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  :ملخص
تعّد ظاهرة األخطاء اإلمالئية من بين الّظواهر الّلغوية األك ر انتشارا بين   

ّنما  المتعّلمين،ولم تعد مشكلَة فرديَة تقتصر على متعّلمين بعينهم دون سواهم،وا 
أصبحت مشكال تربويا عاما ال يكاد يخلو منه أي نتاج كتابي،وال يخفى على أحٍد 

لكتابة من تشويه وتحريف نتيجة الخطأ اإلمالئي اّلذي يحول دون فهم منَّا ما يلحق ا
 .المعنى،كما أنَّ التخّلف فيه يتبعه  البا تخّلف في الّتحصيل الدراسي لدى المتعّلم

انطالقا من ذلك،ارتأينا أن نخصِّص هذه الدراسة لتحديد مفهوم األخطاء اإلمالئية، 
تطّورت الّنظرة إليه،مع بيان أهميته في  وذلك بالتطّرق أوال لمفهوم الخطأ وكيف

التعُلم، لننتقل بعدها إلى الخطأ اإلمالئي من حيث المفهوم واألسباب المؤد ية إلى 
 .الوقوع فيه القتراح طرق العالج المناسبة

 .اإلمالء،الكتابة،األخطاء اإلمالئية:الكلمات المفتاحية
Abstract: 
The spelling errors are among the most prevalent among the 
educated linguistic phenomena phenomenon, is no longer an 
individual problem confined to the uneducated certain and not 
others, but become a problem educationally-year-old is hardly 
devoid of it any written a product, not a secret one of us what 
caused the writing of distortion and misrepresentation as a 
result of error spell that prevents understanding of meaning, and 
the underdevelopment which is often followed by a failure in 
the academic achievement of the learner. 
   Based on this, we decided to dedicate this study was to define 
the concept of spelling mistakes, and so by addressing first the 
concept of error and how the outlook evolved to it, with an 
indication of its importance in learning, to move on then to a 
misspelling in terms of the concept and the reasons leading to 
fall into it to suggest ways appropriate treatment. 
Key Words: Spelling, writing, spelling errors. 
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 :مقدمة
ّن     إّن نشاط اإلمالء هو األساس اّلذي تبنى عليه سائر فروع الّنشاط الّلغوي،وا 

ساب المتعّلم مهارات الكتابة الّصحيحة الخالية من الغاية من تدريسه هي إك
األخطاء؛ذلك أّنه ك يرا ما يكون الخطأ في اإلمالء أو عرض الفكرة مدعاة  لقلب 

 .المعنى و موض الفكرة
وقد أصبحت ظاهرة األخطاء اإلمالئية من بين الّظواهر الّلغوية األك ر انتشارا  بين   

عّلمي المرحلة االبتدائية فقط بل امتّدت إلى جميع المتعّلمين،ولم تعد مقتصرة على مت
ولو على منازل  -المراحل الّتعليمية بما في ذلك المراحل العليا، ويكاد يستوي فيها

الّضعفاء من المتعّلمين والمتقّدمون في الّتحصيل،ونظرا ألهّمية المرحلة  -متفاوتة
ها التعّلم ككل،واّلتي يمتدُّ تأ يرها االبتدائية باعتبارها القاعدة األساسية اّلتي يبنى علي

والخوض في  ماره  -اإلمالء -ارتأينا البحث في هذا الموضوع. إلى باقي المراحل
محاولة مّنا الستجالء مكنوناته والكشف عن خباياه من خالل طرح مجموعة من 

 :التساؤالت المنهجية
 ؟يم االبتدائيمرحلة التعلما هي مكانة اإلمالء ضمن األنشطة الّلغوية في  -
 ؟ وما هي أهّم الّسبل المنتهجة لتيسيره للمتعّلم؟ مكيف ُيَقد   -
 ما هو واقع األخطاء اإلمالئية ؟ -
 ثّم ما هي أهم الّطرق الممكنة لعالجها ؟ -
 :في مفهوم الخطأ -1
 :ما يلي( خطأ)ورد في معجم لسان العرب في مادة : لغة -

َوَلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح قد أخطأ وفي التّنزيل ﴿الخطأ والخطاُء، ضدُّ الصواب، و :خطأ
 (9444.أبو الفضل،ج )[. 1/ اآلية : األحزاب ]﴾  ِفيَما َأْخَطْأُتْم ِبه

 :وقد عّداه بالباء ألّنه في معنى ع رتم أو  لطتم، وقول رؤبة
 يا رب إن أخطأُت أو نسيُت   فأنت ال تنسى وال تموت

 .لنقصي وفضلك أي إن أخطأت أو نسيت فاعُف عّني
أي )الُمخطئ من أراد الصواب فصار إلى  يره، أّما الخاطُئ متعمِّده "وقد قيل أّن 
 (9411.محمد،م)(.لما ال ينبغي
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 ".ألن ُتخطئ في العلم أيسر من أن ُتخطئ في الدِّين"وتقول 
الهي م سمعت أبا : قد َخِطْئُت ِإَذا َأِ مُت،فأنا َأْخَطُأ وأنا َخاطئ ، قال المنذر"ويقال 
 )لما صنعه خطأ ، ير عمد: َخِطْئُت، لما صنعه عمدا، وهو الّذنب، وَأْخَطْأتُ : يقول

 (9444.أبو الفضل،ج
لن ُيْخِطَئَك ما ُكتب لك،وما َأْخَطأَك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم : "ولكن المجاز 

ّطَأ اهلل نوءك يكن ِلُيْخِطَئَك، وَأْخَطَأ المطر األرض، لم يصبها، ويوم خاطُئ الّنوء،وخ
 :، قال"أي ال ظفرت بحاجتك

ذا الّسنون الدبس ُخطِّئ نوُؤها     وُترومق النمر الغرور الكاذبُ   وا 
 :اصطالحا -

ما ال يكون صحيحا إّما بالنِّسبة إلى واقع معّين أو بالّنسبة إلى محك "إنَّ الخطأ هو 
وارد أو عدم نمو ما، وكّلما تعّددت األخطاء، دّل ذلك على عدم التحّكم في الم

 (9443.محمد،ط) "الكفاءة
قديما وهو مواز للقول فيما كانت ( الّلحن)،أّما في المجال الّلغوي فإّن الخطأ مرادف 

 .(تلحن فيه العامة والخاصة
 .االنحراف عّما هو مقبول في الّلغة حسب المقاييس اّلتي يّتبعها الّناطقون"أو هو 

 :وينقسم الخطأ إلى قسمين
وهو الخطأ الّناتج عن عدم المقدرة أو ضعف الملكة، لكّنه ُيهيِّئ  :اميخطأ نظ -

 .للمتعّلم اإلستراتيجية اّلتي يّتبعها والمنهجية المناسبة الكتساب الملكة التّبليغية
 .وهو الخطأ الّناتج عن األداء :خطأ غير نظامي -

ّددة، أما الّنوع ويعّد الّنوع األول أك ر ضررا على الّلغة ويحدث على مستويات متع
ال ّاني فهو عبارة عن أخطاء بسيطة تعود أساسا إلى الّتداخل الّلغوي اّلذي يحصل 
أ ناء تعّلم الّلغة ال انية، حّتى إنَّ هناك من يرى أّن ذلك ال يعّد خطأ  بقدر ما يرجع 

 (9442.صالح،ب).إلى االبتكار الّلغوي في األصل
،  ير أّن Faute)الغلط )و  Erreur)طأ الخ)وك يرا ما يقع الخلط بين مفهومي 

هو أن تعيا بالّشيء فال غلط ال"هناك فرقا بينهما، فقد جاء في لسان العرب أّن 
 (9444.أبو الفضل،ج)" تعرف وجه الّصواب فيه
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كما سبق وأن أشرنا إليه في الّتعريف الّلغوي -بخالف الخطأ اّلذي هو ضّد الّصواب 
ن وقع منه كما أراده يقالفمن أراد شيئا واّتفق  -للخطأ : منه  يره يقال فيه أخطأ، وا 
 (9445.محمد،أ).أصاب

أّن الغلط هو وضع الّشيء في  ير موضعه، ويجوز أن : وقال أبو هالل العسكري
، فالخطأ ما كان …يكون صوابا في نفسه، والخطأ ال يكون صوابا على وجه
و وضع الشيء في  ير الصواب خالفه، وليس الغلط ما كان الصواب خالفه، بل ه

حكامه، والخطأ أن : موضعه، وقال بعضهم الغلط أن يسهى عن ترتيب الشيء وا 
 (ت.د.هالل،عأبو ).يسهى عن فعله أو أن يوقعه من  ير قصد له ولكن لغيره

أّما في الميدان الّتعليمي الّلغوي وفي مجال تحليل األخطاء، فالخطأ يقصد به تلك "
رد مجيئها حول قاعدة أو قواعد معّينة لغوية أو نحوية أو األخطاء المنتظمة اّلتي يطّ 

عن المقاييس والقواعد -لقصور ملكته التّبليغية  -داللية وتتمّ ل في خروج المتكّلم 
 .المتعارف عليها في استعمال الّلغة وممارستها وعجزه في عملية إنشاء الكالم

خطأ بانتظام ولكّنه يتخّلص منه والغلط ال يكون منتظما ألّن المتكلم ال يكّرر ذلك ال
 (9419.مهدية،ب).بسرعة إذا زالت األسباب العارضة

 :الوظيفة البيداغوجية للخطأ -9
 :تطّور الّنظرة إلى الخطأ -9-1

إّن المتأمِّل في الّنماذج البيدا وجية يجد أّن الّنظرة إلى الخطأ قد تطورت بتطور هذه 
إليه واّلتي يتوّجب فيها معاقبة المتعّلم الرتكابه النماذج، إذ انتقل من الّنظرة السلبية 

 .الخطأ إلى اعتباره أداة  للتعّلم
وحّتى يتسّنى لنا الوقوف على هذا التطور الحاصل، سنعرض فيما يلي مكانة الخطأ 
في النماذج البيدا وجية ال ال ة، ابتداء  بالّنموذج التلقيني،  ّم الّنموذج السلوكي، 

 .والّنموذج المعرفي
 :مكانة الخطأ في النموذج التلقيني -9-1-1

ذلك التعليم المستعمل لتلك الطريقة اّلتي يقع فيها االعتماد "ويقصد بالّتعليم التلقيني 
 .(9442.صالح،ب )" الكّلي على المعّلم
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لمتعّلم ذلك أّن المعّلم هو المالك للمعرفة اّلتي يقوم بتلقينها للمتعّلم، في حين يبقى ا
التعّلمية، اّلذي يطالب بحفظ واستذكار / ذلك العنصر الّسلبي في العملية التعليمية 

 .واستظهار ما تلقَّاه من معرفة
يمكن ( تعّلمية)ويرى أصحاب هذا الّنموذج أنَّ األخطاء هي اختالالت ديداكتيكية 

ع االنتباه الجّيد أ ناء للمتعّلم اّلذي وقع فيها توّخيها لو اتّبع الّنصائح الموّجهة له، م
الدرس، والخطأ في الّنموذج التلقيني راجع إلى المتعّلم ومن  ّم فهو ملزم بتحّمل 

 (9442.محمد،ط).مسؤولية الوقوع فيه ما يترّتب عنه العقاب
يبدو واضحا التصّور السلبي للخطأ في هذا الّنموذج، وذلك نتيجة اعتقاد أصحابه 

ي يقوم على تلقين الّدروس في أسرع وقت وبأقلِّ جهد، لذلك أّن التعّلم الّناجح هو اّلذ
بعاده دون االهتمام بإنجازات المتعّلم اإليجابية  .يعمل هؤالء على إقصاء الخطأ وا 

 :مكانة الخطأ في الّنموذج الّسلوكي-9-1-9
بداية البد من اإلشارة إلى أّن الّتعليم وفقا لهذا الّنموذج خاضع آللية الم ير 

الّدعم المعنوي والماّدي اّلذي يرافق "بة يتبعهما الّتعزيز، ويم ٍّل الّتعزيز ذلك واالستجا
االستجابة، ويعمل على تقوية حدو ها عن طريق المكافأة أو الجزاء، يمّكن المتعّلم 

 (9442.صالح،ب)".من تحقيق الغاية من عملية التعلم
ا لسابقه، إذ ُيوّجه المتعّلم وُيفّسر الخطأ في هذا الّنموذج تفسيرا مغايرا نوعا م   

خطوة بعد خطوة بواسطة سلسلة متدّرجة من الّتمارين والّتعليمات، وعلى المعّلم هنا 
أن يقوم بتجزئة ما ينبغي تقديمه للمتعّلمين إلى مراحل ووحدات صغيرة ومحدودة 
قدر اإلمكان، وهذا مهما كانت درجة صعوبتها مع تعزيز إيجابي لكل مكتسب جزئي 

ريق المكافأة، دون الّلجوء إلى العقاب في حالة وقوع المتعّلم في الخطأ، عن ط
 (9442.محمد،ط)

العقاب ال يمنع المتعّلم من تكرار الخطأ اّلذي عوقب "ذلك أّن 
 (9442محمد،ج،)".به
لذا فالعقاب لم يعد من القوى اّلتي يمكن االعتماد عليها في نماء التعّلم عكس   

نصر ).أكيد في عملية التعّلم واكتساب المتعّلمين سلوكات جديدةال واب اّلذي له أ ر 
 (9419.الدين،ب
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ويعتبر ظهور األخطاء لدى المتعّلم وفقا لهذا الّنموذج أمرا مستحيال وال مجال    
ألّن كل البرمجة الديداكتيكية المبنية على الّتخطيط المحكم لألنشطة "لتوّقع حدو ها 

 هاالتعلمية ُأعّدت بغرض تجّنب
، يعود إلى الطريقة (التعلمية) ير أّن وقوعها ر م كل االحتياطات الديداكتيكية  

اّلتي يبنى عليها التدّرج المعد من قبل المعّلم أو المقترح في الكتاب المدرسي، وال 
  .يعزى إلى إخفاق المتعّلم في تعّلمه

بع، والحل هنا هو وهذا يعني أّن الخطأ في الّنموذج الّسلوكي مقرون بالتدّرج المتّ 
البحث عن إستراتيجيات التعّلم اّلتي تقي من الوقوع فيه بإعادة الّنظر في هذا 

 (9442.محمد،ط).التدّرج
ور م االختالف الّظاهر بين الّنموذجين األول وال اني، إاّل أّن الّنظرة إلى الخطأ    

أ كإهانة لالستعمال في كليهما تبقى سلبية، ذلك أّن المقاربات الّتقليدية تعتبر الخط
 .كنبتة ضارة يجب استئصالها"الّسليم، أو 

(Jean,p.2004 .) 

 .لذلك فإّن الخطأ لم يكن مر وبا فيه وال مرّحبا به في عملية التعّلم
 :مكانة الخطأ في الّنموذج المعرفي -9-1-3

يير ال يكون شامال إاّل بتغ"تجدر اإلشارة هنا إلى أّن الّتعليم وفقا لهذا الّنموذج 
اإلنسان لطريقة تفكيره وبنائه المعرفي والعمليات العقلية اّلتي يوّظفها، وليس بما يقوم 

 .(9442.صالح،ب)به من سلوك ظاهر 
وُيفّسر الخطأ هنا تفسيرا مغايرا لسابقيه،إذ يرّحب به وُيعتمد عليه في تحسين عملية 

مهم دال على وجود التعّلم من خالل البحث عن أسباب حدو ه ودالالته، فهو مؤّشر 
عقبات تواجه أفكار المتعّلم، ومن هنا فإنه من الضروري ترك تلك األخطاء لتظهر 

 .في إنتاجات المتعلمين
بما أنَّ الهدف هو العمل على إزالتها، حّتى إّنه قد ُيلجأ في بعض األحيان إلى    

عملية افتعالها عمدا لعالجها فيما بعد، والخطأ في الّنموذج المعرفي يصاحب 
التعّلم، ذلك أنَّ المتعّلم أ ناء هذه العملية ُيخطئ، والخطأ هنا جزء من عملية التعّلم، 
ومن هنا صار لزاما على المعّلم االهتمام بأخطاء المتعّلمين، ألّنها الوسيلة لدخوله 
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في سيرورة التعّلم، كما تكشف له التقّدم العقلي المنتظر من متعّلميه لتشجيعهم 
 (9442.محمد،ط).لى الّنمو والتطوروتحفيزهم ع

 :بيداغوجيا الخطأ -9-9
لقد أصبح الخطأ الّتربوي أحد أهم المفاهيم اّلتي تتمّتع بمكانة خاصة داخل    

المنظومة الّتعليمية، والدليل على ذلك ظهور بيدا وجيا خاّصة به تسّمى بيدا وجيا 
 الخطأ وهي إستراتيجية للّتعليم وتعّلم المتعّلمين، 

يجابيا أيضا يترجم سعي المتعّلم للوصول إلى المعرفة، و  ترى الخطأ أمرا طبيعيا،بل وا 
ويشكِّل نقطة انطالق المعرفة العلمية، ألّن المعرفة تمّر عبر مجموعة من 
المحاوالت الخاطئة، كما يحّق للمتعّلم الوقوع في الخطأ حتَّى يتمّكن من اكتشافه 

ذاته مستقبال لذلك فإّن إقصاء الخطأ من عملية  والتعّرف عليه الستغالله في تقويم
 (9443.نسيمة،ر).التعّلم أمر مستحيل فهو جزء منها

إلى تحسين ( صيا ة المفاهيم والّتصحيح)وتهدف المعالجة البيدا وجية للخطأ 
 .( Jean,p.2004)الكفاءة الّلغوية والتواصلية وال ّقافية لدى المتعّلم 

أّن البيدا وجيا الحدي ة تقّر بحقِّ المتعلِّم في الخطأ، بناء على ما سبق نستنتج    
وتدفع به إلى التخّلص من عقدة الخطأ اّلتي كانت تمّ ل له هاجسا في الّسابق، 
فيستطيع االعتراف بأخطائه وبكّل جرأة وشجاعة ويعمل على تصحيحها لالستفادة 

 .منها، فيصبح مستقبال ألخطائه درجة تقّبله لصوابه
لمنطلق فإّنه على المعّلم الكشف عن أخطاء متعّلميه والّتعاطي معها ومن هذا ا

بطريقة إيجابية باعتبارها أعراضا على وجود صعوبات تحول دون االكتساب الّسليم 
 .للمعارف والمعلومات

 :أهّمية الخطأ في التعّلم-3
وقوع مّما هو معلوم أّن مجاالت حدوث الخطأ ك يرة، ومتنوعة، وال مفّر من ال   

فيها، ذلك أّن الخطأ يصدر عن أناس تنقصهم الخبرة، والوقوع فيه أمر منتظر 
 .(9442.محمد،ط)

والتعّلم البشري في شّتى مجاالته يقوم على ممارسة الّصواب والخطأ،  ّم عزل    
عّد بعض الّدارسين الوقوع في الخطأ جزء أساسيا من "الخطأ واستبقاء الّصواب لذلك 
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فعن طريقه يمكن تحليل األخطاء، والتعّرف على طبيعة المشكالت  عملية التعّلم،
 اّلتي تواجه المتعّلمين أ ناء التعّلم

ونسبة ورود األخطاء للتمّكن من تحديد تلك المشكالت، ومداها وصعوبة أو سهولة 
المعالجة ، فالخطأ هنا بم ابة مؤشِّر أو دليل على الّصعوبات والمشكالت اّلتي 

ّلم أ ناء تعّلمه فيتعّرف المعّلم على هذه المشكالت فيعمل على يالقيها المتع
 (9446.حميد،أ). معالجتها
أّن التعّلم يمكن أن يخلو "في هذا الّصدد  (Hector Hammerly) هامرليويرى 

من األخطاء تقريبا في حال تسهيل مهّمة التعّلم بتجزئته إلى خطوات صغيرة جدا، 
سيكون مماّل للمتعّلمين، ناهيك بأّنه لن ينجح في تحقيق أي  لكّنه أقّر بأنَّ هذا التعّلم

 .أهداف ذات جدوى
الحضور القوي للخطأ داخل الممارسة الّتعليمية، ففي الميدان "ومن هنا يبدو جليا 

الّتعليمي الّلغوي نجد أّن تعّلم الّلغة يتوّقف على مدى اإلفادة من األخطاء الّلغوية، 
ج راء المحاوالت األخرى بناء على ذلك الّتصحيح وذلك من خالل تصحيحها وا 

 .وتكرار تلك المحاوالت حّتى يتسّنى الوصول إلى الهدف المنشود
رّبما كانت األخطاء الّلغوية أهّم مصدر من مصادر المعلومات عن طبيعة معرفة "و

را المتعّلم الّلغوية، على الّر م من أّن تلك األخطاء بأنواعها المختلفة ال تقّدم معيا
مباشرا لمعرفته تلك لكّننا بدراسة أخطائه، يمكننا التنبُّؤ بطبيعة معرفته الّلغوية في 

، فنتبّين ما يجب أن يتعّلمه، فتتكّون لدينا بذلك …ذلك الّزمن من سيرته التعليمية 
 (9445.محمد،أ).صورة عن المواضيع الّلغوية اّلتي يك ر وقوعه في أخطاء فيها

م عن مصادر األخطاء وأسبابها خطوة إيجابية نحو الّتصحيح ويعتبر بحث المعلّ    
البيدا وجي الّسليم، دون أن يكون لهذا الّتصحيح آ ارا سلبية على المتعّلم، كما أّن 

بأخطاء متعّلميه، يمكِّنه من التعّرف إلى التقّدم العقلي المنتظر  –المعلم  –اهتمامه 
 .من متعّلميه

له الكتشاف أسبابه، ومن  ّم تصحيحه ما يجعله في هذه الخطأ يجّر إلى تحلي"إّن    
فللخطأ أهّمية كبيرة في التعّلم لما يمنحه من فرصة للتقّدم بعد  الحالة، مصدرا للتعّلم

عملية المعالجة المقرونة بما وراء المعرفة أي طريقة تفكير المتعلم عند القيام بمهمة 
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نيدها وطريقة الحل والحكم على ما، من حيث تحديد المشكل والمواد الاّلزم تج
 (9442.محمد،ط).الّنجاح

فإّن الخطأ وليد نشاط ذهني ودليل على وجوده، فمن التهّور اعتباره "وعلى العموم 
مرضا يتعّين معالجته على التوِّ أو اعوجاجا يجب تقويمه ألّن ذلك يقود إلى نتائج 

ن نتبّين ما للخطأ من ، ويمكن أ…تناقض  ما هو متوّقع إن لم نقل عكسية تماما 
جوانب إيجابية في عملية التعّلم عند االعتراف بحقِّ المتعّلم في ارتكابه وكذا معرفة 

 .قيمة البحث عن أسبابه وطرق عالجه وتصحيحه
بقي أن نشير في األخير إلى ضرورة التخلِّي عن الّنظرة التقليدية للخطأ، على 

ّنما ينبغي اعتباره أمرا طبيعيا وحّقا من أساس أّنه أمر مذموم و ريب عن التعّلم، وا  
نصر ). حقوق المتعّلم، بل أك ر من ذلك فالبّد من اعتباره نقطة انطالق التعّلم

 (9419.الدين،ب
 :الخطأ اإلمالئي، أسابه وطرق عالجه -0

يعّد انتشار األخطاء اإلمالئية ظاهرة تستحّق الوقوف عندها ومعرفة أبعادها بغرض 
من  ّم اقتراح أوجه العالج المناسبة لها، فقد أصبح المتعّلم في تحديد أسبابها و 

المرحلة االبتدائية عاجزا عن الكتابة اإلمالئية الّسليمة، إذ ال تكاد تخلو دفاتر 
المتعّلمين من هذه األخطاء، ولم يتوّقف األمر عند هذا الحّد بل امتّدت األخطاء 

األخطاء اإلمالئية ظاهرة شائعة وبخاصة  إلى المراحل الّتعليمية العليا، وعليه فإنّ 
في المراحل الّتعليمية األولى وال يمكن القضاء عليها بشكل كّلي وما يمكن الخروج 

 .به هو كيفية الّتقليل من الوقوع فيها
قصور المتعّلم عن "يعّرف الخطأ اإلمالئي بأّنه : تعريف الخطأ اإلمالئي -5-1

الّصور الّصوتية أو الذهنية للحروف والكلمات، مدار المطابقة الكّلية أو الجزئية بين 
الكتابة اإلمالئّية مع الّصور الخّطية لها، وفق قواعد الكتابة اإلمالئية المحّددة أو 

 (9413.فهد،ز)".المتعارف عليها
 Les)إخفاق المتعلِّمين وعدم استطاعتهم ترجمة القواعد المعيارية "وقد يعّبر عنه بو

critères normatives) - المخصوصة لكّل نوع من أنواع  -عمدا أو سهوا
ترجمة  صحيحة ، تتماشى وفق المعيار الّصوابي المتبّنى من لدن …اإلمالء العربي
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م في عملية تقويم وتقييم األداء اإلمالئي، قصد التعّرف على مستوى المهارة  المقوِّ
اإلمالئية اّلتي تّم تحقيقها في ظلِّ نظام بيدا وجي تعليمي 

 (9443.نسيمة،ر)".محّدد
وعليه نخلص إلى القول أنَّ الخطأ اإلمالئي ما هو إالَّ مؤشِّر أو دليل على   

ضعف المتعّلم وقصوره عن تحويل الكالم المسموع إلى مكتوب وفق قواعد الكتابة 
 .الّصحيحة

ونظرا لما تتمتع به الكتابة من أهّمية، فقد كان القدماء يزرون على من يخطئ في 
إمام الّنحاة في  -ومن ذلك ما حكاه ابن جّني عن شيخه أبي علي الفارسي "تابة،الك

من أّنه ذهب مع صاحب له، ليزور عالما من العلماء، فلّما دخال عليه،  -عصره
" قائل"نظر أبو علي الفارسي في أوراق كانت أمام هذا العالم، وقد كتبت فيها كلمة 

: من؟ فقال خّطي فالتفت إلى صاحبه، وقال فقال له هذا خطّ . بنقطتين تحت الهمزة
 (9441.عبد العزيز،ن). أضعنا خطواتنا في زيارتنا م ل هذا وخرجا لوقتهما

ومن هنا فالكتابة الّصحيحة عملية مهّمة والخطأ فيها يعّد سببا كافيا للغمز في  
ك يرة صاحبها والّتشكيك فيه وازدرائه، ومن المؤسف أّننا أصبحنا نرى أخطاء إمالئية 

في كتابات المتعّلمين في كّل المراحل الّتعليمية بما فيها المراحل العليا، بل حّتى في 
 .كتابات الك ير من المعّلمين، وقّلما يشعر أحد  من هؤالء بالّنقص أو الخجل

 :األسباب المؤّدية إلى الوقوع في الخطأ اإلمالئي -0-9
الخطأ اإلمالئي، وهذه العوامل  هناك عوامل عّدة يمكن أن تساعد على الوقوع في

 :متداخلة ومتشابكة، وال يمكن أن يعزى الخطأ اإلمالئي إلى عامل واحد، نذكر منها
 :العوامل المتعّلقة بالمتعّلم-0-9-1
 :العامل السيكولوجي -(أ

إن الترّدد والخوف وفقدان المتعّلم ال ّقة فيما يكتبه له كبير األ ر على أداء المتعّلم 
فقد يتأّ ر المتعّلم بصغر سّنه بالّنسبة لزمالئه أو كبره وكذا معاملة المعّلم  الكتابي،

له، إذ نجد بعض المعّلمين يتجّنى على متعّلم معّين ويلصق به التُّهم، واصفا إياه 
بالكسل والغباء، وقد يصل األمر ببعض المعّلمين إلى إقناع  يرهم من معّلمي 
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فكرة، مما يؤّدي بالمتعّلم إلى فقدان ال ّقة فيما يكتبه المواد الّدراسية األخرى بهذه ال
                                                    (9445.زكرياء،إ). وقصوره الّشامل في المواد المختلفة ومن  ّم التخّلف في اإلمالء

نتيجة صدمات أو ضغوط -كما أّن المتعّلم  ير المستقّر من الّناحية االنفعالية
 قّلما يجيد الكتابة أو يقوى على حصر انتباهه فيما يملى عليه -الحياة
 :العامل الفسيولوجي -(ب
حيث يؤّدي هذا األخير لدى بعض المتعّلمين إلى التقاط صور : ضعف البصر -

الكلمات بطريقة  ير سليمة وخاطئة، م ل تقديم بعض الحروف أو تأخير بعضها، 
 .ها مما يشّوه الكتابة الّصحيحةأو الزيادة فيها أو الحذف و ير 

كما قد يؤّدي ضعف القدرة الّسمعية لدى المتعّلم إلى سماع : ضعف الّسمع -
الكلمات على  ير ما هي عليه وبخاّصة الكلمات المشتملة على حروف متشابهة 

 .في أصواتها، كالقاف، والكاف، والّطاء، والّتاء، والّسين وال ّاء
وى الذكاء وعدم القدرة على التذّكر، وانعدام االّتساق ويضاف إلى ذلك انخفاض مست

الحركي وعيوب الّنطق والكالم، فيخلط المتعّلم بين الحروف مما يؤّدي إلى الخطأ 
 (9414.علي،ح.). في الكتابة اإلمالئية

 :إهمال المتعّلم وتقصيره الّذاتي -(ج
أصال أو يعيرونها  بعض المتعّلمين ال يميلون إلى الّنظام، وال يكتر ون لدروسهم

فخلو األداء واالستجابة من "اهتماما، ورّبما يرجع ذلك إلى انعدام الحافز لديهم، 
المكافأة يفقدها أهّميتها وقّوتها عند المتعّلم، فالحوافز والمكافآت، أكانت ماّدية أو 

                                 (                   9445.زكرياء،إ)  معنوية أمران مهّمان لتعّلم الكتابة والهجاء
 :عوامل ترجع إلى المعّلم وطريقة الّتدريس -0-9-9

إّن تدنِّي المستوى الّلغوي لدى المتعّلم وعدم إعداده إعدادا سليما وقّلة الحرص منه 
على المعالجة الفورية ألخطاء المتعّلمين، يؤّ ر بالّسلب على أدائهم الكتابي، فتك ر 

ية في كتاباتهم، كما أّن انعدام التّنسيق والّتعاون بين معّلمي المواد األخطاء اإلمالئ
الّدراسية األخرى ومعّلم الّلغة العربية يساهم هو اآلخر في وقوع المتعّلمين في هذه 

 .األخطاء
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أّما فيما يتعّلق بالّطريقة، فنجد أنَّ الك ير من المعّلمين يجهلون حقيقة الغرض من 
عض يدّرسه باعتباره  اية في حّد ذاته وبمعزل عن فروع الّلغة تدريس اإلمالء، فالب

األخرى، في حين نجد البعض اآلخر يرى أّن الغرض من تعليم اإلمالء يترّكز على 
المفردات الّصعبة إمالئيا دون سواها من المفردات، حّتى إّن بعضهم ال يصّحح 

ذلك بعض الممارسات أخطاء المتعّلمين إاّل من خالل دفاتر اإلمالء، أضف إلى 
الّسلبية اّلتي يقوم بها المعّلم واّلتي من شأنها أن تزيد من وقوع المتعّلمين في 
األخطاء اإلمالئية، كعدم تصحيح هذه األخطاء مباشرة، أو عدم إشراك المتعّلم في 
عملية الّتصحيح ، وكذا عدم مراعاة الّنطق الّسليم لمخارج الحروف وبخاّصة المدود 

ذلك أّن الك ير من هذه األخطاء اّلتي يقع فيها المتعّلمون ،سببها عدم  والحركات
 (9415.عبد الفتاح،ب).وضوح الّنطق وجهارة الّصوت لدى بعض المعّلمين

 :عوامل ترجع إلى اإلدارة المدرسّية والّنظام التعليمي -0-9-3
لقاء األعباء ع لى عاتق ومن أبرز هذه العوامل، اكتظاظ األقسام بالمتعّلمين وا 

المعّلمين، ويضاف إلى ذلك ضعف الحوافز الّتشجيعية من قبل المسؤولين اإلداريين 
للمعّلمين األْكفاء كلُّ ذلك ينعكس بصورة سلبية على تحصيل المتعّلمين الّدراسي 

 (9445.عبد الرحمان،ه).بوجه عام وأدائهم الكتابي بوجه خاص
 :عوامل تتعّلق بقطعة اإلمالء-0-9-0

القطعة اإلمالئية المختارة مستوى المتعّلم فكرة وأسلوبا، أو تشتمل على قد تفوق 
كلمات صعبة ولها قواعد خاّصة تحكمها، أو تكون أطول مّما يجب، فنجد المعّلم 

كّل ذلك يشّكل أ را سلبيا على المتعّلمين وعلى . يسرع في تمليتها تداركا للوقت
 .كتاباتهم اإلمالئية

 :عوامل اجتماعية-0-9-5
العاّمية مع الّصور الّصوتية للكلمات،   تزاحم الّلهجات"ومن بين هذه العوامل، 

 تزاحما يؤّدي إلى الخطأ في رسم الّصور الّصوتية للحروف والكلمات
 (9413.فهد،ز)
ذلك أّن الّلهجات العاّمية تشوِّه الكتابة، فهي تأخذ ألفاظها من الفصحى فتحّرفها،  

جاك )عض أصواتها واإلخالل بإعرابها، فهذا المستشرق بإبدال حروفها أو تغيير ب
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وليست الّلهجات العامية بالّلغات األصلية، فهي تحريف عن الفصحى : يقول( بيرك
 (1225.نايف،م)وتشويه لها 

فضال عن عدم اكتراث أفراد المجتمع بالخطأ الكتابي، ويبدو هذا واضحا في ك رة 
 .لّصحافة والّتلفزة وكذا الاّلفتات واإلعالناتاألخطاء الواردة في وسائل اإلعالم، كا

 :عوامل تتعّلق باألسرة -0-9-6
تعتبر المدرسة امتدادا لألسرة ومكّمال لها ،وفي الّتعليم فإّن المدرسة هي األخرى 
امتداد  للمدرسة، وكلتاهما مسؤولتان عن تربية وتعليم الّطفل، فإذا كانت األسرة 

دة ابنها في حّل واجباته ومراجعة دروسه، فإّن ذلك واعية م ّقفة وحريصة على مساع
وقد . ي مر نتائج إيجابية على تحصيل المتعّلم الّدراسي بما فيه الكتابة اإلمالئية

يحدث في بعض المّرات أن يكون المعّلم ضعيفا على مستوى اإلعداد األكاديمي 
ابنها يجّنبه  ير أّن حرص األسرة على  -كما سبق وأن أشرنا إلى ذلك -والمهني 

الوقوع في الخطأ نتيجة الّضعف األكاديمي والمهني لدى المعّلم ،وقد يحصل العكس 
إذ نجد المعّلم معّدا ومؤّهال تأهيال جّيدا، ويؤّدي واجبه على أكمل وجه ،إاّل أّن هذا 
اإلعداد والجهد المبذول يذهب هباء من ورا، نتيجة إهمال الوالدين ونقص الوعي 

أّما إذا القى المتعّلم االهتمام من .دم امتالكهما سالح العلم وال ّقافةلديهما، أو ع
، فإّن ذلك ينعكس بشكل إيجابي على المتعّلم، فيتفّوق (المدرسة واألسرة)الّطرفين 

. على المستوى الّتعليمي بشكل عام وعلى مستوى أدائه الكتابي  بوجه خاص
   .(9445.زكرياء،إ)
 :ة العربيةمشكالت الكتاب -0-9-2

تعاني الكتابة العربية من بعض المشكالت وهذه األخيرة تؤّدي إلى صعوبات تحيط 
 : بالّرسم اإلمالئي ،نذكر منها

 :الّشكل -(أ
وضع الحركات القصار على الحروف، "تقييد الحروف بالحركاتأي"ويقصد بالّشكل 

عوبة ، فإذا وقع الفتحة والضّمة والكسرة ، ويمّ ل المصدر األّول من مصادر الصّ 
ذا . م ال  احتار فيما إذا كانت َعلََّم،َعِلَم، ُعِلَم، ُعلَِّم ،َعَلمْ " علم"المتعّلم على لفظة  وا 
 .َأْن أو َأنَّ أو ِإْن أو ِإنَّ : احتار هل يقرؤها" إن"وقع على لفظ م ل 
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في  أّننا ال نجد من بين من تفّوقوا في الّلغة العربية من ال يخطئ"وكان نتيجة ذلك
ضبط الكلمات؛ ألّن طريق الّضبط يحتاج إلى بحوث ومجهودات قلَّ من يستطيع 

 (1220.يحي،و).التفّرغ أو الوصول إليها
 :قواعد اإلمالء-(ب

ك يرة هي الّدراسات اّلتي تناولت قواعد اإلمالء على أّنها تشتمل على صعوبات 
 :ليتفوق الكتابة عند الّناشئين، وتتمّ ل هذه الصعوبات فيما ي

 الفرق بين رسم الحرف وصوته: 
يفترض في نظام الكتابة الّسهلة أن يكون رسم الحروف مطابقا ألصواتها، فما ينطق 
يكتب وما ال ينطق ال يكتب،  ير أّن الكتابة العربية تخالف ذلك في بعض 

أولئك "كلماتها، فقد زيدت بعض الحروف على الّر م من عدم توافرها في الّلفظ م ل 
وهذه الّزيادة أو " ذلك، لكن، طه"، كما حذفت أحرف ينطق بها من م ل "ااهتدو  –

الحذف يؤّديان إلى مخالفة المكتوب للمنطوق، وال يخفى على أحد مّنا أّن المطابقة 
 (9445.حسن،ش).بين الكتابة والّنطق تيسِّر عملية الكتابة وتوفِّر الوقت والجهد

 ارتباط قواعد اإلمالء بالّنحو والّصرف: 
ربط ك ير من قواعد اإلمالء بقواعد الّنحو والّصرف يشّكل عقبة من العقبات اّلتي "

، إذ يتوّجب على المتعّلم قبل الكتابة التحّكم في قواعد الّنحو والّصرف، "تعيق الكتابة
ومعرفة أصل االشتقاق وموقع الكلمة اإلعرابي، وما إلى ذلك من القواعد، وهذه 

 (9445.راتب،ق).رهاق للمتعّلماألمور تسبِّب الحرج واإل
، فإذا كانت  ال ة وأصلها الواو "األلف الّلينة"وتظهر هذه الّصعوبة إذا نظرنا إلى 

ذا كانت  ال ة وأصلها ياء رسمت ياء كما في رمى،  رسمت ألفا كما في سما، دعا وا 
ذا كانت زائدة على  ال ة أحرف رسمت ياء  كما في انتهى مصطفى، إاّل إذا . هدى وا 

فيرسم " يحي"سبقت بالياء فترسم ألفا كما في دنيا، يحيا، ويست نى من ذلك االسم 
فهي توصل بكل إذا " ما"على القاعدة، وتظهر هذه الّصعوبة أيضا إذا نظرنا إلى 

وأن إذا كانت كاّفة، وتفصل إذا كانت موصولة أو نكرة  وبربّ كانت زمانية، 
 .موصوفة
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 ناء فيهاتعّقد قواعد اإلمالء وكثرة االستث: 
إّن من بين المشكالت اّلتي تسبِّب صعوبة في اإلمالء تشعُّب قواعدها وتعقُّدها 
غار، فعلى  وك رة االست ناء فيها، حّتى أصبح الكبار ال يؤمنون بالخطأ فما بالنا بالصِّ
ّما تأويال،  ّم هي بعد  سبيل الم ال، الهمزة المتوسِّطة، تكون متوّسطة إّما باألصالة وا 

اكنة أو متحّركة، والمتحّركة تكون متحّركة بعد ساكن أو متحّرك، والّساكن قد ذلك س
يكون صحيحا أو معتاّل، والمتحّرك من الهمزة أو مّما قبلها مضموم أو مكسور، 

 .است ناء – البا  –ولكّل حالة من هذه الحاالت قاعدة ولكّل قاعدة 
 االختالف في قواعد اإلمالء: 

ست موضع اّتفاق بين العلماء العرب قديما وحدي ا، والخالف فالقواعد اإلمالئية لي
الهمزة المتوّسطة "فيها ال يزال قائما إلى حّد الّساعة ولعّل من أبرز األم لة على ذلك

وكّلها ( يقرؤون، يقرأون، يقرءون: حيث ترسم على  ال ة أوجه( يقرؤون)في كلمة 
 (1229.حسن،ش). رسم صائب

 :ختالف موضعه من الكلمةاختالف صور الحرف با -(ج
إنَّ تغيير أشكال الحروف بتغيير مواضعها في الكلمة يتطّلب إجهاد ذهن المتعّلم "

 (2010.علي،س )خالل عملية تعّلم الكتابة، 
الّدال والّذال والّزاي والّطاء والّظاء : فهناك حروف تبقى على صورة واحدة م ل

الباء والّتاء وال ّاء : ا صورتان هيوالواو، وهناك حروف هجائية يحمل كّل حرف منه
والجيم والحاء والخاء والّسين والّشين والّصاد والّضاد والفاء والقاف والاّلم والّنون 

في  والياء، وهناك حروف هجائية لكّل منها  ال ة صور إمالئية م ل الكاف والميم
تعّدد في العين والغين  وهذا ال: حين أّن هناك حروف لكّل منها أربع صور هي

صور الحروف يربك المتعّلم في بداية تعّلمه ويوقعه في اضطراب نفسي ومن  ّم 
 (1229.حسن،ش).الوقوع في الخطأ اإلمالئي

 :اإلعجام -د
، فنصف عدد حروف الهجاء معجم، كالياء والتاء "نقط الحروف"ويقصد باإلعجام 

الفاء والقاف والنون وما وال اء والجيم والخاء والذال والزاي والضاد الظاء والغين و 
تبّقى من الحروف فهو مهمل وقد يختلف عدد النقاط وكيفية وضعها باختالف صور 
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حروف الهجاء المنقوطة، كلُّ ذلك يشّكل صعوبة أخرى تضاف إلى الّصعوبات اّلتي 
 (9410.حمد،صأ.)تعترض المتعّلم في الكتابة اإلمالئية

 :استخدام الصوائت القصار -(هـ
عدم استخدام الحروف اّلتي تمّ ل الّصوائت القصار إلى وقوع المتعّلمين في لقد أّدى 

صعوبة الّتمييز بين قصار الحركات وطوالها، وأوقعهم في الّلبس، فنجد بعض 
المتعّلمين يرسمون الصوائت القصار حروفا ومن أم لة ذلك إشباع الفتحة في آخر 

شباع صوت الضّمة( انتصرا انتصر )الفعل م ل  بحيث يبدو كصوت حرف  وا 
، وذلك راجع إلى عدم قدرة المتعّلم على الّتمييز بين (يكتبو يكتب )الواو، م ل 

 .قصار الصوائت والحروف اّلتي أخذت منها
 :اإلعراب -(و

فاالسم المعرب يرفع "يتغّير آخر الكلمة المعربة بتغّير العوامل الّداخلة عليها، 
ينصب ويجزم، ويكون اإلعراب تارة بالحركات وينصب ويجر، والفعل المعرب يرفع و 

وتارة بالحروف، وتارة باإل بات وتارة بالحذف بل قد يطرأ هذا التغّير على الحروف 
 (1229.حسن،ش)" الوسطى من الكلمات

وهذه العوامل مجتمعة تؤّ ر على صورة الكلمة وتشّكل مواطن صعوبة أمام  
وية أو صوتية لم يتعّرض لها المتعّلم المتعّلمين لعدم درايتهم بها وهي عوامل نح

 .(9445.راتب،ق).أ ناء تعّلم الهجاء
 :اختالف هجاء المصحف عن الهجاء العادي -(ي

يختلف رسم المصحف عن الّرسم العادي للكتابة، ويتجّلى هذا االختالف في مواضع 
الحذف، والزيادة، ومّد الّتاء وقبضها، والفصل والوصل في بعض : عدة، هي

الم، المص، )لمات، ومن أم لة ذلك ما يظهر في بعض بدايات الّسور القرآنية الك
ِبْسِم َاهلِل الر ْحَمِن َاْلر ِحيْم، :)وم ل( المر، طه، كهيعص، حم، عسق، ن، ق

َلَواْت، الز َكَواّة، الس َمواتْ  وهذا االختالف بين الّرسمين ُيشّكل مواطن صعوبة ( الص 
 (9413.فهد،ز).تابتهم لآليات القرآنية في مواضع عّدةأمام المتعّلمين عند ك
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 :صعوبة استخدام عالمات الّترقيم -(ن
رموز توضع بين أجزاء الكالم تسهيال لمواقع الفصل والوقف "وهي عبارة عن 

وقد يجد " واالبتداء ولتنويع الّنبرات الّصوتية أ ناء القراءة وعددها أحد عشرة عالمة 
احمد .)يد المواقع المناسبة لكّل عالمة من هذه العالماتالمتعّلم صعوبة في تحد

 (1250.،قبش
ولكّنهم ذهبوا "وتجدر اإلشارة هنا إلى أّن األمر لم يغب عن اهتمام مجامع الّلغة    

فيه مذاهب شّتى فمنهم من دعا إلى ترك القديم على قدمه، ومنهم من دعا إلى 
ال ينطق ال يكتب، ومنهم من دعا إلى مطابقة الكتابة الّنطق فكل ما ينطق يكتب وما

 "جمع األلفاظ المختلف حولها، والتوّصل إلى طريقة واحدة للّتعامل معها
 (9442.محسن،ع)
إنَّ ما عرضناه من صعوبات تمّس بالكتابة العربية ال يعني أّننا ننفي ما للعربية   

أّن أصوات "ا من مزايا تتمّيز بها عن  يرها من الّلغات في الكتابة ولعّل أبرزه
حروفها واحدة ال تتغّير بتغّير موقعها كما هو الحال في اإلنجليزية م ال إذ يتغّير 

 ،"صوت الحرف تبعا لتغّير موقعه وما يليه في ك ير من األحيان
في أول الكلمة ( زميل)م ال في ( ز)فلو تتّبعنا صوت الحرف ( ت.ب.موسى ،ه)

ي آخر الكلمة، لوجدنا أن صوت ف( جهاز)في وسط الكلمة وفي ( مئزر)وفي 
 .الحرف لم يتغّير بتغيُّر مواقعه المختلفة

وهذا بدوره يساعد على تيسير عملية القراءة والكتابة، إذ يكفي التعّرف على صوت 
 .الحرف ورسمه مّرة واحدة، للتمّكن من لفظه وكتابته مهما تغّير موقعه في الكلمة

اإلنجليزية يلفظ في أّول الكلمة بصورة م لما في الّلغة  (c)في حين نجد أنَّ الحرف 
كما  (cenama)بصورة أخرى وفي  (chair)وفي  (cancel)هو الحال في كلمة 

 (microscope)يختلف صوتها في أّول الكلمة عن وجوده في وسط الكلمة م ل 
فالكاتب والقارئ في هذه الحال بحاجة إلى سماع لفظها في كل موقع وكذا رؤية 

 .ي المواقع المختلفة حّتى يتسّنى له كتابتها كتابة سليمةكتابتها ف
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الحروف العربية أصلح من الحروف الاّلتينية أضعافا مضاعفة "ويؤّكد العّقاد أّن 
لكتابة األلفاظ واألصوات ألّنها تؤّدي من أنواع الكتابة ما لم يعهد من قبل في لغات 

 "الحضارة
يزات الخّط العربي حدي ا مهّما، حيث يقول عن م" كامل البابا"كما يتحّدث الخّطاط 

إّن الحرف العربي بشهادة المستشرقين هو حرف اختزالي، بينما يكتب الحرف "
الاّلتيني بتمامه، وفي االختزال وفر في الوقت والمساحة، وفي العربية حركات 
قصيرة من فتحة وكسرة وضّمة، وفي الاّلتينية حروف صوتية والحركة أخصر من 

بالحرف الاّلتيني لوجب علينا أن نكتبها هكذا "فلو أردنا أن نكتب كلمة قلم  الحرف،
(Kalamoun)  فال مندوحة عن استعمال  مانية أحرف بدال من  ال ة، أما

، فالكتابة بالحرف الاّلتيني (oun)الضّمتان فوق الميم فقد تمّ لتا ب ال ة حروف هي 
أطول، والمساحة والوقت لهما قيمتهما كما نرى تأخذ مساحة أكبر، كما تستلزم وقتا 

 "الكبرى في عصرنا الحاضر وهي في ازدياد مع تقّدم المدنية
كانت هذه بعض المزايا اّلتي تمتاز بها الكتابة العربية وقد ورد ذكرها على سبيل 

مشكالت الكتابة "، وما يمكن أن نخلص إليه هو أّن -ال الحصر-الّتم يل فقط 
فيها، وأّن العربية ليست بدعا في ذلك، ألن الّلغات األجنبية  العربية مشكالت مبالغ

فيها م ل هذه الّصعوبات، وأّن الموازنة بين نظام الكتابة العربية ونظم الكتابة في 
الّلغات األخرى ال وجه له، ألّن لكّل لغة خصائصها اّلتي ُتمّيزها عن الّلغة األخرى، 

جاز، واالنسجام وجمال الّشكل، واليسر في وألّن الحروف العربية قد جمعت بين اإلي
مبناها، وأّن التجديد المنشود يجب أن ينصرف إلى طرق تعّلم الكتابة، وأخيرا فإّن 
مجمع الّلغة العربية قد أوضح لنا حقيقة هذه المشكالت، وزّودنا بالّرأي 

 (1229.حسن،ش).فيها
 :طرق عالج الّضعف اإلمالئي-0-3

قترحات يمكن أن تساعد على عالج الّضعف في هناك جملة من الحلول والم
 :اإلمالء
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يحسن بمعّلم الّلغة في بداية العام الّدراسي أن يجري اختبارا تحصيليا لكّل نشاط  -
من األنشطة الّلغوية للتعّرف على مستوى متعّلميه ومن  ّم اّتخاذ اإلجراءات المناسبة 

 (ت.ب.وليد،ج.)لمعالجة المتعّلمين الّضعاف إمالئيا
يفترض بالمعّلم أن يبعد كّل عوامل الخوف والقلق والخجل والجبن واالنطواء عن  -

ذا  عة، وا  المتعّلمين وذلك عن طريق تقديم الحوافز المعنوية كالّدرجات واأللفاظ المشجِّ
توافرت بعض المكافآت الماّدية عليه أن يقّدمها للمتعّلمين، ليس للمتفّوقين فحسب، 

ويشير محّمد زيدان إلى ضرورة استخدام "زون تقّدما ملموسا بل ألولئك اّلذين يحر 
اّلتي تدعو إلى مكافأة المتعّلم على قيامه بالّتهجئة الّصحيحة واّلتي ( برماك)قاعدة 

تساعده على الكتابة الّصحيحة وعدم الوقوع في األخطاء اإلمالئية 
     (9445.زكرياء،إ)".مستقبال  

كتابة األخطاء اإلمالئية ألّن في ذلك أ ر سلبي على تجّنب العقوبات الّشديدة في  -
 .المتعّلم

يجب على المعّلم أن يكون ملّما بما لدى المتعّلمين من عيوب في الّنطق أو  -
 .الّسمع أو ضعف الكتابة

مسايرة المتعّلمين اّلذين يعانون من نقص في الّسمع أو البصر وتوجيههم إلى  -
 .أطّباء مختّصين

 .وق الفردية بين المتعّلمينمراعاة الفر  -
على المعّلم أن يكون حريصا ومتابعا لكّل ما يكتبه المتعّلمون وينّبههم إلى  -

 .مواضع الخطأ كّلما الحظ ذلك وفورا
تدريب المتعّلمين على الكتابة اليدوية بشكل مستمّر، حّتى تعتاد يده طائفة من  -

 رها في تقّدم المتعّلم وسرعة الكتابة الحركات العقلية الخاّصة واّلتي يمكن أن نلمس أ
دراك الفروق  لديه، باإلضافة إلى تدريب األذن على سماع األصوات وتمييزها وا 
الّدقيقة بين الحروف المتقاربة في المخارج والوسيلة العملية إلى ذلك هي ك رة 

 (1225.عبد العليم،إ).التهّجي الّشفوي لبعض الكلمات قبل نقلها على الّدفتر
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ن الّضروري إعداد المعّلم وتكوينه تكوينا جّيدا حّتى يكون مؤهَّال للقيام بمهّمة م -
الّتعليم على الوجه األكمل، وذلك باختباره في مادة الّلغة قراءة وكتابة وتعبيرا قبل 

 .تخّرجه عالوة على اختبار ال ّقافة العامة لديه
. سليماأن يكون صوت المعّلم واضحا من حيث نطق الحروف نطقا  -
 (9445.زكرياء،إ)
الوصول إلى القاعدة اإلمالئية بطريقة االستنتاج واالبتعاد عن تقديمها بصورة  -

مباشرة، وعدم االنتقال إلى قاعدة إمالئية جديدة إال بعد التأّكد من إتقان المتعّلمين 
لك يؤّدي للقاعدة الّسابقة، وكذا االهتمام بالمعنى وربطه باألعمال الكتابية للمتعّلم، فذ

 (9445.راتب،ق.)إلى سرعة اكتساب المهارات
أن تكون القطعة اإلمالئية مشّوقة تتضّمن معلومات هاّمة وطريفة، تزيد من أفكار  -

المتعّلمين وتتناسب ومستواهم العقلي، وكذلك من حيث الّطول والقصر، فال ينبغي 
يرة على المتعّلمين، أن تكون القطعة طويلة فيضيع الوقت وال قصيرة فتضيع فوائد ك 

مع عدم التكّلف في تأليف قطعة اإلمالء، ألنَّ اإلمالء قبل كلِّ شيء تعليم ال 
 .اختبار

الّتركيز على طريقة الّتدريس، فالّطريقة الجّيدة تدّل على المعّلم الجّيد كما أّنها  -
ق مؤّشر على اهتمامه وحرصه وجدارته، ويمكن للمعّلم االستفادة من بعض الّطرائ

 (1225.عبد العليم،إ) .الّناجحة لتقوية المعّلمين الّضعاف في اإلمالء
وتقوم هذه الّطريقة على أساس استخدام  ريزة الجمع وحّب : طريقة الجمع( 1

االقتناء لدى المتعّلمين، حيث ُيكّلفهم بجمع كلمات هجائية على وفق نظام خاص، 
بوطة أو كلمات ُترسم فيها الضّمة كأن يقوموا بجمع كلمات تنتهي بتاء مفتوحة أو مر 

 (9445.حسن،ش).على الواو أو على الياء
 :وُتستخدم هذه الّطريقة للّتدريب الفردي وهي نوعان: طريقة البطاقات الهجائية(  9
عبارة عن بطاقات متنّوعة تشتمل كّل واحدة منها على "وهي  :بطاقة الكلمات -

، فبطاقات "تحت قاعدة إمالئية محّددةمجموعة من الكلمات الهجائية اّلتي تندرج 
تشتمل م ال  على كلمات في وسطها همزة مكسورة، وبطاقات تشتمل على كلمات 
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آخرها همزة مسبوقة بساكن، وأخرى تشتمل على كلمات تنتهي بألف مقصورة أو 
 .وهكذا حّتى ُتستوفى قواعد اإلمالء في تلك البطاقات… ممدودة 

عن بطاقات تشتمل كّل واحدة منها على قّصة قصيرة، وهي عبارة  :بطاقة القّصة -
أو فقرة من موضوع، وتُنتزع من هذه الموضوعات كلمات هجائية، وُيترك مكانها 
فراغ،  ّم تكتب هذه الكلمات المنزوعة في أعلى البطاقة، ولكن المتعّلم ينقل القطعة 

الّنشاط بشرح  في دفتره مع وضع الكلمات المناسبة في الفراغ على أن ُيسبق هذا
 (9415.عبد الفتاح ،ب.)للقاعدة اإلمالئية

وذلك بأن ُيكّلف المعّلم المتعّلمين بحوسبة القطعة : طريقة حوسبة اإلمالء -3
اإلمالئية من الذّاكرة، وتعرض القطعة للّتدقيق اإلمالئي حيث يوضع خّط أحمر 

وقد حّققت . الّصواب  تحت الكلمة الخطأ  ّم يقوم المعّلم بتصويبها فيترّسخ في ذهنه
هذه الّطرق نجاحا كبيرا وهي مفيدة خاصة في تدريب صغار المتعّلمين على التهّجي 

 (9410.أحمد،ص).الّصحيح
الّتخفيف من اكتظاظ األقسام بالمتعّلمين، خاّصة في المراحل االبتدائية األولى،  -

 .ذلك أّن كل متعّلم بحاجة إلى مراقبة فردية
مواد األخرى متابعة األخطاء اإلمالئية اّلتي يقع فيها المتعّلمون يفترض بمعّلمي ال -

وتصحيحها فالمتعّلم الّضعيف في القراءة أو الكتابة أو اإلمالء ال يستطيع أن يقرأ 
المسألة الّرياضية استعدادا لحّلها وبالّتالي ال يفهمها، لذلك ليس  ريبا أن نجد 

يع المواد الّدراسية اّلتي تحتاج إلى كتابة المتعّلم الضعيف في اإلمالء ضعيفا في جم
  .وقراءة

شعار أولياء األمور بأهّمية متابعة األبناء، وذلك  - ضرورة ربط المدرسة بالبيت وا 
من خالل توجيه الّرسائل المستمّرة اّلتي تُبين تقّدم المتعّلم ومستويات ضعفه، 

مور وعرض بعض المشاكل باإلضافة إلى إقامة دورات تدريسّية ت قيفية ألولياء األ
الّتربوية عليهم من خالل هذه الّدورات، وتخصيص برامج تربوية عن طريق اإلذاعة 
المرئّية تحّث األولياء على المتابعة الّدراسية ألبنائهم وأخرى تعليمية تساعد المتعّلم، 

 (9445.زكرياء،ض).على تعّلم قواعد الكتابة الّصحيحة
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 :خاتمة
طأ ومكانته البيدا وجية، وبعد التعّرف إلى األسباب المؤّدية بعد عرضنا لمفهوم الخ

إلى الوقوع في الخطأ اإلمالئي واقتراح طرق العالج المناسبة، توّصلنا إلى جملة من 
 :الّنقاط يمكن أن نوجزها في اآلتي

فهناك اختالف بينهما، ذلك أّن  -كما يعتقد الك يرون-إّن الخطأ ليس هو الغلط  -
 .لصواب خالفه، أما الغلط فهو وضع الشيء في  ير موضعهالخطأ ما كان ا

تطّورت الّنظرة إلى الخطأ بتطّور الّنماذج البيدا وجية، حيث انتقل من الّنظرة  -
الّسلبية التي يترّتب عنها العقاب إلى اعتباره منطلق للتعّلم، وعليه فقد أصبح للخطأ 

 .أهّمية كبيرة  ومكانة داخل الممارسة التعليمية
الخطأ اإلمالئي ما هو إاّل فشل مترجم لقصور المتعّلمين عن الكتابة إن  -

 .الّصحيحة وفق قواعدها المتعارف عليها
تفّشي ظاهرة األخطاء اإلمالئية بين المتعّلمين في كل المراحل الّتعليمية، إذ ال  -

 .يكاد يخلو منها أي نتاج كتابي لهؤالء المتعّلمين
وقوع في الخطأ اإلمالئي، وفي المقابل فإّن هناك تعّددت األسباب المؤّدية إلى ال -

 .بعض الّطرق العالجية المقترحة واّلتي يمكن أن تقّلل من الوقوع فيها
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 (.د ط)،(د ت)للنشر والتوزيع، القاهرة، 

تعليم الّلغة العربية بين الّنظرية والّتطبيق،الدار المصرية : حسن شّحاتة -50
 .1001، 1اللبنانية ،ط

32- Jean Pierre cuq, (dir), Dictionnaire de didactique du 

Français longue étrangère seconde. 
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