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أ

اإلمالء
اإلمالء ىغح ْٔ اإلٌٓةل واتلأػري ،وإغةىح الٔكخ واىفٍؿ ظىت يتكؿ الـٌَ ليذٍذؿ
ثةليشء املعجٔب .واصػالظة  /دصٔيؿ اليفؼ حبؿوف ْضةاّ ثأن يػةثق املهذٔب املِػؤ
يف ذوات احلؿوف .واإلمالء ْٔ حتٔيو األصٔات املكؤٍـح املفٌٓٔوح إر رمؤز مهذٔةوح
(احلؿوف) ىلع أن دٔطؿ ْؾه احلؿوف يف مٔاكفٓة الصعيعح ٌَ اللكٍوح وذلوم تقوذلةٌح
اليفؼ وؽٓٔر املفىن املؿاد.

1

واإلمالء درس ٌَ دروس اليغح اىفؿةيح ،فٓٔ ٌَ األقف اهلةٌح ليذفجري الهذوة،،
ألُّ وقييح ٌَ ظير الصٔرة اخلػيح .واخلػأ اإلمالء يشٔه الهذةثح ،وكؽ يفٔ فًٓ دميوح،
نٍة أُّ يؽـٔ إر اظذلةر الاكدت وازدرااّ.

2

واإلمالء فؿع ْةم ٌَ فؿوع اليغح اىفؿةيح ،ؤْ ٌوَ األقوف اهلةٌوح يف اتلفجوري
الهذة ،،ووقييح اتدصةل اىيت يفرب ثٓة اىفؿد ـَ أفاكره .والؿقً ؤْ يكىم ايلٔم ثةإلمالء،
1

رضوان ،ادلرجع السابق ،ص6-1:

2

أزهر أرشد ،مدخل إىل طرق تعليم اللغة األجنبية"( ،األحكام" أوجونج فاندانج  ،)1998ص111:
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فَ هل ٌلٌٔةت وأصٔل رايع اىلؽٌةء فيٓة اـذجةرات شىت ،ثفظوٓة يؿصوؿ إر اتلريكوري يف
رقً اللكٍةت الشةافح الهسرية اتقذفٍةل.

3

اإلمالء ْٔ حتٔيو األصٔات املكٍٔـح املفٌٓٔح إر رمٔز مهذٔةح (احلؿوف) ىلع
أن دٔطؿ ْؾه احلؿوف يف مٔاطفٓة الصعيعح ٌَ اللكٍح وذلم تقذلةٌح اليفوؼ وؽٓؤر
املفىن املؿاد ،وكؽ دكٔن ْؾه األصٔات مكةويح دٍةٌة ليؿمٔز ،فيهٔن للك صؤت رموـه،
نٍة كؽ دكٔن ثفض ْؾه احلؿوف غري مصٔدح ،وِْة يلؿ اتتلجوةس ـِوؽ املٍول ـييوّ،
فيلؿ يف اخلػأ.

4

أٌووة دووؽريف اإلمووالء ْوؤ فووؿع ٌووَ فووؿوع اليغووح اىفؿةيووح ،تثووؽ ٌووَ ادجووةع
اتقرتاديضيح امللرتظوح ،للوم ىلع املفيوً أن يكوتِجع األْوؽاف الكوئييح يف املؿظيوح
اإلثذؽاايح يػةىت اتليٍيؾ ثنكغ مٔطٔاعت الهذةب امللؿرة يف ابليخ ،وذلوم يلؤى ٌوَ
إرادة اتليٍيؾ ويشفؿه ثةملكؤويلح جتةه املؽرقح ،لا يؿيـ اىرتةٔئن ىلع الٔاصجةت املؽرقويح
وىكَ ذوٍُةم إرْة ليذيٍيؾ ،ولهِٓة دفٍو يف ُفىسو الٔكوخ ىلع رةوع ذْوَ اتليٍيوؾ
ثةملةدة املذفيٍح ،وةةملؽرقح ،وةةملفيٍني وْؾا اإلظكةس يفذرب يف ظؽ ذادّ ْوؽف مؿغؤب
فيّ.

5

ٌَ ثفض املفيٍني واملذفيٍوني سكوجٔا أن درس اإلموالء ٌوَ اارس املعوؽودة
اىفةـييح ،وأُّ يِعرص يف ظؽود رقً اللكٍح رقٍة صعيعة ،ىريف غري .إذ زٍح اغيةت أثفؽ
وأوقؿ ٌَ وكف دروس اإلمالء ىلع رقً اللكٍح الؿقً الصعيعة ،وإٍُة ْٔ إر صةُت ْؾا
3

عبد السالم حممد هارون ،قواعد اإلمالء( ،مكتبة األجنلو ادلصرية  ،)1986ص1:

4

الدكتور نايف حممود معروف ،خصائص العربية وطرائق تدريسها ،ص171:

5

نفس ادلرجع ،ص878 :
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ـٔن ليذالٌيؾ ىلع إٍُة ىغوذًٓ وإزؿاآوة ،وُظوضًٓ اىفلول ،ودؿةيوح كوؽرادًٓ ا،لةفيوح،
وٌٓةرادًٓ اىفِيح ،ؤْ وقييح ٌَ الٔقةاو الهفييح اىيت جتفوو اتليٍيوؾ كوةدرا ىلع نذةثوح
اللكٍةت ثةىػؿيلح اىيت ادفق ـييٓة أْوو اليغوح ،وأن يكؤن ايوّ اتقوذفؽاد تػذيوةر
املفؿدات ووطفٓة يف دؿانت صعيعح ذات دتتت سكوَ الكوهٔت ـييٓوة .وْوؾا ٌوة
جيفيِة ُؽرك أن اخلػأ اإلماليئ يشٔه الهذةثح ،ويفٔ فًٓ اجلٍيح .وٌوَ اتلصؤر الكوةثق
تثؽ أن ُذؼؾ ٌَ ٌةدة اإلمالء وقييح األلٔان ٌذفؽدة ٌَ اىنشةط اليغٔي ،واتلؽريت يلع
نسري ٌَ املٓةرت ،واىفةدات احلكِح يف الهذةثح واتلِؾيً.

6

وغري الٔاصجةت ِْوم ظصوا اخلوع واحلصوا ثوةإلمالء املِلؤل ،واملِؾؤر
واتػذجةري وللك ٌِٓة أْؽافٓة الكئييح اخلصح ثٓة نٍة قيأيت ،وتكتِجع ْؾه األْوؽاف
اعدة ٌَ امللؿر يف لك قِح دارقيح .وت ثؽ ليٍفيً أن يكذؼؽم الٔقةاو اتلفييٍيح الالزٌوح
اكبلػةكةت اىىت دربز فيٓة احلؿوف واهلٍـات ثأُٔاـٓة ثألٔان خمذيفح .نؾلم رأيوخ ثفوض
اىػالب املذؽرةني يف اىرتةيح اىفٍييوح يكوذؼؽم أصـْوح اىفوؿف األفليوح ويفوؿف ىلع
اتلالٌؾ ثفض كٔاـؽ الهذةثح واإلمالء واخلع.
وت خيىف ىلع املفيً كيٍح اقذؼؽام الٔقييح اتلفييٍيوح يف دوؽريف أي ٌوةدة ٌوَ
مٔاد ااراقح ،وٌِٓة ثةىػجؿ ٌةدة الهذةثح واإلمالء.
وةةىنكجح تللٔيً أـٍةل اتلالٌيوؾ ،فذفذورب مؿاصفوح اتليٍيوؾ والٔكؤف ةُجوّ
لإلرشةد واتلٔصيّ ُٔاع ٌَ أُٔاع اتللٔيً ،وىكوَ يف ٌوةدة اإلموالء تثوؽ ٌوَ دصوعيط
نؿاقح اتليٍيؽ ووطؿ اارصةت اىيت يكذعلٓة لك ًٌِٓ ،وىلع لك مٔطٔع إماليئ ،نؾلم
6

رضوان ،ادلرجع السابق ،اإلمالء نظريته وتطبيقة ،ص6-1:
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تثؽ ٌَ دصعيط أخمػئ اتلالٌيؾ ويذةثذٓة هلً يك يفيؽوا اجلٍيوح اىويت وكوؿ فيٓوة اخلػوأ
مؿات ـؽيؽة ،ومؿاصفح ٌة نكؼّ اتلالٌيؾ ليذأكؽ ٌَ اىزتآًٌ ثذصعيط األخمػئ.

7

 .1أهمية اإلمالء
يف اإلمالء أٍْيح ػصح يف اليغح اىفؿةيح ،وذلم ملة يرتدت ىلع ػػوأ اإلمواليئ
ٌَ دغيري يف صٔرة اللكٍح ،الي ثؽوره يؤدي إر دغيري ٌفِةْة ،وىفو أًْ أْؽافوّ ٌوة
يل /
أ) دٍهني اىػالب ٌَ رقً احلؿوف واألىفةظ بشلك واطط وٌلؿوء ،أي دٍِيوح
املٓةرة الهذةثيح غري املِؾٔرة ـِؽًْ.
ب) اىلؽرة ىلع دٍيزي احلؿوف املتشةثٓح  ،رقٍة ثفظٓة ٌَ ثفض ،حبيور ت يلوؿ
اىلةرئ ليٍةدة املهذٔةح يف اتتلجةس بكجت ذلم.
ج) اىلؽرة ىلع نذةثوح املفوؿدات اليغٔيوح اىويت يكوذؽـيٓة اىػةىوت يف اتلغجوري
الهذة.،
د) حتليق اتلاكمو يف دؽريف اليغح اىفؿةيح ،حبير خيوؽم اإلموالء فوؿوع اليغوح
األػؿى.
ه) حتكني األقةيلت الهذةثيح ،وإرساء اىرثوة اليغح ،ثٍة يكتكوجّ اىػةىوت ٌوَ
املفؿدات واألٍُةط اليغٔيح ٌَ ػالل ُصٔص اإلمالء اتلػجيليح.
و) إزؿاء زؿوة اىػةىت املفؿفيح ىلع أُٔاـٓة اىيت دـوده ثٓوة اصصؤص اإلمالايوح
اهلةدفح.
7

نفس ادلرجع ،ص878 :
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ز) دٍِيح دكح املالظؾح واتُتجةه وظكَ اإلصغةء.

8

ويف اإلمالء فٔااؽ ـؽيؽة دذصو ثةملٓةرات اليغٔيح املذِٔـح /
أ) اإلمالء دؽريت ىلع الهذةثح الصعيعح ،أي اتلٓضبح الصعيعح.
ب) اإلمالء يكشف ـَ كؽرة املذفيً ىلع اتلٍيزي ثني األصٔات اليغٔيح.
ج) اإلمالء يفـز ٌفؿفح املذفيً ثةملفؿدات واىرتييت اليغٔيح.
د) اإلمالء يكشف ـَ كؽرة املذفيً ىلع اىرتكيً الصعيط.

9

ودفييً اإلمالء ْؤ ػػؤات ٌِؾٍوح يلؤم ثٓوة اتليٍيوؾ دٍهِوّ ٌوَ فٓوً
واقتيفةب ٌٓةرة الهذةثح ٌفيِح ،دذهٔن ايّ ٌَ ػالهلة اىلوؽرة ىلع رقوً اللكٍوةت
رقٍة صعيعة.
 .2أقسام اإلمالء
ويفًٓ ابلةظر ممة قجق أن اإلمالء ت دلف اغيذّ ـِؽ ْوؾه احلوؽود اىلؿيجوح
اىىت يؾِٓة ثفض املؽرقني ،وىكَ ينجيغ اختةذ اإلمالء وقوييح أللؤان ٌذفوؽدة ٌوَ
اىنشةط اليغٔي 10.وللم أن أُٔاع اإلمالء ىلع أرةفح أُاع نٍة يل:
أ) اإلمالء املنقول
وٌفىن اإلمالء املِلٔل ْٔ أن يِلو اتلالٌيؾ اىلػفح ٌَ نذةب أو قوجٔرة
إطةفيح ثفؽ كؿاءدٓة وفٍٓٓة ،ودٓىج ثفض لكٍةدٓة ْضةء شفٔية ،وْؾا اصؤع ٌوَ

الدكتور نايف حممود معروف ،ادلرجع السابق ،ص166-161:

8
9

دكتور حممد علي اخلويل ،أساليب تدريس اللغة العربية( ،الرياض  1988م \  1148هـ) ،ص111-111:

10

عبد العليم إبراهيم ،ادلرجع السابق ،ص191 :
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اإلمالء يالاً دالٌيؾ الصف ا،ةىر ٌَ املؿظيح اإلثذؽاايح ،ويٍكَ أن يٍذؽ إر
دالٌيؾ الصف الؿاثؿ نؾلم.
أٌةالصف األول وا،ةىن ٌَ املؿظيح اتثذؽايح ،فال خيصا هلٍة ظصوا
لإلمالء ،وإٍُة يذصو اهلضةء ثوةىلؿاءة يف ْوؾيَ الصوفني ،ويوؽرب األغفوةل ىلع
اىلؿاءة وىلع الهذةثح ٌةيلؿءون يف وكخ واظؽ ،ثو إن دؽريجًٓ ىلع اهلضوةء ورقوً
احلؿوف واللكٍةت كؽ يكٔن يف أزِةء دؽريجًٓ ىلع الؿقً ،أويف ظصح األشغةل.
ب) اإلمالء املنظور
وٌفىن اإلمالء املِؾٔر ْؤ أن دفوؿف اىلػلوح ىلع اتلالٌيوؾ ىلؿاءدٓوة
وفٍٓٓة ،وْضةء ثفض لكٍةدٓة ،زً حتضت ـًِٓ ،ودٍىل ـييًٓ ثفوؽ ذلوم .وْوؾا
اصٔع ٌَ اإلمالء يالاً دالٌيؾ الصف الؿاثوؿ ٌوَ املؿظيوح اإلثذؽاايوح ،وجيؤز
اٌذؽاده إر الصف اخلةمف نؾلم ىلع ظكت مكذٔى اتلالٌيؾ.
ج) اإلمالء االستمايع
وٌفىن اإلمالء اتقذٍةيع ْٔ أن يكوذٍؿ اتلالٌيوؾ إر اىلػفوح ،وةفوؽ
ٌِةكشذًٓ يف ٌفِةْة ،وْضةء لكٍةت مشةثٓح ملة فيٍة ٌَ اللكٍةت الصفٔةح ،دٍوىل
ـييًٓ.
وْؾا اصٔع ٌَ اإلمالء يالاً دالٌيؾ الصفني اخلوةمف والكوةدس ٌوَ
املؿظيح اإلثذؽاايح ،ودالٌيؾ املؿظيح اإلـؽاديح.
د) اإلمالء االختباري
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وٌفىن اإلمالء اتػذجةري ْٔ اىغؿف ٌِّ دلؽيؿاتلالٌيؾ ،وكيةس كؽردّ
وٌؽى دلؽٌّ ،ودٍىل ـييّ اىلػفح ثفؽ فٍٓٓة دون مكةـؽة هل يف اهلضوةء ،وْوؾا
اصٔع ٌَ اإلمالء يتجؿ ٌؿ اتلالٌيؾ يف دميؿ اىفؿ تلعليق اىغؿف الى ذنؿُةه،
وىكَ ينجىغ أن يكؤن ىلع فورتات ٌفلٔىوح ،ظوىت دتجوؿ اىفوؿص ليذوؽريت
واتلفييً.

11

 .3طريقة اتلدريس يف اإلمالء
نٍة ـؿفّ ابلةظر أن غؿيلح اتلؽريف يف اإلمالء فٓٔ نٍة يىل:
أ) اإلمالء املنقول
يكري اارس ىلع ظكت اخلػٔات األديح:
 .1اتلٍٓيؽ ملٔطٔع اىلػفح ىلع ٍُع اتلٍٓيؽ ارس املػةىفح أي ثفؿف اصٍوةذج أو
الصٔر ،واقذؼؽام األقبيحاملٓؽة.
 .2ـووؿف اىلػفووح  /يف الهذووةب ،أو ابلػةكووح ،أو ىلع الكووجٔرة اإلطووةفيح ،دون أن
دظيع لكٍةدٓة ،ظىت تيِلو اتلالٌيؾ ْؾا الظجع.
 .3كؿاءة املؽرس اىلػفح كؿاءة ٍُٔذصيح.
 .4كؿاءات فؿديح ٌَ اتلالٌيؾ ،وجيت احلؿص ىلع ـؽم ٌلةغفوح اىلوةرئ إلصوالح
ػػأ وكؿ فيّ.

11

عبد العليم إبراهيم ،ادلرجع السابق ،ص197-196 :
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 .5أقبيح يف ٌفىن اىلػفح ليذأكيؽ ٌَ فٓوً اتلالٌيوؾ ألفاكرْوة ،ويف ْوؾه اخلػؤة
دؽريت ليذالٌيؾ ىلع اتلفجري الشوفٔي الى ينوجىغ أن يكؤن هل ُصويت يف لك
درس.
ب) اإلمالء املنظور
غؿيلح اإلمالء املِؾٔر ٌسو غؿيلح اإلموالء املِلؤل ،إت أُوّ اتُذٓوةء ٌوَ
اىلؿاءة وٌِةكشح املفىن ،ودٓىج اللكٍةت الصفجح وُؾةاؿْة حتضوت اىلػفوح ـوَ
اتلالٌيؾ ،زً دٍىل ـييًٓ.
ج) اإلمالء االستمايع
يكري اارس ىلع ظكت اخلػٔات األديح:
 .1اتلٍٓيؽ  /ثةىػؿيلح الكةثلح يف املػةىفح.
 .2كؿاءة املؽرس اىلػفح ،يلالاً اتلالٌيؾ ثفهؿدٓة اىفةٌح .
ٌِ .3ةكشح املفىن اىفةم ثأقبيح ييليٓة املؽرس ىلع اتلالٌيؾ .
 .4دٓىج لكٍةت مشةثٓح ليٍفؿدات الصفجح اىىت يف اىلػفح ،ويذةثح ثفظوٓة ىلع
الكجٔرة ،وينجىغ أن دفؿف ْؾه اللكٍةت املشةثٓح يف دمو اكميح.
د) اإلمالء االختباري
غؿيلح اإلمالء اتػذجةري ٌسو غؿيلح اإلمالء اتقذٍةيع ٌؿ ظؾف مؿظيوح
اهلضةء.
أ) غؿيلح اجلٍؿ:
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وأقةقٓة اقذؼؽام غؿيـة اجلٍؿ واتكذِةء ،وغؿيلوح اقوذؼؽآٌة دكييوف
اتلالٌيؾ أن جيٍفٔا يف ثػةكةت ػةصح لكٍوةت ذات ُؾوةم ٌفونيٌ ،سوو لكٍوةت
دكذت ثالٌني ،أو لكٍةت دنذىه ثذةء مؿةٔغح أو دةء ٌفذٔظح ،أو لكٍوةت يِػوق
اػؿْة أىفة ولهِٓة دكذت يةء.
ب) اىػةكةت اهلضةايح
ويه ٌَ وقةاو اتلؽريت اىفؿدي ،وغؿيلذٓة ان دفؽ ثػةكةت يكذوت فيٓوة
دلٍٔـح نجرية ٌَ اللكٍةت اىىت ختظؿ لكٓة ىلةـؽة إمالايحٌ ،سو ثػةكح تشوذٍو
ىلع لكٍةت دنذىه ثٍٓـة دكذت ىلع الكػؿ ،أو ىلع أىف أو واو أو يوةء ،ومٍوةت
دذٔقػٓة ٍْـة ىلع يةء أو واو ،ومٍةت دنذىه ثأىف دكذت يةء.ظىت تكذيف ْوؾه
اىػةكةت اىلٔاـؽ املشٓٔرة يف اهلضةء.

12

ب مهارة الكتابة
الهذةثح نشةط ٌفلؽ صؽا ،وللم فإن دفؿيف الهذةثح اجليؽة أمؿ يصفت الٔصٔل
إيلّ ،وىكَ كؽ دفؿف الهذةثح ثأُٓة رقً احلؿوف خبع واطط ت ىريف فيّ وت ارديةب ٌؿ
مؿااعت اصٓش الكييً ليلكٍةت وفق كٔاـؽ الهذةثح اىفؿةيح املذفق ـييٓة اى أْيٓة حبير
دفػي يف اصٓةيح ٌفىن ٌفيؽا ودتىح ٌفيِح.
ودٍسو الهذةثح ريزية أقةقيح يف ـٍييح اتدصةل اىيت كةٌخ وٌة زاىخ ثؽور ففةل
يف ظفؼ اىرتاث اىبرشى ٌَ الظيةع ،وتكضيو دةريغ اإلنكةن ـرب األزٌِح املؼذيفح ،نٍة
12

عبد العليم إبراهيم ،ادلرجع السابق ،ص841 -197 :
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أدى اػرتاع الهذةثح دورا ـؾيٍة يف تكضيو اىلؿان الهؿيً واحلوؽير اصجؤي الرشويف
ولا ظسِة الؿقٔل صىل اهلل ـييّ وقيً ىلع دفيٍٓة يف كؤهل قكيوؽوا اىفيوً ثةلهذةثوحق رواه
اىػربى.
يشلك اػرتاع الهذةثح مؿظيح صؽيؽة يف دلؽم احلظوةرة اإلنكوةُيح ،وت شوم أن
ِْةك ىغةت نسرية اُترشت زً اُؽزؿت كجو أن يذٔصو اىفلو اىبرشى إر غؿيلح تكوضيو
رمٔزْة ىلع أورا اىربدى أو األظضةر أو الٔر ليك تكوذػيؿ األصيوةل الالظلوح أن دذوةثؿ
ٌةظؽث يف املةيض الكعيق .ىلؽ ىفجخ اللكٍح املهذٔةوح دورا أقةقوية يف ظفوؼ اىورتاث
اىبرشى ،نٍة قٓيخ اىػجةـح دجةدل األفاكر واتراء ثني اىفيٍةء واألدثةء يف أحنوةء اىفوةلً
اكفح ٌذؼػيح ظٔاصـ الـٌةن واملاكن13 .
وٌٓةرات الهذةثح إظؽي ٌٓةرات اليغٔيح اللكيوح  /اتقوذٍةع والووم واىلوؿاءة،
ودفؽ ْؾه املٓةراة ظؽيسح نكبية إذا كٔرُخ ثٍٓةريت اتقذٍةع والوم .ألن الهذةثح اػرتاع
يرشي ؽٓؿ يف ـصٔر تظلح ،وشلك اػورتاع الهذةثوح مؿظيوح صجوؽة يف دلوؽم احلظوةرة
اإلنكةُيح .والهذةثح ٌٓةرة ـالكح كٔيح وغيؽة ثٍٓةرات اليغح األػؿى ،فةلؿمـ الهذة ،جيٍؿ
ثني الهذةثح وةني اىلؿاءة نٍة تشورت الهذةثوح يف صوفح اإلُذةصيوح ٌوؿ ٌٓوةراة الووم،
والهذةثح دفؽ يف الٔاكؿ ٌفؼؿة اىفلو اإلنكةين ،ثو إُٓة أـؾً ٌة أُذضّ اىفلوو ،وكوؽ ذنوؿ
ـيٍةء اتُرثةٔلٔيج أن اإلنكةن ظني اػرتع الهذةثح ثؽأ دةرخيّ احللييق14.

13

عبد احلميد عبد اهلل ،أسس إعداد الكتب لتعليمية لغري الناطقني با العربية( ،دار االعتصام) ص61:

14

دكتور عمر الصديق عبداهلل ،تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها 8448 ،م ،ص111:
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وملة اكُخ الهذةثح أداة ادصةل ىغٔيح ،ووقييح حتٍو فهؿ اإلنكةن ودفهوريه واراءه
جتةه األػؿيَ ،وةلؽر ٌة يف الهذةثح ٌَ ظكَ اىفؿف ووطٔح اللكٍةت وانكضةم احلؿوف
ودمةل الشلك ،يكٔن اىلةرئ ٌذٍهِة ٌَ فًٓ ٌة ْؤ مهذؤب ٌػٍبِوة إيلوّ ،وإن قؤء
الهذةثح يظيؿ دتتت املفةين ،ويػٍف ٌفةلً األفاكر15.
والهذةثح دفذرب أـؾً ٌة أُذضّ اىفلو اإلنكةين ـرب دةرخيّ اىػٔيو واقوذػةع أن
يكضو إُذةصّ ودؿازّ ،يلظؿ أٌةم األصيةل اىلةدٌح فهؿ اإلنكةن مكضال يف ُلوةء وصوفةء
قوىلؽ ذنؿ ـيٍةء األُرث وةٔلٔيج أن اإلنكةن ظير اػرتع الهذةثح ثوؽأ دةرخيوّ احلليوق،
وةٓؾا دفذرب الهذةثح وقييح ٌَ وقةاو اتدصةل اإلنكةين ،واىيت يذً ثٔاقػذٓة الٔكؤف ىلع
أفاكر اىغري ،وليذفجري ـٍة ايَ ٌَ ٌفةن وٌفةْيً ومشةـؿ ،وتكضيو ٌة ُٔد تكضيو ٌوَ
ظٔادث ووكةاؿ ،فهسريا ٌة يكٔن اخلػأ يف الؿقً اإلمالء ،وـؽم صٔدة الهذةثح ،وطوفف
اتلفجري ،ـٍة يف اصفف ٌَ أفاكر زٌفةْيً ،قبجة يف كيت املفىن.
حنَ ُفؿف أن كٔاُني الهذةثح اىفؿةيح ٌَ أًْ املٓةرات األقةقيح ،وحنَ ُذفيٍٓوة
صغةرا ،ولهِِةُنكةْة نجريا ،ألُِة ُفؿ ثني اتلفييً ٌَ أصو اصضةح ،واتلفييً ٌَ أصوو
اتقذفةدة .وىريف اتلؾنري ثٓؾه اىلٔاـؽ ٌَ ثةب اىغئ يف حمجح اليشء واتلفصت هل ،فِعَ
ت ُفرتف نكيةُٓة ،ثلؽر ٌة ُؿيم إر اتلؾنري16.
ويف دفييً الهذةثح يفين اتْذٍةم ثوأمٔر زالزوح راريكويح  /أوهلوة الهذةثوح بشولك
يذصف ثةألٍْيح ،واتكذصةديح ،واجلٍةل ،وٌِةقبذّ مللذىض احلةل ،وْؾا ٌة يكىم ،ثةتلفجري

الدكتور حممود شاكر سعيد ،ادلرشد يف اإلمالء( ،ادلملكة العربية السعودية  )1996-1988ص1:

15
16

رضوان ،ادلرجع السابق ،ص1:
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اتلعؿيؿي.وزةُية ،الهذةثح الكييٍح ٌوَ ظيور اهلضوةء ،وـالٌوةت اىرتكويً واملشووت
الهذةثح األػؿى ،اكهلٍـات ،وغري ذلوم .وزةٓ،وة ،الهذةثوح بشولك واطوط دميوو .فة،وةين
وا،ةىر ِْة يذصالن ثةملٓوةرات ايلؽويوح يف الهذةثوح ،أو ٌوة يكوىم ثةيلوةت الهذةثوح ،أو
ٌٓةرات اتلعؿيؿي17.
ووصت ـييِة أن ُفيً اتلالٌيؾ الهذةثح الصوعيعح يللوؽروا ىلع رقوً احلوؿوف
الصعيعح ظىت يلؽروا ىلع نذةثح ٌة ٌَ أفاكرًْ ثٔطٔح ودكح .ويرتيـ ابلةظر يف اىفِةيح
ىلع اْذٍووةم نذةثووح الصووعيعح اى اتلالٌيووؾ ،ألن الهذةثووح الصووعيعح دووؤزؿ صووعيط
ووطٔظّ18.
والهذةثح يه وقييح ٌَ وقةاو اتدصةل اإلنكةن ،يذً ـوَ غؿيلٓوة اتلفوؿف ىلع
أفاكر اىغري ،واتلفجري ـٍة اى اىفؿد ٌوَ ٌفوةن وٌفوةْيً ومشوةـؿ وتكوضيو احلؤادث
والٔكةاؿ .ويسريا ٌة يكٔن اخلػأ الهذة ،يف الؿقً ،أو يف ـؿف اىفهوؿة ،قوجت يف دغيوري
املفىن وـؽم وطٔح اىفهؿة .للم دفذري الهذةثح الصعيعح ـٍييح ٌٍٓوح يف اتلفيويً ،إذا
أُٓة ـِرص أقيس يف ـِةرص ا،لةفح ،ورضورة اصذٍةـيوح صلوو األفواكر واتلفجوري ـِٓوة،
والٔكٔف ىلع أفاكر واراء األػؿيَ واإلملةم ثٓة19.
ودؾٓؿ أٍْيح الهذةثح يف ظيةت ااارقني واتلالٌيؾ ثصفح ػصوح يف أُٓوة تكوٓو
هلً أشيةء نسرية ـِؽٌة يـاولٔن اتدصةل ثوةتػؿيَ واتلفجوري ـوَ أفاكرْوً ،نٍوة أُٓوً
سذةصٔن إيلٓة يف نذةب املؾنؿات الشؼصيح ويف موء اتقذٍةرات اخلةصوح ،وكجوو ْوؾا
17

حممد حلمر مركور ،تدريس فنون اللغة العربية ،1991 ،ص861:

18

قواعد الرسم اإلمالئي( ،اجلامعة اإلسالمية اإلندونيسية السودانية) ،ص1:

19

الدكتور عبد اجمليد سيد أمحد منصور( ،الرياض  1984م) ،ص868:
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وذاك فيه وقييح اتلفييً ودٍهًِٓ ٌَ اىلؽرة يف اإلصةثح ـَ أقبيح اتػذجةرات املػئةح
ًٌِٓ حتؿيؿية.
ودفؽ ٌٓةرة الهذةثح ٌَ املٓةرات اليغٔيح املؿيجح ظير دذػيت أكورث ٌوَ ظةقوح
ليفٍو فيٓة ،فةيلؽ ختع ،واىفني دذةثؿ ،واىفلو يؿاكت ويوِؾً ،وٌوَ أصوو ْوؾا اتلفليوؽ
واىرتييت أىت دفييً الهذةيح يف ُٓةيح دفييً املٓةرات اليغٔيح ،ىوريف إكوالت ٌوَ أٍْيذٓوة
وىكَ ألُٓة ٌٓةرة ت يٍكَ الكػؿة ـييٓوة إت ثفوؽ أن يكوذٍؿ ااراس ليغوح ويوأىف
أصٔادٓة ،زً سةنيٓة ُػلة وظؽيسة زً يفؿف رمٔزْة يف اىلؿان وأػؿا يكذجٓة.
والهذةثح تشذٍو اخلع واإلمالء واىرتييت واتلفجري ،وإذا أٍْو ـِرصو ٌوَ ْوؾه
اىفِةرص فإُّ يؤدي إر إػفة املفىن وطيةع اىغؿف ٌِٓة ،ويً ٌَ أفواكر راكيوح ،وٌفوةن
قةٌيح ،وأفاكر ٌجؽـح
ودفهري ػال ظع ٌِٓة ػع ْـيو ،أو ـؽم مؿااعة كٔاـؽ الهذةثح مموة أدى ثٓوة
إر إـضةز اىفهؿ الؿايق ـَ اصٓٔف واتلعييق يف أصٔاء املفىن20.
ودفذرب الهذةثح ٌَ الٔؽةاف األقةقيح ليٍؽرقني اإلثذؽاايح ،وٌَ اثؿز مكؤيلذٓة
ويه دٍسييح فِة ٌَ فِٔن اليغح األرةفح ،ويه اىفَ ليلةثو ليلؿاءة ٌوَ ظيور األٍْيوح يف
ثِةء املٔاغَ إذ خيذيفةن (اىلؿاءة والهذةثح ـَ اتقذٍةع واحلوؽير ،ظيور أُٓوة يٍوسالن
مٔاكف مؤكذّ دنذيه ثةُذٓةء زٌِٓة يف احليةة ايلٌٔيح)21.

20

نفس ادلرجع ،ص61:

دكتور إبراهبم حممد عطا ،طرق تدريس اللغة العربية والرتبية الدينية ،)1996 – 1116( .ص171:

21
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إن الهذةثح يف دلةل األـٍوةل ختذيوف ـوَ الهذةثوح يف ثليوح املضوةتت ،فةليغوح
املكذؼؽٌح واكفيح ،ووصٓح اصؾؿ واطعح ،ولك اصلةط مرشوظح بشلك صيؽ وٌفٓٔم.
إن اٌذالك مْٔجح الهذةثح بشلك صيؽ ثةىنكجح لألشؼةص اليوَ دفذورب الهذةثوح

ً
صـء تيذضـأ ٌَ ـٍيًٓ ْٔ ـٔن نجري هلؤتء األشؼةص ٌ ،ؿ اإلشةرة ثأن الهذةثح بشولك
صيؽ ىريكخ ثةليشء الكٓو أو اىبكيع ،ظىت أن الهذَوةب املؼموٌَ يٍكوَ أن يٍوؿوا

ثيعؾةت طفف وـضـ أٌةم الهذةثح ،ولهِٓة نغريْة ٌَ املٓةرات يٍكَ أن دفـز ودِيم
ثةملٍةرقح املكذٍؿة22.
تشم صة أن ُفيً غؿيلح الهذةثح اجليؽة ،إُٓة الؿوايح اىيت تنكذػيؿ دؿيٓة ،إُٓوة
ً
اىلصيؽة اىيت ت ُنكةْة ،إُٓة اخلػةب الي ثٍلؽوره أن يصِؿ فةركة يف ظيةدِوة وأن يغوري
ٌَ نيفيح ُؾؿُة إر ْؾه احليةة ،إُٓة ديم املؾنؿة اىيت ثةقذػةـذٓة أن تشوفو احلٍوةس يف
ُفٔقِة ودلٔدُة ليفٍو ،إُٓة الؿقةىح اىيت دذلكً ٌة ىريف ثةقذػةـح أي ماكملح أن دلٔهل.
نؾلم يؿى ـجؽ احلٍيؽ ـجؽ اهلل وُةرص ـجؽ اهلل اىغةر ثأن الهذةب املؽرىس ْٔ
الهذةب األقةىس ليػةىت وٌةيصعجّ ٌَ مٔاد دفييٍيح مكةـؽة واىوىت دؤىوف ٌوَ كجوو
املذؼصصني يف اىرتةيح واليغح ،ودلؽم لدلارقني تلعليق أْؽاف ٌفيِح يف ٌلؿر ٌفيِح ،يف
مؿظيح ٌفيِح ثو يف صف دارىس ٌفوني ويف زٌوَ حموؽد 23.والهذةثوح إظوؽى املٓوةرات
األقةقيح يف ُفييً اليغح األوىل واليغح األصِبيح ىلع ظؽ قٔاء24.

دكتور حممد علي اخلويل ،تعليم اللغة حاالت وتعليقات(،جامعة ادللك سعود  ،)1998ص91:

22
23

عبد احلميد عبد اهلل الغايل ،أسس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني بالعربية( ،دار االعتصام) ،ص9 :

24

دكتور حممد علي اخلويل ،ادلرجع السابق ،ص189:
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وكؽ ثيغح الهذةثح اغيذٓة ٌَ اإلدلةن واجلٔدة يف دوىوح اتلجةـوح ،ظوني ركيوخ يف
احلظةرة والرشف ظىت صةرت الهذةثح دنكت إيلًٓ .نٍة كةل الشةـؿ /

َ َ ْ ُ ِّ َ َ َ ْ َّ ِّ َ ْ ُ ُ ُ َ
ت احلِ ٍْ َري ِ ُّي.
د
الاك
كَرك ًِ ااوِي  #يـةؿه
ـؿفخ اايةر َِ
ِ
ِ

25

وٌَ ثفض اىفيٍةء يلٔل /
َ ْ َ ٌْ ْ
ُ َ
ه َذ َةثح ق ِّي ُؽ ُه
اى ِفي ًُ صيؽ َوال ِ

يتِةول ْؾا ابلعر دفيويً اإلموالء ،فيفوؿف أٍْيوح الهذةثوح ،ومشووت
الهذةثح اىفؿةيح ،26وٌفٓٔم اإلمالء وأثفةده ،وسذو اإلمالء ٌزنىح نجورية ثوني فوؿوع
اليغح .فيه ٌَ اتقف املٍٓح ليذفجري الهذةىب .فإذا اكُخ كٔاـؽ اصعٔ والرصف وقييح
لصعح الهذةثح ٌَ اصةظيح اإلـؿاثيح ،واتشذلةكيح ،فإن اإلمالء وقييح هلة ٌوَ ظيور
الصٔرة اخلػيح.
والهذةثح يه األداة الؿاريكيح صلو اىفهؿة ٌوَ الهذوةب إر اىلوةريء ُلوال
قييٍة ووقييح اإلدصةل ثةىرتاث املهذٔب ووقييح ٌوَ وقوةاو اتلٍةقوم اإلصذٍوةيع
ووقييح ٌَ وقةاو انتكةب ا،لةفح وٌؾٓؿ ٌَ ٌؾوةْؿ الشؼصويح ظيور أن ـوؽم
دٍكَ اىفؿد ٌِٓة ىلع أن مكذٔى ٌَ مكذٔيةت اتلفييً يليو ٌَ كيٍذّ.
أ .تناول الكتابة
وٌَ ػالل ْؾا اتلفؿيف ُؿى أن الهذةثح دتِةول زالزح صٔاُت يه /

25

حسني وايل ،كتاب اإلمالء( ،بريوت – لبنان 1146هـ  1986 -م)

26

دكتور حسن شحاتة ،تعليم اللغة العربية بني الظرية والتطبيق1118 (.هـ )1998 -م .ص111 :

27

دكتور إبراهبم حممد عطا ،طرق تدريس اللغة العربية والرتبية الدينية ،)1996 – 1116( .ص191:
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27

Bambang Hermanto
 )1اخلع الٔاطط وٌٓةرادّ اىفؿـيح ٌسو  /مؿااعة احلؿوف اىيت دكذت فٔ
الكػؿ واحلؿوف اىيت دزنل ـِّ ،واحلؿوف املػٍٔقوح وغوري املػٍٔقوح،
وأقِةن احلؿوف وغري ذلم.
 )2اصٓش الكييً حلؿوف اللكٍةت ،ثٍفىن مؿااعة دؿديت ظؿوف اللكٍح وفق
ُػلٓة.
 )3دؿييت اجلٍو ودظةفؿْة حبير حتٍو ٌفوىن ومظؤٍُة ،ويذظوٍَ ْوؾا
اىفِرص مؿااعة اىلٔاـؽ اصعٔيح والرصفيح يف الهذةثح.

28

و املاكُح الهذةثح ا،لةفيح اجتٓخ اىفِةيح إر دؿديت اتلالٌيؾ ىلع أمٔر زالزح /
 )1كؽرة اتلالٌيؾ ىلع الهذةثح الصعيعح ،أي رقً احلؿوف رقٍة صعيعة.
 )2إصةدة اخلع ،أي نذةثح اللكٍةت ثةىػؿيلح اىيت ادفق ـييٓة أْو اليغح.
 )3اتلفجري ـٍة ايًٓ ٌَ أفواكر يف وطؤح ودكوح (فوذن يؤنف ،12-11
 )1891ذلم أن الهذةثح ٌَ اىفِةرص األقةقيح يف اىفٍييح اىرتةٔيح ،ويف
دفييً اليغح نٍة أُٓة دٍسو ٌَ ثني املٓةرات اليغٔيح ٌٓةراة اإلؤقو.

29

نفس ادلرجع ،ص61:

28
29

حممد إبرهيم اخلطيب ،طرائق تعليم اللغة العربية 1181 ،هـ  8441 -م ،ص111:
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