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 مقدمة الدراسة وأهميتها 

  -مقدمـة :

عربي  بلسان الكريم، القرآن دستورنا وجعل باإلسالم شرفنا أن الشاكرين، حمد اهلل نحمد    

بشريعته  اآلخرة، في والنجاة الدنيا، في الحق طريق لنا وينير منهجنا لنا حفظي كتاب مبين؛

رشاداته اإللهية وعدالته السمحاء  وبعد: الربانية وا 

 العربية، اللغة فنون من فنا   اإلمالء عدي،و  الكالم هو أفكاره عن اإلنسان به يعبر ما أعظمإن 

 من الرغم وعلىالكتابي،  التعبير األساسية إلى الوسيلة األنه اللغة؛ فروع بين عالية منزلة وله

 إال العلم؛ المعرفة وخزائن أبواب لجميع مفتاحا   والقراءة هو باعتباره لإلمالء؛ الكبيرة األهمية هذه

 .اإلمالئية المطابقة للقواعد الصحيحة الكتابة إتقان في شديدة صعوبات من يعانون الطلبة أن

 ،األساسية المرحلة تالميذ لدى اإلمالئي األداء مستوى نيتد عن كشفتوهناك دراسات عديدة 

 .( 32:  3002 حلس،) ودراسة المناقشة الموجهة، طريقة على تقوم التي

دفع  مما نحوها الطلبة واتجاهات الكتابة اإلمالئية، مستوى تحسين في الخبرة تأثير كشفت التي

 مالء.اإل تعلم صعوبات على الضوء المشكلة إللقاء هذه لدراسة

وتشير  واهر الشائعةمن الظ مالئي في صفوف المرحلة األساسيةمشكلة الضعف اإل عدت

كصعوبة التمييز بين الالم  من المشكالت الواضحة لدى الطالباتإلى وجود عدد البيانات 

والنون والتنوين، والتاء المربوطة والمبسوطة وهمزتا الوصل والقطع  الشمسية والالم القمرية،

لغة العربية وهبوط في مادة ال ني تحصيل الطالباتدالموصولة مما يؤدي إلى ت واألسماء

 بشكل عام . هنئمستوى أدا

تحصيلهن الدراسي بشكل عام وليس  يتدنى الالتي ر المشكلة بشكل واضح عند الطالباتوتظه

 دافع كبير للتعلم . لديهن
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  -مشكلة الدراسة:

 -:وتتناول مشكلة الدراسة األسئلة التالية

  ؟غزة صف العاشر األساسي في مدارس شمالما األخطاء اإلمالئية الشائعة لدى طالبات ال-1   

 ف اإلمالئي لدى أفراد عينة البحث؟ما أسباب الضع-3

 ما وجه االختالف في أسباب الضعف اإلمالئي لدى المعلمات والطالبات؟-2

 ن في عالج ظاهرة الضعف اإلمالئي؟ما هي اقتراحات المعلمي-2

 -: أهداف الدراسة

 نا.ء اإلمالئية الشائعة في مدارساألخطاحصر  -1

 أسباب الضعف اإلمالئي لدى أفراد عينة البحث.تحديد  -3

 اقتراحات المعلمين في عالج ظاهرة الضعف اإلمالئي . -2

 تحديد وجه االختالف في أسباب الضعف اإلمالئي بين الطالبات والمعلمات. -2

 -: أهمية الدراسة

ابة , والنقل مية خاصة بين فروع اللغة العربية , فهو المسؤول عن صحة الكتيحتل اإلمالء أه

 .لهذه اللغة

ها اإلفصاح يلزم التدرب على الكتابة الصحيحة حتى تصبح عادة وسجية نستطيع من خالل

 . عن حاجاتنا وآرائنا ومشاعرنا بطريقة صحيحة

ا من قوانين الكتابة في الصغر ، ولكننا ر ألننا نفرق بين نسيناها في الكب وربما تعلمنا بعض 

   .التعليم من أجل النجاح ، والتعليم من أجل االستفادة

  . وكم من خطأ إمالئي تسبب في لبٍس ومشكالت أو تهكم وسخرية

 . تزداد الحاجة لتجنب األخطاء اإلمالئية عند كتابة النصوص الشرعية
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 مية والثقافية والفنية .الرسم الصحيح للكلمات يساعد على تنمية القدرات العل

 -حدود الدراسة :

األخطاء اإلمالئية الشائعة لدى طالبات الصف العاشر األساسي  -الحد الموضوعي : -1

 في مدارس شمال غزة.

 مدارس شمال قطاع غزة )مديرية شمال غزة( -الحد المكاني: -3

 .3012 - 3012أجريت الدراسة في الفصل الدراسي الثاني  -الحد الزماني: -2

 طالبات الصف العاشر في مدارس الثانوية في شمال قطاع غزة. -البشري: الحد -2

  -:لدراسةمصطلحات ا

ها أهل اللغة مع بالطريقة التي اتفق علي ا  رسم الكلمات رسما  دقيقا  سليم " القدرة على اإلمالء:

جمل ، ني والة سليمة".)اللقاكتاب التمكن من استخدام المهارات الخاصة بها في كتابة الكلمات

3002 ,22)  

بالتدريب  تحدثالرسم الصحيح للكلمات، والكتابة الصحيحة،   -:للباحث التعريف اإلجرائي

حروفها مالحظة  المنظم، ورؤية الكلمات الصحيحة، واالنتباه إلى صورها ومالحظة نوالمرا

يصبح كثر من حاسة في تعليم اإلمالء، لتنطبع صور الكلمات في الذهن، و دقيقة، واستخدام أ

 . عند الطالب مهارة في كتابة الكلمات بالشكل الصحيح

عن قواعد الكتابة الصحيحة  عند نسخ الكلمات أو هو خروج الطالب  -الخطأ اإلمالئي :

 الجمل.
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  اإلطار النظري  

 -أهداف تدريس اإلمالء:

 تعليم الطالب أصول الكتابة الصحيحة في رسم الكلمات. .1

 مالئية وتعويدهم التطبيق عليها ومحاكاتها في المواقف اللغوية المشابهة.تعريف الطالب القواعد اإل .3

 تعليم الطالب عالمات الترقيم وكيفية استخدامها في المواقف اللغوية المختلفة. .2

 تنمية الثروة اللغوية عند الطالب. .2

 ات مختلفة.تنمية معارف الطالب وزيادة معلوماتهم بما تتناوله القطع اإلمالئية من معارف ومعلوم .2

تعويدددددد الطدددددالب حسدددددن االسدددددتماع واالنصدددددات واختدددددزان المعلومدددددات فدددددي عقدددددولهم واسدددددتدعائها عندددددد  .2

 (312, 3000)زقوت , الحاجة.

 -:ق تدريس اإلمالءطر

مناقشتها مع قراءتها و  ثمعلى السبورة  المعلم بكتابة القطعة اإلمالئيةيقوم -اإلمالء المنقول:
لسبورة في يطلب من الطالب نقلها عن ا من ثم ا الصعبةالطالب  وفهم معناها وتهجي كلماته

 كراساتهم.
ي( وقد في السنوات األولى من الدراسة )األول والثاني االبتدائ ما يكون وهذا النوع غالبا  

.(012,  0222,  .)زقوترأى المعلم ذلك في مصلحة الطالب يستخدم في السنة الثالثة إذا  
  -خطوات تدريس اإلمالء المنقول:

 .بمقدمة مناسبة لها عالقة باإلمالء وأهميتهالمعلم للدرس  وفيها يمهد -التمهيد : .1

المعلم القطعة على تالميذه بعد أن يكون قد كتبها بخط واضح وجميل على  وفيها يعرض-العرض : .3

لكتاب الذي بين أيديهم. ومدن الجددير السبورة اإلضافية، أو في بطاقة تعليمية، أو تكون مكتوبة في ا
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أن يتجنددب المعلددم تشددكيل الكلمددات، الن ذلددك يكلددف التالميددذ أمددرين مختلفددين فددي وقددت واحددد:  لددذكربا

 لكلمات ثم ضبطها. نقل ا

ومدن ثدم يقدرأ الطدالب الموضدوع  ة نموذجيدة واضدحةيقوم المعلدم بقدراءة الموضدوع قدراءوفيها -القراءة : .2

 . قراءة فردية

بدددالمعنى العدددام للقطعدددة , ثدددم يقدددوم بشدددرح الكلمدددات  حيدددث ينددداقل المعلدددم التالميدددذ -الشدددرح والمناقشدددة: .2

 .الصعبة بمشاركة الطالب

، ثددم يطلددب مددن الطددالب فيهددا مددات الموضددوع التددي يحتمددل أن يخطدد يختددار المعلددم بعددض كلحيددث 

 ا عجز صّوب هو. أحدهم قراءتها، ومن آخر هجاءها، فإذا أخطأ طلب من غيره التصويب، فإذ

، وهدو يشدير إلدى الكلمدة التدي يمليهدا علديهم، أخدرىالقطعدة كلمدة بعدد يأخذ المعلم في إمالء  -النقل : .2

حتى يمأل التالميذ نظرهم من صدورتها قبدل نقلهدا. وفدي نهايدة إمدالء القطعدة يأخدذ المعلدم فدي قراءتهدا 

 غاب عنه كتابته. مرة أخيرة حتى يدرك من أخطأ خطأه، أو يدرك كتابة ما 

ذ , فيجدب علدى المعلدم تشدجيع الطدالب فهو مبدأ أساسي ومحفز للتلميد-التشجيع : .2

 .( 24,  3002,  الجوجو )الجيدين واألخذ بيد الضعفاء نحو األفضل

وهددي الخطددوة األخيددرة , وفيهددا يجمددع المعلددم دفدداتر التالميددذ ويصددححها  -التقددويم : .7

 ويؤشر على األخطاء التي وقعوا فيها , وتعاد إليهم في الدرس القادم .

 

المنقدول إال أن المعلدم يقدوم  المعلم فيه على الخطوات التي سبقت فدي اإلمدالء  يسير -اإلمالء المنظور:

بعددد قددراءة القطعددة , ومناقشددة معناهددا , وتهجددى كلماتهددا, وقبددل البدددء بإمالئهددا علددى الطلبددة بمحددو القطعددة 

 (314,  3000)زقوت , المنظورة عن السبورة , ثم يبدأ بعد ذلك بإمالئها عليهم.

 :اآلتيةور باتباع الخطوات نظعليه أن يسير في درس اإلمالء المولذا فإن المعلم 
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يمهد للدرس بأسئلة يكون قد أعطاها في دفتر التحضدير أو بصدور أو نمداذج تكدون قويدة  -التمهيد : .1

 ال بموضوع الدرس. االتص

  وفيها يعرض المعلم القطعة على وسيلة تعليمية أو على السبورة ... -العرض : .3

 المعلم القطعة قراءة واضحة وجيدة ومن ثم يقرأ بعض التالميذ القطعة . يقرأ -القراءة : .2

يناقل المعلم التالميذ في معاني القطعة ويطلب منهم تهجئة كلماتها الصعبة أو كلمات  -المناقشة : .2

 تشبهها .

يقدددرأ  ثدددمحيدددث يقدددوم المعلدددم بإخفددداء القطعدددة ثدددم يأخدددذ فدددي إمالئهدددا علدددى مسدددامع التالميدددذ  -التطبيدددق : .2

 .ا فاتهم من كلمات موضوع مرة أخرى ليتدارك التالميذ مال

بتصحيحها تصدحيحا  خاصدا  أمدام كدل تلميدذ، حتدى  ميأخذ المعلم بجمع دفاتر التالميذ ليقو  -التقويم : .2

يتمكن من إرشاده ويقف معه على الرسم الصحيح، ويذكره بالقاعدة اإلمالئية، ويشغل المعلم التالميذ 

ي القطعة التي بين أيديهم، أو في عبارة أو جملدة ذات هددف مدن موضدوع اآلخرين بتحسين خطهم ف

قراءة أو محفوظات يكتبها على السبورة، وعلى المعلم في هذه الحال أن يكدون قدادرا  علدى أن يسدتتب 

سددتار هددذا النظددام ويسددود الهدددوء فددي الفصددل، واال ينصددرف التالميددذ إلددى غيددر مددا هددو مطلددوب خلددف 

 الهدوء. 

بتجميدددع األخطددداء الشدددائعة بدددين الطلبدددة بعدددد االنتهددداء مدددن التصدددحيح،  يقدددوم المعلدددم .7

ويناقشهم فيها، ثم يكتب الصواب على السبورة، وليحذر كتابة خطأ عليها حتدى ال 

لخطددأ فددي دفدداترهم. تنطبددع صددورته فددي أذهددانهم، ثددم يطلددب مددن التالميددذ تصددويب ا

 (12,  3002,  )سالمة
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 -اإلمالء االستماعي:

ثددم  ، ومناقشددتهم فددي معانيهددا، بقراءتهدداويقددوم المعلددم ومعندداه، أن يسددتمع التالميددذ إلددى القطعددة اإلمالئيددة، 

 ُتملى عليهم.

مددددا بعددددد هددددذه  وهددددذا النددددوع يناسددددب الصددددفين الخددددامس والسددددادس مددددن المرحلددددة االبتدائيددددة، وكددددذلك تالميددددذ

  (312,  3000,  )زقوتالمرحلة.

 :اآلتية ذات الخطوات وعلى المعلم أن ينهج فيه الطريقة

 .يمهد للدرس بأسئلة معدة من قبل في دفتر التحضير-التمهيد : .1

 القطعة قراءة واضحة ومعبرة، بحيث يستطيع التالميذ فهمها واإللمام بمعناها.  يقرأ -القراءة : .3

 . نشاطهم، وفي ذلك بعض لمعدة مسبقا أسئلةقل التالميذ في معناها بينا -المناقشة : .2

، وبخاصدة م معرفتهاالكلمات التي يرى أنها صعبة أو التي لم يسبق له ة التالميذ بتهجئةيقوم بمطالب .2

 المؤمنون". -إذا كان وضعها في الجملة يؤثر عليها في الرسم مثل: "المؤمنين

باسدتعدادهم للكتابدة واالنتبداه، بعدد أن يكدون قدد  ي قراءة القطعة مرة ثانية منوها الطدالبيأخذ المعلم ف .2

ى وحدات مناسبة، ثم يأخذ في إمالئهدا جملدة بعدد جملدة، علدى أن تملدى الجملدة مدرة واحددة، قطعها إل

 حتى يعتاد التالميذ اإلصغاء الجيد واليقظة. 

وع كله مرة واحدة ليتأكد الطالب ، أعاد قراءة الموض القطعة ءإذا أنهى المعلم إمال .2

 . لماتبعض الكل من كتابتهم

بعد التعرف  الخطأتحت الكلمة  ميذ ، ويقوم كل منهم بوضع خط التاليعرض المعلم الموضوع على  .7

 عليها. 

 (14,  3002,  )سالمة الدفاتر لتصحيحها. يجمع المعلم .4
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 -اإلمالء االختباري:

ويسدير فيدده المعلدم علددى الددنمط الدذي سددار عليدده فدي تدددريس اإلمددالء المسدموع غيددر أندده 

عبة أو اإلتيددددان بمثلهددددا, ألن يددددتم فيدددده حددددذف الخطددددوة المتعلقددددة بتهجددددي الكلمددددات الصدددد

المقصود هنا هو معرفة مدى سيطرة التالميذ على القاعدة اإلمالئية التدي سدبق تعلمهدا 

 (314,  3000)زقوت ,  وقدرتهم على توظيفها في كتاباتهم, 
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 الدراسات السابقة

  (1891)دراسة شحاتة-1

في األخيرة  ثةلصفوف الثالهدفت هذه الدراسة إلى تشخيص األخطاء الشائعة في اإلمالء في ا

د األخطاء ر  وتشخيصها وعالجها , وقد هدفت الدراسة إلى تحديفي مصالمرحلة االبتدائية 

د مدى اإلمالئية الشائعة عند طالب الصفوف الرابع والخامس والسادس االبتدائية وتحدي

ات حاختالف هذه األخطاء من صف آلخر وأسباب وقوع التالميذ في هذه األخطاء ومقتر 

 عالجها.

(1891ي )ميدراسة الحل-2   

كدراسة -هذه الدراسة إلى بناء مادة اإلمالء في المرحلة االبتدائية في دولة الكويت هدفت  

.حلةوالوقوف على الصعوبات اإلمالئية التي يواجهها التالميذ في هذه المر  ميدانية،  

(1189 )مييدراسة الحل -3 

ي الكويتفي المرحلة المتوسطة والصف األول الثانوي فالدراسة إلى بناء مادة اإلمالء  هدفت - 

 في هذه ية التي يواجهها التالميذميدانية، والوقوف على أبرز الصعوبات اإلمالئ كدراسة

ة.حلالمر   

 4- (1891)دراسة أبو عودة

لثالثة األولى فيهدفت هذه الدراسة إلى تتبع األخطاء الكتابية عند طلبة الصفوف االبتدائية ا  

.فظة عمان العاصمةمحا  

 5- (1891)دراسة القرشي

لمتوسط , ا ة لدى تالميذ الصف األولهدفت هذه الدراسة إلى تحديد األخطاء اإلمالئية الشائع

 وتحديد أسبابها بمدينة الطائف.
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(1898)دراسة الحموز-1  

،رفيةهدفت هذه الدراسة إلى تعرف األخطاء اإلمالئية الناجمة عن األبعاد النحوية، والص  

رية عمانوالصوتية في الخط االصطالحي العربي لدى طلبة الصف األول الثانوي، في مدي  

المجال. باختالف الكبرى، كما هدفت إلى معرفة مدى اختالف نسبة شيوع الخطأ  
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 الطريقة واإلجراءات 

  -الطريقــة واإلجراءات :

 -:منهج الدراسة

راسة هو المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على جمع البيانات المنهج المستخدم في هذه الد

وتحليل اإلمالئية الشائعة في مدارس شمال غزة خطاء األميدانية عن مشكلة النظرية وال

 البيانات وتفسيرها.

  -: مجتمع الدراسة

 - 3012 الثانيللفصل الدراسي  ت الدراسة طالبات الصف العاشر لمدرسة حمد بن خليفةشمل

 م 3012

  -عينة الدراسة :

( من طالبات %20طالبة بنسبة ) 114( بطريقة قصدية والبالغ عددهن 2,2,7ثالث شعب )

 الصف العاشر في مدرسة حمد بن خليفة.

  -أدوات جمع المعلومات :

 وتسجيل البيانات في المدرسة ات اللغة العربيةإجراء مقابلة شخصية مع معلم -1

 الالتي وقعت عليهن عينة البحث.إجراء اختبار امالئي للطالبات  -3
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 نتائج الدراسة

خطاء اإلمالئية الشائعة فقد تبين من االختبار اإلمالئي أن األخطاء اإلمالئية من ضمن األ

م الشمسية والالم القمرية والنون والتنوين، التاء المربوطة ركزت  في قضايا محددة أهمها الالت

 القطع والوصل واألسماء الموصولة . والتاء المفتوحة )المبسوطة(، همزتا 

وفيما يتعلق بأسئلة  الدراسة والتي من خاللها تعرف أسباب ظاهرة الضعف في مهارة اإلمالء 

لدى الطالبات تبين أن أهم هذه األسباب هو عدم  متابعة األهل للطالبات وكذلك قلة متابعة 

مدرسة وعدم كتابة في البيت واللل ةقلة ممارسة الطالبكذلك  و ة للطالبات الضعيفاتالمعلم

الدنيا.        ضعف التأسيس في المراحلناهيك عن  في تعميق هذه المشكلةساهم يا اهتمامه

                   
وتبعا  آلراء معلمات اللغة العربية في المدرسة فإن هذه األسباب تعود إلى عدة عوامل أهمها:- 

س(.يالتأسالتقصير في المرحلة األساسية الدنيا )-1  

  .في هذه المرحلة طالبةحتاجها التعدم المتابعة البيتية التي  -3

.على الكتابة في البيت والمدرسة  ةقلة تدريب الطالب-2  

لة.يساهم بشكل كبير في تضخم المشك انفسه ةعدم اهتمام الطالب-2  

لكثيرة الكبير في الفصل وعدد الحصص ا الباتأن عدد الط اتؤكد  العديد من المعلمتو -2

ة مبكرة قبل بمتابعة المشكلة ومحاولة عالجها في مرحل نتحول دون قيامه نالملقاة على عاتقه

  .وبالتالي وضع خطط مناسبة للعالج الباتسخ في كتابات الطأن تر 

 كذلك أشارت الطالبات  إلى أن سبب األخطاء اإلمالئية التي تواجههن ناجمة عن:-

.بات المدرسية الملقاة على كاهلهنكثرة المواد الدراسية والواج-1   

  .سوء خط بعض المعلمات اللواتي درسنهن في المراحل الدراسية-3

.عدم سماع كالم المعلمة جيدا عند الشرح-2  
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.عدم رؤية ما تكتبه المعلمة جيدا على السبورة -2   

صعوبة فهم الشرح في بعض األحيان. -2  

وكذلك  ات المتشابهة في الكتابةعدم قدرة الطالبات على التفريق بين الكلم-2

 المتشابهة في اللفظ.

صعوبة في كتابة الهمزات بجميع أنواعها. -7  

هذه األمور مجتمعة كان لها دور رئيسي في شيوع األخطاء اإلمالئية عندهن     

 -اقتراحات الدراسة:

 لية تطوير الكتابة واالمالء.آوراق عمل حول عمل أ -1

بكتب تحتوي على موضوعات الخط العربي وأساليب  ضرورة إثراء المكتبة المدرسية -3

 اإلمالء.

 عمل مواد تدريبية تعالج الضعف اإلمالئي عند الطالبات. -2

 تركيز المعلمات على المهارات اإلمالئية. -2

 تعزيز التعلم التعاوني وتعليم األقران لمحاولة التغلب على مشكلة الضعف اإلمالئي  -2

 

 -: اتـــالتوصي

 ناسبة تركز على األخطاء اإلمالئية  الشائعة لدىوضع خطط عالجية م-1
.الطالبات ومساعدتهن على التخلص منها  

البة لمهارة ضرورة توظيف النسخ من ضمن الواجبات البيتية لزيادة اتقان الط-3
.اإلمالء   

تابعة كتابة التنسيق بين معلمات اللغة العربية والمعلمات في المواد األخرى لم-2
.كتابة صحيحة وعدم تجاوز األخطاء دون التنبيه لها الطالبات إمالئيا    
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 ات محدودول بحيث يكون عدد الطالبالتوازن في توزيع الطالبات على الفص-2
.ومعقول بحيث يتيح للمعلمات متابعة الطالبات وتوجيههن جيدا  

.توظيف التقنيات الحديثة في التعليم-2   

.ي الخط العربيللمعلمين ف علمية ندوات   عقد ورشات عمل أو-2  
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ع ــــــالمراج  
 

 تالميذ لدى الشائعة الكتابية لألخطاء تقويمية دراسة ( 3002) داود ،حلس .1

بين  ما – فلسطين – غزة محافظات مدارس في السادس وتلميذات الصف

 جامعة :التربية كلية منشورة، غير دكتوراه م رسالة 3002 – 3002

 الخرطوم

كلية التربية  شد في تدريس اللغة العربية المركتاب  ( 3000,محمد ) زقوت .2

 : جامعة االسالمية غزة

( "كيف تتعلم اإلمالء وتستخدم عالمات الترقيم"،  3002سالمة، ياسر )  .2
 األردن: دار عالم الثقافة.  –األولى، عمان  الطبعة

( "معجم المصطلحات التربوية المعرفة  3002اللقاني، أحمد والجمل، علي )  .2
طرق التدريس"، الطبعة الثالثة، القاهرة: عالم الكتب للنشر و  المناهج في

 والتوزيع والطباعة. 

( "أثر برنامج مقترح في تنمية مهارات األداء  3002الجوجو، ألفت )  .2
الصف الخامس األساسي بمحافظة شمال غزة"، رسالة  اإلمالئي لدى طلبة

زة. التربية: الجامعة اإلسالمية: غ ماجستير غير منشورة، كلية
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