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 ملخص

درسة البّناء مبطلبة الصف السابع  لدى  العربية طريقة اإلمالء يف تعليم مهارة الكتابة تطبيق
 املتوسطة اإلسالمية املتكاملة جباندمياس �اتر المبونج اجلنوبية

 أيكا فوتري زلفة الثر�

يف أو األطراف املشاركة املدرسني إن تعليم الكتابة أمر يتطلب اهتماًما خاًصا من قبل 
ابلنسبة إىل النظرية يف كثري من  تعليم الكتابة يف هذه اآلونة، يقدم املدرس دراسية. إعداد املناهج ال

ابستخدام هذه طريقة اإلمالء لتدريب الطلبة على كتابة مهارة الكتابة وتعليم  ارسة الكتابة.مم
طبيق طريقة فهذا البحث يهدف إىل الوصف عن تصحيحة وجيدة. الكلمات أو اجلمل العربية 

درسة البّناء املتوسطة اإلسالمية املتكاملة مبالصف السابع  لدى طلبة مهارة الكتابة يف تعليم اإلمالء
 .جباندمياس �اتر المبونج اجلنوبية

الذي أجرت الباحثة على مدرس اللغة  هذا البحث من أنواع البحث النوعي والوصفي
جاندمياس �اتر اء املتوسطة اإلسالمية املتكاملة العربية ومجيع طلبة الصف السابع مبدرسة البنّ 

 ابستخدام طريقة املالحظة واملقابلة والواثئق. . وطريقة مجع البيا�ت المبونج اجلنوبية
دم املدرس طريقة اإلمالء املنقول. وهذه ظهر من نتائج البحث أنه يف تنفيذ التعليم، استخ

الكلمات أو  طلبة لنسخالدرس يدّرب مالء املستخدمة تناسبها قدرة الطلبة، حيث أن املطريقة اإل
ادة ملدائما ابدرس ريبطها املف، توصيل احلروفاجلمل على السبورة. ابإلضافة إىل تقدمي البيان عن 

اتر المبونج جاندمياس �يف مدرسة البّناء املتوسطة اإلسالمية املتكاملة تقومي اإلمالء ويعقد . يةالنحو 
مع درس اللغة كمثل االختبارات بشكل عام، هي االختبار اليومي واالختبار التحريري   اجلنوبية

العربية. بينما تقومي اإلمالء يف أثناء عملية التعليم ابخلطوات التالية: أ) يعطي املدرس الواجبات 
على  الكتابة املكتوبة خكتابة اجلملة، ب) �مر املدرس الطلبة بنس  على تدريبالمثل  ،للطلبة

تابة الصحيحة حتت مث يكتبه الك رس بتفتيش وتصحيح الكتابة اخلاطئةالسبورة، ج) يقوم املد
 يف تعلم اإلمالء هي يرتكب ومن صعوبة طلبة الصف السابعيف كراسة الطلبة.  الكتابة اخلاطئة

 متييز احلروف املتشاهبة وخيطئون يف ربط احلروف.الطلبة يف 

 اللغة العربيةدرس ،  مهارة الكتابة، : طريقة اإلمالء ملفاتيحالكلمات ا

 







 شعار

 ٢ ُنونَمِة َربَِّك ِمبَجۡ أَنَت بِِنعۡ  َمآ   ١طُُروَن َقَلِم َوَما َيسۡ لۡ ٱوَ  نٓۚ 

Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis, 

Berkat nikmat Tuhanmu kamu (Muhammad) sekali-kali bukan orang gila.  

(Q.S. Al-Qalam 1-2) 

 

 

 

 الِ اِبْحلِبَ  كَ ُصيـُْودَ  قـَيِّدْ  ، قـَيُِّدهُ  ابَةُ اْلِكتَ  وَ  َصيِّدٌ  ْلِعْلمُ اَ : "  عنه اهللّ  َرِضيَ  الشَّاِفِعي اْإلَمامُ  قَالَ 
" اْلَواثَِقةِ   

Imam Syafi’I berkata: “Ilmu adalah buruan, sedangkan tulisan adalah pengikat, 

Maka ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat.” 

(Al-Mahfudzot) 

 

 



 إهداء

على مجيع نعمه الكثرية واهلداية  احلمد هلل رّب العاملني، ابلشكر إىل هللا تعاىل

 هذه الرسالة العلمية إىل:قّدمت   قدرت الباحثة على إمتام هذه الرسالة العلمية. حىت 

 S.E, MM ،سوغيهريت السيدة احملبوبة والديتو السيد سيف البشري  احملبوب والدي .١

بكل رمحة حىت قدرت على إمتام الدراسة يرمحاين يربياين و  يوجهاينومها اللذان 

 جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج.

موكيت وكينان   أخي الصغريإىل أخيت الصغرية احملبوبة منكا ألفني نور الزهرى، و  .٢

ويدعواين  ومجيع أسرايت الذين يدفعوين دائما مدة الدراسة ناحملبواب كوثر الفاروق

 .جناحي على

األساتيذ واألستاذات يف معهد أستاذ أمني الدين وأستاذة كرة العني وإىل مجيع  .٣

 دار النجاة الذين يقدموين احلماسة والدافع للوصول إىل امليول.

ي مسلم، املاجستري إىل املشرفني هلذه الرسالة العلمية، الدكتور احلاج أمحد خبار  .٤

هللا)،  اذواحلنان، املاجستري وإىل الدكتورة جهييت يوسف (رمحه الدكتور

يف إمتام هذه للباحثة تجيهات واإلرشادات ليف تقدمي اصربوا وقد املاجسترية، 

 .الرسالة العلمية

 



، سفيت أديليا، املائدا، أديليا أيو يلى ممتازإينيس أميليا، ليف السالح  ائيقأصد .٥

وزمالئي  نا رامادانيت وفيفي رمحتيا كرسنيينسفوطري، فوجي ليستاري، أدي رات

 يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم. ٢٠١٦احملبوبني  ملرحلة 

 .  رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج جبامعةاحملبوبني  املتخرجني .٦



 ز
 

 ةترمجة الباحث

سيف البشري من املتزوج أيب أشقاء  هي البنت األوىل لثالثة، أيكا فوتري زلفة الثر�

يف هادو�نج  ١٩٩٨ من أبريل ٦. ولدت الباحثة يف التاريخ S.E, MMسوغيهريت،  أميو 

  .اجلنوبية المبونج

نااتر المبونج اجلنوبية وقد ب ١ دأت الباحثة الدراسة يف روضة األطفال دار املعارفب

تاجنونج ساري ب ١يف املدرسة اإلبتدائية احلكومية دراستها اإلبتدائية  .٢٠٠٤أمتتها يف سنة 

يف مدرسة دار النجاة  املتوسطةدراستها  .٢٠١٠وقد أمتتها يف سنة �اتر المبونج اجلنوبية 

. مث استمرت دراستها يف ٢٠١٣سنة  يف وقد أمتتهاالوسطى  تيغال بريبيس جاو املتوسطة

 .٢٠١٦ سنةيف وأمتتها الوسطى  تيغال بريبيس جاومدرسة دار النجاة الثانوية 

درست الباحثة يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم  ٢٠١٦ة ففي السن

مدة الدراسة يف اجلامعة لقد شاركت  جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج.

-٢٠١٧الباحثة بعض املنظمات يف شعبة الطالب لقسم تعليم اللغة العربية عام الدراسي 

-٢٠١٦للعام  UKM HIQMAاملنظمة ثة اتبعت الباح ابإلضافة إىل ذلك، فقد. و ٢٠١٩

٢٠١٨  . 

   



 ز
 

 



 

 ح
 

 تقديرالشكر و الكلمة 

من املعرفة والصحة النعمة واهلداية مجيع  علىاحلمد هلل رب العاملني ابلشكر إىل هللا 

. هذه الرسالة العلمية  هذه الرسالة العلمية قدر على إمتامتة حىت لباحثاليت قد أعطاه ل

الصف  طلبة ة العربية لدىم مهارة الكتابيل يف تعلو املنقتطبيق طريقة  اإلمالء  "مبوضوع: 

 ." ة جباندمياس �اتر المبونج اجلنوبيةمبدرسة البنّاء املتوسطة اإلسالمية املتكاملالسابع 

والصالة والسالم على النيب حممد صلى هللا عليه والسالم الذي قد جلب الناس من 

هذه الرسالة العلمية للحصول على الدرجة اجلامعية األوىل يف قسم تعليم الظلمات إىل النور. 

تعرف إلسالمية احلكومية المبونج. اللغة العربية، كلية الرتبية والتعليم جبامعة رادين إينتان ا

الباحثة أن هذه الرسالة العلمية غري �جحة بدون اإلرشاد والتشجع واملساعدة واملرافق من 

 فبهذه املناسبة أن تقّدم الباحثة جزيل الشكر إىل سادات األفاضيل:مجيع األطراف. 

بية والتعليم جبامعة رادين املاجسترية، كعميدة  كلية الرت  األستاذة الدكتورة نريفا د��، .١

 . إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج

كلية الرتبية  كرئيسة قسم تعليم اللغة العربية األستاذة الدكتورة أمي هجرية، املاجسترية .٢

 والتعليم جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج.



 

 ح
 

ذو  األستاذ الدكتورشرف األول و األستاذ الدكتور أمحد خباري مسلم، املاجستري كامل .٣

التجيهات واإلرشادات كثري   الذان قد أعطا الباحثة الثاين كاملشرفاملاجستري  ، احلنان

 هذه الرسالة العلمية.ابإلخالض والصرب يف إمتام 

، وقد أخلصوا يف تقدمي العلوم قسم تعليم اللغة العربيةاحملاضرون واحملاضرات يف  .٤

 واملعرفة للباحثة.

جبامعة رادين إينتان االسالمية  املركزية الرتبية ورئيس املكتبة كليةل املكتبةرئيس  .٥

  الكتب عن املراجع احملتاجةمن خالل توفري احلكومية المبونج الذين ساعدوا الباحثة

واألستاذ فريمان رود�نشاه، ، رئيس املدرسةك  S.Pdالسيد عارف دوي وحيو،  .٦

يف مدرسة البّناء املتوسطة اإلسالمية املتكاملة �اتر  ية املاجستري كمدرس اللغة العرب

 الذي قد مسح الباحثة إلجراء حبثها يف تلك املدرسة.  ،المبونج اجلنوبية

أصدقائي منذ الصغار هم غيتا نور جنة، حواتمي، النساء سووارتو، إنداه مونيك  .٧

ع والدافع يف ساري، ويونكي عليم شاه، أشكرهم شكرا جزيال على تقدمي التشجي

 إكمال الرسالة العلمية.

يف كل  الذين قدموين احلماسة واملساعدة  أيقان النّاصحني درالّنجاةزمالئي األعزاء  .٨

 شيئ. عسى هللا أن يعطيكم صحة وعافية.



 

 ح
 

يف كتابة هذه الرسالة العلمية ومل أذكرهم الباحثة مجيع األطراف اليت قد ساعدوا  .٩

 .واحدا فواحدا

فرجت وبذلك عن الكمال والصواب.  ةبعيدأن هذا الرسالة احثة الب أدركت

هذه  عسى أن تفيدأخريا و . الباحثة االنتقادات واالقرتاحات لتكميل هذه الرسالة العلمية

 رب العاملني.. آمني � للباحثني ونفس القارئني عموماالرسالة العلمية 

 

 م٢٠٢٠ أكتوبر ٢ المبونج ابندر 
 ةالباحث

 
 أيكا فوتري زلفة الثر�              

١٦١١٠٢٠١٧٦  
   

 

 

 



 ي
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 هــ ....................................................................... شعار
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 ز .................................................................ترمجة الباحثة
 ح ........................................................ تقديرالشكر و الكلمة 

 ي  ............................................................  حمتو�ت البحث
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 ١٨ ................................................ . تطبيق طريقة اإلمالء١
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 ي

 ٢١ ............................................ ب. فوائد اإلمالء وأهدافه
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 ٢٦ ......................................... د. مزا� طريقة اإلمالء وعيوهبا
 ٢٨ ...................................... ه. خطوات تعليم طريقة اإلمالء
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 ي

 نتائج البحث وحبثهرابع  : الباب ال
 ٥٤ ................................................ وصف موقع البحث .أ 
 ٦٠ ...................................................... نتائج البحث  .ب 

طريقة اإلمالء يف تعليم مهارة الكتابة العربية مبدرسة البنّاء املتوسطة  تطبيق .۱
 ٦٠ .................. �اتر المبونج اجلنوبية اإلسالمية املتكاملة جاندمياس

تقومي طريقة اإلمالء يف تعليم مهارة الكتابة العربية مبدرسة البنّاء املتوسطة  .۲
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 ٧٨ ......................................................... قرتاحاتالا .ب 

 اومصادرهالرسالة  مراجع
 امللحقات

 



 لاو قائمة اجلد

نتائج مهارة الكتابة لدى طلبة الصف السابع مبدرسة البّناء املتوسطة  ١٫١جدول 
 ١٣ ................. اإلسالمية املتكاملة جباندمياس �اتر المبونج اجلنوبية
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 ٥٧ ................................................. المبونج اجلنوبية

املرافق ملدرسة البّناء املتوسطة اإلسالمية املتكاملة جاندمياس �اتر المبونج  ٤٫٢جدول 
 ٥٨ ........................................................ اجلنوبية

التسهيالت ملدرسة البنّاء املتوسطة اإلسالمية املتكاملة جاندمياس �اتر  ٤٫٣جدول 
 ٥٩ ................................................. المبونج اجلنوبية
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 الباب األول

 املقدمة

 أ. خلفية البحث

أسس الكتابة  عن بحثاللغة العربية، وهو العلم الذي ي جزء من علوم اإلمالء

  أي تلقنيلسمى اإلمالء أيضا ابي  .ارة الكتابةمهألن اإلمالء جزء من أجزاء  ، الصحيحة

أن املستمع  يستطيع بصوت عال حىتو  ةواضح النص إىل اآلخرين ابستخدام نغمة ميلي

 ة.ها صحيحة وجيدحيث اللغة وعالمات ترقيممن  النصينقل 

كتابة تركز على شكل / وضع احلروف يف تكوين ال نوع ءمالاإل هرموان، فإن عند

ملنع كتابة احلروف حسب موقعها الصحيح هو  مالء اإل ،وحبسب معروف .الكلمات واجلمل

 ۱.يف الكلمات ءخطااأل

 أن ينقل ، لو نقامل ءمال) اإل١و وه أقسام إىل أربعة  هميكن تقسيم اإلمالء ميتعل

ر، و ظن) اإلمالء امل٢السبورة، يف الكتاب أو كتابة املعلم على  ةملاجلأو  القراءة الطالب نص

كتاب أو على السبورة، الهي املرحلة اليت يبدأ فيها الطالب ابلنظر إىل قطعة ما مكتوبة يف 

                                                           
1Zhul Fahmy Hasani, “Penerapan Metode Imla’ Untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis 

Siswa Kelas VIIC MTs Muhammadiyah 02 Pemalang”. Journal of Arabic Learning and Teaching, 
Lisanul Arab 2 (1) tahun 2013, h. 2 
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مث يغلق الكتاب أو تبعد السبورة اليت عليها القطعة من أعينهم، وميليها املدرس عليهم بعد 

دون درس يكتب الطالب نص القراءة أو اجلمل اليت يقرأها امل، ) اإلمالء املسموع٣ذلك، 

 الكتابة شكل عن يصف الطالبدرس، عندما يستمع الطالب إىل قراءة امل. أوالً  أن يروها

هو شكل   ) اإلمالء اإلختباري،٤، بسرعة يكتبوهايف أدمغتهم، مث   تناسب نظر�ت اإلمالء

 . ويف اإلمالء اإلختباريجيًدافهما  اإلمالء �تللطالب الذين أتقنوا وفهموا نظر اإلمالء 

  ۲.ةنظريممارسة كثرية ابلنسبة إىل 

كتساب املهارات احلركية مثل ال ) ١ما يلي:  اإلمالء يزاتومن مم ، مميزاتله اإلمالء 

كتساب املهارات الذهنية مثل الضرب ال ) ٢، احلروف والكلمات واجلمل ونطق الكتابة

الكتساب الكفاءة يف شكل ربط العالقات ) ٣، واجلمع والطرح والقسمة والرموز األخرى

، ذلك افة إىلابإلض أشبه ذلك.بني احلروف يف التهجئة واستخدام الرموز وقراءة اخلرائط وما 

ذ، دقة وسرعة التنفيوز�دة الالعادات  تثبيط )١ ، ومن عيوبه كالتايل:اإلمالء له عيوب فإن

شريرة حىت الامدة و اجلعادات التكوين  )٣ر، ممل وسهلة الضجهو شيئ تكرر اإلمالء امل )٢

                                                           
2Guntur Cahaya Kesuma, Asti Fauziah, “Penerapan Metode Imla’ Untuk Meningkatkan 

Keterampilan Menulis  Menulis Bahasa Arab Peserta Didik Kelas X SMA IT Pondok Pesantren Al-
Mujatama’ Al-Islami Karang Anyar Lampung Selatan”Jurnal Al Bayan, Vol. 8 No.2 tahun  2016, h. 2 
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على السبورة  ادةامل نقلومها  ،عليم اإلمالءهناك طريقتان يف ت ۳.يكون الطالب أقل نشاطًا

الطالب يف كتبهم  ايكتبهو ، املادةبقراءة إال  املدرس ميأله مثكرساهتم يف   الطالب هابويكت

 ٤.اصةاخل

 : هي كما يلييف تعليم اإلمالء جراءات اإلأو  اخلطوات

 .قم إبجراء اإلدراك أوًال، حبيث يرتكز اهتمام مجيع الطالب يف أنشطة التعلم  .١

 التايل :طوات املتخذة هي كتتم بكتابة املادة، فاخلء اإلمال إذا كان  .٢

 .جذابةكتابة بعلى السبورة  ادةامل درسيكتب امل ) أ

 . فصيحببطء و  املكتوبة مالءاإل يقرأ املدرس مادة ) ب

تكون القراءة قراءة جيدة اطلب منهم قراءته حىت  ،الءاإلمدرس بعد أن يقرأ امل ج)

 .اإلمالء جلميع الطالب قراءةوفصيحة. وأحسن 

 كراستهم.ها يف  كتابتلمنهم  درسيطلب امل اإلمالء، نتهاء من قراءةبعد اال  د)

مرة أخرى يكرر املدرس قرائته مث  ة. شياء غري مفهومعن األ جوبةاألسئلة و األطرح  ه) 

 .حىت ختتفي األخطاء

                                                           
3Dikte/Imla, (On-Line) tersedia di: http://ekalutfiana3.blogspot.com/2014/12/makalah- dikte-

imla.html?m=1(25 April 2020, jam 09.00) 
4 Ibid. 

http://ekalutfiana3.blogspot.com/2014/12/makalah-dikte-imla.html?m=1
http://ekalutfiana3.blogspot.com/2014/12/makalah-dikte-imla.html?m=1
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  ادةاملعامة عن وخالصة كلمات صعبة   املدرس كتبيو) 

كراساهتم أمام السبورة يف   ءاإلمال تسجيل / كتابةلمن الطالب  درسيطلب امل ز)

 اجليد.صحيح و لاخلاصة هبم اب

من خالل  يف كراستهم الطالب . ويكتبهابعض احلروف اهلجائية إبمالءدرس بدأ املي .٣

 .االنتباه واالستماع بعناية

 درسها امليفتشلالطالب كتابتهم مع جي .٤

يطلب اإلمالء. مث   م ابستخدام طريقةيجلسة أسئلة وأجوبة حول التعل درسعقد امل .٥

 .على السبورة إمالئه كتابة نتائجلأحد الطالب  درسامل

بتصحيحها ويشرح مرة أخرى  درسإذا كانت هناك أخطاء يف كتابة الطالب، يقوم امل .٦

 .حول اجلمل اليت مل يفهمها الطالب

 ٥.الدرس إبعطاء اإلرشادات والنصائح للطالب درسامل يؤخر .٧

 

                                                           
5 Nur Faizah, “Impementasi Metode Imla’ Untuk Peningkatan Keaktifan Belajar Bahasa Arab 

Siswa Kelas VII A MTs Negeri Seyegan”. (Skripsi Program Studi Pendidikan Bahasa Arab UIN Sunan 
Kalijaga, Yogyakarta, 2014), h.14 
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بدون الطريقة، لن تتم بة. رة الكتااهم نجاح الطالب، خاصة يفل اإلمالء أحد الطرق

حممد عند  . األهداف التعليميةللحصول على والتعلم  عليمبكفاءة وفعالية يف أنشطة الت ادةامل

تسمى أيًضا  اإلمالء ، فإن طريقةقالتهها� كيسوما يف مجعلي اخلويل الذي نقله جونتور 

تبهم أو  يف ك اكتابتهبالطالب  �مرو واد الدراسيةاملعلم عن امل شرحطريقة الكتابة حيث ي

 ٦.مرحلة لقياس قدرة الطالب على كتابة ما يسمعونهو ه اإلمالءو  كراستهم.

تدريب الطالب على كتابة احلروف واجلمل ابللغة العربية، لهو   اإلمالء مندف اهل

تحسني الكتابة وتوضيحها، باللغة  ونفهمألخطاء اليت حدثت يف الكتابة، يهتمون احىت ي

توسع اآلفاق، وميكنها و  بسرعةالعربية  وتدريب بعض احلواس ذات الصلة، وممارسة الكتابة

 .تدريب الطالب على حياة نظيفة وحامسة ودقيقة ومنظمة

الكتابة لدى الطالب، حيث  ةتحسني مهار ل وهو اإلمالء اهلدف اآلخر من طريقة

، من اجلوانب ما هو يف ذهنه وصف أو التعبري عنالي القدرة على ه الكتابة ةمهار  أن

  ۷.هي اإلنشاء البسيطة مثل كتابة الكلمات إىل اجلوانب املعقدة

خرى، وهي: كوسيلة ملمارسة الكتابة  مع األهارات ملاب عالقتهفوائد عديدة و  ءلإلمال

 - ث ق - ذ ستشاهبة مثل ات امل، وتدريب الطالب على متييز األصو ةالصحيحلتهجيئة ا
                                                           

6 Guntur Cahaya Kesuma, Asti Fauziah, Op.Cit; h. 2 
7 Ibid. h.2 
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له دور كبري يف فروع علم  اإلمالء مياتفق اللغويون على أن تعل ۸. ز ت - ط د - ض غ

 . الكتابةمع لغة التعبري عن ال قاعدة مهمة يف  اإلمالء اللغة ، ألن
الء على اإلمتركز  ةفإن الباحث ،قد شرح عن تعريف اإلمالء وأنواعه يف السابقكما 

 السبورة.يف الكتاب أو كتابة املعلم على  ةملاجلأو  القراءة الطالب نص ينقل حيثاملنقول 

هبدف أن الطالب قادرون على كتابة احلروف  قل الكتابةتسمى مرحلة ن وهذه املرحلة

 .صحيحجليد والابالعربية والكلمات واجلمل 

) ١ما يلي: املدرس م هبا و قياليت  ولاملنقاإلمالء أنشطة  تشمل األشكال املختلفة من

ة عشوائيالكلمات بعض ال) تقدمي ٢إجاابهتا يف نص القراءة ،  األسئلة اليت كانت تقدمي

 فقراتالالطالب بنسخ  �مر املدرس) ٣صحيحة ، المل اجلالطالب برتتيبها يف و�مر 

 مث يكملهاكاملة غري   ةملاجلب على كتابة يتدر ال) ٤، البحسب اختيار الط القصرية

يف تطبيق  املعلم أن يستخدماخلطوات اليت جيب  ۹.ابلكلمات املتاحة البالط

تعليم اإلستعدات لدخول الفصل أبدوات الأ) كالتايل :    لنقل املواد هي اإلمالء طريقة

 ١٠.اإلختتام، و) التطبيق، ه) العرض، د) املقدمة، ج) التعارف، ب) الّالزمة

                                                           
8 Ibid. h.2 
9 Hasan Saefuloh, “Pembelajaran Kemahiran Menulis Bahasa Arab”, jurnal El-Ibtikar Volume 

4 nomor 2, 2015. h. 45 
10Guntur Cahaya Kesuma, Asti Fauziah, Op.Cit; h.2 
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منذ سن  جيب أ�ا معروفة اإلمالء قواعداملالئمة بكتابة العربية المهارة  يف احلقيقة

 �تا يف املستو استيعاهب، و ةتوسطوامل ةاالبتدائيمستو�ت  ى من مبكرة، وتدريسها يف مستو 

يف املستوى  غالًباها دجنالواقع، ُتظهر احلقائق أن أخطاء الكتابة العربية يف  . لكناألعلى

. ميكن القول إن تغيري عادات الكتابة اخلاطئة أمر صعب للغاية . مستوى الكلية إىلاملتوسط 

 هذه املشكلة. فتوى اإلبتدائيةعادة متأصلة منذ مساألخطاء  ههذ تومع ذلك، فقد أصبح

 .ليست مشكلة سهلة أخطاء الكتابة ملعلمني ألنمهتمة من قبل ا هي مشكلة

، سواء يف اخلاصةكتابة النظام هلا اللغة العربية  فإن ،اخلاص صوتالنظام  إىل انبجب

. أو أحرف العلة شكلاجتاه الكتابة أو كتابة الرموز الصوتية أو احلروف وكذلك يف حالة ال

كتابة الرموز أو في  ف .، تبدأ الكتابة العربية من اليمني إىل اليسارمن حيث اجتاه الكتابة

الكتابة قد يكون حلرف واحد أشكال . احلروف الصوتية، تتميز اللغة العربية أيًضا بتفردها

التغيريات يف  والطالب اإلندونيسيني الذين مل يتعرفبة اصعو احلال إىل هذا . يسبب ختلفةامل

 .الصغرية والكبرية حلروفبني اإال حبرفني ما ف الالتينية، رو حلا

تباع ابالحًقا هو  باحثةال فعلهاتس اليت اإلمالء طريقة طبيق، فإن تالسابقمن البيان 

الكلمات ابللغة  وأ وحتسني طريقة كتابة الطالب ابحلروف ،ةالصحيح اتاإلجراء
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يف  ا املعلمم هبأن يقو األنشطة ما جيب  وما هياإلمالء   ميستخدام خطوات تعلوا العربية،

    جناح مهارة الكتابة.على  عمادلالإلمالء املنقول  خاصة  تعليم اإلمالء

رة امه ساسية، وهياأل لغويةال أربع مهارات تعلم اللغة العربية، هناكففي 

ب جب  األربعة اراتامله هذهو  القراءة، ةمهار و  الكتابة ةرة الكالم، مهار امه ، االستماع

دائًما وهلا صلة قوية ة ترتبط املهارات األربع . اللغة العربيةاملتعلم عندما يتعلم استيعاهبا 

 الكتابة. مهارةهي ومن أعلى املهارات اللغوية . لغة املتعلم األساسية يف اكتساب إلجراءاتاب

م الكتابة هو أمر يتطلب اهتماًما خاًصا من قبل معلمي املادة أو األطراف يتعلإن 

يقدمها كثريا على أساس م الكتابة بتعلاآلونة . ويف هذه املشاركة يف إعداد املناهج التعليمية

بيانية تصور الرموز الفإن الكتابة هي تصوير . كما يرى اتريغان ممارسة الكتابة تنظرية وليسال

 ۱۱.ن الرموز الرسوميةو آلخر ويقرأها ا الشخص لغة يفهمها

صلة  تذا هاميتعليكون لكتابة هي فضيلة جيب أن يتمتع هبا كل إنسان، حىت ا

ويف هذا  . حاجة إنسانية حبد ذاهتا، أي إمكانية حتقيق الذات تلقد أصبح . ابملناقشة

 :١سورة القلم اآلية يف  م الكتابة، كما ورد يف القرآنيتعلأمهية الصدد ، هناك 

                                                           
11 Zhul Fahmy Hasani, Op.Cit; h. 2 
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 ۱۲).١:  سورة القلم( ْسطُُرونَ َواْلَقَلِم َوَما يَ  ۚ◌  نٌ 

إىل الطالب  سببالعوامل اليت ت ، وهذه هيالكتابة غري املتوازنة مع املمارسة ةمهار إن 

وصف أو الهي القدرة على رة الكتابة هرموان أن مها ذكرو . مهارة الكتابةعدم قدرهتم على 

 ، من اجلوانب البسيطة مثل كتابة الكلمات إىل اجلوانب املعقدةما هو يف ذهنه التعبري عن

 اآلراءفكرة و الإن ترتيب  لة. لكن يف الواقع، مل يتم تنفيذ أنشطة الكتابة كام هي اإلنشا، 

ة واملنطقية ليس أبمر سهل، ولكنه تجربة يف سلسلة من اللغة املكتوبة املنتظمة واملنهجيالو 

 ۱۳.عمل يتطلب ممارسة مستمرة

إىل ثالثة،  هاتصنفالكتابة العربية  ةمهار أن  ،جريةفه نقل عنكما العزيز  عند فرقان 

ال أنشطتها وكانت  األوىل.  رحلةاملكتابة يف ال أنشطة يهوطة، الكتابة املضب ة) مهار ١وهي: 

إشرافًا من املعلم، حبيث تكون أنشطة املعلم يف هذه املرحلة أكثر هيمنة أو  تزال حتتاج توجيها

عينة املرشادات اإلالكتابة ابستخدام مهارة وهي  ، الكتابة املوجهة) ٢، من أنشطة الطالب

) الكتابة ٣، رشاديةاإلمل اجلفردات أو املسئلة أو األصور أو الفزات على شكل احمل عم

 ۱٤.الكتابة كل يف ش آلراءع األفكار أو االكتابة م ةنشطأ يه ة،احلر 

                                                           
12 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 

2009), h.564 
13 Ibid. h.2 
14 Fajriyah, “Strategi Pembelajaran Maharah Al-Kitabah Pada Tingkat Ibtidaiyah”, jurnal 

Pendidikan volume 4 No 2 Tahun 2017, h.43-44 
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 :ساسية جيب أن يتقنها الطالب وهياألهارات امل، هناك عدة ةم مهارة الكتابييف تعل

 )٢، رمن اليمني إىل اليسا الكتابة )١ : يتعلق ابملهارات الفنية واحلروف العربيةفيما  . أ

لتوازن بني اب االهتمام) ٤، دقة الكتابةب االهتمام) ٣، عالمات الرتقيمب االهتمام

مع اإلشارة إىل رموز  ةضحاو لكتابة احلروف اب )٥، كتوبةاحلروف والكلمات امل

) ٨، معرفة قواعد اإلمالء )٧، ةصحيحالالقة و طلاب ةباكتال) ٦عينة، املروف احل

كيفية كتابة   معرفة )٩،  اخل اخلط النسخ والرقعة  ، مثلطاخل / أنواع الكتابةمعرفة 

احلروف معرفة خصائص  )١٠وسط ويف آخره، األول وال ضعاحلروف اهلجائية يف املو 

معرفة الفروق يف  ) ١١ ،حة ، إخلتو فامل ءاتو ،  طةربو امل اتءتنوين، ال، املدّ العربية مثل 

 .شكل احلروف عند الوقوف مبفردها وعند االتصال

) فهم بنية اجلملة ٢املفردات ،  استيعاب) ١فيما يتعلق بطرائق الكتابة ،   . ب

  ۱٥.ةاللغ سلوب) التعرف على أ٣(القواعد)، 

تابة جزء أساسي من احلياة ) الك١ : هي هاوفوائد ةالكتاب مهارة أهدافومن 

مجيع وسيلة من وسائل التعليم على  ) الكتابة٢يف املعيشة، وتتضمن شرطًا ضرورً� 

أداة لربط احلاضر  الكتابة) ٤، والقارئ كاتبوسيلة للجمع بني الالكتابة   )٣، املستو�ت

                                                           
15 Hasan Saefuloh, Op.Cit; h. 36 
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  ى تراثللحفاظ عل) ٥، يف املاضياحلادثة ناس احلضارات أن يعرف ال ةكتابابل ابملاضي،

ارتباط من الفرد  الكتابة هي )٧، ةاحلقيقحداث األعلى  دليلالكتابة  )٦، ةالسابق بالكت

 ۱٦ .قلبه عماّ يفعن نفسه ويصف 

 منها :  ا،مستو�هت حسب ةكتابال مهارة مياألهداف األخرى لتعلو 

بسيطة، وكتابة اللغة النسخ وحدات اللغة البسيطة، وكتابة وحدات  : مبتدئلل  .١

 .قصريةالفقرات البسيطة ، وكتابة السئلة األمل و اجل

كتابة البيا�ت واألسئلة وكتابة الفقرات وكتابة الرسائل وكتابة املقاالت   : لمتوسطل .٢

 .القصرية وكتابة التقارير

 ۱۷.ريوكتابة التقار  ختلفةامل ابة الفقرات والرسائل وكتابة أنواع املقاالتكت  :  متقدملل .٣

سواء املؤسسات التعليمية بعض  م اللغة العربية يف ي، فإن تعلبيان السابقإىل النظرا 

هارات املأربع  يعابستاب هجيب أن يسمح طالب لعايل،من املستوى االبتدائي إىل املستوى ا

م اللغة يتعل حيصل تطبيق حىتاملناسبة  طرقعن تطبيق ال النشاط ال ميكن فصل هذاو . لغويةال

ما  لفهم يلةكوس ألن اللغة العربية ليست جمرد وظيفة استقباليةو   .على أفضل النتائج العربية
                                                           

16 Taufiq, “Maharatul Kitabah Secara Umum” (On-Line), tersedia di: 
http://lughotudhod.blogspot.com/2013/09/maharatul-kitabah-secara-umum.html?m=1 (25 April 2020, 
jam: 08.30) 

 
17 Fajriyah, Op.Cit; h.39 

http://lughotudhod.blogspot.com/2013/09/maharatul-kitabah-secara-umum.html?m=1
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إنتاجية أو تعبريية،  وظيفة ، ولكن هلالةواملقاب ة، والقراءيةاألخبار ميكن مساعه، والنصوص 

 تحريري.اآلخرين من خالل التواصل الشفوي واللفهم 

املتوسطة اإلسالمية  ءمدرسة البّنا يف امليدانية ةواملالحظ راقبةامل نتائج بناًء على

املدرس  طبق قد ة مهارة الكتاب مييف تعل ظهر أنت، المبونج اجلنوبية اندمياس �اترجباملتكاملة 

،  املنقول مالءاملستخدمة هي طريقة اإل االمالءجيدا. وطريقة  تطبيًقا ءاإلمال قواعد كتابة

للغة اباحلروف أو الكلمات  كتابةيف  إما  كتابةيف ال تحسني طريقة املتعلمب حيث يقوم املعلم

لديهم   ةمعظم الطالب يف هذه املدرس عن املدارس األخرى، فإن هذه املدرسة ختتلف .العربية

هناك العديد من الطالب في املدارس األخرى ف توسطة.املرحلة امل كتابة جيدة، خاصة يف

يف مدرسة الطالب ولكن  .تعلم اإلمالءيف  ، خاصةةالكتابهارة تعلم مغري الناجحني يف 

معيار االكتمال  أعلى من نتائجلديهم  البّناء املتوسطة اإلسالمية املتكاملة جباندمياس �اتر

 األدىن.

يف مدرسة البنّاء  الصف السابع دى طلبةائج مهارة الكتابة لعن نت دولاجلفيما يلي 

معظم  أن املتوسطة اإلسالمية املتكاملة جباندمياس �اتر المبونج اجلنوبية. وتعرف الباحثة

  .٦٠، وهو األدىن ر االكتمالاعلى من معيالنتائج األحصلوا على  الطلبة
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 ١جدول 
درسة البّناء املتوسطة اإلسالمية املتكاملة مب الصف السابع بةطلدى نتائج مهارة الكتابة ل

 جباندمياس �اتر المبونج اجلنوبية
 النسبة املائوية عدد الطلبة املعيار النتيجة الرقم
٦٠< ١ ٨٦% ٣٠ الناجح   
١٤% ٥ غري الناجح ٦٠ ˂ ٢  

١٠٠% ٣٥ اجملموع  
 ۱۸ء املتوسطة اإلسالمية املتكاملة جباندمياس �اتر المبونج اجلنوبيةالصف السابع يف مدرسة البّنا بةطللدى نتائج مهارة الكتابة املصدر : 

خاصة تعلم اللغة العربية،  ب �جحون يفأن معظم الطال ،أعاله يوضح اجلدول

 ٪٨٦طالًبا أو  ٣٠، كان هناك يا�ت املأخوذة من املالحظةالب ىبناًء عل ة. رة الكتابامه يف

 غري الناجحني. من الطالب ٪١٤أو طالب  ٥  الناجحني والباقي منهم من الطالب

 السيد فريمان باشرة مع مدرس اللغة العربية هوامل قابلةامل البيان من نتائج ويؤكد هذا

أثناء تعليم اللغة العربية، هبدف  مالء يف اإل أقوم دائًما بتطبيق طريقة : الذي يقول رود�نشاه

 ۱۹ .ميلاجلو اجليد دقيق و الصحيح و وآمل أن يعرف الطالب الكتابة العربية ابل

" تطبيق طريقة اإلمالء فرتغب الباحثة إلجراء البحث عن  البيان السابق، انطالقا من

درسة البّناء املتوسطة اإلسالمية مبمهارة الكتابة العربية لدى طلبة الصف السابع يف تعليم 

                                                           
18 Firman Rudiansyah, dokumentasi pra penelitian, selasa 11 Februaru 2020, pukul 15.49 WIB 
19 Firman Rudiansyah, wawancara pra penelitian, selasa 21 Januari 2020, pukul 13.15 WIB 
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 الكتابة نسخب االمالءطريقة  هذه على أساس أن " ةاملتكاملة جباندمياس �اتر المبونج اجلنوبي

 بةقدرة الطلأن ، الء املنقولطريقة اإلم من خالل. ترقية مهارة الكتابة يف للمبتدئني ناسبةم 

صطفى يف املنظرية سيف  من هذا البيانيؤكد  جيدة.  العربية على كتابة احلروف والكلمات

 ذي ذكرهوال " م اللغة العربيةييف تعل ةكتابالتطبيق مهارة  " قريدة بعنوان لة اليت كتبتهااجمل

على كتابة احلروف  ةبتحسني قدرة الطلل لو نقاإلمالء امل اهلدف من تطبيق طريقة أن

إىل الكتاب والتحقق نظر دون ال ةكتابال إعادةمث  ةالعربي وصالنص قراءةوالكلمات العربية مع 

 ۲۰.من اجلانب الصحيح للكتابة

 بعنوان نور فضيلةعملية  الذي كتبتها ثوعالوة على ذلك، هذه النظرية تدعمها البح

 حممدية دى طلبة الصف اخلامس مبدرسةالكتابة العربية ل لرتقية مهارة اإلمالء  تطبيق طريقة" 

م يعلل يف تو املنقبتطبيق طريقة  اإلمالء   أظهرت النتائج أنهاإلبتدائية اإلسالمية لوماجانج". 

 ۲۱. بسبب اعتيادهم على كتابة اللغة العربية إىل الرتقية الطالب ة، زادت نتائجمهارة الكتاب

الصف السابع  املطبقة على طلبة  طريقةالنوع  لبحث عناب فتقوم الباحثة وابلتايل،

، خاصة يف درسة البنّاء املتوسطة اإلسالمية املتكاملة جباندمياس �اتر المبونج اجلنوبيةمب
                                                           

20 Siti Kuraedah, “Aplikasi Maharah Kitabah Dalam Pembelajaran Bahasa Arab”, jurnal Al-
Ta’dib  volume 8  No 2 Tahun 2015, h.43-44 

21 Amaliyah Nur Fadilah, “Penerapan metode imla’ dalam meningkatkan keterampilan menulis 
bahasa Arab siswa kelas VMI Muhammadiyah Lumajang”, Skripsi Mahasiswa UIN Maulana Malik 
Ibrahim, Tahun 2020 
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األهداف تناسبها حتصل على النتائج اليت ىت ح عليمهل هي األمثل يف الت ةمهارة الكتاب ميتعل

رقية الطلبة يف عرفة مدى تملمن املتوقع أن حيصل هذا البحث على أشياء جديدة  طلوبة. امل

درسة البنّاء املتوسطة اإلسالمية املتكاملة جباندمياس �اتر مبالصف السابع من الكتابة  مهارة

 .المبونج اجلنوبية

 ركيز البحثتب. 

يف اإلمالء طريقة  تطبيقعلى البحث  تركيز باحثةال ت، وجدلبحث السابقاخلفية من 

درسة البنّاء املتوسطة اإلسالمية مب الصف السابع ت الباحثة طلبة، واختار الكتابة مهارةتعليم 

 املتكاملة جباندمياس �اتر المبونج اجلنوبية.

 البحث مشكلةج. 

 كيف تطبيق طريقةهي:  حث الب ة هذالكمشف، تركيز البحث السابقبناًء على 

درسة البنّاء املتوسطة اإلسالمية مب الصف السابع لدى طلبة الكتابة مهارة تعليم يف اإلمالء

 ؟ املتكاملة جباندمياس �اتر المبونج اجلنوبية
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 البحث د. هدف

تطبيق لوصف عن ا إىل هدفا البحث يهذف، السابق البحث مشكلة استنادا إىل

درسة البنّاء املتوسطة مب الصف السابع لدى طلبة الكتابة مهارة يمتعل يف اإلمالء طريقة

 اإلسالمية املتكاملة جباندمياس �اتر المبونج اجلنوبية.

 فوائد البحثه. 

 الفوائد النظرية .۱

  مهارة الكتابة ميعملية تعل عن قادر على ز�دة املعرفةيرجى من هذا البحث 

اء املتوسطة اإلسالمية املتكاملة جباندمياس �اتر درسة البنّ مباإلمالء طريقة ابستخدام 

خاصة يف  ،اإلمالء املدارس األخرى اليت مل تطبق طريقةالمبونج اجلنوبية، وحىت تلهم 

ا مدرسة البّناء املتوسطة اإلسالمية املتكاملة جباندمياس كما نفذهت ةمهارة الكتاب ميتعل

 .�اتر المبونج اجلنوبية

 عمليةالفوائد ال .۲

مدخالت ملعلمي اللغة كمسامهة يف املعرفة العلمية و  ا البحثنتائج هذ أن تكون . أ

 .اللغة العربيةعليم العربية يف ت
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البصرية واخلربة واملعرفة لتلبية املتطلبات األكادميية لز�دة  ا البحثنتائج هذ . ب

 .للحصول على درجة البكالوريوس
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 الباب الثاين

 اإلطار النظري

 أ. اإلطار النظري

 طريقة اإلمالء. تطبيق ١

 طريقة اإلمالء أ. تعريف

 سمى اإلمالء أيضا ابلتلقني أي ي  ارة الكتابة.مهجزء من أجزاء  اإلمالء

أن يستطيع املستمع  بصوت عال حىتو  ةواضح النص إىل اآلخرين ابستخدام نغمة ميلي

 ها صحيحة وجيدة.حيث اللغة وعالمات ترقيممن  النصينقل 

و التنسيق األول للحواس العاطفية واملعرفية واحلركية هقال بوروانتو إن اإلمالء 

هذا يعين أن الطالب يربط  .والنفسية وغريها يف عملية تنمية ذكاء الطالب ومهاراهتم

، والدماغ �مر اليد ابلكتابة (احلركات النفسية) بينما ترى السمع، ويتم تنسيقه يف الدماغ

حواس العني اخلمس ، قراءة الظهر / صحيحة (ابلتنسيق مع أ�ا الكتابة يرى العني 
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إذا يستخدم هذا التنسيق ابنتظام، فيعترب  .حركات الشفاه احلركية ، اليت أكدها الدماغ)

 ۱. أن أساس التطوير قوي

ومها   شيئني، اإلمالء على ويشتمل حمتوى .الكتابة أجزاء مهارة جزء من اإلمالء

له الواسع  مبعىن إلمالء. اصحيحونطقها، ووضع عالمات الرتقيم ابل كتابة الكلمات

 :معاٍن كثرية منها

يف  اصحيح ت كتابة احلروف اهلجائية ونطقها نطقانظر�عن  دراسةال هو ءاإلمال )۱

وتطبيقها يف  و اجلملة والنظر�ت املتعلقة بعالمات الرتقيمصيغة املفرد أو الكلمة أ

 .النص

طلب من جبملة وي، إما كلمة بكلمة أو مجلة وهو أن يقرأ النص للطالب اإلمالء )۲

 .تدوينها الطالب

 ۲. أبحرف هجائية من النطقاأللفاظ كتابة   أيًضا أبنه اإلمالء عرَّفي  )۳

 

 

                                                           
1Zhul Fahmy Hasani, “Penerapan Metode Imla’ Untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis 

Siswa Kelas VII C MTs Muhammadiyah 02 Pemalang” (UNNES, 2013), h.15. 
2Qomi Akut Jauhari, “Pembelajaran Qowaid Al-Imlak Di Jurusan Pendidikan Bahasa Arab 

(PBA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,” n.d., 318–24. 
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بدون الطريقة، لن هارة الكتابة. م نجاح الطالب، خاصة يفل اإلمالء أحد الطرق

.  األهداف التعليميةللحصول على والتعلم  عليمبكفاءة وفعالية يف أنشطة الت ادةتتم امل

، فإن قالتهها� كيسوما يف مجحممد علي اخلويل الذي نقله جونتور عند 

 �مرو واد الدراسيةاملعلم عن امل شرحتسمى أيًضا طريقة الكتابة حيث ي اإلمالء طريقة

مرحلة لقياس قدرة الطالب على  و ه اإلمالءو  تبهم أو كراستهم.يف ك اكتابتهبالطالب 

 ۳.كتابة ما يسمعونه

يسمعه بنموذج الكالم الذي  يبدأ ميلتعلوهي ا انمالء وفًقا لتاريغطريقة اإل

على شكل مقاطع صوتية  حمتو�ت منوذج الكالمحتتوي  .أعده املعلم بعنايةاملستمع، و 

إما يف شكل النموذج . هذا وكلمات ومجل وتعبريات وأمثال وشعارات وقصائد قصرية

الدين وزهدي  عرأي رفيذلك البيان ب توافقي .تسجيلالبصوت عاٍل أو يف شكل القراءة 

ذكر  ،األدوات املدرسية من قبل املتعلمتشمل إعداد يف اإلمالء املستخدمة أبن األنشطة 

أصلحه  وكتاابت املتعلم ،ها املعلماليت يذكر  جلملا ، يكتب املتعلمجلملاملعلم ا

 ٤.واملتعلم يصلح كتاابته ،األصدقاء

                                                           
3Guntur Cahaya Kesuma, Asti Fauziah, “Penerapan Metode Imla’ Untuk Meningkatkan 

Keterampilan Menulis  Menulis Bahasa Arab Peserta Didik Kelas X SMA IT Pondok Pesantren Al-
Mujatama’ Al-Islami Karang Anyar Lampung Selatan”Jurnal Al Bayan, Vol. 8 No.2 tahun  2016, h. 2 

4 Zhul Fahmy Hasani, Op.Cit; h. 4. 
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هي طريقة  اإلمالء ج أن طريقةا ستنتمن التعريفات السابقة، فيمكن اإل

لدعم جناح  املستخدمة اليدوحركات  هلا عالقة وثيقة برتكيز السمع والبصر اليت الكتابة

 .الكتابة رةا، وخاصة يف مهالطالب

 ب. فوائد اإلمالء وأهدافه

 ) فوائد اإلمالء١

خرى، وهي: كوسيلة ملمارسة الكتابة  األهارات ملاب عالقتهفوائد عديدة و  ءلإلمال

ث  - ذ ستشاهبة مثل ، وتدريب الطالب على متييز األصوات املةالصحيحلتهجيئة مع ا

له دور كبري يف  اإلمالء مياتفق اللغويون على أن تعل ٥. ز ت - ط د - ض غ - ق

 . الكتابةمع لغة التعبري عن ال قاعدة مهمة يف  اإلمالء غة ، ألنفروع علم الل

 أهداف اإلمالء) ٢

لتحقيق القدرة على   ار ر تكمعلى تدريب الطالب  اإلمالء تركز أهداف طريقة

 االمالء العديدة. األخطاءعن تجنب لكتابة الكلمات / اجلمل أو هتجئة اللغة األجنبية 

                                                           
5 Guntur Cahaya Kesuma, Asti Fauziah, Op.Cit; h. 2. 
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ب كتابة التهجيئة، فكان اإلمالء أيضا للتدريب على جبانب إىل تدري له فوائد عديدة 

 ٦استخدام "بواابت األذن" لتمييز خمارج احلروف.

اهلدف املباشر  اهلدف غري املباشر.و له هدفان، ومها اهلدف املباشر  مالءاإل

كلمة أو يف الفرد أو املية بشكل يقدر الطالب على كتابة احلروف اهلجائ اإلمالء هو  من

 . واهلداف غري املباشر هو:بدقة وسرعة ةملاجل

وابملعرفة عن خصائص ، يعاهلدف اللغوي : تزويد الطالب مبهارات التفكري السر  ) أ

 احلروف وأسلوب اللغة اجلديد.

 اهلدف العضوي : تقوية اجلسم والسمع والبصر.  ) ب

اخللقي واملنظم ولديهم استجابة سريعة، تصرف اهلدف اخللقي: تعويد الطالب ابل  ج)

 ۷. املستمع للمعلم عندما ميلي النصهم على التحلي ابلصرب وكوتعويد

 

 

 

                                                           
6Rana Naila, “Pengembangan Bahan Ajar Imla’ Untuk Keterampilan Menulis Bahasa Arab 

Bagi Siswa Kelas VII MTS” (Universitas Negeri Semarang, 2017). 
7Muradi, Pembelajaran Menulis Bahasa Arab Dalam Perspektif Komunikatif. 



٢٣ 
 

الطالب على كتابة احلروف واجلمل تدريب ل هي اإلمالء من األخرى واألهداف

تحسني الكتابة باللغة  ونألخطاء اليت حدثت يف الكتابة، يفهمهتمون احىت ي ،العربية

توسع و بسرعة العربية  ها، وتدريب بعض احلواس ذات الصلة، وممارسة الكتابةوتوضيح

 .اآلفاق، وميكنها تدريب الطالب على حياة نظيفة وحامسة ودقيقة ومنظمة

الكتابة لدى الطالب، حيث  ةحتسني مهار إىل  اإلمالء أيضا هتدف طريقةو 

، من اجلوانب يف ذهنه ما هو وصف أو التعبري عنالهي القدرة على  الكتابة ةمهار  أن

 ۸.هي اإلنشاء البسيطة مثل كتابة الكلمات إىل اجلوانب املعقدة

 : كما يلي  يوسف وأنورعند  اإلمالء أهدافومن 

   العربية صحيحة وجيدة. كتابة الكلمات واجلمل  على طالبليقدر ال ) أ

أيًضا  العربية، بل يقدرون لغةلاءة احلروف واجلمل ابقر فقط على طالب ال ال يقدر  ) ب

 .كتابتهاعلى  

يف االهتمام،  تكون نشطة، سواء كان  حىت حواس الطالبمجيع  التدريب على ج) 

 .يف الكالم العريب وأ والسمع والبصر

 حتقيق الكتابة بكتابة مجيلة وأنيقة. د) 

                                                           
8 Guntur Cahaya Kesuma, Asti Fauziah, Op.Cit; h. 2. 



٢٤ 
 

 .اليت مت تعلمها  الكلماتمعرفة الطالب عن كتابة  اختبار ه) 

 ۹.الكتابة ابللغة العربية ابستخدام أسلوب لغتهم اخلاصةالطالب على تسهيل  و) 

ة ما للتحقق / معرف: أ)  هي اإلمالء تعليممن هداف أما عند بوروانتو، فإن األ

ب) لتدريب الطالب   تضمينها الكلمات / اجلمل اليت مت إذا كان األطفال قد أخذوا

 ۱۰.ةالصحيح على كتابة الكلمات ابلتهجيئة

 ءمالأنواع اإل . ج

 :، وهيأقسامإىل أربعة  اإلمالء ميكن تقسيمه ميتعل

يف الكتاب أو كتابة  ةملاجلأو  القراءة الطالب نص ول: أن ينقلاملنقاإلمالء  )۱

 .السبورةاملعلم على 

املرحلة اليت يبدأ فيها الطالب ابلنظر إىل قطعة ما مكتوبة يف  اإلمالء املنظور:  )۲

الكتاب أو على السبورة، مث يغلق الكتاب أو تبعد السبورة اليت عليها القطعة 

 هم، وميليها املدرس عليهم بعد ذلك.من أعين

يكتب الطالب نص القراءة أو اجلمل  اإلمالء املنظور أو اإلمالء املسموع :  )۳

درس، عندما يستمع الطالب إىل قراءة امل. أوالً  أن يروهادون درس اليت يقرأها امل
                                                           

9 Zhul Fahmy Hasani. Op.Cit; Hal 17 
10 Ibi 
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يف أدمغتهم، مث   تناسب نظر�ت اإلمالء الكتابة شكل عن يصف الطالب

 .رعةبس يكتبوها

 للطالب الذين أتقنوا وفهموا نظر�تهو شكل اإلمالء   اإلمالء اإلختباري، )٤

  ۱۱ة.نظري. ويف اإلمالء اإلختباري ممارسة كثرية ابلنسبة إىل جيًدااإلمالء فهما 

 عند مصطفى بشري ينقسم اإلمالء إىل ثالث مستو�ت، منها :

، يهدف إىل حتسني قدرة الطالب على كتابة احلروف والكلمات اإلمالء املنقول )۱

 العربية.

 : �مر املدرسالتالية  التدريبات ملدرسيعطي ايف هذا املستوى اإلمالء املنظور، و  )۲

اليت حيددها املدرس الستخدامها كموضوع عينة املنصوص العداد إب الطالب

بسيطة مث القصرية و النصوص الفظ حلمن الطالب ويطلب  اإلمالء،  لكتابة أوا

 بكتابة بعض اجلملة اليت قد درسوها.الطالب  ، و�مر املدرسهتجئة الكلمات

ثالث قدرات هي القدرة على هو اإلمالء يف تنفيذه حيتاج  ختبارياإلمالء اإل  )۳

حفظ ما يسمعه ، والقدرة على تدوين ما يسمع يف نفس  السمع ، والقدرة على

 ۱۲.قتالو 
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 د. مزا� طريقة اإلمالء وعيوهبا

 . املزا�١

ر ادعبد القمن مزا� طريقة اإلمالء وفقا لو  مزا�،  ااإلمالء هلإن طريقة 

 :وهي ،نسيو م

 املعروضة عددها كثرية  املواد )۱

 والفهم والتحقق أبنفسهمعلى العمل  تدريب الطالب  )۲

  ةوفعال ةعملي الطريقة  )۳

 بسهولة ظ على ترتيب الطبقةاحلف )٤

الطالب الكتابة بسرعة  يمارسف، اجلديدةتعليمية الواد امل ابإلضافة إىل حتقيق )٥

 ۱۳.ودقة

كتساب املهارات احلركية مثل ال ) ١: طريقة اإلمالء هيواملزا� األخرى من 

كتساب املهارات الذهنية مثل الضرب ) ال ٢، احلروف والكلمات واجلمل ونطق الكتابة

                                                                                                                                                                      
12Bisri, Mustofa, Metode & Strategi Pembelajaran Bahasa Arab. 
13 Ahmad Depen, “Pelaksanaan Metode Imla’ Oleh Guru Dalam Pembelajaran Arab Melayu 

Di SLTPN 04 Bangkinang” Skripsi Prodi PAI Fakultas tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif 
Kasim Riau Pekanbaru, 2010, h. 18. 
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الكتساب الكفاءة يف شكل ربط العالقات ) ٣، واجلمع والطرح والقسمة والرموز األخرى

 ۱٤أشبه ذلك. ما بني احلروف يف التهجئة واستخدام الرموز وقراءة اخلرائط و 

 . العيوب٢

 تثبيط )١ له عيوب، ومن عيوبه كالتايل:اإلمالء  ، فإنذلك ابإلضافة إىل

ر، ممل وسهلة الضجهو شيئ تكرر اإلمالء امل )٢ذ، دقة وسرعة التنفيوز�دة الالعادات 

وأما العيوب  ۱٥.شريرة حىت يكون الطالب أقل نشاطًاالامدة و اجلعادات التكوين  )٣

 األخرى من طريقة اإلمالء عند عبد القادر فهي كالتايل :

 إلمالء دائما من أعمال اآلخرينا ) أ

يقابل الطالب اإلمالء سلبيا، وال يستطيع أن يسألوا مباشرة عن األشياء   ) ب

 غري واضحة.

 ۱٦ج) كتابة إمالئهم سيئة حىت يصعب القارئ يف قرائتها ودراستها.

 

 

                                                           
14 Dikte/Imla, (On-Line) tersedia di: http://ekalutfiana3.blogspot.com/2014/12/dikte-

imla.html?m=1(25 April 2020, jam 09.00) 
15Ibid. 
16 Ahmad Depen, Op.Cit 

http://ekalutfiana3.blogspot.com/2014/12/dikte-imla.html?m=1
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 مالءاإل تعليم خطوات طريقةه. 

 : هي كما يلياإلمالء يف تعليم جراءات اإلاخلطوات أو 

 .قم إبجراء اإلدراك أوالً، حبيث يرتكز اهتمام مجيع الطالب يف أنشطة التعلم . ١

 اإلمالء تتم بكتابة املادة، فاخلطوات املتخذة هي كالتايل : إذا كان . ٢

 جذابة.كتابة بعلى السبورة  ادةامل درسيكتب امل ) أ

 . طء وفصيحاملكتوبة بب اإلمالء يقرأ املدرس مادة  ) ب

تكون القراءة قراءة جيدة اطلب منهم قراءته حىت  ،الءاإلمدرس بعد أن يقرأ امل ج) 

 .اإلمالء جلميع الطالب قراءةوفصيحة. وأحسن 

 كراستهم.ها يف  كتابتمنهم   درسيطلب امل اإلمالء، بعد االنتهاء من قراءة د)

مرة املدرس قرائته  يكررمث  ة. شياء غري مفهومعن األ جوبةاألسئلة و األطرح  ه)

 .أخرى حىت ختتفي األخطاء

  ادةاملعامة عن وخالصة كلمات صعبة   املدرس كتبيو) 

كراساهتم أمام السبورة يف   ءاإلمال تسجيل / كتابةلمن الطالب  درسيطلب املز) 

 اجليد.صحيح و لاخلاصة هبم اب
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ستهم من خالل الطالب يف كرا يبدأ املدرس إبمالء بعض احلروف اهلجائية. ويكتبها. ٣

 االنتباه واالستماع بعناية.

 جيمع الطالب كتابتهم ليفتشها املدرس. ٤

اإلمالء. مث يطلب   عقد املدرس جلسة أسئلة وأجوبة حول التعليم ابستخدام طريقة. ٥

 .على السبورة إمالئه املدرس أحد الطالب لكتابة نتائج

س بتصحيحها ويشرح مرة أخرى إذا كانت هناك أخطاء يف كتابة الطالب، يقوم املدر . ٦

 .حول اجلمل اليت مل يفهمها الطالب

  ۱۷.الدرس إبعطاء اإلرشادات والنصائح للطالب درسامل يؤخر. ٧

 و. تطبيق طريقة اإلمالء

  لنقل املواد هي اإلمالء املعلم يف تطبيق طريقة أن يستخدماخلطوات اليت جيب 

ارف، ج) اإلستعدات لدخول الفصل أبدوات التعليم الّالزمة، ب) التعأ) كالتايل :  

  ١٨.املقدمة، د) العرض، ه) التطبيق، و) اإلختتام

  

                                                           
17Nur Faizah, “Impementasi Metode Imla’ Untuk Peningkatan Keaktifan Belajar Bahasa Arab 

Siswa Kelas VII A MTs Negeri Seyegan”. (Skripsi Program Studi Pendidikan Bahasa Arab UIN Sunan 
Kalijaga, Yogyakarta,2014), h.14 

18Guntur Cahaya Kesuma, Asti Fauziah,Op.Cit; h.2 
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 الكتابة مهارة. ٢

 ةكتابال مهارةتعريف  . أ

منظمة لنقل الرسائل اجلمل وترتيبها بطريقة  تكوينالكتابة هي نشاط ل

هذا الصدد، ُتستخدم مهارة الكتابة يف  .وآرائه الكاتب واملعلومات واألغراض يف أفكار

هذه األغراض  .القارئللتسجيل أو اإلقناع أو اإلبالغ أو اإلعالم وللتأثري على صفة 

 ۱۹. كتابةالاألهداف ميكنها تكوين أفكاره والتعبري عنها يف شكل و 

من "كتب، يكتب، كتبا، كتااب، وكتابة، بوزن يف اللغة العربية أصل كلمة الكتابة 

. : ألف، مجع، وسجل يفعل. كتب مبعىن خط، وهذه الكلمة هلا معاىن أخري منها-فعل

 :  منهامتعددة اللغة هلا معاين  الكتابة عند خرباء أن تعريف

عروض النظامية والرتكيبية، حيث يعرب عنها اليرى عليان ىف تعريف الكتابة أ�ا ك )١

 اإلنسان مبا ىف نفوسهم من األراء والشعور. والكتابة دليل الظن الشخص بغريه.

وسيلة للتواصل والتعبري عن اآلراء و  نشاط النفسيالكيعّرف الناقة أبن الكتابة   )٢

 .واألفكار

                                                           
19Chalimah Kurnia Hidayah, “Peran Guru Dalam Mengembangkan Keterampilan Menulis 

Arab Melalui Ekstrakulikuler Kaligrafi Bagi Siswa Kelas 6 MIN Ponorogo” (2018). 
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ولو   ينخر الشخص مع اآلتصال بني إلوسيلة ا اأب� ة،الكتاب إبراهيم يعّرف محادة )٣

 .كانت مفصولة ابلزمان واملكان

البداية صال من طرف واحد يف ا وسيلة اإلتأب� ةالكتاب يد،ح عبد اجملالس يعّرف )٤

   زمنال يفصل أنه ئ بقراءته، لوحىت يهتم القار 

. حيث أ�ا هي �حية رابعة من املهارات اللغويةأمحد منصور أن الكتابة  ويرى )٥

واسطة املوصالت الشخض إبدراك غريه من األراء، والتصور، والفكرة، والشعور، 

 .واحلواديث الىت ألفت ىف الكتب

الىت تنبت فيها املهارة اإلنتاجية. ت ن الكتابة عملية املواصاليرى طعيمة والناقة أب )٦

لغة الكالم إىل الكتابة. والكتابة حيث أ�ا عملية يعمل فيها الشخص بتغيري 

الىت  أبغراض إرسال الرسالة إىل املرسلصيغة املوصالت الىت صمم هبا الكاتب 

 ۲۰.تتفكك هبا األوقات واألماكن

يف اللغة املكتوبة، ومن  وهي مهارة اإلتصاليةالقراءة  مهارة الكتابة تشبه مهارة

 ، القدرةجانبان : أوالً الكتابة  ملهارة كانت  الكالم. يث املهارات اإلنتاجية مثل مهارةح

قدرة على إنتاج األفكار واملشاعر ، والثاين: الواستيعاب التهجيئة على تكوين احلروف
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ر اللغة يقع يف اجلانب الثاين، وهذا ال تنك . أساس استيعاب الكتابة يف تدريسلكتابةاب

هي أساس املهارة يف يف اجلانب األول ة مهارة الكتابة يف اجلانب األول، ألن املهارة أمهي

 ۲۱اجلانب الثاين.

 ميكن .قدرة الطالب مستوى حسب يةميالتعل إن الكتابة واإلنشاء هلما األهداف

 ن يف كتابهور اتريغاكما عرب عنه هنري جونتهنا الغرض من الكتابة بشكل عام   أن ذكر

 منها: ةاملطلوب واخلاص للكتابة هلا املؤهالت "، املهارة اللغويةالكتابة ك "

 أقل املؤهالت . أ

حالة اباللفاظ ىف  هاالىت ستنميو كتابة الكلمات والفقرات، القدرة على  

 .ةواملختصر  ةالرسائل املبسطكتابة الفصول، و 

 ةاجليد املؤهالت  . ب

سن ة عن الرتكيب املستقل املبسط، بصريح اإلعتبار وحالقدرة على الكتاب

 طالحي، ووفقا بعلم النحو.اختيار الكلمات، والتعبري اإلص

 

 
                                                           

21Fuad Effendy Ahmad, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Malang: MISYKAT Malang, 
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 ةاملمتاز  املؤهالت  . ج

القدرة على الكتابة عن أنواع املناقشات، حبسن التعبري اإلصطالحي، ووضوح 

 شودة.املن الكلمات، حباد اإلحساس عن األسلوب املتنوعة يف تلك اللغة

 وأهدافها ةكتابال مهارة فوائدب. 

 ةكتابال مهارة فوائد )١

ابة ) ميكن للكت١(منها : ، فوائد ملهارة الكتابة ناك مثاين، هعند أخادية

الكاتب على تطوير األفكار  تدرب) أن ي٢التعرف على قدراته وإمكا�ته، (

) ٤ة، كتوبوضوعات املالكثرية املتعلقة ابمل املعلومات اتبلك) أن يتقن ا٣، (املختلفة

) أن ٥ ،اوالتعبري عنها صرحي الكاتب أن يتدرب على تنظيم األفكار منهجييستطيع ا

) من خالل كتابة الشيء على ٦ ،بنفسه موضوعيا واضحاأفكاره يقّيم الكاتب 

ا صراحًة يف سياق ، أي بتحليلهسهولة يف حل املشكالت، سيجد الكاتب الورقة

مع أنشطة  )٨ ،فيدفع الكاتب على التعلم بنشاط، بةل الكتامن خال) ٧واقعي، 

 ۲۲تعّود الكاتب على التفكري والتحدث بطريقة منظمة ومنتظمة. ةالكتابة املخطط
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) الكتابة جزء أساسي من احلياة ١ : هي ة األخرىالكتاب مهارة أهدافومن 

مجيع وسيلة من وسائل التعليم على  ) الكتابة٢ يف املعيشة،وتتضمن شرطًا ضرورً� 

أداة لربط  ) الكتابة٤، والقارئ كاتبوسيلة للجمع بني الالكتابة   )٣، املستو�ت

) ٥، يف املاضيناس احلضارات احلادثة أن يعرف ال ةكتابابل احلاضر ابملاضي،

 )٧، ةاحلقيقحداث األعلى  دليلالكتابة  )٦ة، السابق بالكت  للحفاظ على تراث

 ۲۳.قلبه عماّ يفارتباط من الفرد عن نفسه ويصف  الكتابة هي

 الكتابة مهارة  فاهدأ )٢

 :هي كما يلي  مهارة الكتابة ميبسيطة لتعلالهداف واأل

ملة عالمات الرتقيم وبنية اجلكتابة جيدة تناسبها الطالب على الكتابة   يقدر ) أ

 والنحوية.  من الناحية الصرفية

 .وكاملة مبعاين رائعة الطالب عن األفكار واملشاعر بصيغة مكتوبة يعرب ) ب

التعبري عنه يف و صحيح الواضح و النهجي و املاعتاد الطالب على التفكري  ج) 

 ۲٤الكتابة.شكل 

                                                           
23Taufiq, “Maharatul Kitabah Secara Umum” (On-Line), tersedia di: 
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 ا، فمنها:مستو�هتحسب  ةتابالك مهارة ميلتعلاألهداف األخرى أما 

: نسخ وحدات اللغة البسيطة، وكتابة وحدات اللغة البسيطة،  للمبتدئ ) أ

 .قصريةوكتابة اجلمل واألسئلة البسيطة ، وكتابة الفقرات ال

كتابة البيا�ت واألسئلة وكتابة الفقرات وكتابة الرسائل وكتابة   : لمتوسطل ) ب

 .املقاالت القصرية وكتابة التقارير

ختلفة وكتابة امل كتابة الفقرات والرسائل وكتابة أنواع املقاالت  :  متقدمج) لل

 ۲٥ير.التقار 

  ةكتابالرة مهاج. أنواع 

بطة وهي املرت تنقسم مهارة الكتابة إىل ثالثة األقسامتعليم اللغة العربية ففى 

ىف  الىت تركز على وجه احلروف) اإلمالء هو نوع الكتابة ١اإلمالء، واخلط، واإلنشاء. 

لى مظهر أو الكتابة اليت ال تؤكد فقط ع نوع) اخلط هو ٢ ،تكوين الكلمات أو اجلمل

تتناول اجلوانب اجلمالية ، ولكن أيضا  تكوين الكلمات واجلملموقف احلروف يف

وجه حنو التعبري عن األفكار يف شكل أفكار، أو املالكتابة ) اإلنشاء هو نوع ٣(اجلمل)، 
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رسائل، أو مشاعر ، وما أشبه ذالك ، وليس إال تصور شكل أو ظهور احلروف أو 

 ۲٦.الكلمات أو اجلمل

إىل ثالثة،  هاالكتابة العربية تصنف ةمهار أن  ،جريةفه نقل عنكما العزيز  عند فرقان 

وكانت  األوىل.  رحلةاملكتابة يف ال أنشطة يهوطة، الكتابة املضب ة) مهار ١وهي: 

أو إشرافًا من املعلم، حبيث تكون أنشطة املعلم يف هذه  ال تزال حتتاج توجيهاأنشطتها 

الكتابة مهارة وهي  ، الكتابة املوجهة) ٢، أنشطة الطالب املرحلة أكثر هيمنة من

فردات أو املسئلة أو األصور أو الفزات على شكل احمل ععينة ماملرشادات اإلابستخدام 

كل يف ش آلراءالكتابة مع األفكار أو ا ةنشطأ يه ة،احلر ) الكتابة ٣، رشاديةاإلمل اجل

  ۲۷.الكتابة

 مزا� مهارة الكتابة وعيوهبا د.

 :، وهيةكتابال مهارةتعليم  مزا� فيما يلي.  وعيوب م مزا�يتعلالكل ل

 شعور ابلثقة وختفيف التوترحتقيق الو  الرموز اللغويةكتابة الطالب ليدفع   )۱
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 على نطق الكلمات، ألن الكتابة نشاط شامل يف استيعابب الطالب يدرّ   )۲

  .املهارات اللغوية حىت يتمكن الطالب من متييز أصوات الرموز اليت يسمعو�ا

 الطالب مهارات أخرى يف جمال الكتابة األجنبيةلدى  )۳

   .طالب على التعبري عن أفكارهم ومشاعرهم ابحلروف العربيةقدرة ال )٤

 :هي كما يلي الكتابة  رةاملهبينما العيوب أو النقصان 

 ما ُيسمع وما جيب كتابته يف كتابة الطالبقد يصعب   )۱

   الطالقة يف مهارة الكالم ال تضمن )۲

 الطالب يف اجلمع بني الكلماتيصعب  )۳

 على  الطالب وبةصعتلفة عن األجبدية أحياً� جتعل ة املخاحلروف اهلجائي )٤

   .الكتابة

 ۲۸.الطالب صعوبة يف الكتابة من اليمني جيدون ال يزال )٥
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 األحباث السابقةب. 

 :يليما كذا البحث  هب بعض األحباث ذات الصلة 

بعنوان  )٢٠١٣  ٠١، العدد  ٠٢اجمللد  اجمللة اليت كتبها حمسن الر�ضي (االبتكار ، .١

تبني ذلك بتآزر ة. كتابالمهارة  اللغوية يف ترقية "التآزر بني اخلط واإلمالء والبيئة

الكتابة، خاصة يف دراسة الكتاب  مهارةاللغوية قادر على ترقية  اخلط واإلمالء والبيئة

 ابستخدام الكتابةكتابية التفسريات الكتابة ل الطالب مما يتطلب من، األصفر

 .ةالعربي

 ) بعنوان "اخلط املساعد على دعم استيعابUNSIDA( نعمةال البحث ألخت خرية .٢

أن للخط دور كبري جًدا لألفراد واحلياة  بحثالُتظهر نتائج . اللغة العربية" 

لطالب على جتميل وحتسني الكتابة فيز اأن يزيد التقدم يف حت ه، وميكنيةاالجتماع

 العربية.

بعنوان  ) ٢٠١٨تعليم اللغة العربية ،  قسم ، IAIN Parepare(جرة البحث ألخت ه .٣

من الصف احلادي على كتابة اجلملة الطالب قدرة يم اإلمالء يف ترقية "فاعلية تعل

الكتابة مهارة أن اجو " ، يوضح هذا البحث عشر مبعهد املبارك يف توابركا، �حية و 

 .املعلماملواد اليت قدمها مالء للطالب يف فهم يم اإلعلالعربية قادرة على ترقية ت
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ن بعض األحباث املذكورة، يعرف أن هناك األحباث العديدة عن استخدام م

ال  جيدة.صحيحة و  ء يف ترقية مهارة الكتابة خاصة يف مهارة الكتابة العربيةمالاخلط واإل

 كما يف األحباث السابقة.  واإلمالء عن تعليم اخلط ابلبحثحث الب هذا خيتلف

 



٧٨ 
 

 ب. االقرتاحات

ض االقرتاحات كاملدخالت بناء على االستنتاجات السابقة، فتقدم الباحثة بع

للباحث الالحق حىت يكون حبثه حبثا كامال ومناسبا أبهداف البحث. هذه االقرتاحات 

 منها كالتايل :

 للمدرسة .۱

شجيع جيب أن تسعى املدرسة يف ز�دة املرافق الداعمة لتعليم مهارة الكتابة، وت

 املدرسني لتحسني وترقية جودة التعليم.

 للمدرس .۲

ينبغي على املدرس أن يقدم اهتماما كثريا حنو طالبه حىت ال خيافون وخيطئون يف  

 كتابة الكلمات أو اجلمل العربية خاصة يف عملية التعلم والتعليم.

 الباحث الالحق .۳

شكل عام واليت ال بأن يبحث الباحث الالحق حبثا علميا عن طريقة اإلمالء 

 ترتبط إال مبدرسة واحدة.
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