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املهارات اإلمالئية الالزمة للطالبات املعلمات (ختصص اللغة
العربية) بالربنامج العام للرتبية (الدبلوم) جبامعة الطائف
نجوى أحمد سميم خصاونة
أستاذ المناهج وتكنولوجيا التعميم المساعد
كمية التربية – جامعة الطائف
الممخص_ ىدفت الدراسة الحالية لمتعرؼ عمى الميارات اإلمالئية

ب( ،)%90غير أف الباحثة ترل أف النسبة مناسبة ألف عينة الدراسة

الالزمة لمطالبات المعممات (تخصص المغة العربية) بالبرنامج العاـ

متخصصة في المغة العربية.

لمتربية (الدبمكـ) بجامعة الطائؼ .كلإلجابة عمى أسئمة الدراسة تـ اعداد

الكممات المفتاحية :الميارات اإلمالئية ،الطالبات المعممات (تخصص

أدكات الدراسة المتمثمة في:

المغة العربية) ،البرنامج العاـ لمتربية.

قائمة بالميارات اإلمالئية الالزمة لمطالبات المعممات (تخصص

 .1المقدمة

المغة العربية) بالبرنامج العاـ لمتربية (الدبمكـ) كاالختبار التحصيمي في

ال تزاؿ مشكمة ضعؼ الطمبة في مادة اإلمالء ،تشكؿ حي از

ميارات االمالء.

كبير األىمية مف ضعفيـ الدراسي ،فيي ال تشغؿ باؿ التربكييف

أظيرت نتائج الدراسة الحالية حاجة الطالبات المعممات

فقط ،بؿ أكلياء األمكر الذيف باتكا يعانكف منيا بشكؿ أكبر ،ألف

المتخصصات بالمغة العربية الكبيرة لمميا ارت اإلمالئية التسعة (رسـ

تصحيح ىذه األخطاء يأخذ حي انز مف كقتيـ الذم مف المفترض أف

اليمزة :الكصؿ كالقطع كرسـ األلؼ المقصكرة كالمنقكصة ،رسـ اليمزة

يستثمركه في مراجعة الدركس ،بدالن مف التصحيح ألبنائيـ.

المتكسطة ،رسـ التاء المربكطة كالمفتكحة كالياء ،رسـ التنكيف ،رسـ
الفصمة كاك الجماعة كالكاك األصمية ،رسـ الضاد ضادا كليس ظادا رسـ

ظاىرة «اإلمالء» ال تقتصر عمى مرحمة عمرية فقط ،بؿ ىي

األلؼ القائمة كاأللؼ المقصكرة) التي قامت عمييا الدراسة فبمغت نسبة

تالحؽ الطمبة حتى كصكليـ إلى الدراسة الجامعية .كىناؾ

جميع الميارات (.)%50

اتيامات أيضا لممعمميف الذيف بات ضعفيـ في ىذه الميارة مؤث ار

كأظيرت نتائج الدراسة مستكل تمكف المعممات المتخصصات بالمغة

بشكؿ كبير عمى الطالب الذم لف يجد مع تقدمو في العمر مف

العربية في الميارات اإلمالئية (رسـ اليمزة :الكصؿ كالقطع كرسـ األلؼ

ييصحح لو ،لتنمك معو األخطاء في ما بعد مش ٌكمة قامكسو المغكم.

المقصكرة كالمنقكصة ،رسـ اليمزة المتكسطة ،رسـ التاء المربكطة

إف معرفة اإلمالء كاإللماـ بو كاتقانو كما يؤكد المختصكف

كالمفتكحة كالياء ،رسـ التنكيف ،رسـ الفصمة كاك الجماعة كالكاك األصمي،

أمر بالغ األىمية في القدرة عمى التعبير عما يجكؿ في خاطر

رسـ الضاد ضادا كليس ظادا رسـ األلؼ القائمة كاأللؼ المقصكرة ألف

الطالب بشكؿ مفيكـ ككاضح .فالكتابة الصحيحة كالخط الكاضح

مستكل التمكف الذم حددتو الدراسة الحالية ب( .)%90كلـ تستطع عينة

يعكساف قدرة الطالب كذكقو السميـ ،كىما يساعدانو عمى فيـ

الدراسة الكصكؿ إلى مستكل التمكف في القطع الثالثة ( )%82.88كقد

الحقائؽ كالخركج بنتائج جيدة ،مف جراء قراءتو المكضكع ،كبالتالي

يرجع ذلؾ إلى مستكل التمكف المرتفع الذم حددتو الدراسة الحالية
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تعطياف الكتابة الصحيحة صكرة تعكس مقدرة الطمبة عمى استيعاب

كأداءه ،كتدريبو قبؿ كأثناء الخدمة ىي األساس ،حيث إف عممية

المفاىيـ كالمعاني لمكممات ،مع العمـ أف لغتنا العربية لغة القرآف

التدريس الفعاؿ يمكف تحميميا إلى مجمكعة مف الميارات التدريسية،

الكريـ لغة عريقة كلغة صكتية ،تكتب كما تمفظ كي تضمف بالتالي

كالتي إذا أجادىا الطالب/المعمـ داخؿ كميات التربية زاد احتماؿ أف

عدـ كقكعو في األخطاء اإلمالئية.

ناجحا [.[2
معمما
ن
يصبح ن

فالمعمـ يمعب دك ار كبي ار في بناء الحضارات كأحد العكامؿ

 .2مشكمة الدراسة

يكاجو المعمـ العربي اليكـ تحديان كبي انر السيما عند كلكجو

المؤثرة في العممية التربكية ،إذ يتفاعؿ معو المتعمـ كيكتسب عف

الحياة العممية كىي األىـ في المعادلة التربكية  ،حيث أنو بعيد كؿ

طريؽ ىذا التفاعؿ الخبرات كالمعارؼ كاالتجاىات كالقيـ.

البعد عف تكظيؼ كممارسة كؿ ما تعممو كاستخدامو في مجاؿ

كقد شغػمت قضية إعداد المعمـ كتدريبو مساحػة كبيػرة مف

التدريس.

االىتماـ مف قبؿ أىؿ التربية كذلؾ انطالقػا مف دكره الميـ كالحيكم
في تنفيذ السياسػات التعميمية في جميػع الفمسفات كعمى كجو

كتتحدد مشكمة الدراسة الحالية في معرفة الميارات االمالئية

الخصكص في الفكر التربكم اإلسالمي ،فيعتبر إعداد المعمـ

الالزمة لمطالبات المعممات في البرنامج العاـ (الدبمكـ) في كمية

مينيا مف أساسيات تحسيف التعميـ ،كذلؾ لما ليا مف أىمية
كتنميتو ن

التربية.

بالغة في تطكير األداء التدريسي ،كالتنمية المينية ىي المفتاح

تحاكؿ الدراسة الحالية إجابة األسئمة التالية:

األساسي إلكساب الميارات المينية كاألكاديمية لممعمـ سكاء عف

 -1ما الميارات اإلمالئية الالزمة لمطالبات المعممات في البرنامج

طريؽ األنشطة المباشرة في برامج التدريب الرسمية ،أك باستخداـ

العاـ لمتربية المتخصصات بالمغة العربية؟

أساليب التعمـ الذاتي [.]1

 -2ما مستكل تمكف الطالبات المعممات المتخصصات بالمغة
العربية مف الميارات اإلمالئية (رسـ اليمزة :الكصؿ كالقطع كرسـ

مينيا عمى أساس الميارات نتيجة
ظير اتجاه تنمية المعمميف ن

القصكر في إعداد المعمـ ،كما أدت إليو المتغيرات العالمية مف

األلؼ المقصكرة كالمنقكصة ،رسـ اليمزة المتكسطة ،رسـ التاء

ظيكر مصادر جديدة كمتنكعة كأساليب جديدة لمتدريس .كيمثؿ ىذا

المربكطة كالمفتكحة كالياء ،رسـ التنكيف ،رسـ الفصمة كاك

تطكر ألىداؼ إعداد المعمـ ،فبعد أف كانت البرامج تركز
نا
االتجاه

الجماعة كالكاك األصمية ،رسـ الضاد ضادا كليس ظادا رسـ

في الماضي عمى الجانب المعرفي ،كال تعطى عناية كافية

األلؼ القائمة كاأللؼ المقصكرة.

لمميارات التدريسية كسمكؾ المعمـ أصبحت تيدؼ إلى الشمكؿ

أ .أهداف الدراسة

كالكظيفية ،كترتبط بتحسيف األداء داخؿ حجرة الدراسة .كقد بدأ ىذا

تتحدد أىداؼ الدراسة الحالية في:

تطكر ألىداؼ إعداد المعمـ ،فبعد أف كانت البرامج تركز
نا
االتجاه

 -1التعرؼ إلى مستكل تمكف الطالبات المعممات المتخصصات

في الماضي عمى الجانب المعرفي ،كال تعطى عناية كافية

بالمغة العربية مف الميارات اإلمالئية (رسـ اليمزة :الكصؿ كالقطع

لمميارات التدريسية كسمكؾ المعمـ.

رسـ األلؼ المقصكرة كالمنقكص ،رسـ اليمزة المتكسطة ،رسـ التاء

أصبحت تيدؼ إلى الشمكؿ كالكظيفية ،كترتبط بتحسيف

المربكطة كالمفتكحة كالياء ،رسـ التنكيف ،رسـ الفصمة كاك الجماعة

األداء داخؿ حجرة الدراسة .كقد بدأ ىذا االتجاه في السبعينات مف

كالكاك األصمية ،رسـ الضاد ضادا كليس ظادا رسـ األلؼ القائمة

القرف العشريف ،كتتمخص الفكرة الرئيسية لو في أف كفاءة المعمـ،

كاأللؼ المقصكرة.
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 -2التعرؼ إلى الميارات اإلمالئية التي تحتاجيا الطالبات

ج .مصطمحات الدراسة

المعممات المتخصصات بالمغة العربية مف (رسـ اليمزة :الكصؿ

المهارة :الحذؽ بالشيء كالماىر الحاذؽ بكؿ شيء [.]3

كالقطع رسـ األلؼ المقصكرة كالمنقكصة ،رسـ اليمزة المتكسطة،

الطالبات المعممات :ىف الطالبات المسجالت بالبرنامج العاـ

رسـ التاء المربكطة كالمفتكحة كالياء ،رسـ التنكيف ،رسـ الفصمة

لمتربية بكمية التربية بالردؼ بجامعة الطائؼ المتخصصات بالمغة

كاك الجماعة كالكاك األصمية ،رسـ الضاد ضادا كليس ظادا رسـ

العربية.

األلؼ القائمة كاأللؼ المقصكرة.

 .3اإلطار النظري والدراسات السابقة

 -3التعرؼ إلى حاجة الطالبات المعممات المتخصصات بالمغة

أكال :اإلمالء :ىك ذلؾ العمـ الذم يعنى بالقكاعد االصطالحية التي

العربية لمقرر خاص باإلمالء العربي.

بمعرفتيا يحفظ قمـ الكاتب مف الزيادة كالنقصاف ،كييتـ بأمكر

ب .أهميـة الدراسـة

محددة( :منيا كيفية كتابة اليمزة في أكؿ الكممة ككسطيا كآخرىا)،

تستمد الدراسة الحالية أىميتيا مما يمي:

ككذا األلؼ المينة ،كيفرؽ بيف (التاء المربكطة كالمبسكطة) كما

 -1في مقابؿ التحديات كالتغيرات الجديدة يتكقع خبراء التربية

ييتـ باألحرؼ التي تزاد كالتي تحذؼ مف األلفاظ ،كالتنكيف كأنكاع

حدكث تغير مممكس في عممية التدريس يعتمد عمى إكساب لمطالبة

الالـ إلى غير ذلؾ مف أمكر ترقى بمستكل الكاتب إلى الصحة

المتخصصة بالمغة العربية ،ميارات تعميمية متقدمة،

المغكية المنشكدة بحيث تخمك كتابتو مف األخطاء اإلمالئية التي

المعممة

األمر الذم يمزـ تغيير كتطكير برامج إعداد المعمـ.

تشيع في كتابات الدارسيف كالمثقفيف.

 -2تنبع أىمية الدراسة مف أىمية المقررات التي تتناكؿ إعداد

* كقديما قاـ عمماء الككفة كالبصرة بكضع قكاعد الخط القياسي،

الطالبة المعممة المتخصصة بالمغة العربية ،كعمى رأسيا مقرر

كىك (الخط الذم جرل عمى العادة المعركفة كىك الذم يتكمـ عميو

طرؽ التدريس الخاصة ،إذ يعد مف أىـ المقررات التي ينبغي عمى

النحكم "كيسمى الرسـ اإلمالئي" كىك مستمد مف رسـ المصحؼ،

طالب كمية التربية دراستيا.

كمف عممي النحك كالصرؼ) [.]4

 -3التأكيد عمى أىمية االمالء فيك ضركرة ممحة كاتجاىان عالميان

* أىداؼ تدريس اإلمالء :كليذا الفف مف العمكـ أىمية خاصة في
المغة العربية؛ كذلؾ لما يترتب عميو مف تغيير في صكرة الكممة،

إلعداد لمطالبة المعممة المتخصصة بالمغة العربية في ضكئو.
 -4تعرؼ نتائج الدراسة مقكمي برامج إعداد معمـ المغة العربية

الذم يؤدم بدكره إلى تغيير في معناىا ،كلعؿ مف أىدافو:

بأىمية االمالء لمطالب المعمـ المتخصص بالمغة العربية ،كالعمؿ

 -1أف يتمكف الدارس مف رسـ الحركؼ كاأللفاظ بشكؿ كاضح

عمى تبني أساليب جديدة كاضافة مفردات خاصة لمساعدتو ليصبح

كمقركء ،بمعنى أف ينمي الميارة الكتابية عنده.

قاد انر عمى مكاجية عصر التقدـ الرقمي الذم نعيشو.

 -2أف يككف لديو القدرة عمى تمييز الحركؼ المتشابية رسمان

 -5إف المشاركة في تحميؿ كتطكير كبناء أم مقرر مف مقررات

بعضيا مف بعض ،بحيث ال يقع القارئ لممادة المكتكبة في المبس

التعميـ العالي يعتبر أحد المشاركات الفعالة في عممية التطكير ،لذا

بسبب ذلؾ ،كىذا األمر يتطمب إعطاء كؿ حرؼ مف ىذه الحركؼ

فإف أىمية الدراسة تبرز في االستفادة مف نتائجيا لتقديـ التكصيات

حقو مف الكضكح ،فال ييمؿ سف الصاد كالضاد مثالن أك يرسـ

كالمقترحات التي تساعد المسئكليف لتحسيف برامج إعداد المعمـ

الداؿ راء أك الفاء قافنا ،كما ال بد مف كضع النقاط عمى الحركؼ

كاالرتقاء بمستكاىا بما يخدـ الصالح العاـ.

في مكاضعيا الصحيحة.
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الدارس في كممات صعبة بعيدة عف القامكس الكتابي لمدارس.
 -6عدـ ربط اإلمالء بفركع المغة العربية.

أثناء تعبيره الكتابي ،ليتاح لو االتصاؿ باآلخريف مف خالؿ الكتابة

 -7إىماؿ أسس التيجي السميـ كخصكصا الحرؼ الممدكد كحرؼ

لغكيا.
السميمة الصحيحة ن

 -4أف يتحقؽ التكامؿ في دراستو المغكية بحيث يخدـ اإلمالء

المد ،كالحرؼ المشدد ،كالحركؼ المنطكقة كغير المنطكقة.

فركع المغة األخرل.

 -8عدـ تصكيب األخطاء كمعالجتيا مباشرة.

 -5أف يتحسف أسمكبو الكتابي كتنمى ثركتو المغكية بما يكتسبو مف

 -9التصحيح التقميدم ألخطاء الدارسيف كعدـ مشاركة الدارسيف

المفردات كاألنماط المغكية مف خالؿ نصكص اإلمالء التي تدخؿ

في تصحيح األخطاء.

في إطار التطبيؽ.

 -10استخداـ الميجات العامية في اإلمالء.

 -6تنمية دقة المالحظة كاالنتباه سكاء في الكتابة أك النطؽ

 -11السرعة في إمالء القطعة كعدـ الكضكح كعدـ النطؽ السميـ

ككذلؾ عند االستماع [.]5

لمحركؼ كالحركات.

أىـ األخطاء اإلمالئية الشائعة لدل المعمميف:

 -12قمة التدريبات المصاحبة لكؿ درس.

 -1اليمزة في كسط الكممة أك أخرىا.

 -13عدـ االىتماـ بأخطاء الدارسيف اإلمالئية في المكاد األخرل.

 -2ىمزة الكصؿ كالقطع.

 -14عدـ التجديد في طرائؽ كأساليب التدريس مما يؤدم إلى

 -3إشباع الفتحة ألفا ،كالضمة كاكا ،كالكسرة ياء.

الممؿ كاالنصراؼ عف الدرس.

 -4التاء المربكطة كالتاء المفتكحة.

 -15عدـ إلماـ بعض المعمميف بقكاعد اإلمالء إلماما كافيا.

 -5الالـ الشمسية كالالـ القمرية.

 -16عدـ استخداـ الكسائؿ المتنكعة في تدريس اإلمالء
كخصكصا السبكرة الشخصية كبطاقات تصكيب األخطاء كالشرائح

 -6الحركؼ المتشابية رسمان.
 -7فصؿ الحركؼ أك كصميا.

الشفافة [.]4

 -8إىماؿ ًس َّػنػتي الصَّػاد كالضَّػاد.

ثانيا :العالقة بيف اإلمالء كبقية فركع المغة العربية :ػ
المغة العربية أداة التعبير لمناطقيف بيا مف كؿ لكف مف ألكاف

 -9ترؾ نقطتي التاء المربكطة.
 -10عدـ نقط الياء المتطرفة.

الثقافات كالعمكـ كالمعارؼ ،كىي كسيمة التحدث كالكتابة ،كبيا تنقؿ

 -11نقط األلؼ المقصكرة أك الياء.

األفكار كالخكاطر ،لذلؾ ينبغي أف ندرؾ أنيا كحدة كاحدة متكاممة

 -12كتابة الضاد بصكرة الظاء كالعكس.

منفردا بدكر فاعؿ في إكساب
كال يمكف ألم فرع مف فركعيا القياـ
ن

أسباب األخطاء اإلمالئية الشائعة:

المتعمـ المغة التي تجمع في معناىا كؿ ما تؤديو ىذه األفرع

 -1ضعؼ السمع كالبصر كعدـ الرعاية الصحيحة كالنفسية.

مجتمعة مف معاف ،لذلؾ فإنو مف الضركرة بمكاف أف تنيض بشتى

 -2عدـ القدرة عمى التمييز بيف األصكات المتقاربة.

أفرعيا كي تصؿ إلى المتمقي كما ينبغي ،كمف التصكر السابؽ

 -3عدـ حفظ القاعدة اإلمالئية الضابطة.

البد أف نتخذ مف مادة اإلمالء كسيمة أللكاف متعددة مف النشاط

 -4الضعؼ في القراءة كعدـ التدريب الكافي عمييا.

المغكم ،كالتدريب عمى كثير مف الميارات ،كالعادات الحسنة في

 -5تدريس اإلمالء عمى أنو طريقة اختبارية تقكـ عمى اختبار

الكتابة كالتنظيـ ،فثمة بعض النكاحي التي ال يمكف فصميا عف
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مكضعو.

 1ػ تعد قطعة اإلمالء إذا أحسف اختيارىا مادة صالحة لتدريب

 3ػ اإلسياـ الكبير في تزكيد التالميذ بالمعمكمات الالزمة لرفع

التالميذ عمى التعبير الجيد بكساطة طرح األسئمة كالتمخيص،

مستكل تحصيميـ العممي ،كمضاعفة رصيدىـ الثقافي بما تتضمنو

كمناقشة ما تحكيو مف أفكار كمعمكمات.

القطع المختارة مف ألكاف الخبرة ،كمف فنكف الثقافة كالمعرفة.

 2ػ تتطمب بعض أنكاع اإلمالء القراءة قبؿ البدء في الكتابة كذلؾ

 4ػ تدريب التالميذ عمى تحسيف الخط ،مما يساعدىـ عمى

كاإلمالء المنقكؿ كالمنظكر ،كمف خالؿ قراءة التالميذ لمقطعة

تجكيده ،كالتمكف مف قراءة المفردات كالتراكيب المغكية ،كفيـ

كثير مف الميارات القرائية ،ناىيؾ عف تعكيدىـ
فإنيـ يكتسبكف نا

القراءة الصحيحة مف نطؽ لمخارج الحركؼ ،كضبط الكممات

صحيحا.
فيما
ن
معانييا ن
 5ػ يتكفؿ درس اإلمالء بتربية العيف عف طريؽ المالحظة،

بالشكؿ.

كالمحاكاة مف خالؿ اإلمالء المنقكؿ ،كتربية األذف بتعكيد التالميذ

 3ػ إف قطعة اإلمالء الجيدة المنتقاة بعناية ،تككف كسيمة نافعة

حسف االستماع ،كجكدة اإلنصات ،كتمييز األصكات المتقاربة

كمجدية لتزكيد التالميذ بألكاف مف الثقافات كتجديد المعمكمات.

لبعض الحركؼ ،كتربية اليد بالتمريف لعضالتيا عمى إمساؾ القمـ،

 4ػ يتعكد التالميذ مف خالؿ درس اإلمالء عمى تجكيد الخط في

كضبط األصابع ،كتنظيـ حركتيا.

أم عمؿ كتابي ،أضؼ إلى ذلؾ إكسابيـ جممة مف العادات

كثير مف األىداؼ األخالقية ،كالمغكية
 6ػ أضؼ إلى ما سبؽ نا

المتمثمة في تعكيد التالميذ عمى النظاـ ،كالحرص عمى تكفير

كالميارات األخرل:

مظاىر الجماؿ في الكتابة ،مما ينمي الذكؽ الفني عندىـ .أما

كتعكيدىـ حسف اإلصغاء كاالنتباه ،كالنظافة كتنظيـ الكتابة،

الجانب المغكم فيكفؿ مد التالميذ بحصيمة مف المفردات كالعبارات

كاستعماؿ عالمات الترقيـ ،كترؾ اليكامش عند بدء الكتابة،

التي تساعدىـ عمى التعبير الجيد مشافية ككتابة.

كتقسيـ الكالـ إلى فقرات [.]7

كباختصار يمكف حصر األىػداؼ السابقة في النكاحي التربكية

ثالثا األىداؼ العامة مف اإلمالء :ػ

كالفنية كالمغكية [.]8

مف البدييي أف يحدد اإلنساف عند شركعو في العمؿ األىداؼ
الالزمة التي تساعده عمى الكصكؿ ألفضؿ الطرؽ ،كأنجح الكسائؿ

رابعا بعض المشكالت التي تعترض اإلمالء:

الكفيمة بتحقيؽ العمؿ كانجازه في يسر كسيكلة كمف أىداؼ مادة

حصر التربكيكف كالممارسكف لمعمؿ التعميمي مف خالؿ التطبيؽ

اإلمالء اآلتي:

الفعمي لدرس اإلمالء المشكالت التي تصادؼ التالميذ ،كبعض

صحيحا
رسما
ن
 1ػ تدريب التالميذ عمى رسـ الحركؼ كالكممات ن

المتعمميف في اآلتي:
 1ػ الشكؿ أك "الضبط":

مطابقنا لما اتفؽ عميو أىؿ المغة مف أصكؿ فنية تحكـ ضبط

يقصد بو كضع الحركات (الضمة ،الفتحة ،الكسرة ،السككف)

الكتابة.

ئيسا مف مصادر الصعكبة عند
نا
عمى الحركؼ ،مما يشكؿ
مصدر ر ن

 2ػ تذليؿ الصعكبات اإلمالئية التي تحتاج إلى مزيد مف العناية،
كرسـ الكممات الميمكزة ،أك المختكمة باأللؼ ،أك الكممات التي

الكتابة اإلمالئية .فالتمميذ قد يككف بمقدكره رسـ الكممة رسما

تتضمف بعض حركفيا أصكاتنا قريبة مف أصكات حركؼ أخرل،

صحيحا ،كلكف ال يككف بكسعو أف يضع ما تحتاجو ىذه الحركؼ
ن

كغيرىا مف مشكالت الكتابة اإلمالئية ،كالتي سنذكر أىميا في
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ما عمى حركفيا مف حركات ،مما يؤدم إلى إخفاؽ كثير مف

يختمفكف في رسميا ،فمنيـ مف يكتبيا بيمزة متكسطة عمى الكاك

التالميذ في ضبط الحركؼ ،ككقكعيـ في الخطأ ،كعمى سبيؿ

حسب القاعدة "يقرؤكف" ،كمنيـ مف يكتبيا بيمزة عمى األلؼ كىك

المثاؿ إذا ما طيمب مف التمميذ أف يكتب كممة "فى ىع ىؿ" مع ضبط

الشائع ،باعتبار أف اليمزة شبو متكسطة "يقرأكف" كالبعض يكتب

حركفيا بالشكؿ ،فإنو يحار في كتابتيا ىي  :فى ىع ىؿ ،أك فى ًعؿ ،أك
فى يعؿ ،أك في ًعؿ ،أك فى ٍعؿ إلى غير ذلؾ!

ىمزتيا مفردة عمى السطر كما في الرسـ القرآني ،كحجتيـ في ذلؾ
كراىة تكالى حرفيف مف جنس كاحد في الكممة ،فيكتبيا "يقرءكف"
بعد حذؼ الكاك األكلى كتعذر كصؿ ما بعد اليمزة بما قبميا،

 2ػ قكاعد اإلمالء كما يصاحبيا مف صعكبات في اآلتي :ػ

كمثميا كممة "مسؤكؿ" ،إذ ينبغي أف ترسـ ىمزتيا عمى الكاك حسب

أ ػ الفرؽ بيف رسـ الحرؼ كصكتو:
َّ
كثير مف مفردات المغة اشتممت عمى أحرؼ ال ينطؽ بيا
إف نا

القاعدة ،ألنيا مضمكمة ،كما قبميا ساكف ،كالضـ أقكل مف السككف
كما سيمر معنا ،فترسـ ىكذا "مسؤكؿ" ،كلكف كما أشرت سابقا يكره

كما في بعض الكممات ،كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ( :عمرك ،أكلئؾ،
مائة ،قالكا) .فالكاك في عمرك كأكلئؾ ،كاأللؼ في مائة ،كاأللؼ

تكالي حرفيف مف جنس كاحد في الكممة ،لذلؾ حذفكا الكاك ككصمكا

الفارقة في قالكا ،حركؼ زائدة تكتب كال تنطؽ ،مما يكقع التالميذ،

ما بعد اليمزة بما قبميا فكتبت عمى نبرة ،عمى النحك اآلتي:

كالمبتدئيف في الخطأ عند كتابة تمؾ الكممات كنظائرىا .ككاف مف

"مسئكؿ" [.]9

األفضؿ أف تتـ المطابقة بيف كتابة الحرؼ كنطقو؛ لتيسير الكتابة،

 3ػ اختالؼ صكرة الحرؼ باختالؼ مكضعو مف الكممة:
تعددت صكر بعض الحركؼ في الكممة ،مما أدل إلى إشاعة

كتفادل الكقكع في الخطأ ،ناىيؾ عف تكفير الجيد كالكقت.

الخطأ عند التالميذ ،فبعض الحركؼ تبقى عمى صكرة كاحدة عند

ب ػ ارتباط قكاعد اإلمالء بالنحك كالصرؼ:

الكتابة كالداؿ ،كالراء ،كالزام ،كغيرىا ،كبعضيا لو أكثر مف صكرة

لقد أدل ربط كثير مف القكاعد اإلمالئية بقكاعد النحك

كالباء ،كالتاء ،كالثاء ،كالجيـ ،كالحاء ،كالكاؼ ،كالميـ ،كغيرىا .كما

كالصرؼ ،إلى خمؽ عقبة مف العقبات التي تكاجو التالميذ عند

ذكرت ما ىك إالٌ عمى سبيؿ المثاؿ.

كتابة اإلمالء ،إذ يتطمب ذلؾ أف يعرفكا قبؿ الكتابة األصؿ
االشتقاقي لمكممة كمكقعيا اإلعرابي ،كنكع الحرؼ الذم يكتبكنو.

إف تعدد صكر الحرؼ يربؾ التمميذ ،كيزيد مف إجياد الذىف

كتتضح ىذه الصعكبة في كتابة األلؼ المينة المتطرفة كفيما يجب

أثناء عممية التعمـ ،كما يكقعو في اضطراب نفسي ،ألف التمميذ

كصمو بعد إدغاـ أك حذؼ أحد أحرفو ،أك ما يجب كصمو مف غير

يربط جممة مف األشياء بعضيا ببعض ،كصكرة المدرؾ كالشيء

حذؼ ،كما يجب فصمو إلى غير ذلؾ.

الذم يدؿ عميو ،كالرمز المكتكب ،فإذا جعمنا لمحرؼ الكاحد عدة

ج ػ تعقيد قكاعد اإلمالء ككثرة استثناءاتيا ،كاالختالؼ في تطبيقيا:

تعقيدا.
صكر زدنا العممية
ن
 4ػ استخداـ الصكائت ( ) القصار:

إف تشعب القكاعد اإلمالئية كتعقدىا ككثرة استثناءاتيا
كاالختالؼ في تطبيقيا ،يؤدم إلى حيرة التالميذ عند الكتابة ،مما

لقد أكقع عدـ استخداـ الحركؼ التي تمثؿ الصكائت القصار

يشكؿ عقبة ليس مف اليسير تجاكزىا ،كليت األمر يقؼ عند ىذا

التالميذ في صعكبة التمييز بيف قصار الحركات كطكليا ،كأدخميـ

الحد ،إذ إف الكبار ال يأمنكف الكقكع في الخطأ اإلمالئي فما بالنا

في باب المبس ،فرسمكا الصكائت القصار حركفنا ،فإذا طمبت مف

بالناشئة كالمبتدئيف؟ ! فػمك طػمب مف التمميذ أف يكتب عمى سبيؿ

التالميذ كتابة بعض الكممات المضمكمة اآلخر فإنيـ يكتبكنيا

المثاؿ كممة "يقرؤكف" لكجدناه يحار في كتابتيا ،بؿ إف المتعمميف

بكضع كاك في آخرىا مثؿ :ينبعي ،يكتبيا التالميذ ينبعكا ،كلوي
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مف مستكل التالميذ فكرة كأسمكبا ،أك تكثر فييا الكممات الصعبة

و
محمد) ،فأنيـ
محمدا أك
(محمد أك
بعضيـ كتابة كممة منكنة مثؿ:
ه
ن

في شكميا ،كقكاعدىا اإلمالئية ،كاختالؼ صكر الحرؼ باختالؼ
مكضعو مف الكممة ،أك نتيجة اإلعجاـ "النقط" أك فصؿ الحركؼ

يكتبكىا بنكف في آخرىا ىكذا" :محمدف" .كيرجع السبب في ذلؾ
لعدـ قدرة التمميذ عمى التمييز بيف قصار الصكائت "الحركات"

ككصميا ،كما إلى ذلؾ.

كالحركؼ التي أخذت منيا.

 3ػ ما يعكد إلى المعمـ ،فقد يككف سريع النطؽ ،أك خافت

 5ػ اإلعراب :ػ

الصكت ،أك غير معني باتباع األساليب الفردية في النيكض

كما أف مكاقع الكممات مف اإلعراب يزيد مف صعكبة الكتابة،

بالضعفاء أك المبطئيف ،أك ال يميز عند نطقو لمحركؼ بيف بعضيا

فالكممة المعربة يتغير شكؿ آخرىا بتغير مكقعيا اإلعرابي ،سكاء

البعض ،كخاصة الحركؼ المتقاربة األصكات كالمخارج كقد يككف

اسما أـ فعالن ،كتككف عالمات اإلعراب تارة بالحركة ،كتارة
أكانت ن

المعمـ ضعيفنا في إعداده المغكم غير متمكف مف مادتو العممية ،أك
جيدا في تدريسو ،أضؼ إلى أف مدرسي المكاد
ال يتبع
أسمكبا ن
ن

بالحركؼ ،كثالثة باإلثبات ،كتككف أحي نانا بحذؼ الحرؼ األخير

األخرل قد ال يمقكف باالن إلى أخطاء التالميذ ،كارشادىـ إلى

مف الفعؿ ،كقد يمحؽ الحذؼ كسط الكممة ،في حيف أف عالمة

جزميا تككف السككف كما في :لـ يكف ،كال تقؿ ،كقد يحذؼ الحرؼ

الصكاب.

الساكف تخفيفا ،مثؿ :لـ يؾ ،كغيرىا مف القكاعد اإلعرابية األخرل

سادسا األسس التي تعتمد عمييا عممية تدريس اإلمالء:

التي تقؼ عقبة أماـ التمميذ عند الكتابة.

تعتمد عممية تدريس اإلمالء عمى أسس عامة ال يمكف إغفاليا أك
تجاىميا ،كانما يمكف االستفادة منيا ،لك أضاؼ إلييا المعمـ خبرتو

خامسا ػ أسباب األخطاء اإلمالئية :ػ

بتالميذ كمعرفتو بمادتو ،كتنحصر ىذه األسس في اآلتي:

ترجع أسباب الخطأ اإلمالئي إلى عدة عكامؿ مجتمعة ألنيا

 1ػ العيف:

متداخمة كمتشابكة كال يصح فصميا عف بعضيا البعض ،إذ إف

العضك الذم يرل بو التمميذ الكممات ،كيالحظ أحرفيا مرتبة

العالقة بينيا كثيقة الصمة ،كال ينبغي أف نمقى بالتبعة عمى عنصر
مف ىذه العناصر دكف غيره ،كأىميا:

كفقا لنطقيا ،كيتأكد مف رسـ صكرتيا الصحيحة ،كىى العضك

 1ػ ما يعكد إلى التمميذ نفسو ،كما يرتبط بو مف ضعؼ المستكل،

الذم يدرؾ صكاب الكممات كيميزىا عف غيرىا ،كلكي ينتفع بيذا

كقمة المكاظبة عمى المراف اإلمالئي ،أك ضحالة ذكائو أك شركد

العامؿ األساس في تدريس اإلمالء ،يجب أف يربط بيف دركس

فكره ،أك إىمالو كعدـ مباالتو كتقديره لممسؤكلية ،أك عدـ إرىاؼ

القراءة كدركس اإلمالء ،ذلؾ بأف يكتب التالميذ في كراسات

سمعو عندما يممى عميو المعمـ القطعة المختارة ،أك نتيجة لتردده

اإلمالء بعض القطع التي قرؤىا في كتاب القراءة ،مما يحمميـ

كخكفو كارتباكو ،كقد يككف ضعيؼ البصر أك السمع ،أك بطيء

عمى تأمؿ الكممات بعناية ،كيبعث انتباىيـ إلييا ،كيعكد أعينيـ

الكتابة مما يفكت عميو فرص كتابة بعض الكممات ،أضؼ إلى ما

الدقة في مالحظتيا ،كاختزاف صكرىا في أذىانيـ ،كينبغي أف يتـ

سبؽ عدـ االتساؽ الحركي ،كالعيكب المماثمة في النطؽ كالكالـ،

الربط بيف القراءة كاإلمالء في حصة كاحدة ،أك في حصتيف

كعدـ االستقرار االنفعالي كما يؤكد ذلؾ عمماء النفس كالتربكيكف.

متقاربتيف.

 2ػ ما يعكد إلى خصائص المغة ذاتيا ممثمة في قطعة اإلمالء،

 2ػ األذف:
العضك الذم يسمع بو التمميذ أصكات الكممات ،كيتعرؼ بو

فأحيانا تككف القطعة المختارة لمتطبيؽ عمى القاعدة اإلمالئية أعمى
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إلى خصائص ىذه األصكات ،كيميز بيف مقاطعيا كترتيبيا ،مما

المشترؾ ،كيكتبيا في بطاقات خاصة ،كأف يجمع المفردات التي

يساعده عمى تثبيت آثار الصكر المكتكبة المرئية .ليذا يجب

تكتب بتاء مربكطة أك مفتكحة ،أك بالميف ،أك مفردات ينطؽ آخرىا

اإلكثار مف تدريب األذف عمى سماع األصكات كتمييزىا ،كادراؾ

ألفنا ،كلكنيا تكتب ياء ،كغيرىا.

الفركؽ الدقيقة بيف الحركؼ المتقاربة المخارج .كالكسيمة الفاعمة

ب ػ البطاقات اليجائية أك مفكرة اإلمالء:
تعتمد عمى اقتناء التمميذ بطاقات أك مفكرة يدكف فييا القكاعد

إلى ذلؾ :اإلكثار مف التيجي الشفكم لمكممات قبؿ الكتابة.

اإلمالئية مع بعض الكممات التي تخضع ليا  ،فيدكف عمى سبيؿ

 3ػ اليد:
ىي العضك الذم يعتمد عمية التالميذ في كتابة الكممات ،كبيا

المثاؿ ػ قاعدة كتابة اليمزة المتكسطة عمى الياء  ،ثـ يجمع طائفة

يستقيـ اإلمالء حيف تستجيب لألذف ،فإذا أخطأت إحداىما ،أك

مف المفردات التي رسمت في كسطيا اليمزة عمى الياء ،أك كممات

كمتاىما أسرع الخطأ إلى اليد .كتعيد اليد أمر ضركرم لتحقيؽ تمؾ

تنتيي بألؼ تكتب ياء ،مع قاعدتيا ،كقس عمى ذلؾ .كمف

يدكيا عمى
الغاية؛ ليذا ينبغي اإلكثار مف تدريب التالميذ تدر نيبا ن

البطاقات أك المفكرة اإلمالئية ما يجمع فييا التمميذ األخطاء

الكتابة حتى تعتاد يده طائفة مف الحركات الفعمية الخاصة .عمى

الشائعة ،أك يكتب فييا قصصا قصيرة ،أك مكضكعات طريفة

أف اليد حيف يستقيـ أمرىا؛ تكتسب القدرة عمى الكتابة كالتدريب

تحذؼ منيا بعض الكممات كيترؾ مكانيا خاليا ،عمى أف ترصد

عمى الصكاب.

ىذه المفردات عمى رأس الصفحة ،أك أعمى القصة أك المكضكع،

 4ػ كالى جانب األسس العضكية السابقة ال يحسف بنا أف نتجاىؿ

كيشترط فييا أف تككف ذات صعكبة إمالئية ،ثـ يق أر التمميذ القصة

بعض العكامؿ الفكرية التي ترتبط بيا عممية التيجي الصحيح،

أك المكضكع ،كيستكمميا باختيار المفردات المناسبة  ،ككضعيا في
مكانيا الصحيح.

كىى تعتمد عمى محصمة التمميذ مف المفردات المغكية التي
يكتسبيا مف القراءة كالتعبير ،كمدل قدرتو عمى فيـ ىذه المفردات

ج ػ كمف األساليب الذاتية ما يتـ عف طريؽ تنفيذ عدة إرشادات

كالتمييز بينيا .كما يجب الربط بيف اإلمالء كاألعماؿ التحريرية،

بطريقة مرتبة ىي :انظر إلى الكممة ثـ انطقيا بصكت منخفض،

كاالىتماـ بالتذكير كالتدريب المستمر عف طريؽ مطالبة التالميذ

كاكتبيا ثـ انظر إلى حركفيا ،كانطقيا بصكت منخفض ،أغمؽ

بمذاكرة قطعة صغيرة ،ثـ نممييا عمييـ في اليكـ التالي ،كاضعيف

عينيؾ عند النطؽ ،غط القائمة كاكتب الكممة ،تحقؽ مف صحة

في االعتبار مسألتي :الفيـ كالمعنى.

الكممة التي كتبتيا ،كىكذا ،كغالبا ما يككف ذلؾ لمفصكؿ الدنيا

 5ػ أساليب التدريب الذاتي:

[.]4
سابعا الشركط التي يجب تكفرىا في مكضكع اإلمالء:

تستعمؿ األسس اآلنفة في عممية التدريب الجماعي ،غير أف
ىناؾ أساليب أخرل يفضؿ استعماليا لمتدريب الفردم ،خاصة عند

الغرض مف قطعة اإلمالء تحقيؽ ما ييدؼ إليو المعمـ مف

التالميذ الضعاؼ كالمبطئيف في الكتابة ،كالذيف تكثر أخطاؤىـ في

رفع المستكل األدائي عند التالميذ لذلؾ إذا أحسف اختيار قطعة

كممات بعينيا ،كتعتمد ىذه األساليب عمى اآلتي:

اإلمالء تحقؽ الغرض .كلكي تحقؽ القطعة اليدؼ البد مف

أ ػ طريقة الجمع:

اشتماليا عمى الشركط التالية:

أساسيا غريزة الجمع كاالقتناء ،كتقكـ عمى تكميؼ التمميذ بأف

 1ػ أف تككف مشكقة بما تحكيو مف معمكمات طريفة ،كثقافات

يجمع مف كتاب القراءة أك غيره بعض المفردات ذات النظاـ

إسالمية ،كحقائؽ عممية ،كابداعات فنية كأدبية ،كقصص مشكقة،
979

2

10

2013

بحيث تككف في المستكل اإلدراكي كالعممي لدل التالميذ ،كقريبة

النجاح ،تعزيز حكافز التعمـ ،تطكير مياراتيـ كطالب يتمتعكف

الصمة بما يدرسكنو في أفرع المغة كالمكاد األخرل.

بقدرة التكجيو الذاتي كالعمؿ المشترؾ ضمف طاقـ.

 2ػ أف تككف مناسبة مف حيث الطكؿ كالقصر ،كمفرداتيا سيمة

نكلي أىمية كبيرة لتحكيؿ التعميـ الى مينة ذات قيمة عالية،

كمفيكمة ،كال حاجة إلى حشكىا بالمفردات المغكية الصعبة ،إذ

معتبرة كمطمكبة .لذلؾ نكصي برفع أجكر المعمميف بشكؿ ممحكظ

الغرض منيا تدريب التالميذ ،كليس قياس القدرات اإلمالئية.

بالتكازم مع رفع مستكل المطالب المطركحة أماميـ كأماـ كؿ مف

 3ػ أف تككف كاضحة المعنى ،بعيدة عف التكمؼ ،كيكتفي بما

يرغب بالتكجو لمينة التدريس ،تحسيف التأىيؿ بشكؿ جاد ،تغيير

تحكيو مف مفردات إمالئية تضمنتيا القطعة بصكرة عفكية ،كفي

مبنى الكظيفة كتكفير الشركط المالئمة لعمميـ كتطكرىـ الميني

غير عسر ،كأف تككف عباراتيا سمسة بحيث تخدـ القاعدة

[.]2

المطمكبة.

ب .الدراسات السابقة

 4ػ أف تككف متصمة بحياة التالميذ ،كمالئمة لمستكاىـ اإلدراكي،

كىدفت دراسة خصاكنة [ ]10إلى تعرؼ فاعمية استراتيجية

كليس ىناؾ ما يمنع أف يتـ اختيارىا مف مكضكعات القراءة

(رافت) أثر استراتيجية (رافت) في تنمية بعض المفاىيـ اإلمالئية

كاألناشيد كالقصص الصالحة لمعالجة بعض القكاعد كالمفردات

لدل طالبات الصؼ الرابع في مدينة الطائؼ كتقصي فاعميتيا

فرصا سانحة الختيارىا،
اإلمالئية ،كما أف في المكاد األخرل
ن

عمى متكسط تحصيؿ الطالبات في إمالء المغة العربية.

كالسيما كتب التاريخ كالسير كالتراجـ كالعمكـ كالجغرافيا.

كتحقيقا ليذه األىداؼ ككفقا إلجراءات الدراسة فقد إمالء تـ
طالبات الصؼ الرابع مفاىيـ إمالئية مف الكتاب المقرر (لغتي)،

ثالثا -مينة التعميـ كمكانة المعمـ
ال يكجد تعميـ جيد بدكف حاضنات ،معممات كمعمميف جيديف.

كقد اعتمدت الباحثة في تصميميا لالختباريف عمى المفردات مف

إف شخصية المعمميف كالمعممات ،قدراتيـ المينية كتعامميـ مع

نكع االختيار مف متعدد رباعي البدائؿ .كذلؾ لقياس قدرات

المينة ،ىي التي تحدد ،أكثر مف أم عامؿ آخر ،نجاح البساتيف

الطالبات عينة الدراسة في اإلمالء ،كيتككف كؿ اختبار مف

كالمدارس ضمف العممية التربكية.

قسميف :األكؿ كيضـ التاء المربكطة ،كالثاني كيضـ دخكؿ اؿ

مينية الحاضنات كالمعمميف كالمعممات ،حماسيف كحكافز

(عمى الكممات المبدكءة بالالـ) كتـ تطبيؽ ذلؾ عمى عينة قكاميا

نجاىـ في عمميـ ،إضافة الى التزاميـ بالتربية القيمية كاالجتماعية

( )33تمميذة مف التمميذات المقيدات بالصؼ الرابع .كقد تكصمت

لمطالب كتطكير تحصيميـ التعميمي ،ىي شرط ضركرم لنجاح

الدراسة إلى عدة نتائج لعؿ مف أىميا فاعمية استخداـ استراتيجية

جياز التعميـ .لذلؾ يجب تحسيف تأىيميـ ،كمنحيـ ظركفا تناسب

(رافت) عمى امالء تمميذات المرحمة االبتدائية.
كما تكصمت الدراسة لعدة تكصيات لعؿ مف أىميا ضركرة

عمميـ ،كتكفير المساعدة المطمكبة ليـ كلتطكرىـ الميني كمكافأتيـ
بشكؿ الئؽ.

إعطاء الظكاىر اإلمالئية ما تستحقو مف االىتماـ في منياج المغة
العربية كخطكطو العريضة مف حيث األىداؼ كالمحتكل كالكسائؿ

العممية التربكية كالتعميمية األكثر أىمية تتـ خالؿ المقاء بيف
المعمـ كالطالب كمضاميف التعميـ ،كبيف الطالب كزمالئو .ليس

كطرائؽ التدريس كالتقكيـ .كتدريب الطمبة المعمميف عمى ميارات

ىناؾ أمر أىـ مف قدرة المعمميف عمى التعامؿ مع القدرات الخاصة

قياس االستراتيجيات الحديثة ككيفية صناعة االختبارات المقننة.
كىدفت دراسة كماؿ [ ]11إلى تعرؼ أىمية اإلمالء ككراسات

بكؿ طالب كطالبة ،تعزيز ثقتيـ الشخصية ،كايمانيـ بقدرتيـ عمى
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الخط في إجادة الكتابة ،كتنمية الجانب الجمالي لدل طمبة

قامت الباحثة بإعداد قائمة بميارات اإلمالء التي ينبغي عمى

الصفكؼ األربعة األكلى في مرحمة التعميـ األساسي في األردف

الطالبة المعممة اتقانيا كذلؾ مف خالؿ خبرتيا بالتدريس

كتكصمت الدراسة إلى أىمية اإلمالء الشديدة في مرحمة التعمـ

كمالحظتيا لألخطاء اإلمالئية التي تقع بيا الطالبات كمف خالؿ

األساسية.

اجراء مقابالت مع الطالبات المعممات المتخصصات بالمغة العربية

ىدفت دراسة حسف [ ]12إلى تعرؼ أثر تصكر مقترح لمقرر

كمعرفة مكاضع الضعؼ كالحاجة إلى التحسيف .كمف خالؿ اطالع

في اإلمالء لمصؼ األكؿ اإلعدادم كدراسة أثره ،كأثر التغذية

الباحثة عمى األدبيات السابقة كدراسة [ ]15,9,16كتككنت ىذه

الراجعة في تدريسو في عالج األخطاء اإلمالئية لدل التالميذ

القائمة مف:

كتكصمت الباحثة إلى فاعمية ىذا التصكر المقترح في عالج

 -1رسـ اليمزة :الكصؿ كالقطع

األخطاء إلمالئية لدل التالميذ.

 -2رسـ األلؼ المقصكرة كالمنقكصة.
 -3رسـ اليمزة المتكسطة.

كىدفت دراسة محمد سعيد [ ]13إلى عالج بعض صعكبات
اإلمالء كأشارت إلى ضعؼ التالميذ في ميارة اإلمالء كتكصمت

 -4رسـ التاء المربكطة كالمفتكحة كالياء.

الدراسة إلى امكانية عالج بعض ىذه األخطاء بالمتابع كالتدريب

 -5رسـ التنكيف.

المستمر.

 -6رسـ الفصمة.
 -7كاك الجماعة كالكاك األصمية.

كىدفت دراسة حسف الخميفة [ ]14إلى التعرؼ عمى مظير
الضعؼ المغكم لدل طالب قسـ المغة العربية بكمية التربية،

 -8رسـ الضاد ضادا كليس ظادا.

كأسبابو كعالجو .كتكصمت الدراسة إلى أف مظاىر الضعؼ في

 -9رسـ األلؼ القائمة كاأللؼ المقصكرة.

الميارات الكتابية يتصدر قائمة الضعؼ في الميارات المغكية

ب -اختبار لقياس مستكل تمكف الطالبات المعممات المتخصصات

كعمى رأسيا التعثر بالكتابة اإلمالئية ككثرة ما فييا مف أخطاء.

بالمغة العربية مف الميارات اإلمالئية:
في ضكء الميارات اإلمالئية التي تـ التكصؿ إلييا مف خالؿ

 .4الطريقة واالجراءات

القائمة السابقة ،قامت الباحثة بإعداد اختبار لقياس مستكل تمكف

أ .منهج الدراسة

الطالبات مف تمؾ الميارات ،كالمككف مف ثالث قطع امالئية كؿ

تستخدـ الدراسة الحالية المنيج الكصفي المسحي أحد مناىج

قطعة بعشر درجات كلكؿ خطأ درجة كاحدة ككؿ طالبة تأخذ تسعة

البحث العممي المنيج المسحي ييدؼ بشكؿ مباشر لدراسة الظاىرة

مف عشرة تككف كصمت إلى مستكل التمكف الذم حددتو الدراسة

في الكقت الحاضر بيدؼ تحديدىا ،كىك منيج بحثي ييدؼ إلى

الحالية بسبع كعشريف درجة أم (.)%90

مسح الظاىرة مكضكع الدراسة ،لتحديدىا ،كالكقكؼ عمى كاقعيا

صدؽ االختبار كثباتو:

بصكرة مكضكعية.

قامت الباحثة بالتحقؽ مف صدؽ االختبار كثباتو كفؽ

ب .أداة الدراسة

اإلجراءات المعمكؿ بيا في مثؿ ىذه الدراسة.

أ -قائمة بالميارات اإلمالئية التي يجب أف تتقنيا الطالبة المعممة

ج .عينة الدراسة

المتخصصة بالمغة العربية:

أ -شممت العينة جميع الطالبات المسجالت بمقرر طرؽ تدريس
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العاـ لمتربية (الدبمكـ).

جدول 1

اعداد عينة الدراسة الحالية
الجامعة

الكمية

المقرر

العدد

الطائؼ

التربية

طرؽ تدريس المغة العربية ()1

38

طرؽ تدريس المغة العربية ()2

23
61

العدد الكمي

كقد قامت الباحثة بتطبيؽ االختبار عمى عينة الدراسة في

 .5النتائج

كمية التربية بالردؼ بمدينة الطائؼ بالمممكة العربية السعكدية

السؤاؿ األكؿ:

لمفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ 1434ق .ثـ قامت الباحثة بتصحيح

ما الميارات اإلمالئية الالزمة لمطالبات المعممات في البرنامج

االختبار كتفسير نتائجو ،كفي ضكء النتائج اقترحت الباحثة

العاـ لمتربية المتخصصات بالمغة العربية؟

كأكصت.

كقد تكصمت الباحثة إلى تسع ميارات امالئية تحتاجيا الطالبات
المتخصصات بالمغة العربية حاجة كبيرة.
جدول 2
المهارات االمالئية الالزمة للطالبات المعلمات المتخصصات باللغة العربية
عدد الطالبات الالتي يحتجنها

نسبة الطالبات الالتي يحتجنها

م
-1

رسـ اليمزة :الكصؿ كالقطع.

40

%66,66

-2

رسـ األلؼ المقصكرة كالمنقكصة.

42

%70

-3

رسـ اليمزة المتكسطة.

58

%96,66

-4

رسـ التاء المربكطة كالمفتكحة كالياء.

34

%56,66

رسـ التنكيف.

31

%51,66

رسـ الفصمة.

55

%91,66

كاك الجماعة كالكاك األصمية.

40

%66,66

رسـ الضاد ضادا كليس ظادا.

50

%83,33

رسـ األلؼ القائمة كاأللؼ المقصكرة.

54

%90

-5
-6
-7
-8
-9

المهارة

يكضح جدكؿ ( )2الميارات اإلمالئية الالزمة لمطالبات المعممات

رسـ ىمزتي الكصؿ كالقطع كحصمتا عمى ( )%66,66بينما كانت

المتخصصات بالمغة العربية.

ميارة رسـ التاء المربكطة كالمفتكحة كالياء قبؿ األخيرة حيث
حصمت عمى ( )%56,66كميارة رسـ التنكيف حصمت عمى

يالحظ أف جميع الميارات قد حصمت عمى نسبة تزيد عف
 %50فميارة رسـ اليمزة المتكسطة حصمت عمى ( )%96,66مما

(.)%51.66

يعني حاجة الطالبات المتخصصات إلييا كميارة رسـ الفصمة

اجابة السؤاؿ الثاني:

( )%91,66كميارة رسـ الضاد ضادا كليس ظادا حصمت عمى

ما مستكل تمكف الطالبات المعممات المتخصصات بالمغة

( )%83,33ميارة رسـ األلؼ المقصكرة كالمنقكصة حصمت عمى

األلؼ المقصكرة كالمنقكصة ،رسـ اليمزة المتكسطة ،رسـ التاء

( )%70كتساكت ميارتي رسـ كاك الجماعة كالكاك األصمية كميارة

العربية مف الميارات اإلمالئية (رسـ اليمزة :الكصؿ كالقطع كرسـ
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المربكطة كالمفتكحة كالياء ،رسـ التنكيف ،رسـ الفصمة كاك الجماعة

عمى عينة الدراسة لمعرفة مستكل تمكف الطالبات المعممات

كالكاك األصمية ،رسـ الضاد ضادا كليس ظادا رسـ األلؼ القائمة

المتخصصات بالمغة العربية مف ىذه الميارات اإلمالئية ،كيتضح

كاأللؼ المقصكرة؟

ذلؾ مف خالؿ التك اررات كالنسب المئكية لكؿ ميارة كما في جدكؿ
(.)3

كحتى تجيب الباحثة عمى ىذا السؤاؿ قامت بتطبيؽ االختبار

جدول 3

مستوى تمكن الطالبات المعممات المتخصصات بالمغة العربية من المهارات اإلمالئية
م

المهارة

-1

رسـ اليمزة :الكصؿ

عدد اإلجابات

النسبة المئوية

عدد اإلجابات

النسبة المئوية

عدد اإلجابات

النسبة المئوية

نسبة التمكن

القطعة األولى

الصائبة

القطعة الثانية

الصائبة

القطعة الثالثة

الصائبة

الثالثة

9

%90

الصائبة في
9

لإلجابات

الصائبة في

لإلجابات

9

الصائبة في

لإلجابات

في القطع

مستوى
التمكن
متمكف

كالقطع.
-2

رسـ األلؼ

10

8

9

%90

متمكف

المقصكرة
كالمنقكصة.
-3

رسـ اليمزة

8

10

9

%90

متمكف

المتكسطة.
-4

رسـ التاء المربكطة

9

8

10

%90

متمكف

كالمفتكحة كالياء.
-5

رسـ التنكيف.

7

10

10

%90

متمكف

-6

رسـ الفصمة.

5

7

9

%70

غير

-7

كاك الجماعة كالكاك

7

10

10

%90

متمكف
متمكف

األصمية.
-8

رسـ الضاد ضادا

6

10

8

%80

كليس ظادا.
-9

رسـ األلؼ القائمة

غير
متمكف

7

9

8

كاأللؼ المقصكرة.

%80

غير
متمكف

الذم حددتو الدراسة الحالية ب ( )%90في ميارات رسـ الفصمة

يكضح جدكؿ ( )3حصكؿ الطالبات المعممات المتخصصات
عمى نسبة مئكية مقدارىا ( )%90في ميارات رسـ اليمزة :الكصؿ

كرسـ الضاد ضادا كليس ظادا كفي رسـ االلؼ القائمة كااللؼ

كالقطع كرسـ األلؼ المقصكرة كالمنقكصة كرسـ اليمزة المتكسطة

المقصكرة حيث كانت نسبة التمكف في القطع اإلمالئية الثالثة

كرسـ التاء المربكطة كالمفتكحة كالياء كرسـ التنكيف كاك الجماعة

(.)%80

كالكاك األصمية بالقطع اإلمالئية الثالثة ،كلـ يحققف مستكل التمكف
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جدول 4

الفرق في مستوى التمكن في القطع اإلمالئية الثالثة
القطعة األولى

القطعة الثانية

القطعة الثالثة

القطع كمها (االختبار)

75.55

%80.88

92.22

%82.88

كيكضح جدكؿ ( )4الفرؽ في مستكل التمكف في القطع اإلمالئية

ككصمت نسبة الخطأ في رسـ األلؼ المقصكرة كالمنقكصة نسبة

الثالثة.

( )%70كىي نسبة كبيرة بينما تساكت ميارتا رسـ كاك الجماعة

كصكؿ الطالبات المعممات إلى نسبة التمكف التي حددتيا

كرسـ الكاك األصمية مع ميارتي رسـ ىمزتي الكصؿ كالقطع

الدراسة في القطعة الثالثة كيعزل ذلؾ إلى اعطائيا لمطالبات في

بنسبة ( )%66.66كجاءت ميارة رسـ التاء المربكطة كالتاء

الفترة األخيرة مف التدريب فالطالبة تدربت كاستفادت مف أخطائيا

المفتكحة كالياء بنسب متكسطة بمغت ( )%56.66كبمغت نسبة

التي كقعت فييا في القطعة األكلى كالثانية .غير أف الطالبات

ميارة رسـ التنكيف ( )%51.6كىذه النتائج تتفؽ مع نتائج ذياب

المعممات المتخصصات في المغة العربية لـ يستطعف الكصكؿ

[ ]15كنتائج خميفة [ ]14مما يشير إلى ضركرة التأكيد عمى ىذه

إلى درجة التمكف التي حددتيا الدراسة الحالية باالختبار ككؿ،

الميارات التسعة لدل الطالبات المتخصصات بالمغة العربية.

فيف كصمف إلى نسبة ( )82.88كنسبة الدراسة الحالية ()%90

كأظيرت

كقد يعزل ذلؾ إلى ارتفاع النسبة التي حددتيا الدراسة الحالية

المتخصصات

كالباحثة ترل النسبة مناسبة ألف الطالبات عينة الدراسة

نتائج

الدراسة

مستكل

تمكف

المعممات

بالمغة العربية في الميارات اإلمالئية (رسـ اليمزة :الكصؿ
كالقطع كرسـ األلؼ المقصكرة كالمنقكصة ،رسـ اليمزة المتكسطة،

متخصصات بالمغة العربية.

رسـ التاء المربكطة كالمفتكحة كالياء ،رسـ التنكيف ،رسـ الفصمة

 .6مناقشة النتائج

أظيرت نتائج الدراسة الحالية حاجة الطالبات المعممات

كاك الجماعة كالكاك األصمية ،رسـ الضاد ضادا كليس ظادا رسـ

المتخصصات بالمغة العربية الكبيرة لمميارات اإلمالئية التسعة

األلؼ القائمة كاأللؼ المقصكرة) فقد تمكنت عينة الدراسة مف

(رسـ اليمزة :الكصؿ كالقطع كرسـ األلؼ المقصكرة كالمنقكصة،

ميارات رسـ ىمزة الكصؿ كالقطع كرسـ األلؼ المقصكرة

رسـ اليمزة المتكسطة ،رسـ التاء المربكطة كالمفتكحة كالياء ،رسـ

كالمنقكصة ،رسـ اليمزة المتكسطة ،رسـ التاء المربكطة كالمفتكحة

التنكيف ،رسـ الفصمة كاك الجماعة كالكاك األصمية ،رسـ الضاد

كالياء ،رسـ التنكيف ،كاك الجماعة كالكاك األصمية) كلـ تتمكف مف

ضادا كليس ظادا رسـ األلؼ القائمة كاأللؼ المقصكرة) التي

ميارات رسـ الفصمة كميارة رسـ الضاد ضادا كليس ظادا كميارة

قامت عمييا الدراسة فبمغت نسبة جميع الميارات (.)%50

رسـ األلؼ القائمة كااللؼ المقصكرة ألف مستكل التمكف الذم

كأظيرت الدراسة الحالية العكز الكبير لميارة رسـ اليمزة

حددتو الدراسة الحالية ب ( .)%90كقد تمكنت عينة الدراسة مف

المتكسطة فبمغت النسبة ( )96.66كىي نسبة كبيرة تدعك

القطعة الثالثة فقط فبمغت نسبة التمكف ( )%92.22كيرجع ذلؾ

القائميف عمى ايالء ىذه الميارة اىتماما أكبر .كما بمغت نسبة

إلى التدريب الذم مرت بو عينة الدراسة بينما لـ تتمكف مف

الحاجة إلى رسـ الفصمة ( )91.66كىي نسبة تدعك إلى مراجعة

القطعة االكلى ( )%75.55ككذا القطعة الثانية ( )%80.88كلـ

االىتماـ بيذه الميارة مراجعة شاممة إذ ال بد مف التركيز عمييا.

تستطع عينة الدراسة الكصكؿ مستكل التمكف في القطع الثالثة

كبمغت نسبة ميارة رسـ الضاد ضادا كليس ظادا ()83.33
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( )%82.88كقد يرجع ذلؾ إلى مستكل التمكف المرتفع الذم

المراجع

حددتو الدراسة الحالية ب ( ،)%90غير أف الباحثة ترل أف

أ .المراجع العربية

النسبة مناسبة ألف عينة الدراسة متخصصة في المغة العربية.

[ ]1البجة .عبد الفتاح حسف ( )1999أصكؿ تدريس المغة
العربية بيف النظرية كالممارسة .ط .1دار الفكر لمطباعة
كالنشر كالتكزيع .عماف .األردف.

 .7التوصيات
تكصي الباحثة بناء عمى ما أسفرت عنو الدراسة الحالية بما يمي:

[ ]2الخطيب ،أحمد ( )2008إعداد المعمـ العربي .نماذج

 -1اإلسراع ببناء مقرر في اإلمالء يعطى لمطالبات المعممات

كاستراتيجيات .ط .1عالـ الكتب الحديث .عماف األردف.

المتخصصات بالمغة العربية ضمف مكاد اعدادىف في الدبمكـ

[ ]3ابف منظكر ( )2003لساف العرب ،ط ،2ج ،14بيركت،

التربكم لبمكغ المستكل الالزـ لمثميف.

دار صادر إبراىيـ ،أحمد حسف )1979( .طرؽ تعميـ المغة

 -2أف يصار إلى ايجاد اختبار خاص بمقدرة الطالبة عمى

العربية :ط ،1در عمار ،عماف.

[ ]4حسف جعفر خميفة ( :)ََِ٢فصكؿ في تدريس المغة

اإلمالء الصحيح قبؿ قبكليا بتخصص المغة العربية .كادراؾ أف

العربية ،ط ،٢الرياض.

الخطأ اإلمالئي يشكه الكتابة ،كيعكؽ فيـ الجممة ،كىك يعد مف

[ ]5أحمد .جماؿ عبد العزيز ( )2003الكافي في اإلمالء

المؤشرات الدقيقة التي يقاس بيا المستكل األدائي كالتعميمي عند
التالميذ كالمعمميف معا.

كالترقيـ .كمية دار العمكـ – جامعة القاىرة .معيد العمكـ

 -3ربط اإلمالء بفركع المغة العربية المختمفة باحتساب جزء مف

الشرعية – سمطنة يعماف.

شكر وتقدير

المغة العربية في التعميـ العاـ .مداخمة كفيناتو .القاىرة :كمية

[ ]7الناقة .محمكد كامؿ ،كحيد السيد حافظ ( :)2002تعميـ

العالمة عميو عند الصحيح.

التربية ،جامعة عيف شمس.

الحمد هلل رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى رسكؿ العالميف

[ ]8يكنس .فتحي عمي ( :)2000استراتيجيات تعميـ المغة

خير األناـ معمـ الناس الخير سيدنا محمد صمكات اهلل كتسميمو

العربية في المرحمة الثانكية .القاىرة :مطبعة الكتاب

عميو في كؿ حيف.

الحديث.

أتقدـ بالشكر الجزيؿ لجامعة الطائؼ كنخص بالذكر عمادة
البحث العممي عمى إتاحة الفرصة لمباحثيف لمقياـ بالدراسات

[ ]9عصر .حسني عبد اليادم :االتجاىات الحديثة لتدريس

العممية الرصينة المدعكمة كالقائمة عمى المنيجية العممية السميمة

المغة العربية في المرحمتيف المتكسطة كالثانكية ،القاىرة،

كالتي تثرل مكتبة الجامعة بذخيرة مف األبحاث التي نأمؿ أف

المكتب العربي .2005

تكضع مكضع التطبيؽ الفعمي عمى أرض الكاقع حتى تعكد بالنفع

[ ]10خصاكنة .نجكل احمد سميـ (َُِِ) :فاعمية استراتيجية

كالفائدة عمى العممية التعميمية بجكانبيا المختمفة كذلؾ في سبيؿ

(رأفت) في تنمية بعض المفاىيـ اإلمالئية لدل تمميذات

االرتقاء بالجامعة كمف ثـ بالمجتمع العربي المسمـ إلى مصاؼ

المرحمة

المجمة الدكلية

األمـ المتقدمة عمميا كتقنيا.

المتخصصة ،المجمد(ُ) ،العدد(.)٢
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ميارات النحك الكظيفي ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية

[ ]11كماؿ جبرم عبيرم (ََُِ) :اإلمالء ككراسات الخط

التربية ،جامعة اـ القرل.

كأىميتيا في إجادة الكتابة كتنمية الجانب الجمالي لدل طمبة

[ ]14الخميفة .حسف جعفر ( :)2004فصكؿ في تدريس المغة

الصفكؼ األربعة االكلى في مرحمة التعميـ األساسي في

العربية .الرياض :مكتبة الرشد.

االردف :الكاقع كالمأمكؿ .مجمة مجمع المغة العربية األردني،

[ ]15دياب .دياب عيد ( )2009الميارات اإلمالئية الكاجب

العدد (.)ِ٢
[ ]12أحمد ،سناء محمد حسف ( )2009تصكر مقترح لمقرر في

تمكف الطالب كالطالبات لشعبة المغة العربية بجامعة الباحة

اإلمالء لمصؼ األكؿ اإلعدادم كدراسة أثره ،كأثر استخداـ

بالسعكدية .مجمة البحكث لنفسية كالتربكية .العدد األكؿ

التغذية الراجعة في تدريسو في عالج األخطاء اإلمالئية

.2009

لدل التالميذ .مجمة دراسات في التعميـ الجامعي .العدد

[ ]16العيسكم (ََِّ) جماؿ مصطفى :تقكيـ الميارات

التدريسية الالزمة لمعممي المغة العربية ،مجمة كمية التربية

العشركف .أبريؿ  .2009جامعة القاىرة.

كعمـ النفس ،جامعة المتكفية.

[ ]13محمد سعيد الزىراني ( :)ََِ٢مستكيات تمكف طالب
المغة العربية في كمية المعمميف بمحافظة الطائؼ مف
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WHAT SPELLING SKILLS NECESSARY FOR
STUDENTS PARAMETERS (SPECIALIZATION
IN ARABIC LANGUAGE)-GENERAL FOR
EDUCATION PROGRAM (DIPLOMA) AT THE
UNIVERSITY OF TAIF
Najwa Ahmed Khasawneh
Assisted Professor of Instructional Technology & Methods of teaching Arabic
language
College of Education, Taif University
Abstract_The present study aimed to identify the skills necessary for students spelling
parameters (specialization in Arabic Language)-General for Education program (diploma)
at the University of Taif. To answer the questions of the study will be prepared study tools
such as: Qaúmapalmearat spelling for students parameters (specialization in Arabic
Language)-General for Education program (diploma) and achievement test in dictation
skills. The results of the current study need students parameters Almtaksat Arabic big skills
spelling nine (drawing Hamza: Al Wasl and cutting and drawing thousand cabin and
imperfect, draw Hamza medium, drawing na tethered, open and distraction, Drawing special
characters, draw F group and waw original drawing by Arab Dhada and not Zada draw a
thousand and one thousand cabin list) upon which the study reached the proportion of all
skills (50%). The study results showed the level of managed parameters specialists in Arabic
spelling skills (drawing Hamza: Al Wasl and cutting and drawing thousand cabin and
imperfect, draw Hamza medium, drawing na tethered, open and distraction, Drawing special
characters, draw F group and waw original drawing by Arab Dhada not Zada fee AZ list
and one thousand cabin because the level of being able to set the current study, b (90%).
could not study sample to reach the level of mastery in pieces three (82.88%) may be due to
the level of mastery high set by the study Alhalaahib (90%), but The researcher believes that
the ratio suitable for the study sample specializing in the Arabic language.
Keywords: Spelling skills, the students parameters (specialization in Arabic Language), the
overall program of education.

989

