
 األؤل الباب

 مقدمة

 خلفية البحث .أ

ة حي و هي لغة ،مات القومية العربيةاوأعظم مقاللغة العربية هي لغةاإلسالم

 واتسع صدرها لكثير من األلفاظ الفارسية ،قوية. عاشت دهرهافي تطور ونماء

فلسفة  والهنديواليونانية وغيرها. وفي القرون الوسطى كانت المؤلفات العربية في

ة أداة والطبوالعلوم الريضية وغيرها مراجع للألوربيين. كما  كانت اللغة العربي

ة فبددت ربالتفكير ونشر الثقافة في بالد األندلس التي أشرقت منها الحضارة على أو

 ظلما تها وقشعت عنها سحب الجهالة ودفعتها إلى التطور والنهوض.

 تعالى في كتابه الكريم : هللا كما قال 
   

      

ني النبي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: أحبوا العرب لثالث: األ وقل

 عربي، وكالم أهل الجنة عربي، والقرآن الكريم باللغة العربية.
 

اللغة عوامل جديدة اللتطور والتقديم وقد ارتفت  ةوفي العصور والحديثة ترمي

الصحافة وانتشر التعليم. وأنشى مجمع اللغة العربية و هي اآلن اللغة الرسمية في 

جميع األقطار العربية الشقيقة ولغة التفاهم بين جميع الشعوب العربية كما أنها لغة 

و هي كذلك لغة  الجامعةوالتعليم في جميع المدارس والمعاهد وأكثر الكليات 

 1الصحافة, واإلذاعة والقضاء, والتأليف في البالد العربية.

جاء في لسان العرب اللغة هي أصوات يعبر بها كل قوم عن أغر اضهم, و 

هي على وزن فعله من الفصل لغوت أي تكلمت, وأصل لغة: لغوةفحذفت واوها و 
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يلغون بها أي  جمعت على لغات ولغون واللغو: النطق يقال هذه لغتهم التى

ألفاظ يعبّر بها طل قوم عن مقاصدهم واللغات كثيرة وهي مختلفة من 2ينطقون.

ئر احد الذي يخالج ضمحيث اللفظ: متحدة من حيث المعنى, أي أن المعنى الوا

واللغة العربية: هي  الناس واحد.ولكن كل قوم يعبرون عنه بلفظ في لفظ اآلخرين.

أعرصضهم. وقد وصلت إلين من طريقة ن التي يعبر بها العرب عت الكلما

النقل.وحفظها لنا القرآن الكريم واألحاديث الشرسقة، رواه الثقات من منصور 

3العرب ومنظومهم.
 

انية تاريخ العربية إحدى اللغات السامية. وقد قسمت دائرة المعارف البريط

الية تقسم الشماللغة السامية إلى ما يأتي: سامية شمالية, وسامية جنوبية. والسامية 

لية غربية إلى سامية شمالية شرقية مثل األكادمية التى تعتبر مثلة لها, وسامية شما

 رامية.آلمثل العبرية و الفينيقية, وا

 ،والسامية الجنوبية تنقسم إلى سامية جنوبية غربية وهو تشمل عربية الجنوب

للغات ألزال عربية والعربية مثلة لها. ومن هذه ا ،وسامية جنوبية شرقية ،والجنشية

رامية إلى مدى محدود يتحدث آلالجنوب الحديثة, واللمرية, والمبرية, والحبشية وا

 4بها اليوم.

عاجم, العلوم العربية لما خشي أهل العربية من ضياعها, بعد أن أختلطوا باأل

 دّونوها في المعاجم )القواميس(وأّصلوا لها أصوالتحفظها من الخطأ. وتسمى

 ))العلوم العربية((.هذهأصول 
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ب العلوم التي يتوصل بها إلى عصمة اللسان والقلم عن ح: فالعلوم العربية

 ،ثالثة عشر علماً: الصرف, واإلعراب )ويجمعهما اسم النحووهناك  الخطأ و هي

 ،وقرض الشعر،والقوافي، والعروض ،والبديع ،والبيان ،والمعانى ،والرسم

 5ب ومتن اللغة.وتاريخ األدا ،والخطابة ،واإلنشأ

لطاللب لإن الوضح األمثل في تقديم المهارات اللغوية أال نقدم  مهارات اللغة

تلم مهارتين مخختلفتين في وقت واحد، كأن ندربه على تركيب جمل جديدة من كلما

ات يكن للطالب سابق عهد بها فتضيف عليه صعوبتين: إحد اهما ضرورة فهم الكلم

أن  ديدة.ومن المالحظ في بعدض كتب تعليم العربيةالجديدة وألخرر ترتيب جمل ج

الطالب  تدريباتها تشتمل على مفردات وتراكيب لم ترد في الدروس السابقة مما يربك

 ها.ويجعل في بعض األحيان عاجزا عن حل هذه التدريبات ومن ثم لم تتحقق أهداف

جيد ال وتنقسم المهارات الرئيسية للغة إلى مهاراتصغيرة وال شك أن الكتاب

م هو الذي يهداف إلى إكساب الطالب أكبر عدد من هذه المهارات، و على القائ

لحكم على بتحليل كتاب لتعليم العربية أن يتأكد من وجود هذه المهارات قبل إصدار ا

 الكتاب.

ولقد يكون من المفيد هنا تقديم تصور المجموعة من المهارات اللغوية 

المهارات الرئيسية األربع )االستماع، الكالم، القراءة، التفصيلية التي تنضوي تحت 

 6الكتابة(.

 المهارة االستماع
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يحظى االستماع في حياة األفراد بدور مهم، إال أن نصبيه في برمج تعليم  

اللغة العربية قليل. وللوصول بطالبك إلى القدر الذي تنشده من التمكن من جوانب 

 هذه المهارة نفترح أن: 

طالبك لدرس االستماع، وتوضح لهم طبيعة ما سيستمعون إليه والهدف تهيئ  .1

 منه.

تعرض المادة بأسلوب يتالءم مع الهداف المطلوب، كالبطء في قراءة المادة  .2

 المسموعة، إذ كن  الهداف تنمية مهارات معقدة.

تناقش الطالب فيما استمعوا ايه بطرح أسئلة محددة، ترتبط بالهداف  .3

 ع الطالب القراءة وال كتابة.الموضوع ال يستطي

 مهارات الكالم

اللغة في األساس، هي الكالم، أما الكتابة فهي محولة لتمثيل الكالم، والدليل 

 على ذلك ما يلي:

عرف اإلنسان الكالم قبل أن يعرف الكتابة بزمن طويل، حيث ظهرت الكتابة  .1

 في قترة متأخرة من تاريخ اإلنسان.

يأخذ في تعلم الكتابة، التي يبدأفي تعلمها عند دخول  يتعلم الطفل الكالم قبل أن .2

 المدراسة.

جامع الناس األسوياء، يتحدثون لغاتهم األم بطالقة، ويوجد عدد كبير من  .3

 الناس ال يعرفون الكتابة

 ك بعض اللغات مازالت منطوقة غير مكتوبة.اهن .4

 

 مهارة القراءة



للطالب خارج الصف، وهي تعد القراءة المصدر األساسي لتعلم اللغة العربية 

مهارة تحتاج إلى تدريبات خاصة ومتنوعة، وينبغي أن تقدم القراءة للطالب المبتدئ 

الذي لم يسبق له تعلم اللغة العربية من قبل باتدرج، وإنطالقا من على مستوى الكلمة، 

ءة فالجملة البسيطة )مبتدأ او خبر غالبا( ثم الجملة المركبة ثم قراءة الفقرة، ثم قرا

 النصوص الطويلة.

 مهارة الكتابة 

تأتي مهارة الكتابة متأخرة بحسب ترتيبها بين بقية المهارات؟ فهي تأتي بعد مهارة 

ونشير هنا إلى أن الكتابة عملية ذاتشقين  أحد هما آلي واآلخر عقلي والشق . القراءة

 ،العربيةآلي يحتوي على المهارات اآللية )الحركية( الخاصة برسم حروف اللغة 

أما الجانب العقلي فيتطلب المعرفة الجديدة . والترقيم في العربية، ومعرفة التهجثة

 .بالنحوى والمفردات واستخدام اللغة

؟ النواحي الشكلية الثابتة في لغة الكتابةيقصد بالمهارات اآللية في الكتابة العربية،

ك التي تتصل التي يتصل بعضها ببعضو تلالحروف  رسم عالمات الترقيم،مثل

رسم الحركات  . ومن الّشّق اآللي أيضاً،بحروف سابقة لهاوال تتصل بحروف ال حقة

 .فوق الحروف أو تحته أو في نهايةه ورسم أو عدم رسم همزات القطع والوصل

إال أنها مهمة في إخراج  ،العناصر وإن كانبعضها ال يمس جوهر اللغة كثيراً  ذوه

ً وقد يح ،الشكل العام لما يكتب ، أو غموًضا في المعنى. عند دث  إسقاطها  أحيانا لبسا

رويدا وذلك عرض مهارة الكتابة، ينبغي البداء بالجانب االلي تدريجيًا، ثم التوسع 

 .ب للكلمة العربيةوكتمة الطالب على نعرف الشكل الدلماسع



حد  إن الكتابة إحدى المهارات األساسية في تعلم اللغة األول واللغة األجنبية على

مفخرة األنشروبولوجي أن اإلنسان حين إخترع  -وإن الكتابة تعتبر في الواقع 7سواء.

 8الكتابة بدأ تاريخه الحقيقي.

الكتابة وسيلة من وسائل االتصال اللغوي بين اإلفراد، مثلها في ذلك مثل 

 9االستماع، والكالم، والقراءة

عبير الشفوي ذلك أنه يعتمد التعبير الكتابي: بعد هذ ا النوع األصعب مقارنة بات

على العديد من المهارات والتي تتكتف فيها بينهما لتشمل عمال منسقا متكامال ومن 

ثم فهو تدريب عملي على التفكير من ناحية و على استخدام اللغة نحوها وصرفها 

ولعل أصعب ما في التعبير الكتابي هو الطريقة التي  10وتراكيبها من ناحية أخرى

عليم التالميذ كيفية إيجاد األفكر أي أن يجدوا مايقولون وهذا ما يتعلق يتم بها ت

بالتوافق بين احتيار اللموضوعات و عالقتها برغبات التالميذ وميو التهم فالتعبير 

التحريري عملية تحويلية لألفكر والمعلومات واآلر اء الموجودة في الذهن إلى 

كتوب يترجم األفكر ويعكسها في حروف مرسومة وعبارات منتقاة في شكل عمل م

 11صورة مرثية فهو نقل من التجريد إلى الحسية.

الغة من لكل طالب في مرحلة الدراسية الولية واالبتدائية والمتوسطة افادته الب

 االمالء.
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 فهو يكسب االطفال المهارة في الكتابة, وفي رسم الحروف الصحيحة امتي

جميع له, كما تعينه في القراءة السريعة تعينه في تسجيل خطرات فكره ومشاعر نفس

 مواضيغه  الدراسية وفي تحصيله الثقافي العام.

كذلك فان الكبار يفيدون من االمالء في تجنبهم الخطأ الكتابي, ويعصمون 

انفسهم من عيب ذميم ال يغفره الناقدون هذا باالضفة الى ان عدم القدرة على الكتابة 

يؤدى الى عموض المعني وبطء فهمه وقد يعمز  الصحيحة يعيق السرعة فيها كما

 12االديب ويتهم في قدرته االدبية أخطائه االمالئية.

 للالمالء أنواع ثالثة: منقول و منظور و مسموع )اختباري(

االمالء المنقول: وهو أول مراحل  االمالء )ويتبع في المرحلة االولية وال 

ء المنقول هو نسخ القطعة في دماترهم سيما السنتين االولى والثانية منها(. واالمال

بنقلها من كتبهم أو من بطاقات توزع عليهم أو من السبورة وال يبدأ االطفال بالنسخ 

اال بعد فهم معنى القطعة والتأكيد من هجاء بعد كلماتها وصورتها هتى يحسنوا 

 13محاكاتها في دفترهم.

بقة مين الموضوع الطاستنادا إلى المالحظات األولية والمقابالت مع المعل

و خاصة  مخمدية ميدان، حصل على المعلومات التي في تعلم اللغة العربية 4العربية 

يران ( تواجه العديد من العقبات مثل عدم وجود ج1في مهارات الكتابة، اليزال )

يس لديهم ( العوامل الخلفية للمعلمين الذين ل2المعرفة مهارات الكتابة العربية، )

لمتوسط ا( نتائج تحصيل الطالبة في تعلم اللغة العربية في 3إمالء، ) أساس لمعرفة

 الحصول على درجات منخفضة، وخاصة في مجال مهارات الكتابة.
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واستنادا إلى المعوقات التي يواجهها الطالب، فإن الباحثة سوف مه التركيز 

حث، على جوانب مهارات الكتابة من خالل طريقة "االمالء منقول". في هذا الب

اختار الباحث طالب الصف الرابع في مرحلة االبتدائية محمدية  ميدان كموضوع 

 للبحث

العربية مهارة الكتابةفي لتعليم  اللغة لترقية مالء المنقول بيق طريقة االتط" 

 . ميدان 23 لدي طلبة المدرسة اإلبتدئية

 ب. تحديد البحث

االمالء منقول لترقية مهارة الكتابة  تطبيق طريقةوحدّدت الباحثة هذا البحث 

 .2017/2018 23العربية لدي طلبة المدرسة اإلبتدئية محّمدية اللغة التعليم  في 

 أسئلة البحث .ج

 واما األسئلة البحث فى هذا البحث كما يلي :

 ما هو إمالء منقول ؟ .1

 ماهي مهارة الكتابة؟ .2

 كيف تطبيق االمالء المنقول في مهارة الكتابة؟ .3

 أهداف البحث  .د

 : كما يليأما أهداف البحث باالنسبة الى أسئلة البحث 

 في تعليم اللغة العربية مهارة الكتابةفة لمعر .1

 إمالء منقولعرفة م .2

 في المدراسة محمدية مهارة الكتابةللمعرفة تطبيق االمالء المنقول .3

 فوائد البحث .ه

 التالية:يرجي ان يكون البحث مفيدا للبا حثات وللقراء والفوائد 



فوائد نظرية، يرجي هذا البحث تزويد المعرفة للقراءة خاّصة في النظرية  .1

مّما يتعلّق باللغة العربية و تقديمه. ويكون هيكال عن البحث في طريقة البحث 

 مّما يتعلق به.

يرجي نتائج البحث تفيد رسالة البحث تعّمق المعرفة عن تطبيق الطريقة  .2

االمالء منقول و يعّرفهم الى التالميذ أو المجتمع، ما اهم هذا تطبيق في تعليم 

 اللغة العربية. 

فوائد تطبيقية، حاصل هذا البحث يوسع معرفة المدّرس وغيره في اإلستالء  .3

 االمالء منقول في مهارة الكتابة.

م اإلقتراحات للمدارس و مؤّسسة التربوية في تحويل ترقية النوعية حاصل ث .4

تعلم التالميذ خاصة في مادّة اللغة العربية و ترقية نوعية المهاة لغة اإلنسان 

 الذى علّمه.

 هيكال البحث .و

في هذه رسلة البحث اّن الباحثتة تؤلف هيكال البحث. و هذا البحثيتكّوممن  

 باب لها فصول. همسة ابواب و في كلّ 

اّما الباب األول يحتوى على المقدمة الباحثة في هذا الباب: اسباب اختيار  .أ

الموضوع ويسمى ذلك بخلفية البحث ثم غبّرت البحاثة أسئلة البحث و أهداف 

 البحث و فوئدالبحث و هيكل البحث.

الباب الثاني يحتوي عن اإلطار النظري, يتكون من تعريف الطريقة و أّما  .ب

طروق التعليم للغة العربية و انوع طريقة التعليم اللغة العربية، و تعريف 

طريقة االمالء منقول و انواع االمالء منقول، و خطوات التعليم االمالء 

و الدراسات السابقة، و مهارة الكتابةمنقول، و االختيار االمالء منقول، و 

 فرضية اإلجراءت.



المكان ووقت البحث, مجتمع و بحث, الباب الثالث يحتوي عن طرق الأّما  .ج

الموضوع البحث, طريقة جمع البيانات, طريقة تحليل البيانات, إجراءت 

 صحة البيانات.البحث, 

تحليل البيانات, يتكون من النتيجة العامة و النتيجة  يحتوى عنالباب الرابع أما  .د

 الخاصة.

اإلقتراحات.الباب الخامس يحتوى عن الخاتمة, تتكون من الخالصة و أّما   


