مجلس البحث العلمً
مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم – شمال غزة

مدرسة  /حمد بن خلٌفة الثانوٌة للبنات

أ
أ
الدطاء اإلمالئٌة الشائعة لدى طالبات الصف العاشر الساسي في مدارس
شمال غزة والحلول المقترحة لعالجها
أ
و
مقدم للمؤتمر العلمي الول ضمن مشر ع هشر جقافة البحث العلمي في التعلٌم
العام الموعقد بتارًخ 25/5/2016
إعداد الباححتٌن  :أامٌرة فاًز أاحمـد حج ــازي
أ
ههال فؤاد مصطفى ابو مطر

إشراف المعلمة :عال أاحمد محمد حج ــازي

مشكلة الدراسة:
وتتناول مشكلة الدراسة األسئلة التالٌة-:
•

ما األخطاء اإلمالئٌة الشائعة لدى طالبات الصف العاشر األساسً فً مدارس شمال غزة ؟

•

ما أسباب الضعف اإلمالئً لدى أفراد عٌنة البحث؟

•

ما وجه االختالف فً أسباب الضعف اإلمالئً لدى المعلمات والطالبات؟

•

ما هً اقتراحات المعلمٌن فً عالج ظاهرة الضعف اإلمالئً؟

أهداف الدراسة :
• حصر األخطاء اإلمالئٌة الشائعة فً مدارسنا.
• تحدٌد أسباب الضعف اإلمالئً لدى أفراد عٌنة البحث.
• اقتراحات المعلمٌن فً عالج ظاهرة الضعف اإلمالئً .

• تحدٌد وجه االختالف فً أسباب الضعف اإلمالئً بٌن
الطالبات والمعلمات.

أهمية الدراسة :
•

•
•
•
•
•

ٌحتل اإلمالء أهمٌة خاصة بٌن فروع اللغة العربٌة  ,فهو المسؤول عن صح الكتابة ,
والنقل لهذه اللغة.
ٌلزم التدرب على الكتابة الصحٌحة حتى تصبح عادة وسجٌة نستطٌع من خاللها
اإلفصاح عن حاجاتنا وآرائنا ومشاعرنا بطرٌقة صحٌحة .
ضا من قوانٌن الكتابة فً الصغر  ,ولكننا نسٌناها فً الكبر ألننا نفرق
وربما تعلمنا بع ً
بٌن التعلٌم من أجل النجاح  ,والتعلٌم من أجل االستفادة.
وكم من خطأ إمالئً تسبب فً لبس ومشكالت أو تهكم وسخرٌة .
تزداد الحاجة لتجنب األخطاء اإلمالئٌة عند كتابة النصوص الشرعٌة .
الرسم الصحٌح للكلمات ٌساعد على تنمٌة القدرات العلمٌة والثقافٌة والفنٌة .

مصطلحات الدراسة :
• اإلمالء " :القدرة على رسم الكلمات رسما دقٌقا سلٌما بالطرٌقة التً
اتفق علٌها أهل اللغة مع التمكن من استخدام المهارات الخاصة بها فً
كتابة الكلمات كتابة سلٌمة".
( اللقانً والجمل )54,2003,
• التعرٌف اإلجرائً للباحث -:الرسم الصحٌح للكلمات ,والكتابة الصحٌحة,
تحدث بالتدرٌب والمران المنظم ,ورؤٌة الكلمات الصحٌحة ,واالنتباه إلى
صورها ومالحظة حروفها مالحظة دقٌقة ,واستخدام أكثر من حاسة فً
تعلٌم اإلمالء ,لتنطبع صور الكلمات فً الذهن ,و ٌصبح عند الطالب
مهارة فً كتابة الكلمات بالشكل الصحٌح .
• الخطأ اإلمالئً  -:هو خروج الطالب عن قواعد الكتابة الصحٌحة عند
نسخ الكلمات أو الجمل .

منهجية الدراسة :
• المنهج المستخدم فً هذه الدراسة هو المنهج الوصفً التحلٌلً الذي ٌقوم
على جمع البٌانات النظرٌة والمٌدانٌة عن مشكلة األخطاء اإلمالئٌة الشائعة
فً مدارس شمال غزة وتحلٌل البٌانات وتفسٌرها.

أدوات جمع المعلومات :
• إجراء مقابلة شخصٌة مع معلمات اللغة العربٌة فً المدرسة وتسجٌل
البٌانات.
• إجراء اختبار امالئً للطالبات الالتً وقعت علٌهن عٌنة البحث.

حدود الدراسة :
•
•
•
•

الحد الموضوعً :األخطاء اإلمالئٌة الشائعة لدى طالبات الصف
العاشر األساسً فً مدارس شمال غزة.
الحد المكانً :مدارس شمال قطاع غزة (مدٌرٌة شمال غزة) .
الحد الزمانً :أجرٌت الدراسة فً الفصل الدراسً الثانً .2016
الحد البشري :طالبات الصف العاشر فً مدارس الثانوٌة فً
شمال قطاع غزة.

مجتمع الدراسة وعينة الدراسة :
• شملث الدراسة طالبات الصف العاشر لمدرسة حمد بن خليفة

للفصل الدراسي الثاني 2016م .

• ثالث شعب ( )5,6,7بطرٌقة قصدٌة والبالغ عددهن 118
طالبة بنسبة ( )%30من طالبات الصف العاشر فً

مدرسة حمد بن خلٌفة.

نتائج الدراسة :
• وتبعا ً آلراء معلمات اللغة العربٌة فً المدرسة فإن هذه األسباب تعود إلى عدة عوامل
أهمها-:
•
•
•
•
•

التقصٌر فً المرحلة األساسٌة الدنٌا (التأسٌس).
عدم المتابعة البٌتٌة التً تحتاجها الطالبة فً هذه المرحلة.
قلة تدرٌب الطالبة على الكتابة فً البٌت والمدرسة .
عدم اهتمام الطالبة نفسها ٌساهم بشكل كبٌر فً تضخم المشكلة.
وتؤكد العدٌد من المعلمات أن عدد الطالبات الكبٌر فً الفصل وعدد الحصص الكثٌرة
الملقاة على عاتقهن تحول دون قٌامهن بمتابعة المشكلة ومحاولة عالجها فً مرحلة
مبكرة قبل أن ترسخ فً كتابات الطالبات وبالتالً وضع خطط مناسبة للعالج.

نتائج الدراسة :
•
•
•
•
•
•
•
•

كذلك أشارت الطالبات إلى أن سبب األخطاء اإلمالئٌة التً تواجههن ناجمة عن-:
كثرة المواد الدراسٌة والواجبات المدرسٌة الملقاة على كاهلهن.
سوء خط بعض المعلمات اللواتً درسنهن فً المراحل الدراسٌة.
عدم سماع كالم المعلمة جٌداً عند الشرح.
عدم رؤٌة ما تكتبه المعلمة جٌدا على السبورة .
صعوبة فهم الشرح فً بعض األحٌان.
عدم قدرة الطالبات على التفرٌق بٌن الكلمات المتشابهة فً الكتابة وكذلك المتشابهة
فً اللفظ.
صعوبة فً كتابة الهمزات بجمٌع أنواعها.

اقتراحات المعلمات :
• عمل أوراق عمل حول آلٌة تطوٌر الكتابة واالمالء.
• ضرورة إثراء المكتبة المدرسٌة بكتب تحتوي على موضوعات الخط العربً
وأسالٌب اإلمالء.
• عمل مواد تدرٌبٌة تعالج الضعف اإلمالئً عند الطالبات.
• تركٌز المعلمات على المهارات اإلمالئٌة.

• تعزٌز التعلم التعاونً وتعلٌم األقران لمحاولة التغلب على مشكلة الضعف
اإلمالئً .

التىصيـــات -:
•

•
•
•
•
•

الشائعة لدى

وضع خطط عالجٌة مناسبة تركز على األخطاء اإلمالئٌة
الطالبات ومساعدتهن على التخلص منها.
ضرورة توظٌف النسخ من ضمن الواجبات البٌتٌة لزٌادة اتقان الطالبة
لمهارة اإلمالء.
التنسٌق بٌن معلمات اللغة العربٌة والمعلمات فً المواد األخرى لمتابعة
كتابة الطالبات إمالئٌا ً كتابة صحٌحة وعدم تجاوز األخطاء دون التنبٌه لها.
التوازن فً توزٌع الطالبات على الفصول بحٌث ٌكون عدد الطالبات محدود
ومعقول بحٌث ٌتٌح للمعلمات متابعة الطالبات وتوجٌههن جٌداً.
توظٌف التقنٌات الحدٌثة فً التعلٌم .
عقد ورشات عمل أو ندوات علمٌة للمعلمٌن فً الخط العربً .

نهاية العرض

عصموا هللا من الزلل في الفهم والقول والعمل.
أ أ
اسال هللا السداد لي ولكم.

