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األول المطمب 
 تدريس الخط العربي

إف مما يؤسؼ لو حقان، أف القائميف عمى تصريؼ شؤكف التربية كالتعميـ في 
األردف كفي سائر أقطار العالـ العربي قد تخففكا مف العناية بمادة الخط العربي، 

كزىدكا في البحث عف األساليب كالكسائؿ التي ترقى بو كتجرده، كتنزع بو إلى بمكغ 
.  القصد، كتحقيؽ الكماؿ

كاقتصر تعميـ مادة الخط عمى المرحمة التعميمية األساسية أك بعضيا، أعني 
– مثبلن – األكؿ كالثاني كالثالث، كما ىك الحاؿ في األردف : في الصفكؼ االبتدائية

ثـ تخمك الخطة الدراسية مف ذكر مادة الخط، كالعناية بيذا الفف، كرعايتو، كاالرتقاء 
بو، فخسر نظاـ التعميـ العاـ بذلؾ، مادة تعميمية ليا أثرىا البالغ في بناء شخصية 
التمميذ، كتنميتيا، كاإلفادة منيا، ذلؾ أف الخط رسـ، كأنو تصكير، كأنو ىندسة، 

كأنو تعمير، كأنو فكؽ ذلؾ، بناء ذكؽ كشفافية، كحكمة كصبر، كأناة كتفكير، كمثؿ 
.  ىذه يحتاج إليو مجتمعنا احتياجان ممحان 

 الخبرة كالتجربة في حقؿ التربية كالتعميـ أف التمميذ في السنكات الثبلث كتنبئ
مكاناتو المتكاضعة عف  األكلى مف رحمتو التعميمية الشاقة، تتقاصر قدراتو كا 

اكتساب الميارات التعميمية التي تتطمب الصبر كالحكمة كالتركيز، فالطفؿ في مثؿ 
ىذه السف المبكرة يتعثر في فف الكتابة أصبلن، كيككف كثير الخطأ فييا، ناىيؾ عف 

باكتساب الميارات، كتككيف القدرات، – بعد ذلؾ – تجريدىا كتحسينيا، ثـ يبدأ 
كممارسة النشاطات، كمف ىنا فإف اكتساب ميارة التجكيد كالتزييف، كالتحسيف 

.  كالتنميؽ، إنما تككف في سف المراىقة أك قبميا بقميؿ

ة منذ نعكمة أظفاره، كلكف اكال نستطيع أف نستبعد قدرة الطفؿ عمى المحاؾ
.   عنصر الفف فييا مفقكدان مؽبىذه القدرة تفتقر إلى اإلحكاـ كالمماثمة الدقيقة، ك
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كابتمي فف الخط العربي ببعض المحف التي أدت إلى ضعؼ شأف ىذا الخط، 
، كالزىد فيو، كضرب الصفح عنو، فنشأ جيؿ مف التبلميذ يستييف قكانحطاط كاقع

بأىمية الخط، كيقمؿ مف شأنو، كيرل أف النزكع إلى تجكيده كتحسينو مضيعة 
ىمالو .  لمكقت، كىدر لمجيد مف غير طائؿ، فاتصؼ ىذا الجيؿ برداءة الخط كا 

كانعكس ىذا اإلىماؿ المستغرب عمى الخطة الدراسية، فضاقت عمى مادة 
الخط بما رحبت، كاقتصر تعميـ ىذه المادة عمى الصفكؼ الثبلثة األكلى مف 

.  المرحمة األساسية

فجاءت إدارة المناىج في كزارة التربية كالتعميـ األردنية عمى التبلميذ في 
كخصت بو الصؼ األكؿ  "1دفتر الكتابة : "مدارسيا بثبلثة دفاتر، أطمقت عمى أكليا

  دفتر " كخصت بو الصؼ الثاني، ثـ" 2دفتر الكتابة " :االبتدائي، كعمى الثاني
. كخصت بو الصؼ الثالث، ثـ أمسكت، فحرمت بذلؾ الصفكؼ األخرل "3الكتابة 

كيتضمف الدفتر األكؿ اثنيف كثبلثيف درسان لتدريب التبلميذ عمى كتابة 
الحركؼ كالمقاطع كالكممات، ثـ تركيب الجمؿ، كيستقؿ كؿ درس فييا بصفحة 

كاحدة، كفي ذيؿ كؿ صفحة مف صفحات الدفتر إرشاد لطريقة الكتابة مككف مف 
يكتب الطالب في دفتر الكتابة مف األسفؿ إلى : "إرشاد: سطر كاحد، نصو

".  األعمى

:  كتتألؼ مادة التدريب عمى الكتابة في ىذا الدفتر مف

.  األلؼ، الكاك، الياء، كسائر حركؼ المعجـ: حركؼ المد -

التدرب عمى كتابة ىذه الحركؼ في أكضاعيا كصدكرىا المختمفة، تبعان لكقكعيا  -
 . في أكؿ الكممة، كفي حشكىا، كفي آخرىا: في الكممة العربية، أعني

 . التدرب عمى كتابة المقاطع كالكممات -
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ثـ التدرب عمى كتابة الجممة، كعمى تركيبيا، كمؿء الفراغ في بعض  -
  ().مكاضعيا

طريقة االقتفاء التي ترسـ الحركؼ أك الكممات بنقط صغيرة في الكراس،  -
 . كتدريب التبلميذ عمى كصؿ النقطة باألخرل لتشكيؿ الكممة

كيتككف الدفتر الثاني مف عشريف درسان، يستقؿ كؿ درس فييا بصفحة، 
 : كتتألؼ مادة التدريب عمى الكتابة في ىذا الدفتر مف

. ط، ب، ؿ، ؽ، ر ككتابتيا: تركيب الكممات مف حركؼ مختارة، مثؿ -
 . تركيب الكممات مف الحركؼ كالمقاطع ثـ كتابتيا -
 . كتابة الكممات المنفردة -
 . تركيب الجممة مف الكممات، ثـ كتابتيا -
 تركيب الكممات مف المقاطع -
 . مؿء الفراغات الماثمة في الجمؿ، بالكممات كبالمقاطع المناسبة ألداء المعاني -

 . إكماؿ النقص الماثؿ في الجمؿ كالتراكيب المغكية -
 . ة كالنداء كاالستفياـ كغير ذلؾصكتابة جمؿ تؤدم معاني مخصك -

: استقبلؿ كؿ صفحة مف ىذا الدفتر بعنكاف لمكضكع تعميمي قصير، مثؿ -
العكدة إلى المدرسة، أسناني البيضاء، كجبة الفطكر، قطؼ الزيتكف، النحؿ، 

كغيرىا مف المكضكعات التعميمية التي تكسب الطفؿ ميارة تعميمية، ربما 
. () تككف بعيدة عف ميارة الخط، كتنميقو كتذكقو

                                                 

. إدارة المناىج/ الصؼ األكؿ/1دفتر الكتابة :انظر ()
. إدارة المناىج/الصؼ الثاني / 2دفتر الكتابة: انظر ()
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 إلى جزأيف، يتألؼ كؿ جزء منيما مف عشرة جزئأما الدفتر الثالث فقد 
دركس، كيستقؿ كؿ درس منيا بصفحة، كتقكـ مادة التدريب عمى الكتابة في الجزء 

 :األكؿ مف ىذا الدفتر عمى الترتيب اآلتي

. تركيب الكممات مف الحركؼ كالمقاطع ككتابتيا -

. تككيف الجمؿ مف الكممات ككتابتيا -

كتابة الجمؿ، كمبلحظة الحرؼ الذم يمفظ كال يكتب، كالحرؼ الذم يكتب كال  -
. يمفظ

مف العبارة " تاء التأنيث المفتكحة كالمربكطة"استخراج الكممات المختكمة بػ -
. العربية ككتابتيا

. كتابة الجمؿ. التنبو الختبلؼ رسميا -

. كمتابعة كتابة التنكيف الذم يقع في كؿ جممة منيا -

الكصؿ كالقطع، : قراءة الفقرة، كاإلجابة عف األسئمة التي تمييا عف ىمزتي -
. كعف تنكيف الفتح

استقبلؿ كؿ صفحة مف صفحات الجزء األكؿ مف ىذا الدفتر بعنكاف لمكضكع  -
 .()معممتي، اإلذاعة المدرسية، السمكة الذىبية، كغيرىا: تعميمي قصير، مثؿ

أما الجزء الثاني مف ىذا الدفتر، فتتألؼ مادة التدريب عمى الكتابة كالخط فيو 
 : عمى النحك اآلتي

. كتابة الجمؿ كالفقرات بخط النسخ في مكضعيف اثنيف -

 . قراءة الفقرة، ثـ كتابة أسئمة عمى محتكاىا -
                                                 

. كزارة التربية/إدارة المناىج/الصؼ الثالث/3دفتر الكتابة : انظر ()
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 . قراءة الفقرة، كاإلجابة عف األسئمة التي أقيمت عمى مضمكنيا -
االستفياـ، كالتمني، كالتعجب، مف الجمؿ المكضكعة : استخراج أساليب -

 . لتحقيؽ ىذه األىداؼ
عادة كتابتيا، مع تغيير  - كضع كممة المؤنث بدالن مف كممة المذكر في الفقرة، كا 

 . ما يمـز
 . المبسكطة كالمربكطة" التاء "ككتابة"الياء " التدريب عمى كتابة  -
 . كتابة الجمؿ، كمؿء ما يقع في بعضيا مف فراغ، بكممات تناسب المعنى -
استقبلؿ كؿ صفحة مف صفحات الجزء الثاني مف ىذا الدفتر بعنكاف لمكضكع  -

 . الربيع، التمكث، القدس، كغيرىا غزك الفضاء،: تعميمي قصير، مثؿ
كيتبيف لنا أف دفاتر الكتابة الثبلثة التي اعتمدتيا كزارة التربية كالتعميـ عاجزة 

تمامان عف تحقيؽ اليدؼ الذم يرمي إلى النيكض بالخط العربي، كتجديده، 
كتحسيف كاقعة، فيي دفاتر متكاضعة، مكضكعة لمتدريب عمى الكتابة، أما الخط فظؿ 

 قد ضاقت بو دكف غيره مف فنكف المغة فكأنياغائبان عف الخطة الدراسية المعتمدة، 
العربية، ككانت ىذه الخطة جريئة، في التصميـ عمى حرماف التبلميذ كالطبلب مف 

. مادة حية كفيمة ببعث الحياة في كتاباتيـ
كتخمى أصحاب القرار في نظاـ التعميـ عف الخط العربي، كتخففكا مف العناية 

عطائو ما ىك جد ر بو مف االىتماـ كالرعاية، مما أدل إلى تدني مستكل التبلميذ مبو كا 
في الخط، كأمست كتاباتيـ في الكراسات كالدفاتر، كفي أكراؽ االمتحانات، مكضع 

 . التذمر كالشككل، كاألسى كاألسؼ

- كضج المسؤكلكف في المدارس كالجامعات كالمؤسسات، كالتربكيكف كالمعممكف
مف التدىكر كالفساد كالتأخر الذم أصاب الخط كاإلمبلء، فبدا ضعؼ - بصفة خاصة

 .كاد الطبلب ظاىران، كشاع الخطأ حتى كصؿ إلى كؿ أسرة أك
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كقد حممت نفسي أثناء تصحيح أكراؽ االمتحانات عمى قراءة اإلجابات الطبلبية 
كممة فكممة، كأصكب األخطاء المغكية كالنحكية عمى أكراؽ اإلجابة، كأعقد محاضرة 

 .خاصة لمعالجة ىذه األخطاء
كال أستطيع أف أنكر أف صدرم قد ضاؽ بيذا الضعؼ كالتردم، إذ رأيت بعض 

الطمبة قد تخرجكا في الجامعة، كىـ ال يحسنكف الكتابة، كأخطاؤىـ اإلمبلئية كثيرة 
كيؼ تجاكزت امتحاف الثانكية، ككصمت إلينا في : كشائعة، فكنت أسأؿ أحدىـ

 الجامعة؟، كماذا يمكف أف تفعؿ حيف يبتمى بؾ طائفة مف أبنائنا؟
ككنت أسمع أنيف الزمبلء أعضاء ىيئة التدريس، كشككاىـ مف شيكع ظاىرة 
الخطأ في الكتابة، كعند تشخيص ىذه الظاىرة، نصؿ إلى إجماع حاسـ عمى أف 

 . ىذه الظاىرة تتطمب عبلجان شافيان 
كال خبلؼ بيف القائميف عمى أمر التعميـ األساسي كالثانكم كالجامعي في 
األقطار العربية كميا عمى كجكد ىذا الضعؼ الماثؿ في مؤسساتنا التعميمية في 
الكتابة، كفي الخط، كتجد أف اإلجماع عمى التخمص مف ىذا الضعؼ، أصبح 

 . ىدفان ينشد التحقيؽ
يضاؼ إلى ىذا كمو، أف القائميف عمى أمر التربية كالتعميـ ينظركف إلى فف 

 نشاط مف األنشطة المدرسية التي يمارسيا التبلميذ عمىالخط عمى أنو ال يزيد 
باختيارىـ، أك ىكاية مف اليكايات التعميمية التي يميؿ إلييا التبلميذ كيرغبكف في 

كعمى ىذا، فقد حرمكا مادة الخط مف الدرجات، فأصبح الرسكب . تعمميا كاكتسابيا
 قيمة، إذ ال يحسب لو حساب في النتائج المدرسية، فزىد التبلميذ مفييا، ليس بذ

. في تعممو، كاالىتماـ بأمره، كااللتفات إلى تجريد خطكطيـ كتحسينيا
مراحل تعميم الخط وطريقة تدريسو  

كفي سبيؿ النيكض بعمـ الخط العربي، كاالرتقاء بمستكاه الفني كالجمالي، 
كتحقيؽ الجكدة المنشكدة في أثناء تدريسو، كبعثو مف مرقده بعثان جديدان لو ركنقو 
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ق كنضارتو، كلو خطره كأىميتو كأىدافو، فينبغي لنا أف نبادر إلى فعؿ ما ؤكبيا
:  يأتي

أف نفرد لو مساحة يستقؿ بيا في الخطة الدراسية، كأف نجعمو مادة دراسية  -
منفصمة عف مادة المغة العربية، كأف نخصو بدرجة خاصة في جداكؿ االمتحاف، 

ثنتا عشرة ا: ، كصغرل، قدرىا(30)ثبلثكف درجة : كبرل، كقدرىا: ذات نيايتيف
.  (12)درجة 

اإلمبلء كالكتابة، كيككف نصيب كؿ منيما مف : أف تعزز مادة الخط بمادتي -
 . الدرجات الكبرل كالصغرل ما لمخط تمامان 

أف تستقؿ كؿ مادة فييا بحصة كاحدة في الخطة الدراسية أسبكعيان، في المرحمة  -
التعميمية األكلى المككنة مف أربعة صفكؼ، كنصؼ حصة أسبكعيان في المرحمة 
التعميمية الثانية، المككنة مف أربعة صفكؼ، كمثميا في المرحمة التعميمية الثالثة، 

المؤلفة مف أربعة صفكؼ، كأف تخص المرحمة الجامعية بمادة دراسية لمخط 
ساعة لمخط، : بثبلث ساعات معتمدة في الخطة الدراسية: كاإلمبلء كالكتابة، أم

 . كساعة لئلمبلء، كساعة لمكتابة

أف يعد معمـ الخط كاإلمبلء كالكتابة إعداد عمميان، فنيان، تربكيان، يؤىمو لمتعميـ،  -
كتزكيده بالدكرات التدريبية التي تمده بالمعمكمات الجادة، كالتطبيقات العممية، 

 . كالتكجييات التي تفتح لو الطريؽ لئلبداع كالتجديد كالتحديث

أف يرفد ىذا المعمـ بإشراؼ تربكم كاع قادر عمى تحقيؽ قفزة فنية ظاىرة،  -
كاالرتقاء بتدريس ىذه المادة حتى تصبح اإلجادة كالتنميؽ كالتزييف ممكة راسخة 

كأف يككف المشرفكف مف الذكات المؤىمة بعمـ الخط، كبفنكف اإلمبلء . لدل أبنائنا
 . كالكتابة، كأف تككف عمى دراية حكيمة باإلدارة كالتكجيو كالقيادة
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أف يعد دليؿ خاص إلرشاد المعمميف المتخصصيف في ىذه المادة إلى الطرؽ  -
 . التربكية السديدة لتدريسيا، كاالرتقاء بأدائيا عمى كجو مرض

أف يقدر معمـ ىذه المادة تقديرا مشجعا، كأف يخص بالحكافز كالتقديرات  -
كالمكافآت التي تحمؿ المعمـ كالتمميذ، معان، عمى بذؿ الجيكد المخمصة، 

 . لبلرتقاء بفف الخط، كتحقيؽ األىداؼ المنشكدة مف كراء تعميمو

أف تؤلؼ جماعات في المدارس لئلشراؼ عمى مادة الخط، كالعمؿ عمى  -
تحسيف الخطكط كتجريدىا، كأف يككف المشارككف في ىذه الجماعات الطبلبية 
مف ذكم الخطكط الحسنة، كالمكاىب اإلبداعية الخبلقة، كالنشاط الجـ، كأف 
يشجع ىؤالء بالمكافآت كالمنح كالجكائز، ككتابة اإلعبلنات كمكجز األخبار، 
كعرض إنتاجيـ في معارض الكتب، التي تقاـ في األردف، كفي النشاطات 

 . كالمناسبات، كالمسابقات
أف تؤلؼ الكتب المتخصصة التي تمبي حاجة المتعمـ في جميع مراحؿ التعميـ،  -

كتزكده بالثركة العممية كالتطبيقية التي تمزمو في حياتو العممية، كتعد الكراسات 
 .() كالمكحات، كالحركؼ البارزة، كالكسائؿ المعينة عمى تحقيؽ األىداؼ

:  ويتوزع تعميم مادة الخط عمى أربع مراحل

المرحمة المبتدئة، أو االبتدائية : أوالىا

األكؿ، الثاني، الثالث، الرابع، كيكاجو المعمـ في ىذه : كتشمؿ أربعة صفكؼ
المرحمة مشقة كبيرة في تدريب الطفؿ عمى الكتابة، ألف ىذا التدريب يتطمب مف 

التمميذ أف يبذؿ جيكدان عقمية كعضمية ترىقو؛ كلذلؾ، فإف التدريب يقتصر عمى نقؿ 
بعض الكممات أك الجمؿ التي يعالج قراءتيا كرسميا بالقمـ، أك بصنع أشكاؿ في 

العمـ في الصغر : حصة الرسـ، كال يطمب منو الدقة أك اإلجادة، كصدؽ مف قاؿ
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كالنقش في الحجر، كيتحسف أداؤه في النقؿ كالمحاكاة كمما انتقؿ مف صؼ إلى 
.  صؼ، كتتككف لديو القدرات، كيكتسب الميارات الكتابية في الصفيف الثالث كالرابع

المرحمة اإلعدادية  : ثانييا

يكجو التمميذ فييا إلى تحسيف خطو، كمحاكاة النماذج المقررة عميو، كتعميمو 
المرحمة بعض األسس كالقكاعد التي يقكـ عمييا عمـ الخط، كلعؿ األجدل في ىذه 
أف يقتصر تدريبو عمى الكتابة بخط النسخ، ألنو يعايش ىذا النكع مف 

الخطكط في كتب القراءة التي تصاحبو، كألف تدريبو عمى الكتابة، إنما يككف 
مف ىذه الكتب غالبان، كال يحسف أف يستيمؾ التدريب عمى الخط الحصة 

ممؿ، كإلرىاؽ الجسـ كالعقؿ كالعيف، فبل بد إذف، مف ؿة ؿاعدكميا، ألف ذلؾ ـ
.  ممارسة نشاطات أخرل كالحكايات كاألناشيد كغيرىا

المرحمة الثانوية  : ثالثيا
كيدرب تبلميذ ىذه المرحمة عمى خط الرقعة في الغالب، ألنو الخط 

المعتمد في كتاباتيـ، كال بأس مف تدريبيـ عمى استخداـ خط النسخ في كتابة 
. ()اآليات القرآنية، كاألبيات الشعرية، كالعناكيف

المرحمة الجامعية  : والرابعة
النسخ كالرقعة في الساعة المعتمدة : كيصطنع الطمبة كالطالبات خطي

المخصصة لتدريس الخط، ألنيـ سيقكمكف بتدريسيما في المراحؿ السابقة، 
كييحمدي تدريبيـ عمى الكتابة بيما في كؿ محاضرة، كيحسف أف تتكرر العبارة 

األنمكذج في صفحتيف متقابمتيف مف كراسات النماذج، تكتب في إحداىما 
بخط النسخ، كفي الثانية بخط الرقعة، عمى أف تكتب الصفحتاف في محاضرة 

                                                 

  . ـ1973/دار المعارؼ بمصر/ 366-365/كجو الفني ـاؿ: انظر ()



 394 

كاحدة، حتى يتحسس المتعممكف الفركؽ بيف الحركؼ، كيدرككف القكاعد التي 
يستقؿ بيا كؿ نكع مف ىذيف الخطيف، كينبغي التكسع في تدريس الخط في 

ىذه المرحمة، حتى يتمكف طالب العمـ مف اإللماـ بالخط العربي كأنكاعو 
.  كمشكبلتو إلمامةن تفيده في حياتو العممية

طريقة تدريس الخط 

:  كيسمؾ المعمـ في تدريس فف الخط العربي الخطكات اآلتية
اليجرم كالميبلدم : يعد التبلميذ كراسات الخط، كأدكات الكتابة كيكتب التاريخيف -

قسـ لؤلنمكذج، كقسـ : عمى السبكرة، بخط كاضح متقف كيجعؿ السبكرة قسميف
.  لمشرح كالتكضيح كالتكجيو

يكمؼ المعمـ أحد التبلميذ بقراءة األنمكذج المكتكب، كيناقش التبلميذ في شرح  -
 . معناه

يشرع المعمـ بتكرير كتابة األنمكذج أماـ تبلميذه، كيشدىـ إليو في أثناء الكتابة،  -
في القسـ األيسر مف السبكرة " الحرؼ"كيعزييـ بالمتابعة كاالنتباه، كيكتب 

الخطكط األفقية، أك الرأسية، لضبط بمكضحان أجزاءه بألكاف مختمفة، كيستعيف 
تاحة الفرصة لتيسير أمر المحاكاة عمى  أجزاء الحرؼ، كتحديد اتجاىاتو، كا 

 .()تبلميذه، ثـ يقـك بكتابة الحرؼ كامبلن بجانب الحرؼ المجزأ

كيكتب ىذا الحرؼ في الكممة التي كقع فييا عبارة األنمكذج عمى النحك المبيف  -
 .()– ىنا – 

كيبدأ التبلميذ بمحاكاة األنمكذج عمى أكراؽ أك كراسات أخرل، ثـ يكمفيـ معمميـ  -
بالكتابة في كراسات النماذج، مع تنبيييـ إلى مراعاة الدقة كالتأني في أثناء 

                                                 

. 369 /مالمكجو الفف ()
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 عمى ()كاليدؼ مف المحاكاة، تحسيف خطكط التبلميذ، كتدريب أيدييـ. المحاكاة
كساب التبلميذ ميارة الكتابة بخط حسف  تقاف، كا    الكتابة بسيكلة كسرعة كا 

 .()كاضح 

إذ يتابع المعمـ تبلميذه، كينبو كبلن منيـ إلى مكاطف الخطأ، : التكجيو الفردم -
 . ىذا الخطأتصحيحكيرشده إلى مكطف الخطأ، كيعمد إلى 

رشادىـ، كيقكـ الجيد الذم يبذلو التمميذ  - يمضي المعمـ بتكجيو تبلميذه بعامة كا 
في المحاكاة، كيقدر لو درجة تبلئـ كاقع خطو، كتحفزه إلى التحسيف 

 .  كيشجع كبلن منيـ عمى مزيد مف العناية كاالىتماـ()كالتجديد

تكرار التدريب بعد اإلرشاد، ألف التكرار يساعد في دقة التقميد، كيحفز عمى  -
تحسيف الخط، كيقـك المدرس بتنبيو التبلميذ إلى اإلصغاء كالمتابعة حيف 

 .يشرح ليـ طريقة كتابة الكممات عمى السبكرة

كقبؿ أف ينتيي المدرس بفترة زمنية كافية يقـك المدرس بمراجعة كراسات  -
مف – في أثناء ذلؾ – التبلميذ لمكقكؼ عمى مجيكد كؿ منيـ، كال بد 

 .()تشجيعيـ، كالثناء عمى إجادتيـ كتقدميـ

: التصحيح

:  كيراعي المدرس في أثناء تصحيح الكراسات ما يأتي

. الكضكح الذم يتمثؿ بما يكتبو التبلميذ، فتككف كتابتيـ مقركءة -
                                                 

. 370/المكجو الفني ()
. 82/.قكاعد الكتابة كالترقيـ كالخط / الركساف : كانظر ()
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 396 

تككينان يتفؽ مع قكاعد الرسـ العربي، – متصمة كمنفصمة – تككيف الحركؼ  -
ذ بإعادة محاكاة النمكذج حتى يصؿ إلى محاكاة مكيعالج الخطأ بتكميؼ التمـ

 . مقبكلة

مراعاة المسافات التي تفصؿ بيف الكممات، فبل تضيؽ كال تتسع، بؿ تتحمى  -
 . بالتنسيؽ

 .()استكاء الكممات عمى السطر الكاحد، كاستكاء السطكر كميا -
الوسائل التي تسيل أمر تعميم الخط 

الربط المممكس بيف تعمـ الخط كتحسينو، ككتابة اإلعبلنات التي تتعمؽ  -
بأنشطة التبلميذ كمجمة الحائط، ككتابة البطاقات، التي تتضمف أسماء 

.  النماذج كالمعركضات في المدرسة
عرض النماذج الخطية في الصفكؼ كالممرات، كعمى الجدراف، لتحفيزىـ عمى  -

 . محاكاتيا كتقميدىا
تسكيؽ التبلميذ إلى درس الخط كأف تككف مادة الدرس مكضكعان قصيران مف  -

 . صمب حياتيـ
تخصيص جكائز رمزية لممبدعيف المجكديف، كعقد مباريات بيف تبلميذ عدد  -

 . مف المدارس إلذكاء المنافسة
 .() تحقيؽ تحسف الكتابة كالخط، كنمك الميارات، بتكفير الظركؼ المناسبة -

أىداف تدريس مادة الخط 

:  ييدؼ تدريس مادة الخط في المرحمة االبتدائية إلى تحقيؽ ما يأتي
                                                 

. 84/قكاعد الكتابة كالترقيـ كالخط/ الركساف  ()
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إجادة الكتابة ككضكحيا، كىذا يتطمب مف التمميذ أف يكتب الحركؼ كتابة  -
صحيحة كأف يترؾ مسافة بيف الكممة كأختيا، كيعطي كؿ حرؼ المساحة التي 

تمزمو، كأف يتحرل الدقة في ميؿ الحركؼ كانحدارىا، كأف يككف التخطيط 
.  مريحان لمسطكر كالكممات كالحركؼ، كأف يكتب كؿ حرؼ بحجـ مناسب

 .تمكيف التبلميذ المتدربيف مف ممكة الكتابة السريعة -

تمكيف التبلميذ مف إجادة القراءة، التي تعد أىـ كظيفة تنيض بيا المدرسة  -
 .االبتدائية؛ ذلؾ أف الكتابة متممة لمقراءة، كداعمة ليا

تنمية ميارة الذكؽ السميـ في نفكس التبلميذ، كتعكيدىـ عمى سرعة البديية،  -
 . كتعزيزىـ بالحكمة كالصبر كقكة المبلحظة

النظافة، كحب النظاـ، كالميؿ إلى الفنكف : تمكيف التبلميذ مف اكتساب ميارات -
 . الجميمة

شباع طبيعة نزكع الطفؿ إلى الحركة  - تحقيؽ الخبرات اليدكية كاكتسابيا، كا 
 .كاستعماؿ يديو

تمكيف التبلميذ مف بناء الثقة بالنفس كاالعتزاز باإلنجاز الفني، الذم حققكه  -
 . مف اكتساب ميارة الخط

اكتساب مكاىب الفف كاإلبداع، كالميؿ إلى األناقة، كاإلحساس بالجماؿ  -
 .() كالجكدة

إدارة المناىج " التي اعتمدتيا 1،2،3: كحيف نقؼ عمى كاقع دفاتر الكتابة
لتيدرَّس لتبلميذ المرحمة األساسية  "كالكتب المدرسة بكزارة التربية كالتعميـ األردنية

في مدارسيا، فإننا نكاجو باالستيانة في خطكرة مادة الخط العربي في كاقع التربية 
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كالتعميـ، كدكر ىذه المادة التعميمية في بناء شخصية الطفؿ، كتعزيزه بطائفة مف 
 التي تدخؿ في صميـ التربية كاألناقة كالتنظيـ، كالتذكؽ اإليجابيةالميارات 

كالترتيب، كالميؿ إلى الجماؿ كاإلجادة، كالنزكع إلى المثؿ العميا، كغير ذلؾ مما 
. يحدد معالـ الشخصية الفردية

ذا نظرنا في محتكل ىذه الدفاتر كمكضكعاتيا، كجدكاىا فإننا نفاجأ بأنيا ال  كا 
تحقؽ مثقاؿ ذرة مف الطمكح، كأنيا تتقاصر عف تحقيؽ المأمكؿ أك شيئان منو، بؿ 
أيف ىذا الدفاتر مف ىذا المأمكؿ كالمرتجى؟ فكاقعيا يدخؿ في ركعؾ أنيا ال تغني 

غابت في تعميـ الخط، كال تنفع في تعميـ الكتابة، كال تقكل عمى سد الرمؽ، كلك 
يتغير كال يتأثر، فكجكد  عف ساحة التدريس في المرحمة األساسية فإف كاقع المغة ال

.  ىذه الدفاتر كعدمو سكاء
كيبدك لي أيضان أف تدريس ىذه الدفاتر بعيد عف الجدية كاالىتماـ، كالمتابعة 

كالتكجيو، كأغمب الظف أف أكثر المعمميف الذيف يدرسكف ىذه الدفاتر، ليسكا مف ذكم 
الخطكط الجيدة، كال يعرفكف عف الخط العربي كأنكاعو كفنكنو، كمداخمو كمخارجو إال 
القميؿ، كقد تبيف لي أف بعض القائميف عمى إدارة المدارس ال يعرفكف مف أمر ىذه 
الدفاتر كجدكاىا كأىدافيا شيئان، كال يعيركنيا شيئان مف االىتماـ، كربما عدىا بعضيـ 

.  مف النكافؿ في التعميـ

كغياب الخط عف الخطة الدراسية، كالتقميؿ مف أىمية الكتابة الفنية كاإلمبلء 
 تعميمية تتمثؿ في الضعؼ المخيؼ الذم تسرب إلى كاقع التبلميذ، خسارةأدل إلى 

كأفقدىـ القدرة عمى الكتابة الصحيحة، كعمى التخطيط، كأمسى ىذا الضعؼ ظاىرة 
معيبة، امتد أثرىا إلى المراحؿ التعميمية جميعيا، فالجامعات تضج بالشككل مف 
ضعؼ طبلبيا في اإلمبلء كرداءة الخط، كالمدارس بمراحميا جميعان تئف مف كجع 
الضعؼ في اإلمبلء كالخط، كالمعممكف في مراحؿ التعميـ كميا حائركف آسفكف، 

براز بشاعتو كخطكرتو كأثره عمى كاقع التعميـ،  قادركف عمى تشخيص الداء كا 
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كعاجزكف عف كصؼ الدكاء الذم يشفي قطاع التعميـ مف ىذا الخمؿ الذم تسمؿ إلى 
جثتو، كمف ىنا، فإف كاقع تدريس الخط كاإلمبلء في المدارس في ضائقة شديدة، 

 بعيف العتاب إلى القائميف عمى شؤكف التربية كالتعميـ في ىذا البمد الذم ال ينظر
يساـك عميو، كال يستياف بو لمنظر في ىذه الظاىرة المعيبة كدراستيا، ككضع الحمكؿ 
الشافية التي تنيض بكاقع الخط كاإلمبلء كالكتابة، كتضع الحمكؿ الشافية التي تتعقب 

.  الخمؿ في مظاٌنو، فتقتمعو، كتخمص أبناءنا مف شره
عمى أف ىذا البمد يغص بالرجاؿ األكفاء القادريف عمى كضع الحمكؿ لآلفات 
الطارئة كأف كزارة التربية كالتعميـ تممؾ مف الطاقات المؤىمة، كمف العـز كالتصميـ 

ما ىك كفيؿ بإعادة النظر في كاقع فنكف الخط كاإلمبلء كالكتابة، ككضع الخطط، التي 
تنيض بيذا الكاقع، كترقى بتدريسيا، كتسند أمر التأليؼ كالتدريس فييا إلى طائفة مف 

.  المؤىميف القادريف عمى تغيير الكاقع، كالسعي الجاد اليادؼ إلى تحقيؽ المأمكؿ

الثاني المطمب 

 مفيومو وأبعاده ومشكالتو: اإلمالء

تحكيؿ األصكات المسمكعة، كالتعبير عنيا برمكز : "()ذكركا أف اإلمبلء ىك 
مكتكبة، تترجـ ما يدكر في ذىف اإلنساف، كما يتبادلو مع اآلخريف مف حديث؛ 

ألجؿ الرجكع إلييا عند الحاجة، كالقدرة عمى االحتفاظ بيا إلى زمف آخر، أك نقميا 
". إلى اآلخريف الذيف لـ يشيدكا الحديث، كلـ يستمعكا إليو

ىك الرسـ الصحيح لمكممات، كالكتابة الصحيحة تكتب بالتدريب : "()كأنو
كالمراس المنظـ، كرؤية الكممات الصحيحة، كاالنتباه إلى صكرىا، كمبلحظة 
".  حركفيا مبلحظة دقيقة، عند الطالب ميارة في كتابة الكممات بالشكؿ الصحيح

                                                 

. 17/مكسكعة الشامؿ في الكتابة كاإلمبلء ()

. 7/ اإلمبلء كالترقيـمبادئأساسيات في تعميـ  ()
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كيحتؿ اإلمبلء منزلة مرمكقة بيف فركع المغة؛ ألنو الكسيمة األساسية لمتعبير 
الكتابي، كىك الطريقة الصناعية التي اصطنعيا اإلنساف في أطكار تحضره؛ ليترجـ 

بيا عما في نفسو، لمف تفصمو عنيـ المسافات الزمانية كالمكانية، كال يتيسر لو 
. ()االتصاؿ بيـ عف طريؽ الحديث الشفكم

كليس اإلمبلء مادة منفصمة عف فركع المغة العربية األخرل، بؿ يرتبط بيا 
إلى – بالضركرة – ارتباطان كثيقان، ذلؾ أف الخطأ في الرسـ اإلمبلئي يفضي 

بيامو .  صعكبة قراءة المكتكب، كغمكضو كا 
. ()كالكتابة الصحيحة كسيمة لكضكح الفكرة، كفيـ المعنى

كقكاعد اإلمبلء نظاـ لغكم معيف، مكضكعو الكممات التي يجب فصميا، 
كالتي يجب كصميا، كالحركؼ التي تزاد، كالتي تحذؼ، كاليمزة بأنكاعيا المختمفة، 
سكاء أكانت مفردة، أك عمى أحد حركؼ الميف الثبلثة، كاأللؼ المينة، كىاء التأنيث 

كتاؤه، كعبلمات الترقيـ، كاصطبلحات المكاد الدراسية، كالتنكيف بأنكاعو، كالمد 
بداؿ الحركؼ، كالبلـ الشمسية كالقمرية . ()بأنكاعو، كقمب الحركات الثبلث، كا 

عمى أف ىنالؾ أخطاء إمبلئية تتكرر، كيقع فييا التبلميذ، كحتى الكتاب 
كالصحفيكف، كلعٌؿ أىـ المشكبلت كالصعكبات، التي يشيع فييا الخطأ في الكتابة 

: ؽ، مثؿطحذؼ بعض حركؼ المفظ التي تؤدم إلى مغايرة المكتكب لممف: العربية
ىذا كىذه كىؤالء، كلكف، كغيرىا مف المسائؿ، فيكثر مثؿ ىذا الحذؼ لكثرة 

االستعماؿ، كزيادة بعض حركؼ الكممة التي تؤدم إلى مغايرة المكتكب لممنطكؽ 
– في الغالب – شاكميا، كسبب ىذه الزيادة  عمرك، كمائة، كقالكا، كما: فييا، مثؿ

ىك تحقيؽ أمف المبس بيف ما زيدت عميو كغيره، كمنيا أيضان تعدد صكر الحرؼ 
                                                 

. 7/كيؼ نتعمـ اإلمبلء/ ياسر سبلمة  ()
. 10/أساسيات في تعميـ مبادئ اإلمبلء: انظر ()
. 8/أساسيات في تعميـ اإلمبلء/ةحسف شحات ()
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الذم تقع عميو اليمزة، إذ تقع عمى ألؼ، أك كاك، أك ياء، كقد ترسـ عمى سف 
صغيرة، كقد تككف ببل صكرة عمى المٌطة أك المتسع، كقد تككف منفردة، ككجكد 

األلؼ العصرية : صكرتيف في العربية لحرؼ األلؼ المينة التي تقع متطرفة، ىما
أك العمكدية، ثـ الياء الميممة، ككجكد صكرتيف في العربية لحرؼ اليمزة حيف تقع 

ىمزة الكصؿ، ثـ ىمزة القطع، كالفصؿ كالكصؿ المذاف يقعاف : في أكؿ الكممة، ىما
لـ، مـ، عـ، ممف، حينئذ، كغيرىا، ككقكع بعض الحركؼ : في بعض األلفاظ، مثؿ

ذات المخارج كالكصؼ التي تككف قريبة في الكممة العربية، كمثؿ ىذا القرب يؤدم 
الضاد كالظاء، كالقاؼ كالكاؼ، : إلى كجكد المبس بينيا حيف نكتبيا، كما يحدث في

الذاؿ كالثاء كالسيف، كالتقاء الساكنيف الذم يؤدم إلى حذؼ الياء، أك الكاك، : كفي
أك األلؼ، أك ألؼ الكصؿ، في بعض التراكيب المغكية، كىي مسألة لغكية تجعؿ 

. الكممة الممفكظة عمى خبلؼ المكتكبة
 ا يي ﴿ككذلؾ يح:()أكؿ الساكنيف قكلو تعالى" الياء"كمما تحذؼ فيو 

المكتى﴾، كمف حذؼ الكاك أكؿ الساكنيف، حذؼ كاك الجماعة، عمى شاكمة قكلو 
: ()﴿كال تتخذكا الكافريف أكلياء﴾، كمف حذؼ الكاك األصمية، قكلو تعالى: ()تعالى

﴿ يكـ يدع الداع إلى شيء نكر﴾، كمف حذؼ األلؼ األصمية لككنيا مقمكبة مف 
﴿ إنما يخشى ا مف عباده العمماء﴾، كغير ذلؾ مف مكاضع  :()الياء، قكلو تعالى
. ()الحذؼ المختمفة

كىنالؾ ألفاظ ليا أكثر مف كجو في الرسـ اإلمبلئي، كمثؿ ىذه األلفاظ تسيـ 
: في تفاقـ مشكبلت اإلمبلء العربي كزيادة صعكبتو، كمف أمثمة ىذه المشكبلت

                                                 

. 73/سكرة البقرة () 
. 144/سكرة النساء ()
. 6/سكرة القمر ()
 .8/سكرة فاطر  ()
. 145-1/144/فف اإلمبلء/ الحمكز ()
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إسقاط البلـ الشمسية مف األسماء المعرفة بيا، كخاصة إذا سبقت ىذه األسماء 
بحركؼ الجر أك العطؼ، كشيكع الخطأ في كتابة األعداد، كفي األسماء الستة، 

كفي األمثمة الخمسة، كحذؼ ألؼ األسماء كاألفعاؿ المبدكءة بيمزة كصؿ، كخاصة 
في المكاقع التي " ابنة"ك " ابف"إذا كانت مسبكقة بجار أك عاطؼ، حذؼ ىمزة 

سقاط ىمزة الكصؿ كىمزة القطع التي تقع في األسماء في  يمنع فييا الحذؼ، كا 
. كثير مف األحياف

عمى أف ىنالؾ عكامؿ تعمؿ عمى تعزيز ىذه الصعكبات كتمؾ المشكبلت، 
 :كتزيد ىمكـ مادة اإلمبلء في العربية، كربما كاف أبرز ىذه العكامؿ ما يأتي

  قمة الخبرة العممية كالعممية عند طائفة كبيرة مف أكلئؾ المعمميف الذيف يباشركف
تدريس فف اإلمبلء العربي، كمثؿ ىذا الكاقع ينعكس عمى المتعمميف، فيؤدم إلى 
.  حدكث خمؿ في إتقاف رسـ الحركؼ، كالزىد في التعمـ، كاالستيانة بمادة اإلمبلء

  تعثر معمـ اإلمبلء في أثناء نطؽ الكممات كالحركؼ التي يقـك بإمبلئيا عمى
عطاء الحركؼ  تبلميذه، كفشمو في إخراج األصكات مف مخارجيا األصمية، كا 

.  حقيا مف الشدة كالرخاكة، كالجير كاليمس، كالتفشي كعدمو
 كأكضاعيـ مف حيث سيكلة االستماع كصعكبتو،  ككذا، مراعاة أحكاؿ التبلميذ

.  كما شاكؿ ذلؾ
  استيانة بعض التبلميذ أحيانان باألخطاء اإلمبلئية التي يقعكف فييا، كالتجاكز عف

تصكيبيا، كال يقكمكف بالبعد عنيا، بؿ تجد الكثيريف منيـ يكرركف الكقكع فييا، 
كمف ىنا يصبح التفكير في األساليب كالكسائؿ التي تحفزىـ عمى الكتابة 

 .الصحيحة، كتنفرىـ مف الكقكع في الخطأ، كالنظر إلى الخطأ عمى أنو نقيصة

  ،الضعؼ في بعض المسائؿ النحكية كالصرفية التي تؤثر في رسـ بعض األلفاظ
كمثؿ ىذا الضعؼ يؤدم إلى شيكع الخطأ كتكسيع دائرتو، فترل بعض التبلميذ 

، كبعضيـ يجعمكف اليمزة "إنشاء ا: "مكصكلة ىكذا" إف شاء ا" :يكتبكف عبارة
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المفتكحة " تاء التأنيث"دائمان، كبعضيـ يجعؿ " ىمزة قطع" الكممة أكؿالكاقعة في 
، كمثؿ ىذا خطأ "قالت: "في" قالة: "المتصمة بالفعؿ الماضي تاء مربكطة، مثؿ

 . فاحش

 الضاد كالظاء، : ط بيف حرفيؿشيكع بعض الميجات عند بعض التبلميذ، كالخ
: القاؼ كالكاؼ، كحرفي الذاؿ كالزام، كحرفي القاؼ كالغيف، كحرفي: كحرفي

اليمزة كالعيف، كغيرىا، كنجد مثؿ الخمط ينتشر في المدف، باعتباره مظيران مف 
 إذامظاىر التمدف، كىك خطير عمى المغة، كيمكف أف يكقع التمميذ في الخطأ، 

 . كتب كما يمفظ

  رداءة الخط المتفشية عند الكثيريف مف المعمميف كالتبلميذ، كربما ترجع ىذه
 الجيؿ بقكاعد الخط العربي كأصكلو، كالزىد في تعمـ فنكنو، كمعرفة إلىالرداءة 

أنكاعو، كالتدرب عمى الكتابة، كمحاكاة النماذج الجميمة منو، كىذا الجيؿ بالخط 
رسمان – في أثناء اإلمبلء – إلى رسـ بعض الحركؼ – دكف شؾ – يؤدم 
 .خاطئان 

  عمى تبلميذ المرحمة األساسية في – في الغالب – قصر تعٌمـ اإلمبلء العربي
مدارسنا، كىي مرحمة مبتدئة في اكتساب الميارات التعميمية، كال يستطيع التمميذ 
في ىذه المرحمة أف يتحرل الدقة في أعماؿ، كىك في عجمة مف أمره، ال يكاد 
يعرؼ االستقرار كالتركيز كالمتابعة، كينبغي لممتعمـ أف يبقى عمى صمة كثيقة 
. باإلمبلء كالكتابة، حتى يبرأ تمامان مف عيكب الخطأ، كحتى يتخرج في الجامعة

  قصر متابعة الكتابة كاإلمبلء عمى معمـ المغة العربية دكف غيره، فميمتو مكافحة
قالة عثرة المخط ، أما غيره مف ئالخطأ الذم يقع فيو المتعمـ، كتصكيبو، كا 

كىذا التياكف الماثؿ في . المعمميف، فبل شأف ليـ في معالجة ىذه المسألة
 . المدارس، يؤدم إلى تفاقـ ىذه المسألة، كالجرأة عمى الكقكع في الخطأ
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  تأثر بعض المعمميف كالتبلميذ برسـ المصحؼ، كىك رسـ ال يقاس عميو في
 . كتابة كثير مف األلفاظ

  مشاركة كسائؿ اإلعبلـ المرئية كالمسمكعة كالمكتكبة في نشر بعض األخطاء
المغكية كترسيخيا كالخمط في كتابة ىمزات الكصؿ كالقطع، كاأللؼ المينة في 

 . األسماء كاألفعاؿ الثبلثية كغيرىا كالمكسيقا

  كتتعدد أكجو الكتابة اإلمبلئية في المفظة الكاحدة أحيانان، كىذا التعدد مرتبط بتعدد
اآلراء كاألحكاـ في المسائؿ النحكية كالصرفية، فينالؾ ألفاظ عربية ليا أكثر مف 
كجو في اإلمبلء، كىذا مف شأنو أف يفتح أبكاب التأكيؿ كالتقدير كاالختبلؼ في 

 .() رسميا اإلمبلئي

  ىمزة "كمف ىذا التعدد مسألة تمؾ األلفاظ المبدكءة بيمزة التي دخمت عمييا
يد ؤأأأأكرمؾ ؟ أأجيب عف السؤاؿ ؟  أأبكؾ؟، أإنؾ؟،: ، كقكليـ"االستفياـ
 كبلمؾ؟ 

كيذىب النحكيكف في مسألة كتابة ىمزة الكممة المفتكحة أك المضمكمة، أك 
:  المكسكرة، ثبلثة مذاىب

 أف تكتب عمى ألؼ إف كانت مفتكحة، فبل أثر ليمزة االستفياـ العارضة :أوليا
في رسميا، فتككف بذلؾ في أكؿ الكممة تقديران، أك عمى حرؼ مف جنس حركتيا، 

.  حمبلن عمى االعتداد باليمزة العارضة عمى أنيا متكسطة تقديران 

دائمان، فبل يمتفت إلى الحرؼ " ألؼ"كاألحسف أف تكتب ىذه اليمزة عمى 
.  ، كفي ىذه الكتابة تيسير عمى المتعمميف-غالبان – العارض في مسائؿ العربية 

                                                 

 .1/147/  اإلمبلء فؼ/ الحمكز: انظر ()
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 أف تزاد ألؼ مد لتيسير أمر النطؽ، كالتخفؼ مف الثقؿ الناجـ عف :وثانييا
أصعب األصكات العربية نطقان، فيي حرؼ حمقي " اليمزة"الجمع بينيما، ذلؾ أف 

.  يقبؿ التخفيؼ، فيجرم تحكيمو إلى كاك أك ياء

آ أنت؟ آإنؾ؟ آأجيبؾ؟ كيبدك التكمؼ كالثقؿ كاضحيف في ىذه : تقكؿ
، إذ يمكف االستغناء عف ىذه األلؼ المزيدة بيمزة مطكلة، كيظير ذلؾ في األمثمة

آكرمت صديقؾ ؟ كآعطيتو الكتاب؟ : اليمزة المفتكحة بعد ىمزة االستفياـ، نحك
.  كآخبرتو بذلؾ؟ كغير ذلؾ

 أف يستغنى باليمزة المطكلة عف اليمزتيف، إذا كانت الثانية منيما :والثالث
مفتكحة، أما إذا كانت مضمكمة، فإنيا تقمب كاكان، عمى أف تككف مسبكقة بيمزة 
ممدكدة، كأما إف كانت مكسكرة، فإنيا تقمب ياءو عمى أف تككف مسبكقة بيمزة 

 ()آككرمؾ ؟ أككرمؾ؟ أيدا؟ كآيذا؟ : ممدكدة أك غير ممدكدة، نحك

 الكجو األكؿ أيسر قراءة كاستجابة لمحكـ النحكم الذم ينص عمى أفكيبدك 
.  عدـ االعتداد بالعارض

كيؤثر تحقيؽ أمف المبس في رسـ بعض األلفاظ العربية، ك السيما تمؾ 
في رسـ بعض األلفاظ العربية، كال سيما تمؾ األلفاظ التي  األلفاظ التي يغاير لفظ

ييغاير لفظيا كتابتيا، أك تمؾ األلفاظ التي اعتمد فييا الرسـ لمتمييز بينيا كبيف 
 . غيرىا، كىك رسـ تغاير فيو ىذه األلفاظ األصؿ كالقياس

قطع ألؼ المكصؿ في األفعاؿ المبدكءة بيا، إذا سمي – مثبلن – مف ذلؾ 
شاكميا، لتمحؽ نظائرىا مف األسماء كاألعبلـ عند  أكتب، إنطمؽ، كما: بيا، نحك
.  ؛ كسبب ذلؾ، تحقيؽ أمف المبس بيف الفعؿ كالعمـ المسمى بو()النحكييف

                                                 

 . 156-1/155/فف اإلمبلء / الحمكز : انظر ()
 . 1/160/فف اإلمبلء/الحمكز: ، كانظر2/220/شرح التصريح عمى التكضيح/ األزىرم ()
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ثباتيا في أخرل، إذ تحذؼ " ابف"كمف ذلؾ أيضان، حذؼ ىمزة  في مكاضع، كا 
ب أك أـ ليس أحيف تقع بيف عمميف غير مفصكلة عف أحدىما، أك كنيتيف مصدرتيف ب

بابف أك ابنة أك بنت، أك لقبيف يغمباف عمى االسـ، كأف تككف نعتان لؤلكؿ الذم يجب 
"...  :حذؼ تنكينو، كأؿ تقع في أكؿ السطر، كأال تضاؼ إلى ضمير، يقكؿ الحمكز

يعكد إلى تحقيؽ أمف المبس، إذ يتعرؼ – إذا تكافرت تمؾ القيكد – كالسبب في حذفيا 
بحذفيا ككنيا صفة لمعمـ األكؿ، ال بدالن أك خبران عنو، كشتاف ما بيف الصفة كالخبر، 
أك الصفة كالبدؿ، إذ تعد الصفة شديدة االتصاؿ بمكصكفيا، فبل ينكم فصميا عنو، 

ألف الصفة كالمكصكؼ كالصمة كالمكصكؿ مف حيث االفتقار، فكأنيـ جعمكىما 
كال يتفؽ مع ابف يعيش الذم يذىب إلى أنيا حذفت لكثرة االستعماؿ،  كاالسـ الكاحد،

 مشكبلت الكتابة، كأجمؿ ىذه المشكبلت ة، كعرض حسف شحات()"رغبة في التخفيؼ
الضمة كالفتحة : الشكؿ، كيعني بو كضع الحركات القصار عمى الحركؼ: ()بما يأتي

الفرؽ بيف رسـ الحرؼ كصكتو، : كالكسرة، كقكاعد اإلمبلء التي تتمثؿ بالكشؼ عف
كارتباط قكاعد اإلمبلء بالنحك كالصرؼ، كتعقد قكاعد اإلمبلء ككثرة االستثناء فييا، 

كاالختبلؼ في ىذه القكاعد، كاختبلؼ صكرة الحرؼ مكضعو مف الكممة، كاإلعجاـ، 
ككصؿ الحركؼ كفصميا، كاستخداـ الصكائب القصار، كاإلعراب، ثـ اختبلؼ ىجاء 

 . المصحؼ عف اليجاء العادم

كحيف فسدت األلسنة، كفشا أمر األخطاء المغكية كاإلمبلئية، كغدا ظاىرة 
ف بحجـ المشكمة، فشرعكا في دراستيا كخطيرة مخيفة، أحس المغكيكف كالتربكم

دراسة شاممة، ككقفكا عمى أبعادىا كمبلبساتيا، أخذكا يمتمسكف الحمكؿ التي تحمي 
 . ذىـ مف شر ىذه اآلفةؽالمتعمميف، كتف

                                                 

  331 / 3/ شرح الشافية / االستراباذم : ، كانظر1/162/فف اإلمبلء / الحمكز  ()
، 10 – 5/ قكاعد الكتابة كالترقيـ كالخط / سميـ الركساف : ، كانظرا119 – 101/ حسف شحاتو  ()

 .30-24/ ، كمكسكعة الشامؿ في الكتابة كاإلمبلء 202 -143 / 1/ فف اإلمبلء / الحمكز 
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كقصدكا مف كراء ىذه المحاكالت تيسير أمر فف اإلمبلء، كتقريبو إلى أذىاف 
المتعمميف، ككضع األساليب كالكسائؿ التربكية التي تقربو إلى األذىاف، فالمحاكالت 

:  التي تدكر في فمؾ المجاؿ التربكم يمكف إجماليا بما يأتي
.  تحديد أىداؼ تدريس اإلمبلء، كبياف صمتو بغيره مف فركع المغة العربية -1
المنقكؿ كالمنظكر : تحديد أنكاع اإلمبلء الشائعة في ميداف التعميـ، كىي -2

 . كالمسمكع كاالختبارم كالذاتي
 . معرفة أفضؿ الطرؽ لتدريس ىذه األنكاع في المراحؿ التعميمية -3
تباعيا في تصحيح دفاتر اإلمبلء االكقكؼ عمى أفضؿ الطرؽ التي يمكف  -4

 . في المراحؿ التعميمية لتيسير تدريس ىذه المادة، كتحقيؽ الفائدة المأمكلة
 . تأىيؿ طائفة مف المعمميف تأىيبلن عمميان كسمككيان لتدريس اإلمبلء -5
تصنيؼ الكتب المتخصصة في فف اإلمبلء مقركنة بكسائؿ التيسير  -6

 . كالتقريب
 التعميمية، أك إحدل الصفكؼحصر األخطاء اإلمبلئية الشائعة في أحد  -7

 . مراحؿ التعميـ
كثمة محاكالت أخرل عممية تتصؿ بصمب مادة اإلمبلء نفسيا، كتتمثؿ 
 :بمسائؿ إمبلئية مختمفة، مف ذلؾ، ما طرحو عبد الجبار جعفر القزاز في كتابو

فقد ساؽ في كتابو ىذا، آراء بعض الدارسيف " الدراسات المغكية في العراؽ"
 . العراقييف في بعض مسائؿ اإلمبلء كالخط العربييف

كتناكلت ىذه المحاكالت بعض المسائؿ العممية كمسألة اليمزة التي تتصدر 
" اليمزة"كقد خص العمماء . الكممة، كمسألة اليمزة التي تقع في حشك الكممة

ككتابتيا في صدر الكممة كفي ذيميا كفي حشكىا، بكبلـ كثير، كبدراسات شاممة، 
 . كلـ يترككا شيئان يتصؿ بيذه اليمزة إال درسكه، بؿ كتكسعكا في دراستو
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كعمى الرغـ مف الدراسات الكثيرة التي تناكلت اليمزة، كغيرىا مف المسائؿ 
التي يكثر فييا الخطأ، إال أف ىذا الخطأ، ما زاؿ قائمان، كأف الجيكد التي بذلت، 

 ، فأيف المشكمة إذف؟ ()لـ تعط أكميا عمى الكجو الذم يرضي، كيثمر

إف مشكمة الخطأ في كتابة اليمزة ككتابة غيرىا مف األلفاظ ال تستغرب بحاؿ، 
كسيبقى ىذا الخطأ ماثبلن، بؿ كجاثمان فكؽ صدر المغة، كصدر اليمزة العتيدة حتى 

 . نيتدم إلى الدكاء الشافي

أما أنا فأؤمف أف المدرس أصمح مفاتيح الحؿ لمشكمة الضعؼ في اإلمبلء، 
إف غياب المدرس المبدع : كشيكع الخطأ فيو، كربما أذىب إلى أبعد مف ذلؾ، فأقكؿ

يعد عامبلن ميمان مف عكامؿ الضعؼ في المغة العربية بعامة، كفف اإلمبلء العربي 
بخاصة، فإف أعطيتني معممان جيدان مؤىبلن باإلمبلء كالخط كالكتابة، فإني أعدؾ بأنني 

سأضع بيف يديؾ جيبلن مف التبلميذ الذيف يحسنكف التعامؿ مع الكممة، كيحسنكف 
 . كضعيا في المكاف الذم يناسبيا، خالية مف العيب، بريئة مف الخطأ

كالمدرس الكؼء ىك الذم يككف قادران عمى إدارة المكاقؼ التعميمية، كيمتمؾ 
أسمكبان مثيران في األداء، كفي عرض مادة اإلمبلء كالخط كالكتابة عرضان رقيقان شفافان، 

 . كربطو بحياة التمميذ في بيتو، كفي بيئتو

كالمدرس المنتج، ىك الذم يحسف تكجيو تبلميذه إلى أساليب التحصيؿ 
العممي ككسائمو، كيرشدىـ إلى استغبلؿ ما يتاح ليـ في المكتبة كفي الكتاب، 

 . فيتزكد بزاد العمـ الذم ينفع
                                                 

أساسيات  /، سميـ الركساف 293-1/209/فف اإلمبلء/ ، الحمكز 28-14/المرشد في اإلمبلء: مثبلن  انظر ()
المرجع في / ، كراجي األسمر36-17/، كقكاعد الكتابة كالترقيـ كالخط50-37/تعميـ مبادئ اإلمبلء الترقيـفي 

    ، كمكسكعة الشامؿ في الكتابة 77-40/كيؼ تتعمـ اإلمبلء / ، كياسر سبلمة 203-165/اإلمبلء 
الكجيز في قكاعد الكتابة / ، كتكفيؽ أسعد 13-7/قكاعد اإلمبلء /، كعبد السبلـ ىاركف 162-113/كاإلمبلء 
 . ، كغيرىا كثير26-3/كالترقيـ
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كال بد مف أف أذكر في ىذا المقاـ أف التطير مف أدراف الخطأ في اإلمبلء، 
 : كالبراءة مف الكقكع في المحظكر، يتطمب ما يأتي

فساح مساحة ليا في  -1 فصؿ الخط كالكتابة كاإلمبلء عف المغة العربية، كا 
.  الخطة الدراسية، فنجكد عمييا جميعان بحصة كاحدة في األسبكع

تاحة  -2 إعداد معمـ الخط كالكتابة كاإلمبلء إعدادان عمميان كأسمكبيان كفنيان، كا 
 .  كجدأينماالظركؼ لو لمحاربة الفساد المغكم 

حؿ افي المر: تدريس ىذه المادة في المراحؿ التعميمية جميعيا، أعني -3
 . األساسية كاإلعدادية كالثانكية كالجامعية

 التربية كالتعميـ مف ةتشرؼ عمى تدريس ىذه المكاد لجنة متميزة تشكميا كزار -4
الخط كالكتابة كاإلمبلء، كأف يرعاىا كزير : العمماء الذيف يجيدكف فنكف

 . التربية رعاية ينتفع بيا الكطف الغالي

 . تأليؼ الكتب المتخصصة في الخط، كالكتابة الفنية، كاإلمبلء -5

كصفكة القكؿ، فإف ىذه المكاد الدراسية ال تحظى باالىتماـ، كينظر إلييا عمى 
ذا كانت المغة . أنيا مف النكافؿ التعميمية التي يمكف التخفؼ منيا، كاالستغناء عنيا كا 

في – عد مالخط، كالكتابة، كاإلمبلء، : أعني: العربية متاعان تعميميان، فإف ىذا الثالكث
.  مف سقط المتاع– نظر طائفة 

. كبعد، فقد آف أكاف االنتقاؿ إلى الكقكؼ عمى طرؽ تدريس فف اإلمبلء

الثالث المطمب 
أىداف تدريس اإلمالء وأنواعو وطرقو 

إذا كاف اليدؼ مف تقعيد قكاعد عمـ النحك، كتفريع مسائمو، ىك حماية ألسنة 
المتكمميف بالعربية مف الفساد، كمف الخركج عف سنة العرب في كبلميـ، فإٌف فٌف 
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اإلمبلء يحجب الكاتب عف مخالفة سنة العرب في الكتابة، كىك جزءه مف النحك 
مبلءن، كمجانبة الخطأ في الكتابة كالتدكيف: اليادؼ إلى حفظ المغة . كتابة ن كا 

عمى أف مسائؿ النحك كالصرؼ كاإلمبلء جميعان، تفيد األمة اإلسبلمية في حفظ 
لغة الكتاب العزيز مف الفساد كالعيب، ذلؾ أف الكتابة الخاطئة أشد خطران عمى المغة، 

مف الخطأ في أثناء الكبلـ، إذ أنيا ترٌسخ الخطأ كتثبت أركانو، كتقٌكم دعائمو، 
كاإلمبلء العربٌي كسيمة ه نافعة ه إلى تحقيؽ صحة الكتابة، كارتقائيا، كخبلصيا مف 

. عبكدية الخطأ كالعيب، كالضعؼ كالترٌدم

كتبرز قيمة اإلمبلء كجدكاه حيف نرل بالعيف المجردة أف الخطأ اإلمبلئٌي يشٌكه 
الكتابة، كقد يعكؽ فيـ الجممة، كيؤٌدم إلى غمكضيا، أما العربي الذم تكثر أخطاؤه 

. في الكتابة، فإٌف مكانتو بيف أقرانو تيتٌز كتتدٌلى

مقياس دقيؽ يقاس بو المستكل التعميمي الذم - فكؽ ىذا كٌمو- كفف اإلمبلء
إف الطفؿ : () كمستكل مؤسساتيـ أيضان، يقكؿ راجي األسمرالمتعممكف إليوكصؿ 

عندما يسمع كممة معينة يحفظيا باإلحساس الصكتي، الذم يتكٌلد عف السماع، 
، يحفظيا باإلحساس البصرٌم، كعندما ينطؽ بيا يحفظيا  كعندما يراىا مكتكبة ن

الحنجرة، كالحمؽ، كالمساف، ) باإلحساس المفظٌي، المتكٌلد مف تحريؾ عضبلت النطؽ
، كعندما يكتبيا، يحفظيا باإلحساس العضمٌي المتكٌلد مف تحريؾ (كالشفتيف، كغيرىا

: اليد كاألصابع كالكتؼ، كىكذا نرل أننا في أثناء اإلمبلء نستعمؿ الذاكرات األربع

، كلذلؾ يجب المفظ بالكممة لفظان معبران كجيدان، كتكرارىا لترسخ الذاكرة السمعية
. في ذىف الطفؿ

ـي إال الذاكرة البصرية ، كيجب استخداـ المكح كالدفاتر دائمان؛ فالكتابة ال تعٌم
. بالكتابة

                                                 

. 13-11/المرجع في اإلمبلء/ راجي األسمر: انظر ()
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 المتككنة مف المفظ بالكممة، أك الجممة، كتكراره؛ كلذلؾ يجب الذاكرة المفظية
. أف تصاحبى دركسي اإلمبلء دركسى القراءة

، كتتكٌلد مف حركات اليد في اإلمبلء، كيجب االعتناء بيذه الذاكرة العضمية
الذاكرة؛ ألنيا الخطكة الضركرية األخيرة لتعميـ اإلمبلء، كىي التي تكمؿ درس 

. اإلمبلء بالنجاح
 يشرؾ ىذه الذاكرات األربع في تدريس الذمىك : "()كالمعمـ الناجح عند األسمر

تبلميذه اإلمبلء؛ لذلؾ، عميو تجنب إمبلء نصو غير معركؼ، كغير مشركح، أك 
ذا أحسف المعمـ "سمسمة كممات صعبةو، لـ تتقرر أشكاليا الصحيحة في ذىف التمميذ ، كا 

: اختيار قطعة اإلمبلء، كاف في ذلؾ نفعه كبير لمتمميذ، كعمى ىذا؛ فينبغي مراعاة
أف تككف القطعة شائقة بما تحكم مف معمكماتو طريفة، تزيد مف أفكار  -

. التبلميذ، كتمٌدىـ بفنكف مف الخبرة، كألكافو مف الثقافة
أف تككف متصمة بحياة التبلميذ، مبلئمة لمستكاىـ العقمٌي، مرتبطة بما  -

. يدرسكنو في فركع المغة كالمكاد األخرل
. أف تككف مفرداتيا كأساليبيا سيمة مفيكمة -
. أف تككف مناسبة لمتبلميذ، مف حيث الطكؿ كالقصر -

لى  كيمكف اتخاذ اإلمبلء كسيمة إلى ألكاف متعددة مف النشاط المغكم، كا 
 مف الميارات، كالعادات الحسنة، في الكتابة كالتنظيـ، مزيدان كسب التبلميذ 

: كيحسف ربط اإلمبلء بما يأتي
التعبير، فقطعة اإلمبلء الجيدة، مادة صالحة لتدريب التبلميذ عمى  -

التعبير الشفكٌم، باألسئمة، كالمناقشة، كالتعبير الكتابي بالتمخيص، كالنقد 
. كاإلجابة عف األسئمة كتابة ن 

                                                 

  .12/المرجع في اإلمبلء/ راجي األسمر ()
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. ء يتطمب القراءة قبؿ الكتابةالالقراءة، فبعض أنكاع اإلـ -

الثقافة العاٌمة، فقطعة اإلمبلء الصالحة، كسيمة مجدية إلى تزكيد التبلميذ  -
. بألكاف مف المعرفة، كزيادة صمتيـ بالحياة

الخٌط، فينبغي أف يحمؿ التبلميذ عمى تجكيد خٌطيـ، في كؿ عمؿو كتابٌي،  -
 .كأف تككف كؿ التدريبات الكتابية تدريبان عمى الخط الجٌيد

الميارات كالعادات المحمكدة، فاإلمبلء يعٌكد لتبلميذ عمى جكدة اإلصغاء،  -
كحسف االنتباه كاالستماع، كالنظافة كالتنسيؽ، كتنظيـ الكتابة، باستخداـ 

عبلمات الترقيـ، كمبلحظة اليكامش، كتقسيـ الكبلـ إلى فقرات، كما شاكؿ 
 .()ذلؾ

أىداف اإلمالء 

أف يدٌرس اإلمبلء مف خبلؿ النصكص الكاردة في كتب - كال شؾٌ - مف المفيد
المغة العربية، كمف المفيد أيضان، أف تككف لدل المعٌمـ أىداؼه خاٌصة، يسعى إلى 
تحقيقيا، مف خبلؿ تدريسو المغة، كأف تغطي ىذه األىداؼ جميع القضايا المغكية 

اإلمبلئية، فتصؿ بالمعمـ إلى إتقاف ميارة الكتابة، كاإلمبلء، في مرحمة التعميـ 
: ()األساسي، كمف أىداؼ اإلمبلء التي يرجى تحقيقيا في المراحؿ التدريسية

تدريب التبلميذ عمى رسـ الحركؼ العربية بصكرة صحيحة مف حيث الشكؿ  -
  .كالحجـ كتناسؽ الحركؼ في الكممة الكاحدة

. مراعاة التنقيط بصكرة سميمة في الحركؼ المعجمة -

. مراعاة التنسيؽ بيف الحركؼ المتصمة في الكممة الكاحدة -
                                                 

. 11/كيؼ تتعمـ اإلمبلء / ياسر سبلمة ()
  21-19/مكسكعة الشامؿ في الكتابة كاإلمبلء: انظر ()
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تمييز الحركؼ المتشابية كالمتقاربة في الشكؿ بحيثي يسيؿ تمييزىا كقراءتيا  -
. بصكرة سميمة

. رسـ الحركؼ رسمان كاضحان، فيككفي كؿ حرؼو منيا كاضح المعالـ -
مراعاة ما يطرأ مف تغييرو في أشكاؿ الحركؼ في أكؿ الكممة، كفي كسطيا، كفي  -

. آخرىا
كضع الحركات التي تزيؿ المبس بيف لفظو كآخر؛ ليتحقؽ المعنى المراد مف الكممة  -

. في السياؽ المغكم
تنمية القدرة لدل التبلميذ عمى التمييز بيف الحركات كالحركؼ عند التمفظ  -

. كالكتابة
. تنمية القدرة لدل التبلميذ عمى المكاءمة بيف منطكؽ المفظ كرسمو -
تمكيف التمميذ مف اإللماـ بالمسائؿ اإلمبلئية التي يكثر الخطأ فييا، كاليمزة  -

. كاأللؼ المينة
 .نطقان ككتابة ن : تمكيف التمميذ مف القدرة عمى التكاصؿ مع غيره -
إعداد التمميذ إعدادان ييتيحي لو أف يؤدم امتحاناتو أداءن سميمان مف حيث الكتابة  -

 .اإلمبلئية
 األخطاء اإلمبلئية في النصكص تصحيحتمكيف التمميذ مف القدرة عمى  -

 .()العربية
أنواع اإلمالء وطرق تدريسو 

لقد أكلى التربكيكف كالمغكيكف مادة اإلمبلء العربٌي عناية ن خاٌصة، فقامكا 
بدراسة ظاىرة الخطأ، ككضعكا الحمكؿ التي مف شأنيا أف تقضي عمييا، أك تقمؿ 

                                                 

. 20/مكسكعة الشامؿ في الكتابة كاإلمبلء: انظر ()
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مف خطكرتيا، كجعمكا اإلمبلء أنكاعان، تتناسب مع ظركؼ التبلميذ كأعمارىـ، 
كسمككا في تدريس كؿ نكعو منيا طريقة ن مناسبة لكاقع التبلميذ، كمستكاىـ كقدراتيـ، 

: كلعٌؿ أبرز ىذه األنكاع ىي
: اإلمالء المنقول

كيقصدي بيذا النكع مف اإلمبلء أف يقكـى التبلميذي بنقؿ القطعة المختارة 
لئلمبلء مف كتابو معيف، أك مف السبكرة، أك مف بطاقة مخصكصة، بعد أف 

. يقكمكا بقراءتيا، كفيميا، كتيٌجي بعض كمماتيا ىجاءن شفكيان 
كىذا النكع مف اإلمبلء يبلئـ التبلميذ المبتدئيف، كالصٌؼ الثالث مف التعميـ 

خه س، بؿ ف()األكؿ كالثاني، فبل إمبلء ليـ: األساسي، أما أطفاؿ الصفيف
كمبلحظة كمحاكاة، كمف ىنا، يجب اإلكثار مف النسخ كالكتابة، كىما مف 

ـى بيا، كقد يمتدُّ تدريس اإلمبلء المنقكؿ  الجيكد الحسية، التي يحسف الطفؿ القيا
. تبلميذ الصؼ الرابع؛ لمكافحة الضعؼ المغكم عند بعضيـ

: ()طرق تدريس اإلمالء المنقول

يسمؾ المعمـ في تعميـ اإلمبلء المنقكؿ طريؽ االستقراء، التي تقـك عمى 
: ()استقراء القاعدة مف نص مييأ ليذا األمر، ثـ التطبيؽ عمييا باتباع ما يأتي

.  أيضان ص الفيذأف يقرأ المعمـ النصَّ المكتكب عمى السبكرة، كيقرأ التبلـ -

. تجرم محادثة عامة حكؿ النص لفيمو كشرح الكممات الجديدة فيو -

. تجرم محادثة جزئية حكؿ الكممات التي ستبنى عمييا القاعدة -
                                                 

. 13-12/مكسكعة الشامؿ في الكتابة كاإلمبلء: ، كانظر12/المرجع في اإلمبلء/ راجي األسمر ()
  .12/كيؼ تتعمـ اإلمبلء: ، كانظر13/نفسو  ()
  .14-13/المصدر السابؽ نفسو ()
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. تكتب ىذه الكممات في عمكد أك أعمدة عمى السبكرة -
. تطر أسئمة حكؿ ىذه الكممات الستقراء القاعدة جزءان فجزءان  -
. تكتب القاعدة عمى دفاتر التبلميذ مقركنةن بأمثمة عمييا -
. إمبلء تطبيقي لمنص نفسو، أك لنص آخر معد ليذه الغاية، كقد يككف صغيران  -
. تصحيح ما كتبو التبلميذ -

 كمما ال شؾ فيو أف اإلمبلء المنقكؿ يحقؽ كثيران مف األىداؼ المغكية كالتربكية، 
ففيو تدريب عمى القراءة كعمى التعبير الشفكٌم، كتدريب عمى التيٌجي، كمعرفة الرسـ 

الكتابي لمكممات الجديدة، كيتعكد التبلميذ فيو عمى قكة المبلحظة كدقة المحاكاة، 
كتنمية الميارات الكتابية، كيتسع إدراكو لمصمة بيف أصكات الحركؼ كصكرتيا 

. الكتابية، كتنمك ميارات التبلميذ في الخط أيضان 
: اإلمالء المنظور

كنعني بو عرض النص المختار عمى التبلميذ لقراءتو كفيمو كىجاء بعض 
كمماتو، ثـ يحجبي عنيـ ليممى عمييـ، كىذا النكع مف اإلمبلء يبلئـ تبلميذ الصؼ 

. الرابع األساسي، ما يميو، كيمكف أف يتسع ليشمؿ الصؼ السادس األساسي
: طريقة تدريسو

 في حجب النص عف عميو تتبع فيو طريقة تدريس اإلمبلء المنقكؿ، كيزيد 
التبلميذ، ثـ إمبلئو عمييـ كممة فكممة، كىذا اإلمبلء يمثؿ خطكة تقدمية في مكاجية 

. الصعكبات اإلمبلئية كاالستعداد ليا

كيحمؿ التمميذ عمى المتابعة كاالنتباه، كدقة المبلحظة، كتتييأ لديو القدرة 
تابية الصحيحة، لمميارات المغكية الجديدة، كيدرِّب التمميذ عمى ؾالختزاف الصكر اؿ

. ()إعماؿ الفكر؛ لتحقيؽ الربط بيف النطؽ كالرسـ اإلمبلئي
                                                 

.  15/ كيؼ تتعمـ اإلمبلء/ ياسر سبلمة ()
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 :اإلمالء الجماعي

كىك اإلمبلء الذم يستمع فيو التبلميذ إلى قراءة المعمـ لمنص المختار، كيفتح 
المعمـ باب المناقشة لفيـ مضمكف النٌص، كيطرح كمماتو مشابية لمكممات التي 

ا النكع مف اإلمبلء يبلئـ تبلميذ المرحمة اإلعدادية كالثانكية، ذيتضمنيا النٌص، كه
. كطبلب الكميات، كالجامعات

: طريقة تدريسو

: يحسف بالمعمـ أف يتبع الخطكات اآلتية في تدريسو

 كافتعاؿالتمييد لئلمبلء بعرض النماذج كالصكر كاألمثمة، كطرح األسئمة  -
. المكاقؼ التي تثير المناقشة

. قراءة النٌص مف قبؿ المعمـ؛ لتمكيف التبلميذ بمضمكف النٌص كفيمو -

مناقشة األفكار كالمعاني التي تتمثؿ بطائفة مف األسئمة التي يطرحيا المدرس  -
. ل الفيـ الذم حققكه مف االستماعدعمى تبلميذه لقياس ـ

تيجي كممات مشابية لمكممات الصعبة التي يتضمنيا النٌص، ككتابة بعض ىذه  -
الكممات عمى السبكرة، كمشاركة التبلميذ بإمبلء ىذه الكممات عمى زمبلئيـ، 

كيحرص المعمـ عمى عرض ىذه الكممات في جمؿ؛ ليدرب التبلميذ عمى تركيب 
. الجمؿ كالعبارات

إخراج التبلميذ لكراساتيـ، كأدكات الكتابة، ككتابة التاريخ كالمكضكع كاالستعداد  -
. لئلمبلء

. قراءة النص مٌرة أخرل إذ يقـك المعمـ بقراءة النٌص، كيتيٌيأ التبلميذ لمكتابة -

: إمبلء النٌص عمى التبلميذ كمراعاة اآلتي -

-. طكالن كقصران - تقسيـ النص إلى كحدات مناسبة لمتبلميذ .1
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 .إمبلء الكحدة مرة كاحدة؛ لحمؿ التبلميذ عمى اإلصغاء كاالنتباه .2

 .استخداـ عبلمات الترقيـ في أثناء الكتابة .3

. قراءة النص مرة ثالثة؛ ليتدارؾ األخطاء كاستكماؿ النٌص  -

 .جمع الكراسات كشغؿ ما بقي مف كقت الحٌصة بعمؿ مفيد كالخط كغيره -

: اإلمالء االختباري

كالقصد مف كراء ىذا اإلمبلء، قياس مستكل التبلميذ كمعرفة قدراتيـ كاالطمئناف 
إلى إحراز التقدـ؛ كعمى ىذا فإف المعمـ يقـك بيذا اإلمبلء، بعد أف يقرأ النص المختار 

. عمى تبلميذه، كيطمئف إلى استماعيـ لو كىك يقرأ، كيتحقؽ مف فيميـ ليذا النٌص 

كييتبع ىذا النكع مف اإلمبلء في جميع المراحؿ التعميمية، كيككف عمى فترات 
. ()معقكلة؛ لتتسع الفرصة لمتدريب كالتعميـ

: طريقة تدريسو
تتبع في ىذا النكع مف إلمبلء الخطكات نفسيا التي اتبعت في تدريس 

اإلمبلء االستماعي، كيسمؾ المعمـ طريقة التدريس الفردم، كتجرم ىذه الطريقة؛ 
لمعالجة التبلميذ الضعفاء كالمتعثريف، كأكلئؾ الذيف تكثري أخطاؤىـ، فيي إذف، 

. طريقة نافعة لسٌد الثغرات كالعكرات المغكية
أسبابيا وعالجيا : األخطاء اإلمالئية

كتختمؼ األخطاء التي يقع فييا التبلميذ باختبلؼ مستكاىـ التعميمي، كثقافتيـ 
المغكية، ففي المرحمة األساسية يتمثؿ الخطأ في حذؼ بعض حركؼ الكممة، كفي 
زيادة بعض الحركؼ، كتكرير بعضيا، كفي إغفاؿ النقط، كالخمط بيف الحركؼ 

. المتشابية كالسيف كالشيف، كالصاد كالضاد، كما شاكؿ ذلؾ
                                                 

. 18-17/اإلمبلءكيؼ تتعمـ / ياسر سبلمة: انظر ()
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كيتمثؿ الخطأ في المرحمة اإلعدادية في األخطاء التي ذكرناىا، كفي إىماؿ 
اليمز في أكائؿ الكمـ، كفي كتابة ىمزة القطع في حشك الكممة، كفي تاء التأنيث 
المفتكحة كالمربكطة، كفي الخمط بيف الياء كالتاء المربكطة، كفي األلؼ المينة، 

 .كغيرىا
كقد يمتد الخطأ في ىذه المسائؿ اإلمبلئية إلى تبلميذ المرحمة الثانكية، كربما 
يصؿ إلى المرحمة الجامعية، كيستقر مثؿ ىذا الخطأ عند بعض الطمبة بعد تخرجيـ 

. مف الجامعة
كيرجع الكقكع في الخطأ اإلمبلئي إلى أسباب كثيرة كعكامؿ متنكعة، كضعؼ 

. قمستكل التمميذ كتقصيره كتدني تحصيؿ
كقد ترجع إلى اإلدارة المدرسية كالخطة الدراسية كزيادة أعباء المعمـ، ككثافة 

. الفصكؿ، كفقر الخطة، كغياب المعمـ الجيد، كالنقؿ اآللي لمتبلميذ

أك  كيكمف الضعؼ أحيانا في المعمـ نفسو، حيف يككف ضعيفا في المغة،
.  ميمبل في متابعة أخطاء التبلميذأكمفتقرا إلى اإلخبلص، أك فاشبل في األداء، 

كربما يككف التمميذ ىك العامؿ الذم يؤدم إلى الضعؼ في التحصيؿ 
. كاألداء، كتدني مستكل الذكاء، كافتقاد القدرة عمى الفيـ كالمتابعة كالحفظ

كقد يككف العيب في طريقة التدريس، كتتمثؿ ىذه العكامؿ في إف تدريس 
اإلمبلء يقكـ عمى أساس أنو طريقة اختيارية، كأف نختبر تبلميذ بكممات صعبة، 

.  كما شاكؿ ذلؾاألخطاء تصحيحكعدـ كجكد كتاب خاص لقكاعد اإلمبلء كعدـ 

 التي تنفع بالتخمص منيا، األساليب بحكـ اإلمبلئيةخطاء أل تعالج اأفكيمكف 
أك تحجيميا، كاتخاذ الكسائؿ التي تساعد عمى العبلج، كتدريب التبلميذ عمى 

 المتشابية، كالحث عمى القراءة كاألصكاتالتمييز الدقيؽ بيـ مخارج الحركؼ 
ثناء كضع القكاعد أكالكتابة كاف يتبع المعمـ طريقة االستنتاج كاستقراء في 
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ف نشط إة، ؼأ، كاف يقـك المعمـ بالمتابعة، كالتدريب، التشجيع، كالمكاؼاإلمبلئية
  .()المعمـ نشط تبلميذه

: طرق تصحيح اإلمالء *

كد المبذكلة قكلما كاف الكقكع في الخطأ ممكنا، بغض النظر عف الج
ف ألمتخمص منو، كاف مف الطبيعي أف يتحسس المعمـ مكاطف ىذه األخطاء، ك

ف يكشؼ عف مكامنيا، كليسمؾ المعمـ طرقا متعددة أيتعقبيا في مكاقعيا، ك
: لتصحيح األخطاء اإلمبلئية عمى النحك اآلتي

تصحيح المعمـ ألىالي التبلميذ كراسة فكراسة، كيشغميـ في أثناء ذلؾ بالقراءة  -1
. أك غيرىا

كيقـك ، تصحيح المعمـ كراسات اإلمبلء خارج الفصؿ، بعيدا عف التبلميذ -2
 إعادة الكممات التي كقع الخطأ فييا،  عمى الخطأ، كيحمؿ تبلميذهبتصحيح

. كىذه ىي الطريقة الشائعة التي يسمكيا المعممكف
تصحيح كؿ تمميذه أخطاءه بنفسو، بعد أف يكتب المعمـ النص عمى السبكرة،  -3

كىي الطريقة المثمى، ألنيا تعكد التبلميذ عمى تقدير المسؤكلية، كالثقة 
. بالنفس، كمكاجية الخطأ

.  خطأ زميموبتصحيحتبادؿ التبلميذ الكراسات بأسمكب منظـ، كقياـ كؿ منيـ - 4
أما بعد، فإف مادة اإلمبلء ذات أىمية كبيرة، كذات جدكل في ميداف التعميـ العاـ، 

ألنيا معنية بمبلحقة الخطأ المغكم في مكمنو، كاتخاذ التدابير التربكية الكفيمة 
بالتخمص منو أك تخفيفو، لتحقيؽ النيكض بالمستكل المغكم ألبنائنا، ألف المغة 

. تمثؿ شخصية األمة، كتعكس قدراتيا
                                                 

، سميـ الركساف قكاعد الكتابة كالترقيـ 201-193/المكجو الفني /إبراىيـانظر عبد العميـ  ()
كيؼ  /كياسر سبلمة ، 12—11/ كالترقيـاإلمبلءكأساسيات في تعميـ مبادئ ، 16-11/كالخط 
 .14 اإلمبلءالمرجع في  /كاألسمر، 22-20 اإلمبلءتتعمـ 
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: الخاتمة

كقد تناكؿ ىذا البحث فف الخط كفف اإلمبلء كالكتابة في المرحمة األساسية 
األكلى، فتبيف لي أف الخط العربي ال يحظى بما يستحؽ مف العناية كاالىتماـ في 

مدارسنا، كيدرس في ثبلثة دفاتر كمثؿ ىذه الدفاتر ضعيفة في محتكاىا، كفي 
.  كفي مبلءمتيا لمكاقع، كىي عاجزة عف تمبية الطمكح، كتحقيؽ المأمكؿأىدافيا

كحيف كقفنا عمى فف اإلمبلء كالكتابة، تبيف لنا أف جيكدا كثيرة كجادة قد 
ىما، كالتخفؼ مف األخطاء اإلمبلئية الشائعة في األكساط ببذلت في سبيؿ االرتقاء 

. التعميمية جميعيا

كبادر التربكيكف كالمغكيكف إلى دراسة ىذه المشكمة ككضعكا طرقا متنكعة 
لتدريسيا كلكف الضعؼ في اإلمبلء ما زاؿ قائما كيتطمب بذؿ المزيد، كالبحث عف 

. األسباب كالعكامؿ التي كسعت النطاؽ

كيبدك لي أف تعميـ اإلمبلء مقصكر عمى تبلميذ المرحمة اإلسبلمية فمك 
تكسعنا في تعميمو ألبنائنا في مراحؿ التعميـ كميا، ألحرزنا شيئا كثيرا مف التقدـ، 

.  ممحكظة في الكصكؿ إلى كتابة جيدة كخط جيد نتائجكلحققنا
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التعلٌقات والمناقشات 

: السيدة زينات الكرمي- 

أشكاؿ الحركؼ في : كىي-  كما ترل–تشير إلى قضية غاية في األىمية 
المغة العربية، فيناؾ كثير مف الكتب عندنا تضع أربعة أشكاؿ لمحرؼ الكاحد، كىذا 

بدكره يخمؽ إشكالية، خاصة بالنسبة لممعمميف الذيف تعٌممكا بخط الرقعة كيعمِّمكف 
كيؼ نتعامؿ مع األشكاؿ المختمفة لمحرؼ الكاحد : األطفاؿ بخط النسخ، فتتساءؿ

في الكممة الكاحدة؟ كذلؾ بالنسبة لطريقة الكتابة، فالطفؿ في المرحمة االبتدائية 
يكتب بالطريقة التحميمية ثـ يتدرج حتى يصؿ إلى المقاطع الصكتية، فإلى أم 

كىكذا أيضان بالنسبة لمتشكيؿ، ! مرحمة يستمر الطفؿ باستخداـ الطريقة التحميمية؟
!. فمتى يشكِّؿ الطفؿ الكممة، كىؿ تربكو عممية التشكيؿ أـ ال؟

: إحدى الحاضرات- 
تقترح أف يككف رسـ الحرؼ العربي جزءان مف حصة الفف، كيخصص لو 

كما ترل أف دفتر الكتابة لصفكؼ المرحمة األكلى في . حصتاف في األسبكع
المناىج المطكَّرة أغفؿ مسألة مراعاة أصكؿ كتابة الحرؼ التي كاف المعمـ يستعيف 

. بيا أحيانان لتكضيح كيفية الحرؼ عمى األسطر المخصصة

كما تتساءؿ عف األسس كالمعايير التي يجب اتِّباعيا أثناء تصحيح  كراسات 
النسخ لمطمبة، فكؿ معمـ يصحح بطريقة مختمفة عف اآلخر، كقد يككف ىذا ىك 

. السبب في ضعؼ الطمبة في الكتابة كاإلمبلء
: أحد الحاضرين- 

يشير إلى جيكد كزارة التربية كالتعميـ في مجاؿ الخط، حيث تيعنى الكزارة بو 
عناية خاصة كتيًعد لو الكراريس البلزمة لكؿ المراحؿ، كتدرِّب المعمميف عمى تعميـ 

. الخط الجميؿ أك الخط المقركء عمى األقؿ



 423 

كما تعتبر مادة الخط مادةن إجبارية في كمية العمكـ التربكية في الجامعة 
األردنية كمادة اختيارية في قسـ المغة العربية في كمية اآلداب، كينجح المدرس في 
تدريس الطمبة عمى خطي الرقعة كالنسخ، المذيف تطالب كزارة التربية بتدريب الطمبة 

. عمييما
غر . كما يطالب بتركيز المعمميف عمى عممية النسخ منذ الصِّ

: رائد عكاشة. د- 
كماؿ جبرم يصؿ لدرجة الخمط بيف مصطمحي . يرل ثمة دمج في محاضرة د

لو ماىية معينة كلو ففه معيف يختمؼ عف -  كما يرل–الخط كالكتابة، فالخط 
الكتابة، كالفرؽ كاضح بيف الخط بكصفو شيئان جماليان نحتاجو إلى تفتيؽ المكىبة 

. كتقكيـ العمؿ عند الطالب كبيف الكتابة
كما يرل إشكالية كبيرة في اعتبار القرآف مرجعية أثناء تعميـ الطمبة عممية 

الكتابة؛ ألنو لك اتخذنا القرآف مرجعية لتعميـ الطمبة أصكؿ اإلمبلء كالكتابة 
ستحدث إشكالية في كتابة بعض األحرؼ ككتابة التاء المربكطة كالمبسكطة عمى 

في القرآف الكريـ كردت أحيانان مكتكبة بالتاء المفتكحة  (كممت)سبيؿ المثاؿ فكممة 
كىذا يخالؼ قكاعد كتابتيا عند الطمبة، فيذه إشكالية كبيرة خاصة في الصفكؼ 
األربعة األكلى حيث إف الطالب في عمر ال يقبؿ باألمكر التكقيفيَّة؛ لذا كاف مف 
الكاجب أف تنصب الدراسة عمى فؾ اإلشكالية بيف المرجعية القرآنية كالمرجعية 

. التي كضعيا األعراب آنذاؾ
: أحد الحاضرين- 

كتكَّجو . يدعك إلى عدـ تجزئة األىداؼ، ألف التجزئة تشكِّه الصكرة الكمية
ىؿ نعتقد بإيجابية تخصيص أسبكع لكؿ ميارة أـ إعطائيا بصكرة : بسؤاؿ يقكؿ فيو

كميَّة؟ 
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: كمال جبري. د. أ. رد- 
يشير إلى إغفاؿ مدارسنا لحصة الخط، فغياب حصة الخط مف البرنامج 

المدرسي كاقع مممكس في مدارسنا، كلـ يحظ الخط باالىتماـ المطمكب، كليس ىناؾ 
. مف ىك معنيه بو

نما ىي عمـك يجرم تعمميا  يرل أف الخط كالكتابة كاإلمبلء ليست بالميارات كا 
عطاؤىا منفصمةن عف بعضيا البعض فيو تخصيص كدقة كفي معرض ردِّه . عمميان، كا 

كثير مف عمماء المسمميف القدامى عرضكا الخط بمعنى : رائد عكاشة يقكؿ. عمى د
لطاىر ابف " شرح المقدمة المحسبة"إلى كتاب -  لبلطبلع عمى المزيد–الكتابة كأحالو 

بابشاذ مف عمماء القرف الخامس اليجرم، الذم خصَّ الخط بفصؿو شامؿو كرأل أنو 
مف مكمبلت فيـ المسائؿ النحكية الضركرية لممبتدئ ككاف يعني بالخط الكتابة ذاتيا 

الخ حتى ... حيث عالج قضية المقصكر كالممدكد كاليمزة في أكؿ الكممة كفي حشكىا
. أتى عمى جميع المكاضع التي قد يخطئ فييا الكاتب، كىذا تداخؿه ممكفه كمقبكؿ

أما فيما يخص القرآف، فالقرآف مرجع شئنا أـ أبينا، كىك الكتاب األكؿ كالكتاب 
المنظـ كالكتاب األـ كالمعبِّر عف شؤكف الحياة جميعيا، كلو أسمكب متميز في رسـ 

الخط كقد عرض العمماء ليذه المسألة، ففرقكا بيف رسـ المصحؼ كالخط العادم 
. كيكتفى ىنا بتنبيو الطمبة لرسـ المصحؼ ألنو رسـه خاص. كلذلؾ ال خطكرة مف ىذا

. كفي قضية النسخ يرل أف النسخ إعادة ما ىك مكتكب كال يحتاج إلى تشخيص

كأما بالنسبة ألشكاؿ الحركؼ كطريقة كتابتيا كرسميا، يقترح أف تيحاؿ ىذه 
لمنظر فييا ككضع -  مثبلن –المسألة لجية متخصصة كمجمع المغة العربية األردني 

ؿٍّ مبلئـ ليا . حى

كما يرل أف دفتر الكتابة لدينا ال يكفي لتحقيؽ اليدؼ، كال يغطي الطمكح، كال 
 .يستجيب لممأمكؿ


