Available online:
http://journal.imla.or.id/index.php/arabi
Arabi : Journal of Arabic Studies, 2 (1), 2017, 93-104
DOI: http://dx.doi.org/10.24865/ajas.v2i1.27

تدريس إلامالء بالعربية للناطقين بغيرها مشكالته وحلىله
Fatkhul Ulum, Enung Mariah
Universitas Negeri Makassar
E-mail : fath.mksar@gmail.com
Abstract
Non-Arabic speakers find some problems during their Arabic learning, including
spelling. The study limited these problems to the following matters: definition,
dictation rules, and the accompanying difficulties. This study is a simple attempt to
examine the solutions to these difficulties to improve the level of students' absorption
of dictation. This study also addresses the causes of spelling errors. These errors may
be attributed to the student, or to the teacher, or to the characteristics of the language
itself. In light of these reasons, this study attempts to identify some methods to correct
them. The researcher recommends not to adhere to one method on a continuous basis,
but rather to combine the different methods, as the teacher deems appropriate, and
achieve the purpose of the spelling subject.
Keywords: Arabic language teaching, spelling, non-Arabic speaker
Abstrak
Penutur non-Arab sering kali menghadapi kesulitan ketika belajar bahasa Arab,
termasuk dalam mengeja. Penelitian ini membatasi kajian pada: definisi, aturan dalam
mendikte, dan menghadapi kesulitan dalam mengeja. Penelitian ini adalah suatu
percobaan sederhana untuk mengkaji solusi dari kesulitan yang dihadapi untuk
meningkatkan tingkat serapan siswa terhadap pendiktean. Penelitian ini juga
membahas penyebab dari kesalahan pengejaan. Kesalahan ini dapat disebabkan oleh
siswa, guru, maupun karakteristik bahasa itu sendiri. Berdasarkan alasan ini, penelitian
ini mencoba untuk mencari metode untuk membenarkan kesalahan mereka. Peneliti
menganjurkan agar tidak menerapkan satu metode saja, melainkan menggabungkan
beberapa metode, seperti yang guru anggap tepat dan mencapai tujuan dari pelajaran
mengeja.
Kata Kunci: pengajaran bahasa Arab, mengeja, penutur non-Arab
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مقدمة

اللغة العربية لغة كردية كرمها الباري جل وعال بقرآنو الكرمي حيث يقوؿ (( إِنَّا َج َع ْلنَاهُ قػُ ْرآناً َعَربِيّاً لَ َعلَّ ُك ْم تَػ ْع ِقلُو َف))
(الزخرؼ .)ٖ :واللغة العربية ىي لغة الفصاحة والبياف ،إذا عملنا على فهمها وإتقاهنا وإجادهتا زادتنا علما وفهما لديننا
القومي ومعرفة بتارخينا اجمليد ودراسة بًتاثنا األديب العتيد .ومن األمور اليت حتفظ اللغة العربية رلدىا وقوهتا واستمراريتها ىي
احملافظة عليها عن طريق إتقاف كتابتها بالطريقة السليمة السهلة ادليسرة اليت تأخذ بطالب العربية قدما ضلو الكتابة ادلتقنة
اخلالية من األخطاء (أتنا آخرياين.)ٔٗٓ :ٕٓٔٙ ،
واإلمالء يكسب الطالب ادلهارة يف الكتابة الصحيحة ،ويف رسم حروفها بالشكل الصحيح واليت تساعد يف
تسجيل ما يدور يف فكر الكاتب من خواطر ومشاعر ،كما تعينو يف القراءة السريعة جلميع ادلواضيع الدراسية.
وادلهارة اإلمالئية تساعد يف فهم ما ىو مكتوب ،فهي تساعد يف الوقوؼ على أفكار غَته ،وحتسُت العالقات
االجتماعية ،وهبا تنمو اخلربات وتتوسع اآلفاؽ ادلعرفية.
قلما ،واإلمالء ىو حتويل األصوات ادلسموعة إىل حروؼ
ال خيفى أف تصحيح اإلمالء ضرورة لكل من ديسك ً

ت قواعد الكتابة ،فيجب أف تُوضع ىذه احلروؼ يف مواضعها الصحيحة،
ضبَطَ ْ
مكتوبة ،وذلك وفق األصوؿ الفنية اليت َ
وذلك الستقامة اللفظ وظهور ادلعٌت ادلراد ،فيلزـ التدرب على الكتابة الصحيحة حىت تصبح عادة وسجية تستطيع من
خالذلا اإلفصاح عن احلاجات واآلرائ وادلشاعر بطريقة صحيحة .وكم من خطأ إمالئي تسبب يف ٍ
لبس ومشكالت أو
هتكم وسخرية.
ويقع كثَت من متعلمي اللغة العربية يف ىذه األخطاء اإلمالئية خاصة طالب غَت الناطقُت بالعربية ،وتعود ىذه
األخطاء إىل أمور عدة ،بعضها ترجع إىل طالب نفسو ،أوإىل ادلعلم ،أو إىل خصائص اللغة ذاهتا ،وإمهاؿ ىذه األخطاء
عند ادلتعلمُت وعدـ احملاولة يف معاجلتها من اخلطورة اليت هتدد صلاح متعلمي اللغة العربية
يقوؿ الدكتور خالد احلايف رئيس قسم اللغة العربية وآداهبا بكلية اآلداب يف جامعة ادللك سعود" :إف عدـ استشعار
أمهية تعلم اإلمالء الصحيح من أسباب استمرار الناس يف اخلطأ ،وأ ّف األجياؿ تتوارث األخطاء يف كتابة بعض الكلمات
دوف تصويبها ،فيصبح اخلطأ بالتقادـ صواباً عندىم ،مشدداً على ضرورة الرجوع إىل ادلختصُت من أرباب اللغة ،والقراءة
للكتاّب واألدباء ادلربزين؛ أل ّف أسلوهبم وطريقتهم يف الكتابة ستنطبع على كتابة من يداوـ على القراءة ذلم ،واقتناء الكتب
ادليسرة يف اإلمالء ،خاصةً اليت تُعٌت بالكلمات ادلعاصرة اليت تشيع على األلسنة ويف الكتابات اليومية.
وجاء ىذا البحث زلاولة بسيط ة يف معاجلة ىذه األخطاء واقًتاح بعض أساليب تصحيح اإلمالء لتقليل ادلشكالت
اليت يواجهها الطالب يف تعلم اإلمالء.
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مفهوم اإلمالء
اإلمالء ىو الرسم الصحيح للكلمات ،والكتابة الصحيحة ،تكتب بالتدريب وادلراس ادلنظم ،ورؤية الكلمات
الصحيحة ،واالنتباه إىل صورىا ومالحظة حروفها مالحظة دقيقة ،واستخداـ أكثر من حاسة يف تعليم اإلمالء ،لتنطبع
صور الكلمات يف الذىن ويصبح عند الطالب مهارة يف كتابة الكلمات بالشكل الصحيح (الشافعي.)ٔٚ :ٜٜٜٔ ،
وعرفو الدكتور نايف معروؼ بأنو حتويل األصوات ادلسموعة ادلفهومو إىل رموز مكتوبة احلروؼ على أف توضع
ىذه احلروؼ يف مواضعها الصحيحة من الكلمة ،وذلك الستقامة اللفظ وظهور ادلعٌت ادلراد .وقد تكوف ىذه األصوات
مساويا للرموز فيكوف لكل صوت رمزه ،كما قد تكوف بعض ىذه احلروؼ غَت مصوتة ،وىناؾ يقع االلتباس عند ادلملى
عليو ،فيقع يف اخلطأ (معروؼ.)ٚ :ٜٜٔٔ ،
أهمية اإلمالء
إف اإلمالء فرع من فروع اللغة العربية ،ولو منزلة كبَتة بينها ،فهو من األسس اذلامة من األسس الكتايب ،وىو
يعترب مقياسا دقيقا لقياس ادلستوى الذي وصل غليو ادلتعلم واخلطأ اإلمالئي يسيء للكتابة ،ويعوؽ فهم ادلعٌت ويدعو إىل
احتقار الكاتب وازدرائو .ويكسب اإلمالء الدارسُت ادلهارة يف الكتابة الصحيحة ويف رسم حروفها بالشكل الصحيح
واليت تساعد يف تسجيل ما يدور يف فكر الكاتب من خواطر ومشاعر ،كما تعينو يف القراءة السريعة جلميع ادلواضع
السريعة.
كما أهنا تساعد يف فهم ما ىو مكتوب ،وتساعد يف الوقوؼ على أفكار غَته ،وحتسُت العالقات االجتماعية،
وهبا تنمو اخلربات وتتوسع اآلفاؽ ادلعرفية (الروساف.)ٚ :ٜٔٛٛ ،
وإذا كانت قواعد النحو والصرؼ وسيلة لصحة الكتابة من الناحية اإلعرابية والشتقاقية فإف اإلمالء وسيلة ذلا
من حيث الصور اخلطية.
واإلمالء بعد مهم من أبعاد التدريب على الكتابة وىو يدرب الدارسُت على كتابة الكلمات بالطريقة اليت اتفق
عليها أىل اللغة وإال لتعذرت ترمجتها إىل معانيها ،ولذا يتطلب نوعا من ادلهارة يف اإلصغاء إىل ادلضموف وسلارج احلروؼ
ومعرفة ادلسار اللغوي الذي اختاره أسالفو.
واإلمالء بعد فهمو وإتقانو وسيلة شلتازة لسالمة التعبَت واإلفهاـ ،ويثَت اإلمالء الصحيح ألي نص يؤدي إىل
فهمو دتاما ،وألف كثرة األخطاء تشارؾ يف غموض ادلعٌت ،ولكي نستطي الكتابة بال أخطاء يتطلب منا حتريك رلموعة
متعددة ومركبة من ادلعارؼ واحلكم على ادلواقف ،واكتشاؼ القاعدة اليت جيب تطبيقها وإظهار الكفاءة يف التطبيق
السليم ،كما أنو يعود الدارسُت على دتعن ودقة ادلالحظة ،ويريب عنده قوة احلكم والذعاف للحق ويعوده على الصرب
والنظاـ والنظافة وسرعة النقد والسيطرة يف الفهم والتطبيق السريع للحفظ القواعد ادلختلفة ادلفروضة.
وتتجلى أمهية اإلمالء يف أف وقوع اخلطأ فيو يسبب حتريف ادلعٌت وعدـ وضوح الفكرة ،ومن مث تعترب الكتابة
السليمة إمالئيا عملية مهمة يف تعليم العربية للناطقُت بغَتىا على اعتبار على أهنا عنصر أساسي من عناصر الثقافة
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وضرورة اجتماعية لنقل األفكار والتعبَت عنها والوقوؼ على أفكار الغَت واإلدلاـ هبا ،كما أف اخلطأ اإلمالئي حيوؿ دوف
فهم ادلادة ادلكتوبة فهما صائبا (شحاتة.)ٔٓ-ٛ :ٜٔٛٗ ،
أهداف تدريس اإلمالء
األهداف العامة

من البديهي أف حيدد اإلنساف عند شروعو يف العمل األىداؼ الالزمة اليت تساعده على الوصوؿ ألفضل الطرؽ،
وأصلح الوسائل الكفيلة بتحقيق العمل وإصلازه يف يسر وسهولة .ومن أىداؼ مادة اإلمالء اآليت:
صحيحا مطاب ًقا دلا اتفق عليو أىل اللغة من أصوؿ فنية
ٔ .تدريب التالميذ على رسم احلروؼ والكلمات رمسًا
ً
حتكم ضبط الكتابة.
ٕ .تذليل الصعوبات اإلمالئية اليت حتتاج إىل مزيد من العناية ،كرسم الكلمات ادلهموزة ،أو ادلختومة باأللف ،أو
الكلمات اليت تتضمن بعض حروفها أصواتًا قريبة من أصوات حروؼ أخرى ،وغَتىا من مشكالت الكتابة
اإلمالئية ،واليت سنذكر أمهها يف موضعو.
ٖ .اإلسهاـ الكبَت يف تزويد التالميذ بادلعلومات مستوى حتصيلهم العلمي ،ومضاعفة رصيدىم الثقايف مبا تتضمنو
الالزمة لرفع القطع ادلختارة من ألواف اخلربة ،ومن فنوف الثقافة وادلعرفة.
ٗ .تدريب التالميذ على حتسُت اخلط ،شلا يساعدىم على جتويده ،والتمكن من قراءة ادلفردات والًتاكيب اللغوية،
صحيحا.
فهما
ً
وفهم معانيها ً
٘ .يتكفل درس اإلمالء بًتبية العُت عن طريق ادلالحظة ،واحملاكاة من خالؿ اإلمالء ادلنقوؿ ،وتربية األذف بتعويد
التالميذ حسن االستماع ،وجودة اإلنصات ،ودتييز األصوات ادلتقاربة لبعض احلروؼ ،وتربية اليد بالتمرين
لعضالهتا على إمساؾ القلم ،وضبط األصابع ،وتنظيم حركتها.
كثَتا من األىداؼ األخالقية ،واللغوية ادلتمثلة يف تعويد التالميذ على النظاـ ،واحلرص على
 .ٙأضف إىل ما سبق ً
توفَت مظاىر اجلماؿ يف الكتابة ،شلا ينمي الذوؽ الفٍت عندىم (زياد ،د.ت.)ٗ ،.
 .ٚتدريبهم على االتصاؿ بغَتىم من الناس ،وذلك عن طريق الكتابة الصحيحة السليمة والواضحة.
 .ٛتنمية القدرة على كتابة الكلمات ادلسموعة كتابة صحيحة بسرعة وإتقاف (الضبعات.)ٔ٘ٔ :ٕٓٓٚ ،
األهداف الخاصة ( السلوكية )
للتوصل إىل حتقيق األىداؼ العامة البد من العمل على حتقيق األىداؼ السلوكية اليت يسعى ادلعلم إلحداثها عند
التالميذ بعد التوضيح والشرح وادلناقشة ،وتكوف األىداؼ السلوكية عادة نوعا من األداء يقوـ بو التلميذ ويبُت إىل أي
مدى حقق ادلعلم أىدافو ،وتسمى ىذه األىداؼ (العائد من األداء الًتبوي) ،وتشتق األىداؼ السلوكية من موضوعات
الدرس واليت بدورىا تشتق من األىداؼ العامة ،والبيئة ،ومنو التلميذ ،وادلصطلحات احلديثة (العلمية ،والثقافة)...

(ضبعات.)ٕٔ٘-ٔ٘ٔ :ٕٓٓٚ ،
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فمثال ،موضوع (الالـ الشمسية والالـ القمرية) فتكوف األىداؼ السلوكية كما يلي:
ٔ .أف دييز التلميذ بُت الالـ الشمسية والالـ القمرية
ٕ .أف يكتب التلميذ عدة كلمات حتتوي على الالـ الشمسية
ٖ .أف يقرأ التلميذ ىذه كلمات قراءة صحيحة مبينا أسباب تسميتها بالالـ الشمسية.
ٗ.
٘.
.ٙ
.ٚ

أف يذكر التلميذ القاعدة الصحيحة اليت حتكم كتابة الالـ الشمسية.
أف يكتب التلميذ على الكلمات اليت حتتوي على الال ـ القمرية.
أف يقرأ التلميذ على الكلمات اليت حتتوي على الالـ القمرية.
أف يقرأ التلميذ ىذه الكلمات قراءة صحيحة مبينا أسباب تسميتها بالالـ القمرية.

 .ٛأف يذكر التلميذ القاعدة الصحيحة اليت حتكم كتابة الالـ القمرية.
ويستطيع ادلعلم أف يصوغ أىدافا سلوكية من ىذا ادلقرر على النحو السابق.
العالقة بين اإلمالء ومهارات لغوية أخرى

اللغة العربية أداة التعبَت للناطقُت هبا من كل لوف من ألواف الثقافات والعلوـ وادلعارؼ ،وىي وسيلة التحدث
والكتابة ،وهبا تنقل األفكار واخلواطر ،لذلك ينبغي أف ندرؾ أهنا وحدة واحدة متكاملة وال ديكن ألي فرع من فروعها

منفردا بدور فاعل يف إكساب ادلتعلم اللغة اليت جتمع يف معناىا كل ما تؤديو ىذه الفروع رلتمعة من معاف ،لذلك
القياـ ً
فإنو من الضرورة مبكاف أف تنهض بشىت أفرعها كي تصل إىل ادلتلقي كما ينبغي ،ومن التصور السابق البد أف نتخذ من
مادة اإلمالء وسيلة أللواف متعددة من النشاط اللغوي ،والتدريب على كثَت من ادلهارات ،والعادات احلسنة يف الكتابة
والتنظيم ،فثمة بعض النواحي اليت ال ديكن فصلها عن درس اإلمالء منها  :ػ
ٔ .تعد قطعة اإلمالء ػ إذا أحسن اختيارىا -مادة صاحلة لتدريب التالميذ على التعبَت اجليد بوساطة طرح األسئلة
والتلخيص ،ومناقشة ما حتويو من أفكار ومعلومات.
ٕ .تتطلب بعض أنواع اإلمالء القراءة قبل البدء يف الكتابة وذلك كاإلمالء ادلنقوؿ وادلنظور ،ومن خالؿ قراءة
كثَتا من ادلهارات القرائية ،ناىيك عن تعويدىم القراءة الصحيحة من نطق
التالميذ للقطعة فإهنم يكتسبوف ً
دلخارج احلروؼ ،وضبط الكلمات بالشكل.
ٖ .إف قطعة اإلمالء اجليدة ادلنتقاة بعناية ،تكوف وسيلة نافعة ورلدية لتزويد التالميذ بألواف من الثقافات وجتديد
ادلعلومات .
ٗ .يتعود التال ميذ من خالؿ درس اإلمالء على جتويد اخلط يف أي عمل كتايب ،أضف إىل ذلك إكساهبم مجلة من
العادات وادلهارات األخرى :كتعويدىم حسن اإلصغاء واالنتباه ،والنظافة وتنظيم الكتابة ،واستعماؿ عالمات
الًتقيم ،وترؾ اذلوامش عند بدء الكتابة ،وتقسيم الكالـ إىل فقرات (زياد ،د.ت.)ٖ-ٕ ،.
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وقد أشار األستاذ سليم سالمة الروساف إىل منزلة اإلمالء بُت فروع اللغة العربية ,حيث قاؿ ( :ليس اإلمالء
مادة منفصلة يف حد ذاهتا ,بل ىي فرع من فروع اللغة العربية ولو مكانة ىامة بُت ىذه الفروع الرتباطو الوثيق هبا ،فهو
وسيلة للتعبَت الكتايب ,والصورة ادلكتوبة ركز يدؿ على ادلعاين ،فاخلطأ يف رسم اإلمالئي يسبب صعوبة يف قراءة ادلكتوب،
ويعيق فهم معانيو ،وقطعة اإلمالء تكوف صاحلة للقراءة والتعبَت الشفوي ,وتفهم ما يف القطعة من ادلعاين واألفكار
والكتابة الصحيحة وسيلة لتجويد اخلط وتدريب على استعماؿ عالمات الًتقيم ) (الروساف.)ٛ :ٜٔٛٗ ،
بعض المشكالت التي تعترض اإلمالء
حصر الًتبويوف وادلمارسوف للعمل التعليمي من خالؿ التطبيق الفعلي لدرس اإلمالء ادلشكالت اليت تصادؼ
التالميذ ،وبعض ادلتعلمُت يف اآليت:
الشكل أو الضبط
ئيسا من مصادر
يقصد بو وضع احلركات ( الضمة ػ الفتحة ػ الكسرة ػ السكوف ) على احلروؼ ،شلا يشكل
ً
مصدرا ر ً
صحيحا ،ولكن ال يكوف بوسعو أف يضع ما
الصعوبة عند الكتابة اإلمالئية .فالتلميذ قد يكوف مبقدوره رسم الكلمة رمسا
ً
كثَتا من الكلمات خيتلف نطقها باختالؼ ما على حروفها من حركات،
حتتاجو ىذه احلروؼ من حركات ،والسيما أف ً
شلا يؤدي إىل إخفاؽ كثَت من التالميذ يف ضبط احلروؼ ،ووقوعهم يف اخلطأ ،وعلى سبيل ادلثاؿ إذا ما طُلب من التلميذ
أف يكتب كلمة "فَػ َع َل" مع ضبط حروفها بالشكل ،فإنو حيار يف كتابتها ىي :فَػ َع َل ،أو فَعِل ،أو فَػعُل ،أو فُعِل ،أو فَػ ْعل
إىل غَت ذلك.
قواعد اإلمالء وما يصاحبها من صعوبات في اآلتي:
الفرق بين رسم الحرف وصوته:
َّ
كثَتا من مفردات اللغة اشتملت على أحرؼ ال ينطق هبا كما يف بعض الكلمات ،ومنها على سبيل ادلثاؿ:
إف ً

(عمرو ،أولئك ،مائة ،قالوا) .فالواو يف عمرو وأولئك ،واأللف يف مائة ،واأللف الفارقة يف قالوا ،حروؼ زائدة تكتب وال
تنطق ،شلا يوقع التالميذ ،وادلبتدئُت يف اخلطأ عند كتابة تلك الكلمات ونظائرىا .وكاف من األفضل أف تتم ادلطابقة بُت
كتابة احلرؼ ونطقو؛ لتيسَت الكتابة ،وتفادى الوقوع يف اخلطأ ،ناىيك عن توفَت اجلهد والوقت.
ارتباط قواعد اإلمالء بالنحو والصرف:
ل قد أدى ربط كثَت من القواعد اإلمالئية بقواعد النحو والصرؼ ،إىل خلق عقبة من العقبات اليت تواجو التالميذ
عند كتابة اإلمالء ،إذ يتطلب ذلك أف يعرفوا ػ قبل الكتابة ػ األصل االشتقاقي للكلمة وموقعها اإلعرايب ،ونوع احلرؼ
الذي يكتبونو .وتتضح ىذه الصعوبة يف كتابة األ لف اللينة ادلتطرفة وفيما جيب وصلو بعد إدغاـ أو حذؼ أحد أحرفو،
أو ما جيب وصلو من غَت حذؼ ،وما جيب فصلو إىل غَت ذلك.
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تعقيد قواعد اإلمالء وكثرة استثناءاتها ،واالختالف في تطبيقها:
إف تشعب القواعد اإلمالئية وتعقدىا وكثرة استثناءاهتا واالختالؼ يف تطبيقها ،يؤدي إىل حَتة التالميذ عند
الكتابة ،شلا يشكل عقبة ليس من اليسَت جتاوزىا ،وليت األمر يقف عند ىذا احلد ،إذ إف الكبار ال يأمنوف الوقوع يف
اخلطأ اإلمالئي فما بالنا بالناشئة وادلبتدئُت؟ فلو طلب من التلميذ أف يكتب ػ على سبيل ادلثاؿ ػ كلمة "يقرؤوف" لوجدناه
حيار يف كت ابتها ،بل إف ادلتعلمُت خيتلفوف يف رمسها ،فمنهم من يكتبها هبمزة متوسطة على الواو حسب القاعدة "
يقرؤوف" ،ومنهم من يكتبها هبمزة على األلف وىو الشائع ،باعتبار أف اذلمزة شبو متوسطة "يقرأوف" والبعض يكتب
مهزهتا مفردة على السطر كما يف الرسم القرآين ،وحجتهم يف ذلك كراىة تواىل حرفُت من جنس واحد يف الكلمة،
فيكتبها "يقرءوف" بعد حذؼ الواو األوىل وتعذر وصل ما بعد اذلمزة مبا قبلها ،ومثلها كلمة "مسؤوؿ" ،إذ ينبغي أف ترسم
مهزهتا على الواو حسب القاعدة ،ألهنا مضمومة ،وما قبلها ساكن ،والضم أقوى من السكوف كما سيمر معنا ،فًتسم
ىك ذا "مسؤوؿ" ،ولكن كما أشرت سابقا يكره توايل حرفُت من جنس واحد يف الكلمة ،لذلك حذفوا الواو ووصلوا ما
بعد اذلمزة مبا قبلها فكتبت على نربة ،على النحو اآليت" :مسئوؿ".
اختالف صورة الحرف باختالف موضعه من الكلمة

تعددت صور بعض احلروؼ يف الكلمة ،شلا أدى إىل إشاعة اخلطأ عند التالميذ ،فبعض احلروؼ تبقى على صورة
واحدة عند الكتابة كالداؿ ،والراء ،والزاي ،وغَتىا ،وبعضها لو أكثر من صورة كالباء ،والتاء ،والثاء ،واجليم ،واحلاء،

والكاؼ ،وادليم ،وغَتىا .وما ذكرت ما ىو إالّ على سبيل ادلثاؿ.
التعلم ،كما يوقعو يف اضطراب نفسي ،ألف التلميذ يربط مجلة من األشياء بعضها ببعض ،كصورة ادلدرؾ والشيء
تعقيدا.
الذي يدؿ عليو ،والرمز ادلكتوب ،فإذا جعلنا للحرؼ الواحد عدة صور زدنا العملية ً
استخدام الصوائت القصار

لقد أوقع عدـ استخداـ احلروؼ اليت دتثل الصوائت القصار التالميذ يف صعوبة التمييز بُت قصار احلركات وطواذلا،
وأدخلهم يف باب اللبس ،فرمسوا الصائت :حركة احلرؼ ،ويقابلو الصامت وىو :احلرؼ ،فالضمة حركة الواو ،والفتحة
حركة األلف ،والكسرة حركة الياء.
الصوائت القصار حروفًا ،فإذا طلبت من التالميذ كتابة بعض الكلمات ادلضمومة اآلخر فإهنم يكتبوهنا بوضع واو
ينبع ،يكتبها التالميذ ينبعوا ،ولوُ يكتبوهنا ذلو ،وىكذا .وكذلك الكلمات ادلنونة ،فإذا ما طُلب من
يف آخرىا مثلُ :
بعضهم كتابة كلمة منونة مثل ( :زلم ٌد أو زلمدا أو ٍ
زلمد ) ،فأهنم يكتبوىا بنوف يف آخرىا ىكذا " :زلمدف " .ويرجع
ً
السبب يف ذلك لعدـ قدرة التلميذ على التمييز بُت قصار الصوائت "احلركات" واحلروؼ اليت أخذت منها.

اإلعراب:

كما أف مواقع الكلمات من اإلعراب يزيد من صعوبة الكتابة ،فالكلمة ادلعربة يتغَت شكل آخرىا بتغَت موقعها
اإلعرايب ،سواء أكانت امسًا أـ فعالً ،وتكوف عالمات اإلعراب تارة باحلركة ،وتارة باحلروؼ ،وثالثة باإلثبات ،وتكوف

أحيانًا حبذؼ احلرؼ األخَت من الفعل ،وقد يلحق احلذؼ وسط الكلمة ،يف حُت أف عالمة جزمها تكوف السكوف كما
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يف :مل يكن ،وال تقل ،وقد حيذؼ احلرؼ الساكن ختفيفا ،مثل :مل يك ،وغَتىا من القواعد اإلعرابية األخرى اليت تقف
عقبة أماـ التلميذ عند الكتابة (زياد ،د.ت.)ٚ-٘ ،.
االختالف في قواعد اإلمالء:

كثر اختالؼ العلماء يف قواعد اإلمالء وتعددت القواعد وصعب رمسها واختلفت الكتابة بُت األفراد وبُت الشعوب

العربية ،فاذلمزة ادلتوسطة يف كلمة "يقرؤوف" ترسم على ثالثة أوجو :يقرأوف ،يقرءوف ،يقرؤوف ،وكلها رسم صائب
(رمضاف.)ٖٚ :ٜٕٔٛ ،
أسباب األخطاء اإلمالئية و كيفية تصحيحها

ترجع أسباب اخلطأ اإلمالئي إىل عدة عوامل رلتمعة ألهنا متداخلة ومتشابكة وال يصح فصلها عن بعضها
البعض ،إذ إف العالقة بينها وثيقة الصلة ،وال ينبغي أف نلقى بالتبعة على عنصر من ىذه العناصر دوف غَته ،وأمهها:
ٔ .ما يعود إىل التلميذ نفسو ،وما يرتبط بو من ضعف ادلستوى ،وقلة ادلواظبة على ادلراف اإلمالئي ،أو ضحالة ذكائو
أو شرود فكره ،أو إمهالو وعدـ مباالتو وتقديره للمسؤولية ،أو عدـ إرىاؼ مسعو عندما ديلى عليو ادلعلم القطعة
ادلختارة ،أو نتيجة لًتدده وخوفو وارتباكو ،وقد يكوف ضعيف البصر أو السمع ،أو بطيء الكتابة شلا يفوت عليو
فرص كتابة بعض الكلمات ،أضف إىل ما سبق عدـ االتساؽ احلركي ،والعيوب ادلماثلة يف النطق والكالـ،
وعدـ االستقرار االنفعايل كما يؤكد ذلك علماء النفس والًتبويوف.
ٕ .ما يعود إىل خصائص اللغة ذاهتا شلثلة يف قطعة اإلمالء ،فأحيانا تكوف القطعة ادلختارة للتطبيق على القاعدة
اإلمالئية أعلى من مستوى التالميذ فكرة وأسلوبا ،أو تكثر فيها الكلمات الصعبة يف شكلها ،وقواعدىا
اإلمالئية ،واختالؼ صور احلرؼ باختالؼ موضعو من الكلمة ،أو نتيجة اإلعجاـ " النقط " أو فصل احلروؼ
ووصلها ،وما إىل ذلك.
ٖ .ما يعود إىل ادلعلم ،فقد يكوف سريع النطق ،أو خافت الصوت ،أو غَت معٍت باتباع األساليب الفردية يف
النهوض بالضعفاء أو ادلبطئُت ،أو ال دييز عند نطقو للحروؼ بُت بعضها البعض ،وخاصة احلروؼ ادلتقاربة
األصوات وادلخارج وقد يكوف ادلعلم ضعي ًفا يف إعداده اللغوي غَت متمكن من مادتو العلمية ،أو ال يتبع أسلوبًا
جيدا يف تدريسو ،أضف إىل أف مدرسي ادلواد األخرى قد ال يلقوف باالً إىل أخطاء التالميذ ،وإرشادىم إىل
ً
الصواب (زياد ،د.ت.)ٛ-ٚ ،.
وزاد الدكتور زلسن على عطية ىذه األسباب ،منها:
ٗ .طريقة التدريس

 إف بعض الدروس اإلمالئية حباجة إىل اذلدوء ،وادلعروؼ إف درس اإلمالء يعتمد على أصوات احلروؼ،
وحيثما سادت الضوضاء ،ضعفت القدرة على التمييز بُت أصوات تلك احلروؼ.

 بعض ادلدرسُت ال يهتموف بالتقدمي للدرس ،وإثارة الطلبة ،وإشعارىم باحلاجة إليو.
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 عدـ عرض القواعد اإلمالئية بأسلوب سهل واضح.
 وقلة استخداـ الوسائل التعليمية يف درس اإلمالء.
٘ .طريقة التصحيح

 قد ال يضع ادلدرس درجة على القطعة اإلمالئية
 قد ال يؤشر ادلدرس على مجيع األخطاء اإلمالئية
 قد ال ينبو ادلدرس الطلبة على أخطائهم
 عدـ معاجلة الكلمات الصعبة التيت شاع اخلطأ يف كتابتها

 عدـ مجع الشائع من األخطاء اإلمالئية والتحدث عنو ومعاجلتو
 .ٙأسباب أخرى
 عدـ اىتماـ مدرسي ادلواد األخرى باألخطاء اإلمالئية لدي الطلبة

 عدـ زلاسبة مدرسي ادلواد األخرى الطلبة الذين يرتكبوف األخطاء اإلمالئية يف الكتابة
 ميل الكثَت من ادلدرسُت إىل استخداـ األسئلة ادلوضوعية القصَتة ،وإمهاؿ ادلقالية شلا يؤدي إىل شعور الطلبة
بعد احلاجة إىل اىل معرفة الكتابة

 استغالؿ درس اإلمالء من بعض ادلدرسُت لتدريس فروع أخرى (عطية.)ٔ٘ٗ-ٕٔ٘ :ٕٓٓٚ ،
أساليب تصحيح اإلمالء
يف ضوء األسباب اليت مر ذكرىا ديكن حتديد بعض األساليب لتصحيح اإلمالء ،وأف ال يلتزـ ادلعلم بأسلوب
واحد بصفة مستمرة ،وإمنا ينبغي ادلزاوجة بُت األساليب ادلختلفة ،حسب ما يراه ادلعلم مناسبًا ،وحيقق الغرض من درس
اإلمالء.
أىم ىذه األساليب أف يعرض ادلعلم على التالميذ أمنوذجا للقطعة مكتوبا على سبورة إضافية كاف قد حجبها أثناء
اضعا خطًا حتت الكلمة اخلطأ
الكتابة ،مث يطالبهم بتبادؿ الكراسات ،ويصحح كل منهم األخطاء اليت وقع فيها زميلو ،و ً
أمنوذجا للصواب.
بالقلم الرصاص ،متخذا من القطعة ادلدونة على السبورة
ً
من مزايا ىذه الطريقة :وال خيفى علينا جدوى ىذه الطريقة ،إذا تعود التالميذ دقة ادلالحظة ،والثقة بالنفس،
والصدؽ ،واألمانة ،وتقدير ادلسؤولية ،والشجاعة .وعند أداء التصويب يدركوف صورة اخلطأ ،ويالحظوف الفرؽ بينو وبُت
الصواب ،كما أف اعتمادىم على النفس يرسخ يف أذىاهنم صواب الكلمات ،ألهنم سعوا إىل معرفتها بفكر واع ،ويقظة
وانتباه .من مآخذ ىذه الطريقة :أف يغفل التلميذ عن بعض األخطاء وأف يتحامل على زمالئو بدافع ادلنافسة فيخطئ
الصواب.
أيضا ،أف جيمع ادلعلم الكراسات بعد االنتهاء من اإلمالء ،ويشغل بقية احلصة مبا يفيد
من الطرؽ ادلعموؿ هبا ً
اضعا خطًا بالقلم األمحر حتت اخلطأ ،وال يكتب الصواب
التالميذ ،مث حيمل كراساتو خارج الفصل ،وينفرد بتصحيحها ،و ً
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فوقو ،ويف بداية احلصة اجلدي دة " التالية " يوزع الكراسات على تالميذه ،ويكلفهم بكتابة صواب ما وقعوا فيو من أخطاء
يف الصفحة ادلقابلة ،على أف يكرروه مرات عدة ،معتمدين يف التصويب على القطعة ادلدونة على السبورة.
من مزايا ىذه الطريقة:
ٔ) الدقة يف التصحيح.
ٕ) مشولية تصويب األخطاء.
ٖ) تقدير ادلستوى الفعلي للتالميذ.
ٗ) معرفة جوانب قصوره.
من مآخذ ىذه الطريقة:
ٔ) انفراد ادلعلم بالتصحيح ،وفيو تفويت لفرصة التعلم الفردي.
ٕ) عدـ توجيو التالميذ إىل معرفة اخلطأ وتصويبو.
ٖ) ال يعرؼ التلميذ سبب وقوعو يف اخلطأ يف حينو.
ٗ) طوؿ الفًتة الزمنية الفاصلة بُت خطأ التلميذ ومعرفتو الصواب ،شلا حيملو على نسياف ادلوضوع واخلطأ الذي وقع فيو.
٘) طوؿ الوقت الفاصل بُت حصيت اإلمالء الذي قد دييت يف نفوس التالميذ االىتماـ بالدرس ،وحيد من رغبتهم يف
التطلع إىل معرفة النتائج اليت حققها كل منهم ،لتكوف حافزا لو على درس جديد.
ومن طرؽ التصحيح :أف يكتب ادلعلم القطعة يف بطاقات ،حبيث تعد مسبقا ،وتفي بعدد التالميذ ،وما أف يفرغ من
إمالئها للمرة الثانية ،حىت يقوـ بتوزيع البطاقات عليهم ،مث يطلب منهم مطابقة ما كتبوا على ما ىو مدوف يف البطاقات،
فإذا ما وجد أحدىم خطأ خيالف رمسو رسم الكلمة ادلكتوبة يف البطاقة ،ووضع حتتو خطًا بالقلم الرصاص ،ويكتب فوقو
صوابو من واقع البطاقة ،مث يأيت دور ادلعلم يف التصحيح النهائي ،ليتأكد من عدـ وجود أخطاء أخرى غَت اليت رصدىا
التالميذ.
تصلح ىذه الطريقة للصفوؼ العليا من ادلرحلة االبتدائية ،وديكن االستغناء عن البطاقات يف الصف السادس،
وذلك بكت ابة ادلوضوع على السبورة بوساطة ادلعلم ،ويتخذ التالميذ منها مرجعا للتصحيح .وال شك يف أف ىذه الطريقة
تسهل على ادلعلم عملية التصحيح ،وتوفر لو اجلهد والوقت.
مآخذىا :عدـ دقة التلميذ يف التصحيح وإغفالو لبعض األخطاء اليت قد دتر عليو سهوا ،أو يظن أهنا صواب ،وىي
يف احلقيقة خطأ ،ولكنو ال ديلك القدرة الواعية على التمييز الدقيق بينهما.
مشَتا دلا وقع فيو من أخطاء ،موضحا لو
ومن ىذه الطرؽ أيضا أف يقوـ ادلعلم بتصحيح كراسة التلميذ أماموً ،
الصواب يف أقرب وقت،ويستحسن أف يكوف أثناء التصحيح ليسهل التمييز بينو وبُت اخلطأ من قبل التلميذ نفسو ،على
أف يشغل ادلعلم بقية التالميذ بعمل مفيد ،كالقراءة الصامتة أو حتسُت اخلط.
مآخذىا:
يؤخذ على ىذه الطريقة مع ما حتويو من فوائد اآليت :ػ
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ٔ) إتاحة الفرصة لبعض التالميذ باالنصراؼ عن العمل.
ٕ) إثارة الفوضى.
ٖ) اجلنوح إىل اللهو واللعب ،شلا يربك الفصل ،ويضيع ما تبقى من احلصة يف غَت ما ينفع التلميذ أو يفيده.
ٗ) كثرة عدد التالميذ يف الفصل ػ وىو ما يغلب دائما ػ حيوؿ دوف حتقيق ىذه الطريقة حلاجتها إىل مزيد من الوقت
(زياد ،د.ت.)ٔٚ-ٔ٘ ،.
وديكن القوؿ إف من أبرز األساليب الفعالة يف تصحيح اإلمالء ما يشارؾ فيو ادلعلم بالتوجيو وادلتابعة ،وما يقوـ
على أنشطة ادلتعلم ،ويثَت تفكَته بدعوتو إىل البحث عن الكلمات الصحيحة ،وتعرؼ أسباب اخلطأ ،وذلك بوضع اخلط
األمحر حتت اخلطأ دوف تصويبو ،إىل جانب ذلك تصحيح اجلماعي الذي ينبع من األخطاء الشائعة بُت التالميذ،
وتصحيحها أمامهم ،ومعٌت ىذا أف تصحيح اإلمالء ينبغي أف جيمع بُت الفردية واجلماعية ،وصاحب القرار يف ذلك ىو
ادلعلم ،ألنو أعرؼ الناس بتالميذه (عطا.)ٖٓ :ٜٜٜٔ ،
الخالصة

إف الكتابة الصحيحة عامل مهم فػي التعليم وعنصر أساسي من عناصر الثقافة ،ولذا كاف البد من عالج أي
مشكلة اليت تواجو الطالب عند تعلمهم اإلمالء .وبعد سرد ىذا ادلوضوع ،يوصي الباحث إىل معلمي اللغة العربية أف

حياوؿ تسهيل تدريس مادة اإلمالء ،وتبسيط القواعد ادلعقدة فيها كقواعد اذلمزة ادلتوسطة وادلتطرفة ،ومهزة الوصل والقطع،
والالـ الشمسية والالـ القمرية وغَتىا .وأف ال يلتزـ ادلعلم أسلوبا واحدا بصفة مستمرة ،وإمنا ينبغي ادلزاوجة بُت
األساليب ادلختلفة ،حسب ما يراه ادلعلم مناسبًا ،وحيقق الغرض من درس اإلمالء][.
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