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 امللخص
حتليل تعليم اإلمالء يف مادة القراءة و الكتابة      .8102. مجيلة

لطالبات الصف األول اباملدرسة الدينية مفتاح اهلدى ماايك 
 .8102- 8102طااناتن فونوروغو دراسة وصفية حتليلية 

 .الدكتور أندوس احلاج حسن املاجستريااملشرف 
 

 تعليم اإلمالء، مسكالت تعليم اإلمالء: الكلمة األساسية
القراءة و الكتابة هي إحدى املواد الدراسية األساسّية، يف الفصل 

تعليم اإلمالء يف مادة القراءة و الكتابة    لطالبات الصف األول . األول
اباملدرسة الدينية مفتاح اهلدى ماايك طااناتن فونوروغو هي تبدأ بكتابة 

تلمدات املادة على السبورة، و سرح طريقة كتابته مث أمر األستادة ال
ولكن . الكتابة يف كتبهن، و أخرا يف تدريب الكتابة ابإلمالء يف كتبهن

معظم الطالبات مل يفهمن قاعد : هناك مشكالت يف تعليمها هي
اإلمالء،  ومل يستطعن كتابة كلمات العربية، ألهنم متخرجات من املدرسة 

 .عمية
 :ظهر املوجودة قدمت الباحت هذا البحث على سوئلني ومها

كيف تعليم اإلمالء يف مادة القراءة و الكتابة  لطالبات الصف   (0)
األول اباملدرسة الدينية مفتاح اهلدى ماايك طااناتن فونوروغو السنة 
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كيف مشكالت تعليم اإلمالء و ( 8.  )؟8102- 8102الدراسية 
حلل املشكالت يف مادة القراءة و الكتابة  لطالبات الصف األول 

فتاح اهلدى ماايك طااناتن فونوروغو السنة الدراسية اباملدرسة الدينية م
 ؟8102- 8102

نوع هذا البحث من البحث النوعي، إستخدمت الباحثة على 
 سبيل النوعي الوصفى وإستخدمت الباحثة طريقة املقابلة وطريقة الوثيقة 

كان تعليم اإلمالء يف مادة القراءة و .0: نتيجة هذا البحث هي
صف األول اباملدرسة الدينية مفتاح اهلدى ماايك الكتابة  لطالبات ال

تبدأ املدّرسة بكتابة مادة درس الإلمالء على : طااناتن فونوروغو، هي
السبورة، مث أتمر املدّرسة  التلميدات بكتابة مادة كرّاساهتن، و تبنّي 

كان مشكالت . 8. املدّرسة قواعد اإلمالء، و اخرا التدريبات لإلمالء
يف مادة القراءة و الكتابة  لطالبات الصف األول اباملدرسة تعليم اإلمالء 

(  أ:   الدينية مفتاح اهلدى ماايك طااناتن فونوروغو هي ثالثة عوامل
عامل املعلة فهي نقصان فصحة يف خمارج اخلروف، و سرعة نطق   

نقصان معظم الطالبات على : عامل الطالبات فهي(  ب. الكلمات
 .كثرة املادة: عامل املادة(  ج. لكلمة العربيةاإلستالء املفردات، و ا
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 الباب األول 
 مقدمة
 

 خليفة البحث ﴿أ﴾
تعليم هو إتصال املعلومات إىل التالميذ أي  

أما أوسع معىن . إعطاء املعلومات أىل لرجاء مفهومهم فيها
التعليم هو خري العملية اليت تنظيم أي ترتيب البيئة وتوصيل 

   0.ابلتالميذ حيث يقع التعليم
 اللغة 8.اللغة هي نعمة من هللا عّز وجل لإلنسان   

طقني هبا من كل لون من ألوان أداة لتعبري لناالعربية 
قافات و العلوم و املعارف، و هي وسيلة للتحديث الث

                                                           
 
امللكة العربية : الرايض) أسالب تدريس اللغة العربيةدمحم على اخلول،  

 042، (0228السعودية، 

 
اجلامعة اإلسالمية احلكومية : ماالنج)فقه الغة العربية أوريل حبر الدين،  8

     8، ( 8112مالكي، 
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كانت اللغة العرابية لغة القرأن الكرمي،  ألنه    .والكتابة
أنزال ابللغة العربية الذي حيتاجها املسلمون واملسلمات 

يكون القرأن أساسا لتنفيد أمر هللا . لقراءة القرأن و فهمه
 .واجتناب هنيه

اما مهارة اللغة العربية اربع مهارات وهي مهارة    
اإلستماع و مهارة الكالم و مهارة القراءة و مهارة 

مهارة الكتابة هي مهارة يف انحية تعبري عما يف 4 .الكتابة
. حمتوى تبدأ من اجلانب البسيط حىت اجلانب املعقدة

تنقسم اىل ثالثة مهارة الكتابة يف تعليم اللغة العرابية 
   .اقسام غري منفصلة هي اإلمالء و اخلط و اإلنشاء

                                                           
اجلامعة اإلسالمية احلكومية : ماالنج) اإلمالء نظرية وتطبيةرضوان،   

  ، (8100مالكي، 
 
اجلامعة :ماالنج )Pembelajaran Bahasa Arab ، عبد احلميد 
 3 ، )8112 ، احلكومية مالكاإلسالمية 

 Metodologi Pembelajaran Bahasa   هريماوان، باجي  

Arab(رمياجا رسداكراي: ابندوج) ، 3  
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اإلمالء هو حتويل األصوات املسموعة املفهومة إىل 
، على أن توضع هذه احلروف يف (احلروف)رموز مكتوبة 

مواضعها الصحيحة من الكلمة و ذلك الستقامة اللفظ 
 وقد تكون هذه األصوات مساوية. وذظهور املعىن املراد

متاما للرمز، فيكون لكل صوت رمزه، كما قد تكون 
بعض هذه احلروف غري مصوته، وهنا يقع االلتباس عند 

    .اململى عليه، فيقع يف اخلطاء
 طريقة اإلمالء يسمى طريقة الكتابة الىت هي يقرأ    

ميكن أن . املدّرسة درسا، و أيمر طالبة بكتابته يف الكتب
ب مدرس مادة درس إمالء ينطبق اإلمالء أيضا أبن يكت

مث مسح مادة  .يف سبورة، وبعد تلك أظهرت إىل طالبة
     3.اإلمالء، وأيمرها  بكتابتها يف الكتب

                                                           
  1 0، خصائص العربية وطرائق تدريسهاانيف حممود معرف،   
 Metodogi Pengajaran Agama، نورأل، سيفول ار يوسوفايات 3

Islam dan Bahasa Arab (0223راجا كرفندو، : جاكارات) ،811 
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كان معهد دار اهلدى ماايك طااناتن فونوروغو    
وهناك . هو إحدى املؤسسات الرتبية مبدينة فونوروغو

ومدة الرتبية . موؤسسات  املدرسة الدينية مفتاح اهلدى
. والتعليم يف املدراسة الدينية مفتاح اهلدى ست السنوات

و هناك تعلموا مادة القراءة . جرى هذا التعليم يف املساء
 . والكتابة ابللغة العرابية يف الفصل األول

يف الصّف األول مدرسة الدينية مفتاح اهلدى 
ماايك طااناتن فونوروغو يف مادة القرأة و الكتابة كان 

تعليم اإلمالء هناك تقدمي مدّرسة مادة  .الباب اإلمالء
اإلمالء مث يقول مدّرسة مفردات و أيمر مدّرسة طالبة 

.  وتوجها لطالبات املشكالت يف تعليم اإلمالء .2اكتبها
مشكالت : "و هذا كما قالت مدّرسة خالد الفى هي

قاعد اإلمالء،   الطالبات مل يفهمن ميف تعليم اإلمالء معظ

                                                           
 .املالحظة نتائج 2
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ألن هم متخرجات من العربية،  كلمات  ن كتابةومل يستطيع
  2."العمومية املدارس

، فأردات ظهر املوجودة قدمت الباحت هذا البحث   
حتليل " الباحثة كتابة البحث العلمى حتت املو ضع 

 اتباللط   لقراءة و الكتابة يف مادة ا تعليم اإلمالء
األول اباملدرسة الدينية مفتاح اهلدى ماايك  الصف

- 8102دراسة وصفية حتليلية فونوروغو طااناتن 
8102  

 أسئلة البحث ﴾ب﴿
إن على ما ذكرته الباحثة يف خليفة البحث 

 :فمشكالت البحث تتلخص فيما أيت
كيف تعليم اإلمالء يف مادة القراءة و الكتابة   .0

لطالبات الصف األول اباملدرسة الدينية مفتاح اهلدى 
 8102 ليليةدراسة وصفية حتماايك طااناتن فونوروغو 

 ؟8102-
                                                           

 
 .املقابلةنتائج  
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يف  املشكالت هاحللو  اإلمالءتعليم  مشكالتكيف  .8
مادة القراءة و الكتابة  لطالبات الصف األول 
اباملدرسة الدينية مفتاح اهلدى ماايك طااناتن فونوروغو 

 ؟8102- 8102 دراسة وصفية حتليلية
 
 أهداف البحث﴾ ج﴿

من أهداف البحث الىت أرادت الباحثة الوصول  
  :كما ايىل  إليها
ملعرفة  كيف تعليم اإلمالء يف مادة القراءة و الكتابة   .0

لطالبات الصف األول  اباملدرسة الدينية مفتاح 
 دراسة وصفية حتليليةاهلدى ماايك طااناتن فونوروغو 

8102 -8102 
 املشكالت هاحللو اإلمالء تعليم  مشكالت ملعرفة .8

يف مادة القراءة و الكتابة  لطالبات الصف األول 
اباملدرسة الدينية مفتاح اهلدى ماايك طااناتن 

 ؟8102- 8102 دراسة وصفية حتليليةفونوروغو 



 
 
 

8 

 

 
 فوائد البحث ﴾د﴿
 :ترجو الباحثة أن أيت هذا البحث ابالفوئد، أم عملية 
 الفوائد النظرية. 0 

نتيجة هذا البحث العلمى أن يعطى إسهاما جيدا . أ
يف تعليم اإلمالء  يف مادة القراءة و الكتابة  
لطالبات الصف األول  اباملدرسة الدينية مفتاح 

دراسة وصفية اهلدى ماايك طااناتن فونوروغو 
 8102- 8102 حتليلية

 
 

 الفوائد العملية. 8 
 للباحثة. أ 
لزايدة املعرفة العلمية اجلديدة املتعلقة بتعليم   

 اإلمالء 
 للمدرسة. ب     
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لمي لريتفع ترجى من نتيجة هذا البحث الع
 اإلمالء   عليمنتائج لطلبات عن ت

 للمدّرس. ج    
 عليمتطيع أن يضع املدّرس برانمج تكى يس  

اإلمالء كمال  حىت يستطيع أن يرقى نتيجة 
الطالبات و تنمية نشاط ابملدراسة الدينية مفتاح 

 .اهلدى ماايك فونوروغو
 
 تنطم كتابة تقرير البحث ﴾ه﴿

حثة تقرير لتسهيل تركيب البحث العلمي، فقسمت البا
 :و هى ،البحث اىل سادسة أبواب

 
املقدمة وهى حتتوى على خلفية  : الباب األول

البحث و حتديد البحث و أسئلة 
البحث و أهداف البحث و 
فوائد  البحث  و تنظيم كتابة 
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 .تقرير البحث
البحوث السابقة و اإلطار  : الباب الثاىن

تعليم النظرى وهو اإلطار عن 
ء، مشكالت تعليم اإلمال

 .اإلمالء، و مادة القراءة والكتابة
 الباب الثالث

 
 

 

: 
 
 

 

منهج البحث و حيتوى على 
نوع البحث و حضور الباحثة و 
مكان البحث و مصادر 
البياانت و أسلوب مجع 
البياانت و أسلوب حتليل 
البياانت و فحص صحة 

 .البياانت و خطواة البحث
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حيتوى على  وهوعرض البياانت  : الباب الرابع
البياانت العامة الىت تتعلق مبوقع 

 املدرسةالبحث يشمل اتريخ قيام 
و موقعها اجلغرايف و نظامها و 
أحوال أساتذهتا و طالهبا و 
البياانت اخلاصة اليت حتتوى على 

 تعليم اإلمال و حتليل البياانت عن
 حلل املشكالتو  مشكالت

يف مادة القراءة و  تعليم اإلمال
طالبات الصف األول  الكتابة  ل

اباملدرسة الدينية مفتاح اهلدى 
دراسة  ماايك طااناتن فونوروغو

 8102- 8102 وصفية حتليلية
 مشكالت تعليم اإلمال و حتليل : الباب اخلامس

 تعليم اإلمال املشكالت هاحللو 
يف مادة القراءة و الكتابة  



 
 
 

12 

 

لطالبات الصف األول  اباملدرسة 
الدينية مفتاح اهلدى ماايك 

دراسة وصفية طااناتن فونوروغو 
 8102- 8102 حتليلية

، فيها اخلالصة من هذا امتةاخل : الباب السادس
البحث واإلقرتاحات لإلصالح 

 .بعدها
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 الباب الثاىن
 البحوث السابقة و اإلطار النظري

 
 البحوث السابقة ﴾أ﴿

"  لفيفة السعادة"البحث العلمي الذي كتبته   .0
حتليل األخطاء عن كتابة اهلمزة يف مادة : ابملوضوع

 AGالقراءة و الكتابة لطالبات الصف األول 
ابملدرسة الدينية مفتاح اهلدى ماايك طااناتن 

 8103/ 810فونوروغو السنة الدراسة 
يستطعن يفرق  مشكالة البحث معظم الطالبات مل 

و . كتابة أحروف اهلجائية خاصة يف كتابة اهلمزة
خطاء اليت   82وجد الباحثة ( أ: )نتائج البحث

 23كتابة اهلمزة يف أول الكلمة : تتكون من اول
خطاء ومهزة  42ل خطاء التىي تتكون من مهزة الوص

كتابة اهلمزة يف وسط : نيااث. خطاء 2 القطع 
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األخطاء عند خطاء وهي أكرب  2 0الكلمة 
 ت. الطالبات

خطاء وهي أقل  1 كتابة اهلمزة أخر الكلمة : ثالاث
أسباب أخطاء كتابة ( 8. )أخطاء عند الطالبات

عدم فهم : هي  AGاهلمزة  لطالبات الصف األول 
الطالبات حنن قواعد كتابة اهلمزة جيدا ومعظم 
الطالبات ال حيفطن قواعد كتابة اهلمزة ألن عددها  

ان تعليم كتابة اهلمزة ونقصان املمارسة يف  كثرية ونقص
طريقة حلل املشكالت (  . )كتابة اهلمزة الصحيحة
يفهمن  تنبغي على الطالبات أن: يف كتابة اهلمزة  هي

قواعد كتابة اهلمزة جيدا وحيفظن قواعد الكتابة اهلمزة 
جيتهد يف تعليم كتابة اهلمزة  وجتب على الطالبات أن
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أن ميارسن يف كتابة اهلمزة وتنبغي على الطالبات 
 01 .الصحيحة أما دخل الفصل أم خارجه

: ابملوضوع" ابو طيب"البحث العلمي الذي كتبته . 8
لطالب الصف " إقراء"تطبيق تعليم اإلمالء بكتابة "

األول ابملدرسة املتوسطة معارف كليكو مرجيان 
   810- 810جناعان فونوروغو العامل الدراسى 

كثرية من الطالب الذين يواجهون املشكالة البحث   
الصعب ليكتب املادة ألن كثريا من الطالب 
يتخرجون من املدرسة اإلبتدائية العمومية وال يقومون 

ان األسالب   (0:  )و نتائج حبثها. يف املعهد
املستخدمه يف تعليم اإلمالء لطالب الصف األول 
ابملدرسة املتوسطة معارف كليكو مرجيان جناعان 

غو ابألسالوب اإلعتمادعلى احلواس األذن فونورو 

                                                           
حتليل األخطاء عن كتابة اهلمزة يف مادة القراءة و لفيفة السعادة، 01

ابملدرسة الدينية مفتاح اهلدى ماايك طااناتن  AGالكتابة لطالبات الصف األول 
 (IAIN PO Press ،8103:فونوروغو)8103/ 810فونوروغو السنة الدراسة 
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وحمور هذا األسلوب هو حمور أسلوب . واللسان واليد
اإلمالء املنقول و اإلمالء املنظر املذكرة سابقا، أن 
ذالك املذكور مناسب اىل تطبيق اإلمالء يف هناك 

مشكالت الطالب عند تعليم اإلمالء ( 8. )املدرسة
وسطة معارف  لطالب الصف األول ابملدرسة املت

كليكو مرجيان جناعان فونوروغوهي مشكالت عن 
فهم شرح املدرس وحفظ صورة احلروف اهلجائية عند 
إتصاهلا و تنظيمها والفرصة أو الوقت تعليم القصري 
وعدم من يساعد ويعطي التوجيهات عند تعليم 
الطالب يف البيت واألسالب اململية عند بعض 

ري من ثبة إىل كو العوامل العقلية ابلنسالطالب 
الطالب يف املرحلة املبتئى يف تعليم اإلمالء وعادة من 

(  . )الطالب الذين يبدئون الكتابت من اليسري
نتائجه كذا و كذا ميكن يقال أبن نتائج تعليم اإلمالء 
يف ذلك املدرس جيدة ابلنسبة إىل كثري من الطالب 
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ابلتصنيف اجليد أي كثري من الطالب الذى ينالون 
        00.ني درجااتبسبع

أّما الفرق بني هذا البحث والبحث األّول 
هي يبحث  حتليل " لفيفة السعادة " الذي كتبه

األخطاء عن كتابة اهلمزة يف مادة القراءة و الكتابة 
ابملدرسة الدينية والباحث  AGلطالبات الصف األول 

تطبيق تعليم : "ابملوضوع" ابو طيب"الثاين الذي كتبه
لطالب الصف األول ابملدرسة " إقراء"تابة اإلمالء بك

املتوسطة معارف كليكو مرجيان جناعان فونوروغو 
أّما البحث .    810- 810العامل الدراسى 

ستكتبه الباحثة فريكز يف حتليل تعليم اإلمالء 
والبياانت تؤخد من يف مادة القرأة و الكتابة  
لطالبات اباملدرسة الدينية مفتاح اهلدى ماايك 

                                                           
لطالب الصف األول " إقراء"اإلمالء بكتابة تطبيق تعليم ابو طيب،  00

- 810ابملدرسة املتوسطة معارف كليكو مرجيان جناعان فونوروغو العامل الدراسى 
 (STAIN PO Press، 8103:فونوروغو)  810
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- 8102 دراسة وصفية حتليلية اناتن فونوروغوطا
8102  

 
 اإلطار النظري   ﴾ب﴿

  اإلمالءتعليم .  0
 تعريف طريقة اإلمالء. أ
اإلمالء هو حتويل األصوات املسموعة   

، على أن (احلروف)املفهومة إىل رموز مكتوبة 
توضع هذه احلروف يف مواضعها الصحيحة من 

وذظهور املعىن لفظ لالكلمة و ذلك الستقامة ا
وقد تكون هذه األصوات مساوية متامأ . املراد

كون لكل صوت رمزه، كما قد تكون للرمز، في
ض هذه احلروف غري مصوته، وهنا يقع عب

   08.اءند اململى عليه، فيقع يف اخلطعس االلتبا

                                                           
 1 0، خصائص العربية وطرائق تدريسهاانيف حممود معرف،  08
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الء يسمى طريقة الكتابة الذى طريقة اإلم  
مدّرسة درسا، و أيمر مدّرسة طالبة  اءيقر 
ميكن أن تنطبق امالء . تابة يف الكتوباك

أيضا يكتب مدرّس مادة درس إمالء يف 
مث مسح .سبورة، وبعد تلك أظهرت إىل طالبة

مادة اإلمالء، وأيمر  مدّرسة طالبة اكتبها يف 
  0.الكتب

 
 
 اإلمالء عليمأهداف ت. ب 

لغرض من قطعة اإلمالء حتقيق ما ا  
يهداف إليه املعلم من رفع املستوى األدائي 

لذالك إذا أحسن اختيار قطعة . عند التالميذ
من البديهي أن حيدد . اإلمالء حتقيق الغرض

                                                           
  

 Metodogi Pengajaran Agama Islam، اتاير يوسوف، سيفول انور 

dan Bahasa Arab  811 
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اإلنسان عند شروعه يف العمل األهداف 
الالزمة الرتى تساعد على الوصول ألفضل 

يق العمل الطرق، وأجنج الوسئل الكفيلة بتحق
ومن أهداف مادة . وإجنازه يف يسر وسهولة

  :اإلمالء اآليت
تدريب التلميذ على رسم احلروف ( 0

والكلمات رمسا صحيحا مطابقا  ملا اتفق 
عليه أهل اللغة من أصول فنية حتكم ضبط 

 .الكتابة
تذيل الصعوابت اإلمالئية الىت حتتاج إىل ( 8

زة، مزيد من العناية، كرسم الكلمات املهمو 
أو املختومة ابأللف، أو الكلمات الىت 
تتضمن بعض حروفها أصواات قريبة من 
أصوات حروف أخرى، وغريها من 
مشكالت الكتابة اإلمالئية، واليت سنذكر 

 .أمهها يف موضعه
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اإلسهام الكبري يف تزويد التالميذ (  
اباملعلومات الالزمة لرفع مستوى حتصيلهم 

ايف مبا العلمي، ومضاعفة رصيدهم الثق
تتضمنه القطع املختارة من ألوان اخلربة، 

 .ومن فنون الثقافة واملعرفة
تدريب التالميد على حتسني اخلط، مما ( 4

يساعدهم على جتويده، والتمكن من قراءة 
املفردات والرتاكيب الغوية، و فهم معانيهما 

 .فهما صحيحا
اإلمالء برتبية العني عن طريق  تعليمبتكفل (   

، واحملاكاة من خالل اإلمالء املالحظة
املنقول، وتربية األذن بتعويد التالميذ حسن 

 .اإلستماع، وجودة اإلنصات
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و متييز األصوات املتقاربة لبعض احلروف، (  
وتربية اليد ابلتمرين لعالهتا على إمساك 

  04 القلم، وضبط األصابع، وتنظيم حركتها
 

 اإلمالءعليم أسس ت. ج
هناك جمموعة من ألسس العامة الىت 
ميكن أن تنفيد لو أضاف إليها املعلم خربته 
بتالميذه، ومتكنه من مادته، وهذه األسسى 

 هي 
تدريب األذن على ال اإلصغاء إىل املعىن ( 0

وخمارج احلروف، وتدريب اللسان على 
النطق الصحيح، وتعود رسم احلروف، 

لى الصعوابت الىت ختالف ع واألافاظ
عريفة قواعد يها الكتابة النطق، ومف

                                                           
  

احلكومية اجلامعة اإلسالمية :ماالنج ). اإلمالء نظرية وتطبيةرضوان،  
 04- 0 ،(8100،مالك
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ات إنشائيه عالنهجى، وكتابة موصو 
 .قصرية سبق معاجلتها سفهنا

االهتمام ابلتذكر والتدريب املستمرين ( 8
يذاكروا  عن طريق مطالبة التالميذ أن

عدة أسطر، مث منليها عليهم يف اليوم 
التايل، واضعني  يف اإلعتبار مسالىت 

 .الفهم واإلفهام
هتمام ابملعىن قبل اهلجاء، وان يرتبط اإل(  

اإلمالء ابلعمل التحريرى، فاهلجاء 
دراسة هلا هدف حيوى عندما يكون 
مرتبطأ ابلتعبري املكتوب، عندما يكون 
أدة للكتابة، وجزءا مكمال للعمل 
التحريرى، ألن التناول العلمي يعطى 

 .نتائج طيبة
الوسائل الىت تساعد على اكتساب ( 4

الء الصحيح تتمل القراءة مهارات اإلم
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إبمعان، وتواضيح خمارج احلروف 
واالهتمام بإلمالء يف كل الواجبات 
املنزلية، واستخدام السبورة يف كتابة 
الكلمات اجلديدة، ومعرفة القواعد 
العلمية احملددة مع الرتكيز على 

     0.التطبيق
 

 هاعليمأنواع اإلمالء وأساليب ت. د
: ينقسم الرتبويون اإلمالء إىل قسمني 

تطبيق وقاعدي، والغرض من التطبيقي تدريب 
التالميذ على الكتابة الصحيحة، حيث يبدأ 
تدريس هذا النوع من الصف األول اإلبتدائي، 
ويسري جنبا إىل جنب مع حصص اهلجاء 

أما النوع القاعدي فيهدف إىل تدريب . والقراءة
                                                           

دار التقافة و : القاهرة) تعليم اللغة الربيةمصطف رسالن،    0
   1 8-882 ، ( 811التوزيع،
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اإلمالء أبنواعها التالميذ أىل فهم القواعد 
 .وقواعدها املختلفة

وهذا النوع ميكن تقسيمه وفقا للمنهأج الذي 
يسلكه املعلم، أو تقرره اجلهد املشرفة على 

 :املقررااتلدراسية إىل أنواع التالية
 اإلمالء املنقول .أ 

حّوله " نقال -ينقل   -نقل "املنقول من 
من موضع أي نسخ القطعة يف تفاترهم أو 

قات توزع عليهم أو من نقلها من بطا
ويقصد به أن ينقل التالميذ قطعة . السبورة

اإلمالء  املناسبة من كتاب او سبورة أو 
بطاقة بعد قراءهتا، وفهما فهما واعيا، 
وهتجى بعد كلماهتا هجاء شفواي إىل بطقته 
أو دفرتة أو مفكرته، أو لوح معّد ميتّد إىل 

 :الصف الرابع، وميتاز اباليت
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اه التالميذ، وينمي فيهم الرغبة يشد انتب( 0
يف إجادة الكتابة، و حتسني اخلط و 

 .االرتقاء ابملستوى األدائي
يعد وسيلة من وسائل الكسب اللغوي ( 8

املعريف، وذالك مبناقشة معن القطعة، 
وترديد النظرفيها، ونقلها إىل الكراسات 

 .أو البطقات
يساعد على انطباع صور الكلمات يف (  

 .بتها يف الذاكرةالذهن، ويث
وإاثرة احلذر  يساعد على النمو الذهين،( 4

،  ويعوّد على قّوة اءمن الوقوع يف اخلط
 .وحسن احملاكاة املالحظة،
 :ها هيعليموأساليب ت

يعرض املعلم املوضوع  مكتواب على ( 0
لوحة، حيدد املهارت املطلوب التدريب 
 .عليها بلون مغاير أو بوضع خظ حتتها
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أنظار التالميذ للكلمات ويناقشها يوجه ( 8
ملهارة وابلتحليل الصويت بتوضيح ا
 والكتاب

يدرب التالميذ على كتابة الكلمات (  
 .منفردة

خيفي املعلم اللوحة وميلي العبارة، مث ( 4
 . اءيصوب األخط

 اإلمالء املنظور .ب 
" : نظرا-ينظر-نظر" املنظر من   

تدبره وفكره، : أبصره وأتمله بعينه، يف
معناه أن تعريض القطعة على التالميذ 
لقراءهتا وفهمها، وهجاء بعض كلماهتا، مث 
حتجب عنهم، ومتلي عنهم ومتلي  عليهم 

 .بعد ذالك
الإلمالء املنظر هو منظر حيث   

ن ائو يذ النظر فيه، و حيث  يقر يدمي تالم
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ه، ويهذف إىل انتباع ئاملوضع قيل إمال
ل رة سليمة وصحيحة قبالكلمة رمسا وصو 

. إىل التلميذ عند كتابتها اءأنيسرع اخلط
وذالك أبن تعريض القطعة مكتوبة على 
تالميذ، مث بقراهتا، ويناقشهم  املعلم يف 
معناها حىت يفهموها ويقومون هبخاء بعض 
 .ما هو صعب، أو غريب عليهم يف الكتابة

ومما ال شك فيه إدامة النظر إىل كلمات 
ف عند القطعة يدفع التالميذ إىل التوق

ريبة، وإىل حماولة الكلمات الصعبة أو الغ
ثر فقرية يف أتن وصوت اأتكيد ومسيها 

 :وأما مزاايه. واضح
أنه خطوة تقدمية يف معناه التلميذ   (0

 .الصعوابت اإلمالئية و هتيؤها
أنه حيمل التلميذ على دقة املالحظة  (8

وجودة االنتباه والرباعه يف أنيخرتن يف 
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حيحة للكلمة دهنة الصور الكتابة الص
 .الصعبة او اجلديدة

أن فيه شحذا للذاكرة، وتدريبا على  ( 
للربط بني النطق و إعمال الفكر 

 .ءالرسم اإلمال
مالء املنظر إلواما إلقاء القطعة ابل 

بشرط أن يكون الطلبة مستطعني على 
التدريب الكايف من اإلمالء املنقل، 
ألنه اذا كان املدرس بدأ هذا النوع من 

بغري نطر قدرة الطلبة على اإلمالء 
لبة ااإلمالء املنقل فيصعب على الط

هذا نوع من اإلمالء،  فمن السهل 
ابلنسبة للطلبة أن يبدأ ابإلمالء املنقل 

 :وأسالب تدريسها هي. قبل املنظور
يعرض املعلم العبارات او اجلمل،   (0

يناقس  يقرأها بصورة مسموع،
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التالميذ يف املعىن اإلمجال هلا، 
يكتب الكلمات املشتلمة على 

 . املهارة يلون  مغاير
يوجه أنذر التالميذ للكلمات  (8

 ويناقشها بتوضيح املهارة
 .و ابلتحليل الصويت والكتايب 
تالميذ عل كتابة يدريب ال ( 

 .الكلمات منفردة
خيفي املعلم اللوحة وميل العبارة، مث  (4

    0.يصب األخطاء
 اإلمالء االستماعي  .ج 

مسعا -يسمع-مسع"االستماع من 
أدركه " : ومسعا ومساعا ومساعة ومساعية

حباسة األذن، معناه أنيستمع التالميذ إىل 
                                                           

دار : القاهرة)املوجه الفىن ملدرس اللغة العربية عبد العلم إبراهيم،   0
 . 02، (8118غريب للطبا والنشر والتوزيع، 
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القطعة يقىرؤها املدرس بعد مناقشهم يف 
معناها، وهتجي كلمات مشاهبة ملا فيها 

 . من الكلمات الصعبة ومتلي عليهم
هذا اإلمالء يعتمد على 

ع، والتهجي بعض الكلمات االستما 
للقطعة، واملعلم  فقط دون قراءة التالميذ

وصل  يستطيع أن يقف على مدى ما
من قدرات ومهارات إمالئية  ةإليه تالميذ

وهو يؤكد له  مدى انطباع صور 
 .الكلمات يف أذهان التالميذ

 اإلمالء االختباري .د 
وهو أخر مرحلة من مراحل    

ع املعلم، أن التدريب اإلمالئي، وبه  يستطي
يقف على مدى اإلفادة اليت حققها 

ومسي هذا . دروس اإلمالء التالميذ من
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ختباراي ألنه اخترب ملدى حتضري النوع ا
 .الطالب واستيعاهبم القواعد اإلمالء

والغرض منه تقدير مستوى 
التالمذ وقياس قدرته ومدى تقدميه، وهذا 
متلي عليه القطعة بعد استماعة إليها 

ن مساعدة له يف اهلجاء، وفهمها دو 
وهذا النوع من اإلمالء يتبع مع التالميذ 
يف مجيع الفرق لتحقيق الغرض الذى 
ذكرانه، ولكن ينبغى أن يكون على 
فرتات مفعىلة حىت تتسع  الفرض 

ولذلك اإلمالء اإلتبار . للتدريب والتعليم
ء العلم كما يؤدي اإلميؤديه امل

مة االستماعي غري أنه يتعرض لتهجي كل
 .من كلمات املضوع

ومن الواضح لنا الغرض من هذا 
لبة وإحصاء ااإلمالء ليس حماسبة الط
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أخطائهم بل اهلدف منه لكي يعرف 
املدرس على الصعوابت الىت تقابلهم 
ويقدم املساعدة الالزمة حىت يتمكنوا من 

 .الكتابة الصحيحة
هكذا أقسام اإلمالء األربعة اليت 

ء يف املدارس تستخدم نفوذ دراسة اإلمال
وتقيد يف تقدم يف الكتابة بشرط أن 

    03.يناسب قيامها ابملرحلة املعينة
   

 ب أو إسراتيجية تعليم اإلمالءيأسال. ه
 Iskandar)قال إسكندر واسد   

Wasid)   أن اإلسرتاتيجية من كلمة يوانىن
(Stategia) ومن . هي علم احلرب او القائد

هذا التعريف أن اإلسرتاتيجية هي فن  تصميم 
العمليات يف احلرب، مثل كيفية تنظم املوقع 

                                                           
 . 0-2،.اإلمالء نظرية وتطبيةرضوان،   03
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احلرب أوحطة احلرب، والقوة البحرية والقوة 
واإلسرتاتيجية هي املهارة عن كيقية . الربية

الطريقة  فإن اإلسرتاتيجية 02.التنطيم الواقعة
واد الدراسي يف بيئة التعليم املختارة إللقاء امل

 02.الىت تؤتى اخلربة التعليمية للطالب
لقد حتديث كثري من الباحثني عن 
األسالب الىت ثبت جناحها يف التعليم اإلمالء 

 :يف اللغة أجنبية، فيما يلي
 أسلوب الستذكار واملراجعة .0
وتعتمد على مذاكرة التالميذ يف    

مستواد املنزل لعدد من الكلمات حبسب 
يف اليوم التاىل ختتري قدرة التالميذ على   و

                                                           

رماجا : بندوج) اإلسرتاتيجى يف التعليم اللغةإسكندار واسد،  02 
   .8، (8112روسداكراي، 

: فوستاك ستيا: بندوج) اإلسرتاتيجي يف التعليم املتعلممحدان،   02
8100) ،02. 
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نطق الكلمات وذكر معاهنا، مث كتابة 
 اءإذا أخط الكلمات من الذاكرة، و

التالميذ يف كلمة أو أكثر منه يتم إختبارة 
يف هذه الكلمة يف يوم التاىل وتتم املراجعة 
للكلمات الىت أخطاء فيها أسبوعيا، 

ف ويناسب هذه األسلوب الصفو 
    81.الدنيا

 اإلختبار أسلوب. 8
يعتمد هذا األسلوب على تعليم اإلقران،   

أي تقسيم التالميذ إثنيت إثنني، احدمها 
جيد اهلجاء و ألخر سيئ اهلجاء، وتعد 
قائمة مكونة من عشر كلمات، تعليم يف 
املنزيل، ويف اليوم التايل يقوم التالميذ النابة 

ما يقوم الكلمات على زميلة، ك اإلمالءاب
                                                           

  
دار غريب للطبا والنشر : القاهرة)اإلمالء والرتقيم علم إبراهيم، عبد ال 
  0 ، (8118والتوزيع، 
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حتصر الكلمات الىت وقع فيها ابلتصحيح،و 
مبراجعتها وال يتم   ، ليقوم التالميذاءاخلط

األنتقال إىل كلمات جديدة إال بعد 
، وتتم مراجعة التمكن من الكلمات القدمية

  80.العليااء الكلمات الىت أخط
 

 طرق لتصحيح نتائج تدريب الطالب.  و
هناك عدة طرق لتصحيح نتائج تدريب  

 .الطالب
( أمام الطالب)يقوم املعلم بتصحيح  (0

هذه . نتائج التمارين واحدة تلو األخرى
ة فهم كل طالب الطريقة فعالة يف معرف

، ولكنها ليست فعالة وسلطته على املادة
يتم تشجيع . ألهنا تستغرق وقًتا طويالً 

                                                           
الدار : القاهرة)تعليم اللغة العربية بني النظرية و التطبيق حسن شعانة،  80
  0 ، (8118الصية البنانية، 
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املدرسني على إعطاء مهام إضافية 
للطالب طاملا يقوم املعلم بتصحيحها 

يتم إبقاء الطالب يف أنشطة تعلم  حبيث
 .مزدمحة وليس صاخبة

يقوم املعلم بتصحيح بعض نتائج التمرين  (8
. وتصنيف الكلمات أو احلروف اخلاطئة

مث قدم إجاابت الطالب املصححة وقم 
بتوجيه الطالب لتصحيح الباقي بشكل 
مستقل بناء على نتائج تصحيحات املعلم 

ع يتم يف الفصل م. )أو سجالت الطالب
وتتمثل ميزة هذه الطريقة (. توجيه املعلم

يف تدريب الطالب على توخي احلذر 
ولكن سيكون من الصعب . والدقة
، ابإلضافة إىل ذلك. بيقه يف الفصلتط

فإن وجود العديد من الطالب الذين 
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مييلون إىل اإلمهال وعدم الدقة جيعل نتائج 
 .التصحيح غري مثالية

رستهم يقوم الطالب بتصحيح نتائج مما ( 
من خالل النظر إىل اإلجاابت . الذاتية

ال . الصحيحة يالحظ املعلم على السبورة
املعلم اإلجاابت على اللوحة يكتب 
، بل يشرح أيًضا مكان اخلطأ فحسب
مثل مناذج التصحيح هذه تدرب . وملاذا

لضعف لكن ا. الطالب بعناية وبصدق
، هو يف موضوعية الطالب كمصحح

طالب يعتقدون أن فمن احملتمل أن هناك 
صحيحة حىت وإن كانت خاطئة الكتابة 
 .، ألهنا غري شاملة أو غري صادقةابلفعل

يتبادل الطالب نتائج التدريب ليتم  (4
األسلوب . تصحيحها مع توجيه املعلم

تعمل هذه .  التايل هو مثل الرقم 
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على تدريب الطالب على توخي الطريقة 
، ولكن ال يزال بعض الطالب احلذر

مييلون إىل اإلمهال يتسبب يف الذين 
من انحية . ف نتائج التصحيحاختال
، يقوم الطالب أحيااًن برفض مثل أخرى

هذه النماذج ألهنم يشعرون ابحلرج إذا 
 .عرف أصدقاء آخرون إجابة خاطئة

طالب ورقة فارغة على اجلملة يعلق ال ( 
يكتبون اإلجابة الصحيحة على  و اءاخلط
 .الورق

الطالب واحدا تلو يقوم املدرس إبخبار  ( 
( بشكل عشوائي أو طوعي)اآلخر 

للمضي قدما وكتابة مجلة واحدة أو سطر 
مث . واحد وفقا إلجاابت كل على اللوحة

يطلب املعلم من مجيع الطالب النظر يف 
طبوعة على اللوحة مجيع اإلجاابت امل
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، حيث يكون اخلطأ هو وحتليلها مًعا
هذه الطريقة متنح الطالب . السبب
ة ليكونوا شجعااًن ونشطًا يف التعبري الفرص

 . عن آرائهم وممارسة أن يكونوا حذرين
ميكن دمج كيفية تصحيح أعاله   

ميكن للمعلم أيًضا . مع بعضها البعض
استخدام طرق أخرى للتصحيح وفًقا 

 88 .الظروف الدراسية لألوضاع و

 

 مشكالت تعليم اإلمالء. 8
 املوجه لتعليم"قال علىالكامل يف كتاب 

ال ميكننا جبال من " املهارة اللغوية لغري الناطقني هبا
ث يعزى ضعف القراءة إىل سبب واحد، حاألحوال أنن

أن عوامل متضافرة قد جتتمع وتكرس هذا ضعف 
                                                           

اجلامعة :ماالنج ) .Imla’ Teori dan Terapan   معرفة منجّية،  88
   -0  (8112 احلكومية مالك،اإلسالمية 
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لدى املتعلم، وقد ينفرد أحد هذه العوامل إبصابة 
 :املتعلم ابلضعف القراءة، ومن هذا عوامل

 عوامل الصحة (1
الرقيةلضعف اإلبصار، كعدم وضوح  

. اوضعف التازر العضلي للعني، اوضعف الغدد
كما أن عالقة وثيقة بني ضعف السمع  
وصعوبة القراءة، حيث يقود ضعف السمع إىل 
صعوبة املادة املقروءة، وعدم التمييز الصويت 
للحروف، وقد أكد نتئج بعض البحوث أن 

من املختلفني يف القراءة يرجع  48يعادل نسبة 
واما املشكالت .لفهم إىل عيوب يف السمعخت

  8:يف تعليم اإلمالء فيما يلي
عدم التمييز بني بعض األصوات اللغوية  (أ 

املتعلمني    الىت تشكل على بعض 
 .أحياان

                                                           
 0 8، ...كامل الناقة، تعليم اللغة العربيةدمحم    8
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 اخلطاء يف  الكتابة اهلمزة (ب 
اخلطاء يف كتابة األلف املقصورة و األلف  (ج 

 املمدودة
اخلطاء يف كتابة التاء املفتوحة والتاء  (د 

 املربوطة
اخلطاء يف حدف االم فبل اخلروف  (ه 

 .الشمسية
 قد ال حيدف الطالب مهزة  (و 
قد ال حيدف الطالب األلف حيث تنطق  (ز 

 وال تكتب يف كلمات 
قد خيطئ الطالب يف كتابة احلرف  (ح 

املدغم، فيكتب حرافني بدال من حرف 
 .واحد عليه شدة

قد خيطئ ويكتب الواحد على شكل  (ط 
 .الكلمتني اىملنفصلتني
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خيطئ الطالب حرفا ال ينطق ولكنه قد  (ي 
 .يكتبه

قد يكتب الطالب التنوين على انه نون  (ك 
 .يضيفها إىل أخر الكلمة متأثرا مبا يسمع

قد ال يضبف الطالب اليفا جتب إضافتها  (ل 
 .مع تنوين النصف

قد  يضيف الطالب ألفا مع التنوين  (م 
 .   النصف حيث جيب عدم إضافتها

 قد يفصل الطالب الكلمات حيث جيب (ن 
وصلها أو يفصيلها، او يفصيلها حيث 

 84.جيب وصلها
 : حمالة املدرس عن مشكالت اإلمالء

أن تكون لدى املعلم فكرة مسبقة واضحة  (0
عن األنواع لألخطاء اإلمالئية اليت قد 

 .تقع لطالبة
                                                           

 3 0-  0نفس املرجع،  84
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اال يفاجاء املعلم هبذا األخطاء، ألن   (8
الطالب العب كلهم يقعون يف مثل هذه 

 .األخطاء
املعلم هبذا األخطاء، ألن أن يستعد  ( 

الطالب من هذه األخطاء و لعالج هذه 
 .األخطاء أن وقعت لطالب

أن يعرف املعلم القواعد الىت حتكم اإلمالء  (4
العريب  حىت يستطيع نقل هذه املعرفة إىل 

  8.طالبه
 

 و الكتابةقراءة مادة ال. 3
 قراءة .أ 

 تعريف قراءة (0
اسلوب من اساليب : القراءة 

النشاط الفكرى، وهي عملية يرادهبا 
                                                           

 .3 0نفس املرجع   8
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وتتألف . الصلة لغة الكالم والرموز الكتابة
لغة الكالم من املعاين واأللفظ اليت تؤدي 

على هذا األساس  و .هذه املعان
املعىن )فانعناصر  القراءة تتكون من 

الذهين، اللفظ الذي يؤديه، الرمز 
لقراءةهي عملية إن ا: وقيل(. املكتوب

تعريف الرمز ونطقها نطقا صحيحا، أي 
االستجابة البصرية ملا هو مكتوب، مث 
النطق أي حتويل الرمز املطبوعة أىل 
أصوات ذات معىن، مث الفهم أي ترمجة 
الرموز املدركة ومنحها املعان املناسبة، 
وهذا املعان يف الواقع تكوين يف ذهن 

 .القارئ وليست يف الرمز ذاته
القراءة املرحلة األساسية  إن

ختتلف يف الواقع ابختالف حلقات 
التعليم فيها، فهي يف الصف األول 



 
 
 

46 

 

األساس أتخذ منحىن خاصا يسميها 
بعض املربني اهلجاء، وهلا أهدافها 

  8.وطرائقها
 القراءةتعليم أهداف    (8

 :القراءة للمبتدئني هي عليمإن أهداف ت 
أن يقراء املتعلم اجلمل والكلمات    (أ 

    املقدمة إليه قراءة جهرية   
 .صحيحة

أن يفهم معاين اجلمل والكلمات   (ب 
 .املقدمة إليه

أن جيرد احلروف اهلجائية أبشكاهلا   (ج 
 .املختلفة

                                                           
  

العربية طه على حسني الدليمي و سعاد عبد الكرمي الوائلي، اللغة  
  01(  811دار النشر والتوزيع،) مناهجها و الطرائق تدريسها 
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أن يتعرف احلروف اهلجائية حني      (د 
يسمع أصواهتا وينطقها  على وقف 

 .خمارجها الصوتيه الصحيحة
اطع وكلمات جديدة أن يركب مق (ه 

 .من احلروف اليت سبق جتريدها
الضمة، )أن يتعرف احلركات  (و 

، ويتعرف أيضا (والفتحة، والكسرة
 .السكون والشدة والتنوين

أن يكتسب جمموعة من العادات  (ز 
السليمة كااإلصغاء واإلجابوة عن 
األسئلة ومشاركة الزمالء والنظافة 

 83والنظام
 
 
 

                                                           
  

 013، نفس املرجع 
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 القراءة عليمت وقطر  ( 3
القراءة للمبتدئني تدريس ابلطريقتني و 

 :األتيتني
 (اجلزئية)الطريقة الرتكبية    (أ 

وهذه الطريقة عادة بتعليم 
اجلزئيات، إذ تبدأ بتعليم التالميذ 
احلروف األجبديدة أبمسائها أو أبصواهتا 
وبعد أن حيفظ الطفل تلك احلروف 
وحيفظ حركاهتا ينتقل به املعلم إىل 

فيفة، مث اخل تعليمه بعض املقاطع
تعليمه الكلمات، مث اجلمل اليت تتألف 

مث تعليمه العبارات،  من كليمتني أو
 . الفقراتمث

 (التحليلية)الطريقة الكلية (  ب
ظهرت هذه الطريقة لتتفق مع 
طبيعة اإلدراك الكلي للألشياء عند  
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النظرة األوىل إليها، مث إدراك األجزاء 
املكتوبة لتلك الألشياء، ويعتقيد 
املربون انه ميكن تاليف بعض مأخد 
الطريقة الرتكيبية أبسلوهبا املنوه عنه 

 82.سابقا
 

 م القراءةياسرتاتيجيات التعل ( 4
واسرتاتيجيات التعلم مهارات القراءة 
تنقسم إىل ثالثة مستوايت وهي  اسرتاتيجية 

 املتقدم على مستوى املبتدئ واملتوسط و
 :وهي

 مستوى مبتدئ  (أ 
يف هذا املبتدئني عادة يعمل 

اليت  denan empaty outline"اسرتاتيجية 
هي االسرتاتيجية اليت يتم استخدامها 

                                                           

 
  

 012، نفس املرجع  
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لتدريب قدرة الطالب يف حمتوايت 
على . يكشف قراءة يف شكل جدول

سبيل املثال ، القدرة على التمييز بني 
 .فعل و فاعل

 : تكون اخلطوات كما يلي
حدد القراءات وفًقا ملوضوع  (0)

 املناقشة اليت مت حتديدها قم
إعداد تنسيق اجلدول املراد تعيينه  (8)

 .للطالب
قراءات مع كل طالب مث أخربهم  ( )

 .أن يقرؤوا بعناية
سأل للطالب مللء اجلدول  (4)

 .املعدة
اطلب من الطالب أن ينضموا  ( )

إىل الطالب القادمني معهم مث 
 .انقشوا نتائج عملهم
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اطلب من الطالب تقدمي   ( )
 .املناقشةعروض قبل نتائج 

اعط التصنيف لنتائج عمل  (3)
 الطالب حىت ال حتدث أخطاء 

 املتوسط (ب 
املستوىفي هذا املستوى ، 
يستخدم عادًة إسرتاتيجية مطابقة بطاقة 
الفهرسة ، وهي إسرتاتيجية ُتستخدم 
. لتعليم الكلمات أو اجلمل مع شركائها

على سبيل املثال الكلمات مع معانيها 
 .وهلم جراأو أسئلة حول إجاابهتا 

 :خطوات هذه االسرتاتيجية هي
األسئلة )إعداد البطاقات  (0)

 .مث التخلي( واألجوبة
شارك البطاقة واطلب من  (8)

 .الطالب فهم املعىن
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اطلب من الطالب أن يبحثوا عن  ( )
 .بعضهم البعض دون صوت

اطلب من الطالب أن يتجمعوا  (4)
 .مع شركائهم

اطلب من كل جمموعة أن تعرض  ( )
 .النتائج أمام الفصل

توفري الفرص للمجموعات  ( )
األخرى لتقدمي تعليقات أو 

 .أسئلة
تقدمي تصنيف لنتائج عمل  (3)

 .اجملموعة
 املتقدم (ج 

املستوىفي املستوى املتقدم 
يستخدم هذا عادة إسرتاتيجية حتلي، 
وهي إسرتاتيجية ُتستخدم لتدريب 
الطالب على فهم حمتوايت القراءة من 



 
 
 

53 

 

واألفكار  خالل إجياد األفكار الرئيسية 
 .الداعمة

 :خطوة خبطوة االسرتاتيجية
مشاركة النص أو القراءة لكل  (0)

 .طالب
اطلب من الطالب قراءة النص  (8)

 .بعناية
اطلب من كل طالب حتديد أو  ( )

تدوين األفكار واملؤيدين 
 .الرئيسيني بشكل فردي

اطلب من الطالب جتميع  (4)
 .ومناقشة نتائج كل منهم

اطلب من العديد من الطالب  ( )
أمام الطالب لتمثيل تقدمي النتائج 
 .اجملموعات
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توفري الفرص للمجموعات  ( )
األخرى لتقدمي تعليقات أو 

 .أسئلة
اعط تصنيًفا للطالب حىت  (3)

 .يتحسن فهم القراءة
، فإنه يف هذا املستوى املتقدم

يستخدم عادة إسرتاتيجية تساقط الثلج ، 
هذه اإلسرتاتيجية تقريًبا نفس قوة 

 .العمليةاإلسرتاتيجيتني اليت متيز فقط 
اسرتاتيجية جذب الثلوج هي 
اسرتاتيجية متر عرب عدة مراحل حسب 

هذه . عدد الطالب وعددهم
االسرتاتيجية تستخدم عادة يف فصول 

 .صغرية
 :خطوات هذه اإلسرتاتيجية هي 
 .تقسيم النص على كل طالب (0)
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اطلب من الطالب قراءة النص  (8)
 .بعناية

اطلب من كل طالب حتديد أو  ( )
واملؤيدين تدوين األفكار 
 .الرئيسيني بشكل فردي

اطلب من الطالب التجمع يف  (4)
جمموعات ومناقشة نتائج كل 

 .منها
اجلمع بني كل من اجملموعتني معا  ( )

ملناقشة ( إىل أربعة أشخاص)
 .نتائج كل منهما

قم بدمج كل من اجملموعتني يف  ( )
، مث ( إىل مثانية أشخاص)واحد 

وهكذا   انقش نتائج كل منها،
 .حىت تصبح جمموعة كبرية
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اطلب من العديد من الطالب  (3)
 .التقدمي أمام الفصل

تقدمي تصنيف للنتائج اليت صاغها  (2)
 .الطالب

، ميكنك ستوى املتقدميف هذا امل
أيًضا استخدام اسرتاتيجية، وهي عبارة 
. عن اسرتاتيجية تعيد جتميع القراءة اجملزأة
/  يتم تطبيق هذه االسرتاتيجية على قصة

 .قصة
 :خطوة خبطوة هذه االسرتاتيجية هي

إعداد نص القصة اليت يتم قصها  (0)
 .إىل أجزاء

قّسم الطالب إىل جمموعات  (8)
 .صغرية

توفري قطع من النص يف كل  ( )
 .جمموعة
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مجي الطالب لقراءة النصوص  (4)
 .ابلتناوب يف جمموعاهتم اخلاصة

جيب على مجيع الطالب فهم  ( )
 .أجزاء اجلملة يف اجملموعة

طالب منواروه قطعا من يقدم  ( )
 .النص

أخرب كل جمموعة بتقدمي النتائج  (3)
 .أمام الفصل

توفري الفرص للمجموعات  (2)
األخرى لتقدمي تعليقات أو 

 .أسئلة
تقدمي تصنيف لنتائج عمل  (2)

اجملموعة حبيث يصبح فهًما 
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مشرتًكا للمواد اليت يتم 
 82.تدريسها

 
 م القراءةيتعلتقنية (  1

تعلى جانبني من  حتتوي مهارا
تغيري رمز الكتابة إىل رمز  ، أوال: الفهم
التقاط معىن مجيع املواقف ، اثنيا. صوت

يكمن جوهر . اليت ميثلها الرمز املكتوب
وهذا . مهارات القراءة يف اجلانب الثاين

يعين أن الكفاءة يف اجلانب األول ليست 
مهمة ، ألن الكفاءة يف اجلانب األول 

لكن كالمها . لثانيةتكمن يف الكفاءة ا
األهداف اليت جيب استخدامها يف تعلم 

 .اللغة
                                                           

  
نيدز : جاكرات) إسرتاتيجية تعلم اللغة العربية النشطةاإلمام معروف ،  

                           012،( 8112برس ،
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الكفاءة يف تغيري رمز الكتابة إىل رمز  (أ 
 الصوت

حتتوي األجبدية العربية على 
. نظام خمتلف عن األجبدية الالتينية

 بينما" yibbillis"األجبدية العربية هي 
 "أجبدية"األجبدية الالتينية هي 
الكتابة العربية تبدأ الفرق اآلخر هو أن 

من اليمني إىل اليسار، وال تتعرف 
على األحرف الكبرية أبشكال معينة 
لبدء مجل جديدة، وتكتب اسم 
شخص أو مكان، واختالفات يف 
احلروف العربية عندما تقف وحدها، 

 .تبدأ يف املنتصف ويف النهاية
هذه االختالفات ختلق 
صعوابت للطالب الذين هم على 

إىل جانب . وف الالتينيةدراية ابحلر 
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حقيقة أن كتب اللغة العربية تشبه 
اجملالت الصحفية املكتوبة بدون 
استخدام أحرف العلة على الرغم من 
أن سيكال هو عالمة حروف متحركة 
حتدد إىل حد كبري معىن ووظيفة 

 .الكلمة يف اجلملة
وابلتايل، تعتمد مهارات 
القراءة على إتقان الطالب للمفردات 

لذلك، على املستوى . اعدوالقو 
املبتدئ، ال تزال هناك حاجة إىل إقرار 
نصوص اللغة العربية، ويتم تقليصها 
تدرجييًا وفقًا لتطور املفردات العربية 

 .  وإتقاهنا من قبل الطالب
 الكفاءة يف فهم معىن القراءة (ب 

هناك ثالثة عناصر جيب 
دراستها وتطويرها يف تعلم القراءة ، 



 
 
 

61 

 

الكلمات واجلمل وهي عناصر 
تدعم هذه العناصر الثالثة . والفقرات

من أجل أن تكون . مًعا معىن القراءة
مهارات القراءة أكثر إاثرة وإمتاًعا، 
جيب اختيار مواد القراءة وفًقا 
الهتمامات الطالب ومستوى تطورهم 

ابلطبع األساس الرئيسي يف . وعمرهم
اختيار املواد هو حتديد املناهج 

كي ال تكون مماًل، جيب ل. الدراسية
أن ختتلف مواد القراءة، كل من 

 1 .املوضوع ووسائل اإلعالم
 
 
 
                                                           

  
املالكي  NIU: ماالنج) اسرتاتيجيات مبتكرة العربيةسيف مصطفى،  

SSEPP، 8100) ،0 2-0 2 
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 أنواع القراءة ( 6
لتدريب هذه املهارات هناك عدة 
أنواع من األنشطة ميكن للمرء أن يفعل 

 :ما يلي
القراءة )القراءة بصوت عال  (أ 

 (اجلهرية
يف أثناء القراءة بصوت 
عال، واليت وجدت أساسا هو 
القدرة على احلفاظ على دقة 
الصوت قراءة اللغة العربية، سواء 

والسمات  املهراجمن حيث 
، واإليقاعات الصوتية األخرى

الدقيقة اليت تصف  والتعبريات
ال تتعثر وتتكرر  ،مشاعر املؤلف

، مع االنتباه إىل بسالسة
 .عالمات الرتقيم
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 (القراءة الصامتة)قراءة يف قلبك   ( ب
القراءة يف قلبك هتدف   

إىل اكتساب الفهم والنقاط 
يف نشاط القراءة . لتفاصيلوا

، من الضروري إنشاء جو ابلقلب
فصلي ملوث حبيث يسمح 
. للطالب ابلرتكيز على قراءته

جيب أن تتجنب القراءة اجلسدية 
ابلداخل، حىت لو كانت حترك 

 .الشفاه فقط
 

 (القراءة السريعة)القراءة السريعة  ( ج
الغرض الرئيسي من سرعة القراءة  

هو تشجيع الطالب على أن يكونوا 
شجعااًن مبا يكفي لقراءة أسرع من 
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عاداهتم ، والسرعة هي هدف ولكن 
 .جيب أال تضحي ابلفهم

يف هذه السرعة ال يطلب من  
الطالب فهم تفاصيل احملتوايت ، 

. الرئيسيةولكن فقط مع النقاط 
جيادل اخلرباء أبن سرعة القراءة ال 

 حتسن فقط من
أداء الوقت ، ولكنها تضيف الكثري  

من املعلومات اليت ميكن للقارئ 
هذا ممكن ألن القارئ مل . استيعاهبا

يعد لديه عادة قراءة كلمة بكلمة ، 
لكنه يستطيع حتريك عينيه بنماذج 
معينة ، حبيث ميكن فهمه بسرعة 

 .  ية مع مشاكل الوقتوكفاءة عال
 القراءة اإلستمتاعية  (د
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النوع من القراءة بقراءة  يرتبط
الغرض من قراءة الرتفيه . ما سبق

على وجه التحديد هو تعزيز 
جيب اختيار . االهتمام وحب القراءة

مادة القراءة لتكون قراءة خفيفة 
وشائعة وإذا كان الطالب مهتمني 
مبحتوى القراءة، يف شكل قصص 

ة أو رواايت مت تسهيلها بلغتهم قصري 
وفًقا ملستوى فهم الطالب 

 . املستهدفني
ة عادة ما تتم القراءة السريع
، والرتفيهية خارج الفصل الدراسي

ل إتقان الطالب لقراءة من خال
، ويف غضون الوقت بعض الكتب

احملدد، جيب على الطالب تقدمي 
تقرير مكتوب عن الكتاب الذي 
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مجيع  قرأوه، حىت يتم تسجيل
 .   األنشطة بشكل صحيح

 القراءة التحليلية ( ه
الغرض الرئيسي من القراءة  
التحليلية هو تدريب الطالب على القدرة 
على العثور على املعلومات من املواد 

ابإلضافة إىل ذلك يتم تدريب . املكتوبة
الطالب ليكونوا قادرين على استكشاف 
وعرض األفكار الرئيسية اليت قدمها 

كما يتم تدريب الطالب على . لفاملؤ 
التفكري املنطقي، والبحث عن العالقات 
بني حدث وآخر، واستخالص النتائج 
على الرغم من أهنا ليست مكتوبة صراحة 

 0 . يف القراءة
 كتابة. ب

                                                           
  038-031، نفس املرجع  
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 تعريف كتابة (0
أن حتديد مفهوم الكتابة هنا أمر ابلغ 
األمهية، حيت ال يظن ظان أن الكتابة هي 
التعبري الكتايب املدرسي فقط، وهو ما 
يطلق عليه التعبري التحريري، لذلك أنه 
من الضررة أن حندد مفهوم الكتابة 

 .  الشامل هنا
تعىن ( ك ت ب)الكتابة لغة من مادة 
, الحاوأما إصط. اجلمع والشد والتنظيم

فريى عليان أن الكتابة هي أداء منظم 
وحمكم يعرب به اإلنسان عن أفكاره 

وتكون دليال , ومشاعره احملبوسة من نفسه
وجهة نظره، وسببا ىف حكم الناس 

   .هعلي

                                                           
 4 -   ، منهج تعليم اللغة العربيةتطوير أوريل حبر الدين، 8 
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وأما منعى اإلصطالحي، فري 
أن الكتاب هي أداء منظم وحمكم : عليا

يعرب به اإلنسان عن األفكاره ومشاعره 
نفسه، وتكون دليال على احملبوسة من 

 .وجهة نظره، وسببا يف حكم الناس عليه
الكتابة وسيلة من وسائل 
االتصال اللغوي بني األفراد، مثلها يف 
. ذلك مثل اإلستماع و الكالم والقراءة
. إهنا كما ضرورة اجتماعية لنقل األفكار

والوقوف على أفكار االخرين، على 
ويرتكز . امتداد  بعدي الزمان واملكان

: " تعليم الكتابة يف العناية بثالثة أمور
رسني على الكتابة الصحيحة قدرة الدا

، وإجادة اخلط، وقدرهتم على ءإمال
التعبري عما لدديهم من أفكار يف وضوح 

أي ال بد أن يكون الدارس قادرا . ودقة
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على رسم احلروف رمسا صحيحا، وإال 
وأن . اضطربت الرمز، واسحالت قراءهتا

قادرا على كتابة الكلمات ابلطريقة  يكون
اليت أتفق عليها أهل اللغة، وإال تعذرت 

وأن يكون قادرا .ترمجتها إىل مدلوالهتا
ووضعها يف نظام . على اختيار الكلمات

خاص، وإال استحال املعان واألفكار 
   . اليت تشتمل عليها

 
 منزلة الكتابة(  8

منزلة الكتابة يف اللغة عموما و اللغة 
ربية خاصة، فإهنا ركن من أركان اللغة الع

حيث إن للة أربعة أركان أساسية وقد تسمى 
هذه األركان األربعة ابملهارات األربع أيضا، 

إذ . وهي اإلستماع والكلم والقراءة والكتابة
                                                           

  
 4 ، نفس املرجع 
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أتيت مهارة الكتابة يف املكان الرابعة من 
. حيث الرتكيب التسلسلي لتعليم املهارات

يب عقلي منطقي يتعق وال ريب أن هذا ترك
مع طبيعة اكتساب اللغة األم اليت تبدأ 

ومن مث فقط . ابإلستماع وتنتهي ابلكتابة
أخذت هبذا الرتتيب أهم الطرق احلديثة 
لتعليم اللغة لغري الناطيقني هبا إذ أن التعبري 
الكتايب أمشل وأوسع من مهارة   اإلستماع و 

لذلك كله فإن اكتساب . الكالم والقراءة
هارات الثالث األوىل قبل البدء يف امل

اكتساب غالبا بنجاح إال إذا مت اكتساب 
 4 .املهارة الكتابة التعبري

ومن جانب األحر فإن الكتابة مهارة 
إجيابية أنتناجية حتتاج إىل تدريب مكثف 
وجهد أكرب حيث إهنا تتطاب توفري القدرة 

                                                           
  

 2 ، ..،تطوير منهج تعليم اللغة العربيةأوريل حبر الدين،  
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على متييز الرمز الصوتية وكيفية حتويلها إىل 
مكتوبة يف حالة اإلمالء أو تسجيل رموز 

لذلك ميكن اعتبار . حماضرة أو غريذلك
وما الكتايب إال تعبري خمطوط . النظام الكتايب

للمنطوق، وال يوجد نظام كتايب مستقل متاما 
عن الصويت، فهو أمنا أنشئ لنقل الكالم 

   .هلى صفحات الورق
فالكتابة إذن أقل عناصر اللغة 

وإن كانت كذلك إال استخداما يف احلياة، 
أهنا تعد أفضلها مجيعا، إلهنا تستلزم الرؤية 
واألانة والتمهل، ومداومة التفكري والنظر، 
: وهلا قواعدها ومواصفتها، إذ تعتمد على

تنظيم األفكار بعد بلورهتا وصياغتها، 
والتحقيق من متاسكها وترابطها، ولغة الكتابة 

يها ختتلف هن لغة التعبري اليومي، فتحتفي ف
                                                           

  
 .نفس املرجع 
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مظاهر االرجتال والسرعة، كما أهنا تستخدم 
الفصحى يف أدائها، فتساعد على رقي اللغة، 
وقد واكبت الكتابة نضج العقل اإلنساين، 

     .وارتقاء إدراكه، وتكامل مفاهيمه
 

 الكتابة تعلياهداف ( 3
 :الكتابة عليماهداف ت

يستهدف تعليم الطالب الكتابة يف هناية 
 : املرحلة الصوتية عدة أمور، من أمهها

إزالة حالة التوتر الىت يشعر هبا الدارس    (أ
وعدم . كلما طالت املرحلة الصوتية

 .تشتيت انباهه بني مهاراهتا
إشبببببببببباع رغبتبببببببببه يف تعبببببببببرف الشببببببببببكل   (ب

فببذلك مببن أتنببه زايدة . املكتببوب للغويببة

                                                           
  

 2 ، .نفس املرجع 



 
 
 

73 

 

وإحساسببة أبنببه ميببارس  ثقتببه ابلببربانمج 
 .اللغة يف خمتلف أشكاهلا

تدعيم طريقة نطق احلبروف والكلمبات (  ج
وذلبببك بتمكبببني الطالبببب مبببن . واجلمبببل

وال . ممارسبببببة نطقهبببببا منفبببببردا يف البيبببببت
شبببك أن التكبببري يف هبببذا سبببوف حيمبببي 
الطالببب مببن النطببق املشببوه للغببة عنببدما 
ال يسبببببببببببجلها يف حينهبببببببببببا، أو عنبببببببببببدما 

 .  خاطئةيسجلها بكتابة صوتيه 
تبببببدريب الطالبببببب علبببببى تعبببببّرف طريقبببببة (  د

نطبببببق كلمبببببات أخبببببرى قبببببد ال تبببببردد يف 
فيشببعر بشببيء مببن االسببتقالل . احلصببة

يف نطبببببق الكلمبببببات وعبببببدم التقيبببببد مببببببا 
 .يعرض عليه
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كينبببببه مبببببن حفبببببظ املبببببادة اللغويبببببة البببببيت (  ه
تعلمهببببببايف الفصببببببل واسببببببرتجاعها عنببببببد 

 .احلاجة إليها
ت اللغويبببة هتيئببة الطالببب لتعلبببيم املهببارا(   و

إن الكتاببببببببة نشببببببباط لغبببببببوى . األخبببببببرى
مركبببب إذا يسبببتلزم القبببدرة علبببى التمييبببز 
اإلصببببببببببوات عنبببببببببببد مساعهبببببببببببا ونطقهبببببببببببا 

وذلببببببببببك قبببببببببببل الشببببببببببروع يف  . وقراءهتببببببببببا
وال شببببك أن التببببدريب علببببى  . كتابتهببببا

الكتاببببببببة مبببببببن شبببببببأنه تبببببببدعي املهبببببببارت 
 . األخرى

أن الكتاببببببببببة نشببببببببباط لغبببببببببوي متكامبببببببببل (   ز
علبببببى نسبببببتطيع مبببببن خاللبببببه الوقبببببوف  

مدىتقبببدم الصبببالب يف التعلبببيم املهبببارات 
فمببببن خالهنببببا ميكببببن  قيبببباس . األخببببرى

 .هذه املهارات
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وأخببببرا فببببإن التببببدريب علببببى الكتابببببة مببببن (  ح
شبببببببأنه أن يبببببببزود الطالبببببببب مبهبببببببارات و 

  3 .ظيفية حيتاجها بعد ذالك يف حياته
 

 الكتابة تعليم  أمهية ( 4
أهنا جزء أساسى للمواطنه، وشرط ضرورى 

 .املواطن حملو أمية
أهنا أداة رئيسية للتلميذة على اختالف   (أ 

فكرهم : مستوايهتا، واألخذ عن املعلمني
 .وخواطرهم

أهنا أداة اتصال احلاضر ابملاض كما أهنا   (ب 
معرب احلاضر لللمتستقبل، إذا أن التعامل 
بنمط واحد من الكتابة طريق لوصل 

                                                           

 
دمحم كامل الناقة، رشد أمحد طعيمة، تعليم  العربية لغري الناطقني هبا  3 

: إيسيسكو -الرببية والعلوم والثقافة منشورات املنظمة اإلسالمية )مناهجة وأساليبه 
811 )810 
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خربات السابقني مبا يستدعية الالحقون،  
منط الكتابة قطع كما أن اختالف 

جلسور االتصال و إهناء خللقات التاريخ، 
 .وبرت  للجذور احلضارية و الثقافية

أهنا أهنا من أهم وسائل االتصال   (ج 
البشرى ابخلطاابت أو املرسالت وشىت 
سائل االتصال، من مقالة، أو تقرير، أو 

 .بطاقة مناسبة
وسيلة من وسائل تنفيس الفرد عن نفسه  (د 

ول خباطره أاي كان هذا و التعبري عما جي
التعبري شعرا كان أم نشرا، أو أي فن من 

 . فنون األدب
فلوال الكتب . أهنا أداة حلظ العلم  (ه 

املدونة، و األخبار اخل اخللدة، و احلكم 
املخطوطة لضاع أكثر العلم، ولغلب 
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سلطان الذكر، وملا كان للناس مفزغ إىل 
 .  موضع

ث أهنا شهادة تسجيل للوقائع و األحدا (و 
تنطق ابحلق الصدق، تشهر . والقضااي

املكتوب، وجتهر ابلواقع، بعيدا عن 
 .التحيز و املماألة

أن الكتابة اكتسبت مزيدا  من العناية و  (ز 
 2 .االهتمام يف اإلسالم

 
 أنواع الكتابة(  1

الكتابة تنقسم خبسب أسلوهلا إىل ثالثة 
 :أنواع

 الكتابة الوظيفة (أ )
هذا النوع من التابة يتعلق ابملعامالت و 
املتطلبات اإلدارية، وهو ضرورى يف 

                                                           
 

  
مركزالكتاب : القاهرة) إبراهيم دمحم عطا، المرجع في تدريس اللغة العربية   

     -   ، (    النشر، 
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احلياة للمنافع العامة و اخلاصة، 
واملكتبات الرمسية يف املصارف و 
. الشركات ودوانني احلكومية وغريها

وهلذا النوع من الكتابة قواعد حمدودة، 
. وأصول مقننة، وتقاليد متعارف عليها

للكتابة الوظفية  و احلصائص العامة
 :هي
أن لغة هذه  الكتابة من ضبطة  (0)

يف قوالب خاصة حمدودة ال 
 إلحياء فيها وال طالل

دالالت اللفظ و الصحيح فيها  (8)
 .قاطعة، وال حتتمل التأويل

 -يف الغالب -أسلوهبا علمي ( )
 .حال من العبارات املوحية
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ليس لكتابتها مهارة خاصة، أو  (4)
استعداد معني ، أو موهبة 

 2 .متميزة
 الكتابة اإلبتدائية  (ب )

هذا النوع من الكتابة يقوم على كشف 
األحاسيس و املشاعر، و العواطف 
اإلنسانية، و اإلبتكار يف الفكرة، وختيل 
املعاين، وحتليق هبا، وحيتاج هذا النوع 
إىل ملكة فطرية، وهي تعترب عن 
حساسية خاصة جتاة التجارب 
اإلنسانية، تبين على اإلبتكار ال 

، وختتلف من شخص إىل اخر، التقليد
وأن تتوفر يف صاحبها مهارات خاصة، 

ومتييز هذه الكتابة . وخربة قنية ومجالية
 : ببعض اخلصائص العامة، منها

                                                           
 34 -  3 ،...تطوير منهج تعليم اللغة العربيةأوريل حبر الدين، 2 
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تقوم على األسلوب األديب  (0)
والصور اجلمالية املعربة، و 

 األسلوب املوحى
تتوفر يف صاحبهااستعدادات  (8)

 41خاصة، وخربة فنية ومجالية 
 الكتابة الوظيفية اإلبتداعية   (ج )

هذا هو النوع الثالث من أنواع الكتابة، 
وهو الذي جيمع بني الوظيفية و اإلبداع، 
وجماالت هذا النوع متعدد، منها فن كتابة 
املقابلة، فن أعداد احملاضرة، وفن التعليق، فن 

 .البحث، وفن إدارة الندوة
املقابلة هي نص نثري حمدود الطول،  (0)

موضوع معني نظهر فيه  يدور حول
شخصية الكاتب، وله مقومات تتمثل 

 .يف املقدمة و العرض واخلامتة
                                                           

 34نفس املرجع، 41
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احملاضرة هي أسلوب تدريسي يتحدث  (8)
فيه احملاضر مباشرة مع املستمعني دون 

وتكون احملاضرة . انقطاع ملدة معينة
 . مكتوبة قبل إلقائها على املستعمل

التعليق هو عبارة عن هص نثرى موجز  ( )
وجهة نظر معينة حول موقف، يتضمن 

أو موضوع، أة مشكلة، أو حدث، أو 
 .طلب مقدم، أو قضية مثارة

الندوة هي جتمع بني احملاضرة و احملاورة  (4)
حول قضية معينة، مع طرح وجهات 
النظر الؤيدة و املعارضة مدعمة اتألدلة 

 40.والرباهني
 
 
 

                                                           
 21نفس املرجع، 40
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 خظوات تدريس الكتابة(  6
ابتباع ميكن تدريس التعبري الكتاىب 

 :اخلطوات التالية
إاتحة للمدرسني لتحديد اجملال و  (أ )

 .املوضوع الذي يرغبون الكتابة فيه
توجيه املعلم طالبه إىل املصادر و  (ب )

املرجوع اليت تتطوى على املعارف و 
املعلومات و األفكار اليت تعاجل 
املوضوعات اليت مت اختيارها من قبل 
الطالب، مع التأكيد أن املعربة عند 

تابة أن يكون الكاتب مستكال يف الك
تعبريه خاصة يف املرحلة الثانوية، حبيث 
يكتب أبسلوب من عنده، ومبعان من 

 .بنات أفكاره تتسم ابألصالة
ابلتأبري  -يف احلصة التالية-هتية الطالب (ج )

الشفوى للتعبري التحرير، حيث تفتح 



 
 
 

83 

 

دائرة احلوار والناقاش بني الطالب حيال 
ة أو بعضهاإبيغاز أحد املوضوعة املختار 

وتوجيه وإشراف من املعلم ومن خالل 
هذا الناقاش الشفوى يتسىن للطالب 
السيطرة على بعض األفكار والرتكيب 
والكلمات اليت تساعدهم على الكتابة، 
كما أهنم سيتمكنون من وضع خطة 
للموضوع، وتصميم خريطة ذهنية 
ألفكارهم الرئيسة والفرعية وترتيبها 

 .ينهاوأحكام الصلة ب
الكتابة التحريرية يف احلصة التلية، حبيثيتم  (د )

بلورة ما توصل إليه الطالب من خالل 
احلوار واملنافشة، وتوظيف ما حتصل 
عليه من أفكار ومجل والكلمات يف 
 .الكتابة، مع السابقة وترتيبها وتسلسلها



 
 
 

84 

 

تقومي التعبري يف ضوء األهداف احملددة  (ه )
سلفا، ويف ضوء املهارات املطلوب 

 48.طرة الطالب عليهاسي
 

 اسرتاتيجيات تعليم الكتابة( 2
احملددة اليت  هناك بعض اسرتاتيجيات

حيسن أن تؤخد بعني االعتبار لدى التفكري 
 43:بتعليم الكتابة
 :فصل النسخ عن التعبري: 0 اسرتاتيجيات

حنتاج كمعلمني أن نقدر عملية الكتابة 
فهي ليست . بكل ما تتضمنه من تعقيدات

عملية نسخ لقطعة مكتوبة خالية من 
وإمنا هي أفكار حقيقية لألطفال .األخكاء

                                                           
  

جامعة موالان : مالج)املوجه لتعليم املهارات اللغوية نور هادى،  
 082-082، (8100مالك إبرهتيم اإلسالمية احلكومية، 

  
  2- 2 ،...تطوير منهج تعليم اللغة العربيةأوريل حبر الدين،  
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وهلذا، علينا . أنفسهم، يعربون عنها ابلكتابة
أن نشجيعهم بعض النظر عن الشكل الذي 

 سيتم االهتمام ابإلمالء. أتخذه كتابتهم
. واألانقة والرتقيم وقري ذلك فيما بعد

فاألطفال حيتاجون إىل الكتابة دون خوف 
وهم خيتاجون أن . من الوقوع يف اخلطأ

. يكتبوا كثيلرا، وضمن فرتات قصرية
والطالب الذين يتعلموا القواعد واإلمالء 
وااترقيم، مل يتعلموا كيف يواظفوهنا يف املهارة 

اعد انفصل أي أن تعلم هذه القو . الكتابة
عن ممارسة الكتابة، األم الذي جعلهما 

 .منفصيلتيه فيما بعد
تعليم اللغة كمهارة ال  : 8 سرتاتيجيةاال

 :كقواعد
جيدر بنا نعلم اللغة كمهارة ال كقواعد 

فمعرفة القواعد وحدها ال تكفي . وقوانني



 
 
 

86 

 

فالطالب حيتاجون إىل . لعملية الكتابة
توظيف القواعد يف كتابتهم عن طريق 

 . املمارسة الدائبة و املنتظمة
احرتام الذكاء خلف :  االسرتاتيجية 

 االخطاء
سواء مجيع التالميذ أو قسموا، هتجوا 
أو رقموا، فإن أخطاءهم تساعدان على 

وبشكل عام فإن . معرفة املنطق يف تفكريهم
 . هناك تفكري منطيقي خلف األخطاء

وحمن املعلمني، علينا حتليل األخكاء 
الواردة يف كتابة التالميد، لتعريفة أوال على 
األسباب اليت تكمن خلف تلك األخطاء، 
. واثنيا على الطرق املناسبة يف معاجلها

وبدون إاتحة الفرصة أمام التالميد للكتابة 
احلرة، فستظل تلك األخطاء غري معريفة، 
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ة أو تطوير وابلتايل لن يكون هناك معاجل
 .لعملية الكتابة لدى أولئك التالميذ

الوثوق ابلتعليم التلقائي أو : 4االسرتاتيجية  
 :العرضي

حني ميارس التالميذ عملية الكتابة 
. يوميا، فهو حينئذ يطور جتاربة الكتابة

وحني يشاركه زمالؤه ومعلنه يف هذه 
بدائلرة "النتاجات، تشكل عنده ما تسمى 

ة، متاما كما تتشكل املتخيل" الكاتب
 .للكتاب و املؤلفني الكبار

وكما نالحظ األشياء حني هنتم هبا، 
فاألطفال كذلك يالحظون األساليب، 
واستعماالت اللغة، لدى املمارسة املنتظمة 

 .للكتابة
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 مراحل عملية الكتابة( 2
فهي . أما املرحلة متر هبا عملية الكتابة

 :تشتمل
 التخطيط الكتابة (أ )

املرحلة األتشطة اليت  وتتضمن هذه
-املشاركة-تستبق املسودة، مثل التفكري

اإلصغاء لألفكار -استحضار األفكار
والبعض يطلق على هذه . الرائعة الطارئة

 .األنشطة مرحلة ما قبل الكتابة
 املسودة (ب )

وتتضمن تدوين األفكار على الورق  
-وحنن حني نكتب نتوفق. كيفما كانت

-عضنكتب نتحدإثىل بفضنا الب-نفكر
وأثناء ذلك، نقوم . وهكذ-نكتب-نقرأ

برحلة وحنن غري متأكدين إلةىل أين 
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سنصل يف النهاية، إهنا رحلة البحث عن 
 .املفاجأة

إن أصعب ما يكتنف هذه املرحلة، هو 
. وضع القلم على الورقة للبدء ابلكتابة 

لذلك، فإن أفضل طريقة للبدء ابلكتابة 
وأن تضع على الورق كل . هي أن تبدأ

 ا يرد إليك من أفكار حول املوضوعم

 44.املراجعة
أتيت املراجعة حني ينفصل الكاتب عن 

وكما يقال أن املراجعة . املادة املكتوبة
تتطلب أن يتدخل الكاتب يف حمتوى 
. الكاتبة ليمحص ما تقوله املادة املكتوبة

مث ليساعد يف إخراجها بشكل واضح 
وأثناء ذلك، يقوم الكاتب . مجيل

، وخذف أو إضافة ما جيعلها بتطويرها
                                                           

 23، ...تطوير منهج تعليم اللغة العربيةأوريل حبر الدين،  44
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أكثر مجاال و أانقة، مراعيا تصحيح 
وتتضمن . األخطاء اإلمالئية و القواعد

تغيري كلمة أبخرى، ( 0: )عملية املراجعة
تقصري اجلملة، (  )تطويل اجلملة، ( 8)
(  )دمج مجلتني جبملة الواحدة، ( 4)

حتريك كلمات أو مقاطع أو مجل من 
  4.مكان إىل اخر

 تحريرمرحلةال (ج )
تعتبري هذه العملية اجلسر الذي متر عنه 

ولذا . املادة املكتوبة إىل مرحلة النشر
فليس كل ما يكتبه الطالب يصل إىل 

ويقرتح أن خيتار الطالب . مرحلة التحرير
موضوعا من كل مخسة مواضيع يكتبها، 

                                                           
  

 22-23، .نفس املرجع 
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بعد أن تصل إىل مرحلة املرجوعة 
  4.واحملادثة

 مرحلة النشر  (د )
ة اليت تصل هبا امادة والنشر هي املرحل

فاألخطاء . املكتوبة إىل الشكل النهائي
اإلمالئية صححت، و اخلط واضح 
ومجيل، الرسومات بدوت أنيقة، وصفحة 
الغالف تدعو القارئ لكثري من 

إهنا مرحلة االبتهاج . االحتماالت املثرية
والدهشة بعد العمل الشاق الدؤوب 
وعي كذلك رمز الوصول إىل مرحلة 

 43.لاالكتما
 
 

                                                           
  

   22، .نفس املرجع 

  
 21 ،...تطوير منهج تعليم اللغة العربيةأوريل حبر الدين،  
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 الباب الثالث
 منهج البحث

 
 ﴿أ﴾ نوع البحث

إستخدمت الباحثة نوع البحث هلذا البحث العلمي 
و  (Qualitative research)على سبيل البحث النوعى 

البحث النوعي هو إجرآت البحث الىت تنتج البياانت 
كاألصوات املكتوبة أو من   (Descriptive data)الوصفية 

 42.طبائع املتأملةالألسنة األشخاص و 
 

 حضور الباحثة  ﴾ب﴿
حضور الباحثة يتعّلق هبذا البحث النوعى تعّلقا 
أكيدا ألّن الباحثة هي احدى الوسائل الدراسية 

مع البياانت ىف جل .(Human instrumen)الشخصية 
                                                           

رينيكا : جاكرات)Metodologi Penelitian Pendidikan, ماركونو 42 
    ،( 811, جيفتا
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املستخدم هو  (Scientific paradigm)املنهج العلمى 
 .اإلختبار التحريري أو اإلستتفتاء أو الوسيلة األخرى

. الشخص هو الوسيلة األفضل جلمع البياانت
و يقدر  (informan)الشخص هو الوسيلة املتصلة ابملخرب 

 42.احلصول عليها هم أنواع التبادالت ىف امليدان وعلى ف
 

 مكان البحث ﴾ج﴿
لمدرسة الة هو مكان البحث الذي تتخذه الباحث
 يف الفصل فونوروغوالدنية مفتاح اهلدى ماايتك طااناتن 

   8102- 8102 دراسة وصفية حتليلية   األول
 
 
 

 
                                                           

 
 Metodologi Penelitian, ليكسي مولييونج 42

Kualitatif(8111, رجما روسدكراي:ابندونج)، 02 
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 ﴿د﴾ مصادر البياانت
مصادر البياانت هي املصادر الىت حصلت عليها 

أما مصادر البياانت تصدر    .الباحثة من ميدان البحث
حصلت . من البياانت املوصوفات ابمليدان و املكتبة

إلطار النظري من لالباحثة على البياانت الىت تكون 
 .املكتبة ىف تنفيذ البحث

البحث  أما مصادر البياانت من امليدان ىف هذا
ىف هذه  األولالفصل  اتبو الطل درسةالعلمى هم امل

 .احلال يسمى موضوع البحث ابملخرب
 

 ﴿ه﴾ أسلوب مجع البياانت
 األساليب جلمع البياانت، كما يلىإستخدمت الباحثة 

 (Interview method) طريقة املقابلة .أ

                                                           

 Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik، سوهارمسي اريكونطوا 1  

Prosuder (8101رينيكا جيفتا، : ابندونج)، 00  

7 
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طريقة املقابلة هي الطريقة جلمع البياانت   
الىت ترجى منها املواصلة املباشرة بني الباحثة و 

تنقسم املقابلة إىل  Donald Aryرأى  0 .املخرب
. املنظمة واملقابلة غري املنظمةقسمني مها املقابلة 

ألن  املنظمة إستخدمت الباحثة طريقة املقابلة
السؤال واجلواب الذى يعطى إىل املخرب قد ثبتت 

إستخدمت الباحثة هذه الطريقة  .أوال من القابلة
 .مدّرسة و بعض الطلبات :جلمع البياانت من

 :إستخدمت الباحثة هذه الطريقة جلمع البياانت عن
 اتباللط لقراءة و الكتابة يف مادة ا تعليم اإلمالء  (0

األول اباملدرسة الدينية مفتاح اهلدى ماايك  الصف
 8102– 8102فونوروغو السنة الدراسية طااناتن 

حلل املشكالت يف مادة و  اإلمالءتعليم  مشكالت  (8
ت الصف األول اباملدرسة القراءة و الكتابة  لطالبا

                                                           
  Memahami Penelitian Kualitatif ، بصراوي و صوندي 0 

  01، ( 811رينكا جبتا، :جاكاىتا)
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دراسة الدينية مفتاح اهلدى ماايك طااناتن فونوروغو 
 8102- 8102 وصفية حتليلية

 
 

 (documentary method) الطريقة الوثيقية.  ب

الطريقة الوثيقية هي الطريقة جلمع البياانت 
ىف كتاب  Riyantoبكتابة البياانت املوجودة كما قال 

"Metodologi Penelitian Pendidikan"  مث قال
Guba dan Lincoln"  : إن الوثيقية هى كل البياانت

 8 ."املكتوبة أو الشريط املقيد ابلبحث
وثيقية لنيل إستخدمت الباحثة الطريقة ال

ل للمدرسة الدينية مفتاح اهلدى البياانت عن حا
 :كما يلى    فونوروغوماايك طااناتن 

                                                           

 Penelitian Pendidikan: Suatu Tunjauan Dasar,ايمت راينطو8  

Metodologi، 2  
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للمدرسة اتريخ التأسيس و املوقع اجلغراىف  (.0
 فونوروغوالدينية مفتاح اهلدى ماايك طااناتن 

ابملدرسة الدينية مفتاح اهلدى  الوسائل الدراسية (.8
 فونوروغوماايك طااناتن 

لقرأة و مادة ا ىف اتأحوال املدرسني والطلب (. 
األول اباملدرسة الدينية  الصف اتباللط الكتابة 

 .فونوروغومفتاح اهلدى ماايك طااناتن 
 

 حتليل البياانت﴿ه﴾ أسلوب 
ىف هذا البحث تستخدم الباحثة أسلوب حتليل 
البياانت هي حتليل وصفي كيفي على طراز ميلس 

(Miles ) و هوبريمان(Huberman)كما يلى ،: 
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 (0.0اجلدول )
 (Interactive Model) (طراز الفعال)العنصر يف حتليل البياانت 

 

 (Data reduction) خفيض البياانت. أ
لئال خيتلط البياانت قسمت الباحثة 

كما ذكر يف السابق كلما طال ,ابلضبط والدقة
يت املختلطة البياان تالوقت الباحثة كلما كثر 

ومن اجل ذالك تعقد سريعا املعلومات . واملختلفة
والغرض من حتفيض . بطريقة ختفيض البياانت

البياانت هي تلخيص وختيري البياانت املهّمة من 

 تخفيض

  البيانات

 

 جمع البيانات البيانات  عرض

استنتاج 

 البيانات
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ىف هذا البحث حتصل    .حيث املوضوع و الشكل
 و ،(interview)الباحثة على البياانت من املقابلة 

تعليم  املعقدة ىف حتليل (documentary)الوثيقة 
اباملدرسة الدينية األول الفصل  تللطالاب اإلمالء

دراسة وصفية فونوروغو مفتاح اهلدى ماايك طااناتن 
 8102- 8102 حتليلية

 
 

 (data display)عرض البياانت . ب

بعد هناية ختفيض البياانت فاخلطوة بعدها 
اّن عرض البياانت ىف البحث . عرض البياانت

بطريقة الصورة والبيان املشملة و اإلتصال  يالنوع
وعرض البياانت ىف . بني األشياء وما اشبه ذالك

. كتابة الوصفّيةالتغلب على طريقة  يالبحث النوع
                                                           

 
  

, الفابيتا: ابندونج)Metode Penelitian Pendidikan , سوكييونو 
810 )،   3-  2 
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بعرض البياانت تسهل يف فهم ما وقع و تفظيم 
ىف هذا  4 .العمل مؤسسا على حصول الفهم

 البحث عرضت الباحثة البياانت بنظام خاص عن
 تللطالاب تعليم و نتائج تعليم اإلمالء حتليلىف 

اباملدرسة الدينية مفتاح اهلدى ماايك األول الفصل 
- 8102 دراسة وصفية حتليليةفونوروغو طااناتن 
8102 

 
 
 

 استنتاج البياانت . ج
اخلطوة بعد عرض البياانت هي أخذ 
اإلستنباط وإلستدالب و واإلستنباط األول مل تبق يف 

األدلة اجلديدة و األرجح يف مجع  احلكم اذا اتت
ولكن اذا كان اإلستنباط األول  .البياانت بعدها

                                                           

 Metode Penelitian Pendidikan. ، 40 ، سوكييونو 4  
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حينما . تفق ابألدلة الراجحة و الصحيحةيسب و ينا
 ،ثة يف ميدان البحث ومجع البياانترجعت الباح

 اباإلستنباط الراجح فااإلستنباط األول مسي
جاب أنوعي فقد البحث الاستنباط  نذإ. الصحيحة
دها ومل تبق وتتسع حينما ذهبت الباحثة يف يف حتدي

   .ميدان البحث
حتليل  ىف هذا البحث ميكن معرفة عن

األخطاء و تصحيحها و مشكالت أسباب 
اباملدرسة الدينية األول الفصل  تللطالاب األخطاء

دراسة وصفية فونوروغو مفتاح اهلدى ماايك طااناتن 
 8102- 8102 حتليلية

 فحص صحة البياانت. ه
 :لفحص صحة البياانت، إستخدمت الباحثة طريقتني

 تطويل اإلشرتاك .أ 

                                                           

 
 Metode Penelitian Pendidikan ،۹۹ , سوكييونو   
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إن الباحثة ىف هذا البحث النوعى هي 
أداة البحث نفسها، إشرتاك الباحثة حمتاج جلمع 

هذا اإلشرتاك ال ىف وقت قصري بل . البياانت
و . حيتاج إىل تطويل اإلشرتاك ىف ميدان البحث

 فائدة هذا التطويل هى ترقية درجة صحة
   .البياانت

 مواظبة التأمل  .ب 
الغرض من مواظبة التأمل هو إجياد 
اخلصائص و العناصر املناسبة ابملسألة املطلوبة مث 
تركز الباحثة نفسها ىف هذه اخلصائص و العناصر 

وبعبارة أخرى إذا كان تطويل . ابلتفصيل
اإلشرتاك يعطى الفرفة، فمواظبة التأمل يعطى 

 3 .التعمق
 املنهج التثليثي .ج 

                                                           

 
  Metodologi Penelitian Kualitatif، .03 ، ليكسي مولييونج   
 082نفس املرجع،  3 
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هو اسلوب فحص صحة البياانت الذي  
يستفيد شيئا آخر من خارج البياانت ألغراض 

و األكثر من . التحقق أو مقارنة للبياانت
 2 .استخدامه هو فحص من مصادر أخرى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 032نفس املرجع، 2 
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 الباب الرابع
 عرض البينات

 
عرض البينات العامة عن املدرسة الدينية مفتاح اهلدي . ﴾أ﴿

 ماايك فونوروكو
أتسيس املدرسة الدينية مفتاح اهلدى ماايك  اتريخ .0

  طااناتن فونوروكو
مدرسة مفتاح اهلدى هي مدرسة الدينية السلفية 

. ساس بناء معهد دار اهلدىأوهي . مبعهد داراهلدى
ىف اوله هي املدرسة الد ينية البسيطة الذى يتعلم فيها 

لف و تسع أمث ىف السنة . أبناء من اهل ماايك و حوله
املدرسة بسرعة  تتطور (.  022)ان وستون مائة ومث

 .ابستعمال املنظمة  اجلديدة
احملافظة على القدمي "بنيت هذه املدرسة بشعارى 

هناك تعليم ". الصاحل و األخد ابجلديد األصلح
الكتب السلفية حملافظة الوارثة نظرية اإلسالمية اوله 
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أنشطة الرتبية يف مدرسة مفتاح اهلدى يساوى أبنشطة 
. عملية الرتبية يف مثانية سنوات.اهد السلفية األخراملع

للثناوية ثالث سنوات و . للتجريب أو لإلبتدئية سنتان
 .للعالية ثالث سنوات

مند السنة ألف وتسع مائة  وتسع و 
أنشطة الرتبية ( 8111)أو ألفني( 0222)تسعني

مبدرسة مفتاح اهلدى متغري بست سنوات من صف 
ا من انحية مناهج إم. حىت صف السادس األول

ستعمال املناهج ابلطريقة السلفية إالتدريس أو طريقته 
 و التدريس موجة إىل تدريس الكتب السلفية

ذو العلم، واملتقي هللا واملتخلق : رؤاي املدرس
 .أبخالق الكرمية

جعل الطالب مستعدا للورثة و :اإلرسلية املدرسة 
 2 .القدوة و واإلستمرار جبهاد العلماء

                                                           
  

ىف ملحق هذا  III- 01/D/10/8102نظر إىل نسخة الوثيقة ا 
 العلمي البحث
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اجلغريف ابملدرسة الدينية مفتاح اهلدى املوقع  .8
 .ماايك فونوروكو

تقع املدرسة  مفتاح اهلدى ماايك 
يف   /۸۳فونوروكو يف الشارع جواندا رقم  

دئرة أمفييان قرية ماايك من قرية طااناتن يف 
من جهد الشاملية كانت .املدينة فونوروكو 

املدرسة الدينية مفتاح اهلدى  حمدودة بعمدة 
راانوجيااين ومن جهة اجلنوبية حمدودة بعمدة 
سوراديكرامان ومن جهة الغربية حمدودة 
بعمدة ابعون ساري ومن جهة الشرقية 

 1 .حمدودة بعمدة سيمان
 
 

                                                           

ىف ملحق هذا  III- 01/D/18/8102نظر إىل نسخة الوثيقة ا 1  
 العلمي البحث
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تركيب املنظمة ابملدرسة  الدينية مفتاح  .3
 اهلدى ماايك طااناتن فونوروغو

يتكون تركيب املنظمة ابملدرسة  
 طااناتن فونوروغو الدينية مفتاح اهلدى ماايك

االستاذ امحدسيف  : رئيس املدرس (0
 الدين رافعي احلاج

االستاذ :    قسم شئون الطالب (8
 عزالدين عبد العزيز

 ذاالستا :    قسم شئون التعليم ( 
 ستاذ عبدالعظيم

االستاذ :  قسم وسائل الدراسة للبنني (4
 امحد مبارك

االستاذ : قسم وسائل الدراسة للبنات ( 
 0 مهرايف امحد

                                                           
  

ىف ملحق هذا   III- 01/D/1/8102نظر إىل نسخة الوثيقة ا  
 العلمي البحث
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املدرسني ابملدرسة الدينية مفتاح  أحوال .4
 .اهلدى ماايك فونوروكو

عدد املدرسني ابملدرسة الدينية 
. 022 مفتاح اهلدى ماايك فونوروكو

املدرسون خمرتجون من املعهد اإلسالمي 
عدد املدرسني هبذه املدرسة  . السلفي
وامسهم تفصيليا . مدرسة 43مدرسا و 8 0

 8 .يستطيع أن يقرأها يف امللحق
ال الطالب ابملدرسة الدينية مفتاح أحو  .1

 .اهلدى ماايك فونوروكو
 عدد الطالب (0

ينقسم املدرسة الدينية مفتاح 
اهلدى إىل ستة فصول للبنني والبنات 
وعدد كل فصل هو اللوحة الرابعةعن 

                                                           
ىف ملحق هذا   III- 01/D/1/8102نظر إىل نسخة الوثيقة ا 8 

 العلمي البحث
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عدد الطالب لكل فصل ابملدرسة 
. الدينية مفتاح اهلدى ماايك فونوروكو

عدد طالب املدرسة الدينية مفتاح 
: عدد البنني .   42: اهلدى كلهم 

 .12 8:  و عدد البنات  888
وعددهم تفصيليا لكل فصل 

 :فهو كما التايل
 0اجلدول 

عدد الطالب لكّل فصل ابملدرسة )
 (الدينية مفتاح اهلدى

 اجملموع للبنات للبنني الفصل
 12 0   3 44  األول
  043  48 281 الثاين

 081  4 23 الرتجييب
 0124 8 4 88  الثالث
   2 01   8  الرابع
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 اجملموع للبنات للبنني الفصل
 314  48 832 اخلامس
  1  821  88 السادس
 200  8200 111  اجملموع

 
 
 

 انشطة الطالب (8
 عملية رؤية اهلال ل (0)
 احملافظة و التكرار و احملاضرة (8)
 ليلة ختم اجلرومية ( )
 ليلة ختم العمريطى (4)
   ليلة ختم الفية ( )

 
                                                           

  
ىف ملحق هذا  III- 01/D/14/8102نظر إىل نسخة الوثيقة ا 

 العلمي البحث
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 عرض البينات اخلاصة  ﴾ب﴿
تعليم اإلمالء يف مادة القراءة و الكتابة  بياانت عن . 0

لطالبات الصف األول اباملدرسة الدينية مفتاح 
دراسة وصفية  اهلدى ماايك طااناتن فونوروغو

 8102- 8102 حتليلية
قمتها الباحثة  اليت قابلةملبناء على اب

اباملدرسة الدينية مفتاح اهلدى  ابلصف األول
  خالد الفىقالت املدّرسة  ماايك طااناتن فونوروغو

إن اهداف تدريس اإلمالء على الكتابة و "هي
 طالبات على كتابة و قراءة تدريبالقراءة هي 

 4 .وقفا قاعد صحيحا و مجيال 
إن اهداف "و قالت ا املدّرسة شفأ الفوزية 

 تعليم اإلمالء يف مادة القراءة و الكتابة هي

                                                           
  

ىف ملحق  III -81/W18/8102 انظر إىل نسخة املقابلة الرقم   
 العلمي هذا البحث



 
 
 

112 

 

العربية تدريب طالبات على كتابة و قراءة كلمات 
   "بصحيحا و مجال

مستخدمة يف تعليم اإلمالء يف  طريقةو اما 
القراءة و الكتابة  لطالبات الصف األول  مادة 

اهلدى ماايك طااناتن  اباملدرسة الدينية مفتاح
تبدأ " املدّرسة خالد الفى هي  قالتفونوروغو 

بكتابة مادة على سبورة،       و سرح طريقة  
دة التلمدات للكتابة يف  كتابته مث أمر األستا

كتبهن، واخرا يف تدريب الكتابة ابإلمالء يف  
    ."كتبهن

إن "مث قالت املدّرسة شفاء الفوزية هي 
القراءة  مستخدمة يف تعليم اإلمالء يف مادة  طريقة

                                                           
  

ىف ملحق  III -88/W/10/8102 انظر إىل نسخة املقابلة الرقم   
 العلمي هذا البحث

  
ىف ملحق  III -81/W18/8102 انظر إىل نسخة املقابلة الرقم   ا 
 العلمي هذا البحث
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و الكتابة  لطالبات الصف األول اباملدرسة 
تبدأ  اهلدى ماايك طااناتن فونوروغو الدينية مفتاح

تعليم اإلمالء حروف اهلجائية بصحيحا مث 
  3 ".تدريبات اإلمالء

اإلمالء يف  عليمدة املستخدمة يف تااملمث 
مادة القراءة و الكتابة  لطالبات الصف األول 

هلدى ماايك طااناتن اباملدرسة الدينية مفتاح ا
الكلمة " هي  خالد الفى املدّرسة تفونوروغو قال
القصرية  الكلمة  ويلةاألصوات الطالعربية، 
بني  ترقيل ، و مل تعريف، و تشديد، و الطويلة
 .م و شهوراياألتني،  كتابة تنوين، و امساء كلم
 2  

                                                           
  

ىف ملحق  III -88/W/10/8102 انظر إىل نسخة املقابلة الرقم   
 العلمي هذا البحث

  
 نفس المرجع  
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اإلمالء يف مادة القراءة  عليميف تو تقومي 
و الكتابة  لطالبات الصف األول اباملدرسة 

ماايك طااناتن فونوروغو   الدينية مفتاح اهلدى
بعد "هي  خالد اولفى املدّرسة تكما قال

 . سرح املادة مث تدريبات
و اما " ، هيطرق لتصحيح نتائج تدريب و 

اختبار هي امرات املدّرسة بعض الطالبات 
بكتابة على سبورة و قالت األستادة على 

  2 ". اخرين لتصحيح
يف مادة اخرى اإلمالء  عليمتمث تقومي  

القراءة و الكتابة  لطالبات الصف األول 
ماايك طااناتن  سة الدينية مفتاح اهلدىاباملدر 

املدّرسة شفأ الفوزية هي  تفونوروغو كما قال
كل بعد اإلنتهاء من املادة اإلمالء مث " 

                                                           
  

ىف ملحق  III -81/W/10/8102 انظر إىل نسخة املقابلة الرقم   
 العلمي هذا البحث
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تدريبات بإلمالء الكلمات العربية املقصورة مث 
 31.الكلمات املمدودة

 
 هاتعليم اإلمالء و حلل مشكالتبياانت عن . 8

املشكالت يف مادة القراءة و الكتابة  لطالبات 
الصف األول اباملدرسة الدينية مفتاح اهلدى ماايك 

- 8102 دراسة وصفية حتليليةطااناتن فونوروغو 
 ؟8102
 قمتها الباحثة ابلصف األول اليت قابلةملاب داناست

 اباملدرسة الدينية مفتاح اهلدى ماايك طااناتن فونوروغو
يف تعليم  إن مشكلىت " هي  خالد الفى املدّرسةقالت 
م الطالبات مل يفهمنا قاعد اإلمالء،  معظ هي اإلمالء

 معظم  هن ألنالعربية،  اتمن كتابة كلومل يستطيع
    .ارس العموميةاملتخرجات من املد

                                                           
  

ىف ملحق  III -88/W/10/8102 انظر إىل نسخة املقابلة الرقم   
 العلمي هذا البحث
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و على بناء املقابلة إبحدى الطالبات الصف   
ن اباملدرسة الدينية مفتاح اهلدى ماايك طاانات األول

ن مشكالت إ"قالت  امسها نبيال رمضانقالت  فونوروغو
يف مادة القراءة و الكتابة  اإلمالءتعليم يف  مشكلىت

نقصان فصحة   يقراء كليمة يف الإلمالءعند ألستادة ا
   30.، و مع وبصورة سريعةيف املخارج احلروف

اباملدرسة الدينية  الصف األول والطالبات األخرى
سلفي قالت  طااناتن فونوروغومفتاح اهلدى ماايك 

يف مادة  اإلمالءتعليم يف  مشكلىت  ان "قالت  اندرييان
املواد، مل أخفظ املواد مرة  هي الكثرية  القراءة و الكتابة

   .38.أخرى
اباملدرسة الدينية  الصف األول والطالبات األخرى

 وداي ايو نيع قالت مفتاح اهلدى ماايك طااناتن فونوروغو

                                                           
  

ىف ملحق   III -8 /W/1/8102 انظر إىل نسخة املقابلة الرقم   
 العلمي هذا البحث

  
ىف ملحق  III -8 /W/14/8102 انظر إىل نسخة املقابلة الرقم   
 العلمي هذا البحث
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يف مادة القراءة و  اإلمالءتعليم يف  مشكلىت  ان " تياس
   3.نقصان استالء املفرداتهي  الكتابة

 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

 
                                                           

  
ىف ملحق   III -8 /W/1/8102 انظر إىل نسخة املقابلة الرقم   
 العلمي هذا البحث
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 الباب اخلامس
 حتليل البياانت

 
تعليم اإلمالء يف مادة القراءة و  حتليل البياانت عن ﴿أ﴾

الكتابة  لطالبات الصف األول اباملدرسة الدينية 
وصفية ة فونوروغو دراسدى ماايك طااناتن مفتاح اهل
 ؟8102- 8102حتليلية 
قال بعض مصنف الكتب عن تعريف   

اإلمالء أن اإلمالء هو رسم الكلمات يف اللغة 
العربية عن طريقة تصوير اخلطى لألصوات 
املنطوقة برومز تتيح للقارئ أن بعيد نطقها طبق 
لصوروهتا األول، ويكون ذلك على وقف قواعد 

  34.وضعهاعلماء اللغة
 

                                                           

 
طه على حسني، الد ليمي الغة الغربية مناهجها وطرائق تدريسها   34

 080، ( 811: بعداد كلية العلوم الرتبية)
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اإلمالء هو حتويل األصوات املسموعة 
، على أن (احلروف)املفهومة إىل رموز مكتوبة 

توضع هذه احلروف يف مواضعها الصحيحة من 
الكلمة و ذلك الستقامة الفظ وذظهور املعىن 

وقد تكون هذه األصوات مساوية متامأ . املراد
للرمز، فيكون لكل صوت رمزه، كما قد تكون 

مصوته، وهنا يقع بغض هذه احلروف غري 
    3.االلتباس غند اململى عليه، فيقع يف اخلطأ

طريقة اإلمالء يسمى طريقة الكتابة الذى   
مدّرسة درسا، و أيمر مدّرسة طالبة اكتابة يف  يقرأ

ميكن أن تنطبق امالء أيضا يكتب . الكتوب
مدرّس مادة درس إمالء يف سبورة، وبعد تلك 

                                                           
  1 0، خصائص العربية وطرائق تدريسهاانيف حممود معرف،   3



 
 
 

120 

 

إلمالء، وأيمر  مث مسح مادة ا .أظهرت إىل طالبة
  3.مدّرسة طالبة اكتبها يف الكتب

مادة القراءة و الكتابة  لطالبات  تعليم اإلمالء يف 
الصف األول اباملدرسة الدينية مفتاح اهلدى ماايك 

هي يف الباب الثالث يف الوقت  طااناتن فونوروغو
 :  هي تعليم اإلمالء  و طريقة. املستوى األول

 .اإلمالء على سبورةّرسة مادة  يكتب مد (أ 
دة املستخدمة يف تدريس اإلمالء يف واامل  

مادة القراءة و الكتابة  لطالبات الصف األول 
اباملدرسة الدينية مفتاح اهلدى ماايك طااناتن 

القصرية  الكلمة  األصوات الطويلةفونوروغو  هي 
بني  ترقيل ، و مل تعريف، و تشديد، و الطويلة
 .م و شهوراياألامساء تني،  كتابة تنوين، و كلم

                                                           
  

 Metodogi Pengajaran Agama Islam، اتاير يوسوف، سيفول انور 

dan Bahasa Arab  8111 
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أيمر املدّرسة  املوادة اىل الطالبة بكتابة املادة    (ب 
 على الكراثة

 بنّي درس اإلمالءمث ت  (ج 
 . مالءاإل تدريب (د 

واخرا يف تدريب الكتابة ابإلمالء يف كتبهن 
 . اباملفردات القصرية يتناسق قاعدة اإلمالء

  لتصحيح نتائج تدريب (ه 
لتصحيح نتائج تدريب  الدّرس و بعد تدريبات

يف مادة القراءة و اإلمالء  تعليم يف  الطالب
الكتابة  لطالبات الصف األول اباملدرسة الدينية 

  ةطرقبمفتاح اهلدى ماايك طااناتن فونوروغو  
اختبار هي امرات األستادة بعض الطالبات 
بكتابة على سبورة و قالت األستادة على اخرين 

 . لتصحيح
 هاتعليم اإلمالء و حلل مشكالت البياانتحتليل  .8

املشكالت يف مادة القراءة و الكتابة  لطالبات 
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الصف األول اباملدرسة الدينية مفتاح اهلدى ماايك 
- 8102 دراسة وصفية حتليليةطااناتن فونوروغو 

 ؟8102
املوجه لتعليم املهارة "الكامل يف كتاب  دمحمقال 

ميكننا جبال من األحوال ال " اللغوية لغري الناطقني هبا
أننعزى ضعف القراءة إىل سبب واحد، حبث أن عوامل 
متضافرة قد جتتمع وتكرس هذا ضعف لدى املتعلم، 
وقد ينفرد أحد هذه العوامل إبصابة املتعلم ابلضعف 

 :القراءة، ومن هذا عوامل
 عوامل الصحة.  أ

لضعف اإلبصار، اوضعف  كعدم وضوح الرقية
كما أن . التازر العضلي للعني، اوضعف الغدد

عالقة وثيقة بني ضعف السمع  وصعوبة القراءة، 
حيث يقود ضعف السمع إىل صعوبة املادة 
املقروءة، وعدم التمييز الصويت للحروف، وقد أكد 

من  48نتئج بعض البحوث أن يعادل نسبة 
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ىل عيوب يف املختلفني يف القراءة يرجع ختلفهم إ
واما املشكالت يف تعليم اإلمالء فيما .السمع
 33:يلي
عدم التمييز بني بعض األصوات اللغوية الىت ( 0

 .تشكل على بعض املتعلمني أحياان
 اخلطاء يف  الكتابة اهلمزة( 8
اخلطاء يف كتابة األلف املقصورة و األلف (  

 املمدود
 ربوطةالتاء املفتوحة والتاء امل اخلطاء يف كتابة( 4
 .اخلطاء يف حدف االم فبل اخلروف الشمسية(  
 قد ال حيدف الطالب مهزة (  
قد ال حيدف الطالب األلف حيث تنطق وال ( 3

 تكتب يف كلمات 

                                                           
 0 8، ...كامل الناقة، تعليم اللغة العربيةدمحم   33
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قد خيطئ الطالب يف كتابة احلرف املدغم، ( 2
فيكتب حرافني بدال من حرف واحد عليه 

 .شدة
قد خيطئ ويكتب الواحد على شكل (  2

 .ملنفصلتنيالكلمتني اى
قد خيطئ الطالب حرفا ال ينطق ولكنه ( 01

 .يكتبه
قد يكتب الطالب التنوين على انه نون ( 00

 .يضيفها إىل أخر الكلمة متأثرا مبا يسمع
قد ال يضبف الطالب اليفا جتب إضافتها مع ( 08

 .تنوين النصف
قد  يضيف الطالب ألفا مع التنوين النصف (  0

 .   حيث جيب عدم إضافتها
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قد يفصل الطالب الكلمات حيث جيب ( 04
وصلها أو يفصيلها، او يفصيلها حيث جيب 

 32.وصلها
 : حمالة املدرس عن مشكالت اإلمالء

أن تكون لدى املعلم فكرة مسبقة واضحة عن ( 0
 .األنواع لألخطاء اإلمالئية اليت قد تقع لطالبة

اال يفاجاء املعلم هبذا األخطاء، ألن  الطالب ( 8
 .كلهم يقعون يف مثل هذه األخطاءالعب  

أن يستعد املعلم هبذا األخطاء، ألن الطالب (  
من هذه األخطاء و لعالج هذه األخطاء أن 

 .وقعت لطالب
أن يعرف املعلم القواعد الىت حتكم اإلمالء ( 4

العريب  حىت يستطيع نقل هذه املعرفة إىل 
 32.طالبه

                                                           
 3 0-  0نفس املرجع،  32
 .3 0نفس املرجع  32
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و الكتابة   مشكالت تعليم اإلمالء يف مادة القراءةكان 
ماايك ى لطالبات الصف األول اباملدرسة الدينية مفتاح اهلد

 :هي ثالثة عوامل طااناتن فونوروغو
خمارج اخلروف، و  عامل املعلة فهي نقصان فصحة يف(  أ

 .سرعة نطق   الكلمات
نقصان معظم الطالبات على : عامل الطالبات فهي(  ب

 .اإلستالء املفردات، و الكلمة العربية
 .كثرة املادة: عامل املادة  (ج

يف مادة القراءة و الكتابة  شكالت امل هاطريقة حللو 
و  لطالبات الصف األول اباملدرسة الدينية مفتاح اهلدى

يف مادة القراءة و الكتابة  لطالبات شكالت امل هاطريقة حلل
 :هي الصف األول اباملدرسة الدينية مفتاح اهلدى

 .و ابطاء تطق الكلماتبتصحيح خمارج احلروف (    أ
 وطريقة حلها بتلحيص املادة(  ب
 بكثرة مترينات(  ج
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 الباب السادس
 ةمتاتاخل

 
 نتائج البحث (أ )

فبعد عرض البياانت ودراستها وحتليلها يف األبواب 
 :السابقة، متكن الباحثة استخالص النتائج التالية

 يف مادة القراءة و الكتابة  لطالباتكان تعليم اإلمالء  .0
الصف األول اباملدرسة الدينية مفتاح اهلدى ماايك 

تبدأ املدّرسة بكتابة مادة : ، هيطااناتن فونوروغو
درس الإلمالء على السبورة، مث أتمر املدّرسة  
التلميدات بكتابة مادة على كرّاساهتن، و تبنّي املدّرسة 

 .قواعد اإلمالء، و اخرا التدريبات لإلمالء
اإلمالء يف مادة القراءة و الكتابة  مشكالت تعليم كان . 8

ى ل اباملدرسة الدينية مفتاح اهلدلطالبات الصف األو 
 :هي ثالثة عوامل ماايك طااناتن فونوروغو



 
 
 

128 

 

عامل املعلم فهي نقصان فصحة يف خمارج (  أ
 .اخلروف، و سرعة نطق   الكلمات

نقصان معظم الطالبات : عامل الطالبات فهي(  ب
 .ت، و الكلمة العربيةعلى اإلستالء املفردا

 .كثرة املادة: عامل املادة(  ج
مادة  يفشكالت امل هاطريقة حللو 

القراءة و الكتابة  لطالبات الصف األول 
 هاطريقة حللو  مفتاح اهلدىاباملدرسة الدينية 

مادة القراءة و الكتابة  لطالبات  يفشكالت امل
 :هي مفتاح اهلدىالصف األول اباملدرسة الدينية 

بتصحيح خمارج احلروف و ابطاء تطق    ( أ
 .الكلمات

 وطريقة حلها بتلحيص املادة(  ب
 .بكثرة مترينات(  ج
 

 



 
 
 

129 

 

 اإلقرتاحات (ب )
 :ويطيب للكاتبة ان تقّدم اإلقرتاحات كمل يلي

 للمدرسة  .أ 
تكمل األدوات الدراسبية أو وسبائل اإليضباح أن   .0

فيهبببببا ملصبببببلحة عمليبببببة التعلبببببيم ابملدرسبببببة الدينيبببببة 
مفتببباح اهلبببدى مببباايك طبببااناتن فونوروغبببو، خاصبببة 

 .الكتابةالقراءة و فيما يتعلق بتعليم 
 القبراءة و أن تعاد املناهح الدراسبية لتسباعد تعلبيم .8

املدرسببة الدينيبببة مفتبباح اهلببدى مببباايك الكتابببة  يف 
 .طااناتن فونوروغو

 للمدرس   .ب 
ينبغببببي ملببببدرس أن يشببببرح الببببدرس حبمبببباس لتكببببون  .0

الطالبببببات محاسببببة أيضببببا ويهببببتمن جيببببدا حنببببو مببببا 
 شرحه املدرس

ينبغي على املدرس أن يستعمل أنواع الطرق  .8
 لتساعد الطالبات يف فهم املواد الدراسية



 
 
 

130 

 

ة الكثرية ينبغي على املدرس أن يعطي املمارس . 
 .مالءبتدريبات اإلاملتعلقة 

 لطالبات .ج 
 اإلمالءجيدا قواعد على الطالبات أن يفهمن  .0
تدريبات أن ميارسن كثرية يف  على الطالبات .8

 .، إما داخل الفصل أم خارجهاإلمالء
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 املراجع العربية. أ
 .املوجه الفىن ملدرس اللغة العربية . عبد العلم إبراهيم،

دار غريب للطبا والنشر والتوزيع، : القاهرة
8118 

دار غريب : القاهرة .اإلمالء والرتقيم . إبراهيم، عبد العلم
 8118للطبا والنشر والتوزيع، 

اجلامعة : ماالنج. فقه الغة العربية.  حبر الدين، أوريل
  8112اإلسالمية احلكومية مالكي، 

فوستاك : بندوج .اإلسرتاتيجي يف التعليم املتعلممحدان،  
 8100: استي
اجلامعة اإلسالمية : ماالنج. اإلمالء نظرية وتطبيةرضوان، 

 8100احلكومية مالكي، 
التقافة دار : القاهرة. تعليم اللغة الربية.  رسالن، صطف

     811و التوزيع، 
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حتليل األخطاء عن كتابة اهلمزة يف مادة .  سعادة، لفيفة
 AGالقراءة و الكتابة لطالبات الصف األول 

ابملدرسة الدينية مفتاح اهلدى ماايك طااناتن 
. 8103/ 810فونوروغو السنة الدراسة 

  IAIN PO Press ،8103:فونوروغو
 .العربية بني النظرية و التطبيقتعليم اللغة  . شعانة، حسن
 8118الدار الصية البنانية، : القاهرة

ملهارات اللغوية مستوايت  ا.طعيمة، رشدي أمحد
دار الفكر الغريب، : القاهرة  .تدريسها صعوبتها

8112 
لطالب " إقراء"تطبيق تعليم اإلمالء بكتابة  .ابو طيب،

الصف األول ابملدرسة املتوسطة معارف كليكو 
- 810مرجيان جناعان فونوروغو العامل الدراسى 

 (STAIN PO Press، 8103:فونوروغو)  810
: الرايض . أسالب تدريس اللغة العربية . على اخلول، دمحم

 0228امللكة العربية السعودية، 
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. و الكرمي الوائلي، سعاد عبد. على حسني الدليمي، طه
دار . العربية مناهجها و الطرائق تدريسهااللغة 

  811النشر والتوزيع،
رشد ، تعليم  العربية  ،أمحد طعيمة .دمحم الناقة ،كامل

منشورات . لغري الناطقني هبا مناهجة وأساليبه
 -املنظمة اإلسالمية الرببية والعلوم والثقافة 

  811: إيسيسكو
تعليم اللغة . و هريدي، إميان أمحد. مدكور، على أمحد

: القاهرة. نظرية و التطبيقالعربية لغري الناطقني هبا ال
  811دار الفكر العريب، 

 .إسرتاتيجية تعلم اللغة العربية النشطة .اإلمام، معروف
  8112 ،نيدز برس: جاكرات

: ماالنج .اسرتاتيجيات مبتكرة العربية .مصطفى، سيف
NIU  املالكيSSEPP ،8100 

: بندوج .اإلسرتاتيجى يف التعليم اللغة . واسد، إسكندار
 8112 رماجا روسداكراي،
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 Penelitian: Suatu Pendekatan. .اريكونطوا، سوهارمسي

Praktik Prosuder 

 8101رينيكا جيفتا، : ابندونج 
ماالنج Pembelajaran Bahasa Arab .عبد، احلميد

 8112  اجلامعة اإلسالمية احلكومية مالك:
. ’Pengantar Belajar Ilmu Imla .بصر، حسن

 0483دلوا، : فاسوروئن
: ابندونج Metode Penelitian Pendidikan ، سوكييونو

  810 الفابيتا،
 Metodologi Penelitian. ، ماركونو

Pendidikan811, رينيكا جيفتا: جاكرتا  

. Metodologi Penelitian Kualitatif. مولييونج، ليكسي
 8111, رجما روسدكراي:ابندونج
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 Metodologi Pembelajaran Bahasa .  هريماوان، اجيب

Arab .رمياجا رسداكراي: ابندوج. 
ماالنج  .Imla’ Teori dan Terapan . .منجّية، معرفة

 8112اجلامعة اإلسالمية احلكومية مالك، :

 Memahami Penelitian.  .و صوندي، بصراوي

Kualitatif 811رينكا جبتا،: جاكاىتا 
 Metodogi Pengajaran .انور، سيفول. يوسوف، اتاير

Agama Islam dan Bahasa Arab راجا : جاكارات
 0223كرفندو، 
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