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 الباب الثاين

 الدراسة النظرية

 

 دلل اللمي امل:  الفصل األول

 تلريف أ. 

 يف. 3102 لعام الخدراسي املنهج يف املستخخدم خدل املهو  العلمي خدل امل
 ميالتعل أنشطة يف خدل امل وهو. العلمي لنهج العلمي خدل بامل يعرف التعليم، عامل
 شك  يف ذلك كان سواء التعلم، جتربة 1.الطالب ونتائج األولوية تعطي اليت

  اخلاصة. ومصاحلها وعيها إىل استنادًا ومواقف ومهارات معارف

 العلمي النهج أن احلقيقة من بينه على يكون أن يرجى ذلك، إىل باإلضافة
( االستقرائي االستخدالل) النهج االستقرائي. واستنتاجي استقرائي هنج بني للجمع
 أن هبخدف امليخدان يف احلقائق واكتشاف باملراقبة تضطلع اليت التعلم عملية يريخد
 يريخد( ستنتاجياإل املنطق) النهج استنتاجي حني يف 2.للطالب اجلخديخدة املعرفة تصبح
 العلمي. النهج هو هذا. املوجودة والنظريات املعرفة تعزز اليت التعلم عملية

 

 

 

 

                                                            
1 Kosasih, Strategi Belajar dan Pembelajaran Implementasi Kurikulum 2013 (Bandung: 

Yrama Widya, 2014), h. 72. 
2 Ibid., h.70 
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  3ب. اهلدف

اإلبخداعية واالبتكارية نتاجية، اإلجمرد  خدل  العلمي هواملمن  اهلخدف
 العلمي مع الطالب املتوقع أن حناول دائمًا ضافة إىل ذلك، النهجإلوبا 3والعاطفية.

 4. بالكفاءات أنه علم أن تسأل نفسك يف جمموعة متنوعة من األمور ذات الصلة
 املنهج مع التعلم أهخداف بعض. موقف النشطة واحلامسةالطالب جيع   بذلك،و

  وهي: العلمي،

 التفكري مهارات ولاصة العق ، قخدرة لتحسني .0

 منهجية بطريقة املشكلة ح  على الطالب قخدرة لتشكي  .3

  ضرورة هو التعلم بأن يشعرون الطالب للتعلم. فيها الظروف هيئة .2

  عالية التعلم نتائج على للحصول .4

   العلمية  املادة كتابة يف ولاصة األفكار، لتوصي  الطالب لتخدريب .5

 5الطالب شخصية لتطوير .6

 

  اللمي دلل امللصائص  ج.

 العلمي / املنهج العلمي، وهي:       املنهجلصائص 

 املنطق القياسي م من املواد التعليمية اليت كتبيفه .0

  تفاعالت التعلم حتخدث بصراحة و مبوضوعية .3
  6يتم تشجيع الطالب على التفكري النقخدي والتحليلي دائما  .2

  املتمحورة حول الطالب  .4
                                                            

3 Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013  ( Bandung: PT 

REMAJA ROSDAKARYA, 2014), h. 99. 
4 Kosasih Op. Cit., h. 71. 
5 Imas Kurniasih, Sukses Mengimplementasikan Kurikulum 2013 Memahami Berbagai 

Aspek dalam Kurikulum 2013 (Yogyakarta: Kata Pena, 2014), h.33-34. 
6 Kosasih Op. Cit., h.72. 
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 يف بناء مفهوم أو القانون  التعلم مهارات عملية العلم ينطوي على .5

 املبخدأ أو

 . ينطوي على العمليات املعرفية من إمكانات يف حتفيز تنمية 6

 الفكر, ولاصة مهارات التفكري على مستوى الطالب     

   7لطالبل ميكن وضع الطابع .7

 دلل اللمي امله. مبادئ 

   وهي: لتعلم،امن مبادئ النهج العلمي  وهي   

 . التعلم املتمحورة حول الطالب0

 شك  مفهوم الذات الطالببتعلم ال. 3

 تعلم جتنب اللفظيةال. 2

 . توفري فرص التعلم للطالب الستيعاب واستيعاب املفاهيم 4

           واملبادئ والقوانني

 . تعلم مهارات التفكري يؤدي إىل زيادة الطالب5

 وحتفيزهم لتعليم املعلمني . التعلم يزيخد من الخدافع الطالب6

 . توفري الفرص للطالب ملمارسة املهارات يف جمال االتصاالت7

 . عملية التحقق من صحة املفاهيم والقوانني واملبادئ اليت يتم 8

 8 الطالب يف اهليك  اإلدراكي. من بناؤها

                                                            
7 Imas Kurniasih Op. Cit., h. 33. 
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  لمي الل دلامللطوات و.

 وهي:    لتعلم،ا علمي هنج يف اخلطوات     

 مالحظة .0
 احلصول اىل هتخدف اهنا. العلمي النهج هذا يف األوىل اخلطوة

 اليت األساسية الكفاءات يتعلق فيما مادي شيء عن عامة حملة على
 وهي: النشاط، يف اخلطوات والحظ دراستها. سيتم
 املالحظة من اهلخدف لخدراسة حتخديخد . أ

 ملؤشرات وفقا الطالب، حظ إىل حتتاج اليت اجلوانب حتخديخد  . ب
  التعلم

 لالل الطالب هبا القيام جيب اليت األنشطة من سلسلة تخدوين ج.
 املراقبة  أنشطة   

    9املراقبة عملية بعخد املتقخدمة التعلم سيناريوهات إعخدادد.  

 تطلب .3

 املعلم دور النشاط، هذا يف. العلمي نهجال يف الثانية اخلطوة طرح  
 واالرتباك باحلرج السؤال، طرح على جيرؤ مل الذين الطالب ألن جخدا مهم
 لخدى اإلبخداع إثارة على املعلمني مطلوبة القول وميكن. يطلب أن إىل

 القيام للمعلم وميكن املشاك ، هذه على للتغلب طرح.حسنا، يف الطالب
 يلي: مبا

 
 
 

                                                                                                                                  
8 Ibid., h. 34-35. 
9 Kosasih Op. Cit., h.74. 
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 فرصة توفر الطريقة هلذه وميكن. كتابة األسئلة جلع  الطالب من اطلب . أ

 دقة أكثر األسئلة وصياغة التفكري يف احلرية من للطالب مزيخدا  
 الطالب يساعخد األسلوب هلذا ذلك، ميكن إىل وباإلضافة ووضوح

 األسئلة شفويا. يقخدمون لجولة الذين

 السؤال لصياغة مناقشتها جتري اليت القيخد يف الكائنات مساعخدة . يظهرب

 10.الطالب قب  من استخخدامها ميكن اليت الرئيسية الكلمات من عخدد . توفريج

 وهي:      ، النشاط وظيفة   

  مالحظتها الكائن إىل الطالب وانتباه والفائخدة، الفضول، تثري. 0

   نفسه وعن مسائ  وتطوير النشط التعلم على الطالب وحتفيز تشجيع. 3

  الطالب لخدى التعلم صعوبات تشخيص. 2

 واملعارف واملهارات املواقف إلظهار للطالب الفرصة ويتيح املهام هيكلة.  4

 معينة. جوهر دراسة من 

 منهجي بشك  واإلجابة، األسئلة، طرح احلخديث، يف الطالب مهارات تثري. 5

  الصحيحة. اللغة قواعخد واستخخدام 

  التفكري على القخدرة وتطوير املناقشة، يف الطالب مشاركة تشجيع.  6
 النتائج. واستخالص

 وإثراء األفكار، أو اآلراء وتلقي عضو ك  على االنفتاح موقف بناء. 7
 قطيعي. يف االجتماعي التسامح تطوير وكذلك املفردات،

                                                            
10 Ibid., h. 77. 
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  استجابة     وبسرعة وبسرعة، عفوي بشك  التفكري على الطالب تعريف. 8

 11 فجأة. اليت تنشأ للمشاك 

 معرفة بعخد البعض. بعضها مع التعاطف على القخدرة وتوليخد الكالم يف املخداراة      
 :وهي. األسئلة طرح يف معينة معايري وهناك النشاط، هذا يف. نسأل النشاط

 واضح . بالتصار0

 امللهم . إجابات3

 التركيز . لخديه2

 ومتباينة مميز . بالتخدقيق4

 validatif مميز التعزيز أو .5 

 يف التفكري إلعادة فرصة املتعلمني . إعطاء6

 املعرفية القخدرات الطلب زيادة على . احلث7 

 12التفاع  عملية حتفيز .8 

 

  لمي الل دلاملمنطق  .ز

 الكلمات أن حقيقة إزاء التفكري ومنهجية منطقية عملية هو النشاط       
 13املعرفة. شك  يف النتيجة على للحصول جتريبيا مالحظة ميكن

                                                            
11 Ibid., h. 76. 

12 Imas Kurniasih Op. Cit., h. 44-47. 
13 Ibid., h. 52. 
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 مث  بأنشطة للقيام لخدعة هو. األسئلة على اإلجابة يف نشاط هو املنطق        
 مجع ميكن الطالب أن أم  على كثافة أكثر هي العملية أن جمرد اهنا. األولية املالحظة

 الطالبية واألنشطة وهكذا،. األسئلة هذه على للرد متاما يكفي فإنه ذلك من أكثر
 التايل: النحو على االستخدالل مرحلة يف

 أجوبة تقخدمي ميكن كان إذا أنه اإلشارة من متنوعة جمموعة قراءة .0
 على األسئلة

 تتطلب اليت األسئلة على للرد أساسا وذلك ميخدانية، مالحظات .3
 بيانات واقعية

 إثبات تتطلب اليت األسئلة على لإلجابة معملية جتارب إجراء .2
 إجابات تتطلب اليت األسئلة على لإلجابة مقابلة علمي مصادر

 14اخلرباء رأي  .4

 مهذبا، صادقة، دقيق، موقف يتطور املتوقع والكفاءات أعاله املنطق أنشطة من   
 من املعلومات مجع على  القخدرة وتنفيذ التواص  على والقخدرة اآللرين، آراء واحترام
 مخدى والتعلم التعلم من العادة هذه وتطوير   لتعلم الطرق من متنوعة جمموعة لالل
  15احلياة.

 

 لمي الدلل امل مساعد. ح

 يف حلقة هي واجلمعية ،(88: 3118) االنخدونيسي كبري لقاموس وفقا     
 والذكريات، األفكار بني العالقة أو عالقة وإنشاء السلع، من غريها أو شخص

                                                            
14 Ibid., h. 78. 
15 Imas Kurniasih Op. Cit., h. 51. 
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 تطبيق كما الزميلة تفسري العلمي، املنهج علمي هنج/  يف. احلسية األنشطة أو
 16خمتلفة. أو مشاهبة آلر مفهوم إىل مفهوم فهم( وتعميق تطوير)

 لالل من الطالب فهم وعمق اتساع زيادة من التعلم أنشطة تنفيذ يتم       
 فهم األنشطة، هذه مث  مع. متعارض أو مماث  التعلم للسياق السابق الفهم ربط

 السياق. على عادة اهتمامها تركز ال وأعمق، أوسع من الطالب

 منضبطة، الضمريي، صادق، موقف لتطوير هو املتوقع الكفاءات كما      
 ومهارات إجراءات تطبيق على والقخدرة اجلاد، والعم  القانون، وحيترمون
 17اخلتامية. يف واالستنباطي االستقرائي التفكري

 

 لمي الدلل امل نقل. ه

. ولطيا شفويا سواء لآللرين السابقة األنشطة نتائج نق  وسيلة التواص       
 التالية: الطرق يف ليكون النشاط ويهخدف

 الطالب بني قراءة .الصليب0 

  على للحصول النقاش جمموعات نتائج أو الشخصي الرأي عن .قراءة 3

 اآللرين. الطالب التغذيةالراجعة من

 LCD مث  اإلعالم، وسائ  بعض باستخخدام الصف وسط يف العرض.2

 العامة.  املناقشات تشبه حبيث

 جملة جخدار يف األعمال عرض .4

                                                            
16 Kosasih Op. Cit., h. 80. 
17 Imas Kurniasih Op. Cit., h. 52. 
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 18بلوق على العم  دمج.5

    هم: النشاط هذا من والغرض

 الطالب لإلبخداع تقخدير عربون كما. أ

 ومسؤولة واثقة الصادقة، املواقف تطوير. ب

 وضوحا أكثر التعلم جع . ج

 صادق، موقف تطوير هو النشاط هذا يف املتوقع تالكفاءا         

 عن معربا منهجي، بشك  التفكري على والقخدرة والتسامح، الضمريي،  
 واليمني. جيخدة لغة وتطوير وموجزة واضحة مهارات مع اآلراء

 

  لمي الدلل امل .فائض خ

 ولالقة طةينش تكون أن الطالب على جيبأ.      

 أكثر هو ما املناهج أحخدث يف السابقة الخدراسية املناهج مواد ولالفا             
 عن يغيب ال لكي املعلومات  بنشاط السعي على الطالب حىت. املشكلة ح  من

   املتعلم. املواد

 اجلوانب مجيع من يكون أن تقييم. ب

  يف أيضا ولكن قيمة ذات تكون قيمة يف فقط ليس الطالب جع  ميكن

  19وغريها.  واملواقف واملمارسات والخدين احلياء قيمة من علبة
                                                            

18 Kosasih Op. Cit., h. 80-81. 
19  http://umikhasanah49.blogspot.com/2014/05/bab-i-pendahuluan-1.html diakses pada 

pukul 13:54 pada tanggal 25  November 2014  

http://umikhasanah49.blogspot.com/2014/05/bab-i-pendahuluan-1.html%20diakses%20pada%20pukul%2013:54
http://umikhasanah49.blogspot.com/2014/05/bab-i-pendahuluan-1.html%20diakses%20pada%20pukul%2013:54
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 لمي الدلل امل عيوب. د

النقص يف عخدد املعلمني نادرًا ما وصف ألف يفترض العخديخد من املعلمني           
يف حني أننا نعرف أن  املواد مع هذا املنهج األلريأن املعلمني ال حتتاج إىل شرح 

 20.دراسة الرياضيات والفيزياء، إخل ال يكفي فقط القراءة فقط

 

 : حملة مهارة الكتابةالفصل الثاين
 مهارة الكتابة تلريف -أ

مصخدر )كتب(، فيقال : كتب كتابة. ومنعها اجلمع. -لغة-الكتابة
تشري  21حروفها بعضها إىل بعض.ومن هنا مّسي )اخلّط( كتابة جلمع 

الكتاية إىل أحخد اجلوانب اإلنتاجية يف اللغة، او أحخد فنون اإلرسال، حيث 
يشترك فن الكالم مع الكتابة يف هذه الناحية، بينما ميث  اإلستماع والقراءة 

الترتيب  ناحية االستقبالية من بني فنون اللغة. وتأيت الكنابة بعخد القراءة يف
اللغة حيث ترتب الفنون على النحو التايل : )استماع  الطبيعي لفنون

 وكالم وقراءة و كتابة(.
وقخد تباينت تعريفات الكتابة، ووردت هلا بعض التعريفات املبتسرة 
اليت قلصت مفهوم الكتابة إىل جمرد رسم احلروف باليخد )اخلط( او حتوي  
رموز اللغة الصوتية إىل رسم لطية مكتوبة أشكال مرئية )لط 

 22إمالء(.و
الكتابة وسيلة من وسائ  االتصال اللغوية بني األفراد, مثلها يف ذلك 

والكالم والقراءة. إهنا كما نعلم ضرورة اجتماعية لنق   مث  االستماع

                                                            
20 Ibid. 
21 141( ص 1991لبنان : دانفايسكو  -حممود معروف، لصائص العربية )بريوت    
22 111( ص 1111نور هادي، لتعليم املهارات اللغوية )ماالنق : مطبعة اجلامعة    
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األفكار. والوقوف على أفكار اآللرين, على امتخداد بعخدي الزمان 
ة الخدارسني على واملكان. ويتركز تعليم الكتابة يف العناية بثالثة أمور: "قخدر

هو على التعبري عما  قخدرت الكتابة الصحيحة إمالئيا, وإجادة اخلط, و
لخديهم من أفكار يف وضوح ودقة. أي ال بخد أن يكون الخدارس قادرا على 
رسم احلروف رمسيا صحيحا, وإال اضطربت الرموز, واستحالت قراءهتا. 

عليها أه  اللغة, وأن يكون قادرا على كتابة الكلمات بالطريقة اليت اتفق 
وإال تعذرت ترمجتها إىل مخدلوالهتا. وأن يكون قادرا على التيار 
الكلمات. ووضعها يف نظام لاص, وإال استحال فهم املعاين واألفكار 

 23اليت تشتم  عليها". 
 copyingويضيق مفهوم الكتابة يف بعض الربامج ليقتصر على النسخ 

. ويتسع يف بعضها اآللر حىت تشم  خمتلف spellingأو التهجئة  
العمليات العقلية الالزمة للتعبري عن النفس, إهنا حسب التصور األلري 
نشاط ذهين يعتمخد على االلتيار الواعي ملا يريخد الفرد التعبري عنه. والقخدرة 

 24على تنظيم اخلربات. وعرضها بشك  يتناسب مع غرض الكاتب. 
يف التصوير او التعبري الفكرة من الباسطة هي القخدرة  مهارات الكتابة

و أمّا تعريف مهارة  25.مث  كتابة الكلمات إىل الناحية التامة مث  اإلنشاء
 يف إحخدى مهارات املهمةالكتابة عنخد األستاذ توفيق سرياج يف كتابه هي 

حىت  مع األلر اإلّتصاِل اإلجابية وسيلة الكالمكان  إذا. تعليم اللغة العربية
هي الة املستخخدمة  و أما القراءة، يعرب الشعور واألفكار ان يستطيع

كفائة النفسية تحقيق عمالية ل، فالكتابة هي لتعريف الشئ يف السابق
                                                            

والعلوم والثقافة,  تربية, )إيسيسكو الرياط: منشورات املنظمة اإلسالمية للتعليم العربية لغري الناطقني هبا منهجه وأساليبهرشخدي أمحخد طعيمة,   23
191: ص(, 1991  

24
191(, ص 1999, )مصر: منشورات املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة, تعليم العربية الناطقني هبا مناهجه وأساليبهرشخدي امحخد طعيمة,     

25
يترجم من :   

Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung : PT Remaja 
Rosdakarya, 2011) hal. 151 
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ألن من كتابته كتابا كان ام النّص الفكري واملقالة  وختصيص اجملتَمِع
 26.الباسطة القارئ يستطيع ان يعرف جودة من العلوم يف ختصيص الفن

 
 تلميم الكتابة أهداف -ب

 ة الكتابةإن للكتابة أهخداف متعخددة. االمر الذي يؤثر يف طبيعية عملي
 :ذاهتا. ومن االهخداف هي

 كتابة احلروف العربية و إدراك العالقة بني شك  احلرف و صوته.  .1
 املنفصلة وحبروف متصلة مع متييز كتابة الكلمات العربية باحلروف .1

 وآلرها.  شك  احلرف يف أول الكلمة و وسطها 

 إتقان طريقة كتابة اللغة خبط واضح و سليم.  .3

 إتقان الكتابة باخلط النسخ أو الرقعة أيهما أسه  على الخدارس. .4

 إتقان الكتابة من اليمني إىل اليسار. .1

 معرفة عالمة الترقيم و دالالهتا و كيفية استخخدامها.  .1

معرفة مبادئ اإلمالء و إدراك ما يف اللغة الغربية من بعض  .1
االلتالفات بني النطق و الكتابة و العكس, و من لصائص ينبغي 
العناية هبا يف الكتابة كالتنوين مثال و التاء املفتوحة و املربوطة, و 

 اهلمزات ..... إخل.

ترمجة أفكاره كتابة يف مج  مستخخدما الترتيب العريب املناسب  .9
 للكلمات.

ة يف سياقها ترمجة أفكاره كتابة يف مج  مستخخدما الكلمات صحيح .9
من حيث تغيري شك  الكلمة و بنائها بتغيري املعىن ) اإلفراد و التثنية و 

 اجلمع, التذكري و التأنيث, إضافة الضمائر .... إخل(.

                                                            
26

ينرجم من :   

Taufik, Pembelajaran Bahasa Arab MI (Surabaya : PMN Surabaya, 2011) hal. 59 
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ترمجة أفكاره كتابة يف مج  مستخخدما الصيغ النحوية  .11
 املناسبة. 

 استخخدام األسلوب املناسب للموضوع أو الفكرة املعرب عنها. .11

يف لغة صحيحة سليمة واضحة سرعة الكتابة معربا عن نفسه  .11
 27معربة.

 

 الكتابة تدريس أنواع -ج
إن مهارة الكتابة وسيلة لالتصال بني اإلنسان وأليه اإلنسان بغض 
النظر عن بعخدي الزمان واملكان, وهذا التعبري نوعان : وظيفي وإبخداعي. 
فالتعبري الوظيفي حيقق اتصال الناس بعضهم ببعض لتنظيم حياهتم و قضاء 
 حاجاهتم, مث  كتابة الرسائ  و حماضر االجتماعات وم ء االستمارات و
كتابة املذكرات والنشرات والتقارير. والتعبري اإلبخداعي ينق  املشاعر 
واألحاسيس واخلواطر النفسية إىل اآللرين بأسلوب أديب مشوق ومثري, 

 28مث  كتابة الشعر والتراجم والتمثيليات واقصص. 

اجليخد  وتنقسم مهارة الكتابة إىل عخدة أنواع, منها اخلط العريب
ة اإلنشاء العريب الذي هو أهم األنواع يف اجملال واإلمالء الصحيح وكتاب

مهارة الكتابة. ولكن تأيت كفاءة اإلنشاء بعخد أن تنتهي كفاءة اخلط اجليخد 
وفهم قواعخد اإلمالء الصحيحة. إذن كتابة اإلنشاء حتتاج إىل فهم القواعخد 

 . النحوية و الصرفية لتكون مفهومة عنخد القارئ

 29ة فهي : أما توضيح أنواع مهارة الكتاب

 اخلط العريب .1

                                                            
27 , )إيسيسكو: منشورات املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة, طرائق تخدريس اللغة العربية لغري الناطقني هباحممود كام  الناقة, 

114(, ص 1113  
28 144 -143(. ص. 1991. 3, )مصر: الخدار املصرية اللبنانية. ط. تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيقحسن شحانه,   
29 341حسن شحانة, مرجع سابق. ص.   
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التعبري الكتايب, وطريق اإلفهام و  اخلط وسيلة مهمة من وسائ 
توص  املعاين واألفكار إىل الغري يف دقة ويسر, وفيه التزم مبا توضح 
عليه العلماء من أشكال هنخدسية حمخددة يف رسم احلروف, و يف سكها 
دال  الكلمات, و يف وضع النقط و رسم اهلمزة يف موضوعها, و 

يطة تزدان به اخلط العريب قب  ذلك لطوط هنخدسية بخديعة و بس
 املساجخد و األبنية اإلسالمية واألضرحة واملتاحف. 

اخلط العريب من أنواع مهارة الكتابة حيث كونه أساسا لوجود 
أشكال احلروف املفهومة عنخد القارئ. و إذا كانت كتابة احلروف 
قبيحة فال تستطيع القراء قراءة هذه الكتابة إال قليال بسبب أهنا غري 

 أن تفهم الكتابة. مفهومة كما جيب 
لذالك, فإن االهتمام بكتابة اخلط اجليخد مهم جخدا ب  جيب على 
ك  طالب ومعلم أن يتمكنوا من كتابة اخلط جيخدا لتعبري مضمون 

 الكتابة املفهومة. 
 اإلمالء  .1

اإلمالء هو نظام لغوي معني, و موضوعة الكلمات اليت جيب 
, واهلمزة بأنواعها وصلها, واحلروف اليت تزاد, واحلروف اليت حتذف

املختلفة, سواء أكانت مفردة أو على أحخد حروف اللني الثالثة و 
األلف اللينة, وهاء التأنيث و تاؤه, وعالمات الترقي و الكلمات 

 النوعية الواردة باملواد الخدراسية. 

جيانب االهتمام بكتابة اخلط العريب الصحيح فأهم منها فهم 
يف اإلمالء لصائص ملعرفة ه   اإلمالء بقواعخده الصحيحة, ألن

تستطيع الطالب تعبري الكتابة بقواعخد اإلمالء أو ال يستطيعون حىت 
 حيصصوا الكتابة دوما بأنفسهم. 
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حيسب كثري من املعلمني و املتعلمني أن درس اإلمالء من 
الخدروس احملخدودة الفاعلية, و أنه ينحصر يف حخدود رسم صحيحا, 

وز هذه الغاية بكثري. إذ مثة غايات أبعخد ليس غريه. بيخد أن األمر يتجا
و أوسع من وقف دروس اإلمالء على رسم الكلمة الصحيح, وإهنا 
هو إىل جانب هذا عون للتالميذ على إمنا لغتهم و إثرائها, ونضجهم 
العقلي, و تنمية قخدراهتم الثقافية, و مهاراهتم الفنية, وهو وسيلة من 

قادرا على كتابة الكلمات بالطريقة  الوسائ  الكفيلة اليت جتع  التلميذ
اليت اتفق عليها أه  اللغة, و أن يكون لخديه االستعخداد اللتيار 

صحيحة ذات دالالت حيسن السكون  املفردات ووضعها يف تراكيب
 30عليها. 

 و أما أهخداف مادة اإلمالء اآليت : 
تخدريب التالميذ على رسم احلروف و الكلمات رمسا صحيحا  -1

اتفق عليه أه  اللغة من أصول فنية حتكم ضبط  مطابقا ملا
 الكتابة. 

تذلي  الصعوبات اإلمالئية اليت حتتاج إىل مزيخد من العناية, كرسم  -1
الكلمات املهموزة, أو املختومة باأللف, أو الكلمات اليت 
تتضمن بعض حروفها أصوات قريبة من أصوات حروف ألرى, 

اإلمالئية, و اليت سنذكر أمهها يف و غريها من مشكالت الكتابة 
 . موضعه

اإلسهام الكبري يف تزويخد التالميذ باملعلومات على الالزمة لرفع  -3
مستوى حتصيلهم العلمي, و مضاعفة رصيخدهم الثقايف مبا تتضمنه 
القطع املختارة من ألوان اخلربة, و من فنون الثقافة و املعرفة. و 

                                                            
30 311حسن شحانة, مرجع سابق, ص   



33 
 

مما يساعخدهم على جتويخده, و تخدريب التالميذ على حتسني اخلط, 
التمكن من قراءة املفردات و التراكيب اللغوية, و فهم معانيها 

 فهما صحيحا. 
يتكف  درس اإلمالء بتربية العني عن طريق املالحظة, واحملاكاة  -4

من لالل اإلمالء املنقول, و تربية األذن بتعويخد التالميذ حسن 
ات املتقاربة لبعض االستماع, وجودة اإلنصات, ومتييز األصو

احلروف, و تربية اليخد بالتمرين لعضالهتا على إمساك القلم, و 
 ضبط األصابع, و تنظيم حركتها. 

أضف إىل ما سبق كثريا من األهخداف األلالقية, و اللغوية  -1
املتمثلة يف تعويخد التالميذ على النظام, و احلرص على توفري 

وق الفين عنخدهم. أما مظاهر اجلمال يف الكتابة, مما ينمي الذ
اجلانب اللغوي فيكف  مخد التالميذ حبصيلة من املفردات و 

 العبارات اليت تساعخدهم على التعبري اجليخد مشافهة و كتابة.
 اإلنشاء العريب )التعبري التحريري( .3

اهلخدف األساسي من تعليم اللغة وتعليمها هو الوصول إىل 
و لذلك كان التخدرج  القخدرة على التعبري الصحيح مشافهة و كتابة,

يف تعليم هذه الوحخدة اللغوية, من تخدريب املتعلمني على املخارج 
الصحيحة للحروف إىل التعبري عن األفكار واخلواطر, و ال ميكن 

 االستغناء عن التعبري الكتايب. 
 

 مهارة الكتابة أمهية -د
تأيت مهارة الكتابة يف املكان الرابع من حيث الترتيب التسلس  
لتعليم املهارات، وال ريب أن هذا الترتيب عقلي منطقي يتفق مع طبيعة 
اكتساب اللغة األم اليت تبخدأ باالستماع وتنتهي بالكتابة. ومن مث فقخد 
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 ألذت من هذا الترتيب أهّم الطرق احلخديثة لتعليم اللغات لغري الناطقني
هبا، إذن أن التعبري الكتايب )التحريري( أمش  وأوسع من مهارات 
االستماع والكالم والقراءة. لذا فإن اكتساب القخدرة على التعبري الكتايب 

يتحقق غالبا بنجاح إال إذا مّت اكتساب هذه املهارات الثالث قب  البخدء  ال
 يف اكتساب القخدرة على التعبري الكتايب.

  ي :و أمّهيتها فيما يل
 أهنا جزء أساسي للمواطنة. وشرط ضرورة احملوأمية املواطن. -1

عن  أللذ أهنا أداة رئيسية للطالب على التالف مستوياهتا, و -2
 املعلمني : فكرهم ولواطرهم.    

 أهنا وسيلة اتصال بني أفراد البشر باملؤلفات واخلطابات وغريمها.  -3

عيخد، و نق  املعرفة أهنا أداة االتصال احلاضر باملاضي, والقريب بالب -4
والثقافة إىل املستق  إذ أن التعام  بنمط واحخد من الكتابة طريق 
 لوص  لربات األجيال بعضها, واألمم بعضها، كما أن التالف

الكتابة يقطع جسور االتصال, وميحو حلقات التاريخ، ويقطع جذور 
 الثقافة و احلضارة.

 أهنا أداة حلفظ التراث ونقله. -5
ي  للوقائع واألحخداث والقضايا تنطق باحلق وتقول أهنا شهادة وتسج -6

 الصخدق.
 31أهنا وسيلة تنفيس الفرد عن نفسه, والتعبري عما جيول خباطره.  -7

 

  

      

                                                            
31 111(, ص, 1991حمفوظة للناشر, , )الرياض: حقوق الطبع , املهارات اللغوية ما هيتها و طرائق تخدريسهاأمحخد فؤاد حممود عليان  


