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 الباب الثاين 

 النظري راإلطا

 الوصف املفاهيمي للرتكيز والرتكيز البؤري:الفصل األّول 

 الطريقة .1

 تعريف الطريقة . أ

 أّما تدريس  ،تدريسالعملية مبعىن كّل شيئ املوجود يف الطريقة بشكل عام  

جيب أن حتتوي مجيع . ذلك أشبهان والرايضة والعلوم الطبيعية وماالرايضيات والفنو 

عمليات التدريس اجليدة والسيئة على جهود متنوعة ، وحتتوي على قواعد خمتلفة وفيها 

وليس من املمكن لعملية التدريس دون بذل . توجد وسائل وأساليب للعرض التقدميي

، ميكن إعطاء فهم بطريقة منهجية عامة الختيار وابلتايل. توصيل شيء إىل املتعلمجهد ل

ابإلضافة إىل تلك اليت جيب أخذها يف االعتبار عند . املواد اللغوية وإعدادها وعرضها

 .ذي هو األساسحتديد الطريقة ، جيب أال يكون هناك تعارض بني الطريقة واملنهج الّ 
(Abdul Hamid, 2008) 

الطريقة هي الطريقة املستخدمة لتنفيذ خطة مت إعدادها يف أنشطة حقيقية  

 (Sanjaya, 2008) .حبيث يتم حتقيق األهداف اليت مت إعدادها على النحو األمثل
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ميكن تفسري أساليب التعلم بطريقة أو منط فريد من نوعه يف استخدام خمتلف  

األساسية للتعليم وكذلك التقنيات وغريها من املوارد ذات الصلة حبيث حتدث املبادئ 

 (Ginting, 2008) .عملية التعلم يف املتعلم الذايت

لتقدمي  املدّرسةتقنه تيقة التعلم هي أسلوب عرض تقدميي طر  ، فإنّ ومبعىن آخر 

املادة للطالب يف الفصل سواء بشكل فردي أو جمموعات حىت ميكن استيعاب املادة 

 (Prastya, 2005) .وفهمها واستخدامها بشكل جيد

لنقل  املدّرسةستخدمها ت إىل أن هذه الطريقة هي طريقة ةلذا خيلص الباحث 

ام وفهم املوضوع الذي سيتم تدريسه للطالب حىت تكون عملية التعلم مثرية لالهتم

 .املدّرسةدرسها تالطالب حول املواد اليت 

 غة العربيةم اللّ تعلّ طريقة  . ب

يقة على طرق ووسائل لعرض ، تشتمل الطر كما هو موضح يف الوصف السابق 

لذلك، قبل . االستخدام الناجح لطريقة التعلم، مث حتدد الدقة يف اختيار طريقة املوضوع

، يتم نقلها أواًل حول األشياء اليت جيب غة العربيةمناقشة األساليب املختلفة لتعلم اللّ 

 :، وهي كما يليعتبار عند استخدام طريقة التعلمأخذها يف اال

والظروف  ومستوى تطور عقوهلم األساليب وفًقا لطبيعة الطالب جيب استخدام (1

 .ماعية احمليطة حبياهتماالجت
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عد التدرجيية من االنتباه للقواعد العامة يف نقل الدروس مثل القوا املدّرسةويل ت (2

اليت تتطلب  ما، من الواضح إىل السهل إىل الصعب، من البسيط إىل املعقد

 .، وكذلك من املادي إىل التجريديالتفسري

اجلوانب املعرفية النظر يف االختالفات يف قدرات الطالب على حد سواء  (3

 .والعاطفية والنفسية

احل التعلم، وإذا كان ذلك ميكن أن خيلق وضعا مواتيا للطالب يف مجيع مر  (4

، لى األسئلة والتعبري عن اإلجاابت، ميكن إشراك الطالب يف احلصول عممكنا

والتعبري عن األفكار واخلربات السابقة ، واالبتعاد عن األشياء اليت ميكن أن جتعل 

 .ب بعيدا عن الدرس وجلب املللالطال

 .تزايد تركيز الطالب وحتفيزهم وإاثرة املواقف اإلبداعية (5

 .الطريقة املستخدمة جتعل التعلم مثل لعبة ممتعة ونشاطًا مفيًدا (6

مثل منح املكافآت والعقوابت والتدريب  أن تلتزم الطرق أبساسيات التعلم جيب (7

 (Abdul Hamid, 2008) .وقادرة على فعل شيء ماوسعيدة 

 يف االعتبار عند اختيار طريقة، فإنبعد أن نناقش األشياء اليت يتم أخذها  

 .مناقشتنا التالية تدور حول الطرق اليت مت تطويرها يف تعلم اللغة العربية
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، وهي طرق التحدث جد عدة طرق لتدريس اللغة العربية، تو وفًقا ليوسف وأنور 

 (Hasani, 2019) .والتأليف واحلفظ والقواعد مالءوالقراءة واإل

 طريقة التعلم اجلّيدة مزيّة  . ج

ألن . من املتوقع أن خيتار كل معلم يقوم ابلتدريس الطريقة الصحيحة واجليدة 

اختيار الطريقة اخلري والفشل يف استخدام طريقة واحدة يف عملية التعلم يكمن يف دقة 

 .وفًقا ألهداف التعلم

 :خصائص طريقة جيدة للتدريس والتعلم هي كما يلي 

 .ب واملوادولديه القدرة وفًقا لطبيعة الطالّ  لظريفيتسم ابملرونة وا (1

أن تكون وظيفية يف توحيد النظرية مع املمارسة وقيادة الطالب إىل القدرات  (2

 .العملية

 .من تطوير املواد، على العكس ال تقلل من املواد (3

 .الطالب مرونة للتعبري عن آرائهم ىأعط (4

 .يف املوضع الصحيح ، تكرمي يف عملية التعلم برمتها املدّرسةالقدرة على وضع  (5

(Sutikno, 2007) 
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 اإلمالء .2

 تعريف اإلمالء . أ

تشكيل الكلمات بوضع احلروف أو  فئة الكتابة اليت تؤكد على مظهر اإلمالء 

ووفقًا لتعريف حممود معروف، فإن كلمة اإلمالء كتابة احلروف وفقًا ملوقفها . يف اجلمل

 ,Hermawan) .بشكل صحيح يف الكلمات للحفاظ على معاين األخطاء من احلدوث

2011) 
مع , نطوقهي تصوير اللفظ حبروف اهلجاء أبن يطابق املكتوب امل اإلمالء 

لكن يذكره النحويون , و ليس اإلمالء من علم النحو. مراعاة الوصل و الفصل و اإلبدال

اخلط و الرسم فهذه الثالثة األلفاظ مرتادفة , يف كتبهم على أصول حنوية و يسمى اإلمالء

 (2212الرتاث، ) .عند أهل اللغة

وما دروس اإلمالء يف احلقيقة سوى جزء من دروس القواعد ووسائلها الرامية  

والعبد عن اخلطأيف الرسم عند الكتابة و , حلفظ صحة اللغة من الوجهة الكتابية اإلمالئية

من صحة كتابة الكلمات  الطالبهو متكني  و إّن الغرض من تعليم اإلمالء . التدوين

 (2214زركشي، ) .أبشكاهلا املقررة املعروفة
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 اإلمالء غرض التعلم . ب

( الطالب)لطالب هتدف طريقة اإلمالء إىل تدريب مجيع احلواس اخلمس ل 

ة الكلمات واجلمل ابللغة ، حبيث يكون الطالب ماهرين يف كتابطةيعلى أن تكون نش

متت دراستها ويسهل عليهم ، واختبار معرفة الطالب حول كتابة الكلمات اليت العربية

 (Muna, 2011) .تكوين ابللغة العربية ابستخدام أسلوهبم اخلاص

 :هي كما يلياإلمالء أهداف أسلوب 

 .اإلتقان والصحة معيتمكن الطالب من كتابة الكلمات واجلمل ابللغة العربية ل (1

 همالرسائل واجلمل ابللغة العربية، ولكنأن الطالب ليسوا ماهرين فقط يف قراءة  (2

 .وابلتايل تصبح معرفة األطفال متكاملة. يف كتابتها ونماهر 

تدريب مجيع حواس الطالب اخلمسة على أن يكونوا نشطني، سواء من خالل  (3

 .االنتباه أو السمع أو البصر أو النطق املدربني ابللغة العربية

 .نيقةينمو لكتابة العربية مع كتابة مجيلة وأ (4

 .اختبار معرفة الطالب حول كتابة الكلمات اليت مت تعلمها (5

تكوين اللغة العربية ابستخدام أسلوب لغتهم يف  الطالبسهل هذه الطريقة  (6

 (Ansor, 2009) .اخلاصة

 



18 
 

 

 شروط اإلمالء . ت

جيد وواضح يف معناها، ويزود الطالب ، أسلوب اللغة سهلاملعرض النص  (1

جيب أن تتكيف مع التطور املعريف والعاطفي والنفسي . اجلديدة فكرةابملعرفة وال

 .والقدرة على فهم الطالب

 .جتنب اخلطأ يف القراءة أو إعطاء نصوص القراءة (2

 .وقراءة العالمة بشكل صحيح( يف عجلة من أمران)قراءة هبدوء   (3

 (.مرتني أو ثالث مرات)كرر القراءة الكافية    (4

 (Munjiah, 2009) .استخدام األصوات العالية والواضحة  (5

 اإلمالءتعليم أنواع   . ث
ا بعني االعتبار يف عملية ، هناك ثالثة أنواع وأساليب جيب أخذهبشكل عام 

 .ىواالختبار  ىواالستماع نظوروامل ىوهي النسخ التعلم

 اإلمالء النسخى (1

إمالء . املقصود ابلنسخ هنا نقل الكتابة من بعض الوسائط يف كتب الطالب 

مناسبة إلعطائها " اإلمالء. "، ألهنا تتم بنسخ الكتابة"اإلمالء النسخى"تسمى 

يتم تدريس الصورة عن طريق كتابة أو كتابة نص على السبورة أو الكتاب أو . للمبتدئني

قراءة الكتابة، أو  مثاال على قراءة املدّرسةعطي تبعد ذلك . البطاقة أو أي شيء آخر
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بعد ذلك . النية الواردة يف الكتابةأو  بعد ذلك، انقش املعىن. سل  يليها الطالب حىت س  

 .يقوم الطالب بنسخها يف دفرت املالحظات

 اإلمالء املنظور (2

، بعد ذلك وسائل إعالم معينة بعناية وابة املقصود مبالحظة هنا النظر يف الكت 

يف األساس هذا اإلمالء هو  .نقلها إىل كتاب الطالب دون رؤية الكتابة مرة أخرى يتم

، ال ولكن يف عملية النسخ. تابةحيث نقل أو نسخ الك تقريبا نفس اإلمالء النسخى

الب يف هذه جيب على الط. املدّرسةقدمها تمح للطالب مبشاهدة الكتابة اليت ُيس

هذا اإلمالء أعلى بقليل من  .ئج رؤيتهم السابقة، نسخ كتابة نتااحلالة، قدر اإلمكان

، سيكون من األنسب أن يتم لذا من الناحية العملية .مستوى الصعوبة اإلمالء منقول

 .إعطائك مبتدئني أكثر تقدًما

 اإلمالء اإلستماعى (3

النصوص اليت يتم  أو اجلملأو  ع هنا االستماع إىل الكلماتاملقصود ابالستما  

ن املدربني أل اإلمالء املنظور نهذا اإلمالء هو أكثر صعوبة مقارنة م .مث كتابتها قراءهتا

ولكن بدالً من ذلك  املدّرسةون رؤية أمثلة للكتابة من نصوص د أو مطالبون بكتابة مجل

مث ابلطبع أكثر مناسبة . املدّرسةيعتمدون على نتائج دقتها يف االستماع إىل قراءة 

يتم تدريس الصورة عن طريق قراءة مجل . اإلمالء املنظورون ابلفعل للمبتدئني الذين جييد
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بعد ذلك تتم دعوة الطالب ملناقشة املعىن . ب حسب احلاجةأو نصوص معينة للطالّ 

بعد ذلك،  .، مبا يف ذلك مناقشة الكلمات اليت تعترب صعبةاجلملة أو النصالوارد يف 

 .النص املقصودأو  ب اجلملةيكتب الطالّ 

 ء اإلختبارىاإلمال (4

يهدف إىل قياس قدرات الطالب وتقدمهم يف اإلمالء اإلختبارى ، وفقا لالسم 

متشمل القدرة املقاسة عناصر القدرات . اليت تعلموها يف االجتماعات السابقة اإلمالء

الطالب مل اإلمالء اإلختبارى ، يف وفقا هلذا الغرض. مذكورهو موضح  األساسية كما

، لذلك قبل ذلك جيب إعطاء الطالب يف أنشطة الكتابة املدّرسةمن قبل  تعد موجهة

 (Hermawan, 2011) .فرتة كافية من الوقت للقيام التدريبات

 العرض و الربط اإلمالء اإلستماعى . ج

 مضمون املوضوع خمتصرابيان  (1

 فتح الكرّاسات استعدادا لكتابة نّص اإلمالء الطالبطلب املدّرس من  (2

 قراءة املدّرس النّص برّمته للمرّة األوىل مع مراعاة عالمات الوقف بصوت واضح (3

حسب )أو أكثر حماكته  الطالبإمالء املدّرس النّص قطعة فقطعة و طلب أحد  (4

 ءو هكذا يسري املدّرس يف إمالء ابقي نصوص اإلمال. مثّ طلب كتابتها, (احلاجة
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و , (أبطاء من القراءة األوىل)قراءة املدّرس النّص برّمته للمرّة األخرية اب التمّهل  (5

 يالحظون كتابتهم مع إصالح األخطاء إن وجد الطالب

، .زركشي إ) .مجع الكرّاسات على أطرف املكاتب الطالبطلب املدّرس من  (6

2214) 

 يف عملية التعلم اإلمالء  املدّرسحبث عنه ما الذي جيب أن  . ح

يف عملية التعلم  املدّرسةهناك العديد من األشياء اليت جيب مراعاهتا من قبل  

 :، مبا يف ذلكاإلمالء

 .النص بسرعة متوسطة تقرأ املدّرسة (1

إمالء النص بسرعة اثبتة ، ألنه عندما تكون الكلمة بطيئة جًدا ، ميكن للكلمة  (2

 .ن الصورةأن تلحق الضرر ابلغرض م

مرة  املدّرسةعيدها تمرة واحدة ويكتبها الطالب ، مث  قطعة واحدة املدّرسةقول ت (3

 .أخرى حىت يتمكن الطالب من تكرار ما متت كتابته وتصحيحه

 .جيب أن ينتبه إىل الطالب جبدية املدّرسةأثناء إمالء  (4

لتكرار وتصحيح ، ميكن للمدرس أن مينح الطالب وقًتا قصريًا بكاملهبعد اإلمالء  (5

 .صحة الكتابة
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ابلنسبة للطالب الذين ال جيدون صعوبة يف الرسم ، ميكن منحهم متارين أكثر  (6

 (Hamid, 2012) .صعوبة حىت ال يشعروا ابمللل ويظلوا متحمسني للتعلم

 التعلم .3

 تعريف التعلم . أ

تعين . تتعلم كلماهتا أساًساالتعلم عبارة عن صيغة متعددة للكلمات اليت  

الكبري طريقة أو تعليمات يتم نقلها  ةالكلمة األساسية للتدريس يف القاموس اإلندونيسي

 (Yasin, 1997) .إىل اآلخرين حبيث يطيعها اآلخرون وينفذوها

والطالب والغرض منها هو  املدّرسةمصطلح التعلم عبارة عن عملية تفاعل بني  

، إذا مل تنشط ي أنشطة التعلم إىل معىن ذي معىنلن تؤد. أن يقوم الطالب بعملية التعلم

هو البحث عن الطالب وحتفيزهم على  املدّرسةدور  ، ألنّ عملية التعلم الطالب فيه

 (Agung, 2012) .التعلم والتفاعل بنشاط مع شيء من حوهلم

هذا هو . التعلم له طبيعة التخطيط أو التصميم يف حماولة لتعليم الطالب 

فقط كمصدر وحيد للتعلم  ولكن يتفاعلون  املدّرسةب ال يتفاعلون مع ن الطالّ أبالسبب 

. لتعلم اليت مت التخطيط هلامع مجيع مصادر التعلم اليت ميكن حتقيقها لتحقيق أهداف ا

 (Uno, 2010) .تعليم الطالب وليس ما يتعلمه الطالب يهتم التعلم بكيفية لذلك
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 العربية ةغم اللّ تعلّ تعريف  . ب

تعلم اللغة العربية هو التعلم الذي يركز على مهارات اللغة ، وهي مهارات  

موضوع اللغة العربية هو موضوع موجه لتشجيع . والقراءة والكتابة ادثةاالستماع واحمل

وتوجيه وتطوير وتعزيز القدرات وتعزيز املواقف اإلجيابية جتاه اللغة العربية على حد سواء 

. القدرة االستقبالية هي القدرة على فهم حديث اآلخرين وفهم القراءة. تقبال وإنتاجية

تعد القدرة  .استخدام اللغة كأداة اتصال شفهية وخطية القدرة اإلنتاجية هي القدرة على

على التحدث ابللغة العربية وكذلك اختاذ موقف إجيايب جتاه اللغة العربية أمرًا مهًما للغاية 

 أي القرآن الكرمي واحلديث الشريف، م اإلسالميةيف املساعدة على فهم مصادر التعالي

 حتقيق الكفاءات اللغوية األساسية. لطالبوكذلك الكتب العربية املتعلقة ابإلسالم ل

وهي  ية اليت يتم تدريسها بشكل متكاملواليت تشمل التعاطف مع املهارات اللغو 

  ى ولك ، على مستوى التعليم االبتدائومع ذ. االستماع والتحدث والقراءة والكتابة

يم على مستوى التعل. لغويينصب الرتكيز على مهارات االستماع والتحدث كأساس 

أما ابلنسبة ملستوى . ، يتم تدريس مجيع املهارات اللغوية األربع بطريقة متوازنةالثانوي

، لذلك من املتوقع أن يتمكن كز على مهارات القراءة والكتابةفيرت  ةالتعليم اإلضافي

 (Peraturan Menteri Agama, 2008) .الطالب من الوصول إىل خمتلف املراجع العربية
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 غة العربيةم اللّ تعلّ أهداف  . ت

أن أهداف التعلم  وقفا لكرانتون املأخوذ من كتاب الدكتورة ابيت مولو املاجسرت 

يقول . هي بياانت حول املعرفة والقدرات املتوقعة من الطالب بعد االنتهاء من التعلم

اجلويرية دحالن إن تعلم اللغة العربية يهدف من بني أشياء أخرى حىت يتمكن الطالب 

أو على األقل قريب من املوقف ، مما يعزز ابلناطقبها  ة العربية كمتحدثمن إتقان اللغ

ق اللغة العربية بشكل قدرة الطالب على فهم اللغة العربية أثناء االستماع ، وميكنهم نط

، وميكنها كتابة اللغة افق كتاابت العربية فهمًا واضحاً ، وميكنهم قراءة تر وابصحيح وص

 (Mulu, 2011) .العربية بعناية وسالسة

 غة العربيةم اللّ تعلّ أصول  . ث

، هناك مخسة مبادئ جيب اتباعها واستخدامها من قبل يف تعلم اللغة العربية 

على النحو  ارشدذكر هذا املبدأ أزهر . مدرس اللغة العربية يف عملية تعلم اللغة العربية

 ,Mulu) .األولوية والتدرج واحلافز وتعميق صوت احلروف والبنية واملعىن واالستقرار: التايل

2011) 

 

 

 

 

 



25 
 

 

 مهارة الكتابة .4

 تعريف الكتابة . أ

، يتم تعريف معىن الكتابة على أنه طريقة الكبري ةيف القاموس اإلندونيسي 

 وطباشري  وقلم رصاص )ابستخدام قلم ( أرقام وما إىل ذلك)الكتابة هي صنع حروف 

 (.كتابة احلروفو   الكتابة كمثل)فكار أو املشاعر ، يتعلم األطفال أن يلدوا األ(إخل

(Kebudayaan, 1990) 
اليت ( العصبية)هي األنشطة املتعلقة ابألعصاب والعضالت مهارات الكتابة  

والرايضة وما إىل  دّق على آلة الكتابةُتشاهد عادة يف األنشطة البدنية مثل الكتابة و 

على الرغم من أهنا مزودة مبحركات ، فإهنا تتطلب التنسيق الدقيق للحركة والوعي . ذلك

 (Syah, 2010) .العايل

 تعريف الكتابة يف اللغة العربّية . ب

، بدءاً من وصف أو التعبري عن حمتوايت العقلالمهارة الكتابه هي القدرة على  

ميكن تقسيم . أي التأليف ابة الكلمات إىل اجلوانب املعقدةاجلوانب البسيطة مثل كت

مهارات الكتابة يف دروس اللغة العربية على نطاق واسع إىل ثالث فئات ال ميكن فصلها  

 .تأليفالواخلط و  اإلمالء: وهي
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 مهارة اإلمالء (1

وضع احلروف يف تشكيل  أومهارة اإلمالء هي فئة كتابة تؤكد على مظهر  

الرسائل وفًقا ملوقفها  ءكتب إمال، توفًقا لتعريف حممود معروف. اجلملالكلمات و 

 .بشكل صحيح ابلكلمات ملنع حدوث أخطاء املعىن

 اخلطمهارة  (2

 ، هو نوع من(الكتابةحتسني " )ني اخلاطحتس"م ، املعروف أيضا ابسفن اخلط 

. يف تشكيل الكلمات واجلمل ظواهر أو املواقف حروفالكتابة ال يؤكد فقط على ال

الغرض من التعلم اخلاطيء هو أن يكون  فإنّ  لكلذا(. اجلمل)لكنه ميس أيضا اجلوانب 

 .بية بشكل صحيح ومجيلالطالب ماهرين يف كتابة احلروف واجلمل العر 

 اإلنشاء (3

 شكل هي فئة من الكتابة املوجهة إىل التعبري عن األفكار الرئيسية يفاإلنشاء  

، وليس التمثيل البصري الرسائل واملشاعر، وما إىل ذلك يف اللغة املكتوبةاألفكار و 

مث بدأت رؤى وخربة الكاتب يف . لشكل أو مظهر احلروف أو الكلمات أو اجلمل

 (Hermawan, 2011) .املشاركة

 تعلم مهارة الكتابةأهداف  . ت

 :الكتابة ما يليبشكل عام ، تشمل أهداف تعلم مهارات  
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 .مع احلركات وتكون قادرة على الصوت حجائيةقادر على كتابة رسائل  (1

، وتكون قادرة على بشكل منفصل أو مستمر حجائيةالقدرة على كتابة رسائل  (2

 .، وهنايةيف البداية والوسطى حجائيةمعرفة االختالفات يف احلروف 

 .فهم صحيح حول نظرية الكتابة العربية (3

 .الكتابةمعرفة أشكال  (4

 .قادر على الكتابة من اليمني مث اليسار (5

 معرفة عالمات الرتقيم والوظائف (6

 .يف اللغة املكتوبة مع بنية مجلة جيدة ت ص وُّرالقدرة على حتقيق األفكار أو ال (7

(Taufik, 2011) 
 غة العربّيةاللّ  .5

 تعريف الّلغة العربّية . أ

العربية هي اجلمل اليت يستخدمها العرب للتعبري عن أهدافهم ، وفًقا للغاليني 

 (al-Ghalayin, 2005) (.األفكار واملشاعر)

 اللغة العربّية خاصة و مزيّة . ب

هذا التخصص . يف لغات أخرى اّلىت ال توجداللغة العربية هلا ميزات خاصة  

 :جيعل اللغة مرنة ولديها مرونة عالية وهنا بعض اخلصائص العربية
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 وجود جمموعة متنوعة من األساليب (1

 جتماعية أواالمناط األت يف يشتمل تنوع األساليب العربية على اختالفا 

ت اليت هو جمموعة متنوعة من اللغا هلجة اجتماعيةتنوع . يديولوجيةاألغرافية أو اجل

هو تنوع اللغات  ةالتنوع اجلغرافي فإنّ  ويف الوقت نفسه. واانت للمتحدثنيتعرض مربو احلي

يرتبط تنوع األفكار الشخصية . بسبب االختالفات يف املنطقة اجلغرافية للمتحدثني

 .ابخلصائص الشخصية للمتحدثني ابللغة العربية

 ميكن التعبري عنها شفهيا وخطيا (2

هي يف  كتابةاللغة البشرية األكثر أمهية هي اللغة الشفهية، يف حني أن لغة  

 .غة الشفهيةاألساس مشتق من اللّ 

 لديه نظام وقواعد حمددة (3

 لديه طبيعة احملكم (4

 يتطور دائما بشكل استباقي وخالق (5

 لديه نظام صويت فريد من نوعه (6

 (Munif, 2008) امتالك نظام للكتابة يعترب منوذجًيا لوجود نظام إعراب (7
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، واليت ميكن تصنيفها أساًسا بناًء ه بعض خصائص تكوين اللغة العربيةهذ 

بناء اجلملة  والتشكل  وعلى مستوى اللسانيات يف التفرد مستوى علم األصوات 

 .واإلحصاء

 ات املناسبةالدراس: الفصل الثاين 

فيما يلي بعض الدراسات اليت أجراها ابحثون سابقون فيما يتعلق ابلقضااي  

 .، لتكون مقارنةاملثارة يف هذه الرسالة

إمالء أخطاء الكتابة العربية "بعنوان  2212نتائج حبث مسلمه يف عام  

يف هذا . يةنوباجل كوانوينويّة احلكومّية األوىل  ادرسة الثامل ج الصف الثامن اإلختبارى

 .، يقوم الطالب بفحص األخطاء املكتوبة ابللغة العربية أثناء االمتحان النهائيبحثال

لتحسني  اإلمالءتطبيق طريقة "بعنوان  2213يف عام  ذوالفهمنتائج حبث  

 ثانىيال حمّمدية نويّة احلكومّيةادرسة الثملج ا مهارات الكتابة لدى طالب الفصل السابع 

اليت ميكن أن حتسن مهارات  اإلمالءيف هذه الدراسة يدرس تطبيق أساليب ".  فمالن

 .العمل الفصلالكتابة للطالب وهذا البحث أكثر حتديدا لبحوث 

، حيث ، توجد بعض أوجه التشابهالسابقةمن بعض الدراسات املذكورة  

، لكن تركيز املشكلة اليت سيتم مناقشتها يف هذه اإلمالءيبحث كالمها حول طريقة 

إن االختالف يف البحث . الدراسة خيتلف عن املشكالت املوجودة يف الدراسات السابقة
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يف اإلمالء اإلستماعى طريقة  تبحث عنسوف  بحثال ايف هذ ةالسابق يعين أن الباحث

 كوانويالثانويّة احلكومّية األوىل  املدرسة  دتعّلم مهارة كتابة اللغة العربية يف الفصل الثامن 

ُف  عن س بحثال ايف هذ ةأن الباحث .اجلنوبية العراقيل الىت يتوّجها و  عملية الّتعليمُتك شّ 

على كتابة اللغة العربية ابستعمال طريقة  الطالبالعوامل اليت تسّبب أقّل قدرة و  املدّرس

 .اإلستماعىءاإلمال


