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 الممخص:
ارا غطػػغودكقاًػػغود شًػػردالعرػػ ةدك  لػػتغدإػػ دالرغاػػ دللػػ دالًػػغر دطدكلمخػػأدالخػػأداداةداارػػغؿدل ، ػػتدطداػػ ا أد

اػػيق  د ػػسدةعدػػاتدالًػػغر د  ًػػلردإػػغد ػػسدالخػػأدإػػ دكدػػ دالنػػ مدككلػػ،حدالرمسػػغتدكاةدػػجغـدالحػػ كؼد
دكجسغؿدالذكردطيك،فدالًغر دإتسكشغودإ د مدإغده،دإكت،ب.

طدلػػغ ادال،لػ،حدطداذردذلػػ د مػػ دداإػغداذاداػػغفدالخػأدردلسدالدػػستدكالسشاػ دطد غاػػلدالجسػػغؿدكا ةدػجغـ
 تمدالسكت،بدايق  اودا، غود.دكإ دهشغدةمحظدامدإ دإنغفدالغعدس،سدالخأدد لتتػغدكاػمدإػ دا رػغرداغهػ د
 سدرإ،زدالخأدال غإزتدطدكاػمدإػ د ػأدسػغستد اػلدالرمسػغتد ػكثودطد ػيق تد مػ دالًػغر دإ،لػ، غود.د

دا ػ، ودكإًػػغىا دإن شػػتدااعػػ د مػػ د ػغلخأدجس ػػرداغل سػػمدطدكهػػ،دى  ػػلد مػ دالرتغيػػتدا  تاغديػػ تداةػػلدىمتػػـ 
اةتغداسثردالخأدالن بسدالج لدطدكلتذاداػغفدا هتسػغـد تنمػامدالخػأدطدكالنشغيػتديػلدإػ داهػلاؼد ػ اإ دانمػامد

دومن أىداف تعميم الخط :الم تدطد

ا،ق  دالرمتد   دالخأدكالً اسةد غلخأد  عدإتمدإ د  كعدالم تدطدكللدا،ا ػلداحكسػلدكاا ػغعد -1
 الً،ا لديدتردالً اسةدك ،لحدالسنش د.هذهد

اشساتدالذكؽدالعشسد شلدالتثإ ذدكاًلى همدلمجسغؿديسغد سدالخأدإػ داشغسػ دكاةدػجغـدى لػسد -2
 الش  تدالعشاتد شلدالتثإ ذد.

 سدانمامدالخأدانمامدلمن  د مػ دالسثكاػتدكلا ػغياد مػ دالل ػتدكا اػ افدطدكذلػ د تن، ػلد -3
 .سدالرتغيتدطدكاح  كتغديدت،لتدك عتدك ع، تدالتمس ذدل أداأل رغبدىليلداقشغ

د.الرمسغتدالسعتغكاتد)اإثسدددطد أ(
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ABSTRACT 

Educational goals, Determinants and Levels in the Educational   

Educational goals are the basis of the educational process, are the changes 

that are to be made in the behavior of learners as a result of the learning 

process, and to be a practical and systematic work and successful, must be 

directed towards achieving the goals and objectives are limited and 

acceptable, and undoubtedly everyone has a goal to seek To achieve in his 

life, and that any human behavior aimed at a certain goal or to achieve an end 

and goals as the starting point for each work, whether this work within the 

educational system or any other system, it is the leader of all actions directed. 

The objectives of education are to coordinate, organize and direct the work to 

achieve the great goals and to build a man integrated mentally, skillfully and 

spiritually in various fields. Educational objectives play a prominent role in 

the development of educational policy and guiding the educational work of 

any society and helps to identify educational goals in the implementation of 

good curricula in terms of organizing the party and methods of teaching and 

the organization and design of different methods and methods of evaluation, 

and the most important sources of educational goals in the philosophy of 

society and the nature of knowledge and education and needs and the nature 

of the age. 

The levels of educational goals are intended to determine the objectives 

according to the generalities and specificities, the nature of the stages of the 

study and the subject matter of the study, and the preparation of the textbook 

to reach the specific goals of the teacher when teaching, and educational 

goals have different levels start at the level of general or very wide and then 

take the narrow and specialization, At the community level, each society has 
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its own goals that guarantee its survival, prosperity, progress and behavioral 

goals. It is a learning product that the learner seeks to achieve. It is 

measurable and the highest levels of behavioral goals. Comprehension, 

classification, analysis, composition, and evaluation). The emotional, 

emotional or emotional field includes reception, response, evaluation, 

organization, and self-formation 

Keywords (dictation, handwriting) 

 ىدف البحث 

دن ؼدإعت،ـدا إثسدكالخأدكط ا  دالر دتغد.ىتلؼدال حثدالحغلسدلل دا

 األىداف العامة لتدريس االمالء :

 اكدغبدالطثبدالًلرةد م دالرتغيتدكال سمدا إث سدالرحاح  د. -1
 اشساتدإمرتدالرتغيتدالرحاحتدك ًغودلمً،ا لدا إث اتد. -2
الػػ بأد ػػػ  دإػػ،اددالم ػػػتدالن باػػتديجساػػػاد  ك تػػػغدكاطه ػػ دإػػػغداحمسػػ،هدإػػػ دإتػػػغراتد -3

 إختمعتد.
 ان، لدالطثبد م دالاًاتدككد داإلةرغتدكداتدا ستسغعد. -4
 الر  دك،اسدالطثبدالسترمتديغلرتغيتدإثرد:داألذفدكال لدكالن  د. -5
التنػػػ ؼد مػػػ دإػػػ،اط دالزػػػنفد شػػػلدالطػػػثبد ػػػسدرسػػػمدالرمسػػػغتدكالنسػػػرد مػػػ د -6

  ثجتغد.

 أما األىداف العامة لتدريس الخط ىي :

 مػػ دالرتغيػػتدالرػػحاحتدك ػػ دا،ا ػػلدالخػػأدكاػػلر هتمدارػػ،  دالًػػلرةدلػػلمدالتثإ ػػذد -1
  م دالرتغيتدال،الحتديد  تدإنً،لتد.
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ان، ػلدالتثإ ػذد مػ داللاػػتد ػسدالرتغيػتدطدكإدػغ لاتمد مػػ داًم ػلدالج ػلدإشتػغد لاػػتد -2
 كاككغـد.

 اشذئتدالتثإ ذد م دك دالخأدالجس ردطدكا  جغبديلدطدكا  لاعد الد. -3
ألسغسػػاتدكالً،ا ػػلدالتػػسدادػػغ لهمد مػػ دالرتغيػػتدا ك ػػلدالتثإ ػػذد ػػ نادالس ػػغد دا -4

 يخأدجس ردكااد د م تمد.
 التس   د   دالج لدكغ  دالج لدإ دالخط،طد. -5
اشساػػػتدالػػػذكؽدالعشػػػسدلمتثإ ػػػذديسػػػغديطمنػػػ،فد ماػػػلدإػػػ دةسػػػغذجدكإػػػغديسغرسػػػ،ةلدإػػػ د -6

 كتغيغتد.

 المبحث األول
 مفيهم االمالء

 ػػسسدد–اتنمػػامدلمرتغيػػتدد–ا إػػثسد:دالزػػ أدكا رغػػغـدطدكلػػا د ػػسدداالمالالالء ل الالة معناىالالا
إػػػ دهػػػذادالسنشػػػ دطدكلػػػذل د ػػػغلسنش دالسًرػػػ،ددهشػػػغدهػػػ،دانمػػػامدالرتغيػػػتدالرػػػحاحتدهجغ اػػػغود
كاشااستػغدطدكهػػ،دإػػغدىتسثػرد ػػسدالًػػلرةد مػػ دةًػردةػػتدإكتػػ،بداكداتغ تػلدإػػ ةدقغةاػػتدالػػذاك ةد

،ازاوديػغ إثسدطدإرح،بغوديغلشط دطداإغدا ت غردالًلرةدالرتغ اتدهجغسودكاشااسغود ًػلدةدػس تغدجػ
داذفدإغدةح ديرلدهده،دإتغرةدالرتغيتدالرحاحتدهجغ اغودكاشااساغود.

د(دد8:دصد2002)دالشغاتدطد

ا إثسدل تد:داإػردلإػث دطدكاإمػسدطدكاإػثسدالرتػغبد مػ دالرغاػ دللًػغهد ماػلد رت ػلد شػل.د
د(دد77:دصد2000)دال دتغةسدطد

لتنمػػػػامدال سػػػػمدالرػػػػحاحدلمرمسػػػػغتدكدك   ػػػػلدالجػػػػ،إ ددييةػػػػلدكسػػػػ متدداالمالالالالالء ااالالالال الحا  :
د(د316:دصد1962الع غراتديي كغلتغدالسن ك تد.د)دالج،إ ددطد
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ك   ػػلدال جػػتدييةػػلد:داح، ػػرداأل ػػ،اتدالسدػػس، تدالسعت،إػػتدللػػ درإػػ،زدإكت،بػػتد مػػ دافد
د(د58:دصد1955ا،لاد سدإ،النتغدالرحاحتدإ دالرمستد.د)دكدغفدطد

كهػػػ،دال سػػػػمدالرػػػحاحدلمرمسػػػػغتدطدكالرتغيػػػتدالرػػػػحاحتدارتػػػ ديغلتػػػػلر  دكالسػػػ اسدالسػػػػشامد
كرؤ ػػػتدالرمسػػػغتدطدكا ةت ػػػغهدللػػػ د ػػػ،رهغدكإثكاػػػتدك ك تػػػغدإثكاػػػتدد اًػػػتدطدكاسػػػتخلاـد
اكثػػ دإػػ دكغسػػتد ػػسدانمػػامدا إػػثسدطدلتشط ػػاد ػػ،ردالرمسػػغتد ػػسدالػػذه دطدك رػػ حد شػػلد

السطم،بد.دك نته دا إثسدإقاغسػغودد اًػغودلسن  ػتددالطغل دإتغرةد سداتغيتدالرمسغتديغلذكر
دالسدت،مدالذلدك ردللالدالر غرد سدانمستمد.د

د(د125:دصد2003)د غ ،ردطدالح،اإلةدطد

 أىمية االمالء :

يحًػػ دا إػػثسدجغة ػػغودإتسػػغودإػػ دك اعػػتدالم ػػتدالن باػػتدطدلر،ةػػلدكسػػ متدللػػ دالتنه ػػ دالرتػػغ سد
الػذلدىػيدلددكرهدالخط ػ دد–كهػ،داكػلد  ك تػغدد–اػتدك دتمد ػسداحً ػ داهػلاؼدالم ػتدالن ب

دإ دإغديياسد:

ا ك ػػلدالستنمسػػ  ديسجس، ػػتدإػػ دالً،ا ػػلدا إث اػػتدازػػ أد ػػحتداتػػغ تتمدكبػػذل د -1
يرػػػم،فدللػػػ دالًػػػ اسةدك تجشهػػػ،فدال،اػػػ،عد ػػػسدا  طػػػغسد.د ترػػػ شتمد مػػػ دإ،اجتػػػتد

 الرن،بغتدا إث اتد.
لرمسغتدرسػسغود ػحاحغودإشدػجسغوداشساتدإتغرةدالرتغيتدالرحاحتدطدكرسمداألك ؼدكا -2

إػػادالزػػػ،ايأدالعشاػػػتدلمرتغيػػتدطداتشغسػػػ داألكػػػ ؼدكالرمسػػغتد ػػػسدالحجػػػ،ـدكالرتغيػػػتد
  م دالدط د.
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اسكػػػػ  دالستنمسػػػػ  دإػػػػ دالرتغيػػػػتدالدػػػػ  نتدلزػػػػ كراتغدطدكان، ػػػػلهمد مػػػػ دالت ا ػػػػ د -3
 كالتذا د.

حاتدان، ػػلهمد مػػ دا ةت ػػغهدكا  ػػ غسدطدكالستغينػػتدكالتيإػػردكا تسػػغددالنػػغداتدالرػػ -4
كسنغلجػػػتدا  طػػػغسدطدكاألإغةػػػتدكا  تسػػػغدد مػػػ دالػػػشع دكا تاػػػغددالشاغ ػػػتدكالتشاػػػامد

 كالجم،سدالرحاحد.
اشساتدالرةدالستنمسػ  د مػ دالتس  ػ د ػ  داألكػ ؼدالستذػغ تتد ػسدالشطػ دكالستًغربػتد -5

  سدالر،تدكالستسغقمتد سدال سمدطدكالتسك دإ دإنغلجتدالرن،بغتدا إث اتد.
لم ، ػػػػتدالجلىػػػػلةدطدكتقػػػػ اسدل ػػػػتتمد تنػػػػغ   دل ، ػػػػتدكذك اػػػػتدطدا ك ػػػػلهمديػػػػغلسع داتدا -6

اسكشتمدإ دالتنه ػ دالج ػلدكاشسػسداػلرااتمدالرتغ اػتدكاذػ،اتمدللػ دكػ دالسطغلنػتدطد
 كاشسسدا كدغسديجسغؿدالم تدكا ذلد ،اطعتمدكااجغهغاتمدالدماستد.

لكدػػػػػغ تمدالًػػػػػلرةد مػػػػػ داًػػػػػ، مداةعدػػػػػتمدذاااػػػػػغود تػػػػػلر هتمد مػػػػػ داكتذػػػػػغؼدا طػػػػػغ تمد -7
 (دد16-15:دصد2003ر، هتغد.د)داألسللطدكا

 ال رض منو :

اػلر  دالتثإ ػذد مػػ درسػمدالحػ كؼدكالرمسػػغتدرسػسغود ػحاحغودطدإػػادز ػغدةدالنشغيػػتد -1
يغلرمسػػغتدالتػػسديكثػػ د  تػػغدالخطػػيدطدكلادػػ دهػػذهدالرمسػػغتدالرػػع تدإًرػػ،رةد مػػ د
دالرمسػػغتدالستسػػ،زةداكدالسعت،كػػتديػػيلفدل شػػتدطد ػػردهشػػغؾدامسػػغتدا ػػ مد داًػػرد ػػ 

هػػذهد ػػسدالرػػن،بتدكاحتػػغجدللػػ دالنشغيػػتد تػػغدطدكالتشهاػػلد م تػػغد.دإثػػردامسػػتدإرػػ د
 إادامستدإط دطدكامستدىتثه دك تطم دك رطلـدك دتطاادكةح،دذل د.
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ا إػػثسد ػػ عدإػػ د ػػ كعدالم ػػتدطد اجػػ دافديحًػػ دةرػػ  غودةػػ دال، اعػػتداألسغسػػاتد -2
كاا ػػغعدالعػػ ؽددلم ػتد.دكهػػسدالعتػمدكا  تػػغـدطدك كػ،فدذلػػ ديحدػ دا تاػػغردالًطنػتدط

 السجليتد م دالشح،دالذلدسشعرملد اسغدينلد.
 (د464:دصد2007لجغدةدالخأد.د)دا  اهامدطد -3

 اختيار مهضهعات االمالء :

لذاداكد دا تاغرداطنتداإلإثسدطداغفد سدذلػ دةزػاداه ػ دلمتمس ػذدطدكلتػذاديجػ دإ ا ػغةد
دإغديياسد:

  ػلد ػسدا رػغردالتثإ ػذدافدار،فدالًطنتدإذ،اتديسغداح، لدإ دإنم،إػغتدط  عػتدا -1
طدكاسػلهمديعشػػ،فدإػ دالخهػػ ةدطدكالػ،افدإػػ دالثًغ ػتدطدكإػػ داكدػ دالشسػػغذجدالسحًًػػتد

 لتذادال  مدالًرتدكاأل  غردالسذ،اتد.
افدارػػػػ،فدإترػػػػػمتديحاػػػػػغةدالتثإ ػػػػػذدطدإث سػػػػػتدلسدػػػػػت،اهمدالنًمػػػػػسدطدإ ا طػػػػػتديسػػػػػغد -2

 ىلرس،ةلد سد  كعدالم تدطدكالس،ادداأل  مد.
اسػػػغل هتغدسػػػتمتدإعت،إػػػتدطدك دىتدػػػادإجػػػغؿدالًطػػػاداإلإث اػػػتدافدارػػػ،فدإع دااتػػػغدكد -3

 لمسع داتدالم ، تدالرع تد؛د متغدإجغ تدا  مدطد سدإ،ل، غتداغدإتد.
افدارػػػػػ،فدإشغسػػػػػػ تدلمتثإ ػػػػػػذدطدإػػػػػػ دك ػػػػػثدالطػػػػػػ،ؿدكالًرػػػػػػ دطدك خػػػػػػغلسدينػػػػػػاد -4

السلرسػػ  دطد اط ػػردالًطنػػتد؛دكبتػػذاديدػػتتم دال،اػػ دالػػذلدىش  ػػسدافديحػػ ؼد ػػسد
ك تستػػػغدطداكديجنمتػػػغدارػػػ  ةد ازػػػااد مػػػ دالتثإ ػػػذداث ػػػ اودإػػػ ددإشغاذػػػتدالًطنػػػت

 الع،ا لد.
ا َّدىترمػػػػفدالسػػػػلرسد ػػػػسداػػػػيلايداطنػػػػتداإلإػػػػثسدطد احذػػػػلد  تػػػػغدإػػػػ دالسعػػػػ داتد -5

الخغ تدطدالتسدياشتغدإدغ لةد مػ داثه ػ داغ ػلةداإث اػتد تػذادالترمػفداػلديعدػلد
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طهانػسد دارماػيد اػل؛دألفددا سم،بد رديجػ دافديكػ،فداػيلايدالًطنػتديغسػم،ب
 اهردارد سسدانمامد دا ت غرد.د–ا إثسد

 دإػغةادإػ دا تاػػغرداطنػتدا إػػثسدإػ دإ،لػ، غتدالًػػ اسةدطد ػرديجػػ دهػذادإػػادد -6
 (13-12:دص2010  غردالتثإ ذد.دالرمتد   دا إثسدكغ  هد.د)ا  اهامطد

 شروط اختيار الق عة اإلمالئية :

 في الق ع اإلمالئية وىذه الجهانب ىي : ىناك عدة جهانب ينب ي تهافرىا

كذلػػػ دافداذػػػسردالًطنػػػتد مػػػ دإنم،إػػػغتدإتش، ػػػتدا  ػػػلدإػػػ ددالجانالالالب المعرفالالالي : -دا
ا رػػػػػغردالتثإ ػػػػػذدطدكاسػػػػػلهمديػػػػػيل،افدإػػػػػ دالثًغ ػػػػػتدكالخهػػػػػ ةدكالًرػػػػػتدطدكاأل  ػػػػػغرد
السترمتديحاغاتمدطدكالتسداث  داهتسغإتمدطدكاح ؾد ،اتمدكلذل دىش  ػسدافدارػ،فد

التثإ ػذدطدكإػغدىػلكرد مػ دالدػشتتمدك ػسدلطػغرداسػتنسغ اتمدإػاددإدتسلةدإ دكااا
ا طثعد م دإغدىلكرد سد غلمدالر ػغردطدكتػ دىتدػش دلتػمدا ةطػثؽدللػ دالحاػغةد

 النغإتدطدكالتعغ ردإادإختمفدإاغدى دالشتغجدالعر لد.
كذلػػ ديػيفداتدػمدالًطػادالسختػػغرةد م ػتدسػتمتدكإعت،إػتدطد ػػثددالجانالب الم اله: : -دب

لمسعػػػ داتدالم ، ػػػتدغ ػػػ دالسيل، ػػػتدطد ػػػثدىش  ػػػسدافدىترمػػػفدالسنمػػػمد ػػػسدإجػػغؿدهشػػػغد
ايلاعتػػغدج  ػػغودكراسدإجس، ػػتدإػػ دالسعػػ داتدالخغ ػػتدطد ػػرديجػػ دافديكػػ،فدايلاعتػػغد
طهاعاغود دارمفد الدطدكا تاغردالًطادإػ دالرتػ دالسلرسػاتدالسًػ رةديزػس داػ،ا  د

غ   ػتد مػ تمدطد تػسدهذادالجغة دطدك ثدار حدالسع داتدالم ، تدإيل، تدكلاد د
غ ػػػ دين ػػػلةد ػػػ داغإ،سػػػتمدالم ػػػ،لدالسدػػػتسلدإػػػ داػػػ اسااتمدكاتغيػػػغاتمدكانه ػػػ ااتمد
الذع، تدكالتح    تدطد ،ا،عدالن  د م دالمعظداث  اودإػغديدػغ لد مػ د ػحتداتغ تػلد

 كرسسلد.
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ك ذػػػت طدايزػػػغود ػػػػسداطػػػاداإلإػػػثسدالتػػػػسدانػػػ مد مػػػ دالتثإ ػػػػذدا دارػػػ،فدإع دااتػػػغدإػػػػ د
سػػردكجتػػ  د ػػسدرسػػستغداكدالتػػسدداردك،لتػػغد ػػثؼدطدك ػػثديكتعػػسد ػػسدالرمسػػغتدالتػػسداح

دهذهدالس كمتديغلرمسغتدالتسد داحتسردكجتغودآ  دل سستغد.

كةنشػػسديػػلدإػػغدات اػػُلدالًطػػاداإلإث اػػتدإػػ داقػػ دط ػػ د ػػسددالجانالالب الهجالالداني : -دج
ةعػػػ،سدالتثإ ػػػذدطدكلػػػذادىش  ػػػسدافدارػػػ،فد ػػػاًتدطدككالػػػحتدالسنػػػغةسدطدكإشدػػػًتدطد

كسدالجسغلاػػػتد ػػسداتغ تتػػػغدطدك  لػػػتغدكبػػذل داث ػػػ داهتسػػػغـدالتثإ ػػػذدطداتدػػمديػػػغلش،ا
 كاح ؾد ،اتمدكا بسدلكدغستمديغلجسغؿدطدكاشسسدذكاتمدكا  الد.

كهذادالجغة دىيالدل كرةدا تاغردالًطنتدالسشغس تدلاطعغؿد ًماػغودكقًغ اػغودطد غلرػن،بتداػلد
فدطداّإػػغدالدػػت،لتد تذػػن دارػػ هتمديغإلك ػػغطدطدك ًػػلافدالثًػػتديػػغلشع دطدكا كدػػغسديغلزػػن

التثإ ػػػػػذديغلتعغهػػػػػتدكاػػػػػيدلدللػػػػػ دا هسػػػػػغؿدطدكالثإ ػػػػػغ ةدكالتػػػػػلرجد ػػػػػسدالرػػػػػن،بتديحدػػػػػ د
السدػػت، غتدىػػل ادالعػػ ددللػػ دال ل ػػتد ػػسدالتًػػػلـدكالس  ػػلدإػػ دالثًػػتديػػغلشع د.دكهػػذادالجغةػػػ د

دايزغوديذ  دلل دإ ا غةدكجمدالًطنتد:د غلط،ؿدال ا لد  دالحلديدتتم دال،ا .

ا تاػػػغردالًطػػاداإلإث اػػػتدىش  ػػسدافدىػػػلكردكػػػ،ؿددلتربالالاله: الدالالالمهكي :الجانالالب ا -دد
إ،لػػػ، غتدإتش، ػػػتدطد مساػػػتدكقًغ اػػػتدكدىشاػػػتدكاكػػػلاثداجتسغ اػػػتدطدكإػػػغدىترػػػرد
يغله ئػػتدطدكهػػذادىػػيق د ػػسدسػػم،ؾدالسػػتنممدطدك زػػس داارػػغللديسجتسنػػلدطدكاعغ مػػلد

إلإث اػػػتدإنػػلدطدكارػػ  لد ه ئتػػلدطدكاراعػػػلدإنتػػغداراعػػغودةغجحػػػغود.دكادػػغ لدالًطػػادا
 تػػذهدالرػػ،رةد مػػ داحً ػػ داهػػلاؼدا ب، ػػتدكسػػم،ااتدإع ػػلةدطداغلرػػلؽد ػػسدالًػػ،ؿطد
كااًػػػػغفدككػػػػ دالػػػػ،ط دطدكالتنػػػػغرؼدطدكالرػػػػه دكالذػػػػجغ تدطدكالشاغ ػػػػتدكالشاػػػػغـدطد
كاللاػتدكالًطػػاد ػػذل داػػلربدالتثإ ػػذد مػ داسػػتش غطداألككػػغـدالنغإػػتدك مػػ دالتعر ػػ د
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ردطدكالخ  دإ دالذ دطدك دػغ لهد ػسدالدمامدإسغديسكشلدإ داس   دالح دإ دال غط
 (د1997كردالسذكثتدكإ،اجتتدالس،اافدالسختمعتد.د)د زردهللادطد

د(دد137:دصد2003)د غ ،ردطدالح،اإلةدطد

 أنهاع االمالء وطرق تدريدو :

 أوال  : االمالء المنقهل :

دةنشػػسديػػلدلػػ دىشًػػردالطم ػػتدالًطنػػتدإػػ داتػػغ تمداكد ػػ دالمػػ،ـدطداكد ػػ ديطغاػػتداه ػػ ةداتػػ 
 م تػػغدينػػلدافديً ؤكهػػػغدك عتسػػ،ادإنشغهػػػغدك تػػلرب،اد ،اسػػػطتدالشاػػ دكالًػػػ اسةد مػػ دالترػػػ ؼد

اتجئتتػػػغد.دكاػػػلديسمػػػسدالسػػػلرسد مػػػ تمدالًطنػػػتدجػػػ ساودجػػػ ساودكهػػػمدد– مػػػ دينػػػادإع دااتػػػغد
دىتغين،ةلد  شا كفدلل دإغديسمالد م تمدكإ دقمديكته،ةلد.

 طريقة تدريس االمالء المنقهل :

الًطنػػػتد مػػػ دةسػػػأدالتست ػػػلدلػػػلرسدالسطغلنػػػتدالدينػػػ مدالتست ػػػلد:دلس،لػػػ،عد -1
 الشسغذجداكدالر،ردطدكاستنسغؿدا سئمتدالسستلةد.

 ػػػػػ مدالًطنػػػػػتد ػػػػػسدالرتػػػػػغبدطداكدال طغاػػػػػتدطداكدالدػػػػػه،رةدطددكفدافدازػػػػػ أد -2
كمسغاتغدكت د دىشًػردالطم ػتدهػذادالزػ أدطدك ت،رطػ،اد ػسدسمدػمتدإػ داأل طػغسدطد

 إ دج اسدهذهدالرن،بغتدالست اكستد.
  اسةدالسلرسدالًطنتدا اسةداةس،ذجاتد.ا -3
اػػ اسةد  ديػػتدإػػ دالطم ػػتدك جػػ دالحػػ صد مػػ د ػػلـدإًغطنػػتدالًػػغر دإل ػػثحد -4

  طيدكااد الد.
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اسػػئمتد ػػسدإنشػػػ دالًطنػػتدلمتيكػػػلدإػػ د تػػمدالطم ػػػتدأل رػػغرهمدك ػػػسدهػػذهدالخطػػػ،ةد -5
اػػلر  دلمطم ػػتد مػػ دالتنه ػػ دالذػػع،لدالػػػذلدىش  ػػسدافديكػػ،فدلػػلدةرػػ  د ػػسداػػػرد

 درلد.
 افديك،فدجسادالر اسغتديط  ًتدإشاستدهغد تد.د -6
  ردالج سدال غاسد سدالحرتديحسردآ  دإع ػلدإثػرداحدػ  دالخػأداكدإشغاذػتد -7

 (د157:دصد2007الًطنتد م دإدت،مداكساد.د)دا ،دالز نغتدطد

 ثانيا  : االمالء المنظهر 

ػػ مداطنػػتدا إػػثسد مػػ دالتثإ ػػذدلً اساتػػغدك تستػػغدكالتػػلربد مػػ دات غيػػتدا ػػكغؿدك اػػلدُانض
دكمسغاتغدطدقمدكج د شتمدكإ دقمداسم د م تمد.

 سدهػذادالشػ،عدإػ دا إػثسدإحػغك تدا ب، ػتداث ػ ةدلتثه ػ درسػمدالرمسػتدك ػ،راتغد ػسدذهػ د
دالطغل د.

 طريقة تدريس االمالء المنظهر :

يًػػػ ادالسنمػػػمدالًطنػػػتداػػػ اسةدكالػػػحتدك شػػػغا دالطم ػػػتد ػػػسدإنشغهػػػغدك طمػػػ دإػػػشتمد -1
 اتجسدامسغاتغدالرع تد.

 يً ادالتثإ ذدالًطنتدك طم دإشتمداحم ردكاتجسدالرمسغتدالرع تد. -2
يحجػػ دالسنمػػمدالًطنػػتدك هػػلاد ػػسدلإث تػػغد مػػ تمدجسمػػتدينػػلدا ػػ مد ػػسدكلػػ،حد -3

 كايٍفد.
 يً،ـديإ غدةدالً اسةدل تلارؾدالتثإ ذدإغد غاتمد. -4
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يرػػػػححدالسنمػػػػمدالػػػػل غا دارػػػػحاحغوداإػػػػغـداػػػػردامس ػػػػذدك ًػػػػفدإنػػػػلد مػػػػ دال سػػػػمد -5
 الرحاحد.

 دالسنمػػمداأل طػػغسدالذػػغ نتدينػػلدا ةتتػػغسدإػػ دالترػػحاحدكارماػػيدالتثإ ػػذدىشػػغا -6
  تر،  دالخطيد سدد غا همد.

 من مزايا االمالء المنظهر :

 يدغ لد م دال بأد   دالشط دكال سمدا إث سد. -1
 ينته د ط،ةدإتًلإتد سدسه ردالتت يدلسنغلجتدالرن،بغتدا إث اتد. -2

 (دد134:دصد2003)د غ ،ردطدالح،اإلةدطدد

 ثالثا  : االمالء االستماعي

كإنشػػػغهدافديدػػػتسادالتثإ ػػػذدللػػػ دالًطنػػػتدطدكبنػػػلدإشغاذػػػتتمد ػػػسدإنشغهػػػغدطدكهجػػػغسدامسػػػغتد
دإذغ تتدلسغد  تغدإ دالرمسغتدالرع تدطداسم د م تمد.

ا  تلا اػػتطدكهػذادالشػػ،عدإػ دا إػػثسديث ػمداثإػػسدالرػػع  دالخػغإ دكالدػػغدسدإػ دالس كمػػتد
دكاثإ ذدالس كمتدا  لاديتد.

 طريقة تدريس االمالء االستماعي :

 التست لد:ديغلط  ًتدالدغيًتد سدالسطغلنتد. -1
 ا اسةدالسلرسدالًطنتدطدل مّمدالتثإ ذديعر اتغدالنغإتد. -2
 إشغاذتدالسنش دالنغـدييسئمتدىمً تغدالسلرسد م دالتثإ ذد. -3
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التػػسد ػػسدالًطنػػتدطدكاتغيػػتديرػػعتغدداتجػػسدامسػػغتدإذػػغ تتدلمسعػػ داتدالرػػع ت -4
 مػػػ دالدػػػه،رةدطدك ش  ػػػسدافدانػػػ مدهػػػذادالرمسػػػغتدالسذػػػغ تتد ػػػسدجسػػػرداغإمػػػتدطد

 كت ديك،فدارد سرد سدالط  ًتدذاداق دل ،لدإع لدلمتثإ ذد.
ل ػػػ اجدالتثإ ػػػذدالر اسػػػغتدكادكاتدالرتغيػػػتدطدكاتغيػػػتدالتػػػغر  دكراػػػمدالس،لػػػ،عدطد -5

 التسد م دالده،رةد.ك سداقشغسدذل ديسح،دالسلرسدالرمسغتد
اػ اسةدالسػػلرسدالًطنػتدلمسػػ ةدالثغةاػتدطدل تتاػػيدالتثإ ػذدلمرتغيػػتدطدكلاحػػغكل،ادلدراؾد -6

السذػػغ تتد ػػ  دالرمسػػغتدالرػػع تدالتػػسديدػػسن،ةتغدكالرمسػػغتدالسسغقمػػتدلتػػغدإسػػغداػػغفد
 إلكةغود م دالده،رةد.

 لإثسدالًطنتدطدك  ا سد سدا إثسدإغديياسد: -7
  تدلمتثإ ذدط، ودكار اود.اًدامدالًطنتدككلاتدإشغس -دا

لإػػػثسدال،كػػػلةدإػػػ ةدكاكػػػلةدطدلنسػػػردالتثإ ػػػذد مػػػ دكدػػػ دا  ػػػ غسدكجػػػ،دةد -دب
 ا ةت غهد.

 استخلاـد ثإغتدالت  امد سداقشغسدا إثسد. -دج
 إ ا غةدالجمدتدالرحاتدلمتثإ ذد. -دد

د(د199:دصد2007)دا  اهامدطد

 رابعا  : االمالء االختبار: 

ا سػػػتسغعدلل تػػػغددكفداتج تػػػغدطدكال ػػػ مدإشػػػلداًػػػػلى دكالسًرػػػ،دديػػػلدلإػػػثسدالًطنػػػتدينػػػلد
إدت،مدالتمس ذدك اػغسدالراػلد ػسدالرتغيػتدكهػذادالشػ،عدإػ دا إػثسديسكػ داطهاًػلد ػسدجساػاد

دالسدت، غتدك م د ت اتدإنً،لتد.

د
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 طريقة تدريس االمالء االختبار: :

 التست لد:ديإا غعدالط ؽدالست نتدلمتست لد سددرسدالً اسةد. -1
 لمشتد.داسغد سددرسدالً اسةد.ا اسةدالسنممد -2
 (دد134:دصد2010لإثسدالًطنتددكفداتج تغد.د)دطغه دطد -3

 ترحيح االمالء :

لًػػػلدذاػػػ تداألد اػػػغتداسػػػم،ب  د ػػػسدارػػػحاحدالتنه ػػػ دالرتػػػغ سد:داسػػػم،بغوديًػػػ،ـديػػػلدالسنمػػػمدطد
دكاسم،بغوديً،ـديلدالطغل د.

 واألساليب التي يتبعيا المعمم في الترحيح ، ىما :

حاحدالسعرػػرد:دك اػػلديكتػػ دالسنمػػمدالرػػ،ابد ػػ،ؽدالخطػػيدالػػذلداسػػم،بدالترػػ -1
كاػػاد اػػلدالطغلػػ د.دكإػػ دإ ايػػغدهػػذادا سػػم،بداةػػلديًػػلـدلمطغلػػ دارػػحاحغودكالػػحغود

 أل طغ لد.
اسم،بدالترحاحدالس إ د:دك الديزػادالسنمػمد طػيداحػ دالخطػيدك كتػ د ،اػلد -2

إػػػ دإػػػثثودرإػػػ اودىػػػلؿد مػػػ دة، اػػػتدالخطػػػيدطدلاًػػػ،ـدالطغلػػػ د ترػػػحاحلد شعدػػػلدطد   د
لمخطػػػػػػػيدالشحػػػػػػػ،لديػػػػػػػغلح ؼد)ف(دطدكلمخطػػػػػػػيدا إث ػػػػػػػسديػػػػػػػغلح ؼد)ـ(دطدكلمخطػػػػػػػيد

 ا سم،بسديغلح ؼد)س(دكلمخطيد سد ثإغتدالت  امديغلح ؼد)ؽ(دكهكذاد.

كهػذاديجػػ بديغ اعػػغؽد ػ  دالسنمػػمدكطثيػػلدإشػذد ػػلسدالنػػغـداللراسػسد.دك حػػثدهػػذادا سػػم،بد
دالطغل د م دالتذا دكا هتلاسدلل دالر،ابد.

سػػم،بدا  ػػغرلد:دك اػػلديذػػ  دالسنمػػمدللػػ دا  طػػغسد ،لػػاد ػػأداحتتػػغدإػػ دا  -3
 (دد68:دصد2003دكفدارحاحتغداتغيتداكدرإ اود.د)دالللاسسدطدكسنغددطد
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 درس أنمهذجي في تدريس القهاعد االمالئية ل الب الرف الثاني المتهسط 

دال ،ـدكالتغر  د:دددددددالسغدةد:

دالرفدكالذع تد:دددداللرسد:

د/دا،ا لدرسمدالتس ةدالست،سطتد م دال،اكدالس،ل،ع

 األىداف العامة :

 ا ك لدالطم تديسجس، تدإ دالً،ا لدا إث اتدلز أد حتداتغيغاتمد. -1
اشساػػػػػتدإتػػػػػغراتدالرتغيػػػػػتدالرػػػػػحاحتد شػػػػػلدالطم ػػػػػتدطدكرسػػػػػستمداألكػػػػػ ؼدرسػػػػػسغود -2

  حاحغو.
 اسك  دالطم تدإ دالرتغيتدالرحاحتد. -3
 األك ؼدالستذغ تتد سدالشط د.اشساتدالرةدالطم تد م دالتس   د   د -4
لكدغبدالطم تدالًلرةد م داً، مداةعدتمدذاااغودإ د ثؿداػلر هتمد مػ داكتذػغؼد -5

 األ طغسدكار، هتغد.
اسكػػػ  دالطم ػػػتدإػػػ دإتػػػغراتدالعتػػػمدكاإل تػػػغـد.دكالتنه ػػػ د ػػػ داػػػيق همديػػػغلس،اافد -6

 السختمعتديغستنسغؿد ثإغتدالت  امد.

 األىداف الدمهكية :

 عمى أن : جعل ال الب قادرا  

 ين ؼدا،ا لداتغيتدالتس ةدالست،سطتد م دال،اكد. -1
 يس  دك اتدالتس ةدالست،سطتد م دال،اكد. -2
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 يحلددك اتدالح ؼدالذلديده دالتس ةدالست،سطتد م دال،اكد. -3
 ىتسك دإ داتغيتدالتس ةدالست،سطتد م دال،اكد. -4
 ىتسك دإ دالمعاتدالرحاحديح اتدالتس ةدالست،سطتد م دال،اكد. -5
 مسغتدالتسدازمدالتس ةدالست،سطتد م دال،اكد.ين  دالر -6
 ينطسداإثمتدازمدهس ةدإت،سطتد م دال،اكد. -7

 الهسائل التعميمية :

 الده،رةدككد داستنسغلتغد. -1
 الط غ   دالسم،فدكالنغدلد. -2
 الرتغبدالسلرسسد. -3

 خ هات الدرس :

التست لد:دالسلرسد:ددرسشغد ػسدالػلرسدالدػغ  دإ،لػ،عدرسػمدالتسػ ةدالست،سػطتد -1
األلفدطدك   شػغدالس،الػادالتػسدارتػ د  تػغدالتسػ ةدالست،سػطتد مػ داأللػفدطد م د

 كإ داإثمتدالرمسغتدالتسدارت د  تغدالتس ةدإت،سطتد م داأللفد:

 طغل د:دسَيؿَد

دطغل دآ  د:دإيضإ،رد

دطغل دآ  د:د سآف

يلتد. دطغل دآ  د:دإدض

د
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 العرض : -2

طدقػػػػمديذػػػػ حدينػػػػادديًػػػػ ادالسػػػػلرسدالػػػػشتدالس،جػػػػ،دد ػػػػسدالرتػػػػغبداػػػػ اسةدانه   ػػػػتدكالػػػػحت
السع داتدكالت اك  دال غإزتدطدقمدى،لحدإزػس،فدالػشتدإػ د ػثؿدا،جاػلداألسػئمتدللػ د

دالطثبد.

 القاعدة : -3

يدػػػػتشت دالسػػػػلرسدالً،ا ػػػػلدا إث اػػػػتدإػػػػ دالطػػػػثبدطدك رػػػػ،غتغدييسػػػػم،بلدطدك ثهتتػػػػغد مػػػػ د
دالده،رةديخأدكالحدكجس رد.

د:ارت دالتس ةدالست،سطتد م دال،اكد سدالحغ تداآلااتد

 اذاداغة دإزس،إتدينلدلمدإثرد)د ُيكسدطداُيكسد( -1
 اذاداغة دإزس،إتدينلد تحدإثرد)دَإُيكةتدطدَىُيبد( -2
 اذاداغة دإزس،إتدينلدسك،فدإثرد)داعغضُؤؿدطد طغضُؤؾد( -3
 اذاداغة دإعت،كتدينلدلمدإثرد)دُإَيةثدطدُإَيجرد(د -4
ق كفد( -5  اذاداغة دسغكشتدينلدلمدإثرد)دُرؤض تدطدُىيض
 الت بيق : -4

 رسد:السل

داغؿدالذغ  د:د ك درؤكسدالن ابدامساد   دال كا سد

دلسغذاداته دالتس ةد م دال،اكد سدامستد)درؤكسد(د؟

دطغل د:دألةتغدجغستدإزس،إتد.
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دالسلرسد:دج لد.دإغدك اتدالح ؼدالذلديده دالتس ةد؟

دالسلرسد:دج لد.إغدالح ؼدالذلدىشغس دالزستد؟

دطغل د:دك ؼدال،اكد.

د(د168-164:دصد2016زاى دطدى،ة دطدالسلرسد:دج لد.د)د

د

 المبحث الثاني
 الخط

ه،دالرتغيتديغلًممدطدك أدال جغؿدالرتػغبدإػ ديػغبد)دات ػلد(دطدكالخػأدالط  ػ ددالخط ل ة :
د(د245:دصد2003الط، رد.د)د غ ،ردطدالح،اإلةدطد

هشػػػغؾدان  ػػػيدإػػػ دكجتػػػتدةاػػػ دالت بػػػ،   دطدكاػػػذل دان  ػػػيدآ ػػػ دإػػػ دالخالالالط ااالالال الحا  :
دالخطغط  د:كجتتدةا د

 إػ دكجتػتدةاػػ دالت بػ،   د:دهػػ،د ػ داحدػػ  د ػكردالرتغيػػتدطدكاج، ػلهغدإل عػػغسد
 الر  تدالجسغلاتد م تغد.

 إػػ دكجتػػتدةاػػ دالخطػػغط  د:دهػػ،داتغيػػتدالحػػ كؼدالن باػػتدالسعػػ دةدكالس ا ػػتدطد
ير،رةدكدشتدجس متدكد داأل ،ؿدكالً،ا لدالتػسدكلػنتغدا ػغردإػ دُ   ػ،اد تػذاد

 (د157:دصد2014الع د.د)دالنجغ  ةدطد
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دػدك  اػػ ددتعميمالالو : اػػغفدالخػػأداداةدإػػ دادكاتدالرتغيػػتدالن باػػتدى ازػػادالرغاػػ د تج، ػػلهغ
يإكدػػػػغةتغدطدكلػػػػذل د كػػػػفدالرتَّػػػػغبدالخػػػػأدككاػػػػفدالسيلعػػػػ،فدالًػػػػلإغسد شػػػػلهدى حثػػػػ،فد اػػػػلد

دك يلع،فد سد يةلدطدك حًلكفد عحغتد سد اغفد غ لالدكةزسلد.

كااثـدك نلدالخأد سدإًلإتدالعش،فدالجس مػتدطددك مس،فدييدكاتدالخأداذل دإ ددكاةدكإلاد
كإػ دادؽدالنمػ،ـدالتشلسػػاتدطدكاػلدا تشػػ ديػلدالستًػػلإ،فد شغيػتدزا ػػلةدطد ًػلدركمدافدايػػغد د
الفاػػغمداغاػػ دسػػايداللكلػػتداػػغفدينجػػ دإػػلادهديغلسدػػ دك مػػ  ددكااػػلديسػػغسدالػػ،ردد.دكاػػغفد

ذلػ دطد ًػغؿد:دألةػسددينادالرتغبديط  ددكاالدييط  دإػغد شػلهدإػ دالط ػ دطد دػئرد ػ 
د(دكاسمداإ  دالسيإش  د.اكت د تغداسمدهللادانغل دكاسمدرس،للد)

كةاػ اودكلسػغداػػغفديحتمػلدالخػػأدالن بػسدإػػ دإكغةػتدر انػتداةذػػيدالسيلعػ،فدالًػػلإغسد رػ، ود ػػسد
الخػػأدكإػػػغدىترػػػرديػػػلدإػػػ ددكاةدكااػػػثـدكإػػػلاددكةحػػػ،دذلػػػ دطدك ػػػسداتػػػغبد)دادبدالرغاػػػ د(د

رػػ،رد شغيػػتدالًػػ فدال ايػػادالتجػػ لد تػػذادالعػػ د.د)دطػػغه دطدأل ػػسديكػػ دالرػػ،لسد ػػعحغتدا
د(دد155:دصد2009

 

 ال رض من تعميم الخط :

الخػػػأداداةداارػػػغؿدل ، ػػػتدطداػػػ ا أدارا غطػػػغودكقاًػػػغود شًػػػردالعرػػػ ةدك  لػػػتغدإػػػ دالرغاػػػ دللػػػ د
الًػغر دطدكلمخػأداػيق  د ػػسدةعدػاتدالًػغر د  ًػػلردإػغد ػسدالخػأدإػػ دكدػ دالنػ مدككلػػ،حد

دالح كؼدكجسغؿدالذكردطيك،فدالًغر دإتسكشغودإ د مدإغده،دإكت،ب.دالرمسغتدكاةدجغـ

اإػػغداذاداػػغفدالخػػأدردلسدالدػػستدكالسشاػػ دطد غاػػلدالجسػػغؿدكا ةدػػجغـدطدلػػغ ادال،لػػ،حدطد
اذردذل د م د تمدالسكت،بدايق  اودا، غود.دكإ دهشغدةمحظداػمدإػ دإنػغفدالػغعدسػ،سدالخػأد
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غإزػػػتدطدكاػػػمدإػػػ د ػػػأدسػػػغستد اػػػلدد لتتػػػغدكاػػػمدإػػػ دا رػػػغرداغهػػػ د ػػػسدرإػػػ،زدالخػػػأدال 
الرمسػغتد ػػكثودطد ػػيق تد مػػ دالًػغر دإ،لػػ، غود.د ػػغلخأدجس ػػرداغل سػمدطدكهػػ،دى  ػػلد مػػ د
دا ػػ، ودكإًػػغىا دإن شػػتدااعػػ د مػػ داةتػػغداسثػػردالخػػأدالن بػػسد الرتغيػػتدا  تاغديػػتداةػػلدىمتػػـ 

الم ػػتدطددالج ػػلدطدكلتػػذاداػػغفدا هتسػػغـد تنمػػامدالخػػأدطدكالنشغيػػتديػػلدإػػ داهػػلاؼد ػػ اإ دانمػػام
دومن أىداف تعميم الخط :

ا،ق  دالرمتد   دالخػأدكالًػ اسةد ػغلخأد ػ عدإتػمدإػ د ػ كعدالم ػتدطدكلػلدا،ا ػلد -4
 احكسلدكاا غعدهذهدالً،ا لديدتردالً اسةدك ،لحدالسنش د.

اشساػػتدالػػذكؽدالعشػػسد شػػلدالتثإ ػػذدكاًػػلى همدلمجسػػغؿديسػػغد ػػسدالخػػأدإػػ داشغسػػ د -5
 التثإ ذد.كاةدجغـدى لسدالش  تدالعشاتد شلد

 سدانمػامدالخػأدانمػامدلمنػ  د مػ دالسثكاػتدكلا ػغياد مػ دالل ػتدكا اػ افدطد -6
كذلػػػ د تن، ػػػلدالتمس ػػػذدلػػػ أداأل رػػػغبدىليػػػلداقشػػػغسدالرتغيػػػتدطدكاح  كتػػػغديدػػػت،لتد

 (دد245:دصد2003ك عتدك ع، تد.د)د غ ،ردطدالح،اإلةدطد

 نماذج الخط :

إحغكغاتػػػغدطدكإػػػ دهػػػذهداألإذػػػ دكهػػػسدا اسػػػغتداط ػػػاد  تػػػغدالشسػػػغذجدالسطمػػػ،بد -1
 ا إذ دإغديًتر داستخلاإتغد م دايإمتغدكإحغكغاتغد سدا اسغتدا  مد.

كإشتػػػغدإػػػغدهػػػ،دإنػػػلدلمرتغيػػػتد اػػػلد مػػػ داسػػػط دإتتغلاػػػتداحػػػ دالشسػػػ،ذجدالسطهػػػ،عد ػػػسدا مػػػ د
الرػػػػعحتدطدكهػػػػذادهػػػػ،دالشػػػػ،عدالذػػػػغ ادلدػػػػت،لتداسػػػػتنسغللدكلرػػػػ دىي ػػػػذد ماػػػػلدافداث ػػػػ اودإػػػػ د

لشسػػػغذجدطدك ديدػػػتخلإ،فدالدػػػه،رةد ػػػسدالذػػػ حدكا ر ػػػغدد.دالسلرسػػػ  دينتسػػػلكفد مػػػ دهػػػذهدا
كإػػ د  ػػ،بدهػػذهدالط  ًػػتدايزػػغودافدالتمس ػػذد ديدػػتطاادإحغكػػغةدالشسػػ،ذجدا د ػػسدالدػػط د
األكؿدطداإػػغد ػػسدالدػػط دالثػػغةسدكالػػذلدىماػػلد ػػيفدالتمس ػػذد دىشاػػ دللػػ دالشسػػ،ذجد ػػردىشاػػ د
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تدطد ػػردىتػػي  د طػػلد ػػسدللػػ د طػػلدهػػ،د؛د ادػػ،سد طػػلدك ترػػ رد طػػ،هد ػػسدالدػػط،ردالتغلاػػ
دكردسط د  دسغيًلدطدكالد ر دينادالس ب  د سد ثجدهذهدالسدغك د.

ةسػػغذجدإطه، ػػتد مػػ دكرؽدإًػػ،مدطديختمػػفدينزػػتغد ػػ دينػػادطدكاستػػغزدهػػذهد -2
الشسغذجديدت،لتدا ةتعغعد تغدطدكا تاػغردإػغدىشغسػ داػردامس ػذدإشتػغدطدكبػيفدالتمس ػذد

ػػ د ػػن،بتد ػػسداح  ػػ دالشسػػػ،ذجدكجنمػػلديج غةػػ دالرتغيػػتدطد ترػػ،فدالسحغكػػػغةد دىمًّ
 د اًتدكلر دهذهدالشسغذجداذ،هدكاتد ديكث ةدا ستنسغؿد.

ةسػػ،ذجديكت ػػلدالسػػلرسدلرػػردامس ػػذد ػػسدالعرػػردطدكإػػ دإ ايػػغدهػػذهدالط  ًػػتداةتػػغد -3
ازس دالتلرجديغلتمس ذدطدكادسادالع دمدطدكلر د ديسك داستخلاإتغدا دإػاد ػلدد

 ام ردإ دالتثإ ذد.
مد مػػػػ دالدػػػػه،رةدلمعرػػػػردجسانػػػػلدطدكهػػػػذادالشسػػػػ،ذجدىم ػػػػ دةسػػػػ،ذجديكت ػػػػلدالسنمػػػػ -4

يغلعرػػ،ؿدالرث ػػ ةدالنػػلددطدكلرػػ دين ػػ دهػػذهدالط  ًػػتدينػػلدالشسػػ،ذجد ػػ دالتثإ ػػذد
الجغلدػػ  د ػػسدالرػػع،ؼدك جػػ دالتثإ ػػذد مػػ دإ ا ػػغةدالشدػػ تد ػػ  دإػػغداتػػ د مػػ د

 الده،رةد.
هػػذهدةسػػغذجدلمحػػ كؼدال ػػغرزةداكدالسحعػػ،رةدانػػ مد ػػسدل،كػػغتداإػػغـدالتثإ ػػذدطدكد -5

ام ػ ديرػ غردالتثإ ػػذدطدكاحتػغجدللػ دافديًػػ،ـدالسػلرسديذػ حداألجػػ اسد ػسدجغةػػ د
 إ دالده،رةد.

ط  ًػػػػتدا اتزػػػػغسد:دكهػػػػسدافدا سػػػػمدالحػػػػ كؼداكدالرمسػػػػغتد ػػػػشًأد ػػػػ   ةد ػػػػسد -6
ك اسػػغتدالتثإ ػػذدكةرمعتػػمدافديسػػ كاديػػياثإتمد م تػػغدطدكهػػذهدالط  ًػػتد دام ػػ دا د

:دد2010 مػػػ دالػػػلؽد.د)دطػػػغه دطدديرػػػ غرداألطعػػػغؿدطدكاتطمػػػ دكسػػػرداألطعػػػغؿ
 (د160ص
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 مراحل تعمم الخط :

ىػػػ مدينػػػادالسػػػ ب  دالسنغ ػػػ   دافدانمػػػامدالخػػػأدحمالالالة الخالالالط اليجالالالائي : إػػػ  -1
ىهتػػػػل دإػػػػادانمػػػػامدإ ػػػػغد دالًػػػػ اسةدطدكاةتسػػػػغديدػػػػ  افدجش ػػػػغودللػػػػ دجشػػػػ دطدلػػػػذل د د
ىشرػػػح،فداخرػػػػاتددركسدلمخػػػػأد ػػػػسدالس كمػػػػتداألكلػػػ د ػػػػردىػػػػتنممدالطعػػػػرد ػػػػسد

الًػػػ اسةدكالرتغيػػػتد ػػػسدآفدإنػػػغودطدلذد ديجػػػ،زدافديكػػػ،فدهشػػػغؾددركسد ػػػأدالهلايػػػتد
إدػتًمتدا َّدينػلدا ةتتػغسدإػ ددركسدإ ػغد دالًػ اسةدطدكبنػلدافديكػ،فدالطعػرداػػغدراود

  م دالً اسةدلل دكلدإغد.
لةػػػلدينػػػلدافديرػػػردالتمس ػػػذدللػػػ د ػػػسسدإػػػ دالشزػػػ ددمرحمالالالة تحدالالالين الخالالالط : -2

سػػػػمدالحػػػػ كؼدكالرمسػػػػغتدطد ارػػػػ  دالجدػػػسسدكالنًمػػػػسدطديكػػػػ،فداػػػػلداسػػػػ فد مػػػ درد
يإإكغةػػػلدإحغكغاتػػػغدطد ادػػػتطاادالسنمػػػمدك شئػػػٍذدافدىتػػػلرجدإػػػادالتمس ػػػذد ػػػسدالخػػػأدطد
 ادػ  ديػلد طػ،ةد طػ،ةدةحػ،دالتحدػ  د ػل ودإػ داأل ػذديط  ًػتد)دا اتزػػغسد(دالد
رسػػمدالحػػ كؼدكالرمسػػغتديػػغلشًأدطدكإطغل ػػتدالتمس ػػذديػػغلس كرد ،اتػػغديػػغلًممدلتسػػ   د

 يتد.اىلىتمد م دالرتغ
ك ػػسدهػػذهدالس كمػػتدىػػتمداػػلر  دالتمس ػػذد مػػ داً، ػػتددمرحمالالة االجالالادة واالتقالالان : -3

ا زػػغ لدالرتغ اػػتدلاكػػ،فداكثػػ داػػلرةد مػػ دااًػػغفدالرتغيػػتدكإحغكػػغةدالشسػػغذجدالخطاػػتد
 (د160:دصد2009الستحلدةد.د)دطغه دطد

 الهسائل المعينة عمى تعمم الخط :

اقشػػػغسدالرتغيػػػتدطدكإحغكلػػػتدد ػػػلـدكلػػػادالرث ػػػ دإػػػ دالًػػػ،ةالراحالالالة واالسالالالترخاء :  -1
 الرتغيتديدثستدكهلكسد.
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ألفدالًػػ،ةدلإػػغدسػػتجنردالحهػػػ دىهػػلكدداكشػػغودطدكتإػػغدستردػػػ دامػػمدال  ػػغصدطدك عزػػرد ػػػلـد
داح   دال لداث  اودلتجش دالذن،رديغلتن د.

ينلداستخلاـدالًمػمدالج ػلدكالسشغسػ داسغسػاغودطدك طػ،ةداكلػ دلمرتغيػتددنهع القمم : -2
ديخأدجس رد.

السحغكلػػتد ػػسدالهلايػػتدإػػاداةػػ،اعدإختمعػػتدإػػ دامػػمدال  ػػغصدطدقػػمداألاػػثـديي ػػكغلتغدك سكػػ د
دالس  ػػلد السختمعػػتدطدال  انػػتدإشتػػغدكالسل  ػػتد.دىشرػػحد تجشػػ دااػػثـدال    ػػتد؛دألةتػػغدادػػتمـ 

دإ دالجتلدكال،ا د م دكراتد سردكاكلةد.

ىشرػحدالجمػ،سديغسػتًغإتد مػ دا اسػسدطدكاسػتخلاـدطغكلػتددوضعية الجمهس : -3
درتغيتدطدك لـدكلاداألكراؽد م دالحج د.لم

ادػغ لداألكراؽدالسدػط ةد مػ دالػتحكمد ػسدكجػمدالخػأدطدكاتغيػػتددنالهع الالهرق : -4
األكػػ ؼديحجػػمدإتدػػغكدكإشػػتامد.دك سكػػ دايزػػغوداسػػتخلاـداكراؽدال سػػمدالهاػػغةسدطد

 لجنردكجمداألك ؼداكث داشغسًغود.
الخػػػأدلنػػػردهػػػذهدإػػػ دا ػػػ  دإدػػػه غتددالمدالالالاحة  الالالين الوممالالالات واألحالالالرف : -5

الدػػ  طدكالتػػسد داتمًػػ دالرث ػػ دإػػ دا هتسػػغـد.د رمسػػغداًغربػػ داألكػػ ؼدكالرمسػػغتد
إػػػ دينزػػػػتغدينزػػػغودطدا ػػػػ ح دغ ػػػػ دإعت،إػػػتدك ػػػػع تدالًػػػ اسةد.دىشرػػػػحد تػػػػ ؾد
إدػػغ تداًػػلرديسدػػغ تداإل ػػ اد ػػ  داألكػػ ؼدكالرمسػػغتدطدكتػػ ديدػػترداس  ػػ داػػرد

 ك ؼدطدكبغلتغلسدادتردا اسةدالخأد.
إختمعػػتدكإتش، ػػتدإػػ دالخطػػ،طد ػػسدجساػػادالم ػػغتدطددا،جػػلداةػػ،اعدنالالهع الخالالط : -6

إشتػػغديدػػاأدكإًػػ كسدكإشتػػغدلمسحتػػ    دك ػػػن دالًػػ اسةد.دالتسػػ فد مػػ دةػػ،عد ػػػأد
 يداأدكالحديخم،دإ دالدارغلايدللغ اتد.
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 ديعت مدا ذداألإ ديجليتداغإتدا،ةلدلػا دإ ب،طػغود ،اػ دزإشػسددالممارسة : -7
 إحلددطداكدلكسغؿدإتستدإن شتد.

 ديثكػػػظدالعػػػ ددذلػػػ دطدكلرػػػ ديسكػػػ دلز ػػػ   دإن  ػػػتدالسػػػ اجدربسػػػغددالرالالالبر : -8
كالحغلػػتدالشعدػػاتدإػػ د ػػأدال ػػلدطدك ػػثديعًػػلدالرث ػػ كفد ػػه همدينػػلداتغيػػتديزػػنتد

  عحغتد.
لػػا دهشػػغؾدكغجػػتدلتًم ػػلداكػػلدالخطػػغط  دكاا ػػغعداسػػغل هتمدطد ػػاسك دداال توالالار : -9

اردالرتغيػػتدطدلرػرد ػ ددافدىت ػاداسػم،بلدالخػغصد ػػسدالرتغيػتد.دك سكػ داكػلداهػمداسػ د
  سداتغيتداألك ؼد ،ل،حدكبد  تددكفدار اردر ادالًممد  دال،راتد.

د(lhttps://makkahnewsspaper.comarticle/58609)دإ،اادإكتدالسك إتد

 طرائق تدريس الخط :

 يدمك المدرس الخ هات اآلتية :

ك كػػ،فديسطغل ػػتدالتثإ ػػػذديػػإ  اجدالر اسػػغتدكادكاتدالرتغيػػتدطدك ػػػسددالتمييالالد : -1
اقشغسدذل ديكت دالسلرسد م دالده،رةدالتغر خ  ديخػأدج ػلدكالػحدطدكةػ،عدالسػغدةد

 طدك ًدمدالده،رةدادس  د:دادمدلمشس،ذجدطدكادمدلمذ حدكا ر غدد.
تػػ دطديكمػػفدالسػػلرسداكػلدالتثإ ػػذدافديًػػ ادالشسػ،ذجدالػػذلديكدقالراءة النمالالهذج : -2

 قمدىشغا دالسلرسدالتثإ ذد سد  كغودإاد اوددكفدلطغلتد.
يطمػػػ دالسػػػلرسدللػػػ داثإ ػػػذهدافدىشتهتػػػ،ادللاػػػلدك ثكاػػػ،هد ػػػسددالذالالالرل الفنالالالي : -3

اقشغسداتغ تلدطدقمديكت دالح ؼد سدالًدمداأليد دإ دالدػه،رةدإه شػغوداجػ اسهديػيل،افد
زػػػػ أداجػػػػ اسدإختمعػػػػتدطدإػػػػادا سػػػػتنغةتديخطػػػػ،طدا قاػػػػتداكدراسػػػػاتداكدإً،سػػػػتدطدل

 الح ؼدطدكاحلىلدااجغهغالدطدكااد  دالسحغكغةد م دالتثإ ذد.
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ك حدػػ دافداهػلادهػػذهدالسحغكػغةد ػػسداكراؽداكدا اسػغتدا ػػ مطدغ ػػ ددالمحاكالاة : -4
ك اسػػغتدالشسػػغذجدطدكبنػػلد تػػ ةديطمػػ دالسػػلرسدللػػ دالتثإ ػػذدالرتغيػػتد ػػسدا اسػػغتد

 السطه،عد.الشسغذجدطدإادإ ا غةدالتيةسدكاللاتد سدإحغكغةدالشس،ذجد
كذل دييفديسّ دالسلرسد   دالتثإ ذدطدك   ػلداػردإػشتمدللػ دداالرشاد الفرد: : -5

إػػػ،اط دالخطػػػيدطدك كتػػػ دلػػػلدينػػػادالشسػػػغذجديػػػغلًممداألكسػػػ دطدإ،لػػػحغودلػػػلدكجػػػلد
الرػ،ابدككجػػلدالخطػيدطدكلػػا دإػػ دالزػ كرلدافدىتت ػػادالسػلرسداػػرداأل طػػغسدطد

  رديكتعسديي  زهغد.
السػلرسد طػيد ػغ نغودإكػ راوديػيإ دالتثإ ػذديإلًػغسدكػ  ديثكػظدداالرشاد العالام : -6

األاػثـد مػػ داألدراجدطدقػمدينػػ،ددللػ دالدػػه،رةدطدك ذػ حدلتػػمد ػ،ابدهػػذادالخطػػيدطد
 ػػسدادػػمدالذػػ حدطدك ديػػيسديػػيفديكتػػ دالحػػ ؼديغلرػػ،رةدالتػػسدرآهػػغد ػػسدا اسػػغتد

 (د370-368:دصد2007التثإ ذد.د)دا  اهامدطد

 أنهاع الخط العربي :

ت،كغتدا سثإاتدة حد م دالر، تد لددإػ دالخطػغط  دالػذى ديحدػش،فدالخػأد سداقشغسدالع
 ػػػغ تش،اديػػػغلخأدالن بػػػسدكة، ػػػ،هدطد ػػػغ تر كادة، ػػػغودجلىػػػلاودإػػػ دالخػػػأد ػػػ ؼديغسػػػستغدطدكهػػػ،د

دالخأدالر، سدك نته دإ دا زردالخط،طدلم    تد.

د   تػغدالشذػغطدك سداقشغسدالخث تدالع غساتد سدي لاددار،ةػ دط ًػتدإس ػ ةدإػ دالرتػغبدطددبَّ
طدكاادادةطغؽدا  لاعدكالتشػغ  دطداألإػ دالػذلداكجػلداة،ا ػغودإتنػلدةدإػ دالخػأدطدإشتػغد:د)د
كػػ، سد ػػسدالًػػ فداألكؿد(دكالسنػػ كؼديػػغلر، سدالً آةػػسد.دكايزػػغود)داػػ، سدالسدػػغجلد(دالػػذلد
ىترػػفديغلسدػػتقاسغتدالثغ تػػتدطدك)داػػ، سد شػػغك  دالسرػػغكفد(دالػػذلدينتسػػلدالس بنػػغتدطد

د سدالسآذفد(د...دكغ  هغد.كاذل د)دا،د
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كإشذدالً فدالثغلثدالتج لدالغؼدالرتػغبداة،ا ػغودا ػ مدللػ دالخػأدالرػ، سدطدك ػم دللػ د
إغديًغربدالد ن  دة، غودطدكإ دهذهداألة،اعد:داألةللدسدكالس  بػسدطدالعػغطسسدكال  ػلادلدطد

د(د.25كالداط،ردالر، سدال  لادلدكت د سردك،السد ذ   دة، غود)

طػػغط،فديػػغلخأدالرػػ، سداعششػػغودادهػػ دالنػػغلمدطد غ تػػل ،اداة،ا ػػغودجلىػػلةدإشػػلدطدكلًػػلداعػػش دالخ
 سشػػلدالسزػػػمادالتشلسػػسدالػػػذلديكػػ،فدالس بنػػػغتد ػػسدإ،لػػػادالنػػ  دكال ػػػ  دكالعػػغسدكالًػػػغؼد
كالسامد.دكإشلدالسذج دييةتغدا،ا مداأللعغتدكالثإغتدييغرػغفد ػج  تدإ،راػتداجنػردارمد

ذلدارػ،فدك ك ػلدإنًػ،دةداغلاعػغ  دكإشػلدةػ،عدآ ػ دالم،كتدايةتغدكليًتدطدكإشػلدالساعػ دالػ
ديدتنسرد سداألكاةسدكالشدا ديح ثدىمت،لد م دينزلدإاديًغسدرؤكسد إغالدكالعغالد.

ك شلإغداستشدخ دالرت دالخطاتدا ت ل دا،ا لدكاستشدخ دا ػ مد ،جػلتدا ػكغؿد طاػتد
دجلىلةدإثرد:دال  حغفدطدكالسدمدردطدكالشدعسدكال انسد.

 الخط العربي أنهاع :ومما سبق أن 
 الخأدالر، سديية،ا لدالستنلدةد. (1
 الخأدال  حغةسد. (2
 الخأدالسدمدرد. (3
 الخأدالشدعسد. (4
 الخأدالثمثد. (5
 الخأدال اسسد. (6
 الخأداللى،اةسد. (7
 الخأدجمسداللى،اةسد. (8
 (د72:دصد1969الخأدال انسد.....دكغ  هغد.د)دطغه دطد (9
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 وسائل العناية  تحدين الخط :

ذجدالخطاػػػتدككدػػػ د   تػػػغد مػػػ دالتثإ ػػػذدطدك ديكتعػػػسدلػػػ كرةدالنشغيػػػتديغلشسػػػغ -1
يغلشسغذجدالسطه، تدطد رديج د م دالسنممدافديكت داإغـدالتثإ ػذدةس،ذجػغودكدػشغود
 مػػ دالدػػه،رةدطدلاذػػغهلكادك اػػتدىػػلهدكهػػ،ديخػػأدالحػػ كؼداإػػغإتمدطدلادػػترد مػػ تمد

 إحغكغالدكاًم لهد.
نمػػػػاستمدالرتغيػػػػتداسػػػػتخلاـدةسػػػػغذجدا اتزػػػػغسدإػػػػاد ػػػػ غردالتثإ ػػػػذد ػػػػسد لايػػػػتدا -2

كالخػػػأطدالدافديسػػػ دالتمس ػػػذديػػػغلًممداكدالط غ ػػػ  د مػػػ دكػػػ كؼدإيلعػػػتدإػػػ دةًػػػغطد
  لىلةد  شامدةًغطتغد سد ط،طدإترمتد.

انم ػػ دل،كػػغتد مػػ دجػػلرافدالرػػفداذػػتسرد مػػ دامسػػغتداكد  ػػغراتدإختػػغرةدطد -3
 إكت،بتديخأدكالحدجس ردلاًملهغدالتثإ ذد.

التثإ ػػذد ػػسد  ػػ،اتمدطدإػػادإثكاػػتدا طػػغسدكاج ػػغتدى،إاػػتد ػػسدالرتغيػػتدىيدىتػػغد -4
 النشغيتديغلشاغ تدكالتشاامدكاللاتد سدإحغكغةدالشس،ذجد.

يحد د ػسداػرددرسداإث ػسدافديكتػ دالسنمػمدالدػط داألكؿدإػ دالًطنػتد مػ د -5
 الده،رةداتغيتدإج،دةدطدك كمفدالتثإ ذدالرتغيتد م دإش،التغد.

كجػػػػ،بداةتاػػػػغـدد شػػػػلدانمػػػػامدالخػػػػأدال اسػػػػسدىمعػػػػ دالسنمػػػػمدةاػػػػ دالتثإ ػػػػذدللػػػػ  -6
الرمسػػغتطدكالحػػ كؼد مػػ دالدػػط ديح ػػثد دىشػػ ؿداحتػػلدلّ دالحػػ كؼدالتغلاػػتدجدطد

 حدطدخدطدعدطدغدطدـدطدقد.
إػػػػ دالزػػػػ كرلدإحغسػػػػ تدالتثإ ػػػػذد ػػػػسداػػػػرد سػػػػرداتػػػػغ سد مػػػػ دجػػػػ،دةدالخػػػػأد -7

ككلػػػ،كلدطدكاسػػػتًطغعددرجػػػغتدإػػػ ددرجػػػغاتمدالسدػػػتحًتدلذادلػػػمدىتتسػػػ،اد تحدػػػ  د
  ط،طتمد سدالرتغيتد.



 والـعـشـــرون الثامناشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد   
 

  
  

222 

 دايجػػغددجسغ ػػغتد ػػسدالسلرسػػتدلتحدػػ  دالخطػػ،طدطديختػػغركفدإػػػ دالنسػػرد مػػ -8
ذكلدالس،اهػػ دكا سػػتنلاداتدالخغ ػػتدطدكاذػػجانتمديػػغلج،ا  دكالسكغ ػػآتدإل تػػغرد

 ةذغطغاتمدطدكاسك شتمدإ د  مداةتغجتمد سدالسن مدالدش،لد سدالسلرستد.د
د(166:دصد2009)دطغه دطد

 المرادر والمراجع 
طدالًػغه ةدد18الس،ّجػلدالعشػسدلسلرسػسدالم ػتدالن باػتدطدطا  اهامدطد هػلدالحمػامدطد -1

 ـد.2007طدداردالسنغرؼدطد
د–ا ػػػ،دالزػػػ نغتدطدزا  ػػػغداسػػػسغ  ردطدط ا ػػػ داػػػلر  دالم ػػػتدالن باػػػتدطد سػػػغفد -2

 ـد.2007ا ردفدطد
األسػػػػللدطد ػػػػغدؿدكدػػػػ دطدالسشجػػػػلد ػػػػسدا إػػػػثسدطدإيسدػػػػتدإحهػػػػ  دلمط غ ػػػػتد -3

 .د2003كالشذ د
د -4 إشًرػػػػتدطدداردد38الط نػػػػتدد–سدالم ػػػػتدالن باػػػػتدالسشجػػػػلد ػػػػد–ال دػػػػتغةسدطداػػػػـ 

 .د2000الشذ د   كتد
 .1998ا ردفدطدداردالعر دد–اع  لدالترسامدد–ا،   دكالن مسد دإ  سد -5
الس، ػردإط نػتدد–الط ؽدالنسماتدلتػلر  دالم ػتدالن باػتدد–الج،إ ددطدإحس،دد -6

 .د1962التلؼد
ةجمػػػػ،دالسرػػػػ  تدالًػػػػغه ةدطداألد–إشػػػػغه دال حػػػػثد ػػػػسدالم ػػػػتدد–كدػػػػغفدطداسػػػػغـد -7

1955. 
الللاسسدطدطلد مسدكد  دكسنغدد هلدالر  مدالػ،ا مسدطدالم ػتدالن باػتدإشغهجتػغد -8

 ـ.2003ا ردفدطدد–كط ا  دالر دتغدطدداردالذ كؽدلمشذ دكالت،ز ادطد سغفد
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زاىػ دطدسػنلد مػسدكرا ػلدرسػمدىػ،ة دطدالم ػتدالن باػتدإشغهجتػغدكط ا ػ دالر دػتغد -9
 ـد.2016ا ردفدطدد–ادطد سغفدداردالسشتجاتدلمشذ دكالت،ز د–

طػغه دطد مػػ،لد هػلهللادطداػػلر  دالم ػتدالن باػػتدك ًػغودألكػػلثدالط ا ػ دالت ب، ػػتطد -10
 ـد.2010 سغفدطدداردالسد  ةدلمشذ دكالت،ز ادطد

جغإنػػتداـدد–انمػػامدالم ػػتدالن باػتدل  ػػ دالشػػغطً  د تػػغدد–طعاسػتدطدر ػػللداكسػػلد -11
 .د1984الً مدطدإكتدالسك إتد

مدو د ػػػياددالح،اإػػػلةدطداسػػػغل  داػػػلر  دالم ػػػتدالن باػػػتدطد غ ػػػ،ردطدرااػػػ داغسػػػ -12
دـد.2003 سغفدطدداردالسد  ةدلمشذ دكالت،ز ادطد

النجػػػغ  ةدطد هػػػلدالدػػػثـدى،سػػػفدطدانمػػػامدالم ػػػتدالن باػػػتد ػػػسدلػػػ،سدا اجغهػػػغتد -13
 ـد.2014الحلىثتدطدداردالرتغبدالجغإنسدلمشذ دكالت،ز ادطد

تدالن باػػػػتد ػػػػسدالتنمػػػػامدالنػػػػغـد:د(د:دانمػػػػامدالم ػػػػ2002الشغاػػػػتدطدإحسػػػػ،دداغإػػػػرد) -14
 إلا متدك شاغالد.دالج سدالثغةسدطدالًغه ةدطداماتدالت باتدطدجغإنتد   د س د.

)دإ،اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادإكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتدالسك إػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتد -15
lhttps://makkahnewsspaper.comarticle/58609) 

 


