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الفصل الثاني

اإلطار النظري

مفهوم طريقة التدريس.أ

الطريقة هي الكيفية أو األسلوب الذى خيتاره املدرس ليساعد التالميذ على حتقيق 

األهداف التعليمية السلوكية، و هي جمموعة من اإلجراءت و املمارسات و األنشطة العلمية الىت 

ا املعلم داخل الفصل بتدريس درس معني  يهدف أىل توصيل معلومات و حقائق ومفاهيم يقوم 

. 1أن الطريقة هى الوسيلة الصحيحة ىف تعليم املادةىف كتاب رميوليسللتالميذ. وقال أمحد تفسري

و أما أهداف الطريقة ىف التعليم فهى:

تعلمني اخلربات الرتبوية املخطط هلاإكتساب امل.1

العمل اجلماعى أو العمل ىف تنمية قدرة املتعلمني على التفكري العلمى على .2

جمموعات صغرية

بتكار أو اإلبداع.التنمية قدرة املتعلمني على ا.3

مواجهة املشكالت الناجحة عن الزيادة الكربى ىف إعداد املتعلمني.4

يدويةالطريقة السمعية الشفوية .ب

ال اخلارجي للمتعلّ  م من أجل الطريقة هى جمموعة األساليب الىت يتم بواسطتها تنظيم ا

1Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), hlm. 183
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, و نة. فهذه الطريقة على أسس التهجى السليم, و هى رؤية الكلمةحتقيق أهداف تربوية معيّ 

ستماع إليها , واملرانة اليدوية على كتابتها, فرؤية الكلمة وسيلته العني, ومالحظته حروفتها مرتبة, اال

م بني دروس القراءة املعلّ ورسم صورة صحيحة هلا يف الذهن لتذكرها حني يراد كتابتها. لذلك يربط

ودروس اإلمالء فيكتب التلميذ يف كراسة اإلمالء بعض قطع املطالعة حىت يتعود اإلنتباه إىل 

ا يف الذهن. الكلمات ومالحظة حروفها واخرتان صور

م من رؤية الكلمة يف عرض الكلمات اجلديدة أو الصعبة أو الىت يشيع فيها ويستفيد املعلّ 

ستماع إىل الكلمة فوسيلته اليتها واإلحتفاظ ىف الذهن. أما ارؤ السبورة حىت يتمّ باستخدام اخلطأ 

األذن, والتدريب على مساع أصوات الكلمة و متيزها , وإدراك الفروق الدفيقة بني احلروف املتقاربة 

ىف خمارجها وبني حروفها مرتبة عن طريق التهجى الشفوى لبعض الكلمات قبل كتابتها. وأخريا يأتى

وى ووسيلته اليد. واإلكثار من التدريب على الكتابة حىت تعتاد يد التلميذ طائفة من املران اليد

2احلركات  العضلية اخلاّصة مما يفيد ىف سرعة الكتابة

و أما  املزايا لطريقة السمعية الشفوية اليدوية  سواء كانت بطريقة السمعية الشفوية, و 

ألف حممود رشدى و آخرون ١٩٨٣. و ىف 3١٩٨٢يقال هكذا بعد أن نقد خوىل هذه الطريقة 

طريقة السمعية الشفوية اليدوية. ولكن زاد باليدوية اى الكتابة باليد بعد ان مسع و كلم. 

٢٩٨,ص.) م١٩٨۳، دار املعرفة(،طرق تدريس اللغة العربية والرتبية الدينية، حممود رشدى خاطر وآخرون2
3 Acep Hermawan,Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung,PT Rosda

Karya,2012) ,hal.187.
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ريقة السمعية الشفوية اليدويةخطوات ط.أ

يقدم املعلم مقدمة الدرس و أهدافها وفوائدها..1

ميذات عن معاين الكلماتللتتفكر التبسرعة املعقولةيقرأ املعلم النص .2

قطعة من املوضوع املختارة بعد يقرأ املعلم النص قطعة .3

. باجلماعىتكرر التلميذات  النص ما قرأه املعلم من النص.4

.بالفرقىالتلميذات  النص ما قرأه املعلم من النصتكرر .5

.بالفردىتكرر التلميذات  النص ما قرأه املعلم من النص.6

(املرانة باليدوية)نهالنص أو ما يستمعلميذاتكتب التت.7

دف املراجعة ومساعدة التالميذ على االصالح كتابتهم.8 يقرأ املعلم النص مرة أخرى 

التلميذات  و تفتيش كتابتهن باسرتاتيجية املقررةجيمع املعلم كراسات  .9

الكتابةفهوم مج. 

لكتابة هي إعادة ترميز اللغة املنطوقة يف شكل خطي على الورق , من خالل أشكال ا

حبيث يعد كل شكل ,يف وقت ماترتبط ببعضها , وفق نظام معروف أصطلح عليه أصحاب اللغة

يدل عليه , وذلك بغرض نقل أفكار الكاتب وآرائه , من هذه األشكال مقابال لصوت لغوي 

. ومشاعره واحتياجاته إىل اآلخرين , وبوصفهم الطرف اآلخر لعملية االتصال

مهارة الكتابة إحدى مهارات اللغة الكلية: اإلستماع والكالم والقراءة, و تعد هذه املهارة 

الكتابة إخرتاع بشري ظهر ىف عصور حديثة نسبيا إذا قورنت مبهاراتى اإلستماع والكالم. ألنّ 
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، و ال شك أن هناك الحقه, و شكل إخرتاع الكتابة مرحلة جديدة يف تقّدم احلضارة اإلنسانية

لغات كثرية انتشرت مث اندثرت قبل أن يتوصل العقل البشري أىل طريقة تسجيل رموزها على أوراق 

قة أن تتابع  ما حدث ىف املاضى ربدي أو األحجار أو الورق، لكى تستطيع األجيال الالحال

لقد أدت الكلمة املكتوبة دورا أساسيا ىف حفظ الرتاث البشري كما سهلت الطباعة تبادل .السحيق

األفكار و اآلراء بني الناس ىف أحناء العامل كافة متخطية حواجز الزمان واملكان.

الكتايب جيمع بني الكتابة وهلذه املهارة عالقات قوية و طيدة مبهارات اللغة األخرى, فالرمز

و بني القراءة كما تشرتك الكتابة يف صفة اإلنتاجية  مع مهارة الكالم, إذ من خالهلا يستطيع املتعّلم 

.4التعبري عن مشاعره و أفكاره وآرائه

والكتابة عملية ضرورية للحياة العصرية  سواء بالنسبة للفرد أم بالنسبة للمجتمع، و من مث 

باعتبارها عنصرا أساسيا  من عناصر الثقافة.  و تعترب الكتابة الصحيحة عملية مهمة ىف تعليم اللغة 

سن و األثار، يروي حممد رجب فيما يتعلق بأمهية الكتابة قوله " بالكتابة مجع القرآن و حفضت األل

و أكدت العهود و أثبتت احلقوق و سبقت التواريح و بقيت الصكوك وأمن الناس النسيان و أنزل 

ىف ذلك أطول آية ىف القرآن.   

أهمية الكتابةأ). 

ن يقف أميكن للتلميذ أن يعرب أفكاره و الكتابة وسيلة من وسائل اإلتصال الىت بواسطتها

لديه من مفهومات و مشاعر و تسجيل ما يود تسجيله من حوادث على أفكار غريه  و أن يربز ما

،و ىف عرض الفكرة  سببا ىف قلب املعىن أ،و دقائع. و كثريا ما يكون اخلطأ الكتاىب ىف اإلمالء 
١١١ص.،) م٢٠٠٨، الدار العاملية:اخلرتوم، (تعليم اللغة العربية للناطقني بغريهاصديق عبد اهللا، عمر 4
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ا  ّ وعلى وضوح الفكرة. و من مث تعترب الكتابة الصحيحة عملية مهمة ىف التعليم على إعتبار أ

و ضرورة إجتماعية لنقل األفكار و التعبري عنها   و الوقوف ،ثقافة عنصر أساسي من عناصر ال

5على أفكار الغري و اإلملام عليها

و الكتابة وسيلة من و سائل االتصال و هى و سيلة للتعبري عما يدور ىف النفس و 

اإلتقاناخلاطر. و هى أداة مهمة لبيان ما مت حتصيله من معلومات و هى و سيلة للتفكري املنظم و 

ا أداة بني أدوات التعليم حيث حيفظ وقت املالحظة.  و الكتابة هلا قيمة تربوية حيث أ

ا، و هى جمال الكتشاف مواهب املتعلمني من الناحية األدبية و وسيلة من و  املتعلم مبا يدرس 

عن طريق االختبارات التحريرية.سائل التقومي 

الكتابةمهارة أهدافب). 

أهداف مهارة الكتابة على النحو التاىل:رشدي حيدد 

نقل الكلمات الىت يشاهدها على السبورة أو ىف كراسات اخلط نقال صحيحا..1

ىف أشكاهلا املختلفة و مواضع  وجودها ىف الكلمة.تعريف طريقة الكتابة احلروف اهلجائية .2

تعود الكتابة من اليمني إىل اليسار بسهولة..3

حبروف منفصلة و حروف متصلة مع متييز أشكال احلروف.كتابة الكلمات العربية .4

وضوح اخلط، و رسم احلروف رمسا ال جيعل للبس حمال..5

ذات احلروف الىت تنطق وال تكتب (هذا) و الىت تكتب وال تنطق الدقة ىف كتابة الكلمات .6

(قالوا)
٢٢٧ص.) م١٩٨۳، دار املعرفة(،طرق تدريس اللغة العربية والرتبية الدينية،يوسف احلمادى و أخرون5
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مراعاة القواعد اإلمالئية األساسية ىف الكتابة..7

فيما يكتبه بالشكل الذي يصفي عليه مسحة من اجلمال.مراعاة التناسق و النظام.8

العريب.إتقان األنواع املختلفة من اخلط .9

مراعاة خصائص الكتابة العربية عند الكتابة ( املد و التنوين و التاء املربوطة و املفتوحة)..10

مراعاة عالمة الرتقيم عند الكتابة..11

فيا.تلخيص موضوع يقرؤه تلخيصا كتابيا صحيحا و مستو .12

استيفاء العناصر األساسية عند كتابة خط..13

ترمجة أفكاره ىف فقرات مستعمال املفردات و الرتاكيب األساسية..14

معربا عن نفسه.سرعة الكتابة و سالمتها .15

صياغة برقية يرسلها ىف مناسبة اجتماعية معينة.16

ة العربية.احلساسية للمواقف الىت تقتضىي كتابة رسالة مراعيا ىف ذلك األمناط الثقافي.17

6مراعاة التناسب بني احلروف طوال و اتساعا و تناسق الكلمات ىف أوضاعها و أبعدها..18

ج). أنواع الكتابة

ثالثة فروع. للكتابة معىن عام معروف، وتفرع هذا املعىن العام إىل 

الكتابة مبعىن التعبري عن األفكار و املشاعر بألفاظ و أساليب معينة، و هو ما فصلناه ىف.1

تدريس التعبري.

. 173-172املرجع السابق، 6
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الكتابة مبعىن الرسم اإلمالئى للكلمات و احلروف املعربة عن الصور الذهنية هلذه الرموز .2

التعبريية.

الكتابة مبعىن جتويد رسم احلروف و الكلمات جتويدا خطيا واضحا متناسقا..3

و عند حممود رشدي خاطر و آخرون يرتكز تعليم الكتابة ىف العناية بثالثة أمور: قدرة

م على التعبري عما لديهم من أفكار  الدراسني على الكتابة الصحيحة إمالئيا و إجادة اخلط و قدر

.7ىف وضوح دقة

د). مراحل الكتابة

أو مرحلة اإلعدادية للكتابة.مرحلة ما قبل الكتابة.أ

على عضالت و هذه املرحلة جيرى فيها تدريب املتعلم الكتسابه املقدرة على السيطرة

الكتابة ( اليد و األصابع ) لكى ميسك بالقلم بطريقة صحيحة و حيركه حبرية و سرعة ىف اجتهات 

، و ذلك دون ربط لألشكال الىت يتدرب عليها يبالعر رف الىت يتكون منها احلاملختلفة اخلطوط

عقله وهذه املرحلة تعده نفسيا و عقليا و عضويا لكتابة احلروف. فهى تطبع ىف8مبدلوالت صوتية.

ردة و األحجام و األجزاء الىت يتكون منها احلروف العريب، و جتعل بينه و بني هذه  األشكال ا

األشكال ألفة، و تكون عليه عادة البدء بالكتابة من اليمني إىل الشمال ىف يسر و من أسفل إىل 

صيغن و من املمكن أن نضع التدرج ىفأعلى أو من أعلى إىل أسفل حسب مقتضيات الكتابة. 

و يعاىن املبتدئون ىف تعليمه: أن نبدأ باحلروف، مث ننتقل إىل الكلمات فاجلمل فالفقرة، فاملقال.

ا،رشدي أمحد طعيمة، 7 186ه ) ص.1410(مصر: جامعة املنصور،تعليم العربية لغري الناطقني 
لة العربية للدراسات اللغوية8 لد األول، العدد الثاىن، معهد ( ا 130م ) ص. 1983اخلرطوم: ا
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تعلم الكتابة أطفاال و كبارا من مشكلتني أساسيتني مها: عدم املقدرة على إمساك القلم بطريقة 

االجتاهات و سليمة و عدم املقدرة على السيطرة على أضالت أصابع اليد حىت يسري القلم ىف

املسافات املطلوبة و الىت تشكل الرموز أو احلروف حسب مقتضيات نطام الكتابة

مرحلة تعليم الكتابة و ربط كل حرف مبدلول الصوتى الذى يعرب عنه..ب

و بعد أن يتم تدريب الطالب  على كتابة احلروف منفصلة أو متصلة، يوجه إىل كتابة أو 

نسخ كلمات، أو مجل قصرية سبق عن درسها. وللنسخ فوائد كثرية منها: 

النسخ تدريب يتمرن املتعلم من خالله على كتابة احلروف.)1

ينمى النسخ إحساس املتعلم بالتهجئة الصحيحة.)2

تدريبات املتعلم على الرتقيم الصحيح.يفيد النسخ ىف )3

يعزز النسخ ما تعلمه الطالب من مفردات و تراكيب. )4

اإلمالءمفهومد.

من فروع اللغة العربية باملرحلتني اإلبتدائية واإلعدادية, وهو من أسس مالء فرع مهمّ لإل

احية الكتابة من النّ ة وسيلة لصحّ رفحو والصّ النّ ة ىف التعبري الكتاىب, وإذا كانت قواعداملهمّ 

.الصورة اخلطيةاإلعرابية, فاّن اإلمالء وسيلة هلا من حيث

مالع: اإلأنواعأ). 

: اإلمالء المنقول.1

جى  ا و فهمها، و  ومعناه أن ينقل التالميذ القطعة من كتاب أو سبورة إضافية بعد قراء
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املرحلة من تالميذ الصف الثالثبعض كلمتها هجاء شفويا، و هذا النوع من اإلمالء يالئم 

كذلك.تالميذ الصف الرابعو ميكن أن ميتد إىل االبتدائية

فال خيصص هلما خصص لإلمالء و إمنا من املرحلة االبتدائيةأما الصفان األول و الثاىن 

، و يدر األطفال على القراءة و على متابة ما يقرءون ىفيتصل اهلجاء بالقراءة ىف هذين الصفني

وقت واحد ، بل إن تدريبهم على اهلجاء و رسم احلروف و الكلمات قد يكون ىف أثناء تدريبهم 

9على الرسم أو ىف حصة األشغال.

خطوات تعليم اإلمالء املنقول- 

التمهيد ملوضوع القطعة على منظ التمهيد لدرس املطالعة..1

دون أن تضبط كلمتها.عرض القطعة : ىف الكتاب أو البطاقة أو على السبورة إضافية .2

القطعة قراءة منوذية.قراءة املدرس .3

قراءات فردية من التالميذ و جيب احلرص على عدم مقاطعة القارئ إلصالح خطأ وقع .4

فيه.

أسئلة ىف معىن القطعة للتأكيد من فهم التالميذ ألفكارها..5

ة هلا..6 جى الكلمات الصعبة الىت ىف القطعة و كلمات مشا

النقل..7

املدرس القطعة مرة أخرى ليصلح التالميذ ما وقعوا فيه من خطأ أو ليتداركوا ما قراءة .8

م من نقص. فا

200-196(القاهرة: دار املعارف ) ص. املوجه الفىن ملدرسى اللغة العربيةعبد العليم إبراهيم، 9
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مجع الكراسات بطريقة منظمة هادئة..9

معىن شغل اجلزء الباقى من اخلصة ىف عمل آخر مفيد مثل حتسني اخلط أو مناقشة .10

القطعة على مستوى أوسع. 

: اإلمالء المنظور.2

ا مث حتجب عنهم و ا و فهمها و هجاء كلما معناه أن تعرص القطعة على التالميذ لقراء

و من املرحلة االبتدائيةتالميذ الصف الرابعيالئم من اإلمالء هذا النوع و متلى عليهم بعد ذلك. و

حسب مستوى التالميذ.كذالك على اخلامسالصفجيوز امتداده إىل 

املنقولخطوات تعليم اإلمالء - 

جى  طريقته مثل اإلمالء املنقول إال أنه بعد االنتهاء من القراءة و مناقشة املعىن و 

الكلمات الصعبة و نظائرها حتجب القطعة عن التالميذ مث متلى عليهم. 

اإلمالء االستماعى: .3

ة  ومعناه أن يستمع التالميذ إىل القطعة و بعد مناقشتهم ىف معناها و هجاء كلمات مشا

ني اخلامس تالميذ الصفو هذا النوع من اإلمالء يالئم ملا فىها من الكلمات الصعبة، متلى عليهم.  

و تالميذ املرحلة اإلعدلدية. من املرحلة االبتدائيةو السادس 

االستماعى خطوات تعليم اإلمالء- 

التمهيد.1

ا العامة..2 قراءة املدرس القطعة ليعلم التالميذ بفكر
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العام بأسئلة يلقيها املدرس على التالميذ.مناقشة املعىن .3

ة للمفردات الصعبة الىت ىف القطعة..4 جى كلمات مشا

الثانية ليتهيأ التالميذ للكتابة.مرة للقراءة املدرس القطعة .5

إمالء القطعة..6

قراءة املدرس القطعة للمرة الثالثة لتدارك األخطأ و النقص..7

مجع الكراسات بطريقة منظمة هادئة..8

اإلمالء اإلختبارى.4

يذ على اختالف مراحلهم التعليمية، ألنه يلع اإلمالء املسموع و هذا يناسب  مجيع التالم

أو اإلستماع. و هذا يناسب تالميذ يقيس تقدم التالميذ و مدى استفادته، ويقوم قدرته و ما 

رتات متباعدة أول األمر . و لكن جيب إجراء هذا النوع على فاستوعبه من مهارات و قواعد إمالئية

حىت يتقنه التالميذ، و أن ال يكلفوا به إال بعد تدريبهم على رسم الكلمات و تعرف صعةبتها، و 

و عمر عبد املنعيم سيد عبد العالو يروى رشد أمحد خاطر و قواعدها حىت يطالبوا ماال يعرفون.

. 10سواء كانارىاإلختبااإلمالء صديق عبد اهللا أن اإلمالء االستماعى و

خطوات تدريس اإلمالء اإلختبارى كما يلى:- 

.طريقته  مثل طريقة اإلمالء اإلستماعى مع حذف مرحلة اهلجاء

140ص. )القاهرة: دار الغريب(طرق تدريس اللغة العربية،عبد املنعيم سيد عبد العال، 10
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األسس السليمة لتدريس اإلمالء). 2

ارج احلروف وتدريب اللسان على النطق الصحيح, تدريب األذن على اإلصغاء إىل املعىن وخمّ .أ

الىتواأللفاظ والسيطرة على الصعوباتوتعود رسم احلروف

. 11ختالف فيهاالكتابة النطق, ومعرفة قواعد اهلجاء

اإلهتمام بالتذكري والتدريب املستمّر. .ب

ج. اإلهتمام باملعىن قبل اهلجاء. 

الوسائل الىت تساعد علي إكتساب مهارات اإلمالء الصحيح.د

أهداف اإلمالء). 3

الكلمات صحيحة, وتثبيت صورها ىف أذهنهم بأن يبدوا كتابتها تدريب الطالب على .أ

من الذاكرة.

ة املالحظة ةالرتتيب والنظافة.تعويدهم الدقة والنظام وقوّ .ب

مترس احلواس اإلمالئية على اإلجادة واإلتقان. مترينهم على الكتابة ىف سرعة و وضوح و ج.

إتقان.

12إختبار مهارة الطالب ىف الكتابة,والوقوف على مواضع الضعف ملعاجلتهاد.

م على الرتقيم الصحيحيكشف  اإلمالء  عن قدرة املتعلّ ه. 

٢٩٦ص.، نفس املرجع11
٨٨ص.، فخر الدين عامر12
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شروط قطعة اإلمالء). 4

ا شيق أن تكون ألفاظها سهلة ومعانيها واضحة  وتراكيبها .أ خالية من التعقيد وأسلو

ذابجو 

أن تكون جماال لتطبيق القاعدة اإلمالئية الىت مت شرحها.ب

د. ان تكون مناسبة ملستوى املتعلمني مبىن ومعىن وطوال وصعوبة

ه. خيتارها املعلم من املوضوعات املتصلة باللغة العربية وفروعها

ن يهتم املعلم  تالميذه  ىف أثناء التعليم  عن أمور اآلتية.أوينبغى 

13املعلم النص مناسبة مبدارك التالميذقرأ ( أ ). 

أن يالحظ املعلم تالميذه ىف أثناء اإلمالء (ب). 

اخطأه. أن يكرر املعلم النص بعد الكتابة كله، فرصة للتالميذ تفتيشا عن(ج). 

تصحيح اإلمالء). 5

لتصحيح اإلمالء طرق خمتلفة خيتارها املدرس ما يالئم تالميذه منها.

التلميذالتصحيح حبضور .أ

وذلك بأن يصحح املدرس كراسة التلميذ أمامه, ويوقف على خطئه  على مرأى 

منه, ويناقشه فيما كتبه وما يشوبه من حتريف أو تشوية.

أن يصحح التلميذ أخطاءه بنفسه .ب

13M.abdul Hamid, dkk, Pembelajaran Bahasa Arab, UIN Malang Press, 2008,hlm.54-55
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ويكون بذلك بأن يعرض املدرس القطعة على السبورة, أو يضعها أمام    التالميذ ىف 

بطاقة أو كتاب أو أوراق مطبوعة, ويراجع التلميذ إمالءه بنفسه. 

ج. التصحيح بتبادل التالميذ كراستهم.

د.  التصحيح املدرس اإلمالء خارج الفصل.

ىف التعليم بالنظر إىل قدرة و سيستعمل الباحث إحدى طرق السابقة  املذكورة

التالميذ. 

قواعد اإلمالء). 6

اهلمزة ىف أول الكلمة.أ

ا ىف بدء الكالم و وصله وتكتب على األلف سواء اكانت  مهزة قطع : وهى اليت ينقطع 

ا أثناء  ا ىف بدء الكالم وال ينطق  مفتوحة أو مضمومة او مكسورة. و مهزة وصل هى اليت ينطق 

.14قبله  وتكتب ألفا فقطوصله مبا 

سبقها  حبرف من حروف املعاىن). ١

ا أول الكلمة سبقها حبرف من حروف املعاىن اآلتية وهى سني  وال خيرج اهلمزة من كو

املضارعة, ال, الواو الفاء باء اجلّر وتاءه والمه وكافه والم التعليل والم القسم وتبقى اهلمزة على 

هكزة وصل.حاهلا سواء اكانت مهزة قطع او

اهلمزة ىف وسط الكلمة. ب

ترسم اهلمزة املتوسطة على األلف ىف املواصيع اآلتية:
١٨٨ص.)،ه١٤٠٢ـ١٤٠١،وزارة املعارف:السعودية(،وقواعد اإلمالء و اخلطاملطالعة العربية ،صاحل امللك و آخرون14



15

إذا كامت اهلمزة مفتوحة بعد حرف مفتوح). ١

إذا كانت اهلمزة مفتوحة بعد حرف صحيح). ٢

إذا كانت اهلمزة ساكنة بعد حرف مفتوح). ٣

ترسم اهلمزة على الواو ىف وسط الكلمة:

ب, ج)،قبلها مضموم وهى مفتوحة أو ساكنة أو مضمومة كما ىف (أ إذا كان ما .أ

إذا كانت مضمومة و قبلها فنح أو حرف صحيح ساكن أو ألف مّد كما ىف ( د, ه ).ب

كتابة اهلمزة على الياء ىف وسط الكلمة.)١

،تكتب اهلمزة املتوسطة على الياء إذا كانت مكسورة بعد كسر أو فتح أو ضّم أو سكون 

كان ما قبلها مكسورا وهى مضمومة أو مفتوحة او ساكنة. وباختصار إذا كانت اهلمزة مكسورة أو  

أو قلها كسرة.

كتابة اهلمزة على الياء خالفا للقواعد السابقة)٢

تكتب اهلمزة املتوسطة على الياء للقواعد العامة األصلية ىف حالتني:

إذا كانت اهلمزة املتوسطة مفتوحة بعد ياء ساكنة. )أ(

إذا كانت اهلمزة مضمومة بعد ياء ساكنة)ب(

اهلمزة املفردة وسط الكلمة).٣

(على السطر) إذا وقعت مفتوحة بعد ألف، أو بعد واو تكتب اهلمزة املتوسطة مفردة 

ساكنة أو مشددة ، أو وقعت اهلمزة مضمومة بعد واو ساكنة أو مشددة.
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اهلمزة ىف آخر الكلمة.)4

اهلمزة املتطرفة نوعان 

مهزة متطرفة بعد حرف متحرك ، وهذه تكتب على حرف يناسب حركة احلرف الذى .1

قبلها.

بقطع النظر عن –على السطر –مهزة متطرفة بعد حرف ساكن ، وهذه تكتب مفردة .2

نوع احلرف قبلها.

كتابة اهلمزة املتطرفة إذا نونت بنون النصب:.د

ا  ألف تنوين النصب حالتان:للهمزة املتطرفة  املفردة (بعد ساكن) إذا اتصل 

تكتب اهلمزة على الياء ، إذا كان احلرف الذى قبل اهلمزة ميكن و صله مبا بعدها..1

تكتب اهلمزة مفردة (على السطر) إذا كان احلرف الذى قبل اهلمزة وال ميكن وصله مبا بعدها. .2

.النصب إذا كانت اهلمزة املتطرفة املفردة واقعة بعد ألفال تكتب ألف تنوين .3

األلف اللينة. )ه

األلف اللينة ىف وسط الكلمة: ) 1

األلف اللينة هى الساكنة الىت قبلها فتحة. (أ). 

عارضا. األلف اللينة الىت ىف الوسط ألفا مطلقا سواء أكاة توسطها أصليا أم (ب)

األلف اللينة املتطرفة ىف احلرف:). 2

يستثىن من ذلك (إىل،وعلى، وحىت، بلى) ألفا مطلقا.ىف آخر حروف املعاىن تكتب األلف اللينة 

فتكتب ألفها ياء. 
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األلف اللينة املتطرفة ىف األمساء املبنية: ) 3

األمساء املبنية املنتهية بألف لينة تبقى ألفها ىف الكتابة ألفا كما ننطقها ما عدا (أىن 

فتكتب على صورة الياء.)،لدى، األىل،،ومىت

األلف اللينة املتطرفة ىف األمساء املعرفة. ) 4

تكتب األلف اللينة ىف آخر االسم الثالثى املعرب (ألفا) إذا كان أصلها الواو،وتكتب (ياء) إذا كان 

اية حروف أو ضمائر و لكنها أحيانا تكتب ياء أصلها الياء. منطوقة ألفا و تكون األلف اللينة 

اية أمساء مدن أو بالد أو أقطار و أيضا مر ىف األمثلة. و كذامعلى حنو لك تكون األلف اللينة 

15بعض أمساء األعالم

. المفهوم العمليه

بنوع اإلمالء ستخدام طريقة السمعية الشفوية اليدويةإن هذا البحث حبث جتريب با

جناحعرفة ملكفصل جتريب. و والفصل الثامن "ه".كفصل عادى الفصل الثامن "د"اإلستماعى ىف 

يلى: ، كماالسمعية الشفوية املعلم ىف التعليم ينبغى أن يكون مطابقا خبطوات الطريقة

.خطوات طريقة السمعية الشفوية اليدوية

يقدم املعلم املقدمة و األهداف وفوائد الدرس.  .1

ميذات عن معاين الكلماتللتتفكر التبسرعة املعقولةيقرأ املعلم النص .2

43(مكتبة الدار العربية للكتاب) ص. قواعد اإلمالء العرىب بني النظرية و التطبيقأمحد طاهر حسنني و حسن سحاتة، 15
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قطعة من املوضوع املختارة و التلميذات  يستمعنها بدون بعد يقرأ املعلم النص قطعة .3

الكتابة 

. باجلماعىات  النص ما قرأه املعلم من النصتكرر التلميذ.4

.بالفرقىات  النص ما قرأه املعلم من النصتكرر التلميذ.5

.بالفردىات  النص ما قرأه املعلم من النصتكرر التلميذ.6

أى املرانة باليدوية. التلميذات  القطعة من النص أو ما تستمعنهاتكتب .7

دف املراجعة ومساعدة التلميذات على االصالح كتابتهن.8 يقرأ املعلم النص مرة أخرى 

مناسبا باسرتاتيجية ما أقام به املعلمكتابتهنشيالتلميذات  مث تفتكراستاملعلم  معجي.9

املعلم األخطأ الشائعة على السبورة.و يصححيشرح.10

كتابة اإلمالء بالطريقة السمعية الشفوية اليدوية مبعهد شهر ىفو ملعرفة قدرة التلميذات 

كما يلى:سوعى باجر نستطيع أن حندد باملؤثرات  ةالدينية اإلسالمي

وجودها ىف تستطيع التلميذات ىف كتابة احلروف اهلجائية ىف أشكاهلا املختلفة و مواضع .1

الكلمة ( األول و الوسط و األخري)

تستطيع التلميذات ىف كتابة الكلمات العربية حبروف املنفصلة و حروف املتصلة مع متيز .2

أشكال احلروف.

تستطيع التلميذات ىف كتابة الكلمات ذات احلروف الىت تنطق وال تكتب (هذا) و الىت .3

تكتب وال تنطق (قالوا)
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مراعاة التناسب بني احلروف طوال و اتساعا و تناسق الكلمات ىف تستطيع التلميذات ىف .4

أوضاعها و أبعدها.

تستطيع التلميذات ىف فهم و كتابة الكلمات املقروؤة مناسفة بقواعد اإلمالء..5

:كما يلىالكتابة بعد تطبيقة الطريقة السمعية الشفوية اليدويةتفسري قدرة التلميذات ىف لأما و 

)اجيد جد86%-100%(

)جيد56%-85%(

)مقبول40%-55%(

)16ناقص0%-40%(

ه. اإلفتراض

Ha هناك مقارنة واضحة  بني حتصيل التلميذات الدراسي بالطريقة السمعية الشفوية

تعليم.الىف هذه الطريقةاملعلماليدوية  و مامل يستخدم

Ho ليس هناك مقارنة واضحة  بني حتصيل التلميذات الدراسي بالطريقة السمعية

تعليم.الىف هذه الطريقةاملعلميستخدمالشفوية اليدوية  و مامل 

16Suharsimi Arikunto,Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan,Jakarta Bumi Aksara:2005,h. 75
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