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  ملخص البحث  

هدف البحث الحالي إلى الوقوف على أسباب تدنى المستوى اإلمالئى لدى طالب مراحل التعليم العاا  ووعاع مرترحاا  

تحريق هدف البحث ،فتم مسح الواقع ومراجعة البحوث والدراسا  السابرة المرتبطاة مستربلية لعالج ذلك الضعف ،ولكى يتم 

 بتعليم اإلمالء،ووعع التوصيا  والمرترحا  التى تسهم فى عالج  تدنى المستوى اإلمالئى لدى الطالب.
 

 وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: 

إلى  النظا  المدرسي  والمتمثل فى كثارة أعبااء المعلم،وارتعااث كثافاة  تدنى المستوى اإلمالئى لدى الطالب يرجع أسباب

العصول الدراسية ،وقلة عدد المعلمين المتخصصين مرارنة بأعاداد الطالب،وعاعف اإلعاداد الل اوى للمعلام ، وعاد  اهتماا    

وف لدى الطالب،وعاد  التميياب باين معلمي المواد الدراسية األخرى بتصويب األخطاء اإلمالئية لدى التالميذ ، والتردد والخ

الحروف المتراربة في مخارجها الصوتية ،وعد  التطبيق الكافي لرواعد اإلمالء  أثناء تدريسها فاي مدارسانا المختلعة.،وعاد  

 دريس المستخدمة فى تعليم اإلمالءمناسبة طرق الت

  ب أهمها: ووضعت الدراسة مجموعة من المقترحات لعالج األخطاء اإلمالئية لدى الطال

حسن اختيار معلم الل ة العربية للرطعة اإلمالئية بحيث تكون محررة ألهاداف تعلايم اإلماالء وأن ياتم اختيارهاا مان الكتاب 

الدراسية المرتبطة باألدب ،كالنصاو  العاعرية والنثرياة وأن تتناساب ماع مساتوى التالمياذ مان حياث المعناى واللعا  ،وأن 

رحلااة الدراسااية للتلميااذ، وأن يعتمااد المعلاام فااي تاادريس اإلمااالء علااى األذن واللسااان تكااون مناساابة ماان حيااث الحجاام والم

واليد،وربط درس اإلمالء باألعمال التحريرية،واالهتما  بالهجاء في الراراءة والتعبيار والواجباا  المنبلية،وتادريب التالمياذ 

 على التذكر والتطبيق الذي يحرق العائدة لهم.

The Low Level of Dictation and Ways of Treatment 

 

Salah Abdel Samie Mohammed Ahmed 
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and Continuing Education, Jazan University 
 

ABSTRACT 

The current research aimed at determining the reasons of the low level of dictation among 

public education students and developing suggestions for treatment. In order to achieve this 

aim, the current position was surveyed and literature and previous studies related to dictation 

teaching were reviewed. Then, recommendations and suggestions which contribute to the 

treatment of students' low level in dictation were developed. 

The study reached  some results, the most important of which are: the causes of students' 

low level in dictation can be attributed to school discipline in which the teacher has a heavy 

burden, classes have high intensity, specialized teachers number is few when compared with 

students numbers, teacher linguistic preparation is poor, teachers of other subjects are not 

interested in correcting students' spelling mistakes, hesitation and fear is common among 

students, there is no discrimination between the letters converged in their phonemes, there is 

not enough application of  dictation rules during teaching, and methods of teaching dictation 

is not suitable. 
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The study developed a set of suggestions to treat students' spelling mistakes, the most 

important of which are: the good selection of Arabic teacher for the dictation passage in order 

to achieve the aims of dictation teaching. Passages should be chosen from the textbooks 

related to literature such as poetry and prose texts. They should be suitable to students level  

in terms of meaning and utterance, and should be appropriate in size and to student's stage. 

The teacher should depend  in teaching dictation upon  the ear, the tongue, and the hand; and 

should link the dictation lesson with the written assignments. He also should pay attention to 

spelling in reading, writing and homework, and should train students to remember and apply 

which in turn will be beneficial to them. 

 
 

 المقدمة

إذا كانا  الراراءة إحادى نوافااذ المعرفاة ،ومعتااح الثرافاة التااي تراف باإلنساان علااى كال ماا أنتجا  العكاار البعارى فاي كافااة 

ى،وأعظم مااا أنتجاا  هااذا العرل،وبالتااالي تعتباار الكتابااة وساايلة ماان وسااائل مجاااال  العلاام، فالكتابااة تعتباار معخاارة العراال البعاار

االتصااال اإلنساااني التااي ماان خاللهااا نرااف علااى أفكااار امخرين،والتعبياار عمااا لاادينا ماان معااان وأحاساايس ومعاعر،وتسااجيل 

الحاجاة الملحاة لاحاطاة  حوادثنا العخصية،فكثيراً ما يضيع المعنى المراد نتيجة للخطأ في الرسم الكتابي ،ومن هناا ههار 

برواعد اإلمالء في حياتنا كوسيلة من الوسائل التي تصل أفكارنا وأحاسيسنا ومعاعرنا إلى امخرين ، أو التعبير عن حاجاتنا 

 اليومية .
 

وعلاى الار م األهمياة البال ااة لاماالء فاي حياتنااا العاماة والخاصاة ،فمسااتوى الطاالب فاي كافااة المراحال التعليمياة حتااى 

مستوى الجامعي يخطئون في الرسم الكتابي للكلما  وفرااً لنتاائا العدياد مان الدراساا  المتخصصاة فاي ميادان تعلايم الل اة ال

(،وحناان 2001(،وساعد الحميادى  1994(،وحصاة العاي)  1990العربية بالعالم العربي مثل دراسة كل من حسان حاحاتة  

(. ومان أمثلاة 2013(،ونجاود الساعدي  2012الساميع   (،وصالح عباد2010( وحاصل األسمرى  2005مرعى عسيري  

األلااف المتوسااطة  -التاااء المعتوحااة والمربوطااة -األخطاااء اإلمالئيااة لاادى التالميااذ   همبتااا الرطااع والوصاال،الال  العمسااية

  رسم الهمبة بصورها المختلعة( -والمتطرفة 

 نوعة أهمها ما يلي :وقد أرجعت تلك الدراسات ذلك الضعف اإلمالئي إلى أسبا ب كثيرة ومت

   النظام المدرسي -1

وتتمثل تلك األسباب المرتبطة باإلدارة المدرسية في تحميل المعلمين األعباء المتعددة ، وارتعاث كثافة العصول الدراساية      

املي للتالمياذ ،وقلة عدد المعلمين المتخصصين مرارنة بأعداد الطالب،وعد  وجود حوافب تعجيعية للمعلمين األكعاء والنرل 

 .من صف مخر
 

   المعلم : -2 

وتتمثل األسباب المتعلرة بالمعلم وخاصاة بالمرحلاة االبتدائياة بتبااين عاعف  إعادادو الل اوي، وأن معظام معلماي الماواد  

ويساتمر الدراسية األخرى ال يهتمون بتصويب األخطاء اإلمالئية لدى التالميذ ،مماا يجعال التالمياذ ياألعون  الخطاأ اإلمالئاي 

معهم فترة طويلة ، كذلك معلمي الل ة العربية ينظرون لرواعد اإلمالء على أنها تنتهي بمجرد انتهاء حصتها، فيركبون على 

 حع  الرواعد اإلمالئية وال يهتمون بالتطبيق الكافي لها في كافة فروث الل ة العربية .
 

    التلميذ -3   

وف،وعد  التمييب باين الحاروف المترارباة فاي مخارجهاا الصاوتية ،وعاد  الثراة فيماا وتتمثل تلك األسباب في التردد،والخ    

يكتباا  التلميااذ ،وعااعف الساامع ،وانخعاااذ مسااتوى الااذكاء ،وعااعف المالحظااة البصاارية ،وعااد  الراادرة علااى التذكر،وعااد  

ي دقة،وعاد  االهتماا  بتنمياة االستررار االنععالي،وكذلك عد  التادريب الكاافي علاى مالحظاة الرماوز المراروءة والمكتوباة فا

الردرا  االستماعية االهتما  الكافي في حصص تعليم الل ة العربية ،وعد  التطبيق الكافي لرواعد اإلمالء  أثناء تدريسها فاي 

 مدارسنا المختلعة.
 

    طبيعة لغة الكتابة -4

حارف بااختالف موعاع  مان الكلمة،وكاذلك وتتمثل تلك األسباب في حاكل الكتاباة وقواعاد اإلماالء ،واخاتالف صاورة ال     

اختالف رسم الحرف وصوت  ،فمن المعترذ أن كل ما ينطق يكتب ،وما ال ينطق ال يكتب ،ولكننا نجد أن الكتابة العربياة ال 

يااس  ،  –لكاان  –اعتماادوا  وتحااذف حااروف مثاال   هااذا  –تتبااع ذلااك فااي بعااا كلماتها،فرااد تااباد حااروف فااي مثاال  أولئااك 

لك العوامل نجد هاهرة اإلعجا  وهى تنريط الحروف فنصف حروف الهجاء معجم ، بل إن عدد النرط يختلف باإلعافة إلى ت
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باختالف الحروف المنروطة ،ووعع النرط يختلف باختالف الحروف ،وإعافة إلاى ذلاك  فاان هجااء المصاحف يختلاف عان 

 الهجاء العادي.
 

   طريقة التدريس -5

ا  طريرة التدريس في مدارسنا العربية على اختبار التلميذ في كلما  صاعبة ومطولاة وبعيادة وتتمثل تلك األسباب في قي      

وأن أخطاء اإلمالء يرتصار  عن قاموس  الكتابي ،وعد  ارتباط درس اإلمالء بعروث الل ة العربية والمواد الدراسية األخرى،

ياذ مباحارة ،وإهماال معااركة التلمياذ فاي تصاويب وعاد  تصاويب أخطااء التالم عالجها على ما يراع فاي كراساا  اإلماالء ،

 األخطاء،وعد  مراعاة النطق السليم للكلما  من بعا معلمي الل ة العربية أثناء تدريس اإلمالء.

وبالنظر إلى تلك األساباب نجاد أنهاا متعاابكة وال يمكان إرجااث الخطاأ اإلمالئاي إلاى سابب واحاد مان تلاك األساباب،وأنها     

 ى حيوث الخطأ بين التالميذ ومن ثم يجب أن نحصن تالميذنا منها كي نحرق العالج المنعود. تترابط لتساعد عل
 

 طرق عالج األخطاء اإلمالئية: 
 

 إن الجانب العالجي سيكون قائما على بعدين هما: محتوى اإلمالء  ثم كيفية تدريسها وهو  ما سوف نفصله فيما يلي :    

         محتوى اإلمالء   -1   

 يجب على معلم اللغة العربية عند اختيار القطعة اإلمالئية أن يراعى األسس التالية :     

أن تكون محررة ألهداف تعليم اإلمالء كتطبيق على بعا الرواعد اإلمالئية ،من حياث الرسام والنطاق أو كعاف قادرا   -أ   

لتالي يجاب تناساق الرطعاة اإلمالئياة ماع الهادف  التالميذ في رسم الحروف األولية والوسطية واألخيرة والمنعصلة ، وبا

 المراد تحرير  منها 

أن ياتم اختيارهااا مان الكتااب الدراسااية المرتبطاة باااألدب ،كالنصااو  العاعرية والنثريااة ويمكاان أن ياتم اختيارهااا ماان  -ب 

ى يادرب التالمياذ علاى الكتب االجتماعية والعلمية المعوقة والجذابة للتالميذ ،وعلى المعلام أن يكتبهاا  بادون تكلاف حتا

 الرواعد اإلمالئية

أن تتناساب مااع مسااتوى التالميااذ ماان حيااث المعنااى واللعاا  ،فاال تكثاار فيهااا األلعاااه الجدياادة وال تراال، ويحساان اختيارهااا -ج 

مألوفة من واقع حياة التالميذ ،حتاى يعاعروا بالحاجاة إليهاا فاي الحاديث أو الكتاباة ، فالتكان كلماتهاا مهملاة ال تساتعمل 

 ال صعبة بالرياس لمستواهم الدراسي .،و

أن تكون مناسبة من حيث الحجم والمرحلة الدراسية للتلميذ،فال تبيد عان بضاعة أساطر فاي المرحلاة االبتدائياة للادرس  -د 

 الواحد ،وال تتعدى الصعحة الواحدة في المرحلة المتوسطة،ويجب أال تتجبأ إلى أكثر من درس واحد .

 

 

 :طرق تدريس اإلمالء -2

 وسيكون ذلك البعد قائما على ثالثة محاور هي:    

 أسس التدريس الواجب مراعاتها عند تدريس اإلمالء .   األول

   طرائق التدريس  التي يتبعها المعلم وفرا لتلك األسس . الثاني

 األساليب التدريسية الناجحة في تدريس اإلمالء .   الثالث
 

 عند تدريس اإلمالء : أوالً: أسس التدريس الواجب مراعاتها

لكي نحرق العائدة من تعليم اإلمالء في مدارسنا العربية، فينب ي أن ننطلق من مجموعة من األسس يجاب أن نراعيهاا فاي 

 تدريس اإلمالء نعرعها كما يلي    

مالء وهى المنرول ن يعتمد المعلم في تدريس اإلمالء على األذن واللسان واليد وقد حاث استخدا  ثالث طرق لتدريس اإل  -1

والمنظور واالختباري ،فعي النوعين األول والثاني  ،فيتم تدريب التالميذ على مجموعة من الكلما  عن طريق الحاواس 

الثالثة  العين واألذن واللسان  ،أما النوث الثالث فيهدف إلى الوقوف على مدى ترد  التلمياذ فاى اإلماالء وكعاف أخطائا  

 رة التدرج باالنترال بالتلميذ من السهل إلى الصعب .،ويتطلب ذلك الترسيم عرو

 يجب تدريب األذن على اإلص اء إلى المعنى ومخارج الحروف .  -2
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 ينب ي أن ندرب اللسان على النطق السليم للكلما  أثناء درس اإلمالء .  -3

الصاعوبا  التاي يختلاف فيهاا يجب أن ندرب التالميذ على رسم الحروف بعكل صحيح وكاذلك األلعااه والسايطرة علاى   -4

 الرسم الكتابي عن النطق ،ومعرفة قواعد الهجاء. 

االهتما  بالتذكر والتدريب المستمر من خالل مطالبة التالميذ بماذاكرة عادة أساطر ثام نمليهاا علايهم  فاي الياو  التاالي مان  -5

 خالل أن نضع في االعتبار مسألتي العهم والمعنى .

بل الهجاء ،فيجب أن نربط اإلماالء باألعماال التحريرية،فدراساة الهجااء  لهاا هادف حياوي عنادما التركيب على المعنى ق  -6

 يرتبط بالتعبير المكتوب،وعندما يكون أداة الكتابة،وجبًءا مكمالً للعمل الكتابي .

 من الوسائل التي تساعد على اكتساب مهارا  اإلمالء الصحيح ما يلي       -7 

 المتأنية المتأملة للنص المكتوب .الرراءة   -أ         

 بيان مخارج الحروف الصحيح عند تدريس اإلمالء . -ب        

 االهتما  باإلمالء في كافة الواجبا  المنبلية الخاصة بجميع فروث الل ة العربية. -ج         

    لمرتبطة بها مع التطبيق على أمثلة أخارى استخدا  السبورة في كتابة الكلما  الجديدة وبيان الرواعد اإلمالئية ا  -د        

 جديدة .   

يجب على المعلم أن يحسان توزياع الوقا  المخصاص لدراساة اإلماالء ، فاال يكاون معظام الوقا  فاي اإلماالء بال يتار   -8 

لكلماا  مساحة من الوق  لألنعطة الل وية األخرى المصاحبة لامالء كرراءة  التالميذ للنص اإلمالئي ،والتدريب علاى ا

 الصعبة وتصحيح األخطاء .

يجااب علااى المعلاام اإلكثااار ماان متابعااة مسااتوى أداء التالميااذ فااي كتابااة اإلمااالء حتااى يتعاارف علااى األخطاااء اإلمالئيااة  -9  

 ويخصص وقتًا لعالجها .

خاالل  وبالنظر إلى تلك األسس التي يجب أن تراعى عند تدريس اإلمالء نجد أنها ركب  على خدمة درس اإلماالء مان 

االهتما  بالمعنى ، وإخراج الحروف من مخارجها الصاحيحة ،ورباط درس اإلماالء باألعماال التحريرياة،واالهتما  بالهجااء 

 في الرراءة والتعبير والواجبا  المنبلية،وتدريب التالميذ على التذكر والتطبيق الذي يحرق العائدة لهم.

 

 ثالثًاً :طرائق التدريس الناجحة في تدريس اإلمالء :

في عاوء األساس التاي سابر  اإلحاارة إليها،نجاد أن هناا  مجموعاة مان طرائاق التادريس ثبا  نجاحهاا مان خاالل  راء 

 المعلمين األكعاء والموجهين ومديري المدارس وأولياء األمور ويمكن عرعها كما يلي   
 

 

 

 الطريقة الوقائية :  -1

تلك الطريرة على وقاية التالميذ من الوقوث في األخطاء اإلمالئية من خالل  عد  عارذ كلماا  علاى التالمياذ لام وترو  

يكن قد سبق لهم قراءتها أو سماعها  أو نطرها من قبل ، وبالتالي فالتلميذ ال يمكنا  أن يتباين الخطاأ مان الصاوابا ألن الخطاأ 

عاال انطباعااا  الااذاكرة قائماة علااى الصااواب،ومن هنااا فتلااك الطريرااة تعتمااد علااى إذا ر و التلمياذ انطبااع داخاال ذاكرتاا ،مما يج

تاادريس الرواعااد المرتبطااة باألخطاااء العااائعة بااين التالميااذ وتراعااى هااذو الطريرااة جااانين همااا  تاادريب التالميااذ علااى النطااق 

لتلمياذ علاى كتاباة الصاورة الصحيح للكلما   بحيث يميب التلميذ بين كل صاو   مان أصاوا  الكلماة عان امخار .وتادريب ا

الساليمة للكلمااة التااي وقااع فااي الخطااأ فيها،وهاذا التاادريب ال يرتصاار فااي حصااة اإلمااالء فراط باال يسااتمر فااي حصااص التعبياار 

 والرراءة والمحعوها  والخط ،وكذلك في متابعة الواجبا  المنبلية حتى يسيطر التلميذ على الكلما  التي يرع الخطأ فيها .

الطريراة نجاد أنهاا تعتماد علاى توهياف ذاكارة التلمياذ فاي تنمياة مهاارا  الكتاباة اإلمالئياة بعاكل ساليم وبالنظر إلاى تلاك 

،وبالتالي يصبح تعليم اإلمالء وهيعيًا  فننطلق من األخطاء التي يرع فيها التالميذ  ونعمل على عالجها قبل الوقاوث فيهاا ،مماا 

 ل  النموذج الجيد الصحيح حتى يحتذي ب  في كافة المواقف الل وية المعابهة  يجعل التعلم يحدث أثرا جيداً لدى التلميذ ، فنرد 
 

 الطريقة السمعية الشفوية اليدوية:  -2

وتعتمد تلك الطريرة على أسس التهجي السليم للكلما  مان خاالل رةياة الكلماة ،واالساتماث إليهاا والتمارين اليادوي علاى 

حظة حروفها مرتبة ،ورسم صورة صحيحة لها في الاذهن لتاذكرها حاين ياراد كتابتها ،فرةية الكلمة وسيلت  هي العين ،ومال

كتابتها ،لذلك يربط المعلم بين دروس الرراءة ودروس اإلمالء، فيكتاب التلمياذ فاي كراساة اإلماالء براع المطالعاة حتاى يتعاود 

علام مان رةياة الكلماة فاي عارذ على تركيب االنتباو إلى الكلما  ومالحظة حروفها واختبان صورتها في ذهن  ويساتعيد الم

الكلمااا  الجدياادة أو الصااعبة  أو التااي يعاايع فيهااا الخطااأ باسااتخدا  الساابورة حتااى يااتم رةيتهااا واالحتعاااه بهااا فااي الااذهن أمااا 
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االستماث للكلما  فيتم عن طريق األذن وكذلك التدريب على سماث أصوا  الكلماا  وتمييبهاا،وإدرا  العاروق الدقيراة باين 

اربة في مخارجها وبين حروف الكلمة مرتبة عن طريق التهجي الععوي لبعا الكلما  قبل كتابتهاا ،ثام ياأتي الحروف المتر

المران اليدوي باستخدا  اليد،واإلكثار من التدريب على الكتابة حتى تألف يد التلميذ للحركا  العضلية المختلعة ،مما يعيد في 

 تنمية السرعة في الكتابة لدى التالميذ.

  على تلك الطريرة أنها استخدم  حاستي السمع والبصر باإلعافة إلى الياد كتطبياق لماا تعلما  التلمياذ مان خاالل ويالح

السمع والبصر مما يدل على تكامل تلك الطريرة وفعاليتها في تدريس اإلمالء وعالج األخطاء اإلمالئياة لادى التالمياذ بعاكل 

 ستعادة من مباياها أثناء تعليم اإلمالء في مدارسنا العربيةإيجابي ،مما يوجب على معلمي الل ة العربية اال
 

   الطريقة التعزيزية -3

وترااو  تلااك الطريرااة علااى طاارق التعلاايم فااي الكت اااب قااديما احيث تعتمااد علااى النطااق السااليم للحااروف مصااحوباً بااالثواب 

عتهم واإلحراف على واجباتهم ،وتدريبهم علاى والعراب ،فيكلف المعلم أحد التالميذ النابهين بتعليم الضعاف من التالميذ ومتاب

حسن الكتابة وعرذ العراب على المعلم ،ويعتماد المعلام علاى هااالء التالمياذ فاي جماع الكلماا  مان كتاب الماواد الدراساية 

ساماةهم الء التالميذ فرد تساجل أاالمختلعة،ثم مناقعة معاني تلك الكلما  واالحتعاه بها في كراسة خاصة،أما جانب اإلثابة له

 في لوحة العصل والثناء علي  من قبل المعلم .

نالح  على تلك الطريرة أنها ترو  على جهد التلميذ وتوجي  المعلم ، وأن التالميذ يتعلمون مان أقارانهم ،مماا قاد يكاون لا  

تاالي يتاأثر أسالوب األثر الععال في عالج األخطاء اإلمالئية بصورة أفضل من تدريس المعلم الذي قد يخافون مان عرابا  وبال

 تعلمهم  في اإلمالء.
 

 ثانيًا :أساليب التدريس الناجحة في تدريس اإلمالء :

توجد مجموعة من األساليب التدريسية الناجحة أجد أنها ذا  فعالية فاي تادريس اإلماالء وعاالج األخطااء اإلمالئياة لادى 

 التالميذ أهمها ما يلي     
   

   االستذكار والمراجعة -1

ك األسلوب على استذكار وتعلم الرطعة اإلمالئية في المدرسة أو المنبل ، ثم يحدد مدى إجادة التالميذ حعوياً أو ويعتمد ذل

كتابيًا في اليو  التالي ،وأساس ذلك األسلوب هو اكتعاف الكلما  التي يتم هجاةها بعكل خاطئ ،ومراجعتها لمعرفاة الهجااء 

طأ  فيها ، ثم يوعع اختبار أسابوعي لمعرفاة مادى عاالج األخطااء اإلمالئياة لادى الصحيح للكلما  التي وقع التالميذ في الخ

 التالميذ .

وبالنظر إلى ذلك األسلوب نجد أن  فعال في عالج األخطاء اإلمالئية لادى التالمياذ ،ولكان ينب اي علاى المعلام أن يراعاى 

االستذكار مناسباً للتالمياذ ،وان يجعال االختباار الردرة االستذكارية لدى التالميذ في كل صف وفى كل مرحلة حتى يكون كم 

 األسبوعي أداة للتطوير وليس لتحديد المستوى اإلمالئي فرط ،حتى ال يعرد الهدف المرجو من  .
 

 أسلو ب االختبار :-2

العصال ويتم في ذلك األسلوب بإمالء الرطعة أو الكلما  على التالميذ،ثم تحدد الكلما  التي كان  موعع الخطأ ، ويرسم 

إلى مجموعا  كل مجموعة تلمياذين  أحادهما جياد فاي الهجااء ،والثااني عاعيف ثام توعاع قاوائم بأخطااء التالمياذ ثام قائماة 

بتصويب تلك األخطاء ،ثم يرو  التلميذ الجيد باإلمالء على التلميذ الضعيف حتى يتأكد من نجاح  في تصويب جمياع الكلماا  

 تلميذ من كلما  إلى أخرى بعد اجتيازو لألخطاء اإلمالئية التي وقع فيها .الخاطئة بعكل صحيح ،وبهذا ينترل كل 

وبالنظر إلى ذلك األسلوب نجدو يعتمد على الترويم التكويني ألداء التلميذ فاي اإلمالء،فيصاوب أخطااء التلمياذ أوالً باأول، 

ائا الاتعلم عناد التلمياذ،ويجعل درس اإلماالء فال ينترل إلى كلماا  أخارى إال بعاد إتراان كتاباة الكلماا  الساابرة ،مماا يعابز نتا

 معوقا وجذاباً.
 

 أسلو ب الحواس : -3

ويعتمااد ذلااك األساالوب علااى الحااواس الخاصااة بالتلميااذ فااي تاادريس اإلمااالء، فالتلميااذ يسااتخد  العااين واألذن واللسااان 

رها ثم يكتبهاا وتلاك العملياا  تسااعدو واليد،وتعتبر الكلمة هي وحدة المالحظة،فير  التلميذ الكلمة،ويسمع نطرها بدقة ، ويكر

 على تخيل الكلمة بعكل سليم .
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ويالح  على ذلك األسلوب أن  يوهف حواس التلميذ لمسااعدت  فاي إدرا  الرسام اإلمالئاي للكلماة بعاكل صاحيح انظارا  

المهاارا  اإلمالئياة  ألن  يتعامل مع المحسوسا  بعكل أ كبر من المجردا  ،فالتلميذ كلما استخد  أكثر من حاساة كلماا نما 

 لدي  بعكل جيد.
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