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الغرض العام ُب تعليم اللغة العربية ىو حفر وتطوير قدرة الطالب  ملخص :
على استخدام اللغة إما شفويا وإما كتابيا. وقد غلد الطالب الصعوبات ُب 

 ء.اإلمالقواعد الكتابة وقد يضربون األخطاء من جهة عالمات الرتقيم و 
يفهمون اللغة العربية ويستطيعون ُب ادلستوى الرابع  وكان بعض الطالب

هبا ولكن كثًنا منهم غلدون الصعوبات وادلشكالت ُب   والكالمالقراءة 
. فقد ؼلطئون ُب العربية ادلقالة أو كتابة ادلادةكتابة ، منها  العربية كتابتهم

استعمال القواعد اإلمالئية مع أهنم قد تعلموا قواعد اإلمالء ُب ادلستوى 
ونتائج ىذا البحث على أن األخطاء اإلمالئية ضرهبا الطالب ىي األول. 

قيم، كاألخطاء ُب استخدام األخطاء من جهة القواعد اإلمالء وعالمات الرت 
 .صلةوالفا ،النقطة أو الوقفة ، أنواع اذلمزة
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 ربليل األخطاء اإلمالئيةالكلمات األساسية :
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 مقدمة 
كما نظرنا َب عصرنا احلاضر أن أكثر من الطالب َب ادلدارس، 
خاصة َب ادلدرسة االسالمية أو اجلامعة، كانوا ػلبون اللغة األخرى من اللغة 
العربية، ىم اليفهمون أن اللغة العربية مهمة جدا لفهم الدراسة الدينية 

اسية الذى والدراسة العامة. لذلك كثًن من الطرائق أو ادلناىج وكيفية الدر 
يستعملها ادلدرس َب دراسة اللغة العربية لرتقية مهارة كتابة اللغة العربية. أما 
ادلهارة ادلوجودة َب التدريس اللغوى كثًنة جدا منها: مهارة االستماع ومهارة 

 الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة. 

الكتابة ىو ٍب من أىم ادلهارات السابقة ىي الكتابة. ودلا كان التنقيذ ب
على اإلعتناء بو تنبيها على أن  واحلثادلطلوب،وقع احلض َب الشارع عليو، 

،من حيث إن العمرقصًن والوقائع متسعة، وماذا عسى الكمالالكتابة من متام 
 ٔأن ػلفظو اإلنسان بقلبو أو ػلصلو َب ذىنو.

الكتابة ىي تلزم على بشر ُب الدين اإلسالم تقليدىا. قال تعاذل: " 
َرُم. اق    َرأ  َورَبَُّك ا أَلك  ِم رَبَِّك الَِّذي  َخَلَق. َخَلَق اإِلن َساَن ِمن  َعَلٍق. اق   َرأ  بِاس 

 3(.٘-ٔ." ) العلق/الَِّذي  َعلََّم بِال َقَلِم. َعلََّم اإِلن َساَن َما َلم  يَ ع َلم  
للكتابة معىن عام معروف، ويتفرع ىذا ادلعىن إذل ثالثة فروع، األول 
الكتابة دبعىن التعبًن عن األفكار وادلشاعر بألفاظ وأساليب معينة، وىو ما 
فصلناه ُب تدريس التعبًن، والثاين دبعىن الرسم اإلمالئي للكلمات واحلروف 

                                                 
 
 1۱ص ،مرجع الطالب في اإلنشاءيم شمس الدين، إبراه1

  5-1القرأن الكريم، العلق 3 
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ثالث دبعىن ذبويد رسم ادلعربة عن الصور الذىنية ذلذه الرموز التعبًنية، وال
ٖاحلروف والكلمات ذبويدا واضحا متناسقا.

 

لكن حملمد صاحل الشاظى الكتابة ىي ربويل األصوات اإلمالئية إذل 
رموز سلطوطة على الورق أو غًنه متعارف عليها بقصد نقلها إذل اآلخرين 

 ٗمهما تناءى الزمان وادلكان وبقصد التوثيق واحلفظ وتسهيل نشر ادلعرفة.
يزال الدرس مهارة الكتابة عندما غلب عن أسئلة ادلدرس كتابة ُب و 

حجرة الدراسة أو أثناء االمتحانات العامة، أو يكتب موضوع إنشاء، أو 
يرسل خطابا إذل من يقرء اللغة األجنبية، أو يكتب مقاال أو قصة معربا عن 

 ٘أفكاره.
طلع عن ومن مهارة الكتابة اإلنشاء. اإلنشاء ىو غلري التأليف لي

اإلنشاء ىو وسيلة التفاىم بٌن الناس،  التجرييب أو عن التذاكرات أو الرسائل.
ووسيلة عرض أفكارىم ومشاعرىم، وىو اذلدف الذي هتدف اليو، موضوعات 

والبد دلزاولة ىذه ادلهارة من قدرة على   ٙاللغة العربية مجيعها، وتسعى لنجويده.
رتقيم فيها وىجاء كلمتها بطريق كتابة حروف اللغة الألجنبية وعالمات ال

يفهمها من يقرء ىذه الكتابة، إذل جانب كفاءة ُب استخدام قواعد اللغة 
 ٚومعرفة مفردهتا.

قسم تعليم اللغة العربية ُب جامعة ىاشم أشعري ربت ادلؤسسات  
التعليمية اإلسالمية تتطور َب تعلم اللغة العربية. ؽللك الطاّلب ُب ىذه 

رات ادلتنوعة، ىي مهارة الكالم الستعمال احملاظرة أو اجلامعة عن ادلها
                                                 

  78ص  ،طرق التدريس الخاصة باللغة العربية والتربية اإلسالميةفخرالدين عامر،  3
  5۱5ص المهارات اللغوية، محمد صالح الشاظى،  4
 181 ،  صتعلم اللغات الحية وتعليمهابين النظرية والتطبيق عبد المجيد العربي،صالح 5
 586 ص وجه العملي لمدرس اللغة العربية،المالدين شيرزاد، صالح 6
 181ص المرجع السابق،  صالح عبد المجيد العربي، 8
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احلالقة، مهارة القراءة الستعمال تقدمي ُب كلية، مهارة االستماع الستعمال 
 اخلطابة و مهارة الكتابة الستعمال كتابة الطاّلب ُب مادة كلية.

يفهمون اللغة العربية ُب ادلستوى الرابع  وكان بعض الطالب
والكالم هبا ولكن كثًنا منهم غلدون الصعوبات القراءة  ويستطيعون

وادلشكالت ُب كتابتهم، منها ادلقالة أو الكتابة ادلادة. فقد ؼلطئون ُب 
استعمال القواعد اإلمالئية مع أهنم قد تعلموا قواعد اإلمالء ُب ادلستوى 

"ربليل األخطاء األول. لذالك تريد الباحثة أن تقوم ببحثها ربت ادلوضوع:
ة ُب كتابة الطالب ُب ادلستوى الرابع)دراسة وصفية ُب قسم تعليم اإلمالئي

 اللغة العربية جبامعة ىاشم أشعري تبوئًننج جومبانج(".

 المهارات اللغويةنظريات 

للغة أربع مهارات، ىي: االستماع، والكالم، والقراءة، والكتابة. 
ادلباشر بٌن ادلتكلم والوسيلة اليت تنقل مهارة الكالم ىي الصوت عرب االتصال 

 وادلستمع. أما مهارة القراءة والكتابة، فوسيلتهما احلرف ادلكتوب.
ويتحقق االتصال بادلهارتٌن األخًنتٌن، دون قيود الزمان وادلكان. 
ومن ناحية أخرى يتلّقى اإلنسان ادلعلومات واخلربات، عرب مهارٌب االستماع 

ان عرب مهارٌب الكالم والكتابة والقراءة، فهما مهارتا استقبل، ويقوم اإلنس
 ببث رسالتو، دبا ربويو من معلومات وخربات، فهما مهارتا إنتاج.

ويالحظ أّن اإلنسان ػلتاج إذل رصيد لغوي أكرب، وىو ؽلارس 
االستماع والقراءة، على حٌن أنّو ػلتاج إذل رصيد أقل من اللغة، وىو ؽلارس 

 الكالم والكتابة.
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ارات، فبعضها ؼلدم بعضاً، إذا استخدمت مهارتا والرتابط متحقق بٌن ادله
اإلرسال ) الكالم والكتابة ( استخداما صحيحا ظلت مهارتا االستقبل ) االستماع 
والقراءة (، ألن اللغة شلارسة، فإذا دل تتكلم اللغة وتكتب باللغة ال تنمو عندكاللغة، 

ذلك فإن دلهارٌب وذلذا فإن البيئة الصحيحة لتعلم اللغة تسرع تعلم اللغة. وك
 8االستقبل أثر ُب ظلو مهارٌب اإلرسال.

 مهارة اإلستماع

مهارة االستماع أوذل ادلهارات اليت ؽلرهبا الطفل ُب اكتساب لغتو األم، 
وؽلر هبا متعلم اللغة األجنبية. ومن ادلعلوم أّن من ال يسمع ال يتكلم، واألصم من 

تٌن احلاّستٌن أن يكون ُب برنامج الصغر يكون أبكماً، ولذا يغلب على من فقد ىا
 ٜتعليمي واحد )لغة اإلشارة(.

 مهارة القراءة

القراءة ىي ربويل النظام اللغوي من الرموز ادلرئية )احلروف ( إذل 
مدلوالتو. وىذا يعين أن مفهوم القراءة ليس إجادة نطق احلروف، وإال ألصبح 

 يستطيعون قراءة حروفها.معظم العرب غليدون اللغة الفارسية واألردية ألهنم 
وتعد القراءة مصدرا أساسيا لتعلم اللغة العربية للطالب خارج 
الصف، وىي مهارة ربتاج إذل تدريبات خاصة ومتنوعة. وينبغي أن تقّدم 

بالتدرج، -الذي دل يسبق لو تعلم اللغة العربية من قبل-القراءة للطالب ادلبتدئ
ملة البسيطة )مبتدأ وخرب / فعل انطالقًا من مستوى احلرف، فالكلمة، فاجل

 وفاعل غالباً( ٍب اجلملة ادلركبة ٍب قراءة الفقرة، ٍب قراءة النصوص الطويلة.

                                                 
 186ص  ،إضاءات لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بهاعبد الرحمن ابن إبراهيم الفوزان،  7
 186نفس المرجع ص  1
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ُب ادلرحلة األوذل من تعليم مهارة القراءة، ال بد أن نضع ُب حسباننا 
بعض الصعوبات ادلتوقعة اليت قد يواجهها الطالب. وُب ىذه ادلرحلة ترتبط 

علم األصوات خاصة ُب القراءة اجلهرية. ومن بٌن صعوبات القراءة بت
الصعوبات ادلتوقعة ُب ىذا اجملال عدم التمييز بٌن احلركات الطولة والقصًنة، 

 ٓٔوكذلك احلروف اليت ترد أحياناً صوائت وأخرى صوامت )و + ي(.

 مهارة الكتابة

 تعريف الكتابة (.أ 
أٌب مهارة الكتابة ىي ربويل األفكار الذىنية إذل رموز مكتوبة. وت

الكتابة متأخرة حبسب ترتيبها بٌن بقية ادلهارات، فهي تأٌب بعد مهارة 
ٔٔالقراءة.

 

ما يشمل اخلط واإلمالء والتعبًن،ألهنا األداة الرمزية ادلستعملة للتعبًن 
عن األىكار بالكتابة، ماذا نظرنا إليها من حيث ىى رلود صلويد خطى فهي 

رد امالئى مهى إمالء، واذا نظرنا إليها خط، واذا نظرنا إليها من حيث ىى رل
من حيث ىى تعبًن اسلوىب عن أفكار الكاتب فهي تعبًن، ولكن إذا ما 
أطلق اسم الكتابة ُب اجملل العلم فانو ينصرف عاد، إذل اخلط ألهنا تقابل 
القراءة، وإذا أطلق امسها ُب رلال ادلثقفٌن فاهنا ينصرف إذل التعبًن، إذا منها 

 23دبية والكتابة الصحنية ... اخل.الكتابة األ
 
 

                                                 
 
 114ص   نفس المرجع،1۱

  5۱5، ص نفس المرجع 22
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 أهمية الكتابة (.ب 
يرى زلمد رجب نقال عن أىب بكر الصوذل فيما يتعلق بأعلية الكتابة 
قولو:"با لكتابة مجع القرآن وحفظت اإللسن واآلثار، وأكدت العهود، 
وأثبتت الدقوق وسبقت التواريخ، وبقيت الصكوك وأمن الناس النسيان، 

 أطول آية َب القرآن.وأنزل اهلل َب ذلك 
فهي وسيلة من وسائل االتصال وىي وسيلة للتعبًن عما يدور ُب 
النفس واخلاطر. وىي أداة مهمة لبيان ما ًب ربصيلة من معلومات وىي 

 وسيلة للتفكًن ادلنظم واإلتقان وقت ادلالحظة. 
والكتابة ذلا قيمة تربوية حيث أهنا أداة بٌن أدوات التعليم حيث 

ادلتعليم دبا يدرسو هبا، وىي رلال الكتشاف مواىب ادلتعلمٌن من ػلتفظ 
 24الناحية األدبية ووسيلة من وسائل التقومي عن طريق االختبارات التحريرية.

 أهداف مهارة الكتابة (.ج 

 رشدي أىداف مهارة الكتابة على النحو التارل : ػلدد

قال نقل الكلمات اليت يشاىدىا على السبورة أو ُب كراسات اخلط ن (2
 صحيحا.

تعرف طريقة كتابة احلروف اذلجائية ُب أشكاذلا ادلختلفة ومواضع وجودىا ُب  (3
 الكلمة )األول ،الوسط، اآلخر (.

 تعود الكتابة من اليمٌن إذل ليسار بسهولة. (4

كتابة الكلمات العربية حبروف منفصلة وحروف متصلة مع متييز أشكال  (5
 احلروف.

                                                 
 113-115 ص ،تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرهاعمر صدق عبد هللا،   13
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 عل للبس زلال.وضوح اخلط، ورسم احلروف رمسا ال غل (6

الدقة ُب كتابة الكلمات ذات احلروف اليت تنطق وال تكتب مثل )ىذا(  (7
 وتلك اليت تكتب وال تنطع مثل )قالوا(.

 مراعاة الفوعد اإلمالئية األساسية ُب الكتابة. (2

 مراعاة التناسق والنظام فيما يكتبة بالشكل الذي يضفي مسحة من اجلمل. (8

 العريب )رقعة ، نسخ(.إتقان األنواع ادلختلفة من اخلط  (9

مراعاة خصائص الكتابة العربية عند الكتابة )ادلد، التنوين، التاء   (21
 ادلربوطة وادلفتوحة ... اخل (.

 مراعاة عالمات الرتقيم عند الكتابة.  (22

 تلخيص موضوع يقرؤه تلخيصا كتابيا صحيحا ومستوفيا.  (23

 استيفاء العناصر األساسية عند كتابة خطاب.  (24

 ُب فقرات مستعمال ادلفردات و الرتاكيب األساسية.ترمجة أفكارة   (25

 سرعة الكتابة وسالمتها معربا عن نفسو بيسر.  (26

 صياغة برقية يرسلها ُب مناسبة اجتماعية معينة.  (27

وصف منظر من مناظر الطبيعة أو مشهد معٌن وصفا دقيقا وصحيحا   (22
 لغويا وكتابة ىذا الوصف خبط يقرأ.

 و قضية ما.كتابة تقرير مبسط حول مشكلة أ  (28

 كتابة طلب يتقدم بو لشغل وظيفة معينة .  (29

 ملء الربانات ادلطلوبة ُب بعض االستمارات احلكومية.  (31

 كتابة طلب استقالة أو شكوى أو االعتذار عن القيام بعمل معٌن.  (32

احلساسية للمواقف اليت تقتضي كتابة رسالة مراعيا ُب ذلك األظلاط الثقافية   (33
 العربية.
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ب بٌن احلروف طوال واتساعا، وتناسق الكلمات ُب أوضاعها مراعاة التناس  (34
25.وأبعادىا

 

 النظام الكتابي (.د 

 ؽلتاز النظام الكتايب للعربية دبيزات ، منها :
موافقتو للنطق ،فما يكتب ينطق، وما ينطق يكتب، والشاذ عن ذلك  (2

 قليل جدا.

 تنقسم أصوات العربية من حيث الرسم إذل قسمٌن : (3

كسرة ِ_ ، ضمة ُ_ ، بل وضعوا رمزا لفقدان حراكت : فتحة َ_ ،   -2
 احلركة، السكون ْ_ .

 حرف : بقية أصوات العربية. -3

جعل العرب رمزا لكال النوعٌن، ولكن رمزا احلركات جعلوه تابعا  (4
 للحروف، فوقها أو ربتها.

وتبعا ذلذا التقسيم فرقوا بٌن القسمٌن، فجعلوا احلركات فرعية ترسم  (5
لظروف اللبس، وأما بقية األصوات فجعلوىا أحيانا وترتك أخرى تبعا 

 أساسية وترسم على كل حال ،ويستثىن من ذلك بعض النوادر.

وذلذا ميزة كبًنة، فالعرىب ومن تقدم ُب دراسة العربية ال ػلتاجون إذل  (6
رسم احلركات ُب كثًن من ادلواطن، وىذا ػلقق اقتصادية النظام الكتايب 

26العريب.
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 تحليل األخطاء اإلمالئية في كتابة الطالب ،عبد القادر

 [ 41]  ٕٚٔٓ يونيو -العدد األول -اجمللد اخلامس :التدريس

 

ما ػلص ضبط كتب تعليم اللغة العربية لغًن وىناك ثالثة اذباىات في
 الناطقٌن هبا:

 الضبط التام للمادة اللغوية. (2

 ترك الضبط متاما. (3

 الضبط اجلزئي، ويسميو بعضهم الوظيفي. (4

 والنوع األول ىو الصحيح لألسباب التالية:
 العربية لغة معيارية. (2

 رعا.التشكيل داخل ُب بناء الكلمات وإن كان نظام اخلط العريب جعلو ف (3

ترك التشكيل فيما عدا آخر الكلمات يناسب العرب فهم الذين اكتسبوا  (4
 نظام بناء الكلمات، وأكثر ما ؼلطؤن فيو ىو إعراب أو اخر الكلمات.

 أغلب الكتب مضبوطة بالشكل. (5

الضبط الوضيفي خاص بالعرب ال باألعاجم، فالعرب يعرفون بناء الكلمات  (6
الستة يقل من ؼلطئ هبا من العرب، وال اكتسابا، فأبواب الفعل الثالثي 

َضَرَب / –َنَصَر /يَ ْنُصُر  –سّيما ُب األفعال الشائعة ادلشهورة: فَ َتَح / يَ ْفَتُح 
منذ  –َحِسَب / ػَلِْسُب .فالعريب  –َكُرَم / َيْكُرُم –َفرَِح / يَ ْفرَُح  –َيْضِرُب 

و َنَصَر مفتوحة  اكتسب ىذه ادلعرفة، فهو يعرف أّن: فَ َتَح و َضَربَ  –صغرة 
مع فَ َتَح وباهبا، وتكون مكسورة مع َضَرَب وباهبا، ومضمومة مع َنَصَر 
وباهبا. بينما ُب ادلقابل صلد األجنيب غلد صعوبة ُب ربديد عٌن ادلاضي وعٌن 
ادلضارع مع أّي باب، إذن فهو حباجة إذل من يضبطها لو بالشكل. ومثل 

 و ُب غًن الفعل من حروف وأمساء. ىذه الصعوبة ترد ُب بقية أبواب الفعل،

األصل األخذ بيد الدارس إذل الصحيح، وليس اختباره وتصعيب األمر  (7
عليو، ولذا فإنو ينبغي أن يستقبل النطق والرسم صحيحا، ولكنو ال يطالب 

 بالضبط ُب كتابتو اليت أنتجها.



 تحليل األخطاء اإلمالئية في كتابة الطالب ،عبد القادر

 ٕٚٔٓ يونيو -العدد األول -اجمللد اخلامس :التدريس[  42] 

 

إبعاد الدارسٌن عن الوقوع بعادات نطقية غًن صحيحتو قد يصعب  (2
  حقا، ويتأّكد ذلك أكثر ُب التعّلم الذاٌب.تصحيحها ال

 ترك الضبط للدارس قد يوقعو بظاىرة التعميم اليت توقع ُب اخلطأ كثًنا . (8

أّما تعويد الدارس على القراءة دون اعتماد على التشكيل فإهّنا ال تصلح إال  (9
 للمستويات ادلتقدمو.

شّجع على وخلو اجلرائد واجملالت وبعض الكتب من الضبط بالشكل ال ي (21
ترك الضبط ُب كتب تعليم العربية لغًن أىلها، فالطالب عادة ال يقرأ ُب ىذه 
األنواع إال ُب القراءة احلرّة ادلوسعة، وىذه ال تكون إال دلن تقّدم ُب تعّلم 

 اللغة.

اللغة العربية إذا دل تشكل فال بد أن تفهم من السياق، لذلك ىي تفهم قبل  (22
ة القراءة، إضافة إذل ذلك فال يفهم من أن تنطق، وىذا يقلل من سرع

 السياق إال من تقدم ُب اللغة.

 أشكر كتب تعليم العربية لغًن الناطقٌن هبا صلدىا مضبوطة با لشكل. (23

والتجارب تثبت الدور الكبًن الذي يلعبو ضبط الكتب بالشكل للمبتدئٌن  (24
كتبهم كلها لضبط   –على سبيل ادلثال  –ُب تعّلم العربية ، فادلوريتانيون 

27بالشكل ، ساعدىم ذلك على ربقيق درجة جيدة ُب العربية.
 

 بات الكتابةيتدر  (.ه 

رأى صالح عبد اجمليد العريب أن مراحل التدريب على مهارة الكتابة 
تعترب ترمجة األصوات اللغوية ، أوال ٚٔؽلكن تقسيمها إذل عشرة مراحل، ىي:

يعطي ادلعلم ، ثانيا تابة.ادلنطقية إذل حروف ادلكتوبة من أوليات تعليم الك
الدارس قصة قصًنة أو مجال مكتوبة تنتظم ُب سياق متكامل، ويطلب منو 
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 تحليل األخطاء اإلمالئية في كتابة الطالب ،عبد القادر

 [ 43]  ٕٚٔٓ يونيو -العدد األول -اجمللد اخلامس :التدريس

 

أن يكتبها كما ىي.  وبعد كتابتها يقارهنا بالنص األصلي ويصحح ما فيها 
يقوم الدارس ، ثالثا من أخطاء اذلجاء أو عالمات الرتقيم أو رسم احلروف.

مقال مع تغيًن بسيط إما ُب زمان  بإعادة كتابة قصة قصًنة أو جزء من
األفعال، كأن يغًنىا من ادلاضي أذل ادلضارع، أو ُب الضمائر كأن يغًن كل 

يقرء الدارس قصة قصًنة أو جزءاً ، رابعا ضمًن للغائب فيها ضمًن ادلتحدث.
ة متدرجة من من مقال نرى ال يزيد أيها عن عشرة أسطر ٍب غليب عن أسئل

يعطي الدارس رلموعة من اجلمل تعلق ، خامسا. السهولة إذل الصعوبة
دبوضوع واحد ُب غًن ترتيبها الصحيح ويطلب منو أن يعيد كتاهبا بالسيق 

يطلب ادلعلم من الدارس ، السليم الذي يبٌن ترتيبها الزمي أو التارؼلي.سادسا
أن يعيد كتابة زلادثة قصًنة أو جزء من مسرحية ُب شكل نثر عادي، أو 

سرح أحد ادلقتطافات النرية اليت ؽلكن معاجلتها هبذه يطلب منو أن ؽل
يعطي ادلعلم الدارس رلموعة من األسئلة اليت تكون إجابتها ، الطريقة.سابعا

قصة قصًنة أو سياقا متكامال يسرد أحداثا مرتابطة ويطلب من الدارس 
من مقال، ويطلب ادلعلم منو  يقرء الدارس قصة أو جزءا، اإلجابة عنها.ثامنا

يناقش ادلعلم ، يكتب ماخصا لو ال يتعدى طولو ربع النص األصلي.تاسعاأن 
الدارسٌن ُب اختيار أحد ادلوضوعات اليت يستطعون الكتابة عنها، ويدون  

، كل األفكار اليت يسمعها من الدارسٌن ُب النصف اليمن من السبورة.عاشرا
لة ُب يطلب ادلعلم من الدارسٌن كتابة قصة أو مقال، ويساعدىم بذكر مج

أول القصة، أو آخر مجلة فيها، أو يشرح ذلم الفكرة الرئيسية اليت سوف 
 ٛٔيدور النص الكتايب حوذلا.
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 تحليل األخطاء اإلمالئية في كتابة الطالب ،عبد القادر

 ٕٚٔٓ يونيو -العدد األول -اجمللد اخلامس :التدريس[  44] 

 

 فوائد الكتابة (.و 

للكتابة فوائد كثًنة، ففضال عن أهنا وصيلة للتفاىم والتخاطب بٌن 
الناس، فان بواسطتها تدون العلوم وتنتشر الثقافة ، وتنتقل من جيل إذل جيل، 

باط بٌن الكتابة وفهم األفكار اليت ربتويها، فاخلطا ُب زسم احلروف، وىناك ارت
وقبح الكتابة يشوىان صورة الفكر، وينقصان من قيمة ذلك ادلكتوب ُب نظر 
القارىء، وقد يصبح اخلطأ ُب رسم الكلمات أو قبح اخلط سببا ُب قلب 

 29ادلعىن رأسا على عقب.

 تحليل األخطاء

 تعريف األخطاء

ادلصطلحات اليت شاعت ُب ىذا اجملال: التصحيف، والتحريف، من 
واللحن، وغًنىا لتشًن إذل األخطاء اليت يقُع فيها الناس. ولقد ذكر صيين 
واألمٌن: أن ىناك فرقًا بٌن زلة اللسان، والغلط، واخلطأ. ويقصد بزلة اللسان: 

ط: ىي األخطاء الناذبة من تردد ادلتكلم وما شابو ذلك. ويقصد باألغال
الناذبة عن إتيان ادلتكلم بكالم غًن مناسب للموقف. واألخطاء: ىي ذلك 
النوع من األخطاء اليت ؼلالف فيها ادلتحدث أو الكاتب قواعد اللغة. ويضيف 
براون أن اخلطأ، ىو: "اضلراف عن القواعد النحوية اليت يستخدمها الكبار ُب 

31لغتهم األم"
. 
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 تحليل األخطاء اإلمالئية في كتابة الطالب ،عبد القادر

 [ 45]  ٕٚٔٓ يونيو -العدد األول -اجمللد اخلامس :التدريس

 

 تحليل األخطاء تعريف
األخطاء مصطلح آخر يستخدمو علم  اللغة التطبيقي ُب تعليم وربليل 

اللغة، وىو اخلطوة التالية للتحليل التقابلي، ولعلو مثرة من مثراتو، لكنة ؼلتلف 
عنو وعن ادلقارنة الداخلية ُب أهنما يدرسان اللغة، أما ىو فيدرس لغة ادلتعلم 

تجها وىو يتعلم، والذي نفسة، ال نقصد لغتٍو األوذل وإظلا نقصد لغتة اليت ين
الشك فيو أننا مجيعًا طلطئ، وطلطئ عند تعلمنا للغة وعند استعمالنا ذَلا، ومن 

ٍٕٔبّ فإّن درس اخلطأ أمر مشروع ُب حدذاتو.
 

 األخطاء  تقسيم
أ(  ٕٕكما قال تارغلان ُب نانيك أن األخطاء تنقسم إذل ما يلي:

     والصرف( Phonology)      األخطاء اللغوية، منهااألخطاءُب األصوات

(Morphology)والنحو(Syntax)  والداللة(Semantics)  )األخطاء ُب ، ب
ج( األخطاء ، ستماع والكالم والقراءة والكتابةادلهارات، وىي األخطاء ُب اال

من جهة اللغة ادلستعملة، وىي األخطاء الشفوية أو التحريرية .د( األخطاء من 
بالتعليم والتداخل.ه( األخطاء من جهة  جهة سببها، وىي األخطاء يسبب

 االستمرار، تارة الوقوع ونادر الوقوع وكثًن الوقوع.
تركز الباحثة على األخطاء من جهة القواعد وىي األخطاء ُب الداللة 

(Semantics). 
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 تحليل األخطاء اإلمالئية في كتابة الطالب ،عبد القادر

 ٕٚٔٓ يونيو -العدد األول -اجمللد اخلامس :التدريس[  46] 

 

 منهاج تحليل األخطاء
منهج ُب ربليل األخطاءوفق مراحل عامة وخطوات تال بعضها 

 اعتمد بعضها على بعض:بعضا، ومن مراحلو 
 مرحلة التعرف على اخلطاء (.أ 

 مرحلة وصف اجلطاء وتصنيفو (.ب 

ٖٕمرحلة تفسًن اخلطاء (.ج 
 

 عالمات الترقيم

 تعريف عالمات الترقيم

الرتقيم ُب الكتابة ىو: وضع رموز اصطالحية معينة بٌن اجلمل أو 
الكلمات، لتحقيق أغراض تتصل بتيسًن عملية اإلفهام من جانب 

 الفهم على القارىء.الكاتب،وعملية 
ولعالمات الرتقيم أعلية باللغة ُب إفهام ادلقصود من الكتابة، وىي 
أشبو باللوحات األرشادية اليت توضع على الطرقات، فلوالىا لضل كثًن من 

 ٕٗسالكي تلك الطرف.
الشك أن عالمات الرتقيم مهمة ُب الكتابة، وعدم معرفتها ؽلثل 

يم ُب الكتابة عوض عن التنغيم الصوٌب ُب صعوبة ُب الكتابة، وعالمات الرتق
الكالم أو القراءة، فعالمات االستفهام، والتعجب، والفاصالت، وعالمات 
التنصيص، ووضع اجلمل االعرتاضية بٌن قوسٌن أو شرتٌن، والنقطة، والفاصلة 
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 تحليل األخطاء اإلمالئية في كتابة الطالب ،عبد القادر

 [ 47]  ٕٚٔٓ يونيو -العدد األول -اجمللد اخلامس :التدريس

 

ادلنقطة، كل ىذه العالمات وغًنىا متثل صعوبة ُب الكتابة، وىي غًن مرتبط ال 
.وال باحلركات با احلروف،

36 
اذلدف من تدريس عالمات الرتقيم، مساعدة التالميذ على الكتابة 
الصحيحة، وزيادة مقروئية القارئ ذلذه الكتابة، وتدريب التالميذ على القراءة 
الصحيحة. فالتلميذ الذي يعرف أين يضع الفاصلة، وعالمة التعجب، 

در على القراءة وعالمة االستفهام وغًن ذلك من عالمات، سوف يكون أق
الصحيحة، وسوف تكون كتابتو مقروءة ومفهومة بطريقة أفضل بواسطة 

37اآلخرين.
 

 أنواع عالمات الترقيم ومتى تعميلها

)،( امسها الفاصلة. تستعمل عند توضع بٌن اجلملتٌن بٌن حرف  (.أ 
عطف، وال حاجة إليها إذا كانت اجلملتان متالمحتٌن، توضع بٌن شبو 

كان لشبو اجلملة بعض االستقالل َب ادلعىن، إذا مجلة ومجلهة بو إذا  
وقعت مجلة غًن اعرتاضية بٌن مجلة و شبو مجلة، بٌن مجلة وأخرى 
،الثانية بيان لألوذل أو توكيد ذلا، بٌن اجلمل الصغرى بدال من حرف 
العطف، وبٌن أشباه اجلمل بدال من حرف العطف أيضا، بٌن 

م بدال من حرف العطف، بعد الكلمات أو اجلمل ادلتضادة، بٌن األعال
 لفظ النداء، بعد كلمات التعجب، بٌن أقسام الشىء .

).( امسها النقطة أو الوقفة تستعمل عند توضع َب هناية اجلملة اليت ًب  (.ب 
 معنها، َب هناية مجلة األمر.
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 تحليل األخطاء اإلمالئية في كتابة الطالب ،عبد القادر

 ٕٚٔٓ يونيو -العدد األول -اجمللد اخلامس :التدريس[  42] 

 

)؛( امسها الفاصلة ادلنقوطة تستعمل عند بٌن معنبيٌن مرتابطٌن لتدل  (.ج 
ا تكون اجلملة الثانية سببا َب األوذل، وتوضع على ىذا الرتابط أو عندم

بٌن اجلمل الطويلة اليت يتألف من رلموعها كالم تام مفيد هبدف 
 التنفس بٌن اجلمل وذبنب اخللط بينها.

):( امسها النقطتان تستعمل عند بعد القول وشبهو، بٌن الشىء  (.د 
وأقسمو، قبل الكالم الذى يعرض لتوضيح ما قبلو، بعد لفظ مثل عند 

 توضيح القاعدة. 

)؟( امسها عالمات االستفهام تستعمل عند ُب هناية السؤال ادلبدوء  (.ه 
 بأداة استفهام سواء أكانت األداة مذكورة َب اجلملة أم مقدرة. 

)!(امسها عالمات التعجب تستعمل عند ُب هناية مجلة فيها معىن  (.و 
 التعجب،  التمين ،التحذير، اإلغراء، الدعاء، الندبة، الفرح، االشتغاثة. 

 ( امسها الشرطة تستعمل عند بٌن العدد وادلعدود رقما ولفظا. -) (.ز 

(امسها الشرطتان تستعمل عند ُب احملاورات بدل تكرار األمساء --) (.ح 
 نهما اجلملة أو اجلمل اليت تعرتض الكالم ادلتصل. توضع بي

))(( امسها عالمات التنصيص تستعمل عند يوضع بينهما كل ما ينقلو  (.ط 
 الكاتب حرفيا من كالم غًنه ملتزما نصو.

)><(امسها القوسان تستعمل عند يوضع بينهما األلفاظ اليت ليست  (.ي 
ية، والتفسًن دلا من األركان األساسية من اجلملة مثل : اجلمل االعرتاض

 قبلو، وألفاظ اإلحرتاس، وألفاظ الشرح.

) ] [ ( امسها القوسان ادلربعان تستعمل عند يوضع بينهما ما يريد  (.ك 
 الكاتب إضافتو على سياق الكالم.
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)...(امسها عالمات احلذف تستعمل عند توضع مكان ما حذف من  (.ل 
الرغبة ُب الكالم للداللة على احلدف، أو االكتفاء دبا ذكر، أو عدم 

 ُٕٚب ذكر بعض الكلمات.

 قواعد اإلمالئية
 :أنواع الهمرة و حاالتها

تتكون من: أ(  حاالت اذلمزة. و أما زة نوعان: علزة وصل، وعلزة قطعماذل
ج(  مواضع تعترب فيها اذلمزة ُب أول الكلمة.ب(  اذلمزة ُب أول الكلمة.

 رسم اذلمزة ُب وسط الكلمة.

 والتاء المفتوحةأحكام التاء المربوطة 

سم ادلفراد ادلؤنث ُب ا( ٔ: ادلربوطة ُب ادلواقع التاليةالتاء ادلربوطة، تقع التاء  - أ
ُب بعضي صيغ ( ٖ، ُب بعض مجوع التكثًن( ٕ، الزائد على ثالثة أحراف

 ُب الظرف( ٗ، ادلبالغة

تاء ( ٕ، الساكنة اليت تلحق الفعل ادلاضي تاء التأنيث(  ٔ:والتاء ادلفتوحة - ب
األمر األفعال ادلضارعة ة و ( ٖ، ادلتحركة اليت تلحق الفعل ادلاضيالفعل 

تاء السم الثالثي ( ٘، تاء مجع ادلؤنث السادل وملحقتها( ٗ، ادلنتهية بتاء
( ٚ، فرد منتو بتاء مسبوقة بضمة طويلةكل اسم م( ٙ، الساكن الوسط

ُب آخر مجع كل تاء ( ٛ، رد منتو بتاء مسبوقة بكسرة طويلةكل اسم مف
( ٔٔ، تاء بعض األعالم( ٓٔ، كل تاء ُب آخر ادلشتقات( ٜ، التكثًن

 كل تاء ُب آخر احلروف.

                                                 
 
 1۱-7ص المرجع السابق، مود شاكر سعيد، مح58
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اضع رسم مو ( ٕ، اضع رسم األلف اللينة ألفا طويلةمو ( ٔ: األلف اللينة -ج
 معرفة الواوي واليائي.( ٖ، األلف اللينة ألفا شلالة

 حاالت حذف همزة الوصل لفظا وكتابا
 ربذف علزة )أل(.ب(  ربذف علزة )ابن( .و هي تنقسم إلى: أ( 

ربذف علزة الوصل د(  ربذف علزة الوصل لفظا وكتابة ُب البسملة خاصة.ج( 
 لفظا وكتابا مطلقا إذا دخلت عليها علزة االستفهام.

من لفظ اجلاللة : حذف األلف اللينة ادلتوسطة: حذف األلف اللينة
من   من كلمة )إلو(، و )األلو( نكرة ومعرفة. تعمال.)اهلل( ؛ نظرا لكثرة االس

كلمة )رمحان( إذا دخلت عليها )أل( التعريف وصارت علما، ضلو قولو تعاذل: 
من   من كلمة )لكن(، سواؤ أكانت نوهنا ثقيلة أم كانت خفيفة. )الرمحن(.

 كلمة )أوال( اسم اإلشارة، إذا دخلت عليها كاف اخلطاب، أولئك مهذبون.
من  )السماء( ُب حالة اجلمع، )السماوات( استغناء باأللف الباقية. من كلمة

 بعض األمساء، ضلو: طو، حم.

من )ذا( إذا كانت  من )ىاء( التنبيو.: حذف األلف اللينة ادلتطرفة
 من )ما( االستفهامية. من الضمًن)أنا( إذا وقع بٌن ىاء التنبيو. اسم إشارة.

38من الفعل ادلعتل اآلخر ُب صيغيت.
 

 نتائج البحث

ُب  الطالب كتابةبعد أن متتاإلجراءات عن األخطاء اإلمالئية ُب  
 تبوئرنج أشعري ىاشم جبامعة العربية اللغة تعليم قسم من الرابع ستوىادل
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ُب كتابة الطالب أشكال األخطاء اإلمالئية أكثر شيوعا ( ٔ، وىي: جومبانج
نج ًن عة ىاشم أشعري تبوئستوى الرابع من قسم تعليم اللغة العربية جبامفيادل

ُب استخدام علزة القطع وعلزة الوصل ىو األخطاء اإلمالئية  جومبانج
خطاء ادلتبلغة األوأما ( ٕوىو مرتفعة جّدا.  واستخدام النقطة أو الوقفة

ستوى الرابع جبامعة ُب ادلاإلمالئية ُب كتابة الطالب من قسم تعليم اللغة 
طالبا و  ُٕٓب استخدام علزة القطع  ىاشم أشعري تبوئًننج جومبانج، فهي

التصويبات لألخطاء ( ٖطالبا.  ٕٕاستخدام النقطة أو الوقفة 
ستوى الرابع من قسم تعليم اللغة اإلمالئية ُب كتابة الطالب فيادلادلتبلغةاللغوية

مصححة بالقواعد اإلمالئية  نج جومبانجًن العربية جبامعة ىاشم أشعري تبوئ
 لبا.اط ٕٕعالمة النقطة أو الوقفة و  لبا.اط ٕٓع علزة القطفهي استخدام 
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