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الدراسة احلالية إىل معرفة أهم مظاهر صعوبات تعلم اإلمالء لدى تالميذ املرحلة �دف هذه 

مستخدمني يف ذلك املنهج الوصفي وحتليل حمتوى لكتابات التالميذ ، حيث تكونت عينة . االبتدائية

 110و .نة باتنةمدارس ابتدائية مبدي 04ابتدائي اختريوا بطريقة عرضية من بني  أستاذثالثني الدراسة من 

. لألساتذة اموجه اطبقت استمارة تتضمن سؤاال مفتوح. ورقة إجابة خاصة بتالميذ السنة الرابعة ابتدائي

وحدات ترميز على ضوئها مت حتليل حمتوى كتابات  7وبعد اإلطالع على الرتاث الرتبوي مت حتديد 

ء لدى تالميذ املرحلة االبتدائية وتوصلت الدراسة إىل أن أهم مظاهر صعوبات تعلم اإلمال. التالميذ

املفتوحة، اخللط بني و  صعوبة يف اإلمالء القاعدي، اخللط بني التاء املربوطة: متثلت يف سبع مظاهر

احلروف املتقاربة لفظا وكتابة، اخللط بني احلركات الطويلة والقصرية، زيادة وحذف حرف، اخللط يف كتابة 

   .ار تشخيصي خاص باإلمالء ميس مجيع مهارات اإلمالءتصميم اختبالدراسة  واقرتحت.اهلمزة 

صعوبات اإلمالء، مرحلة التعليم االبتدائي، تلميذ املرحلة الصعوبة،  اإلمالء،  :الكلمات المفتاح

   .االبتدائية
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Abstract :  
This study aimed at finding out the important aspects of the difficulties of 

learning spelling faced by primary school pupils through using the 
descriptive approach and analyzing the content of pupil’s writings. The study 
sample consist of 30 teachers form 4 primary schools in Batna and 110 
fourth year pupils’ papers. A questionnaire with open ended questions was 
addressed to the teachers. After reviewing the study heritage, the content of 
the pupils’ writings have been analyzed based on 7 coding units. The study 
found that the most important difficulties are seven aspects: difficulty in the 
basic spelling, confusing between the closed and open (taa) letter, confusing 
between the letters that are orally and written similar, confusing the short 
and long vowels, adding or removing letters and confusion in writing the 
hamazah letter. The study suggested creating a spelling diagnostic test that 
tackles all spelling skills. 

Keywords: Dictation; Difficulty; Spelling Difficulties ;Elementary school;  
Primary school pupils student. 

  
 : مقدمة-أوال

 القراءة.متثل الكتابة الصيغة الثالثة للنظام اللغوي القائم على تكامل اللغة الشفهية،

اللغة املكتوبة هذه األخرية اليت تعترب صيغة اتصالية على درجة عالية من التعقيد فهي من جهة و 

 تاريخلة لبل هي أكثر من هذا هي حافظ. مهارة تعليمية مهمة ووسيلة أهم لتعبري عن الذات

  1.التعلمو  تعليملالرتاث احلضاري وأداة رئيسية لو 

هلذا وقع على عاتق املدرسة مسؤولية إكساب كل متعلم قاعدة من الكفاءات  

واملعارف من بينها إرساء أدوات التعلم كالكتابة، حيث يعترب اهلدف  التدريسي بالنسبة لألطفال 

 العناوينو  الكلمات ، األمساءو  املقاطعو  احلروف الصغار هو التأكيد على إكسا�م مهارات كتابة

املفاهيم اللغوية املشرتكة اعتمادا على الذاكر ة البصرية التصويرية هلا، ومع تقدم التلميذ تصبح و 

املهارات املستهدفة هي تدعيم قدرات التلميذ الكتابية لالعتماد عليها يف االتصال باآلخرين عرب 

  2.التعبري الكتايبو  الكتابة

املهمة لتحدد و  وملا كانت  املراحل األوىل من تعلم هذه املهارة  تعترب القاعدة التحتية

حظيت الكتابة بنصيب البأس به من برامج املرحلة  –إن صح القول –مستقبل التلميذ الكتايب 
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مهارات ) فهم املنطوق(االبتدائية  مدعومة ببعض املهارات اليت ترتبط �ا كمهارات االستماع 

  3.والقراءة) تعبري شفوي(دث التح

ولضمان حتقق ذلك مت وضع برامج تعليمية حتتوي على جمموعة من األنشطة �دف إىل 

وبرغم من هذه اجلهود إال أنه جند . إكساب املتعلم هذه املهارة تتماشى وخصوصية املرحلة العمرية

 من التعليم فيصبحون بعض التالميذ من جيد صعوبة يف اكتساب هذه املهارة  يف مراحلهم األوىل

الكتابة تشكل أهم األسس  أن معسرين كتابيا مما يؤثر ذلك سلبا على أدائهم األكادميي،  باعتبار

اليت يعتمد عليها تقومي كافة املهارات األكادميية، فالنسبة األعظم من االمتحانات يف كافة املواد 

احلياتية األولية ككتابة اسم الطفل وهويته، الدراسية تأخذ صيغة اللغة املكتوبة، بدءا من املتطلبات 

  4.وانتهاء بكافة صور التعبري الكتايب األخرى اليت تعتمد عليها املستويات األكثر تعقيدا

هو وسيلة لصحة الكلمة و  التعبري الكتايب،و  وملا كانت اإلمالء من أهم أسس الكتابة

ويعد اإلمالء مقياسا . اجلملة إال بهمن حيث الصورة اخلطية، حيث أنه ال سبيل لفهم الكلمة أو 

فبالرغم من الثراء اللغوي الذي يكون لدى . دقيقا للمستوى الذي يصل إليه تالميذ االبتدائي

وبالتايل فريسة . بعض التالميذ إال أن عدم متكنه من أجبديات اإلمالء جيعل ثراءه فقرا وال قيمة له

ميلكه من خمزون معريف ال يرتمجه عمله مل نقل أزمة وصراع بني ما ن للرسوب الدراسي إ

أسباب ظهور هذه الصعوبات خصوصية اللغة العربية وهذا يف تشعب  املختصونويرجع  .الكتايب

االستثناء فيها كاملد الذي يلفظ وال يكتب، حنو هذا هؤالء أو و  قواعد اإلمالء وكثرة االختالفات

إضافة .املكتوبو  الختالف بني املنطوقعمرو، أولئك هذا ا: ال تلفظ مثلو  احلروف اليت تكتب

إضافة إىل . إىل تعدد صور احلرف باختالف موضعه يف الكلمة دون أن ننسى النقط احلروف

  ... نقص الدافعية وأساليب التدريس 

ولن . تخفيف من هذه الصعوباتلهذا مما جيعلنا نسجل عالمة توقف إلجياد حلول ل

  .  الداء مبعىن آخر من نوعية الصعوبة يكون العالج ناجعا إذ مل ينطلق من بيت

لذلك كان البد من تسليط الضوء على أهم مظاهر صعوبات اإلمالء لدى تالميذ 

. املرحلة االبتدائية، كون هذه املرحلة كما سبق القول تعترب مرحلة قاعدية هلرم اللغة لدى الطفل

إليه الدراسة احلالية من خالل وهو ما �دف . وذلك وفقا لطريف العملية التعليمية أستاذ تلميذ

معرفة أهم هذه الصعوبات من وجهة نظر أساتذة االبتدائي واستكشاف حقيقة وجودها من 
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هذا من أجل وضع خطط مناسبة ويف ضوء نوعية الصعوبة . خالل حتليل األثر الكتايب لتالميذ

  .لربامج تعليمية لتحسني املهارات اليت اشتملت عليها الصعوبة

  :ل اإلجابة عن التساؤالت التاليةوذلك من خال

  تعلم اإلمالء لدى تالميذ المرحلة االبتدائية؟ ما هي أهم مظاهر صعوبات

  :أهمية الدراسة-

تربز أمهية الدراسة من أمهية متغريا�ا، فمهارة اإلمالء املكون الثاين ملهارة الكتابة، وأي 

الكتايب،صف إىل ذلك أمهية املرحلة االبتدائية صعوبة إمالئية تؤثر تأثرا كبريا على الكتابة والتعبري 

حيث تعترب أهم مرحلة يف حياة التلميذ الدراسية فمن خالل يتم إكسابه املعارف القاعدية اليت 

وأي خلل يف هذه املرحلة يؤدي إىل مشوار . ينطلق منها لبناء معارفها الالحقة بكل سالسة

  .ل أو النفسيدراسي عويص للتلميذ، سواء على املستوى التحصي

ولتفادي ذلك كان البد من الكشف عن مظاهر هذه الصعوبات من أجل وضع    

اسرتاتيجيات لعالجها  وكذا لفت انتباه األساتذة  هلا لتفاديها مستقبال وعليه ميكن حصر أمهية 

  :الدراسة يف

راسة، التعليم سواء أساتذة أو املسؤولني بنتائج الدو  تزويد العاملني يف جمال الرتبية-

  .لتفادي هذه الصعوبات مستقبال

تساعد نتائج الدراسة يف بناء اختبارات تشخصية ملعرفة الفئات اليت تعاين من هذه -

  .الصعوبات ونوع الصعوبة 

تزويد القائمني على بناء الربامج التدريبية بأرضية أو قاعدة ينطلق منها يف وضع -

  .بية هلذه الفئةأهداف الربنامج من خالل معرفة احلاجات التدري

  :أهداف الدراسة  -

  :�دف الدراسة إىل

الكشف عن أهم مظاهر صعوبات تعلم اإلمالء لدى تالميذ املرحلة االبتدائية من -

  .وجهة نظر أساتذة التعليم االبتدائي

  .الكشف عن أهم مظاهر صعوبات تعلم اإلمالء اليت أفرزها األثر الكتايب للتالميذ-

  :متغيرات الدراسةالتعريف اإلجرائي ل -
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الرسم الصحيح للكلمات، والكتابة الصحيحة، تكتب بالتدريب واملراس  هو :اإلمالء

املنظم، ورؤية الكلمات الصحيحة، واالنتباه إىل صورها ومالحظة حروفها مالحظة دقيقة، 

واستخدام أكثر من حاسة يف تعليم اإلمالء، لتنطبع صور الكلمات يف الذهن، ويصبح عند 

 5 .مهارة يف كتابة الكلمات بالشكل الصحيح الطالب

عند نسخ الكلمات . هو خروج التلميذ عن قواعد الكتابة الصحيحة :اإلمالء صعوبات

  .أو اجلمل

  :الخلفية النظرية والدراسات السابقة - ثانيا

  :الخلفية النظرية-1

  :تعريف اإلمالء-

ة اليت مبعرفتها حيفظ قلم هو ذلك العلم الذي يعىن بالقواعد االصطالحي:" يعرفه أحمد

كيفية كتابة اهلمزة يف أول الكلمة : الكاتب من الزيادة والنقصان، ويهتم بأمور حمددة منها

ووسطها وآخرها، وكذا األلف اللينة، ويفرق بني التاء املربوطة واملبسوطة كما يهتم باألحرف اليت 

ري ذلك من أمور ترقى مبستوى الكاتب تزاد واليت حتذف من األلفاظ، والتنوين وأنواع الالم إىل غ

إىل الصحة اللغوية املنشودة حبيث ختلو كتابته من األخطاء اإلمالئية اليت تشيع يف كتابات 

  6.الدارسني واملثقفني

هو نظام لغوي معني، موضوعه الكلمات اليت جيب فصلها، واليت :"عرفه شحاته بأنه

اهلمزة بأنواعها املختلفة، سواء أكانت و  ذف،احلروف اليت حتو  احلروف اليت تزادو  جيب وصلها،

تاؤه، وعالمات الرتقيم، و  منفردة، أم على أحد احلروف اللينة الثالثة، واأللف اللينة وهاء التأنيث

ومصطلحات املواد الدراسية، والتنوين بأنواعه، واملد بأنواعه، وقلب احلركات الثالث، وإبدال 

وظيفة اإلمالء أنه يعطي صورا بصرية للكلمات تقوم مقام و . الالم الشمسية والقمريةو  احلروف

  7.الصور السمعية عندما تعذر اإلمساع

  :أهداف تدريس اإلمالء-

  :حدد ياقوت أهداف اإلمالء يف النقاط التالية

إكساب التالميذ املهارات الالزمة للكتابة خبط واضح مقروء خال من األخطاء -1

  .اإلمالئية
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  .الكلمات كتابة صحيحة وتثبتها يف أذها�متدريبهم على كتابة  -2

  ...اإلذن، العني، اليد: تتمثل احلواس يفو  اإلتقانو  تدريب حواسهم على إجادة-3

  .معاجلتهاو  اختبار معلوما�م يف كتابة الكلمات ملعرفة مواطن الضعف-4

  .تلفةكتابة التالميذ ألجزاء مما يقرؤون يهيئ هلم متييز صور احلروف يف املواضع املخ-5

ذلك بالتدريب و  السيطرة على تراكيبهاو  متكني التالميذ من امتالك زمام اللغة العربية-6

على الياء، على : املتطرفة يف خنتلف أوضاعهاو  على كتابة مهزيت الوصل والقطع، ومهزيت املتوسطة

سة مواضع األفعال ودراو  كتابة األلف اللينة يف الثالثي من األمساءو  الواو، على األلف ومفردة

  .احلذف والزيادة الكثرية االستعمال يف الكتابة

األصول اإلمالئية وأن يكتسبوا النوع و  أن يعرف التالميذ ضوابط رسم الكلمة-7

  .السرعة وأن تكون لديهم عادة التنظيم يف الكتابةو  الصحيح للكتابة

 الرتتيبو  ةاالنتباه، وتعويد الطالب النظافو  اإلمالء وسيلة لتنمية دقة املالحظة-8

األذن و  الذاكرةو  واإلمالء عملية تنسيق بني العني. الوضوح، وهي أمور هلا تأثري كبري يف الرتبيةو 

رسم الصورة الصحيحة يف الذهن،  واليد، فالعني هي الوسيلة ملشاهدة الكلمة، وهي تساعد على

 درس القراءة لربط بنيالذهن يساعد على تذكر صور�ا حني كتابتها، ومن هنا وجبت تقوية او 

األصوات ذات املخارج املتقاربة حني الكالم، لذلك و  األذن هي وسيلة لتمييز املقاطعاإلمالء، و 

لبة التالميذ بنطقها و�جئتها ينبغي تدريب األذن على إدراك مابني تلك األصوات من فروق مبطا

  8.كتابتها، واليد هي العامل الفعال يف الكتابةو 

  : أنواع اإلمالء-

  :الء املنقولاإلم

يتم عموما يف الصف األول ابتدائي وربنا يستمر إىل الصف الثاين ويكون على الطفل 

اهلدف منه تعلم و  أن ينقل نصا مكونا من كلمات أو مجل قليلة تعلمها يف درس القراءة إىل دفرته

على  التعودو  ألفتها، واكتساب عادا�ا احلسنةو  التدرب على الكتابةو  الكلماتو  رسم احلروف

احملافظة على مجال اخلط الذي ينقل، ومراعاة عالمات الرتقيم، وهذا و  الرتتيبو  الدقة يف النقل

يكون على املعلم أن و  النمط من إلمالء هام جدا ألن التلميذ يكتسب من خالله عادات الكتابة

 ووضعية الورقة اجللسة على املقعد،: يوجه عناية فائقة إىل تعويد طالبه العادات احلسنة يف الكتابة
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، فالعادة احلسنة أو السيئة إذا اكتسبت سيكون من الصعب جدا إزالتها ...طريقة مسك القلمو 

  9 .أو تصحيحها

  :أما فيما خيص طرق تدريسه تتمثل يف

التمهيد ملوضوع القطعة بقراء�ا وفهمها قبل الكتابة إذا كان املوضوع جديد مل يسبق -

  .النماذج أو الصور كما يستخدم األسئلة املمهدة لفهم املوضوعقراءته يستخدم يف التمهيد عرض 

عرض القطعة يف الكتاب أو البطاقة أو على سبورة إضافية دون أن تضبط كلما�ا يف  -

البطاقة أو السبورة حىت ال ينقل التالميذ هذا الضبط ويقع يف سلسلة من األخطاء وتشق عليهم 

  .وبات املرتاكمةاحملاكاة من جراء هذه الصعو  املالحظة

  .قراءة املدرس القطعة قراءة منوذجية-

قراءات فردية من التالميذ محال هلم على مزيد من دقة املالحظة وجيب احلرص على  -

  .عدم مقاطعة القارئ إلصالح خطأ يف الضبط

 أسئلة يف معىن القطعة إذ كانت جديدة على التالميذ للتأكد من فهمهم ألفكارها-

تدريب للتالميذ على التعبري الشفوي الذي ينبغي أن يكون له نصيب من كل يف هذه اخلطوة و 

  . درس

كلمات مشا�ة هلا وحيسن متيز هذه و  �جئ الكلمات الصعبة اليت يف القطعة-

إما بكتابتها بلون خمالف وإما بوضعها بني قوسني وذلك يف و  الكلمات إما بوضع خطوط حتتها

يطلب من تلميذ و  طريقة التهجئ أن يشري املدرس إىل الكلمةحال استخدام السبورة اإلضافية، و 

�جئ حروفها مث يطالب غريه بتهجئ كلمة أخرى يأيت �ا املدرس مشا�ة للكلمة السابقة و  قراء�ا

  10 .من حيث الصعوبة اإلمالئية مث ينتقل إىل كلمة أخرى وهكذا

  :يراعى فيه ما يأيتو  النقل-

  .رقم املوضوع، نقال من السبورةو  تابة، وكتابة التارخينيأدوات الكو  إخراج  الكراسات/أ

أن ميلى املدرس على التالميذ القطعة كلمة كلمة، مشريا يف الوقت نفسه إىل هذه /ب

  .الكلمات يف حال استخدام السبورة اإلضافية

أن يسري مجيع التالميذ معا يف الكتابة، وأن يقطع املدرس السبيل على التالميذ /ج

  .لون إىل التباهي باالنتهاء من كتابة الكلمة قبل غريهمالذين ميي
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قراءة املدرس القطعة مرة أخرى، ليصلح التالميذ ما وقعوا فيه من خطأ أو ليتداركوا ما /د

  .فا�م من نقص

  .مجع الكراسات بطريقة منظمة هادئة/ه

 إذا بقى من احلصة شيء من الوقت ميكن شغله بعمل آخر مفيد، مثل حتسني اخلط/ز

  .أو مناقشة معىن القطعة على مستوى أوسع

  :  مزايا اإلمالء املنقول

  .التعبري الشفويو  فيه تدريب على القراءة-

معرفة الصور الكتابية للكلمات اجلديدة اليت تشري إىل صعوبة و  تدريب على التهجئ-

  .إمالئية

يزيد و  كتابةيتعود التلميذ على دقة املالحظة، وحسن احملاكاة، وتنمو مهاراته يف ال-

  .صور�ا الكتابيةو  إدراكه للصلة بني أصوات احلروف

  11.جتويد اخلطو  التنسيقو  يعود التلميذ على النظام-

  : اإلمالء املنظور

الرابعة، ويقوم على رؤية التالميذ للنص اإلمالئي مكتوبا و  يكون عموما يف السنة الثالثة

يل، حبيث تثبت القطعة على السبورة، على السبورة عموما أو على ورقة من املقوى وخبط مج

 ويناقش مضمو�ا، ويتوقف عند الكلمات اخلاصة بالقاعدة اإلمالئية، وتشرح، مث تغطى القطعة

  .متلى بعد ذلكو 

وهنا تلعب الذاكرة دورها، فالقطعة كانت مكشوفة قبل حلظات مث غطت إلجراء 

لومات، أما مصدر النص فقد يكون التدريب اإلمالئي، ومعرفة مدى ما حصله التالميذ من املع

   .الكتاب أو سواه

  :أما فيما خيص طرق تدريسه تتمثل يف

مناقشة املعىن، و  هي طريقة تدريس اإلمالء املنقول إال أنه بعد االنتهاء من القراءة،

  .و�جئ الكلمات الصعبة، حتجب القطعة عن التالميذ مث ميلى عليهم

  : مزايا اإلمالء املنظور

  . تقدمية يف معاناة التلميذ الصعوبات اإلمالئية، والتهيؤ هلاأنه خطوة -
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الرباعة يف أن خيتزن يف ذهنه و  أن حيمل التلميذ على دقة املالحظة، وجودة االنتباه،-

  .الصور الكتابية

 الرسمو  تدريبا جديا على إعمال الفكر، للربط بني النطقو  أن فيه شحذا للذاكرة-

   12 .اإلمالئي 

  :تماعياإلمالء االس

ميارس يف الصفني األخريين من املرحلة االبتدائية وكذلك يف اإلعدادية  وهو مستوى يف 

اإلمالء أرقى، فلم يعد التالميذ هنا يرون النص، بل هم يكتبونه اعتمادا على إمالء املدرس له، 

دقة  دورها وعلى) الفهم الشفوي(أي اعتمادا على وضعية االستماع، وهنا تلعب مهارة االستماع

صحته، أي دقة إعادة النص و  تتوقف دقة التعبري الكتايبو  الفهم، ومدى استيعاب القاعدة

اإلمالئي كما هو دون حتريف، وقد سبق أن أشرنا إىل أن النشاطني اللغويني اخلاصني �ذه املهارة 

لى التلميذ املضمون مبعىن أن عو  لفهم الشفوي، التعبري الكتايب، متماثالن يف الشكل: املركبة وهنا

  13. أن يعيد إنتاج النص اإلمالئي بالضبط ودون أي تغري يف شكله أو يف مضمونه

  :أما فيما خيص طرق تدريسه تتمثل يف

 التمهيد بإتباع الطرق املتبعة يف التمهيد لدرس املطالعة، وهو يقوم على عرض النماذج-

  .املناقشةو  الصور، وطرح األسئلة وخلق جمال للحديثو 

  .ملدرس للقطعة، ليلم التالميذ بفكر�ا العامةقراءة ا-

مناقشة املعىن العام ببعض األسئلة، يلقيها املدرس على التالميذ اختيار مدى فهمهم -

  .ملا استمعوا إليه

�جئ كلمات مشا�ة للمفردات الصعبة اليت يف القطعة وكتابة بعضها على السبورة، -

مات املشا�ة كاملة  حىت يكون كل عمل يف الطريقة ينبغي أن تعرض هذه الكلو  بإمالء التالميذ

ال " صحائف"إذا كانت الكلمة الصعبة يف القطعة هي كلمة: ذا أثر لغوي مفيد لتالميذ مثال

يطلب املدرس من التالميذ �جئ هذه الكلمة نفسها ولكن يطلب إليهم �جئى كلمتني تشبها�ا 

 رسائل كثرية يف أيام العيد من منكم يتهجئ  أتتىن: عجائب والطريقة أن يقول مثال/رسائل:مثل

بعد أن يسمع اهلجاء الصحيح يكتب هذه الكلمة على السبورة، بإمالء أحد و  كلمة رسائل؟

ن عجائب الدنيا، من منكم يتهجئ  األهرام م: التالميذ مث يكلف تلميذ آخر قراء�ا مث يقول مثال
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الداعي إىل تسجيلها على و  ؟ ويكتفي بسماع اهلجاء الصحيح هلذه الكلمة"عجائب"كلمة 

ومن فوائد هذه الطريقة أ�ا تدرب التالميذ على أسلوب االستنباط الذي تستخلص فيه . السبورة

  ية كثرية قاعدة عامة من أمثلة مشا�ة وهو أسلوب تربوي مطلوب يف مواقف تعليم

  .كتابة التاريخ، رقم املوضوع و  إخراج التالميذ للكراسات وأدوات الكتابة-

قراءة املدرس للقطعة مرة ثانية، ليتهيأ التالميذ للكتابة، وليحاولوا إدراك املشا�ة بني -

  14 .الكلمات املماثلة هلا مما كان مدونا على السبورةو  الكلمات الصعبة اليت يسمعو�ا

  :قطعة ويراعى يف اإلمالء ما يأيتإمالء ال-

تقسيم القطعة وحدات مناسبة للتالميذ طوال وقصرا مع مالحظة أن اجلار وا�رور  /أ

  .كأ�ما شيء واحد وكذلك املضاف واملضاف إليه

  .إمالء الوحدة مرة واحدة، حلمل التالميذ على حسن اإلصغاء وجودة االنتباه/ب

  .ةاستخدام عالمات الرتقيم يف الكتاب-

  .مراعاة اجللسة الصحيحة-

   .قراءة املدرس للقطعة مرة ثانية، لتدرك األخطاء النقص-

  :اإلمالء االختباري

وهو يف جوهره إمالء استماعي، ولكن هدفه خمتلف قليال، فالغاية من اإلمالء 

ية االستماعي التدرب على اإلمالء، الكتساب قاعدة إمالئية معينة، أما اإلمالء االختباري فالغا

منه اختبار قدرة التالميذ يف أي مستوى تعليمي كانوا وذلك لتحديد مستوى إتقا�م لقواعد 

  .اإلمالء عامة أو لقاعدة بعينها، ويكون هدفه تشخيصيا عموما

    أما فيما خيص طريقة تدريسه هي نفسها اخلاصة باإلمالء االستماعي مع حذف مرحلة

  15 .اهلجاء

  تتمثل يف:صعوبات اإلمالء-

يف اللغة العربية كلمات عديدة التتطابق فيها الرسم  :صعوبة اختالف الكتابة عن اللفظ

القراءة و  النطق، وهذا يؤدي إىل الكثري من األخطاء، ويسبب املشقة والتعب يف تعليم الكتابة

  16.ويؤدي إىل صعوبات تواجه املتعلم عند إمالئه



  في اللغة واألدب إشكاالت مجلة       2021 :السنة 1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  282 - 263: ص 

 

273 

  University of Tamanghasset- Algeria                                            اجلزائر  -تامنغست ةجامع

، الواو )الذي(ف اليت تنطق وال تكتب، األل)جتلسوا(األلف اليت تكتب وال تنطق: أمثلة

، وعد التمييز بني التاء املربوطة )داود(، الواو اليت تنطق وال تكتب)أولئك(اليت تكتب وال تنطق

  .واملفتوحة، وبني األلف الطويلة واملقصورة، بني النون والتنوين، كتابة الالم الشمسية

ملعلم، فهي ختتلف عن كل أصوات متثل اهلمزة صعوبة كربى تواجه ا :صعوبة كتابة اهلمزة

احلروف اهلجائية العربية، حيث أ�ا ال تكتفي بتمثيلها حبرف واحد، بل متثلها حروف متعددة، 

فتكتب على األلف، الياء، الواو أو على السطر، وتكتب يف أول الكلمة ووسطها ويف آخرها 

  17.وتعدد أشكال كتابتها زاد مشكلة صعوبة اإلمالء تعقيدا

اليت تكتب يف صورة الياء، وقد تكتب يف صور  ):ألف املد(كتابة األلف اللينةصعوبة  

 بالعادة حينا آخر زاد الصعوبة يف فهمهاو  أخرى، وارتباط قاعدة األلف اللينة بالصرف حينا

تطبيقها، وأكثر الكلمات املختومة اللينة يكتبها التالميذ بصورة معينة إمالئية تعود�ا العني، ال و 

ها املعلم إىل أصل واوي أو يائي، ويظل األمر مرتبطا مبدى اسرتجاع اململي لصورة الكلمة يرجع في

يف ذاكرته، وصعوبة كتابة األلف اللينة يأيت من هذا التنويع فالكلمات تنطق وقد تكتب كما تنطق 

  18.أو ال تكتب

ف تتكون الكلمة من جمموعة من احلروف وجمموعة هذه احلرو  :صعوبة الفصل والوصل

تعطي الكلمة معىن غري الكلمة األخرى، ومتايز املعىن يستوجب متايز اللفظني، إال أننا جند 

أما . الصعوبة لدى املتعلمني يف وصل بعض الكلمات بغريها، بينما توجد كلمات ال توصل بغريها

  19.بالنسبة للفصل فيجب فصل االسم الظاهر عن الضمري املنفصل

اهلاء فهي و  صعوبة التاء املربوطة يف اإلمالء اخللط بني التاء :صعوبة كتابة التاء بنوعيها

وختتلف هاء التأنيث عن . تلفظ عند حتريكها بلفظ التاء وعند الوقوف باهلاءو  تكتب بصورة اهلاء

تاء التأنيث، كما تتجلى صعوبة التاء املربوطة يف اخللط بينها وبني تاء التأنيث كذلك نقطها أو 

  .عدم نقطها

تقوم عالمات الرتقيم مقام احلركات اليدوية أو تغري : استخدام عالمات الرتقيمصعوبة  

مالمح الوجه أو تنويع نربات الصوت عند املتحدث، هلذا ألزم استخدام عالمات الرتقيم يف 

  ...النقطة، الفاصلة، عالمة االستفهام: الكتابة ومن بني هذه العالمات

   :كما أنه توجد صعوبات أخرى نذكر منها
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  ).ق.ك(، )ط.ت(تقارب بعض خمارج احلروف يف النطق *

تشابه كثري من احلروف الصوتية يف الرسم اخلطي، تشا�ا يصعب معه التمييز بينهما *

  ).خ.ح.ج(، )ث.ت.ب(مثل

) ە/ه(واهلاء) ك/كـ(تعدد أشكال بعض احلروف العربية، مثال على ذلك حرفا الكاف *

  ).ي/يـ(والياء

يف و  وتنوعها، فلكل حرف صورة خاصة يف أول الكلمة تعدد صور بعض احلروف*

  .وسكها ويف آخرها مثل حرف الياء

  .ال يرسم يف الكلمة، بل يرسم حركتنيو  التنوين وهو صوت ينطق*

األلف بعد واو اجلماعة و  )عمرو(تلفظ مثل واو الو  هناك مشكلة احلروف اليت تكتب*

  .مثل سافروا

  .هذا، اهللا، الذي، اليت، الذين، أولئك:مثلمشكلة احلروف اليت تلفظ وال تكتب *

ينتج عنه  -القمريةو  الشمسية-)ال(اتصال الم اجلر بالكلمات املبدوءة بأدايت التعريف*

  .للقمر-القمر/للرجل-الرجل: حذف مهزة الوصل مثل

  .اختالف نطق احلروف العربية باختالف ضبطها*

ء التأنيث يف آخر مل تا) للحرف الواحد(بعض احلروف تنطق بطرق خمتلفة*

  .الرمز ال يتغريو  عند الوقف تنطق هاء، فالصوت يتغريو  فمرة تنطق تاء) شجرة(الكلمة

كما أن حرف األلف يشكل أيضا مشكلة، عندما يأيت يف آخر الكلمة فقد يرسم *

  20.ألف قائمة أو ألف مقصورة حسب القاعدة اإلمالئية، رغم أن هلما نفس النطق

  :الدراسات السابقة-2

  ):1990(دراسة وسالن -

النحوية الشائعة لدى طالب جامعة السلطان و  هدفت إىل حتديد األخطاء اإلمالئية

  قابس

  استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي: املنهج

كراسة مث وضع قائمة باألخطاء حسب تكرارها، مث بناء اختبار تشخيصي   40: العينة

  . ون طالبا وطالبةستو  النحو تطبيقه على اثنانو  يف اإلمالء
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عدم : أكثر األخطاء اإلمالئية شيوعا لدى طالب اجلامعة كانت على الرتتيب : النتائج

التمييز بني مهزة القطع وألف الوصل رمسا، زيادة حرف أو نقصه، رسم اهلمزة، إبدال حرف 

املفتوحة، و  حبرف، اخلطأ يف حاالت إثبات أو حذف مهزة ابن وابن، عدم التمييز بني التاء املربوطة

  .الطويلةو  عدم التمييز بني احلركات القصرية

  ):1993(دراسة ناصر -

هدفت إىل معرفة األخطاء الشائعة يف كتابات بعض تالميذ الصف السادس ابتدائي 

  .بدولة البحرين

  استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي: املنهج

نوعيتها من و  مالئية الشائعةكراسة وذلك لتعرف على طبيعة األخطاء اإل  60: العينة

  خالل كراسات التالميذ

مدرسة من مدرسي املرحلة االبتدائية، ولتعرف و  مدرسا 40طبقت استبانة على : األداة

  .على أخطاء التالميذ اإلمالئية الشائعة من خالل آراء املعلمني

 يف اهلمزة شيوع األخطاء اإلمالئية يف كتابات التالميذ من وجهة نظر املعلمني: النتائج

  21.الشمسيةو  املفتوحة، واأللف اللينةو  التاء املربوطةو  مبواضعها الثالث

  ):1998(عوض و  دراسة الدهماني-

هدفت ملعرفة األخطاء اإلمالئية لدى تالميذ باملرحلة املتوسطة مبنطقة مكة املكرمة، 

  .وعالقتها بالقواعد اإلمالئية اليت درسوها

متوسط، اختريت  3و 2و 1شوائية تشمل على الصفوفتلميذ بطريقة ع 870: العينة

ورقة يف كل صف متثلت كتابات التالميذ مث قام  285ورقة بواقع  855عينة عشوائية تتكون من 

بتحديد األخطاء اإلمالئية لدى التالميذ من خالل تطبيق قطعة إمالئية على عينة الدراسة يف 

القواعد اإلمالئية املقررة على و  ألخطاء اإلمالئيةملعرفة العالقة بني او  .الفصل الدراسي الثاين

  .التالميذ

اخنفاض مستوى األداء اإلمالئي و  ارتفاع النسبة املئوية لألخطاء اإلمالئية: النتائج

اخنفاض نسبة األخطاء اإلمالئية كلما انتقل التالميذ لصف دراسي و  لتالميذ املرحلة املتوسطة

  22 .أعلى
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  :الطر�قة�و�جراءات-ثالثا

  : الدراسة منهج -

يسعى الباحث إىل الكشف عن  حيث .ذي مت اعتماده هو املنهج الوصفياملنهج ال

أهم مظاهر صعوبات تعلم اإلمالء لدي تالميذ املرحلة االبتدائية، مما يتطلب استخدام املنهج 

ملوضوع البحث، حيث يتميز هذا املنهج بوصف مشكلة البحث ،    الكمي والكيفي ملناسبته

ضافة إىل مجع املادة العلمية وتصنيفها ومعاجلتها املعاجلة العلمية باستخدام القياس والتصنيف باإل

والتفسري وتنظيم البيانات وحتليلها، ومن مث استخراج النتائج ذات الداللة واملعزى بالنسبة 

  23.للمشكلة املطروحة للبحث

  :حدود الدراسة-

  يوضح حدود الدراسة): 01(الجدول رقم

  
  : الدراسة نةعي-

اختريت العينة بطريقة عرضية وهم عينة تالميذ املمكن احلصول عليهم من ا�تمع 

   أساتذة التعليم االبتدائي 30و. تلميذ من سنة الرابعة ابتدائي 110تضمنت . األصلي 

  :خصائص العينة

عينة تضمنت فئتني فئة تالميذ وكذا أساتذة التعليم االبتدائي الكما سبق اإلشارة 

  :ع واجلدول التايل توضح خصائص كال الفئتني12مبدارس مقاطعة 

  يوضح خصائص العينة) 02(الجدول رقم 
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ويعزى . أن عدد التالميذ هي املسيطرة على العينة)02(نالحظ من خالل اجلدول 

ذلك لعدم تعاون األساتذة ورفضهم اإلجابة والتعاون باستثناء ابتدائية طريق تازولت اليت أجاب 

. 30مت اسرتجاع إال  ورقة و  ورقة 45حيث وزعت . أساتذ�ا كون الباحثة أستاذة باملدرسة مجيع

  .باستثناء ابتدائية طريق تازولت اليت أجاب مجيع أساتذ�ا كون الباحثة أستاذة باملدرسة

  :أداة الدراسة-

  :استمارة

ر أهم مظاهر صعوبات التعلم اإلمالء وجهة نظ: مت إعداد استمارة حتت عنوان

  :أساتذة التعليم االبتدائي تضمنت سؤال مفتوح ينص على

من وجهة نظرك ماهي أهم مظاهر صعوبات التعلم اإلمالء اليت يعاين منها تالميذ 

  السنة الرابعة ابتدائي؟

 : حتليل حمتوى 

رصد أهم و  مت اعتماده لتحليل أوراق إجابات تالميذ لثالثي الثاين يف مادة اللغة العربية

وذلك وفقا لوحدات الرتميز اليت مت  .بات التعلم اإلمالء لدى تالميذ السنة الرابعةمظاهر صعو 

  وضعها مسبقا

  .النسب املئويةو  استخدام التكرارات :المعالجة اإلحصائية-

  :إجراءات التطبيق والتفريغ-

مت تطبيق االستمارة اخلاصة باألساتذة أوال، ملعرفة أهم مظاهر الصعوبات اإلمالئية اليت 

عاين منها تالميذ املرحلة االبتدائية السنة الرابعة، مث تفريغ االستمارة اعتمادا على التكرارات ي

واستنادا لنتائج  -سيتم استعراض النتائج ضمن إجراءات الدراسة–والنسب املئوية لكل مظهر 
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على ضوءها مت . االستمارة مت اعتماد كل مظهر مقرتح من قبل األساتذة كوحدة ترميز خاصة

رصد أهم مظاهر الصعوبة اإلمالئية يف أوراق إجابات التالميذ لتأكد من حقيقة وجود املظاهر 

ويف هذه احلالة . املقرتحة من قبل األساتذة، أيضا استخراج مظاهر أخرى مل يتم  ذكرها من قبلهم

لتحديد وحدات ترميز أخرى تضاف  -نتائج الدراسات السابقة-مت اعتماد على الرتاث النظري

  . وحدات الرتميز املقرتحة من قبل األساتذةل

  :وتحليلها نتائج الدراسة- رابعا

  تعلم اإلمالء لدى تالميذ المرحلة االبتدائية؟ ما هي أهم مظاهر صعوبات: السؤال

النسب املئوية، وأسفرت و  متت اإلجابة عن هذا السؤال من خالل حساب التكرارات 

  :النتائج على مايلي

  ضح أهم مظاهر صعوبات تعلم اإلمالء والنسب المئويةيو ): 03(الجدول رقم
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أن مظاهر صعوبات تعلم اإلمالء من وجهة نظر ) 03(يتضح من خالل اجلدول رقم

أساتذة التعليم االبتدائي، كذا ملا أسفرت عليه نتائج حتليل حمتوى ألوراق إجابات التالميذ وهذا 

خلط بني - )التعليل(اإلمالء القاعدي: اهر هيوفقا لوحدات الرتميز املعتمدة متثلت يف سبع مظ

 اخللط بني احلركات القصرية-خلط بني احلروف املتقاربة نطقا وكتابة-املفتوحةو  التاء املربوطة

اخلطأ يف  -)حرف يكتب وال ينطق(حذف حرف-)حرف ينطق وال يكتب(زيادة حرف-الطويلةو 

  .كتابة اهلمزة

إذ استثنينا  اخلطأ يف كتابة . ية املظاهرتقريب اتفقت كلتا العينتني على وجود أغلب

اهلمزة، واخللط بني حركات القصرية واحلركات الطويلة اليت مت رصدها يف كتابات التالميذ ومل يتم 

  .اإلشارة إليها قطا من قبل األساتذة

رغم اتفاقهم على وجود بعض املظاهر إال أ�م اختلفوا يف نسبة وجودها ويعلل ذلك 

هذا من جهة ومن . العينتني من حيث العدد وكذا اختالف يف األداة املطبقةلعدم التجانس بني

جهة أخرى اختلفوا يف نوع الصعوبة اليت نالت املرتبة األوىل فبالنسبة لألساتذة كانت اخللط بني 
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يف حني أفرز حتليل احملتوى لألوراق على زيادة ) ٪29.41(احلروف املتقاربة نطقا وكتابة

صعوبة األكثر انتشارا من بني الصعوبة السبع يليه بالرتتيب حذف ال) ٪28.25(احلرف

 ، خلط بني التاء املربوطة)٪16.71( ، اإلمالء القاعدية)٪19.95(احلرف

واخللط بني احلركات الطويلة ) ٪5.66(، اخلطأ يف كتابة اهلمزة)٪12.93(املفتوحةو 

  ).٪5.39(والقصرية

  :الخاتمة

أهم مظاهر صعوبات تعلم اإلمالء لدى تالميذ رفة لقد كان هدف الدراسة احلالية مع

اإلمالء :  المرحلة االبتدائية، وخلصت إلى تمركز الصعوبات في سبع مظاهر وهي

 - خلط بني احلروف املتقاربة نطقا وكتابة -خلط بني التاء املربوطة واملفتوحة - )التعليل(القاعدي

حذف -) ينطق وال يكتب حرف(زيادة حرف -الطويلةو  اخللط بني احلركات القصرية

  اخلطأ يف كتابة اهلمزة -) حرف يكتب وال ينطق(حرف

 وهي نفس الصعوبات اليت أشار إليها الرتاث النظري اخلاص باللغة العربية بشكل عام

دراسة (، وأكدته الدراسات السابقة )رجب-عالم- بن فليس(اإلمالء بشكل خاصو 

الدراسات إال أن  مالرغم من قدفب) 1998والدمهاين وعوض  1993، ناصر1990وسالن

سنوات هذا أن دل على شيء فهو يدل  10أكد�ا هذه الدراسة بعد مرور أكثر من  هانتائج

ويعزى ذلك للخصائص اليت تتميز �ا لغتنا العربية . على وجود الصعوبة واستمرارها على مر الزمان

هذا ما يربر انتشار صعوبة . وخلو بعض الظواهر اإلمالئية لقاعدة حتكمها. عن باقي اللغات

زد على هذا ارتباط بعض الظواهر . حذف أو زيادة حرف كون املسموع خيتلف عن املكتوب

هذا مما يستوجب القيام بدراسة . اإلمالئية مبهارات حنوية وصرفية مما يفرض متكن التلميذ منها أوال

  أخرى لإلحاطة جبوانب املوضوع لذلك نقرتح 

  :مقترحات

 .ر تشخيصي خاص باإلمالء ميس مجيع مهارات اإلمالء تصميم اختبا-

تصميم برامج تعليمية قائمة على اللعب لتحسني مهارات اإلمالء لدى تالميذ املرحلة -

  .االبتدائية
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  :هوامش

، 2012 ، الكويت،تعليم الطفلو  مركز تقوميالذاكرة العاملة وصعوبات التعلم،  :أبو الديار مسعد جناح- 1

   .111ص

 ،، دار النشر للجامعات، مصر-املداخل العالجيةو  االسرتاتيجيات التدريسية- صعوبات التعلم: لزياتفتحي ا-2

  .207، ص2007

  .270، صاملرجع السابق :فتحي الزيات -3

 .4ص ،2003 ، سلطنة عمانالرتقيم، جامعة القاهرة، و  مالءالكايف يف اإل :مجال عبد العزيز أمحد- -4

  .17، ص1999، دار يافا العلمية، األردن، -أمهيته مهاراته وقواعده- بسط اإلمالء امل:أمل الشافعي-5

، ، الدار املصرية اللبنانية، مصر-أسسه وتقوميه وتطريه-تعليم اإلمالء يف الوطن العريب :حسن شحاته -6

  .12ص ،1992

   .25ص ،2009، التعبري، دار املسرية، األردنو  فن الكتابة :ابراهيم اخلليل ،امتنان الصمادي -7

  63ص ،2000، املختصر يف النحو واإلمالء والرتقيم، مؤسسة محادة، األردن :بسام قطوس-8

  .12، ص2003كيف تتعلم اإلمالء وتستخدم عالمات الرتقيم، دار عامل الثقافة، األردن، : ياسر سالمة-9

مقارنة بني التالميذ ذوي  دراسة-اإلدراك الذاكرة البصرينيو  أمناط السيادة النصفية للمخ :بن فليس خدجية-10

اإلنسانية،  جامعة و  ، رسالة دكتوراء، كلية العلوم اإلجتماعية-والعاديني) الرياضياتو  الكتابة(صعوبات التعلم

  .216، ص2008، اجلزائرقسنطينة ، 

  .217املرجع السابق، ص: بن فليس خدجية -11

 ،التطبيق، دار العربية للكتاب، مصرو  لنظريةقواعد اإلمالء العريب بني ا :حسن شحاته، أمحد طاهر حسنني-12

  .58ص  ،1998

  .59املرجع السابق، ص:حسن شحاته، أمحد طاهر حسنني -13

  .75، ص2009، اإلمالء املبسط، مكتبة امللك فهد، السعودية :عبد الرحيم بن غرم اهللا الزهراين-14

  .76املرجع السابق، ص:عبد الرحيم بن غرم اهللا الزهراين -15

فوائد اللغوية، -النحو الوظيفي -الوظيفيةو  الكتابة اإلمالئية- أساسيات اللغة العربية: د العزيز نبوىعب-16

  .64ص ،2004 ،مؤسسة املختار، مصر

  .45ص  ،2005 ،عالمات الرتقيم، دار الطالئع، مصرو  قواعد اإلمالء: عبد السالم حممد هارون-17

  .38ص ،1993، كتبة األجنلو املصرية، القاهرةقواعد اإلمالء، م :عبد السالم حممد هارون -18

س، .، دصياغة، دار الوفاء،  اإلسكندريةو  حنويا ولغوياو  إمالئياالصحيحة الكتابة العربية  :عالم علي أمحد -19

  .98ص

  .25ص ،1993، الوسيط يف قواعد اإلمالء واإلنشاء، مكتبة املعارف، بريوت :فاروق الطباع-20
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  .43، ص1995، صعوبات الكتابة اإلمالئية، عامل الكتب، القاهرة :فضل اهللا حممد رجب-21

  .102، ص2002 ،اجتاهات احلديثة يف تدريس اللغة العربية، مؤسسة الرسالة،  لبنان :سام عمار-22

  .98ص ،2006 ،، دار األندلس،  السعودية-ضوابطه وأمناطه-فن التحرير العريب  :حممد صاحل الشنطي-23

  .25ص ،2004 تعلم اإلمالء من األلف إىل الياء، دار املعرفة، بريوت: ن كناسحممد راجي بن حس-24
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