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 الباب الثاني

 اإلطار النظرم

 مراجعة لمهارات كتابة حركؼ الهجائيةالفصل األكؿ : 

 فهم الكتابة .أ 

مهارات ىي شكل من أشكاؿ اؼبهارات اللغوية اليت يصعب على الطبلب إتقاهنا 
األخرل. الكتابة ىي زبفيض أك تصوير رموز الرسومات اليت مقارنة باؼبهارات اللغوية 

تنتج لغة يفهمها شخص ما حىت يتمكن اآلخركف من قراءة رموز الرسـو كيبكنهم فهم 
. يف مهارات الكتابة، ثبلثة عناصر أساسية، (ََِٖ)تاريغاف ك ىيندرم،  لغة الرسـو

 كىي:

كىيكل اعبملة كالفقرات كاإلمبلء أ. إتقاف اللغة اؼبكتوبة ، دبا يف ذلك اؼبفردات ، 
 كاؽبراصبية كما إىل ذلك.

 ب. إتقاف ؿبتويات اؼبقاؿ كفقنا للموضوع اؼبراد كتابتو

 ج. إتقاف أنواع الكتابة.

يف األساس، الكتابة ىي نشاط مثمر كمعرٌب. يف أنشطة الكتابة ، هبب أف يكوف 
الشخص ماىرنا يف استخداـ دراسة اػبط كىيكل اللغة كاؼبفردات. الغرض من الكتابة ىو 
تدكين كتسجيل كإقناع كتأثَت على القارئ. ال يبكن ربقيق ذلك بشكل جيد إال من 
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فكار كترتيبها كالتعبَت عنها بوضوح كبطبلقة خبلؿ الطبلب القادرين على ترتيب األ
 .(َُِّ)كسيد ك سونيندار،  كالتواصل

 الكتابة ىي كسيلة لتوجيو األفكار كاآلراء كاؼبعرفة كالرسائل اليت ينقلها اؼبؤلف
 . الكتابة تعٍت التعبَت عن أفكارؾ كمشاعرؾ لآلخرين يف الكتابة.(َُُِ)كوناندار،

كتابة ىي أنشطة كل فرد يعرب عن أفكاره من لذلك يبكن أف لبلص إىل أف ال
خبلؿ الكتابة ليتم قراءهتا كفهمها من قبل اآلخرين. يبكن أف تتخذ ىذه األفكار شكل 

 اػبربات كاآلراء كاؼبعرفة كالرغبات كاؼبشاعر كما ىو موضح يف شكل مكتوب.

مهارات الكتابة ىي صنع اغبركؼ أك األرقاـ باستخداـ القلم كالقلم الرصاص 
كالطباشَت كغَتىا. مهارات الكتابة العربية ىي مهارات تعترب صعبة يف التعلم كتتطلب 

 .(َُُِ)توفيق،  ىذه اؼبهارات أيضنا كقتنا طويبلن للغاية ألخذ ىذه اؼبهارات

 مراحل التدريب على كتابة حركؼ الهجائية .ب 
تبلكها تعترب مهارات الكتابة إحدل مهارات اللغة العربية األربعة اليت هبب ام

كإتقاهنا ، ألف ىذه اؼبهارات تنطبق على اغبياة اليومية حيث أف مهارات أخرل ىي 
. مراحل كتابة تدريب اؼبرتبطة (ََِِ)إيفيندم كفؤادم،  االستماع كاحملادثة كالقراءة

 مباشرة باألنشطة للطبلب ىي كما يلي:
 مبذجةأ 

. كلكن يف الواقع يبدك أف أنشطة النمذجة يف حملة ال طائل منو كمضيعة للوقت
ىذا النشاط ليس سهبل كما نتخيل. النمذجة ىي نشاط ميكانيكي، ال يعٍت أف 
الطبلب ال يتعلموف شيئنا ، أكالن ، يتعلم الطبلب تدريب أنفسهم على الكتابة بشكل 
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مناسب كفقنا للمثاؿ. ثانيان ، يتعلم الطبلب هتجئة بشكل صحيح. ثالثنا ، يبارس 
العربية الصحيحة. يتفق معظم اػبرباء على أف القراءة يبكن أف  الطبلب استخداـ اللغة

 ربسن الكتابة.
 االستنساخ ب 

ىناؾ نوعاف من االستنساخ ، كنبا كتابة ما مت تعلمو شفهيا ك إمبلء. تعلم 
القراءة كيبكن أيضا أف تستخدـ كتمرين يف ىذا الصدد. يبكن أيضنا استخداـ أمباط 

كتمارين للكتابة. تعلم إمبلء الكثَت من الفائدة طاؼبا مت   اعبملة اليت تتم عادةن لفظينا
اختيار اؼبواد بعناية مدققة. اإلمبلء إىل جانب فبارسة اإلمبلء، سبارس أيضنا استخداـ 

 طبلة األذف باإلضافة إىل تعلم السمع ، كما يتم تدريب الفهم يف نفس الوقت.
 اإلمبلء ج 

الرسائل كالنطق كأمباط اعبملة كالتهجئة كفقنا لغرض اإلمبلء الذم يتضمن كتابة 
 ، نبا:(ََِِ)إيفيندم كفؤادم،  الصحيحة. ىنا تقسيم الصورة إىل نوعُت

يتم إعدادىا مقدمنا )يتم إببلغ الطبلب مسبقنا باؼبواد / النص اؼبراد  اٌلذمإمبلء  .ُ
 زبيلو(.

ال يتم إعدادىا مقدمنا )ال يتم إببلغ الطبلب مسبقنا باؼبواد / النص  اٌلذم  إمبلء .ِ
 اؼبطلوب زبيلو(.

يف تسجيل اإلمبلء، هبب على اؼبعلم قراءتو بالكامل ، مث كتابة بعض الكلمات 
الصعبة على السبورة كشرح معناىا. إذا مت إعطاء الطبلب الفرصة البلزمة لطرح بعض 

هبب على اؼبعلم يف قراءة النص إمبلء 'االنتباه إىل  الكلمات يف نصوص غَت مفهومة.
 مبادئ فعالية القراءة، سواء اللغوية كغَت اللغوية.
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ربتوم عملية تصحيح إمبلء، تعلم إمبلء على العديد من التقنيات اليت هبب أف 
 : ( ََِِ)إيفيندم كفؤادم،  يستخدمها اؼبعلم  دبا يف ذلك ما يلي

  ـ بو يف اؼبنزؿو قي اٌلذمبلؿ صبع كل نتائج نفسو ، من خباؼبعلم تصحيح 
 .الطالب للتبادؿ مع زميل للطبلب يف فصل كاحد 
 .كل طالب يقـو بتصحيح نتائج عملو 

من بعض ىذه التقنيات، هبب أف يكوف اؼبعلم قادران على استخدامها كفقنا 
للظركؼ يف الفصل الدراسية عبميع الطبلب. هبب أال يًتؾ الطبلب سلبيُت، كلكن 

 ب عليهم اؼبشاركة يف عملية التصحيح.هب

 إعادة الًتكيب ك التحوؿد 

إعادة الًتكيب ىي فبارسة دمج اعبمل اليت كانت يف األصل قائمة بذاهتا يف صبلة 
كاحدة طويلة. يف حُت أف التحوؿ ىو سبرين يف تغيَت شكل اعبمل ، من اعبمل اإلهبابية 

)إيفيندم كفؤادم،  األسئلة كما إىل ذلكإىل اعبمل السلبية ، اعبمل اإلخبارية إىل طرح 
ََِِ). 

 التأليف اؼبوجوق 

، على الرغم أهنا ال  يف ىذه اؼبرحلة ، يتم تعريف الطبلب على كتابة الفقرات
 . (ََِِ)إيفيندم كفؤادم،  تزاؿ موجهة
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 الًتكيب حبريةك 

ىذه اؼبرحلة ىي مرحلة تدرب الطبلب على التعبَت عن ؿبتول قلوهبم باختيار 
الكلمات كأمباط اعبملة حبرية. لكن هبب على اؼبعلم تقدًن التوجيو كاإلرشاد للطبلب 

 .(َُِْ)اؼبباركة،  فيما يتعلق دبا يكتبوف

 تقنية تعلم مهارات كتابة الحركؼ الهجائية المستمرة . ج

 :( َُِٓ)ذك اغبناف،  يبكن إجراء أساليب ؼبهارات الكتابة من خبلؿ اػبطوات التالية

لطبلب كيفية القياـ بالكتابة اؼبوجهة بوضوح ، دكف التسبب يف إىل اوف يشرح اؼبعلمأ 
 سوء فهم أك شك. هبب عليك إعطاء أمثلة على كيفية القياـ بذلك.

الطبلب الكتابة يف الفصل أك إذا كاف الوقت ال يسمح بذلك يبكن القياـ بو  يكنب ب 
 يف منازؽبم )الواجبة اؼبنزلية(.

 الطبلب بإحدل الطرؽ اؼبناسبة على النحو التايل:يتم فحص )تصحيح( عمل ج 

( فحصها من قبل اؼبعلم مباشرة يف الفصل. يشَت اؼبعلموف ىنا إىل أخطاء كل ُ
 طالب ، كيقدموف حلوالن بديلة لئلجابة الصحيحة.

(. تلقُت اؼبعلمُت خارج الفصل إذا كاف عدد الطبلب كثَتنا. يتم سبييز الكلمات أك ِ
)على سبيل اؼبثاؿ ، تسطَتىا( ، حبيث يبكن للطبلب أنفسهم  العبارات اػباطئة

تصحيحها إذا كانوا يعتقدكف أهنم قادركف ، كتصحيحها مباشرة من قبل اؼبعلمُت ، إذا مل 
 يكن من اؼبتوقع أف يتمكنوا من تصحيح أنفسهم.
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لدل اؼبعلمُت مبلحظات إضافية حوؿ أخطاء الطبلب اليت ارتكبوىا. ىناؾ أخطاء د 
د ، كىناؾ أخطاء صباعية )عامة(. يتم شرح األخطاء لكل فرد على حدة كيتم لكل فر 

 شرح األخطاء الشائعة مع الطبلب أماـ الفصل.
بعد الفحص ، يعيد كل طالب كتابة اإلجابة الكاملة للمقاؿ، دكف أم أخطاء كفقنا ق 

 لتعليمات كتوجيهات اؼبعلم يف كقت سابق. 
 كالحديث صياغة مؤشرات التعلم لكتابة القرآف . د

صياغة اؼبؤشرات يف دراسة مهمة للغاية. باؼبثل ، يف عملية تعلم كتابة القرآف 
كاغبديث حباجة إىل صياغة. يتم صياغة اؼبؤشرات كمرجع يف رؤية قباح عملية التعلم 

 كعملية التقييم.
 تسعى مؤشرات التعلم لكتابة القرآف الكرًن كاغبديث إىل أف يكوف الطبلب قادرين على:

 بة رسائل اؽبجائية بشكل منفصل مع عبلمات الًتقيم.كتاأ 
يف ىذه اغبالة يتم تعليم الطبلب تقنيات لكتابة صبيع حركؼ اؽبجائية ، على سبيل 
اؼبثاؿ: )م( من اغبافة اليمٌت ،كتابة اغبركؼ أأللف)أ( من أعلى إىل أسفل ، كىكذا 

ايل ، فإف مؤشرات التحصيل حىت يتم تعليم حركؼ اؽبجائية الكاملة كيفية كتابتها. كبالت
 الدراسية بالكتابة يف ىذه اؼبرحلة تسعى إىل أف يكوف الطبلب قادرين على:

 كتابة رسائل اؽبجائية بشكل صحيح ، بدقة كمرتبة. (ُ
كتابة رسائل اؽبجائية بشكل منفصل مع عبلمات الًتقيم بشكل جيد ، بدقة  (ِ

 كمرتب.
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 اؽبجائية باستمرار كعبلمات الًتقيم. حركؼكتابة ب 
بعد أف يكوف الطبلب قادرين على كتابة رسائل اؽبجائية بشكل منفصل مع 
عبلمات الًتقيم ، فإف العملية التالية ىي أف يتم تعليم الطبلب طرؽ لكتابة رسائل 

رسائل اؽبجائية يف االستمرارية الكاملة مع عبلمات الًتقيم. يقدـ اؼبعلم كيعلم الطبلب 
اؽبجائية اؼبرتبطة كاليت ال يبكن أف تكوف متصبل. اؼبعلم يعلم كيفية كتابة رسائل اؽبجائية 
اليت ترتبط عندما يف البداية أكيف منتصف أك يف هناية لفظ أك كلمة. مؤشرات اإلقباز يف 

 ىذه اؼبرحلة ، الطبلب قادركف على:
ًتقيم بشكل جيد كدقيق كتابة اغبركؼ اؽبجائية يف سلسلة كاملة مع عبلمات ال (ُ

 كأنيق.
كتابة صبل قصَتة يف النص العربية مع عبلمات الًتقيم بشكل جيد ، بدقة  (ِ

 كأنيق.
 كتابة رسائل اعبزء عم كالتقاليد احملددة كفقنا لعبلمات الًتقيم.ج 

يف صياغة ىذا اؼبؤشر من اؼبتوقع أف يكوف الطبلب ماىرين يف كتابة رسائل اعبزء عم 
 تصبح موضوعنا جيدنا بدقة كأنيق. رة اليتكالتقاليد اؼبختا
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 اإلجراءات في كتابة الحركؼ الهجائية.:  ثّانيالفصل ال

  كطريقة كتابة اغبركؼ اؽبجائية جبيد كصحيح على النحو التايل:

 اذباه لكتابة اغبركؼ كاألرقاـ العربية بدءا من اليمُت إىل اليسار. .ُ
على سبيل اؼبثاؿ، عند كتابة اغبركؼ إتباع اغبركؼ اؽبجائية بشكل نفسها.  .ِ

 ُاأللف )ا( ، فإهنا تقف كأهنا عبلمة فارقة ، مثل الدرابزين ، مثل الرقم 
 )كاحد(.

ىناؾ اغبركؼ سبكن توصيلها كتوصيلها ، كىناؾ حركؼ يبكن توصيلها كلكن ال  .ّ
يبكن االتصاؿ هبا. من بُت شبانية كعشرين حرفنا من اغبركؼ اؽبجائية اليت يبكن 

 توصيلها كلكن ال يبكن االتصاؿ هبا  تشمل على: ك ز ر ذ د ا
اغبركؼ اليت يبكن توصيلها كتوصيلها تشمل: ، ؽ ، ؼ ، ؼ ، ع ، ظ ، ط ،  .ْ

 ص ، ش ، ش ، س ، خ ، ح ، ج ، ث ، ت ، ب م ، ق ، ف ، ـ ، ؿ ، ؾ
  .)سوحاريو(
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 فيما يلي جدكؿ حركؼ اؽبجائية كفقنا لًتتيب موقعها.
 األّكؿجدكؿ ال

 .(2013)ىنداياني، كتابة الحركؼ الهجائية بناءن على ترتيب موقعها

 اإلسم قاـ بنفسو يف األكؿ يف الوسط يف اآلخر اؼبثاؿ
ػا ا ا ا ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ  Alif ا ػ

ػ بػػػػػػػ بػػػبػػػػب ػ ػ ػ ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ  Ba ب ب

ػ تػػػػػػػ تػػػػتػػت ػ ػ ػ ػ ت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ  Ta ت ت

ػ ثػػػػػػػ ثػػػثػػػػث ػ ػ ػ ث ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ  Tsa ث ث

 Jim ج جػػػػػػ ػػػػػجػػػ جػػػػػػػ جػػجػػػج

 Ha ح حػػػػػػ ػػػػحػػػػ حػػػػػػػ حػػػحػػػح

 Kho خ خػػػػػػ ػػػػخػػػػػ خػػػػػػػ خػػػخػػخ

ػ دػػػػػػػ د د د ػ ػ ػ ػ  Dal د ػ

ػ ذػػػػػػػ ذ ذ ذ ػ ػ ػ ػ  Dzal ذ ػ

ػ رػػػػػػ ر ر ر ػ ػ ػ ػ  Ra ر ػ

ػ زػػػػػػ ز زز  ػ ػ ػ ػ  Za ز ػ

ػ سػػػػػ سػػسػػس ػ  Sin س سػػػػػ ػػػسػ

ػ شػػػػػ شػػشػػش ػ  Syin ش شػػػػػ ػػػػشػ

ػ صػػػػ صػػصػػص ػ  Shod ص صػػػػ ػػػػصػ

ػ ػػػػض ضػػضػػض ػ  Dlad ض ضػػػػ ػػػػضػ

ػ ػػػػػػط طػػطػػػط ػ  Tha ط طػػػػػػ ػػػػطػ

ػ ػػػػػػظ ظػػػظػػػظ ػ ػػػػظػ  Zho ظ ظػػػػػػ ػ
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ػ ػػػػػػع عػػعػػػػع ػ ػ ػػػعػ ػ  ain‘ ع عػػػػػػ ػ

ػ ػػػػػػغ غػػػغػػػغ ػ ػػػغػ ػ  Ghain غ غػػػػػػ ػ

ػ ػػػػػػف فػػػفػػػػف ػ ػ ػػػفػ ػ  Fa ؼ فػػػػػػػ ػ

ػ ػػػػػػق قػػػقػػػػق ػ ػػػقػ ػ  Qaf ؽ قػػػػػػ ػ

ػ ػػػػػػك كػػػكػػػك ػ ػ  Kaf ؾ كػػػػػػ ػػػػكػ

ػ ػػػػػػل لػػػلػػػػل ػ ػ لػ ػػػ  Lam ؿ لػػػػػػ ػ

ػ ػػػػػػم مػػػمػػػػم ػ ػ  Min ـ مػػػػػ ػػػػمػ

ػ ػػػػػػن نػػػنػػػن ػ ػ ػػنػ ػ  Nun ف نػػػػػ ػ

ػو ك ك ك ػ ػػػػػػػ ػ  Wawu ك ػػػ ػ

ػ ػػػػػػػػو ىػػػهػػػو ػ ػ  Ha ق ىػػػػػػ ػػػهػ

 Hamzah ء -— — -— 

ػ ػػػػػػي يػػيػػػي ػ ػػيػ ػ ػ  Ya م يػػػػػػ ػ

 

 .الهجائّيةحركؼ مشاكل تعلم كتابة :  ثّالثالفصل ال

العربية تتضمن مهارات الكتابة باللغة العربية ثبلثة أشكاؿ ، كىي كتابة أشكاؿ 
اغبركؼ ، كالكلمات ذات الكتابة اعبميلة ، ككتابة "اإلمبلء" ، ككتابة اؼبستول األعلى ، 

الكتابة دبعٌت "إمبلء" كىي اإلنشاء. أما اؼبقصود بالكتابة اللغة العربية يف ىذه الورقة فهو 
 عن طريق التقليد كالنسخ كاإلمبلء.
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اغباجة كالطلب على الكتابة العربية بشكل صحيح أمر ال بد منو. العديد من 
الصعوبات كاألخطاء اليت يتعرض ؽبا شخص ما يف الكتابة ألنو ال يفهم قواعد الكتابة. 

رّب ، كلكن عند تنشأ الصعوبات كاألخطاء ليس فقط يف شكل نسخ أك نسخ نص ع
 قراءتو كاالستماع إليو )إمبلء(.

من ناحية ، ىناؾ أكجو تشابو يف القواعد األساسية لكتابة اللغة العربية 
كاإلندكنيسية على سبيل اؼبثاؿ. كتشمل أكجو التشابو ىذه كتابة الكلمات كفقنا ؼبا قيل 

و الكلمات اؼبنطوقة أك ظبع. قاؿ مصطفي الغبلييٍت إف أصل كتابة كل كلمة قد كيتًبىت ب
. لكن يف الكتابة العربية ىناؾ عدد من (ُٕٖٗ)غلياين كمصطفى،  يف البداية أك النهاية

 القواعد األساسية األخرل اليت هبب على الكاتب أف يعرفها.
 القواعد ىي:

كتابة الكلمات كفقا للقراءة )يكتب ما ينطق(. ىذا إذا مت نطق كلمة ليست  .ُ
كاك كياء( ، مث هبب أف تكوف مكتوبة لفًتة طويلة أك طويلة )ماد مع أليف، 

 العكس بالعكس إذا مت قراءهتا طويلة هبب أف تكتب طويلة.
ال تكتب كلمات موجودة فقط يف النطق ، دبعٌت أف الكلمات اليت يقرأىا ماد ك  .ِ

تنوين ال تكتب ألف ماده أك نوف يف هناية كلمة تنوين ، مثل كلمة إلو )إلو( 
حرؼ البلـ هبب أف تقرأ طويبلن كلكن ال تيكتب طويلة ألف ماده  القراءة إلو،

طريق إضافة نوف يف هناية بعد البلـ: اآله ك ىاء يقرأ قه مع تنوين ال يكتب عن 
 "الىنىاء " إ
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كتابة الكلمات اليت هبب أف تكتب عناصرىا كلكن ال تقرأىا ، مثل الكلمات:  .ّ
ة ال يقراء كليس باؼباد  كلكن هبب نبز بعد حرؼ الواك اؼبوضع لي اكلئك ,اكلو اك

 .(ُٕٖٗ)غلياين كمصطفى،  أف يكتب
غالبنا ما ربدث األخطاء يف القواعد الثانية كالثالثة. ترتبط القواعد ارتباطنا كثيقنا 
باؼبعرفة العربية ، مثل إتقاف اؼبفردات بكتابتو ، كبو ، صرؼ ، علم أصوات مع ذلك ، ال 

 واعد كلكن ىناؾ عوامل أخرل تؤثر.يعتمد ىذا اػبطأ على جانب الق
من بُت القواعد اؼبتعلقة بإضافة )زيادة( اغبركؼ كحذؼ اغبركؼ )حذؼ( ، ألنو 
يف بعض األحياف كتابة الكلمة العربية عندما مت ربطها معا يف اعبملة سوؼ ذبد 
الكلمات اليت توجد فقط يف النطق كلكن ليس يف الكتابة أك العكس بالعكس فقط يف 

ة كلكن ليس يف النطق. حىت أف ىناؾ نطق ـبتلف للرسائل بأحرؼ مكتوبة. مثل  الكتاب
كتابة كلمة كتاب تيقرأ ىذه الكلمة كتاب مث يف كتابتها ، قد تكوف مكتوبة كتابن ، 

اءة قرـ عدؿ من خبلاءة مثل قرئتو قامت قرـ األلف ك البلـ)اؿ( لتي تستخدت الكلماا
األلف ك البلـ قراءة: عبلكة على ذلك، سيتم لة از ثم يمكن كتابتها بإاأللف ك البلـ، 

 :( ُِٗٗ)يامُت كناصف،  شرح القواعد التالية بالتفصيل
)اليت فقط مكتوبة كليس يف القراءة( إضافة  زيادة أك إضافة األلف ك الواك .1

 األلف ىي يف هناية الكلمات:
د اًف يقرأ: حصل ؿبمد كاتب: محمحالة اؼبنشوب باللغة العربية ، مثل أ 

على حرؼ األلف إضافية خلف الداؿ ك األلف أما ألف تنوين نسب 
 حملمد قاؿ منصوب مع دخوؿ حركؼ أٌف.

 بعد الواك اعبمع، كما يف: عملواب 
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 على قاؿ مائة إضافة الواك، الواردة يف عبارة:ج 
 أكلو، أكالت، أكيل، أكالء ، أكلئك (ُ
 عمرك لو كاف يف اؼبرفوعة الدكلة "كاجملركر (ِ

 ، ىناؾ عبارة:، كالياءاأللف، الواكالحذؼ )المهملة(  .2
 حذؼ األلف ، الواردة يف الكلمات على النحو التايل : أ 

 :  اسم اإلشارة ذاىه،ىذ ذلك، (ُ
إذا دخل أحد جر اغبركؼ على النحو التايل: عن +  فهاـما است (ِ

 ؟ عمما االـ ؟ ، 
فعل مضارع كمعتل اآلخر بألف: مل يبق ، ال تـر كفعل األمر:  (ّ

 ارض، اـر
 اهلل     ،الولكن،  ،طودبعٌت: أكلئك، الرضبن،  (ْ

باإلضافة إىل الكلمات أعبله ىناؾ كلمات يبكن حذؼ األلف ، كقد يكتبها 
، ك الياء يف حركؼ  ذاأناق ، أنكقالبعض ، كما ىو اغباؿ يف اغبركؼ اؽباء التنبيو: 

ف، ، إسحق، إبراىيم، ىرك ًاظبعيلالنداء: يايها الذم. يف أظباء أشخاص مثل: 
 ثلثمائةسليماف،السموات , 

 حذؼ الواك ، على كلمات: ب 
 عمرك إذا كاف يف حالة نصب ، كما يف اعبملة: إٌف عمرا طالب (ُ
يف آخر فعل األمر كمضارع معتل اآلخر أصل األلف ىو الواك  (ِ

 مح ح اللوا, لم  صبيبل يبدمثل: 
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كس ربذؼ الواك من ىذه الكلمات ىي ناكس، اط وف،ى دكد، (ّ
 د يتم ذباىلو أـ ال.معٌت اعبواز ق

 وبدث حذؼ الياء يف:ج 
هناية منقوص إسم اليت ليست مضاؼ أك تبدأ باأللف كالبلـ   (ُ

 ض قاـ قا ,ادبو رتمريف حالة مرفوع كؾبركر مثل: 
د لفسااال تبغ هنايةى فعل مضارع ؾبزـك ك األمر معتل الياء مثل:  (ِ

 بكثياكو , ا
 يا:  إذا بدأ حبرؼ النداءبي. ,رمي ,أ بي,أبني ,عمي الفاظ ا (ّ
 أبيا عٌم, يا  بن ,ا

 (1992 كناصف، يامين) كتابة الهمزة )ء( .3
اؽبمزة يف كلمة توجد يف بداية اؼبوقع ، بعضها يف الوسط ، كيف النهاية. اؽبمزة ىو 
نح مكاننا أك منزالن أك كرسينا ، مثل كرسي األلف )أ( ،  خطاب ليس لو أم شكل لكنو يبي

كرسي الواك )ؤ( ، ك كرسي الياء)ئ( ، كما ييكتب أحياننا على أنو قائم بذاتو )ء(. ك  
 أمثلة بالكلمات:

 منءاذ, ػخس, أساألى, إئك, ػلتقع يف بداية الكلمة: أكأ 
ؤؿ ,تفا ئةی,بـ سئل ,شؤرة, ,فأـ صائم, لؤؿ, سأتقع يف كسط الكلمة: ب 

 ,بئسءؿ ,سا,رءكؼ 
 ءه ,شى ئای,ش زىراءتكافيؤ ,ء, نبأ, جزأء, جائ, بدتقع يف آخر الكلمة: ج 
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من أساس أمثلة كتابة اؽبمزة يف الكلمات األعبله يعرؼ أٌف فرؽ موقع اؽبمزة يف 
فبيت اؽبمزة متنوعة. كتستند االختبلفات بُت اؼبنازؿ نبزة يف بعض األحياف على حراكة 

 نبزة نفسها كأحيانا تستند إىل حراكة اغبركؼ السابقة.
 الـ )قمرية ك شمسية(كتابة ألف ك  .4

كلمة إذا كانت تبدأ بػألف ك الـ، فهناؾ نوعاف من الطرؽ لقراءهتا ، األكىل البلـ 
يف )اؿ( سوؼ تقرأ مثل اؼبدرسة ، كىذا ىو اؼبقصود من ألف ك الـ القمرية مع األحكاـ 
إذا كانت الكلمات العربية تبدأ بإحدل حركؼ القمرية. فاغبركؼ اؼبقصودة ىم: أ, ب, 

 , مھح, خ, ع, غ, ؼ, ؽ, ؾ, ـ, ك, ج, 

ـ غَت قابلُت للقراءة كلكن يتم ذكباهنما باغبركؼ البلحقة ، مثل   اللذاف على أليف ال
كلمة: السبلـ يقرأ "الٌسبلـ" الذم يتميز بوجود تشديد فوؽ اػبطيئة. ىذا ما يسمى 

ـ القراءة مثل اغبكم إذا كانت الكلمات العربية ت بدأ بإحدل ألف ك الـ الشمسية كأحكا
حركؼ الشمسية. فاغبركؼ اؼبقصودة ىم: ت ، ث ، د ذ ، ر ، ز ، س ، ش ، ص ، 

 ص ، ط ، ؿ ، ؿ ، ف.

 كتابة ألف تنوين نصب. .5

الغرض ىو أنو إذا سبت قراءة كلمة أخَتنا بصوت مسموع يف حالة النص مع فتحو 
إضافة ألف )مع اإلشارة إىل الصوت "أف"( مث يف بعض األحياف تكوف مكتوبة عن طريق 

يف هناية الكلمة ، مثل كلمة "قلما" يف اعبملة التالية إشًتيت قلما، ك أحيانا ال زيادة 
 ة.ػالبط ةػفیكانت عفمثل "طالبة" يف كلمة : 
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 كتابة تاء في آخر الكلمة. .6

 التاء يف آخر الكلمة فيها نوعاف، نبا:

 ة (التاء اؼبربوط ) ػ .أ 

التاء عادةن ما تيظهر كلمة مؤنث ، مثل عزيزة ، لكن أيضنا يظهر الكثَت )صيغة 
االعًتاض ض ، أك للتعبَت عن قاة شكل  صيغة اعبمع للكلمة قضااعبمع( ، مثل: 
 مةفٌها)اؼببالغة( ، مثل: 

حرؼ تاء عند قراءة بالوصل إذا كلمة بعده ال يتغَت كلكن إذا توقف سيتم 
  اعبمل التالية: رأيت طالبة كعادلوف مكة قضاة إفقراءهتا باؽباء كما يف

كلمة "طالبة" التاء اؼبربوط يف النهاية اغبركؼ يقرأ باؽباء لؤلكقاؼ، كإال الوقف 
يبقى اغبرؼ "التاء" مقركءنا كما يبدك كفقنا للكلمة إعراب يف اعبملة اليت منصوب فالتاء 

 .(َُِِ)بوترم كنيلي،  بتنوين )طالبة(

 ابة "التاء"  ىي إذا كانت ىناؾ كلمات ، على النحو التايل:مصطلحات الكت

تتكوف الكلمات أكثر من ثبلثة أحرؼ ال ذبـز يف كسطها كىو عبارة عن كلمة  (ُ
لة, كا, طبةیبة, طشجركاحدة تدؿ على امرأة )إسم مؤنث مفرد( ، مثل: 

 لة.ػفط
العربية )غَت أجنيب( ، مثل:  إسم الشخص )إسم العامل( مشتقة من اللغةنهاية  (ِ

  بةیعتة, عنترة, لحة, حمز, طكيةمعا
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,  أغطيةهناية صبع التكثَت )يعٍت تنص على الكثَت كلكنها غَت منتظمة( ، مثل:  (ّ
 ة,عاة, دخوة, إقضاة, سعا

 ,عبٌلمةرة ,فٌكا امةقفهناية صيغة اؼببالغة، مثل:  (ْ
 .(ُِٗٗ كناصف، يامُت) التاء اؼببسوطة أك طويلة أك فبدكدة (ٓ

التاء إذا توٌقف يف قولو مث يكوف الصوت "ت". يشٌكل اغبرؼ "ت" أحياننا جزءنا 
ات ، صوت ، اصوات ، مومن شكل األصلي للكلمات ، مثل الكلمة: موقعت، ا

ت ، كعادةن ما يتم استخداـ جامعناكىناؾ أشياء إضافية ، مثل الكلمة: مسلمات ،
إلظهار كلمة مؤنث كىو ما يسمى التاء  اغبرؼ التاء اؼببسوطة اؼبكتوبة )تراكب(

عبلكة على ذلك ، فإف اؼبواقع لعٍت. ط التأنيث الساكنة يف فعل اؼباض كالكلمة:
 موجودة يف:

سكت كاإلسم )كىي عبارة عن اغبركؼ األصلية( ، مثل:   هناية  الكلمة الفعلأ 
 ،ىات، ىيهات. بيتصمت ، 

ت, سارمدت البابلو مثل : طالكلمات اعبمع للمؤنث اليت توجد زيادة األلف قب 
 تً الكاط

، أىنتً ج   الضمَت مثل أنتى
 شتت, زرادبونابرركت, , ماركتىا هناية أظباء األجنيب مثل :د 
هناية الكلمة اعبمع التكثَت اليت شكل مفرده تؤخر بالتاء اؼببسوطة مثل : ق 

 تقاأكقت: ,ك تایب,اتوی:بتیبت,نباتات:نبا
 يتعفرالياء ك الواك السكينة مثل : الكلمات تؤخر بالتاء اليت قبل حرؼ ك 

 ت,عنكبو كتبَت , كربيت,
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باإلضافة إىل األحكاـ اؼبذكورة أعبله كتابة التاء يف خارجها، كما موضح يف     
القرآف ، الكلمات اليت هبب أف تنتهي مكتوبة بتاء مربوطة كلكن مكتوب بتاء 

لتاء مكتوب بشكل مبسوطة ، مثل: إمىرأة إذا كاف يستند إىل اسم الزكج ، مث ا
أت. باإلضافة مرإ زیلعزأت ,امرف إ,فرعوأت مراف إعمرمبسوطة ، مثل الكلمات: 

إىل الكلمات أعبله ، ىناؾ أيضنا كلمات أخرل مكتوبة تاء مربوطة بتاء مبسوطة مع 
لعنة ,نعمة  األحكاـ إذا كانت مبنية على كلمة اهلل أك رٌب ، مثل الكلمات: ، 

 .ةحمة مرضا,ر

قباح الشخص يف الكتابة أكثر تأثَت بالعوامل، إما من العوامل الداخلية  التالية،
أكاػبارجية. ال يبكن فصل اؼبهارات أك اعبيدة يف الكتابة عن عملية التعليم كالتعلم. 
إذا كاف يبكن متابعة التعلم جيدنا ، فستكوف النتائج جيدة ، على العكس إذا مل 

ت جيدة أيضنا. لكن يف عملية التعليم كالتعلم يكن التعلم جيدنا ، فإف النتائج ليس
يبكن فهم أف كجود نتائج متنوعة أمر طبيعي ألنو ليس كل األطفاؿ لديهم نفس 
القدرة ، كما ىو اغباؿ يف كتابة اللغة العربية. إذا كاف لدل الطبلب معرفة أساسية 

س قدر كلديهم خربة يف تعلم الكتابة ، فإف األخطاء اليت ارتكبت لن تكوف بنف
األخطاء اليت يتعرض ؽبا األطفاؿ الذين ليس لديهم خربة على اإلطبلؽ. يتأثر سبب 

 األخطاء يف كتابة اللغة العربية بشكل خاص بالعديد من العوامل.
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 اإلمالءكتابة في   سباب اخطاءالفصل الّرابع : أ

 ركشدم) من اسباب اخطاء الكتابة )اإلمبلئية( ينظر اليها من عدة عوامل
 .(ُٖٗٗ ،خاطَتك 

العوامل اؼبتعلقة بااللغة العربية نفسها: اللغة العربية ىي اللغة الفريدة كاألغنية من  .ُ
نوعها مقارنة باللغات يف العامل. بدءا من اغبركؼ كشكل اغبركؼ كالتغيَتات يف 
شكل كلمات من كلمة كاحدة إىل عدة كلمات جديدة ؽبا معانيها اػباصة ، لذلك 

 عربية ؽبا خصائصها كخصائصها اػباصة ، مثل:يقاؿ أف اللغة ال
ىناؾ نفس اغبركؼ شكل كالصوت اؼبميز من خبلؿ نقاط ـبتلفة على سبيل أ 

اؼبثاؿ اغبركؼ: "ب،ت،ث "، "ج،ح،خ"، "د،ذ" ،"ر،ز"، "س،ش،ص،ض"، 
 "ط،ظ" ،"ع،غ" 

ىناؾ حركؼ بالقرب من باب اػبركج يف النطق )ـبارجها( كعينة على شكل ب 
 ات ذ، ز، ث، س، ش، ص،ح ،ق، ؽ، ؾ. ـبتلف بُت األصو 

ىناؾ االختبلفات يف الكتابة بسبب االختبلؼ يف الصوت الذم يبدك بُت ج 
طويل كقصَت ، مصطلح فصل ككصل أم عند كتابة كلمة قد تكوف مرتبطة أك 

 مفصولة بكلمات أخرل.
 ىناؾ القنوف الكتابة )قواعد اإلمبلء(د 
االستخداـ مع اإلمبلء اؼبوجود يف ىناؾ االختبلفات اإلمبلئية شائعة ق 

اؼبصحف، مثل اكتشاؼ مصطلحي زياده كحذؼ )زيادة أك حذؼ اغبركؼ( 
 يف الكتابة.

 .(َُِِ)بوترم كنيلي،  ىناؾ قواعد خاصة تتعلق بالنحو ك الصرؼك 
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تعريف اللغة اؼبراد كتابتها مهم ألف من الكتابة اليت كتبت يرجي قراءهتا 
 كفهمها من األشخاص.

اؼبتعلقة بقدرة األفراد ، مثل األطفاؿ اؼبشكوؾ يف ربصيلهم كال يبكن التمييز  العوامل .ِ
بُت صوت أك صوت اغبركؼ اجملاكرة للمخارجها ، كضعف اغبواس )دبا يف ذلك 
العيوف، كاأليدية للكتابة ، كالفم كأداة للتحدث(. من ناحية أخرل أيضنا ، نظرنا ألف 

 تدريسو جيدنا بسبب البفاض أك ضعف األطفاؿ ال يبكنهم تذكر أك تعلم ما مت
مستول الذكاء. باإلضافة إىل ذلك ، نادران ما تكوف فبارسة الكتابة جيدة يف اؼبدرسة 
أك يف اؼبنزؿ. التدريب اؼبستمر مهم للغاية ألنو ؿباكلة لتحسُت كترقية جودة كجودة 

 العمل أك اؼبهارة.
للغة العربية كال يهتم بالطبلب كال إف عامل اؼبعلم أقل اتقاننا من أساليب الكتابة با .ّ

يبذؿ جهودنا لتصحيح األخطاء اؼبوجودة يف كتابات األطفاؿ. اؼبعلم ىو عامل حاسم 
للغاية يف التقدـ كاغبدكث يف عملية تعلم جيدة حبيث ربصل على نتائج جيدة للغاية. 

، كإذا   باإلضافة إىل ذلك ، هبب على اؼبعلم أيضنا إتقاف اؼبواد اليت سيتم تدريسها
كاف يف شكل مهارات ، فيجب عليو تلقائينا إتقاف النظرم كالتطبيق أك هبب أف 

 يكوف ماىرنا مسبقنا ، كذلك لتجنب األخطاء يف تطبيقها على الطبلب.
عامل طريقة التعلم. تعترب ىذه الطريقة عامبلن حاظبان يف اغبصوؿ على نتائج جيدة  .ْ

اعبيدة كغَت كاضحة ، فلن تتحقق النتائج ألنو إذا مل تكن طريقة التعلم أك طريقة 
اؼبتوقعة. إذا كاف من اؼبتوقع أف يكوف الطفل ماىرنا يف الكتابة ، فيجب على اؼبعلم 
اختيار طريقة مناسبة للتعلم ، كمن اؼبستحيل اختيار طريقة تعلم ال تتضمن عناصر 

عن التدريب  اؼبمارسة أك التطبيق كالتظاىر من اؼبعلم الذم يقـو بالتدريس ، فضبلن 
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الكافية. إذا مل هتتم هبذا فلن تتحقق أىداؼ التعلم، حىت لو كاف اؼبعلم الذم يقـو 
بتدريس درجة اؼباجستَت يف النظرية بشكل كامل كنقلها إىل الطبلب. قاؿ ؿبمود 
يونس أف "الطريقة أكثر أنبية من اؼبادة" ، يعٍت أف الطريقة اليت يستخدمها اؼبعلم ىي 

 .(َُِِ)بوترم كنيلي،  نتائج التعلممفتاح ربقيق 

سبشيا بالشرح أعبله ، من أجل اغبصوؿ على نتائج الكتابة العربية الصحيحة 
كاعبيدة لتجنب األخطاء ، هبب على الكاتب معرفة كإتقاف إجراء الكتابة كقواعد 
اللغة اؼبتعلقة بو ، مثل قواعد اإلمبلء اػباصة كالعربية )اغبو كالصرؼ(. يبكن أف 

ب األخطاء يف الكتابة ضررنا للمعٌت اؼبقصود أك أف الناس ال يفهموف ما ىو تسب
 مكتوب.

يشَت اللغويوف إىل أف من بُت األخطاء اليت ربدث يف الكتابة كاليت هبب 
مبلحظتها ما يلي: التمييز بُت أصوات اغبركؼ اؼبتشاهبة أك اجملاكرة ، مثل: ظ ، ذ / 

، ض / ت ، ط / س ، ص / ث ، ظ  ذ ، ث / ت ، ط / س ، ز / ت ، د / د
 .(ُِٖٗ)خويل ك آيل،  / ؽ ، ؾ ػھ/ غ ، خ / أ ، ع / ح ،

كإذا كانت الكلمة باستخداـ أحد اغبركؼ ىي نفسها تقريبا بُت الصوت ك 
صوتو قد تكوف مكتوبة بدال من خطاب كاف يهدؼ، يف عبارة: إىدنا الصراط 

كتابة إحدنا الصراط اؼبستقيم إذا   اؼبستقيم إذا كاف الكاتب زبطئ يف ظبع أنو ستتم
)بوترم كنيلي،  السامع اعبيد مفيد جدنا يف الكتابة إذا ما قرأه آخركف أك ذكركىا

َُِِ). 
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كتابة نبزة الوصل كنبزة القطع، إذا كاف الكاتب ال يعرؼ الفرؽ بُت استخداـ 
 كسالكلمات اليت تستخدـ نبزة القطع، فيمكن  أف يكتبها مع نبزة الوصل أك الع

 .(ُِٖٗ)خويل ك آيل، 

يتجاىل اؼبؤلف اإلشارة إىل كلمة نبزة اليت تبدأ هبمزة قطع. يف حُت أنكتابة نبزة أ 
 مهم لتمييزىا عن كلمة اؼببدأ هبمزة الوصل.

كتابة نبزة اؼبوقع يف كسط أك آخر الكلمات. ألنو يف إمبلءات الكتابة نبزة يف ب 
ء ,رءكس ,جاء ,شىلمات ىذا اؼبوقف أشكاؿ أك منازؿ ـبتلفة ، مثل الك

 نشأ.ؿ، ,سأ
كتابة ألف فبدكدة كألف مقصورة يف هناية الكلمة. دبا أنو ال يبكن كتابة الكلمة ج 

 لفتا.ال هبوز كتابتها بألف فبدكدة الف " ا-" تى
حذؼ حرؼ البلـ يف البلـ األلف قبل اغبركؼ الشمسية. ىذا يسبب صوت د 

ية، مثل الكلمة : الشمس البلـ ؿبذكؼ إذا قرئ بعد إحدل اغبركؼ الشمس
يسبب ىذا ألف صوت حرؼ البلـ يف حرؼ ألف ك الـ ٌشمس سيكتب ا

 الشمسية ال يقرأ إذا قرئ.
مثل ابن يف كلمة معاكية ال تتخلص من كلمة نبزة يف الكلمة اليت هبب إزالتها ، ق 

 فسفياأّب بن 
الكلمات"جامعة" كتابة "التاء اؼبربوطة ك التاء اؼببسوطة يف هناية الكلمة ، مثل ك 

 سوؼ سيكتب "جامعت"



 

28 
 

ال تتخلص األلف من الكلمات اليت هبب التخلص منها. كذلك ألف الكلمات ز 
,لكن ,لكٌن  اذ,ق قذ,قلك ذ تيقرأ طويل فقط يف النطق غَت اؼبكتوب ، مثل:

 ، طو.,هلل لو,إ
ٍهوي لٌلال تتخلص حرؼ األلف كالبلـ اليت يدخل أك يبدأ  بػبلـ اإلبتداء ، مثل: اح 

 وقلٌلؿى ، مث تصبح كتابتها:  +
الكلمة اؼبستورة تقرأ بصوف  م-من-قنارز-نباكتابة الكلمة اليت تقرأ بإدغاـ مثل: ط 

 نوف إىل ميم, فيسمع دبيم التشديد.
 فصل الكلمة اليت حقيقتها مٌتصل ككلمة: ؼبٌا، أٌما.م 
 ال تكتب كلمة يف كلمة عندما هبب كتابتو حىت لو مل يكن يقرأ أم شيء ، مثلؾ 

 زيادة الواك يف كلمة عمىرك كاأللف يف كلمة: علموا
كتابة النوف كراء كلمة تنوين ألف يف قراءهتا توجد يف آخرىا صوت النوف الساكنة ؿ 

 مثل كلمة :علم تكتب : علمن.
ال تزيد ألفا إىل اليت تنصب فتحا، مثل اعبملة: إٌف ؿبمدا ذكٌي  كلمة ؿبمد يقرأ ـ 

ألفا )كتسمى أيضنا ألف تنوين نصب( ، لذلك "ؿبمدا" بشرط أف تزيد يف آخره 
 محمدن.ال تتم كتابتها كػ: 

تزيد ألفا يف أكاخر الكلمة النصب اليت حقيقتها ال تزيد بألف تنويد يف هنايتها،  ف 
 مثل: معلمة ال تكتب مع معلمتا.

 طاؼبا,حينما,قٌلما, كٌلما, حيثمافصل الكلمة اليت اليت هبب إتصالو ، مثل: س 
 .(ُِٖٗا )خويل ك آيل، سٌيم, ريثما,
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كبالتايل شرح األخطاء الكثَتة اليت شوىدت يف الكتابة العربية. يرل الكاتب أف 
مصدر اػبطأ يسيطر عليو عدـ معرفة الكاتب بقواعد كتابة النص العربة يف رساـ 

 إمبلئي. 

لكن من ناحية أخرل ، فإف اؼبعرفة اؼبتعلقة بكلمات اؼبفردات العربية ، تعترب 
النحو كالصرؼ مهم جدنا. بسبب االذباه اؼبتبع يف كتابة اللغة العربية، غالبنا ما أيضنا 

يتجاىل الكاتب عبلقتو بفركع اللغة العربية األخرل فبا ينتج عنو أخطاء. ىذا يعٍت أنو 
من خبلؿ تزكيد شخص دبعرفة شاملة بإجراءات كتابة اللغة العربية كقواعد اللغة العربية 

ل األخطاء يف الكتابة. كبالتايل ىذا من بُت العوامل اليت ربدد ما إذا  نفسها ، يبكن تقلي
كاف يبكنو شخص كتابة اللغة العربية أـ ال ، باإلضافة إىل أف ىناؾ طرقنا للعوامل 

 كاؼبعلمُت كغَتىم تؤثر على قباح أك فشل كتابة اللغة العربية.

لى مهارة ىناؾ نشاط مهم آخر هبب تنفيذه إذا كنت ترغب يف اغبصوؿ ع
الكتابة كىو اؼبمارسة اؼبستمرة حىت يف كقت قصَت. بدكف فبارسة أك دبمارسة كاحدة فقط 
للكتابة ، ال يبكن أف تنتج كتابة حقيقية كجيدة كمرضية. اؼبمارسة اؼبستمرة ىي التعود 

 حىت ال تشعر بالصعوبة أك السهولة

 : البحث ذات الصلة خامسالفصل ال

ا باحثوف سابقوف فيما يتعلق بالقضايا اؼبثارة يف ىذه بعض الدراسات اليت أجراى
 الرسالة ، من بُت أمور أخرل:

صعوبة في كتابة الحركؼ تحليل عوامل " َُِٔنتائج حبث صاغبة إليس يف عاـ 
الهجائية العربية ، عند طالب الصف السابع من المدرسة الثانوية مفتاح إيماف 

غة العربية ، يكوف حجم كشكل اغبركؼ ". يف كتابة حركؼ اؽبجائية الل باندكنج
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اؼبكتوبة كبَتنا جدنا كصغَتنا جدنا ، كاألحرؼ غَت مقركءة ، كىي بطيئة جدنا يف الكتابة ، 
كال يبكن أف تتبع اػبطوط األفقية. عبلكة على ذلك ، بالتايل للحركؼ اليت تعترب صعوبة 

 ، ـ ، ف ، ك. يف األداء ، فإف اغبركؼ س ، ش ، ص ، ض ، ر ، ز ، ؼ ، ؽ ، ؿ

مشاكل تعلم الكتابة طالب  ، " َُِِنتائج حبث دانغ إيكو سافطرا، يف عاـ 
". يوضح أف طبلب الفصل السابع من المدرسة الثانوية الحكومية فيوغا بانتوؿ

الفصل السابع يواجهوف مشكلة تعلم كتابة النصوص باللغة العربية ، حيث يدرس 
بلب الفصل السابع يف تعلم كتابة النصوص العربية الباحث اؼبشكبلت اليت يعاين منها ط

اليت تشمل اؼبشكبلت اللغوية كغَت اللغوية ، كحلوؿ مدرس اللغة العربية يف حل مشاكل 
تعلم الكتابة النص العربية لطبلب الصف السابع يف اؼبدرسة الثانوية اغبكومية فيوغا 

 .(َُِٔ)صاغبة ك إيليس،  بانتوؿ

مشكالت الطالب في قراءة ، " َُِٓموستيكا يف عاـ نتائج حبث أجراه خامل 
ككتابة اللغة العربية  للفصل الرابع  بالمدرسة اإلبتدائية الحسن كرانغداف، منطقة 

". يف ىذه الدراسة اليت درسها الباحثة َُِْ/َُِّيف عاـ  ، بانيوماس" سمبيوح
عدة أنواع تشكل  حوؿ كجود مشاكل الطبلب على قراءة ك كتابة اللغة العربية ، ىناؾ

عقبات أماـ الطبلب. مشكلة الطبلب يف القراءة ىي رسائل زيده كمقلوب كمشاكل 
 (َُِِ)سابوترا، الكتابة ىي مشاكل بيئية كغَت بيئية.

من بعض الدراسات اؼبذكورة العديد من أكجو التشابو ، ككبلىم يبحث عن صعوبة  
بلؼ كبَت عن الدراسات السابقة ، كتابة اللغة العربية. كذلك، يوجد يف ىذا البحث اخت

حيث يؤكد الكاتب يف ىذه الدراسة على صعوبة كتابة اللغة العربية األساسية لطبلب 
 اللغة العربية من خرهبي اؼبدارس العامة.


