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ابع االبتدائي  عالقة األخطاء الكتابية بطبيعة أصواتها اللفظية املكتسبة لدى طالبات الصف الر

 (2)نوف بنت فهد الحمد               ( 1)عبدهللا بن محّمد السريع د.

ه (1442 /9/ 1وقبل -ه 6/6/1442)قدم للنشر   

  طالباتلدى  في كتابته  والخطأ الكتابي    للحرف  طبيعة العالقة واتجاهها بين األداء الصوتيهدف البحث الحالي إلى التعرف على    : املستخلص 

شف عن طبيعة العالقة  لكاملنهج االرتباطي ل  استخدم الباحثان وقد    الصف الرابع االبتدائي في مدارس التعليم العام باململكة العربية السعودية.

مدرسة من    عشوائيةبطريقة    تم اختيارهن  طالبة(  34الخطأ الكتابي. وقد طبقت الدراسة على عينة مكونة من )األداء الصوتي و بين متغيري  

ابي واختباًرا  اختباًرا لألداء الكت  رض جمع املعلومات استخدم الباحثان في مدينة الرياض. ولغمدراس التعليم العام  اختيرت بشكل قصدي من  

ل البحث،  لألداء الصوتي كأدوات للدراسة. و  إلى مجموعة  ،  لالرتباط  بيرسون   معاملبعد إجراء التحليل اإلحصائي للبيانات باستخدام  قد توصَّ

لت في التالي:  من النتائج  
َّ
ر وجود  تمث ِّ

  . 0.05وذلك عند مستوى داللة أقل من    ،كتابتهاأصوات األحرف و   قراءة   ي عالقة ارتباطية موجبة بين ُمتغي 

رين تساوي    ِّ
ستهَدفة في الدراسة ُيمكن التنبؤ  17أن  أي  ،  0.406وظهرت قيمة االرتباط بين املتغي 

ُ
% تقريًبا من األداء الكتابي ألصوات األحرف امل

ر   ِّ
د أن مجموعة    النوعيومن حيث التحليل ا لها،  األداء الصوتيبه من خالل متغي  األصوات التي يلتبس فيها الخطأ الكتابي باألداء الصوتي هي  ُوجِّ

ملا له   تصحيحه؛والتركيز على  للحروف ضرورة االهتمام باألداء الصوتي الصاد، وبذا توص ي الدراسة ب -السين  -الظاء - الضاد ، وهي: ( أصوات4)

 من أثر إيجابي على األداء الكتابي. 

 . أصوات اللغة كتسابا، مهارة الكتابة، األخطاء اإلمالئية، الصفوف العليا، الصف الرابع االبتدائي: الكلمات املفتاحّية
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Abstract: This study aimed to identify the nature of the relationship and its direction between the sound 

performance and the written errors of sounding and writing Arabic letters among fourth graders in primary schools 

at elementary public Schools, in Saudi Arabia. The researchers used the correlative method to reveal the nature of 

the relationship between the variables, the written error and the sound pronounciation of the letters. The study was 

applied to a random sample of (34) female students from a purposefully chosen elementary public school in Riyadh 

city. For the data collection procedure, the researchers designed and administered two tests (tasks) as the study 

data collection tools: a written test and a reading test. After conducting a statistical analysis of the data using 

Pearson Product Moment, the research ended up with the following findings: a positive correlation between the 

reading test variable, namely between reading sounds of  letters  and pronouncing  them correctly and writing test 

variable namely, writing the sounds of  the letters  and pronouncing them correctly  at a significance level less 

than 0.05, where the value of alpha = 0.017, The correlation value between the two variables is 0.406; 

approximately 17% of the written performance of the letters sounds specified in the study can be predicted by the 

reading test variable. Further, the qualitative data showed that there are four sounds in which the written error is 

confused with its pronunciation. Accordingly, the study recommends that primary students’ pronunciation of the 

aforementioned letters be emphasized and taken care of for its positive impact on the students’ written performance 

of those letters.  
Keywords: primary grades, 4th grade, mispronuncation of letters, orthographic errors, language sounds acquisition.  
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 املقدمة 

نة في  
َّ
ة ُمبط ون اللغة بأنها قدرة ذهني  ِّف اللغوي 

ُيعر 

املبادئ   تتضمن  تجريدية  طبيعة  ذات  اإلنسان  ذهن 

)والقوانين   والرموز  ومن    ،(Chomsky, 1999والقواعد 

 أدائية تتضمن مجموع  
ٌ
 ذهنية

ٌ
حيث االستخدام فهي قدرة

واألصوات   واملفردات  املعاني  فيها  بما  اللغوية،  املعارف 

في   ر  وتتطوَّ فتتأسس  لغة، 
 
ال هذه   

ُ
تصف التي  والقواعد 

إنتاج   من  نه 
 
وتمك مستعملها  أو  اللغة  ناطق  الفردِّ  ذهنِّ 

، وتساعده على فهمِّ    جملها و   عبارات لغته
ً
 أو كتابة

ً
مشافهة

العبارات  هذه  من  مجتمعه  أفراد  ُينتجه  ما    مضامين 

 . والجمل

ُبد   ال  مهارات  باللغة  ق 
َّ
من  ـ/للطالبـوتتعل ـة 

لغوي 
 
ال االتصال  مهاراُت  وهي  االستماع    :اكتسابها، 

َمهارات   من  الكتابة  عد 
ُ
وت والكتابة.  والقراءة  واملحادثة 

لغ
 
ال اللغة التواصل  إنتاج  مهاراتِّ  من  وهي  ة،  املهم  وي 

جوانب   لتداخل  وذلك  والتعقيد؛  بالصعوبة  فة  صِّ
تَّ
ُ
امل

 
ً
ونفسية  

ً
لغوية منها  ن 

 
والتمك إجادتها  في  متنوعة 

  
ً
عملية ليست  فالكتابة  وثقافية.   

ً
واتصالية  

ً
واجتماعية

مهارة   منها  ل 
َّ
تتشك متداخلة  عمليات  وإنما  بحتة،   

ً
لغوية

 (. 2009  الكتابة )العقيلي،

مهاراُتها    العام  التعليمِّ  مراحل  من  ل مرحلة 
ُ
ولك

لغوي والفكري لهذه  
 
الخاصة بها، بما يتناسُب مع النمو ال

  طالب ن  املرحلة ومطالب املادة التعليمية. وينبغي أن ُيتقِّ 

قبل   تاًما  إتقاًنا  اللغوي  االتصال  مهارات  مرحلة  كل 

مترابطة   املهاراتِّ  ألن  تليها  التي  املرحلة  إلى  االنتقال 

ي عدم اإلتقان في إحداها إلى   ِّ
ِّج يؤد 

ومتداخلة بشكل ُمتدر 

 احتمالية اإلخفاق فيما يليها من مهارات. 

القراءةِّ والكتابة       العربية وتعليم  اللغة  وألهمية 

 
َ
ت التعليمأصبح  في  أساسًيا  مها عنصًرا 

 
عل

َ
وت فمما    . عليُمها 

 التعليم في املرحلة االبتدائية في وثيقة  
ُ
ت عليه أهداف نصَّ

في  واملتوسطة  االبتدائية  للمرحلتين  العربية  اللغة  منهج 

في   بنجاح  اللغة  التلميذة  تستخدم  "أن  العام  التعليم 

)وز  للغة"  املختلفة  والتواصلية  الفكرية  ارة  الوظائفِّ 

 أحد أهم وأبرز  1427التربية والتعليم ، 
ُ
(. ولكون الكتابة

فيما   فيها   
َ
عف الض  ر  ِّ

 
يؤث فقد  والتعليم،  م 

 
الَتعل وسائل 

واجتماعي   معرفي  م  تقدُّ من  املجتمع  إليه  يسعى 

والكتابة   القراءة  مهارتي  الفرد  إتقان  فعدم  واقتصادي، 

علم،   الت  أداوات  إتقانه  على  ٌع 
َّ
ُمتوق بشكل  سينعكس 

)عطية،   واملعارف  املهارات  تحصيل  في  بالتالي  وضعفه 

2008  .) 

املعلمين    نوم أن  الحقل  أدبيات  في  املالحظ 

 واملعلمات كثير 
ً
ما يشتكون من األخطاء اللغوية والكتابية    ا

يرتكبها   النحو   طالبهم التي  الذي    واإلمالء  ،والصرف  ،في 

زا كبيرا من هذه البحوث، إذ أشارت كثير   ِّ
تحديدا أخذ حي 

  الكتابية واإلمالئية عند إلى انتشار األخطاء  من الدراسات 

طالب وطالبات مراحل التعليم العام وحتى مرحلة التعليم  

؛ البكر  2018الصويركي،  )الجامعي، على املستوى املحلي  

فايدة،  2009والوهيبي،   أبو  زايد،  2008؛  ،  2005؛ 

القرش ي،  2006 سعيد،  2000؛  املزيد،  1989؛  ؛ 

)السعيدي،  (1405 دراسات  اإلقليمي  املستوى  وعلى   ،

وآخرون،  2020 محمود  كلوب،  2020؛  ؛  2011؛ 

الزايد،  2009بركات،   البشير،  2009؛  أبو  2008؛  ؛ 

؛  2001؛ محجوب،  2002؛ الظفيري،  2007سرحان،  

شحاتة،  1999زايد،   امل  (.1999؛  من  سح  وُيلَحظ 

شكل   أخذ  اإلمالئية  األخطاء  شيوع  أن  الحقل  ألدبيات 

لم تقف عند  الظاهرة التي لم تخُل منها مرحلة تعليمية، إذ  

مما  مستوى دراس ي معين بل امتدت إلى املراحل الجامعية  

تعقيدا   تلك  الضعف  ظاهرة  ؛  2020)السعيدي،  زاد 

حمد،  2019الجنادبة،  ؛  2018الغامدي،   و  رحيمة  ؛ 

أحمد،  2013 بل  2012؛  الضعف  (،  ظاهرة  دت  ُوجِّ

)رحيمة و حمد،    معلمي اللغة العربية أنفسهمنفسها عند  

الغامدي،  2013 أدبيات  2018؛  في  وحظ 
ُ
ل كذلك   .)

أنها    كثير الحقل 
ً
الخطأ    ا أصل  رجع 

ُ
ت العموم  ما  إلى  في 

واملنهي   العلمي  مستواها  عف  وضِّ الطريقة  املعلمة  إلى  أو 

اإل  قواعد  تدريس  في  يتبعها  عدد مالء،  التي  ة 
 
قل إلى  أو 

أو إلى املعلم  الحصص الدراسية الـُمكرَّسة لتعليم اإلمالء  

وحظ 
ُ
والطالب معا، إو إلى طبيعة الكتابة العربية، كما ل

اإلمالئية   باألخطاء  اعتناءها  أن   
ً
عامة الدراسات  هذا  في 

والكتابية مقصور على ما هو ُمستهدف من مهارات إمالئية  

  التزام املفردات نفسها في أساسها في الكتاب املدرس ي، و 
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لم    أخطاء  وجود  احتمالية  في  النظر  دون  األول 

بتعليم   لة  الـُمخوَّ املدرسية  الكتب  مفردات  تستهدفها 

طبيعة هذه األخطاءِّ  املهارات اإلمالئية، ومن ذلك النظر في  

وافتراض   للمفردة،  الصوتي  الجانب  حيث  من  الكتابية 

من    الطالباتما اكتسبنه  أسباب أخرى قد تكون مرتبطة ب

يُ  التي  في   خطئنأصوات لألحرف  مثل األخطاء  في رسمها، 

الشمسية   والالم  والصاد،  والسين  والظاء،  الضاد  رسم 

من   امليدان  مستوى  على  وحظ 
ُ
ل كذلك  القمرية.  والالم 

أن   التعليم  في مجال  العمل  في    الطالباتو   الطالبخالل 

 
ً
االبتدائية يقعون    املرحلة  مراحل التعليم العام، وتحديدا

ُمخالف   األحرف  لبعض  طقهم 
ُ
ن وأن  املشكالت،  هذه  في 

في   وقوعهم  في  السبب  يكون  قد  مما  الصحيح؛  لنطقها 

 الخطأ في كتابتها؛ مما أثار اهتمام الباحِّ 
َ
لدراسة هذه    ينِّ ث

مدى   ن  تبيُّ خاللها  من  يستطيعان  محاولة  في  املشكلة 

في   ل 
َّ
يتمث والذي  األصوات  لهذه  االكتساب  هذا  عالقة 

طقهم لها بوقوعهم في الخطأ أثناء كتابتها؛ وذلك  
ُ
كيفية ن

من أجل تقديم بعض الحلول والتوصيات التي ُيمكن أن  

مر  من  املهمة  املرحلة  هذه  في  تالفيها  على  احل  تساعد 

 التعليم حتى ال ينتقل ضررها إلى املراحل التالية.  

ة النظام الكتابي العربي  أبجديَّ

     
ُ
األبجدية عدُّ 

ُ
العربية    ت لغة 

 
ال في  املستخدمة 

 
ً
   أبجدية

ً
   صوتية

ً
أن لكل صامت فيها  قياسية ، وهذا يعني 

 رمز 
ً
 واحد  ا

ً
أن رموز    ا العربية تظهُر  الكتابة  ة 

 
ُيمثله. "فدق

األسا  صوتيمات[  الكتابةِّ  ]أو  فونيمات  عن  تزيد  ال  سية 

اللغة، والتي هي األصواُت في حالتها التجريدية، "فكما أن  

 ينلها أربعة وثالث]فإن[  لدى العربية أربعة وثالثين فونيما  

الصوائت من  كل  الحسبان  في  األخذ  )مع  من  ،  رمًزا 

املد وحروف  بعضها  ،الحركات  مع  د  (والصوامت  فتعدُّ  .

ف الكثير  بعض  الرموز  أن  يعني  قد  الكتابي  النظام  ي 

تها قد يعني أن  
َّ
ل ل بأكثر من رمز، كما أن قِّ

َّ
مث

ُ
األصوات قد ت

،  1405براهيم،  إالرمز الواحد قد ُيمثل بأكثر من صوت )

في  (. وهكذا نجد في النظام الكتابي العربي أن  الفرد  37ص

بإمكانه بسهولة    العموم  كتابتها  يريُد  كلمة  أي  يكتب  أن 

ذا نطقها نطًقا سليًما أو استمع إلى النطق السليم  وُيسر إ

 لها.

ومسح    امليدان  خالل  من  ن  تبيَّ أدبيات  وقد 

 أن هناك  الحقل  
ً
باألخطاء   مرتبطةمن الصعوبات    أنواعا

ق ،  للطالبالكتابية  
َّ
  التي ُيمكن تصنيفها إلى صعوبات تتعل

ق 
َّ
تتعل وأخرى  العربية،  اللغة  في  الحروف  بأصوات 

 ام الكتابي للغة العربية. بصعوبات النظ

 الصعوبات املتعلقة بأصوات الحروف في اللغة العربية  

قة بالصعوبات التي   ِّ
 
فيما يلي سرد لألصوات املُتعل

االبتدائية    طالباتواجهها  ت نطقهفي  املرحلة  أو    ن  أثناء 

 لها، ومنها:    ن  كتابته

الحروف(  1 في  ل    إذ  :التماثل  ماثِّ
ُ
ت التعريف  "الم  أن  نجد 

 األوَل من الكلمات التي تدخل عليها إذا كان مخرج  
َ
الحرف

الحنك،   أدنى  بين األسنان وحيز  ما  بين حيز  الحرف  هذا 

كلها   وهي  "الشمسية"،  بالحروف  الحروف  هذه  وتعرف 

واملعروفة   الباقية  الحروف  أما  الالم.  بمخرج  محيطة 

األمامية الشفوية )الباء  بالحروف "القمرية" فهي األصوات  

والكاف   )الياء  الخلفية  والحروف  والفاء(،  والواو  وامليم 

والهمزة(،   والهاء  والعين  والحاء  والقاف  والغين  والخاء 

َدْهُر   +  
ْ
لـ
َ
ا ذلك:  ص  :ومثل  )ابراهيم,  َدْهُر"   + ْد 

َ
- 185 ا

186 .) 

املخارج(  2 املتقاربة  التالية    : األصوات  األصوات  عد 
ُ
وت

الدال، والضاد، والتاء، والطاء،  )الذال، والث اء، والظاء، 

من   والصاد(  والسين،  والزاي،  والراء،  والنون،  والالم، 

تقاربة املخرج، "ووجه الشبه بينها أن مخارجها  
ُ
األصوات امل

والثنايا   طرفه(  فيه  )بما  اللسان  أول  بين  تنحصر  تكاد 

إال  العليا )بما فيها أصولها(". ومع أن كلها ُمتقارِّبة املخرج  

م   ِّ
ُيحت  مما  بينها  تفرق  متباينة  صوتية  صفات  هناك  أن 

املخرج   في  أفرادها  يشترك  فرعية  مجاميع  إلى  تقسيمها 

 (.46, ص  1971)أنيس,

وحظ  
ُ
ز على األصوات التي ل

َّ
وفيما يلي تفصيل ُمرك

 أن هناك التباس
ً
 املرحلة، وهي:   طالباتفي نطقها عند   ا

الظاء ُيش  :صوت  مجهور  لثويُّ  صوت  به  وهو 

صوت الذال تماًما غير أنه "يختلف عنه في الوضع الذي  

فعند النطق بالظاء ينطبق    ،يأخذه اللسان مع كل منهما

مقعًرا"    
ً

شكال ا 
ً
آخذ األعلى  الحنك  على  اللسان 

(. ومخرجه )مع الذال والثاء(، كما  47, ص1971)أنيس,
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وصفه ابن الجزري "من بين طرف اللسان وأطراف الثنايا  

ة )ابن الجزري، العليا، ويق  (.  201ال لها اللثويَّ

)باإلضافة إلى صوت "الزاي"(  وهي    :السين والصاد

وهو    من أسلة اللسان  "ألنها تخرج  ؛من األصوات األسلية

ه"
 
،  (201)ابن الجزري،    ، أي ما استدق من طرفهُمستدق

تها وجرسها حدَّ "وذلك ألن مجرى   ؛أو هي أصوات الصفير لِّ

جًدا يضيق  األصوات  عند    هذه  فتحدث  مخرجها  عند 

هذا   علو  نسبة  في  يشركها  ال  عالًيا  صفيًرا  بها  النطق 

رخو   "صوت  فالسين  األصوات".  من  غيرها  الصفير 

وعند النطق به "يندفع الهواء ماًرا بالحنجرة فال    ، مهموس

ثم يأخذ مجراه في الحلق والفم    ،يحرك الوترين الصوتيين

ف اللسان بالثنايا  حتى يصل إلى املخرج ... عند التقاء طر 

السفلى أو العليا بحيث يكون بين اللسان والثنايا مجرى  

الصفير   ذلك  فيحدث  الهواء  خالله  يندفع  جًدا  ضيق 

العالي". أما الصاد فهو صوت رخو مهموس "يشبه السين  

... ]و[   في كل ش يء سوى أن الصاد أحد أصوات اإلطباق 

النطق بالصاد يتخذ اللسان وضًعا مخالًفا   لوضعه  عند 

إذ يكون مقعًرا منطبًقا على الحنك األعلى, مع    ،مع السين

رجوع   ومع  الحنك،  نحو  وطرفه  اللسان  أقص ى  تصعيد 

املطبقة"   األصوات  ككل   
ً

قليال الوراء  إلى  اللسان 

 (.77- 76, ص 1971)أنيس,

وال يكاد يختلف هذان الحرفان، السين والصاد،     

 ِّ
 
"وُيعل الطيفي.  التصوير  في  أي  الطيف،  ل سالم غزالي في 

عند  1977) الصوتي  املجرى  شكل  "إن  قائال:  ذلك   )

املخرج الرئيس ي وما يليه في اتجاه الشفتين هو الذي يحدد  

هيئة   وتتماثل  الحروف،  لهذه  الطيفية  الرسوم  عادة 

املجرى الصوتي في كل من املفخمة ونظائرها غير املفخمة  

 (. 150باستثناء فرق ضئيل )ابراهيم, ص 

 ومتشعًبا في    "وأما صوت  
ً

الضاد فقد كان مشكال

عصور النحاة والقدامى وقبلهم. فمن النصوص ما يشير  

 في خالفة عمر  
ً

إلى الخلط بين الضاد والظاء، كما جاء مثال

 
َ
   بدال من أن ُيقول ي؟"  بْ ى بضَ ضحَّ يُ بن الخطاب )"أ

َ
ى  ضحَّ يُ "أ

)القالي،   ص  1975بظبي"(   ،142. أهم    (  من  ولعل 

منظومة   في  لها  نظير  ال  أنه  الضاد  نطق   تعقد  مظاهر 

)الطاء  املفخمة  الحروف  من  فثالثة  العربية،  املفخمات 

وليست   األخرى,  األصوات  في  نظير  ذات  والصاد(  والظاء 

كذلك وتنص    ،الضاد  الصواتم.  نظام  في  لها  نظير  ال  إذ 

 كتب اللحن والكتب الخاصة بالضاد والظاء على صعوبة

القيس ي   طالب  أبي  بن  مكي  أن  ذلك  من  بالضاد  النطق 

املخرج وأشدها   في  يقول" والضاد أصعب الحروف تكلًفا 

فمتى لم يتكلف القارئ إخراجها على    ،صعوبة على الالفظ

لفظها بغير  أتى  بقرا  ، حقها  ذلك    ءتهوأخل  تكلف  ومن 

وطبًعا   عادة  بلفظها  التجويد  له  صار  عليه  وتمادى 

الجزري مخرجها  185القيس ي،  وسجيه") ابن  ويصف   .)

من أول حافة اللسان وما يليه من األضراس    بأنها "تخرج

من الجانب األيسر عند األكثر، ومن األيمن عند األقل،  

)ابن   الجانبين"  من  تكون  أنها  على  يدل  سيبويه  وكالم 

 ( 200الجزري،  

وهناك النص املشهور الذي ذكره سيبويه يقول: "  

ا لصارت  اإلطباق   لوال 
ً

داال سيًنا  ،لطاء  والظاء    ،والصاد 

 
ً

ألنه ليس من موضعها    ؛ولخرجت الضاد من الكالم  ، ذاال

 ش يء غيرها".  

 الصعوبات املتعلقة بالنظام الكتابي العربي 

 حتى       
َ
 ت

ُ
ل الكتابة ، إلى  ةاأللفبائية، ومنها العربي  صِّ

الواحد   للصوت  واحد  البسيطة" من وضع رمز  "صورتها 

كما   البسيطة،  الصورة  هذه  ولكن  تطور،  بمراحل  مرَّت 

إلى   ل  تتحوَّ أن  تلبث  "ال  الباحثين  بعض  ذلك  إلى  أشار 

ر اللغة ذاتها أو بسبب   التعقيد بسبب عوامل تتصل بتطوُّ

)الحمد،   وتأريخها  الكتابة  بنظم  تتصل  ،  2004عوامل 

211  .) 

من         عامة  الكتابية  النظم  الباحثون  ف  ِّ
وُيصن 

للكالم   نقلها  لنظام    "speech"حيث  وفقا  صنفين  إلى 

فيها   أو  "orthography"التهجئة  اف  شفَّ تهجئة  نظام   :

عميق    "transparent"سطحي   تهجئة  .  "deep"ونظام 

ويعني إطالق لفظة "شفاف/سطحي" على نظام كتابة للغة 

ل الكالم أو اللغة املحكية    النظام الكتابي،، أي  ما، بأنه ِّ
 
ُيمث

 
ً
   تمثيال

ً
القارئ    دقيقا على  ما  وكل  رد، 

َّ
وُمط ق  سِّ

َّ
ُمت بشكل 

م املبدأ األلفبائي للغة هو أن ُيقابل الرمز بصوته 
َّ
الذي تعل

نطق الكلمة   لينطق 
ً
   ا

ً
الكتابي  صحيحا النظام  ذلك  ومن   ،

ة والكورية، و  حين    ى حٍد كبير،، إلالعربيةكذا للغة الفنلديَّ
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ً
تشكيال ل 

َّ
شك

ُ
   ت

ً
ُيزيل    تاما الذي  التشكيل  تحديدا  )أو 

الغموض في نطقها(. بينما يعني إطالق الباحثين مصطلح  

"عميق" على نظام كتابي للغة ما، أن هذا النظام الكتابي 

 
ً
ة تمثيال ل الكالم أو اللغة املحكيَّ ِّ

 
   ال ُيمث

ً
، مما يعني أنه  كامال

م قارئ  
ُّ
تعل لها، فلن يكون  حتى مع  املبدأ األلفبائي  اللغة 

الكتابية   الرموز  بإمكانه أن يستخلص نطقها من مقابلة 

الحال هو  كما  املثال  بأصواتها،  سبيل  اللغة   على  في 

تشكيلها   يتمُّ  ال  حين  العربية  اللغة  وكذا  ة،  اإلنجليزيَّ

بس  التشكيل
َّ
ل لِّ املزيل  ؛  Mahmoud, 1979)  املطلوب 

Seraye, 2004  .) 

أنويُ   إلى  الباحثين  بعض  الكتابية   شير    النظم 

أصوات   تمثيل  عن  تعجز  فإنها  ة 
َّ
بالدق صَفْت  تَّ اِّ "مهما 

 
ً
   اللغة تمثيال

ً
حتى الكتابة الصوتية ال تتيح معرفة    ،كامال

الكالم  يسمع  لم  لشخص  تامة  معرفة  الحقيقي  النطق 

)الحمد,   يقرؤها  التي  قد 211, ص2004باللغة  نعم   .)

فق مع الباحث    ينُيتَّ
ً
ل اللغة تمثيال ِّ

 
مث

ُ
   في صعوبة أن ت

ً
  كامال

بعض   التمثيل  هذا  يعترض  أن  دون  مستمر  نحو  على 

على   طق 
ُ
ن من  اكتسابه  تم  ما  نتيجة  النطقية  رات  التغيُّ

مازال   ولكن  املثال،  سبيل  على  اللهجة  تمثيل  للمستوى 

األكبر ألصوات اللغة في الكتابة فائدة كبيرة في استخالص  

   وهو مانطق الكلمة على نحو صحيح،  
ً
على    ينطبق تماما

بعد   السيما  العربي،  الكتابي  فالنظام  العربية.   اللغة 

ُيعدُّ   اإلصالحات التي أدخلها عليه علماء العربية األوائل،

 
ً
   نظاما

ً
   ألفبائيا

ً
افا اشفَّ فيه  تتطابق  الكتابية  ،  لرموز 

إذا   كبير،  حٍد  إلى  رد 
َّ
ُمط نحو  على  بها  الخاصة  بأصواتها 

 
ً
نطقا الكلمة  ُينطق  أن  العربية  للغة  القارئ    يستطيع 

 
ً
ة    صحيحا من شفافيَّ الرغم  على  ولكن  مكتوبة،  هي  كما 

مظاهر   وبعض  املشكالت  من  يخلو  ال  فإنه  النظام  هذا 

عربية كما  التعقيد. وتتلخص مظاهر القصور في الكتابة ال

 هي:  ،في ثالثة أمور  بعض الباحثينيعرضها 

والطباعة    - الكتابة  في  غالًبا  ن  دو 
ُ
ت الكلمات  إن 

 
ً
حروفها  عارية حركات  إلى    ،عن  اإلشارة  من  دة  ُمجرَّ أي 

التي   والضمة(  والكسرة  )الفتحة  القصيرة  املد  أصوات 

 تلحق األصوات املقطعية في الكلمة.  

هذا    - بحسب  الواحد  للحرف   أن 
ً
صورا   الرسم 

 
ً
 مختلفة: فله صورة إذا كان مفردا

ً
  ، وأخرى إذا كان متصال

بغيره، وله صورة إذا كان في أول الكلمة، وأخرى إذا كان في  

 وسطها، وثالثة إذا كان في آخرها. 

أن رموز هذه الرسم تنقسم إلى طوائف تشتمل    -

في صورتها متحدة  منها على حروف  طائفة  يمتاز    ،كل  وال 

أو بعدد  بعضها عن   بنقاط اإلعجام واإلهمال  إال  بعض 

،  2004وافي،  النقط )ب ت ث، ج ح خ، د ذ، ر ز ... إلخ( )

 (.  197- 195ص. 

دع ما  الرسائل    اوهذا  فوا  ِّ
 
ُيؤل أن  العربية  علماء 

والكتب التي "يجمعون فيها األلفاظ التي تشتبه في النطق،  

دث من  وتتناظر في الكتابة، إلزالة اللبس، وإبعاد ما قد يح

 
ً
كتاب    ال الحصر،   على سبيل املثال  ،"، ومنهاخلط وخطأ

"االقتضاء للفرق بين الذال والضاد والظاء"  ألبي عبدهللا  

،  1407محمد الداني من علماء القرن الخامس )البواب،  

الضاد 5ص.   بين  الفرق  في  الفضالء  "زينة  وكتاب   ،)

األنباري والظاء"   وكتاب  1971)عبدالتواب،    البن  م(, 

الفهد  "ا ألبي  والصاد"  والسين  والذال  والضاد  لظاء 

النحوي" من علماء القرن الرابع الهجري، وكتاب "الفرق  

والصاد   والذال  والضاد  الظاء  الخمسة:  األحرف  بين 

القرن   علماء  من  البطليوس ي،  السيد  البن  والسين" 

     هــ(.1399، 1398السادس الهجري )النشرتي،  

ي العربي من مشكالت  إن ما يعتري النظام الكتاب 

األخرى،   الكتابية  األنظمة  تتجاوز يعتري  قد  في    التي 

العربي الكتابي  النظام  يعانيه  ما  والغموض  إلى   اإلشكال 

األلفبائي   املبدأ  تعليم  أن  يكون  درجة  ال   كاقد 
ً
فيها    فيا

م ِّ
 
متعل الكتابية إلكساب  األنظمة  هذه  متعلمي  أي    يها، 

ا األخرى لبعض  امل  للغات  سبيل   (، اإلنكليزيةثال  )على 

، بل ال ُبد أن يصاحب ذلك تعليم  املهارة في قراءة الكلمات

و  تهجئة  للكلمات  تعليم  قواعد  ة  املقطعيَّ اللغوية  البنية 

 على نحٍو ي
ً
كما    تجاوز مقابلة الرمز بصوته الواحد. وأخيرا

أشار بعض الباحثين من أن "الضعف الحاصل في إجادة  

النطق ليس ناتًجا عن نظام الكتابة العربية فقط وإنما قد  

اللغوية  كة 
َ
ل
َ
امل في  بضعف  كبير  نحو  على  ذلك  يرتبط 
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اللغة املتعلقة   ة[ وعدم استيعاب قواعد  ]الكفاءة اللغويَّ

 (.  217، ص   2004باملفردات والتراكيب )الحمد،  

 اسات السابقة الدر 

أن  السابقة نجد  الدراسات  خذت  باستعراض  اتَّ ها 

الكتابية،  باألخطاء  يتصل  فيما  تينِّ  بحثيَّ مقاربتين 

تشخيص   إلى  تسعى  مقاربة  منها:  اإلمالئية  وتحديدا 

أو بتحليل نماذج   األخطاء اإلمالئية باختبارات تحصيلية 

من   مختلفة  عينات  من  وطالبات  طالب  كتابات  من 

مدرسية وتحديد    صفوف  تصنيفها  أجل  من  عة؛  ِّ
متنو 

ملعالجة   ل  لتدخُّ لِّ مقاربة  هي  واألخرى  شيوعها،  نسب 

برامج   خالل  من  اإلمالئية،  الكتابة  في  الضعف  ظاهرة 

فمن   عليها.  ب 
ُّ
للتغل استراتيجيات  بتوظيف  أو  مة  ُمصمَّ

(  1989دراسات املقاربة األولى نجد دراسة عبدالحميد )

األخطاء تحديد  استهدفت  عند    التي  الشائعة  اإلمالئية 

مدينة   في  االبتدائيين  والسادس  الخامس  الصفين  طالب 

 ( تحليل  خالل  من  كتابات  239الرياض،  من  ورقة   )

وأهلية.   حكومية  مدارس  من  اختيروا  الذين  الطالب 

بين طالب   أكثر األخطاء شيوعا  أن  النتائج عن  وأسفرت 

  الصفين، الخطأ في كتابة الهمزات عامة، وحذف حرف أو 

أكثر من حروف الكلمة، وعدم التفريق بين التاء املربوطة  

مع طالب   أكبر  كان  األخطاء  متوسط  وأن  التأنيث،  وهاء 

التعليم الحكومي. وعلى املنوال نفسه ولكن بمنهجية أكثر  

( إلى تعرُّف األخطاء 1994ضبطا سعت دراسة الصيني )

بمدينة   االبتدائي  السادس  الصف  طالب  عند  اإلمالئية 

ئف، وتصنيفها على وفق موضوعاتها وتحديد نسبها،  الطا

وبحث عالقاتها فيما بينها، باختبار تشخيص ي يعكس ما  

تعلم الطالب من مفردات )أو مهارات( القواعد اإلمالئية  

املتوسطة،   )الهمزة  االبتدائية  املرحلة  على  املقررة 

زاد في الكتابة  
ُ
واملتطرفة والوصل والقطع، والحروف التي ت

حذف، والكلمات التي تتكون من مقطع صوتي  وتلك ا
ُ
لتي ت

طويل مفتوح )مثل كلمة "ما، في، لي( أو مقفل )مثل كلمة  

)مثل   مفتوح  وطويل  قصير  مقطعين  من  أو  من"(  "عن، 

كلمة "إلى، لنا، على"( أو من مقطعين قصيرين )مثل كلمة  

"مع"(، والتاء املربوطة واملفتوحة، واأللف اللينة املتطرفة  

الكلمات،    والالم من  يوصل  وما  والقمرية،  الشمسية 

الذي من جنسها، والتنوين   والفرق بين الحركة والحرف 

الحركات، والتضعيف، لعينة مكونة   طالبا من    258مع 

مدرسة ابتدائية على نحو عشوائي، وانتهت الدراسة    11

أخذت   الكتابة  في  زاد 
ُ
ت التي  الحروف  كتابة  مهارة  أن  إلى 

)تقر  األعلى  الهمزة  48يبا  النسبة  كتابة  مهارة  يليها   )%

)تقريبا   التي    43املتطرفة  الحروف  مهارة حذف  ثم   ،)%

حذف عند الكتابة )تقريبا  
ُ
%(، وأقلها كان مع مهارة    32ت

%( ومهارة كتابة الكلمات التي    2تضعيف الحروف )تقريبا  

أو من   تتكون من مقطع صوتي طويل مفتوحا أو مغلقا، 

)تقريبا قصيرين  انتهى    3بنسبة    مقطعين  كما   ،)%

إمكانية   إلى  املهارات  بين  لالرتباطات  العاملي  التحليل 

إرجاعها إلى ثالثة عوامل أو محاور: مهارات تندرج تحت ما  

الكلمة   يعني رسم  املطابق، والذي  الرسم  ُيمكن تسميته 

على وفق نطقها، وأخرى تندرج تحت الرسم املقابل الذي  

الحرو  من  الزائد  مقابلة  في  يعني  بعالمة  النطق  في  ف 

الرسم   تسميته  يمكن  ما  تحت  تندرج  وأخرى  الرسم، 

التقديري، والذي يعني تقدير الزيادة والحذف عند رسم  

الكلمة دون ارتباط ذلك بنطقها، وُيعدُّ هذا األخير من أكثر  

 املهارات التي أخطأ فيها الطالب.     

( األداء  1997وهدفت دراسة سعيد  تقويم  إلى   )

- 4ي لطالب الصفوف العليا من املرحلة االبتدائية ) اإلمالئ

6( تعليمية  مناطق  ثالثة  من  مختارين  طالبا(:    540( 

تشخيص ي   باختبار  املنورة،  واملدينة  وعسير  الرياض 

ستهَدفة في منهج تعليم اللغة العربية  
ُ
للمهارات اإلمالئية امل

أن   العموم  في  النتائج  أظهرت  وقد  االبتدائية،  للمرحلة 

ولم  مستوى   يا،  ِّ
 
ُمتدن العموم  في  كان  الطالب  لدى  األداء 

يكن جيدا إال مع مهارتي "الالم الشمسية والقمرية، وأل  

التعريف التي يسبقها الم حرف الجر، وتنوين الضم، مع  

دون   املهارات  بعض  على  األداء  في  تفاوت وضعف  وجود 

مع   العموم  وجه  على  جدا  ملحوظا  ذلك  وكان  بعض، 

بأل التعريف، وتحديدا حرفي الفاء    مهارات ربط الحروف

وكتابة   واألفعال،  األسماء  في  اللينة  واأللف  والكاف، 

الهمزة املتطرفة وهمزة الوصل )بنسبة إتقان تتراوح ما بين  

%(،  وأن هذا التدني في املستوى يقل تدريجيا   %39   22

 مع االنتقال إلى صفوف أعلى.
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  ( القرش ي  دراسة  الكشف  2000وهدفت  إلى   )

النحوية  عن   لألخطاء  باإلضافة  اإلمالئية،  األخطاء 

الرتباطها بها، في كتابات طالب كلية اللغة العربية بجامعة  

 ( القرى  املقررات    143أم  معظم  أنهوا  الذين  طالبا(، 

التعليم   مدراس  في  العملية  التربية  ويمارسون  اللغوية 

همزتي   في  األخطاء  ز 
ُّ
ترك التحليل  نتائج  بينت  وقد  العام. 

من  الوص كبيرة  نسبة  عند  املربوطة،  والتاء  والقطع،  ل 

 % على التوالي(.     85% و   87الطالب )

 ( والوهيبي  البكر  دراسة  إلى  2009وهدفت   )

طالبات   بين  الشائعة  اإلمالئية  األخطاء  ظاهرة  تعرُّف 

وأسبابها،   الرياض  مدينة  في  املتوسط  الثالث  الصف 

و  الطالب  تدريس  عندها  ينتهي  مرحلة  الطالبات  بصفتها 

من   لعينة  تحصيلي  باختبار  وذلك  اإلمالئية،  القواعد 

( لتحديد األخطاء  225طالبات الصف الثالث املتوسط )

اإلمالئية ونسب شيوعها، واستفتاء مجموعة من معلمات  

( املتوسطة  ) 125املرحلة  املرحلة  ومشرفي   ،)63  )

الكتشاف األسباب. وكشفت الدراسة عن وجود خمسين  

 إمالئيا  
ً
شائعا بين طالبات الصف الثالث املتوسط،  خطأ

اإلمالئية   األخطاء  أكثر  وكانت  الشيوع،  درجة  في  بتفاوت 

املسحية   الدراسة  وكشفت  الهمزات.  كتابة  في  شيوعا 

لوجهات نظر املعلمات واملشرفات حول أسباب الظاهرة  

اللغة  بمعلمة  ق 
َّ
تتعل أسباب  إلى  األغلب  في  إرجاعها  إلى 

 
َّ
تتعل وأخرى  إلى  العربية،  باإلضافة  اإلمالء،  بتعليم  ق 

واإلدارة   اإلمالء،  ومقرر  بالطالبة  ق 
َّ
تتعل أخرى  أسباب 

 املدرسية واإلشراف. 

  ( الشراري  دراسة  تعرُّف  2012وهدفت  إلى   )

طالب   من  عينة  لدى  شيوعها  ودرجة  اإلمالئية  األخطاء 

طالبا(    300الصف الرابع االبتدائي بمحافظة القريات ) 

تشخيص ي   أن  باختبار  إلى  الدراسة  وانتهت  لكتاباتهم، 

 (   54النسبة األكبر من الطالب أخطأوا في همزة الوصل 

%(، وفي كتابة الواو آخر الكلمة، األصلية وواو الجماعة  

لة في "حذف الحروف  %(،    53) ِّ
 
بينما كانت األخطاء املتمث

جاءت   والتي  أقلها  من  كتابتها"  أثناء  الكلمة  من  األصلية 

    .%(  17.7بنسبة ) 

دراسة    الثانية  البحثية  املقاربة  دراسات  ومن 

( نموذج  2009حافظ  على  قائما  برنامجا  فت 
َّ
وظ التي   )

واالستكشاف،   )التشويق،  الخماس ي"  البنائي  "التعلم 

لتنمية    13والتفسير، والتوسع، والتقويم( ملدة   أسبوعا 

اإلمالئية،   الكتابة  )مهارات  الهجائية  الكتابة  مهارات 

املكتوبة(  واستخدام عالم  الصفحة  وتنظيم  الترقيم،  ات 

بمدينة   االبتدائي  السادس  الصف  تالميذ  من  لعينة 

( تحسين    72الرياض  في  فاعليته  أظهر  والذي  طالبا(، 

قدرتهم على الكتابة الهجائية، بما في ذلك رسم الهمزات:  

نفسه   وباملنهج  املختلفة.   بأشكالها  واملتطرفة  املتوسطة 

ف األول املتوسط من منطقة  ولكن بعينة من طالب الص 

( أحمد  دراسة  وظفت  أسمته  2012جيزان  ما   )

إجراءات   باتباع  وذلك  العالجي  التدريس  باستراتيجية 

عة اقترحها الباحث تبدأ بالتشخيص   ِّ
مة بآليات متنو 

َّ
ُمنظ

األخطاء  لطبيعة  املعيش  الواقع  تحليل  من  قة  نطلِّ
ُ
وامل

( من  عينة  لدى  الشائعة  طالبا  74اإلمالئية  طالب  (  من 

املرحلة من خالل تحليل كتاباتهم في التعبير الكتابي الذي  

ز على  
َّ
أظهر أن هناك ضعفا شائعا في مهارات اإلمالء يترك

نحٍو أكبر في التفريق بين التاء املربوطة والهاء، وفي كتابة  

زيادة   وفي  املتطرفة،  والهمزة  والقطع  الوصل  همزة 

الدر  نتائج  أظهرت  وقد  وحذفها.  فاعلية  الحروف  اسة 

كتابات   في  اإلمالئية  األخطاء  تقليل  في  االستراتيجية 

 الطالب.

 ( املطوع  دراسة  فت 
َّ
استراتيجية  2015ووظ  )

التعلم التعاوني في تصويب األخطاء اإلمالئية الشائعة التي  

منطقة   من  االبتدائي  السادس  الصف  طالب  فيها  يقع 

( كما أظهرها البحث املسحي الذ  44القصيم ) 
ً
ي قام  طالبا

تحصيل   في  االستراتيجية  فاعلية  رة  ُمظهِّ الباحث،  به 

املرحلة   في  املستهدفة  اإلمالئية  للمهارات  الطالب 

 االبتدائية.  

الرابع    ،نفسهوباملنهج    الصف  طالب  مع  ولكن 

( للروقي  دراسة  هدفت  تشخيص  2018االبتدائي  إلى   )

الرابع   الصف  طالب  لدى  الشائعة  اإلمالئية  األخطاء 

وتقويم    االبتدائي  الطائف  استخدام  بمدينة  فاعلية 

مع  األخطاء  هذه  الذهني في تصويب  ر  استراتيجية التصو 
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من   وضابطة  تجريبية  بمجموعتين  من    60عينة  طالبا 

، وانتهت الدراسة من خالل  الصف الرابع االبتدائيطالب  

الجانب املسحي لشيوع األخطاء إلى وجود تفاوت في درجة  

كتابة التاء املفتوحة واملربوطة،  شيوعها، وأكثرها كان في  

الطالب   تصويب  في  االستراتيجية  فاعلية  أثبتت  كما 

 ألخطائهم اإلمالئية.  

 ( الغامدي  دراسة  ن  2018وهدفت  تبيُّ إلى   )

األخطاء  تصويبات  على  قائمة  لغوية  أنشطة  فاعلية 

"تويتر   التواصل  شبكة  على  التغريديات  في  اإلمالئية 

Twitter  واللوحات اإلعالنية في تنمية املهارات اإلمالئية "

)كتابة همزات   الجامعية  الجبيل  كلية  املقررة على طالب 

املربوطة(،   الوصل والقطع واملتوسطة واملتطرفة، والتاء 

( طالبا في مجموعتين، تجريبية وضابطة،  64بعينة من ) 

  وانتهت النتائج إلى وجود أثر لألنشطة اللغوية املقترحة في 

 تنمية املهارات املستهدفة وبحجم أثر كبير.  

ن من خالل مسح الدراسات السابقة    وهكذا يتبيَّ

التعليم   صفوف  عموم  في  اإلمالئي  الخطأ  ظاهرة  تفاقم 

العام، بل وتعدى ذلك إلى املختصين من الطالب املعلمين  

الدراسات   أن  لوحظ  كما  العربية،  اللغة  تخصص  في 

األخطاء الشائعة، وتصنيفها،  األولية اعتنت كثيرا بحصر  

حصر   إلى  باإلضافة  رة،  ِّ
 
املتأخ الدراسات  اعتنت  بينما 

ببرنامج   الخطأ  ملعالجة  إجراء  ي  ِّ
بتبن  اإلمالئية،  األخطاء 

تعليمية،   استراتيجية  بتوظيف  أو  يتم  مقترح  أن  دون 

اإلمالئي هذه األخطاء في الرسم  بعض  البحث عن مسببات  

 .  النطقي  بهاالكتابي من حيث طبيعة اكتسا و 

 مشكلة البحث  

طبيعة األخطاء   أن  الحقل  أدبيات  في  مما لوحظ 

هُتمَّ بها هي من النوع الذي تضبطه القاعدة، كما هو  
ُ
التي ا

على سبيل املثال مع الهمزات وواو الجماعة والهاء والتاء  

املربوطتين، وهذا حال دون النظر في طبيعة األخطاء التي  

وإنما   القاعدة  تضبطها  برؤيتها  ال  بها،  األلفة  تضبطها 

قت بها، كما هو الحال في بعض األنظمة   طِّ
ُ
والكيفية التي ن

طبيعة   في  نشاهده  ما  وهو  مثال(،  )اإلنجليزية  الكتابية 

األخطاء املرتبطة بأصوات اللغة العربية: /ض/، و /ظ/،  

...إلخ.   الحالي  و /س/, و /ص/,  وهكذا تبرز مكانة البحث 

، بحسب املسح الذي قام  في كونهبين الدراسات السابقة  

   به الباحثانِّ ، 
َ
   الدراسة

َ
التي تناولت عالقة الخطأ    الوحيدة

سبب يعد  والذي  الصوتي,  باألداء   الكتابي 
ً
األسباب    ا من 

املتعددة ألخطاء الرسم الكتابي. أي أن طريقة النطق التي  

على    الطالباكتسبها   انعكس  ما  هي  للحرف/الصوت 

أهمية  تبرز  كما  تشخيص    كتابته.  محاولته  في  البحث 

الكتابية   األخطاء  هذه  في  للوقوع  ة  املؤدي  األسباب 

من  لكونه  و   ؛اإلمالئية يليها  ملا  أساسية  ركيزة  تعد  ملرحلة 

أخرى  االبتدائية  ،مراحل  املرحلة  للصف وهي  وتحديدا   ،

التالية   العليا  املرحلة  بداية  ُيعدُّ  الذي  االبتدائي  الرابع 

التع من  الدنيا  فيها  للمرحلة  ُيفتَرض  والتي  االبتدائي،  ليم 

ن الطالبـ/ـــة من مهارات القراءة والكتابة،
ُّ
مع مالحظة    تمك

خالل   من  سيكون  حتملة 
ُ
امل األسباب  إلى  اإلشارة  أن 

ل الكمي  االرتباطالتحليل  من جهة  عالقات  كما    ،والتنبؤ 

جهة   من  لالخطاء  النوعي  التحليل  خالل  من  سيكون 

م،  أخرى  البحث  هذا  عالقة  فجاء  عن  الكشف   
ً
حاوال

في  باألداء اللفظيفي كتابة أصوات األحرف  الخطأ الكتابي

باآلخر  قراءتها، أحدهما  تنبؤ  إمكانية  التركيز    ،ومدى  مع 

دة من األخطاء والبحث في مسبباتها،   قد  و على أنواع ُمحدَّ

ص البحث في    الرئيس التالي:  السؤالتلخَّ

)األ  الصوت  لفظ  بين  العالقة  طبيعة  داء  ما 

 اللفظي( والخطأ في كتابته )األداء الكتابي(؟

 والذي تفرَّع منه األسئلة التالية: 

باألداء   (1 املرتبطة  الكتابية  األخطاء  طبيعة  ما 

 ؟ لطالبات الصف الرابع االبتدائي الصوتي

الكتابي   (2 والخطأ  الصوتي  األداء  بين  العالقة  ما 

لطالبات الـُمستهَدفة  الحروف  الصف    ألصوات 

   الرابع االبتدائي؟

الكتابي (3 باألداء  التنبؤ  يمكن  لألصوات    هل 

اللفظي    املستهدفة األداء  ر  ِّ
متغي  خالل  من 

الرابع املكتسب   الصف  طالبات  عند  لها 

 ؟ االبتدائي
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 أهداف البحث 

 هدف البحث الحالي إلى:  

بالجانب  (  1 املرتبطة  الكتابية  األخطاء  عن  الكشف 

 الصوتي املكتسب. 

والخطأ  مع(  2 الصوتي  األداء  بين  العالقة  طبيعة  رفة 

الصف الرابع االبتدائي في   طالبات لدى    واتجاهها  الكتابي

 مدارس التعليم العام باململكة العربية السعودية.

مدى  (  3 التنبؤ    إسهامتحديد  في  اللفظي  األداء  ر  ِّ
متغي 

لدى   الكتابي  األداء  الرابع    طالباتبجودة  الصف 

 االبتدائي. 

 أهمية البحث 

 األهمية النظرّية 

في   ر  ِّ
 
تؤث التي  املتغيرات  تحديد  على  املساعدة  في  سيسهم 

سة   لتبِّ
ُ
في السياق املحلي    للطالباتعملية كتابة الكلمات امل

 شكل عام.بشكل خاص، وفي السياق العربي ب

 األهمية التطبيقّية 

األداء   (1 بين  العالقة  طبيعة  الحالي  البحث  بتحديد 

قد  الصوتي والخطأ الكتابي سينعكس ذلك على نحو  

يساعد مطوري ومصممي مناهج تعليم اللغة العربية  

عامة العربي  الوطن  العربية    ،في  اململكة  وفي 

املقررة    على مراعاة ذلك في الكتب  خاصة  السعودية

 رحلة.  على امل

إلى ضرورة   (2 املسؤولين  انتباه  يلفت  معامل  قد  إنشاء 

تقنيات  ى  بها   تعليمية  تتبنَّ م 
َّ
  والطالبات   الطالُب   ُيعل

طَق 
ُ
 األصوات نطقا صحيحا.  ن

قد ُيسهم في نشر الوعي بين معلمي ومعلمات املرحلة   (3

مستوى   على  والتطوير  التدريب  بضرورة  االبتدائية 

لتجنيب   للمفردة  اللفظي  والطالبات األداء    الطالب 

 الخطأ الكتابي.

 حــــــــدود البحث: 

الخطأ   بين  العالقة  على  البحث  ز 
َّ
رك املوضوعي:  الحد 

لدى   اللفظي  واألداء  العليا،    طالباتالكتابي  الصفوف 

لغة   بصفتها  العربية  متكلمي  من  الرابع  الصف  وتحديدا 

 أم  
ً
 . ا

الفصل الدراس ي األول  الحد الزماني:   ق البحث خالل  ِّ
ب 
ُ
ط

                              .هـ(1439هـ/ 1438الهجري)للعام

على   البحث  ق  ِّ
ب 
ُ
ط املكاني:  الرابع    طالباتالحد  الصف 

 االبتدائي في املدارس الحكومية في مدينة الرياض.

 مصطلحات البحث

الكتابة   قواعد  عن  املتعلم  خروج  هو  الكتابي:  الخطأ 

ترتيب   في  التغيير  طريق  عن  املقررة  الكتب  في  املعتمدة 

إلى  يؤدي  تغييًرا  كلماتها  في  والحروف  والكلمات  الجمل 

خطأ الكتابي أخطاء  فساد املعنى أو اضطرابه، ويشمل ال

( . ويمكن  1989إمالئية وصرفية ونحوية وداللية )التل ،

تعريفه إجرائًيا في هذا البحث تحديدا الخطأ الكتابي الذي  

اللغة  )أحرف(  أصوات  بعض  كتابة  في  م  ِّ
 
املتعل يرتكبه 

ن وقوع الكثير من   فيها،    والطالبات   الطالبالعربية التي تبيَّ

"ة"،  مثل رسم أحرف: "ض"،  "ظ"،   و  والسين،  الصاد، 

 إلخ. 

من   الحروف  إخراج  "هو  )الصوتي(:  اللفظي  األداء 

(. وُيعرف  16، ص  1984مخارجها أثناء الكالم" )وهبة،  

الحروف   أصوات  نطق  على  املتعلم  قدرة  بأنه:  إجرائًيا 

األصلية مخارجها  من  البحث  في  ة    املستهَدفة  وبالكيفيَّ

َفق عليها / الـُمتَّ   ، ظ/، /ص/، /س/، مثل أصوات: /ض/، 

 ة/، إلخ. /

 منهج البحث 

الذي    االرتباطي  الوصفي  املنهج  على  الباحثان  اعتمد 

يقيس طبيعة العالقة بين متغيرين )األداء اللفظي والخطأ  

رين   ِّ
الكتابي(، كما يقيس مدى مساهمة أحد هذين املتغي 

اآلخر   ر  ِّ
باملتغي  التنبؤ  أسلوبفي  خالل  االنحدار    من 

 اإلحصائي.  

 لبحث مجتمع ا

ن مجتمع البحث من   الصف الرابع االبتدائي    طالباتتكوَّ

أم   لغة  بصفتها  العربية  اللغة  متكلمي   من 
ً
املدارس    ا في 

  الحكومية في التعليم العام في اململكة العربية السعودية 

عدده  لالتيا التعليم،    طالبات(  33803)  نيبلغ  )وزارة 

ـــ(.1438  هـ
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نة البحث    عّيِّ

نة البحث )  ِّ
الرابع   الصف طالبات من طالبة(  34تقدر عي 

 في الحكومي  العام  التعليممدارس    في تحديًدا االبتدائي

  مدينة
ُ
ْرن خالرياض، وا  فصول  ستة منبشكل عشوائي  تِّ

لسهولة الوصول لها   قصدي بشكل اختيرت من مدرسة

 بعينةكهذه  دراسة أولية في   االكتفاء وإلمكانية  ،وتوافرها

 نفس ان الباحث استخدم وقد،  املدارس إحدى من

 تقدير  مع االستطالعية العينة في املتبعة اإلجراءات

 العربية اللغة معلمة قدرتها كما  الطالبات  مستويات

 -ممتاز (التاليالكيفي    التصنيف  وفق وأدائًيا أكاديمًيا

 . )ضعيف -متوسط -جيد

 أدوات البحث  

اختباران هناك  ب  كان  يان  تُيؤدَّ إحداهما  مهمَّ  ، ة  ينِّ شفوي 

ة،  األخرى  و  ذتا كتابي  ِّ
ف 
ُ
ن كل    وقد  على    طالبةمع  بانفراد 

  30جلستين. االختبار األول عبارة عن بطاقة بقائمة من  

املطلوب  املستهَدفة  األصوات  نطق  ة  كيفي  ملالحظة  كلمة 

التي    طالباتمن   الكلمات  من  هي  والتي  قراءتها،  نة  ِّ
العي 

ملا انتهت  يلتبس فيها الخطأ الكتابي بالخطأ الشفوي وفقا  

ةإليه   االستطالعي  البحث  ة  نتائج  واستخدم  واملسحيَّ  .

هذه    ان الباحث الحًقا.  النطق  ملراجعة  التسجيل  جهاز 

الكلمات تضمنت األصوات املستهَدفة التي ُيتوقع الخطأ في 

بل كل قراءته ا من قِّ ة شفوي  ذت هذه املهم  ِّ
ف 
ُ
  طالبة، ا. وقد ن

وميزان تقويم الخطأ كان من خالل تصنيف ثنائي: "لفظ  

 
ً
"، و"لفظ الصوت بشكل خاطئ". وأما في  الصوت صحيحا

أنفسهن على كتابة    الطالباتاملهمة الثانية فقد تم اختبار  

ت  الكلمات نفسها الواردة في قائمة االختبار األول مع كلما

ن األحرف املستهدفة كعملية ضبط   أخرى مشابهة تتضمَّ

تقديم   في  التناوب  أسلوب  توظيف  مع  ر، 
ُّ
التذك ألثر 

ما ُيعَرف  التجربة  لتجنيب    "counterbalancing"االختبار  

ْقل األثر  order effectتأثير الترتيب "بـ
َ
 carry-over"" ون

effect"  من الثانية  للمهمة  الخطأ  تقويم  ميزان  وكان   .

الحرف   "كتابة  ثنائي:  و"  بشكل  خالل تصنيف  صحيح"، 

الحرف   أن    بشكٍل كتابة  مالحظة  مع  صحيح"،  غير 

مصطلح الصوت مع االختبار الشفوي    ااستخدم  ين الباحث

علمية.   العتبارات  الكتابي  االختبار  مع  الحرف  ومصطلح 

االختبارين خمسة   بين  الفاصلة  الزمنية  املدة  كانت  وقد 

انتقال أثر من اختبار    وعشرين يوًما حتى ال يكون هناك 

املهمة األولى إلى اختبار املهمة الثانية مع توظيف أسلوب  

 التناوب في إعطاء االختبار. 

 صدق األداة  

صدق   على  التعرف  طرق  أحد  الظاهري"  "الصدق  يعد 

عن   الصدق  من  النوع  ذلك  إلى  التوصل  وتم   االختبار، 

الخبر  من  مجموعة  على  االختبارين  عرض  من  طريق  اء 

أصحاب الحقل املعرفي من ذوي العالقة بموضوع البحث  

)األصوات   االختبار  محتوى  حيث  من  لفحصهما 

في كتابتها(    والطالبات   الطالباملستهَدفة التي ُيخطئ فيها  

يبديها   أن  يمكن  مالحظة  وأية  وشموليته  ومالءمته 

معلمات   من  مجموعة  على  ه  عرضُّ تم  كما  املحكمون، 

ابتدا الرابع  األصوات  الصف  هذه  حول  آرائهن  ألخذ  ئي 

وقوع   حيث  من  فيها    الطالباتاملستهَدفة  الخطأ  في 

مناسبتها   حيث  من  االختبار  قائمة  في  الواردة  والكلمات 

 املرحلة. لطالبات

 ثبــات األداة 

الباحث األداة طبق  ثبات  االختبار على    انلحساب 

ة استطالعي  البحث  عينة  نة  ِّ
عي  نحٍو    غير  على  ختيرت 

ُ
ا

الصف الرابع االبتدائي من املدرسة    طالباتمن  قصدي  

عددهنَّ   وكان  املرحلة    طالبات  10نفسها  مدارس  من 

االختبار   تطبيق  تم   حيث  الرياض،  مدينة  في  االبتدائية 

الزمن   من  فترة  بعد  أخرى  مرة  تطبيقه  وإعادة  عليهنَّ 

انت ثالثة  مع مالحظة أن الفترة املقدرة ك   يوما  45)تقريبا  

أي   باملدرسة    20أسابيع،  مرتبطة  لظروف  ولكن  يوما، 

التطبيق الثاني للتجربة ( وكان معامل االرتباط بين  تأخر 

عاليا =    ،االختبارين  ر  قيمة  جاءت    0.96و    0.94حيث 

 لالختبارين.  

بحساب معامل االتفاق بين    انكذلك قام الباحث 

أخرى مساع  ينالباحثأحد  بين    ،املصححين   ، دةومعلمة 

 
ً
  ١ر =    ،وقد انتهت النتيجة إلى أن معامل االتفاق كان عاليا

أي أن نسبة االتفاق في تحليل األخطاء الكتابية    ،٪(  ١٠٠)

بين االتفاق    هماوالصوتية  هذا  وُيعزى  جًدا،  عالية  كانت 

 . ماملستخدمة في ميزان التقوي  وقلتها  التام إلى وضوح البنود
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 إجراءات البحث 

على   االستطالعية  الدراسة  إجراء  أوال    عشر تم 

قبل  طالبات   اللغة    ينالباحثأحد  من  معلمة  وبمساعدة 

العينة   بتقسيم  وذلك  الرابع،  للصف  العربية 

بدأت   األولى  املجموعة  مجموعتين.  على  االستطالعية 

بقائمة   بطاقة  عن  عبارة  وكان  الصوتي  األداء  باختبار 

املستهدفة   األصوات  احتوت  ) كلمات  بـ  ر  قدَّ
ُ
ت (  30والتي 

الستة    ،كلمة األصوات  من  صوت  لكل  ع  ُوضِّ بحيث 

 ( كلمات،  5املستهدفة  فيها    التي   كلماتال هي  و (  يلتبس 

االستطالع   لنتائج  وفًقا  الشفوي  بالخطأ  الكتابي  الخطأ 

الباحث استخدم  وقد  للدراسة.  السابق  جهاز    اناألولي 

كل   تسجيل  أجل  من  أثناء   طالبةتسجيل  انفراد    على 

املستهدفة   األصوات  على  احتوت  التي  للكلمات  قراءتها 

 
ً
الحقا في  ملراجعتها  بدأت  فقد  الثانية  املجموعة  وأما   .

الكلمات   كتابة  عن  عبارة  وكان  الكتابي  األداء  اختبار 

َيت عليهن    ،نفسها الواردة في قائمة االختبار األول  ملِّ
ُ
حيث أ

وقت  الكلمات التي احتوت األصوات املستهدفة مع إعطاء  

وأخرى  كلمة  كل  بين  )   ، كاٍف   
َ
مهلة عطين 

ُ
أ يوما  25ثم   )

  أثر التجريب، ( ملنع انتقال  يوما  45تقريبا )والتي انتهت إلى  

لت األدواُر بين املجموعتين ِّ
فمن بدأن باختبار    ،وبعدها ُبد 

باألداء   اختبارهن  تم  السابقة  املرة  في  الصوتي  األداء 

تب تم  الثانية  املجموعة  وكذلك  االختبارين  الكتابي  ديل 

وبعد   لالختبارين.  الثبات  معامالت  استخراج  ليتم  ؛  لهنَّ

الباحث طبق  التي    ان ذلك  الدراسة  عينة  على  االختبار 

مدرسية    عشوائيا  اختيرت فصول  ستة  مدرسة    منمن 

ختيرت  
ُ
قصدي  ا وتوافرها، بشكل  لها  الوصول    لسهولة 

من   بعينة  االكتفاء  كدراسة    إحدىوإلمكانية  املدارس 

ع الظاهرة في بحوث الحقة. واشتملت  أولي ة لتتبُّ ة تأسيسيَّ

( على  نفس    طالبة،(  34العينة  الباحثان  استخدم  وقد 

تقدير   مع  االستطالعية  العينة  في  املتبعة  اإلجراءات 

العربية    الطالباتمستويات   اللغة  معلمة  قدرتها  كما 

التصنيف   وفق  وأدائًيا    - )ممتاز   التاليالكيفي  أكاديمًيا 

ضعيف(. وقد تم تصحيح االختبار برصد    -سطمتو  -جيد

كلمة لكل  واحدة  في   ،درجة  الخطأ  تقويم  ميزان  وكان 

لفظ    " ثنائي:  تصنيف  خالل  من  الصوتي  األداء  اختبار 

)بشكل    الصوت بشكل صحيح" و" لفظ الصوت بغير ذلك 

أما ميزان تقويم الخطأ للمهمة الثانية فقد كان    ،"خاطئ(

بشكل   الحرف  كتابة   " ثنائي:  تصنيف  خالل  من  كذلك 

تم   وقد  صحيح".  غير  بشكل  الحرف  كتابة  و"  صحيح" 

ر   قد 
ُ
يوًما    ( 25) فصل املهمتين )االختبارين( بمدة زمنية ت

حتى ال يكون هناك انتقال أثر من اختبار املهمة األولى إلى 

امل في اختبار  التناوب  أسلوب  توظيف  مع  الثانية،  همة 

 إعطاء االختبار. 

 األساليب اإلحصائية 

ولتحليل البيانات استخدم الباحثان األساليب       

متغيري   بين  االرتباط  معامل  إليجاد  املناسبة  اإلحصائية 

برنامج باستخدام  وذلك  اللفظي  واألداء  الكتابي   الخطأ 

(SPSS واال واملتوسطات  النسب  لحساب  نحرافات  ( 

 املعيارية ألداء أفراد الدراسة على االختبارين.

الباحثان استخدم  العالقة  األساليب    ولفحص 

ق من االفتراضات الالزمة  اإلحصائية املناسبة ، بعد التحقُّ

متغيري   بين  االرتباط  معامل  إليجاد  املختار،  لالختبار 

ره   ِّ
ُيفس  ما  اللفظي. ولفحص قيمة  الكتابي واألداء  الخطأ 

معامل    أحد الباحثان  استخدم  فقد  لآلخر  رين  ِّ
املتغي 

الخطي   اإلحصائي   Linear Simple"االنحدار 

Regression" . 

 النتائج وتفسيرها ومناقشتها 

البيانات من  نوعان  هناك  تم  بيانات    : كان  أولى 

 لتحلي
ً
نوعيا لإلجابة    ها  أجل    عن وذلك  من  األول  السؤال 

 لوصف طبيعة األخطاء املالحظة، واألخرى تم تحلي
ً
يا ِّ

  ها كم 

 .ثالثاني والثال  :السؤالين الباقيين عنوذلك لإلجابة 

 التساؤل األول. 

 ما طبيعة األخطاء الكتابية املرتبطة باألداء الصوتي؟  (1

 نتائج البحث النوعي )الكيفي( 

 الظواهر الصوتية  -أ 

على   االختبار  تطبيق  عن    الطالباتتم  عبارة  كان  والذي 

األصوات   نطق  كيفية  ملالحظة  كلمات  بقائمة  بطاقة 

ص    –ال القمرية    –ال الشمسية    –ظ    –املستهدفة ) ض  

وقد احتوت البطاقة على ثالثين كلمة لكل صوت   ،س ( –

السابقة، بحيث يكون هناك خمس   من األصوات الستة 
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  ان وللضبط استخدم الباحث  ،تكلمات تحوي هذا الصو 

جهاز تسجيل ملراجعة النطق الحًقا. وبعد تطبيق االختبار  

)  طالباتعلى   االبتدائي  الرابع  تم  طالبة  34الصف   )

لهذه األصوات الظواهر حول لفظهم    ، مالحظة عدد من 

مع   الظواهر  هذه  البحث  من  التالي  القسم  ويستعرض 

 التمثيل عليها:  

األول  (1 ال   :الصوت  صوت  أن  وهو  ظ  وحِّ
ُ
ل فقد  ضاد 

 ( تقدر  منهن  كبيرة  العينة    طالبة(  18مجموعة  من 

واستبدال 34) الضاد  نطق صوت  في  أخطأن  قد   )  

بهالظاء"  صوت القرائية    ("  مستوياتهن  وكانت 

)ممتازة   بين  ما    – متوسطة    –جيدة    – متفاوتة 

املعلمة قدرتها  كما   ) عدد    ،ضعيفة  ر  ِّ
د 
ُ
ق وباملقابل 

ُيخالال  التلميذات  لم  بأربع  تي  الصوت  نطق  في  ئن  طِّ

نة  طالبات ِّ
وكانت مستوياتهن متفاوتة ما بين    ،من العي 

أما    ،متوسطة( كما قدرتها املعلمة  –جيدة    –) ممتازة  

صوت    الطالبات بقية   نطق  في  أخطأن    )ض( فقد 

بهواستبدال   )ظ(  من    صوت  قليل  عدد  في  فقط 

صوت   احتوت  التي  )ضوء   "الضاد" الكلمات    ، مثل 

 قضايا (.   ،أضع

ظ أن  "الظاء"وهو صوت    :الصوت الثاني (2 ، فقد لوحِّ

من   كبيرة  نطق    الطالباتمجموعة  في  يخطئن  لم 

ة ) ممتازة    "الظاء"صوت   باختالف مستوياتهن القرائي 

ك  متوسطة ( كما قدرتها املعلمة. وكان هنا   –جيدة    –

جيدة    طالبات(  7)  ( متفاوتة  قرائية    – بمستويات 

تتراوح أخطاؤهن ما بين    ،ضعيفة( كما قدرتها املعلمة

الكلمة التي    -)  الكلمات  مجموعة  من  الكلمتين( 

في   ( بهض)فقد استبدلن صوت    )ظ(احتوت صوت  

   ظل". ،املظلة  ،الكلمات التالية: "نظرت

الثالث (3 الشمسية    :الصوت   ( "ال"  صوت  وهو 

ظ أن جميع  وال وحِّ
ُ
لم يخطئن    الطالباتقمرية( فقد ل

  طالبة في قراءة هذين الصوتين والتفريق بينهما ماعدا  

ضعيف   ،واحدة مستواها   وكان 
ً
قدرتها    ا كما  جًدا 

يكون    ،املعلمة وقد  بينهما.  التفريق  تستطع  لم  إذ 

فة في 
َّ
السبب في ارتفاع األداء أن هناك ممارسة مكث

الال  نطق صوت  على  والقمرية  التدريب  الشمسية  م 

املرحلة   لكتب  ة  املسحيَّ املراجعة  من  َضحت  اتَّ كما 

ن أنها تستهدف تدريَس   هذا الصوت.  التي تبيَّ

ظ أن  "السين"وهو صوت    :الصوت الرابع (4 وحِّ
ُ
، فقد ل

)   الطالبات مجموعة كبيرة من   قد    طالبة (  20تقدر 

أخطأن في نطق صوت )س( واستبدال صوت )ص(  

وكانت نسبة األخطاء تتراوح ما بين الخطأ في قراءة  به،  

نت صوت السين )من   إلى خمس    3الكلمات التي تضمَّ

مستوى   عن  النظر  بغض  كان  ذلك  وأن  كلمات(، 

كل    الطالبة مع  الخطأ  هذا  لوحظ  فقد  القرائي، 

املتوسطة    – دة  الجي  –املستويات القرائية ) املمتازة  

 الضعيفة (.  –

الخامس (5 ظ    : الصوت  وحِّ
ُ
ل فقد  الصاد  صوت  وهو 

نطق   صوت    الطالبات أثناء  احتوت  التي  للكلمات 

قد    طالبات (  4)ص( أن مجموعة قليلة منهن تقدر ) 

الصوت واستبدال صوت )س(  في نطق  ،  به  أخطأن 

( وعددهن  املتبقية  املجموعة  لم    طالبة(  30وأما 

 يخطئن في نطق الصوت.

 الظواهر الكتابية: -ب

الكلمات نفسها    الطالباتتم اختبار      على كتابة 

األول  االختبار  قائمة  في  أسلوب    ،الواردة  توظيف  مع 

ظ  وقد    ،التناوب في تقديم االختبار تجنًبا لنقل األثر وحِّ
ُ
ل

لديهن ضعف في الكتابة،    الطالباتأن مجموعة كبيرة من  

اإل  األخطاء  في  كبيرة  نسبة  هناك  جميع  وكانت  في  مالئية 

تفصيل ملجموعة   يلي  وفيما  عليهن،  مليت 
ُ
أ التي  الكلمات 

 األحرف املستهدفة في االختبار: 

األول  (1 أن    "،الضاد"   وهو حرف  :الحرف  لوحظ  فقد 

نة )   طالبة(  11هناك )  ِّ
( أخطأن في رسم  34من العي 

ارتكاب   وأن  به،  )ظ(  حرف  ن 
ْ
واستبَدل )ض(  حرف 

 
ً
ملحوظا كان  عن    الخطأ  النظر  بغض  لديهن 

 جيدة (. –متوسطة   –مستوياتهن القرائية )ممتازة 

الثاني (2 أن  "الظاء"وهو حرف    :الحرف  ظ  وحِّ
ُ
ل فقد   ،

نة أخطأن في رسم حرف    طالبة (  13هناك ) ِّ
من العي 

واستبَد  عدم  )ظ(  مالحظة  مع  به،  )ض(  حرف  ن 
ْ
ل

مستويات   بتفاوت  الخطأ  ارتكاب  في  تفاوت  وجود 
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بين    الطالبات لبس  هناك  يكن  لم  بينما  القرائية، 

ة العينة )  (. 21حرفي )ض( و )ظ( على بقيَّ

الثالث (3 )الشمسية    : الحرف  "ال"  حرف  وهو 

جميع   أن  لوحظ  فقد  لم    الطالباتوالقمرية(، 

ولم    ،رفين والتفريق بينهمايخطئن في كتابة هذين الح

جميع   عند  كتابتهما  في  لبس  هناك    الطالبات يكن 

 باختالف مستوياتهن. 

الرابع (4 حرف   :الحرف  أن  "س"  وهو  لوحظ  فقد   ،

احتوت حرف    الطالبات التي  الكلمات  كتابتهنَّ  أثناء 

)س( قد أخطأن في كتابتها باستبدال حرف )ص( به،  

( مع  ذلك  ب  طالبة (  21وكان  نة  ِّ
العي  اختالف  من 

  – متوسطة    –جيدة   –مستوياتهن القرائية ) ممتازة  

 ضعيفة(.

أن   "،ص" وهو حرف    :الحرف الخامس (5 فقد لوحظ 

من   جًدا  قليلة  (  طالبات  3)  الطالباتمجموعة 

ممتاز  ( قرائية  في   -بمستويات  أخطأن  قد  ضعيف( 

رسم حرف )ص( واستبدال حرف )س( به، بينما لم  

  الطالبات رى من يكن هناك لبس لدى املجموعة الكب

 في رسم الحرف. 

الالتي أخطأن في    الطالبات وهكذا نجد أن نسبة  

قراءة صوت )ض( واستبدال صوت )ظ( به كانت أعلى من  

)ض(    الطالبات  نسبة حرف  رسم  في  أخطأن  الالتي 

بين   اللبس  نسبة  أن  أي،  به.  )ظ(  حرف  واستبدال 

أما صو  الكتابة.  القراءة أعلى منها في  ت )ظ(  الصوتين في 

عند   )ض(  بصوت  للبس  األعلى  النسبة  كانت  فقد 

به.    الطالبات )ض(  واستبدال حرف  )ظ(  رسم حرف  في 

اكتساب   ره  ِّ
ُيفس  مكان    )ظ(صوت    الطالبات وهذا  دائما 

، كما أشار إلى ذلك بعض  الذي يكاد يختفي  )ض(صوت  

وما   النجدية  البالد  في  الناس  يزال  "وال  بقوله:  الباحثين 

بالضاد  يكتب  ما  فكل  الظاء،  غير  يسمعون  ال  جاورها 

ينطق ظاء، كما هو الحال في العراق على نحو ما وصف  

العاني، ولم تعرف الضاد الوقفية في نجد إال بعد توافد  

قة أداء الضاد ومع  القراء من مصر والشام ونشرهم لطري

التمييز بين الصوتين غائبا؛ وآية ذلك تظهر في  ذلك ظل 

يكون   قد  االسم  فنجد  )األعالم(.  الناس  أسماء  تدوين 

يكون رسمه   بالظاء وقد  فيرسم  بالضاد   املفترض  رسمه 

)الشمسان،   بالضاد"  فيرسم  بالظاء  ،   1428املفترض 

بس في  وأما "ال" )الشمسية والقمرية( فال يوجد ل(.  126

واحدة، التي كان مستواها    طالبة قراءتهما وكتابتهما ماعدا  

د من   ره ما ُوجِّ ِّ
بتقدير املعلمة ضعيف جًدا. وهذا قد ُيفس 

فا  
َّ
ُمكث تدريبا  هناك  أن  من  املرحلة  لكتب  املسح  خالل 

صوت   وأما  الحرفين.  هذين  بين  الفرق  تعليم  يستهدف 

س بينه وبين  )س( فقد كانت النسبة متساوية تقريًبا في اللب

جميع   عند  وذلك   ،
ً
وكتابة  

ً
قراءة )ص(  الطالبات،  صوت 

مع   الحال  متساوية  وكذلك  النسبة  فكانت  )ص(  صوت 

تقريًبا أيًضا في اللبس بينه وبين صوت )س( قراءة وكتابة  

( يوضح الخطأ  1. وفيما يلي جدول )الطالباتعند جميع  

الكتابي والخطأ الصوتي ونسبة الخطأ في كل منهما. 

 األخطاء الكتابية واألخطاء النطقية للصوت ونسبة الخطأ في كل منهما : (1ول )جد

 نسبة الخطأ 

 الكتابي                  والنطقي 

 الصوت  الخطأ الكتابي للصوت  الخطأ النطقي للصوت

 الضاد  الظاء  الظاء  % 23.35=  34من11 % 52.94=  34من18

 الظاء  الضاد  الضاد  % 38.23= 34من13 % 20.58=  34من7

 السين  الصاد  الصاد  % 58.82=  34من20 % 61.76=  34من21

 الصاد  السين  السين  % 11.76=  34من4 %  8.82=  34من3

 نتائج البحث الكمي  

واتجاهها   العالقة  طبيعة  في  التحليل  هذا  يبحث 

الصوتي   واألداء  الكتابي  الخطأ  باألصوات  بين  لين  صِّ
الـُمتَّ

ره  املستهدفة   ُيفس  ما  حجم  وكذلك  البحث،  نة  ِّ
عي  لدى 

ر األداء اللفظي/القرائي من تباين   ِّ
ر األول وهو متغي  ِّ

املتغي 

ولإلجابة الكتابي.  األداء  وهو  الثاني،  ر  ِّ
املتغي  على   في 

 التساؤل الثاني:

  هل توجد عالقة بين األداء الصوتي والخطأ الكتابي  (2

عند املستهدفة  الحروف  الصف    طالبات  ألصوات 

   الرابع االبتدائي؟
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نة املستخدمة في الدراسة، كان ال   ِّ
وفقا لصغر العي 

إجراء فحص قبلي للبيانات التي تم جمعها من هذه  من  ُبدَّ  

التحليل   إجراء  قبل  نة  ِّ
من  العي  للتأكد  عليها  االستداللي 

  املعامل تحقق الشروط أو االفتراضات الالزمة الستخدام  

 Pearson"بيرسون لالرتباط    معاملاإلحصائي املعني, وهو  

Product Moment"  النحو على  هي  االفتراضات  وهذه   ،

التالي: طبيعة البيانات من حيث املقياس، وذلك بضرورة  

، وأن تكون البيانات  البيانات من نوع ا  كل  أن تكون  لفئويَّ

 
ً
عة توزيعا    موز 

ً
كون هناك عالقة خطية بين  ت ، وأن  طبيعيا

رين، وأخيرا ال بد من تجانس البيانات ِّ
أي أن يكون    ،املتغي 

التجانس   أو  ر  التغيُّ بـثبات  ُيعَرف  ما  هناك 

"homoscedasticity"   نتائج يلي  وفيما  البيانات،  في 

ت.    التحليل التي تمَّ

البيانات    :األول االفتراض   وتم فيه فحص طبيعة 

متغيران الدراسة  هذه  في  لدينا  يوجد  )  ،حيث  ( ١وهما: 

درجات   ر  ِّ
القراءة  الطالباتمتغي  اختبار  لفظ    ،على  أي 

(  30وجاءت في )   ، أصوات  ة وهي ست  ، األصوات املستهَدفة

ة لالختبار القرائي    ،كلمة وبذا يكون مجموع الدرجة الكلي 

ت  ( بإعطاء درجة واحدة لكل كلمة تم30لألصوات هو )

 . بشكل صحيحقرءاتها 

ر درجاتهم على اختبار الكتابة٢) ِّ
أي كتابة    ،( متغي 

أي   أحرف،  ستة  وعددها  ستهَدفة، 
ُ
امل األحرف  أصوات 

موع  ( كلمة، وبذا يكون مج30)  األحرف نفسها، وجاءت في

ة لالختبار الكتابي لألصوات هو)  ( بإعطاء  30الدرجة الكلي 

درجة واحدة لكل كلمة تم  كتابتها بشكل صحيح. ونالحظ 

ة   َعت بيانات كمي  هنا أن طبيعة أو نوع البيانات التي ُجمِّ

   .  من النوع الفئوي 

الثاني البيانات    :االفتراض  توزيع  فحص  فيه  وتم 

 
ً
ل تقنية الرسوم البيانية  عن القيم املتطرقة من خال بحثا

واألوراق   بـاألصول  ر  "Stem-and-Leaf"املعروفة  وُيظهِّ  ،

البياني:   على  1)الشكل  الدرجات  طات  ِّ
متوس  قيم   )

أظهر أن هناك قيمة واحدة متطرفة   االختبارين، والذي 

حيث حصلت    ،(4ذات التسلسل )رقم    للطالبةوهي    ،جدا

 (. 34( من ) 8على درجة )  الطالبةهذه 

 

 

 
 
 

         

 

 (. األصول واألوراق لقيم االختبار القرائي لألصوات 1الشكل ) 

أظهر   فقد  الكتابي،  االختبار  ر  متغي  اآلخر،  ر  ِّ
للمتغي  وأما 

ِّفة في  2التحليل )الشكل البياني: 
 ( عدم وجود قيم متطر 

 (: األصول واألوراق لقيم االختبار الكتابي والصوتي 2)  الشكل

إلى     جدا  أقرب  التوزيع  أن  الشكُل  ُيظهر  بل  الدرجات، 

 التوزيع الطبيعي.  
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فحص طبيعة توزيع الدرجات،  وتم في االفتراض الثالث  

قراءة   اختباري  ري  ِّ
ُمتغي  بيانات  في  القيم  ة  اعتداليَّ أي 

اختبار كوملوجروف - وكتابة أصوات الحروف، من خالل 

)جدول:   للبيانات  الطبيعي  للتوزيع  وقد 2سميرنوف   .)

, وهي قيمة تقارب  0.049أظهر التحليل أن قيمة الفا هي  

, مما يعني أن توزيع قيم  0.05مة مستوىالداللة  بالكاد قي

ر قريبة من التوزيع االعتدالي، وهذا ُيمكن مالحظته   ِّ
املتغي 

( رقم  الشكل  من  ولقيم  1كذلك  واألوراق،  "األصول   )

أظهر   الكتابي لألصوات فقد  االختبار  الثاني وهو  ر  ِّ
املتغي 

, وبالتالي لم نرفض  0.088التحليل أن مستوى الداللة هو  

البيانات  ال أن  نفترض  أننا  يعني  مما  الصفري،  فرض 

ُيمكن مالحظته كذلك من   عة توزيعا اعتداليا، وهذا  موزَّ

شكل "األصول واألوراق" التي تظهر ذلك. 

ري اختباري ال-(. نتائج اختبار كوملوجروف 2الجدول ) ِّ
 قراءة والكتابة ألصوات الحروفسميرنوف للتوزيع االعتدالي لبيانات متغي 

 سميرنوف -كوملوجروف

 مستوى الداللة درجات الحرية سميرنوف -قيمة اختبار كوملوجروف االختبار  

 049. 34 151. اختبار القراءة 

 088. 34 140. اختبار الكتابة 

ابع/ الر االفتراض  في  بمفهوم    وتم  ُيعَرف  ما  فحص 

حيث لوحظ أن املسافة بين القيم على الخط  ،  التجانس

متقاربة جدا ملتغير "اختبار كتابة األصوات" ومتشابهة إلى 

ر اختبار قراءة األصوات(، ما أن نتجه من   ِّ
حٍد ما )مع متغي 

( لقيم  4و    3كما في الشكلين البيانيين )  اليسار إلى اليمين،

الخط   حول  ِّعة 
ُمتوز  القيم  أن  نلحظ  كما  االختبارين، 

أن   إلى   
ً
را ِّ

 
مؤش ُيعطي  مما  االنحدار(؛  )خط  املستقيم 

البيانات تقرب إلى حٍد ما من املنحى االعتدالي. 

   

 

 (. قيم متغير اختبار كتابة األصوات  4الشكل البياني )                                              متغير اختبار القراءة لألصوات(. قيم 3الشكل البياني )

 التجانس من حيث                                                                                                                          من حيث التجانس                    

املعامل   الستخدام  الالزمة  االفتراضات  أن  نجد  وهكذا 

ق ِّ
ُمتحق  االرتباط  عالقات  لفحص  بيرسون  ،  ةاإلحصائي 

مما يعني أنها لن تؤثر في سير عملية املعالجة اإلحصائية  

أو أن يكون لها تأثير في النتائج. وقد ُعرضت نتائج التحليل  

 : للبيانات باستخدام معامل بيرسون كما يلي

 تحليل االرتباط بين املتغيرين:  .1

بيرسون   معامل  باستخدام  النتائج  تحليل  وبعد 

ر   ُيظهِّ حيث  التالي،  النحو  على  النتائج  جاءت  لالرتباط 

( أدناه  بين  4الجدول  موجبة  ارتباطية  عالقة  هناك  أن   )

األحرف   أصوات  قراءة  بين  أي  القرائي،  االختبار  ر  ِّ
متغي 
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ونطقها بشكل صحيح، ومتغير االختبار الكتابي، أي كتابة  

رف بشكل صحيح، وذلك عند مستوى داللة  أصوات األح

ألفا =  0.05أقل من   , وظهرت  0.017, حيث ظهرت قيمة 

رين تساوي   ِّ
؛ مما يعني أنه  0.406قيمة االرتباط بين املتغي 

كلما كان قيمة متغير االختبار القرائي عالية كلما صاحبها  

أصوات   كتابة  في  ل  ِّ
 
املتمث الكتابي  األداء  في  عالية  درجة 

 
ُ
 (. 3ستهَدفة )الجدول: األحرف امل

افات املعيارية 3جدول رقم )  (: البيانات الوصفّية املتوسطات واالنحر

افات املعيارية  االختبار ن  املتوسطات االنحر

 23.56 3.917 اختبار القراءة  34

 24.82 3.128 اختبار الكتابة  34

 

 نتائج التحليل باستخدام معامل بيرسون لالرتباط : (4جدول )

 اختبار الكتابة اختبار القراءة  

 406.* _ _ _ _ اختبار القراءة 

 ( 0.05* دال عند مستوى )

 :  تحليل االنحدار اإلحصائي

، "هل يمكن التنبؤ بـاألداء  ولإلجابة على السؤال الثالث

ر األداء    الكتابي لألصوات املستهدفة من خالل متغّيِّ

 

ابع   الر الصف  طالبات  عند  لها  املكتسب  اللفظي 

 االبتدائي؟"

 

ة بين األداء : (5جدول )  الكتابي واألداء اللفظي وتحليل التباين األحادينتائج تحليل االنحدار اإلحصائي الخطي لحساب العالقة التنبؤيَّ

ر تابع ر  متغّيِّ ر املستقل )املتغّيِّ الــُمتغّيِّ

ر(  ئ أو الـُمفّسِّ تنّبِّ
ُ
 امل

معامل االنحدار غير  ²ر ر

 (B)   املعياري 

معامل االنحدار 

 )βاملعياري )

قيمة 

 )ف( 

مستوى 

 الداللة

 اختبار القراءة  اختبار الكتابة 
0.406 0.165 

17.177 

.325 
0.406 6.332 0.017 

 )القيم الكتابية ألداء أصوات الحروف الـُمتنّبأ بها من خالل األداء القرائي لها( y = 17.18 + .33 xمعادلة خط االنحدار اإلحصائي: 

ذلك   معالجة  تمت  فقد  للمتغيرات،  التنبؤ  حيث  من 

ة إحصائيا، إذ تم  إجراء تحليل  لوجود عالقة 
 
ارتباطية دال

واختبار   القراءة  اختبار  ري  ِّ
متغي  بين  اإلحصائي  االنحدار 

  
ً
تقريبا أن  النتائج  وأظهرت  )17الكتابة،  من  ٪(  ٪16.5 

الدراسة   في  ستهَدفة 
ُ
امل األحرف  ألصوات  الكتابي  األداء 

ر االختبار القرائي لها، أي  ِّ
  ُيمكن التنبؤ به من خالل متغي 

من خالل األداء القرائي لها ونطقها نطقا صحيحا، أي أن  

٪ من التباين في األداء الكتابي ألصوات الحروف     17تقريبا

األداء   ر  ِّ
متغي  خالل  من  تفسيره  ُيمكن  املرحلة  لطالبات 

 (.5القرائي لها )الجدول: 
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يسهم   الحروف  ألصوات  القرائي  األداء  ر  ِّ
متغي  أن  بمعنى 

%( من التباين الكلي في كتابة    17بنسبة تفسير بمقدار )

 أصوات هذه الحروف.  

اختبار  رقم  Fوبإجراء  أعاله  الجدول  في  جاء  كما   ,5  ,

؛ 0.05, وهي قيمة أقل من  0.017نالحظ أن قيمة ألفا =  

مما ُيشير إلى رفض الفرض الصفري بعدم وجود عالقة 

ة " ي 
 
رين )أي بأن قيمة ر linear relationخط ِّ

=   ²" بين املتغي 

ة = )F    =6.332(، وكانت قيمة  0 (، 33،  1، وبدرجات حري 

أن   نفترض  وبذا  ؛ 
ً
إحصائيا دال  االختبار  أن  يعني  وهذا 

ل(   )املودِّ النموذج  في  رين  ِّ
املتغي  بين  ة  خطي  عالقة  هناك 

للحروف   بالنسبة  القول،  ُيمكننا  وبالتالي  يناه، 
َّ
تبن الذي 

فية التي  الـُمستهَدفة في الدراسة، أننا نستطيع تقدير الكي

خالل   من  الحروف  لهذه  الكتابي  األداء  عليها  سيكون 

 معرفتنا باألداء الصوتي لها.  

 

 نتائج البحث وتوصياته ومقترحاته

طبيعة   "ما  التالي  التساؤل  في  البحث  هدف  ص  تلخَّ

في   والخطأ  اللفظي(  )األداء  الصوت  لفظ  بين  العالقة 

ع  الكشف  ملحاولة  وذلك  الكتابي(؟"  )األداء  ن  كتابته 

املكتسب،   الصوتي  بالجانب  املرتبطة  الكتابية  األخطاء 

الصوتي   األداء  بين  واتجاهها  العالقة  طبيعة  ومعرفة 

في  االبتدائي  الرابع  الصف  طالبات  لدى  الكتابي  والخطأ 

السعودية،   العربية  باململكة  العام  التعليم  مدارس 

ر األداء اللفظي في التنبؤ بجودة   ِّ
وتحديد مدى إسهام متغي 

داء الكتابي لدى طالبات الصف الرابع االبتدائي، وقد  األ 

أسفر البحث عن جملة من النتائج كما يلي: وجود عالقة 

ر االختبار القرائي، أي بين قراءة   ِّ
ارتباطية موجبة بين متغي 

أصوات األحرف ونطقها بشكل صحيح، ومتغير االختبار  

الكتابي، أي كتابة أصوات األحرف بشكل صحيح، بقيمة  

٪ 17، كما أظهرت النتائج أن تقريًبا  0.406باط تساوي   ارت

ستهَدفة في الدراسة  
ُ
من األداء الكتابي ألصوات األحرف امل

ر االختبار القرائي لها، أي   ِّ
ُيمكن التنبؤ به من خالل متغي 

٪ من حجم  17من خالل األداء القرائي لها، أي أن تقريًبا  

ا ألصوات  الكتابي  األداء  في  الكلي  ُيمكن  التباين  ألحرف 

هذه   ألصوات  الصحيح  القرائي  األداء  خالل  من  تفسيره 

الحروف املستهدفة في الدراسة. وهذا يعني أن ما اكتسبه  

م من أداء نطقي لصوت ما سينعكس على كتابته له،   ِّ
 
املتعل

الظاء   صوت  أنه  على  الضاد  لصوت  م  ِّ
 
املتعل فنطق 

من   ن  تبيَّ كذلك  إياه.  كتابته  على   
ً
تلقائيا نتائج  سنعكس 

تحليل بيانات الطالبات نوعًيا أن مجموعة األصوات التي  

( أصوات  4يلتبس فيها الخطأ الكتابي باألداء الصوتي هي )

على    - السين  -الظاء  -)الضاد ذلك  يشتمل  وال  الصاد(، 

ة التي توافق نطق الطالبات   ة والقمري  صوتي "أل الشمسي 

غه أن هذين الص  ِّ
وتين من  لها مع كتابتها، والذي قد ُيسو 

األصوات التي تم التركيز عليها في منهج لغتي لتعليم اللغة 

به   قام  الذي  املسح  من  ضح  اتَّ كما  ومهاراتها  العربية 

هذين    
َ
استهداف ن  تبيَّ حيث  املرحلة  لكتب  الباحثان 

ن استهدافه لهما من   الصوتين من حيث نطقهما، كما تبيَّ

 حيث كتابتهما.  

 ثانًيا: التوصيات  

ل إليها البحث الحالي، التي  بناء عل     ى النتائج التي توصَّ

تشير في مجملها إلى وجود عالقة بين الخطأ الكتابي واألداء  

اللفظي لألصوات املستهدفة، يوص ي الباحثان بجملة من  

 التوصيات يمكن إيجازها على النحو اآلتي: 

األصوات    - لهذه  الصوتي  باألداء  االهتمام  ضرورة 

سة لتبِّ
ُ
امل عند    املستهدفة  ص(  س،  ظ،  )ض،  النطق  في 

البرامج   واقتراح  املدرس ي،  الكتاب  في  وورودها  دراستها 

لدى   الكتابي  األداء  مستوى  لتحسين  الالزمة  العالجية 

 الطالبات في الصفوف العليا.

-    
ً
خاصة  

ً
مفردة والكتابة  اإلمالء  تعليم  مادة  تضمين 

استهدفها   التي  سة  املتلبِّ الطبيعة  ذات  الحروف  بأصوات 

املدارس  الب في  التقنيات  توظيف  على  والعمل  حث، 

ق بها أصوات هذه الحروف. 
َ
نط

ُ
 لتدريس الكيفية التي ت

عقد ورشات عمل ودورات تدريبية ملعلمات الصفوف    -

األساليب   استخدام  على  تدريبهن  إلى  تهدف  العليا 

ترفع   أن  شأنها  من  التي  املختلفة  التعليمية  والوسائل 

لدى   الكتابي  األداء  بأهمية  مستوى  وتثقيفهن  طالباتهن 

 األداء الصوتي وعالقته بالخطأ الكتابي.
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ا: املقترحات 
ً
 ثالث

 في ضوء نتائج وتوصيات الدراسة يقترح الباحثان ما يلي:  

نة ُيضَبط فيها    - ِّ
إجراء دراسة ارتباطية وتنبؤية مع عي 

ر اللهجة.   ِّ
 متغي 

واملعلمين    - املعلمات  نطق  كيفية  على  دراسات  إجراء 

ملا    لهذه لها،  الطلبة  اكتساب  في  تأثيرها  لقياس  األصوات 

م لنطق الحرف.  ِّ
 
م من تأثير مباشر في اكتساب املتعل ِّ

 
 للمعل

إجراء دراسات أخرى تهدف الى الكشف عن العالقة    -

قد   أخرى  ألحرف  الصوتي  واألداء  الكتابي  الخطأ  بين 

وطالب   طالبات  من  أكبر  وبعينة  للهجة،  وفقا  س  تلتبِّ

 الصفوف العليا ومن مناطق متنوعة.

 ****

 املراجع  

. تونس: دار الجنوب مدخل في الصوتياتإبراهيم, عبدالفتاح )د.ت(.  

 للنشر. 

) عبدالفتاح إبراهيم،  (.  1405محجوب 
ُ

 وصالُحها  العربية الكتابة

 ِّ
الناطقيَن  اللغة لتعليم  املركُز بها  لغير   للتعليم العاملي . 

 .القرى  أم جامعة اإلسالمي:

)د.ت(.   محمد  الجزري،  العشرابن  القراءات  في  علي النشر  ت.   ،

 الضباع. بيروت: دار الكتب العلمية.  

( عبدالرحمن  البركات  أبو  األنباري،  في  (.  1971ابن  الفضالء  زينة 

، ت. رمضان عبدالتواب. لبنان: دار  والظاءالفرق بين الضاد  

 مؤسسة الرسالة.  -األمانة

، ت. حسن سر صناعة اإلعراب(. 1985ابن جني، أبو الفتح عثمان )

 هنداوي. دمشق: دار القلم. 

( حسن  سرحان،   في النصوص معالج استخدام أثر(.  2007أبو 

 من عينة لدى الشائعة اإلمالئي الرسم أخطاء تصويب

 الزرقاء محافظة  في  األساس ي  لتاسعا الصف طلبة

 منشورة، غير ماجستير رسالة  .استخدامها  نحو واتجاهاتهم

 .األردن ، إربد اليرموك، جامعة

 األنشطة على قائم مقترح برنامج فاعلية(.  2008حسن ) فايدة، أبو

 املرحلة طالب لدى الشائعة اإلمالئية  األخطاء لعالج اللغوية

 امللك جامعة منشورة، غير   ماجستير رسالة .املتوسطة 

  .السعودية خالد،

)أحمد، صالح عبدالسميع في  2012.  فاعلية استراتيجية مقترحة   .)

عالج األخطاء اإلمالئية بالتعبير الكتابي لدى تالميذ املرحلة  

السعودية.   العربية  باململكة  في املتوسطة  دراسات  مجلة 

القرى،   أم  بجامعة  التربوي    –  89،  (2)3املناهج واإلشراف 

174  . 

)،  أنيس اللغوية(.  1971ابراهيم  ماألصوات  القاهرة:  األنجلو .  كتبة 

 املصرية. 

( زياد  اإلمالئية  (2009بركات،  لألخطاء  مستعرضة  تحليلية  دراسة   .

الخامس  إلى  األول  من  الصفوف  تالميذ  لدى  الشائعة 

بفلسطين.   طولكرم  مدينة  في  العلوم  األساسية  دراسات، 

 . 16- 1، 36التربوية، 

)،  بشر األصوات(.  1980كمال  العام  اللغة  دار  علم  القاهرة:   .

 عارف.امل

) البشير،   األخطاُء (.  2008عائشة 
ُ

ِّ  لدى  الشائعة اإلمالئية
 

 تالميذ

ِّ  الصف
ها األساس:  بمرحلة السادس  الجها وطُرُق  أسبابُ ِّ

 ع 

بمحلية دراسة:   ،  التربية  كلية  ،  كرري ميدانية 
ُ
 أم جامعة

 .اإلسالمية  درمان 

( عبدهللا  محمد  أبو  بين  (.  1424البطليوس ي،  الفرق  األحرف  ذكر 

والسين  والصاد  والذال  والضاد  الظاء  وهي  ت.  الخمسة   ،

 حمزة النشرتي. لبنان: دار الكتب العلمية. 

( منيرة  والوهيبي،  فهد،  الشائعة 2009البكر،  اإلمالئية  األخطاء   .)

لدى طالبات الصف الثالث املتوسط : تشخيصها و أسبابها.  

م محمد مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة اإلما

 . 111 – 70، 8بن سعود اإلسالمية، 

(. فاعلية برنامج قائم على نموذج التعلم  2009حافظ، وحيد السيد )

لدى  الهجائية  الكتابة  مهارات  تنمية  في  الخماس ي  البنائي 

السعودية.   العربية  باململكة  االبتدائية  املرحلة  تالميذ 

شمس,   عين  بجامعة  التدريس  وطرق  املناهج  في  دراسات 

132  ,224 – 271 . 

. عمان: دار عمار  علم الكتابة العربية(.  2004الحمد, غانم قدوري )

 للنشر  

 والتوزيع.

 ( محمد  عبدهللا  ألبي  الذال هــــ(.  1407الداني،  بين  للفرق  االقتضاء 

 . ت. على حسين البواب، الرياض: دار العلوم. والضاد والظاء

اللغة العربية لدى غير (. األخطاء الكتابية في  2019الجنادبة، أحمد )

تحليلية.   ميدانية  دراسة  زايد:  جامعة  في  املتخصصين 

 .   298  – 283، (2)46العلوم اإلنسانية واالجتماعية، 

(. األخطاء اإلمالئية الشائعة 2013رحيمة، فرمان.، و حمد، عمران )

العراقية: تشخيص  الجامعات  في  التربية  كليات  لدى طلبة 

 .180- 165، 16سانية، مجلة العلوم اإلنوعالج. 
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(. فاعلية استخدام استراتيجية التصور  2018الروقي، راشد محمد. )

الصف  تالميذ  لدى  اإلمالئية  األخطاء  تصويب  في  الذهني 

, (2)  34مجلة كلية التربية بجامعة أسيوط،  الرابع االبتدائي.  

490  – 529 . 

 ( خليل  فهد  الكتابية  (.  2005زايد،  والصرفية  النحوية  األخطاء 

واألخطاء اإلمالئية الشائعة عند تالمذة الصفوف األساسية  

الغوث  وكالة  مدارس  في  والتاسع(  والثامن  )السابع  العليا 

و   2001  -  2000الدولية في منطقة عمان وطرائق معالجتها )

يوسف، (.  2002- 2001 القديس  جامعة  دكتوراه،  رسالة 

 قية، لبنان.  معهد اآلداب الشر 

( خليل  فهد  والصرفية  (.  2006زايد،  النحوية  الشائعة  األخطاء 

ان: دار اليازوري.  واإلمالئية  . عمَّ

( شاكر  محمود  أداء  1989سعيد،  في  وأثرها  التدريس  طريقة   .)

اإلمالئي.   التربية  التالميذ  بمكتب  العربي  الخليج  رسالة 

 . 85 –  59، (28)9الخليج،  العربي لدول 

مح )سعيد،  شاكر.  لتالميذ 1997مود  اإلمالئي  األداء  تقويم   .)

في  السادس،  الخامس،  الرابع،  العليا  االبتدائية  الصفوف 

السعودية.   العربية  بمكتب اململكة  العربي  الخليج  رسالة 

 .  74- 17، (62)17التربية العربي لدول الخليج 

( نسرين  طلبة 2020السعيدي،  لدى  الشائعة  اإلمالئية  األخطاء   .)

كتابة  كلي في  الخاصة  التربية  قسم  في  األساسية  التربية  ة 

بشكل   تلفظ  التي  والكلمات  مقطعين  من  املكونة  الكلمات 

أنموذجا.   لنطقها  للدراسات مغاير  بابل  مركز  مجلة 

     .636-615(، 10) 3اإلنسانية، 

( حسن  الصفوف (.  1999شحاتة،  في  اإلمالء  في  الشائعة  األخطاء 

.  حلة االبتدائية )تشخيصها وعالجها( الثالثة األخيرة من املر 

 القاهرة، جامعة عين شمس.  

الصف   طالب لدى اإلمالئي الرسم أخطاء (.2012عايد ) ، الشراري 

االبتدائي  العربية اململكة في القريات  بمحافظة الرابع 

تشخيصية   :السعودية ماجستير   رسالة  .تحليلية دراسة 

   .اليرموك جامعة التربية، كلية غير منشورة،

مجلة  (. الضاد بين الشفاهية والكتابية.  1428الشمسان، إبراهيم )

 . 148- 107، 2الخطاب الثقافي، 

( محمد  كتابات  2018الصويركي،  في  الشائعة  النحوية  األخطاء   .)

مجلة جامعة القدس  طلبة جامعة امللك عبدالعزيز بجدة.  

 .   184- 174، (23) 8املفتوحة للبحوث التربوية والنفسية،  

( محمود.  عثمان  طالب  1994الصيني،  لدى  اإلمالئية  األخطاء   .)

املجلة التربوية  الصف السادس االبتدائي بمدينة الطائف.  

 . 115  – 87، (32)8بجامعة الكويت، 

  األخطاُء (.  2004) محمد  الفاضل الطيب،
ُ

  اإلمالئية
ُ

ِّ  في الشائعة
 
 مادة

 ِّ
 

ِّ  اللغة
 

ِّ  لدى العربية
 

ِّ الص تالميذ
 

 -األساس بمرحلة السابع ف

 ماجستير  رسالة السودان. – النيل نهر  والية   -املتمة محلية

 .درمان اإلسالمية  أم جامعة التربية، كلية غير منشورة،

  

) الظفيري،  طالب عند الشائعة اإلمالئية األخطاء (.2002محمد 

 :الكويت في املتوسطة  املرحلة من والرابع الثالث الصفين 

املجلة التربوية بجامعة الكويت،  تحليلية. تشخيصية دراسة 

16(63 ،)193-244 . 

 ( عبدهللا  عبدالحميد  في 1989عبدالحميد،  الشائعة  األخطاء   .)

الخامس والسادس  الصفين  تالميذ  لدى  اإلمالء االختباري 

املرحلة   في  األهلي  والتعليم  الحكومي  التعليم  من  كل  في 

مقارنة.  دراسة  بالرياض  التربية    االبتدائية  كلية  مجلة 

 .  212 – 162, 7بجامعة طنطا، 

  (.2008) محسن عطية،
ُ
ِّ  مهارة

عف قواعُدها  :الكتابي الرسم   والض 

  األسباب(فيها  
ُ

 .والتوزيع للنشر املناهج دار :عمان .  )واملعالجة

(. مهارات الكتابة واستراتيجياتها: رؤية  2009)   عبداملحسن العقيلي،

   .168-81(، 26)123التربية املعاصرة، مصر، . معاصرة

( (. فاعلية أنشطة لغوية قائمة على  2018الغامدي، صالح عبدهللا 

تويتر في  اإلمالئية  األخطاء  واللوحات  " Twitter" تصويب 

اإلعالنية في تنمية املهارات اإلمالئية املقررة على طالب كلية 

الجامعية.   القاهرة، الجبيل  بجامعة  التربوية  العلوم  مجلة 

26(4) ،270 –  310 . 

. مصر: الهيئة املصرية العامة  ذيل األمالي (.  1975القالي، إسماعيل. )

 للكتاب.   

( إبراهيم  التي (. األخطاء ا2000القرش ي، مرزوق  لنحوية و اإلمالئية 

تظهر في كتابات طالب كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى.  

, (1)15مجلة البحوث النفسية والتربوية بجامعة املنوفية،  

288  – 315 . 

الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق (.  1417القيس ي، أبي محمد املكي ) 

 ، ت. أحمد فرحات. األردن: دار عمار.  لفظ التالوة

 الكتابي األداء  مع الشائعة  اإلمالئية األخطاء(.  2011فتحي ) وب،كل

 األساس ي  التعليم مرحلة من السادس الصف  تالميذ لدى

ة    -  8،  1الزيتونة،   جامعة مجلة  .للعالج مقترحة وخطة بعزَّ
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)  محجوب، األخطاءُ 2001ثريا   .)  
ُ
  اإلمالئية

ُ
 تلميذات لدى الشائعة

الخامس  كلية مجلة وعالُجها. تشخيُصها ابتدائي الصف 

             . 163 – 128، 30التربية بجامعة طنطا، 

(. أثر 2020محمود، عبدالرازق.، ورشوان، أحمد.، و محمد، محمد )

في  اليد املفكرة املدعوم بعملية املراجعة  استخدام نموذج 
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عالج أخطاء الكتابة لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي. 

 .  875-846، 70ية، املجلة التربو 

) املزيد،   األخطاُء  (.1405قماشة 
ُ

  اإلمالئية
ُ

 تلميذات بين  الشائعة

 ِّ
 

ِّ  الصف
رسالة   الرياض.  مدينة في االبتدائي السادس 

 .امللك سعود جامعة التربية، كليةماجستير غير منشورة، 

 . القاهرة: دار نهضة مصر.  فقة اللغة(. 2004وافي، عبدالواحد )

 (.  1427والتعليم ) وزارة التربية
ُ

ِّ  وثيقة
ِّ  منهج 

 
 للمرحلتين  العربية اللغة

 ِّ
 

ِّ  في واملتوسطة االبتدائية
 .الرياض .العام  التعليم 

  اإلحصاءات  :املعلومات لتقنية العامة اإلدارة(.  1438التعليم ) وزارة

 .السعودية العربية اململكة: الرياض .والتقارير

) واملهندس، مجدي وهبة، ِّ (.  1948كامل 
ِّ  املصطلحات 

 
 في العربية

 ِّ
 

. بيروت: مكتبة لبنان.  واألدب اللغة
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