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الفصل الثاني

اإلطار النظري

المفهوم النظري.أ
اإلمالءتعليم.1

ما و أ1، و علم الرتبية.س الرتبية املراد بالتدريس هو تربية ، تعليمو ىف قام
ليحصل على العلم واملهارة و اخلري ىف طالبن فيه الهو النشاط الذي كاالتعليم

انتفاع املصادر للتعلم. والتعليم عملية تورط املدرس والطالب فموقع املدرس هنا 
2مرافق.

اإلمالء مصدر من الفعل أمليت أو أمالت، ويعىن التلقني والنفل، تلقى إىل 
ى غريك فيقال عنك. وىف ضوء ذلك ظهرت كتب األمايل، ككتاب األمال ألىب عل

القاىل، والبن الشجرى كتاب على غراره. ونعىن باإلمالء اليوم، الكتابة والبعد عن 
3اخلطأ ىف الرسم.

اإلمالء لغة هو اإلمهال والتأخري، وإطالة الوقت والعمر حىت يتسع الزمن 
للتمتع بالشيئ احملبوب. واصطالحا هو تصوير اللفظ حبروف هجائه بأن يطابق 

احلروف، وتراعى ىف ذالك القواعد اخلاصة الىت استمدت املكتوب املنطوق ىف ذوات
من الرسم العثماىن للمصحف، ومن علمي النحو والصرف ضبطا وصحة وإعالال 

.143ص. )بريوت : دار العلوم(، قاموس التربيةحممد علي احلواىل ، 1
2M. Khalilullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo)hlm.18.
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ما القرآن، قال  وإبداال وتأصيال. مث إن اإلمالل واإلمالء شيئ واحد. لغتان جاء 
ِلى َعَلْيِه ُبْكَرًة وََّأِصْيًال}. وكذالك تعاىل: {فـَْلُيْمِلْل َولِيُُّه بِالَعْدِل} وقوله: {َفِهَي متُْ 

ينبغى على اململى أن يأخذ من معىن اإلمالء التمهل والتأىن ىف إلقائه الكلم على 
4من ميلى عليه.

اإلمالء فرع من فروع دروس اللغة العربية، أو وحدة من وحدات هذه 
عملي له، من حيث اشتماله على تنفيذالدروس، متمم ىف جوهره لدرس القواعد و 

أهداف قواعدية، بدء من احلروف وانتهاء برتكيب اجلمل والفقرات، فالتفرقة بني 
التاء والطاء، والسني والصاد، والذال والظاء، والكاف والقاف، تدخل ىف باب 
صحة النطق وسالمته عن اخلطأ، واستتباعا صحة الكتابة وسالمتها من اخلخطأ  

التفرقة بني: درس ه يطبق على الكلمات ليحسن الطالباتنفسكذلك، واملثال 
وضرس، من خالل التمييز بني خمارج احلروف ىف الكلمة الواحدة. وهكذا تدرجا 

5حىت اجلمل فالنصوص، منتقال من اإلمالء احملّضر والذائي إىل اإلمالء احلر.

أهمية اإلمالء)أ
ا تعتمد عليه، كما أن مثنة و تأتى أمهية اإلمالء على أن فروع العربية كله

عالقة عضوية وثيقة بينه وبني مواد املعرفة األخرى، إن ىف اجلامعة وإن ىف خارجها، 
فاإلمالء وسيلة أساسية للتعبري الكاتيب من حيث صحته وسالمته من األخطاء، 

٧، ص.١ج.المراجع السابق، ،اإلمالءرضوان، 4
١٥٩ص. ه) 1319م/ 1998،( المكتبة العصریة، تدريسهاوطرقالعربيةاللغةيوسف الصميلي،5
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وهو خيدم الدروس العامة األخرى، وعليه تقوم مهنة الناشئ ىف مستقبل حياته ىف 
غلب، صحفيا كان أو كاتبا أو موظفا ... إخل.األعم األ

يضاف إىل ذلك أن إتقان هذه املهارة يساعد الناشئ على فهم املكتوب، 
إذ قد تتغري احلقيقة العلمية أو التارخيية أو غري ذلك نتيجة اخلطأ يف رسم الكتايب، 

دة، وما قصة املستشرق الفرنسي الذى قرأ ((وقد حدث ذلك ىف يوم وليلة)) عنا يعي
إذا أنه قرأها ((ىف بوم ولبلة)) حبذف نقطة ىف كل من الكلمتني وهي ((وقد حدث 

ذلك ىف يوم وليلة)) مما جعل املعىن يلتبس عليه ويقف حائرا أمامه.
وعدم القدرة على كتابة الكليمة صحيحة حبيث تعرب عن املعىن املطلوب 

نه يعطى إنطباعا سيئا عن يعد نقصا كبريا ىف عملية الكتابة ويشوه املكتوب، كما أ
الكاتب.

ا عنصر  ومن هنا كانت الكتابة الصحيحة عملية مهمة ىف التعليم أل
أساسي من عناصر الثقافة وضرورة إجتماعية لنقل األفكار والتعبري عنها، والوقوف 

ا فتنمو اخلربات، وتتوسع اآلفاق.  على أفكار األخرين واإلملام 

تدريسهاأنواع اإلمالء وأساليب )ب
ا أن االمالء  وقد اتفق الرتبويون ىف تعلم اللغة العربية لغري النلطقني 

ينقسم اىل قسمني ومها :
يتنفيذ)1
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على الكتابة الصحيحة، حيث يبدأ الغرض من التنفيذي تدريب الطالبات
تدريس هذا النوع من الصف األول اإلبتدائي، ويسري جنبا إىل جنب مع 

حصص اهلجاء والقرائة.

قاعدي)2
على فهم القواعد اإلمالء بأنواعها الغرض من القاعدي تدريب الطالبات

وقواعدها املختلفة.
، أو تقرره مه وفقا للمنهج الذي يسلكه املدرسةوهذا النوع ميكن تقسي

اجلهة املشرفة املقررات الدراسية إىل أنواع التالية:
اإلمالء المنقول)أ(

له من موضع أي نسخ القطعة نقال": حوّ –ينقل –املنقول من "نقل 
سبورة. ويقصد به أن ىف دفاترهم أو بنقلها من بطاقات توزع عليهم أو من ال

قطعة اإلمالء املناسبة من كتاب أو سبورة أو بطاقة بعد ينقل الطالبات
ا هجاء شفويا إىل بطاقته أو  جى بعض كلما ا، وفهمها فهما واعيا، و قراء

عّد لذلك، وهذا النوع من اإلمالء يالئم تالميذ دفرته أو مفكرته، أو لوح م
الصفوف الدنيا، وقد ميتّد إىل فصل الرابع، وميتاز باأليت:

، وينمى فيهم الرغبة ىف إجادة الكتابة، وحتسني يشد انتباه الطالبات)1
اخلط واإلرتقاء باملستوى األدائى.
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معىن يعد وسيلة من وسائل الكسب اللغوي واملعريف، وذلك مبناقشة )2
القطعة، وترديد النظر فيها، ونقلها إىل الكراسات أو البطاقات.

يساعد على انطباع صور الكلمات ىف الذهن، ويثبتها ىف الذاكرة.)3
لى يساعد على النمو الذهن، وإثارة احلذر من الوقوع ىف اخلطأ، ويعّود ع)4

قوة املالحظة، وحسن احملاكاة.
وأساليب تدريسها هي:

وضوع مكتوبا على لوحة، حيدد املهارة املطلوب امليعرض املدرسة1
التدريب عليها بلون مغاير أو بوضع خط حتتها.

وتناقش ىف معناها.اجلملة من الطالباتتقرأ 2
الكلمات الىت يريد معاجلة املهارة من خالهلا وحيللها يناقش املدرسة3

التالميذ صوتيا وكتابيا.
ط ، يتتبعون النقاملدرسةيكتب الطالبات اجلولة كلمة وحياكون بذلك 4

.وينسخون النموذج مبحاكات املدرسة
اإلمالء المنظور)ب(

نظرا" إىل: أبصره وتأمله بعينه، ىف: –ينظر –املنظور من "نظر 
ا وفهمها، عناه أن تعرض القطعة على الطالباتتدبّره وفّكره، م لقراء

ا، مث حتجب عنهم، ومتلي عنهم ومتلي عليهم بع د ذلك.وهجاء بعض كلما
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اإلمالء املظور وهو املرحلة الثانية من اإلمالء ويتبع ىف مرحلة 
اإلمالء املنظور منظور حيث يدمي الطالبات النظر فيه، وحيث 6األولية.

يقرؤون الطالبات املوضوع قبل إمالءه، ويهدف إىل انطباع الكلمة رمسا 
بتها. وصورة سليمة وصحيحة قبل أن يسرع اخلطأ إىل الطالبات عند كتا

ا،  وذلك أن تعرض القطعة مكتوبة على الطالبات، مث يقومون بقراء
جاء بعض ما هو  ويناقشهم املدرسة يف معناها حىت يفهموها ويقومون 

صعب، أو غريب عليهم يف الكتابة.
ر إىل كلمات القطعة يدفع الطالباتومما ال شك فيه أن إدامة النظ

إىل التوقف عند الكلمات الصعبة أو الغريبة، وإىل حماولة تأكيد رمسها إثر 
فقرة يف تأن وصوت واضح. وأما مزاياها:

يؤها.نه خطوة تقدميية يف معناه الطالباتأ1 الصععوبات اإلمالئية و
على دقة املالحظة وجودة اإلنتباه والرباعة يف أن أنه حيمل الطالبات2

الكتابة الصحيحة للكلمة الصعبة أو اجلديدة.خيرتن يف ذهنه الصور
أن فيه شحذا للذكارة، وتدريبا على إعمال الفكر للربط بني النطق 3

والرسم اإلمالئي.  
وأما إلقاء القطعة باإلمالء املنظور بشرط أن يكون الطلبة مستطعني 

بدأ هذا النوع املدرسةعلى تدريب الكايف من اإلمالء املنقول، ألنه إذا كان 
من اإلمالء بغري نظر قدرة الطلبة على اإلمالء املنقول فيصعب على الطلبة 

94، ص:1م) ط. 2000-ه1421(مكتبة الخبتي الثقافیة، طرق تدریس من منظور تربوي حدیث،حسین راضى عبد الرحمن، 6
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أن يبدأ باإلمالء –بالنسبة للطلبة –هذا النوع من اإلمالء، فمن السهل 
املنقول قبل املنظور. 

وأساليب تدريسها:
قرأها بصوت مسموع، يناقش يعرض املعلم العبارات أو اجلمل، ي1

يف املعىن اإلمجايل هلا، يكتب الكلمات املشتملة على املهارة الطالبات
بلون مغاير.

للكلمات ويناقشها بتوضيح املهارة وبالتحليل يوجه أنظار الطالبات2
الصويت والكتايب.

على كتابة الكلمات منفردة.يدرب الطالبات3
اللوحة وميلي العبارة، مث يصوب األخطاء.خيفي املدرسة4

ستماعي(ج) اإلمالء اال

مسعا ومساعا ومساعة ومساعية" : –يسمع –اإلستماعي من "مسع 
املدرسةإىل القطعة يقرؤها ة األذن، معناه أن يستمع الطالباتأدركه حباس

ة ملا فيها من الكلمات  جى كلمات مشا وبعد مناقشتهم يف معناه، و
ض عالصعبة ومتلي عليهم.هذا اإلمالء يعتمد على اإلستماع، والتهجي ب

يقف على يستطيع أنالكلمات فقط دون قراءة الطالبات للقطعة، واملدرسة
من قرات ومهارات إمالئية وهو يأكد له مدى الطالباتمدى ما وصل عليه 

.اع صور الكلمات يف أذهان الطالباتانطب
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ختباري(د) اإلمالء اال

وهو أخر مرحلة من مراحل التدريب اإلمالئي، وبه يستطيع املعلم 
من دروس اإلمالء. ومسي مدى اإلفادة اليت حققها الطالباتأن يقف على

م القواعد الطالباتهذا النوع إختباريا ألنه اخترب ملدى حتضري  واستيعا
اإلمالئية.

وقياس قدرته ومدى تقدمه، الطالباتوالغرض منه تقدير مستوى 
اعدة له يف وهلذا متلي عليه القطعة بعد استماعه إليها وفهمها دون مسس

يف مجيع الفرق لتحقيق لنوع من اإلمالء يتبع مع الطالباتاهلجاء، وهذا ا
الغرض الذي ذكرناه، ولكن ينبغي أن يكون على فرتات مفعولة حيت تتسع 

كما املدرسةالفرص للتدريب والتعليم. ولذلك اإلمالء اإلختباري يؤديه 
لمة من كلمات يؤدي اإلمالء اإلستماعي غري أنه ال يتعرض لتهجي ك

املوضوع.

ومن الواضح لنا أن الغرض من هذا اإلمالء ليس حماسبة الطلبة 
على صعوبات اليت املدرسةوإحصاء أخطائهم بل اهلدف منه لكي يعرف 

تقابلهم ويقدم املساعدة الالزمة حىت يتمكنوا من الكتابة الصحيحة.

البحث جدير باملعرفة أن اإلمالء الذى ركز الباحث ىف كتابة هذا
هو اإلمالء املنظور وقد جذر انتباه الباحث ىف حبث اإلمالء املنظور ألنه 
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مفيد لرتقية مهارة الكتابة لدى الطالبات املدرسةة املتوسطة احلكومية دينية 
فوتري بكنبارو.

اإلمالءعليماألهداف العامة من ت)ت

املستوى رفع من إلمالء حتقيق ما يهدف إليه املدرسةالغرض من قطعة ا
. ولذلك إذا أحسن اختيار قطعة اإلمالء حتقق الغرض. من األدائى عند الطالبات

البديهي أن حيدد اإلنسان عند شروعه يف العمل األهداف الالزمة اليت تساعده 
على الوصول ألفضل الطرق، وأجنح الوسائل الكفيلة بتحقيق العمل وإجنائه يف 

اآليت:يسر وسهولة. ومن أهداف مادة اإلمالء 

على رسم احلروف والكلمات رمسا صحيحا مطابقا ملا تدريب الطالبات1
اتفق عليه أهل اللغة من أصول فنية حتكم ضبط الكتابة. 

تذليل الصعوبة اإلمالئية اليت حتتاج على مزيد من العناية، كرسم الكلمات 2
املهموزة، أو املختومة باأللف، أو الكلمت اليت تضمن بعض حروفها 

وغريها من مشكالت الكتابة ‘ قريبة من أصوات حروف أخرىأصواتا
اإلمالئية، واليت سنذكر أمهها يف موضعه.

باملعلومات الالزمة لرفع مستوى اإلسهام الكبري يف تزويد الطالبات3
حتصيلهم العلمي، ومضاعة رصيدهم الثقايف مبا تضمنه القطع املختارة من 

رفة.ألوان اخلربة، ومن فنون الثقافة واملع
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على حتسني اخلط، مما يساعدهم على جتويده، والتمكن تدريب الطالبات4
من قراءة املفردات والرتاكيب اللغوية، وفهم معانيها فهما صحيحا.

يتكفل درس اإلمالء برتبية العني عن طريق املالحظة، واحملاكاة من خالل 5
وجودة اإلمالء املنقول، وتربية األذن بتعويد التالميذ حسن اإلستماع،

اإلنصات.
ا على 6 ومتييز األصوات املتقربة لبعض احلروف، وتربية ايد بتمرين لعضال

إمساك القلم، وضبط األصابع، وتنظيم حركتها.

لغوية املتمثلة يف أضيف إىل ما سبق كثريا من األهداف األخالقية، وال
ة، مما على النظام، واحلرص على توفري مظاهر اجلمل يف الكتابتعويد الطالبات

ينمى الذوق الفين عندهم. أما اجلانب اللغوي فيكفل مدى التالميذ حبصيلة من 
املفردات والعبارة اليت تساعدهم على التعبري اجليد مشافهة وكتابة. وباختصار ميكن 

7حصر األهداف السابقة يف النواحي الرتبوية والفنية واللغوية.

الطريقة المباشرة.2
مدخل الطريقة:)1

ا طريقة فعل قال حمب  شاه أن الطريقة لغة الطرق. واصطالحا أ
8الشيئ أو العمل باستخدام الواقع واملفهوم املنظم.

١٥ص المراجع السابق،،اإلمالءرضوان،7
8Ulin Nuha,Metodologi  super efektif pembelajaran bahasa arab.(Jogjakarta:DIVA press.2012)
hlm.159.
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يف هرماوان أن الطريقة هي اخلطوات العامة عن نظريات جوقال أ
وقال وينا ساجنايا أن الطريقة هي طريقة فعل الشيئ 9ىف املدخل املعني.

)a way in achieving something(.(ذو الكفل)10

من التعريفات الىت قدمها الباحث بعد اخلرباء فاستخلص و 
أن الطريقة هي جمموعة الطرق أو اخلطوات ىف تنفيذ الشيئ أو الباحث

العمل بالبناء على النظريات املوجودة لنيل األهداف املقررة.
يقصد بطرائق تدريس اللغات، مبا فيها اللغة العربية: تدريس 

اليت غالبا ما تصنف يف أربع مهارات، هي: فهم املسموع مهارات اللغة،
واحلديث والقراءة والكتابة. ألن التمكن من هذه املهارات يؤدى إىل حتقق 

الكفاية اللغوية، الذي هو هدف الرئيس من تعلم اللغة.

وليس املقصود بطرائق التدريس أساليب تدريس املقررات امنهج 
القواعد مثال أو اإلمالء أو عليمتمنفصال بعضها عن بعض. كطريقة 

اخلط أو األدب أو االتاريخ أو غري ذلك. فهذه املقررات، إن وجدت يف 
منهج من مناهج تعليم اللغة، فإمنا تقدم للمتعلمني بوصفها حمتويات، 

11ختدم مهارات اللغة، وتقود إىل حتقيق اهلدف الرئيس.

غري . وهدف 2. هدف مباشر 1لطريقة االمالء هدفان :
، هدف مباشر استطاع كتابة حروف اهلجائية ىف سورة وحدة 12مباشر

9Acep Hermawan, op.cit., hlm.168.
10Zulkifli, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab(Pekanbaru:Zanafa Publishing.2011) hlm.5.

، (جامعة اإلميام حممد بن سعود اإلسالمية، طرائق تدريس اللغة العربية لناطقين بلغات أخرىعبد العزيز بن إبراهيم العصيلي، 19
۱۷)، ص ۲۰۰۲

12 Ahmad Muradi, Pembelajaran Menulis Bahasa Arab Dalam Prespektif Komunikasi, (Penerbit
Kencana, Jakarta : 2015) hal 124
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) اهلدف 1وكلمة ومجلة دقيقة وسريعة. وأما اهلدف غري املباشر فهو 
اللغوى هو تزويد الطالبات مبهارة الفكرة السريعة و معريفة املعىن و 

) اهلدف العضوى 2خصائص احلرف و الرتكيب وأسالب اللغة اجلديدة 
) اهلدف اخللقى هو تعويد 3اجلسم و جتليخ اإلستيمع والبصر هو تقوية

الطالبات بالصفة املنظمة واحملللة واملدّقق وله إجابة سريعة إىل الدعوة 
وتعويدهم بالصرب ويكونون مستمعني خملسني عندما ميلى املدرسة.

وىف تعريف اإلمالء وهدفه يستطيع أن يستخدم يف تعليم الكتابة 
طالبات يوجهون إىل مهارة االمالء وكتابة احلرف اهلجائية ملبتدئني أي ال

ختتلف طرئق تعليم االمالء 13ىف الصورة الوحد والكلمة واجلملة.
باختالف انواعه، وفيما يلى فكرة موجزة عن اخلطوات الىت ميكن 

للمدرس أن يتبعها ىف كل نوع من االنواع الىت أشرنا اليها سابقا.

ا الطالب لغتهم الوطنية، وأيضا أن هذه الطريقة هى الىت يتعلم 
اللغة الثانية بدون صعوبات كثرية عندما ينتقلون إىل بيئة هذه اللغة 
الثانية، وتعتمد هذه الطريقة على ربط كلمات اللغة املتعلمة ومجلها 
وتراكيبها باألسياء واألحداث من دون أن يستخدم املدرس أو الطالب 

لغتهم الوطنية.

125نفس المرجع، ص 13
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باشرة تبداء بتعليم املفردات أوال من خالل سلسلة من والطريقة امل
اجلمل تدور حول أنشطة احلياة اليومية مثل االستيقاظ، وتناول الطعام، 

وىف تنفيذ هذه الطريقة 14والذهاب إىل السوق، وزيارة الطبيب......إخل،
للمدخل الشفهى الصوتى جعلت تعلم اللغة يبدأ بدراسة اجلهاز الصويت، 

ذه الطريقة تعلم ومعرفة ال طريقة السليمة إلخراج األصوات، مث التدرب 
اللغة األجنبية بلغة املدرسة. على نطق أصوات احلروف مث كتابة أشكاهلا، 
وىف هذه املرحلة مسحت الطريقة املباشرة باستخدام اللغة الدارجة بشرط 
أن تبقى اللغة املتعلمة هى السائدة ىف حجرة الدراسة، وهذا يعين أن 
الطريقة املباشرة تبدأ بالشكل الشفوى للغة وتؤخر الشكل الكتايب حىت 
يألف الطالب رموز األصوات، من هنا أصبحت الطريقة املباشرة ترى 
ضرورة البدء بفرتة افتتاحية يدرس الطالب خالهلا النظام  الصويت اجلديد 

رين حبيث خيرجون منها وقد استوعبوا تقريبا التنغيم الصويت وأصحبوا قاد
على تنمية النطق الصحيح دون التأثر مبا بني اللغتني ( األجنبية والوطنية 

األم)، من تشابه ىف ضبط اهلجاء.
معىن هذا أن الطريقة املباشرة تؤكد عدم استخدام اللغة األم ىف 
ا  حجرة الدراسة، وتقوم على أساس من أن الفرد يستطيع أن يتعلم 

على التمثيل الصامت والرتديد واألسئلة الطفل لغته، وهذه الطريقة تعتمد
واإلجلبات املتبادلة كوسيلة لفهم اللغة وتقليدها مع تنمية الثورة اللغوية 

73ص المراجع السابقمحمد كامل الناقة وأصحابھ،14
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من خالل الكلمات واجلمل والرتاكيب املتصلة باألشياء واملواقف الىت 
يعيشها الطالب وتنطلق من ذلك أىل املواقف العامة ىف احلياة واحلاجات 

ها. وغالبا ما يأخذ الدراس ىف هذه الطريقة شكال الطالب للتعامل مع
يدور حول مواكف وصور من احلياة ىف الوطن األصلي للغة املعتلمة.

وتعليم الكتابة ىف هذه الطريقة يتم أوال عن طريق النقل والرسم 
للحروف والكلمات، مث عن طريق مطالبة الدارسني بعمل ملخصات 

ناقشوها، مث يطلب منهم بعد ذلك الكتابة لبعض املواد الىت قرؤها أو الىت 
اإلنشائية أو التعبريية الىت البد أن تدور أوال حول خربات القراءة مث حول 

15اخلربات املألوفة حوهلم وهكذا بالتدريج حنو الكتابة االبتكارية.

المزايا الطريقة المباشرة)2
:16ينسب إىل هذه الطريقة جمموعة من املزايا من أمهها

 املوقف احلية لتقدمي املدة اللغوية اجلديدة بقصد استخدام
متكني الطالب من فهم العناصر اللغوية املستهدفة من 

املفردات والرتكيب.
 كان الطريقة الريادة ىف استخدام النصوص السردية والنصوص

احلوارية لتدريس مهارة اللغة األربع.

75نفس المرجع ،  ص 15
37عمر الصدیق، المراجع السابق، ص 16
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ىل تعزيز ال متيل الطريقة إىل استعمال الرتمجة أبدأ مما يؤدي إ
عملية تعليم اللغة وعدم الوقوع ىف اآلثار السالبة الستخدام 

الرتمجة.
 ولتفادي استعمال الرتمجة، تشجع الطريقة على االجتهاد ىف

تقدمي الدرس بأساليب تدريسية متنوعة تساعد الطالب على 
فهم عناصر املادة اللغوية اجلديدة.

 استخدام ينسب إىل هذة الطريقة الفضل ىف الدعوة إىل
الوسائل التعليمية بكثافة ىف تدريس اللغة اهلدف. كما يعود  
إليها الفضل ىف إدخال أساليب حديثة ىف جمال تعليم اللغات 

مثل :
احلوار التعليمي.)1
تدريبات احملاكاة.)2
اإلمالء)3
استنباط القاعدة اللغوية املعاجللة من النص اللغوي.)4

المفهوم اإلجرائي)ث

وينفذ الباحث إجراء هذا البحث باخلطوات املناسبة بتنفيذ تعليم  اإلمالء 
املنظور اليت يستخدمها املدرسة ىف الصف الثاين "أ" والثاين "ب" فىاملدرسة املتوسطة 
اإلسالمية مبعهد دينية فوتري بكنبارو ويقصد به مناقشة نص من النصوص القصرية 
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تدريبهن على قراءته، مث تركه جانبا وإمالئه مع الطالبات والتأكد من فهمهن له، و 
:17على الطالبات، ومير تدريس اإلمالء املنظور من خالل اخلطوات التالية 

يبداء املدرسة الدرس مبقدمة اليت تثري على دافعية الطالبات لدراسة اللغة العربية.)1
قراءة املدرسة النموذجية للنص ىف تعليم اإلمالء املنظور.)2
ت قراء النص واحدا بواحد.لكل الطالبا)3
معاجلة املشكالت اإلمالئية الىت يتضمنها النص بتوضيع معان بعض املفردات.)4
استنتاج بعض القواعد اإلمالئية ملفهم الرتكيب واجلمل.)5
يئة الطالبات لكتابته.)6 حجب النص و
ميلئ املدرسة النص بسرعة مناسبة لكي يكتبه الطالبات.)7
ما فات، وتعديل األخطاء ىف كتابة الطالبات.قراءة ثانية للنص لتدارك )8
عرض النص، مث يصحح الطالبات دفاتر هم حتت إشراف املدرسة.)9
رصد أخطاء الطالبات، ومعاجلتها على السبورة.)10

ج. الدراسات السابقة

الدراسة السابقة هي حبث مستخدم كاملقارنة البتعاد التقليد عن كتابة علمية 
حتت البحثولتأكيد البحث الذى قام به الباحث. وأما الدراسة السابقة فهي 

"استخدام طريقة اإلمالء لرتقية مهارة كتابة اللغة العربية (دراسة شبه جتريبية املوضوع
يف الكتابة الطالبوارتفع درجة بيمالنج).2حممدية املتوسطة احلكوميةاملدرسةيف 

121-120ص املراجع السابق، عمر الصديق عبد اهللا، 17
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استخدام طريقة ولذلك أن %. فالبحث تقّدمه ذو الفهم حسين ناجه.10،63
18فعال.طالباإلمالء لرتقية مهارة الكتابة لدى 

استخدام طريقة اإلمالء لرتقية مهارة كتابة اللغة العربية (دراسة شبه جتريبية يف املدرسة املتوسطة احلكومية ،حسين ناجهذو الفهم 18
بيمالنج)2حممدية 


