجود الصعوبات من عدم وجودىا لدى التالميذ.  -
 التحديد الدقيق لمصعوبة.  -
 تحديد األسباب المباشرة لمصعوبة.  -
 نجاحًا. بحث العوامل التي تجعل الموقف التدريسي أكثر  -
 التقدير النيائي لمموقف.  -
 (. ٖٚٔم، صٕٔٓٓومحمد، المناسب عمى أساس الخطوة السابقة)موسى،اتخاذ القرار  -

أما عن خطوات أو مراحل تحميل األخطاء اإلمالئية فإن األخطاء اإلمالئية تمر 
ى الخطأ بالعديد من المراحل فيناك من يراىا تمر بثالثة مراحل أساسية وىي: مرحمة التعرف عم

ومرحمة وصفو وتصنيفو والمرحمة الثالثة ىي تفسير األخطاء، ويمكن عرض خطوات تحميل 
( في ٛىـ، صٖٗٗٔ؛ جاسم والنجران، ٚٔم، صٕٗٔٓاألخطاء كما ذكرىا كاًل من )استعانة، 

 النقاط التالية: 
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ًا، : ىذه خطوة منيجية تتعمق بجمع المادة من المتعممين إما كتابة أو كالمجمع المادة -1
 وبيان عددىم، والموضوعات التي تدرس في ىذا الموضوع، وغيرىا من المعمومات المفيدة. 

: وذلك بوضع خط تحت الكممة أو الجممة الخاطئة، أو كتابة تحديد الخطأ أو التعرف عميو -2
الخطأ عمى ورقة مستقمة، ثم تدرس وتحمل. ويعتمد بصورة أساسية عمى قيام المحمل 

ي التي يقصدىا الطالب، وعممية التعرف عمى الخطأ ىي إحدى بتفسير صحيح لممعان
العمميات المرتبطة بمقارنة التعبيرات األصمية )الصادرة من الطالب( باألبنية المقبولة 
والمعتمدة ثم التعرف عمى االختالف بينيا وىو مصدر المعمومات لمخطوة التالية وىذا عمل 

 تكاد تكون تمقائية.يقوم بو ذوو الخبرة من المعممين بطريقة 
 : تصنف األخطاء تحت نوعين من الفئات؛ وىما: تصنيف الخطأ -3
، )أو الفئات العامة في التحميل( كاألخطاء النحوية، والصرفية، والصوتية، الفئات الرئيسية -

والبالغية، واألسموبية، والمعجمية، واإلمالئية، واألخطاء الكمية، والجزئية، وغيرىا. ويمكن 
 طأ الواحد في فئتين أو أكثر. أن ينصف الخ

)أو الفئات الخاصة في التحميل(، إن األخطاء النحوية عمى سبيل المثال؛  الفئات الثانوية -
يندرج تحتيا تصنيفات كثيرة؛ مثل: المذكر والمؤنث، وحروف الجر، وأل التعريف، وحروف 

 العطف، وحروف النصب، وأسماء اإلشارة، وغير ذلك من التصنيفات. 
: ىناك أربع فئات لوصف األخطاء، وىي: الحذف، واإلضافة، واإلبدال، لخطأوصف ا -4

وسوء الترتيب. ويقصد بالحذف: حذف حرف أو كممة من الجممة. وتعني اإلضافة: إضافة 
حرف أو كممة إلى الجممة. واإلبدال ىو أن نبدل حرفًا مكان آخر؛ أو كممة مكان أخرى. 

 ممة خطأ، وفي الجممة أن ترتب الكممات خطأ. ويعني سوء الترتيب أن ترتب حروف الك
نما اليدف النيائي من تحميل  شرح األخطاء: -5 إن شرح األخطاء عممية صعبة جدًا، وا 

 األخطاء. وتعني أن نبين السبب في وقوع األخطاء.
: يعد اليدف النيائي من تحميل األخطاء، وذلك بأن يقوم عمى تذليل التطبيق العممي -6

ض الطالب، وشرح القواعد ليم بطريقة عممية ميسرة، واإلكثار من الصعوبات التي تعتر 
 التدريبات كي يتمكنوا من القواعد تمكنًا سميمًا. 

وتحقق عممية تحميل األخطاء المغوية أو اإلمالئية لدى معممي المغة العربية أو من 
 يعدون لتدريسيا العديد من األىداف والتي تتمثل أىميا في النقاط التالية: 

نمية القدرة عمى تعرف أخطاء المتعممين في مراحل التعميم العام، وتحديدىا، وتصحيحيا، ت -
 وبالتالي يسيم ذلك في االرتقاء باألداء الميني لممعمم، ويرفع من كفاءتو التدريسية. 
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تقديم فكرة واضحة عن األسباب الكامنة وراء أخطاء المتعممين المغوية، ومصادر ىذه  -
 تحميل ىذه األخطاء تحمياًل لغويًا، وتوصيفيا بدقة.  األخطاء، وذلك بعد

تزويد المعممين بمعمومات وأسس وخبرات عممية عن إمكانية تكييف الموارد التعميمية في  -
 المغة العربية لتقابل حاجات المتعممين. 

م، ٕٔٓٓاإلسيام في عالج األخطاء المغوية عمى أسس عممية سميمة. )موسى، ومحمد،  -
 (. ٖٚٔص

تحميل األخطاء منيجية لفحص لغة المتعمم حيث يحتوي تحميل األخطاء عمى فائدتين  يقدم -
لمطالب والمعممين، فيمكن لمطالب معرفة نوع الخطأ الذي ارتكبو بحيث يتمكن في المرة 
التالية من إصالحو، أما بالنسبة لممعمم فيساعد تحميل األخطاء عمى معرفة قدرتو عمى 

 (.٘.Hikmah, ٕٓٔٚ, Pيعاني منو طالبو ) التدريس ونوع الخطأ الذي

 ممارسات معممي المغة العربية في معالجة األخطاء اإلمالئية: 
إن دور معمم المغة العربية ال يقتصر عمى شرح الدروس، وتقديم المعارف المغوية 
نما يتجاوز ذلك إلى متابعة تحقيق األىداف المغوية، وتقويم  واألنشطة التعميمية لتالميذه، وا 
تالميذه في مجاالت تعمم المغة، ومياراتيا، واالىتمام بتعرف نقاط الضعف لدييم، وتعرف 
الصعوبات التي يواجيونيا في أثناء تعمم المغة، وذلك من خالل تحميل أخطائيم المغوية )موسى، 

 (. ٚٙٔم، صٕٔٓٓومحمد، 

ئي عند فدور المعمم في استخدام أسموب التعمم الذاتي في معالجة الضعف اإلمال
الطالب يبتعد عن دوره التقميدي في نقل المعرفة، وتمقين الطالب، ويأخذ دور الموجو والمرشد 
والناصح لتالميذه، ومالحظة تنفيذ التعميمات واإلرشادات، وتقديم العون والمساعدة لمطالب في 

مومات تطوير قدراتو وتنمية ميولو واتجاىاتو، وتوجيو الطالب إلى كيفية الوصول إلى المع
 (. ٘ٓٔم، صٕٙٔٓوالمعارف من المصادر المتاحة )عمي، 

ويمكن معالجة األخطاء اإلمالئية عن طريق تدريس اإلمالء مع القراءة في نفس الوقت 
وليس بشكل منفصل ألنيا تخمق فرصًا إضافية لمممارسة العممية وتطبيق األنماط المشتركة بين 

ء تعزز االنتباه إلى تفاصيل الكممات والحروف مما يعزز القراءة والكتابة، فعممية القراءة واليجا
 (٘.Reed, ٕٕٓٔ, Pالقدرة عمى اإلمالء لدى الطالب )
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              وتتمثل ممارسة المعممين لمعالجة األخطاء اإلمالئية عند الطالب
 فيما يمي: 

رة : تتمخص ىذه الطريقة في الطمب من التالميذ جمع كممات تنتيي بمياطريقة الجمع -
معينة، كأن يطمب منيم كممات تنتيي بيمزة متطرفة عمى ألف أو عمى واو أو عمى ياء، 

 أو كممات تنتيي بتاء مربوطة أو كممات تنتيي بتاء مفتوحة. 
: تتمخص في جمع بعض الكممات التي تتعمق بقاعدة معينة وكتابة كل كممة في البطاقات -

دة إمالئية وتتضمن كممات تنطبق بطاقة خاصة، وكل مجموعة من البطاقات تمثل قاع
عمييا ىذه القاعدة، فإذا ما أخطأ التمميذ في كممة أعطيت لو البطاقات التي تشتمل عمى 
الكممات الخاصة بيذه القاعدة، وتشرح لو القاعدة نفسيا حتى ال يقع في نفس الخطأ مرة 

ى بعض أخرى ومن أنواع البطاقات، بطاقات كتب عمييا بعض القطع التي تشتمل عم
الميارات اإلمالئية، كقطعة قصيرة تحذف منيا بعض الكممات التي تعالج بعض الميارات 

 والطالب يستكمميا بوضع الكممات المناسبة. 
: تتمخص ىذه الطريقة في أن يعطى لمطمبة كممات تتبع أكثر من قاعدة طريقة التصنيف -

م، ٕٙٓٓوائم )أبو منديل، إمالئية، ويطمب منيم تصنيفيا بحسب القاعدة اإلمالئية في ق
 (. ٗٚص

( إلى أن التعمم الذاتي من األساليب التي ثبت نجاحيا ٖٓٔم، صٕٙٔٓويشير عمي )
 في تدريس اإلمالء وىو يتم من خالل خمس خطوات مرتبة كاآلتي: 

 نطق الكممة ومعرفة معناىا: انظر لمكممة، انطقيا، استخدم الكممة في جممة.  .ٔ
ة وانطقيا، انظر مقاطعيا، وانطق ىذه المقاطع مقطعًا مقطعًا، تيج تخيل الكممة: انظر لمكمم .ٕ

 الكممة. 
تذكر الكممة: انظر لمكممة، أغمض عينيك، تيجيا، راجع لترى ما إذا كان ىجاؤك سميمًا أم  .ٖ

 ال؟ وفي حالة الخطأ كرر الخطوات السابقة مرة أخرى. 
قط عمى الحروف، وراجع كتابة الكممة: اكتب الكممة عمى نحو صحيح، والحظ وضع الن .ٗ

 كتابتك لتعرف أن كل حرف كتب كتابة صحيحة وفق ترتيبو. 
ذا كانت خاطئة  .٘ ذا كانت صحيحة كررىا ثالث مرات، وا  إتقان الكممة: غط الكممة واكتبيا، وا 

 كرر جميع الخطوات السابقة حتى تتعمم ىجاء كل كممة. 
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 األسس التالية:  وينبغي عمى المعمم أن يتبع في اختيار موضوعات اإلمالء
أن تكون القطعة مشوقة بما تحويو من معمومات طريفة تزيد في أفكار التالميذ، وتمدىم  .ٔ

بفنون من الخبرة وألوان من الثقافة ومن أحسن النماذج المحققة ليذا الغرض، القصص 
 واألخبار المشوقة. 

يدرسونو في فروع  أن تكون متصمة بحياة التالميذ مالئمة لمستواىم العقمي، ومرتبطة بما .ٕ
 المغة، والمواد األخرى. 

أن تكون مفرداتيا وأساليبيا سيمة مفيومة، وال يتسع مجال القطع اإلمالئية لممفردات المغوية  .ٖ
 الصعبة، فميا مجاالت أخرى، في موضوعات قادمة. 

عدم التكمف في تأليف قطعة في اإلمالء، فيعمل عمى تكثيف المفردات التي يظن أنيا تثبت  .ٗ
 قاعدة اإلمالئية، فيذا قد يفسد األسموب. ال

 أن تحتوي القطعة عمى اليدف اإلمالئي المراد تعريف التالميذ بو.  .٘
ان تشتمل عمى عدد كبير من الكممات التي تعالج الميارة كي يتسنى تحقيق اليدف وىو  .ٙ

 (. ٖٓم، صٕٙٓٓالتدريب الكافي لمتالميذ. )أبو منديل، 
اء اإلمالئية ىي طرق التصحيح والتي يمكن عرض ومما يعمل عمى معالجة األخط

 بعضيا في النقاط التالية: 
أن يصحح المعمم كراسة كل تمميذ أمامو، ويشغل التالميذ بعمل آخر كالقراءة وىذه طريقة  .ٔ

مجدية؛ ألن التمميذ سيفيم وجو الخطأ، ولكن يؤخذ عمييا أن باقي التالميذ ربما انصرفوا عن 
 عب والعبث، ألن المعمم في شغل عنيم. العمل، وجنحوا إلى الم

أن يصحح المعمم الكراسات خارج الفصل، بعيدًا عن التالميذ، ويكتب ليم الصواب. عمى أن  .ٕ
يكمفيم تكرار الكممات التي أخطئوا فييا، وىذه ىي الطريقة الشائعة، وىي أقل فائدة من 

ي الكتابة ومعرفتو الصواب قد سابقتيا، ويؤخذ عمى ىذه الطريقة أن الفترة بين خطأ التمميذ ف
 تطور. 

أن يعرض المعمم عمى التالميذ نموذجًا لمقطعة عمى أن يصحح كل تمميذ خطأه بالرجوع إلى  .ٖ
ىذا النموذج، وىي طريقة جيدة تعود التالميذ المالحظة والثقة بأنفسيم. واالعتماد عمييا، كما 

 االعتراف بالخطأ. تعودىم الصدق واألمانة وتقدير المسؤولية، والشجاعة في 
  أن يتبادل التالميذ الكراسات بطريقة منظمة، فيصحح كل منيم أخطاء أحد زمالئو.  .ٗ

 (. ٕٔٓ)إبراىيم، د.ت، ص
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وىناك العديد من االقتراحات التي تعمل عمى معالجة األخطاء اإلمالئية لدى الطالب 
 كما يمي: 

الشخصية وتسجيل األنشطة أن يشجع المعممين الطالب عمى االحتفاظ بدفاتر اإلمالء  -
 اإلمالئية الخاصة بيم، لممارسة اإلمالء بشكل فردي. 

 أن ينصح المعممين الطالب بتدقيق عمميم اإلمالئي قبل تسميمو.  -
 يجب أن يعي الطالب معاني وفيم الكممات التي يتعممونيا.  -
فر لمطالب القراءة ىي المصدر الرئيس لتدريس اإلمالء، وكذلك القراءة الصامتة التي تو  -

عرضًا جيدًا لمكممات ومعانييا. كما أنو عندما يقرأ المتعممون بصوت عاٍل فإنيم ييتمون 
 أكثر ببنية الكممات.

أن يكتب المعمم اإلمالء الصحيح وتحتو كممة خاطئة حتى يتمكن الطالب من المقارنة  -
 ومعرفة أين الخطأ. 

من الطالب إضافة كممات  يمنح المعمم الطالب ممارسة الكممات المتشابية فيطمب -
 يعرفونيا. 

 ,ٕٔٔٓ ,Jayousi & Thaher)األلعاب لممارسة ميارات اإلمالء.تصميم المسابقات و  -
P.ٕ٘.) 

 تشجيع الطالب عمى القيام بدور نشط في اختيار الكممات اإلمالئية.  -
 أن يساعد المعمم الطالب عمى تحديد أولويات الكممات التي يحتاجون إلى تعمميا.  -
 درب المعمم الطالب عمى استراتيجيات التعمم الذاتي والممارسة اإلمالئية. أن ي -
أن يستخدم المعمم لغة الحوار بينو وبين الطالب كاستراتيجية من استراتيجيات التدريس  -

 لتدعيم تيجئة الكممات وكتابتيا. 
لكممات العمل عمى مراجعة الكممات التي تمت دراستيا سابقًا بحيث تتخمميا عممية تعمم ا -

 (.Schools, ٕٓٓٚ, Pٕ٘الجديدة )
 اإلجراءات المنيجية لمبحث

 منيج البحث:
نظرًا لطبيعة موضوع البحث الحالي والذي ييدف لمتعرف إلى واقع ممارسات معممي 
المغة العربية في معالجة األخطاء اإلمالئية لدى طالب المرحمة االبتدائية في محافظة األفالج، 

منيج الوصفي )المسحي( ، وىو أحد الطرق العممية لجمع المعمومات، فقد استخدم الباحث ال
ويقوم ىذا المنيج عمى "استجواب جميع أفراد مجتمع البحث أو عينة كبيرة منيم بيدف وصف 

 (.ٜٔٔ، صٕٙٓٓالظاىرة المدروسة من حيث طبيعتيا ودرجة وجودىا" )العساف، 
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 مجتمع البحث: 
م( إلى أن مجتمع البحث ىو" جميع األفراد ٕٚٓٓيشير عبيدات، وعبد الحق، وعدس )

أو األشخاص أو األشياء الذين يكونون موضوع مشكمة البحث"، ويتكون مجتمع البحث من 
( معممًا ٖٛجميع معممي المغة العربية في المرحمة االبتدائية بمحافظة األفالج والبالغ عددىم )

صغر حجم مجتمع البحث فإن مجتمع ىــ(، ولٔٗٗٔ)إدارة تعميم األفالج، شؤون المعممين، 
 البحث ىو عينتو.

وقد قام الباحث بتوزيع استبانة البحث الكترونيا عمى جميع أفراد مجتمع البحث والبالغ 
( معممًا من معممي المغة العربية في المرحمة االبتدائية بمحافظة األفالج، وكان ٖٛعددىم )

%( من إجمالي مجتمع البحث، وىي ٖ.ٜٙسبتو )( ردًا بما يمثل ما نٓٛمردود ىذه االستبانات )
 نسبة عالية يمكن بيا تعميم النتائج عمى مجتمع البحث.

 أداة البحث:
استخدم الباحث االستبانة كأداة لجمع المعمومات الالزمة عن البحث، وُتعرف االستبانة 

من األسئمة  بأنيا "وسيمة لجمع البيانات من مجموعة من األفراد عن طريق إجابتيم عن مجموعة
المكتوبة حول موضوع معين دون مساعدة الباحث ليم أو حضوره اثناء إجابتيم عنيا" 

 (.ٕٛٛم،ٕٗٓٓ)القحطاني، والعامري، وآل مذىب، والعمر، 
قام الباحث بصياغة أولية لعبارات االستبيان انطالقًا من موضوع البحث وأىدافيا  وقد

الطالع عمى األدبيات والدراسات السابقة المتعمقة بمشكمة وتساؤالتيا وذلك بعد القراءة المتأنية وا
البحث، ثم قام الباحث بعرضيا في صورتيا األولية عمى مجموعة من المحكمين من أصحاب 
الخبرات العممية والعممية المتعمقة بموضوع البحث؛ الستجالء آرائيم نحو مناسبة العبارات لما 

غوية وأىميتيا مع إضافة أو تعديل ما يرونو مناسبًا، وضعت من أجمو، ومدى دقتيا صياغتيا الم
ثم قام الباحث بإجراء التعديالت الالزمة حسب توجيياتيم ومالحظاتيم وبعد حذف وتعديل بعض 

(. وبعد الوصول إلى الصورة ٕالعبارات تكونت االستبانة في صورتيا النيائية ممحق رقم )
( عبارة تقيس واقع ممارسات معممي المغة العربية في ٗٗالنيائية لالستبانة تكونت االستبانة من )

معالجة األخطاء اإلمالئية لدى طالب المرحمة االبتدائية في محافظة األفالج، مقسمة إلى أربعة 
 محاور، وذلك عمى النحو التالي:

المحور األول: واقع ممارسات معممي المغة العربية في تحديد األخطاء اإلمالئية  -
( عبارات من العبارات التي تقيس واقع ممارسات معممي المغة ٜمن )ويتضواكتشافيا، 

 العربية في تحديد األخطاء اإلمالئية واكتشافيا.
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؛ المحور الثاني: واقع ممارسات معممي المغة العربية في تحميل األخطاء اإلمالئية -
في ( عبارات من العبارات التي تقيس واقع ممارسات معممي المغة العربية ٜويتضمن )

 تحميل األخطاء اإلمالئية.
المحور الثالث: واقع ممارسات معممي المغة العربية في معالجة األخطاء اإلمالئية،  -

( عبارة من العبارات التي تقيس واقع ممارسات معممي المغة العربية في ٘ٔويتضمن )
 معالجة األخطاء اإلمالئية.

عربية في معالجة األخطاء اإلمالئية، المحور الرابع: المعوقات التي تواجو معممي المغة ال -
( عبارة من العبارات التي تقيس المعوقات التي تواجو معممي المغة العربية ٔٔويتضمن )

 في معالجة األخطاء اإلمالئية.
 تصحيح أداة البحث:

لتسييل تفسير النتائج استخدم الباحث مقياس ليكرت المتدرج الخماسي لتحديد مستوى 
ألداة؛ حيث تم تقسيم اإلجابات إلى خمسة مستويات متساوية المدى من اإلجابة عمى بنود ا
 خالل المعادلة التالية:

 2.82= 5( ÷ 5-4عدد بدائل األداة = )÷ أقل قيمة(  –طول الفئة = )أكبر قيمة 
 لنحصل عمى التصنيف التالي:

 ( 1-3جدول )
 توزيع لمفئات وفق التدرج المستخدم في أداة البحث

 توسطاتمدى الم الوصف
 ٓٓ.٘إلى  ٕٔ.ٗمن  دائماً 
 ٕٔ.ٗإلى أقل من  ٔٗ.ٖمن  غالباً 
 ٔٗ.ٖإلى أقل من  ٔٙ.ٕمن  أحياناً 
 ٔٙ.ٕإلى اقل من  ٓٛ.ٔمن  نادراً 
 ٓٛ.ٔإلى أقل من  ٓٓ.ٔمن  أبداً 

 صدق األداة: 
 قام الباحث بالتأكد من صدق أداة البحث بطريقتين:

 ين(:الصدق الظاىري لألداة )صدق المحكم -أ
( تشمل ٛقام الباحث بعرض االستبانة عمى عدد من المحكمين والبالغ عددىم )

مناىج وطرق التدريس، وذلك لموقوف عمى سالمة الفقرات ومدى مختصين في المغة العربية، وال
ارتباطيا باليدف العام من االستبانة، باإلضافة إلى إبداء مالحظات أخرى قد يراىا المحكمون 

 ضرورية من حيث تقدير مدى صدق البنود لمغرض الذي أعدت من أجمو.
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ذلك استجاب الباحث  حيث أبدى السادة المحكمين آرائيم في فقرات االستبانة، بعد
 (.ٕآلراء المحكمين، وقام بإجراء ما يمزم من حذف أو تعديل في ضوء مقترحاتيم ممحق رقم )

 صدق االتساق الداخمي:
لمتحقق من صدق االتساق الداخمي لفقرات أداة البحث قام الباحث بتطبيق االستبانة 

ث من معممي المغة العربية في ( مفردة من أفراد عينة البحٕٖعمى عينة استطالعية تكونت من )
المرحمة االبتدائية بمحافظة األفالج، ثم قام بحساب معامالت ارتباط بيرسون بين كل فقرة 

 والدرجة الكمية لممحور التابعة لو، وىو ما يوضحو الجدول التالي:
 (2-3جدول رقم )

 (32معامالت ارتباط فقرات المحور بالدرجة الكمية لممحور المنتمية إليو  )ن=

 معامل  العبارة م
 االرتباط

 المحور األول: واقع ممارسات معممي المغة العربية في تحديد األخطاء اإلمالئية واكتشافيا
 **ٕ٘ٙ.ٓ أميد لدرس اإلمالء بتحديد األخطاء المراد الكشف عنيا عن طريق مراجعة التعمم اإلمالئي السابق. ٔ
 **ٚٓٙ.ٓ أو في دروس المغة العربية بعد تطبيق الطالب لمقاعدة اإلمالئية. أحدد األخطاء اإلمالئية في حصة اإلمالء ٕ
 **ٖٕ٘.ٓ أشارك أولياء األمور في تحديد األخطاء اإلمالئية لمطالب خالل مجالس اآلباء بالمدرسة. ٖ
 **ٔٚٙ.ٓ أحرص عمى اكتشاف األخطاء اإلمالئية لمطالب من خالل األنشطة التطبيقية والتقويمية، خالل الحصة ٗ
 **ٙٛٚ.ٓ أخصص لكل طالب في دفتر خاص لرصد األخطاء اإلمالئية. ٘
 **ٓٓٚ.ٓ أحدد منيجية )تشخيصية( خاصة لتحديد األخطاء اإلمالئية عند الطالب في بداية البحث. ٙ
 **ٔٗٚ.ٓ استعين باالستراتيجيات الحديثة في تحديد األخطاء اإلمالئية عند الطالب. ٚ
 **ٜٛٙ.ٓ مقاييس وبطاقات مالحظة دقيقة تحدد تكرار وانتشار األخطاء اإلمالئية.أستخدم أدوات و  ٛ
 **ٕٛٙ.ٓ أستعين بمالحظات زمالئي معممي المرحمة فيما يكتشفوه من أخطاء إمالئية لدى الطالب. ٜ

 المحور الثاني: واقع ممارسات معممي المغة العربية في تحميل األخطاء اإلمالئية
 **ٖٙٙ.ٓ اإلمالئية المتكررة التي تقع في كتابات الطالب.أحمل األخطاء  ٔ
 **ٜٖٙ.ٓ أضع منيجية تحميمية لألخطاء ترتبط بالفروق الفردية بين الطالب. ٕ
 **ٖٓٛ.ٓ أحمل األسباب المؤدية إلى وقوع الطالب في األخطاء اإلمالئية. ٖ
 **ٔٛٙ.ٓ اعتني بالتفريق بين األخطاء الصوتية والتركيبية. ٗ
 **ٛٓٛ.ٓ أصنف األخطاء اإلمالئية إلى: فردية خاصة، جماعية مشتركة. ٘
 **ٜٛٚ.ٓ أالحظ ظروف حدوث الخطأ اإلمالئي ألتمكن من تحميمو. ٙ
 **ٜٚٚ.ٓ أقوم بتفسير الخطأ اإلمالئي من خالل ربطو بظواىر الكتابة العربية وأخطائيا الشائعة . ٚ
 **٘ٛٚ.ٓ ألخطاء اإلمالئية.أراعي رصد التكرارات والنسب المئوية ل ٛ
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 معامل  العبارة م
 االرتباط

 **ٔٔٙ.ٓ أستخدم استراتيجيات حديثة في تحميل األخطاء اإلمالئية لدى الطالب. ٜ
 المحور الثالث : واقع ممارسات معممي المغة العربية في معالجة األخطاء اإلمالئية

 **ٛٛ٘.ٓ أعود الطالب عمى الرسم اإلمالئي الصحيح بالممارسة والتكرار . ٔ
 **ٓٛ٘.ٓ الكممات المراد تدريب الطالب عمييا بناء عمى حصر المشكالت اإلمالئية التي يقع فييا الطالب. أحدد ٕ
 **ٕٙ٘.ٓ أختار كممات وجمل التدريب اإلمالئي من الكممات والجمل التي يحتاج الطالب الستخداميا بشكل متكرر. ٖ
 **ٛٔٙ.ٓ ردي المباشر في الحصة.أرشد الطالب إلى تصويب أخطائيم اإلمالئية باإلرشاد الف ٗ
 *ٖٔٗ.ٓ أرشد الطالب ألخطائيم اإلمالئية بوضع خط تحت الخطأ ، وطمب تصويبو في الصفحة المقابمة. ٘
 **ٜٚٚ.ٓ أطور من االستراتيجية التدريسية بعد التعرف عمى األخطاء اإلمالئية . ٙ
 **ٕٓٚ.ٓ في معالجة األخطاء اإلمالئية. استخدم البطاقات اليجائية والعديد من الوسائل التعميمية ٚ
 **ٚٚٙ.ٓ أصوب لمطالب أخطاءه اإلمالئية بعد االنتياء من اإلمالء. ٛ
 **ٔٚٙ.ٓ أسمح لمطالب أحيانا بتبادل كراسات اإلمالء والتصحيح لبعضيم البعض. ٜ
 **ٚٙٙ.ٓ مشتركة لدييم.أقوم بمعالجة األخطاء اإلمالئية لمطالب في مجموعات بحسب األخطاء اإلمالئية ال ٓٔ
 **ٗٛٙ.ٓ أضع خططا عالجية دقيقة موزعة زمنيا لمعالجة األخطاء اإلمالئية لمطالب. ٔٔ
 **ٕ٘ٚ.ٓ أقوم نتائج الخطط واإلجراءات العالجية ألخطاء الطالب اإلمالئية وأطورىا بناء عمى ذلك. ٕٔ
 **ٛٚٙ.ٓ ع الطالب واىتماماتو.أختار عبارات وكممات وفقرات لمتدريب اإلمالئي مرتبطة بواق ٖٔ
 **ٛٛٚ.ٓ أختار عبارات وكممات وفقرات لمتدريب اإلمالئي تتضمن أمثمة لمقاعدة اإلمالئية المرتبطة بالخطأ اإلمالئي. ٗٔ

 المحور الرابع: المعوقات التي تواجو معممي المغة العربية في معالجة األخطاء اإلمالئية
 **ٙٓٚ.ٓ دي إلى صعوبة معالجة األخطاء اإلمالئية لدى جميع الطالب داخل الحصة.الفروق الفردية بين الطالب تؤ  ٔ
 **ٖٙٚ.ٓ ظواىر الكتابة العربية والمبس الذي قد تسببو لمطالب أثناء الكتابة. ٕ
 **٘ٓٛ.ٓ الميجات المختمفة تؤدي إلى رسم الحروف بشكل خاطئ. ٖ
 **ٛٚٗ.ٓ األخطاء اإلمالئية لدى الطالب.ازدحام الفصول بالطمبة يؤدي إلى إعاقة معالجة  ٗ
 **ٜ٘٘.ٓ إسناد تدريس المغة العربية لمعممين غير متخصصين. ٘

تعدد صور الحرف الواحد في المغة العربية من الصعوبات التي تواجو معالجة األخطاء اإلمالئية لدى  ٙ
 **ٓ٘ٚ.ٓ الطالب.

 **ٚٙ٘.ٓ تي تعوق معالجة األخطاء اإلمالئية.إىمال الوالدين في متابعة أبنائيم من الصعوبات ال ٚ
 **ٗٗٚ.ٓ وجود إعاقة صحية جسدية لألعضاء المستخدمة في الكتابة : البصر، اليدين. ٛ
 **ٗٔ٘.ٓ عدم اىتمام الطالب بمتابعة االستجابة إلجراءات المعالجة اإلمالئية. ٜ
 **ٚ٘ٚ.ٓ عدم اىتمام إدارة المدرسة بخطط المعالجة اإلمالئية. ٓٔ
 **ٓٓٚ.ٓ كثرة الدروس بالمنيج ال يسمح بتنفيذ إجراءات معالجة األخطاء اإلمالئية. ٔٔ

 2.21** عبارات دالة عند مستوى 
 



 ىذال بادي ىذال الدوسري أ/                       واقع ممارسات معممي المغة العربية
 عبداهلل بن محمد السبيعي /د     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(، وىو ما ٔٓ.ٓمن الجدول السابق يتضح أن جميع العبارات دالة عند مستوى )
يا صالحة يوضح أن جميع الفقرات المكونة الستبانة البحث تتمتع بدرجة صدق عالية، تجعم

 لمتطبيق الميداني.

 ثبات أداة البحث:
لمتحقق من الثبات لمفردات محاور البحث تم استخدام معامل ألفا لكرونباخ وجاءت 

 النتائج كما يوضحيا الجدول التالي:

 (3-3جدول )
 (32معامالت ثبات ألفا لكرونباخ لمحاور البحث )ن =

 المحور
عدد 
 البنود

معامل ثبات 
 ألفا كرونباخ

 ٖٛٛ.ٓ ٜ محور األول: واقع ممارسات معممي المغة العربية في تحديد األخطاء اإلمالئية واكتشافيا.ال
 ٜٛٛ.ٓ ٜ المحور الثاني: واقع ممارسات معممي المغة العربية في تحميل األخطاء اإلمالئية.
 ٜٛٛ.ٓ ٗٔ المحور الثالث : واقع ممارسات معممي المغة العربية في معالجة األخطاء اإلمالئية.

 ٔٛٛ.ٓ ٔٔ المحور الرابع: المعوقات التي تواجو معممي المغة العربية في معالجة األخطاء اإلمالئية.
 ٕٜٗ.ٓ ٖٗ معامل الثبات الكمي

من خالل النتائج الموضحة أعاله يتضح أن ثبات جميع محاور البحث مرتفع، حيث 
(، وىي معامالت ٕٜٗ.ٓمي )(، كما بمغ معامل الثبات الك ٜٛٛ.ٓ - ٔٛٛ.ٓتراوحت بين )

 ثبات مرتفعة توضح صالحية أداة البحث لمتطبيق الميداني.

 :أساليب المعالجة اإلحصائية

لتحقيق أىداف البحث وتحميل البيانات التي تم تجميعيا استخدم الباحث العديد من 
 Statistical Package forاألساليب االحصائية باستخدام الحزم اإلحصائية لمعموم االجتماعية

Social Sciences والتي يرمز ليا اختصارًا بالرمز(SPSS،) والمتمثمة في االساليب
 اإلحصائية التالية:



 اسيوط جامعة – التربية يةلكم العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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التكرارات والنسب المئوية لمتعرف عمى الخصائص ألفراد مجتمع البحث، وتحديد استجابات  .ٔ

 أفرادىا تجاه عبارات المحاور الرئيسة التي تتضمنيا أداة البحث.

" وذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات أفراد البحث Meanبي "المتوسط الحسا .ٕ

عمى كل عبارة من عبارات أداة البحث، مع العمم بأنو يفيد في ترتيب العبارات حسب أعمى 

 متوسط حسابي موزون. 

لمتعرف عمى مدى انحراف  "Standard Deviation"تم استخدام االنحراف المعياري  .ٖ

ث لكل عبارة من عبارات أداة البحث، ولكل محور من المحاور الرئيسة استجابات أفراد البح

عن متوسطيا الحسابي، ويالحظ أن االنحراف المعياري يوضح التشتت في استجابات أفراد 

مجتمع البحث لكل عبارة من عبارات أداة البحث، إلى جانب المحاور الرئيسة، فكمما اقتربت 

 وانخفض تشتتيا بين المقياس.قيمتو من الصفر تركزت االستجابات 

 تم استخدام معامل االرتباط بيرسون لقياس صدق أداة البحث. .ٗ

 تم استخدام معامل ألفا لكرونباخ لقياس ثبات أداة البحث. .٘

 عرض وتحميل نتائج البحث

اإلجابة عن السؤال األول: ما واقع ممارسات معممي المغة العربية في تحديد األخطاء 

 لدى طالب المرحمة االبتدائية في محافظة األفالج؟ اإلمالئية واكتشافيا

لمتعرف إلى واقع ممارسات معممي المغة العربية في تحديد األخطاء اإلمالئية واكتشافيا 

لدى طالب المرحمة االبتدائية في محافظة األفالج، قام الباحث بحساب التكرارات والنسب 

رية والرتب لعبارات المحور األول: )واقع المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيا

ممارسات معممي المغة العربية في تحديد األخطاء اإلمالئية واكتشافيا لدى طالب المرحمة 

 االبتدائية في محافظة األفالج(، وجاءت النتائج كما يوضحيا الجدول التالي:



 ىذال بادي ىذال الدوسري أ/                       واقع ممارسات معممي المغة العربية
 عبداهلل بن محمد السبيعي /د     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2022  ينايز -جزء ثاني   – األول العدد  – 33اجمللد  211

 م2021سثتمرب   – التاسع العدد  – 33اجمللد 

 

 (1-4جدول رقم )
معممي المغة العربية في تحديد استجابات أفراد عينة البحث عمى محور )واقع ممارسات 

األخطاء اإلمالئية واكتشافيا لدى طالب المرحمة االبتدائية في محافظة األفالج( مرتبة تنازلًيا 
 حسب متوسطات الموافقة عمييا.

 العبارة م
 درجة الممارسة ك

سط
متو

ال
 

 
ابي

حس
ال

ف  
حرا

االن
ري

عيا
الم

 

درجة 
 الترتيب الموافقة

 دائما غالباً  أحياناً  نادراً  أبداً  %

أخصص لكل طالب في دفتر خاص  ٘
 لرصد األخطاء اإلمالئية.

 ٛٔ ٜٕ ٖٕ ٓٔ ٓ ك
 ٔ غالباً  ٖٜٙ.ٓ ٜٙ.ٖ

% ٓ.ٓ ٕٔ.٘ ٕٛ.ٛ ٖٙ.ٖ ٕٕ.٘ 

ٗ 
أحرص عمى اكتشاف األخطاء اإلمالئية 
لمطالب من خالل األنشطة التطبيقية 

 والتقويمية، خالل الحصة.

 ٕٔ ٜٕ ٕٚ ٔٔ ٔ ك
 ٕ غالباً  ٜ٘٘.ٓ ٓ٘.ٖ

% ٔ.ٖ ٖٔ.ٛ ٖٖ.ٛ ٖٙ.ٖ ٔ٘.ٓ 

ٜ 
أستعين بمالحظات زمالئي معممي 

المرحمة فيما يكتشفوه من أخطاء إمالئية 
 لدى الطالب.

 ٓٔ ٖٔ ٜٕ ٚ ٖ ك
 ٖ غالباً  ٜٗ٘.ٓ ٛٗ.ٖ

% ٖ.ٛ ٛ.ٛ ٖٙ.ٖ ٖٛ.ٛ ٕٔ.٘ 

ٕ 
أحدد األخطاء اإلمالئية في حصة اإلمالء 

ربية بعد تطبيق أو في دروس المغة الع
 الطالب لمقاعدة اإلمالئية.

 ٚ ٕٚ ٖٖ ٖٔ ٓ ك
 ٗ أحياناً  ٛ٘ٛ.ٓ ٖ٘.ٖ

% ٓ.ٓ ٔٙ.ٖ ٗٔ.ٖ ٖٖ.ٛ ٛ.ٛ 

ٔ 
أميد لدرس اإلمالء بتحديد األخطاء المراد 
الكشف عنيا عن طريق مراجعة التعمم 

 اإلمالئي السابق.

 ٓٔ ٕٙ ٖٕ ٜٔ ٕ ك
 ٘ أحياناً  ٙٗٓ.ٔ ٜٕ.ٖ

% ٕ.٘ ٕٖ.ٛ ٕٛ.ٛ ٖٕ.٘ ٕٔ.٘ 

ٙ 
أحدد منيجية )تشخيصية( خاصة لتحديد 
األخطاء اإلمالئية عند الطالب في بداية 

 البحث.

 ٜ ٕٓ ٖٖ ٙٔ ٕ ك
 ٙ أحياناً  ٜٔٛ.ٓ ٖٕ.ٖ

% ٕ.٘ ٕٓ.ٓ ٗٔ.ٖ ٕ٘.ٓ ٔٔ.ٖ 

استعين باالستراتيجيات الحديثة في تحديد  ٚ
 األخطاء اإلمالئية عند الطالب.

 ٚ ٕٔ ٖٖ ٛٔ ٔ ك
 ٚ أحياناً  ٜٕٜ.ٓ ٜٔ.ٖ

% ٔ.ٖ ٕٕ.٘ ٗٔ.ٖ ٕٙ.ٖ ٛ.ٛ 

ٛ 
أستخدم أدوات ومقاييس وبطاقات مالحظة 

دقيقة تحدد تكرار وانتشار األخطاء 
 اإلمالئية.

 ٘ ٕٔ ٖٗ ٙٔ ٗ ك
 ٛ أحياناً  ٜٚ٘.ٓ ٜٓ.ٖ

% ٘.ٓ ٕٓ.ٓ ٕٗ.٘ ٕٙ.ٖ ٙ.ٖ 

ٖ 
أشارك أولياء األمور في تحديد األخطاء 

ب خالل مجالس اآلباء اإلمالئية لمطال
 بالمدرسة.

 ٘ ٘ٔ ٕٔ ٕٗ ٘ٔ ك
 ٜ أحياناً  ٕٚٔ.ٔ ٗٙ.ٕ

% ٔٛ.ٛ ٖٓ.ٓ ٕٙ.ٖ ٔٛ.ٛ ٙ.ٖ 

 أحياناً  ٘ٚٙ.ٓ ٕٚ.ٖ الدرجة الكمية

 .(5.22* درجة المتوسط الحسابي من )



 اسيوط جامعة – التربية يةلكم العممية المجمة
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 يتضح من الجدول السابق ما يمي:
ممي المغة العربية لممرحمة بمغ المتوسط العام لتقديرات أفراد عينة البحث من مع أواًل:

االبتدائية بمحافظة األفالج لممحور األول: )واقع ممارسات معممي المغة العربية في تحديد 
األخطاء اإلمالئية واكتشافيا لدى طالب المرحمة االبتدائية في محافظة األفالج( ما مقداره 

ي يقع في الفئة (، وىو المتوسط الذ٘ٚٙ.ٓ( بانحراف معياري مقداره )ٓٓ.٘من  ٕٚ.ٖ)
( والتي تشير إلى خيار ٓٗ.ٖإلى  ٔٙ.ٕ)الثالثة( من فئات المقياس المتدرج الخماسي )من 

)أحيانًا( في أداة البحث، وىو ما يوضح أن درجة ممارسة معممي المغة العربية في تحديد 
درجة األخطاء اإلمالئية واكتشافيا لدى طالب المرحمة االبتدائية في محافظة األفالج جاء ب

 )متوسطة( بشكل عام.

وىو ما يعزوه الباحث إلى وجود العديد من األسباب تبدأ من عدم اىتمام بعض 
المعممين بتحديد األخطاء المغوية التي يقع فييا الطالب، عدم حصول عدد من المعممين عمى 

نصاب  الكفايات التدريسية المناسبة قبل البدء في التدريس، تكدس الفصول الدراسية، وارتفاع
 المعمم من الحصص اليومية.

تضمن محور )واقع ممارسات معممي المغة العربية في تحديد األخطاء اإلمالئية  ثانيًا:
( عبارات تقيس واقع ممارسة ٜواكتشافيا لدى طالب المرحمة االبتدائية في محافظة األفالج( )

طالب المرحمة االبتدائية في معممي المغة العربية في تحديد األخطاء اإلمالئية واكتشافيا لدى 
إلى  ٗٙ.ٕمحافظة األفالج، تراوحت متوسطات موافقة أفراد البحث عمى ىذه العبارات ما بين )

(، وىي المتوسطات التي تقع في الفئتين )الثالثة، والرابعة( من فئات المقياس المتدرج ٜٙ.ٖ
البحث، وىو ما يوضح التفاوت في الخماسي والمتين تشيران إلى خياري: )أحيانًا/ غالبًا( في أداة 

درجة ممارسة معممي المغة العربية لممرحمة االبتدائية في محافظة األفالج لتحديد األخطاء 
 اإلمالئية واكتشافيا.

وفقًا لتقديرات أفراد البحث عمى محور: )واقع ممارسات معممي المغة العربية في ثالثًا: 
الب المرحمة االبتدائية في محافظة األفالج( فإن أبرز تحديد األخطاء اإلمالئية واكتشافيا لدى ط

العبارات التي تعكس ممارسات معممي المغة العربية في تحديد األخطاء اإلمالئية واكتشافيا لدى 
(، وىي مرتبة ٜ، ٗ، ٘طالب المرحمة االبتدائية في محافظة األفالج تتمثل في العبارات رقم: )

 مييا عمى النحو التالي:تنازلًيا حسب متوسطات الموافقة ع
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( وىي: )أخصص لكل طالب في دفتر خاص لرصد األخطاء ٘جاءت العبارة رقم ) .ٔ
(، ٓٓ.٘من  ٜٙ.ٖاإلمالئية.(، في المرتبة )األولى( من حيث الممارسة بمتوسط بمغ )

(، ودرجة ممارسة تشير إلى )غالبًا(، وىو ما يوضح أن ٖٜٙ.ٓانحراف معياري مقداره )
عربية غالبًا ما يخصصون لكل طالب دفتر خاص لرصد األخطاء اإلمالئية، معممي المغة ال

وىو ما قد يرجعو الباحث إلى وعي أفراد البحث من المعممين بأىمية رصد األخطاء 
اإلمالئية ومعالجتيا والوقوف عمى مواطن الضعف لكل طالب عمى حده لمحاولة 

الئية لدى الطمبة، باإلضافة إلى تصحيحيا بما يساىم في تصحيح األخطاء المغوية واإلم
تأكيد اإلشراف التربوي عمى المعممين بتخصيص دفتر خاص بكل طالب يرصد فيو المعمم 

 األخطاء المغوية واالمالئية التي يقع فييا الطالب ويقوم بتصحيحيا.
( وىي: )أحرص عمى اكتشاف األخطاء اإلمالئية لمطالب من خالل ٗجاءت العبارة رقم ) .ٕ

لتطبيقية والتقويمية، خالل الحصة(، في المرتبة )الثانية( من حيث الممارسة األنشطة ا
(، ودرجة ممارسة تشير ٜ٘٘.ٓ(، انحراف معياري مقداره )ٓٓ.٘من  ٓ٘.ٖبمتوسط بمغ )

إلى )غالبًا(، وىو ما يوضح حرص أفراد البحث عمى اكتشاف األخطاء اإلمالئية لمطالب 
يمية خالل الحصة، وىو ما يعزوه الباحث إلى أن من خالل األنشطة التطبيقية والتقو 

ممارسة األنشطة التطبيقية والتقويمية خالل الحصة تساعد المعمم عمى اكتشاف األخطاء 
             اإلمالئية بوضوح والوقوف عمى مواطن الخطأ لدى الطمبة وعميو يقوم المعمم 

ألعمى ألفراد البحث ما أشار بتصحيحيا، ويفسر كون ىذه الممارسة من بين الممارسات ا
( بأن من أىداف اإلمالء األساسية اختبار معمومات التالميذ ٘ٔص ٕٗٔٓإليو )استعانة، 

 الكتابية واكتشاف مواطن الضعف ومعالجتيا.
( وىي: )أستعين بمالحظات زمالئي معممي المرحمة فيما يكتشفوه من ٜجاءت العبارة رقم ) .ٖ

   المرتبة )الثالثة( من حيث الممارسة بمتوسط بمغ أخطاء إمالئية لدى الطالب(، في 
(، ودرجة ممارسة تشير إلى )غالبًا(، ٜٗ٘.ٓ(، انحراف معياري مقداره )ٓٓ.٘من  ٛٗ.ٖ)

وىو ما يوضح أن أفراد البحث غالبًا ما يتبادلون خبراتيم فيما يخص األخطاء المغوية لدى 
ء المغوية واإلمالئية وتكرارىا بين الطالب، وىو ما يعزوه الباحث إلى شيوع بعض األخطا

التالميذ، ووقوف المعممين عمى ىذه األخطاء ومالحظتيا وحصرىا ونقميا فيما بينيم يساعد 
المعمم عمى طرح تمك األخطاء ومعالجتيا بين تالميذه، ويوفر لو الوقت الذي قد يقضيو في 

 .اكتشاف تمك األخطاء التي ُأجمع عمى تكرارىا في الحقل التربوي
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وفقًا لتقديرات أفراد البحث عمى محور: )واقع ممارسات معممي المغة العربية في  رابعًا:
تحديد األخطاء اإلمالئية واكتشافيا لدى طالب المرحمة االبتدائية في محافظة األفالج( فإن أقل 

لدى  العبارات التي تعكس ممارسات معممي المغة العربية في تحديد األخطاء اإلمالئية واكتشافيا
(، وىي مرتبة ٖ، ٛ، ٚطالب المرحمة االبتدائية في محافظة األفالج تتمثل في العبارات رقم: )

 تنازلًيا حسب متوسطات الموافقة عمييا عمى النحو التالي:
( وىي: )استعين باالستراتيجيات الحديثة في تحديد األخطاء اإلمالئية ٚجاءت العبارة رقم ) .ٔ

(، ٓٓ.٘من  ٜٔ.ٖسابعة( من حيث الممارسة بمتوسط بمغ )عند الطالب(، في المرتبة )ال
(، ودرجة ممارسة تشير إلى )أحيانًا(، وىو ما يوضح أن ٜٕٜ.ٓانحراف معياري مقداره )

أفراد البحث أحيانًا ما يستعينوا باالستراتيجيات الحديثة في تحديد األخطاء اإلمالئية عند 
ثير من المعممين عمى الطرق التقميدية التي الطالب، وىو ما يعزوه الباحث إلى اعتماد الك

تقوم عمى إمالء قطعة من كتاب القراءة عمى التالميذ، وقمة وعييم بأىمية تمك 
االستراتيجيات، باإلضافة إلى عدم كفاية الدورات التدريبية التي تمكن المعممين من توظيف 

 االستراتيجيات الحديثة في التدريس بالشكل األمثل.
( وىي: )أستخدم أدوات ومقاييس وبطاقات مالحظة دقيقة تحدد تكرار ٛة رقم )جاءت العبار  .ٔ

            وانتشار األخطاء اإلمالئية(، في المرتبة )الثامنة( من حيث الممارسة بمتوسط بمغ 
(، ودرجة ممارسة تشير إلى ٜٚ٘.ٓ(، انحراف معياري مقداره )ٓٓ.٘من  ٜٓ.ٖ)

البحث أحيانًا ما يستخدمون أدوات ومقاييس وبطاقات  )أحيانًا(، وىو ما يوضح أن أفراد
مالحظة دقيقة تحدد تكرار وانتشار األخطاء اإلمالئية، وىو ما يعزوه الباحث إلى قمة وجود 
أدوات ومقاييس وبطاقات مالحظة دقيقة ومقننة تحددىا وزارة التعميم أو اإلدارة المدرسية 

أن إعداد تمك المقاييس والبطاقات يرجع إلى تساعد المعمم عمى حصر األخطاء اإلمالئية و 
اجتيادات فردية من المعممين، باإلضافة الفتقار بعض المعممين بميارات إعداد تمك 

 المقاييس وبطاقات المالحظة واعتياد الكثير من المعممين عمى الوسائل التقميدية.
إلمالئية لمطالب )أشارك أولياء األمور في تحديد األخطاء ا( وىي:ٖجاءت العبارة رقم) .ٕ

ارسة بمتوسط من حيث المم، في المرتبة )التاسعة واألخيرة(خالل مجالس اآلباء بالمدرسة.(
ودرجة ممارسة تشير إلى )أحيانًا(، (،ٕٚٔ.ٔ(،انحراف معياري مقداره)ٓٓ.٘منٗٙ.ٕبمغ )

وىو ما يوضح أن أفراد البحث أحيانًا ما يشاركون أولياء األمور في تحديد األخطاء 
مالئية لذوييم خالل مجالس اآلباء بالمدرسة، وىو ما يعزوه الباحث إلى تعدد المشكالت اإل

التي تُثار في مجالس اآلباء، واعتقاد الكثير من المعممين أن طرح ىذه المشكالت وحميا 
 يكون في الفصل الدراسي ما يجعل طرحيم لتمك األخطاء اإلمالئية ال يتم بدرجة كبيرة.
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السؤال الثاني: ما واقع ممارسات معممي المغة العربية في  اإلجابة عن     
 تحميل األخطاء اإلمالئية لدى طالب المرحمة االبتدائية في محافظة األفالج؟

لمتعرف إلى ما واقع ممارسات معممي المغة العربية في تحميل األخطاء اإلمالئية لدى 
بحساب التكرارات والنسب المئوية  طالب المرحمة االبتدائية في محافظة األفالج، قام الباحث

والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لعبارات المحور الثاني: )واقع ممارسات 
معممي المغة العربية في تحميل األخطاء اإلمالئية لدى طالب المرحمة االبتدائية في محافظة 

 األفالج(، وجاءت النتائج كما يوضحيا الجدول التالي:
 (2-4ل رقم )جدو

استجابات أفراد عينة البحث عمى محور: )واقع ممارسات معممي المغة العربية في تحميل 
األخطاء اإلمالئية لدى طالب المرحمة االبتدائية في محافظة األفالج( مرتبة تنازلًيا حسب 

 متوسطات الموافقة عمييا.

 العبارة م
 درجة الممارسة ك

ط 
وس

لمت
ا

ابي
حس

ال
ف  

حرا
االن عيا
الم

 ري

درجة 
 دائماً  غالباً  أحياناً  نادراً  أبداً  % الترتيب الممارسة

أحمل األخطاء اإلمالئية المتكررة التي تقع في  ٔ
 كتابات الطالب.

 ٛ.ٖٔ ٖ.ٙٗ ٘.ٕٖ ٘.ٚ ٓ.ٓ % ٔ غالباً  ٓٔٛ.ٓ ٙٙ.ٖ ٔٔ ٖٚ ٕٙ ٙ ٓ ك

أصنف األخطاء اإلمالئية إلى: فردية  ٘
 خاصة، جماعية مشتركة.

 ٓ.٘ٔ ٓ.ٖ٘ ٛ.ٖٖ ٖ.ٙٔ ٓ.ٓ % ٕ غالباً  ٜٔٗ.ٓ ٜٗ.ٖ ٕٔ ٕٛ ٕٚ ٖٔ ٓ ك

أضع منيجية تحميمية لألخطاء ترتبط بالفروق  ٕ
 الفردية بين الطالب.

 ٓ.ٓٔ ٛ.ٖٖ ٓ.٘ٗ ٖ.ٔٔ ٓ.ٓ % ٖ غالباً  ٖٕٛ.ٓ ٖٗ.ٖ ٛ ٕٚ ٖٙ ٜ ٓ ك

أحمل األسباب المؤدية إلى وقوع الطالب في  ٖ
 ئية.األخطاء اإلمال

 ٘.ٕٔ ٓ.ٖ٘ ٓ.ٖٓ ٖ.ٕٔ ٖ.ٔ % ٗ أحياناً  ٜٜٚ.ٓ ٖٙ.ٖ ٓٔ ٕٛ ٕٗ ٚٔ ٔ ك

اعتني بالتفريق بين األخطاء الصوتية  ٗ
 والتركيبية.

 ٓ.٘ٔ ٓ.ٖٓ ٘.ٕٖ ٖ.ٕٔ ٖ.ٔ % ٘ أحياناً  ٕٕٓ.ٔ ٖٙ.ٖ ٕٔ ٕٗ ٕٙ ٚٔ ٔ ك

أالحظ ظروف حدوث الخطأ اإلمالئي  ٙ
 ألتمكن من تحميمو.

 ٓ.ٓٔ ٛ.ٖٖ ٘.ٖٚ ٛ.ٛٔ ٓ.ٓ % ٙ أحياناً  ٜٔٓ.ٓ ٖ٘.ٖ ٛ ٕٚ ٖٓ ٘ٔ ٓ ك

أستخدم استراتيجيات حديثة في تحميل  ٜ
 األخطاء اإلمالئية لدى الطالب.

 ٘.ٕٔ ٓ.ٖٓ ٖ.ٖٙ ٛ.ٖٔ ٘.ٚ % ٚ أحياناً  ٛٛٓ.ٔ ٕٙ.ٖ ٓٔ ٕٗ ٜٕ ٔٔ ٙ ك

أقوم بتفسير الخطأ اإلمالئي من خالل ربطو  ٚ
 العربية وأخطائيا الشائعة .بظواىر الكتابة 

 ٛ.ٖ ٘.ٖٚ ٖ.ٔٗ ٓ.٘ٔ ٘.ٕ % ٛ أحياناً  ٜٗٛ.ٓ ٕ٘.ٖ ٖ ٖٓ ٖٖ ٕٔ ٕ ك

أراعي رصد التكرارات والنسب المئوية  ٛ
 لألخطاء اإلمالئية.

 ٛ.ٛ ٓ.٘ٔ ٖ.ٔٗ ٛ.ٕٛ ٖ.ٙ % ٜ أحياناً  ٕٔٓ.ٔ ٜٔ.ٕ ٚ ٕٔ ٖٖ ٖٕ ٘ ك
 أحياناً  ٛ٘ٙ.ٓ ٖٗ.ٖ الدرجة الكمية

 .(5.22*درجة المتوسط الحسابي من )*
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 يتضح من الجدول السابق ما يمي:
بمغ المتوسط العام لتقديرات أفراد عينة البحث من معممي المغة العربية لممرحمة  أواًل:

االبتدائية بمحافظة األفالج لممحور الثاني: )واقع ممارسات معممي المغة العربية في تحميل 
من  ٖٗ.ٖب المرحمة االبتدائية في محافظة األفالج( ما مقداره )األخطاء اإلمالئية لدى طال

(، وىو المتوسط الذي يقع في الفئة )الثالثة( من فئات ٛ٘ٙ.ٓ( بانحراف معياري مقداره )ٓٓ.٘
( والتي تشير إلى خيار )أحيانًا( في أداة ٓٗ.ٖإلى  ٔٙ.ٕالمقياس المتدرج الخماسي ) من 

رسة معممي المغة العربية في تحميل األخطاء اإلمالئية لدى البحث، وىو ما يوضح أن درجة مما
 طالب المرحمة االبتدائية في محافظة األفالج جاء بدرجة )متوسطة( بشكل عام.

تضمن محور )واقع ممارسات معممي المغة العربية في تحميل األخطاء اإلمالئية  ثانيًا:
عبارات تقيس واقع ممارسة معممي المغة ( ٜلدى طالب المرحمة االبتدائية في محافظة األفالج( )

العربية في تحميل األخطاء اإلمالئية لدى طالب المرحمة االبتدائية في محافظة األفالج، تراوحت 
(، وىي المتوسطات ٙٙ.ٖإلى  ٜٔ.ٕمتوسطات موافقة أفراد البحث عمى ىذه العبارات ما بين )

لمقياس المتدرج الخماسي والمتين تشيران إلى التي تقع في الفئتين )الثالثة، والرابعة( من فئات ا
خياري: )أحيانًا/ غالبًا( في أداة البحث، وىو ما يوضح التفاوت في درجة ممارسة معممي المغة 
العربية لممرحمة االبتدائية في محافظة األفالج لتحميل األخطاء اإلمالئية لدى طالب المرحمة 

 االبتدائية في محافظة األفالج.
قًا لتقديرات أفراد البحث عمى محور: )واقع ممارسات معممي المغة العربية في وفثالثًا: 

تحميل األخطاء اإلمالئية لدى طالب المرحمة االبتدائية في محافظة األفالج( فإن أبرز العبارات 
التي تعكس ممارسات معممي المغة العربية في تحميل األخطاء اإلمالئية لدى طالب المرحمة 

(، وىي مرتبة تنازلًيا حسب ٕ، ٘، ٔمحافظة األفالج تتمثل في العبارات رقم: ) االبتدائية في
 متوسطات الموافقة عمييا عمى النحو التالي:

( وىي: )أحمل األخطاء اإلمالئية المتكررة التي تقع في كتابات ٔجاءت العبارة رقم ) .ٔ
(، ٓٓ.٘ من ٙٙ.ٖالطالب(، في المرتبة )األولى( من حيث الممارسة بمتوسط بمغ )

(، ودرجة ممارسة تشير إلى )غالبًا(، وىو ما يوضح أن ٓٔٛ.ٓانحراف معياري مقداره )
معممي المغة العربية غالبًا ما يحممون األخطاء اإلمالئية المتكررة التي تقع في كتابات 

( بأىمية تحميل األخطاء اإلمالئية ٛٔص  ٕٗٔٓالطالب، ويفسر ذلك ما ذكره )حسين، 
الطمبة من خالل التعبير التحريري الذي يعبر عن المستوى الحقيقي لمطالب،  التي يقع فييا

حيث يتيح التعبير التحريري وقت كاف لمطالب لمتفكير وحسن االختيار ومراجعة ما كتب 
 قبل تسميمو إلى المعمم، وىو ما جعل تمك الممارسات ىي األكثر شيوعًا بين المعممين.
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نف األخطاء اإلمالئية إلى: فردية خاصة، جماعية ( وىي: )أص٘جاءت العبارة رقم ) .ٕ
(، انحراف ٓٓ.٘من  ٜٗ.ٖمشتركة(، في المرتبة )الثانية( من حيث الممارسة بمتوسط بمغ )

ما يوضح أن أفراد البحث (، ودرجة ممارسة تشير إلى )غالبًا(، وىو ٜٔٗ.ٓمعياري مقداره )
صة، وجماعية مشتركة، ويعزو الباحث ما يصنفون األخطاء اإلمالئية إلى فردية خا )غالبًا(

ذلك إلى وعي أفراد البحث من المعممين بأن تصنيف األخطاء إلى فردية خاصة يمكن 
تصحيحيا من خالل متابعة مواطن الضعف عند بعض الطالب بعينيم وتصحيحيا، 
وجماعية مشتركة يمكن من خالليا معالجة األخطاء الشائعة لدى الكثير من الطالب؛ من 

أن يقمل من الوقت الميدر لدى المعمم في تصحيح تمك األخطاء، وىو ما يساعده عمى  شأنو
استغالل الوقت الدراسي في أنشطة أخرى، وىو ما جعل تمك الممارسة من بين أعمى 

 الممارسات.
( وىي: )أضع منيجية تحميمية لألخطاء ترتبط بالفروق الفردية بين ٕجاءت العبارة رقم ) .ٖ

(، انحراف ٓٓ.٘من  ٖٗ.ٖتبة )الثالثة( من حيث الممارسة بمتوسط بمغ )الطالب(، في المر 
(، ودرجة ممارسة تشير إلى )غالبًا(، وىو ما يوضح أن أفراد البحث ٖٕٛ.ٓمعياري مقداره )

غالبًا ما يضعون منيجية تحميمية لألخطاء ترتبط بالفروق الفردية بين الطالب، وىو ما 
           ن بوجود فروق فردية بين الطالب وعمى المعمم أنيرجعو الباحث إلى إدراك المعممي

يراعي تمك الفروق فيميز بين الطالب الموىوب والطالب الضعيف ويقف عمى مواطن 
الضعف لدى الطالب، ويسجل تمك األخطاء ويعمل عمى وضع االطر المناسبة لحميا وفق 

رات األطفال الموىوبين منيجية تحميمية تساىم في تنمية مواطن الضعف، واستغالل قد
 واستثمارىا في الوضع المناسب.

وفقًا لتقديرات أفراد البحث عمى محور: )واقع ممارسات معممي المغة العربية في  رابعًا:
تحميل األخطاء اإلمالئية لدى طالب المرحمة االبتدائية في محافظة األفالج( فإن أقل العبارات 

ية في تحميل األخطاء اإلمالئية لدى طالب المرحمة التي تعكس ممارسات معممي المغة العرب
(، وىي مرتبة تنازلًيا حسب ٛـ، ٚ، ٜاالبتدائية في محافظة األفالج تتمثل في العبارات رقم: )

 متوسطات الموافقة عمييا عمى النحو التالي:
ى ( وىي: )أستخدم استراتيجيات حديثة في تحميل األخطاء اإلمالئية لدٜجاءت العبارة رقم ) .ٔ

(، ٓٓ.٘من  ٕٙ.ٖالطالب.(، في المرتبة )السابعة( من حيث الممارسة بمتوسط بمغ )
            (، ودرجة ممارسة تشير إلى )أحيانًا(، وىو ما يوضحٛٛٓ.ٔانحراف معياري مقداره )

أن أفراد عينة الدارسة )أحيانًا( ما يستخدمون استراتيجيات حديثة في تحميل األخطاء 
لطالب، وىو ما يرجع إلى عدم إدراك بعض المعممين بأىمية االستراتيجيات اإلمالئية لدى ا
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الحديثة في تحميل األخطاء اإلمالئية، وعدم وجود آليات واضحة وخطط ممنيجة تفرضيا 
الوزارة لتطبيق ىذه االستراتيجيات باإلضافة إلى القناعة المترسخة لدى العديد من المعممين 

تحميل األخطاء اإلمالئية عن االستراتيجيات الحديثة التي لم  بفاعمية الطرق التقميدية في
 يتعودوا عمييا.

( وىي: )أقوم بتفسير الخطأ اإلمالئي من خالل ربطو بظواىر الكتابة ٚجاءت العبارة رقم ) .ٕ
            العربية وأخطائيا الشائعة(، في المرتبة )الثامنة( من حيث الممارسة بمتوسط بمغ

(، ودرجة ممارسة تشير إلى )أحيانًا(، ٜٗٛ.ٓانحراف معياري مقداره ) (،ٓٓ.٘من  ٕ٘.ٖ)
وىو ما يوضح أن أفراد البحث أحيانًا ما يقومون بتفسير الخطأ اإلمالئي من خالل ربطو 
بظواىر الكتابة العربية وأخطائيا الشائعة، ويفسر الباحث ذلك بأنو بالرغم من سعي المعممين 

والعمل عمى القضاء عمييا من خالل إشعار الطالب بأىمية  إلى الوقوف األخطاء الشائعة
الكتابة الصحيحة من خالل ربطيا بالظواىر اليومية، تدريب األذن عمى حسن االصغاء، 
وجمع الكممات الصعبة التي يشكو منيا كثير من التالميذ والعمل عمى تدريب الطالب عمى 

قد ال تتاح أماميم الفرصة سانحة لفعل كتابتيا بطريقة صحيحة، إال أن كثير من المعممين 
ذلك بالشكل األمثل نتيجة تكدس اليوم الدراسي، وكثرة الطالب داخل الفصل وارتفاع نصاب 
المعمم من الحصص الدراسية، وىو ما يجعمو ال يصل إلى األداء األمثل في تفسير كثير من 

 األخطاء اإلمالئية.
تكرارات والنسب المئوية لألخطاء اإلمالئية.(، ( وىي: )أراعي رصد الٛجاءت العبارة رقم ) .ٖ

(، انحراف ٓٓ.٘من  ٜٔ.ٕفي المرتبة )التاسعة واألخيرة( من حيث الممارسة بمتوسط بمغ )
(، ودرجة ممارسة تشير إلى )أحيانًا(، وىو ما يوضح أن درجة ٕٔٓ.ٔمعياري مقداره )

اء اإلمالئية يتم بدرجة ممارسة أفراد الدارسة لرصد التكرارات والنسب المئوية لألخط
متوسطة، األمر الذي يرجعو الباحث إلى عدم توافر بعض ميارات الرصد واالحصاء لدى 
بعض المعممين باإلضافة النشغاليم بميام وأنشطة أخرى يولونيا أىمية أكبر من رصد 

 التكرارات واالخطاء.
عربية في اإلجابة عن السؤال الثالث: ما واقع ممارسات معممي المغة ال     

 معالجة األخطاء اإلمالئية لدى طالب المرحمة االبتدائية في محافظة األفالج؟
لمتعرف إلى واقع ممارسات معممي المغة العربية في معالجة األخطاء اإلمالئية لدى 
طالب المرحمة االبتدائية في محافظة األفالج، قام الباحث بحساب التكرارات والنسب المئوية 

سابية واالنحرافات المعيارية والرتب لعبارات المحور الثالث: )واقع ممارسات والمتوسطات الح
معممي المغة العربية في معالجة األخطاء اإلمالئية لدى طالب المرحمة االبتدائية في محافظة 

 األفالج(، وجاءت النتائج كما يوضحيا الجدول التالي:



 ىذال بادي ىذال الدوسري أ/                       واقع ممارسات معممي المغة العربية
 عبداهلل بن محمد السبيعي /د     
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 (3-4جدول رقم )
ر: )واقع ممارسات معممي المغة العربية في معالجة استجابات أفراد عينة البحث عمى محو 

األخطاء اإلمالئية لدى طالب المرحمة االبتدائية في محافظة األفالج( مرتبة تنازلًيا حسب 
 متوسطات الموافقة عمييا.

 العبارة م
 درجة الممارسة ك

ط 
وس

لمت
ا

بي
حسا

ال
ف  

حرا
االن

ري
عيا
الم

 

درجة 
موافق  موافق حياناً أ نادراً  أبداً  % الترتيب الممارسة

 بشدة

أعود الطالب عمى الرسم اإلمالئي  ٔ
 الصحيح بالممارسة والتكرار.

 ٓ.ٕ٘ ٛ.ٖٗ ٓ.ٖٓ ٖ.ٔ ٓ.ٓ % ٔ غالباً  ٙٚٚ.ٓ ٖٜ.ٖ ٕٓ ٖ٘ ٕٗ ٔ ٓ ك

أسمح لمطالب أحيانا بتبادل كراسات  ٜ
 اإلمالء والتصحيح لبعضيم البعض.

 ٛ.ٖٖ ٘.ٕٚ ٛ.ٕٛ ٛ.ٛ ٖ.ٔ % ٕ غالباً  ٖٚٓ.ٔ ٗٛ.ٖ ٕٚ ٕٕ ٖٕ ٚ ٔ ك

أصوب لمطالب أخطاءه اإلمالئية بعد  ٛ
 االنتياء من اإلمالء.

 ٛ.ٕٛ ٖ.ٖٔ ٓ.ٖٓ ٛ.ٛ ٖ.ٔ % ٖ غالباً  ٙٓٓ.ٔ ٛٚ.ٖ ٖٕ ٕ٘ ٕٗ ٚ ٔ ك

ٕ 
أحدد الكممات المراد تدريب الطالب عمييا 
بناء عمى حصر المشكالت اإلمالئية التي 

 يقع فييا الطالب.

 ٙٔ ٖٔ ٖٓ ٖ ٓ ك
 ٓ.ٕٓ ٛ.ٖٛ ٘.ٖٚ ٛ.ٖ ٓ.ٓ % ٗ غالباً  ٜٔٛ.ٓ ٘ٚ.ٖ

٘ 
أرشد الطالب ألخطائيم اإلمالئية بوضع 
خط تحت الخطأ ، وطمب تصويبو في 

 الصفحة المقابمة .

 ٛٔ ٕٛ ٕٗ ٜ ٔ ك
 ٘.ٕٕ ٓ.ٖ٘ ٓ.ٖٓ ٖ.ٔٔ ٖ.ٔ % ٘ غالباً  ٖٜٜ.ٓ ٙٙ.ٖ

ٔٓ 
مطالب أقوم بمعالجة األخطاء اإلمالئية ل

في مجموعات بحسب األخطاء اإلمالئية 
 المشتركة لدييم.

 ٕٔ ٖٕ ٕ٘ ٓٔ ٔ ك
 ٖ.ٕٙ ٛ.ٕٛ ٖ.ٖٔ ٘.ٕٔ ٖ.ٔ % ٙ غالباً  ٖٗٓ.ٔ ٙٙ.ٖ

ٗ 
أرشد الطالب إلى تصويب أخطائيم 
اإلمالئية باإلرشاد الفردي المباشر في 

 الحصة .

 ٛٔ ٕ٘ ٕ٘ ٕٔ ٓ ك
 ٘.ٕٕ ٖ.ٖٔ ٖ.ٖٔ ٓ.٘ٔ ٓ.ٓ % ٚ غالباً  ٓٓٓ.ٔ ٔٙ.ٖ

ٖ 
أختار كممات وجمل التدريب اإلمالئي من 

الكممات والجمل التي يحتاج الطالب 
 الستخداميا بشكل متكرر.

 ٗٔ ٕٙ ٕٚ ٖٔ ٓ ك
 ٘.ٚٔ ٘.ٕٖ ٛ.ٖٖ ٖ.ٙٔ ٓ.ٓ % ٛ غالباً  ٜٛٙ.ٓ ٔ٘.ٖ

ٔٗ 
أختار عبارات وكممات وفقرات لمتدريب 
ية اإلمالئي تتضمن أمثمة لمقاعدة اإلمالئ

 المرتبطة بالخطأ اإلمالئي.

 ٕٔ ٕٗ ٖ٘ ٜ ٓ ك
 ٓ.٘ٔ ٓ.ٖٓ ٛ.ٖٗ ٖ.ٔٔ ٓ.ٓ % ٜ غالباً  ٙٛٛ.ٓ ٜٗ.ٖ

أختار عبارات وكممات وفقرات لمتدريب  ٖٔ
 اإلمالئي مرتبطة بواقع الطالب واىتماماتو.

 ٖ.ٔٔ ٖ.ٖٙ ٛ.ٖٛ ٛ.ٖٔ ٓ.ٓ % ٓٔ غالباً  ٓٚٛ.ٓ ٘ٗ.ٖ ٜ ٜٕ ٖٔ ٔٔ ٓ ك

ٕٔ 
تائج الخطط واإلجراءات العالجية أقوم ن

ألخطاء الطالب اإلمالئية وأطورىا بناء 
 عمى ذلك.

 ٗٔ ٕٓ ٕٖ ٕٔ ٕ ك
 ٘.ٚٔ ٓ.ٕ٘ ٓ.ٓٗ ٓ.٘ٔ ٘.ٕ % ٔٔ أحياناً  ٕٙٓ.ٔ ٓٗ.ٖ

أضع خططا عالجية دقيقة موزعة زمنيا  ٔٔ
 لمعالجة األخطاء اإلمالئية لمطالب.

 ٓ.٘ٔ ٘.ٕٚ ٓ.ٖ٘ ٓ.ٕٓ ٘.ٕ % ٕٔ أحياناً  ٔٗٓ.ٔ ٖٖ.ٖ ٕٔ ٕٕ ٕٛ ٙٔ ٕ ك

أطور من االستراتيجية التدريسية بعد  ٙ
 التعرف عمى األخطاء اإلمالئية .

 ٓ.ٓٔ ٖ.ٕٙ ٘.ٕٗ ٛ.ٛٔ ٘.ٕ % ٖٔ أحياناً  ٜٗ٘.ٓ ٖٕ.ٖ ٛ ٕٔ ٖٗ ٘ٔ ٕ ك

ٚ 
استخدم البطاقات اليجائية والعديد من 
الوسائل التعميمية في معالجة األخطاء 

 ية.اإلمالئ

 ٚ ٕٗ ٖٔ ٙٔ ٕ ك
 ٛ.ٛ ٓ.ٖٓ ٛ.ٖٛ ٓ.ٕٓ ٘.ٕ % ٗٔ أحياناً  ٜٚ٘.ٓ ٖٕ.ٖ

 غالباً  ٙٗٙ.ٓ ٙ٘.ٖ الدرجة الكمية

 .(5.22* درجة المتوسط الحسابي من ) 
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 رررر

 يتضح من الجدول السابق ما يمي:
بمغ المتوسط العام لتقديرات أفراد عينة البحث من معممي المغة العربية لممرحمة  أواًل:

بتدائية بمحافظة األفالج لممحور الثالث: )واقع ممارسات معممي المغة العربية في معالجة اال
من  ٙ٘.ٖاألخطاء اإلمالئية لدى طالب المرحمة االبتدائية في محافظة األفالج( ما مقداره )

(، وىو المتوسط الذي يقع في الفئة )الرابعة(، من فئات ٙٗٙ.ٓ( بانحراف معياري مقداره )ٓٓ.٘
(، والتي تشير إلى خيار )غالبًا( في أداة ٕٓ.ٗإلى  ٔٗ.ٖمقياس المتدرج الخماسي )من ال

البحث، وىو ما يوضح أن درجة ممارسة معممي المغة العربية في معالجة األخطاء اإلمالئية 
 لدى طالب المرحمة االبتدائية في محافظة األفالج جاء بدرجة )عالية( بشكل عام.

قع ممارسات معممي المغة العربية في معالجة األخطاء تضمن محور )وا ثانيًا:
( عبارة تقيس واقع ممارسة ٗٔاإلمالئية لدى طالب المرحمة االبتدائية في محافظة األفالج( )

معممي المغة العربية في معالجة األخطاء اإلمالئية لدى طالب المرحمة االبتدائية في محافظة 
(، ٖٜ.ٖإلى  ٖٕ.ٖالبحث عمى ىذه العبارات ما بين ) األفالج، تراوحت متوسطات موافقة أفراد

وىي المتوسطات التي تقع في الفئتين )الثالثة، والرابعة( من فئات المقياس المتدرج الخماسي 
والمتين تشيران إلى خياري: )أحيانًا/ غالبًا( في أداة البحث، وىو ما يوضح التفاوت في درجة 

االبتدائية في محافظة األفالج لمعالجة األخطاء اإلمالئية ممارسة معممي المغة العربية لممرحمة 
 لدى طالب المرحمة االبتدائية في محافظة األفالج.

وفقًا لتقديرات أفراد البحث عمى محور: )واقع ممارسات معممي المغة العربية في ثالثًا: 
فإن أبرز العبارات معالجة األخطاء اإلمالئية لدى طالب المرحمة االبتدائية في محافظة األفالج( 

التي تعكس ممارسات معممي المغة العربية في معالجة األخطاء اإلمالئية لدى طالب المرحمة 
(، وىي مرتبة تنازلًيا حسب ٛ، ٜ، ٔاالبتدائية في محافظة، األفالج تتمثل في العبارات رقم: )

 متوسطات الموافقة عمييا عمى النحو التالي:

أعود الطالب عمى الرسم اإلمالئي الصحيح بالممارسة ( وىي: )ٔجاءت العبارة رقم ) .ٔ
(، انحراف ٓٓ.٘من  ٖٜ.ٖوالتكرار(، في المرتبة )األولى( من حيث الممارسة بمتوسط بمغ )

(، ودرجة ممارسة تشير إلى )غالبًا(، وىو ما يوضح أن معممي المغة ٙٚٚ.ٓمعياري مقداره )
مالئي الصحيح من خالل الممارسة والتكرار، العربية غالبًا ما يعودوا طالبيم عمى الرسم اإل

ويرجع ذلك إلدراك المعممين بأىمية إتقان التمميذ لرسم الحروف والكممات وكتابتيا كتابة 
صحيحيا وأن ذلك يتم من خالل الممارسة والتكرار، وأن ذلك ىو جوىر عممية اإلمالء ألن 



 ىذال بادي ىذال الدوسري أ/                       واقع ممارسات معممي المغة العربية
 عبداهلل بن محمد السبيعي /د     
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د منو الكممة، ويؤكد عمى أىمية تغيير شكل الحرف في الكممة يؤدي إلى تغيير المعنى المرا
( بأن الخطأ في رسم الحروف يؤدي إلى ٛٗٔص  ٕٛٓٓذلك ما ذكره )حماد والغمبان، 

جياد القارئ، وىو ما جعل تمك الميارة ىي أول الميارات  تغيير المعنى وتشويو الكتابة وا 
 اىتمامًا لدى المعممين والمتعممين.

ب أحيانا بتبادل كراسات اإلمالء والتصحيح ( وىي: )أسمح لمطالٜجاءت العبارة رقم ) .ٕ
(، ٓٓ.٘من  ٗٛ.ٖلبعضيم البعض(، في المرتبة )الثانية( من حيث الممارسة بمتوسط بمغ )

(، ودرجة ممارسة تشير إلى )غالبًا(، وىو ما يوضح أن ٖٚٓ.ٔانحراف معياري مقداره )
صحيح لبعضيم البعض، المعممين غالبًا ما يسمحون لطالبيم بتبادل كراسات اإلمالء والت

ويفسر الباحث ذلك إلدراك المعممين بأىمية تمك األسموب في خمق روح التنافس والتعاون 
والتحدي بين الطالب واستقصاء كل منيم عن مواطن الضعف لدى زميمو ومحاولتو عدم 
الوقوع في األخطاء التي يقع فييا؛ باإلضافة إلى ما يتيحو ذلك األسموب من وقت لدى 

 م يمكن استغاللو في أنشطة أخرى.المعم
( وىي: )أصوب لمطالب أخطاءه اإلمالئية بعد االنتياء من اإلمالء(، ٛجاءت العبارة رقم ) .ٖ

(، انحراف معياري ٓٓ.٘من  ٛٚ.ٖفي المرتبة )الثالثة( من حيث الممارسة بمتوسط بمغ )
راد البحث غالبًا (، ودرجة ممارسة تشير إلى )غالبًا(، وىو ما يوضح أن أفٙٙٓ.ٔمقداره )

يصوبوا لمطالب أخطائيم اإلمالئية بعد االنتياء من اإلمالء، وتفسير ذلك أن ىذا األسموب 
من أكثر االساليب الشائعة والتقميدية لتصحيح األخطاء المغوية ألن عدم تصويب األخطاء 

ى ما اإلمالئية مباشرة، وطول الفترة بين إمالء الطالب لمنص وتصحيحو يجعل الطالب ينس
وقع فيو من أخطاء، وىو ما يفقد اليدف من اإلمالء، فتصحيح األخطاء اإلمالئية مباشرة 
يجعل المعمم يستأصل األخطاء اإلمالئية ويصححيا، ويحرك الدافع الداخمي لدى التالميذ 

 لتصحيح أخطائيم ويشعر التمميذ بأن أداءه المشوب يشوه المغة. 

حث عمى محور: )واقع ممارسات معممي المغة العربية في وفقًا لتقديرات أفراد الب رابعًا:
معالجة األخطاء اإلمالئية لدى طالب المرحمة االبتدائية في محافظة األفالج( فإن أقل العبارات 
التي تعكس ممارسات معممي المغة العربية في معالجة األخطاء اإلمالئية لدى طالب المرحمة 

(، وىي مرتبة تنازلًيا حسب ٚ، ٙ، ٔٔفي العبارات رقم: ) االبتدائية في محافظة األفالج تتمثل
 متوسطات الموافقة عمييا عمى النحو التالي:
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( وىي: )أضع خططا عالجية دقيقة موزعة زمنًيا لمعالجة األخطاء ٔٔجاءت العبارة رقم ) .ٔ
من  ٖٖ.ٖاإلمالئية لمطالب(، في المرتبة )الثانية عشر( من حيث الممارسة بمتوسط بمغ )

(، ودرجة ممارسة تشير إلى )أحيانًا(، وىو ما ٔٗٓ.ٔ(، انحراف معياري مقداره )ٓٓ.٘
يوضح أن أفراد عينة الدارسة )أحيانًا( ما يضعون خطط عالجية دقيقة موزعة زمنيًا لمعالجة 
األخطاء اإلمالئية لمطالب، وىو ما يرجعو الباحث إلى تكدس األعباء التدريسية لدى بعض 

سمح لممعمم إال بالوقوف عمى أبرز األخطاء اإلمالئية ومعالجتيا، باإلضافة المعممين بما ال ي
إلى تعدد الفروق الفردية بين الطالب وتعدد األخطاء اإلمالئية التي يقعون فييا بما يجعل 
من وضع خطط عالجية لكل طالب يحتاج وقت وجيد كبيرين قد ال يتوفران لممعمم وخاصة 

 ديو.في ظل تكدس اليوم الدراسي ل
( وىي: )أطور من االستراتيجية التدريسية بعد التعرف عمى األخطاء ٙجاءت العبارة رقم ) .ٕ

          اإلمالئية(، في المرتبة )الثالثة عشر وقبل األخيرة( من حيث الممارسة بمتوسط بمغ 
(، ودرجة ممارسة تشير إلى )أحيانًا(، ٜٗ٘.ٓ(، انحراف معياري مقداره )ٓٓ.٘من  ٖٕ.ٖ)

ما يوضح أن تطوير المعممين لالستراتيجية التدريسية بعد التعرف عمى األخطاء وىو 
اإلمالئية يتم بدرجة متوسطة، وىو ما يرجعو الباحث إلى عدم امتالك الكثير من المعممين 
لمميارات التي تمكنيم من تطوير االستراتيجيات التدريسية بعد التعرف عمى األخطاء 

التقميدي لمتعميم والذي يفرضو الكثير من المشرفين التربويين عمى  اإلمالئية، وتقيدىم بالنمط
 معممييم األمر الذي ال يتيح الفرصة أمام الكثيرين منيم لتطوير تمك االستراتيجية.

( وىي: )استخدم البطاقات اليجائية والعديد من الوسائل التعميمية في ٚجاءت العبارة رقم ) .ٖ
لمرتبة )الرابعة عشر واألخيرة( من حيث الممارسة بمتوسط معالجة األخطاء اإلمالئية(، في ا

(، ودرجة ممارسة تشير إلى ٜٚ٘.ٓ(، انحراف معياري مقداره )ٓٓ.٘من  ٖٕ.ٖبمغ )
)أحيانًا(، وىو ما يوضح أن أفراد البحث أحيانًا ما يستخدمون البطاقات اليجائية والعديد من 

ة، وىو ما قد يرجعو الباحث إلى أن العديد الوسائل التعميمية في معالجة األخطاء اإلمالئي
من المعممين ترسخ لدييم أن األساليب التقميدية في معالجة األخطاء اإلمالئية ىي األجدى 
في العممية التعميمية، واعتماد الكثير منيم عمى حصر األخطاء اإلمالئية الشائعة التي يقع 

كتشاف األخطاء الجديدة، وتكدس فييا الطالب من واقع خبرتيم العممية؛ وعدم سعييم ال
األعباء الدراسية التي ال تتيح ليم الفرصة المواتية الستخدام تمك البطاقات، اضف لذلك قمة 
الوسائل التعميمية الخاصة بتدريس المغة العربية، وتتفق تمك النتائج مع ما توصمت إليو 

لقراءة والكتابة في ( والتي أظيرت أن أىم أسباب تدني مستوى إٕٔٓدراسة العبيدي )
المدارس االبتدائية من وجيـة نظر المشرفين والمشرفات التربويين ىي قمة الوسائل التعميمية 

 الخاصة بتدريس المغة العربية.



 ىذال بادي ىذال الدوسري أ/                       واقع ممارسات معممي المغة العربية
 عبداهلل بن محمد السبيعي /د     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2022  ينايز -جزء ثاني   – األول العدد  – 33اجمللد  311

 م2021سثتمرب   – التاسع العدد  – 33اجمللد 

 

بع: ما المعوقات التي تواجو معممي المغة العربية االسؤال الر اإلجابة عن
 ية في محافظة األفالج؟في معالجة األخطاء اإلمالئية لدى طالب المرحمة االبتدائ

لمتعرف إلى المعوقات التي تواجو معممي المغة العربية في معالجة األخطاء اإلمالئية 
لدى طالب المرحمة االبتدائية في محافظة األفالج، قام الباحث بحساب التكرارات والنسب 

         رابع:المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لعبارات المحور ال
)المعوقات التي تواجو معممي المغة العربية في معالجة األخطاء اإلمالئية لدى طالب المرحمة 

 االبتدائية في محافظة األفالج(، وجاءت النتائج كما يوضحيا الجدول التالي:
 (4-4جدول رقم )

لعربية في استجابات أفراد عينة البحث عمى محور: )المعوقات التي تواجو معممي المغة ا
معالجة األخطاء اإلمالئية لدى طالب المرحمة االبتدائية في محافظة األفالج( مرتبة تنازلًيا 

 حسب متوسطات الموافقة عمييا.

 العبارة م
 درجة التأثير ك

ط 
وس

لمت
ا

بي
حسا

ال
ف  

حرا
االن
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عيا
الم

 

درجة 
 دائما غالبا أحياناً  نادراً  أبداً  % الترتيب التأثير

تدريس المغة العربية لمعممين غير إسناد  ٘
 متخصصين.

 ٖ.ٖٙ ٓ.٘ٔ ٛ.ٖٛ ٓ.ٓٔ ٓ.ٓ % ٔ غالباً  ٘٘ٓ.ٔ ٛٚ.ٖ ٜٕ ٕٔ ٖٔ ٛ ٓ ك

ٔ 
الفروق الفردية بين الطالب تؤدي إلى صعوبة 
معالجة األخطاء اإلمالئية لدى جميع الطالب 

 داخل الحصة.

 ٖٕ ٕ٘ ٕ٘ ٗ ٖ ك
 ٛ.ٕٛ ٖ.ٖٔ ٖ.ٖٔ ٓ.٘ ٛ.ٖ % ٕ غالباً  ٙٗٓ.ٔ ٙٚ.ٖ

عدم اىتمام الطالب بمتابعة االستجابة إلجراءات  ٜ
 المعالجة اإلمالئية.

 ٛ.ٖٕ ٓ.ٖٓ ٓ.ٓٗ ٖ.ٙ ٓ.ٓ % ٖ غالباً  ٖٜٓ.ٓ ٔٚ.ٖ ٜٔ ٕٗ ٕٖ ٘ ٓ ك
ازدحام الفصول بالطمبة يؤدي إلى إعاقة معالجة  ٗ

 األخطاء اإلمالئية لدى الطالب.
 ٖ.ٕٔ ٓ.ٖ٘ ٘.ٕٖ ٛ.ٛ ٘.ٕ % ٗ الباً غ ٜٜٚ.ٓ ٗٙ.ٖ ٚٔ ٕٛ ٕٙ ٚ ٕ ك

كثرة الدروس بالمنيج ال يسمح بتنفيذ إجراءات  ٔٔ
 معالجة األخطاء اإلمالئية.

 ٓ.ٕ٘ ٛ.ٖٖ ٘.ٕٕ ٘.ٚٔ ٖ.ٔ % ٘ غالباً  ٕٛٓ.ٔ ٗٙ.ٖ ٕٓ ٕٚ ٛٔ ٗٔ ٔ ك
إىمال الوالدين في متابعة أبنائيم من الصعوبات  ٚ

 إلمالئية.التي تعوق معالجة األخطاء ا
 ٓ.ٕ٘ ٓ.ٖٓ ٓ.ٖٓ ٘.ٕٔ ٘.ٕ % ٙ غالباً  ٕٚٓ.ٔ ٖٙ.ٖ ٕٓ ٕٗ ٕٗ ٓٔ ٕ ك

ٙ 
تعدد صور الحرف الواحد في المغة العربية من 
الصعوبات التي تواجو معالجة األخطاء اإلمالئية 

 لدى الطالب.

 ٚٔ ٕ٘ ٕٛ ٜ ٔ ك
 ٖ.ٕٔ ٖ.ٖٔ ٓ.ٖ٘ ٖ.ٔٔ ٖ.ٔ % ٚ غالباً  ٜٜٛ.ٓ ٓٙ.ٖ

ر الكتابة العربية والمبس الذي قد تسببو ظواى ٕ
 لمطالب أثناء الكتابة.

 ٘.ٕٕ ٖ.ٕٙ ٖ.ٖٙ ٖ.ٔٔ ٛ.ٖ % ٛ غالباً  ٜٚٓ.ٔ ٖ٘.ٖ ٛٔ ٕٔ ٜٕ ٜ ٖ ك
عدم اىتمام إدارة المدرسة بخطط المعالجة  ٓٔ

 اإلمالئية.
 ٛ.ٛٔ ٘.ٕٖ ٓ.ٖٓ ٘.ٚٔ ٖ.ٔ % ٜ غالباً  ٖٔٓ.ٔ ٓ٘.ٖ ٘ٔ ٕٙ ٕٗ ٗٔ ٔ ك

جود إعاقة صحية جسدية لألعضاء المستخدمة و  ٛ
 في الكتابة: البصر، اليدين.

 ٓ.٘ٔ ٖ.ٖٙ ٖ.ٖٔ ٖ.ٙٔ ٖ.ٔ % ٓٔ غالباً  ٜٔٛ.ٓ ٛٗ.ٖ ٕٔ ٜٕ ٕ٘ ٖٔ ٔ ك
الميجات المختمفة تؤدي إلى رسم الحروف بشكل  ٖ

 خاطئ.
 ٖ.ٙٔ ٛ.ٖٖ ٓ.ٖٓ ٘.ٚٔ ٘.ٕ % ٔٔ غالباً  ٔٗٓ.ٔ ٗٗ.ٖ ٖٔ ٕٚ ٕٗ ٗٔ ٕ ك
 غالباً  ٕٙٚ.ٓ ٔٙ.ٖ الدرجة الكمية

 (5.22* درجة المتوسط الحسابي من ) 



 اسيوط جامعة – التربية يةلكم العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يتضح من الجدول السابق ما يمي:
بمغ المتوسط العام لتقديرات أفراد عينة البحث من معممي المغة العربية لممرحمة  أواًل:

العربية في االبتدائية بمحافظة األفالج لممحور الرابع: )المعوقات التي تواجو معممي المغة 
 معالجة األخطاء اإلمالئية لدى طالب المرحمة االبتدائية في محافظة األفالج( ما مقداره 

(، وىو المتوسط الذي يقع في الفئة ٕٙٚ.ٓ( بانحراف معياري مقداره )ٓٓ.٘من  ٔٙ.ٖ)
(، والتي تشير إلى خيار ٕٓ.ٗإلى  ٔٗ.ٖ)الرابعة( من فئات المقياس المتدرج الخماسي )من 

بًا( في أداة البحث، وىو ما يوضح أن ىناك معوقات تواجو معممي المغة العربية في معالجة )غال
 )عالية( بشكل عام.تدائية في محافظة األفالج؛ بدرجةاألخطاء اإلمالئية لدى طالب المرحمة االب

تضمن محور )المعوقات التي تواجو معممي المغة العربية في معالجة األخطاء  ثانيًا:
( عبارة تقيس المعوقات التي ٔٔة لدى طالب المرحمة االبتدائية في محافظة األفالج( )اإلمالئي

            تواجو معممي المغة العربية في معالجة األخطاء اإلمالئية لدى طالب المرحمة االبتدائية
              في محافظة األفالج، تراوحت متوسطات موافقة أفراد البحث عمى ىذه العبارات ما بين

(، وىي المتوسطات التي تقع في جميعًا في الفئة )الرابعة( من فئات المقياس ٛٚ.ٖإلى  ٗٗ.ٖ)
(، والتي تشير إلى خيار )غالبًا( في أداة البحث، وىو ما ٕٓ.ٗإلى  ٔٗ.ٖالخماسي )من 

 يوضح التوافق في آراء أفراد البحث عمى تأثير ىذه المعوقات.
البحث عمى محور: )المعوقات التي تواجو معممي المغة العربية في وفقًا لتقديرات أفراد ثالثًا: 

معالجة األخطاء اإلمالئية لدى طالب المرحمة االبتدائية في محافظة األفالج( فإن أبرز العبارات 
التي تعكس المعوقات التي تواجو معممي المغة العربية في معالجة األخطاء اإلمالئية لدى طالب 

(، وىي مرتبة تنازلًيا ٜ، ٔ، ٘في محافظة األفالج، تتمثل في العبارات رقم: )المرحمة االبتدائية 
 حسب متوسطات الموافقة عمييا عمى النحو التالي:

( وىي: )إسناد تدريس المغة العربية لمعممين غير متخصصين( في ٘جاءت العبارة رقم ) .ٔ
حراف معياري (، انٓٓ.٘من  ٛٚ.ٖالمرتبة )األولى( من حيث الممارسة بمتوسط بمغ )

             (، ودرجة تأثير تشير إلى )غالبًا(، وىو ما يوضح عدم توافر معممي٘٘ٓ.ٔمقداره )
               المغة العربية بالشكل الكاف في المدارس، وتتفق تمك النتائج مع ما أشار إليو

نقص  ( بأن أىم ما يعوق تعميم المغة العربية في الوطن العربيٖٓٔص ٕ٘ٔٓ)تيسير، 
 عدد المتعممين المتخصصين في المغة العربية وانخفاض مستواىم.



 ىذال بادي ىذال الدوسري أ/                       واقع ممارسات معممي المغة العربية
 عبداهلل بن محمد السبيعي /د     
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( وىي: )الفروق الفردية بين الطالب تؤدي إلى صعوبة معالجة ٔجاءت العبارة رقم ) .ٕ
األخطاء اإلمالئية لدى جميع الطالب داخل الحصة(، في المرتبة )الثانية( من حيث 

(، ودرجة تأثير ٙٗٓ.ٔعياري مقداره )(، انحراف مٓٓ.٘من  ٙٚ.ٖالتأثير بمتوسط بمغ )
تشير إلى )غالبًا(، وىو ما يوضح أن الفروق الفردية بين الطالب غالبًا ما تؤدي إلى 
صعوبة معالجة األخطاء اإلمالئية لدى جميع الطالب داخل الحصة، ويرجع الباحث كون 

ثافة الفصول الفروق الفردية تمثل معوق ىامًا في معالجة األخطاء اإلمالئية إلى أن ك
الدراسية وتكدس اليوم الدراسي لدى المعمم، وتعدد األخطاء اإلمالئية لدى الطالب تجعل 
من الوقوف عمى األخطاء اإلمالئية وتصحيحيا لكل طالب منفردًا أمر من الصعوبة 

 بمكان لدى المعمم.
المعالجة ( وىي: )عدم اىتمام الطالب بمتابعة االستجابة إلجراءات ٜجاءت العبارة رقم ) .ٖ

(، ٓٓ.٘من  ٙٚ.ٖاإلمالئية(، في المرتبة )الثالثة( من حيث الممارسة بمتوسط بمغ )
(، ودرجة تأثير تشير إلى )غالبًا(، وىو ما يوضح أن أفراد ٙٗٓ.ٔانحراف معياري مقداره )

البحث يرون أن عدم اىتمام الطالب بمتابعة االستجابة إلجراءات المعالجة اإلمالئية يؤثر 
كبيرة في معالجة األخطاء اإلمالئية، األمر الذي يرجعو الباحث إلى اعتماد أغمب بدرجة 

المعممين عمى األنماط التقميدية في تصحيح األخطاء المغوية لمطالب، وافتقار ىذه األنماط 
لعنصر التشويق الذي يجذب الطالب لمعرفة اخطاؤه، باإلضافة إلى ضعف تركيز بعض 

بعضيم عن النشاطات الصفية التي تساعد في المعالجات الطالب، قمة شغفيم، عزوف 
 اإلمالئية. 

وفقًا لتقديرات أفراد البحث عمى محور: )المعوقات التي تواجو معممي المغة  رابعًا:
           العربية في معالجة األخطاء اإلمالئية لدى طالب المرحمة االبتدائية في محافظة األفالج( 

              عكس المعوقات التي تواجو معممي المغة العربية في معالجةفإن أقل العبارات التي ت
األخطاء اإلمالئية لدى طالب المرحمة االبتدائية في محافظة األفالج، تتمثل في العبارات رقم: 

 (، وىي مرتبة تنازلًيا حسب متوسطات الموافقة عمييا عمى النحو التالي:ٖ، ٛ، ٓٔ)
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: )عدم اىتمام إدارة المدرسة بخطط المعالجة اإلمالئية(، في ( وىيٓٔجاءت العبارة رقم ) .ٔ
(، انحراف معياري ٓٓ.٘من  ٓ٘.ٖالمرتبة )التاسعة( من حيث التأثير بمتوسط بمغ )

(، ودرجة ممارسة تشير إلى )غالبًا(، وىو ما يوضح أن أفراد عينة الدارسة ٖٔٓ.ٔمقداره )
لجة اإلمالئية غالبًا ما يعوق معممي المغة يرون أن عدم اىتمام إدارة المدرسة بخطط المعا

العربية في معالجة األخطاء اإلمالئية لدى طالب المرحمة االبتدائية في محافظة األفالج، 
ويعزو الباحث ذلك إلى تعدد األعباء اإلدارية والميام الممقاة عمى عاتق إدارة المدرسة، 

( بأن أسباب األخطاء ٖٕٓص  ٕ٘ٔٓوتتفق تمك النتائج مع ما توصل إليو )بخوري، 
 اإلمالئية ترجع إلى عدة عوامل أىميا عوامل ترجع إلى االدارة المدرسية والنظام التعميمي.

( وىي: )وجود إعاقة صحية جسدية لألعضاء المستخدمة في ٛجاءت العبارة رقم ) .ٕ
سط بمغ الكتابة: البصر، اليدين(، في المرتبة )العاشرة وقبل األخيرة( من حيث التأثير بمتو 

(، ودرجة تأثير تشير إلى )غالبًا(، ٔٗٓ.ٔ(، انحراف معياري مقداره )ٓٓ.٘من  ٗٗ.ٖ)
وىو ما يوضح أن وجود إعاقة صحية جسدية لألعضاء المستخدمة في الكتابة لدى 
الطالب غالبًا ما يعوق المعممين في معالجة األخطاء اإلمالئية لدى طالب المرحمة 

( بأن سبب ٖٓص ٕٗٔٓائج مع أشارت إليو دراسة )استعانة، االبتدائية، وتتفق تمك النت
الخطأ في الرسم االمالئي يرجع إلى عدة عوامل تتعمق بالتمميذ أىميا ضعف قوة العضل 

 واألعصاب والسمع والبصر لدى التالميذ.
( وىي: )الميجات المختمفة تؤدي إلى رسم الحروف بشكل خاطئ(، ٖجاءت العبارة رقم ) .ٖ

(، ٓٓ.٘من  ٗٗ.ٖلحادية عشر واألخيرة( من حيث التأثير بمتوسط بمغ )في المرتبة )ا
(، ودرجة تأثير تشير إلى )غالبًا(، وىو ما يوضح أن ٔٗٓ.ٔانحراف معياري مقداره )

الميجات المختمفة غالبًا ما تؤدي إلى رسم الحروف بشكل خاطئ، وتفسير ذلك أن تزاحم 
حة لمكممات يؤدي إلى خطأ في رسم الصورة الميجات العامية مع الصورة الصوتية الفصي

  الصوتية لمحروف والكممات.
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 توصيات البحث:
 في ضوء ما تم عرضو من نتائج فإن الباحث يوصي بما يمي:

العمل عمى رفع درجة ممارسة معممي المغة العربية في تحديد األخطاء اإلمالئية واكتشافيا  .ٔ
ثيف التدريب الموجو لممعممين وتطوير لدى طالب المرحمة االبتدائية ذلك من خالل تك

مناىج إعداد المعمم بكميات التربية بما يساىم في تخريج معممين عمى درجة عالية من 
 الكفاءة والميارة الالزمة لتحديد االخطاء االمالئية بدقة ووضع الخطط العالجية المناسبة .

ئية المتكررة التي تقع في يوصي الباحث أيضا بتدريب المعممين عمى تحميل األخطاء اإلمال .ٕ
كتابات الطالب و تصنيف األخطاء اإلمالئية إلى: فردية، خاصة، جماعية مشتركة. ووضع 

 منيجية تحميمية لألخطاء ترتبط بالفروق الفردية بين الطالب.
قيام الجيات المعنية المتمثمة في وزارة التعميم والجامعات بإعداد دليل لممعمم أو كتيب  .ٖ

بعض التجارب العالمية في معالجة االخطاء االمالئية لدى طالب المرحمة ارشادي يتضمن 
االبتدائية ، عمى أن يعتمد الدليل عمى تجارب  الدول المتقدمة تعميميا ويفضل تمك الدول 

 التي تصنف في ترتيب متقدم عمى مؤشر جودة التعميم العالمي . 
مية ميارات طالب كميات المغة العربية مراجعة المناىج التدريسية في الكميات التربوية وتن  .ٗ

 في طرق تدريسيا وكيفية استخدام االستراتيجيات التدريسية في تنمية ميارات اإلمالء.
التزام المعمم بالنطق السميم لمحروف في تعميم اإلمالء والحرص عمى الحديث بالمغة العربية  .٘

 الفصحى داخل الفصل، وبخاصة في حصة المغة العربية.
ى زيادة الحوافز التشجيعية لممعممين األكفاء بما يتيح ليم القيام بما يكمفون بو عمى العمل عم .ٙ

 أكمل وجو.
العمل عمى توفير مصادر تعميم المغة العربية واإلمالء في المدارس وتدريب المعممين عمى  .ٚ

 كيفية استخدام ىذه المصادر.
ب، مع توفير عنصر تطوير اختبارات اإلمالء بحيث تكشف المستويات المختمفة لمطال .ٛ

 اإلثارة والتشويق.
شراكيم في عالج الضعف االمالئي لدى أبنائيم. .ٜ  تبصير أولياء األمور بمستويات أبنائيم، وا 

 ومن المقترحات البحثية التي يطرحيا البحث الحالي:
إجراء المزيد من الدراسات في اكتساب طمبة المرحمة االبتدائية لمميارات اإلمالئية والنحوية  .ٔ

 لتعبيرية.وا
 معرفة أثر تطبيق بعض االستراتيجيات التعميمية عمى األداء المغوي لدى الطمبة. .ٕ
اجراء دراسات مقارنة حول واقع ومستوى األخطاء اإلمالئية بين الطالب والطالبات بالمدارس  .ٖ

 الحكومية واالىمية بالمممكة بالمراحل الدراسية المختمفة . 
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 قائمة المصادر والمراجع
 المراجع العربية:أواًل: 

 القرآن الكريم. .ٗ
 القاىرة :عالم الكتب. معجم مفاىيم ومصطمحات التعميم والتعمم.(. ٜٕٓٓإبراىيم، مجدي. ) .٘
أثر استخدام الرسائل النصية عمى ميارة اإلمالء في م(. ٕٚٔٓاإلبراىيم، افتكار عبد اهلل. ) .ٙ

مكة العربية المغة العربية لدى طالبات جامعة المجمعة فرع الزلفي في المم
. مجمة جامعة القدس المفتوحة لمبحوث اإلنسانية واالجتماعية، السعودية

 .ٔٗع
. مصر: دار ٗٔ. طالموجو الفني لمدرسي المغة العربيةإبراىيم، عبد العميم. )د.ت(.  .ٚ

 المعارف. 
 صادر دار عشر، بيروت: الرابع ، المجمدالعرب لسان(. ٕٓٓٓالدين. ) جمال منظور، ابن .ٛ

 والنشر. لمطباعة
فاعمية برنامج مقترح قائم عمى األنشطة المغوية (. ٕٛٓٓأبو فايدة، حسن عايض سعيد. ) .ٜ

، رسالة لعالج األخطاء اإلمالئية الشائعة لدى طالب المرحمة المتوسطة
 ماجستير غير منشورة، جامعة الممك خالد، المممكة العربية السعودية.

استخدام ألعاب الحاسوب في تدريس بعض فاعمية م(. ٕٙٓٓأبو منديل، أيمن عبد ربو ) .ٓٔ
رسالة ماجستير،  قواعد الكتابة عمى تحصيل طمبة الصف الثامن بغزة.

 الجامعة اإلسالمية، غزة. 
مدى فاعمية برنامج تدريس عالجي لصعوبات الكتابة اإلمالئية (. ٕٓٓٓأحمد، عواد. ) .ٔٔ

إلرشاد مجمة ا. لدى التالميذ ذوي صعوبات التعمم بالمرحمة االبتدائية
 .ٕٕٕ -ٚ٘ٔ(، صٕٔ، مصر، ع )النفسي

فاعمية برنامج مقترح في عالج األخطاء م(. ٕٓٔٓأحمد، محمد مفضي محمد. ) .ٕٔ
اإلمالئية العربية الشائعة في كتابات طمبة الصف الخامس األساسي في 

 . رسالة ماجستير، جامعة القدس، فمسطين. مدارس تربية جنوب الخميل
أثر التكامل بين النحو واإلمالء في عالج م(. ٕ٘ٔٓ) األحول، أحمد سعيد محمود. .ٖٔ

بعض األخطاء اإلمالئية الشائعة لدى طالب كمية التربية بجامعة الجوف 
. مجمة بالمممكة العربية السعودية في استخداميم وسائل االتصال الحديثة

 .ٖ، عٖٔكمية التربية، جامعة أسيوط، مج
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اإلمالئية في كتابة اليمزة لدى تمميذات  تحميل األخطاءم(. ٕٗٔٓاستعانة، فريحة. ) .ٗٔ
معيد التنوير اإلسالمي بوجونغارا. بحث مقدم لمحصول عمى درجة 

(، جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية الحكومية ماالنج، ٔ-Sسرجانا )
 إندونيسيا. 

، األردن: مركز الكتاب تكنولوجيا تعمم المغة العربية( 2215األلوسي، تيسير ) .٘ٔ
 .1ي.طاألكاديم

تحميل األخطاء اإلمالئية في تدريس الكتابة لطالب الصف م(. ٕ٘ٔٓبخوري، عمر. ) .ٙٔ
الثاني من مدرسة "المرضية" المتوسطة اإلسالمية تجنجسير الىؤ وارو 

 .ٕ. مجمة أوكارا، المجمد باميكاسن
دراسة تحميمية مستعرضة لألخطاء اإلمالئية الشائعة لدى (. ٜٕٓٓبركات، زياد أمين. ) .ٚٔ

ميذ الصفوف من األول إلى الخامس األساسية في مدينة طولكرم تال
 .ٙٔ-ٔ(، ٖٙ، المجمد )دراسات مجمة العموم التربوية، بفمسطين

األخطاء (. ٜٕٗٔالبكر، فيد بن عبد الكريم؛ والوىيبي، منيرة بنت عبد الرحمن. ) .ٛٔ
اإلمالئية الشائعة لدى طالبات الصف الثالث المتوسط تشخيصيا 

 .ٔٔٔ-ٓٚ(، ٛ، ع )مة جامعة اإلماممج، وأسبابيا
 عمان: دار ،ٗط ،عممية وتطبيقات نظرية مفاىيم العربية تدريس (.ٕٔٔٓوليد.) جابر، .ٜٔ

 .والتوزيع والنشر لمطباعة الفكر
تحميل األخطاء الكتابية في ىـ(. ٖٗٗٔجاسم، عمي جاسم؛ النجران، عثمان عبد اهلل ) .ٕٓ

الناطقين بالعربية. بعض الظواىر النحوية في كتابات الطالب غير 
المؤتمر الدولي الثامن لمغة العربية )خطاب التجديد في الدراسات العربية 

جامعة إمام بونجول اإلسالمية  بين النظرية والتطبيق: حالة الحقل(
 الحكومية، إندونيسيا. 

أثر برنامج مقترح في تنمية ميارات األداء االمالئي لدى (. ٕٗٓٓالجوجو، ألفت. ) .ٕٔ
، رسالة ماجستير غير صف الخامس األساسي بمحافظة غزةطالبات ال

 منشورة، كمية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة، فمسطين.
تحميل األخطاء اإلمالئية في كتابة طمبة مدرسة م(. ٕٗٔٓحسين، خديجة بنت محمد. ) .ٕٕ

رسالة  الجنيد اإلسالمية الثانوي: دراسة وصفية تحميمية تقويمية.
النا مالك إبراىيم اإلسالمية الحكومية ماالنج، ماجستير، جامعة مو 

 إندونيسيا.
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األخطاء اإلمالئية الشائعة لدى م(. ٕٛٓٓحماد، شريف عمي؛ الغمبان، سميمان إبراىيم. ) .ٖٕ
الدارسين بجامعة القدس المفتوحة، منطقة خان يونس التعميمية في مقرر 

نسانية مجمة جامعة القدس المفتوحة لمبحوث اإل (.ٔالمغة العربية )
 .ٗٔواالجتماعية، جامعة القدس المفتوحة. ع

برنامج مقترح قائم عمى التحميل المغوي لعالج بعض م(. ٕٚٔٓحميد، عمي نوري. ) .ٕٗ
األخطاء اإلمالئية الشائعة في التعبير الكتابي لدى طالب المرحمة 

 .ٛٔ. مجمة البحث العممي في التربية، عاإلعدادية
يارات المغوية لدى طالب قسم المغة العربية بكمية ضعف الم(. ٕ٘ٓٓالخميفة، حسن. ) .ٕ٘

، دراسات في التربية جامعة الخرطوم: مظاىره وأسبابو ومقترحات عالجو
 .ٕٜ-ٕ٘، صٚٓٔالمناىج وطرق التدريس، ع

، األردن: دار األخطاء الشائعة النحوية والصرفية واإلمالئية(. ٕٙٓٓزايد، فيد خميل. ) .ٕٙ
 اليازوري العممية.

، القاىرة: ٔ،طالشافي في اإلمالء الوظيفي وعالمات الترقيم( ٜٕٓٓمحمد. ) زياد، مسعد .ٕٚ
 الصحوة لمنشر والتوزيع.

برنامج مقترح لعالج بعض األخطاء اإلمالئية الشائعة لدى (. ٖٕٓٓشحاتة، زين. ) .ٕٛ
الطالب المتعثرين والطالبات المتعثرات بشعبة المغة العربية بكمية التربية 

 .ٕٛ-ٚ٘، صٖ، عٙٔ، مفي التربية وعمم النفسمجمة البحث ، بالطائف
. ٕ. طأساليب عممية لعالج األخطاء اإلمالئيةىـ(. ٕٛٗٔالشعالن، راشد بن محمد. ) .ٜٕ

 الرياض: مكتبة لسان العرب. 
مستوى الميارات اإلمالئية ( .ٕٔٔٓعاشور، راتب قاسم؛والحوامدة، محمد فؤاد. ) .ٖٓ

السادس األساسي في وعالقتيا بحفظ القرآن الكريم لدى طمبة الصف 
، مجمة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات، ع محافظة إربد

(ٕٗ ،)ٕٛٚ-ٖٕٔ. 
األخطاء اإلمالئية الشائعة لدى طمبة معاىد م(. ٕ٘ٔٓالعامري، عبد محسن حمد. ) .ٖٔ

، الجامعة إعداد المعممين والمعممات. مجمة الكمية اإلسالمية الجامعة
 .ٖٖ، عٜاإلسالمية، مج

تحميل م(. ٕٛٔٓاهلل، روضة محمد كوري؛ وسوركتي، حسن منصور أحمد. )عبد  .ٕٖ
. األخطاء المغوية الشائعة لدى الطالب األتراك )دراسة وصفية تحميمية(

 .ٔ، عٜٔمجمة الدراسات المغوية واألدبية، مج



 ىذال بادي ىذال الدوسري أ/                       واقع ممارسات معممي المغة العربية
 عبداهلل بن محمد السبيعي /د     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2022  ينايز -جزء ثاني   – األول العدد  – 33اجمللد  311

 م2021سثتمرب   – التاسع العدد  – 33اجمللد 

 

بحث العممي: م(. ال2227عبيدات، ذوقان، وعبدالحق، كايد، وعدس، عبد الرحمن. ) .ٖٖ
 . دار مجدالوي لمنشر والتوزيع. عمان.. أساليبومفيومو. أدواتو

أسباب تدني مستوى القراءة والكتابة في المدارس (. ٕٕٔٓالعبيدي، عمي محمد. )  .ٖٗ
االبتدائية من وجيـة نظر المشرفين والمشرفات التربويين في محافظة 

 .ٖٖ-٘ٔ(، صٕٖ، العدد )مجمة البحوث التربوية والنفسية، بغداد
تحميل األخطاء المغوية لدارسي المغة م(. ٕ٘ٔٓس، ىالة حسني. )العجرمي، منى؛ بيد .ٖ٘

. دراسات العربية لممستوى الرابع من الطمبة الكوريين في مركز المغات
 (. ٔ، ممحق )ٕٗالعموم اإلنسانية واالجتماعية، مج

فاعمية استراتيجيات التعمم النشط في تنمية ميارات م(. ٕٙٔٓعمي، نزيو خمف حممي. ) .ٖٙ
. دى تالميذ الصف الخامس األساسي بالمممكة العربية السعوديةاإلمالء ل

 رسالة ماجستير، جامعة المدينة العالمية.
مجمة ، األخطاء اإلمالئية أسبابيا وطرائق عالجيا(. ٕٕٔٓعواد، فردوس إسماعيل. ) .ٖٚ

 .ٕٓ٘ - ٕٚٔ(، ص ٚٔ، ع )الدراسات التربوية
ترح في عالج صعوبات تعمم اإلمالء فعالية برنامج مق(. ٜٕٓٓالفقعاوي، جمال رشاد. ) .ٖٛ

، رسالة لدى طمبة الصف السابع األساسي في محافظة خان يونس
 ماجستير غير منشورة، كمية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة، فمسطين.

القحطاني، سالم سعيد؛ والعامري، أحمد سميمان؛ وآل مذىب، معدي محمد؛ العمر،  .ٜٖ
، مكتبة البحث في العموم السموكيةمنيج (. ٕٗٓٓبدران عبد الرحمن. )

 العبيكان، الرياض.
األخطاء اإلمالئية الشائعة لدى تمميذات الصف الخامس م(. ٕٔٓٓمحجوب، ثريا. ) .ٓٗ

، جامعة طنطا، كمية االبتدائي تشخيصيا وعالجيا. مجمة كمية التربية
 .ٖٙٔ-ٕٛٔ، ص صٖٓالتربية، ع

ء اإلمالئية الشائعة لدى طالب األخطام(. ٕٕٔٓالمحرزي، سعيد بن ناصر بن عمي. ) .ٔٗ
. رسالة ماجستير، جامعة الصف السادس األساسي: تشخيصيا وأسبابيا

 السمطان قابوس، عمان. 
فاعمية استخدام الكمبيوتر في معالجة األخطاء (. ٕٛٓٓمدكور، رانيا رفعت محمود. ) .ٕٗ

اإلمالئية الشائعة لتالميذ الصف األول اإلعدادي الميني في التحصيل 
 ، معيد الدراسات التربوية تكنولوجيا التعميم، القاىرة.جاه نحو المادةواالت
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 ، المجمع المغوي، القاىرة.المعجم الوسيط(. ٜ٘ٛٔمصطفى، إبراىيم وآخرون. ) .ٖٗ
صعوبات الكتابة لدى المتعممين المبتدئين ( ٕ٘ٓٓميدي، مجيد؛ محي الدين، عارف. ) .ٗٗ

 ، جامعة البحرين.مجمة العموم التربوية والنفسية، في محافظـة إب
أثر التدريب المباشر في م(. ٕٔٓٓموسى، مصطفى إسماعيل؛ محمد، خمف حسن. ) .٘ٗ

تنمية ميارات تحميل األخطاء المغوية في الكتاب لدى طالب شعبة المغة 
 .ٖ. مجمة القراءة والمعرفة، عالعربية بكمية التربية

كتابة  ميارات تنمية في إمالئية أنشطة أثر(. ٕٚٔٓالنصار، محمد بن عبد العزيز. ) .ٙٗ
الصف الثالث المتوسط جامعة اإلمام محمد  طالب لدى المتوسطة اليمزة

(، ٙ، المجمد )المجمة الدولية التربوية المتخصصة، بن سعود اإلسالمية
 (.٘العدد )

تقويم أدوار معممي المغة العربية في (. ٕٓٔٓالنصار، صالح بن عبد العزيز. ) .ٚٗ
، ية لمعالجة ضعف الطالب في المغة العربيةالمرحمتين المتوسطة والثانو 

 .ٓٔ، عمجمة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
درجة تحقق معايير الجودة (. ٕٛٔٓنوافمة، وليد حسين؛ والسممي، أحمد عوض اهلل. ) .ٛٗ

الشاممة في الممارسات التعميمية لمعممي العموم لممرحمة الثانوية في 
، دراسات مجمة ذوو التحصيل المرتفعمحافظة جدة كما يقدرىا طمبتيم 
 .٘ٗعمادة البحث العممي مج -العموم التربوية: الجامعة األردنية 

. عمان: دار ٕط تعمم النحو واإلمالء والترقيم.م(. ٕٛٓٓالياشمي، عبد الرحمن. ) .ٜٗ
 المناىج لمنشر والتوزيع. 

األخطاء أثر برنامج مقترح لتدريس اإلمالء في عالج (. ٕٗٓٓاليمني، خديجة. ) .ٓ٘
، رسالة اإلمالئية الشائعة لدى تالميذ الصف الثامن من التعميم األساسي

 ماجستير، جامعة صنعاء، اليمن.
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