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 مقدمة -أ

سيما في مجال اللغة العربية ال بد لنا أن ال  ،ترقية المهارة اللغوية في 
كاألصوات و الصرف و النحوى و البالغة. في تعليم اللغة العربية ال   ةنسيطر علوم اللغ

بل علينا أن نعلم أيضا مهارة العربية األربعة   ،فقط ةعلوم اللغ كفي أن نتعمق فيي
 ستماع والكالم والقراءة والكتابة.كاال

هي الكتابة  .صعبةى المهارات هناك المهارة المن إحد ،عن المهارة اتحدث
الية مهارة اللغوية الفع  المهارة الكتابة هي و  في تبليغ فكرة مكتوبًة. وسيلة اإلتصاليةال

في الكتابة كي يقدر على تعبير أساليب ألن الكاتب ال بد له أن يعرف  المنتجية
تعليم اللغة العربية في هذا الكتاب  األفكار ووصفها حتى تكون الكتابة مرتبة و جيدة.

والكالم و  ،ية: االستماعللناطقين بغيرها : مهارة الكتابة إحدى مهارات اللغة الكل
وتعد هذه المهارة حديثة نسبيا إذا قورنت بمهارتي االستماع و الكالم. ألن  ،القراءة

جديدة و ال شكل اختراع الكتابة مرحلة  ،اختراع بشري ظهر في عصور الحقةالكتابة 
و ال شك أن هناك لغات كثيرة انتشرت ثم اندثرت قبل   ،في تقدم الحضارة اإلنسانية

جيل رموزها على أوراق البردي أو األحجار أو أن يتوصل العقل البشري إلى طريقة تس
السحيق. لقد  ضيمالكي تستطيع األجيال الالحقة أن تتابع ما حدث في ال ،الورق

أدت الكلمة المكتوبة دورا أساسيا في حفظ التراث البشري كما سهلت الطباعة تبادل 
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   1و المكان. األفكار واألراء بين الناس في أنحاء العالم كافة متخطية حواجز الزمان
الكتابة هي الوسيلة للتواصل بين اللغات و األفراد التي ال تقتصر على الزمان و 

  2المكان.
تعليم  3فيها. و أساليب ،استراتيجيات ،أنواع طرق البحث عن مهارة الكتابة و 

وقال  تعليم الكتابة.التي تنقسم إلى استراتيجيات مختلفة في  اإلمالء له أساليب
اإلمالء كمادة من مواد الدرس، وهو يدرس في مرحلة أساسية ومتوسطة. مرادي أن 

وهو يأتي بعد أن الطلبة يعرفون ويستطيعون على رسم الحروف بدقة. ولذلك يكون 
مادة مواصلة في إتاحتها للطلبة في تمارين كتابة الحروف العربية في الكلمات 

 4والعبارات البسيطة والجمل البسيطة.

وأما  .ي يؤكد الطالب على تصحيح الكتابةهو اإلمالء الذ المنقولاإلمالء و 
هو اإلمالء الذي يؤكد الطالب على تصحيح الكتابة و فهم الكتابة ف اإلمالء المنظور

الجيدة أيضا. اإلمالء المنظور ليس أن يكتب الطالب بنظر الكتابة في السبورة فقط 
.  بل البد للطالب أن يالحظ الكتابة بالجلي 

 
 عريف اإلمالء المنظورت -ب

                                                             

م. 8002الدار العالمية, :الهرمتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها, ،عمر الصديق عبد الله1 
 .111ص:

2Bisri Musthofa & Abdul Hamid, Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, 

Malang: UIN MALIKI Press, 2012.h.104. 

وقال مرادي أن لتعليم الكتابة طروقه وإستراتيجياته تنقسم إلى ثالثة أقسام، هي للمبتدئ وللمتوسط 3 
 Ahmad Muradi, Pembelajaran Menulis Bahasa Arab dalam Perspektifوللمتقدم. انظر: 

Komunikatif (Jakarta: Prenada Media, 2015), h. 89 
مجلة عربيات لقسم تعليم اللغة  ،ندونيسيا مشكلة وحلوالواقع تعليم مهارة الكتابة بإحمد مرادي، أ4 

 168م، ص. 8012، يونيو 1، رقم 5العربية بجامعة شريف هداية الله جاكرتا، المجلد 
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تدب ره  رأى و في : ،ظرا" إلى : أبصره و تأم له بعينهن-ينظر-المنظور من "نظر
هجاء بعض   و ،ة على التالميذ لقراءتها و فهمهامعناه أن تعرض القطع 5،و فك ره
 6و تملي عنهم و تملي عليهم بعد ذلك. ،ثم تحجب عنهم ،كلماتها

و  ،التالميذ النظر فيهاإلمالء المنظور : هو منظور حيث يديم أن  قال رضوان
ويهدف إلى انطباع الكلمة رسما و صورة سليمة  ،قبل إمالءهحيث يقرؤون الموضوع 

تعرض القطعة و صحيحة قبل أن يسرع الخطأ إلى التلميذ عند كتابتها. و ذلك بأن 
ها ها حتى يفهمو ويناقشهم المعلم في معنا ،بقراءتهاثم يقومون  ،مكتوبة على التالميذ

  7.أو غريب عليهم في الكتابة ،و يقومون بهجاء بعض ما هو صعب

على أن تكتب القطعة اإلمالء المنظور: هو أن  عابد توفيق الهاشيمي قالو
و إن يختار المدرس لطالبه قطعة مناسبة من   ،السبورة بخط واضح جميل منظم

ء فيتبينون هجا ،شرح معناها و يناقشهم بهاو يثم يقرؤها بأناة  ،صغيرةكتابهم أو قصة 
ثم يبدأ  ،عة عن انظارهمتغيب  القطو بعد ذلك  ،ثم يقرؤونها ،بعض كلماتها بدقة

بأناة وروية وصوت  ،و تركيبا بعد تركيب ،كلمة بعد كلمة  ،مالئها  عليهمالمدرس بإ
  8واضح مسموع.

أسلوب اإلمالء اإلمالء المنظور السابقين يمكن خالصته إنه  يمن تعريفو 
ب في الكتابة التي النظر الطهتم بالمالحظة أو سلوب الذي ياألالمنظور هو 

 تلك الكتابة.الطالب في ذاكرة على  ايالحظها و يعتمد كثير 

                                                             
5Ahmad Warson Munawwir,Dkk,.Al-Mu’jam al- Munawwir, Surabaya: Pustaka 

Progressif, 1997.Cet-14.h.1433. 

ماالنج: جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية, اإلمالء :نظريته و تطبيقه,ضوان, ر 6 
 .10-9م. ص: 8011

 10المرجع نفسه. ص: 7 
م. 1921, بيروت: مؤسسة الرسالة, الموجه العملي لمدرس اللغة العربيةعابد توفيق الهاشمي, 8 

 .133ص:
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لطالب في إلنها أصلح  ساليب األخرىاألمع  تختلف األسلوب هذا
على  األسلوب تعتمد على قدرة  الطالب  في الفهم و هذا المالحظة أو النظر و

 السبورة ثم تمسح. الكتابة التي كتبت فيفي  ذاكرتهم

األسلوب  مدرس في تعليم الكتابة ألن في هذااألسلوب لتيسير ال تسير هذا 
 يجبر الطالب مشتغال و مركزا و بحسب اعتماد على قدرته.

 

 أنواع اإلمالء -ج

 هي: أربعة أقسام م إلى ينقس، اإلمالء نظريته و تطبيقهفي كتابه  قال رضوان
 9.االختباري اإلمالء و، االستماعياإلمالء المنقول، و اإلمالء المنظور، و اإلمالء 

يقول عن ف، الموجه العملي لمدرس اللغة العربية في كتابه عابد توفيق الهاشميوأم ا 
هي: اإلمالء المنقول، و اإلمالء المنظور، و  أنواع اإلمالء ينقسم إلى ثالثة أقسام و

 10اإلمالء المسموع )اختباري(.

 اإلمالء المنقول -1
نقال: حوله من موضوع أي نسخ القطعة في  -ينقل -المنقول من نقل

عابد توفيق  و قال 11دفاترهم أو بنقلها من بطاقات توزع عليهم أو من السبورة.
في دفاترهم، بنقلها من كتبهم أو من  هو  نسخ القطعة المنقول اإلمال، الهاشمي

بطاقات توزع عليهم، أو من السبورة. وال يبدأ األطفال بالنسخ إال بعد فهم معنى 
القطعة، و التأكد من هجاء بعض كلماتها وصورتها، حتى يحسنوا محاكاتها في 

 12دفاترهم.
                                                             

 2. ص: المرجع السابقرضوان, 9 
  .133. ص:لمرجع السابقا،عابد توفيق الهاشمي10 
 2. ص: المرجع السابقرضوان, 11 
 .133. ص:، المرجع السابقعابد توفيق الهاشمي12 
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 اإلمالء المنظور -2

بعينه، في: تدب ره وفك ره، نظرا" إلى: أبصره وتأم له -ينظر-المنظور من "نظر
معناه أن تعرض القطعة على التالميذ لقراءتها وفهمها، وهجاء بعض كلماتها، ثم 

اإلمالء المنظور هو منظور  تحجب عنهم، وتملي عنهم وتملي عليهم بعد ذلك.
حيث يديم التالمي النظر فيه، وحيث يقرؤون الموضوع قبل إمالءه، ويهدف الى 

وصورة سليمة وصحيحة قبل أن يسرع الخطا الى التالميذ عند  انطباع الكلمة رسما 
كتابتها. وذلك بأن تعرض القطعة مكتوبا على التالميذ، ثم يقومون بقراءتها، 
ويناقشهم المعلم في معناها حتى يفهموها ويقومون بهجاء بعض ماهو صعب، أو 

هو أن  ظورالمن اإلمالء، عابد توفيق الهاشمي و قال 13غريب عليهم في الكتابة.
و إن يختار المدرس لطالبه  ،تكتب القطعة على السبورة بخط واضح جميل منظم

ثم يقرؤها بأناة و يشرح معناها و يناقشهم  ،قطعة مناسبة من كتابهم أو قصة صغيرة
و بعد ذلك تغيب  القطعة عن  ،ثم يقرؤونها ،فيتبينون هجاء بعض كلماتها بدقة ،بها

بأناة  ،و تركيبا بعد تركيب ،كلمة بعد كلمة  ،ثم يبدأ المدرس بإمالئها  عليهم ،انظارهم
 14وروية وصوت واضح مسموع.

 
 اإلمالء االستماعي -3

سمعا وسماعا وسماعة وسماعية" : أدركه -يسمع-االستماعي من "سمع
بحاسة األذن، معناه أن يستمع التالميذ إلى القطعة يقرأها المدرس وبعد مناقشتهم في 

 عناها، وتهجي كلمات مشابهة لما فيها من الكلمات الصعبة وتملي عليهم.م
هذا اإلمالء يعتمد على االستماع، والتهجي بعض الكلمات فقط دون قراءة 
التالميذ للقطعة، والمعلم يستطيع أن يقف على مدى ما وصل إليه تالميذه من قدرات 

                                                             

 10-9. ص: ، المرجع السابقرضوان13 
 135. ص:، المرجع السابقعابد توفيق الهاشمي14 
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و  15ات في أذهان التالميذ.ومهارات إمالئية وهو يؤكد له مدى انطباع صور الكلم
هو أن  )اختباري( المسموع اإلمالء أو االستماعي اإلمالء ،عابد توفيق الهاشمي قال

يكتب الطالب ما لم يسبق لهم ان رأوه قبيل  الكتابة، و هو ال يتبع اال بعد تمرين 
الطالب على النوعين الماضيين، اذ البد ان يسبقه اعداد كاف في ضبط الحروف و 
المقاطع و تجويدها. و تعتمد هذه المرحلة على فهم عالمات الترقيم، لاللتزام بها و 

ما يحتاج إلى الدقة و االناة، كذلك فانها تعتمد على فهم تطبيقها في اإلمالء. و ك
 16قواعد الهمزة و التمييز بين الضاد و الظاء، و بقية قواعد اإلمالء الحيوية.

  
 اإلمالء االختباري -4

وهو أخر مرحلة من مراحل التدريب اإلمالئي، وبه يستطيع المعلم أن يقف 
س اإلمالء. وسمي هذا النوع اختباريا على مدى اإلفادة التي حققها التالميذ من دروي

 17ألنه اختبر لمدى تحضير الطالب واستيعابهم القواعد اإلمالئية.

 

   

 

     

  

 

                                                             

 18-11. ص: السابق، المرجع رضوان15 
 .135-133. ص:، المرجع السابقعابد توفيق الهاشمي16 

 18-2ص:. ، المرجع السابقرضوان17

 أنواع اإلمالء

ري  اإلمالء االختبا ياإلمالء االستماع   اإلمالء المنقول 

 

 اإلمالء المنظور
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أربعة أقسام هي: اإلمالء المنقول، واإلمالء  : أنواع اإلمالء عند رضوان إلى1الرسم البيان 
المنظور، واإلمالء االستماعي، واإلمالء االختباري. و عند عابد توفيق الهاشمي ينقسم إلى 

 ء المسموع.ثالثة أقسام و هي: اإلمالء المنقول، واإلمالء المنظور، و اإلمال

أقسام، منها: اإلمالء  ، نستنتج أنه ينقسم إلى ثالثة عن  النوع اإلمالء ومن تعريفي
المنقول، و اإلمالء المنظور، و اإلمالء المسموع. أما اإلمالء اإلختباري هو جزء عن 

 .االستماعيتعريف اإلمالء المسموع أو اإلمالء 
 المنظور تطبيق في التعليم اإلمالء  -د

كما عب ر كاتبان عن أقسام اإلمالء في تعليم الكتابة، أن أساليب اإلمالء، عند 
اإلمالء المنقول، و اإلمالء المنظور، و  : " ينقسم إلى أربعة أقسام هي:رضوان"

ينقسم " عابد توفيق الهاشمي و عند " 18.االختباري اإلمالء و، االستماعياإلمالء 
اإلمالء المنقول، و اإلمالء المنظور، و اإلمالء  :إلى ثالثة أقسام فقط، و هي

 19المسموع )اختباري(.

 ، بعض األشياء التي يهتم في تدريسها هي:إمالء المنظور في أسلوب تعليم

يعرض المعلم العبارات أو الجمل، يقرأها بصوت مسموع، يناقش التالميذ في  -1
 المعنى اإلجمالي لها، يكتب الكلمات المشتملة على المهارة بلون مغاير.

ي و يوجه أنظار التالميذ للكلمات ويتاقشها بتوضيح المهارة و بالتحليل الصوت -8
 الكتابي.

 يدبر التالميذ على كتابة الكلمات منفردة. -1
 20يخفي المعلم اللوحة و يملي العبارة، ثم يصوب األخطاء. -3

                                                             

 2. ص: نفسه، المرجع رضوان18 
  .133. ص:، المرجع السابقعابد توفيق الهاشمي19 
 11ص:. ، المرجع السابقرضوان20 
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من أساليب التدريس المذكور، يفهم أن هذا إمالء المنظور أركز في بصر 
الطالب في ذكر الكتابة. فلذلك هذ إمالء المنظور يعبر في أساليب التعليم في مرحلة 

عتمد اإلمالء المنظور على قوة ذاكرة الطالب في تذكرة الكتابة الذي يالمتوسطة. 
 حذفها المعلم.

 
 الخالصة  -ه

بة هي إحدى المهارة من المهارات اللغوية األربع. في مهارة مهارة الكتا
 سلوبأالكتابة هناك عدة أنواع من أساليب اإلمالء أحدها إمالء المنظور. هذا 

لم الكتابة، و لكنها ال يعتمد على السماع بمجرد، عند عملية التع اإلمالء المنظور 
 في تذكير الكتابة. يعتمد على النظر مع قوة الذاكرة
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