كلية األداب واللغات

تخصص :دراسات لغوية

األخطاء اإلمالئية في كتابة تالميذ
السنتين األولى والثالثة متوسط
دراسة تحميمية مقارنة

مذ ّكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر.
الب :
إعداد الطّ ة

ليندة لجنة المناقشة

إشراف األستاذة:
زاهية لوناس

أعضاء لجنة المناقشة:
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أ /زاهية لوناس.......................................مشرفا ومقر ار

أ/نوال زاللي ................................................مناقشا

السّنة الجامعية1438/1437 :هـ2017-2016/

مقدمة:
ّ
فضميا اهلل تعالى
نظ ار لما تحظى بو المغة العربية بين سائر لغات العالم من مكانة مرموقة  ،فقد ّ
الدارس لو أن يحفظ لسانو من المحن ومن تحريف
وحفظيا بحفظ القرآن الكريم  ،وال يستطيع قارئ القرآن و ّ
آلي ال ّذكر الحكيم ّإال بتعمّم العربية  ،فما ال يتم الواجب إال بو فيو واجب.
لكن المالحظ اليوم بين طالب المدارس نفور فئة غير قميمة عن تعمّميا وجعميا في مرتبة أدنى
بالمقارنة مع العموم األخرى ،وبذلك كان انتشار الخطأ قوال وكتابة يزداد عاما بعد عام حتى أصبحنا نجده
في مستويات أعمى ،كانتشاره بين طالب الجامعات والمعممين وغيرىم...ومنو تطرقت في ىذا البحث إلى
التحدث عن األخطاء واقتصر البحث عن األخطاء اإلمالئية في الكتابة والذي عنونتو ب
" األخطاء اإلمالئية بين تالميذ السنة األولى والسنة الثالثة متوسط " دراسة تحميمية مقارنة .
فكان البحث نتيجة لكثرة األخطاء بين التالميذ في المدارس الجزائرية  ،محاولة مني الكشف عنيا
وتحميميا مع ذكر أىم األسباب المؤدية الرتكابيا وأساليب عالجيا  ،فماىي أىم األخطاء التي يقع فييا
عدة تساؤالت حول الموضوع :
التّالميذ في الطّور
المتوسط ؟ وعميو تتبادر إلى الذىن ّ
ّ
 ما نوع األخطاء اإلمالئية المرتكبة من طرف التالميذ ؟.
األول أو تالميذ المستوى
 من ىم التالميذ األكثر وقوعا في األخطاء اإلمالئية ،تالميذ المستوى ّ
ثمة تناقص في األخطاء عند تالميذ المستوى الثّالث؟
الثالث؟ وىل ّ
 ماىي أسباب األخطاء اإلمالئية ؟ وماىي أساليب عالجيا؟ .وقد اعتمدت عمى المنيج الوصفي
المقارن نظ ار لطبيعة البحث التي تتطمبو باإلضافة إلى اعتمادي عمى منيج اإلحصاء حيث قمت
بإحصاء األخطاء اإلمالئية قبل تحميميا ومقارنتيا

أ

قسمتو إلى :
ولإلجابة عن التساؤالت السابقة ،ورغبة مني في التوسع أكثر في موضوع البحث ّ
مقدمة ،تمييذ ،فصمين ،وخاتمة.
ّ
خصصت التّمييد لمتعريف بأىم مصطمحات البحث ،والمتمثّمة في  :الخطأ ،اإلمالء والخطأ اإلمالئي.
ّ
،تحدثت فيو عن الخطأ واإلمالء فجعمتو في مبحثين.
األول فيو عبارة عن فصل نظري ّ
أما الفصل ّ
ّ
المبجث األول تحت عنوان :الخطأ تناولت فيو مستويات األخطاء  ،والخطأ عند القدامى والمحدثين
،وأخي ار ذكرت المعايير الصوابية في المغة العربية .
المبحث الثاني تحت عنوان اإلمالء ،أدرجت فيو أنواع الرسم اإلمالئي  ،والضوابط اإلمالئية في المغة
العربية.
مقسم ىو اآلخر إلى مبحثين:
أما الفصل الثاني فيو فصل تطبيقي ،يتمثّل في دراسة ميدانية لمبحث ّ
ّ
السنة الثّالثة
السنة األولى و ّ
خصص إلحصاء وتحميل ومقارنة األخطاء اإلمالئية بين تالميذ ّ
األول ّ
المبحث ّ
المتوسط .
من التّعميم
ّ
المبحث الثاني قمت فيو بالبحث عن أىم أسباب األخطاء اإلمالئية وأساليب عالجيا  ،استعنت بمجموعة
من المصادر والمراجع كانت عونا لي في مسيرتي والبحث أىميا :
الصرفية ،واإلمالئية لفيد خميل زايد.
 األخطاء ال ّشائعة ،النحوية ،و ّ
 المعيار في التخطئة والتصويب لعبد الفتاح سميم.
 البحثاللّغويعندالعربلد  .أحمد مختار عمر .وغيرىا...

ب


الصعوبات التي واجيتني في مسيرتي مع البحث استطعت بفضل اهلل وعونو تجاوزىا ،
ورغم ّ
باعتمادي عمى تمك المراجع والمصادر التي أشكر مؤلفييا جزيل الشكر ،كما ال يفوتني شكر األستاذة
المشرفة عمى صبرىا وطول باليا وكل من ساعدني عمى إتمام البحث.

ت


تمهيد
تحديد مصطلحات البحث :

.3

.1

الخطأ

.2

اإلمالء

الخطأ اإلمالئي

تمييد
/1مفهوم الخطأ:
أ/لغة:ورد مصطمح الخطأ في ال ّذكر الحكيم
َخطَأْتُمبِ ِيولَ ِك ْنماتَع َّم َدتْ ُقمُوب ُكمو َك َانالمَّي َغفُ ِ
«ولَ ْيسعمَ ْي ُكمج َن ٌ ِ
يما »األحزاب 5
َ ََ ْ ُ
يماأ ْ ْ َ َ َ
ُ ً
ورَارح ً
احف َ
ُ َْ
وردت مادة خطأ في معاجم كثيرة إال أني انتقيت منيا لسان العرب والمعجم الصافي
يتعمد والخطأ ما تعمد  ،أخطأ يخطىء  ،إذا سمك سبيل الخطأ عمدا وسيوا  ،ويقال
فالخطأ ما لم ّ
يتعمد ويقال لمن أراد شيئا ففعل غيره
 :خطئ بمعنى أخطاء وقيل خطئ إذا تعمد وأخطأ إذا لم ّ
وفعل غير الصواب

1

يتعمد
الخطأ والخطاء ّ :
ضد ّ
الصواب  ،أخطأ ّ
الرامي الغرض  :لم يصبو  ،الخطأ  :ما لم ّ
تعمد  ،خطئت  :أثمت  ،وأطنبت
الخطء  :ما ّ
2

الرجل يخطأ  :أذنب  ،الخطيئة  :المأثم
أخطأ الطريق  :عدل عنو  ،خطئ ّ

3

الخاصة»
العامة و
ّ
ب/اصطالحا:الخطأ«مرادف (المحن) قديما وىو مواز لمقول فيما كانت تمحن فيو ّ

الرسمية المتعارف عمييا لدى أصحاب االختصاص ،ومن عمى
وىو«الخروج عن القواعد والضوابط ّ
شاكمتيم من المعنيين بالمّغة وشؤونيا ،فما خرج عن ىذه القواعد أو ما انحرف عنيا بوجو من

1
محمد بن مكرم ابن منظور  ،لسان العرب  ،دار الكتب العممية  ،بيروت  ،لبنان ،
 أبو الفضل جمال ّالدين ّ
مج ،1مادة خطأ  ،ج ،1ط2003 ،1
2
3

 -صالح العمي الصالح  ،أمينة سميمان األحمد  ،المعجم الصافي في المغة العربية  ،ص.150

-فيد خميل زايد  ،األخطاء ال ّشائعة النحوية و الصرفية و اإلمالئية  ،دار اليازوري  ،عمان  ،األردن ،2006 ،

ص.71

5

تمييد
الصواب»1والخطأ الناتج
الوجوه ّ
يعد لحنا أو خطأ ،وما سار عمى ىدييا وجاء مطابقا لمبادئيا ىو ّ
عن االستخدام التّمقائي أو العفوي لمغة ويمكن عزوه إلى قصور عصبي عضمي يسيطر عمى
الدماغ
ّ

2

فالخطأ عموما ضد الصواب ،وكل خروج عن القواعد والسنن المألوفة ،وأنظمة المغة العربية قوال أو
كتابة يعتبر خطأ ،ففي القديم كانوا يسمون الخطأ لحنا ويختصرونو في القول فقط .إلى أن انتشر
واتسع قوال وكتابة عبر مختمف مستويات المّغة.
/2مفهوماإلمالء :
أ/لغة:ورد اإلمالء في ال ّذكر الحكيم في قولو تعالىَ «:فْمُي ْممِْم َولِيُّيُبِاْل َع ْد ِل  »...البقرة 282
وفي قولو تعالى ...«:فَ ِييتُممَ عمَ ْي ِيب ْكرةًوأ ِ
يال »...الفرقان 05
َص ً
َْ َ ُ ََ
النقل  ،تمقي عمى غيرك
واإلمالء مصدر من الفعل أمميت  ،ويعني التّمقين و ّ

3

4

-أمميت الكتاب أممي ،وأمممتو أممو عمى الكاتب

ب/اصطالحا  :تعددت المصطمحات التي تدل عمى اإلمالء ،من رسم وكتابة وىجاء وخط ،فيو
الرمزية
«رسم الكممات والحروف رسما صحيحا عمى حسب األصول المتّفق عمييا ،أو ىو األداة ّ
وصحتيا ،وصون القمم عن الخطأ واعانة القارئ
لمتّعبير عن الفكرة  ،الذي يضمن سالمة الكتابة
ّ
1
الصواب ،مجمّة مجمع المغة العربية المصري  ،القاىرة 1988
كمال بشر ،المغة بيم التّطور وفكرة الخطأ و ّ،منشورات مجمع المغة العربية المصري ،ج ،62ص.105

-2محمد أبو الرب  ،األخطاء المّغوية في ضوء عمم المغة التطبيقي ،دار وائل لمنشر ،عمان_األردن ،ط2005، 1م
،ص.43

3
4

 فيد خميل زايد ،األخطاءالشائعة النحوية والصرفية واإلمالئية  ،ص.195الصافي في المغة العربية  ،ص .637
 صالح العمي الصالح ،أمينة سميمان األحمد  ،المعجم ّ6

تمييد
عمى فيم المكتوب».1فاإلمالء وسيمة لمتعبير عن طريق رسم الحروف والكممات رسما سميما
يستطيع القارئ من خاللو إدراك المعنى المراد توصيمو .
تقدم فإن اإلمالء ىو التمقين والكتابة ،وال يكون التّعبير عن الفكرة الموجودة في
وعمى ضوء ما ّ
ال ّذىن إال عن طريق الرسم اإلمالئي الصحيح لمكممات .
/3الخطأ اإلمالئي :
بالدرجة األولى بالكتابة والخط ويعني«قصور التّمميذ عن المطابقة الكمية أو
الخطأ اإلمالئي متعمق ّ
الصور
الصوتية أو ال ّذىنية لمحروف والكممات مدار الكتابة اإلمالئية مع ّ
الصور ّ
الجزئية بين ّ
2
ويعد أي خروج في تطبيق
المحددة أو المتعارف عمييا»
الخطية ليا  ،وفق قواعد الكتابة اإلمالئية
ّ
ّ

إما لجيل أو
القاعدة الكتابية  ،خطأ
إمالئياّ .
ّ
الناتج عن عدم تطبيق القاعدة اإلمالئية أثناء الكتابة ّ ،
ألسباب أخرى قد تكون نفسية أو جسمية أو غيرىا .

1

-عطاء محمد ابراىيم  ،المرجع في تدريس المغة العربية  ،مركز الكتاب لمنشر  ،القاىرة  ،ط، 2005 ، 1

2

الصرفية واإلمالئية  ،ص .71
 فيد خميل زايد  ،األخطاء الشائعة ّالنحوية و ّ

ص.231

7

األول:
الفصل
ّ
األخطاء اإلمالئية
األول :الخطأ
المبحث
ّ
 /1مسألة الخطأ عند القدامى والمحدثين .
/2مستويات األخطاء .
الصوابية في اللغة العربية.
/3المعايير ّ

الخطأ واإلمالء

الفصل األول :
مسألة الخطأ عند القدامى والمحدثين :
أ/مسألة الخطأ عند القدامى :

أن قريشا
تميزىا عن غيرىا ّ
عاش عرب شبو الجزيرة العربية قبائل ّ
متعددة ،لك ّل قبيمة ليجة ّ
،إّل ّ
الرواة ألشعارىم ،والعمماء بمغاتيم وأياميم
كانت أفصحيم « وقد أجمع عمماؤنا بكالم العرب ،و ّ
أن اهلل ج ّل ثناؤه أختارىم من جميع
أن قريشا أفصح العرب ألسنة وأصفاىم لغة  ،وذلك ّ
ومحالّيم ّ
محمدا _صمى اهلل عميو وسمّم_»
العرب واصطفاىم  ،واختار منيم نبي ّ
الرحمة ّ

1

 ،تكمّموا العربية

بالسماع
الصنعة بل انتقمت إلييم ّ
السجية  ،المبنية عمى حسن التّذوق لمكالم بعيدا عن ّ
بالفطرة و ّ
والتّوارث "،فنطقت عمى سجيتيا وطباعيا ،وعرفت مواقع كالميا ،وقامت في عقوليم عممو "

2

لذلك

،ومما يستد ّل عمى ذلك
لم يعرف منطقيم المّحن ،ولم يثبت عمى األغمب أن عربيا خالصا قد لحن
ّ
الرسول _ صمى اهلل عميو وسمم _ خطأ خطيب قوم جاءوا ليعمنوا إسالميم فقال ليم
حين استعظم ّ
«" أرشدوا أخاكم فقد ض ّل " يد ّل عمى عدم وقوع الخطأ قبل اإلسالم» .3ويكاد يجمع أىل المغة عمى
عدم وقوع الخطأ في العصر الجاىمي ،لصفاء لسان البدوي ،وبعده عن كل ما من شأنو أن يعكر
صفوة سميقتو  ،فالمّغة "مستودع أشعار العرب وأمثاليم وأفكارىم ،وبيا تعرف أنسابيم وأحسابيم ،بل
إن العرب جعموا من أسواقيم التّجارية أسواقا أدبية "
ّ

4

،وان جرى عمى األلسن فميس بالمعنى

القصة
،إّل ما كان في اختالف المّيجات بين القبائل.ولتوضيح ذلك نورد
الصريح ّ
ّ
الحقيقي لمحن ّ
 - 1أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا  ،الصاحبي في فقو المغة العر ّبية و مسائميا وسنن العرب في كالميا ،
تع وتح :أحمد حسن بسج  ،دار الكتب العممية  ،بيروت _لبنان_ ط1418 ،1ه 1997 ،م  ،ص.28
2

 -عبد اهلل جاد الكريم  ،اّلختصار سمة العربية  ،مكتبة اآلداب  ،القاىرة  ،ط ، 2006، 1ص .121

- 3عبد الفتاح سميم  ،المعيار في التّخطئة والتّصويب  ،كمية المغة العربية بالقاىرة _جامعة األزىر _ دار
المعارف،ط1411 ، 1ه 1991 ،م  ،ص.39

 - 4زىدي محمد عيد  ،نماذج في التّطبيق المّغوي المتكامل واألخطاء المغوية ال ّشائعة  ،دار صفاء لمنشر والتوزيع،
عمان _ األردن  ،ط2011 ، 1م  ،ص .188
10

الخطأ واإلمالء

الفصل األول :

الردة أخذ خالد بن الوليد عددا من األسرى في حرب اليمامة  .وطمب من
التّالية  :في حروب ّ
بعض جنوده وىم من بني كنانة ،أن يدفئوا األسرى حيث كانت تمك الميمة باردة  .وقال ليم أدفئوا
الصباح تفقّد خالد بن الوليد األسرى فرآىم قد قتموا .فقال
الحراس وقتموا األسرى  .وفي ّ
أسراكم .فقام ّ
الحراس في ليجة قبيمة
لمحراس :ويحكم! ماذا فعمتم ؟ فقالوا :لقد أدفأناىم ّ
؛ألن الدفء عند ىؤّلء ّ
كنانة معناه القتل 1 .ىذا ما كان شائعا من اختالف في المّيجات والذي ّأدى إلى التّوىم والخطأ في
الفيم واختالف التفكير فمدلول ىذه الكممة مختمف تماما بين القبيمتين.
أن العربي قد وقع منو الخطأ فعال فقال«:وّل أرتاح كثي ار
أن ىناك من المغويين من أ ّكد عمى ّ
ّإّل ّ
أن العربي قد تمكن من نطق
الروايات التي ّ
تنزه العربي عن الخطأ  ،...و يكفي أن نعرف ّ
إلى ىذه ّ
ما ىو أبعد من ليجة بعض العرب  ،كالحبشية والفارسية والرومية والعبرانية  ،وغيرىا ...وأن
السبب الرئيس في حدوث المّحن ىو اختالط بغيرىم من األمم _ كان موجودا منذ العصر الجاىمي
ّ
وطالب الكسب من األمم األخرى كالييود  ،والفرس
_ فقد كانت الجزيرة العربية مأوى المياجرين ّ
واألحباش والروم ،ولم يكن ىؤّلء يحسنون العربية حتى يسمم منطقيم من المّحن» 2ىذا لمن خالط
،أما العربي القح الذي لم يبرح البادية فمم يذق لسانو طعم المحن،وان صادفو سمعو
األمم المجاورة ّ
اشمأزت نفسو.
ّ
إّلّ ما وقع عن جيل منو « فقد اشتير بين العمماء جواز وقوعيم منيم ،بل وقوعو فعال ،وّل ضير
،ألن مرجعو إلى غير المغة ،إذ ىو من قمّة التّجربة أو عدم التّعمّم ،أو التباس األمر
في ذلك أصال ّ

1
النجار  ،األسس الفنية لمكتابة والتّعبير  ،دار
 نقال عن  /عباس محمود العقاد ،عبقرية خالد  ،فخري ّصفاء،عمان_ األردن_ ط ، 2001_1431 ،1ص.64
ّ
2

عبد الفتاح سميم  ،المعيار في التّخطئة والتصويب  ،ص .3811

الخطأ واإلمالء

الفصل األول :

الضفادع فأخطأ حين توىم أن خروجيا
عمى العربي ،فزىير بن أبي سممى لم تكن لو دراية بحياة ّ
من الماء سببيا الخوف من الغمر والغرق إذ قال :
عمى الجذوع يخفن الغمر والغرقا

يخرجن من شربات ماؤىا طحل

وتفرخ».1
واّنما تطمب ّ
الضفادع ال ّشطوط لتبيض ىناك ّ
الدين الجديد نفر من البشر عرب وأعاجم ،فتالقت األجناس
جاء نصر اهلل والفتح  ،ودخل ّ
وخاصة « حين اندفع الفاتحون العرب قبل
وتالقحت األفكار واآلراء  ،فاختمط المّسان العربي بغيره
ّ
الدين بين مختمف ال ّشعوب والبمدان »
المشرق والمغرب  ،لنشر ّ

2

ومس المّحن
ففسدت األلسن ّ

أن « ّأول لحن سمع
ومما يروي لنا الجاحظ في كتابو البيان والتّبيين ّ
العربية فأصابتيا ّ
الركاكة ّ ،
حي عمى الفالح"»
بالبادية ىذه "عصاتي" ،وأول لحن سمع بالعراق ٍ ":

3

بكسر الياء  ،وقد تطاولت

أيادي المّحن وتف ّشت الظّاىرة في الخالفة األموية « حتى وقع فيو بعض الخمفاء والبمغاء  ،ومن
المّ ّحانين البمغاء نجد خالد بن عبد اهلل القسري  ،خالد بن صنوان األصمعي وعدي بن المدور ،ىذا
4

الناس  ،ويدل عمى ذلك قول ال ّشاعر :
أن المّحن كان عيبا يتجنبو كل ّ
رغم ّ

فيسقط من عيني حين يمحن

يعجبني زي الفتى وجمالو

حسان
ابن ويجزمو  ،ثم يقول
حدثنا
« وكان ميدي بن ىميل يقول ّ :
ْ
ىشام  ،مجزومة  ،ثم يقول ْ
ْ
المفصل
أما خالد بن الحارث وبشر بن
ّ
ويجزمو  ،ألنو حين لم يكن نحويا رأى ّ
السالمة في الوقف ،و ّ
 - 1عبد الفتاح سميم  ،المعيار في التّخطئة والتصويب ص.28
2
عمان _ دط
عمي جاسم سميمان  ،موسوعة األخطاء المّغوية ال ّشائعة  ،دار أسامة ّلمنشر والتّوزيع  ،األردن _ ّ
2003م ،ص.29
 - 3أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ  ،البيان والتّبيين  ،تح وشرح  :عبد السالم محمد ىارون  ،ج ،2مكتبة
الخانجي  ،القاىرة  ،ط ، 7ص.219
4

 صميحة خموفي  ،األخطاء المّغوية ال ّشائعة في وسائل اإلعالم الجزائرية  ،ص .5612

الخطأ واإلمالء

الفصل األول :

كأن لسانو لسان أعرابي فصيح:
الفقييان ّ
وممن كان ّل يمحن البتّة حتى ّ
فإنيما كانا ّل يمحنان ّ .
النحوي وأبو سعيد المعمّم».1
أبو زيد ّ
الحجاج بن يوسف الثقفي الذي بمغ حرصو
ويقبحونو  ،فيذا ّ
وكان الخمفاء يستنكرون المحن ّ
ألنو اطّمع عمى لحن لو  ،فيٍ آي القرآن  " ،قال :
عمى توقي المّحن ،أن أبعد يحيى بن يعمر المّيثي ّ
تقول ( :قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم واخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم  ...أحب إليكم من اهلل ورسولو)
أحب (بالنصب).فقال واهلل لن تسمعني ألحن بعد ذلك وأبعده إلى خرسان".2
أحب  ،وصحتيا ّ
برفع ّ
وكأني
الرجل ليكمّمني في حاجة يستوجبيا فيمحن ّ
فأرده عنيا ّ
وكان عمر بن عبد العزيز يقولّ « :
إن ّ
الرمان الحامض ،لبغضي استماع المحن ،ويكمّمني آخر في حاجة ّل يستوجبيا فيعرب
أقضم ّ
حب ّ
فأجيبو إلييا التذاذا» وفي قول آخر لو قال«:أكاد أضرس إذا سمعت المحن».

3حرصا منيم عمى

نقاء العربية وصيانتيا من ال ّشوائب ،فكانوا يرسمون أبناءىم إلى البادية حيث الفصاحة ،خوفا عمى
الرومي صاحب رسول
لسان أبنائيم وىربا من المّكنات التي انتشرت آنذاك ،فيذا «صييب بن سنان ّ
اهلل _صمى اهلل عميو وسمّم_ كان يقول ّإنك ليائن ،يريد ّإنك لخائن»

4

غير أن وباء المّحن أخذ في

اّلنتشار إلى أن وصل إلى القرآن الكريم ففيما «روي من حديث "عمي" رضي اهلل عنو مع األعرابي
إن اهلل بريء من المشركين ورسولو " حتى قال األعرابي :برئت من رسول اهلل
الذي أقرأه المقرئ " ّ
فأنكر ذلك عمي رضي اهلل عنو »،5وقد ألف أبو حفص عمر بن خمف المعروف بابن مكي الصقمي

1

 -الجاحظ  ،البيان والتبيين  ،ص .211

2

أحمد مختار عمر ،البحث المّغوي عند العرب ،عالم الكتب ،القاىرة ،ط1988 ،7م  ،ص.88

4

 -المرجع نفسو ص.28

3

 -عمي جاسم سميمان  ،موسوعة األخطاء المغوية ال ّشائعة  ،ص.30

5

 المرجع نفسو ،ص .3013

الخطأ واإلمالء

الفصل األول :

كتابو(:تثقيف المّسان وتمقيح الجنان) أبرز فيو مجاّلت المحن عند القدامى ،قال ":فجمعت من غمط
مما ّل يجوز من لسان العرب 1"...وقد جعمو في خمسين بابا.
أىل بمدنا ما سمعتو من أفواىيم ّ ،
ىذا ما دعا إلى تنقية المغة العربية واختيار أفصحيا وأجودىا فبدأت حركة التّصحيح المّغوي
الكسائي (ت 179ه) بكتابو الذي كان
فأول ما ظيرت عند «إمام أىل الكوفة ّ :
لألخطاء المّغوية ّ ،
األول من نوعو في ذلك الوقت ( ،ما تمحن فيو العامة) وقد كان الكسائي وغيره من أئمة المغة
ّ
سدا أمام المّحن » 2ثم توالت المؤلفات حول المحن نذكر أىميا:
يقفون في ذلك الوقت ّ
 البياء فيما تمحن فيو العامة  :ألبي زكريا يحيى بن زياد  ،الفراء (ت 207ه).
 ما يمحن فيو العامة :ألبي عبيدة معمر بن المثنى(ت 210ه).
 ما يمحن فيو العامة (لعبد الممك بن قريب األصمعي(ت 216ه).
 ما خالفت فيو العامة لغات العرب  :ألبي عبيد القاسم بن سالم (ت 224ه).
 ما يمحن فيو العامة  :ألبي نصر أحمد بن حاتم الباىمي(ت 231ه).
 إصالح المنطق  :ألبي يوسف يعقوب بن السكيت (ت 244ه).
 ما يمحن فيو العامة  :ألبي عثمان بكر بن محمد المازني (ت 248ه).
 ما يمحن فيو العامة  :ألبي حاتم سيل بن محمد السجستاني (ت

255ه) ...3وغيرىا

الكثير الكثير.

1
الص ّقمّي  ،تثقيف المسان و تمقيح الجنان  ،قدم لو وقابل مخطوطاتو
 أبي حفص عمر بن خمف ابن مكي ّوضبطو  :مصطفى عبد القادر عطا  ،دار الكتب العممية  ،بيروت _ لبنان_ ط1410 ،1ه  ،1990 ،ص 18

ص  19ص .20

2

 -خالد بن ىالل بن ناصر العبري  ،أخطاء لغوية شائعة  ،مكتبة الجيل الواعد  ،سمطنة عمان ،ط، 2006 ، 1

3

 -محمود سميمان ياقوت  ،فن الكتابة الصحيحة  ،دار المعرفة الجامعية  ،2003 ،دط  ،ص  ،193ص.195

ص.11

14

الخطأ واإلمالء

الفصل األول :
ب /مسألة الخطأ عند المحدثين:

أن األمر تفاقم
رغم جيود األوائل في الحفاظ عمى العربية الفصحى وابعاد خطر المّحن عمييا ّإّل ّ
الدرس التي ىي مكان لتدريس المغة
ولم تعد األقالم تخط من حبرىا فصاحة فأصبحت حجرة ّ
ىمشت ،ىذا راجع لمتّطور المغوي عبر الزمن الذي
العربية الفصحى والتعامل بيا واجب وحقّ ،
الركاكة" ،فكمال المغة  ...في
يجعل من المغة تتراجع فتنتقل من ّ
الصحة والفصاحة إلى الفساد و ّ
الصواب إلى الخطأ"
الصحة إلى الفساد  ،ومن ّ
ماضييا والتّجدد المغوي يراد بو اّلنتقال بالمّغة من ّ

1

يمس جوىرىا وكيانيا بل ّإنيا تساير
ورغم أن التّطور حاصل حقيقة في المغة العر ّ
بية،إّل أنو ّل ّ
تطور المجتمع بما تتميز بو .فجيود المغويين األوائل كانت كافية شافية قننت العربية وقعدت
ّ
ليا.وبدعوى التّطور والصعوبة والجمود وغيرىا من المصطمحات الدالة عمى اتيام العربية الفصيحة
الضاد ،فإذا ما
،طغت بدليا العامية ولغة التخاطب اليومي ولغات قوم آخرين ،مخافة التّكمم بمغة ّ
اعتمدوىا أخطأوا ،متحججين بصعوبة قواعدىا وقوانينيا المتشعبة  ،فأىمموىا وغيروا منطقيم بمغة
ومتحجرة ّإّل ّأننا « ّل نرى في لغتنا
غيرىم  ،فأصبح العربي ىجين المسان بدعوى أن العربية جامدة
ّ
إن ظرفيا الخاص ّل يمنع عنيا التّجدد والتّطور فيي تحمل في طبيعتيا
الجمود والتّ ّ
حجر  ،بل ّ
الديمومة  ،وأمرىا ىذا متوقف عمى مدى إفادة أىميا من منيجيا في توليد الكممات
عنصر التّجدد و ّ
واأللفاظ بطرائقيا المختمفة» 2كاّلشتقاق ،والنحت ،والمشترك المفظي .
فالمغة ليست حبيسة نفسيا قادرة عمى التّطور والنمو ومواكبة العصر ،وّل يكون ذلك إّل بتطور
المجتمع  ،شأنيا في ذلك شأن الظواىر المّغوية األخرى «لذلك نجد شيخ العربية مصطفى صادق
1
2

د .عبد الفتاح سميم  ،المعيار في التخطئة والتّصويب  ،ص.5 -نقال عن  /رمضان عبد التواب  ،بحوث ومقاّلت في المغة ،عمي جاسم سممان ،موسوعة األخطاء المّغوية

ال ّشائعة  ،ص.49

15

الخطأ واإلمالء

الفصل األول :

الرافعي يقول :ما ذلّت لغة شعب إّل ذل  ،وّل انحطّت إّل كان أمره إلى ذىاب وادبار»

1

فتطور

المّغة متعمق بتطور المجتمع وعائد إلى حضارتو ،فميس من المعقول أن يكون المجتمع متخمّفا في
تعد من أصدق
حين تكون لغتو
متطورة ّل بل ويتيمونيا بالقصور في تمبية حاجياتيم«فالمغة ّ
ّ
2

الوسائل وأدقيا في الكشف عن طبيعة المجتمعات وسماتيا الحضارية»

واذا كان العربي القديم يخشى المحن ويعتبره ذنبا فإن العربي الحديث أصبح يقول خطأ مشيور خير
المحدث يحدث فيمحن  ،والفقيو يؤلف فيمحن فإذا نبيا قاّل  :ما
من صواب ميجور «،حتى إن
ّ
ندري ما اإلعراب وانما نحن محدثون وفقياء»  3كذلك الشأن بالنسبة لكممة "البنية" التي شاعت بين
الدارسين فأغمب الطمبة واألساتذة يقولون "المدرسة البنيوية" رغم يقين بعضيم بفسادىا.
ّ
فأصبحنا نسمع المحن عمى لسان خطيب ،ومعمّمين ،وأساتذة اّلختصاص ،ومتعممين «،فتطول
المسافة بيننا وبين المغة الفصحى بعدد األخطاء التي ترد في أحاديثنا كتابة وقراءة وانشاء»

4

أن «الثّراء غير الطّبيعي لمغة والخارج عن مألوفيا  ،يجمب
فأصبح عادي جدا بين عامة ّ
الناس ّإّل ّ
ليا المتاعب أكثر من الفوائد»

5

وبيذا انتقمت المغة من الصحة إلى الفساد ،عمى أيدي أىميا

فأفقدوىا حضوتيا ومكانتيا المرموقة رغم شيادة «العالم بأسره عمى ما تتميز بو العربية من الحيوية
تقبل الجديد وتوليد المفظ  ،وقدر ما تحمل من إرث عممي إنساني
والغنى والمرونة والقدرة عمى ّ
كبير وما تتصف بو من قدرة عمى الوفاء بسائر األغراض  ،فاعترفت منظّمة األمم المتّحدة

1
2
3

الصحيحة  ،ص.210
 محمود سميمان ياقوت  ،فن الكتابة ّ غازي مختار طميمات  ،في عمم المغة  ،ص.25 -أبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا  ،الصاحبي في فقو المغة العربية  ،ص.35

4

 -عبد العزيز بن صالح العسكر  ،أخطاء في القراءة واإلنشاء  ،دار الكتب  ،ط1433 ،2ه 2012 ،م ،

5

 -عمي جاسم سميمان  ، ،موسوعة األخطاء المّغوية ال ّشائعة ،ص.50

ص.27

16

الخطأ واإلمالء

الفصل األول :

بأن العربية لغة
والمنظمة العالمية لمتربية والعموم الثّقافية والمنظمات والوكاّلت ّ
الدولية األخرى ّ ،
عالمية حية  ،واعتمدتيا لغة رسمية إلى جانب المغات الخمس األخرى :اإلنكميزية واإلسبانية
والفرنسية والروسية والصينية» ّ 1إّل أن العربي يشير إلى لغتو بأصابع اّلتيام بالقصور والصعوبة
والجمود ،لكن في حقيقة األمر لسانو ىو من يعاني كل ىذا فأصبح الخطأ عادي مستيمك ّل ضير
منو بين العامة من الناس قوّل وكتابة إلى أن تفاقم بوصولو إلى أىل اّلختصاص  ،فأصبحنا نجده
يدون فييا
في الكتب المدرسية وخاصة في الطّور اّلبتدائي  ،فما ذنب صفحة بيضاء ّأول ما ّ
ّلبد من التصدي ليذه المشكمة وّل يكون ذلك بال ّشكوى والتّذمر  ،واّنما يكون بمسح
األخطاء «لذلك ّ
شامل لموقوف عمى أسباب المشكمة »

2

و"لخاد بن ىالل بن ناصر العبري" رأي في ىذه المسألة

أن انتشار الخطأ وشيوعو ليس ىو المرض نفسو  ،بل ىو عرض من أعراضو ونتيجة
حيث قالّ «:
من نتائجو  ،فال يستصيغ عقل أن تصنع كل دواء لمعالجة العرض ونعمي أبصارنا عن المرض ،
األول لشيوع الخطأ في عصرنا ىو:خوف العربي من تعمّم مبادئ لغتو  ،واستصعابو
ّ
إن ّ
السبب ّ
لعموميا ال ّشريفة  ،من نحو وصرف وبالغة » ، 3السبب الذي دفع الكثير من المغويين إلى اّلىتمام
بالتأليف في مجال التنبيو عمى األخطاء المغوية  ،وأول من ألف في التصحيح المغوي في العصر
الحديث "أبا الثناء األلوسي وكتابو " كشف الطرة عن الغرة "  ،أتبعو عدد من المغويين نذكر منيم
" لغة الجرائد ّلبراىيم اليازجي  ،وكتاب تذكرة الكاتب ألسعد داغر  ،وأغالط المغويين األقدمين
4

ألنستاس الكرممي.

- 1مستويات األخطاء :
1

 -مصباح الحاج عيسى « ،أثر استخدام المغة اإلنجميزية كوسيمة اتصال تعميمية في تعميم تقنيات التعميم» ،

جامعة عجمان لمعموم و التكنولوجيا  ،مجمة جامعة دمشق ،المجمد ،22العدد الثّاني  ،2006 ،ص ، 24ص .25

 -2زىدي محمد عيد  ،نماذج في التّطبيق المغوي المتكال و األخطاء المغوية ال ّشائعة  ،ص .190
- 3خالد بن ىالل بن ناصر العبري ،األخطاء المّغوية ال ّشائعة  ،ص.13
4

 فيد خميل زايد  ،األخطاء الشائعة النحوية و الصرفية و اإلمالئية  ،ص  ، 69ص .7017

الخطأ واإلمالء

الفصل األول :

سير المّغة وفق نظام شامل يجب أن يحترم ،و أي ممارسة لغوية ّل تمتزم بالقواعد الموروثة
النحوي أو غيره،
الصرفي أو ّ
الصوتي أو ّ
مثمما سطر نظاميا المغويون األوائل وك ّل مساس بنظاميا ّ
الحد من انتشاره.
عد لحنا وخطأ يجب تقويمو و ّ
ّ
عدة مستويات لغوية ،رغم جيود المغويين ،ومما يمي سأعرض المستويات التي تقع
إّل ّأنو شاع في ّ
فييا األخطاء وسأذكر أىم األسباب المؤدية لذلك:
أ/المستوى الصوتي :
النطق
الصوت في أساسو دفعة ىوائية خارجة من الجوف عبر جياز ّ
يعتبر عمماء المغة « ّ
أن ّ
النطق الرئيسة ،وىي مخارج
وىذه ّ
الرئتين لممرور في أعضاء ّ
تتعرض عند خروجيا من ّ
الدفعة ّ
أن المغة تقوم بربط مضامين الفكر اإلنساني بأصوات منطوقة تحدثيا أثناء
الحروف» وباعتبار ّ
النطق ىي:
تمر بثالث مراحل عند ّ
عممية الكالم ّ
،فإن ىذه األصوات بطبيعتيا ّ
لمصوت
 مرحمة إحداث المتكمّم ّ
الصوتية)
 مرحمة انتقال الصوت في اليواء (الموجات ّ
1

لمصوت»
السامع ّ
 مرحمة استقبال ّ

الصوت التي نصل إلييا عن
الصوت ّ
الدال ودّللة ىذا ّ
من ىنا نشير إلى العالقة الموجودة بين ّ
طريق عممية استقبال الكممة ،ومحمّيا األذن التي ليا دور كبير إذ يستقبل الفرد الكممات ليتّخذ منيا
عدة عمميات ذىنية  ،وىي ما يعرف بميارة اّلستماع  ،وميارة اّلستماع تؤثر في عممية
موقفا بعد ّ
يتم من خالليا اإلصغاء إلى الكالم من
الكتابة وترتبط بيا ارتباطا وثيقا،فاإلمالء مثال:عممية ّ
مصدره والوعي بمخارج الحروف ومعرفة المسار المغوي ووظيفة تقديم صورة بصرية لمكممات.

1

النحوية والصرفية واإلمالئية ص.160
 فيد خميل زايد  ،األخطاء الشائعة ّ18

الخطأ واإلمالء

الفصل األول :

فإن لك ّل مستوى من المستويات أسبابا مؤدية إلى الوقوع في الخطأ ،وسأذكر
وكما سبق وأن أشرنا ّ
الصوتي األسباب التّالية :
في المستوى ّ
« ضعف قدرة المتمقي عمى التّمييز بين األصوات المتقاربة في المخرج
الصوت  ،أو أن يكون في نطقو قميل اّلىتمام
 سرعة ّ
النطق  ،أو أن يكون المعمّم خافت ّ
وبخاصة الحروف المتقاربة في أصواتيا أو مخارجيا
بتوضيح الحروف
ّ
الرمز والحركة
يتكون من ّ
الصوت و ّ
 عدم المطابقة بين رسم حرف اليجاء وصوتو والذي ّ
المرافقة.
السامع في لبس وحيرة»  ،1فاألساس في
 الميجة العامية ّ :
إن لميجة أث ار واضحا في وقوع ّ
الصوتي ىو إخراج الصوت من مخرجو ،وعدم القدرة عمى ذلك يعتبر لحنا ،ومثال
المستوى ّ
ذلك ما يعرف بالمّكنة المنتشرة عمى ألسن األعاجم .

ب/المستوى الصرفي:
2

الرياح  ،أي :تغييرىا»
الصرف في المّغة «:التّغيير ،ومنو:تصريف ّ

وفي االصطالح «:ىو التغيير في أحوال بنية الكممة وما بيا من زيادة وحذف واعالل وابدال
وافراد وتثنية وجمع ،وتغيير المصدر إلى الفعل والوصف المشتق منو كاسم الفاعل واسم المفعول
وصيغة المبالغة...إلخ»

1
2

1

 فيد خميل زايد،األخطاء الشائعة النحوية والصرفية واإلمالئية  ،ص ، 172ص.173النقراط  ،ال ّشامل في المغة  ،دار الكتب الوطنية  ،بنغازي  ،ليبيا  ، ،ط ،2003 ،1ص.122
عبد اهلل محمد ّ19

الخطأ واإلمالء

الفصل األول :

فعمم الصرف في تعريف مفصل ىو أصول وقواعد تعرف بيا أحوال بنية الكممة:صيغيا األصمية
والعارضة ،وما يالبسيا من تغير معنوي في مدلوليا ،مصدره البناء المحدث بالتّصغير،أو بالنسبة
،أو التثنية ،أو الجمع ،أو التأنيث في األسماء  ،والتّحويل إلى الماضي والمضارع واألمر في
األفعال ،ومن تغير صوتي في بنيتيا ،مصدره الظواىر التّصريفية كالتجريد  ،والزيادة ،والحذف
واإلبدال  ،واإلعالل  ،واإلدغام  ،والقمب المكاني واإلمالة  ،والتحريك والتّسكين لالبتداء ،والوقف
ويختص باألسماء المتمكنة  ،واألفعال المتصرفة
،والتّخفيف والتثقيل  ،2يعنى بأحوال أبنية الكممة
ّ
من أجل صون المّسان عن الخطأ.
أن أصول الكممات ثالثة أحرف
الصرف ّ
ولما كان أكثر كممات المغة العربية ثالثيا ،اعتبر عمماء ّ
« ّ
مصورة بصورة الموزون ،فيقولون في وزن قمر مثال :فعل
الالم
وقابموىا عند الوزن بالفاء والعين و ّ
ّ
بالتحريك ،وفي حمل :فعل _بكسر الفاء وسكون العين_ وفي كرم :فعل _ بفتح الفاء وضم العين_
3
أما إذا
وىمم ج ار
،ويسمون الحرف األول  :فاء الكممة ،والثاني عين الكممة ،والثالث ّ :لم الكممة» ّ
ّ

زادت الكممة عمى ثالثة أحرف :
فإن كانت زيادتيا ناشئة من أصل وضع الكممة عمى أربعة أحرف  ،أو خمسة  ،زدت في الميزان
ّلما أو ّلمين عمى أحرف (ف ع ل)  ،فتقول في وزن  :دحرج مثال  :فعمل  ،وفي وزن :
جحمرش :فعممل.
كررت ما يقابمو في الميزان ،فتقول في وزن
_ وان كانت ناشئة من تكرار حرف من أصول الكممةّ ،
مضعف العين أو الالم
فعل ،وفي وزن جمبب :فعمل ،ويقال لو
ّ
ّ
قدم.مثال بتشديد العينّ :
1

 -فيد خميل زايد  ،األخطاء الشائعة النحوية والصرفية واإلمالئية  ،ص .176

3

محمد النقراط  ،ال ّشامل في المغة  ،ص .122
-عبد اهلل ّ

2
النشر  ،دمشق  ،ط،2000 ،2
غازي مختار طميمات  ،في عمم المغة  ،دار طالس ّلمدراسة والترجمة و ّ
ص.166

20

الخطأ واإلمالء

الفصل األول :

_ وان كانت الزيادة ناشئة من زيادة حرف أو أكثر من حروف ...التي ىي حروف الزيادة  ،قابمت
الزيادة بمفظة  ،فتقول في وزن قائم مثال  :فاعل  ،وفي وزن
األصول باألصول  ،وعبرت عن ّ
تفعل ،وفي وزن استخرج:استفعل...
ّ
تقدمّ :
_ وان حصل حذف في الموزون حذف ما يقابمو في الميزان ،فتقول في وزن قل مثال  :فل ،وفي
1

عدة :عمّة»
وزن قاض  :فاع  ،وفي وزن ّ
ج /المستوى ال ّنحوي :

أن العرب القدامى كانوا يتقنون العربية دون الحاجة لمقواعد ،فكان لسانيم يجري
من المعروف ّ
بالعربية عن سميقة ّل يمحنون ،إلى أن أظيره إلى الوجود _ المّحن_ اختالط العرب باألعاجم
ّلبد ألىل اّلختصاص وضع
فاختمط المّسان العربي باألعجمي وانتشرت بذلك المّكنة والمّحن ،فكان ّ
وتقوم المّسان العربي تضبطو وتبعد عنو الخطأ وبشكل خاص عمى المستوى
قواعد تضبط المّغة ّ
النحوي .والذي يقصد بو في
ّ

المّغة « :القصد والطّريق يقال نحا نحوه  ،قصد قصده»

2

أما
ّ

اصطالحا « :ىو إعراب الكالم العربي أو انتحاء سمت كالم العرب في تصرفو من إعراب وتثنية
وجمع وتكسير واضافة  ،وغير ذلك »

3

الزلل
يعد وسيمة لضبط المّسان من ّ
النحو ّ
فإن ّ
 ،ومنو ّ

والخطأ  ،واتّباع منطق العرب وكالميم .
النحو في الحقيقة ىو عممية فيم دقيق لعالقات الكممات في إطار التّعبير ،ومعرفة وظيفة ك ّل
وّ
بالنظر إلى عالقتيا بما
كممة ضمن ذلك اإلطار  ،فإعراب الكممة ّ
يحدد وظيفتيا في التّعبير ّ
1
2

 المرجع نفسو  ،ص .123 -أبو الفتح عثمان ابن جني  ،الخصائص  ،دار الكتب العممية  ،بيروت  ،لبنان  ،مج ،2ط ، 2001 ،1ص88

- 3راتب قاسم عاشور  ،محمد فؤاد حوامدة  ،تدريس المغة العربية بين النظرية والتّطبيق  ،دار ميسرة لمنشر
 ،2003ص.105
21

الخطأ واإلمالء

الفصل األول :

مخصصة
يجاورىا من األلفاظ والعبارات ،والعربية لغة معربة تجري أواخر الكمم فييا عمى أنماط
ّ
تنضبط بأصول وأحكام

1

يؤدي إلى
وأي خروج عن ىذه األحكام والعدول عن القواعد المضبوطة ّ

فيم خاطئ لممعنى المراد توصيمو وافساد المّسان العربي.
عوامل وقوع أخطاء في المستوى الصرفي والمستوى النحوي :
 كره التالميذ مادة المغة العربية لما يالقونو من عنت و صعوبة في دراستيم لمقواعد
الصرفية ومحاوّلتيم فيميما وتطبيقيا
ّ
النحوية و ّ
النوادر والمصطمحات ،مما
 كثرة األوجو اإلعرابية المختمفة  ،والتعاريف المتعدد والشواىد و ّ
يثقل كاىل التّمميذ ويجيد ذىنو.
تحرك في نفسو
 عدم وجود صمة بين النحو والصرف وحياة التّمميذ واىتماماتو وميولو  ،وّل ّ
أية مشاعر أو عواطف.
 فرض القواعد بترتيبيا الحالي عمى التالميذ الصغار دون تجريبيا مسبقا.
 ىدميا من المعمّمين اآلخرين  ،فما يبنيو معمّم المغة العربية  ،يأتي معمّم المواد األخرى
2

إما لجيمو بقواعد المغة العربية  ،وا ّما ّلزدرائيا
ّ
فييدمو ّ

لمغة فقد يتأثّر مستعمل المغة
باإلضافة إلى األسباب المذكورة سابقا نذكر اّلستعمال المزدوج ّ
إما عن قصد أو دون قصد منو .
الفصيحة بالعامية فيحدث عنده المبس والغموض فيخطئ ّ
 .iالمعايير الصوابية في المّغة العربية :
1
2

 -فيد خميل زايد  ،األخطاء ال ّشائعة النحوية و الصرفية و اإلمالئية  ،ص.185

 فيد خميل زايد  ،األخطاء ال ّشائعة النحوية والصرفية واإلمالئية ،ص 88ص.8922

الخطأ واإلمالء

الفصل األول :
 .1عند القدامى :

المقدس كانت حمايتو والمحافظة عميو واجب الغيورين عمى
لما وصل خطر المّحن لكتابنا ّ
ّ
األول
سالمة المغة العربية فبدأت أولى خطوات ّ
الدراسات المغوية عند العرب «في منتصف القرن ّ
1
الدؤلي( ت 69ه)
اليجري لخدمة القرآن ولمقاومة المحن» عندما «كمّف زياد بن أبيو أبا األسود ّ

ثم كمف
بضبط القرآن الكريم فضبط حركاتو بنقاط توضع فوق الحرف أو تحتو أو بين يديو ّ .
الرسم لمتّمييز
الحجاج _ وىذا التّكميف ّ
يعد الخطوة الثّانية _ نصر بن عاصم (ت 89ه) بإصالح ّ
في قراءة المصحف بين الحروف المتشابية كالحاء والخاء  ،والباء والتّاء  ،فأعجم نصر الحروف.
طور رموز أبي األسود  ،فضبط الحركات
ثم خطا الخميل بن أحمد( ت 175ه)الخطوة الثّالثة ،إذ ّ
الضبط من رموز اإلعجام ،فرمز لمفتحة بألف صغيرة تعموا
برموز أخرى غير ّ
النقاط  ،ليميز رموز ّ
ولمضمة بواو صغيرة تعموا الحرف المضموم  ،ولمكسرة بياء صغيرة تذيل الحرف
الحرف المفتوح ،
ّ
2
ّلبد لممشتغمين في المغة
المكسور» وفي الوقت الذي فسدت فيو األلسن في المدن والحواضر كان ّ

النزول واّلرتحال إلى منبت ال ّشجر ،وساكني الوبر،حيث فصاحة المّسان والجودة في الكالم ،فجال
العمماء أرجاء البادية آخذين من كل بدوي سميقي الكالم ويرفضون غيره عن طريق امتحانو فإن ىو
اشمأزت منو نفسو التزموه وأخذوا منو
قبحو و ّ
استحسن الكالم الممحون وسكت عنو رفضوا لغتو وان ّ
ىم المّغويين الجمع واإلحصاء واّلستقصاء
المّغة
ّ
وصنف من بين العرب الفصحاء األقحاح  «.فكان ّ
واّلستقراء  ،ثم استنباط األحكام من الكالم  ،وك ّل ذلك من طبيعة المنيج الوصفي»  3وبعد اّلنتياء

1
الدين صالح حسنين  ،دراسات في عمم المغة الوصفي و التاريخي و المقارن  ،دار العموم لمطباعة
 د .صالح ّوالنشر ،الرياض_المممكة العربية السعودية  ،ط1405 ،1ه_ 1984م  ،ص.49
2

 -نقال عن  /المحكم في نقط المصاحف ألبي عمرو الداني  ،د.غازي مختار طميمات ،في عمم المّغة  ،ص96

3

 -غازي مختار طميمات  ،المرجع نفسو  ،ص.103

ص.97
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الخطأ واإلمالء

الفصل األول :

الجبار
من الجمع والتصنيف جاءت مرحمة التأليف وكما سبق فقد اعتمد العرب القدامى في عمميم ّ
المنيج الوصفي ورغم ذلك فقد تضاربت اآلراء بين العمماء حول تحديد معيار معين ألخذ المغة
ولعل أبرز ما يمثل ىذا التّضارب واّلختالف مدرستي البصرة والكوفة فمدرسة البصرة معروفة
ودب تأخذ عنو المغة أو في أي مكان وزمان كان
ىب ّ
بالتّشديد في تحديد معاييرىا فميس ك ّل من ّ
عمى عكس مدرسة البصرة التي سمحت باألخذ عن كل عربي صادفتو ولم تتّصف معاييرىا
جوزوا وتساىموا كثي ار في أخذ المّغة .وفي ما يمي سأعرض المعايير
الصوابية
ّ
ّ
بالصرامة والتّشديد بل ّ
التي اعتمدىا عمماء أىل البصرة (الفريق المتشدد) :
الزماني والمكاني :حدد زمان اّلحتجاج ب  150سنة قبل اإلسالم إلى موت ابن ىرمة
 التحديد ّ
ت(149ه) " ونقل عن ثعمب ّأنو نقل عن األصمعي ّأنو قال « :ختم ال ّشعر بإبراىيم بن
ىرمة  ،وىو أحسن الحجج»"

1

كما ضيقوا البقعة المكانية في أخذىم لمغة فاختاروا أفصح

أن اّلنعزال في كبد
المّيجات وتركوا ما دونيا لمجاورتيم األمم األخرى «.وفكرتيم في ذلك ّ
الصحراء ،وعدم اّلتّصال باألجناس األجنبية يحفظ لمّغة نقاوتيا ويصونيا عن أي مؤثّر
ّ
خارجي» 2قد يفسد المسان
الصادق
الرواة  :لم يأخذوا المغة عن كل من جعل من نفسو راويا ،فيم درجات ؛ فمنيم ّ
 ثقة ّ
الصادق المفتعل لمّغة ،كما
األمين في نقمو لممسموع من أشعار العرب وأخبارىم  ،وكثير منيم غير ّ
حماد الراوية الذي قال فيو أبو حاتم  « :كان بالكوفة جماعة من رواة الشعر ،مثل
ىو الحال عند ّ
حماد الراوية وغيره  ،وكانوا يضعون الشعر ،ويقتفون المصنوع منو ،وينسبونو إلى غير أىمو ،وقد

الرحمن الرومي،مطبعة
 - 1محمود شكري األلوسي  ،اتحاف األمجاد في ما
ّ
يصح بو اّلستشياد ،تح عدنان عبد ّ
اإلرشاد  ،بغداد  ، 1982_ 1402 ،ص ، 74ص.75
2

 د  .أحمد مختار عمر  ،البحث المّغوي عند العرب  ،ص.5124

الخطأ واإلمالء

الفصل األول :

ذكر األصمعي وأبو عبيدة وأبو زيد عن يونس ّأنو قال ّ :إني ألعجب :كيف أخذ عن حماد ،وىو
1
يتشددون فال يأخذون
يمحن ويكسر الشعر ويكذب
السبب الذي جعل عمماء البصرة ّ
ّ
ويصحف» ّ .

المغة ّإّل من راو ثقة  ،حذ ار منيم من لحن الرواة وافتعاليم لمشعر.
يطمئنوا إليو
 االطّراد  :اشترط البصريون في المسموع أن يكون كثير اّلستعمال مطّردا حتى
ّ
يؤولوه ليتّفق مع قواعدىم ،وا ّما
ويجعموا منو شاىدا ّلستنباط القاعدة ،و«ما عداه من ال ّشواذ ّ
فإما أن ّ
الضرورة إذا كان في ال ّشعر
الرواة من غير الثّقة ،وا ّما أن يمتمسوا ّ
ثم ينكروه لكثرة ّ
أن يش ّككوا فيو ّ
يعدونو شاذا ّل يقاس عميو».2
فإنيم ّ
فإن لم يجدوا إلى ك ّل ذلك سبيال ّ
 السميقة المّغوية :بعد التّأكد من فصاحة العربي وسميقتو المّغوية حينيا يؤتمن فيو ويؤخذ عنو
ك في فصاحتو.
المغة وا ّّل فال يسمح عمماء البصرة أخذىا من غيره  ،ممن يش ّ
محمد بن العساف_ وىو
فكانوا يمتحنوىم ومن ذلك ما ذكره ابن جني ،من ّأنو لم يستطع أن يجعل ّ
أعرابي عقيمي من تميم_ ينطق جممة ممحونة صنعيا لو ،وىي :أكرم أخوك أبوك _ برفعيما

3

وفي

محاورة لو مع أعرابي فصيح وىو الشجري .قال" :وسألتو يوما فقمت :كيف تجمع دكانا فقال :
دكاكين  :قمت فسرحانا ،قال سراحين  ،قمت فقرطانا  ،قال  :قراطين .قمت :فعثمان؟ قال :
عثمانون  .فقمت  ،ىال قمت أيضا عثامين؟ قال :أيشن عثامين؟ أرأيت إنسانا يتكمّم بغير لغتو ؟
4
تعجب منيا وأنكرىا مباشرة.
لما سمع لكممة ممحونة ّ
واهلل ّل أقوليا أبدا" فالشجري ّ

شريف
 استبعاد االستشياد بالحديث ال ّنبوي ال ّ

 :وامتنع البصريون عن اّلستشياد بالحديث

فالرسول _ صمى اهلل عميو وسمّم _
ّ
النبوي الشريف لم يكن لمتّقميل من أىمية ومكانة حديث النبي ّ ،
1
2
3
4

عبد الفتاح سميم  ،المعيار في التّخطئة والتّصويب دراسة تطبيقية،ص.157-صميحة خموفي  ،األخطاء المّغوية ال ّشائعة في وسائل اإلعالم الجزائرية  ،ص .61

 د .عبد الفتاح سميم  ،المعيار في التّخطئة و التّصويب دراسة تطبيقية  ،ص.156العامة _بغداد_ ط1990 ، 1م  ،ص.169
 سعيد النعيمي  ،ابن جني عالم العربية ،دار الشؤون الثّقافية ّ25

الخطأ واإلمالء

الفصل األول :

كان أفصح العرب ،فقد عمّمو اهلل تعالى وىو النبي الذي ّل ينطق عن اليوى ،واّنما منعوا اّلستشياد
الصحابة والمدونون والرواة إلى تدوينو في حين سماعو
بو خوفا من تسمل الخطأ إليو فمم يتسابق ّ
من فيو الرسول بل أنكر عمييم ذلك خوفا من إىمال القرآن واختالط الحديث النبوي بو.ولم يكتب
النقل بالمعنى فتجد
جوزوا ّ
السبب في عدم اّلستشياد بو « ّ
إّل في المائة الثّانية لميجرة ،و ّ
أن ّ
الرواة ّ
قضية واحدة قد جرت في زمانو صمى اهلل عميو وسمّم  ،ولم يقل تمك األلفاظ جميعيا ،نحو ما روي
مما معك من القرآن " " وخذىا بما معك من
زوجتكيا ّ
من قولو صمى اهلل تعالى عميو و سمم ّ " :
القرآن" وغير ذلك من األلفاظ الواردة » .1فتعدد الروايات لحديث واحد دليل عمى أن المصدر لم
يسمع مباشرة  ،واّنما نقل معنا.
النبي بقراءة
 استبعاد االستشياد بالقراءات القرآنية ال ّ
شاذة  :وىي الوجوه المختمفة التي سمح ّ
نص المصحف بيا قصدا لمتيسير وقد رفض البصريون اّلستشياد بيا ّإّل إذا كان ىناك شعر أو
القراء  ،أو أن ينسبوا القراءة إلى لغة من لغات
فإما أن يخطئوا ّ
كالم عربي يدعميا وماعدا ذلك ّ
العرب أو أن يمجأوا إلى التّأويل .2
أما عمماء مدرسة الكوفة فكما
بالنسبة لعمماء مدرسة البصرة
ّ
ىذا ّ
المتشددين في تأسيس مذىبيمّ ،
سبقت اإلشارة كانوا أكثر تساىال في أخذىم لمغة واستنباطيم لمقواعد.
 " كانوا أق ّل تخطئة لمقراءات  ،وأكثر قبوّل ليا من البصريين  ،ولكن ذلك ّل يرجع ()...
3

تقبميم ليا  ،واّنما يرجع إلى ما عرفوا بو من توسع في أصول المّغة"
إلى احتراميم لمقراءات وحسن ّ
حجة.فراحوا
جوزوا األخذ عن كل عربي صادفوه وان لم يكن عربيا قح فجعموا من كالمو ّ
ّ 
1
2
3

يصح بو اإلستشياد  ،ص ،72ص ،73ص.74
 محمود شكري األلوسي  ،األمجاد فيماّ
 صميحة خموفي  ،األخطاء المّغوية ال ّشائعة في وسائل اإلعالم الجزائرية ،ص.63 د  .أحمد مختار عمر  ،البحث المّغوي عند العرب  ،ص.3226

الخطأ واإلمالء

الفصل األول :
الراوية وخمف األحمر .
يقعدون المغة حتى من الرواة غير الثقات كحماد ّ

 لم يعتمدوا الكثرة في المسموع فيم يحتجون بو يستنبطون منو القاعدة وان ق ّل .
السماع ليس ىو كل
السماع_عمى القياس "ويرى الكوفيون ّ
أن ّ
 اعتمدوا _باإلضافة إلى ّ
النظري الذي ّل يسنده سماع". 1
شيء في المّغة .ففتحوا بابا لمقياس ّ

 _2عند المحدثين:
شاع المحن والخطأ وانتشر عبر مستويات المغة العربية  ،قوّل وكتابة  ،فكان ّلبد ألىل المغة
والغيورين عمييا من النيوض بأقالميم لتصحيح األخطاء وتصويبيا « فنشطت ريح التّصحيح
المغوي...وقد اعتمد أغمب أصحاب ىذه الحركة الطّريقة المعروفة عند أعالم حركة التّصحيح
المغوي األولى طريقة " قل كذا وّل تقل كذا»

2

شمروا عمى
ّإّل أن أصحاب ىذه الحركة الذين ّ

سواعدىم وأرىقوا أنفسيم في تنقية المغة العربية الفصيحة  ،لم يتفقوا عمى تحديد معايير صوابية
محددة  ،فما يأخذ بو
الصواب  ،إذ " لم تسر عمى مناىج أو معايير ّ
لمحكم عمى المّفظة بالخطأ أو ّ
النكير عميو "
ويصر عميو وجدنا غيره يرفضو
ىذا
ّ
ويشدد ّ
ّ

3

أن معيار
ويذىب بعض العمماء إلى ّ

إن مقياس
الصواب يكمن في مدى شيوع واستعمال المفظة أو العبارة " يقول سايسى ( ّ « : )sayce
يصح أن يطمق
الصواب ىو تعود المتكمّمين عمى العبارة واستعماليم ليا استعماّل مطّردا  .وا ّن ما
ّ
ّ

1
2
3

 د.عبد الفتاح سميم ،المعيار في التّخطئة والصواب  ،ص.158 -د .عمي جاسم سممان  ،موسوعة األخطاء المغوية ال ّشائعة  ،ص.45

  -د .عمي جاسم سممان  ،موسوعة األخطاء المغوية ال ّشائعة  ،ص.4727

الخطأ واإلمالء

الفصل األول :
السموك المّغوي لمتكمّمي المّغة»"
عميو (صواب نحوي) ىو ما ّ
يؤيده ّ

1

وقد انقسم المغويون المحدثون

الصوابي إلى فريقين:
في تحديد المعيار ّ
المتشدد :اعتمد المعايير التّالية:
أ/الفريق
ّ
 _1االطّراد واعتماد األفصح" :وقد احتذوا في ىذا حذو القدامى في التّفريق بين الفصيح واألفصح"

2

فاشترطوا في المّغة الكثرة في اّلستعمال واّلستناد إلى األفصح واستبعدوا الغريب وال ّشاذ والقميل
والّنادر.
_2المبالغة في االستناد إلى القياس":فالمّفظ المقيس يكون صحيحا فصيحا ولو كان غير مسموع ،
بالضعف المّغوي  ،أو بشيء يعيبو من ناحية صياغتو  ،أو وزنو ،
يصح رفضو ،وّل الحكم عميو
وّل
ّ
ّ
أو فصاحتو" 3فك ّل ما وافق القياس فيو صحيح  ،وكل ما خالفو فيو خطأ.
 _3ورود المفظة في المعاجم  :اشترط ىؤّلء عمى ضرورة ورود المفظة في أحد المعاجم
العربية القديمة إلثبات صحتيا وفصاحتيا  ،وا ّّل فيي خاطئة  .و"كثي ار ما رجع بعض المحقّقين إلى
الضعف أو عدم
ثم أصدروا أحكاما عمى المفظة بالشذوذ أو ّ
بعض المعاجم دون البعض اآلخر ّ
4
أن المعاجم العربية قد ّل تحتوي عمى كل كالم العرب.
الورود" غير ّ

السابق _ المتشدد _ أروا أن التّضييق
ب /الفريق
المجوز :وعمى عكس ما ذىب إليو الفريق ّ
ّ
والتشديد ينفران من المغة  ،لذلك اعتمدوا المعايير التالية :
1

 نقال عن  /المغة بين الفرد والمجتمع ،عبد الفتّاح سميم  ،المعيار في التّخطئة والصواب ،ص .6 -صميحة خموفي  ،األخطاء المّغوية ال ّشائعة في وسائل اإلعالم الجزائرية  ،ص 72ص.73

4

 -صميحة خموفي  ،األخطاء لمّغوية ال ّشائعة في وسائل اإلعالم الجزائرية  ،ص .73

2

 - 3د .إميل بديع يعقوب  ،قل فيذا صواب (قاموس في التّصويب المّغوي)  ،المؤسسة الحديثة لمكتاب
طرابمس_لبنان  ،ط ،2007 ،1ص.12
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الخطأ واإلمالء

الفصل األول :

 _1األخذ بك ّل لغات العرب وعدم االقتصار عمى األفصح  :يذىب إلى قبول ليجات العرب وجواز
األخذ بمراتب الفصيح جميعا.
 _2التزام القياس فيما ق ّل سماعو:

فما وافق القياس مقبول و إن كان شاذ اّلستعمال وأما

إذاخالف القياس فيو مردود.
 _3عدم اإلكتفاء بما ورد في المعاجم  :فالذي وصل إلينا من كالم العرب قميل من كثير.
تضمن
أن ( تاج العروس)
أن ( لسان العرب) قد اشتمل عمى ثمانين ألف مادة و ّ
الرغم من ّ
و"عمى ّ
ّ
ثمة من نيض في ىذا العصر يستدرك عمى ىذين المعجمين
قرابة المئة والعشرين مادة ّ ،
فإن ّ
الضخمين ،وعمى غيرىما ما فاتيا من مواد"  1فالفريق المجوز لم يضيق دائرة أخذ المغة بما ورد في
ّ
المعاجم فحسب  ،بل أدركوا أن المعاجم ّل تشمل كل المغة.

1

 د.إميل بديع يعقوب،قل فيذا صواب ،ص  14ص .1529

الخطأ واإلمالء

الفصل األول :

 /1أنواع الخط العربي :
أ /رسم المصحف  :وىو رسم مقصور عميو  ،فال يقاس وّل يقاس عميو  ،ومعنى ىذا ّأنو ّل يجوز
ألن بعض رسمو خاص بو  ،فنحن نكتب اآلن مثال :
ألحد أن يحاكي رسم كل كممة فيو ّ :
«الكتاب  ،المالئكة  ،الميل  ،الصالة  ،الزكاة ولو راجعت المصحف لوجدتيا برسم مختمف ىو
رسم المصحف .
لمنطق  ،فال زيادة وّل نقص  ،فكممات مثل ىذا
ب /الخط العروضي  :ىو خط مطابق تماما ّ
كتاب ،تكتب ىكذا  :ىاذا  ،حضرو  ،كتابن  ،فكل ما ينطق يكتب وما ّل ينطق ّل
حضروا ،
ٌ
الصوت _ ولذا قيل
يكتب  ،وىي طريقة في الكتابة ّل يجوز أن نحاكييا في كتاباتنا _ تعتمد عمى ّ
خطان ّل يقاس عمييا  :خط المصحف  ،والخط العروضي ،

30

الخطأ واإلمالء

الفصل األول :

الناس عميو في الرسائل  ،أو في كتابة المحاضرات  ،أو في الكتب
ج/الخط اإلمالئي  :الذي درج ّ
1
أننا ّل نعتمد إّل عمى الخط اإلمالئي
والصحف وما إلى ذلك .فالرسم اإلمالئي ثالث أنواع ّإّل ّ

وتمر عممية الكتابة اإلمالئية بست مراحل متداخمة وىي:
لمكتابة " ّ
لمنطق  :رسم أشكال مشابية لحروف غير صحيحة .
 المرحمة السابقة ّ
األولية  :يبدأ بكتابة أشكال شبيية بالحروف تقريبا .
 مرحمة ّ
النطق ّ
أن لمحروف أصوات تد ّل عمييا.
 مرحمة تسمية الحروف  :إدراك الطّفل ّ
 مرحمة اإلمالء اّلنتقالي  :اكتمال معظم األصوات المتعممة لدى التّمميذ.
 مرحمة اإلمالء اّلشتقاقي  :يتقن التّمميذ كتابة معظم األصوات من أحكام قواعد الرسم اإلمالئي
 مرحمة اإلمالء اّلصطالحي  :يصبح التّمميذ قاد ار عمى إتقان الحروف  ،وتمييز األصوات
وممارسة الكتابة اإلمالئية ليا وفق قواعد الرسم اإلمالئي ،ويبدأ التّمييز بين كثير من الكممات ذات
الجذر الواحد ،ويصبح قاد ار عمى استخدام مصادر التيجئة بسيولة ،كما تنمو لديو القدرة عمى
2

الصعبة "
استخدام استراتيجيات التعامل مع الكممات ّ
الضوابط اإلمالئية لمكتابة العربية :
ّ /2
 /1_2التاء المربوطة والتاء المفتوحة:

أ_ التاء المربوطة  :ىي الحرف الذي اختص باّلسم  ،ويكون ما قبميا مفتوحا  ،واذا وقفت عمييا
فإنك تنطقيا تاء  ،ويجب نقطيا لتمييزىا عن الياء الخالية من النقط
أما إذا وصمتيا ّ
نطقت ىاءّ ،
وتقع في األسماء فقط .
1

 -عبد العزيز نبوى ،في أساسيات المغة العربية الكتابة اإلمالئية والوظيفية _النحو الوظيفي_ فوائد لغوية ،

2

 -نقال عن  /فيد خميل زايد  ،األخطاء ال ّشائعة النحوية و الصرفية و اإلمالئية  ،ص  ،195ص.196

مؤسسة المختار لمنشر و التوزيع  ،القاىرة 1429 ،ه  ، 2008،ص ،8ص.9
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1

الخطأ واإلمالء

الفصل األول :

ب_ التاء المفتوحة  :ىي التي تنطق تاء في حالة الوصل أو الوقف  ،وتبقى عمى حاليا إذا وقفنا
بالسكون عمييا و ترسم (ت)

2

وىي الحرف الذي يدخل عمى أقسام الكممة بأنواعيا الثالث ،وتكون

في:

 " الفعل لمدّللة عمى لتأنيث مثل  :ليست .
 الفعل لمدّللة عمى الفاعل  .مثل  :وجدت .
 الفعل من أصل حروفو  .مثل  :ألفت .
 جمع المؤنث لسالم  .مثل  :النباتات .
 اّلسم المذكر الثالثي الساكن الوسط  .مثلْ :بيت .
 جمع التكسير الذي في مفرده تاء مفتوحة.مثل :البيوت .
 اّلسم المفرد المذكر  .مثل  :عنت .
 الضمير المنفصل  .مثل  :أنت.
 الحرف  .مثل  :ليت.

3

 /2_2قواعد رسم اليمزة  :لميمزة ثالث مواقع  ،في أول الكممة  ،وفي وسط الكممة  ،وفي آخر
الكممة ،ولكل منيا قواعد تضبطيا  ،كالتالي:
أ/اليمزة االبتدائية  :اليمزة في ّأول الكممة تكتب ألفا دائما  ،سواء كانت ىمزة قطع أو ىمزة وصل

1

-عبد اهلل محمد النقراط  ،الشامل في المغة  ،ص.170

2

 -عصام محمود  ،ميارات الكتابة العربية قواعد و تدريبات و نصوص  ،دار العمم و اّليمان  ،دسوق ،ط1

3

 -زىدي أبو خميل  ،اإلمالء الميسر  ،دار أسامة لمنشر  ،عمان  ، 1998 ،ط ،1ص  ،17ص.18

 ،2012ص .8
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الخطأ واإلمالء

الفصل األول :

فتكتب اليمزة في ّأول الكممة عمى األلف  :إذا كانت مفتوحة أو مضمومة مثل  :أحمد  ،أسامة ،
أمرت  ،أم  ،أب  ،وتكتب اليمزة تحت األلف  :إذا كانت مكسورة في اّلسم والحرف معا.مثل:
إبراىيم  ،إسماعيل  ،إياك  ،إلي  ،إن  ،إبريق  1وقد تأتي اليمزة ممدودة  ،فتكتب بدل اليمزة مد(˜)
مثل  :آدم.
ب/اليمزة المتوسطة  :تقع اليمزة المتوسطة في وسط الكممة وقاعدتيا أن ننظر إلى حركة اليمزة
وحركة ما قبميا ،ثم نكتب اليمزة عمى ما يناسب أقوى الحركتين

2ألن الحركات تختمف في القوة

والضعف وترتيبيا كالتالي بدءا باألقوى تنازليا  :الكسرة  ،الضمة  ،الفتحة  ،السكون .
 ترسم اليمزة في وسط الكممة عمى األلف في الحاالت اآلتية :
_ إذا كانت ساكنة بعد فتح  ،كما في المثال  :رأس الحكمة مخافة اهلل.
الدرس ّإّل الكسول .
_إذا كانت مفتوحة بعد ساكن  .مثل ّ :ل يسأم ّ
_إذا كانت مفتوحة بعد فتح .مثل  :من دأب في طمب العمم نال ما ابتغى.
 ترسم اليمزة في وسط الكممة عمى الواو :
_إذا كانت ساكنة بعد ضم .مثلّ:ل يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيو ما يحب لنفسو.
النحو .
_إذا كانت مفتوحة بعد ضم  .مثل  :أبو األسود ّ
الدؤلي أول من دون عمم ّ
_إذا كانت مضمومة بعد ضم مثل ّ :ل يحسن إدارة شؤون األمة إّل رجل عارف أحواليا .
1

 -أحمد عبد العال الطيطاوي و محمد أحمد البنا  ،المغة العربية بين الخطأ و الصواب دراسة لغوية مستفيضة

2

 -عبد العزيز نبوى  ،أساسيات المغة العربية  ،ص.21

حول األخطاء المغوية الشائعة  ،مركز اّلسكندرية لمكتاب  ، 2008 ،ص .166
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الخطأ واإلمالء

الفصل األول :
إن اهلل رؤوف بالعباد .
_إذا كانت مضمومة بعد فتح  .مثل ّ :
_إذا كانت مضمومة بعد سكون كما في المثال  :ماؤه عذب فرات.
 كتابة اليمزة المتوسطة عمى الياء (النبرة):
_إذا كانت ساكنة بعد كسر مثل  :إن شئت العمل فاسير الميالي .
_إذا كانت مفتوحة بعد كسر مثل  :الوئام  ،الرئاسة  ،الذئاب.
_إذا كانت مضمومة بعد كسر  .مثل  :فئون (جمع فئة).
ىدئي.
_إذا كانت مكسورة بعد كسر  .مثل  :نبئيني ّ ،
_إذا كانت مكسورة بعد ساكن  .مثل  :وقائع  ،نائبات .
_إذا كانت مكسورة بعد فتح  .مثل :المئيم  ،زئير ،سئمت.
_إذا كانت مكسورة بعد ضم .مثلُ :رئس ُ ،سئِمت .
_إذا كانت مفتوحة بعد ياء ساكنة  .مثل  :الحطيئة.
السطر:
 كتابة اليمزة المتوسطة عمى ّ

_إذا كانت اليمزة مفتوحة والحرف الذي قبميا مفتوحا فتحة طويمة ( أي ممدودا بألف) مثل  :قراءة
 ،براءة  ،تشاءم.
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الخطأ واإلمالء

الفصل األول :

_إذا كانت اليمزة مفتوحة والحرف الذي قبميا مضموما ضمة طويمة ( أي ممدودا بالواو ) مثل :
1

مروءة  ،نبوءة.

ج /اليمزة آخر الكممة :
ليذه اليمزة حالتان :
مشددة مضمومة  ،فتكتب حينئذ ىمزة مفردة  ،نحو جزء
األولى  :أن يسكن ما قبميا  ،أو يكون واوا ّ
 ،جاء  ،وضوء .
التبوء.
ومثال ما قبمو واو ّ
مشددة مضمومة َ :
مشددة مضمومة فتكتب عمى حرف من جنس حركة ما قبميا
الثانية :أن يتحرك ما قبميا وليس واوا ّ
2

نحو :امرؤ  ،لؤلؤ  .ونحو :امرئ  ،يييئ.

 /3_2الحروف التي تزاد والحروف التي تحذف:
في المغة العربية حروف تكتب وّل تنطق وىي ما تعرف بحروف الزيادة ،وىناك أيضا حروف
تنطق وّل تكتب وتدعى بحروف الحذف.
الحروف التي تزاد :وأشير ىذه الحروف ىي األلف والواو.
أ /األلف  :تزاد األلف بعد "واو الجماعة" نحو :خرجوا وذىبوا ،واخرجوا واذىبوا ّ،ل بعد الواو التي
1
أما إذا كانت " واو الجمع" غير متطرفة ّل تزاد معيا
ىي جزء من الفعل نحو  :ندعو ،وأنت تدعو ّ

1
2

 عبد اهلل محمد النقراط  ،الشامل في لمغة العربية  ،ص ،168ص.169 عبد السالم محمد ىارون  ،قواعد اإلمالء  ،مكتبة األنجمو المصرية 1993 ،م ،ص.1635

الخطأ واإلمالء

الفصل األول :

األلف نحو (عمّموك)  ،وزيادتيا في نحو (مائة) فرقا بينيا وبين (منو) وبعضيم كتبيا (مأة)

2

وتزاد

لمد الصوت.وتزاد أيضا في "التّنوين"
األلف لإلطالق  ،وتأتي في نياية ال ّشطر من بيت الشعر ّ
وذلك بإلحاق األلف مضبوطة بفتحتين فوق الحرف عمى يمين األلف وأعالىا نحو  :تكمّم األديب
كالما بميغا.أما (إذا) فيي تكتب بألف التنوين المنصوب إّل في حالة الجواب فتكتب عند ذلك
3

بالنون

ب /الواو  :تزاد الواو في المواقع اآلتية :
تزاد طرفا في كممة عمرو مرفوعة أو مجرورة لمتّفرقة بينيا وبين كممة عمر  ...أما عمرو المنصوبة
فال تشتبو بكممة عمر المنصوبة ولذا ّل تزاد فييا الواو فتقول :إن عم ار داىية  ،ونقول  :إن عمر
ألنيا منونة أما عمر فيي غير منونة  ،فال تمحقيا ألف
عادل  ،ففي آخر عم ار المنصوبة ألف ّ
5

ضمتيا  ،نحو :إليكمو  ،وعميكمو  ،وبعضيم يحذفيا.
تزاد أيضا بعد "ميم الجمع" التي أشبعت ّ
الحروف التي تحذف:
أ /األلف :تحذف األلف من كممة ابن وابنة حسب ما يمي:
 أن تكون مفردة  .مثل :خالد بن الوليد.

1
2

 -المرجع نفسو  ،ص،35ص.36

 -عبد الغني الرقر ،معجم القواعد العربية في النحو و التصريف و ذيل باإلمالء  ،دار القمم لمنشر  ،دمشق،

ط1406 ،1ه1986 ،م ،ص.561

3
النجار  ،قواعد اإلمالء في عشر دروس سيمة  ،مكتبة الكوثر  ،الرياض  ،ط1429 ،4ه_2007م ،
 فيمي ّص.28
4
5

 عبد العميم إبراىيم  ،اإلمالء و الترقيم في الكتابة العربية  ،مكتبة غريب  ،ص  ،90ص .91 عبد السالم محمد ىارون  ،قواعد اإلمالء  ،ص .3836

4

الخطأ واإلمالء

الفصل األول :

 أن تقعا بين اسمين عممين ّ ،ل يفصل بينيما فاصل  ،فإن لم تقع بين عممين أو فصل بينيما
ضمير أو غيره فال تحذف األلف  .مثال :طارق ىو ابن زياد.
 أن تكون كممتي ابن وابنة نعتا لمعمم قبميا ،فإذا كانت خب ار فال تحذف األلف.
السطر .
 أّل تقع كممتا ابن وابنة ّأول ّ
 إذا دخمت عمييما ىمزة استفيام .مثال :أبن األستاذ ىذا؟.
1

 إذا وقعتا بعد حرف النداء  .مثال  :يابن األكرمين.

كما تحذف األلف أيضا من " (إلو) وأصميا ( إّله) ومن ( الرحمن) لكثرة اّلستعمال ،
تجرد من الالم ،فإن جردىا منيا كتب ما بعده باأللف والالم نحو ( رحمان
وشرط(الرحمن) أّل ّ
فإنو
الدنيا واآلخرة )  ،...وحذفت األلف أيضا من (ذلك) و(أولئك) و(ىذا) بخالف المتّصل بالكاف ّ
يدب في إثبات األلف ك( ىاذاك) و(ذاك) وكذلك تحذف األلف ب (ىؤّلء) وتحذف األلف أيضا
من( لكن/لكن) وتحذف ّلم التعريف أيضا مما اجتمع في ثالث ّلمات كراىة اجتماع األمثال نحو
( هلل)

2

تحذف في اّلسم الموصول "ففي ىذا اّلسم الموصول ّلم أخرى محذوفة ،وىي تظير في

( المذان ،والمتان ) وتحذف أيضا في (التي والذين )

3

كما تحذف ىمزة الوصل في البسممة الكاممة

والمنفردة.
ب /الواو  :تحذف الواو تخفيفا وكراىة توالي األمثال وذلك من الكممات التالية  :داود  ،طاوس
ناوس ،ىاون.

1

 -فيمي النجار  ،قواعد اإلمالء في عشرة دروس سيمة  ،ص  25ص.26

3

 -زىدي أبو خميل  ،اإلمالء الميسر  ،ص.77

2

 -عبد الغني الرقر  ،معجم القواعد العربية في النحو والتصريف وذيل باإلمالء .562 ،
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الخطأ واإلمالء

الفصل األول :

ج /حذف الياء  :تحذف ياء اّلسم المنقوص المعرف "بأل" إذا وقف عميو بإسكان ما قبل الياء في
لغة .نحو  :الداع والمتعال والتالق  ،في الداعي والمتعالي والتالقي

1

د /حذف النون  :تحذف النون في الحاّلت اآلتية:
 تحذف النون من ( من) ( ،عن) إذا اتصمتا ب ( ما ) ( ،من) مثل:
من  +ما = مما ،

من +من = ممن ،

عن  +ما =عما ،

عن  +من = عمن.

 تحذف النون من ( أن ) المصدرية إذا اتصمت ب (ّل) النافية  .مثل  :أن ّ +ل = أّل.
 تحذف النون من ( إن) الشرطية إذا اتصمت ب ( ّل) النافية أو ما الزائدة  .مثل:
إن ّ +ل = إّلّ

إما .
إن  +ما = ّ

 تحذف النون من كل كممة منتيية بالنون في الحاّلت اآلتية :
يتعاون.
_إذا اتصمت بنون النسوة  .مثل  :يتعاون  +نون النسوة =
ّ
_ إذا اتصمت بنون الوقاية ( :نون الوقاية التي تفصل بين الفعل وياء المتكمم ).
أعني عمى عمل الخير.
أعني = أعن  +نون الوقاية  +ياء المتكمم  ،الميم ّ
أعن  +ي المتكمم = ّ
آمنا.2
_ إذا اتصمت ب"نا" المتكممين  :آمن  +نا = ّ
( / 4_2أل) الشمسية  ،و(أل) القمرية :
(أل) نوعان  :قمرية وشمسية  ،تدخالن عمى األسماء فقط.

1

 -عبد العميم إبراىيم  ،اإلمالء والترقيم في الكتابة العربية  ،مكتبة غريب  ،ص .78

2
عمان _األردن  ،ط، 1
 فخري محمد صالح  ،لمغة العربية آداء و نطقا و إمالء و كتابة  ،دار صفاء ّ ،2011م  ،ص.177
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الخطأ واإلمالء

الفصل األول :

تتصل بيا الحروف التالية  :أبغ حجك وخف عقيمو.
( أل) القمرية  :ىي التي تنطق وتكتب ّ
( أل)الشمسية  :تكتب وّل تنطق مع تشديد الحرف بعدىا  ،وىي :التاء  ،الثاء  ،الدال  ،الذال
الراء ،الزاي  ،السين  ،الشين  ،الصاد  ،الضاد  ،الظاء  ،الطاء  ،الالم  ،النون.
دع سوء ظن زر شريفا لمكرم.

" طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم
1

فيي في أوائل حروف كممات ىذا البيت المنظوم

 / 5_2اليمزة  :ىي صوت يخرج من الحمق  ،تبل الحركات  ،وترسم عمى ىيئة رأس العين (ء)،
وىي نوعان  :وصل وقطع.
أ  /ىمزة الوصل  :ىي ألف غير ميموزة  ،تكتب وّل تمفظ

2

النطق بالحرف
يتوصل بيا إلى ّ

الساكن،أوجدىا العرب لتيسير النطق عمييم فالكالم ّل يبدأ بساكن.
وىي نوعان:
األول  " :أسماء سماعية ( سمعت عن العرب ) بالوصل  :اسم ،است  ،ابن  ،ابنم  ،ابنة  ،امرؤ
 ،امرأة اثنين  ،اثنتين  ،ايمن أو ايم في القسم عندما تقول  :وايم اهلل  ،أو وايمن اهلل
وسمعت في الحروف مع (أل) فقط فأي كممة مبدوءة ب (أل) فيمزتيا وصل.
ألن ليا قاعدة:
الثاني :القياسية التي يمكنك أن تقيس عمييا ّ
_ أمر الفعل الثالثي .مثل  :اكتب  ،اق أر  ،اعمم  ،افعل.
 -1د .يحيى بشير مصري  ، ،لغتنا العربية فرائد و فوائد  ،تقديم إبراىيم بن عمي الوزير  ،دار المنيال  ،بيروت_
لبنان_ ط1422 ،1ه2001،م  ،ص.137

2

 د .يحيى بشير مصري  ، ،لغتنا العربية فرائد و فوائد  ،ص.14039

الخطأ واإلمالء

الفصل األول :

فإن الماضي
_ماضي الخماسي  ،أي يكون أصل الفعل خمسة حروف  ،فإذا كان أصمو خماسيا ّ
اعتد.
انشق ،
واألمر والمصدر بألف الوصل  ،أمثمة  :اندفع  ،انطمق ،
انضم ّ ،
ّ
ّ
_ والمصدر من الخماسي ( األفعال السابقة الذكر ) :اندفاع  ،انطالق  ،انشقاق  ،انضماما
اعتداء.
_ تطبيق القاعدة السابقة نفسيا لكن في الفعل السداسي  .مثل  :استخرج  ،استعاد  ،استرد.1
ب /ىمزة القطع:
ىمزة القطع ىمزة أصمية تقع في ّأول الكممة في المواضع التالية:
 في األسماء :جميع األسماء والضمائر الميموزة األول ...ما عادا األسماء المسموعة عن
العرب.
 في األفعال _:ماضي الثالثي الميموز األول مثل  :أخذ  ،أتى  ،أكل.
_الفعل الرباعي ىمزتو ىمزة قطع في جميع حاّلتو  ،ماضيو و أمره و مصدره  .مثل  :أكرم إكرام
 ،أحسن إحسان  ،أعمم إعالم  ،أرضى إرضاء.
_كل فعل مضارع مبدوء بيمزة لمدّللة عمى المتكمم.
_في الحروف  :جميع الحروف عدا (أل).

1

عصام محمود  ،ميارات الكتابة العربية  ،ص  42ص .4340

الخطأ واإلمالء

الفصل األول :
 قاعدة لمتمييز بين ىمزة الوصل وىمزة القطع :
أوال  :األسماء

لمتّمييز بين اليمزتين في األسماء وذلك " عن طريق التّصغير  ،فإن بقيت اليمزة بعد تصغير
سمي
الكممة ،فيي ىمزة قطع  ،وان سقطت فيي ىمزة وصل  ...وكممة اسم بعد التّصغير تصير :
ّ
سقطت ىمزتيا فيي ىمزة وصل .
ثانيا :األفعال:
لمتّمييز بين اليمزتين في األفعال عن طريق صياغة الفعل المضارع من الفعل الماضي أو األمر
الذي التبست عميك ىمزتو  ،فالعبرة بحركة حرف المضارعة  ،فإذا كانت الحركة فتحة  ،فيمزة
1

ضمة فيمزة الفعل ىمزة قطع٭
الفعل ىمزة وصل  ،وان كانت الحركة ّ

ويستطيع أيضا أن يدخل عمى الكممة حرف الفاء أو الواو ،فإن نطق بيا سميمة فيمزتيا وصل وان
لم يستطع نطقيا جيدا فيمزتيا ىمزة قطع .
/6_2عالمات الترقيم :
الدارسين ينفرون من وضع عالمات الترقيم في تعابيرىم الكتابية
أن أغمب ّ
من المعروف ّ
ييممونيا وّل يعيرونيا اىتماما ،رغم دورىا الميم في توضيح المعنى وتوصيمو لمقارئ  ،وقد يكون
السبب في ذلك راجع إلى طريقة تقديميا في الكتب المدرسية بشكل سطحي فقط  ،أو لقصور
ّ
المعمّم عمى أداء واجبو عمى أكمل وجو.
1

 -عبد اهلل محمد النقراط  ،الشامل في المغة  ،ص  154ص .164

٭-يستثنى من ذلك األفعال الماضية التي تبتدئ بيمزة قطع و يكون ما بعد حرف المضارعة ساكنا  ،نحو  :أخذ ،
يأخذ .
41

الخطأ واإلمالء

الفصل األول :

فيي رموز اصطالحية توضع بين الجمل والفقرات وفي نيايتيا أيضا تيسي ار لمفيم " وكما يستخدم
المتحدث في أثناء كالمو بعض الحركات اليدوية  ،أو يعمد إلى تغيير في قسمات وجيو  ،أو يمجأ
ّ
إلى التّنويع في نبرات صوتو  ،ليضيف إلى كالمو قدرة عمى دقة التمييز  ،وصدق الدّللة واجادة
الترجمة عما يريد بيانو السامع  ،كذلك يحتاج الكاتب إلى استخدام عالمات الترقيم  ،لتكون بمثابة
1

الصوتية  ،في تحقيق الغايات المرتبطة بيا"
ىذه الحركات اليدوية  ،وتمك النبرات ّ
وعالمات الترقيم في الكتابة العربية يبينيا الجدول اآلتي:
اسم العالمة

صورتيا

صورتيا اسم العالمة

الفاصمة ( الفاصمة )

،

عالمة اإلستفيام

؟

الفصمة المنقوطة

؛

التأثر

!

النقطة أو الوقفة

.

التنصيص

النقطتان

:

الحذف

...

الشرطة

_

القوسان

( )

« »

مواضع استعمال ىذه العالمات:
 _1الفاصمة  :يقف القارئ عندىا سكتة قصيرة جدا  ،ترد في المواضع اآلتية :
توضع بين الجمل والمفردات المعطوف بعضيا عمى بعض.
بعد المنادى مثال  :يا خالد  ،اتق اهلل .
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 عبد العميم إبراىيم  ،اإلمالء و الترقيم في الكتابة العربية  ،ص .9542

الخطأ واإلمالء

الفصل األول :

إن العدل أساس
بعد حروف الجواب  (:نعم  ،كال ّ ،ل  ،بمى ) في أول الجمل مثال  :نعم ّ ،
الممك.
 _2الفاصمة المنقوطة  :وتوضع بين جممتين إحداىما سبب لألخرى مثال  :اجتيد الطالب  ،فنجح
أو بين جممتين بينيما مشاركة أو عالقة في المعنى.
تم معناىا نياية الفقرة.
 _3النقطة  :وتوضع عند نياية الجممة التي ّ
1

يتحدث بما معناه:
_4النقطتان  :وتستعمالن في سياق التوضيح والتبيين  :مثال :سمعت الطبيب ّ

_5الوصمة أو الشرطة  :وترد الشرطة في المواضع اآلتية " :لفصل الجممة اّلعتراضية في سياق
الكالم  ،ترد في آخر الجممة إذا قصد ترك شيء عمدا  .مثل  :في يدي خنجر قاطع  ،فمن يقترب
مني يعرض نفسو _
وتأتي بين العدد والمعدود .
 _6عالمة االستفيام  :توضع بعد الجمل اّلستفيامية سواء أكانت أداة اّلستفيام مذكورة أم
محذوفة مثل  :أين تعمل ؟ ومثال المحذوفة  :تسمع إىانتي وتسكت ؟

2

النفسية كالتعجب والفرح وغير
_7عالمة التأثّر  :توضع بعد الجمل التي تعبر عن اّلنفعاّلت ّ
ذلك.
 _8عالمة التنصيص  :وتوضع عند اّلقتباس وتكثر في البحوث العممية.
1
2

 -فيمي النجار  ،قواعد اإلمالء  ،ص 34ص.35

 -أحمد عبد العال الطيطاوي و محمد أحمد البنا  ،دراسة لغوية مستفيضة حول األخطاء المغوية الشائعة  ،مركز

اإلسكندرية لمكتاب  ،2008،ص.171
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الخطأ واإلمالء

الفصل األول :

 _9عالمة الحذف  :توضع عندما يعمد الكاتب إلى حذف كالم من قول منقول أو اقتباس ما
فيستغني عن بعض الكالم منو فيضع بدّل من ذلك الكالم المحذوف عالمة الحذف (.)...
 _10القوسان ويكتب داخميما كالم معترض ليس أساسي ،ويقعان بين الجمل اّلعتراضية  ،أو
التفسير  ...،وغير ذلك.
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الفصل الثاني:
دراسة تحليلية مقارنة
لألخطاء اإلمالئية

المبحث

األول:

تحليل األخطاء اإلمالئية
عند التالميذ

الفصل الثّاني:

دراسة تحليلية مقارنة لألخطاء اإلمالئية

الدراسة الميدانية:
ّ
في ىذا الفصل سأحاول إحصاء األخطاء اإلمالئية في كتابات تالميذ السنة األولى والسنة الثالثة
متوسط ثم سأعمد إلى تحميميا ومقارنتيا في نفس الوقت.
الدراسة :
أ/حدود ّ
الدراسة عبر ثالث متوسطات من والية البويرة  ،في شير ماي 2017م أي بعد انتياء
أجريت ّ
وتم تصحيحو من طرف األساتذة.
التالميذ من االختبار األخير في ّ
مادة المغة العربية ّ
المدونة :
بّ /
ىي عبارة عن أوراق االختبار األخير لتالميذ السنتين األولى والثّالثة متوسط في مادة المغة
العربية واستيدفت في أوراق االختبار "التعبير الكتابي" في الوضعيات اإلدماجية _ رغم الصعوبات
وخاصة في الحصول عمى المدونات إال أني تمكنت
التي وقفت عائقا في طريقي إلكمال البحث
ّ
ثم بعون بعض األصدقاء وأساتذة التعميم المتوسط جزاىم
في األخير من الحصول عمييا بفضل اهلل ّ
العينة ثم إحصائيا وتحميميا
اهلل كل خير _ لمكشف عن األخطاء اإلمالئية المرتكبة.بين تالميذ ّ
فمقارنتيا .
ج /عينة الدراسة :
السنة
تم تصفح التعابير الكتابية لمتالميذ اقتصرت العينة عمى تالميذ السنة األولى و ّ
بعدما ّ
الثّالثة متوسط  ،الواقعون في األخطاء اإلمالئية  ،واستبعدت القميل ممن كانت كتاباتيم خالية تماما
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األول والمستوى
من األخطاء .اخترت من ك ّل
ّ
متوسطة قسمين من مستويين مختمفين المستوى ّ
األول و 45تمميذا من المستوى الثّالث .
الثّالث  ،فكان العدد  45تمميذا من المستوى ّ
جنس التّالميذ :
موضح في الجدول التّالي :
ّ
السنة الثالثة
تالميذ ّ

الجنس

السنة األولى
تالميذ ّ

ذكر

21

16

أنثى

24

29

المجموع

45

45

وقد اعتمدت عمى النسبة المئوية في إحصائي لألخطاء اإلمالئية  ،بتطبيق القاعدة الثالثية
كالتالي :
تكرار الخطأ ×100
مجموع األخطاء

المئوي
ة
= النسبة

48

الفصل الثّاني:
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 /1تحميل ومقارنة األخطاء اإلمالئية بين تالميذ السنة األولى والسنة الثالثة من التعميم
المتوسط:
السنة الثالثة

السنة األولى
نوع الخطأ

التكرار

النسبة المئوية

التكرار

النسبة المئوية

الخطأ في كتابة التاء المفتوحة

06

4.68%

11

7.28%

و المربوطة
الخطأ في كتابة اليمزة

6.25%

08

14

9.27%

بأشكاليا الثالث
الخطأ في التعريف

14.06

18

22

14.56%

والتنكير
الخطأ في كتابة ىمزة القطع

%11.71

15

35

23.17%

وىمزة الوصل
الخطأ في حذف الحروف

%50

64

55

36.42%

وزيادتيا
الخطأ في إبدال

13.28%

17

14

9.27%

الحروف
المجموع

99.98%

128
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151

99.97%

الفصل الثّاني:

دراسة تحليلية مقارنة لألخطاء اإلمالئية

 استخرجت ستة أنواع من األخطاء اإلمالئية في كتابات التالميذ ،فقد بمغ مجموع أخطاء تالميذالسنة األولى  128خطأ  ،في حين بمغ عددىا عند تالميذ السنة الثّالثة  156خطأ.
السنة
حيث شاع خطأ حذف الحروف وزيادتيا والخطأ في إبدال الحروف بكثرة عند تالميذ ّ
أما في ما يخص باقي األخطاء " الخطأ في كتابة التاء ،
األولى مقارنة مع تالميذ السنة الثالثة ّ ،
والخطأ في كتابة اليمزة  ،والخطأ في كتابة ىمزة القطع و الوصل  ،والخطأ في التعريف والتنكير"
ولمتعمق أكثر في النتائج
فقد شاعت عند تالميذ السنة الثالثة بكثرة مقارنة مع تالميذ السنة األولى ،
ّ
المتحصل عمييا سأقوم بالتحميل التّالي :
/1الخطأ في حذف الحروف وزيادتها:
موضح في الجدول أعاله ،فإن خطأ حذف الحروف وزيادتيا شاع بكثرة بالمقارنة مع
كما ىو
ّ
السنة األولى
باقي األخطاء  ،فقد تكرر ىذا الخطأ لوحده  64مرة ما يقارب  ، %50عند تالميذ ّ
.مثل قوليم  " :كنتو جالسن  /فارأيت  /صورن  /خوطورتيا  /عندم  /طويل القام  /المسيقى /
وجيوىو  /يجب أن تطيعة أمك  /بحيرد  /البركين  /المالين من الناس  /أولدىا ...والسبب ؛نقص
ميارة االستماع لدييم ،إذ لم تتمق ىذه الفئة الطريقة السميمة في اكتساب وتعمّم ىذه القاعدة والتي
األول  ،وبخاصة لما تتميز بو لغتنا العربية
ّ
البد لإلشارة إلييا بوضوح من طرف معممي الطور ّ
_حروف تنطق والتكتب ،وأخرى تكتب والتنطق _ حتى يتمكن المتعمّم منيا.
أما تالميذ السنة الثالثة فارتكابيم لنفس الخطأ كان أقل منيم تك ار ار حيث تكرر  55مرة بنسبة
ّ
قدرت حوالي  ،%36.42وىذه بعض األمثمة عن أخطائيم ":الحياة في الريف والحياة المدينة /
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الفصل الثّاني:
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إن
لمذا  /لم أقوم  /شكرن مأجمل  /أسكون  /أيتو  /الكن  /يومن  /مارأي 'مارأيك' /ىاذي ىي ّ /
المدينة رائع ...
فقد حذف تمميذ السنة الثالثة في أول مثال ذكرتو حرف الجر بأكممو (في)  ،وفي آخر مثال حذف
التاء المربوطة لمداللة عمى التأنيث ،فارتكابيم لمثل ىذا النوع من األخطاء بكثرة  ،راجع لتسرعيم
بمدىا
وشرود ذىنيم وغياب عنصر التركيز أثناء الكتابة ،ولعدم احتراميم لمصوائت القصيرة فقاموا ّ
فقصروا منيا  ،واعتمدوا عمى كيفية نطقيم لمكممات ولم يحتكموا لمقاعدة اإلمالئية فكانوا
والطويمة ّ
يكتبون مثمما ينطقون وىم بيذا اتبعوا الرسم اإلمالئي العروضي.
/2الخطأ في التعريف والتّنكير :
العينة
أن أغمب تالميذ ّ
تم فييا إكسابيم ليذه القواعد  ،إال ّ
رغم اجتيازىم لممرحمة االبتدائية والتي ّ
ما زالوا ال يفرقون بين (أل) الشمسية و(أل) القمرية فيخطئون في التّعريف والتّنكير  ،وقد تكرر ىذا
الخطأ  18مرة عند تالميذ السنة األولى بنسبة  %11.71بالتّقريب  ،فالتمميذ قد ييمل كتابتيا تماما
ييتم بدراسة والصالة
ييتم بأزرع ّ /
أو يكتب فقط ما ينطق مثل":أذىب إلى مدرسة /األسماك البحرّ /
/يجب عمى ىذا إختراع /بمقوانين /القمامات منزلية كثيرة...
مرة
أما تالميذ ّ
السنة الثالثة فكانوا أكثر تك ار ار لنفس الخطأ من تالميذ السنة األولى فقد تكرر ّ 22
ّ
أن محصوليم
السنة األولى  ،إال ّ
 ،بنسبة  ، %14.56رغم ارتفاع مستواىم الدراسي مقارنة بتالميذ ّ
إن حياة في
لصحة  /فييا أعشاب الخضراء ّ /
في تراجع وىذه بعض األمثمة عن أخطائيم  :مضر ّ
المدينة ،بين بادية و المدينة /أفضل من حياة لبادية  /بممثابرة  /في يوم من أيام  ...ارتكابيم ليذا
إن حباة في
النوع من الخطأ قد يغير معنى المراد توصيمو لمقارئ فمثال في قول أحد التالميذ ّ :
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يتحدث عن
البادية  ،قد يفيم منو بل سيفيم منو بالتأكيد أنو أراد بحياة اسم فتاة و ىو في الواقع ّ
الدروس يوميا  ،وعزوف أغمب التالميذ عن القراءة رغم
الحياة في البادية  ،ىذا راجع لقمة مراجعة ّ
ضرورتيا إلنماء جل الميارات كالكتابة والتعبير  ،فقمة القراءة والكتابة واىمال إنجاز الواجبات
المنزلية سيؤدي إلى قمب الموازين كما نالحظ اآلن في بحثنا ىذا .
/3الخطأ في كتابة همزة القطع وهمزة الوصل :
ثالث األخطاء والذي أفاض الكأس  ،تكرر  35مرة عند تالميذ السنة الثالثة بنسبة ،%23.17
مرة فقط بنسبة  %11.71عند تالميذ السنة األولى  ،الحظت من خالل كتابة
قد تكرر ّ 15
أن أغمب التالميذ أىمموا "ىمزة القطع" تماما من تعابيرىم الكتابية فيقولون :
الوضعيات اإلدماجية ّ
وصف مرأة  /النو /اشياء /ان التموث /االوساخ  /الى ...في حين غيروا من ىمزة القطع وصل :
إستعمال  /إلستخدامات  /اإلجتماعي .ىذا فيما يخص السنة األولى.
السنة الثّالثة  ،فيذه أمثمة أخطائيم في إىمال كتابة اليمزة  :االيام  /احسن /انواع
أما تالميذ ّ
/االشجار /االكسجين  /اعشاب  /انا  /اجمل /ازىار /اكل  /ايضا...وغيرىا فمن المالحظ عمى
التالميذ السرعة في الكتابة و عدم التركيز ربما لضيق الوقت عمييم أو بسبب ضغط االمتحان
فتراىم يسرعون فينسون كتابتيا  ،أو ييممونيا فييتمون بكتابة األلف دون مراعاة لميمزة  ،وقد يكون
حددت
السبب مقصودا لعدم كتابتيا لكونيم يجيمون مواطن كتابتيا قطعا أو وصال رغم وجود قاعدة ّ
مواطن الوصل و مواطن القطع فتراىم يتكاسمون في حفظيا و اتبعاىا فيتناسونيا عمدا.
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/4الخطأ في إبدال الحروف :
من أخطر األخطاء اإلمالئية عمى الكتابة والتي تجعل من المعنى مبيما يكتنفو الغموض
مرة عند تالميذ السنة
والمّبس؛الخطأ في إبدال الحروف  ،ىذا ّ
النوع من الخطأ الذي تكرر ّ 17
النطق فيخيل ليم
األولى أي بنسبة مئوية قدرت بحوالي  %13.28بسبب تشابو بعض الحروف في ّ
السمع عمى حسن اإلصغاء لمخارج أصوات المّغة العربية مثل :
أنو الحرف الصحيح و عدم تدريب ّ
كنت أنا وزميمك /أنضري /ىادي  /منعس  /صعداء  /قمبتو  /في غصل ...فإبدال حرف ووضع
مكانو حرف آخر بسبب تشابو في مخارج أصواتيما قد يكون ىذا الخطأ واردا  ،لكن كما ىو
موضح في المثال األول فقد أبدل الحرف بما ال يشبيو أبدا فبدل أن تقول التمميذة "زميمتي" قالت
الالمباالة.
"زميمك" ىذا بسبب الشرود أثناء التعبير واإلىمال و ّ
السنة
أما تالميذ السنة الثالثة فتكرر  14مرة بأقل نسبة بالمقارنة مع نسبة الخطأ عند تالميذ ّ
األولى وىذه أمثمة أخطائيم :
االشتماعي /مجدىد  /منضم /أسفر  /صيارات  /سمطان الجمد /البسر  /ييتنق...
فانتشار مثل ىذا الخطأ _إبدال الحروف_سيصعب األمر عمى القارئ  ،فكممة مثل "مجدىد" قد
يستغرق فييا القارئ وقتا ليدرك معناىا  ،كذلك بالنسبة لكممة " البسر" فقد يمتبس األمر عمى المعمم
المصحح أيقصد بيا " البشر" أم " البصر" مثمما حدث معي و أنا أحاول استخراج األخطاء .فعالقة
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المعنى والمبنى عالقة وثيقة وخروج أحدىما عن اآلخر ضياع لممعنى وارتباك في القوالب المّغوية
1

وىذا مما يفسد سالمة المغة ودقّتيا التّعبيرية.
/5الخطأ في كتابة الهمزة :

والممفت لالنتباه قمة ارتكابيم لمخطأ في كتابة اليمزة حيث تكرر عند تالميذ السنة األولى 08
مرات بنسبة  %6.25واقتصر وجوده في وسط وفي آخر الكممة فقط وال وجود لو في ّأول الكممة
ومثال ذلك :أشيأ  ،خاطء زمالءه شيئ شيأ مئدبين اإلسائة بيأة.
أما فيما يخص تالميذ السنة الثالثة فقد تكرر ىذا الخطأ  14مرة والسبب في ىذا الشيوع وكثرتو
ّ
بالنسبة لمسنة الثالثة  :كثرة استعماليم لمثل ىذه الكممات التي تحتوي عمى اليمزة  ،وكذلك انصب
خطؤىم عمى كممة " شيئ " فقد تكررت ىذه الكممة لوحدىا  7مرات وأخطأوا أيضا في :آفضل /
الرأتين " /أنت مخطأ" /آيام...
/6الخطأ في كتابة التاء المفتوحة والمربوطة :
بالنسبة لباقي األخطاء " الخطأ في رسم التاء المفتوحة والمربوطة " ّإال
آخر خطأ وأقميم شيوعا ّ
أن المقارنة بين السنتين غير مرضية بتاتا  ،فغير المعقول أن يتكرر ىذا الخطأ  06مرات بنسبة
ّ
 %4.68عند تالميذ السنة األولى وىذه األخطاء ىي  " :شبكت الفايسبوك  /رأية  /بالنسبت /
عدت مخاطر.
كممت  /الوقة ّ /

1
لمنشر و التّوزيع  ،عمان _ األردن  ،ط، 1
 فخري خميل النجار ،األسس الفنية لمكتابة والتعبير  ،دار صفاء ّ2011م_1431ه  ،ص.129
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في حين نجده تكرر  11مرة بنسبة  %7.28عند تالميذ السنة الثالثة ومثال ذلك :حيات
مراة.
وتكررت مرتان  ،كنة  /التقية  /تعرفة  /قمة ليا  /خالبت  /رفضة  /قضية  /في عشيت ّ /
والخطأ في كتابة اليمزة في مواضعيا الثالث ورسم التاء المفتوحة والمربوطة راجع في األساس
لعدم تطبيق القاعدة اإلمالئية عن جيل بيا  ،فكان عميو أن يركز في حركة اليمزة والحرف الذي
قبميا والذي بعدىا حتى يتمكن من كتابة اليمزة بشكل صحيح  ،ولن يتمكن من ذلك ّإال عن طريق
مرن عمى الكتابة.
حفظ القاعدة والتّ ّ
والسبب راجع لمكسل  ،أو لقمة االىتمام  ،فمم يحفظيا لعدم اكتراثو بيا ،أو بسبب فكرة سيطرت عميو
بصعوبة تمك القواعد  ،أو قد يكون المعمم نفسو السبب في ذلك لعدم اكتراثو لمستوى تالميذه
وضرورة إنجاز واجباتيم المنزلية وحرصو عمى تصحيح األخطاء التي يقعون فييا  ،وقد يستخمف
عدة أساتذة  ،ونحن عمى يقين أن لكل معمم طريقتو الخاصة في تقديم المعمومات
في القسم الواحد ّ
لمتالميذ  ،وبالتالي سيختمط عمييم األمر وسيتشتت فكرىم.
باإلضافة إلى األخطاء المذكورة نالحظ إىمال أغمبية التالميذ لعالمات التّرقيم وعدم اكتراثيم في
بالرغم من ضرورة وضعيما في مكانيما المناسب ليتجمى المعنى
وضع ال ّشدة فوق الحرف
ّ
المشددّ .
وكأنك تخاطبو محاوال إقناعو بفكرتك ووجية نظرك  ،فقد فات التالميذ
المراد توصيمو لمقارئ أكثر ّ ،
أن بعضيم وىم حاالت شاذة ونادرة  ،خرجوا عن موضوع الوضعية
الميممون ليما الكثير ،حتى ّ
اإلدماجية تماما ،فخاضوا في مواضيع ال تمت لنص السؤال بصمة  ،ىذا باإلضافة إلى سوء خطيم
المصحح _
يؤدي إلى ارتباك
مما ّ
ّ
ورداءتو الذي يقف حاج از في قراءة إنتاجيم بيسر وسيولة ّ ،
المعمّم _ فكان عمى المتعمّم أن يكون عمى دراية بخطوات كتابة فقرة _ وضعية إدماجية _ ليتم ّكن
من الخوض في الموضوع بشكل عممي متسمسل ال أن يكتب معموماتو ويوزعيا بشكل عشوائي
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أخرت منيا
مؤخ ار أو ّ
قدمت ّ
ف"األلفاظ أجساد والمعاني أرواح  ،واّنما نراىا بعيون القموب  ،فإذا ّ
الرأس إلى موضع اليد  ،أو يد إلى
ّ
الصورة ّ ،
مقدما  ،أفسدت ّ
حولت ّ
وغيرت المعنى  ،كما لو ّ
لتحولت الخمقة وتغيرت الحمية " 1فقمة الترابط والتجانس بين األفكار وانتشار
موضع رجل ّ ،
األخطاء يشوه المعنى ويفسده.
المتحصل عمييا وكما ىو مالحظ بعد إحصائي لألخطاء اإلمالئية ،
النتائج
النظر في ّ
وبعد تدقيق ّ
ّ
السنة الثّالثة.
السنة األولى أق ّل تك ار ار ليا من تالميذ ّ
تالميذ ّ
وقد يكون ىذا راجعا إلى :عدم مراعاة المنظومة التربوية لمتسمسل المنطقي في وضع المناىج ،
وخاصة في غياب نشاط اإلمالء تماما من دروس المغة العربية في السنتين األولى والثّالثة وان وجد
فقد يكون سطحيا فقط  ،إذ لم يخصص لو الوقت الكافي ليستدرك التمميذ ما فاتو من القواعد
اإلمالئية.
الرسم  ،فينتقل
وعندما يتكاسل التّمميذ بتصحيح خطئة بنفسو
فيتعود عمى كتابة الخطأ ويألف ذلك ّ
ّ
متقدمة عمى ذلك المنوال  ،فال يستطيع معمم الطور المتوسط تغيير ما تم بناءه في
إلى سنوات ّ
الطور االبتدائي.
إما
كما نجد أساتذة ال ييتمون بالمستوى الحقيقي لتالميذىم فيقومون بتضخيم نقاط متعمّميو قصدا ّ ،
لوساطة بينو وعائمة التمميذ أو لمتّخمص من التمميذ المشوش وكثير المشاكل وبالتالي فالتمميذ ينتقل
الدراسي أدنى من المستوى الذي يدرس فيو.
شكال فقط  ،ومحصولو ّ

 -1فخري خميل النجار ،األسس الفنية لمكتابة والتعبير  ،ص.132
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كل ىذا وغيره جعل مستوى تالميذ السنة الثالثة يتراجع شيئا فشيئا حتى أصبح محصوليم العممي
متدنيا لدرجة أن تالميذ السنة األولى  ،أفضل منيم .
السنة األولى جدد في ىذا الطّور  ،وقد يكون حب الّتحدي والمثابرة ومواجية الجديد
فتالميذ ّ
الدروس والخوف من الفشل ؛ سبب في تمكنيم نوعا ما
ومحاولة منو فرض نفسو  ،بالمداومة عمى ّ
في تحاشي األخطاء اإلمالئية  ،وما تزال القواعد التي تعمّموىا في الطور االبتدائي عالقة في
أذىانيم بالمقارنة مع تالميذ السنة الثالثة الذين اجتازوا األولى والثانية فيم أقل منيم اىتماما وأكثر
خموال .
باإلضافة إلى التغيير الذي حصل في السنوات األولى  ،وذلك بإدخال مناىج الجيل الثاني عمى
المنظومة التربوية وعمى ما يبدو بدأ في جني ثماره  ،والسبب ؛ التركيز عمى التعبير ال ّشفوي
(المنطوق) والتعبير الكتابي (المكتوب) .
ألن " الكفاية المّغوية تظير في ميارتين  ،ميارة شفوية ترتكز أساسا عمى األداء المنطوق  ،وميارة
ّ
كتابية تقوم أساسا عمى العادات الكتابية لمغة معينة "  1فقامت مناىج الجيل الثّاني عمى ميادين ىي
أساس الكفاية المّغوية وىي :فيم المنطوق  /تعبير شفوي  /فيم المكتوب  /تعبير كتابي .

1
لمسنة الثانية  ،المدرسة العميا لألساتذة في اآلداب و العموم
 ب ّكار أمحمد  ،محاضرات في المسانيات التّطبيقية ّاإلنسانية  ،بوزريعة  ،الجزائر  _2006،2007،ص .3

57

الفصل الثّاني:

دراسة تحليلية مقارنة لألخطاء اإلمالئية

_ أسباب األخطاء اإلمالئية وأساليب عالجها:
دفعني البحث في األخطاء اإلمالئية في ىذا الطّور وما نتج عنو ؛إلى البحث عن األسباب
التي ّأدت عن قريب أو بعيد في وقوع التّالميذ في مثل ىذه األخطاء التي سبق ليم وأن تعمموا
قواعدىا اإلمالئية في الطّور االبتدائي ،والمفترض عمييم اآلن تطبيقيا بشكل صحيح ،وكذلك
األساليب العالجية المناسبة.
أىم األسباب التي ّأدت بالتالميذ إلى الوقوع في مثل ىذه األخطاء اإلمالئية.
_ فما ىي ّ
وسد الخمل الذي تفشى في ىذه
_ وما ىي أساليب عالجيا  ،ليتمكن المتعمّم من استدراك ما فاتو ّ
الفئة ال ّشاذة.
 /1أسباب األخطاء اإلمالئية :
عدة أسباب  ،منيا ماىو راجع إلى المتعمّم ومنيا ماىو راجع إلى المعمم  ،وقد
لمخطأ اإلمالئي ّ
السبب حاالت شاذة في المغة العربية الختالف نطق الحروف مع رسميا كحروف تنطق وال
يكون ّ
تكتب مثل "ىؤالء" وحروف تكتب وال تنطق مثل " داوود" ،باإلضافة إلى تشعب الرسم اإلمالئي
الدارسين ليا
وارتباطو بعموم المّغة األخرى كعمم النحو والصرف  ،فعمى الناطقين بالمّغة العربية و ّ
ومما يمي
العمل عمى بذل الجيد لتخطي ّ
الصعوبات التي قد تواجييم أثناء الكتابة اإلمالئية ّ ،
سأذكر أىم سببين في شيوع الخطأ اإلمالئي :
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ّأوال  :المتعمّم :
المتعمم محور العممية التعميمية التعمّمية  ،والذي البد من مراعاة كل متطمباتو واحتياجاتو مع
أن المتعمّم
الناحية الجسمية ،النفسية  ،أو العممية ّ
الحرص عمى ضرورة إشباعيا  ،سواء من ّ
،إال ّ
السبب في وقوعو في األخطاء اإلمالئية واستم ارره في ذلك من أقوى أسباب الخطأ
نفسو قد يكون ّ
في الكتابة :
السمع والبصر  ،فالمتعمّم الذي يعاني ضعفا في السمع مثال يجد
ّ 
الضعف في حاستي ّ
صعوبة في رسم الحروف رسما صحيحا " و أكثر ما يقع ذلك في الحروف المتشابية في
أصواتيا "

1

 قد يعجز التمميذ من فيم القاعدة اإلمالئية فيما كافيا يتمكن من خالليا رسم الكممات بشكل
صحيحا .
يؤدي إلى عجز المتعمّم في تطبيق
مما ّ
 كثرة الغيابات خاصة في حصص القواعد اإلمالئية ّ
قاعدة لم يدرسيا .
 المتعمّم الفاقد لروح االجتياد والمثابرة وحب التّعمّم  ،نجده دائم الكسل والخمول و اإلىمال
سيكرر الخطأ مرات ومرات  ،إلى
في إنجاز واجباتو و ضرورة تصحيح أخطائو  ،وحتما
ّ
أن يألفو ويترسخ في ذىنو.


ضآلة حظّو من ال ّذكاء  ،أو شرود فكره  ،وعدم قدرتو عمى حصر ذىنو  ،وارىاف سمعو

حين اإلمالء وقد يكون تردد التمميذ وخوفو وارتباكو من عوامل ضعفو في الكتابة

1
النحوية و الصرفية و اإلمالئية  ،ص .75
 فيد خميل زايد  ،األخطاء اإلمالئية الشائعة ّ -2عبد العميم ابراىيم  ،اإلمالء و الترقيم في الكتابة العربية ،ص.22
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 محدودية الكتابة إن لم نقل بندرتيا  ،فالمتعمّم الذي ال يكتب وال يق أر سيواجو مشاكل إمالئية
أثناء الكتابة .
 سوء خطّو وانتشار روح االتّكال عمى غيره (الغش) حال بين تمكنو من الميارات اإلمالئية.
ثانيا  :المعمّم :
الدرس وتحقيق اليدف التّعميمي المسطّر واىتمام المتعمّمين بدروسيم وحفظيم
يكمن نجاح ّ
وتطبيقيم لمقواعد اإلمالئية بشكل صحيح راجع إلى معمّم حذق  ،ميتم بمينتو وبتقديم ما ىو
األفضل لتالميذه  ،لكن ما يشذ عن ىذه الحقيقة بعض المعمّمين المتسببين في وقوع أغمب التالميذ
في أخطاء إمالئية سيوا أو عمدا ؛ و ذلك:
الصوت أو يكون في نطقو قميل االىتمام
المدرس سريع ّ
النطق  ،أو خافت ّ
 بأن يكون ّ
بتوضيح الحروف توضيحا يحتاج إليو التّمميذ  ...أو يكون ممن يبالغون في إشباع
1

الحركات فيكتب التّمميذ أحرف مد بدون داع  ،أو يكون جاىال بأصول الوقف.

 جفاف في طريقة تقديم دروس اإلمالء  ،فاعتماد المعمّم عمى التّمقين واإللقاء فقط يسبب
الممل وقمة التّفاعل الحماسي بين أقطاب العممية التعميمية  ،وبالتّالي نفور التالميذ وكرىيم
لحصة القواعد اإلمالئية .
ّ
 أغمب المعمّمين ييممون استعمال السبورة وال يحسنون استغالليا كوسيمة تعميمية ناجحة
وضرورية في عرض األخطاء و تصحيحيا  ،ويعتمدون في ذلك عمى الكشف السطحي
الشفوي فقط .
 تدني مستوى المعمّم و محدودية خبرتو في المجال المغوي ففاقد ال ّشيء ال يعطيو.
 -1عبد العليم إبراهيم  ،اإلمالء و الترقيم في الكتابة العربية  ،ص .23
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مرة أخرى أمام
 إىمال المعمّم لتصحيح خطأ المتعمم في حينو  ،و توبيخو إذا ما وقع فيو ّ
النفس والعزوف عن الدراسة ككل.
مما يسبب لو اإلحراج فيفقد بذلك الثّقة في ّ
زمالئو ّ
أن ما يكتبونو إمالئيا صحيح
 بعض المتعمّمين ينتقمون إلى سنوات ّ
متقدمة  ،وفي ّ
ظنيم ّ
وىو في الحقيقة خطأ  ،وكل المّوم عمى معمّم السنوات األولى قميل الخبرة في التّعامل مع
الفروق الفردية واىمالو كميا لضعاف المستوى  ،ولمن يعانون تأخ ار دراسيا ،فيو ال يعرف
صفّو إال سطحيا .
ييدمو معمّمو المواد األخرى  ،عن جيل أو المباالة.
 ما يبنيو معمّم المغة العربية  ،قد ّ
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 /2أساليب عالج األخطاء اإلمالئية :
محاولة الكشف عن أساليب عالج األخطاء اإلمالئية التي يقع فييا التالميذ
النشاط الميم والمتمثّل في القواعد
 عمى المنظومة التّربوية األخذ بعين االعتبار ىذا ّ
اإلمالئية ؛ الذي يم ّكن التمميذ من رفع مستواه تدريجيا والتمكن من كتابة وضعيات إدماجية
مفيومة خالية من انتشار األخطاء المعيقة لتوصيل فكره .
ّ أول ما يفترض عمى المعمّم عممو ىو  :تشخيص الحاالت ال ّشاذة التي تقع في األخطاء
السبب المباشر أو غير المباشر التي ّأدت لموقوع في األخطاء ،
اإلمالئية والكشف عن ّ
وتحميميا ثم العمل عمى عالج كل حالة بما يناسبيا ،باعتباره طبيب صفو فيو المسئول
فيتعرف عمى ضعاف
األول عمى قسمو ،عميو أن يكون عمى عمم تام بمجتمع صفّو ،
ّ
ّ
السمع  ،والذين يعانون من عاىات جسمية أو أمراض نفسية  ،التي تعيق التعمّم
البصر و ّ
وذلك بالتقرب منيم أكثر ومن عائالتيم ،فيساعدىم وييتم ألمرىم .
 عمى معمّم المغة العربية أن يبذل مجيودا في تخصيص جزء من الوقت  ،أو في حصص
النقص الحاصل في مستوى تالميذه  ،بإعادة شرح القواعد
ّ
الدعم أو المعالجة  ،ليستدرك ّ
التي يجد فييا المتعمّم صعوبة وذلك بأن يكثر من إعطائيم لمواجبات والتمارين يوميا
متفرقة  1تحتوي عمى ج ّل الميارات
ويجب التّركيز عمى نص أو جمل  ،ال عمى كممات ّ
اإلمالئية ليتدربوا عمييا إما في البيت أو في المدرسة .

المفصل في اإلمالء قواعد ونصوص  ،دار الكتب العممية  ،بيروت_لبنان  ،ط،4
 -1ناصيف يمين  ،المعجم
ّ
1420ه 1999،م  ،ص.12
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تم
 تكميف معمم كفء لممارسة مثل ىذه المينة النبيمة واسع الفكر  ،متم ّكن من المغة " قد ّ
إكسابو لمممكة المغوية األساسية التي سيكمّف بإيصاليا إلى تالميذه  ،والمفروض أن يكون
قد تم لو ذلك قبل دخولو إلى طور تخصصو " 1وأن يكون ذكي التعامل مع مختمف
يسد الفجوة بين التالميذ فيقمّص من الفوارق الفردية بنجاح.
شخصيات صفّو حتى ّ
 حرص المعمّم عمى ضرورة تصحيحو لمخطأ اإلمالئي في حينو  ،وأن يستخدم في ذلك
مرة
الوسائل المناسبة وحبذا لو يمنح الفرصة لمتمميذ بتصحيح خطئو بنفسو حتى ال يقع فيو ّ
أخرى .
الدائمة لمقصص والكتب  ،من أجل تدريب البصر
 تحبيب التّالميذ وتدريبيم عمى المطالعة ّ
عمى رؤية صور الكممات وتخزين أكبر عدد منيا في الذىن  ،فالمطالعة والقراءة المتواصمة
تساعدىم في حسن التعبير والكتابة بشكل صحيح وىم بيذا يستغمون ما قرأوه دون شعور
منيم.
 تشجيع أولياء التالميذ في اصطحاب أطفاليم لمزوايا والمدارس القرآنية  ،فالتعمّم في ىذه
ثم كتابة فيتم ّكن المتعمّم من إخراج الحروف من
األماكن ّ
ينمي فييم الممكة المغوية  ،نطقا ّ
مخارجيا الصحيحة ،
أىم أساليب عالج األخطاء اإلمالئية اىتمام األولياء بدروس أطفاليم وضرورة انجاز
 ومن ّ
الدروس
واجباتيم وتعويدىم عمى الكتابة والقراءة في المنزل  ،أكبر محفز ليم لممداومة عمى ّ
وحب التّعمّم  ،وبالتالي سيساعدىم ذلك عمى عدم الوقوع في األخطاء اإلمالئية.

1
لمسنة الثانية  ،المدرسة العميا لألساتذة في اآلداب و العموم
 ب ّكار أمحمد  ،محاضرات في المسانيات التّطبيقية ّاإلنسانية  ،بوزريعة  ،الجزائر  _2006،2007،ص.6
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الفصل الثّاني:


دراسة تحليلية مقارنة لألخطاء اإلمالئية

ينبغي التّدريب عمى استخدام عالمات التّرقيم في ك ّل ما يكتبو التالميذ  ،وال مانع من
النثرية مجاال لمتّدريب عمى التّرقيم  ،بل يحسن
النصوص األدبية ّ
اتخاذ موضوعات القراءة و ّ
إمالء فقرة عمى التالميذ خالية من ىذه العالمات  ،ومطالبتيم بوضع العالمات المناسبة ،
بين الكممات أو الجمل 1وبذلك يستطيع المعمّم استغالل كل ما من شأنو أن يساعد تالميذه
الصحيحة لمقواعد اإلمالئية .
عمى رفع مستواىم وتدريبيم عمى الكتابة ّ

 تعميم التالميذ ممارسة التّفكير وليس الحفظ  ،فالمتعمّم الذي يحاول استنباط القواعد
وتطبيقيا بنفسو سيتم ّكن من تخطّي أي صعوبات تواجيو  ،أثناء تطبيقو لمقواعد اإلمالئية
في االمتحان.
 عمى معمّم الطّور االبتدائي بذل الجيد الكافي في تعميم القواعد اإلمالئية لتالميذه " ويجب
عدم كتابة أية كممة بصورة مخطئة"  2والحرص عمى تمقي وفيم كل القواعد من طرف
جميع التّالميذ  ،وكذلك تدريبو عمى حسن توظيفيا لينتقل إلى الطور المتوسط وقد استوفى
فيما وتطبيقا لما تمقاه آنفا من القواعد اإلمالئية .
وخاصة في
 تعويد التّالميذ التّنظيم وتحسين خطّيم وذلك عن طريق تكميفيم بواجبات منزلية
ّ
العطمة مع الحرص عمى مراقبتيا  ،وتثمين الذين قاموا بواجبيم وعقاب الكسالى.

 -1عبد العميم ابراىيم  ،اإلمالء و الترقيم في الكتابة العربية  ،ص  ،33ص .34
المفصل في اإلمالء قواعد ونصوص ،ص.12
 -2ناصيف يمين  ،المعجم
ّ
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خاتمة:
أن المغة العربية محفوظة مادام القرآن الكريم
وعمى ضوء ما سبق نخمص في خاتمة البحث إلى ّ
،فال خوف عمييا من الضياع ،استنادا إلى قولو تعالى ّ " :إنا نحن ّنزلنا ال ّذكر واّنا لو لحافظون"
الدارسين أو
رغم ما أصبح يشوبيا اليوم من انتشار لؤلخطاء عمى مستوياتيا
المتعددة سواء بين ّ
ّ
المدرسين فبعد إتمامي لمبحث مع طولو وامكانات التعمق فيو أكثر من طرف الباحثين في ىذا
حتى ّ
بالنقاط التّالية:
المجال الواسع  ،وما كان بحثي ىذا سوى نقطة من بحر عمم ال ينفد أخرج منو ّ
النظر في ما
 نظ ار لمنتائج
المتحصل عمييا  ،وغير المرضية ،عمى المنظومة التربوية إعادة ّ
ّ
ميمش جدا ظانين بأن التمميذ أكمل
يخص نشاط اإلمالء في الطّور
ّ
المتوسط  ،باعتباره ّ
نصاب تعمّم القواعد اإلمالئية في المرحمة اإلبتدائية  ،فال حاجة لو فييا ،وأن تأخذ بعين
أن المستوى التعميمي في الجزائر في تراجع مستمر  ،فالبد من اتخاذ
االعتبار أيضا ّ
لسد الفجوة الحاصمة وخمق التّوازن الطبيعي بين تالميذ الفئة ال ّشاذة .
اإلجراءات ّ
الالزمة ّ
 منح مينة التعميم لمعمّم كفء متمكن من المغة قوال وكتابة ،حتى ال يضيع التّمميذ بين كفي
معمم متياون جاىل بأصول مادتو .
 لمبيئة المعيشة دور في نجاح أو إخفاق المتعمّم ،ولآلباء الدور األكبر في ذلك.
لعدة أسباب  ،يمكن تداركيا وعالجيا والحد من
 وقوع التالميذ في األخطاء اإلمالئية راجع ّ
انتشارىا .
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