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 الفصل الثاني 
 اإلطار النظري

 
 تحليل األخطاءالمبحث األول:  .أ

مناملعلومأنلكللغةمناللغاتقواعدحتكمالنظامالصويتوهناك
قوانني هناك أن كما  النحوي. للنظام قواعد هناك و الصريف للنظام قوانني

 هناك اللغوية القواعد جيانب و الثقايف. املستوى و الداليل قواننيللمستوى
للغاية. مهمة اللغة والقواعداالجتماعيةيفاستخدام أخرىعناالجتماعية.
ثقايف حرج يف يقعوا ال حىت األجنبية اللغات ملتعلمي تعليمها ينبغي ولذا
بأنه اللغوية نعرفاخلطأ أن ميكن سبق ما على بناء و اللغة. أهل يستهجنه

1االناطقونبتلكاللغة.خروجعلىقواعداستخداماللغةاليتارتضاه


 تعريف تحليل األخطاء .1
يرىعلماءاللغةيفأمريكاوأوروبا:أنعلماللغةالتطبيقيهو
يّدعونأنهذه و حتليلاألخطاء. نظرية وخاصة نتاجحضارهتماحلديثة،
النظريةظهرتوتأسستيفهنايةالستينياتوبدايةالسبعينياومنالقرن

 :العشرين. األصل الفرنسي األمريكي اللغوي العامل هو مؤسسها أن و
2(يفكتاباتهعنحتليلاألخطاء.Corderكوردر)

                                                           

الناطقنيباللغاتاألخرىحتليلاألخطاءاللغويةالتحريريةلدىطالبمعهداخلرطومالدويلللغةالغربيةعمرالصديقعبداهلل،7
.7(،م2000)معهداخلرطومالدويلللغةالعربية،  

2
Jassem, J, A. Study On Second Language Learners Of Arabic: An Error Analysis 

Approach (Kuala Lumpur: A, S, Noorden, 2000), 105. 
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للمفهوم الباحثون التعريفاتاليتقدمها من بعدد يليقائمة فيما
3اخلطأ:

اللسان،كوردرتعريف (أ الفرقبنيزلة أوضحكوردريفكتابة :
 اللسان فزلة واألخطاء، األخطاءLapes)واألغالط، معناها )

األغالط أما ذلك، شابه وما املتكلم، تردد من الناجتة
(Mistakesغريمناسب عنإتياناملتكلمبكالم فهيالناجتة )

(باملعىنالذييستعملهفهوذلكErrorللموقف،أمااألخطاء)
اليتخيالففيهااملتحدثأوالكاتبقواعدالنوعمناألخطاء

 (P:8, 64, Corderاللغة.)
سوء (ب أو للقواعد. خاطئ استعمال أي هو سريفرت: وتعرفه

اجلهلبالشواذ أو الصحيحة، القواعد )االستثناءات(استخدام
أو تتمثليفاحلذف، ينتجعنهظهورأخطاء مما منالقواعد.
االضافة،أواإلبدالوكذالكيفتغيريأماكناحلروف،وهناك
اختالفبنياألخطاءواألغالط،فاخلطأيفالتهجيأوالكتابة

 يسمي الكتابة عرب إىلErrorالذيحيدثبانتظام يرجع رمبا
 (Sahakians ,5.3يعةاللغةوقواعدها.)نقصيفمعرفتهبطب

األخطاء (ج هبا يقصد األخطاء : العصيلي العزيز عبد ويعرفه
حسب العربية اللغة يف مقبول هو االحنرافعما أي اللغوية

                                                           
.307-306م(،1949)القاهرة:دارالفكرالعريب،املهاراتاللغوية:مستوياهتا،تدريسها،صعوباهتارشديأمحدطعيمة،3
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الع )عبد الفصحى بالعربية الناطقون يتبعها اليت زيزاملقايس
 (7العصيلي،


فأنواعاألخطاءوبعدالبحثيفالتعريفعنحتليلاألخطاءنعر

إىلثالثة يفاللغة علىأنتقسيماألخطاء اللغة اتفقمفكر و يفاللغة.
4أقسام،وهي:

هفواتاللسان) (أ اليتذكرجونLapsesزالتأو هياألخطاء .)
 نوريشأهناتنتجمنالعواملالتالية:

 (Lack of Concentrationعدمالرتكيز) (1)
 (Short of Memoryقصرالذاكرة) (2)
(Fatigueاإلرهاق) (3)

األغالطعلىذالكالنوع(Mistakes)ب(األغالط يطلقمصطلحا :
مناألخطاءأواملوافقاليتيستخدمفيهامتعلماللغةيفموقفغري
السياق حيث من صحيحة املستخدمة اجلملة تكون فقد مالئم

اللغويولكنهاخطأمنحيثسياقاخلطاب.
:حيدثهذاالنوعمناألخطاءعندماخيرجمتعلم(Error)ج(األخطاء

املعنيمثل اللغوي النظام اليتحتكم القواعد من قاعدة على اللغة
عدمالتزامةبنظاماجلملةيفاللغةالعربية.

 

                                                           

.8،حتليلاألخطاءاللغويةالتحريريةلدىطالبمعهداخلرطومالدويلللغةالغربيةالناطقنيباللغاتاألخرىعمرالصديقعبداهلل، 4 
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 أسباب تحليل األخطاء .2
األخطاءاليتليسمصدرهاالنقلمنلغةأخرىكثريةومتنوعةو

و(Intralingual Errors)ميكنأنيقالعنهاإهناأخطاءداخلاللغةنفسها
وهذاالنوعمناألخطاءاليعكسعجز(Developmental)أخطاءتطورية

ناءالدارسعنالفصلبنيلغتنيبقدرمايعكسمقدرتهيفمرحلةمعينةأث
تعلمه،ونشريإىلبعضاخلصائصالعامةيفاكتساباللغة،وجندجذور
علىحماولة تدل األخطاء هذه نفسها. اللغة بينة يفإطار األخطاء هذه

 5الدارسبناءافرتاضاتحولاللغةمنجتربتهاحملدودةهبا.
وهذهأسبابحدوثاألخطاء:

دف.تنطلقفكرةالتداخلبنيالتداخلاللغويبنياللغةاألمواللغةاهل .أ
بني اللغوياملتشاهبة النظام عناصز أن اهلدفمن اللغة و األم اللغة
اللغتنيتكونأسهليفعمليةالتعلم،يفحنيتكونالعناصراملختلفة
أكثرصعوبةيفذلك،فالطالبيقومبنقلبنيتهالذهنيتهللغتهإىلاللغة

يركزعلىالتحليل التقابليبنياللغتنيبغيةحتديداهلدف،ومنهنا
نقاطالتشابهواالختالف،وعليهيتماحلدسباألخطاءاحملتملة،إال
منااجتاربدلتأنالتقابلاللغويمبقدورهأنيتنبأفقطمبا أنكثريا

(مناألخطاءاحلقيقية،كماأنهقديتنبأبأخطاء% 60-50نسبته)
 6خطاءحتدثفعليا.الحتدثفعلياوقداليتنبأبأ

                                                           

الرياض:جامعةامللكالسعود،ندواتتعليمالعربيةلغريالناطقونهبا،الطبعةاألوىل)حتليلاألخطاءوقانعمحديقفيشة،10
100م(،1982  

.47-46م(،1996)إسكندرية:داراملعرفةاجلامعية،علماللغةالتطبيقيوتعليمالعربيةعبدهالراجحي،11  
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هناكأسبابلغويةولكنالعالقةهلابالتداخلميكنإمجاهلافيمايأيت .ب
:7 

 املبالغةيفالتعميم (1
السابقةيفمواقفجديدةويفتعليم استعمالاالسرتاتيجيا
احلاالتاليتيأيت تشمل التعميم يف املبالغة و الثانية. اللغة

جتربةعلىأبنيةأخرىيففيهاالدارسببنيةخاطئةعلىأساس
لغةاملدرسني.

 اجلهلبالقاعدةوقيودها (2
أي األبنية، قيود مراعاة عدم اخلاطئة األبنية بتعميم يرتبط
تطبيقبعضالقواعديفسياقاتالتنطبقعليها،أنالدارس
يستخدمقاعدةسبقلهاكتسبهاوهويطبقهاهنايفموقف

القواعدعنظهرقلبجديد،قدتكونناجتةعناستظهار
دونفهمله.

 التطبيقالناقصللقواعد (3
القاعدة تطور درجة فيها التحريف ميثل تراكيب حدوث
املنتظمة مثالأننالحظالصعوبة ألداءمجلمقبولة املطلوبة
فهمقد لدىاملتحدثنيبلغاتخمتلفة، يفاستعمالاألسئلة

                                                           

)الرياض:جامعةامللكالسعودوحتليلاألخطاءالتقابلاللغويحممدإمساعيلصيينوإسحاقحممداألمني،12
.126-121م(،1921  
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اخلربيةوبرغماالكتثارمن تدريسصيغةيستعملونالصيغة
السؤالواخلرب.

االفرتاضاتاخلاطئة (4
للقواعد اخلاطئ بالتعميم ذاتالعالقة اللغة داخل األخطاء
علىمستوياتخمتلفةفهناكنوعمناألخطاءالتطوريةناتج

عنفهمخاطئألسسالتمييزيفلغةاهلدف.


 أهداف تحليل األخطاء .3
 الطالب قدمها اليت اللغوية األخطاء معينةبتحليل فوائد يوضح

بسببالفهمبأناخلطأهوتقييمآراءقيمةجداوتعديلموادالتخطيطو
اسرتتيجياتالتدريسيفالفصولالدراسية.وهذاالتحليليهدفإىل:

أ.خطةالتدريبوالتعليمالعالجي.
املمارسة و التفسري و املستوىالنسيبيفالتأكيد الرتتيبمن حتديد ب.

لتدريسجمموعةمتنوعة.ملوادا
ج.حتديدالعناصرالمتحانالكفاءةللطالب.

د.تدريبالدارسنيعلىرسماحلروفوالكلماترمساصحيحامطابقاملا
اتفقعليهأهل.

ه.الكشفعناسرتتيجياتالتعلمعندالطالب.
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 مراحل دراسة األخطاء .4
هناكأربعمراحلحتليلاألخطاء:

أ.تعريفاخلطأ
استجاباتالطالبعن اليتتنحرففيها املواطن حتديد به يقصد

مقاييساالستخداماللغويالصحيح.
ب.توصفاخلطأ

أوجه بيان تعريفالبحثمث يف األخطاء عن الباحثة عرفت بعد
االحنرافعنالقاعدة،وتصنيفهللفئةاليتيتنميإليهاحتديدموقع

األخطاءمناملباحثاللغوية.
تصويباخلطأج.

إتياناجلملةالصحيحةبدالمناجلملةاملشتملةعلىاخلطأ.
د.تفسرياخلطأ

اليت املصادر و اخلطأ اليتأدتإىلهذا العوامل بيان به يقصد و
يعزىإليها.

 
 أشكال األخطاء اإلمالئية .5

تشتملعلىمااألخطاءاإلمالئيةحتدث وبعضها يفاألموراملتعددة
يلي:

 يفاهلمزةاالبتدائيةاألخطاء (أ
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اهلمزةاالبتدائيةعلىأنواعكلهاتندرجمنحيثظهورهايفالنطق،
8أوعدمالنطقإىلنوعني،مها:مهزةالقطعومهزةالوصل.

 مهزةالقطع (1
مهزةالقطعهياهلمزةاالبتدائيةاليتتكتبوتقرأسواء

 اهلل أمحد مثل: الكالم، هبا يبدأ أم نعمائه. حرفعلى سبقها
9وصارتيفوسطالكالم،مثل:وأطيعفأساعد.

ما عن قبلها ما لفظ تقطع ألهنا القطع مهزة مسيت
على هنايتها ويف الكلمة وسط ويف الكلمة أول يف تقع و بعدها

10احلرفاألخريكماتقعمفردةبعداحلرفاألخري.
تأيتمهزةالقطعيفاألفعالالتالية:

 (أ) املاضي مصدره،الفعل و األول املهموز الثالثي
 أكٌل.–مثل:أكَل

مثل: (ب) املضارعة، هبمزة الذييبدأ املضارع الفعل
 أفهُم.

مثل: (ج) مصدره، و أمره و الرباعي الفعل ماضي
 أقبٌل)ماضي(،أقبْل)أمر(،إقبال)مصدر(

تأيتمهزةالقطعيفمجيعاحلروف،مثل:إىل،إن، (د)
 أن،أّن.

                                                           
.24)القاهرة:مكتبةابنسيان،جمهولالسنة(،اإلمالءبنيالنظريةوالتطبيقأمحدحممدهريريوأبوبكرعلىعبدالعليم،8
.85م(،2012)بريوت:دارالكتبالعلمية،مرجعالطالبيفاإلمالءإبراهيممشسالدين،9

.103م(،2002)األردن:دارأسامة،موسوعةالشامليفالكتابةواإلمالءموسىحسنهديب،10
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يفمج (ه) القطع اسم،تأيتمهزة عد: ما األمساء يع
امرؤ امرأة، اثنتان، اثنان، ابنة، مثل:11ابن، ،

أٌب.ويفبعضالكتابزاد:است،ابنم،امين
 12وامي.

 
 مهزةوصل (2

 وصل نتوصلمهزة زائدة ابتدائية إىلنطقهيمهزة هبا
بعدها،ولذلكفإهناتقرأحنييبدأالكالمهبا،احلرفالساكن

 لوأنهمهزة قطع،ألنالعرباليبدأونكالمهمبساكن،كما
مثل:أُْدُخْل.

أماإذاجاءقبلمهزةالوصلحرفاأوكلمة،فإهناتكتب
لكنهاالتقرأ،مثل:وادخْل.

 يفأمرالفعلالثالثي،مثل:اكتْب. (أ)
 (ب) مصميف و أمره و اخلماسي الفعل مثل:ضي دره،

 )مصدر(.اجتمَع)ماضي(،اجتمْع)أمر(،اجتَماع
مثل: (ج) مصدره، و أمره و السداسي الفعل مضي يف

 استعمَل)ماضي(،استعمْل)أمر(،استعمَال)مصدر(.
 ويف"الالتعريف"،مثل:الّشباب. (د)

                                                           
.86مرجعالطالبيفاإلمالء،إبراهيممشسالدين،11
.38م(،1986)لبنان:دارالكتبالعلمية،كتاباإلمالءحسنيوايل،12
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اثنتان،امرأة، (ه) يفاألمساءاآلتية:اسم،ابن،ابنة،اثنان،
اميبو13امرؤ ابنم، است، ويفبعضالكتابزاد: ،
 14امي.

حتذفمهزةوصل،خطا،من:
 حرف"ال" (أ)

دخلتعليهاالماجلر،مثل:قلللتلميذأبإذا (1)
 يواظبعلىعمله.

عمر (2) قول مثل االبتداء، الم دخلتعليها إذا
 بنأيبربيعة:

نشطغدادارجئراننا*وللداُر،بعدغد،أبعد
آلعلم (3) مثل: االستفهام، مهزة دخلتعليها إذا

االستفهام أفضلمناملال؟وقدأدغمتمهزة
 15ةالوصل)ال(يفاملدة.ومهز

 كلمة"ابن"و"ابنة" (ب)
يا (1) مثل: الكلمتنيحرفنداء، على دخل إذا

 بنوليد!يابنةسعاد!
مثل: (2) االستفهام، الكلمتنيمهزة دخلعلى إذا

 أبنكهنا؟أبنتهامريضة؟

                                                           
.92-91مرجعالطالبيفاإلمالء،إبراهيممشسالدين،13
.38كتاباإلمالء،حسنيوايل،14
.98مرجعالطالبيفاإلمالء،إبراهيممشسالدين،15
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إذاوقعنابنيامسنيعلمنيمتصلني،وكانتاصفة (3)
لالسمالذيقبلهما،مثل:عليبتأيبطالب،

 فاطمةبنتحممد.
والحتذفكلمة"ابن"و"ابنة"

إذافصلبينهماوبنياسمالعلمفاصل، (1)
سعاد العزيز، عبد ابن هو مروان مثل:

هيابنةزينب.
إذاجاءتيفصيغةاملثىن،مثل:إسحق (2)

ابنتا ونبيلة سعاد إبراهيم، وإمساعيلابنا
 نبيل.

يكن (3) ومل علمني، امسني بني وقعتا إذا
الذيقبلهمامنونا،وبذلكتكوناالسم

وليستا خربا "ابنة" و "ابن" الكلمتان
نبيلة هذه مسري، ابن نبيل مثل: صفة،

 ابنةسعاد.
تعرب (4) علم، وغري علم بني وقعتا إذا

الكلمتانبدالمناالسمالذيقبلهما،
 هذهابنةسعاد.مثل:أنتابنخالد،
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)ج(كلمة"اسم"

،مثل:بسماهللالرمحنالكاملة(إذاكتبيفالبسملة1)
الرحيم.أماإذاكانتالبسملةغريكاملةفالحتذف،
مثل:باسماهلل.أوإذاكانتيفغريالبسملة،مثل:

اهللذياجلال باسم اإلكرام. و متعلقل كان إذا أو
غري مذكورا شبهه أو فعل من "باسم" واجملرور اجلار

الرمح اهلل باسم أتربك مثل: أوحمذوف، الرحيم، ن
باسماهللالرمحنالرحيمأفتتحاجللسة.

(2 دخل إذا أمسك( مثل: االستفهام، مهزة عليها
 16مسري؟


ب(األخطاءيفاهلمزةاملتوسطة

احلرف قبل و احلرفاألول بعد تقع اليت اهلمزة هي املتوسطة اهلمزة
يفوسطالكلمة،األخريمنالكلمة.لكينعرفأينتكتباهلمزة

نظرإىلحركاهتاوحركةاحلرفالذييسبقها،ونكتباهلمزةعلىن
كرسي)حرف(يناسباحلركةاألقوى.





                                                           
.105-103مرجعالطالبيفاإلمالء،إبراهيممشسالدين،16
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حركة ما  حركة الهمزة الكلمة

 قبلها
الحركة 
 األقوى

كرسي 
 الحرف

األلفالفتحةالفتحةالسكونرأس
الياء)النربة(الكسرةالفتحةالكسرةرئيس
الواوالفتحةالضمةالفتحةسؤال

فائدة:
:أقوىاحلركاتترسمحتتاحلرف.وهيتناسبالياء.الكسرة
:أقوىمنالفتحةوالسكونوترسمفوقاحلرفعلىشكلالضمة

هيتناسبالواو.حرفواوصغري.
:أقوىمنالسكونوترسمفوقاحلرف.هيتناسباأللف.الفتحة

 احلرف فوق يرسم و احلركات أضعف : دائرةالسكون شكل على
 17صغرية.


ج(األخطاءيفاهلمزةاملتطرفة

اهلمزةاملتطرفةهياهلمزةاليتتقعيفهنايةالكلمة.تتأثراهلمزة
يناسبحركة علىكرسي ترسم و احلرفالذييسبقها حبركة املتطرفة

احلرفالذييسبقها:
 

                                                           
.111-110مرجعالطالبيفاإلمالء،إبراهيممشسالدين،17
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 كرسي الهمزة حركة الحرف الذي يسبق الهمزة الكلمة
النربة)الياء(الكسرةشاطئ
الواوالضمةتواطؤ
األلفالفتحةملجأ
منفردة)علىالسرط(السكوندفء

 تطرفتاهلمزةوسبقهاحرفمكسورتكتبعلىنربةكرسيالياء،مثل:إذا
شاطئ

إذاتطرفتاهلمزةوسبقهاحرفمضمومتكتبعلىالولو،مثل:تواطؤ
مفتوحتكتبعلىاأللف،مثل:ملجأإذاتطرفتاهلمزةوسبقهاحرف
مثل: منفردة، السطر على تكتب حرفساكن سبقها و اهلمزة تطرفت إذا

18دفء.
 

 : الكتابة الهجائية )اإلمالئية( ب. المبحث الثاني
 مفهوم اإلمالء .1

إلمالءفروعمهمةيفتدريساللغة،إلنهأساسيةمهمةيفتعبرياللغةا
مكتوبة إىلرموز املفهومة األصواتاملسموعة حتويل هو واإلمالء الكتابة. من
الكلمة، من الصحيحة مواضعها احلروفيف هذه توضع أن على )احلروف(،

                                                           
.119-118مرجعالطالبيفاإلمالء،إبراهيممشسالدين،18
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األ هذه تكون وقد املراد. املعىن اللفظوظهور صواتمساويةوذلكالستقامة
19للرموز،فيكونلكلصوةرمزه.

 أَْمَلى الفعل: مصدر من يأخذ –واإلمالء املثال:–مُيِْلي يف ِإْماَلء،
أملىاملعلمعلىطالبةمادةالدرس.وهومبعىنتالمادةالدرسعليهمليكتبواها

20يفكراستهم.
 

 أنواع اإلمالء .2
وأماأنواعاإلمالءفهي:

وهوأنينقلالتلميذقطعةالكلماتمنكتابأواإلمالءاملنقول: (أ
هجاء بعضكلماهتا وهتجي وفهمها قراءهتا نعد بطاقة، أو سبورة
يالئمأطفالالصفنياألولوالثاين النوعمناإلمالء وهذا شفويا.

 21مناملرحلةاالبتدائية.
اإلمالءاملنظور:أنتعرضالقطعةعلىالتالميذلقرائتهاوفهمها، (ب

ذلك.وهج بعد عليهم ومتلى حتجبعنهم، مث بعضكلماهتا، اء
الصفالرابعمن تالميذ عام، يالئمبوجه النوعمناإلمالء وهذا

 22املرحلةاالبتدائية.
اإلمالءاالستماعي:أنيستمعالتلميذإىلالقطعة،يقرؤهااملدرس، (ج

من فيها ملا مشاهبة كلمات وهتجي معناها يف مناقشتهم وبعد
                                                           

.7م(،1991)لبنان:دارسالنفائس،الطبعةاخلامسةتعلماإلمالءوتعليمهيفاللغةالعربيةمودمعروف،نايفحم19
.7تعلماإلمالءوتعليمهيفاللغةالعربية،نايفحممودمعروف،20
.13اإلمالءوالرتقيميفالكتابةالعربية،عبدالعليمإبراهيم،21
.14نفساملرجع،22
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الكلماتالصعبة،متلىعليهم.وهذاالنوعمناإلمالءيالئمتالميذ
 23الصفنياخلامسوالسادسمناملرحلةاإلبتدائية.

د(اإلمالءاالختباري:ويتمهذاالنوعمناإلمالءبطريقتني،األوىلبأن
التدريبيف هذا إلعادة حاجة يتدربعلىالنصيفالبيتدومنا

ع فتملى اإلمالء، فيهاحصة فيكتب الثانية أما مباشرة. ليهم
كتابتها على قدرهتم الختبار عليها وتدربوا مفرداتسبق التالميذ

24هبدفتشخيصمواطنالضعفلديهموعالجها.
 

 أهداف اإلمالء .3
اإلمالئي يرتتبعلىاخلطأ وذلكمما العربية يفاللغة أمهيةخاصة لإلمالء

25يؤديإىلتغيرييفمعناها.منتغيرييفصورةالكلمةالذيبدوره
التعبري (أ يف التلميذ يستدعيها اليت اللغوية املفردات كتابة على القدرة

 الكتايب،ليتاحلهاالتصالباآلخرينمنخاللالكتابةالسليمة.
حتقيقالتكامليفتدريساللغةالعربية،حبيثخيدماإلمالءفروعاللغة (ب

 األخرى.

حتسنياألساليبالكتابيةوإمناءالثروةالتعبريية،مبايكتسبهالتلميذمنج(
 26املفرداتواألمناطاللغويةمنخاللنصوصاإلمالءالتطبيقية.

                                                           
.16اإلمالءوالرتقيميفالكتابةالعربية،اهيم،عبدالعليمإبر23
.43م(،1991)األردن:داراألمل،أساليبتدريساللغةالعربيةعمادتوفيقالسعديوآخرون،24
.9،تعلماإلمالءوتعليمهيفاللغةالعربيةنايفحممودمعروف،25
.10نفساملرجع،26
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 متكنيالتالميذمناحلروفبشكلصحيحلوضعيفاجلملة.د(

27تدريبالتالميذعلىرسماحلروفوالكلماترمساصحيحا.ه(

 وقد حسن موسى منزاد واألمالء" الكتابة يف الشامل "موسوعة كتابة يف
أهدافالكتابةاهلجائيةهي:

منحيث (أ للغة األساسية علىحتقيقالوظيفة أنيصبحالطالبقادرا
 الفهموالتحليلوالتفسري.

متكنالطالبمنالكتابةبسرعةتناسباألحوالواألوضاعاليتميكن (ب
28أنيتعرضهلايفحياتهالعملية.

 
 أسباب حدوث األخطاء اإلمالءية .4

وكانأسباباألخطاءيطلعمنناحيةمتنوعة،ذكرتالباحثةفيمايلي
بعضهذهاألسباب،فلعلمعرفتهاودراستهاهتدياملدرسنيإىلأجنحالطرقاليت
ينبغياتباعهاللنهوضبالتالميذ،وبالتأملنالحظأنمنهذهاألسبابمايرجع

ومنها التلميذ، املدرسإىل إىل يرجع ما ومنها اإلمالء، قطعة إىل يرجع ما
29نفسه.

 منالتلميذ:هناكأسبابداخليمنالطالبيعين: (أ

                                                           
 .9.....الكتابةالعربية،اإلمالءوالرتقيميفعبدالعليمإبراهيم،27
 .20....مومسعةالشامليفالكتابةواإلمالء،موسىحسنهديب،28
.20.....اإلمالءوالرتقيميفالكتابةالعربية،عبدالعليمإبراهيم،29
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العقلي (1 الضعفي التحصيل وبطء ضعفالذكاء خاصة أسبابعقلية:
يفكلجماالتالتعلمفيكونبطيئ الطالبعنأقرانه يؤديإىلتأخر

 التعلموسريعالنسيان.
و (2 صحية البنيةأسباب وضعف اجلسمي النمو كاضطراب جسمية:

الرتكيز عدم إىل يؤديضعفصحته فالضعفالعام الصحة واعتالل
 30وامليلإىلالكسلواخلمول،وكذلكضعفيفاإلستماعيوالبصر.

 مناملدرس: (ب
 أنيكوناملدرسسريعالنطق. (1
حيتاجإليه (2 بتوضيحاحلروفتوضيحا االهتمام قليل يفنطقه يكون أن

31التلميذ.

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
.227(،2012)جملةدراساتتربوية:األخطاءاإلمالئيةأسباهباوطرائقعالجهافردوسإمساعيلعواد،30
.21اإلمالءوالرتقيميفالكتابةالعربية،عبدالعليمإبراهيم،31




