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 مقدمة

المتقين بنور كتابه المبين و جعل القرآن شفاءا لما في  الحمد هلل الذي أنار قلوب عباده

صدور و هدى و رحمة للمؤمنين و الصالة و السالم على خاتم األنبياء و المرسلين سيدنا 

 و على التابعين له باإلحسان الى يوم الدين. األمينمحمد صلى هللا عليه و سلم النبي العربي 

 : أما بعد

التي يحتاج اإلنسان إليها في حياته و ذلك ألنه العملية  األمور أهميعتبر التواصل من  -

باإلنسان  االرتقاءالتي تساعده على قضاء حوائجه بشكل كامل كما ان التواصل يساعد على 

علوم و لا الكتسابانه وسيلة مهمة  إلىروحيا و دينيا بشكل كبير و ملحوظ باإلضافة 

ظاهرة  بأنهاهم و أبز طرق التواصل بين الناس.التي اتضح  إحدىف أما الكتابة هي المعار

 الحالي دون منازع. عصرناغاية  إلىعامة قد تداولها البشر منذ القدم  إنسانية

و الكتابة كمهارة ال تستوي معالمها إال بتجويد خطها فالخط و الكتابة هما وجهان  -

ما ألن الخط يعد ترجمان الكتابة و هو الجانب الحركي و لعملة واحدة ال يمكننا الفصل بينه

 منائع البشرية. أجملالتي فيها، مما يجعله من 

و الخط ال يقل قيمة عن الكتابة حيث نجد بأن له جدورا غريقة في التاريخ كما أنه  -

من اول الفنون التي نالت الشرف في تصوير مالمح حضارتنا العربية اإلسالمية فلكل أمة 

 و لكل لغة خطا يميزها.لغة 

وى الفرد و في المجتمع ، تونظرا األهمية الكبيرة في الحيالة و دوره الفعال في رفع مس

عمل المختصون في التربية و التعليم على دمجه ضمن مخطط المنهاج الدراسي الخاص 

عن إذ صار مادة مستقلة كغيرها من األنشطة ، تقدم للمتعلم الصغير  االبتدائيةبالمرحلة 

 طريق الممارسة و التطبيق في حدود مدة زمنية معينة.

و     اطا يدوياــوسائل تعلمية خاصة بالتدريب عليه، و ذلك باعتباره نش إلىاإلستناد ب    

 فكريا في الوقت نفسه.

و للحظ دورا بارزا في معظم المجاالت حيث نجده أفضل أداة للتنسيق بين باقي فروع  -

في تنمية بعض الحواس عند التالميذ كما أنه من أرقى الفنون اللغة و عامال مساهما 
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التشكيلية التي تشحن مواهب الطفل ، و تربي ذوقه، و تشبع ميوله الذي يعتبر الدافع 

 الحقيقي إلقبال المتعلم على التعلم  الفعلي لهذه المهارة .

 و من هذا المنطلق يمكننا طرح اإلشكالية التالية : -

آلية الخط لبلوغه مهارة الكتابة   االبتدائيةموذجية في تعليم طفل المرحلة هي الطريقة الن ما

 بنجاح ؟

و من أجل فهم اإلشكالية الرئيسية المطروحة بصورة واضحة و دقيقة ارتأينا وضع األسئلة 

 الفرعية التالية :

 ما مفهوم الخط و عالقته بكتابة الطفل ؟ -

 كيف يؤثر الخط في مستوى تعليم الطفل ؟ -

 واقع مادة الخط في مدارسنا االبتدائية ؟ما  -

 : فرضيات البحث

 الخط هو نقطة البداية في الكتابة -

 كفيلتان تعلم الطفل  مادة الخط. خبرة المعلمك و الطريقة الفعالة -

بوسائل  االستعانةالطريقة الناجحة لتعليم الخط تكون وفق تحضير مسبق لخطة الدرس و  -

تعليمية للتوضيح ، مما يتيح للمتعلم فرصة إلدراك األشياء و هذا دافع قوي الستيعابه 

 الهدف التعلمي ) الخط (.

 : أسباب اختيار الموضوع** 

الجملة من الدوافع التي أوجزها  إلىيعود  االبتدائيةاهتمامنا بموضوع الخط في المرحلة  إن -

 فيما يلي :

طرق أبسط و  إلىبإلحاح و ذلك نظرا لحاجة أطفالنا المبتدئين  ** أن الموضوع يطرح نسه

 أسهل تجلب انتباههم و تشغلهم بتحسين خطهم.

الخطوط الرديئة في ورقات اإلجابة مما عاد بالسلب على مستوى نتائج التالميذ و  انتشار** 

 أثره في نفس المعلم أثناء تصحيحها .

** محاولة إلثراء الرصيد المعرفي لدى المعلمين الجدد ممن هم في مرحلة التدريب في 

بغية مساعدتهم على سد الثغرات المتضمنة في طريقة تعليمهم مادة  االبتدائيميدان التعليم 

 الخط لألطفال .
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** الميل الشخصي لدراسة هذا الموضوع لكون الكتابة أنيس الفرد في وحدته و السالح 

 سري للتأثير في الملتقى ووسيلة النجاح في الحياة الدراسية.ال

** قلة الدراسات في هذا المجال خاصة المتعلقة بالجانب الميداني التطبيقي فعلى التعليم أن 

 يواكب تطورات العصر، و يعتمد على أساليب متطورة لتيسير سبل التعلم أمام أطفالنا.

 أهداف البحث
 فين رئيسين :تتلخص أهداف البحث في هد

و       مدى أهمية الخط في توجيه مسار حياة كل من الفرد  تبيان إلىفهو عن جهة يهدف  -

المجتمع و دوره في بناء أجيال من الخطاطين مستقبال ممن يهمهم أمر و ذلك نظرا لنذرة 

هذه الطبقة حاليا و من جهة أخرى يعد هذا البحث مرجعا علميا جديدا أيضا في ضمن 

 لمخصص لهذه الدراسة.المجال ا

 صعوبات البحث
 :و من أهم الصعوبات التي أعاقت مسار بحثنا نذكر** 

 ضيق المدة الزمنية المحددة إلنجازه عموما -

 تكرار المادة العلمية نفسها رغم اختالف المراجع  -

عدم توفر المراجع على  إلىفيما بينها حول هذا الموضوع بالذات باإلضافة  األفكارتشابه  -

 معلومات جديدة خاصة بهذا النشاط التعلمي.

 منهج البحث 
اعتمدنا في بحثنا على المنهج الوصفي التحليلي الذي يتميز بجمع المعلومات و تحليلها  -

باستخدام أدوات الجمع و التحليل المتوفرة بغية اإللمام بكل الجوانب النظرية و التطبيقية 

 للموضوع 

 بحثتنظيم ال
 و لمعالجة اإلشكالية المطروحة قد قسمنا بحثنا إلى ثالثة فصول :

 الفصل األول و الثاني نظريين أما الفصل الثالث تطبيقي

: تحت عنوان مفهوم الخط و النشأة و األهداف و تطرقنا فيه إلى تعريف كل  فالفصل األول

ط و خصائصه مع ذكر أهمية من الخط ثم انتقلنا إلى نشأة و مراحل تطوره و يليه أنواع الخ

 الخط و أهدافه.
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: تحت عنوان طرق اكتساب مهارة الكتابة )الخط( وقد تضمن ذكر ألسباب  و الفصل الثاني

ضعف الخط عند التالميذ ثم انتقلنا للحديث عن أسس تعليم الخط و مهارات تعلمه لنصل 

 تحديد طرق تدريس الخط ثم توصلنا لطرح طرق تقويم الخط. إلى

دراسة ميدانية لصف السنة األولى  إلى: هو فصل تطبيقي ، تطرقنا فيه  أما الفصل الثالث

 ابتدائي.

 :الشكر و التقدير 

مشوار  إلتمامهللا عز وجل الذي وفقنا و أعطانا القوة  إلىنتقدم بالشكر الجزيل  األخيرو في 

 دراستنا و بحثنا.

 إلىنشكر جميع أساتذتنا في مختلف المستويات بدءا بالتعليم االبتدائي مرورا بالمتوسط 

 أساتذة كلية اآلداب العربي على وجه الخصوص. إلىو  الثانوي و ختاما بالجامعي 

كل من ساعدنا و نفعنا  إلىاألستاذ المشرف ) بن ناصر حنيفي ( و  إلىكما نتقدم بالشكر  

 ه.علمب

 

 

 

 

 



 األهداف –النشأة  –مفهوم  الخط: الفصـــــل األول : 
 

 مفهوم الخط المبحث األول : 

  تعريف الخط لغة** 
 تعريف الخط اصطالحا** 

 و مراحل تطوره : نشأة الخط المبحث الثاني 

 المذهب التوفيقي** 
 المذهب التوضعي** 

 أنواع الخط و خصائصه المبحث الثالث : 

 خط الكوفي** 

 لثا** خط الث

 ** خط التعليق الفارسي

 ** خط الديواني

 ** خط اإلجازة

 ** خط الطغراء

 روف التاجح** خط 

 ** خط الرقعة

 أهمية الخط و أهدافه المبحث الرابع : 

 خـــالصة 
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 المبحث األول : تعريف الخط

 تعريف الخط/ 1

 ة :ــلغ 
 جاء في لسان العرب 

ط ـ" الخط من الفعل "خطط" أي الطريقة المستطيلة في الشيء و الجمع "خطوط" ، و خ

 1العلم أي كتب ، و خط الشيء يخطه خطا، أي كتبه يقلم أو بغيره.

 :الحا ـاصط

خلدون قائال "هو رسوم و أشكال حرفية تدل على فه لنا ابن ريع االصطالحيأما في معنى 

 2في النفس " الكلمات المسموعة الدالة على ما

ائه بأن يطابق جه(بأنه : تصوير اللفظ بحروف ه 911كذلك يعرفه لنا السيوطي )ت

 االقتصارالمكتوب، المنطوق في ذوات الحروف و عددها، إال أسماء الحروف فإنه يجب 

 3ة "في كتابتها على أول كلم

و عرفه آخر أيضا في قوله : " هو عملية عقلية يتم من خاللها تلقي اليد اإلشارات من المخ 

 4برسم الكلمات وفق تصورات ذهنية مخزنة مسبقا في الذاكرة ".

إذن من خالل التعريفات السابقة نستخلص أن هللا سبحانه جعل التفاهم بين الناس باللسان و 

وسيلة اإلقرار ، و تبرئة الذمم و توثيق العقود و حفظ العلوم و م ، و جعل الكتابة ــالقل

و التواصل    ةــة هامة للمعرفـافي و الحضاري لألمم عبر التاريخ و هي وسيلـرات الثقـالث

 بين البشر .

و في األخير الخط هم علم تعرف منه صور الحروف المفردة و أضاعها، و كيفية تركيبه و 

 . يكتب منه في السطور ما

 

 

 

                                                           

1
 .101محققة ، ص  1.دار صادر، بيروت ، ط5مج -ابن منظور ، لسان العرب - 

2
 ه 1430 – 1راتب قاسم عاشور و آخر فنون اللغة العربية و أساليب تدريسها بين النظرية و التطبيق ، عالم الكتب الحديثة ط -  

3
 .14ص  2012ه  1433، 1،ط1دار جير ، بيروت ج –عبج الفتاح الحموز ، فن اإلمالء في العربية  -  

4
 .133م ص 2010ه/ 1431-1لنشأة الى التدريس دار المسيرة، طماهر شعبان عبد الباري، المهارات الكتابية من ا -  
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 نشأة الخط و مراحل تطوره : المبحث الثاني

 : نشأة الخط العربي -

            مطروحا شكاالإالخط العربي و تعيين أصله الذي استؤصل نته مازال منبع إن تحديد 

     لهذا الجانب لم  الحديثةيومنا هذا، فالدراسات  يو خاص الدراسات القديمة في اللغة ح

    تدعمه من هذه  آراء حقيقة نشأة الخط العربي بل قدمت لنا مذهبان لكل منهما إلىتصل 

 .الحالة 

 : المسألة و هما

 : يقيفالمذهب التو -1

الذي أوجد الخط و ذلك عندما أنزل على  رواد هذا المذهب أن هللا سبحانه و تعالى هو يرى

عليه السالم ، هو الذي  إسماعيلكتبه المقدسة، فأصاب كل قوم كتابهم ، و  األنبياءو  آدم

أصاب الكتاب العربي محتويا في طياته خطا عربيا خالصا، و أهم معززات هذا الرأي 

  مايلي :

وربك األكرم   اقرأإن في القرآن الكريم آيات يوحي ظاهرة ما بذلك ، ففي قوله تعالى: "  - أ

عز  إليهنسب تعليم الخط ي1(5( علم اإلنسان ما لم يعلم )4( الذي علم اإلنسان بالقلم )3)

 نا آدم عليه السالم وصوال إلينا...... عنه عباده بعد ذلك بدءا بسيدوجل 

ما رواه أبو ذر الغفاري عن الرسول صلى هللا عليه وسلم حيث قال : " سألت النبي  - ب

منزل قلت : أي بم يرسل؟ قال : بكتاب  صلى هللا عليه و سلم فقلت : يا رسول هللا ، كل نبي

قلت كم حرفا قال : تسع إلى آخره،  ج -ث  –ت  –]ب -كتاب انزله على آدم ؟، قال : أ

نية و عشرين ، فغضب حتى احمرت عيناه، ارسول هللا عددت ثم وعشرون حرفا، قلت : يا

تسعه و  ثم قال : يا أبا ذر و الذي نفسه بيده، و الذي بعثني بالحق ما انزل هللا على آدم إال

2شرين حرفا ......"ع
 

 

 

 

                                                           
1
 5-3سورة العلق اآلية  - 

2
 40ينظر عبد الفتاح الحموز ، فن اإلمالء في العربية مرجع سابق ص  - 
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 :  المذهب التوضعي االصطالحي 2 -

هب التوفيقي حيث يرون أن نشأة الخط ذهب يعارضون ما أتى به رواد المذأصحاب هدا الم

و   اموا بعرض مختلفــلك قذ اإلثباتأيدي العباد ال خالقهم و  لىالعربي أساسا كانت ع

 يلي :  جهات نضرهم التي تمثلت فيما
 

من وضح الخط العربي هم من قوم العربي الدين نزلوا "بعدنان بن ادد "هم" ابجد و  أول -أ 

رئيسهم  آنكلمن و سعفص و قرشت "وقيل أن : "أبحد" كان ملك مكة و  موز و خطي

اب العربي بحروف أسمائهم فعتى النحويين اختلفوا في الكون هده ت"كلمن" فقاموا بوضع الك

ما وجدان "أبجد" هو عربي ألن األصل ففية "ابوجاد" فدهب األعالم أعجمية أم عربية و م

ن "أبو" رغبة في و مفت في أسم "جاد" و الواذ"قطرب" في الشرح التالي : هو أن األلف ح

التحقيق و عدم التطويل و التكرار ألن األلف متوافرة و في كلمة "أبجد" و الواو في كلمة " 

عرية فيها بعض أسماء هؤالء الرجال و منها يعزز هدا الرأي توافر أبيات ش هوز" و ما

 قول 

   :  رجل من اليمين يرتبهم فيها 

 ي المكارم والفخرــوسعفص أهــل ف م   ــي حطي و هواز منهلوك تبنـم  -

 1رـي أو مطلع الفجـل شعاع الشمـارة    كمثــل الحجار بغــضم صبحوا أه - 
 

مانع ألن شك في نشأة  ،ا الرأي أثبات قاطع ذه: نالحظ أن  ،كره ذمن خالل ما سبق  **

الخط العربي وهدا حتى تبعنا لما يتطرق أليه دارس اللغة العربية اليوم خاصة في " جمال 

ي نفي به " أبجد وهز " خطي كلمن ذو ال –الترتيب األبجدي  –لصوتيات " وهو ما نسميه 

 سيعقص ومن جهة أخرى يذهب بعضهم إلى أن :

وقد تعلمه  منهم أهل  يءالخط  العربي ثالثة رجال من قبيلة بوالن من طب( أول من كتب ب

         2نبار. األ

ج( أن نفسيا ونصرا تيما ودومة من ولد إسماعيل قد و ضعوا كتابا وحدا من موصول 

 الحروف العربية مثل : " بسم هللا رحمان الرحيم " و معناها : " بسم هللا الرحمان الرحيم " 
                                                           

1
 .41المرجع السابق ص  - 

2
  42المرجع نفسه ص  - 
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العربي مأخوذ من الخط السرياني حيث قاس الرجال الثالثة من بوالن هجاء  و( أن الخط

 1العربية إلى هجاء السريانية .

نستخلص من أراء هدا المذهب أن خطنا العربي لم يولد من العدم بل أنه أصول وجذور من 

الداعمة تؤدي وضيفة  حججهلداه ظاهرة كانت قائمة أنداك وهدا يحتمل التصديق ألن 

 .لنا أكثر مراحل تطوره  تتضحالتي نحتاجها يمكن أن اإلقناع 

 : مراحل تطوره -2

كل من دراسة تخضع لمنهج علمي و كل علم جديد ال يولد كامال بل عليه أن يجتاز مراحل 

شيئا فشيئا حتى يبلغ بعها وجه الكمال و خط العربي كعلم البد أنه قد مر  فطورهيتدرج فيها 

 و عليه وجد الباحثون المحدثون أن الخط إليهاعد مراحل جعلته قويا بالصورة التي وصل ب

 قد تطور على أثر خمسة مراحل هي 

 : الصوريةالمرحلة  -أ

على رسم األشياء المحسوسة للتعبير كما يريد أوليدي  المرحلةفي هده  اإلنسانأعتمد 

 ،البيت ،األم  ،األب ،األرنب  ،الحمار  ،األحداث أو الوقائع وقد تمثلت في "األسد" البحر 

الصور التي تنقش أو ترسم على الحجارة و على الكهوف  على الشجرة " وغيرها من 

أوراق النخيل و من كتابات هده المرحلة تذكر الخط األشوري الذي تحول إلى خط 

 2ق . م .7المسماري في القرن 

عاجزة عن نقل  آنذاكو لكن ما نالحظه في هده المرحلة أن طريقة التعبيرية المستعملة 

المعنى المراد إيصاله و األفكار المجردة بأكمل وجه ألنها بدايته من جهة تؤدي في نفس 

الوقت التي تزيد الصور بتزيد المواقف التعبيرية دون  تحقيق فائدة بل شاهد في تشويش 

                      .    استيعابهاو عدم  هاإليالعقل الناضر 

 :المرحلة الرمزية -ب 

المعاني  تلك  طريقة جديدة ليعبر عن اإلنسانو فيها تقدم الخط خطوة التطور حيث اوجد 

صورة  أصبحتوعليه  ،كما مر علينا في المرحلة السابقة إيصالهاواألفكار التي لم ينجح في 

                                                           
1
 .43في العربية المرجع السابق ص  اإلمالءعبد الفتاح الحموز، فن  - 

2
 .46المرجع نفسه ص  - 
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 ،و العمالق للقوة،رمز ا لليل و األسد للشجاعة و النسر للصيدلنهار و القمر لالشمس رمز 

 1.للحزن و غيرها  كاءللغني و الب زللحزن و ضخامة الجسم رم والشعر المسدور

على  تظحاف ، بلات لم تندثر أثارها و لم تزولذه المرحلة بالذيلفت االنتباه أن ه ولكن ما

       تتطاول جذورهفالرمز و في عصرنا الحالي مازلت ، كيانها رغم تجاوز العصور لها 

اهتمامات  إحدىنا وصار من تحيث نجد قد تربح في ثرا علي حياتنا اليومية  طغىو ت

ه في الشعر دا تشهنلك ألنذو بالفعل قد حصل  ،جديد من إحياءه إلىمما دفعهم  ،رسيناالد

رت نظا ذالت فا اسدا في مختلف المجالمعاصر بكثرة كما أنه وثيق الصلة بواقعنا لنجده متج

بحثت عن مكان لالستراحة  إذا السير و لتنظيمالمرور مثال نجدها رموزا  إشارات إلى

شهارات و تجارة و صناعة كل اإل ،فهناك الئحات كرمزية لك على مكان المالئم التسويقي،

نكتشف أن الصورة وج ما و عليه تمن اإلبداع إلى ةز هادفوصورا ورم إالهي  ما اإلعالنات

             حداثتهلتا و سيلتان  بيده حتى بعد ظالبدائي مند القدم و  اإلنسانا تو الرمز الزم

 و عصرنته.

  المرحلة المقطعية : -ج

اللغة  إلىفي تعبيره من الرسم  اإلنسانحيث انتقل تركيز  ظ ،و فيها حصل تطور ملحو

 األولفهنا اعتبرها المعبر في تعبيره عن المقطع   ،وهنا بدأت الفقرة الفاصلة للمراحل لكل

أردنا كتابة كلمة تبدأ بمقطع "يد"  إذال على حقيقة مصوراتها فمثال : تد هبصور األلفاظمن 

       إنه يعبر عن دلك برسم صورة" ف يأكل،يجرأ،يدرس،يدفع كما في األفعال المضارعة "

 2يراد به الباء و الدال كحرفان. وإنماسه و يعتبرها مقاطعا هجائيا ال يراد به الكف نف

لم يغط  كل نقاط ضعفة أو نقص التي  اإلنساننستخلص من هده المرحلة ) المقطعية ( أن 

يطار هده المرحلة إوترجمة كل تعابيره فمثال ال نخرج عن  إيصال من يعانيه في التمكن

المستعملة أنداك ألن  ظاأللفالنوضح أن مقطع يد المعتمد عليه ال يمكن أن يكون بداية لكل 

 .بحرف الياء و الدال بل كل فعل له حروفه الخاصة أنوا فعليه " يقرأ" و يأكل هما ال يبد

 

 

 

                                                           
1
 46، المرجع نفسه ص في العربيةينظر عبد الفتاح الحموز، فن االمالء  - 
 .195ترتيبها بين النظرية و التطبيق مرجع سابق ص  أساليبراتب قاسم عاشور و آخرون فنون العربية و  -2
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 :  المرحلة الصوتية -ذ

فيها يعبر عن كل  اإلنسانا أخد إذو هي المرحلة التي تعد تمهيج الكتابة المتطورة أنداك 

الصور فمثال صورة كلب تدل على  حرف أو صوت من أصوات كل لفضة بصوره من

         الحرف الكاف وصوره الغزال تدل على الحرف الغين و الحمار على الحرف الحاء

ا نقل الصور التي يمكن أن ذو الشمس على الحرف الشين و البيت على الحرف الباء وهك

 .1تدل على الحروف الهجائية 

 :   المرحلة المجائية -ث

 إلى اإلنسانالتي تعلم الخط فاضطر  اإلنسانيةالحاجة  اشتدتالمرحلة خصوصا  في هده -

عالمات  إبداعحروفها وعمل على أو عن التعبير بالصور و أصوات الكلمة  االستغناء

تشكلها  يتشبيه المسامير العمودية و المائلة و األفقية اعتبرها حروفا و المجموعات الت

 .2 كلمات مثل : الكاتبة المسمارية

   د أقترب من خلق خط خاص به ممثل في عالمة كالمسماراإلنسان قأخيرا نجد أن حرف  -

هو حرف هجائي فهو حتما يشبه المسمار في شكله  الذيحرف األلف  إلىا نضرنا ذإ و

 .هور حروف الخط العربيظسي وهدا ما يجعلنا نتقبل المرحلة الهجائية كبداية حقيقية لدالهن

 : خصائصهأنواع الخط و . 

 :  أنواع الخط -

اهتمامهم  رسين أنداك به واجع لعناية الدالقد تعددت الخطوط العربية القديمة ودلك ر -

 نتجوا  أنواعا مختلفة تمثلت في :بوضعه على أحسن وجه فأ

 : الخط الكوفي -

 الكوفة التي نشأ إلىهو أقدم الخطوط العربية مشتق من الخط النبطي و سمي بالكوفي نسبة 

فيها ال في اهتماما كبيرا من طرف الفنانين لزخرفته وممن اشتهر بتجويده من المحدثين " 

 . " من العراق  هاشم البغدادي

 

 
                                                           

1
 47ينظر عبد الفتاح الحموز، فن اإلمالء في العربية، المرجع السابق ص - 

2
 .47المرجع نفسه ص  - 
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 لث :اخط الث -2

الخط العربي حتى أطلق عليه  هلكثير من الخطوط العربية حتى أطلق علي الخط األساسهو 

بن مقلة" مبتكرة اا أجاده و بعد "إذ الإى النقاد أن الخطاط ال يعد خطاط رالخط العربي وي

 البغدادي.هاشم  الشجري،ابن  ،البوابابن  أعالمه:ومبدعة من 

 :(التعليق ) الفارس  -3

 اإليراني الفنان  إلىابتداعه  ىالفرس من انجاز فنانين غير العرب يعز إلىينسب هدا الفن 

سلطان على المهدي و مير عماد الحسفي ومن ميزاته  أعالمه" ومن  التبريريير علي ن" م

 .أنه خط ال يقبل التشكيل و التركيب 

 :  الخط الديواني -4

) شهال  و هو مزيج من خطي النسخ و الثلث يقال أن مجوده  األتراكالفنانين   إبداعهز من 

    استدارة حروفهاحمد عزت يمتاز هدا الخط بليونته و ، عثمان الحافظباشا( و من أعالمه 

 .و أنه ال يحتمل التشكيل 

   رب ـقة أن الخط العربي قد تفنن فيه العبالخطوط السا أنواعكر من ذ * نستنتج من خالل ما

أو عبر اشتقاقها من  ،ط فيما بينها وما نتيجة خلط الخطإو غير العرب كما أن بعضهما وجد 

لك فكل نوع مبدعه الخاص ومميزاته و لكنها اال يقبل ذبعضها و هناك منها ما يقبل التشكيل وم

 1 .تتفاوت عن غيرها بدرجات متقاربة

 : ) التوقيع( اإلجازة -5

ألن  باإلجازةكتب به "يوسف الشجري" سمي  هو خط مزيج من الثلث و النسخ و أول من -

تفوقين من الطلبة كانت تكتب به و بالتوقيع ألن الخلفاء الراشدين كانوا يوقعون مشهادات ال

2.به فهو يشبه خط الثلث في زخرفته 
 

                                                                                                   : راءـخط الطغ -

 ن الخط العربي مادة لها وكان للسالطين وكذلك في هو أرقى الفنون الجمالية المتخذة م

 ة و الشهادات حيث نصعب قراءاته ومن أعالمه :ملالكتابة على النقود و في كتابة البس

                                                           
1
 1،1420أصول التدريس العربية بين النظرية و التطبيق ) المرحلة األساسية العليا(، دار الفكر ، عمان ، األردن ط-عبد الفتاح حن البجة- 

 .214ص  -م1999ه.
2
 .215المرجع السابق ص  - 
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 مصطفى الراقم إسماعيل حقي .

 :  خط حروف التاج -7

" سمي بدلك ألنه من فكرة صاحب التاج ظالخطاط المصري "محمد محفو إبداعهو من  -

 مصر.ملك 

 : خط الرقعة -8

 وهو مشتق من خطي الثلث و النسخ يمتاز األتراكهو أسهل الخطوط ابتدعه الخطاطون  -

د تصر كثيرا في كتابة العادية وقخو قصر حروفه و سهولته واختصاره هدا ي بالوضوح،

  ".الخط النسخ " خط القراءة وخط الرقعة خط الكتابة »فيه قيل 

فهي  استعمالهاومن هنا يمكننا القول بأن الخطوط العربية تنوعت حسب تنوع المجاالت  -

 أخرىميادين  إلىلم تبقى محصورة في المجال الكتابة على الورق فقط بل توسع استخدامها 

 اتخذصارت الخطوط مادة تعتمد عليها في الزخرفة و في التوقيع وحتى النقود وهناك من ف

 .جماليا منها مسارا فنيا

 :خط النسخ ( 9

يقال أول من استخدمه  هو " علي بن أبي طالب ي هو خط عربي أصل انحدر من خط النبط

منتصف  ذالكريم و لقد اعتمد خطا رئيسيا من القرآنف حفي نسخ مصا الستخدامه" سمي 

تشكيل و بامتداد حروفه و من ل هيمتاز بقبول، القرن السادس هجري بدال من الخط الكوفي 

 1.لك هاشم محمد البغدادي ذ" ابن مقلة و أخوه " عبد هللا " و ك نذكرأعالمه 

         وط ـة بين بعض الخطـنجد أن هناك صلة و ثيق،و نتيجة لما قيل في أنواع الخط  -

هو فرعي عنه و يمكننا أن  هر لنا منها ما هو قاعدي أساسي و منها ماظمها حيث  يظأو مع

 يلي :  نمثل لدلك كما

 .و خط الديواني  اإلجازةخطي ) الثلث + النسخ( انحدر منهما خط الرقعة خط  -
 

 انحدر منه الخط الكوفي و خط النسخ . –الخط النبكي  -

سارت على  الذيأن " الخط النبكي " هو الخط الرئيسي  نكتشفو من خالل هده العالقة 

 باتي الخطوط و قد استمدت قواعد ها منه . أثره

                                                           
1
 .216ق ') مرجع السابق( ص أصول التدريس العربية بين النظرية و التطبي -عبد الفتاح حسن البجة- 
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                                                                                 :  *  خصائصه

   للخط العربي و حروفه خصائص عدة تميزه عن غير من الخطوط لدا ينبغي على متعلمة

 هذق الفعلي للكتابة و المران عليها و هـــبل التطبيـــو معلمة اإلطالع عليها و معرفتها ق

 : 1مثل فيما يليالخصائص تت

ي ـــور الحروف العربية متعددة  حسب االتصال و االنفصال أو حسب ورودها فـــص  -(1

 ( oهـ ، ه ، ( و )ــع كلمة أو وسطها أو أخرها مثل : )ع،بداية ال

الحروف العربية تشابهها يجعل الطفل يخلط بينها و يجد صعوبة في تميز فيها  تتشابه –( 2

 ،ث،ن()ج،ح،خ( )د،ذ()س،ش(.)ب،تمثل: 

 بالنقط و دلك من أجل تدليل صعوبة التشابه  إالأن نصرف الحروف العربية ال تقرأ  –( 3

لها إهماها أو نو ربما نسيا التلميذلدى  اإلرباكه النقط تسبب بعض ذأن ه إال ،اللبس إزالةو 

ون األطفال الحرف في الجوامع ظلك كان القدماء يحفذب بو بس ،قد يغير من حقيقة الحرف

عدد نقاطها و موضعها مثال : ألف الشيء عليها  كرذس مع رالمدا ارتيادهمو الكتاتيب قبل 

 ...(تها التاء نقطتين من فوقها .....الباء نقطة من تح

و حال مرضيا لمشكلة البس في تميز  ايجابية إنهافي طريقة القدماء هده  ةالمالحظ* 

 ظفعال في تهيئة الطفل سواء من حيث النطق أو حف رلك لها دوذ الحروف و زيادة عن

الحروف أو معرفة صورها و حتى كيفية كتابتها مع العلم أن كل هده النشاطات تمارس في 

م الجوانب ظا الطفل المدرسة يجد نفسه ملما بمعذو عليه ما أن يدخل ه الكتاتيبالجوامع و 

النقط  أن خاصية ظومن جهة أخرى نالح ،مقبولةو كفاءة ذو نجده  ،نهاجمالتي سطرها ال

الخط العربي ففي الخط األجنبي كل الحروف غير منقوطة ما عدا  إاله ال يتميز بها ذه

  2.حرف ) أ ( 

ومنه نستنتج أن الحروف العربية  قد خدمها العلماء العرب المسلمين خدمة جليلة بحيث ال  -

ة اءم يكتشفوا بقرالفعلماء القراءات األجالء  ،يريخلل و ال يطرأ عليها تغ إليهايتطرق 

 القرآن الكريم الذي هو بلسان عربي بمجرد النظر إلى صورة الحروف التي هي عربية

 

                                                           
1
 .209راتب قاسم و آخر، فنون اللغة العربية و أساليب تدريسها مرجع سابق ص  - 

2
 .210المرجع السابق ص - 
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 .اللحن و الخطأ في النطق بحروفها  اللسان من ظتها قواعد تحفاراءثنما و ضعوا اإأيضا و

جائية العربية أسرار عجيبة  و قوة  روحية هوأن هللا سبحانه و تعالى أودع في الحروف ال -

 آياتفي القران الكريم تكون الرقية الشرعية  و سوره عبارة عن  اإلنسانيةتؤثر في النفس 

  .أساسها هده الحروف هنا يمكن السر

فسبحان هللا جعل داء دواء و أقوى شفاء و قراءة مصحفة العزيز فيا ثرى مادا سيقال بعد 

 .ودعها خالق في لغة القران و حروفها البسيطة هده الخاصية التي أ

 : أهدافهأهمية الخط أو   *

 : أهمية الخط -

عرفه أجدادنا  ا ماذوه أصله،خط أهمية كبيرة في حياء كل فرد مهما كان جنسه أو لل* 

وجل على مكانه الخط و قدروه حيث كرمة في  العرب فال حكم بعد حكم الخالق سبحانه عز

كره في سورة " العلق " ذ وكذلك" و  1طرون سي قوله تعالى " و القلم وما كتابة العزيز في

 .ور" طفي سورة " ال إليهو أشار 

 تراثنانا ل ظ" ألنه قد حف2حق قال فيه العرب " القلم أحد اللسانين  ةسامي ةمنزل  ظفالح -

تات و صار حضارتنا قبل كل شيء لدا نشهده واضحا في لوحات و ال ف اإلسالميالعربي 

اهر الفنون الجميلة ظهرا من مظتزين المساجد و المتاحف والمعارض فضال عن اعتباره م

  .الراقية التي تريب الدوق و ترهق الحس

هما في  اإلنسانأما في المجال التعليم التربوي فتتجلى أهمية في أنه األداة التي يعبر بها  -

الطرف األخر ومن  إلىبنقلها  لكذنفسه من أحاسيس و مشاعر و فنون و تجارب ساعيا ب

  3أثر و اللسان أكثر هدرا " ابقيهده الناحية قد قيل في الخط و أثره الكثير كقول " القلم 

خا رغم سشفاهه ينسى مع األيام أمما يقيد بالخط أي الكتابة فيبقى را ظومعناه : أن كل ما يلف

 في الشاهد  طلقو القلم م ،و قيل أيضا : اللسان مقصور على القريب الحاضر ر،توالي العصو

  ، و عليه نرى أن " الخط حقا هو  4للغابر الكائن  مثله للقلم الراهن " وهو ،و الغائب
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ي يجدب بالقارئ و يحببه في المطالعة  ذجهة أخرى مرتبط بالقراءة فهو ال * و الخط من

 نكتوب و االرتواء بما فيها مموق جمال اللغة الذلت انتباهها يلفت  ير مثقفا بدرجة ما كمصلي

طب الصامت بين العقول عقل الكاتب عقل افهو يعد طريق التخ ظحر الخيال و جمال اللفس

 .القارئ 

      كان مستنكرها وإذارفع الخسيس و قربه من النفوس  واضحاا كان جميال وإذو الخط  -

       المعنى الرفيع و بعده من القلوب فقد قال : " ابن المقفع " : الخط لألمير جمال عو ض

         : " الخط لسان اليد  لشيبانيابن محمد  إبراهيمو قال  1و للغني كمال و للفقير مال "

         خوان عند الفرقةو سالح المعرفة وانس اإل و بهجة الضمير و سفير العقول ووحي الفكر

 .2ثتهم على بعد المسافة و مشروع السرو ديوان األمور " دو محا

   ذتقيم عادل للتلمي إلىمية ألنه يوجه المعلم يللخط دورا كبيرا في نجاح العملية التعل إذن* 

و قاعدة التواصل بين  ،فهو أساس تعلم ،و تقديره مدى عجزه أو براعته في المهارة الكتابية

و في انجاز أ ،الدرس إلقاءفي بعض المواقف سواء أثناء ، الطرفين المعلم و المتعلم

يء ات الخط الردذ اإلجابةالفروض و االختبارات و حتى المسابقات فغالبا ما ترفض ورقة 

غير المقروء من التصحيح و بالتالي ال وجود للعالمة و الحصول على عالمة أدنى مما 

كر في ذفي المادة و حتى أعادة السنة مع العلم  هدا كله ي التلميذرسوب  إلىيؤدي أحيانا 

ا ال يخدمه ذكان تقدير عالمته سلبيا فه فإذا المهنيجل المدرس للمتعلم و يتبعه في مساره س

  .و ال ينفع به غيره لمهو في األخير ال ينتفع بع،لالنخراط في مجال العمل 

ن خطهم ـبتحسي لالعتنـاءوعيتهم و تنبيههم تل علينا ــا ماال نرضاه ألبنائنا اليوم بذو ه -

فيجب مراعاة ،مستقبال في العمل و التعلم معا  اآلن ونقطة بداية تضمن بها نجاحك  خطفال،

 .لك قبل فوات األوان ذ
 

    صفات خلقية  ذ" التربويون أن تعلم الخط يغرس في التالمي ظ* و من ناحية أخرى الح

 يكتبونه و بين  بين ما المقارنةمن خالل  المالحظةو دقة  االنتباهو تربوية هامة فهو يعلمهم 

 األصل الذي يقلدونه كما يعودهم الصبر و المثابرة و السيطرة على حركات اليد و التحكم
 

                                                           
1
 134ماهر شعبان عبد الباري، المهارات الكتابية من النشأة الى التدريس ص  - 

2
 .134المرجع نفسه ص - 



األهداف -النشأة  –مفهوم  الخط:                                                        الفصل األول  

16 

 

 

  1في الكتابة بجانب تعليمهم النظام و النظافة ".

لتي ال يستغنى عنها مر من األمور اأق سو عليه فالقدرة على الكتابة الواضحة بخط متنا -

 الحياة.من ركائز  منا ألنهفرد  لك

 :أهدافه* 

 هما : أساسيانغرضان   لتلميذتنالتعليم الخط 

: و يمثل في تنمية عادات عضلية من شأنها أن تساعد على السرعة في عملية  جسمي –( 1

 .ابة و تجويد الخط ـالكت

          التالميذعلى تدوين أفكارهم بطريقة منضمة مع  التالميذ: و هو قدرة  نفسي –( 2

 في : تتمثلو 

      لة بين الخط و القراءة فالخط فرع مهم من فروع اللغة و له قواعد تحكمهصوثيق الت* 

 .يسهل القراءة و يوضح المعنى  إتباعهاو 

بتعويد  كلذو  االتزانو لألصابع على الدقة و  المالحظة* في تعليم الخط التعليم للعين على 

 .بط أعصاب يديه أثناء الكتابة و تحريكها بسهولة وخفة و عفوية ض ذالتلمي

         ج الخط من القران الكريم و السنة النبوية الشريفة و الشعر ذا أحسن اختيار نماإذ* 

و القيم األخالقية و بعض  المثلفي تعليمهم بعض  التالميذ دتفي فإنهاراث العربي تو ال

  .المتين  و نثري بمفرداتها قاموسهم اللغوي أسلوبهاا الراقية و هنواحي الحياء بمعاني

ن العادات السيئة أضناء الكاتبة : ـفيبتعدون ع بالنظافة اإلحساسعلى  التلميذ* تدريب 

  .بالحبر الدفاتركوضح القلم في الفم و تلويث األصابع أو المالبس أو 

ق و انسجام ستمنية الدوق الفني عند المتعلمين و تقديرهم للجمال بها في الخط من تنا* 

  2.يرضي النزعة الفنية عندهم

فهو  ،كر نستنتج أن الخط عامل أساس في صقل الواهب الطفل و قدراتهذفمن خالل ما :  -

 إضافةديه ينمي بعض حواسه سواء تعلق األمر برؤية و تميزه لألشياء أو بتوازن حركات ي

     إلى أنه يعمل على توعية التلميذ دينيا و ثقافيا  و اجتماعيا كما يبحث فيه حسب النظافة 
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  .ليةافيه النزعة الجم ظيوق هندامه المدرسية و حتى  أدواتهلية اتجاه وو المسؤ

كان غرض  فإذا اإلمالءو يرى بعض الخبراء في هدا المجال أن الخط متمم لعملية  -

 إليها    جملها و يحسنها و يشوق يتدريب الطالب على الكتابة الصحيحة فان الخط  اإلمالء

 طوطها التي تتركب منها خاسبها و استقامة نبوضح الحروف و ت إتقانهاو ينسقها و يسهل 

وعاء تصب فيه جميع المواد " فهو  اإلطالقكما وجدوا أنه من أهم المواد الدراسية على 

داخل المدرسة وخارجها  ،رى و يستخدم في مختلف المناشط التعليميةالدراسية األخ

في حل  بانتظامقراءة و النحو األدب كما أنهم يستخدمونه الفي دروس  إليه يلجئون فالتالميذ 

 .1"التمارين الحسابية و الكيمائية و الرياضية في حل الواجبات المنزلية 

  .القدرات الفنية و العقلية للناشئ ومنه يكون درس الخط قد ربي كثيرا من -

عون االستدالل بخط المرء على مالمح يفيستط –علماء النفس  –* أما العلماء الشخصية 

كما يقرر خبراء الخطوط أن لكل خط صادر عن صاحبه له ،شخصيته و مالها من قسمات 

 2.هر في خطوط غيره من األفراد ظت مميزات فريدة ال

الخط قد شاعت في مختلف المجاالت حياة الفرد العلمية و حتى  و أخيرا نجد أن أهمية -

العلمية المعروف عن الخط قديما أنه كان عبارة عن خبرة أو عالمة أو ميزة يختص بها 

ن صار اليوم و سيلة تقدير و قياس به توزن الموهبة و المهارة و تعرف من يفي ح اإلنسان

 .ها و علمها قو خبايا خل أسرارهاخالله الشخصية و تكسف 

مادة الخط بتوجه جديد  دسيقو الذييمكننا القول بأنه مع التطور العلم مستقبال و هكذا* 

 .للمعلم و المتعلم معا  تسيرهللرقي به  و

كما ال ننسى وجود أهداف  أخرى قد ركزت عليها المناهج الدراسة الخاصة بمستوى **  

 يلي : التعليم االبتدائي و التي سنذكر ما

  .العالقة بين شكل الحرف و صوته التلميذ إدراك  -

  .الحرف و كيفية اتصاله بغيره و بيان أجزائه  و ميله ممراعاة حج   -

 .ت في مسافات ثابتة وف داخل الكلمات و البعد بين الكلمامراعاة البعد بين الحر   -
 

                                                           
1
 .464ص  2009ه/1429 2دار المسيرة عمان أط –المفاهيم اللغوية عند األطفال  –زهران و آخرون  حامد عبد السالم - 

2
 .464المرجع نفسه ص - 



األهداف -النشأة  –مفهوم  الخط:                                                        الفصل األول  

18 

 

 

  و آخرها.وفي وسطها  تميز شكل الحرف الواحد في كتابته أول الكلمة  -

 .تثبت صورة الكلمات في أدهانهم  وظائفهاو اليد على  األذنتدرب العين و    -

بالقلم  اإلمساكعلى وضعية الجلوس الصحيحة أثناء الحصة وكيفية  التالميذتدريب  -

 .و احترام اتجاه الحروف  والتخطيط 

  .في أن يصبحوا كتابا مجيدين مستقبال التالميذرغبة  إشباع  -

 .خبرة يدوية  اكتسابت اليد و تقوية عضال  -

جماليات الخطوط العربية  التالميذ تذوقأوقات الفراغ بشكل ايجابي ودلك بعد  إشغال  -

 1.كتوبة في الصحف و المجالت مجها الذومالحقة نما

قد حاولنا حصر البعض منها فيما قيل ،تحصى  ال اأهداف مدارسنالتعلم مادة الخط في  إذن* 

              ل ــعلى النق ذالتالمي لك كثرة التدريب والمران طرفذو لبلوغها يتطلب ،سابقا

كما يتولد لدى المتعلم الرغبة في  ،و المحاكاة ألن هدا يغرس في النفس قيمة الصبر و األناة

ح اة النجذوق كل منهم لذة التدريبية و بالتالي يتصوالمناقشة و مع أصدقائه خالل الح النقد

 .عملهم مما يشجعهم للمداومة على هدا النشاط  ةتأديفي 

 ه ـفي داعـاإلبمواهب المتعلمين في الكتابة الخط الجميل المميز و تشجيعهم على  إبراز *

المتعلمين بعض القيم الشخصية مثل الثقة بالنفس و عدم الخوف أو القلق من  إكساب  *

 .الكتابة 

 .صحة الحكم على المكتوب  و المالحظةعلى دقة  التالميذتدريب  * 

  .ال ينفصل عن الدرس اللغوي في أي حال ، ولغويالوعي بأن الخط اتصال و تواصل  * 

 .* الوعي بقيمة االنتباه في ممارسة الخط بدقة و تدقيق 

  .على الحركة حيث تكتمل الحروف في خطه و ال تتناقص التلميذ ديب درتأن ت  *

من  اأن توضع النقط في مواضعها فال تتحرف أو تتناثر و تنسق به الحروف في مواقعه  *

  .تنسق به الكلمات في أوضاع بعضها و في أوضاعها من السطر،و الكلمة 

و الترتيب في العمل الكتابي وتدريبهم على  اإلتقانفي تنمية عادات  التالميذمساعدة   *

 .دراك فيه تربية حس اإل
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القدرة على الرسم الحروف والكلمات حسب قواعد الخط المقررة من حيث الميل   *

 1القصر.رة و الطول و ااالستد

ة ظهو تربية لكثير من مواهبه العقلية و التي تشمل دقة المالح للتلميذأن التعليم الخط  ظو عليه نالح* 

األهداف عبارة عن ملكات ذات  هذه لفكالمحاكاة،وق و التعرف على تقنية ذوالقدرة على الحكم وحسن ال

 نتيجة ايجابية في ميدان تعلمه. لىأثر قوي في ترقية مستوى فكر التلميذ و الوصول به إ
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 :خـــــالصة  

جمال إحصاء أنواعه و إمراحل تطوره و  عكر نشأته وتتبذبعد تطرقنا لمفهوم الخط و  -

مية ييمكننا القول بأنه نشاط ضروري في نجاح التعل أهدافهورصد أهميته و أهم  ،خصائصه

ومنهاجه دون مبالغة في  هه متقيد بدليلسا يجب أن ينسب لمعلم كفء فطن في طريقة تدريذل

ه مدى أهمية الخط في حياتهم مند بداية تدرسيهم و العمل على يأن يبين لمتعلم لك كما عليهذ

من كل حصة ، ليحسسهم بشيء من المسؤولية تجاه و األخرى  ألفلينيةكيرهم جهدا بين ذت

  .هاظجادة لغتهم و حفإي يعد رمز انتمائهم و سر ذا الخط الذهرعاية 

على التاريخ على خطنا قبل الشروع في تعليمه وتعلمه  اإلطالعفعلى المعلم و المتعلم معا  -

لمية و معرفية هائلة في الحضارة ألنه سيجد بأن الخط أسطورة العرب قد واكب نهضة ع

الخط هو الكتابة بدافع حب التصوير و الحروف وفق  ذالتالمي إجادةفسر  اإلسالميةالعربية 

ه ا هه المعلم بتوجيظلم يوق إذاملل وهدا الحب ال ينبعث فيهم  بال إتباعهاالقواعد المقترحة و 

 االنطالقيةالتمهيد أو الوضعية كان  فإذا،و الفعال خالل تناولهم الدرس الخطي  ،المستمر

ال أن إعليه  فما هو هو قلب التلميذالمحرك  إلىس درللحصة ناجحة و ناشطة و صل الم

لى وهده المرحلة أي السنة أ التلميذخبايا هدا النشاط الحيوي اليدوي ألن  الكتشافيشوقه 

حكم فيه و ال في ابتدائي يحتاج معاملة خاصة فهو مازال في مرحلة الطفولة ال يستطيع الت

 تصرفاته 

لم يحجب المادة المقدمة له ليتعلمها فانه لن يتقبلها ولن  إذا التلميذو لكن المهم هنا أن  -

حوله  يدور لدا على المعلم أن يكون مطلعا على ما إتقانهاعلى  تدريبيهمطال  ةيكتسبها مهم

 .و الوسائل المساعدة له دون أن ننسى مراعاة الجانب النفسي فيهم  هتالميذمن 

هي الطريقة الصحيحة التي تساعد المعلم في التوجيه  ما التالي:ومنه نطرح السؤال  

 واحد ؟في أن  سليم واضحمهارة الكتابة لخط  إلكسابهمالمتعلمين 
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 تمهيد:
عرفنا أن ألكتا ةاهأ االألهاأة ا رىأأطاالأن إ كناا أاكالألتاطا ة  أعنااصألكااا ن  أة اإه ألكطاانهأ

ألألهكلأة ألكةرالهألالةاصلئأه،أهعةلأهألكتا ةهأةصهر  أااا جأكةجةهعهأة ألكة  رلت،أ

ةرطا ألك  اه أهلألاات األك نصطاأهأهفلأةقاصةا  أة ا رىألك ا ألكاالأأن لااأفأ ا ،ألكةاالةاه أ

أاصرأجأ أاالأأ له أاكلأرط ألكاره أهفاأ هرا  ألك اأاه.

هعلأاا ،أأنة االأن أأتااه ألكةالاا ألكةتلاا أةاالااأة  أةااو ف،أةهأ ةاارى،أهتإاا  ىأعلةأااهأهعةلأااهأ

أطاهل  ألكة نلأهنصرلا  ألكإترأهأهلكةصنأه.اةتن أة أل اأ رألك رأقهألكط لهأهلكةن طةهأكة

هلك رأقهألكن جاهأكاثةأتأة  رىألك  أكاص ألكةاالةاأ ،أاراتالأعلالأعاصىأجهلنا أ  ةاهأأجا أ

ل أأأ اااة  ألكةالااا أةااااأ ألالعاةااا ر،أه اااهأأااااارأ  اااهأصرطااا ،أفأااا أاااار أةااا  لألألةاااهرأ

 لكارهرأهألكالأأج أن أأ لعأعلأ  ألكةال أنةاأارهع أفلأاصرأسألك  ؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



طرق اكتساب مهارة الكتابة الخط                                                        الفصل الثاني  

 

23 

 

 أسباب ضعف الخط عند التالميذ: (1

ا أنا  ألك  أت أرهأة ألألنا هألكاالأةأه،أاا لل أةاهن تأااهاأةأن أهةأ أنج ا ،أطاهل أ

االاألألةرأة كةال ألكةيأطأصرط ،أنهأة كةاال ألكةيأطأةةاأج صلأالطاأا ة ،أنهأةتاأة ك أ لهأ

أةاإاأاأا هأ ةلألكنا  ،أهكااأنةرلأ ةهألألطة  أة أألل:أ

 1سباب تتعلق بالتلميذ: وتتمثل في:أ  .1.1

 .عص أاصرلكألكالةأةأأل ةأهألك  أفلأاأ ا ألكأهةأه 

   عص أهجهصألكصهلفعألكت فأهأهلكةن طةهأكاال ألك 

   عص أةارفهألكالةأةأة كا صلتألكطلأةهأكلتا ةه،أهةة رطهأنثن  أصرسألك 

 اا أةاضألكافةأةأفلألكقصرىأعللألكقرل ىأهلكتا ةهأن ف 

فإةلأالاظن أ ةهألكةاهن ت،أطانجص  أةلتأااأثأرأ إأا أعلالألكالةأاة،أأةتا أةا كجاهأةكاكأأأأأأ

ة كااااجأعأةاا أ اار ألكا ئلااهأهلكةالاا أةااا ،أةااعأاقااصأ أةاااضألكةت فاارتأكل إااا،أة أااهألطاااث رىأ

لكصلفاأهأفأا ،أتةا أأااا جأاكالألكةلأاصأةا ألكاهجأا أالاااهل أةاا تل ،أهلكةا ةااهأةأهك ،أهاأق ظأ

إلاق  أ ةهألكة  رى،أف هأة أأللاأ  أرلأهغ كة أة أأته ألكاال أة أئ أفالأةثااأ اةهألكةطاةرىأ

ألكةراله.

 عة رىلكةاهناا تألك لقأااههكتاا أ ناا كأةاهناا تأن اار أن اا أةاا أطاا ةق  أأةتنناا أال أ اا  أفاالأ
أ2كةاضألكافةأة،أهااةاألالا رلة تألكا كأه.

 تأةاأنه.لا رلة تألكاة ألكا ةلأهلكارتلأكل إا،أف ك  أأا ل أارت  

 لااا رلة تألالصرلكألكة ااري،أفالاالألك إاااأن أأةأاالأة اارأ أةااأ أنااات األكاااره أ

 هلالاج   تأ)لكأةأ أهلكأط ر(

 لااا رلة تألكاااةلترىألكة ااارأه:أهةانااا هأ اااهةهأااااةترأناااات األكااااره أهلكتلةااا تأ

 ة رأ .
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 ، ف ن كأةاضألأل إ اأة أأطا صةه أأص  ألكأطر أفالألكتا ةاه،أألطا صل ألكأصألكأطر

هة كا كلأف  أأ الإه أفلأعةلأهألكااصرأسأةاعألأل إا األكاةأ أأطاا صةه أأاص  ألكأةنالأ

 ةعألكال أن أفئهألكأط رأأ أنلأله.

اة أ ااةهألالااا رلة تألك لقأااه،أااااصأطااةة أت فأاا أكاجاالألك إاااأعاا أاالاا ألك اا ،أأل أ ااةلأ

أ  أةةجةهعاهأةا ألكارتا تأكااة ألأل ا ةعأعلالأهاااأهأةطاكألكقلا ،ألكنا  أنط ط ألكق

ة إلااا فهأاكاالأاصرلكأاااتاألكااار أه ااهرا أكةارفااهأتأإأااهأرطااة ،أةااعأةرلعاا ىأن ةأااهأ

لكةلترىألكة رأه،أهلكالأةهلط ا  أأطارجعألكالةأةأ هرألكاره ،أهااتأل  أفالأتلةا تأ

 اللأ أعلأا أهطال ،أناصأأصه أنطأ  أفااألكأصألكأةنلأفالأاجهأاصألك ا ،أفااتألكرطاها

فال  أعللألكأصألكأطر ،أهنه لأة طا صلة  أفلأةاضأنا صأث ألكاارأإهأتصعهاا أكلتااأ

أة  ،أهلكا  صىأةأاصأن  ةا  أهغأره.

 1أسباب تتعلق بالمعلم: وأهمها:  .1.1

 نقصأتإ  ا ألك  أه،أةة أأارا أكلارجأنهألكا ر أة ألكا ه 

 لكافةأةأعص أل اة  ألكةال أةةأهاأها ج تأهصهلفع 

  نهأأ          عص أاصرلت أأل ةأهألك  ،أةة أأوصيأاكلأااهأاألكا هأعللأا اهأاةاف

 لكا اأحأ

   عص أنصرا أعللأ لاألكةهلن ألكهظأإأهألكةثأرىأهلكفلةهأكاناأ أا هألك 

 الأأرلعلألكانهأعأفلأانظأ أا هألك  ،أةة أأصفعأة كافةأةأاكلألكةلا 

ة أ افاأةا أطاةا،أنجاصأن ألكةالا أغأارألكةةتا أفنأا أنهأارةهأا ،أالأأةتا أن أأاوة أكااصرأسأ

لأل إ اأهاعصلص  أاااأاعاصلص،أف اهأفالأ اةهألكا كاهأغأارأتا  أطاهل أفالأ رأقاهأنهأنطاله أ

اصرأطاا أةاا ألكن اأااهألكةن جأااهأنهأةاا أ اافاأةرلع ااا أكةطاااه أافةةااا أهفرهناا ا  ألكإرصأااه،أ

لكةرالااهألالةاصلئأااه(أأا ااإه أةتثاارىألكارتااهأهطاارعهألكةلاااأهاااااتأفافةأااةأ ااةهألكةراله)

لالناة ه،أكةلأأاا جه أةالة أن صرلأعللألكاات أفأ  أهفلأا رف ا  أهفلألكا هأع ةه،أاار أ
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ن أأته أةا لا أعللأاصهصأ فاأ ا أتةال أكلاص اأفالأاااأةاا تاأةاالةأا أصل ااألك ا أ

أه  رج أاة ألإل  رألكةصرطل.

 1تتعلق بطريقة التدريس: وهي:أسباب  .1.1

   عص ألالطاا نهأة كهطألهألكةن طةهأهلكةاأنهأعللأاال ألك 

   الأااأحأكلةاالةأ أفر  أكةة رطهأة  رىألك  ألكةرلصألكاصر أعلأ 

 الأااقاألكإ علأهأهجة ألناة هألكافةأة 

 الأا ا أةصهلفعأها ج تأهةأهاألكافةأةألك  أهأهلكتا ةأه 

أسألكةثللأكاالأ أة صىألك  ،أ لألكالأاإطحألكةجا اأنةا  ألكةالا أكأ اا رأهعلأ ،أف رأقهألكاصر

لكهطااألهألكةن طااةهأكنجاا ةأعةلأااهألكاااال ،أهالةاالأا جاا تأهةأااهاألكافةأااةأفاالأل اأاا رألكنةاا ةجأ

لك  أااه،أتةاا أانااهفأك اا أفاارصأهطااةاأاالاا أ ااةهألكة اا رى،أةاااصأكإااتألناةاا    أأل ةأا اا أعةاارأ

أ،أةاأك أجة ك أهاةصلع .ةأق  أعةلأ ،أف ك  أكأسأة صىأج فهلةصلص  أةأطسألك  أنظرأ أث أا 

 2أسباب تتعلق بالمقرر الدراسي: وأهمها:  .1.1

 ترلط تألك  أرةة أالأان ط أا ج تأتاألكافةأة 

 لكةقررألكصرلطلأأ اعأكةلاأهألكةال أكلا اأحأصه أةق أأسأةهاهعأه 

 الأأجاصألكةالا أةاطاا أ  أ  ألكةقررألكصرلطلأكل هألكارةأهأهتث فاهأعلالألك ا ،أةاأا أ

 كةا كجهأ ةهألكة صى،أالنا  ك أةصرهسألكقرل ىأهلإلةف أهلكةاإهظ تأهغأر  

فصرسألك  أالأأقاأن ةأهأع أاهلةا أة ألكصرهسألكةهجهصىأفلألكةقررألكصرلطلأكةا صىألكل اهأ

لكارةأه،أكةلأاهفأرأهطا ئاأاالأةأاهأ   اهأاتاه أفالأةانا هاألكافةأاةألك ا  ر،أةاعأاع ا ئ  أ

لطااة األكلة ،أعاهضأأنتألكت فلأكاال ألك  أةااأأ أا هأةطاقلهأك ةهألكة صىأفلأجصهالكه

ألكا ر أةن  أةاجهأن ألكالةأةأأة رسأ ةلألكنا  أفلأتاأعةاأتا ةلأأقه أة .

فأا  اه أعن ،أغ فلأ أع أن ألكالةأةأفلأالكألألعة األكةهج هأالأأرلعلألألطسألكإنأاهأفالأ

أكاجهأصأفأة أأتا ،أةاأأا ل ألك ص ألكرئأطلأة أ ةلألكاةاأالأغأر.ألكتا ةهأهالأا ة ألكصنهأهل
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ه ةلأة أاه لتأاكأ أااص ألكةصلرسألألةرأتأهأةقهك  :أ"غ كة ألكتاا  ألكةجأاصأ أةا ألكافةأاةأ

أ1  أنط خأةةا له أكت ألكاقهاألكإنأهألكةةصعهأفلألكااةأرأغ كة أة أاإااأفلألطا صل ألكقل "

ن ألكالةأااةأاةلأرتاالأعلاالأجةاا اأ  اا ،أفإناا أكاا أأتااه أناا صرلأعلاالأهلكةاناالأةاا أ ااةلألكقااها:أ

لكارتألأعللألكةا نلأهلكاا ةأرأنهألكاتس،أهة كا كلأ هأالأأطا أعألكاهفأاأةاأ أة ا رىأاجهأاصأ

لك  أهة  رىأاط ألكااةأرأفلأنإسألكهنات،أةااأأإاااحأةطا رهأةإااصل ة أكأ ااأاكالألأل ار أ

أفلأةرلااأةاقصةهأة أصرلطا .

 2اب تتعلق بالنشاط المدرسي: وتتمثل في:أسب  .1.1

 عص أل اة  ألكنا  ألكةصرطلأةهاعأةا رضأ   هأة ك  ه أفلألكةصلرس 

 نلااهألكةا   ااأ أفاالأ ااةلألكةجاا اأهعااص ألالعاةاا صأعلااأ  أفاالأاهجأاا ألك اا ألكارةاالأصل اااأ

 ةج التألكنا  ألكةصرطلأهفا كأ ا 

ه نا ألكلإظاهأااةارأعا أأةاأ ألكافةأاةعص ألكةة الىأة الاارلكأفالألكةطا ةق ت،أه لااألكةن فطاهأ

نإطاا  أفتلةااهأنااا  أصالكااهأعلاالألكارتااهأهلالنإااا اأهلكاأهأااه،أهلكةاااره أن أالةأااةألكةرالااهأ

لالةاصلئأهأنن أا ه أة كلا ،أة صل أفلأط ألك إهكه،أه ةلأأاصأج نةا أاأج ةأا أفأا ،أفاإةلأناطا أ

االأةالأفالألكناا  ألكةصرطالأتاأة ألكةالا أهلكةصأرلطاا فاأ اةهألكإارصأهصةج ا أةأطاله أ

أكااقاألكاال أهةط هكه.

فإةلأتا  ألكالةأاةأأةالاكألكقاصرىأعلالألكقأا  أة كناا  أهلكةه ةاهأإلثرلئا ،أههجاصألكةالا أكلاهجأا أ

هلإلراا صأكاطااأأرأ ااةلألكنااا  ،أهتاا  أعلاالأرلطاا  ألكةااصأرأةااعأةطاا عصأ أكةا ةاااهأةكااكأةاإاا  ،أ

أةأعأن رل ألكاةلأهألكاالأةأه.فااة أطأوهاأتاأ ةلألكةج هصأةناأجهأةراأهأكج

 

فا كةال أةتلا أةا كرجهفأاكالأةا أأانصأعلأا ألكةن ا جأةطاانصلأبالتقويم،  نة أفأة أأاالا -

أاكلأةق أأسأةهاهعأه،أةاأصلأع ألكةلاأهأفلألكات أعاأةطاه أ  أتاأالةأة.

 أسس تعليم الخط: (1
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افةةاا ،أة عاةا رهأ ن كأةجةهعهأة ألألطسألكالأأج أن أأرلعأ  ألكةال أعنصأاالأة ألك  أك

أ1لكةطوهاألألهاأع أاطأأرأ ةلألكنا  أهة أ ةهألألطسأنةترأة أألل:

 ةرلعاا ىألكةأئااهألكإألأ ئأااهألكةاأ ااهأة كافةأااةأةاا أاأاا أ رأقااهألكجلااهس،أنااهفألكةقاااص،أ

 لإلا  ى،ألكا هأه،أنهفألكهراأهغأر  .

 عاا ألألنااف أةاا ألكالةأااةأهةكااكأعاا أ رأاااأاةااا صهأل اأاا رألكقلاا ألكةن طاا ألكااةيأطااأتا أ

 لكج فهأنهألك انهأنهألألنف ألكالأالأاان ط أهاج أأصألكالةأة.

 .اهفأرأفارىأا أئهأةن طةه 

 .ل اأ رأنة ةجأ  أهأجأصى،أهلااهألكةانل 

 .  ن أأاة ألكةال أافةأةهأفلأااةأرأهاجهأصألك 

 نالأألال ألكةال أةلة أةاصصأأقصرأةا هأهلاصىأكلاصرأ أعللأنهفأةاأ أة ألك  اه أ

 جةأعألكا صألكةصرطأهأا لحأن أاته أةج الأكلاصرأ أعللألك  .أأل 

 . ن أأته ألكةال أنةهةج أأقاص أة ،أأل أف نصألكال أالأأا أ 

    ئصألكاره ألكارةأهأنةاألكاصرأ أعللأتا ةا  .ن أأار أافةأةهأ 

 ن أأطااأ ألكةال أةةاضألألج لىألكاالأةأهأنثن  أاصرأ ألكافةأاةأتج ا لألكا طاه أنهأ

 ج  لألكارضألكات ةلل.

 .ن أأارضأةاضألكنة ةجألكجأصىأة أ  ه ألكافةأة 

 .  ن أأ ا أةإن ةهأةا رضأكل  ه أصل األكةصرطهأه  رج 

 .ن أأجةعأفلأاصرأة أةأ ألكاصرأ ألكجة علأةعأعص أا ة األكاهجأ ألكإرصيأكتاأالةأة 

فااالأغ أاااهألكصناااهأنطاااا لصأةةااا أطاااةاأن ألكة ااا  ألكاااالأأقاااه أة ااا أةالااا ألكةرالاااهألالةاصلئأاااهأ

هلك اهةه،أااا جأ صه ألألع   أهلكاات أفلألكنإس،أتةا أاا لا أةنا ألكتثأارأةا ألك اةر،أ

ر ألطارىأ-هاط أ ةهألألطسأأج أن أأته ألكةال أةهأ ةرىأفلأتأإأهألكاا ةاأةاعألأل إا ا

أألن أااة أأطا أعأةط أرىأةثاأ ةهألألها فأةاتةه.أ-ه  ا أةطوهكأهأك أنهالص
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الةصأعللألكةال ألكةاإ نلأفلأعةل أن أأطأرأعللأ     أهأهكأ  أل اة ةا أأه ن كأنةهرأن ر 

أ1تلأأاقاأةةا  هأة أ ةلألكصرسألك  ل،أه ل:

 (أ10عللألكةال أن أأرأحأافةأةهأ   هأفلألكطنهألألهكل،أة أعن  ألكتا ةاهأةااصأتااأ)

 رأااأصن ئاأاقرأة ،أأل ألكتا ةهأعةاأةج صأ  ه ا أفالأةثااأ اةهألكطا أهةكاكأأتاه أعا أ

لكإ اااأةااأ أتاااأةرالااهأةاهاااأحأةااااركأةااأ ألكافةأااةأنهأاةااصل أرنيأنهأةفاظاا تأاااهاأ

     ،أنهأطولك  أع ألك اهة تألكالأاهلج   أهغأرأةكك.

 كأسأعللألكةال أن أأاصصأةة  كةهأافةأةهأةإنا جأت ةاأكة أتاةههأفلألكا ه،أةااأعلأا أ

 ن أأقةاأةن  أة أاطعأة أنصرلا  أهةهل ة  .

 عألكةالاا أنطااله ألكجلااهسأهلطاااصع  ألكافةأااةأهلاااصلأالااه أل  اارأكأ اااحأك اا أنالأأاةاا

 تا ة ا  ،أفةككأأاصأتطفأةن ،أه ةلأةن لأعن أفلألكاالأ أألن أا رأة كاةلأهألكاالأةأه.

ة أ ن أنفااظأن ألكةالا أ اهألكةااركألكرئأطالأكا اهألك ا ،أاأا أأاتإااأةتااأ ا أرىأنهأ

افةأااةه،أهنةاان  أهطاافةا  ألكةصنأااهأهلكنإطااأه،أهةكااكأأتةأاارىأةاا أاااأن  أل أاطاا   أفاالأرلاااه

ةار اا أعلاالأةطاا أرىأنااصرلا  ألكإترأااه،أهةااص ألطاااأا ة  أكاهجأ  ااا أةااعأةرلعاا ىأفرهناا ا  أ

ألكإرصأه.

هالأأ إاالأعلأناا ألناا أأجاا أعلاالألكالةأااةأن أأطاا عصأكا أئااهأنإطاا أكاةلأااهألكتا ةااهأهةكااكأ -

أ2ةأن  أة أألل:ة اة ع ألالرا صلتألكالأأقصة  أك أةالة ،أهة أ

  تلأ ،أار أن أاةاصألكاأن  أع أرنسألكقل أةطا فهأأن أأجلسأة عاصلاأصه ألان  أجطة

 ط 30طةأهأ25

 . ن أأاعألكرنهأنهألكصفارأعللألك  هكهأةنارف أة أنلأفأاكلألكج هألكأطر 

 .ن أأاعألكقل أةأ ألإلة   أهلكطة ةه،أهاطن صهأة كهط ل 

اكلألكةجةهعاهألكطا ةقهأف الأالأاقااأن ةأاهأنهأةنإااهأةن ا أأهكصأن أنطسأارةهأهأأةتنن أاا فا  

أ3هااةثاأ ةهألأل أرىأفأة أألل:
                                                           

 .137م، ص2004هـ/1425: 3ط-مركز يزيد-عبد الرحمن السفاسفة، طرائق تدريس اللغة العربية 1
 .41م، ص2002هـ/1423، 1بيروت، ط -دار الكتب العلمية -خالد محمد المصري الخطاط، مرجع الطالب في الخط العربي 2
 .205-204م، ص2003هـ/1423: 2نايف سليمان وآخرون، أساليب تعليم األطفال القراءة والكتابة، دار صفاء، عمان، ط 3
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 ا ااهأتا ةااهأعاا أ رأاااأأنةاااأتاااأأااصألأل إاا اأن اا ةعلكاااصرأ ألكةطاااةرأكاااافتأ

 ةة رطهأارت تأةطأ هأنهألكلا أةةاضألألصهلتأتاراأ ألكةتاة تأهغأر  .

 ناااهلضألكرةاا األك ااأإأه،أهةكااكأنةاااأانهأااعأنطاا كأ ألكتا ةااهأةااثف،أةاا كةاجه أنهأفاالأ

 لكتا ةهألكإالأهأعللألكصف ارألكةصرطأه.

 .لكاصرجأةاقصأ ألكاره ،أهاةأأل  أهتأإأهأارتأة  أنةاألكتا ةه 

 .ااهأصألك إاأعللألكتا ةهأة كأصألكأةنل 

 .  اصرأ ألك إاأعللألالن  تأإلرا صلتألكةال أهلالطاج ةهأك 

 لكةالا أة ك اةر،أكتةارأاجا ألكااره ألكاالأأااهأصألك إااأعلالأااة ألكااره أةاعأاالال

 أتاة  ألأل إ اأفلأةصلأهألألةر.

 .  اارأ ألك إاأة كتلة تألكةتاهةهأه   ئ   ألك هاأهألكةتهنهأةن 

 هنه ألك إاأعللألكلإظألكطلأ أكلتلةاه،أهاصرلتا أكااتاأرطاه أارهف ا أنةااألكاارهفأفالأ

 تا ةا  .

 أجا أأأةا أعلالأااطاأن  أاكالأج نا ألك ا ةتا ةهألك إاأة ة أت نتأ إا  ،أهاصرلال اة  أ

 ةرلع ىألكاتاأهلكنظ فه.

هعلأ أنطاناجأة أ فاأ ةهألألطسأن ألكقأ  أةةاضألألكاا  أأطا   أفالأانةأاهأعاافتأأاصأ

لك إاااألكةاااال ،أهلكااالأااااصأن اا أع ةاااأإلنااا جألك اا ،أهكتاا ألكةاااره أعاا أةصلرطاان أنن اا أالأ

فهأاكاالأعااص أاااهفرألكهطاا ئاألكاالأةأااهأااااهيأن عاا تأةا   ااهأكةثاااأ ااةهألألنااا ه،أة إلااا 

لكةن طةهأإلا اهأفر هألالتاا  أهلكاال ألكةلالأكصأ  ،أف ةلأج نا أةا كاألأل ةأاه،أأجا أعلالأ

أةطوهكلألكارةأهأهلكاالأ ألكنظرأفأ ،أأل أااة أأرفعأة أةطاه ألكاالأ أفلأةلصن .

 مهارات تعلم الخط: (1

ى)لكتا ةااه(أكل إاا اأةة ااارىأةاااصألتطاا ة  أة اا رلتأغ كةاا أةاا أأطااالألكةاارةأ أاكاالأاالااأ ألك اا أ

أ1   هأاط عص  أفلأةكك،أه ةهألكة  رلتأارهرأهأأنة لألالعاة صأعلأ  ،أنةترأةن  :

                                                           
اسات محمد فوزي أحمد بني ياسين، اللغة خصائصها، مشكالتها، قضاياها، نظرياتها، مهاراتها، مداخل تعليمها، تقييم تعلمها، مؤسسة حمادة للدر 1

 .168 -167، ص2010، 1الجامعية، أربد األردن، ط
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 ة  رىأارت تألكاافتألكأصهأهألكصنأقه،أاةأأنة لأاصرأ ألك لةهأعللأاةاألكقل ،أفافأعا أ

 اصرأة  أعللألطا صل أكهاهألكةإ اأحأفلأج  لألكا طه .

  رىألكانطأاأة أةاأ ألكااأ أهلكأاص،أهااراة أ اةهألكة ا رىأة كة ا رىألكطا ةقهأهلكانطاأاأأا لا أة 

 اصرأ ألكافةأةأعللألكارتألأهلالناة ه.

 ة اا رىأةطااكأنصهلتألكتا ةااه،أاةأااااصأننااف ألكر اا صأةاا أن ااا أنصهلتألكتا ةااهأفقااصأنثةاااتأ

  ألك ةاهر،أف كقل ألكااةال،ألكاج ر أن أنط األألصهلتأ لألألنف أةلتألكروهسألكلة صأهأألأ

 فقل ألكر  ص،ألألةرألكةيأأاا جألكاصرجأفلأاصرأ ألأل إ اأعللألطا صل أ ةهألألصهلت.

 ة  رىأنصل أارت تألكتا ةهألألط طأه،أاةأأجريأاصرأ ألكافةأةأعللأاه أاألك  ه أ

هأةاقااصأ أنااات اأة الإااه،أهاتلااأإ  أةاةلأااهألكاه ااأاأأل أةكااكأةوااارأة اا رلتأارتأااهأاللةاا

 كاةلأهألك  أهلكتا ةه.

 ة اا رىأاصرلكألكاااره ،أاةأأةاا رسألأل إاا اأفاالأةاارلال  ألألهكاالأ  ه اا أةا االهأ

 هةاص  أأقه أة كإ اأةأ ألك  ه ،أث أالأ  أةراةهأاصرلكألكاره أهرطة  .

 ة اا رىألكاهجأاا أكل ااهألكة ةهعااهأهالاقاالأ ااةهألأل أاارىأةااعأة اا رلتألالطااااصلصأكلقاارل ىأ

 هأة أ هأةتاه أهلكطأرأعللأاثرهأة ألكأةأ أاكلألكأط ر.لكةاةثلهأفلأة  رىأةا ةا

أهعلأ أأتاا ألك إاأة  رىألكانظأ أهلكاالأاألكة ريأألات األكاره ألكة ةهعه.

اة ،أكةلهغألك إاأة  رىألك  ألكةرلصأةن أااقأق  ،أأاا جأاكلأاصعأة أةة  رلتأث نهأه،أاته أ

اصرلكألألاااأ  أهلتاااا ف  ،أهااهأااصهأعلاالأةصلأااهأاتهأناا أفترأاا أعاا أ رأاااأانةأااهأنصرااا أعلاالأ

ألكاات أفلأارت ا أهاة   .

1تة أاصصتأةجةهعهأن ر أة أة  رلتألك  أهاةثلتأفأة أألل:
 

 . لإلصرلكألكة ريأكلاره 

 . لإلصرلكألكطةالأكلاره 

 . لكاجةأعأهلكانطأاأل كلأكلاره 

 .اطلطاألكاره أهاةتر  أهفاأةالهة تأط ةقهأعنصألكالةأة 

                                                           
 .135ماهر شعبان عبد الباري، المهارات الكتابية بين النشأة إلى التدريس، مرجع سابق، ص1
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 ة كقل أهااةعألكنةهةجألك  لأهنط  .لإلةط كأ 

 .لكاقهأ ألكةلالأهنانلأة أاقهأ ألكالةأةأإلنا ج ألك  ل 

أ1ة إهأ   هأف ل:أنة أع أة  رلتألك  ألكارةل

 .)تا ةهألكاره أةنإرصىأفلأةهلاعأة الإهأة ألكتلةهأ)ة ألكةصلأه،ألكهط أهآ ر 

 . تا ةهألكاره أةاج هرىأةعأاره أن ر 

 ة كارت تألكثف .نات األكاره أ 

 . نصطهألكاره أعنصألكتا ةهأنهأة أأطةلأة طاةصلصألكاره  

 .تا ةهألكاره ألكالأاتا أهالأان ا 

 . نعج  ألكاره 

 . ةرلع ىأ   ئصألكتا ةهأكتاأار 

 . هاهةألك  أهجة ك 

 .لاارل ألكةط ف تأةأ ألكاره أصل األكتلةه 

 .لكطرعهأفلألكتا ةه 

نتااا أل أ نا كألراةا  أتةأارأةاأ أ  ا ئصألك ا أفة أ فاأةا أنأااأفالأة ا رلتألك ا ،أ

هة  رلتأاالأة ،أف ك إاأنهألكالةأةأالأأتاط أ ةهألكة ا رلتأاةلأكا أأتا أةلةا أةةأاللتألك ا أ

لكارةل،أهكتلأأاة ألكةال أنج ا أفلأاالاأ أ اةهألكةا صىأكلافةأاة،أأجا أعلأا ألكارتأالأعلالأ

 رلتأهلكاهجأ ا ت،أهةكاكأنةااأهنثنا  أةص أاتأ أن إ ك أجطةأ أهنإطأ ،أهارةهأ أةعأ ةهألكة 

أانإأةألكصرسألك  ل،أة عاة ر  أجل أنط طلأالأأةت أا ة ك .

 تدريس مادة الخط:  (1

  راأاالأ ألك  :أأ .1.1

كقصألعاةصألكةرةه أنصأة أهاصأث أعللأثفثهأ راأنط طأهأفلأاالاأ ألك ا أكافةأاة  ،أفهجاصهلأ

أ ل:ةأن أكتاأ رأقهأةأللا  ألك   ه،أه ةهألك راأ

 1طريقة تجزئة الحرف: (أ 

                                                           
 .136المرجع نفسه، ص 1
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هفاالأ ااةهألك رأقااهأأتااه ألكااار ألكهلاااصأ ااهأةاااهرألال اةاا  أهةكااكأةاا  أأجاالنأاكاالأنجاالل أ

ةااااصصى،أهأااصرسأتاااأجاال أةن اا أعلاالألنإاارلصأاااالأأااصركألكالةأااةأنجاالل ألكااار أةهاااهفأ

لكصرس،أهأصركأتاأ  ه  ألألط طأهألكالأأاأك أةن  ،أث أااأالأةرالاهألكااصرأ أعلالأرطا أ

أفق أألجللئ ألكةصرهطه.لكار أه

فاا كةفاظأعاا أ ااةهألك رأقااهأنن اا أاطااةحأكلالةأااةأة طااا فاألكة اا رلتألكااالألتاطااة  أةاا أنةاااأ

تاهظأإاا أكة اا رىأاه ااأاألك  ااه أهرة  اا أةةاااا  ،أة عاةاا رأ ااةهألك  ااه أ االألألجاالل أ

لكةتهناااهأك اااةلألكاااار ألكةااارلصأرطاااة ،أهكتااا أعأة ااا أناااصأغلة ااا أعلااالأةا طااان  أاأااا أهجاااصأ

علةنا ألك إااأنن  أ رأقهأغأرأةثأرىأكاة سألك إا،أهالأااصأل اة ة أكلتا ةهأنإ ةلألكة ا ه أ

تأاا أأرطاا ألكااار أةطاااقفأكهاااصه،أصه أن أنطااا صة أفاالأااااتأاأتلةااهأنهأنةااأ أهظأإااهأفاالأ

أجةلهأة ،أف ن أأصركأن ةأا ،أهنصأأوصيأة أةككأاكلأا ة ك .

أه ن كأ رأقهأن ر أكاال ألك  أه ل:

أ

أ

 طريقة الحرف: (ب 

هفلأ ةهألك رأقهأأته ألكار أ هألألطا سألكاةيأأقاه أعلأا ألكااصرأ ،أهاقاص أكلافةأاةأعلالأ

أعصىأننة  أأةت أا ر  أفأة أألل:

 .اقص ألكاره أاكلألكافةأةأةاراأ أعرا  أفلأتا ألكقرل ىألكةقررى 

 )....،اقص ألكاره أاكلألكافةأةأةاط أاراأة  ألك ج ئلأ)ن،أ ،أت،أ ،أج 

 لكافةأةأةاراأ ألكاره ألكةاا ة هأفالأ أئا ا أهرطاة  أةثااأاقاصأ أاقص ألكاره أاكلأ

ار أ)ص(أه)ض(أهاار أ) (أه)ظ(أه تاةل،أهفالألألااهلاألكثفثاهألكطا ةقهألكاةتر،أهةااصأ

اال ألكافةأاةأكااصصأتا  أةا ألكااره ألكاالأناقناهلأرطاة  أاتاا أ اةهألكااره أتاأجلل أةا أ

 لكتلة ت.

                                                                                                                                                                                     
 . 353م، ص2004هـ، 1425، 6حسن شحاتة، تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، الطبعة منقحة، ط 1
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ط ةق أفلأ رأقاهأاجلئاهألكاار ،أألن ا أاراتالأتلأا أأهك ةهألك رأقهأنإسألكاأ ألكةيأالاظن ه

عللأتا ةهألكاره أه لأةنإ الهأةا أغأر ا ،أه اةلأأاصه أكةاصىأةااصصىأةا ألكالة ،أفافأأاا أ

ارتأة ا أفاالأتلةاا تأاالأفاالألكةرالاهألأل أاارىأهلكااالأالاالأااار ألكافةأااةأعلاالأتاااألكاااره أ

الأأطاا أعألك اةرأ اهأفأةاعألك ج ئأهأهتأإأهأرطاة  ،أهكتا ألك إااأة ةاا أطارأعألكةلااأكاةلأ

ألكةال ،أة إلا فهأاكلأنن أفاهكلأأا ألكا هاأعللأتاألكةا ر أصفاهأهلاصى.

أنة ألك رأقهألكث كثهأهلأل أرىأفلأاال ألك  أف ل:أ

 طريقة الكلمة:  (ج 

هفلأ ةهألك رأقه،أاته أةصلأهألكااال أفأ ا أ الأهااصىألكتلةاهأنهألكجةلاهألكق اأرىألكاالأاااا جأ

ةا اا أةثاااألطااة أهعنهلناا ألهأااا رأيألكأااه أهغأر اا أهفأ اا أأجااصألكالةأااةألكااصلفعألكالةأااةأعلاالأتا 

ألكاقأقلأكةةاألكج صأهةهل لهألكاصرأ ألكةطاةرأطهل أصل األكةوططهأنهأ  رج  .

هن أرلأأااحأكن أن أ ةهألك رأقهأ لألكةن طاةهأكةة رطاهألك ا أعلالأنط طا  ،أهلكةالا ألكاةيأ

ظاا أفاالأااقأاااأناأجااهأةراااأه،أةاا أن اأااهأاتطاا  أأنا ج اا أفاالأاقااصأ أصرطاا ،أأتااه أنهفاارأا

أافةأةهأة  رىألك  ،أنهأرط ألكار ألكةط رأفلأ  هألكصرس.

هعلأاا ،أأةتنناا ألكقااهاألن اا ألألفااااأةاا أةااأ ألك ااراألكطاا ةقه،أألن اا ألك رأقااهألكةاصلهكااهأفاالأ

ةصلرطاان ألكأااه أاأاا أطاااةقلألكةالاا أةثاا الأةاا أنااصألكقاارل ى،أهأتااه أعةاا رىأعاا أجةلااه،أثاا أ

أجألكتلةهألكالأاااهيأعللألكار أة أهط أ ةهألكجةله،أهةاص  أأطاأ األكار أطا ر

لكةرلصألكاصر أعللأتا ةا ،أتاأ ةلألكاةاأةةا رتهألكافةأة،أه تةلأأتاه ألكالةأاةأناصأا ااأأ

عللأن أة أة ألكنا  ،أهلكةا رتهأفلأفا كأ تألكصرس،أهلطاا صل أةت ئا ،أهاإاأااأة  رلاا ،أ

أا أفأ أرهةألكةهلظةه،أها ألكة صىأها ا  .ةة أأصفعأعن ألكةلاأهأة

 خطوات تدريس الخط:   .1.1

ااصرأ ألأل إا اأعلالأاالاا ألك ا ،أأا لا ألكطااأرأهفااأ  اهلتأرئأطااأهأع ةاه،أهةنظةاهأةاا أ

هلجاا أتاااأةالاا ألاةا  اا أنثناا  أا ااا ،أهاطاا أاطلطاال  أ  ااهىأةاااصأ  ااهى،أهااةثاااأ ااةهأ

أ1لك  هلتأفأ  أألل:

                                                           
 .78م، ص2010هـ/1430: 2علي احمد مذكور، طرق تدريس اللغة العربية، دار المسيرة، عمان، ط 1
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 ج رأه،أهاصرأ ألك إاأعللأنرل ا ،أهةن ناهأنفت ره.أنرل ىألكنةهةجألكةتاه أنرل ى 

 . ن أأتا ألكةال ألكنةهةجأنة  ألك إاأة  أجةأا،أه رأقهأهلااهأكأط اأةا ت ا 

 ةا ت ىألك إاأكلنةهةجألكةتااه أفالأتارلسألك ا ،أاااتأااارل ألكةالا ألكاةيأأاا كجأ

 لك اهة تألكالأأظ رأفلأنثن  أةكك.

ةلأااهأاااصرأسألك اا أأتااه أةاا كارتألأعلاالأن اا أ  هلااا أهعةأاا ،أنجااصأن ألكاااصرأ ألكناا جحأكا

لكةةتهرىأنعفهأاأ أأة رسأفأ  أتاأة ألكةال أهلكةاال أةجةهعهأة ألكنا   تأ فاأطاأرأ

لكااصرس،أتتا ةااهألكنةااهةج،أهااارا أةةن ناااهأةااااهله،أثاا أةا ت ااا أاكاالأج ناا أااااتاأةاااضأ

ألك اهة تأهةا هكهأةا كجا  .

ل ىأهلالطاة فأكاة صاألكةا ر أاهاأةهاهفألكصرسأةاأ أة إلا فهأاكلأاهظأ أة  رالألكقر

تفألك رفأ أ)لكةال أهلكالةأة(،أهلكةاصلهاأفلأةصلرطان أن أتااأةالا أأطاأرأهفااأةن ا جأةااأ أ

فلأ رأقهأاصرأط أكة صىألك  ،أنهأنأهأة صىأن ار ،أهةكاكأنظارلأاكالألكةهلنا ألكاالأةأاهألكاالأ

ثةاهأ اأتفأع ةا أأااةاأفالأ أ اا أاجارل لتأغ كة أة أاا ل أطالهت تأةاأناهأكنجا ةألكاصرسأف

صرهسألك اا ،أهلكااالأطااةاأهنااارن أاكاالأن ة اا ،أهل  أطاانا راأعلاالأاقااصأ أ ااةهألك  ااهلتأ

أة كاإ أاأةعأااةعألألعة األكالأأقه أة  أتاأة ألكةال أهلكالةأة.

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ
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أ:فمجريات درس الخط تسير على النحو التالي

 التمهيد: .1

هأته أفلألكا صىألك ل أة ألك ف أا رلجأة أأاالاأةة صىألك  أة أننف ،أهصفا ارأهنهرلا،أ

هلكانةأ أاكلأارهرىألكجلاهسألك ااأح،أهلكان أاهأة كنظ فاهأهلكاراأا ،أهفالأنثنا  أةكاكأأتاا أ

لكةال ألكا رأ أ ألك جريأهلكةأفصي،أعللألكلهةأة ا أهلااحأجةأاا،أهناهفألكةا صىأثا أأقطا أ

أ1نط ألكنةهةجأهنط ألكارةأهلإلرا ص.ةأ :ألكلهةأعللأنط

هكلاااةتأرأفقاا ،أ ااةلألكاة أااصأأتااه أةاااصأا أئااهألك إاااأ)لكالةأااة(أنإطااأ أهاارأإاا أةااأصهلتألكتا ةااهأ

ألكفلةهأه راألطا صلة  ،أةعأااهأصهأعللألاج هألكتا ةهألك اأاهأهلاة فألكط ر.

 العرض: .1

ا،أاةلأتاا  ألكةالاا أأاااق أة اا رىأأتااا ألكةالاا ألكنةااهةجألكة ااا رأعلاالألكلااهةأة اا أهلاااحأجةأاا

ألك  ،أهاالأأارضأعلأ  أنةهةج أةتاهة .

 هانقط أ ةهألك  هىأاكل:أالمعالجة: .1

ن أأقارنألكةالا أأأ ل ألكةال أة أةااضألكافةأاةأنارل ىألكنةاهةجأنارل ىأجأاصى،أهأجاهل (أ 

لكنةهةجأاةلأكةسأعص أةقصرىأافةأةهأعللأنرل ا أةإاق  ،أث أأن نشأةااةه ألكنةاهةجأهاارةأ

2ةإرصلا ألك اأه،أع أهجصت.
 

لك  لأأج أن أأاةاأنأةهأن فنأه،أانطا نأهأةإأاصىأكلةاالةاأ ،أألكنةهةجهتة أعرفن أط ةق أن أ

لكةصرطال،أهأةتنا ألكااصعأ أةنةا ةجأن ار ،أة ةلألكنةهةجأةا ألكتاا  أكةلأغ كة أة أأأالألكةال أ

أار أن أأطاقأ  أة ألكهلنعألكةاأالأكلالةأة.

 لكارةألكإنل: (ب 

أ لاا ألكةالاا أةاا ألك ااف ألالناةاا ه،أهةفاظااهأاارتاا تألكأااصألثناا  ألكتا ةااهأثاا أأتااا ألكااار أ

ألكةرلصأاالأة أفلألكقط ألألأطرأكلهة،أةعأاةأأ أة ة اأرأةلهنهأنجلل ألكار أهتأإأاهأرطاة ،

هلاج   تألكقل ،أهتأ أأارت أتاأجل أةاعأل  ار،أةاعأاارهرىألطاا صل ألكطا  أهلألناهلسأ

                                                           
 .228عبد الفتاح حسن البجة، أصول تدريس العربية )المرحلة العليا(، مرجع سابق، ص 1
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لالرا صأهألكةهااهأكطأرألكقل أفلأرط ألكار ،أهةااصأن أأنا الأةا أتا ةاهألكاار أةجارص،أ

أ1أتاة أفلألكقط ألألأة أت ةفأةا فأةتلةا ألكالأهرصتأفلألكنص.

ة،أة ن فنا ألكاالأااأإلأ ا األكةارفاهأكلالةأاأاة ،أفلأ ةهألك  هىأأااةاصألكةالا أعلالأنطاله 

ةاا ألكتاااأعلاالألكجاال أنيأةاا ألكجةلااهأه ااهالأاكاالألطااا رلجألكااار ألكةاارلصألكاااصر أعلاالأ

تا ةا ،أهةككأأا أع أ رأاأنقاألكجةلهأة أنصألكقرل ىأهاطجأل  أعللألكطةهرى،أث أاقطاأة  أ

ةهأإل رلجألك اهتألكجصأاصأاكلأتلة تأاهاعأفلأن رأةاأنه،أث أأاةاألكةال أعللأاةرللألكتل

ةاتاأجةل أعللألكطةهرىأكألإتألناة هألكافةأةأاكأ ،أنيأعةارأالهأنا أهتا ةاا أةاجا أتةأار،أثا أ

أاأااصأارتأاا ألك ااهتأعاا أ رأاااألكاةاااألكجةاا علأةةااا رتهأافةأااةه،أهأةتناا أن أأ اا كة  أ

ةا ا أةإص  اأ ةلألكار أفلأتلة تأة أعنص  ،أة الإهأع ألكةث األكةاصرهسأهن أارلأأتاه أ

أةاجة أة ألنارلا  أاهاألكصرسأع أ رأاألكرة .

 المحاكاة والتقليد: .1

أ ل ألكةال أةا ألكافةأاةأةا تا ىألكنةاهةج،أهأإاااأن أاةاصنألكةا تا ىأعلالأنهرلاأ  رجأاه،أ

هكأطتأعللألكصفارأنهأترلسألك  ،أثا ألالناقا اأةااصأةكاكأعلالأترلطا تألك ا ،أةاعأةرلعا ىأ

أ2لكنةهةجأنتثرأة أثف أةرلتأ فاألكا ه.ألكصنهأهلكاأنل،أهنالأأ ل أتا ةه

فةا ت ىألكنةهةجأااا جأاكلأةج اهصأة نالأهة اري،أفاافأعا أااأثأرأنع ا  ألكأاص،أكاةلأالأ

أنة لأن أأتلا ألكافةأاةأة كتا ةاهأ اهلاألةا ألكا اه،أةااأأجا أعلالألكةالا أن أأارلهةأفالأ

لكرلااهأكلافةأاة،أه   اهأصرط أةأ ألالرا صأهلكةهللنهأهلكتا ةهأهلكاهاأح،أاالأأإرأةاضأ

أ3لك   رأةن  .

أظ اارأةااص أ ااةرألكةالاا أعلاالأافةأااةه،أهااةلاا أكةاا أأ ااصرأعاان  أةاا أن  اا  أنثناا  أه ناا أ

هأاا رت  أألكةا ت ى،أهكاإ صيأةككأعلأا أن أأاهفرأةااضألكهطا ئاألكاالأاطا األكاةلأاهأعلاأ  ،

تاالأالأأ اااص أفاالألطااااة ك  ،أتةاا أن أأتاااه أجاا  للأكةا كجااهألك اااهة تألكاااالأاااهلج   ،أ

ةا رف ا  ،أف كافةأةأفلأ ةلألكط ،أأارفه أةاقل ألكةللج،أألن  أة للكهلأفالأ رأااألكنااجأ

أهلالطااصلص،أااات أفأ  أظره ألجاة عأهأهنإطأهأ  رجهأع أطأ را  .
                                                           

 .229عبد الفتاح البجة، أصول تدريس العربية )المرحلة العليا(، مرجع سابق، ص 1
 .229لمرجع نفسه، صا 2
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 التصحيح واإلرشاد والتوجيه: .1

هأرااص  ،أأأقه ألكةال أةاإقصأتا ة تألكافةأةأة أ فاأاجهلك أةأ أةق عاصألك ا أثا أأاهج   

أهأا ةألالرا صأج نةأ :

اأ أأقه أةإرا صأتاأالةأةأاكلأةهل  ألك  أ،أهالأةأسأن أأتاا ألكةالا أاالرشاد الفردي:  -

كلالةأااةألك ااهل أةاا كقل ألألاةاار،أهكااأسأةاا ألكااارهريأن أأ اااحأتاااألأل  اا  أةاااأأتاإاالأ

أةأةرل  .

لكافةأاةأااركألكتا ةاهأهلالناةا هأاكالأاأ أأقه ألكةال أة ك ل أةا أالجماعي )العام(: اإلرشاد -

أ1لكلهةأةرىأن ر ،أاةلأت  أثةهأ  أأا ئعأةأ ألكافةأة،أكأا صألكارةأكلجةأعأث نأه.

فاالأتاافألكةقاا ةأ أااارهريأكله ااهاأة كالةأااةأاكاالألكةا تاا ىأألإلرااا صهة كااا كلأنطااانجأن أ

ألك اأاهأهلك  ألكة له .

أ2:هفلألأل أرأاةقلأ  هاأ أإلن   أا هألك  أه ة 

 وذلك من طرف التلميذ متابعة الكتابة: .6

 جمع الدفاتر والتقويم:  .7

اجةعألكصف ارأة أ ر ألكةال أها احأ  رجألك  أهاةاص ألكةفاظا تأفالأتااأصفاار،أثا أ

أأا صأاهلأا  أفلألكا هألكق صةهأكأاار أتاأالةأةأاكلألأل    أها اأا  .

ة  اهلتأطاأرألكاصرس،أهلكاالأالاظنا أه تةلأأته ألكةال أنصألطاهكلأتاألكاإ  اأاألكةاالقاهأ

فأ  أن ألك  ألكجأاصألكةاا ااأعلأا أفالأن  أاهألكا اه،أ اهأثةارىأاظا فرأج اهصألكافةأاةأةاعأ

ةالة  ،أهكة أالأننطلأن أةككأأاا جألكهنتألكت فل،أأل ألكإ ا أهلالطااأا  أعناصأافةأاةأ اةهأ

ةا ألكظاره ألكةاأ اهأألكةرالهأأته أة أئ ،أكةلأأج أعللألكةال أةرلع ىأ ةلألكج ن أت أره

أةإكق  ألكصرس.

 الوسائل المساعدة في التدريب على الخط: .1.1
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ة ألكةاره أن ألكهطألهألكاالأةأهأك  أصهرأفا اأفلأاصعأ ألكةا ر ،أهاهاأحأةا كة  أنثنا  أ

لكةهلناا ألكاالأةأااه،أه   ااهأفاالألكةرالااهألالةاصلئأااه،أأل أ ةأاااهأطاا أ ااةلألكالةأااةأاطااالل أ

ألالعاة ص

لفأ ةهألكهط ئاأف لأاااةرأعن رلأ....هاأج ةأ أفالأعارضألكاصرهس،أفاافأعللأةاضأننهأ

عللأةككأااصأنفااأةنة أكاهلسألكالةأةأهااإألهأعللألكاال ،أه ةلأة أأ ةحأغلأ أتااأةالا ،أ

أ1هة أةأ أ ةهألكهط ئاأنةترأة أألل:

 لكا  ااأ أنهألكتا ةااهأعلاالألكرةااا،أهأةتاا أن أأااا أةكااكأفاالأفناا  ألكةصرطااهأاأاا أأهكااعأ

لأل إاا اأةاا كجريأهلكلااا ،أهفاالأ اافاأةكااكأأرطاا ألكةالاا أةاااضألألااات اأنهألك  ااه أنهأ

لكاره أعللألكرةا،أهأ ل أةن  أةا ت ا  ،أهأةت أن أااصأناهلضأة ألكرةاا،أثا أاهااعأ

 فلألكإ اأكتلأأطا ل  ألكةصرسأفلأاصرأ ألأل إ اأتلة أكل ألألةر.

  أصه أةااقهأهلكلاا أة ا أةاةا ألك ل  ا:أه هأة صىأ ةأاأهأأطا أعألأل إ اأااتأل 

كصأ  ،أتة ألن أالأأله ألألأصيأنهألكةفةس،أهة ألكةةت أن أأهجا ألكةالا أن إ كا أاكالأاااتأاأ

 ةاضألكاره ،أهلكتلة تأة ألك ل  اأةأطرأهط هكه.

 .لكلهةأنهألألرصهللأهلك ة اأرألكةلهنه 

 . لكهراأهلكقل ،أهةككأفلأةرالهأةاأ رىأنهع أة 

أ2اااأ أعللأة ةهألكاصرأسأهااةثاأفل:هكصأن أهط ئاأن ر أ

 لطااا صل ألكطااةهرىألك اااةأهأةاطاا أاقطااأة  أها  أ  اا ،أف االأنتثاارألكهطاا ئاأاهاااأا أ

 هارا أكاةأألألكاره أهلكتلة تأهاةأ أنجللئ  أهةصلأا  أهن  أا  .

 عرشأةاضألكلها تألك  أه،أهلكالأأااقاأفأ  أهاهةألك  أهجة كا أهلكانطاأاأفالأ

 ارهف .

 لكنة ةجألك  أهألكالأأاصر ألكالةأةأعللأةا ت ا  أه لأننهلف:لطا صل أ 

،أةا أةللأ  ا أنن ا أطا لهألكاارأاكأنة ةجأة ةهعهأعلالأة  نا تأااهلفأعلالألكافةأاة -أ 

 ةج ن ألك  ،أكاته أنة  أنظر  أةة أأجهصألكةا ت ى.
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ةقااررى،أفأتااه ألكنةااهةجأة ةهعاا أفاا أنعلاالأنةاا ةجأة ةهعااهأفاالأترلطاا تألك اا ألك -ب 

لأ أنط رأف رغه،أتالأااا ألكةا تا ىأفأ ا أةا أنةااألكافةأاة،أه اةلأةا أأهجاصأفالألك إاه،أث أا

ةصلرطن أهأاةألأةط هكهألطااة ك ،أهكت ألكاأا أفأ ا أ اهأن أنظ ة ا أغأارأةجاص،أنيأالأاجاااأ

لكالةأةأأا تلألكنةهةجأفلأتاأةا هالا ،أةاأاط عصهأعللأاترلرألك  أأفلأتا ةا ،أهةكاكأةااصأ

لالألك اإاه،أعنااصة أأةاصنأفالأاقلأاصأ  اا أفأةا أألالأةا ألألطاا رأصه أتا ةاا أكلطا رألألهاأنع

 ن ص.

نة ةجأأتاة  ألكةال أكتاأالةأةأفلألكإ اأاطةة أأرلهأة أةقصرىألكالةأةألك  أهأةاأ أ  -ج 

أاصرجأةا ،أه ن أأاا ع ألالرا صألكإرصيأعللأاط  ألالرا صألكجة عل،أفا أرألكةا ةااهأ

 لكةطاةرىأكتاأالةأةأعللأاص .

كلاره ألكة رلىأنهألكةاإهرىأفالأةجطاة تأ ااةأهأنهأاصأصأاه،أاأا أااارضأنة ةجأ -د 

لة  ألكافةأةأكأااططهلأنات ك  أعةارأاةرأارأن ا ةا  أفالألألةا ت ألكإ رغاهألكاالأ الأعةا رىأ

 ع أن رل أ ةلألكار .

نة ةجألالناإ  ،أهاقه أعللأنط سأرط ألكاره أهلكتلة تأعللأ أئهأنق  أةاا كأه،أثا أ -ه 

1ةأ أأةرهلأةأنفة  أفهن  أكأاا لهلأعللأاتاألكار ألكةرلصأاالة .أتل ألكافةأةأ
 

هعلأ أنطاناجأن ألكهطا ئاألكاالأةأاهأ الألكاالأاجاااأةا ألكااره ألكةجارصى،أةا صىأةاطهطاهأ

ةأ أنأصيأن إ كن ،أة أهأاصرلت  أهاةتأن  أة أااتأل  أهلطانط    ألطانط   أا ة .أفاللألكةال أ

ا ألطااا ص أنتثاارأةاا أن أأتااه أاااةن أكأاااصصألكهطااألهألكإا كااهأفاالأتاااأصرسأ  اال،أهالأةااأسأ

ن أأةلاألك ص ألكةناظرأةا ألكا اهأهااالأل  أة للكاتألكهطاألهأعا ةفأ  ةا أأهطأله،أف كة  

أفلأةج األكاالأ أع ةه،أة عاة ر  أنصلىألكةة رطهأهلكا ةأاألكإاللأكلاالأة ت.

نهكالأة الطااإ صىأةا أأ-لكطانهألألهكالأ  ه ا –هلكةفاظأنأا أن أالةأةألكةرالاهألالةاصلئأاهأ

طا أةااعأ   ئ اا ألك ةأاأاهأهلكنإطااأهألكاالأأةااا لأة اا ،أ اصة تألكهطاا ئاألكاالأةأاه،أف االأاان 

أهلكهطألهأة أهجصتأاالأكفناإ فأة  .

 تقويم الخط: (1

                                                           
 .477،478حامد عبد السالم زهران وآخرون، المفاهيم اللغوية عند األطفال، المرجع السابق، ص1
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 معايير جودة الخط: .1.1

أأطانصألكةال أفلأاقهأة أك  أافةأةهأاكلأنأ سأةص أا  ةق أةعألكةا أأرألكثفثه:

 لكهاهة 

 لكطرعه 

 لكجة ا 

فاالألكاااره ،أأتااه أعلاالأ ةطااهأنهجاا ،أهنااصأنااا رأناااصألكصلرطااأ أاكاالأن أاطاا ألكااااتأاأ

 1ه ل:

 لكاهفأه:أه لأن أأاهفلألكالةأاةأتااأاار أةا ألكااره أ  اهأةا ألكنقاهشأهلالنانا  أ

 هلالنة  ة

 لالاة  :أه لأن أأا لأتاأار أنطةا أةا ألألناصلرألكاالأأجا أن أأتاه أعلأ ا أةا أ

  هلاأنهأن رأنهأرنهأنهأغلظ

 لكاالأأنة الأن أأتاه أعلأ ا أةا ألإلتة ا:أه اهأن أأاوصيأتااأ ا أ  ا أةا ألك أئا تأ

 لنا   أهلنتة  أهلطالق  

 لالااة ف:أه اهأن أأاوالأتاااأ ا أ  ا أةاا أ اصرألكقلا أااالأأاطاا ه أةا ،أفافأاتااه أ

 ةاضأنجللئ أنصا،أهةاا  أنغلظ،أاالأفأة أأته أهاعألك  أعلأ 

 لالرط ا:أه هأن أأرطاألكالةأةأأصهأة كقل أطرعهأةا أغأارألااةا سأأصرطا أهالأاهنا أ

 .أرعا 

ثهألكةةتهرىأط ةق أان هيأااا  ألألهج ألك ةطاه،ألكثفألكةا أأرفة أ فاأةككأأاهاحأكن أن أ

فنجصأن أهاهةألك  أأاجطصأة أ فاأاهفأاهأارهفا ،أهلكطارعهأاظ ارأفالأ   اأهألرطا اأ

هاااة ع  أألكأصأفلألكتا ةهأه إا  ،أهنةا أجةا األك ا أفأااةاأااةا  ألكااره أهاتةا اأرطاة  ،

أن  أاق أة ألكا  أ .ةإع   أتاأجل أة

هعلأ ،أاةلأااققتأ ةهألكةهل إ تأفلأتا ةهألكالةأة،أفااة أطأن اأصرجهأاقصأرأةن طةه،أاات فاأأ

أةعأجهصىأ   أهصنا أهجة ك .

                                                           
 .137ماهر شعبان الباري، المهارات الكتابية من النشأة إلى التدريس، مرجع سابق، ص 1
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 منهجية التقويم: .1.1

كقأ سأةطاه أتإ  ىألكالةأةأفلأة صىألك  ،أنهأفالأناا  أاالةالأأااةرألكاقهأ أعن رلأنط طأ أ

كلةاااال أنقاا  أنهااا ،أهةااهل  أااااإ ،أةةاا أأاااجا أعلاالأانةأااهأنصرلااا أأأةااأ آ اار،أف ااهألكااةيأ

لكإترأه،أهلكاةاأعللأااطأ أنصل لهأكلرفعأة أةرصهصهألكةارفل،أههفق أكةا رفن ألكط ةقهأاهاأ

أةهاهفألكاقهأ ،أنطاةترأن أ ةلألأل أرأأنقط أارةهأ أاكلأثفثهأننهلف:

 لكاقهأ ألكاا ألل.أ-3لكاقهأ ألكاتهأنل،أأ-2لكاقهأ ألكا  ل،أأ-1

أهاةلألطق ن أ ةهألألنهلفأعللأ  هلتأاصرأسألك  ،أفطاته أةة رطا أت كا كل:أ

 التقويم الشخصي: .1

ع ألكااره ألك ج ئأاهأطاهل أاالااألألةارأأهفأ أأا ألكاا أصألكإاللأكةتاطة تألكالةأةألكقةلأه

ةن ق  أنهأ هرا  أنهأتا ةا  ،أفتاأةاال أةلهصأةةا ر أط ةقه،أنصأأته ألتاطة  أةا أص هكا أ

رهاهألأل إ ا،أنهأاالة أفلألكةطجصأنهأة أع ئلا ،أفإ أهجصألكةال أاأئ أةا أةكاكألااااتأ

أتاأار أصه أااقأص.ك أ رأقهأاالأة  أهلك  هألكالأطأطأرأعللأنط ط  أكاثةأتأ هرأ

 التقويم التكويني: .1

هأته أ افاأاارةألكاصرس،ألكاةيأأاا أةةاا رتهألكافةأاةأةاعأةالة ا أفالألطانطا خألك اهتأ

لكجصأصأع أ رأاأاا هن  ،أتة أنفاظ أفلأةا هالا  أكةا ت ىألكنةاهةجأنثنا  ألكااصرأ ،أف نا أ

طايألكاار أهةطارعهأة كااصأصأاظ رأةفةاحأفرهنا ا  ألكإرصأاه،أفنجاصأةان  أةا أأااةت أةا أن

ةاأنااه،أهةاان  أةاا أالأأجأااصأةكااك،أهفااأ  أةاا أالأأةلااكألكة اا رىأةث ثاا ،أنهأأاجاالأعاا أرطااة أ

أكظره أ   ه.أ

أ

 :التقويم التحصيلي .1

أته أفلأ ا  ألكا ه،أاأ أأقه ألكةال أةةرلنةهأع ةاهأكتا ةا تألكافةأاةأفأةاصيأةفاظ اا أأه

ألكافةهأعلأ  .عن أهأطجاألكنا ئجألكالأاققه  ،أع أاع  ئ  أ
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تلأأقأ ألكةال أ  أتاأالةأة،أهأاصصأك ألكنق هأنهألكافةهألكةن طةهأألصلئ ،أعلأ أن أأااقااأكأه

أ1ة أن ألكةاال أنصألطاهفلأفلأتا ةهأةاضألكة  رلتألألط طأهأهلكةاةثلهأفأة أألل:

  اأأتا ألكاره أعللألكط رأةصنه؟ -

 اعأة الإهأة ألكتلةه؟ اأاةت ألكةاال أة أتا ةهألكاره أةنإرصىأفلأةهل -

  اأاةت ألكةاال أة أاات األكاره أة كارت تألكثف ؟ -

  اأرلعلألكةاال ألك   ئصألكتا ةأهأكتاأار ؟ -

  اأاةت أة أاعج  ألكاره ألكالأااا جأكةككأةثا:أ" ،أت،أ "أهغأر  ؟ -

  اأاةت أة أتا ةهألكاره أةاج هرىأةعأاره أن ر ؟ -

  اأاةت أة أ نصطهألكاره ؟ -

 ا؟ اأ   أجةأ -

  اأ   أهلاح؟ -

  اأ هأطرأعأفلألكتا ةه؟ -

اة أ ااةهألكاااره ألكاااارىأ االأةاااضألكة اا رلتألكة ةااهألكااالأأرلعأ اا ألكةالاا أهأاااات أاكأ اا ،أ

كلاات أعللأجهصىأ  أتاأالةأةأفلأ إ ،أهعصص  أأاهلفااأةاعألكافةاهألكت ةلاهألكةقاررىأكتااأ

لطااااهفلألكةااااال أتااااأ اااةهأصرجااا ت(،أفاااإ أأ10ةرلاااااألكةطااااه ألالةااااصلئل،أهلكةقاااررىأةااا أ)

،أهتلةاا أنق ااتأ10/10لكة اا رلتأفاالأتا ةااا ألكن  ئأااه،أاا اااأفاالألأل أاارأعلاالألكافةااهأ

أااصل ة أفلأ   ،أنق تأصرج تأاقهأة ،أه تةلأأته ألكاقهأ أةهاهعأ .

أ

 

 

 

أ
                                                           

 .144ماهر شعبان عبد الباري، المهارات الكتابية من النشأة إلى التدريس، مرجع سابق، ص-ينظر 1
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 الصة:ــخ
نطا لصأةة أطةاأن أاصرأسألك  أأا أةاا ه ألكةاال أةعأةالة أكت ألكاصهرألألتةارأفالأ اةهأ

لكاةلأهألكاالةأهأأته أة أن أ ألكةال ،أف  ألكةطاوهاأعا أا أئاهأ اةلألكالةأاة،أهااهفأرألكجاهأ

لكةن ط أك أصل األك  ،أتة أأاةاأعللأل اأ رألكهط ئاألكاالأةأهألكةط عصىأكاناأ ألكا ه،أ

ه ااهأفاالألك  كاا أنفااااأصكأاااأهةراااصأكلةاااال ،أاأاا أالأأاجاالأعاا أاقااصأ أأااصألكاااه أكاا أةااالأ

اأةا كجهأتاألك اهة تألكالأااارضأالةأاةهأةةا أنةتنا أطاهل أتا  أةكاكأنةااألاا ج ،أهأا ه

أنهأنثن  أاكق  ألكصرس.

كت أالأننطلأن أكلةاال أهلجة تأااهلليأاقهنا ،أفالأا أن أأتاه ألك إااألكة أاعألكاةيأأاةاعأأه

ن  ئحأهاهجأ  تأةالة أصه أا  ه أنهأالةة الى،أتة أننا أة  كا أةةاةاأتااأج اهصه،أهلكاالل أ

أهأفلأةا هالتأاالة .لكجصأ

صل أتاأةن ة أأقه أةأصل أصهرهأعللأناط أهج ،أهت نتأ رأقاهألكااصرأسأصنأقاهأهةاتةاهأأهة 

 لكاااأر،أفااة أأطااقاألك ص ألكةط رأفلأعنهل ألكصرس.



 
 

 : دراسة ميدانية حول الخط عند الطفل الفصل الثالث
 
 تطبيقي 

   .أسئلة حول الموضوع 

 مذكرة الخط عند الطفل 

 إجراءات درس الخط 

 مالحظات متعلقة بالدرس 

 مالحظات عامة 

 خالصة 
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 الخط عند الطفل السنة أولى نموذجا

 سيدي المعلم المعلمة

كيفية تعليم التالميذ المرحلة محاولة الكشف عن  إلىحول الخط  االستمارةتهدف هذه 

صف السنة األولى تعليم التالميذ مهارة الخط و الطريقة المتفق عليها تدريبهم   - تدائيةاالب

على اكتسابها كما ترمي الى التعرف على مدى تجاوب هؤالء المتعلمين الصغار مع طريقة 

 التدريس المعتمدة و إلى أي حد يمتثلون ألوامر معلمهم.

اتك و شكرا على األسئلة التالية علما المطلوب منك سيدتي / سيدي ملء هذه االستمارة إلجاب

 .اهتمامناأنها ستكون محل 

 ملء االستمارة : 

 معلومات شخصية - أ

 :  بواب فاطمة الكامل االسم 1

 سنة 34: العمر  2

 سنوات 07:  مدة مسارك في التعليم 3

 : المستوى الخاص بالدراسة - ب

 : بن محال بلقاسم اسم المدرسة1

 : سنة أولى ابتدائي   القسم 2
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 دراسة ميدانية حول الخط عند الطفل السنة األولى ابتدائي نموذجا** 

 أسئلة حول الموضوع : 

 إناث               ذكور   عدد تالميذ القسم :  -1

 15إناث              16  ذكور       31عدد تالميذ القسم :

 07 إلىسنوات  06القياس العمري للتالميذ من  -2

 ال                 معيدين السنة  نعمهل يوجد تالميذ  -3

 15  إناث          16   ذكور     حدد عددهم حسب جنسهم -4

هل يشرع التالميذ في كتابة الحروف مباشرة من الحصة األولى+ بعد الدخول إلى  -5

 المدرس ؟ أم يمارسون تدريبات معينة قبل ذلك ؟

ال يشرع التالميذ في كتابة مباشرة من الحصة األولى، بل يقومون ببعض التدريبات األولية 

-عمودية –مثل : وضعية الجلوس،مسك فلم ، و بعدها ينتقـــلون إلى رسم خطوط ) أفقية 

منكسرة...( و أشكال هندسية متنوعة مع تلوينها للتحكم في حركات اليد و أخيرا -مــائلة

 بة الحروف.يباشرون في كتا

 في أي أسبوع و أي شهر يبدأ التالميذ في التدرب الفعلي على الكتابة ؟ -6

 غالبا ما يكون التدرب الفعلي على الكتابة في األسبوعين األول و الثاني من شهر أكتوبر

 كم ساعة مخصصة لنشاط الخط خالل األسبوع؟ -7

موزعة على الحجم الساعي المخصص لنشاط خط خالل األسبوع هو ساعتين و نصف 

 دقيقة. 30خمسة حصص لكل حصة مستقلة عن األنشطة المتبقية 

 ما هي النشاطات األخرى و المبرمجة لهذا المستوى يمكنها أن تدعم نشاط الخط؟ -8

من األنشطة المساعدة لتثبيت الخط هناك نشاطي التعبير الشفوي و القراءة و عن طريقهما 

نشاط اإلمالء و كذلك نشاط اللقب و أكتب و يكتشف الحرف الجديد و للتدرب  أكثر هناك 

 حتى الرياضيات . 

 ما هو الهدف التعليمي العام الذي تسعى لوصول تالميذك إليه بعد حصة الخط ؟ -9
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الهدف التعليمي العام الذي أريد تحقيقه من خالل  حصة الخط هو  ان يتعرف التلميذ على 

المجانية ليستطيع توظيفها بعد ذلك معنى الخط ويكتسب مهارة الكتابة و يستوعب الحروف 

 في المجاالت الكتابية عموما.

لديك االقتراحات التالية  ما هي طريقتك المعتمدة في تدريس نشاط الخط ؟ مع التعليل -10

: 

 تجزئة الحرف                 الحرف                الكلمة أو الجملة

ن الكلمة اللتي تكون داخل إحدى الجمل التي التعليل : ألن التلميذ يستخرج الحرف انطالقا م

تعرض إليها في نشاط القراءة و أوال نستخرج الجملة ثم الكلمة و في االخير يتوصل إلى 

 الحرف مجزءا مكتوبا لوحده بمختلف وضعياته.

 ما هي الخطوات المهمة في درس الخط .أذكرها و حدد زمن كل خطوة ؟ -11

 :** الخطوات المهمة في درس الخط هي 

  لفت انتباه التالميذ بعد كتابة الحرف على السبورة بوضوح و ذلك بعبارة " ال حظوا

يا أطفال ى، هيا نكتب معا هذا الحرف فالكتابة االولى تكون بتجسيد الحرف في 

دقائق  03الفضاء باألصبع من طرف المعلم و يتبعه التالميذ و يتم ذلك في مدة 

 .بالتقريب 

  تالميذته لكتابة الحرف على الطاوالت باألصبع و يكون ذلك في ثم يتنقل المعلم و

 دقائق تقريبا. 02مدة دقيقتين 

 التالميذ بكتابة الحرف على االلواح بالطباشير مع إرشاد و توجيه  و بعدها يقوم

السبورة أحسن كتابة، و تدوم هذه  إلىالمعلم و تصحيح كتابات تالميذه فيخرج 

 دقائق  05الخطوة حوالي 

  في االخير يشرع التالميذ بكتابة الحرف على كراس القسم و هنا يجتاح التلميذ و

 دقيقة بالتقريب.  20كافي للتنظيم ، حيث يستغرق الالوقت 

 ما هي الوسائل التعليمية التي غالبا ما تعتمد عليها في نشاط الخط؟ -12



 الفصل الثالث                                                دراسة ميدانية حول الخط عند الطفل
 

49 

 

 المحاوالت و  الوسائل التعليمية المتوفرة لدينا غالبا هي : السبورة ، األلواح كراس

 كراس القسم.

 هل هناك وسائل أخرى مساعدة تقترحها علينا ؟ -13

 . ال ال يوجد لدى وسائل أخرى مساعدة نقترحها علينا 

 ها  الخط ؟يما هو مصدر نموذج التدريب عل -14

 مراجع و كتب أخرى             الواقع المعيشي              الكتاب المدرسي 

 موجود في المنهاج و الوثيقة المرفقة. باإلضافة الى ماهو 

 ما هي الصعوبات الني تواجهك في كل درس خط عموما ؟ -15

 و النمو االستيعابالفردية في  عوبات تتعلق بالمتعلمين كفروقاتواجهتني بعض الص

 تالميذ لألدوات الالزمة للخط. إحضارتخص  اجتماعيةالجسمي ، و فوارق 

 محاكاة الحرف ذكرها ؟هل يواجه تالميذك صعوبات أثناء  -16

  القليل منهم فقط يواجه صعوبات في محاكاة كتابة الحرف، كعدم معرفتهم ألبعاد

 األربعةالحروف و قياسها و الخلط بين الحروف المتشابهة و خصوصا الحروف 

 التالية ) ص،ض،ط،ظ(

 كم مرة تكلف تالميذك بمحاكاة الحرف المكتوب ؟ -17

 حتى يتوقف الجميع في كتابته ألن التلميذ تعلم البهم بمحاكاة الحرف عدة مرات أط

 بالتكرار، فتترسخ صورة الحرف لديهم.

 ما هي طرق المحاكاة المتاحة لهم و غالبا ما يمارسونها ؟ -18

  طرق المحاكاة التي تعود تالمذتي على ممارستها هي كتابة الحرف ف)ي الهواء ثم

الكتابة على كراس محاوالت  كتابته باألصبع على اللوحة، ثم كتابته على اللوحة ثم

أو كتابة الحرف و تشكيله بالعجين أو رسمه على شكل أشكال هندسية مثال : حرف 

 " الطاء" يمكن أن يكتب على شكل مثلث وفوقه إشالة.

 هل يتفاعل التالميذ معك خالل الدرس؟ و كيف يكون تدخلهم ؟ -19
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  تدخلهم يكون عن طريق فهم أطفال يحبون التدخل و المشاركة ولكن نعم بالطبع

 طلب اإلذن برفع األصبع و الصعود إلى المنصة للكتابة على السبورة.

 هل يتمكن تالميذك من كتابة الحرف كتابة سليمة في األخير؟ -20

 بعضهم فقط               ال قلة منهم                   نعم أغلبهم

م لها تأثير على طريقة تدريسية في رأيك هل الدورات التكوينية التي تقوم بها المعل -21

 نشاط الخط ؟ كيف ذلك ؟

  ،نعم في رأي للدورات التكوينية تأثير كبير على طريقة تدريس المعلم لنشاط الخط

بزمالئه في الميدان التعليمي  احتكاكهفمن خاللها يكتسب معلومات جديدة عن طريق 

الطرق و األساليب  نفسه، و يتبادل الخبرات و المعارف معهم، فيصبح مطلعا على

 الحديثة الخاصة بمجال وظيفته.

 ؟هل طريقتك في تدريس الخط توافق اإلصالحات الجديدة ؟ ) المقارنة بالكفاءات ( -22

  نعم ، فاإلصالحات الجديدة تجعل من المتعلم محور العملية التعلمية حيث اعمل في

باجتهادكم و كل درس على إرشاد و توجيه تلميذين الكتشاف الحرف و استخراجه 

كما قلنا سابقا نشاط الكتابة مرتبط مع نشاط التعبير الشفوي و القراءة، فالحرف 

المراد كتابته موجودا في كلمة تكون إما مقابلة له في كتاب التلميذ أو يعلقها المعلم 

 على السبورة ليشاهدها التالميذ مباشرة و هذا ما يسمى بالمقارنة النصية.

 ا النشاط ) التالميذ وكتابهم (؟كيف يكون تقويمك لهذ -23

  نهايته ، حيث يمارس التقويم  إلىتقويمي لهذا نشاط يكون مستمرا من بدايته

جابة عن طريق طرح بعض األسئلة حول الدرس بغية اإل االنطالقالشخصي أثناء وضعية 

تقويم ال أخيراو  التعليماتعنها من قبلهم ثم يليه التقويم التكويني و يسير مع وضعية بناء 

التحصيلي و يقابل وضعية استثمار المكتسبات و بعد الكتابة على كراس القسم أبدي 

 مالحظاتي.

 ** مذكرات حول نشاط الخط

 ** الدرس النموذج لنشاط الخط ؟
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 2و  1المذكرة        الحصة : 

 د.55: الكتابة المدة :  النشاط

 : حرف الدال  المستوى

القدرة على رسم حرف الدال رسما صحيحا و كتابته في مواقعه   : الكفاءة المستهدفة

 الثالثة ) أول الكلمة، وسط الكلمة و آخر الكلمة(
 مؤشر الكفاءة الوضعية التعلمية األهداف الوسيطة المراحل

ماهي األشكال الهندسية التي تعرفنا   إثارة الموضوع االنطالقوضعية

 عليها سابقا ؟

 أرسم نصف دائرة؟ 

  يجيب التلميذ أن

على السؤال و 

يرسم نصف دائرة 

 ؟

تتبعمراحل  التعليماتبناء 

 الدرس

 بمشاركة المتعلم

 في انجازه 

  مالحظة الجملة المكتوبة على

السبورة " في حديقة المنزل أحالم تحمل 

دمية" تراءتها مع تعين الدال في الكلمة 

 "حديقة" "دمية"

 د ثم -د-يقرأ التلميذ هذه الحروف د

ته،ثم على حيحاول نقله بالمحاكاة على لو

كراس المحاوالت و في المساء: ينقل على 

 كراسته النموذج الموضح على كراس القسم

 ** د........

 ** د........

 ** دو.......

 النقل مع القراءة ما يكتب

  أن يكشف

التلميذ الحرف 

الجديد و يعمل 

على محاكاته 

 صوتا و صورة

استمارة 

 المكتبات

التدرب أكثر على 

 كتابة الحرف الجديد

كتابة الحــــرف فــي مواقعـــه   و بأبعاده 

 الخاصة

أن يعرف مواضيع و 

 مقاييس
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 إجراءات درس الخط :** 
 عنوان الدرس : حرف الدال** 

 : و يتم فيها : فترة التهيئة -1

  الخاصة، مع التحقق من وضعية الجلوس الصحيحة  أماكنهمإجالس التالميذ في

 بتوازن القدمين و اعتدال الظهر.

  طلبت من المعلمة من التالميذ إخراج أدوات الكتابة باإلضافة الى األلواح و كراس

 المحاوالت.

  تقسيم المعلمة السبورة الى جزئين، فيكتب في الجهة اليمنى تاريخ اليوم و عنوان

 ك الجهة اليسرى للشرح و المناقشة و التوضيح.النشاط ) الخط( و يتر

 : و تقوم فيها المعلمة بطرح األسئلة: فترة اإلثارة -2

 ماهي األشكال الهندسية التي تعرفنا عليها سابقا ؟ 

** فيجيب التلميذ عن السؤال بتعداد معظم األشكال و من بينها شكل الدائرة ثم يسجل المعلم 

لدائرة شكل الدائرة ثم يسجل المعلم النموذج الخطي النموذج الخطي و يتوصل الى نصف ا

و يتوصل الى نصف الدائرة ثم جملة التي يشمل على الحرف كتابته مأخودة من نص 

 القراءة في نشاط " أشاهد و أستمع " المدروس سابقا و الموجود في كتابة التلميذ.

 مثال : المعلمة قدام الباب

قراءة نموذجية ... تكلف بعض التالميذ عادة : تقرأ المعلمة الجملة  تقديم الحرف -3

 قراءتها و تفكيكها الى الكلمات 

** يتم استخراج الكلمات المحتوية على الحرف المقصود و إعادة كتابتها على السبورة ) 

 قدام (

** و بعدها تقوم المعلمة بمشاركة تالميذه بالمحور التدريجي لحروف الكلمة االولى بغية 

 المستهدف " الدال" ثم يقرأ التالميذ الحرف المكتشف بمختلف حركاته. الوصل الى الحرف
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: يستخرج المعلم الحرف و يطلب من تالميذته االنتباه مع مالحظة  الشرح الفني -4

حركة يد أثناء الكتابة، ثم يكتب الحرف في قسم الشرح مبينا أجزاءه بألوان مختلة مستعينا 

في الشرح مثال :  هندسيةه توظيف أشكال بخطوط موضحة التجاهات الحر، كما يمكن

 حرف الدال يتكون من نصف دائرة

** يعيد المعلم كتابة الحرف كتابة نموذجية بوضعياته المختلفة باإلضافة الى الكلمتين 

 السابقتين في الجهة اليمنى من السبورة و المخصصة للدرس.

يقوم التلميذ بمحاكاة رسم الحرف بأصابعهم في الفضاء  ثم على الطاولة  :المحاكاة  -5

ثم على األلواح و بعدها على كراس المحاوالت و الكتابة األخيرة تكون على كراس القسم و 

 يتخللها اإلرشاد.

اإلرشاد الفردي و الجماعي : و يتم أثناء المحاكاة ، يقوم به المعلم عن طريق مروره  -6

لتوجيه تالميذه و تنبيهم عند كل وضعية من الكتابة و ذلك بتصحيح األخطاء  بين الصفوف،

 الشائعة ، سواء في حركة البداية و كيفية مسك القلم أو طريقة رسم الحذف و كتابة الكلمة.

يجمع المعلم الكراريس في الحصة لتصحيحها بعد ذلك خارج الصف ،  :التقويم  -7

 فيبدي مالحظاته و يعطي تقريرا لكل كتابة.
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 : متعلقة بالدرس مالحظات* 

 أحرف .... على كل كراس القسم نستنتج مايلي : التالميذكتابات  مالحظةبعد  -

( قدا وقفوا في رسم حرف الدال  تلميذا 16الحاضرين )  التالميذ* أن أكبر نسبة من 

 بأوضاعه المختلفة فكانت كتابتهم جيدة وواضحة 

( منهم كانت كتابتهم حسنة و لكن تحتاج لبعض التدريب و التجويد من  تالميذ 05* أن ) 

 صيف حجم الحرف داخل الكلمة 

ابة و ( منهم كانت كتابتهم ضعيفة فيحتاجون للتدريب المكثف على الكت تالميذ 08* أن ) 

التحكم في القلم و احترام السطر و قياسات الحرف من حيث الحجم و كثرة الضغط على 

 السيالة مما يتلف صورة الحرف و يفقد الكتابة و جمالها 

 االعتبار* و هناك أمور أخرى لفتتت انتباهنا أثناء سيد الحصة فكان من واجبنا أخدها بعين 

 ة هي :

الطبشور عند المحاكاة هم أكثر حضا و فاعلية و ووحة لال* ان المتعلمين الدين يستحقون 

ات القلم الخاص غالبا ذانما جامع المعلم خالل الدرس في حيث من يتعلمون باللوحة 

 مايشتكون منها ممايعرقل المعلم من اتمام درسه في الوقت المحدد 

وسوم ب " الكراس الكتابة و التمارين " لم يعد و سيلة يعتمد عليها في م* أن كتاب الخط ال

مادة الخط ألنه فد ألغى من طرف المسؤولين وزارة التربية ة التعليم  فبالرغم من احتوائه 

الخطي أال أن به بعض األخطاء ال يمكن تجوزها  والنموذجعلى متطلبات الكتابة كالتسطير 

ي تبين بأن مقاييس كتابة مطبوعا ال تطابق ذف " الواو " و الحر نأخذعلى سبيل المثال : 

لك حرف الميم فقد ذمقاييسه الحقيقية ففي  هدا الكتاب تجده مرسوم بدرجة تحت السطر و ك

ه الحالة تعد النواقص هذال حضنا أن طريقة رسم ال تماثل هندسته المتفق عليها ففي 
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األصلية يخلق ضعفاو يؤثر سلبا في كتابات  زوحا كبيرا من الكتابةنالمرصودة في الكتاب 

 األطفال 

ة للتثبيت فيتم طبعها ي* ولكن التمارين الخطية المبرمجة في هدا الكتاب مزال تستغل كوسل

القسم لتقدم لهم في حصة " العب و اكتب " بغيته حلها و للتدرب  تالميذفي نسخ حسب عدد 

 ة الحرف المستهدف من خاللها.أكثر على الكتابة حلها و للتدرب ـكثر عل كتاب

* يقوم المعلم في األيام االولى من مباشرة تالميذه لكتابة الحروف بكتابة الحرف النموذجي 

بخطة على كراريس القسم الخاصة بالمتعلمين ، ثم يعين نقاط في باقي الصفحة ليتبعها 

 التالميذ من ورائه.

لوية مخارجها فأول حرف يقدم لهم *يتعلم التالميذ كتابة الحروف و هي مرتبة حسب أو

لكتابته هو حرف الميم الذي ينتمي الى قسم الحروف الشفوية و ذلك لسهولتها في عملية 

 النطق.
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 : عامة مالحظات

 و السيطرة على تصرفا تهم . بتالميذه* خبرة المعلم حنكته تساعده في التحكم 

عمال ضروري يساهم في  وتلوينها* التدريبات األولية كرسم الخطوط و األشكال الهندسية 

 تهيئة الطفل للكتابةو الفترة الزمنية المحددة لدلك مناسبة للتعلم و الممارسة 

في القسم له تأثير في تحقيق الكفاءات و األهداف المسطرة من خالل الدرس  التالميذ* عدد

 و الفهم  الستيعابافكلما قل العدد عم 

* نشاط الخط يدور في حلقة حلزونية مع نشاطي التعبير و القراءة و دلك بالتدرج و 

 التسلسل 

و الرياضيات و التعبير  كاإلمالءيدة بباقي األنشطة التعليمية ط* للخط أو الكتابة عالقة و 

كتابي و حتى الكتابي و حتى الرسم و األلعاب الكتابية فطب و الرياضيات و التعبير ال

 يح فرصة للتدريب أكثر على اكتساب هده المهارة تنشاطات مدعمة للخط ت

من الجملة  االنطالقلك ذالتركيب و  إعادةعلى  عملية التحليل و  ز* تعليم الخط يرتك

 هدا الحرف من جديد في كلمات و جمل مركبة  إدخالوصوال الى الحرف ثم 

و شرح المعلم  التلميذ* خطوات درس الخط المتناسقة و مترابطة فيما بينها و تستدعي انتباه 

خطوة منها اختلط عليه األمر لدا يجب اعتماد التكرار فهو وسيلة للتعليم عند  التلميذفادا فات 

 الطفل 

روس * الوسائل التعليمية عنصر مهم في العلمية و التعليمية لدا يجب دمجها أكثر في د

 بتوفرها في المدارس عموما  االهتمامالخط و على المسؤولين 
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سواء تعلقت بالمعلم أو المتعلم و السبب الشائع هو  ه* لكل درس خط صعوبات تعوق

 منها و الصحية  االجتماعيةالفروقات الفردية وخاصة 

كتابة خالل حصةالخط و ال اإلرشاداكاة و تنوعها معاملة المعلم الجيدة في ح* طرق الم

 .ة و االستعداد للتعلم ظبتجب المعلم المادة تبعث فيه روح الموا

 لالنفتاح* الدورات التكوينية تدعم المعلمين وتزيد من خبرتهم كما تفسح المجال أما مهم 

 .التي مستها   ةالجيد اإلصالحاتعلى 

في الدرس و هو في تحقيق األهداف التعليمية المحددة  التلميذ* التقويم وسيلة لقياس كفاءة 

يقف عليه مصير المتعلم لدا يجب على المعلم و المتعلم الحرص في التعامل  الذياألساس 

 به و معه .
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 : عامة مالحظات

 و السيطرة على تصرفا تهم . بتالميذه* خبرة المعلم حنكته تساعده في التحكم 

عمال ضروري يساهم في  وتلوينها* التدريبات األولية كرسم الخطوط و األشكال الهندسية 

 تهيئة الطفل للكتابة و الفترة الزمنية المحددة لدلك مناسبة للتعلم و الممارسة 

في القسم له تأثير في تحقيق الكفاءات و األهداف المسطرة من خالل الدرس  التالميذ* عدد

 و الفهم  االستيعابفكلما قل العدد عم 

مع نشاطي التعبير و القراءة و دلك بالتدرج و  * نشاط الخط يدور في حلقة حلزونية

 التسلسل 

و الرياضيات و التعبير  كاإلمالءيدة بباقي األنشطة التعليمية ط* للخط أو الكتابة عالقة و 

الكتابي و حتى الرسم و األلعاب الكتابية فطب و الرياضيات و التعبير الكتابي و حتى 

 ثر على اكتساب هده المهارة يح فرصة للتدريب أكتنشاطات مدعمة للخط ت

من الجملة  باالنطالقعلى  عملية التحليل و اعادة التركيب و دلك  ز* تعليم الخط يرتك

 وصوال الى الحرف ثم ادخال هدا الحرف من جديد في كلمات و جمل مركبة 

 و شرح المعلم التلميذ* خطوات درس الخط المتناسقة و مترابطة فيما بينها و تستدعي انتباه 

خطوة منها اختلط عليه األمر لدا يجب اعتماد التكرار فهو وسيلة للتعليم عند  التلميذفادا فات 

 الطفل 

* الوسائل التعليمية عنصر مهم في العلمية و التعليمية لدا يجب دمجها أكثر في دروس 

 بتوفرها في المدارس عموما  االهتمامالخط و على المسؤولين 

سواء تعلقت بالمعلم أو المتعلم و السبب الشائع هو  هقي* لكل درس خط صعوبات تع

 منها و الصحية  االجتماعيةالفروقات الفردية وخاصة 

خالل حصةالخط و الكتابة  اإلرشاداكاة و تنوعها معاملة المعلم الجيدة في ح* طرق الم

 ة و االستعداد للتعلم ظبتجب المعلم المادة تبعث فيه روح الموا

 لالنفتاحة تدعم المعلمين وتزيد من خبرتهم كما تفسح المجال أما مهم * الدورات التكويني

 التي مستها   اإلصالحاتالجيدعلى 
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في تحقيق األهداف التعليمية المحددة في الدرس و هو  التلميذ* التقويم وسيلة لقياس كفاءة 

تعامل يقف عليه مصير المتعلم لدا يجب على المعلم و المتعلم الحرص في ال الذياألساس 

 به و معه .
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 خالصة :

الخط عن الطفل هو فعل تعلمي مجموعة من  إنخالل الفصل  ذكرهنستنتج مما سبق  

واهم هده العوامل  ,النموذجيزلة الدرس نم إلىبفضلها يرقى الدرس الخطي  , العوامل

 مايلي 

 ,التحضير المسبق لخطة الدرس  ,تركيزا المتعلم و انتباهه  ,تأهب المعلم و فرض وجدوه 

قيماه  أثناءو للمتعلم  ,و توفير الوسائل التعلمية المساعدة للمعلم أثناء عرض الدرس 

يتخلل  أن, كل مرحلة حقها من الزمن بإعطاءو احترام وقت الحصة  تنظيمبالمحاكاة مع 

 األوقاتالملل و تخصيص بعض  إلبعادو التشويق  اإلثارةالعرض عامل  أوالتدريس 

حسن ممارسة التقويم لهدا النشاط  باإلضافةإلى,رف الكتابة ظ و هو التالميذالستراحة 

مشاركة و غيرها ( فان  ,سلوكي  أداء,تمارين  ,أسئلةمراحله و التنويع في وسائله )  بإتباع

   و المعمل بها داخل الصف فسيحقق المعلم هدف  توظيفهاو تم  , توفرت كل هده العوامل

 الكفاءة الختامية المطلوبة من هدا النشاط . إلى اتهذصل بتالميو سي
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و الدارسين في المجال التعليم و دلك  الباحثين أنضارلقد أصبح نشاط الخط و الكتابة محط 
التربوي ككل ة كان من بينه نضام  النظامالشاملة و التي تخضع لها  لإلصالحاتنضرا 

تطلب انجاز  الذيالتعليم االبتدائي فمس هدا التعديل بناء المناهج وفق المقاربة بالكفاءات و 
واكب التطور  الذيفنالت الكتابة حقها من هدا التغيير و  حدثيه بأساليبالتعليمية  األنشطة

السريع لطرق التعليم و التعلم بصفة خاصة فصار المعلم اليوم يمارس في تدريسه الطريقة 
و مهارات       شخصية تجريبية و قدرات  أخرىف فيها معارف عملية و ظالبنائية التي تو

 قبل المتعلم مختلفة من 

باعتبارها نقطة البداية في المسار  أهمهامراحل التعليم و  إحدىالمرحلة االبتدائية هي  أن
منها يتبني المعلم  أولىالتعليمي لفئة األطفال في مرحلة عمرية معينة و في مستوى السنة 

 المتعلمين مهارات اللغة الضرورية لتحقيق مبدأ التواصل . إكسابمسؤولية 

 الذيمنها فهو منبعها الوحيد و  يتجزأة تحتوي الخط في مضمونها بعد جزءا ال فالكتاب
 .من ميالدها  األولىأوجدته البشرية مند العصور 

ا يعمل كل مدرس على اختيار ذل للتلميذ،المواد التعليمية الموجهة  أهمو الخط هو من 
  ترتيبهم.مشرفا على  ريقة المناسبة لتدريسه و المالئمة لسن المتعلمين الدين عينطال

 أبناءناو يشجع  أهميةفالخط يلعب دورا بارزا في رقي حياة الفرد و المجتمع و هدا ما يزيد 
 على العناية به ومراعاته و التحكم فيه كمهارة حركية و عقلية في الوقت نفسه .

 إعادةالتحليل و  أسلوبلتعليم مادة الخط ) الكتابة ( تعتمد على  النموذجيةريقة طال إن
التعليمية  للعنايةمحورا  التلميذالتركيب ينتهجه المتعلم الصغير بمشاركه معلمه و دلك لكون 

و هنا يقتصر على التوجيه  يةالمعلم فدوره البيداغوج أماالتربوية  اإلصالحاتفي ضل 
و بلوغ الكفاءة المستهدفة من ،مي للنشاط يمن اكتشاف الهدف التعل تالميذهليمكن  اإلرشاد،

  .أن هدا الدرس هو درس ناجح فعليا إلىنتحكم  أنداكالل خ

 من خالل بحثنا في هدا الموضوع مايلي : إليهاومن بين النتائج التي توصلنا 

المهارات الكتابة و الكتابة رمز  إحدىضروري الن الخط هو  أمر* تعليم خط و نعلمه 
 لغتنا واللغة هوية امتنا العربية .

 في بلدنا صار يواكب التطور المعرفي و العلمي .واقع تعليم الخط  إن* 

 المجتمع العربي  أفراد* الخط هو مفتاح التواصل الكتابي بين 

 جانب الهجاء و الترقيم  إلى* الخط يتحل المرتبة الثانية ضمن مهارات الكتابة 
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من خطوط بمختلف  تتألفة طهندسية بسي أشكالالهجائية هي عبارة عن  األحرف* 
 منحنيات . إنصافهاالوضعيات ودوائر و 

 و صقل مواهبهم و قدراتهم العقلية . إحساسهمتنمية لدوقهم و  لألطفال* في تعليم الخط 

في طرقها ليضمن  اإلبداعخطوة في الدرس الخطي فمن واجب كل معلم  أهم* المحاكاة 
 المستهدف من الحصة . النموذجترسيخ 

  أخالقية.المتعلم و يكسبه عادات و قيما  ذاتعة جمالية * الخط يولد نز

  اإلمالء.* الخط وسيلة تستوعب جميع المواد الدراسية المجاورة لها كالقراءة و 

 * و التعبير الرسم و حتى المواد العملية كالرضيات و الفيزياء .

حماس  ثارةإ* اختيار الوسائل التعلمية الفعالة و المناسبة للدرس الخطي يساهم في 
 نجاح الدرس . إلىيؤدي  و المشاركة مما    على التعلم إقبالهمالمتعلمين و 

و         مادة الخط يجب مراعاة الجانب النفسي و االجتماعي لديهم  األطفال* عن تدريس 
ميولهم حاجاتهم  إتباعالفردية بينهم وعدم تكليفهم بالكتابة فوق طاقتهم و  الفر وقاتاكتشاف 

 .كسبهم الثقة بالنفس و بالمعلم و حب التعلم فهدا ي

 



80 

 

 رســــــــــلفها

 األهداف –النشأة  –: الخط مفهوم  الفصل األول

 05............................: مفهوم الخط .................... المبحث األول

 05...... ..........................اصطالحا.............. –تعريف الخط لغة  -

 05......................................تعريف الخط اصطالحا................ -

 06...........................: نشأة الخط و مراحل تطوره.... المبحث الثاني
 06..........................................المذهب التوفيقي ................... -

 07.............................................المذهب التوضعي .............. -

 08..............................................مراحل تطوره.................. -
 

 08...............................................** المرحلة الصورية.........
 09..............................................** المرحلة المقطعية...........

 09..........................................المرحلة الصوتية...............** 
 10.................................................** المرحلة الهجائية.........

 

 10................................: أنواع الخط و خصائصه . المبحث الثالث
 10................................................................كوفي .الخط ال -

 11......................................ثالث ............................الخط ال -

 11........................................خط التعليق الفارسي................. -

 11..................................................الخط الديواني.............. -

 12.............................................الخط اإلجازة.................... -

 12...........................................الخط الطغراء..................... -

 12.................................................الخط حروف التاج......... -

 12....................................خط الرقعة .............................. -

 12......................................خط النسخ ............................ -

 16-14...........................: أهمية الخط و أهدافه .... المبحث الرابع
 21.................................................................... الخالصة

 

 : طرق اكتساب مهارة الكتابة الفصل الثاني
 22.......................................................تمهيد................  

 23...................تالميذ......: أسباب ضعف الخط عند ال المبحث األول
 24........................أسباب تتعلق بالمعلم..............................

 25..................................أسباب تتعلق بطريقة التدريس.........



81 

 

 25..................................أسباب تتعلق بالمقرر الدراسي ........
 26..................................سباب تتعلق بالنشاط المدرسي........أ

 29-27.............................: أسس تعليم الخط...... المبحث الثاني
 31-30........................: مهارة تعلم الخط........... المبحث الثالث
 33-32........................: تدريس مادة الخط.......... المبحث الرابع

 34................................** خطوات تدريس الخط.................
 41-36............................** مجريات درس الخط.................
 43-41.............................** تقويم الخط...........................

 44.................................................................** خالصة
 

 : دراسة ميدانية حول الخط عند الطفل الفصل الثالث
 46.....................................تطبيقي ............................. -1

 50-47....................................أسئلة حول الموضوع........... -2

 51.........................................مذكرة الخط عند الطفل........ -3

 53-52....................................إجراءات درس الخط........... -4

 55-54.................................مالحظات متعلقة بالدرس......... -5

 59-56............................................مالحظات عامة......... -6

 60.....................................خالصة............................. -7

 63-62........................................................ خاتمة عامة
 75-65.............................................................المالحق

 78-77..........................................قائمة المراجع و المصادر
 81.................................................................الفهرس

 
 



77 

 

 قائمة المراجع و المصادر

 شالقرآن الكريم رواية ور

 :لمصادرا - أ

 .1بيروت ط –دار صادر  – 5مج –لسان العرب  –ابن منظور  -

 : المراجع - ب

حامد عبد السالم زهران و آخرون ، المفاهيم اللغوية عند األطفال دارة المسيرة  -1

 .2009،  2عمان ، ط

العام ، جامعة عمر المختار البيضاء ، حسن شحاته، تعليم اللغة العربية في التعليم  -2

 .1996،  1ط

 6، ط القاهرة، ، الدار المصرية اللبنانية،حسن شحاتة ،  تعليم اللغة العربية  -3

،2004. 

بتدائية الدار الجامعية حسني عبد الباري عصر، تعليم اللغة العربية في المرحلة اإل -4

 .1،1996،ط

 األهدافخالد لبصيص، التدريس العلمي و الفني الشفاف بالمقارنة بالكفاءات و  -5

 .2004دار التنوير ، ط

خالد محمد المصري ، الخطاط، مرجع الطالب في الخط العربي دار الكتب  -6

 .1،2002بيروت،ط

 .1،1999خير الدين هنى، تقنيات التدريس،ط -7

ساليب تدريسها ، عالم الكتب راتب قاسم عاشور و آخر، فنون اللغة العربية و أ -8
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محمود عرض هللا عالم و آخرون ، صعوبات التعلم ) التشخيص والعالج( دارالفكر ،  -20
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 : الكلمات المفتاحية

 نموذج ابتدائي، السنة أولى  التعليميةالخط ، الكتابة ، الطفل محور العملية 

 تلخيص 
نشاط ضروري في نجاح التعليمية لذا يجب أن ينسب لمعلم كفء فطن في طريقة تدريسه  الخط  بأن

مدى أهمية الخط في حياتهم مند  متقيد بدليله ومنهاجه دون مبالغة في ذلك كما عليه أن يبين لمتعلميه

بداية تدرسيهم و العمل على تذكيرهم جهدا بين ألفلينية و األخرى من كل حصة ، ليحسسهم بشيء من 

 المسؤولية تجاه رعاية هذا الخط الذي يعد رمز انتمائهم و سر إجادة لغتهم و حفظها. 

بل الشروع في تعليمه وتعلمه ألنه سيجد فعلى المعلم و المتعلم معا اإلطالع على التاريخ على خطنا ق -

بأن الخط أسطورة العرب قد واكب نهضة علمية و معرفية هائلة في الحضارة العربية اإلسالمية فسر 

إجادة التالميذ الخط هو الكتابة بدافع حب التصوير و الحروف وفق القواعد المقترحة و إتباعها بال ملل 

ظه المعلم بتوجيهه ا المستمر، و الفعال خالل تناولهم الدرس الخطي وهدا الحب ال ينبعث فيهم إذا لم يوق

    ،فإذا كان التمهيد أو الوضعية االنطالقية للحصة ناجحة و ناشطة و صل المدرس إلى المحرك التلميذ

ال أن يشوقه الكتشاف خبايا هدا النشاط الحيوي اليدوي ألن التلميذ هده المرحلة أي إعليه  فما هو هو قلب

لى ابتدائي يحتاج معاملة خاصة فهو مازال في مرحلة الطفولة ال يستطيع التحكم فيه و ال في ولسنة أا

 تصرفاته 

 ةلم يحجب المادة المقدمة له ليتعلمها فانه لن يتقبلها ولن يكتسبها مهم ذاو لكن المهم هنا أن التلميذ إ -

اته و الوسائل ذحوله من لتالمي يدور على مامطال تدرييبه على إتقانها لدا على المعلم أن يكون مطلعا 

 .المساعدة له دون أن ننسى مراعاة الجانب النفسي فيهم 

 


