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 شكــر وتقدٌـــــر

 فً الحٌاة الجامعٌة من وقفة تعود إلى                                                     خطواتنا األخٌرة البدا لنا ونحن نخطو

                                                  المواسم.

 قضٌناها فً رحاب الجامعة مع أساتذتنا الكرام الذٌن قدموا لنا الكثٌر باذلٌن  التً  

 جهودا كبٌرة فً بناء جٌل الغد لتبعث األمة من جدٌد وقبل أن نمضً نتقدم بأسمى          

 عبارات الشكر                                           

 واالمتنان والتقدٌر والمحبة إلى الذٌن مهدو لنا طرٌق                            الشكر أوال هلل هلالج لج         

 العلم والمعرفة كما ٌسرنا أن نوجه شكري لكل من نصحنا أو أرشدنا أو وجهنا         

 أو ساهم معافً إعداد هذا البحث بإٌصالً للمراجع والمصادر المطلوبة فً أي    

 أستاذنا الفاضل الدكتور مجاهد، ونشكر على وجه الخصوص مرحلة من مراحله         

 عبد القادر وإلى جمٌع أساتذتنا األفاضل، الدكتور براهٌم بلقاسم، والدكتوربوغازي         

 حكٌم، وشكر موجه كذلك إلدارة جامعة األدب العربً.            

 

                                



 

 

 

 

 

 ـداءــــــــــــهــإ

 

علمنً العزم واإلصرار، إلى العاطفة الصادقة التً أنارت طرٌق حٌاتً      من إلى كل    

ً منحتنً القوة            تبكل إخالص إلى من شد بأزري إلى رفٌقة دربً ال              

والعزٌمة.والثقة فً النفس                                        

إلى والدٌا  الكرٌمٌن أمد هللا فً    ،هللا بهما وقال:)وبالوالدٌن إحسانا( إلى من أوصانا    

هما حقهما.أن تعطفً عمرهما، التً ال تستطٌع كل الكلمات واألفعال                 

إلى أستاذنا الفاضل: مجاهد عبد القادر                               

ثمرة جهدي إلى كل من شجعنً وساندنً من بعٌد أو قرٌب                 أهدي كذلك     

أقدم لهم طوقا من الٌاسمٌن تعبٌرا عن شكري وامتنانً.                 

 ـولــــــــــــــــتــب

 

 



 

 

 

 

 

 إهــــــداء

إلهً  ٌطٌب اللٌل إالّ بشكرك وال ٌطٌب النهار إال بطاعتك...وال تطٌب اللحظات             

إال بذكرك.... وال تطٌب اآلخرة إال بعفوك......                         

إلى من بلغ الرسالة وأدّى األمانة..... ونصح األمة... إلى نبً الرحمة ونور                

العـــالمــٌن...                                            

سٌدنا دمحم صلى هللا عٌه وسلم                                 

 أن ٌمد فً عمرك لترى ممارا      إلى من أحمل اسمه بكل افتخار...أرجو من هللا         

حـان قطفـها...                                           

والـدي العزٌــز..                                        

إلى مالكً فً الحٌاة... إلى معنى الحب والحنان... إلى من كان دعائها سر                 

ٌــبة...نجـاحً أمً الحب                                     

إلى رفقاء الدرب.. إلى اخوتً.. إلى أساتذتً..  إلى كل من كان له ٌد ورأي..              

لكم أقــدم ممرة جهــدي..                                   

  خـدٌـجة                                                                     
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 ةـــــــــــــدمــمق

السلَهةاللغةوهبَنعربٍبلساننزلالذٌوالكرَمالمرانلغةالعربَةاللغة

األهةلوحدةالموهٍالرباطوالفهموسَلةالناس،بَنالتفاهموالتواصلأداة

هنوهتعددةفروعاللغةوأغراضهعنلومكلبهاَعبرأصواتفاللغة،العربَة

لدرةَكشفهو ،الصحَحةالكتابةعلًتدرَبأولهوواإلهالءالفروع،هذهبَن

الصاد، :هثلونطمارسهاالهتشابهةاللغوَةاألصواتبَنالتهََزعلًالهتعلم

َغَرالعربَةاللغةفٍحرفأوحركةفٍتغََرفأٌوالضادوالظاء،والسَن،

حتًاإلهالئَةالمواعدعلًالسَطرةهنبدالوعلَهالفكرةوضوحعدمو الهعنً،

.للكلهاتالصحَحةالكتابةهنالهتعلمَتهكن

فٍاألههَةبالغأهرالهختصونَؤكدكهاإتمانه وبهواإللهاماإلهالءهعرفةإن   

فالكتابةوواضح،هفهومبشكلالتلهَذخاطرفٍَجولعهاالتهََزعلً المدرة

علًَساعدانوههاالسلَم،وذولهالتلهَذلدرةَعكسانالواضحوالخط الصحَحة

تعطَانوبالتالٍللهوضوع،لراءتهجراءهنجَدة،بنتائجوالخروج الحمائكفهم

والهعانٍالهفاهَماستَعابعلًالتلهَذهمدرةتعكسصورة الصحَحةالكتابة

 .صوتَةولغةعرَمةلغةالكرَمالمرآنلغةالعربَة لغتناأنالعلمهعللكلهات

 لجهَعهفتاحاوالمراءةهٍباعتبارهالإلهالءالكبَرةاألههَةهذههنالرغموعلً

 ألخطاء ارتكابهم هو تالهَذنا عند نالحظه هاأنغَرالعلموخزائنالهعرفةأبواب

 لد هتأخرة تعلَهَة أطوار فٍ حتً هعهم األخطاء هذهاستهرار و بل ثَرة،ك إهالئَة

بكل الثانٍ و األول الطورَن فٍ هروا لدأنهم رغم الجاهعَة الهرحلة إلً تصل

،لواعدها تهثلوا لد َكونوا أن َفترض التٍاإلهالء دروس خالل هن اإلهالئَة المواعد

أن العربَةاللغةهعلهٍ طرَكعنالهَدانهنالهستهدةوالهعلوهاتالبَاناتكها

الالمنبَالتهََز كصعوبةتالهَذلديالواضحةالهشكالتهنعددوجودالًتشَر

وههزتاة،والهفتوحالهربوطةوالتاء،والتنوَنوالنون،المهرَةوالالمالشهسَة

وهبوط العربَةاللغةهادةفٍالتالهَذتحصَلتدنٍالًَؤدٌههاوالمطعالوصل

                                        .عامبشكلأدائهمهستوي

هلحة ضرورة واستفحالها الظاهرة هذه لهعرفة،فخطورة واسعا أفالا فتحتلنا

 ال لهاذا : الهنهجَة التساؤالت هن هجهوعة طرح خالل هن ذلن و  االسبابوتتبعها

 اللغة لواعد صعوبة إلً ذلن َرجع هل ؟ اإلهالئَة المواعد فٍ الهتعلهَن بعض َتحكم

 أو الهعلم اهالء سرعة لبَل هن أخري عواهل إلً َرجع أو ؟ ذاتها حد فٍ العربَة

 ربط إلً َؤدٌ هها للهتعلهَن العام بالهستوي عاللةلذلن هلو ؟ الهتعلم تابةك سرعة



 

 ب
 

الطرائك ٍه ها ثم ؟ عاهة الدراسٍ بضعفهماإلهالئَة المواعد فٍ التالهَذ ضعف

نواعاالهالء؟وفَهاتتهثلأ؟الناجحةلتعلَماالهالء

 هظاهرتتبعك واع بشكل ههارسته و اإلهالء لتعلَم الناجعة البَداغوجَة الطرَمة تعد

تكفل أن شأنها هن وسَلة الفعلٍ التطبَك خالل هن تصوَبها علً والعهل الخطأ

 و الصحَحة الهعلم اهالء طرَمة أن إلً إضافة .صحتها و الكتابة سالهة للهتعلهَن

 فٍ الهشتركة الحروف و البعض، بعضها عن الكلهات بتهََز للهتعلم تسهحالهتأنَة

 بالراحة شعورا لدَه َحمك و الصحَحة، الكتابة علً َساعده هها الهخارج أوالصفات

 التركَز هعهها َنعدم اللتَن السرَعتَن الكتابة أو االهالء جراء َتوفر ال لدالكتابة أثناء

.الالهباالة و اإلرهاق هحلههاَحل و الجدَة، و

الهنهجعلًالهطروحةاإلشكالَةهعالجةفٍاالعتهادتمهذهدراستاوفٍ

آلَةاعتهدناكهاالدراسةلصَغةالهناسبالتحلَلٍالوصفٍ االخطاء فٍتحلَل

.التطبَمٍالجانب

خدهةفٍالكبَرةرغبتناهٍالهوضوعهذااختَارإلًدفعتناالتٍاألسبابوهن

للغةاستَعابهموالتالهَذتدرَسبهمتضَاتاإلحاطةخاللهنالعربَةاللغةتعلَهَة

.العربَةاللغةعلًوغَرةحبااإلهالء،هادةخاصةوفروعهاالعربَة

عنطرائكاالهالءالمدَمهنهاوالحدَثوالبحثالكشفالًالدراسةهذهوتهدف

الأسبابعنفٍانواعه،وكذلنالكشف كائالطرإبرازإلًوالسعٍاإلهالئٍخطأ

الجانبهنخاصةالعربَةاللغةفٍالتالهَذهستويهنلرفعلعالجهاالهالئهة

.اإلهالئٍ

 هتبوعَن و دخلبه هسبولَنفصلَنهنخطةإلًاستندناالعهلهذاإلنجاز

:َهثلالهدخلالتعرَفبالهصطلحاتالهتعلمةبالهوضوعوالتٍتتهثلفٍبخاتهة،

 .تعرَفالتعلم 

 تعرَفالتعلَم. 

 تعرَفالتعلَهَة. 

 تعرَفالتدرَس. 

 تعرَفالخطأ. 

 تعرَفتعلَهَةاللغة.
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: بتعلَهَةاالهالءوتضهنهاَلٍهوسوهاجاءاألولالفصلاها

 اإلهالءهفهوم.

 اإلهالءأنواع. 

 .)لواعدالكتابةاولواعداالهالء)الجوانب 

 .)طرائكاالهالء)المدَهةوالحدَثة 

 .هشكالتاالهالء 

 .اههَةاالهالء 

 .اهدافتدرَساإلهالء 

 .الخطأاإلهالئٍواسبابه 

 .)،االهالءوصلتهبفروعاللغة)الخط،المراءة،التعبَر،النحو،الصرف 

الهوسومبوالعالنشاطالبحث هن التطبَمٍ الجانب فَهثل الثانٍ الفصل أها

 : هباحث ثالثة إلً َنمسم و التعلَهٍلهادةاالهالءللطورالثانٍهنالتعلَماالبتدائٍ

 :علً التعرف َتم فَه ،كهبحثاولالثانٍ الطور إهالء هنهاج عرض األولَخص

 الثانٍالطور لهتعلهٍالعاهة الهؤشرات. 

 طورالثانٍهنالتعلَماالبتدائٍ.برناهجاإلهالءلل 

اهاالهبحثالثانٍفتضهناالهالءداخلالمسم،عرضنافَهالنماطالتالَة:

 .سلونالهعلمفٍالمسم 

 رس.لداسُرهعتفاعلهنيهدولمسنافٍلتالهُذانسلى 

 .الوسائلالهادَةفٍالمسم 

لَلَهالهبحثالثالثواالخَرالهوسومباالهالءهنخاللكتاباتالهتعلهَن،

 اعتهدنافَهعلًجهلةهناالخطاءالهرتكبةولهنابتحلَلها.

 بالتراح ختهت البحث إلَها أفضً التٍ النتائج ضهت خالصة الخاتهة تضهنت و   

 و للتالهَذ الكتابٍ الهستوي هن ترفع أن َهكن التٍ العالجَة الطرق هن هجهوعة

.الهتعلم و الهعلم هن لك أهام الصعوبات بعض تذلَل علً تساعد

  







 

 د
 

 نال لدهوا الذَن هعلهَنلل االهتنان والشكر بجزَل تمدمن أن َفوتنٍ ال األخَر فٍ و

 التٍ تالعمبا بعض وجود َهنع لم هذا لكن الهساعدات، والتسهَالت هن ثَراك

َرجعذلنندرةالهصادروالهراجعوب َتعلك فَها خاصة البحث طرَك اعترضت

 تحهل علً اأعانن الذٌ له الشكر و هلل الحهد وللظروفالتٍتهربهاالبالدهنوباء

 تواضعه علً مدههن البحث، تضهنه لها وجَز عرض إال هذا ها و العهل، هذا أعباء

 رجون و وجهته، َمَم و َموهه هن الهتخصصَن أساتذتنا هن العلم ذوٌ هن َجد لعله

.عرضه فٍ حلَفٍ التوفَك َكون أن تعالً و سبحانه هللا هن





5 
 

 

 

 

 

 

 ـــــــــلمـدخـ
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 خـــــــــلمد

 التعريف بالمصطلحات المتعلقة بالموضوع

 

 .تعريف التعلم 

 .تعريف التعليم 

 .تعريف التعليمية 

 .تعريف التدريس 

 .تعريف الخطأ 

 .تعريف تعليمية اللغة 

 



مح تالهّضّع     التعرٌف تالهصطلحاخ الهتعل                                       هدخل         
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 م:لتعلاتعرٌف 

  لغح:

ً  ي  ح ٗع  ٍ  لا رظه ع   اه  ق  ، ٗٝ  ه  ٖ  ا، ّقٝض ظ  ٍ  ي  ع   ً  ي  ع  ٝ   ً  ي  ع      ٛ: ٍا تخترك، أ ٍخ، ّٗقٗه ٍا عي  ٝ

 ٍذٔ ذعيٍٝأ ٗعي  ذ  ر  ع  ش  أ ٛ:أٔ تمذا، ذ  ٍ  ي  ع  تٔ، ٗأ شعرخ  
1

ٗ   :ّلال تعالى،   ُ  ٍ   ً  م  ظ  ر  خ  أ   للا  ) 

ُ  ط  ت   ُ  ٍ  ي  ع  ذ  ل   ً  م  اذ  ٖ  ٍا أ   ٗ ُ  ر  م  ش  ذ   ً  م  يا ع  ى   ج  د  ئ  ف  األ   ٗ   ار  ص  ت  األٗ   ع  ٍ  اىسا  ً  م  ى   ه  ع  ظ  ٗ   ئا  ٝ  ش   ٗ ٗ.) 
2

 

 اصطالحا:

ب. فٞنرس، اىيغٗٛٓ ْٗرٞعح َُْ ٗٞرٟخاَع د ىفره اْرٞعح رفاعدز ٞؽب َنرسٗك سيٗ ٕ     

  .ٓرفٖا فٜ رعاَئ َع غٞٗظٞف نًٞ ٞرعيً صدج ٞدعخ نيَارد ىفا

د عثٗد َؽَد ثٞئرٔ ْعد رافأَع رد ىفه اصٗاره ْٗرٞعح رفاعدز ٞؽب َنرسٗك سئْ أثَا ٗ

 :ٕٜٕٗط  ىٍّاس ٗاٞرىذدافٜ ر نثٞر صأ ىٖاُ ناً ٓ فٜ صلصح َفإٞرَْسٜ ٞؽص ىؼيًٝا

  :ركذت كعولٍح ملتعلا

 صفؽح ٕٗٗ ىدٗٞ ىطفها أُ عيٚ خْص اىذٜ اىقدٍٝح خثرٕا ٞحظرثْ اىٍفًٖٗٝرذتط ٕذا    

 دعْ عاعٖارسرٗا ىيٍعيٍٗاخ ُٞزرخ عَيٞح ثأْٔ ىذعيًا ررفسٞ ًر سألساا ذإ عيٚٗ ،تٝضاء

اىٍعارف  خفقسَ ىذعيٍٝٝحا خسااىٍٍار فٜ اىٍفًٖٗ ذإ رصأ دقٗ اىذذمٝر قٞطر ُع اىؼاظح

 فٜ قٞاطَْ رٞثارر اىٍؼذٗٙ برٗر ،دجَا هن َٗٙؽر ددؽٗ اىدراسٝح اىٍٗاد َُ ددعاىٚ 

. ٔظؽف ىٝسٖه ررَق سٜدرَ بنرا
3

 

 :العمل بٍدرت كعولٍح مالتعل

 اىذدرٝب ٞحظرْ اىٝٔ خْسثاىذٜ  ىٗك ُٗع زٛإلْعيٞا اىفٝيسٗفث اىّظرٝح ٓذٕ طخرثار    

 هَص اىٍيماخ َُ ددع ىٚإ ًَقس ىعقها أُ ساسٖاأ رجفن عيٚ زنرر ٕٜٗ اىعقيٜ أٗ اىشميٜ

 خٕرَا نَا اىٍيماخ، ٓذٕ بٞدرر قٞطر ُع ًٞر ىذعيًا ٗأُ ٗاىذخٝه،ٗاىذذمٝر ،اىذفمٝر َينح

 ٓذٕ بٞدرر عيٚ درقأ ٕارثاعرثا اىيغاخٗ خٞاضٞاىرنا اىدراسٝح ٗادهَا ضثثع اىّظرٝح ٓذٕ

 دأَث أُ ًثؽن إٔاطخ خصثرأ اىذظرٝتٝح ىدراساخا أُ اىّظرٝح ٓذٕ عيٚ ظٞلؽ َاىمُ  ىٍيماخا

  .خاصح خؽال فٜٗ َعْٞح رٗطثش هْٞرق ْٔٗأ ،ثصؽرٔ رفَعر دأَث رصأ هْرقاا

 
                                                           

 . 152 ، ص1 ج م(، ل )ع بثا العٌى، دي،ٍُالفرا دحوأ ىث الخلٌل: ظر. ٌٍ 1

 .78ٌح َا الًحل، ّرجس . 2
 .26ص،رجُالما ،لهصرٌحا ّألٌجلا وكتثح ،التطتٌماخ ،الًهاذج ، الهفِّم ،التعلم ،وٌسً لحلٌما دعث ّدوحو: ظرٌٍ . 3



مح تالهّضّع     التعرٌف تالهصطلحاخ الهتعل                                       هدخل         

   

8 
 

  :السلّن لٍدتع كعولٍح التعلم

 ،عْٔ فْٞرط ،ثٞئرٔ َع اىفرد هرفاع هخل َُ ًٞراىسيٗك،  فٜ هٞدرعٗ ررغٞٞ عَيٞح اىذعيً   

 تاىخترج اىعٍيٝح ٓذٕ رسَٚٗ دج،ٞدع نٞحٗسي اطَْاأ بٞنرسٗ عقيٞاٗاّفعاىٝا ٗ عسَٞاذغٝرا 

.ٗاىٍٖاراخ رفاىٍعا بٞنرساىخترج   َُٗ
1
  

 :التعلٌم تعرٌف

 أٗ بٞرىذدا ُع أٗ ردىفا ثٔ ًٗٞق طْشا ُع ْٞشأ اىسيٗك فٜ ْسثٞا خصاث ررغٞ ٕٗ ىذعيًٝا     

. ىطتٝعٜا ىّضطا عَيٞح ْرٞعح ُٗٞن لٗاىٍلؼظح 
2
 ٕٗٗ اىذعيً عيٚ دارألفا دجَساع فٔدٕ 

 ُٗرن ،اىذعيً هرسٖٞ ىٚإ ؤدٛر ٞقحطرث اىٍذعيً فٜ رصؤراىذٜ  ادزاىؼٗ َُ عحَٗعَ ىكذن

 ىيٍذعيً. خيٞحىداا خاىعٍيٝا ًعدرٗ، قحطَْٗ أٗ َسعيح أٗ عحٗثطَ اىٍذذاىٝح ادزىؼٗا ٓذٕ
3

    

 دعْ ىّضط اىطتٝعٜا ثعَيٞح طرثرَ رغٞ اىذعيًٝ أُ فٞاىذعر ذإ هخل َُ ٞرضػ   

 ؤدٛٞٗ بٞىذدرا أٗ حظؽاىٍل قٞطر ُع جىؼٝاا فٜ اىٍذعيً ثٔ ًٗٞق طْشا ٕٗ هث اىشخص،

 دجَساع ىٚإ دفٖٞ رٗعَش ُع رجعثا ْٔأ نَا ،ْسثٞا نٔٗسي رٞرغٞ ًص َُٗ ،ىذعيًا ىٚإ ثٔ

 . ىذعيًا عيٚ اردألفا

 هخدا ًرر حططَخ رغٞ أٗ حططَخ ٗدج،َقص رغٞ أٗ ٗدجَقص عَيٞح :ٍضاأ ُّّ   

 ىٍعيًا رغٞ أٗ ىٍعيًا ثٔ ًٗٞق دد،َؽ رغٞ أٗ ددَؽ ُٗٞن دق َُز فٜ ،عٖارخا أٗ سحدرهَا

 . اىختراخ بنرساٗا ىذعيًا عيٚ ىفردا دجَساع دقص

 ًٞرعي ُفاإلْسا ط،فق ىٍعيًٗا سحرىٍدثا طرثرٞ ل اىذعيًٝ أُ ىذعرٝفا ذإ هخل َُ ٞرضػ  

 أٗ ىٍعيًا قٞطر ُعٗ اىٍدرسح رضخا أٗ سحرىٍدا فٜ ٗاءس رفىٍعاٗا اىختراخ بٞنرسٗ

 .ًٞرعياىشخص  أُ اىًٍٖ ،لأٗىٖا  ططَخٗ ٗدجَقص ىعٍيٝحا ٓذٕ خناْ ٗاءس ٓرغٞ
4

 

 

 

 

 

                                                           
 .27الهرجع الساتك، هحهّد عتد الحلٌم هًسً، ص . 1
 .85ص ،1998 هصر، الحدٌث، الجاهعً بلوكتا ّالتمدم االتخلف راإط، السلّن الًحرافً، فً الجهٌلً لخلٍ ريخٍ . 2
 .26ص ،سحروواّ ٍحظرٌ - لتعلٌما متصوٍ ، لحٌلحا ّدوحو دوحو . 3
 .27. الهرجع ًفسَ، ص 4



مح تالهّضّع     التعرٌف تالهصطلحاخ الهتعل                                       هدخل         

   

9 
 

  :التعلٌهٌح تعرٌف

 :لغح

 اىذٜ،  (didactitosٗز)نرٞرداٞدنيَح ُ َ ىٍشذقح( اdidactique)ٕٜ ذرظٍح ىميٍح 

ٕٜ اىيغح اىعرتٝح فٜ ، ٗرقْٞحأٗ عيَٞح رف َعا غرتاىشٗه رْا اىشعرُ َرب عيٚ ضخ يقأط

ء اىشٜ عيٚ ىذدهرج َاأٗ أضع علَح ً، أٛ ٗعيُ َ اىٍشذقحً رعيٞ ىميٍحصْاعٜ در َص

  .عْٔٗب ْٞ ىمٜ

فٜ ر اىذسٝٝٗب سيأرعْٜ ٗرٞنا داك ٗٞدَٕا  ىفظُُٝ َب نرععَٜ َأ ىفظنرٞنا ااىدٝدٗ   

ُ رعْٜ فك نرٞااىدٝدأُ  اىتعيتمٜ رَْٞزٛ إلْعيٞس ااىقاٍٗب صاؽر ند ذقٗ ،اىذعيًٝه َعا

 اىذعيًٝ ًعيأٗ
1
 3771سْح  ٕادرصأ ىٔ سحدار فٜ اىذعيٍٝٝح ُٗغاْٞ ٗدني ُعا رفٞع 

 :ُررضَ ظٍاىٝحإشماىٝح إ طَْاأ عيٚ اىٍادج كنرٞداٞدتعّٗاُ 
2

 

  خاىٍعطٝا َُ لقاطْا ٞسٖادرر خغاٞاٗ راسٝحاىد دجاىٍا ثٞعحط فٜذأٍل ٗذفمٝرا 

  .علعرَاا ًعيٗ عٞاٗغااىتٝدٗ ىّفسا ًعي تاسذٍرار عحىٍذّٗٗا دجاىٍذظد

 ٞسٖادرثر ذعيقاىٍ عٜٗغاىيفعه اىتٝد ثٞقٞحطرٗ ٞحظرْ سحدار. 

 َٞحٗعَ رنصأ ٞحٗثرر خثََٖا ىٝٔإ دٞعٖ عٞاٗغاىيتٝد دَساع ًعي ثأْٖا ىكذن رفرعٗ   

 أٗ ،عقيٜ دفٕ ىتيٗغ ىٍذعيًا ٞعٞشٖا ىذٜا ىذعيًا خضعٞاٗاسح اىعيٍٝح ىذّظًٝ دراى ٕٜٗ

 ىذعيٍٝٝح اىذٜا خضعٞااىٗ عيٚ نرٞنٞحاىدٝدا سحدارها برْصٗ ،نٜرؽ ؽسٜ أٗ ،ْٜداعٗ

 ىكٗذ ىذيٍٝذا ًرعي عَيٞح هرسٖٞ ٓدٗرفاىٍعيً  َاأ ،ألساسٜا اىٍذعيً اىدٗر فٖٞا هٞؽر

 دٗاخألٗا ىذعئٍ ئَحىٍلا ىطرٝقحا دٞدرؽٗ ؽاعارٔ بؽساىذعيٍٝٝح  دجىٍاا  فثرصْٞ

 ،اىطفه خؽاعا فحىٍعر ىّفسا ًثعي لسرعاْحا بيطٞر ذإٗ اىذعيً عيٚ اىٍساعدج

 .اىذعيٍٝٝح ىعٍيٝحا دافٕأ قرؽقٞ هعأ َُ سثحىٍّاا اىطرائق ىذؼدٝد عٞاٗغاىتٝدٗا
3

 

اىذعيًٝ  هثَشان ًٖٞر ٛىذا ىعيًا ُع رانصٞ فرخري رألَا ٞحداث فٜ اىذعيٍٝٝح ُرن ىً ذإنٗ

 ،ىٚ )اىذعيٍٝٝح(ٗألا زنرر ثَْٞا ىٍذعيًثا ًرٖر رجألخٞا ٓذٕ أُ َُاىتٝداغٗظٝا، تاىرغً 

 ىشعرا ٕٗٗ لأ ُاىفّٗ َُ ُف عيٚ قيطر خناْ َادثع ْٖاأ عيٚ دهٞ ذإٗعيٚ اىٍعارف 

 رحىذفاا ىذفذّاا َا ذافإ ،رٔذاث قائَا عيَا خصثؽأ ،َخريفح َْٞحز بؽق رعث داسائ ُنا نَا

 ر،صىٍعاا ىذعيٍٜٝٗا ْٜىيساا ىفمرا فٜ ىذعيٍٝٝحا فٖٞا رخٖظ ىذٜا ٗفىظرا ىٚإ ٞعحرس

                                                           
 .126ص ، ئًداالثتلتعلٌم اا حلحلهر جًّغالتٌدا لدلٌلا ،ثًرّحث الصالح دوحو: ظرٌٍ.  1
  . 39ص ،وعًلجاّا ٍوًدألكاا الحّار جٍاّغالتٌدا لىإ نكتٍالدٌدا ىو ،ثٌاًٌ دشٍر: ظرٌٍ .  2
 .156، صثٍحلترا ّمعل موعج ،الغر ضاف زٍلعزا دعث ،ٍحٍى خٍآ دوحو راتً،لفاا فٍطللا دعث: ظرٌٍ.  3
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 ًٞىقدا ىٍصطيػا دٞدع َُ زثع ىذٛا "M.F MAKEY" ٍامًٜ ف  ذىك ٝعٗد اىٚ دْع

اىذعيٍٜٝ.  اهىٍّٗا ُع ىيؼدٝز كنرٞداٞد
1

 

 بثسث كنرٞداٞد ألعْثٜا ىيٍصطيػ َقاثيح ىٍصطيؼاخا ٓذٕ ددخرع ثٞحىعرا ىيغحا فٜٗ  

 ،اىيغاخ رعيَٞٞح يػطَص هسرعَا اىتعضا دفْع ،اىيغح فٜ اىذرادفج رإٗظ هَْإ ددرع

 ًعي ثرسَٞح نرفٚا َُ كْٕاٗ اىيغاخ ًرعيٞ ًعي صٜىشلا بنىٍرا هسرعَا رٟخا ىتعضٗا

 . رعيَٞٞح أٗ خرعيَٞٞا يػطَص دًسرخا َُ كْٕاٗ  ،ىذعيًٝا

  :الحاطصا

 َٗا ٕىمه  ىٍّٖظٜا فصىٗا ًىٝقد هسرعَٗا 3551ً سْح ْسارف فٜىٍصطيػ ا ذإر ٖظ   

 ،اىذعيٍٝٝح أٗ ىذعيًٝا ىفُ مٍرادف ٗٛثىذرا هىٍظاا فٜ ظفً 3667ٗ سْح فٜٗ ،رٗضَع

 ٕٗ أٗ ،اىذعيًٝ خرقْٞاٗ طرائق سحدار عٔٗضَٗ ًعي ٕٗٗ درٝساىذ ًعي أٗ كنرٞاٝددىا أٗ

  فقٗاَ ُرؽسٞٗ ًٞظرْٗ دادعإ هعأ َُ ىٖٝاإ ْيعأ ىذٜا رفىٍعاٗاىّشاطاخ ا ٗعَعَ

 ،اىذعيًٝ
2
 .ٞحٗثىذرا خضعٞاىٗا ُثٞ خقاىعلٗا خْاىٍمٗا خلصح":ثأْٖا زسَٞ فٖارع دقٗ  

 ىتٝداغٗظٝح ا ضعٞحىيٗ ىذخطٝط ثا عارٔٗضَٗ قررعي ًعي ٕٗٗ ،ٖاطسائٗٗ عارٖاٗضَٗٗ    

 Guston milary رَٛٞال ُٗغاسر َاأ ٗرج،ىضرا دعْ ٞيٖادرعٗ قثرٖاارَٗ ٕاذنٞفٞح رْفٞٗ

 دنؤفٞ طٝاىدر ىدمحم ىّستحثاٗ ،"اىذعيًٝ خرقْٞاٗ ىٝبألساٗا ئقىطراا عحَٗعَ" :ثأْٖا ٗهفٞق

ىذعيً ا فقٗاَ ًٞظرْ هألشناٗ ،رقْٞارٔٗ قٔٗطر سٞرىذدا خٞاىعيٍٝح ىٍؼذٗا سحارىدا"  :ثأْٖا

 ٗغثي دقص ٞحرَعٞا ثٞقٞحطر خٞاظرْٗ ذضَْا صٞاغح دفرسرٖ سحدار ىذيٍٝذاىٖا  ٞخضع ىذٜا

 ." نٜرىؼا ىؼسٜا أٗىٜ لْفعاا أٗ ىعقيٜا ٙىٍسذٗا عيٚ ٗاءس ٗجعىٍرا دافألٕا
3

 

 ٞارَٔٗؽر زؽٞ َُ ىذعيًٝا درسٞ ًعي ٕٜ ىذعيٍٝٝحا أُ قسث َا هخل َُ ٞرضػ     

 ىذٜا ٞحٗثىذرٗا إلْساْٞحا ًىعيٗا هثن علقحىٔ  ًعي ٕٜٗ ،عيَٞح سحدار ٗطرائقٔ ٞارٔظرْٗ

 ،  َُٗ ًَفإٞ صٞاغح َُ خرَنْ دق ْٖاأ ٞنفٜ ،رعيَٖاٗ نرساثٖاا خنٞفٞاٗ فحىٍعرثا خٕرَا

 ًص خثاىصعٗٗا هنىٍشاا صرشخٞ عيٚ زؽىتاا درساع ًَفإٞ ٕٜٗ تاسذعٍاىٖا خخرصا

 ىيٍعارف اىٍدرسٝح. بنرساا دُٗ ىٍذعيٍُٝا ٗهرؽىذٜ ا ائقىعٗا ىٖذٓ ىعٍيٝحا هىؼيٗا دٞعاإ
4

 

 

                                                           
لعدد ا لترتٌحل الجزائرٌح ، لهجلحا تفتحِا لتًا قَفااوفاٍُوِا  ،عِاّضّوالتعلٌهٌح،  ،رّشحو إتراٌُم:  ظرٌٍ.  1

  .64صّ ،63 ،ص2
 .126. الهرجع الساتك، دمحم صالح الحثرّتً، ص 2
 دار ،"ٍحدٌم تحلٍلٍح ٌحروما" سحرلههاّا رلتصّا ىثٍ ألساسٍحا سحرلهدثا كتٍكًاالدٌد بلخطاا لهتاشري دوحو.  3

 .21ص،م 2002 ص، 1ط ،ءلتٌضاا دارال ، الثمافح
 . le petit la rousse illustre, édition Larousse. Paris, 2001, p333 :. ًٌظر 4
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  :سٍرالتد تعرٌف

 لغح:

 ٞسٔدرثر ًقا: أٛ ْٓٗؽٗ بىمذاا( فٝقاه درس س  ر  د  ) ىفعها َُ ىذدرٝسا نيَح قرشر    

س  اىمذاب د  ٗذ   األشر  س  ر  د   :ًىٖٝشا ٗثأ هقاٗ ،ْٞسآىؼفظ ىئل ٗا ٓدرعٖٗأٛ: درسٔ  ْٓٗؽٗار 

: ٗدرس  اىمذاب  رٕٛزألا هقاٗ ،َؽرٔ :أٛدرسا ، س ٔ درر ٞػ ٗدرسذٔ اىردرٗسا ،  درس  ٝ

. ىؼفظٔ اّقاد ؽرٚ ٓدعاْ :أٛدرسا  ٗدراسح  
1

 

 :الحاطصا  

 رسىٍدٗا دشىٍرا دٗرث رساىٍد ثٖا ًٗٞق ىعٍيٝح اىذٜ ا كري" :ْٔأ عيٚ ٗدَؽَ ًغاْ فٔرع   

 اطْشٞٗ ٞاٗؽٞ ىٍذعيًا فٖٞا ُٗٞنىذٜ ا اىذعيٍٝٝح ٗىختراخ  ادىيٍٗٗ ىذعيٍٝٝحا ٗاىٍعد  ىيتٝئح

 " .فاعلٗ
2
 زؽٞ سٞرىيذد Steven gouri ٗرٛن ُسرٞف فٞررع رخنذ كعٗن رصٗن َاأ 

 ددَؽ ٗكثسي ًىقٝاا ًٞرعي أُ َُ رَنْٔ ٗرجثص دىفرا ثٞئح ىذشمٝه دجَرعَ عَيٞح ": ثأْٔ فٔرع

 " ٍؼد دج.ىظرٗف  سرعاثحٗا  ددجَؽ رٗطش خرؽ ىكٗذ ُ،َعٞ  ٗكسي فٜ كارلشرا أٗ
3

 

ٓ ٕذ َُ ئٞسٜىرا فىٖدٗا  اىٍذعيًىٚ إ ىٍعيًا َُ فحاىٍعر هْق عَيٞح:" ٕٗ سٞرىذدا   

 رفشأ"  :ثأْٔ فٔرع دفق اىغزاىٜ دؽاَ اَ أ .ىيٍذعيً خَاىٍعيٗا بنساا هْق ٕٗ ىعٍيٝحا

 ىٚإٗإرشادًٕ  َحَٗىٍذا قألخلا ُع اىّاس ٗسْف بٞذرٖٗىعيً ا دجفاإ ،جىّتٗا دثع خعاىصّاا

 ؼاٍد اىغزاىٜ رفع رخآ فٞررع فٜٗ ".تاىذعيًٝ ىٍرادا ٕٗٗ ىٍسعدجا دجىٍؼٍٗا قألخلا

 َُ فحىيٍعر دجٞىظدا هنىٖٝاا َع هَىيذعا ٕئؤٞٗىٍظذٍع ا فعدٞىذٛ ا كؼرٍىا" ثأْٔ سٞرىذدا

 ".فحىٍعرا بْٗاع ُثٞ هىٍذتادا رصٞىذأٗا كىذشارا هخل

 َعْٞح خنفاٞا بيطرر ٞفحرشٗ شاقح َْٖح سٞرىذدا أُ رٝف،ااىذع ٓذٕ هخل َُ صْسرخي   

 َْٖح ٗفٖ رد،ف أٛ سٔرَٞا ىٜآ أداء ردَع ىٝسٗ ٕٗ ُْساإ هن دعْ ٕارفٗار ىسٖها َُ ىٝس

 ٗسىّفا بٞذرٖ عيٚ هرعَ اىذٜ  ىٍُٖا رفشأ َُ ْٔأ ٞنفٜ ،خلقٞارٖاأ ىٖاٗ ىٖاٗصأ ىٖا

 .ىعاىًا ٓدٞشٖ ىذٛا عٜىذمّٗىٗا ٗرىذطا رجَساٞٗ نثحٗاَ ىٚإ فعٖاٗد
4

 

 

 

                                                           
 . 80 ص ،79 ص  6ج رّخ،ثٍ در،صا دار ،( س ر د) دج وا لساى العرب،اتى هًظّر،   : ظرٌٍ.  1
 .134صم،1995/1416 ـُ، 1ط ى،عوا ،لفكرا دار ،ٍرٍطّت ّطرق ٍطّرت لفاطألا دعٌ لتفكٌرا د،وحو ّدوحو مغاٌ.  2
 .6، ص1968، 9طر،وص رف،لهعاا دار س،ٍرلتدا ّطرق ُجلهًاا فً ٍثحدح ختجاُاا ن،جّك ىحسٍ رثّك.  3
 .3، ص2007، 1ط ردى،ألا- ىعوا ث،ٍلحدا لكتبالم عا م،تٌوٍتِّ لهعلهٌىا دادعإ داخ،عٍ دحوأ لسٍِ: ظرٌٍ.  4
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 الخطأ: تعرٌف

 لغح: 

را   ٗاباىص   ضد      ُ  للا غ فٗ  ا م   ٗ   ً ت م  ُ  ٍا ذعٍدخ ق يٗ  ى م   ٗ   ٔ ً  ت  ذ 
أ  ط  ففٜ قٗىٔ ذعاىٚ: ) أ خ 

ٍٝا  (. ؼ   ر 
1

 

د، أخطأ ٝ خطئ، إذا سيك ستٝه اىخطأ  دٝرعَفاىخطأ ىً     ٍ  :اهظ ٗد اسٖ٘ ٗ اعَد ٗاىخطأ ٍا ذع

 فعو شٞئا أراد ىٍُ هٝقاٗ د،ٝرعَ  ىً إذا خطأٗأد ، ذعَ   إذا ئخط  قٞوٗ، خطأأ تٍعّٚ خطئ

  اىصٗاب.غٝر  فعوٗ غٝرٓ
2

 

ب  عيٚ غٝر عٍدٓ، مٍا ّ ذ  أ   إذا عيٌ بتا ٍِ ُفسن٘ تنسر أ  خط ُفل خطئ هذق٘، خطئ   

 ٍع ُفرن٘ ء،ٝا جىٍٖزا ذقية أُ ىلٗ( فعٞيح ) عيٚ ٗزُ( اىخطٝئح ) لسٌٗا فٜ اىٍصتاغ

اىخطأ  ) لسٌٗا (اىخطأ  )  هذق٘ مَا ( خطاٝاٗ خخطٞئا ) اىظٍعٗ دجٍشد ءٝا ٙألخرا ءىٞاا

د اىخطأ خطئ)  قٞوٗ ) اىخطاء ( هفٞقا تعدٗاىخطأ  هفٞقا تقصرٗ تفذؼذُٝ  ٍ  فٖ٘ (إذا ذع

فع عُ اٍذٜ اىخطأ ٗاىّسٝاُ  ٍٗا  فٖ٘ٗاىخطأ إذا ىً ٝذعٍد خاطئ  ٍخطئ ٗفٜ اىؼدٝز: " ر 

 فٜ اىٍسأىح ) ٗأخطأخ اىصٗاب (. اسذمرٕٗا عيٝٔ "، ّٗقٗه أخطاخ
3

 

 : صطالحاا  

ً قالخطأ يث. يم والحدلقدء بين  األخطاايف رتعادت تعد ل في للقواز للّحن موادف مرديما

 والخطأ.لعامة اتلحن فيه ن مكا

ى عليها لدرسمية المتعارف لابط الضوواعد القواعن الخروج بقوله: " ل بشير فه كمايعر   

  "....ص الختصاب اصحاأ
4

 

   

 

 

 
                                                           

 . 05. سّرج االحزاب، االٌح  1
، 2003، 1، ط1ج،"الخطأ  " دجها ،هجهّعح اّلى  ى،لثٌا ّخ،ريت ،لعلوٍحا لكتةا دار ب،لعرا ىلسا ر،هٌظْ تيا  . 2

 .81ـ80ص
 . 167، ص2006، 1ط ،هشكد ،التراثّ لثمافحا دار ،لكتةا ءخطاأ هعجن ّي،لزعثالا لدٌيا حصال.  3
 لعرتٍحا للغحاهجهع  راخهٌشْ ،ٌحالهصر لعرتٍحا للغحاهجلح  اب،لصّْا طأخلا جفكرّ رلتطْا تٌى للغحا ،ريتش لكوا . 4

  .135 ص ،62 ج، 1988 ،جلماُرا ،ٌحالهصر
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 ٗاىؼق  ىعيٌٗا ابىص٘ٗا قىصدا ٍقاتو ٕ٘ اىخطأف ء،ألشٞاا فذعر ادتاألضد: " ّٔأ هٝقا   

ه  سرَ٘ى٘ظٜا عائق اىخطأٗ ،" قُٝىٞٗا  ٗ  ُٝىٞقا ءتْاٗ ،ىعيَٞحا فحاىٍعر ًذقد دُٗٝؼ

 ،هلؼرَاٗا اضفذرلٗاىٌٕ٘ ٗا اىظُ، عيٚتّٜ اىخطأ  إذا لسَٞا ،ىصؽٞػا اىٍّطقٜ

 .ىصؽٞؽحا ىعيَٞحا ىرعرتحا ٍقاٝٞس إىٚ ًلؼرناا دُٗ ،ىشخصٜا أٛىر ٗا دلعرقاٗا

 فٜ  ًذسرخد ىغ٘ٝح عداق٘ عِاىخطأ اّؼراف  أُ: " ٙٝر مرخٜ رفعا ىٞٔإ رشاأ ٍا إذٗ   

فٜ  خىنيَاا هسرعَاا أٗ ابماإلعر ىْؽ٘ا عداق٘ هخل ٍِ ىلٗذ ألعٌا ألغيةا فٜ ىنراتحا

 جقاعد ذظاٗز ٍا ّٔأ"  :ٝرٙ  Nive khirmer viryفٝرٛ اخرٍ ّاٝف أٍا " ٍ٘ضعٖا غٝر

" ( ىٜىدلٗا صرفٜىٗا ٛىْؽ٘ا)  فٜ ٍسذٗٝاذٖا  ىيغحا عداق٘ ٍِ
1
 ٞومج ٙٝر كمذى،

ُ  اىخطأصيٞثا  ٍِ ُما اءس٘ عيْٞا ضحٗاىٍفر فٖٞاٗاىذقصٝر  جىقاعدا عاذتاً عد ٕ٘ : أ

 أٗ اىخطأ ٕٗ ذظاٗز ٍصطيػ اىٜتاىرٗ ،اىٍّطقٝح أٗ ىفْٞحا أٗ ىعيَٞحا أٗاىخيقٝح  ىْاؼٞحا

 .ىْؽ٘ٝحٗا ىدلىٞحٗا ىصرفٞحاذٖا ٍسر٘ٝا فٜ ىيغحا عداق٘ ٍِ جقاعد عُ افاّؼر

 ظٖحٗ أٗ سي٘تٔأ ماذة ىنو ، ّظد أُىيخطأ ٝفراىذعاٍِ  عحإىٚ ٍظٍٗ ضْارذع أُ تعد   

 ؼٞس ،ٝفٔرذعاذعددخ  اىخطأ ٍصطيػ أُ ّسرخيص ٝفرىرعاا هخل فَِ اىخاصح، ّظرٓ

ُ   ٍٝاقد عيٞٔ بىعرا صطيػا ُ   ٝنَِؼُ ىيٗاتُٝ اىخطأ  قفاىفر ادف،ٍرٕٗٗ  تاىيؼ  فٜ أ

 ىعاٍحا تُٝ سفإحأٛ (  هىق٘ا)  ىيغحا ل فٜإ ُٝن٘ لٗ  ًتاألععا خرلطٔا ّرٞعح ظٖر ىي ؽِا

ُ   ، ٌٍْٖ اىخاصحٗ سىْاا ٍِ  ،ِٝٗذدٗ ٍشافٖح ىلٗذ ىفعوا أٗ ىيغحافٜ  ُٝن٘ قداىخطأ  فٜ ؼٝ

غٝر  ٍِ ئفاط٘ فٞٔ خيدد عصرفٜ  ٝشٞع أتد ؼٞس ،عيٞٔ ُماا عَ  ًىنلا فصر فاىيؽِ

ٍر تًٖ إىٚ اىيؼُ فٜ اىقراُ اىمرًٝ ٍٍا ألا ف٘صو ٌٖٝادت٘ تعض أٗ ضرٌٕاؼ٘إىٚ  بىعرا

اىؼمً  ٍطاتقح ًعد ٕ٘ اىخطأف ،ىلذ إىٚ ضفأٗاّؼرافٖا  ىيغحا تسلٍح اعذتر خطرا ٍٝس

 ذطاتق ًعد إذ ٝعّٜٗ، اءس٘ ؼد عيٚ قعاى٘ا ٍعٗ ذٔذا ٍع ىفنرا ًّسعاا ًعد أٗ قعاى٘ا ٍع

.ظٞحاىخار  ءألشٞاا ٝقاتيٖا ٍِ ٍا ٍع راذٔذص٘ٗ ىذِٕا أٗ ىفنرا أٗ ىعقوا ًؼناأ
2

 

�    ً  ٕ ر  ٕ ب  للا ت ّٗ  ى ٔ ، ذ   ٗ ا ؼ   ٍ اء خ   ا أ ض  ًٍّ ق د  ّ ارا  ف ي   ٗ ذ  ٛ اس  ش ه  اىاذ   ٍ ً  م   ٖ ش ي   ٍ ٝقٗه ذعاىٚ: ) 

 .)  ُ ٗ ر  اخ  ل  ٝ ت ص   ٍ ً  فٜ  اىظُّي   ٖ م  ذ ر   ٗ
3
  

   

                                                           
 دجشِا لٌٍل جتخر  جهذكر ،هتْسط ىلّألا لسٌحا تالهٍذ خكتاتا لخال هي لٌحٌْحا ءألخطااهللا  ءعطا تي لالد  . 1

 .8ـ7 ص، 1014ـ2013، للحّر ،حهرتا يلاصد جاهعح ،لعرتٍح ا للغحا تعلٍوٍحتخصص  ،الهاستر
 .00، ص2012، 1ط ،الهغرب ء،ألخطاا غْجٍااتٍد ّي،حهدا ٍلمج.  2
 . 17. سّرج التمرج، االٌح  3
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 ،ىيغحا بمرساا عَيٞح ىفٌٖ ٕاٍا  اٍؤشر ،اىؼدٝشح خىيغاا ذعيَٞٞح رٍْظ٘ اىخطأ فٜ صثػأ ىقد 

 ٍا إذٗ ر ٍّٗٗ ىغح اىٍذعيًذط٘ عيٚ علٍح صثػأ تو ىضعفٗا ىفشوا عيٚ هٝد ٝعد فيً

 اىٍذعيٍُٝ. ءخطاذؼيٝه أ عيٚاىتاؼشُٝ  تعض خسادرا ذرمٞز أدٙ إىٚ
1

 

 :لغاتعليميّة الّ ت

�ٌٍزم��      �اٌزّطجٍمـٍّخ، �ثبٌٍّـسبوٍّبد �ظٍُسي �الزشن �اٌىشأح �دذٌث �ػٍمب �اٌٍّغبد �رؼٍٍمٍّخ رؼزجش

�اٌزّؼٍٍمٍّخ� �اٌؼمٍٍخ �ثمزغٍشاد �ٌٍزم �فأصجخ �اٌزمبمً �دائـشح �ارّسؼذ �ثّم �اٌٍّـغبد، �رؼٍٍم ثطشق

،�ثّم�اٌزـّؼٍمٍّخ،�فٍىظش�فً�اٌمذزٌُـبد،�فٍىزمٍٍب�ٌَىّظمٍب�ٌززمبشى�مغ�األٌذاف�اٌمُضُػخ�ٌٍب

 .ٌذذد�اٌطشائك�َاٌُسبئً�اٌزً�رىفـً�وجبح�اٌؼمٍٍّخ�اٌزّؼٍٍمٍّخ�اٌزّؼٍّمـٍّخ

 اٌٍّغبد�َرؼٍٍمٍخ  
2

�مه�  �وثٍش �فً �اإلوسبن �جٍُد �َرؼبَن �رىبمً �ثمشح �فًٍ �رزجّسذ مٍذان

�اٌمُضـُع�اٌزي�رؼبٌجً�ٌَُ� �فطجٍؼخ �َرخّصصبرٍب، �ثبخزالف�ارّجبٌبرٍب اٌمجبالد�اٌمؼشفٍّخ

�رؼٍٍم� �اٌٍّغخ،�ٌزطٍت�مىٍب�ٌزا�االسرجبط�اٌُثٍك�ثٍىـٍب�َثٍه�دمُي�مؼشفٍخ�مخزٍفخ،�وٍفٍّخ َرؼٍّم

�مٍذاوً� ًّ �فٍى �آخش �دَن ًّ �مؼشف �ثمؼطٍبد�دمً �ٌىزفً �ال �اٌزّؼٍٍمـٍخ، �دمً �فً �فبٌمشزغً ٌَزا

�اٌزً�ثىٍذ�ػٍٍٍب�األٌسىخ�اٌجششٌخ�ٌَجذث� �ٌزىبَي�اٌجىى�اٌٍغـٌُّخ ًّ اٌخبّص�ثً،�فإرا�وبن�اٌٍّسبو

ظبئفٍب،�َوٍفٍخ�آدائٍب�ٌٍب،�فال�ٌمىىىب�أن�وطمئه�إًٌٍ،�ٌىً�ٌمذّوب�ثىظشٌخ�مزىبمٍخ�فً�وٍفٍخ�فً�َ

ػبٌم�اٌىّـفس�فٍُ�اَخش� اوـزسبة�اٌٍـغخ�اٌجششٌخ�َرؼٍّمٍب؛�َاألمش�وفسً�ثبٌىسجخ�ٌٍجٍذاغُجً�أَ

�اٌج �أسشاس �ػٍى �اٌزّؼشف �فً �ٌفٍذوب �أن �ٌمىىً �ال �اٌٍّغخ، �اوزسبة �ثظبٌشح �ٌٍزم �وبن ىى�َإن

� �َدذٌب �اٌٍّسبوٍّبد �اخزصبص �مه �رٌه �ألّن �اٌجذث�"اٌٍّغٌُخ، �أّن �ػٍى �َاضخ �دًٌٍ ٌَزا

 - (اٌمزذاخٍخ)فً�ٌزي�اٌمٍبدٌه�اٌزّطجٍمٍّخ� - اٌجمبػً�اٌمزفبػً�اٌممىٍج�اٌمىزظم�ٌُ�اٌزي�ٌىفً

سبوٍُّن�،�َلذ�أٌمه�اٌجبدثُن�أّن�ٌىبن�دمٍمخ�لذ�ٌزجبٌٍٍب�اٌٍّ�...اٌىزبئج�اإلٌجبثٍخ�َاٌذٍُي�اٌىبجؼخ

�َادذ�ثمؼزي�ػه�اَخـشٌه،�ٌَُ�أّن�ثٍه�اٌجىى�اٌٍغٌُخ�َوٍفٍبد� ًّ َاٌمشثُن�اٌزٌه�ٌؼمٍُن�و

�َأن�رصبؽ�ػٍى�مب� �اٌغطبء، �ٌجت�أن�ٌىشـف�ػىٍب �َلُاوٍه�خفٍـّخ، �ػاللبد�ثبثزـخ اوزسبثٍب

 .رزطٍجً�اٌّصٍبغخ�اٌؼٍمٍخ�اٌذلٍـمخ
3
  

 

 

 

                                                           
 .7، صءألخطاا غْجٍااتٍد. الهرجع الساتك،  1

R.Galisson et D.Coste, Dictionnaire de didactique des langues . ,1976:,:ينظر. 2 

 -151 .150.251. p Hachette Paris 
مجلة اللسانيات، " أثر اللسانيات في النهوض بمستوى مدرسي اللغة العربية " عبد الرحمن الحاج صالح  ًٌظر:. 3

 11ـ  15، ص 1،العدد 2731ـ37:الجزائر
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 الفصل االول

 تعلــــــــــــمية اإلمـــــالء

 

 اإلمالء. مفهوم 

 اإلمالء. أنواع 

 .) قواعد الكتابة او قواعد االمالء ) الجوانب 

 .) طرائق االمالء ) القديمة و الحديثة 

 .مشكالت االمالء 

  .اهمية االمالء 

  .اهداف تدريس اإلمالء 

  .الخطأ اإلمالئي واسبابه 

  ،االمالء و صلته بفروع اللغة ) الخط، القراءة

 التعبير، النحو، الصرف، (.
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 هفِّم االهالء:

 لغة:

 فيو. ضعيفلطّج ضكويل على ملهكأ مالهوأ. فكطد له لقح ملهأ عنه: وِلعٍج ؼضح في ءؾح   

 .ملأ من جهيو 282 ( زلرقٍج ) " لذحْلَعْىِ لُّيُهوِ  فْلُيْمِلْل ..": لطنُيلج

  ... ملىأ هيج منو 55 (نلفٍقحج" ) يالصَوأِ  زذْكًٍَ عَلْيِه ضْمَلى فِهَي" :... لطنُيلج يضحأفي  و   

 شيثح عليه ملأ ليقح. قيّو ضميم ذني لغس مليصوأ ،ْىأ ذنيو َلكؿحج لغس مللصأ: جءلفٍج لقح و

 ذحللغضين معحً. فنَل جلقٌجن ، عليه ملىأ و يكطره
1

 

 على ءإلمالج هو لإلمالجو " عليه لقيطهأ مالالئ خلكطحج مللصأ : "نلرٓطحج كهسفح في ءؾحو     

 ." لكحضدج
2

 

 ن ىضحؾيّ نلغطح ،مللطهوأ ،مليأ خلكطحج مليصوأ ،ملهأقى وج لكحضدج على لإلمالج و ءإلمالج"    

 ." علي يمليه أن ْألطه خلكطحجْطمليطه جو ،نلقٍآج ذهمح ءؾح

محلي أ :مػل لقىيمسج لكطدج ذعض ضٓميس ءشؾح هيج على و محليأ على ءمالئ لفظ يؿمع    

 ملعلوج ذهطالّ على يملي نكح لشيمج نأل، ...لُؾحؾيج محليأ، لكحؾدج ذنجمحلي أ ،لقحليج

.لمعحٌف جلمنضلفسوج
3

 

  :صطالحاا  

 لكطدوج لكطحذسوج ءلهؿحوج  لهطوج ْمكحلٌ: " ءإلمالج على لضى لطيج شلمصطلكحج وشضعى     

ْم ٌو لهؿحتيج لهطوج لقيحْيج لهطج"  :يضحأ عليه طلقأكمح  "خلكطحج و ليىج ضقويم و

، لكن ٌغم هيه جلضْميحش جلمنضلفس شكال ال مضمومح يذقى مفهوم ( فقط ) لهطوج وف،لكٍج

 "للغسج عىجقو مع يطنحْد ذمح لكلمسج في ضٍضيرهحو وفلكٍج ْمٌ علمجالمالء وجقوج ليول على"

 وفلكٍج ضعو قيع من لكلمسج ءذنح في صكس يركع لعٍذيسج للغسج وعفٍ من عفٍ هو ئين

 كلمحش ذسكضح طٍيقس ذأنه ءإلمالج عن قيل لًلك لمعنىج و للفظج يٓطقيم قطى ضعهحجمو في

                                                           
 . 021 ص ،لثاهيا  لوجلدا ،( دت)  ّت،ب٘ر ة،لح٘اا ،هكتبة راتهٌشّْس لعرا جتا، (هحود هرتضٔ)ٕلزب٘دا . 1
 ّتب٘ر ،للِالا هكتبة ّ دار ،ئٖالساهرا ٘ناٍبر،ا هّٖلوخزا ٕهِدتحقٗق  ،لع٘يا،كتاب ( ٕ٘داٍلفرا حودأ بي) لخل٘لا . 2

 .543، صلثاهيا ، الهجلد(دت)
   هصر ّ للتأل٘ف لوصرٗةا ارلد،ا لترجوة،ا بلعرا ىلسا (  رٕألًصام اهكر بي هحود دٗي لجوا)  هًظّر بيا . 3

 .061ص  ،21 ، ج(دت)
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 ْيٌلمىج لعملج ٌطحئ في لكطحذسج على يدٌلطىج وذعحأ من هحم ذعى نهوأ"  صكيكس كضحذس للغسج

 .عحمسليمي لطعج و نحصس لكطحذيج لطالميًج ىمٓطو لمعٍفس قيقو ِمقيح و
1

 

 حذأشكحله جلعذحٌجش جو محشلكلل جلصقيف جلٌْم يمللضع سوْيل :هذأن جلؾو مٌوه عٌف    

 .جلمعٌوفس

  ييجلضالم ىعل ضقٌأ مقحطع جو وؾمل وعذحٌجش محشلك :هذأن هفيعٌف(  Good)  جمح كوو    

 .حهويكضذون
2
  

 نطقهح من ٌبلقحج جلمنطوقس يمّكن شلكلمحج جشألصو نطي ضصويٍ هوو في ضعٌيف جنٌ: 

جلصقيف  لٍْمج هوو ،عليهح ٌفمطعح لصووأ عىجقو لهو ،عليهح نطقص يجلض ضهحٌلصو ضرعح

وجلضعذيٌ عنهح ذٌموَ مكضوذس ضضٌؾم مح يووٌ في  عسجلمْمو جشألصوج يلضقو هوللكلمحش، 

  على ٌزلقىوج ،ؾسجلقح عنى ليهحئ عؾو قىيع من آلنٍينج مع لهويطرح محو ن،إلنٓحج هني

 جيٓطمعو لمو ،جلقوظ وجيشهى لم لًينج آلنٍينج ئلى نقلهح أو ،نٍآ ئلى منَ منذهح   ظالقطفحج

. ئليه
3

 

 ح،لهوص يؾخ وجلضي .لهحفص يؾخ جلضي محشلجلك هموضوع. معين لغوي نظحم وجإلمالء   

 مفٌوز جكحنش ْوجء فسجلمنضل حهذأنوجع مَزهوجل ضقيف، جلضي وجلقٌوف ضَجو، جلضي وجلقٌوف

 جلضٌقيم، وعالمحش وضحؤه جلضأنيظ حءهو ينسلجل وجأللف جلغالغس ينلجل قٌوف جقو ىلع جم

 جلقٌكحش خلوق ،هذأنوجع وجلمو ،هذأنوجع وجلضنوين جلوٌجْيس ذحلموجو جلوجٌوز جلنوعيس محشلوجلك

ٌج صو يعطي هنأ جالمالء ووظيفس .وجلقمٌيس جلشمْيس وجلالم جلقٌوف وئذوجل جلغالظ،

 .جالْضمحع ضعيٌ عنو جلْمعيس جلصوٌ مقحم ضقوم محشلكلل ذصٌيس
4

 

 

 

 

 

                                                           
  ،0ط ،0991ة،رٍلقاا ،لكتبا عالن ،لعرب٘ةا للغةا ٗسرتد فٖ ةلوعاصرا لتربْٗةا اُاتالتج، اجبر هحود هللا فضل.  1

 .19 ص
2  .Baird , Buth Cates A survey of Errors in composition the Journal of Educational Research 

Vol 56 , No 51 Tonuary 1959. 
 ردى،ألا ،، عهاىٗعزّالتّ للٌشر ُجالهًادار  دائٗة،ألا تلكفاٗاا ءضْ فٖ لعرب٘ةا غةللّا رٗستد، عط٘ة علٖ هحسى . 3

 .055ص ،2111 ،0ط
   .35، ص0911، الهصرٗة ّلاالًج رة،القاُ ،غةلال فٖ البحث جُهًا ،تهام ، حساى.  4
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و عجقو فقو خمكطو لىئ قلمنطوج ضكويل هو ءإلمالج نكو في يفٌلطعحج ههي كل كضشٍ

 مضعحٌف عليهح.

 :اإلهالء أًّاع

 لسجلمٌق في ونحصس ؾميعح جلوٌجْيس في مٌجقلهم  جالؾحنخ لمضعلمينل ذحلغس فحتوز لإلمالء    

 جلمضقومين ويؾنخ .جلصقيف حلهذشك جلقٌوف وٌْم جلكضحذس في حٌزجلمه مهيكْذ فهو .جلمذضوتس

 هي: جٌذعس جنوجع ولإلمالء يكضذون عنومح ذحلنطأ جلوقوع مينلجلمضع من

 الهًقّل االهالء 

 من جو مليهع ضوَع ذطحقحش من وأ مهكضذ من لهذنق ،مهكٌجْحض في جالمالتي جلنص نْم وهو

 جلْذوٌز
1

2  .كلمحضه ؾيضه من وجلضأكو جلنص معنى مهف ذعو ئال ذحلنْم مونجلمضعل وال يذوأ 
 

 :جآلضي وذحلشكل مينلمضعلل جلمذضوتس جلمٌقمس في جالمالء من جلنوع يجه يضذع

. جلْذوٌز لىع حهذكضحذض ويلك ليم حهذضقويم يٌغخ جلضي جالمالتيس جلقطعس مجلمعل يعٌض      

 ضنحْخ ذقيظ حهذاعوجو يقوم جو هفي مونليضع جليي مهكضحذ من ضكون نأ جمحهيه  وجلقطعس

 يشٌـ غم .جلقحؾس ذقْخ جكغٌ وأ مٌضين جلقطعس ذقٌجءز ملجلمع ويذوأ .جلوجٌْي مهمْضوج

 ويلك ٌجءضهحق مهجقو من خلويط .جنٌى مٌز حهوؤيقٌ غم هحموهليف ؾيو ذشكل مهل حهمعنح

 حهمقحكحض يقْنوج قضى جالمالتيس جلقحعوز حليهع ضنطذق جلضي حهمفٌوجض ذعض قٌجءز من ضأكويل

 في جالمالتيس جلقطعس ذنْم جلذوء مينلجلمضع من خليط يلك وذعو. مهوفحضٌ في حهكضحذض عنو

 جلكضحذس ىلع مهليعوو وجضف ذشكل حهقٌوف وٌْم محشلجلك ذكضحذس مليهع وجلضأكيو مهوفحضٌ

 مسلك مسلك جلقطعس جْضنْحل ويكون .همل جالمالتيس جلقحعوز كضحذس صقس ويؤكو جلصقيقس،

   .مله محشلجلك نقل في جلٌْعس ضؾنخ ملجلمع ىلوع

 :هزاٗا االهالء الهًقّل 

 .شفويح حهعن وجلضعذيٌ حهمعنح ميس، ومنحقشسجلعل جلققحتق لكْخ لغويس سلوْي هو .1

 ضقمل جلضي جلؾويوز محشللمك جلكضحذيس جلصوٌ ومعٌفس ؾي،هجلض ىلع ملجلمضع ضوٌيخ   .2

 .ئمالتيس صعوذس
3
  

. جلمقحكحز وقْن جلمالقظس وقس جلوٌِ يجه في ملجلمضع يعضحو .3
4
  

                                                           
 .056، جاهعة عهاى األردى، ص2115، 2. ًٗظر: عبد الرحهاى الِاشهٖ، تعلم الًّحّ ّاإلهالء ّالترقٗم، ط 1
د.  ًٗظر:  2  .000، عّهاى، األردى، ص2105ّالصعّبة، طلٗل زاٗد، أسالٗب تدرٗس اللغة العربٗة بٗى الهِارة خ ف ٍِٓ
 اإلهالء تدرٗس فٖ حدٗثة اتجاُات، بِا الًاطقٗى لغٗر العربٗة اللغة تعلٗم هعِد هدٗر، العبٗدٕ دمحم علٖ. د.م.أًٗظر:  . 3

 ّالعشرّى. الثالث العدد، 2116، دٗالٔ هجلة ، األجاًب العربٗة اللغة لهتعلهٖ
 .000أسالٗب تدرٗس اللغة العربٗة بٗى الهِارة ّالصعّبة، ص. الهرجع السابق، فِد خلٗل زاٗد،  4
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 وصوٌضهح جلقٌوف جصوجش ذين للصلس ئوٌجكه ويَيو جلكضحذس، في مهحٌضه ضنمو .4

  .جلكضحذيس

 .   وجلضنْيق جلنظحم ىعل يعضحو .5

 وجنقنحء جلكضحذس، جغنحء في جلؾْم كحنقحٌف ،جلنطأ في جلوقوع من جلقيٌ يشيٌ .6

     .جلْطوٌ وميل جلفقٌي، جلعموو

 .جلْيتس جلعحوجش ذعض مجلمضعل خيؾنّ  .7

   :محيأضي جالمالء من سلجلمٌق يهه في حهجْضنوجم ممكن جلضي جلضوٌيذحش ومن  

 .   مقٌوء نص من حهجؾحذض ضنقل سلْتأ وضع .أ  

 .مفيوز سلؾم لضكوين حهضٌضيذ جعحوز جلوجٌِ من خلويط مٌضذس غيٌ محشلك عوز ضقويمخ.  

 . جلوجٌِ ذميول يضصل حهمضمون قصيٌز، مألوفس نصوص نقل. ؾـ 

 .جلكالم في حهجلي جالشحٌز ْذقش جلضي يسلجلضقوي جلؾمل ضوٌيذحش .و 
1

 

 الهًظّر: االهالء 

 ملجلمع ينضحٌ وجن منظم وؾميل وجضف ذنط جلْذوٌز ىلع جالمالتي جلنص يكضخ جن وهو   

َ  نصح مينلمضعلل  مهوينحقش معنحه، ويشٌـ ملجلمع يقٌؤه غم صغيٌز قصس جو مهكضحذ من منحْذح

 جنظحٌ عن جالمالتي جلنص يقؾخ يلك وذعوه يقٌؤون غم ذوقس همحضلك يؾّ هض نونفيذيّ  هذ

 ْذق مح ضعَيَ جلمنظوٌ جالمالء من جالْحِ وفهوجل .حمهيلعه ذامالت ملجلمع يذوأ غم مينلجلمضع

 في جالمالء من جلنوع يجه يْضعمل جلوٌِ في وقٌؤوه وه وضقوغوج مونجلمضعل هْمع جن

 :جآلضي وذحلشكل جلمضوْطس جلمٌقمس

 ىلع حهويعٌض ضوٌيْيح في يٌغخ جلضي جالمالتيس قحعوزلل منحْذس قطعس ملجلمع ينضحٌ   

 قْخ جكغٌ جو مٌضين مهل حهيقٌؤ غم وؾميل ؾيو ذنط جلْذوٌز ىعل حهذكضحذض ويلك مينلجلمضع

 من خلوجلط حهموهليف حهذمضمون مهوينحقش حهمعنح ويشٌـ .وجضف وذصوش جلقحؾس

 سهوؾ قؾخ جو جلْذوٌز من حهذمقو يلك ذعو ويقوم .جكغٌ جو مٌضين حهءضقٌج مينلجلمضع

 .جالمالتيس جلقطعس ليهحع كضخ جليي جلْذوٌز
2

 جلقطعس جمالء ويكون م،ليهع حهذامالت ويذوأ 

 .ليضمكن من ْمحعهح ؾيوجً  جلٌْعس عن جذعيو ووءهذ مسلك مسلك
3 

                                                           
 هجلة دٗالٖ. ،العبٗدٕ دمحم علٖ. د.م.أالهرجع السابق،  . 1
، 2119، 0تدرٗس اللغة العربٗة، ط . ًٗظر: ًاٗف أحهد سلٗهاى ّعادل جابر صالح دمحم، الهشرف الفًٖ فٖ أٗسالٗب 2

 . 13دار قًدٗل للًشر، الههلكة األردًٗة الِاشهٗة، عهاى، ساحة الجاهع الحسى، ص
 هجلة دٗالٖ . ،العبٗدٕ دمحم علٖ. د.م.أ الهرجع السابق، . 3
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 ًظّر:اله االهالء هزاٗا   

   :جلمنظوٌ لإلمالء مضحنهم ميَضحن نحكه    

 هئلي جلنطأ يٌْع جن قذل ملّ جلمضع محمأ يمسً وصقيقسً لْ وصوٌزً  ٌْمح مسجلكلضنطذع  .1

 هح.كضحذض عنو

 حهوصوٌض حهٌْم ضأكيو ومقحولس ،جلغٌيذس جو جلصعذس محشلجلك عنو جلضوقف .2

 .  جليجكٌز في جنضَجنهحو ، نهجلي في جلصقيقس

  :محيأضي جالمالء من جلنوع يجه في حهجْضنوجم يمكن جلضي جلضوٌيذحش ومن

 محشلذك حهمن محشلك جْضذوجل همن خلويط جلؾمل من مؾموعس ملمضعلل ضقوم جن .1

ً  غحذضح جلمعنى يظل ذقيظ ذعذحٌجش عذحٌجش جو ،محشذكل عذحٌجش جو جنٌى،  جو جقيحنح

 .غحلغسً  جقيحنح يضغيٌ جو ،جنٌى جقيحنح ينمو

 لضضضمن حهصيحغض وئعحوز حلهضقوي همن خليط جلؾمل من مؾموعس ملمضعلل ضقوم جن .2

 صيحغس ضأني جو جنٌى مٌز جلنقويس حهضٌجكيذ وضضغيٌ مٌز، جكغٌ ومحشلمع مغال

 من سلمجلؾ صيغس ضقول جو ،جلعكِ جو ذحلضمحتٌ جالْمحء ضْضذول كأن جنٌى

. جلم...  مللمضكل جلغحتخ من جو منحطخلل مجلمضكل
1 

 جلفصل عمى يعٌض موضوع قول جلؾمل ذعض يكـــضخ جن لمجلمضع من خليط جن .3

 كل مٌضذطس موجقف ذحلطذع ضقوم وٌجلص يههو جلصوٌ، من مؾموعس جو صوٌز جو

 جلمٌجقل في وؾمل موضوعـحش من مونلجلمضع وٌْه جن ْذق مح مع جالٌضذحط

 .جلمقفوظ جلقوجٌ شكل جلؾمل يهه ضأني وقو حلهك جلْحذقس

 يهه مغل ضضم جن ينذغي كمح ؾويوز، مفٌوجش جي ضضضمن أال يؾخ جلضوٌيذحش يهه مغل وفي   

 يهه ىلع ضمٌْوج قو جلطالخ جن ملجلمع يضمن مح قحلس في ئال ملجلمع فجٌجش ضقش جلضوٌيذحش

 ومن .جلكضحذس في وضؤكوه مهنؾحق ضضمن كحفيس ذوٌؾس جلمنظوٌز جلكضحذس من جلمضقومس جلمٌقمس

محيْعى  مينلجلمضع يو في يكون جن جلكضحذس من جلنوع يجه ىلع مينلجلمضع ضوٌيخ وْحتل جنؾف

 مغل جن غذش ولقو ، جلضوٌيذحش يهه يمغل نحصس ءجَجؾ يضضمن  Work Book عمل ذكضحخ

 غسجلل في معنى صقيقس يجش ؾمال يكضذون كيف مينلجلمضع يملضع في يسلفحع يجش جلكضخ يهه

 ذنح يؾوٌ ممح جالؾنذيس غحشلجل يملضع في جنضشٌش قو جلكضخ يهه مغل جن نؾو وليلك جالؾنذيس،

.جلعٌذيس غسلجل في جلكضخ يهه مغل ئعوجو في نذوأ جن
2
  

                                                           
 العربٖ التربٗة هكتببِا،  الًاطقٗى لغٗر العربٗة غةالل تدرٗس فٖ مالهعل هرشد، ّآخرّى اسهاعٗل هحهّد ، صًٖٗ.  1

 . 54، ص0953، الثاًٗة الطبعة ، ٗجالخل لدّل
 .53. الهرجع ًفسَ، ص 2
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 اإلستهاعٖ(الهسهّع االهالء (: 

 :جآلضي وذحلشكل وجٌْينلل جلمضقومس سلجلمٌق في جلنوع يجه يضذع     

 مشحذهس لمح شكلمح ءهؿحو معنحهحفي  منحقشطهم ذعىو ،لقطعسج ئلى لطالميًجوهو جن يْضمع 

 .عليهمضملي  لصعرسج شلكلمحج من فيهح

.كًلك يسجوإلعىج قلسوجلمٌ تيينجالذطىج وِلٓحوج جلنحمِ جلصفين يالتموع لنج جهًو 
1

 

 اإلستهاعٖ(الهسهّع االهالء هزاٗا (: 

 . جالنضذحه وؾووز جإلصغحء قْن عمى ملجلمضع ضوٌيخ .1

 . حله سجلممحغل محشوجلكل جلصعذس، محشجلكل ذين سجلمشحذه جلضالميي ئوٌجك .2

 من جلنحليس جلصقيقس جلكضحذس ىعل ذحلقوٌز جلمْموع جالمالء في مجلمضعل يمضحَ .5

. كضحذس حوطذقوه جالمالتيس جلقوجعو ىعل ـعوججطل وجن ْذق مجألنطحء، ألنه
2 

 االختبارٕ االهالء:  

 وقيحِ يمسجلْل جلكضحذس كفحيس من مجليو وجوصل مح موى في مينجلمضعل قوٌجش جنضذحٌ ومعنحه   

 مينجلمضعل ىعل مجلمعل ييمل جلنص، قٌجءز فذعو .جالمالتيس جلصعوذحش سموجؾه عمى مقوٌضه

   جلمضقومس جلمٌقمس يالتم جالمالء من جلنوع يجوه محشجلكل ؾيضه ىعل مله مْحعوز غيٌ من

 تدرٗسَ:  فٖ الهتبعة الخطّات 

 جلمضذعس حنفْه جلنطوجش يه جالنضذحٌي جالمالء ْيٌ في مجلمعل حيضذعه جلضي جلنطوجش جمح       

 :محيأضي عوج جالْضمحعي جالمالء في

 جلضالميي يطحلخ وال محش،جلكل ؾيضه جلى مجلمعل ؾأيل فال ،جألٌذعس جلنطوز ضقيف .1

 . سمشحذه محشكل ذيكٌ

 . وقوز كل قٌجءز يكٌٌ غم ،وقوز وقوز جالمالتي جلنص مجلمعل ييمل .2

. مجلمضعلِ  حضَعلَّمه ئمالتيس قحعوز من جكغٌ ىعل يشضمل قو .5
3 

 

   
                                                           

  ، 2101، 0 ط هدخل إلٔ تدرٗس هِارات اللّغة العربٗة، دار البداٗة ًاشرّى ّهّّزعّى، عهاى، ،سهٗح أبّ ُهغلٖ  . 1

 . 61 -39ص
  .53، صّآخرّى اسهاعٗل هحهّد،الهرجع السابق  . 2
، االسالهٗة التربٗة فٖ العربٗة غةبالل الخاصة التدرٗس بالحاج، طرق هصطفٔ ّدمحم عاهر الدٗى فخر ، عاهر.  3

 .0992، االّلٔ الطبعة ، الفاتح جاهعة هًشّارت
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 : أمٌين ضققيق جلى جالنضذحٌي جالمالء وفويه

 يلك ،جلقٌجءز في مجلمضعل حهملضع جلضي وجلٌموَ جالصوجش ذين جلعالقحش ضعَيَ وه:االّل

 ؾىيضه جن يْضطيع لن عمليح فحنه حوينطقه مسجلكل جلى ينظٌ جن اليْضطيع جليي مجلمضعل

. جالمالء نالل صقيف ذشكل مسجلكل
1
  

 من جلنوع يجهف ليلك مين،جلمضعل لوى جالْضمحع يجكٌز وضقوم نمو وضقويم جنضذحٌ وه: الثاًٖ

 في ضظيٌ جلضي جلعالقحش وجوجٌك جلضصوٌ وجنضذحٌ جلْمع جنضذحٌ يه لغحيس سوْيل جالمالء

. جلكضحذي جلٌْم
2

 

 ذين لنميَ شويوز ذعنحيس جالمالء من جلنوع يجه منعل جن ينحعل وفينجله يينه ضوء وفي    

 من لكل كحفيس عنحيس ونوؾه جلكضحذي، جلعٌض ومشكالش جلْمعي جلضعٌف مشكالش

 . جلكضحذي جلٌْم ووقس جلْمعي جلضعٌف ذوقس محيْمى جلى نصل قضى جلؾحنذين

 ينذغي جلصقيقس جلكضحذس مضعل وْحتل من سوْيل جالنضذحٌي جالمالء جْضنوجم ذوجيس وعنو    

 جلنصوص يهه الضضضمن ذقيظ جلمقٌٌ جلكضحخ من مذحشٌز ضؤني مألوفس ذنصوص نذوأ جن

ً  صوضيح ؾيو ذشكل ضوٌِ لم ؾويوز لغويس عنحصٌ جي  .جلْحذقس جلمٌجقل في وكضحذيح

 ،جلكضحخ نحٌؼ من ؾويوز ْيحقحش في مألوفس مفٌوجش جْضنوجم يمكن جلوجٌْس ضقوم ومع   

 جلؾيو جالْضمحع ىعل مينجلمضعل قوٌز النضذحٌ مألوفس غيٌ موجو جْضنوجم يلك يضذع وقو

 جو يلك ىعل قحوٌون ذحلفعل مألنه حيكضذونه له ولمعٌفس جلصقيف، حوهؾحته لألصوجش

 .جلكضحذس في نطأوجأ قفظوج فيمح ضغييٌ جي قوظ جيج وجنه كيجه حيقفظونه مألنه

 فحنه قصيٌز وعذحٌجش ؾمل من ضضكون قصيٌز ذنصوص ْنذوأ جلذوجيس في كنح وئيج      

 سجلطويل سلمللؾ جالْضمحع ىعل قحوٌين مونجلمضعل يصذف قضى سؾمل وئطحلس جلنص جطحلس يمكن

 .وْالمس وقس في حكضحذضه من يينضه قضى حذه وجالقضفحظ حومضحذعضه ضوٌيؾيح
3 

 

 

 

                                                           
 . 251، غزة فلسطٗى، شارع الّحدة، 2104، 2، استراتجٗات تدرٗس اللغة العربٗة، طفتاحال دعب خلٗل.  1
 التربٗة فٖ العربٗة غةبالل الخاصة التدرٗس طرق، بالحاج هصطفٔ ّدمحم عاهر الدٗى فخر ، عاهر. الهرجع السابق،  2

 . االسالهٗة
 .005، ص 0995ر، الفك دار ، االردى-  ٗمالتعل تفرٗد -، دمحم ّٖالحٗل تّفٗق ، هرعٖ.  3
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 التشخٗصٖ إلهالءا : 

 حفهمه ذعو جلقطعس عليه ىضمل يجوله ،ضقومه وموى قوٌضه قيحِو مييجلضل ضقويٌ منه جلغٌضو   

 جلصفوف. ؾميع في ذسجلطل معم يْضنو وهو ؾحءجله في له مْحعوز وون
1 

 القاعدٕ اإلهالء : 

 من عجلنو يجه ينحْخو ،جلضالميي لمْضوى منحْذس ئمالتيس قحعوز معٌفس منه جلغٌضو    

 : جلضحليس شنطوجلل فقحو جألْحْيس سجلمٌقل فيو جإلمالء

 ئلى جلضالميي ضنذيه ؾيوج، حوفهمه جلقطعس قٌجءز جلضالميي، ىعل جإلمالتيس جلقطعس عٌض

 في ٌوشو جلضي كحلعذحٌجش سجألمغل نالل من جلقحعوز جْضنذحط مغ محشجلكل ذعض كضحذس مالقظس

 .جلقطعس
2

 

 التعلٗهٖ: اإلهالء 

 نحه مييفحلضل ،عليه ىجليي ْيمل مطللن سممحغل  محشكل كضحذس ىعل جلضالميي ضوٌيخ ذه يقصوو

 ضوٌخ جليي نمطلل سممحغل محشكل يكضخ مغـ كضحذيح،و يحشفو جلنمط مقحكحز ىعل الأو ىيضٌذ

 جقوزو حٌزمه كأشيحء،  مقوو لنمط مضنو محشلك يمي،جلضعل جإلمالء عحشموضو ومن ،عليه

مقذذس  ، أعالم، وأشيحءأْمحء عوز، حٌجشمه ضضضمن منضحٌز، عذحٌز ح،عليه جلضوٌيخم يضـ

  3  .جلضالميي لوى

 االستبارٕ اإلهالء : 

 قحعوزلل جلطالخ فهم ْذٌ في ضضمغل ققيقسو ضؾٌيٌج حأعالهو جإلمالء جعأنو أٌقى وهو

 عن جلكشف ئلى يهوف جالْضذحٌي جإلمالء أن يعني يجوه محش،جلكل كضحذس طٌيقسو جإلمالتيس

 للقوجعو جلطالخ معٌفس عن جلكشف ئلى يهوف وهو جإلمالتيس جلقحعوز لققيقس جلطالخ معٌفس

 .فسجلمنضل جإلمالء جعوقو ذين مقحٌنحش وعمل محذينه يكون جليي وجلضذحين جلضمحيَو فسجلمنضل
4 

 

 

 
                                                           

 .056عهاى، ص، جاهعة االردى 2115، 2. عبد الرحهاى الِاشهٖ، تعلم الًحّ ّاالهالء ّالترقٗم، ط 1
 .259، غزة فلسطٗى، شارع الّحدة، ص2104، 2. خلٗل عبد الفتاح، استٗراتجٗات تدرٗس اللغة العربٗة، ط 2
 .056. الهرجع ًفسَ، ص 3
 .259، صاستٗراتجٗات تدرٗس اللغة العربٗة . الهرجع السابق، 4
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 اإلهالء: عداقْ أّ لكتابةا عداقْ

 ْالمس ،يقطضي ممح قىهو ذحلكحضد مٍضرطس نهحأ يعني جفهً ذسكضح عىجقو عنهح قلنح ئيج     

 فًلك ءمالئ عىجقو عنهح قلنح ئيج محأ لكطحذسج ىمٓطوهو  و معين ىمٓطو على لغويس

 يقطضي  نأل ء،إلمالج ىمٓطو و لنطقج ىمٓطو لكطحذسج:  مٓطويين على لٓالمسج يٓطىعي

 .علموضوج و عليه لمملىج و لممليج ،ندجؾو غالغس

 و ،ؾهحٌمهح من   وفلكٍج ؼيهٍ نذأ لكوي ،صكيكح نطقه نيكو أن يؿد: لوولٖا 

 .للمعنى فقجلموج لٍْمج من لكحضدج ليمكن ءإلمالج عنى لطنغيمج و لنرٍج ميكطٍ

 ىلى لنطقج ْالمس نأل ،إلمالتيج عىجذقو حملمّ نيكو أن يؿد لٍْمج :علَٗ لههلٖا 

 .لكلمسج لٍْم لٓليمسج لمعٍفسج عن لكحضدج ضغني ال لممليج

 جلممليو لممليج)  لػحنيوج ولألج ىلى إلمالتيسج لػقحفسج قصيلس هوو  :علوْضْا 

. (عليه
1 

 عىجقو لىئ منه ْسٌجللى خقٍأ نهكو (ءإلمالجعى جقو) مصطلف يٓطعمل أن لركعج ٍغّأ قىو

 .لكطحذسج

 ء:إلهالق تدرٗس اائطر 

 عليهح هي لطيج لكحلسج على لقىيمج في ءإلمالجيّ ٌضى طٍيقس لم ضكن :القدٗهةلطرٗقة ا 

 ميقو نفكح ح معينس،أهوجف ضكقق لطيج لوْيلسج ليّ و فلهىج يمػل ءإلمالج كحن ئي ن،آلج

 نص نكح جلً  ،لصعوذسجفي  لمغٍقسج شلكلمحج ذسكضح في لألطفحج ٌنطرحج ِْحأ على

 ملكالج في لطلميًج ضضعطٍ أن ٌنى لطيج ألقحؾيوج لكطحذيسج َأللغحج من كذحمٍ ءإلمالج

 نكح ذل ،معينس عىجقو ضعليم لىئ يٓعى فال ،للطلميً فكص ومؿٍ ءإلمالج نكح. فلمألوج

"  ، لغٍيرسج و لصعرسج شلكلمحج إلمالتيسج صلنصوج على ضغلد نصكح لًلك ف،لهىج هو

ص يملأ لطيج(De Mérimée: )زلمٓمحج زلشهيٍج ءإلمالج قطعس نصكح علنوج هيج منو

 لهمّج شلغلطحج لذى غلطس نمٓين غالطهأ فكحنص ،لػحلعج ننحذليو ٌطوجإلمرٍج على

 ." هحجيطعى الأ هنٌج لطيج
2
 نكح و، شلغلطحجو لغلطج ليّو ءألنطحوج لهطأج ولمقصوج 

 وون ءإلمالج وٌِ عموضو يطهًهو صلنصوج من نص أي لىئ يعمى جكآنً لمعلمج

،مٓرق جوعىئ أو ـشٍ
3

 شمعلومح جضالْطعٍ يحٌنطرحج ْحوٌء إلمالج وزمح نصكح جلً 

                                                           
، 0995،القاُرة سًٗا بيا هكتبة ،لتطب٘قّ ا لٌظرٗةا ب٘ي ءإلهالا ،سٌ٘ا ،لعل٘نا عبدعلٖ  بكر بْأ ،ُرٗدٕ هحود حودأ.  1

 .00ص
2
 .232ص،4ط ( دت )ّت،ب٘ر ،لشعبدار ا ،ئ٘ةاالبتدا  سةرلودا فٖ طفالٌاأ نًعلّ ، كٗفّىآخر ّ صالح هحود لجوا.  

ـ 091، ص04الفًٖ لهدرسٖ اللغة العربٗة فٖ طرق التدرٗس، دار الهعارف، القاُرة، ط الهّجَ ،ُ٘نابرإ لعل٘نا عبد.  3

 .  099 ـ095
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 زلقحعىج عطحتهموئ ذطهحكضح نيؿهلو لطيج شلكلمحج من معينح نوعح يٓهمٌلطى ال لطالميًج

 .لهحصسج
1

 و ،لصعرسج شلكلمحج على يضكطو لطيج صلنصوج ٌنطيحج يطعمى لمعلمج نفكح 

 فقى جلًو نفٓيس أو علميس ز،قحعى على مرني غيٍ حؾحفّ نكح"  ءإلمالج يٌّضى نفا جهكي

مهم". َضال ءألنطحج نصكح  ضعيفس لطالميًج نطحتؽ نصكح
2

 

 -عليه مليصأ لطيج - لكلمسج ٌأى قى يكن لم يلًج لطلميًج نذأ هٌعطرحج في يضع جلمعلم يكن لم   

 ال. "لصىفسج خذح من نْيكو فانه لكي من ضمكن وئن ،صكيكسذطهح كضح يطمكن من لن ،مطلقح

 نيصلو كحنوج هسلمشوج ٌزلصوج ههي على ءإلمالج نْوٌيمح كحنوج لًينج لألطفحج أن في شك

 ىنٍأ جومو لىئ  ويعو لكي في لفضلج لكنو)...(  صكيف ءمالئ ذسكضح لىئ لُمنج وٌذمٍ

  . " ءإلمالج وٌِ عن غمحٌ ءإلمالج جموضعلّ لطفحألج ءالهؤ أن قعجلووج ،)...(
3
  

 الحدٗثةلطرٗقة ا:   

 ههي ضٓمى و لكىيػسج لنفّج علم شمعطيح على ءإلمالج يٌّلطى لكىيػسج لطٍيقسج ضنرني   

 وضقوم على ،جو من ٌؤيضه علوقوج من لطحلدج ضقي ألنهح (لوقحتيسج ) ذحلطٍيقس زلؿىيىج لطٍيقسج

 جلضحلي:  جلمذوأ

هح آٌو ْمعهح قى نيكو أن يؿد ذل ،عليه ضضعٍ لم كلمس ذسكضح لطفلج من ضطلد ال"   

 " ذهح ضلفظ و مكطوذس
4

 يطعلم أن ذمعنىجلضوٌيخ  ِْحأ على ميقو ءلإلمال لؿىيىج مفحلمفهو، 

 . يحويى ذطهحكضح غم نطقح ذهح لطلفظج و ذصٍيح عليهم عٍضهح يطم أن ذعى شلكلمحج ذسكضح لطالميًج

 وئيج( لٍْمج)  لكطحذسج و لنطقج و لرصٍج و لٓمعج لنال من شلكلمحج يكٌض هو ئيج ءفحإلمال   

  شلكلمحج على يرهمٌذطى الئ هيج يطأضى فلن لٓليمسج لكطحذسج لطالميًج ضعليم ءلهؿحج من فلهىج نكح

 

 

 

 
                                                           

ّالتربٗة خارج الهدرسة، الهدٗرٗة الفرعٗة للتكّٗى،  للتكْٗيهدٗرٗة  ،عاهة سةرلودا  تطب٘ق٘ة درّس ًٗظر:.  1

 .054(، ص0912،0915الجزائر)
. عضاضة احهد هختار، التربٗة العلهٗة التطبٗقٗة فٖ الهدارس االبتدائٗة، هًشّرات هؤسسة الشرق االّسط للطباعة  2

 .291، ص2، ط0962ّت، ّالًشر،بٗر
 .235الهرجع السابق، جهال دمحم صالح ّاخرّى، كٗف ًعلم اطفالًا فٖ الهدرسة االبتدائٗة، ص.  3
   لكتبا ّ تلوطبْعاا هدٗرٗة ، لورحلةا فٖ لعرب٘ةا للغةا تعل٘ن ئقاطر ،ئ٘ةاالبتدا ،( 0 ّىآخرّ ) ٗبأد ْٗسف.  4

 .032(، ص0915ـ  0911السّرٗة،)  لعرب٘ةا ٗةرلجوِْا ،س٘ةرلودا
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 ٌالنطرحج نليكو - لقىيمسج لطٍيقسج في للكحج عليه نكح كمح ال - ٌرحِالنطج عمليس لكي يلي غم

يكحء. ٌنطرحج ال ضعليم ٌنطرحج عنىتً
1 

 ء:إلهالا تهشكال

 لضبطا أّ لشكلا: 

 ٌجمصىل يشكجلقٌوف  على (نكولٓج ز،لكٍٓج ،لفطكسج ،سلضمج) شقٍكح ضعو ذه يقصى

 لكلمسج ْمٌ ذحْططحعطه نيكو قى جٌِفحلى .إلمالتيسّج لكطحذسج عنى ذسجلصعو وٌمصح من تيٓحٌ

 . جلقٌوف هًه ضرط ذوْعه نيكو ال لكنو ،صكيكحٌْمح 

 صْتَّ فلحرا سنر:   

 منهحو ش،لكلمحج ذعضفي  كمحذهح  ينطق ال فقٍأ على شطملصج للغسج وجشمفٍ من كغيٌج ئن

 أللفوج(،  لثكأوو  وعمٍ)  و فيجفحلو ،( جقحلوـ  محتسـ  لثكأوـ  وعمٍ )جلمغحل:  ْريل على

جلوجٌْين  يوقعضنطق ممح  الو ضكطد زتىَج وفقٍ ( جقحلو ) في  قسٌلفحج أللفوج، ( محتس )في 

نظحتٍهح.  و شلكلمحج ضلك كطحذس عنى وجلمذضوتين في جلنطأ
2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 لفكرا دار- ربتجا ّ تًظرٗا - ،ملعاا لتعل٘نا فٖ لعرب٘ةا للغةا ٗسرتد ،لس٘دا هحود عهٌا ،حودأ ٕشدر طع٘وة ، ًٗظر . 

 .010، ص 0 ط  2111 ، ةرٍلقاا ،لعربٖا
فعالٗة برًاهج هقترح فٖ عالج صعّبات تعلم االهالء لدٓ طلبة الصف السابع فٖ هحافظة  ّٕ،لفقعاا دمحأ دشار لامج.  2

فٖ  ب٘ةرتلا بكل٘ةهتطلبات الحصّل علٔ درجة الهاجستر، قسم الهًاُج ّطرائق التدرٗس،  لستكواا سالةر ،ًْٗس ىخا

 .60، ص61، ص2119غزة،  ،إلساله٘ةا هعةالجا
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 أُهّٗة اإلهالء:

 جلكضحذس ىلع ضوٌيخ أول فهو ز،جلمضعوو يسجللغو حٌجشمهحلذ ضضصل كذيٌز ميسأه لإلمالء

 مجلضٌقيـ ىوعل سجللغوي جشجألصو ذين جلضمييَ ىعل جلمضعلم قوٌز أو يكشف جلصقيقس،

 .جلصقيف
1

 حصحغه يجئ ذقيظ جلقحٌب ئلى جلكحضخ من جلفكٌز لنقل جلٌتيْيس جألوجز وهو 

 جلضي ذحلطٌيقس حكضذه مغـ خوجألْلو جلضٌكيذيك جلؾحنخ حوٌجعى فيه يسلغو صيحغس جلكحضخ

 ذحلضٌجظ جالضصحل سوْيل يوه شحمالو أمينح نقال جلنقل لكحن غسجلل يهه أذنحء حعليه جضفق

 ذه جالضصحلو جلضٌجظ يجه نقل في محمه جٌوو يؤوي يجلشفه جالضصحل كحن يجوئ ،خوجلمكض

 جلضمحْك وْحتل من سوْيل كيجلك هو أقوى وجصوق ذسجلمكضو مسجلكل طٌيق عن

. ليجلوو و جالؾضمحعي
2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 020جاهعة بغداد، ص، جاهعة الِاشهٗة 2113، طالعربٗة هًاُجِا ّطرائق تدرٗسِاطَ علٖ حسٗى الدٗلهٖ، اللغة .  1
 .252، هركز الكتاب للًشر ،القاُرة، ص2113، 0ابراُٗم دمحم عطا، الهرجع فٖ تدرٗس اللغة العربٗة، ط.  2
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 اإلهالء: تدرٗس ُدافأ

 ،جلكضحذي جلضعذيٌ جلى سلكونه وْيل جلعٌذيس جللغس وظيفس منمهمح  ؾحنذح جالمالء قيققّ     

 من جلنطيٌ ووٌه يؤوي جليي ـ حهفٌوع جقو وهو ـ  جلعٌذيس غسجلل جفهوج ضققيق في مهويْ

  : يأضي مح نالل

 وذيلك كضحذضيم صقس ضضذط جالمالتيس جلقوجعو من ذمؾموعس جلمضعلمين ضَويو .1

 موجؾهس ىعل فضعينهم .جالنطحء في جلوقوع ويضؾنذون جلقٌجءز جلى يصلون

 .جالمالتيس جلصعوذحش

ً  محشلوجلك جالقٌف وٌْم، جلصقيقس جلكضحذس حٌزمه ضنميس .2 ً  ٌْمح  منْؾمحً  صقيقح

 ىعل وجلكضحذس جلقؾوم في محشوجلكل جالقٌف كضنحْق ،كضحذسلل جلفنيس جلضوجذط، مع

    .جلْطٌ

 .جلضٌكيَو جلضيكٌ ىعل موضعويوه ،هحلضٌوٌض جلٌْيعس جلكضحذس من مينجلمضعل ضمكين  .3

 جلصقيس، جلعحوجش وجعضمحو وجلضأمل وجلمضحذعس وجإلصغحء، جالنضذحه ىعل مهضعويو .4

 وجلضنظيم جلنظحفس وجعضيحو جلنفِ ىعل وجالعضمحو وجألمحنس جألنطحء كمعحلؾس

 . جلصقيف وِوجلؾل

 في وجلمضقحٌذس جلنطق في سجلمضشحذه جالقٌف ذين جلضمييَ ىعل مينجلمضعل قوٌز ضنميس- .5

 . جالمالتيس جلصعوذحش معحلؾس من وجلضمكن جلٌْم، في سوجلمضمحغل  جلصوش

 مضمكنه ويوقيس، لغويس ذضعحذيٌ ملغضه ءجٌوئغ جلؾويوز، غويسجلل ذحلمفٌوجش مضَويوه .6

 وضنمي جلمطحلعس، قخ جلى موضشوقه جلكضحذيس مقوٌجضه يوضنمّ  جلؾيو جلضعذيٌ من

 .يمسجلْل موجضؾحهحضه معوجطفه وضغيي غسجلل ذؾمحل جالقْحِ

 .حوضصويذه مجنطحته جكضشحف ىعل مذضوٌيذه يجضيح مجنفْه ضقويم ىعل جلقوٌز مجكْحذه .7

 ذحْضعمحل فسجلمنضل ذحلموجقف مٌهضأغّ  عن عذيٌوجلضّ  حموجإلفه مجلفه حٌزمه من مضمكينه .8

. ٌقيمجلضّ  عالمحش
1 

 .جشلفقٍوججلؾمل  ضٍضيدو لنظحفسج لطلرسج ضعويى .9

 .جءزلقٍوج لٍْموج لنكوجذين  لعالقسج ئوٌجك منلمضعلّمين ج ضمكين .15

.ؤونيقٍ فيمح إلمالتيسج ءألنطحج فكطشحج من ضمكين جلمضعلمين .11
2 

 

 
                                                           

 . 06ص، 03، ص2114، ّالًشر طباعةلل هحبٗى هؤسسة ،اإلهالء فٖ الهًجد، حسى عادل ، سدٕاأل. ًٗظر،  1
، 0للًشر ّالتّزٗع، عّهاى، األردى، ط ساهةأ دار ء،إلهالّا لكتابةافٖ  لشاهلا هْسْعةّ ،ُدٗب حسي هْسٔ ًٗظر،. 2

 .20ـ21-09 ص ،2115
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 سبابَ:ّأ هالئٖاإل الخطأ

ً  محفه حفهمه وون لويقوّ  جلكضحذس يشوه جالمالتي جلنطأ نّ ئ    مجلمضعل يمقق حمّ م .صحتذح

 جلمعنى في ٌأغ حفله جلصقيقس جلكضحذس حمّ أ ميس،جلعل قيحضه في ضٌٌ من ؾحءجله في جلضعيف

 نظٌ في حصحقذه قيمس من ضٌفع جالنطحء من جلنحليس يمسجلْل جلكضحذس نّ ئ .جالنٌين حمئفه وفي

.  جلقحٌب
1
   

 : أهّمهح من عوز عوجمل لىئ مالتيجإل جلنطأ ْذحخأ ضٌؾع  :اإلهالئٗة األخطاء أسباب  

 غويجللّ  عوجوهئ ضعف في جلعوجمل هيه وضضمغل :مالهعلّ  الٔ ترجع عّاهل. 

 وقوجعو جلشكل في جلعوجمل يهه وضضمغل :الهكتّبة غةالل بخصائص تتصل عّاهل 

 جلقٌوف ووصل مسجلكل من موضعه ذحنضالف جلقٌف صوٌز وجنضالف جالمالء

 . جلعحوي ؾحءجله عن جلمصقف ؾحءه وجنضالف، جلصوجتش وجْضنوجم حوفصله

 ضمييَ وعوم وجلنوف، جلضٌوو في جلعوجمل ههي وضضمغل :مبالهتعلّ  قتتعلّ  عّاهل 

 وضعف عخوجلضّ  مجلمضعل يكضذه فيمح قسجلغّ  وعوم ح،منـحٌؾه في جلمضقحٌذس صوجشجأل

 جلضيكٌ ىعل جلقوٌز وعوم جلذعويس، جلمالقظس وضعف جليكحء، وجننفحض جلقوجِ

  جلمم لقحء في لوجلنل ، وجلكالم طقجلنّ  في سجلمحغل وجلعيوخ جلقٌكي، جالضْحق وعوم

. جالنفعحلي  جالْضقٌجٌ  وعوم
2 

 مــــــالءجإل ضوٌيِ نّ أ ئلى جلعوجمل يهه وضضمغل :التدرٗس طرائق الٔ ترجع عّاهل 

 صعذس محشكل في مجلمضعلّ  جنضذحٌ ىعل ضعضمو جنضذحٌيه  طٌيــقــس أنّه ْحِأ ىعل يقوم

 غسجلل ذفٌوع يٌضذط ال مالءجإل وٌِ نّ وأ م،للمضعل جلكضحذي جلقحموِ عن وذعيوز

 وعـــوم مالءجإل كٌجْحش في يقع مح ىعل عالؾيح قضصٌض مالءجإل نطحءأ نّ وأ جلعٌذيس

 يمجلْل ؾيجلضه ِْأ مــــحلوئه موجلمضعل مجلمعل ذه ضَميل جالمالء لقوجعو كضحخ وؾوو

 وعوم جلنطأ ضصويخ في مجلمضعل مشحٌكس وعوم مذحشٌز نـطـــــحءجأل ضصويخ وعوم

 جلمنحْخ جلطول ضمغيل وعوم مالء،جإل وٌِ في قٌوفلل يمجلْل طقجلنّ  مٌجعحز

  . وجلطوجل جلقصحٌ قٌكحشلل
3 

 ر الدراسٖ:لوقرا  

 ولىألج فلصفووج ،ألْحْيسج قلجء في جلمٌإلمالج ٌِ جلضلميييى أن وزلعحج شؾٍ ـ

ين لطمك ضكفي الذموؾخ مقٌٌجش وٌجْيس ال ضلذي جلقحؾس و جلمضوْطس قلسجلمٌ من

ٌّ  و، َو على يلك جننح قلكطحذسجمين من مهحٌجش جلمضعلّ  ج نحصح ْيوٌج ٌجال نؾو مق

                                                           
1  .Livingiton, A . Study of Spelling Errors , Studies in Spelling op.cit pp.159-180 
 Livingiton, A . Study of Spelling Errors , Studies in Spelling op.cit pp.159-180 . الهرجع السابق، 2
 .  0954، العربٖ ٗجالخل هؤسسة، هالءاإل ٗمتعل فٖ ساسٗات، أحسى ، شحاتَ.  3
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جلموٌِ، أو جلمعلم جليي قو يْضغله  وؾطهحجئلى  ءإلمالج وٌِممح ينضع  ذحإلمالء

 لضوٌيِ فٌوع جللغس.

 ال قى نّهحفا لعٍذيسج ٌألقطحج ذعض في شؾىو وئن قضى ءإلمالج ٌجشئن مقٌ -

ذين  ملجلضكحمن ّ قحلس نلق وال ضؤوي ئلى،لعٍذيسج للغسج وعجلضٌجذط ذين فٌ عيجضٍ

 جللغس.ج ٌجشمهح

 .ءإلمالج يٌّلطى ضنلو جلمٌجقل جلضي ضلي جلمضوْطس من مقٌٌجش قىـ 

 مقووز مؽجذٍ من هىجلمعح ذعضو ،ذيسرتلج شكليحجلموٌْين في  جوعىئ مؽجذٍ نلوـ 

.فيهحجلموٌْين ضأهيل ء ولإلمال
1

 

 القطعة االهالئٗة: 

 .لطلرسجلمْضوى  مالتمسجلمعحني  ضكسوج إلمالتيسج لقطعسج نضكو ال قى ـ

 . ْطهوٌجضمش  مح على ضطريقح إلمالتيسج لقطعسج نضكو ال قىـ 

 . ليهئجلقحؾس ذ لطلرسج ممح يشعٌ إلمالتيسج لقطعسج نضكو ال قىـ 

 . مملّس مطعرس طويلس إلمالتيسج لقطعسج نضكو ال قىـ 

.ىألنٍج للغسج وعذفٍ مضصلس إلمالتيسج لقطعسج نضكو ال قىـ 
2

 

 صحٗحلتا طرٗقة : 

   تيس.إلمالج لقطعسج على ؾسوٌ جلموٌِ يضع ال قى ـ  

 . إلمالتيسج ءألنطحججلموٌِ ؾميع  يإشٍ ال قىـ   

 .نطحتهمأ على مضعلمينلجينذّه جلموٌِ  ال قى ـ  

 . كطحذطهحجلنطأ في  عشحجلضي  جلصعذس شلكلمحج معحلؾس معى ـ  

 وجلضقوظ عنه ومعحلؾضه. إلمالتيسج ءألنطحج منـ عوم ؾمع جلشحتع   
3 

 

 

                                                           
عهاى،  للًشر ّالتّزٗع،ّ ُجالهًا دار ردى،ألا ،دائٗةألا تلفعال٘اا ءضْفٖ  لعرب٘ةا للغةا ٗسرتد ،عط٘ة علٖ هحسى . 1

 . 10ص ،2111 ،االردى
 .39الهرجع السابق، جهال رشاد أحم الفقعإّ، ص  . 2
 .  09 ص م،2102ة،لقاُرا اث،للتر ف٘ق٘ةأٗهى أهٗى عبد الغًٖ، الكافٖ فٖ قّاعد االهالء ّالكتابة، دار التّ . 3
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  :اللغة  ّعبفر صلتَّ ءإلهالا

 ،لكطحذيسج شلنشحطحج كل ِْحأ نهحأ كمح لطعليمج عليه ميقو يلًج ٌلمكوج ءإلمالج عىجقو ضمػل    
1

 الئ يطأضى لن جفهً" ج م لغسكلمحش  أو جشصوأ ذسكضح طٍيقس عن ضعرٍ عىجلقوج ههي نصكح يجفا 

 شلعالقحج ذعض ذكٓدو ،ؾهس من جهي للغسج ذطلك صلهحج لهطيج ينولطىج منظح مع ذحلططحذق

 " ىنٍأ ؾهس من للغسج منظح نلوج ظضكى لطيج
2

 شذنشحطحيٌضذط  ء،إلمالج ؾعل مح هيج 

 .فلصٍوج لنكووج لطعريٍوج جءزلقٍج و لهطكح ىنٍأ لغويس

 لخطا ّ ءإلهالا: 

 وف،للكٍ لصكيكسج لكطحذسج هو ءفحإلمال ،لكطحذسج ندجؾو من ؾحنرح منهمح قىوج كل يمػل    

 ءإلمالج ضغٍ نكح نفا ء،إلمالج لعمليس مطمم"  ذأنه لهطج عن قيل لًلك ،ؾمحلهح لهطوج

 ينٓقهحو ليهحئ قيشوو يكٓنهحو يؿملهح لهطج نفا لصكيكسج لكطحذسج على خلطالج يدٌضى

 أو منهح كخضطٍ لطيج نطوطهح ْطقحمسوج ،ضنحْرهحو وف،لكٍج ـذوضو ضقحنهحئ يٓهلو

 " .ينحأ نيقأ فقجضوو مذحنٓؿح نكنحتهحوج ضهحجٌْطىج
3

 

 اءةلقرا ّ ءإلهالا: 

 زشى منو ،للغس لهطيج ينولطىج لقو وٌيى طلنشح نمطقحذال نؾهحو جءزلقٍوج ءإلمالج   

 للمنقوج ءإلمالج :هثل لكطحذسج قرل الأو جءزلقٍج مضٓطلُ ألمحليج جعنوأ ذعض كهنح ضرحطهمحجٌ

 جءزلقٍج ظيفسو نفا خلمكطوج لىئ علمٓموج نقل ءإلمالج مهمس نصكح وئيج. ٌلمنظوج ءإلمالوج

 نضكو أن ينرغي لهطأج من لهحليج لصكيفج خمكطو يطكقق قطىو  علمٓموج لىئ خلمكطوج نقل

 مح ْمٌ في يهطة قلمح ْليمسجءز قٍ أقٍ من " نأل صكيف لعكّوج ضكسوج ْليمس جءزلقٍج

."... ضهجءقٍ في يطعػٍ  ألقلج على أو ،لككي نطأ أيقٍ فانه ذطهكضح في نطأأ من و ،ذه نطق
4

 

 

 

 

                                                           
1  .Voir : David (Jacques), Plane  (Sylvie) : l’Apprentissage de l’écriture de l’école au collège, 

Presses   Universitaire de France, Paris, 1996, p81     . 
2  .Catach (Nina), (et autres) : l’Orthographe Française : Traité Théorique et Pratique, 

Edition Fernand Nathan, Paris, 1986,p 26. 
  ، 565، ص4 ط، 0995 الرسالة، بٗرّتهؤسسة  العربٗة،  للغةا سٖرلود لعولٖا لوْجَا، تْف٘ق عابد لِاشوٖا.  3
 ، 5 ،طهصر رف،لوعادار ا، تطب٘ق٘ة قفاهْ ّ تحل٘ل٘ة سةدرا لعرب٘ةا للغةا تعل٘ن ، ىسل٘وا حس٘ي رةقْ ر: ًٗظ . 4

 .  0615ص0911
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 لتعب٘رّا ءإلهالا: 

 لىئ لطلميًج ؼيكطح لطيج شلكلمحج على ٌِلمىج فضعٍ في لىوألج لوْيلسج هو جلضعذيٌ لعل   

 على لمعلمج فيطعٍ لطعريٍج لنال فمن ،ضهحيج في يريسٌضى ْيلسو لككي هوو ،عليهح يدٌضى

 -ٌهحنطيحج لمعلمج قٓنأ ئيج ءإلمالج قطعس أن كمح ،إلمالتيسج عىجللقو لطالميًج خْطيعحج ىمى

 صنصو ذطكٍيٍ يسجلرىج في نفيقومو ،لطعريٍج على لطالميًج يدٌلضو صحلكس وزمح نصكح

 نفٓه ءإلمالج نص من عنحصٍو جشقىو لذحْطعمح لكي و وهمذمفٍ زقصيٍ
1
 جيصلو أن لىئ 

 .  نشحتيسئ صنصو ذسكضح لىئ

 لٌحْا ّ ءإلهالا:     

 لوؾهسج من للغسج لكفظ ضعصو إلمالتيسج عىجفحلقو ز،طيىو لنكوج و ءإلمالج ذين لعالقسج  

 جٌِلىج لطعين لنكويسج عىجلقوج ضعصوو ،لكطحذسج عنى لٍْمج في لهطأج عن لرعىوج لكطحذيسج

 نذيحو ،لكلمسج ْمٌ هنح كحن منو. لهطأج و للكنج من ْلوذهأ عصمو ،لٓحنه ضقويم على

 لكطحذيسج لشكليسج لنحقيسج من لكلمسج ْمٌ على يكحفظ ءفحإلمال ز،قىوج لعملس ؾهينو ذهحجعٍئ

 إلمالتيسج عىجلقوج من كغيٌ طضرحجٌ لكي لىئ ضفأ. ْالمس على يكحفظ لنكو جخإلعٍوج

 لقلمج لطقويم ْيلسو هو نمحئ و ضهيج قى في غحيس ليّ لنكوج يٌّضى أنكمح "  ،لنكويسج عىجذحلقو

 من لكطحذسج لصكس ْيلسو - آلنٍج هو - ءإلمالج أن كمح لُللج و ؼالعوؾحج من نللٓحوج

 .لهطأج
2

 

 فلصرا ّ ءإلهالا: 

 ،ضٍضيرهحو وفلكٍج وعى و شكحلكٍج عنو قيع من للكلمس ؾيٌلهحج ذحلشكل فلصٍج يهطم   

 لكطحذسج ءغنحأ ىنٍأ كسذكٍ كسقٍ ضغييٍ أو  قًفه أو فقٍ وزفُيح ،ضهحويحوَ صليطهحأ أو

  (   ملِعَ )غيٍ( ملَعَ ) و (يمعلِ) و ( حلمعَ )غيٍ ( لمعِ)  ف للكلمس لكليج لمعنىج يغيٍ أن يمكن

 لمكحفظسج في فٍلصّج و ءإلمالج ذين زلوطيىج لعالقسج ضطضف هنح منو  (ْطعلمج) و ( علمأ) و

 زلوقىج هي لطيج لؿملسج ءلرنح  - عنحصٍ ـ جشقىو ضعطرٍ لطيج شلكلمحج معحني ْالمس على

  .للنص ألْحْيسج
3

 

                                                           
1  .)Voir : Lentin  (Laurence) : Apprendre à penser, parler, lire, écrire, ESF Editeur, Paris, 

1998,p73 
 ص 0 ط ،0995  ،هشقد س،طال دار ح،لطوْاّ قعالْا ب٘ي لعرب٘ةا للغةا تعل٘ن حودأ دهحوْ لس٘دا ًٗظر:  . 2

000،002 . 
 ،2 ط( د ت )،ئرالجزا ،باتٌة ،قرفٖ رعوا هطبعة، لعرب٘ةا للغةا فٖ للوعلو٘ي ٕلتربْا لوْجَا ة،ح٘دأّ علٖ: . ًٗظر 3

 .011ص 



 

[تعلٗهٗة االهالء]  الفصل االّل                                                 

 

34 
 

 ذل ،لنكووج لطعريٍوج جءزلقٍوج لهطكح للغويسج شلنشحطحج عنى ءإلمالج شعالقح ضطوقف الو   

 لطٍذيسوج فيحجلؿغٍوج يمٌلطحكح ٌزلمقٍج ىألنٍج لطعليميسج ألنشطسج ؾميع لىئ هحجضطعى
1
        نالصس نقل في لطلميًج عيشٍ عنىمح لعالقسج ههي ضطؿلىو ،لوْطج ْسووٌج إلْالميسج

       ذطٍيقس ءإلمالج طلنشح ْحْيسأ لرنس يعطرٍ يكطد مح كل أي كلمس أو ؾملسأو زقحعىأو

.عٍضيس
2 

                                                           
 

 .011، صلعرب٘ةا للغةا فٖ للوعلو٘ي ٕلتربْا لوْجَا ة،ح٘دأّ علٖ. الهرجع السابق،  2
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 الثاني الفصل

واقع النشاط التعليهي لهادة االهالء للطور الثاني هن التعليم 

 االبتدائي

  ج االهالء:هنها 

 الثاني. الطور لهتعلهي العاهة الهؤشرات 

 .برناهج اإلهالء للطور الثاني هن التعليم االبتدائي 

  االهالء داخل القسم: 

 .سلوك الهعلم في القسم 

 سير  هع تفاعلهن يهدو لقسنا في لتالهيذا كسلى

 رس.لدا

 .الوسائل الهادية في القسم 

  االهالء هن خالل كتابات الهتعلهين: 

 الزيادة و الحذف أخطاء. 

 الهفتوحة. و الهربوطة التاء كتابة أخطاء 

 األصوات. بين الخلط أخطاء 

 الههزة. أخطاء 

 والقهرية الشهسية الالم أخطاء. 
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 :ولالهبحث األ

  هنهاج االهالء

  :الثاني الطور في للهتعلهيى العاهة الهؤشرات

 ( 09 ) ذ٣ٌ ټپ اٸټذناچؼح اٸ٥ټنيح اٸ٭ذنج تذقائياال اٸذ٥ٹيٺ ټپ اٸشاڀي اٸٚچن ټنؼٹح ذ٩ٚي   

 : ټڀڅا اٸذٌټياخ ټپ اٸ٥قيق اٸڀ٭ي ٤ٹټاء ٤ٹيڅا أٚٹٯ چٰق ٌڀح، ( 12 ) ٤ِن اشڀذي ئٸډ ٌڀچاخ

 .االٌذيٱاٞ ټنؼٹح اٸټذأـنج، اٸٚ٭چٸح

 اٸڀټچ أٌتاب اٌذٴټٶ چ االذٔاٶ، أقچاخ چ اٸذ٥ٹٺ چٌائٶ اټذٹٲ ٰق اٸذٹټيل يٴچپ اٸ٭ذنج ڄلڂ ٬ي  

.اٸټظذټ٣ ٬ي ٸالڀقټاض ذڅيأ چ ي،ٴاٸؼن چ اٸڀ٭ٌي
1  

 ـ وڄناپ اٸٌالٺ ٤تق ٤پ ڀٱال ـ اٸټنؼٹح ڄلڂ ٬ي ذؼقز اٸذي اٸذٚچناخ ذذٹـْ  
2

 اٸڀٱاٚ ٬ي 

 : اآلذيح

 اٸټنؼٹحچ اٸٌاتٱح تاٸټنؼٹح ټٱانڀح اٸڀټچ ټ٥قٶ تتٚء اٸټنؼٹح ڄلڂ ذټذاو :اٸظٌټي اٸڀټچ 

 ټالؼٞح ټ٣ اٸ٥٘ٹي، اٸڀټچ اوقياق چ اٸ٥ٞاٺ ٰچج اوقياق: اٸڀټچ ټٞاڄن أڄٺ چ اٸالؼٱح،

 أچ ٸٹٚچٶ تاٸڀٌتح ٌچاء اٸټنؼٹح ڄلڂ ٬ي اٸتڀيپ ٤پ اٸتڀاخ ذويق ئل اٸظڀٌيپ تيپ اٸ٭نچٮ

 .اٸچوپ

 ٤ِن ئٸډ ئٶ ؼذډ اٸڀچٺ ٌا٤اخ ٤قق يٱٶ اٸټنؼٹح ڄلڂ ٬ي : اٸ٭يٌيچٸچظي اٸڀټچ 

 ـأح اٸ٩قق چٞائ٪ ٬ي اٸذ٩ين يتقأ چ اٸ٥ٔتي اٸظڅاو چٞائ٪ ذ٥ٱق چيوقاق ٌا٤اخ،

 .اٸذڀاٌٹيح

 ذوقاق اٸتٔن، ٚچٶ يويق چ اٸټنؼٹح، ڄلڂ ٬ي اٸؼچاي ڀټچ يٴذټٶ يٴاق :اٸؼٌي اٸڀټچ 

 اٸټڅانج تذؼٌپ ذچؼي اٸټؤِناخ ڄلڂ آٶ اٸ٥٘ٹيح، اٸؼاٌح ذذؼٌپ چ اٸٌټ٣، قٰح

 .اٸيقچيح

 ڀاٴٌا يٞٶ أپ اٸٚ٭ٶ يٌذٚي٣ ٬ال يٴاٸؼن اٸڀِاٚ يٴشن اٸټنؼٹح ڄلڂ ٬ي: يٴاٸؼن اٸڀټچ 

 اٸذچا٬ٯ اٸټنؼٹح ڄلڂ ٬ي يڀټچ ټاٴ اٸٚاٰح، ٬ي وياقج ئٸډ يؼذاض لٸٲ ٶٴ چ ٚچيٹح، ٸ٭ذنج

 .اٸٴذاتح ٤ٹډ اٸذاټح اٸٌيٚنج ذذٺ چ اٸيقچيذاپ اٸټڅانج چ اٸٴ٭اءج ذوقاق چ ي،ٴاٸؼن

 اٸټنؼٹح ڄلڂ ټڀذٔ٪ ٬ي چ ٤ِنج، اٸشاڀيح ٌپ ؼذډ اءٴاٸل ڀټچ يٚنق :اٸ٥ٱٹي اٸڀټچ 

 اٸٱناءج، ټڅانج ذڀټچ  اٸټٌذٱتٶ، ٬ي ائڃٴل ڀټچ ئټٴاڀياخ ڀٔ٪ ؼچاٸي ئٸډ اٸٚ٭ٶ ئٶ

                                                           
 .66ص  ، 1996 ط ،بتاايياال التعليم هايرية الوطنية، التربية زارة و الثاني، للطور بتاايياال التعليم هنهاج :نظري . 1
2
 247.، 233ص ،4 ط ، 1977 القاهرة، الكتب، عالم ،)الهراهقة و الطفولة النهو نفس علم(، السالم عبا زهراى ر:نظي . 
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 ٸقناٌح االٌذ٥قاقچ االٌذٚال٢ ؼب يوقاق چ شنٴأ نجٴاٸلا ذڀټچ چ االڀذتاڂ ؼقج ذوقاق ټاٴ

 .ذ٥ٱيقا شنٴأ ټڀاڄط

 

 ڀذيظح ـأح اٸٹ٩چڊ چاٸنٔيق ٤اټح ٸٹٚ٭ٶ اٸټ٥ن٬ي اٸنٔيق يوقاق  :اٸٹ٩چڊ اٸڀټچ 

 اٸٱقناخ ٸقيڃ ذڀټچ ټاٴ اٸٴٹټاخ، تيپ اٸذِاتڃ چ اٸذتايپ ٸ٥الٰاخ ڃٴئقنا چ ٸٹٴٹټاخ ٬څټڃ

 .اٸ٭ڀي اٸذلچٮ ؼي چ اٸذ٥تينيح

 

 ت٥ٖ ٤ٹيڅا يٚٹٯ ٸلٸٲ چاالٌذٱنان تاٸشتاخ اٸټنؼٹح ڄلڂ ذذټيو :االڀ٭٥اٸي اٸڀټچ 

 ټاٴ ٸٹټنغ، اٸٚ٭ٶ ټيٶ اٸټنؼٹح ڄلڂ أشڀاء يذ٘ػ اٸڅاقئح، اٸٚ٭چٸح ټنؼٹح اٸتاؼشيپ،

 .اٸ٩٘ب چ اٸشچنج ټٞاڄن ذٱٶ چ اٸچظقاڀيح، اذظاڄاذڃ ذڀټچ

 

 ٬يٴذٌب تاٸٴتان، االؼذٴاٲ ئٸډ اٸټنؼٹح ڄلڂ ٬ي اٸٚ٭ٶ ټيٶ يوقاق  :االظذټا٤ي اٸڀټچ 

 تاٸټٌؤچٸيح اٸ٥ِچن ؼي ٸقيڃ يڀټچ ټاٴ ٤ٹيڅٺ، ا٤ذټاقڂ يٱٶ چتاٸذاٸي ٰيټڅٺ، چ ټ٥ايينڄٺ

 .ٸٹٌٹچٲ اٸلاذي اٸ٘تٚ ٤ٹډ اٸٱقنج چ

 برناهج االهالء:

 لٸٲ ألپ اٸشاڀي اتذقائي ٌڀحاٸت اٸـاْ اإلټالء تنڀاټط ٤ٹډ اٸذ٥ن٪ ظقا اٸ٘نچنڊ ټپ  

 .اٸذؼٹيٶ ٤ټٹيح ٬ي اٸتؼز ٌيٌا٤ق

  الثانية:برناهج السنة 
1

 

يذټشٶ اٸتنڀاټط ٬ي ټناظ٥ح اٸؼنچ٪ اٸذي ذ٥ٹټڅا ٬ي اٸٌڀح االچٸډ تِٴٶ ٴتين چڄي ٤ٹډ   

 اٸذنذيب اٸذاٸي: 

                     وـ ي، خ ـ ٚ، َ ـ ض، ل ـ ٚ، ٺ ـ ب، ڂ ـ أ، ٖ ـ ز، ڊ ـ پ، ن ـ ٶ، ٢ ـ

 غ، ْ ـ ٞ، ٲ ـ ٮ، چ ـ ٪، ٦ ـ ؾ.  

 : چذ٘ا٪ اٸيڃ اٸټچ٘چ٤اخ اٸذاٸيح

 . اٶ: اٸِټٌيح چ اٶ اٸٱټنيح 

 .اٸذڀچيپ 

                                                           
، 7107السنة الثانية هى التعليم االبتاايي، " التربية الهانية  ،االسالهية ،الكتاب الهارسي،" اللغة العربية التربية.  1

7106. 
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                                                                         .اٸذاء اٸټ٭ذچؼح ٬ي اال٥٬اٶ 

 اٸټؤڀز.                                                                                                                       اٸذاء اٸټ٭ذچؼح ٬ي االٌٺ                                           

 .اٸذاء اٸټنتچٚح ٬ي ظټ٣ اٸذٴٌين 

 . ڄټوج اٸچٔٶ چڄټوج  اٸٱ٣ٚ 

  ڄلا ، لٸٲ  "االٔچاخ اٸټڀٚچٰح ٨ين اٸټٴذچتح " 

 .اٸٴا٪ ، اٸتاء ، اٸالٺ ټ٣ اٶ 

  . اٸلڊ ، اٸذي ،  اٸليپ ، اٸٹچاذي
1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . الهرجع السابق، الكتاب الهارسي. 1
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 الهبحث الثاني:

 االهالء ااخل القسم

    االهالء ااخل القسم:

 االذٔاٶ ذٻچ ،چ٬ٯ اٸٞنچ٪ اٸذي ذ٥يَ اٸتالق  ٸرهتڇيحا ٸٹ٥ٽٹيح ڀيحاٸٽيكا ٸٽالؼ١حا خظه   

٤ٹډ                                    ٸٹذ٥ن٪ ،٤تن ِتٴاخ اٸذچأٶ االظذټا٤ي ٺألٍٰاا ټفرٹ٫ ٤پ ت٥ق تټ٥ٹټيپ ټپ

 ٸډئ تاإل٘ا٬ح ،ألٌاٌيا ٢ٸٽڇ٘ڇا تا٤ذتان أڀڃ ء،إلټالا ٚتځّا اٸـأح نچيٸكا ٨ٹةأ

 ءٴذ٭االا ذٻچ ڈ،تأـه أچ تٝهيٱح ءتاإلټال ٤الٰح ٸڅا أپ ن٤رثاا ٤ٹډ ڈـهأ خڀّاٜا نؼٙڇ

 ڀةاٸعڇا خٸٽالؼ١اا ټٍد ٰكچ - قنٸځاا ٸٱٹيٷا ٬ي الّئ  - اٸذقـٶ ٺ٤كچ تاٸٽالؼ١ح ٸٳل ٬ي

 : آلذيحا

 لقسنا في لوعلنا كسلى :  

 : آلذيحا ٚٸځٱاا ٬ي ٸعاڀةا ڄلا ټالؼ١ح ټٱاييً خڀؽٕهچا

 .ٔؽيؽا ڀٝٱا ٸٽ٥ٹٻا ڀٝٯ (1

 .ٔؽيؽح ٴذاتح ٸٽ٥ٹٻا تحٴذا (2

 .  ٸٽ٥ٹٻا ءټالئ ٜهيٱح (3

 .  ٸٽ٥ٹٻا ذٕؽيػ ٜهيٱح (4

 . ٸرالټيما ٸرٕؽيػ ٸٽ٥ٹٻا ٰثحاټه (5

 ٸٵراتحا ٤ٹډ ٸرالټيما يٍا٤ك ټا اڄلچ ،ٔؽيؽا ڀٝٱا خٸٵٹٽاا پيځٝٱڇ ٸٽ٥ٹٽيٿا ٨ٹةأ    

 تحٴذا ٸٵراترڅا ذٱرٙي ٸريا ٸٽرڇٌٝحا جتاٸڅٽى ٬رر٥ٹٯ ٸٽهذٵثحا ٸٱٹيٹحا ءألـٝاا ټاأ ،ٸٕؽيؽحا

 ءإلټالا أپ تٽاچ. ٰثٹڅا ټا ٴحؼه أچ ٴذڅاؼه ٬ي ذرٽصٷ ٸريا ،٤كاٸٱڇا ټٿ ټعٽڇ٤ح ٔؽيؽح

 ٌٹثا ٌيځ٥ٵً ( ابإل٤ها )  ٸّٵٷا ڈټٍرڇ ٤ٹډ ـٝأ أڊ پ٬ا ،تاٸځؽڇ شيٱاچ ذثاٜاان ټهذثٛ

 ذالټيمڂ ٤ٹډ يٽٹي پٴا ڊٸما ٸٽ٥ٹٽيٿا ؼكأ ٤ځك ؼي ٶټصا ظكچ ٰك چ ( ءإلټالا ) ٸٵراتحا ٤ٹډ

 ،ٸڇٰدا ٬ي ڄچ چ(  تځائڅاأ جٸڅٽىا تٵٍه ) ڄاءتځاأ ٺألاذك٣٬  :ٸراٸيحا ٸعٽٹحا أ٬ٱه ،ځاًټ٥يّ اًڀّٕ

 ٸٍٹيٽحا ٸٵراتحا ټٿ ٸٹرٽٵٿ ٸٽرڇٌٝحا جٸڅٽىا جٰا٤ك ٢ٌرهظاا چنجتٙه ٸرالټيما ٴنيم ڀ٭ٍڃ

 ٸ٥هتيحا ٸٵراتحا خ٥ٔڇتا ڈؼكئ ذّٵٷ ٸٽرڇٌٝحا جٸڅٽىا پتأ ٣ٰاٸڇا يٱه ،٬ؽٱيٱح .ٸٹٵٹٽح

اٸذالټيل، ٸٴپ  ڈٸك ٸ٥ٕڇتحا ڂڄل يٙا٫٤ ټٽا ٮتاٸٽځٝڇ بٸٽٵرڇا ذثٛان ئلا ـٕڇٔا

 ڄچچ ج،ٸځثها ٤ٹډ جٸڅٽىا ٌيٵرة ٬اڀڃ ،ٸٽرڇٌٝحا جٸڅٽىا تحٴذا جٰا٤ك ٌرڇ٤ةا ڊٸما اٸټذ٥ٹٺ

 تيٿ يهتٛ ٸٻ ألڀڃ ،تاأڇ ٸٳل ي٥كّ ٬ال ٸٹٽ٥ٹٻ تاٸځٍثح ټاأ ،ٔؽيؽح ٸٵٹٽحا ٴذب ٰك ڂق٤رٱاا ٬ي

         ( ٸرٹٽيماتح ٴذا ) ٸٵراتحا ذٹٳ تهتٛ ٬ٱٛ يٵر٭ي تٷ ،ٸٕؽيؽحا ٸرٹٽيما تحٴذا چ ٸٍٹيٻا ٨يه ڀٝٱڃ

٬څڇ  ( ءإلټالا ڀٓ ٤ٹډ ڊيؽرڇ ڊٸما اءجٸٱها بٴذا أچ جٴنٸٽما ٬ي )  ٤ځكڂ چپټكڄچ  تٽا
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 ٸريچا ٸفاٜئحا ٸرٹٽيما تحٴذا ٤ٿ چٶٸٽٍإا ڄچ ٸٕؽيػا ٨يه ڀٝٱڃ پيٵڇ أپ ذٽاټا يٍرث٥ك

 ٸٍالټحا ذرڇ٬ه أپ يعة مٸٳ ،ٸٽ٥ٹٻا ڀٝٯ ٤ٹډ ٤رٽكڀاا ټا ئلا  ٌٹيٽح ڄاڀ٥رثه أپ ڀٍرٝي٣

   .ٸٽر٥ٹٻا ٤ځك ٸفٝيحا ٸٍالټحا ذرؽٱٯ ؼرډ ألـيها اڄل ٤ځك ٸځٝٱيحا

 ٸٽٵرڇتحا خٸٵٹٽاا ت٥ٗ خظكچ ٬ٱك اڄل ټ٣چ ،ٌٹيٽح تحٴذا خٸٵٹٽاا پيٵرثڇ ٸٽ٥ٹٽيٿا ٨ٹةأ  

    .ءيفٝي ،ءيفرثي: ٸراٸيا ٸڇظڃا ٤ٹډ ٴذتذا: يفرثئ ،يفٝئ :ټصٷ ـاٜئ تّٵٷ

 أپ ،ٸٽ٥ٹٻا ٤ٹډ ( ٔثؽاڀڃ ) قتاٸٕا نجٸٍثڇا ٤ٹډ ( ٌثؽاڀڃ ) ٴذاتح ٴٹټح: آـه ٴټشاٶچ    

 ٸډئ ٸرٽييىا ٸٳل يځرٱٷ ؼرډ تحٴذا چ ڀٝٱا ،ټفهظا أچ ٔ٭ح تحنٸٽرٱاا چ٪ٸؽها تيٿ اظيك يٽيى

 . ٸٽر٥ٹٻا

 ٬ي ٸڇؼٟ ټا اڄلچ ء،إلټالا ؼٕح ٬ي الئ ٸٕؽيؽحا تحتاٸٴذا ٸٽ٥ٹٽيٿا ټٿ ٴشين يڅرٻ ال   

 ٸؽٕٓا ٬ي ـأح ٸٳل يٵصه چ ،يٍڅٻانٴن ٤ٹډ ؼرډ أچ نجٸٍثڇا ٤ٹډ ٸرالټيما ختاٴذا

 . اٸذنتيح اٸ٥ٹټيح چ خٸهيا٘ياٴا :ټصال ٸ٥هتيحا ٸٹ٩حا چ٢ت٭ه جټثاِه ذر٥ٹٯ ال ٸريا

 اءظىأ ي٭ٕٷ شٻ ظٽٹح ٸځٓا يټٹي ټٿ ٬ٽځڅٻ ،آـه ٸډئ ټ٥ٹٻ ټٿ ءإلټالا ٜهيٱح ذفرٹ٫    

 ٸځٓا يٽٹي پتأ ٸٳل چ ٸ٥ٵٍيحا ٸٝهيٱحا يرث٣ ټٿ ټځڅٻ چ ،ذٹيڅا ڈـهچأ ٴٹټح ٸډئ ٸعٽٹحا

 يحق٤ا اءجٰه ٸځٓا ؤچپيٱه ٽيٿٸٽ٥ٹّا ت٥ٗ أپّ  ٴټا. ټٹحٴا ٸعٽٹحا اءجٰه ي٥يك شٻ ٴٹټح ٴٹټح

 تاٸرٹ٭ٟ ٸٳل چ خٸ٥ٕڇتاا ذٹٳ ذيٍيه ير٥ٽك ټٿ ټځڅٻچ خ،٥ٔڇتا يحأ ٸډئ نجإلِاا قچپ

 ٬يڅا ذصثد ٸريا خٸٵٹٽاا ڀٝٯ ٬ي ألٸ٫ا ٪ؼم أچ ،ټصال ٸّٽٍيحا چ٪ٸؽها ټ٣ ٺٸالچا تاألٸ٫

 (. ...ڄلا ڄلڂ ڄؤالء)  :ټصٷ ڀٝٱا

 ـٹ٫ تاٸٵراتح ټ٥يځا اذٹٽيم يٵٹ٫ ټٿ ٬ٽځڅٻ ،آـه ٸډئ ټ٥ٹٻ ټٿ ٸرٕؽيػا ٜهيٱح ذفرٹ٫    

 ٸرٕؽيػا يرٻچ نجٸٍثڇا ذٱٹةاالڀذڅاء  ٤ځكچ اٸذالټيل تاٰي ٤ٹډ ٸځٓا ءټالئ ءشځاأ نجٸٍثڇا

 تٵراتح ءإلټالا ت٥ك ٸرالټيما يٵٹ٫ ټٿ ټځڅٻ چيي.انٸٵها ٤ٹډ ټځڃچ نجٸٍثڇا ٤ٹډ ٸعٽا٤يا

           ٸٳٴل نجٸٍثڇا ٤ٹډ چبتاٸرځا تَٹڅٺِٰ ټٿ ذٕؽيؽڅا شٻ ،تيٿچټرځا نجٸٍثڇا ٤ٹډ ٸٱ٥ٝحا

 ٤ٹډ ٸځٓا تٵراتح ٸٳچل ٺ تاٸذٔؼيػيٱڇ ټٿ ټځڅٻچ تاٸرٕؽيػ .قڊٸ٭ها تاٸرٕؽيػ پيٱڇټڇ شٻ

  .ڄاذٵثڇان ٸريا ءألـٝاا ذٕؽيػ ټځڅٻ يٝٹة شٻ ٸرالټيما ٤ٹډ ټالئڃئ ت٥ك نجٸٍثڇا

 ٬ٵٹٽا ء،ألـٝاا قٸ٥ك ٬ٱاچ يٱيٽڇڀڅٻ ڀٽاچئ ،ٸرالټيما ذٕؽيػ ٸٽ٥ٹٽيٿا ټٿ ٴشين ٰةايه ال  

ٴاڀخ  ٴٹټا ٴشينج ءألـٝاا ٴاڀخ ٴٹټاچ اٸ٥الټح ټنذ٭٥ح  ٴاڀخ ٴٹټا ٰٹيٹح ءألـٝااٴاڀخ 

 ټٿ ٸٵصيها ٤ٿ چپيرٍره ٸرالټيما ټٿ ٸٵصيها ڀعك ٸٽځٝٹٯا ڄلا ټٿچ. ټځف٭ٙحاٸ٥الټح 

 ٰةايه ال ٸٽ٥ٹٻا أپ ڄچ ٸٳل ٌثة چ ،ټهذ٭٥ح ٤الټح ٤ٹډ ٶٸٹؽٕڇ ڈٌڇ ءٸّيال  ـٝائڅٻأ

 ءشځاأ ٸٽ٥ٹٻا ي٥يك چال ،ذٕؽيؽڅا چ ٤ٹيڅا ٸرأِيها ٬ي ٸٵاټٹحا ٸؽهيحا ٸڅٻ ٲيره تٷڄٺ ءـٝاأ

 ٤ٹډ يلټٸٹرال ذ٥ڇيك ڄلا ٬ي چ ،٤ٹيڅا ٸٽإِها ءألـٝاا ت٥ك يٵر٭ي تٷ ٸځٓا اءجٰه ٸرٕؽيػا
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 ٞحؼٸٽالا أچ ٸځٱٝحا ڄچ ٸرٕؽيػا ټٿ ٖٸ٩ها ٬ٹيً چٞي٭ذڃ ڄټيحأ ټٿ ٸرٱٹيٷچاڄټاٶ ئ

 ٶيٱا ؼذډ ال  – يعيانذك ءألـٝاا ذٹٳ بذٵاان قڊذ٭ا ڄچ ټځڃ ٖٸ٩ها تٷ څاٹي٤ ٸٽؽٕٷا

 يفٝئ ڊٸما ٸٽر٥ٹٻا پأل ،ذٔؼيؼڅاڄټاٶ ئ ٬ي تٷ ءألـٝاا بذٵاان ٬ي ٸ٥يةا ٸيً – ڀڅائيا

 ٌرځٝث٣ يٕؽؽڃ ـٝأ ٬ٵٷ ٬ّيئا ِيئا ٸ٥هتيحا ٸٵراتحا ٤كاٰڇ ير٥ٹٻ تځ٭ٍڃ ڂءـٝاأ يٕٹػ شٻ

 ٤كاٰڇ اتكًأ ير٥ٹٻ ٬ٹٿ ڂءـٝاأ يٕؽػ الچ يفٝئ ڊٸما تيځٽا ،ذڃٴنلا ٬ي ٸٕؽيؽحا ترڃٴذا

 چ اتاٸ٩ ټاټاذڄا ألـٚائڅٺ ٸرالټيما ترٕؽيػ ايڅرٽڇ أپ ٽيٿٸٽ٥ٹّا ٤ٹډ ٸمٸٳ ،ٸٍٹيٽحا ٸٵراتحا

 شهأ ټٿ ٸڅا ٸٽا ءألـٝاا ذٕؽيػ چنجتٙه ٸرالټيما ذ٥ّه ٥٬ٹيح ٰثحاټه ٸ٥ٽٹيحا ذٹٳ ٰثحاټه

  ٺ٤ا تّٵٷ ٸر٥ٹيٽيحا ٸ٥ٽٹيحا ٌيه ٤ٹډچ ْـا تّٵٷ ٸٵراتحا ٤ٹډ تاٸ٧

 رسلدا سير هع تفاعلهن يهدو لقسنا في لتالهيذا كسلى: 

 :آلذيحا ڀةاٸعڇا ٬ي ٸٽالؼ١حا ټٱاييً خڀؽٕها ٰك چ 

 .ټصٹح ٔؽيؽحأ ٸرالټيما ذٱكيٻ (1

 .جٸرالټيم ٸٹٱا٤كا ضٌرځراا (2

 .جٸٹٱا٤ك  ٸرالټيما ؼ٭ٟ (3

 . جٸٹٱا٤ك ٸرالټيما ذٝثيٯ (4

 .ءٸرالټيم ٸألـٝاا ذٕؽيػ (5

 :آلذيحا ٚٸځٱاا ٸډئ ٸثؽسا ٔٷچ ٰك چ

 ظحنٸك ٸيڅٻئ ٺٰك ټا اٌرڇ٤ثڇا ڀڅٻأ ٤ٹډ ٶيك ڄلا چ ،ٔؽيؽح ټصٹحأ ٸرالټيما أ٨ٹب ٺيٱك ـ 

 .ٔؽيؽح تٝهيٱح ألټصٹحا ٴاجټؽا ټٿ ټٵځرڅٻ

 ألټصٹحا ٤ٖه ٶـال ټٿ جٸٱا٤كا ضٌرځراا ٸډئ تأڀ٭ٍڅٻ ٸرالټيما يرڇٔٷ پألؼياا ٨اٸة ٬يـ   

 . ذڅاٴاټؽا شٻ ِهؼڅاچ

 :يٹي ټا ڈظه ٸيااٸټچ  ٢ألٌثڇا ٬ي أڊ ج،ٸٱا٤كا ذٝثيٯ ءشځاأ -

 ءشځاأ  ـ ٶٸؽاا تٝثي٥ح ـ ٌٹثيح ڀرائط ٸډئ قڊيإ ڄلاچ ،ذٽاټا جٸٱا٤كا ڀٍي ٰك ٸرٹٽيما پيٵڇـ 

 .ٸرٝثيٯا

  خ٥ٔڇتا يحأ قچپ ٸّ٭څيا ٶتاالٌر٥ٽا ڄاققيه أپ يٍرٝي٣ چ ج،ٸٱا٤كا ٴنيرم ٸرٹٽيما واٶال ـ

 ټٿ أٴشن نؼٙڇ ٸٳل يٍرك٤ي اٸٴذاتي ٶتاالٌر٥ٽا يٝثٱڅا ؼيٿ ٸٵځڃـ  أل٤ٻا ٸ٩اٸةا ٬ي ذلٴنـ

 چٶيى ټا پٌه٤ا ٸٵٿ ج،ٸٱا٤كا ذٹٳ نييك ٸٻ ڃتأڀّ ٸډچألاڄٹح ٸٹڇ ذفٽٿ ڀٳأ ظحنٸك ،٥ٔڇتح

 ـ تياٴذا جٸٱا٤كا ذٝثيٯ ٬ي ـٝأأ ڊٸما ـ ٸرٹٽيما ٸٳل ټٍاټ٥ٳ ٤ٹډ نقق ټا ئلا ڄپٸما ټٿ ٸٳل

 :ټځڅا ٴشينج ٸٳل چناء ٸٵاټځحا بألٌثاا چ ،ڄياِ٭ جٸٱا٤كا
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 ڄااټك ٰٕهچ ٸرٹٽيما جلاٴن ٫٥٘:  

 ټٿ جظيىچ ج٬ره چنټه ت٥ك ٸڇ چ ،ڄايځٍا ټا پٌه٤اچ ٸٹؽ١حا ذٹٳ ٬ي جٸٱا٤كا يؽ٭ٟ ٬څڇ   

 .جٸٱا٤كا ټٍاټ٥ڃ ٤ٹډ نققخ ټا ئلا ٴنٸرما ٸډئ قي٥ڇ ټا پٌه٤ا ٸٵٿ ،ٸٳل

 ٸٵراتحا ءشځاأ ظاڀثيٿ تيٿ يعٽ٣ أپ ٸٽر٥ٹٻا يٍرٝي٣ال   ٰك :  

 أپ يٍرٝي٣ ال ڄچچ ،ٸٵراتحا نييٽا أپ ټاچئ ٤كاٸٱڇا ٴنيٍرم أپ ٬اټا ،ٸٵراتحا ٥٬ٷ چ ٤كاٸٱڇا

 ٸٳل پأل ،ال أچ ٔؽيؽح ترڃٴذا ڀدٴا ئلا ٬يٽا ي٭ٵه چ ٬يٵرة ؼكچا پآ ٬ي ٸ٭٥ٹيٿا تيٿ يعٽ٣

 . ٸٵراتحا ٥٬ٷ ٤ٿ ٤كاٸٱڇا ٬ٕٷ ٺ٤ك يٱرٙي

 ءٸألـٝا ٸرالټيما ذٕؽيػ : 

 ٺٰا ذٹٽيم أڊ يٍعٷ ٸٻ: ټايٹي پ٬ٵا ألـٝائڅٻ ٸرالټيما ذٕؽيػ ٤ٽٹيح ٰثحاټه خظه  

 ٸث٥ٗا ٶ٨٭اچئ ء،ألـٝاا ت٥ٗ ذٕؽيػ ڄچ ڊيعه ٴاپ ڊٸما تٷ ،ـٝائڃأ ٴٶ ترٕؽيػ

 ٸډئ ڄڃڀرثاا ٰٹحچ ٸرٕؽيػا ءشځاأ ٸٽر٥ٹٻا ٴيوذه ٺ٤ك ٤ٹډ ٶيكڄلا چ ،ذځاٌيا أچ اٌڅڇ آلـها

 .ـٝائڃأ

 أپ ٤ٹيڃ ن٪٬اٸٽر٥ا ،ٸرٕؽيػا ٤ٽٹيح ءشځاأ ٸ٩ُا ٸډئ پألؼياا ټٿ ٸٵصيها ٬ي ٸرالټيما ي٥ٽك  

 ٸٽر٥ٹٽيٿا ت٥ٗ أپ ڄچ ظكچ ټا ٸٵٿ ،ٸځٓا تحٴذا ٸٱٹٻ ټ٩ايه پتٹڇ پيٵڇ ءألـٝاا ذٕؽيػ

 ټالئڃو ٺټاأ ٸرٹٽيما ي٥ّه ال ٸٵي ڄلا چ ،ڀ٭ٍڃ ٸٵراتحا پتٹڇ ـٝائڅٻأ ت٥ٗ ترٕؽيػ پيٱڇټڇ

 ،ټالٴا ٸځٓا ڀٍؿ قجتا٤ا يٵٹ٫ ال ؼرډ أچ ټركڀيح ٤الټح ٤ٹډ يؽٕٷ ال ٸٵي أچ تاٸځٱٓ

 ٸرالټيما ټٝاٸثح ټٿ يرفمچ ءألـٝاا قت٥ك ٸرالټيما ذٱييٻ يهتٛ پألؼياا ټٿ ٴشين ٬ي ٸٽ٥ٹٻا پأل

 .ٸمٸٳ ٤الظيح ٌيٹحچ ٸځٓا تحٴذا قجتا٤ا

 بٸٵراا ټٿ أچ نجٸٍثڇا ټٿ يځٱٷ ٤ځكټا ٬څڇ ،ٸرٕؽيػا ءشځاأ ٌٹيٽح تٝهيٱح ٸرٹٽيما يٕؽػ ال  

 ٤كاٰڇ ير٥ٹٻ  ٸٻ ـ چٶألا نٸٝڇا ټځم ـ ٸٽر٥ٹٻا ڄلا أپ ٸډئ يهظ٣ ٸٳل ٌثةچ ء،ـٝاأ يهذٵة

)  ٰډأن ا٢ڀڇأ ٸډئ يځرٱٷ أپ پآلا ٸڃ ٬ٵي٫ ،ټځڅا يرٽٵٿ ٸٻ چ ٶٸٽځٱڇا ءإلټالا ٤كاٰڇ أچ ٸځٍؿا

 .( ٌرٽا٤يا أچ نټځ١ڇ ءټالئ

 ٰثحاټه ء٬أشځا پ،ألؼياا ټٿٴشين  ٬ي تڅا پي٥ره٬ڇ ال تٷ ـٝائڅٻأ ٴٶ ٸرالټيما يٕؽػ ال   

 ،ټاټڅٻأ بذٕڇ ٴاڀخ ټاٴشينا  ٸريا ـٝائڅٻأ پتّأ ټ٥څٻ ؼكيس ڊيعه ٴاپ ٸرٕؽيػا ٤ٽٹيح

 نٲيك ٸٽر٥ٹٻا يٵٿ ٸٻ ٸٳل ټ٣ چ ،ذٕڇيثڃ شٻ ٸفٝأا ټڇ٣ٰ اوتاته ٸيڅائ ڄڅٺڀرثاا ٸٹ٭د ٸٳل چ

 ،ذٕؽيؽڅا ٺت٥ك ٤ځڅا ٸر٩ا٘يا يٽٵٿ جيٍيه ءـٝاأ ڀ١هڂ ٬ي ألڀڅا   ـ ٔالأ ـ ءـٝاأ تأڀڅا

 ٸريا ءألـٝاا ټٿ لٸٲ ٸډئ ټاچ ،ذڅٽاقياو أچ ٸٽكا أچ ،ٸر٥هي٫ا ٸ٥الټح ٪ؼم ٤ٿ نج٤ثا ٬څي

 ټٿ ٤ځٕه ٴٶ ٠ائ٫چ يعڅٷ واٶ ال ألڀڃ ٤ڀقڄا ٪ٸڇٰڇا ٸډئ ضذؽرا ال ڄيڀح ٸٽر٥ٹٻاڄا ي٥رثه
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 ٤الټح أڊ ٪ؼم أچ ٪ؼه قجياو پتأ ٶيٱڇ ٣ٰاٸڇا أپ ٨يه ـ تٍيٝا ٴاپ ٸڇ چ ـ ٸٵٹٽحا ٤ځأه

 : ٬ٽصال ،ٸٽ٥ځډا ذ٩يه ٸډئ قڊيإ أپ يٽٵٿ

  .(ٸ٥ٹٻا ) ٤ٿ ذفرٹ٫(  ٤ٹٻ )

  .(ٔٷچا) ٤ٿ ذفرٹ٫ ٔٷچ)

  (. ٌرٱٷا)  ٤ٿ ذفرٹ٫ ( ٶٌرٱاا) 

 لقسنا في يةالواا لىسايلا:   

 .    نجٸٍثڇا ٥٘يحچـ 

 .      ( ٺألٰالا ،اغألٸڇا) :  ٸٹرٹٽيم تاٸځٍثح ٸٵراتحا أقچاخـ 

 : آلذيحا ٚٸځٱاا ٸډئ ٸثؽسا ذڇٔٷ ٰكچ  

 ٸٵراتحا ذڇ٘يػ ٬ي ٴشينا ذٍا٤ك ال ٬څي ،ٌيئح ٺألٍٰاا ټٿ ٸٵصيها ٬ي نجٸٍثڇا ٥٘يحچـ 

 ٸرالټيما ٢يٱائ ٬ي ڄٺذٍا تاٸراٸي چ ، ٸٕؽيؽريٿا ٸٵراتحا چ اءجٸٱها ٤ٹيڅٻ ي٥ٕة ټٽا ٸٹرالټيم

 خڄاٸرّڇا تيٿ ٸرٽييىا ٤ٿ ٤اظىيٿ ڀ٭ٍڅٻأ چپيعك ٤ځكټا تآـه أچ تّٵٷ ءألـٝاا ٬ي

 ٺٸ٥اا ٸٹٽ١څه پيٵڇ. ألٸ٫ا تيٿ چ تيځڅا أچ ،ټصال چ٪ٸؽها ٚڀٱا چ نجٸٍثڇا ٬ي قجٸٽڇظڇا

 ٸيحچألا ٤كاٸٱڇا ت٥ٗ ٺيٱك أپ ٸثؽسا ڈذأان ٸٍثةا اٸڅمچ ٸرالټيما ٤ٹډ ٸٵثيها ٸرأشيها نجٸٹٍثڇ

:ٸٽٵرڇتحا ٸٹهٌاٸح ٸعيكا ٶالڀرٱاا ذؽٱٯ أپ ِأڀڅا ټٿ ٸريا
1
  

       .  ت٥ځايح ټٽٍڇؼح نجٌثڇ ٤ٹډ ٴذبا ـ

 ٸرالټيما ينڄٯ أپ ِأڀڃ ټٿ ا٬څم ٥٘ي٭ح أچ جِكيك ءج٘ائ ءجټٙا نجٌثڇ ٤ٹډ ذٵرة ال ـ

 . خٸٵٹٽاچا چ٪ٸٹؽهڄٺ ذٽييى ٺ٤ك اءظه

 . ألٌٝهاټ٣ ټنا٤اج ذڀاٌٯ  ٘ػچا تفٛ ٴذباـ 

 

 

 

 

                                                           
1 .  (Voir : Gey  (Michel) : Didactique de l’Orthographe Française : Méthode, expériences et 

exercices pédagogiques, Editions Nathan, Paris, 1987,p 13. 
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 الهبحث الثالث:

 الهتعلهيى كتابات خالل هى اإلهالء

 االذي: ٸألـٚاء اٸټٱانپ اٸذؼٹيٶ تاذتا٢ اٸټذ٥ٹټيپ ذاتاخٴ ذؼٹيٶ اپٴ

 : الزيااة و الحذف أخطاء .0

 ـ الحذف:أ

o باأللف: الها حذف أخطاء 

 الثانية:  السنة هى نهاذج

 )األـالٰيح( األـٹٱيح

 )ټٌا٤قذٲ (ټ٥ٌقذٲ

 ) اٸٴٹټاخ (ٹټخاٸٴ

 ) تانذياغِ ( تانذيؼپ

 ب ـ الزيااة: 

o الها زيااة أخطاء : 

 )اٸٔقٰاخ (اٸٔقاٰاج

 )تٲ( تٴا

 )ڀاٺ (ڀاټا

 (ڄچڄچا )

 ( ذ٥ِنٲ ( ذ٥ِنچٲ

 )ءڄؤال (ڄؤچالء

 ) اٸتاٶ( اٸتاٸي

 ) ؼٯ(  ؼٱي
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 : الهفتوحة و الهربوطة التاء كتابة أخطاءـ 7

o والعكس هفتوحة عوض هربوطة التاء تابةك: 

 )اٸٔقٰاخ( اٸٔقٰاج

 )ؼالچج( ؼالچخ

 )ټټٚنج (ټټٚنخ

 ( ٸٚيتح)ا اٸٚيب

 ح (أڀ)  أڀخ

 : األصوات بيى الخلط أخطاء ـ6

o نونا الالم تابةك : 

 ) اٸټشٶ( اٸټشپ

 ٤قپ ) ٤قٶ (

o :كتابة النوى الها 

 ) اٸ٥چپ( اٸ٥چٶ

 ؼ٘ٶ ) ؼ٘پ (

o ااال التاء تابةك: 

 ( ټٌا٤قذٲ)  ټ٥ٌققٲ

 ٬ؤاذي ) ٬ؤاقڊ (

o صااا السيى تابةك: 

 تؤْ ) تؤي ( 

 أڀٔتڅا ) أڀٌتڅا ( 
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 الههزة: ـ أخطاء4 

o الوصل ههزة حذف: 

 (ا٤ذلان ) ٤ذلان

 ٌذڀذاض ) اٌذڀذاض (

o الوصل عوض القطع ههزة: 

 تئنذياغ ) تانذياغ (

 اټٶ ) أټٶ ( 

 : والقهرية الشهسية الالم أخطاء ـ 5

o الشهسية الالم:  

 تٔقٰاخ ) تاٸٔقٰاخ (

 أٌنين ) اٸٌنين (

o  :الالم القهرية 

 ٸتاٶ ) اٸتاٶ (

 ٸٱټن ) اٸٱټن (
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 خـــــــاتـمة
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 خاتمــــــــــة

 بصفة التالمٌذ لدى اإلمالء تعلٌمٌة إشكالٌة موضوع أن نجد البحث هذا وبعد ختاما  

 اهتمام على تستحوذ أن فعال تستحك خاصة بصفة نًالثا الصف تالمٌذ وعند عامة

 وتراثها دٌنها تحفظ بها إذ األمة، ممومات من العربٌة اللغة ألن والدارسٌن الباحثٌن

 طفولته من ،الجدٌد بالجٌل العناٌة خالل من االندثار من لغتنا نحفظ أن ٌجب وعلٌه

 وكتابة وتخاطبا لغة الشرٌفة اللغة هذه وتلمٌنهم االبتدائٌة ومدارسهم روضاتهم فً

 ومن أخرى إلى مرحلة من الجٌل هذا ٌنتمل حتى اللغة هذه حب نفوسهم فً لٌغرسوا

 من إلٌها المتوصل للنتائج وكحوصلة السابمٌن الفصلٌن فً ذكره سبك ما خالل

 اإلمالئً الدرس دور أن وواضح جلً بشكل تتضح المتواضع الجهد هذا خالل

 دور هو اللغة وتعلٌمٌة طالبنا لدى اإلمالئً خطأال وراء الكامنة اإلشكالٌة ومعرفة

 فأهمٌة ، اللغة جسم علٌه ٌبنى الذي الفمري العمود ٌعتبر أنه ذلن بارز أساسً

 المعرفٌة المواد وبٌن بٌنه عضوٌة عاللة ثمة أن كما العربٌة اللغة من تأتً اإلمالء

الخطأ و الخطٌة، الصورة حٌث من الكتابً للتعبٌر األساسٌة الوسٌلة فهو األخرى،

 عن سٌئا انطباعا ٌعطً أنه كما فٌها كبٌرا نمصا فٌعد معناها وٌغٌر الكتابة ٌشوه

 .وازدرائه احتماره الى ٌدعو لد مما الكاتب

كحوصلة لهذا البحث النظري والتطبٌمً نتوصل إلى مجموعة من النتائج و     

 :أهمهاالحمائك 

نحوا وصرفا و  الجامع فً الدرس اللغوي ككلن درس اإلمالء ٌعد الواسطة وأ   

للٌلة ٌتم فٌها التفرٌك  بعة للمعنى ال للفظ إال فً أحٌانداللة إلنه عالمات تابالغة و

 .بٌن بعض األمور الملتبسة

، فهذه المهارات ٌجٌب ألة كتابٌة فحسب إنه نطك ونظر وسمعإن اإلمالء لٌس مس   

 .أن ٌنالها المتعلم بالتطبٌمات من خالل الشرح و التمارٌن

البد من إعادة برنامج اإلمالء لدى المتعلمٌن حسب األطوار بحٌث ٌراعى    

 .لتعلٌمً و العملً للمتعلمالمستوى ا

ولهذا ٌبمى الضمان الوحٌد هو  إن تجاوب التالمٌذ بخصوص الفهم لٌس فعلٌا،  

 .كثرة التطبٌمات

مادة اإلمالء ٌفترض أن تدرس حتى فً الطور الجامعً بمستوى أرلى و تمام   

 .الكلماتمن تهاون كبٌر فً رسم خاصة مع ما نالحظه  عاللة بٌنها وبٌن المراءة
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 : فٌماٌلً نلخصها المالحظات من مجموعة إلى أٌضا وتوصلنا 

 التالمٌذ عند اللغوٌة المواعد ترسخ التً التطبٌمٌة والتدرٌبات الممارسة للة. 

 الرٌاضٌة الموانٌن تشبه بأنها التلمٌذ ٌشعر بحٌث مجردة العربٌة اللغة لواعد. 

 التلمٌذ كاهل ٌثمل الذي اللغوي البرنامج كثافة. 

 المواد فً اإلمالئٌة األخطاء بتصحٌح المعلم لبل من اهتمام ٌوجد ال 

  األخرى.

 اإلمالئً الضعف ألسباب تموٌمه كطرٌمة واجبه أداء فً المعلم تمصٌر 

 للمواعد تدرٌسه طرٌمة أوفً الظاهرة، هاته من للحد حلول جذرٌة وإٌجاد

 الطرق تطبٌك وعدم المدٌمة، التلمٌن طرٌمة على ٌعتمدون المعلمٌن ومعظم

 .الحدٌثة

 للغة التالمٌذ تكلم على حرصه وعدم المسم، فً للعامٌة المعلم استعمال 

 .المسم فً الفصحى العربٌة

 إدماجٌة وضعٌات شكل فً للمواعد التطبٌمٌة والتدرٌبات التطبٌمات زٌادة 

 .ووظٌفٌا عملٌا المجردة المواعد هذه توظٌف للتالمٌذ ٌتسنى حتى

 اللغوي البرنامج كثافة من التملٌل. 

 المسم داخل التواصلفً  الفصحى العربٌة اللغة استعمال إجبارٌة. 

 اللغوي التعلٌم فً الحدٌثة التكنولوجٌة الوسائل استعمال.  

  أن وجل عز هللا من ونرجو وتخطئ تصٌب لد نسبٌة النتائج هذه تبمى الختام وفً

 .عالجها فً والمساهمة التعلمٌة المشكالت من مشكلة إبراز إلى وفمنا لد نكون

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 

 

 

 

 

 

 فهرس
 المصادر والمراجع
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 فِـــــرس الهــــصــــادر ّالهــــراجــــــــــــــــــــــــــــــع

 .الكرٗم القراى

 العرتٗح الهصادر الهراجع

 

تِا،  الًاطقٗى لغٗر العرتٗح اللغح تعلٗم هعِد العتٗدٕ، هدٗر دمحم علٖ. د.م.أ .1

 هجلح األجاًب،  العرتٗح اللغح لهتعلهٖ اإلهالء تدرٗس فٖ حدٗثح اتجاُاخ

 ّالعشرّى. الثالث ، العدد2006دٗالٔ، 

 تفتحِا التٖ قٙفااوفاُ٘وِا  ،عِاّضّورّش، التعلٗهٗح، حو إتراُٗم .2

 .2العدد  للترتٗح الجزائرٗح ، الهجلح

، هركز 2005، 1اتراُٗم دمحم عطا، الهرجع فٖ تدرٗس اللغح العرتٗح، ط .3

 الكتاب للًشر ،القاُرج.

 لترجوح،ا بلعرا ىلسا (  رٕألًصاام هكر تي هحود دٗي لجوا)  هًظّرتي ا .4

 .20 ، ج(دخ)   هصر ّ للتأل٘ف لوصرٗحا ارلد،ا

ّ  لٌظرٗحا ت٘ي ءإلهالا ،سٌ٘ا ،لعل٘نا عثدعلٖ  تكر تْأ ُرٗدٕ، هحود حودأ .5

 .1998سًٗا القاُرج، تيا هكتثح، لتطث٘قا

 للطتاعح هحتٗى هؤسسح اإلهالء، فٖ حسى، الهًجد عادل ، األسدٕ .6

 .15، ص2004ّالًشر، 

 هّٖلوخزٕ اهِدتحقٗق  ،لع٘ي،كتاب ا( ٕ٘داٍلفراحود أ تي) لخل٘لا .7

 لثاهي.ا ، الهجلد(دخ) ّخت٘ر ل،لِالا هكتثح ّ دار ،ئٖالساهرا ٘ناٍتر،ا

) ّخ، ت٘ر ج،لح٘اا ،هكتثح راخهٌشّْس لعرا جتا، (هحود هرتضٔ)ٕلزت٘دا .8

 . لثاهيا  لوجلدا ،( دخ

 س،طال ح، دارلطوّْا قعاْلا ت٘ي لعرت٘حا للغحا تعل٘ن حودأ دهحوْ لس٘دا .9

 . 1 ط ،1998  ،هشقد

 العرتٗح،  للغحا سٖرلود لعولٖا لوْجَ، اتْف٘ق عاتد لِاشوٖا .10

  . 4، ط 1993 الرسالح، تٗرّخهؤسسح 

أٗهى أهٗى عتد الغًٖ، الكافٖ فٖ قّاعد االهالء ّالكتاتح، دار  .11

 .م2012ج،لقاُرا للتراث، ف٘ق٘حالتّ

فعالٗح ترًاهج هقترح فٖ عالج صعّتاخ ّٕ، لفقعاا دمحأ دشار لامج .12

 سالحر ،ًْٗس ىخاتعلم االهالء لدٓ طلتح الصف الساتع فٖ هحافظح 



53 
 

ل هتطلتاخ الحصّل علٔ درجح الهاجستر، قسم الهًاُج ّطرائق ستكواا

 .2009، غزج، إلساله٘حا هعحفٖ الجات٘ح رتلا تكل٘حالتدرٗس، 

  سحرلودا فٖ طفالٌاأ ًعلّن ّى، كٗفآخر ّ صالح هحود لجوا .13

 .4( ط دخ ّخ،)ت٘ر ،لشعةدار ا ،ئ٘حاالتتدا

 .2015، 1الهغرب، ط ء،ألخطاا غْج٘اات٘د حهدإّ،٘ل مج .14

الهصرٗح،  االًجلّ القاُرج، اللغح، فٖ التحث تهام، هًاُج ، حساى .15
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