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 لألتراك العربية ب مالء الكتابة واإل

 مناهج وقواعد

 اح الجر   خليل د. عامر

 الملخ ص
ة لبعض الحروف العربية الُملبسة في الكتابة مثل الهمزة واأللف اللينة والتاء، وهذه الكتابة ُيعرف اإلمالء في العربية بأن   ه المعرفة بقواعد الكتابة الخاص 

، بعد المعرفة بالكتابة العام ة للحروف العربيةالخاصة   ، لذلك نرى أن نبدأ بالكتابة العام ة ما دمنا أمام تعليم اللغة  ، ومن ثم  الكلمات والتراكيبتأتي، بال أدنى شك 
ا(، وهو أمر ال بد  منه للعرب المتعل  مين حديث ا، فكيف به  ألتراك تحديد  لالعربية والكتابة العربية واإلمالء العربي  لغير العرب )نتكل م ههنا على ما يخص  تعليم العربية  

(، وتمييز الحروف    لغير العرب، كما نحتاج هنا إلى تعليم الحروف غير الموجودة في لغة المتعل مين وإتقانها، وتمييزها من الحروف الموجودة عندهم )المنهج التقابلي 
)المنهج المقارن(، ثم نذكر أهم  قواعد الكتابة من حيث طريقة كتابة الحروف بحسب موقعها، ومن حيث وصل   ، وال سي ما الُملبسة منهاالعربية بعضها من بعض

تُ  التي  الحروف  حيث  تُ كت  الحروف وفصلها، ومن  أوائل  لف  ب وال  في  الموقع  ندرسها بحسب  )اإلمالء(  الخاصة  الكتابة  قواعد  إلى  ذلك  بعد  ننتقل  ثم  العكس،  أو  ظ 
طة سهلةو  منهج وصفي   وأواخرها، وفق الكلمات وأواسطها   .1مم ا يؤد ي معنى اإلمالء وهو الكتابة الصحيحة  طريقة مبس 

المقارنة، وال التقابلية، والدراسة  الدراسة  المناهج هي:  دراسة الوصفية أدرنا هذا البحث على مبحثين: أولهما الكتابة، وهو يقوم على ثالثة مطالب في 
 .وصفيًّا ها وأواخرهاالكتابي ة. أم ا المبحث الثاني اإلمالء فجعلناه في ثالثة مطالب تتعل ق بالقواعد اإلمالء، وذلك بدراستها بحسب أوائل الكلمات وأواسطللقواعد 

 المبحث األول: الكتابة 

، ثم  ننتقل  ة بين الحروف واألصوات العربي ة والتركي ة أو ال  إلى الدراسة التقابلي    المبحث في هذا  سنعمد  
، ثم  ننتقل للحديث عن أهم  القواعد  إلى الدراسة المقارنة بين الحروف العربية، وتمييزها بعضها من بعض 

نبي ن كيفية تعليم  المبحث نريد من هذا    .الكتابية العربية على نحو بسيط من غير أن    أن  باللغة  الكتابة 
ا بعد هذا   حث امبُمشكلة التي رأينا أن نفرد لها ـندخل في الحاالت ال  تحت عنوان اإلمالء.   المبحث خاصًّ

ل  : الدراسة التقابلي ة المطلب األو 

التقابلية نرك ز في   على إجراء تقابل بين العربي ة والتركي ة من حيث الحروف واألصوات في   2الدراسة 
والل  ْين،  الصوائت،  إلى:  واألصوات  الحروف  منا  فقس  واالختالف،  التشابه  وجوه  مراعين  ولفظها  عددها 

 بين الصوائت والصوامت.   اتقع وسط    هي التي والصوامت. مع اإلشارة إلى أن  حروف الل  ْين

 عربية عدد الحروف ال •

: 28)عدد الحروف العربية   (، وهي في الترتيب األلفبائي  العربي 
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أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ك، ل، م، ن، هـ،  
 .و، ي

  بإضافة )ا( ويلفظونها الم ألف )ال(   Â,sıB-FİEL  3ة التركي  بالطريقة    ( في الترتيب األلفبائي  29وهي )
 : ، وهي، وُيالحظ تقديم الواو على الهاءبإضافة الالم؛ ألن )ا( ال ُتلفظ وحدها

،  و  أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ك، ل، م، ن،  
 .، يال هـ، 

و)و( وفق طريقة  ألحرف )ا( غير موجود في الحروف العربية؛ ألنه منقلب عن )ي(  ا  نالحظ أن  
ويمكن تسهيل األمر على الطالب بالتركيز على الحروف القصيرة ) الفتحة والضم ة والكسرة(،    المعجم.

اللغة األخرى  والثقيلة في  الخفيفة  بالحروف  ومقارنتها  والياء(  والواو  )األلف  أن    .)التركي ة(  والطويلة  أرى 
؛ ألن   ، وثم ة من يرى ضرورة تأخير  ه المتداول عندهم، فيكون ذلك أسهلنعل م الحروف وفق التقسيم التركي 

، وذلك قبل الدرس  م عدد كاف من الكلمات تعليم الحروف منعزلة المسم ى بالتجريد إلى أن يتوف ر للمتعل   
 .4العاشر

 بين العربية والتركية   الحروف الصائتة •

 في العربية الصوائت ستة: 

ي ة ثالثة طويلة   د يــــع    –ر وـــحُ   - م امثل:  د    -ي  ـــ  و، ُـــ ا، ـــ  :        مد 

م     مثل:  -  ، ــــــُ ، ــــــ    ــ ـ ـــ       وثالثة قصيرة:    د.  -ُحر      -د   ع 

 في التركية ثمانية صوائت: 

Kalın   :ثقيلة هيA- O- U- I 

İnce   :خفيفة وهيE- Ö- Ü- İ 

 : الموجودة في العربية والمقابلة لها هي على النحو اآلتي واألصوات التركية

o    ــــــ  ، ــــــُ ، ــــــ             -ا، و، ي      العربية 
o     التركيةİ - U- A    -        İ   -  Ü -  E 
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 د يـعـ   – ر وحـ   -   م  اد نكتب الكلمات العربية:  

 Dam   –  Hur  -  Aidبالتركية :              

م                           د    -ُحر      -د   ع 

                           İd    -   Hür   -   Dem   

 : أخرى للصوائت فيما يلي للتوضيح مثلةنذكر أ

 Ömer ُعم ر -  Dünya ُدنيا – Kitap   ك تاب–  Defter   فت ر  د 

  Nur  ُر وْ ن–   Amin ْين أ اح   Timsah  –م   ُرْوح   Ruh –ت مس 

 بين العربية والتركي ة  ي نةحروف الل  ال •

 وتفصيلها اآلتي: ، و ( –) ي  هي الحروف الصوتيةي نة في العربي ة الحروف الل  

ي ة،الساكنة  .1  فال ُتسب ق الياء بكسرة، وال الواو بضم ة.  التي تسبقها حركات ال تناسبها فهي ليست مد 
 : المتحر كة. وتفصيلها كاآلتي .2

 ت .   مثل:   ب يْ المفتوح ما قبلها  ـــــ يْ  الساكنة الياء .1
وْ وْ ـــــ  ا  ـالمفتوح ما قبله  الساكنة الواو .2  ت .      مثل: ص 
 الياء المتحر كة ي  ، ي  ، ُي.    مثل: حي اة ، عي ي  ، بُيوت  .3
ين ، داُوود  .     مثل: المتحر كة و  ، و  ، وُ الواو  .4  ديو ان ، دواو 

 مثال تركي   مثال عربي   مقابله التركي   الحرف العربي  
    ZEYTİN تون َزيـْــ EY ـــ يْ 
 CEVİZ   ز َجوْ  EV ــــ ـوْ 
 YAKUT اقوت َيـ YA ي  
 (TEZYİN) ين ِيـتز Yİ ي  
 (KUYUD) ودـُيـقـ YU يُ 
 VAKİT قت وَ  VA و  
 TEDAVİ يوِ تدا Vİ و  
 HAVUZ وز وُ حا VU وُ 

 بين العربية والتركي ة  الحروف الصامتة •

 الحروف العربي ة الصامتة وما يقابلها في التركي ة التي تسم يها الحروف الساكنة. 

o  :نبدأ بالحروف المشتركة 
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 Ince)مع الحروف الخفيفة    S، س=    Z، ز=    Rر=  ،    D، د=    C، ج=     T، ت=   Bب=،    A=  أ  
Harflerle  =ش ،)Ş    =ص ،S    مع الحروف الثقيلة(Kalin Harflerle  =ط ، )T   مع الحروف الثقيلة(

Kalin Harflerle  =غ ، )Ğ    مع الحروف الثقيلة(Kalin Harflerle  =ف ، )F    =ق ،K    مع الحروف(
، ن=    M، م=    L( ، ل=  Ince Harflerle)مع الحروف الخفيفة    K( ، ك=  Kalin Harflerleالثقيلة  

N  =ه ،H  . 

 الهمزة العربية بأشكالها تقابل الصوتيات في التركي ة على النحو اآلتي:  أن الحظن

 مثال تركي   مثال عربي   مقابلها التركي   الهمزة العربي ة
    Akraba قرباءأَ  A أ  
 İslam سالمإِ  İ إ  
 Ürdün  ُأردن Ü أُ 

 :أخرى لذلك أمثلةنورد 

Fare فأرة- Tarih   تاريخ- Cümle ُجملة- Cesur ُسور اكم Hakim -ج  ريطة Harita  -ح    -خ 
Ders د رس- Zaman ز مان- Şifa  فاء باح Sabah  -ش     -ص 

Tabi  ط بيعي- Mağara م غار ة- Karar ق رار-  Lakin ل ك ن- Hava . ه واء 

o :ونثن ي بالحروف غير المشتركة 

=   Ö U، ُع=A، ع = Zظ=   ،Z ، ض= Z، ذ= H، خ= H، ح= Sث=    . İ، ع 

ب ر  Haber  -ح ساب   Hesap  -ثاب ت   Sabitذلك:    أمثلةو  ك ر   Zikir  -خ  ل   Acil  -ظ ف ر  Zafer  -ذ    -ع اج 
Özür  ُعُذر- Unsur   رُعنُص- İffet  ف ة  .  ع 

 : الدراسة المقارنة المطلب الثاني

مقارنة بإجراء  نفسها   نقوم ههنا  اللغة  وهي في    5داخل  اللفظ،  المتقاربة في  العربي ة  الحروف  بين 
ل على  الصوائت والل ين ال تتقارب فيما بينها من حيث اللفظ، أو لنقل: ال ُتشك    الحروف الصوامت؛ ألن  

إن  ما يسه ل عملية حصر الحروف المتقاربة في اللفظ هو الرجوع إلى طريقة لفظ األتراك لتلك الطالب.  
المتقاربة، ونستطيع أن الحروف  يمث ل  لغتهم  يلفظونه بطريقة واحدة في  بال  الحروف، فما  حروف  نستعين 

، ثم  الحروف المتقاربة اللفظ في العربية.   المشتركة اللفظ في التركية أو ال 

 
ة،  5  . 116، ص2014عبد هللا السلمي  ومختار الغوث، منهج البحث في اللغة واألدب وتحقيق النصوص، خوارزم العلمي ة جد 



444 

o المشتركة اللفظ في التركي ة:  العربية الحروف 

وهي الحروف العربية المشتركة من جهة لفظها بطريقة واحدة؛ إذ يوجد ألحدها مثيل في التركي ة 
بي نا في مبحث  وال يوجد ألقرانه مثيل، أو الحروف التي تختلف عند   الثقل والخف ة كما  األتراك من جهة 

 المقابلة بين الصوامت العربي ة والتركي ة.

 .  A=  ع ،    A=  أ -

 .   T=  ط   ،    T= ت  -

 .   H=  خ   ،   H=  ح   ،   H=  ه -

 .   Z=  ظ    ،   Z=   ض    ،   Z=   ذ    ،   Z=  ز -

 .   S=  ص    ،  S=  ث    ،   S=   س -

 . K=  ك   ،   K=   ق -

  -شكُّر َتـ  Teşekkür  -   وفانطُ   Tufan  -زيز  َعـ  Aziz  -   صيلأَ   Asil  :لذلك فيما يأتي  أمثلةنورد  
Hedef   َد فـه   -  Huzur  ضورُحـ-  Hata  طأ  َخـ-  Zelzele   َلزل ةز   -  Zihin   ِهنذ   -  Zarar  

ر ر  جل  Sicil  -  ظ ن  Zan  -   ض  بر  Sabır  -   ث روة  Servet  -   س    Kalp  -   ك تاب   Kitap  -  ص 
 ق لب

o  اللفظ:في المتقاربة العربي ة الحروف 

ا على األتراك، فينبغي توضيحها نشير  ، و وهي الحروف المتقاربة في اللفظ والتي تكون أكثر إلباس 
ف ة  . إلى الفرق في اللفظ بحسب الث  قل والخ 

 مثال الحرف الخفيف  مثال الحرف الثقيل  الحرف الخفيف  الحرف الثقيل 
ها د ض ها  ب ْعض   ب ْعد 
 ز ادت  ذ ادت  ز ذ

اح ب  س  ص اح ب  ص   س 
ْين   ت  ط   ت ْين   ط 
 ك ْلب   ق ْلب   ك ق 
 ُهُرْوب ُحُرْوب  ه  ح

راعة ب يداء  -ب يضاءته: أمثلو  راع، إسالم  -، ز  ار ب م ْتح ف -، م ْطب خ إصالح -ذ   ن ْحر   -ق ار ب، ن ْهر   -، ك 

 : قواعد كتابي ة المطلب الثالث

ل والتي نبي ن ههنا   ل الكلمة ووسطها وآخرها، ثم الحروف التي ُتوص  طريقة كتابة الحروف في أو 
ل ُتكت ب    التي ُتلف ظ وال ثم  ننتقل إلى تعل م الكلمات المحي رة    ،، وهذا في تعل م كتابة الكلمات كما نلفظهاُتفص 
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حروف تكتب وال    حي رة التي فيهاتعل م الكلمات الم  يمكن إرجاء درسوالتي ُتكت ب وال ُتلف ظ، ونشير إلى أنه  
ألن   الطالب؛  على  ُنلبس  ال  حتى  متقد مة  مرحلة  إلى  العكس  أو  إدراكها تلفظ  ويمكن  ة  خاص  حاالت  ها 

 بالتمرين. 

ل الكلمة ووسطها وآخرها ▪  كتابة الحروف في أو 

الجد   كل   في  الباء  مثل  بشكلين  وآخرها  وسطها  وفي  واحد  بشكل  الكلمة  ل  أو  في  ُتكت ب  ول  الحروف 
د كما سنالحظ، وهي تدخل بذلك في   اآلتي ما عدا األلف المهموزة والتاء واأللف غير المهموزة، فهي تتعد 

 باب اإلمالء.

ل الكلمة  الحرف   آخر الكلمة  وسط الكلمة  أو 
 أ ــأ ؤ ــؤ ئ ـــئ ء أ ــأ ؤ ــؤ ئـ ـــئــ ء   ُأ ِإ اأَ  أ

 ب  ـــب بــ   ــــبـــ  بـ ب
 ت ـــت ة ــــة  ـــتـــ تـــ    تـ ت
 ا  ـــا  ى  ـــى  ا    ــــا  ا ا

أن   إلى  تعد    نشير  الحرف    د سبب  نوع  إلى  يرجع  وآخرها  الكلمة  وسط  في  الحرف  رسم  أشكال 
ل فيهالفصلالسابق إن كان من حروف الوصل أو   د   أم ااآلتي،    المطلب في    , وهذا ما سنفص  أشكال    تعد 

ل  )أ ؤ ئ ء( فيكتابة الحروف   التاء  كذلك  ، و في آخر الكلمة  األلف )ا ى(و ،  وآخرهاووسطها  الكلمة    أو 
 اإلمالء.  مبحث نشرحه في ف =)ت ة( في آخر الكلمة

 الحروف التي ُتوَصل والتي ُتفَصل كتابة  ▪

وسائر الحروف ،  )ال(   ا  –و    -ز    -ر    -ذ    -د    -أ    ة هي:الحروف التي تنفصل عم ا بعدها سبع
 األخرى تت صل بما بعدها. 

               الحروف التي ُتلَفظ وال ُتكَتب  ▪

  -)هذا  :اآلتية أسماء اإلشارة في: فذلك األلف)ا( ؛ فأم ا )ا ، ل ، و(الحروف التي ُتلف ظ وال ُتكت ب هي: 
لكن    -إله   -حمن  الر   -هللا  )   :؛ مثلفي كلمات أخرى (، و أولئك  -كمذل  -كذلك -ذلك  -هؤالء  -هذان  -هذه

لواو )و( في ، واالذين(  –التي    –الالم )ل( في األسماء الموصولة الثالثة )الذي  (، و السموات   –لكن     –
 . و)طاوس( كلمة )داود(

             الحروف التي ُتكَتب وال ُتلَفظ  ▪

ا، فأم االحروف التي ُتكت ب وال ُتلف ظ هي: ) ا ، ل ، و(    همزة الوصل )نتطر ق ففي  األلف )ا(    أيض 
في   وا(اآلتي  المطلب لذكرها  والمضارع ،  واألمر  الماضي  في  الجماعة  واو  بعد  الفعل  نهاية  في  أللف 
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  إسناد   ألف(، و لن يذهبوا،  ، لم يذهبوا، اذهبواذهبوا)المجزوم أو المنصوب، وتسمى األلف الفارقة؛ مثل:  
مثل:   النصب؛  مثل:  ،(بيت ــــا)تنوين  التزيين؛  وأم ا  هد ى)  وألف  فهي  الالم(،  ترد   الشمسي ة  )ل(  قبل    التي 

ل الكلمات في البيت: 14وهي ) ،الشمسية الحروف  ( حرف ا في أو 

م ا ت ُفْز  ْل ر ح  ْب ُثم  ص  ْع ُســــوء  ض  ط  ْم      د  مْ ْف ذ ا ن ع  ـر يف ا للك ــر   ظ ــن   ُزْر ش 

)ُعم ر(  (وكلمة )ع ْمر  فيفالواو )و(  وأم ا   وبين  بينه  للتفريق  علم  و اسم  لئك، وأُ الء،  وأُ )  ات:كلمالفي  ، 
 . (ليو، أُ لووالت، أُ وأُ 

 لسبب الحروف التي ال ُتكَتب وال ُتلَفظ ▪

كلمة )اسم( إذا سبقها الباء في البسملة؛    همزة الوصل فيالحروف التي ال ُتكت ب وال ُتلف ظ لسبب هي  
، إذا وقعت مفردة بين علمين؛ مثل: عمر بن الخطاب   (ابنكلمة )، وفي  مثل: ) بسم هللا الرحمن الرحيم(

ستفهامية المسبوقة بحرف ألف )ما( اال، وكذلك  الالم؛ مثل : للبيت )ال( التعريف إذا دخلت عليها  وفي  
  ؟عم  ، ؟، فيم؟مثل: عالم   ؛جر  

ة والمد  ملحق صغير ▪  : كتابة الشد 

يكون   - الثانية  وفي  ساكن،  الحرف  يكون  األولى  المر ة  في  مرتين:  للحرف  تكرار  هي  )ـــــ ــ(  ة  الشد 
مس... مس = الْشش  : جر  = جْرر  ، الش   متحر ك؛ مثال 

األلف مرتين: في المر ة األولى تكون األلف مهموزة متحر كة، وفي الثانية  المد  )آ( هي تكرار لحرف   -
 ... : قرآن = قرأ ْان، آب  = أ ْاب   تكون األلف غير مهموزة وساكنة؛ مثال 

 الثاني: اإلمالء  المبحث

أن ه أصبح ذا معنى اصطالحي     -مصدر الفعل أملى  اإلمالء ُيملي، وهو بمعنى اإلكتاب، غير 
اختبار الكتابة، واالختبار ال يكون إال  بما قد ُيشك ل وُيلب س على متعل م ي الكتابة، لذلك    في عصرنا، وهو

الكتابة، بالخطأ، وقد   يرك ز اإلمالء على نوع خاص  من  فيها  المتعل مون  يقع  التي قد  الكتابة  ونعني هنا 
أو   في  يكون  ما  إلى  الكلمة،  في  الُملب سات  موضع  بحسب  الكتابة،  هذه  منا  في  قس  يكون  وما  الكلمة،  ل 

 وسطها، وما يكون في آخرها.

 
 ( دون النصب )عمر ا(تحسن اإلشارة إلى زيا ، عمرو   دة الواو هنا في حالي الرفع والجر  )عمرو 
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طة،  ل الكلمة فهمزة الوصل والقطع، وأم ا ما يكون في وسطها فالهمزة المتوس  أم ا ما يكون في أو 
، ويلحق بالتي في آخر وأم ا ما يكون في آخرها فالهمزة المتطر فة واأللف اللي نة والتاء المربوطة أو المفتوحة

 . تنوين النصب الكلمة 

ل ل الكلمة: المطلب األو   ما يكون في أو 

 نرك ز هنا على همزة الوصل وهمزة القطع ومواقعهما من الكالم

 همزة الوصل  -أ

 تعريفها: هي التي ُتكتب ألف ا بغير همزة في أول الكلمة، وال ُتلفظ في أثناء الكالم. ❖

 ون في الحروف ، وال تكاألسماء، وبعض األفعالتكون في بداية بعض  مواقعها: ❖

األفعالأم ا   األمرفنذكر:    في  مثل:  الثالثي    فعل  اقرْأ  ) ؛   ، اسمعْ اكتْب  و ،  الماضي  (،  فوق الفعل 
أي   مثل:  الثالثي   ؛  والسداسي  استخدم  )الخماسي    ، األمر  و   .(اعترف  الثالثي   فعل  الخماسي   أي  فوق 

.  . امرؤ اسم):  المسموعة بالوصلاألسماء    فنذكر  األسماءفي  (، وأم ا  اعترْف، استخدمْ )؛ مثل:  والسداسي  
اثنان اسمان، وامرأة، وامرأتان، وامرآن، وابنة، وابنتان، وابنان،  )ونأخذ منها مع المؤنث والمثن ى:  (،  ابن. 

ال،  (واثنتان الثالثي   من  مصادر:  وفي  والسداسي  أي  فوق  وأم ا  الخماسي   استخدام،  اعتراف،  مثل:  في ؛ 
 همزة التعريف )ال( بنوعي حروفها: الشمسية والقمري ة. فتوجد  الحروف

 6همزة القطع -ب

 تعريفها: هي التي ُتكتب ألف ا بهمزة في أول الكلمة، وُتلفظ في أثناء الكالم.  ❖

 ، وبعض الحروف. وأغلب األسماء، بعض األفعالمواقعها: تكون في بداية   ❖

الرباعي  والخماسي   أي  فوق الثالثي   مع الثالثي  و   متكل م مفرد الالفعل المضارع لل  فنذكر  األفعالفي  أم ا  
مثل:  والسداسي   أستخدمُ أكتُب،  )؛  أعترُف،  و أساعُد،  الماضي(،  الفعل  بألف    واألمر   في  المزيد  للرباعي  

مثل:  التعدية   له؛  أو  و أ كتب  )في  الماضي(،  أفعال  بهمزة   الثالثي   في  تبدأ  أخذ ، أصلية  التي   ، أمر  مثل:  ؛ 
وأم ا    ، األسماءأكل  قطع  ف  في  همزة  هي  بهمزة  المبدوءة  العربية  اللغة  كلمات  األسماء  ما  جميع  عدا 
، ا؛ مثل: أْمر  أصلية  صادر الفعل الثالثي الذي يبدأ بهمزة قطع، وفي م سابق االمذكورة    الوصل المسموعة ب

 
 مثل: قال= ُقْل، ففي هاتين الحالين ال توجد ه ، لها مهموز؛ مثل: أخذ= خْذ، أو أوسطها معتل  مزة في أول الفعل في صيغة  ُيستثنى من األفعال الثالثية ما كان: أو 

 األمر. 
   .ل من كل  جدول ( بحسب الزمن الماضي، وبي نا ذلك في العمود األو  ، سداسي  ، خماسي  ، رباعي   ننظر في توصيف عدد حروف الفعل )ثالثي 
 )..يسم ونها األسماء العشرة، وأرى ضرورة تبسيط األمر باستبعاد األسماء التي ال نستخدمها كـ )ايمن هللا، وابنم 
 . 7. ص2004ربية، قواعد اإلمالء، مجمع اللغة العربية بدمشق، إصدارات مجمع اللغة الع 6
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أْخذ  أْكال   و ا ،  الفع ،  الرباعي  مصادر  له؛  ل  أو  في  التعدية  بألف  إقراء  مثل:  المزيد   ، بعض  و   ، إكتاب  في 
، إي اُكمالضمائر   ، أنا، إي اك    جميع الحروف تبدأ بهمزة؛   فنذكر أن  في الحروف، وأم ا  المنفصلة؛ مثل: أنت 

(،  ق الثالثي  الثالثي وفو ترتبط ب نالحظ أن همزة الوصل  .باستثناء همزة )ال( التعريف )الخماسي  والسداسي 
الثالثي  ، و [ والمصدر  مشتركات كالثالثي  ]في األمر والماضي   وبين الهمزتين،  ترتبط همزة القطع بالرباعي  و 

 )  ]في األمر والماضي والمضارع والمصدر[ وفوق الثالثي  )الرباعي  والخماسي  والسداسي 

 ما يكون في وسط الكلمة : المطلب الثاني

طة فقط الم   ذلك في الهمزةيكون   ص هذا  ، فن7توس  للحديث عن الهمزة المتوسطة التي    المطلب خص 
ما    تتعل ق بحركة الهمزة وحركة  . ولكل شكل حاالت معي نة(، ء، ـــأ  ؤ  ــــئـ ،  ــ  )  تأخذ أربعة أشكال مختلفة:

الحركتينقبلها،   بين  األقوى  الحركة  ُيناسب  الذي  الحرف  على  الهمزة  ما    وُتكت ب  وحركة  الهمزة  )حركة 
العلم أن  قبلها( الفتحة،  ، مع  ثم   ثم  الضم ة،  الكسرة،  إلى األضعف هو:  الحركات من األقوى  أم ا   ترتيب 

 ، ونعرض اآلن لقواعد كتابة الهمزة بحسب القو ة. السكون فال قوة له

(قواعد    إن   ــــئـــ   ( الن ْبر ة  على  الهمزة  أن    كتابة  في  ت   تتمث ل  أن   ْبرةالن  ناسب  الكسرة  وفي   ،) ــــئـــ   (
الكسرة أقوى الحركات، لذلك إذا جاءت معها أي حركة فلن تؤث ر في كتابة الهمزة على حسب ما يناسبها 

الن ْبرة، وذلك في ثالث حاالت: والثانية  (يئ س ، سائ ل)إذا كانت مكسورة؛ مثل:  أوالها    أي   ما   إذا كان، 
ي ة(؛  ، والثالثة  (ر ئ اسة ، بر ُئواف ْئران ،  )قبلها مكسور؛ مثل:   إذا كان ما قبلها ياء ساكنة قبلها مكسور )ياء مد 

 .(ب ْيئة)مثل: 

ن  الضم ة أقوى م   الضم ة تناسب الواو ) ؤ (، وأن    فقاعدتاها: أن    كتابة الهمزة على الواو ) ؤ (أم ا  
ذلك إذا جاءت معها الفتحة والسكون ال تؤث ر في كتابة الهمزة على  ل وأضعف من الكسرة؛ ،الفتحة والسكون 

الواو أي  يناسبها  ما  حالينحسب  في  وذلك  كانت  األولى    :،  أو  إذا  مفتوح  أو  مضموم  قبلها  مضمومة 
ُؤوا، مْسُؤول)؛ مثل:  ساكن ؛ مثل:    ما قبلها مضموم، وهي مفتوحة أو ساكنة  إذا كان ، واألخرى  (ُكُؤوس، قر 

 . (ُشْؤم، ُسؤ ال)

(وأم ا   أ   ( األلف  على  الهمزة  أن    كتابة  (  فقاعدتاها:  أ   ( األلف  تناسب  وأن  الفتحة  من    ،  أقوى  الفتحة 
السكون، وأضعف من الكسرة والضم ة؛ لذلك إذا جاء معها السكون ال تؤث ر في كتابة الهمزة على حسب  

أ ل ، س  )؛ مثل:  وقبلها مفتوح أو ساكن  مفتوحةإذا كانت  األولى    ين:تما يناسبها أي األلف، وذلك في حال
أ ل ،) ؛ مثل:قبلها مفتوح، وهي مفتوحة أو ساكنة إذا كان واألخرى  (،ةمْسأ ل  .(ْأرف   س 

 
 . 12إصدارات مجمع اللغة العربية، ص 7
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(وأم ا   ء   ( السطر  على  الهمزة  وأن    أن    :فقاعدتاها  كتابة   ،) ء   ( السطر  تناسب  السكون    السكون 
ة بعد األلفأضعف من جميع الحركات؛ لذلك ال تأتي إال في ح والواو الساكنة، وذلك في    االت خاص 

ة(تأتي بعد األلف وتكون مفتوحة؛ مثل: األولى   ين:تحال تأتي بعد الواو الساكنة وتكون  ها واألخرى أن   ،)قراء 
 . (ضْوء ه، ضْوُءه)مفتوحة أو مضمومة؛ مثل:  

 ما يكون في آخر الكلمة : المطلب الثالث

)أ ؤ ئ ء(، واأللف    هناك ثالث حاالت يحدُث فيها تغي ر في آخر الكلمة هي: الهمزة المتطر فة  
نضيف إلى هذه الحاالت تنوين النصب )ــــــ ـــ(؛ إذ يؤث ر   الل ي نة )ا ى(، والتاء المفتوحة والمربوطة )ت ة(.

 . ؛ هي ألف اإلسناد التنوينفي نهاية الكلمة بأن ُتزاد عليها ألف في بعض المواضع يستند عليها 

فة ا ▪  8لهمزة المتطر 

للهمزة المتطرفة أربع صور، فترسم على ألف )أ(، وعلى واو )ؤ(، وعلى نبرة )ئ(، وعلى سطر )ء(، 
غير    ُتكت ب على الياء   ا قبلها مكسور    رف من جنس حركة الحرف الذي قبلها، فإذا كان ماوُتكت ب على ح

مثل:  المنقوطة ــ  )؛  كانُيطف ئقار ئ  وإذا  الواو؛ مثل:    امضموم    (،  على  لؤُلؤ)ُتكت ب  ــ  وإذا كان  تباُطؤ   ،)
أ  امفتوح     استثنائية؛ فُتكت ب على السطر إذا ُسبق ت   حاالت أخرى ، وتوجد  ُتكت ب على األلف؛ مثل: قر أ ــ ملج 

دة؛ مثل: التبو ء(، وإذا ُسبق ت بشْيء، بْطء)ساكن؛ مثل: ب  .واو مشد 

 9نة األلف الل ي   ▪

صورتان لها  الل ي نة  ممدودةاأللف  واألفعال   ،)ى( مقصورة  و   ،)ا(  :  األسماء  في  الصورتان  وترُد 
كتابتها كيفية  لمعرفة  قواعد  وتوجد  الل ي ن  والحروف،  الحرف  ألصل  أوال   (  تخضع  الثالثي  لعدد )في  ثم    ،

( حروف الفعل  . )في ما فوق الثالثي 

، ورد  االسم إلى الجمع  أو المصدر  برد  الفعل إلى المضارع  في الثالثي    الل ي نة مالحظة: نعرف أصل األلف  
ا أو العكس لون الكلمة من  ألن    ؛، وقد يبدو األمر صعب ا على الطالب إذا كان مفرد  هم ال يعرفون كيف يحو 

ل في ذلك على التمرين، وُيستعان في هذه القاعد  ، لذلك يعو  ة على ما صيغة إلى أخرى يجهلونها أصال 
ه  يعرفونه ، ومن األفضل االقتصار أوال  على تعليم ألف األفعال وفق تقسيمين: أولهما الماضي الثالثي برد 

ه بألف مقصورة دون االلتفات إلى الحاالت الشاذ ة بداية.  إلى المضارع، وفوق الثالثي بعد 

    في الثالثي   ❖
 

 .ب أن  األلف دائم ا ساكنة  نعل م الطال 
 . 16إصدارات مجمع اللغة العربية، ص 8
 . 21المصدر نفسه، ص 9



450 

 نراعي أصل الحرف الل ي ن وعدد حروف الفعل الثالثة 

o في      مثل:  ؛أو ُمشالة   )ا(  ممدودةلينة هي الثالثة في الكلمة وأصلها واو نكتبها  كانت األلف ال  إذا
 يحبو، يدعو   األصل: يدنو، –دعا(   حبا، األفعال )دنا،

 ، عصواتربوات، ذروةاألصل:  -عصا(  ُذرا، في األسماء )ر با،         

o   نكتبها ياء  الكلمة وأصلها  الثالثة في  اللينة هي  ُممالة  )ى(  مقصورةإذا كانت األلف    مثل:   ؛أو 
   يرمي، يمشي، يقضياألصل:   –، رمى(مشىفي األفعال )قضى، 

 ، القرية األمنيةاألصل: الفتيان،  -، القرى(المنىفي األسماء )الفتى،      

 أم ا في الحروف 

؛ مثل: )ما، ال، يا(، وبعض الثالثي ات؛ مثل:  الحرف  في ثنائيات   كما  ة الغالب األلف الممدودة هي  ف -
 ()أال، أيا، هيا، أما

 األلف المقصورة ال تأتي مع الثنائيات، وهي قليلة في الثالثيات؛ مثل: )على، إلى، بلى(. -

   في فوق الثالثي   ❖

 نراعي عدد حروف الفعل فوق الثالثة فقط دون أصل األلف 

  إذا جاءت األلف الل ي نة بعد ثالثة أحرف في آخر الفعل أو االسم كتبت مقصورة )ى( دائم ا؛ مثل: -
 )أودى، انتقى، استسقى(    في األفعال

 )مرمى، ملتقى، مستشفى(    في األسماء                     

، رب ما، إذماتكون ممدودة في الحروف  ، هال  ؛ مثل: )كال   .  باستثناء )حت ى( (، إال 

 )األسماء المبنية(   :مالحظة

 كل ما، أينما...  ،؛ مثل: هذا، هكذا، إذاألف األسماء المبنية تأتي غالب ا ممدودة -

    سوى  وقليلة هي األسماء المبنية التي تأتي ألفها مقصورة؛ مثل: متى، أن ى، -

 يكون تعليمها في مرحلة الحقة   حاالت شاذ ة  ❖
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، )ا( بعد ثالثة حروف  فنكتب األلف الل ي نة ممدودة،  قاعدة ما فوق الثالثي    وهي حاالت ال نراعي فيها
   حالتين: وذلك في

 خطايا  دنيا، ،رؤيا؛ مثال: إن سبقتها ياء نكتبها طويلة هكذا )ا( •

 ما عدا اسم )يحيى(    

 نكتبها طويلة هكذا )ا(؛ مثال: تركيا، أوربا، جغرافيا إن كانت أعجمية   •

 ما عدا أسماء )عيسى، موسى، مت ى، بخارى، كسرى(    

 10التاء المفتوحة والمربوطة 

نفر ق هنا بين التاء المفتوحة )ت(، والتاء المربوطة )ة(، ونذكر حاالت كتابة كل منهما، ما دامت  
بالهاء فتكون تاء مربوطة )ة(، أو بالتاء فتكون تاء    كالوقف عليهاالطرق اللفظية ال تنفع غير العرب  

 .مفتوحة )ت(

o  التاء المفتوحة 

 ، وفي الحروف. وفي األسماء ،نذكر حاالت كتابة التاء المفتوحة في األفعال

 في األفعال  -1

، ربت   - ، نبت  ...تاء الفعل األصلية؛ مثل: ثبت    ، بات 

رسْ درس  مثل:  والمتحر كة المت صلة بالفعل؛تاء الضمير الساكنة  - ، درسْ ُت، درسْ ْت، د   .ت  ت 

 في األسماء   -2

 ت. بنْ  ت،صوْ  ت،موْ  ،ت : بيْ ؛ مثلن الوسط المنتهي بتاءالساك االسم الثالثي  تاء  -

 فرات. ،ثبات  ،مثل : نبات  ؛التي ال تكون عالمة تأنيث  األصليةاالسم تاء  -

 حات ناج   –الت  طاو   –مات فاط   –مات  مثل: معل    ؛وصفته جمع المؤنث السالمتاء  -

 .، أبيات أصوات:  أوقات، مثل ؛ةالذي ينتهي مفرده بتاء مفتوح جمع التكسيرتاء  -

 . ، ماروت هاروت  ،ثل: زرادشت ؛ مسم العلم األجنبي المنتهي بتاءتاء اال -
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 ؛ مثل: مدحت، رفعت، فكرت. العثماني ةتاء أسماء األعالم  -

(. تاء ضمير ي المخاطب  - ، أنت   ) أنت 

 تاء اسم الفعل الماضي )هيهات( -

 في الحروف -3

ألنها ال ُتستعمل   ، والزائدة غير مهمة(ُثم ت    ،ت  ُرب    ،الت )  (، والزائدة في الحروفليت )  حرفال  تاء –
 .كثير ا

o التاء المربوطة 

 ة في األفعال، وفي األسماء، وفي الحروف. طو نذكر حاالت كتابة التاء المرب

 والحروف في األفعال 

 .أو الحروف ال توجد تاء مربوطة في األفعال -

 في األسماء   -1

المؤن ث   - المفرد  االسم  مثل:  وصفتهتاء  نافذة،  ؛  شجرة  خديجة،  ي ة،  جميلة،   -حر  بخيلة،  طويلة، 
 ..عادلة.

 ...؛ مثل : معاوية، حمزة، عنترةالعثماني   غيرتاء اسم العلم المذكر غير األجنبي و  -

 أغطية  ،إخوة ،مثل: قضاة ؛جمع التكسير الذي ال ينتهي مفرده بتاء مفتوحة تاء -

مة،  تاء - الة، عال   .. فه امة.صيغ المبالغة؛ مثل : رح 

  يحة...ص   ربة،ر ة، ُدفعة، ض  تاء مصدر المر ة؛ مثل: م   -

؛ مثل: إيماني ة، اقتصادي ة، اشتراكي ة... -  تاء المصدر الصناعي 

 .: ث م ة  الظرف -

 نصب ال تنوين

 .هو التنوين الذي ُيكتب فتحتين فوق الحرف األخير من االسم للداللة على تنكيره )ــــ ـ(  -
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 ( ساكنة بفتح ما قبلها.ُيلفظ التنوين نون ا )نْ  -

 يحتاج التنوين أحيان ا إلى عصا يت كئ عليها هي األلف )ــ ا(، ألف اإلسناد  -

 ُتكتب التنوين قبل ألف اإلسناد؛ مثل: قلم ا -

 حاالت ال يحتاج فيها التنوين إلى إسناد: أربعتوجد  -

 في االسم المنتهي بتاء مربوطة؛ مثل: طالبة  ، شجرة .  -1

ا ، هد ى. -2  في االسم المنتهي بـألف لي نة؛ مثل: عص 

 كأ . في االسم المنتهي بألف مهموزة؛ مثل: نبأ  ، مت   -3

 .في االسم المنتهي بهمزة على سطر قبلها ألف؛ مثل: ماء  ، سماء   -4

 السابقة نحتاج إلى إسناد التنوين على ألف؛ مثل: الحاالت األربع باستثناءفي كل األسماء 

ا   –أستاذ ا  –صفًّا   –لؤلؤ ا  –شاطئ ا  –كتاب ا  –بيت ا   .... شيئ ا -جزء ا   –أرض 

 الخاتمة

ر   الكتابة اإلمالء  سعينا في هذا البحث إلى اعتماد طرق منهجية واضحة تكون منطلق ا لتعليم مقر 
لألتراك، وذلك بحل اإلشكال المتعل ق بطبيعة اللغة العربية بالنسبة إلى التركي ة من خالل المنهج التقابلي،  
والمتعل ق بالعربي ة نفسها مم ا قد يسهم في الخلط لدى المتعل مين من نظائر اللغة وفق المنهج المقارن، ثم   

.انتقلنا إلى ذكر قواعد الكتابة، فقواع  د اإلمالء وفق المنهج الوصفي 

هذا   في  نتحر ى   البحث حاولنا  والتدر ج  مبادئ  أن  والوضوح،  انتقلناالبساطة  إذ    إلى   الكتابة  من  ؛ 
كتابتها،    باعتبار   فبدأنااإلمالء،   وقواعد  الكلمات  عنطبيعة  الكتابة،    بالحديث  )دروس  العادي ة  الكلمات 

فصلها...(،   أو  الحروف  دلفنا  وتوصيل  على   ىإلثم   ذوات    الكالم  الكلمات  )دروس  الـُمحي رة  الكلمات 
الكلمات الـُملبسة التي  انتقلنا للحديث عن الحروف التي ُتكتب وال ُتقرأ، أو التي ُتقرأ وال ُتكتب(، ثم  بعد ذلك

د فيها أشكال الحروف  .، وذلك في مبحث اإلمالءتتعد 

 
  :قد نحتاج إلى توضيح تغيُّر شكل همزة السطر في حالة التنوين بحسب ما قبلها، ويكون في مرحلة الحقة 

ا...  - ا، سوء   إن كان الحرف الذي قبلها ال يت صل بما بعده نترك الهمزة على السطر؛ مثل: جزء 

 وإن كان يت صل بما بعده تصبح الهمزة على نبرة؛ مثل: شيئ ا، دفئ ا.... -
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منا   ل  بحسب مكان الحروف الُملبسة: في أو  ُملبسة،  اإلمالء المتعل قة بتعليم الكلمات الـ  مباحث قس 
طة(  ، أو في وسطها)همزة الوصل والفصل(  الكلمة )الهمزة المتطر فة، والتاء   ، أو في آخرها)الهمزة المتوس 

 .المربوطة والمفتوحة، واأللف اللي نة، وتنوين النصب(

 اإلشكاالت والتوصيات 

العربية،  باللغة  آرتوقلو، ومن خالل معرفتنا  تعليم اإلمالء في جامعة ماردين  من خالل تجربتنا في 
ب  األتراك في أثناء تعل م الكتابة    واطالعنا على التركية استقرينا مجموعة من اإلشكاالت التي تعرض للطال 
 واإلمالء بالعربية، وفي الحقيقة رأينا أن نفرز تلك اإلشكاالت في مجموعتين:

األولى: إشكاالت تعل م الحروف والكلمات والتراكيب العربية من جهة النظر إلى اللغة التركية؛ إذ   -
 نالحظ الفروق الجوهرية بين اللغتين، وذلك في:

  الكتابة عند األتراك من اليسار إلى اليمين خالف ا للعربية طريقة  •
 شكل الحروف الالتيني  •
 غياب أغلب الحروف العربية من التركية وصعوبة نطقها  •
 طريقة تركيب الجملة •

وننو ه ههنا بكثرة الكلمات العربية في التركية، ما قد يعين في توف ر المخزون اللغوي  للعربية عند األتراك،  
ب. ونشير إل  ى أن  تلك الكلمات قد ال ُيعلم أنها عربية، فنرى أن ُيستعان بها في بناء ذخيرة لغوية للطال 

 اإلشكاالت األخرى: إشكاالت تعل م الحروف والكلمات العربية في ذاتها، وهي: -
 تقارب لفظ أغلب الحروف العربية بعضها من بعض  •
 فصل الحروف ووصلها •
 والعكس كذلك  وجود الحروف التي ُتلفظ وال ُتكتب  •
د أشكال الحرف الواحد  •  تعد 

  نا عمد بقواعد اإلمالء، وهذه اإلشكاالت  وتتعل ق اإلشكاالت الثالث األولى بقواعد الكتابة، واإلشكال األخير  
 ، وبحل ها نصل إلى حل  اإلشكاالت األولى بعون هللا وتوفيقه. حث إلى حل ها من خالل هذا الب

بعض   م  نقد  أن  فهم   التوصيات   ونرى  اإلمالء،  بتعليم  يشتغلون  الذين  لألساتذة  العام ة  النصائح 
جودة   إلى  تهدف  وداخلية  الترغيب،  إلى  تهدف  خارجية  شق ين:  في  النصائح  وجعلنا  التعليم،  في  العمدة 
الشق ين،  بين  وتأثير  تأث ر  عالقة  وجود  إلى  ونشير  ُأُكلها،  الثمار  تؤتي  التعليم  وجودة  فبالترغيب  التعليم، 

رغيب يعين على سهولة التعليم، وجودة التعليم تسهم في الترغيب. ولعل  لذلك معنى في ما قاله يوسف  فالت
[، فخزائن األرض تحتاج  55]سورة يوسف:  {اجعلني على خزائن األرض إن ي حفيظ عليم}عليه السالم:  
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أ تُثم ر  حتى  بسياستها  عليم  إلى  تحتاج  كما  ُتسرق،  ال  عليها حت ى  مؤتمن  حفيظ  وجه  إلى  على  توز ع  و 
ب بحاجة إلى من يحفظ أمانة توصيل العلم إليهم بشت ى الطرق، ومن يحسن   العدل والصواب، كذلك الطال 

 تعليمهم، بمعنى أن يتقن المعل م فن  التعليم وفن  توصيل المعلومات.   

، وحب  الترغيب: يكون الترغيب بحسن المعاملة، والرفق، واألخذ بأيدي الطالب نحو حب  التعل م  -1
وغير   صف ي ة  أنشطة  من  التعليم  بطرق  يتعل ق  تقني  أمر  وثم ة   ، أخالقي  أمر  وهذا  يتعل مونه،  ما 
متهي ئين   ويبقيهم  الطالب،  عن  السأم  يبعد  ما  وكل  والحوافز  األلعاب  على  فيها  ُيعتمد  صف ي ة، 

 للتعل م...
العلمي ة   -2 ة  بالماد  الدقيق  التعليم: وتكون باإللمام  تقديمها ثاني ا، فاإللمام واإلتقان  جودة  ، وبإتقان  أوال 

سالحان مكينان بيد المعل م يتقو ى بهما في معمعة التعليم، فيخرج منتصر ا، وهما شجرتان باسقتان  
 جني تا الثمار. 

 النصائح البسيطة في سبيل تعليم جي د ومثمر: و  التوصيات  ونرى أن نقد م بعض 

 في مجال تعليم كتابة الكلمات  -1
والدفتر الب • كالقلم  بالتعليم  المتعل قة  ي ة  الحس  الكلمات  على  باالعتماد  واإلمالء  الكتابة  تعليم  في  دء 

كالقراءة   التعليم  أثناء  في  ُتستعمل  التي  واألفعال  والطاولة...  واللوح  والصف  والباب  والكتاب 
ي ة المتوف رة. والكتابة واالستماع والتحد ث والجلوس والقيام والخروج والدخول... وكذلك األشي  اء الحس 

 االعتماد على الكلمات العربية المستخدمة عند األتراك وهي كثيرة.  •
اإللهي ات   • كل ي ات  ب  طال  فأغلب  القصيرة،  السور  في  البسيطة  القرآنية  الكلمات  على  التركيز 

 يحفظون سور ا قصيرة من القرآن الكريم.
ثناء تعليم الكتابة ثم االنتقال إلى ذوات الخمسة  البدء بالكلمات القصيرة ذوات الثالثة واألربعة في أ •

 والستة في أثناء تعليم اإلمالء.
وال   • ُتقرأ  أو  ُتقرأ  وال  ُتكتب  فيها حروف  التي  كالكلمات  التعليم  بداية  في  الُمشك لة  الحاالت  تجن ب 

 ُتكتب أو تدخل في أبواب األمالء، وتجن ب الحاالت الشاذ ة عن القياس. 
 ل:في مجال تعليم الجم -2
 البدء بتعليم الجمل القصيرة، ثم الطويلة في وقت الحق. •
محاولة االنتباه إلى مسألة معاملة العربية كالتركية من جهة إسقاط الكالم أو طريقة الكالم التركي   •

 على العربية، كالقلب والنقل الحرفي  في المحادثة وطريقة الكتابة كذلك.

الك ل  الخط، وُيفض  التعامل مع  وينبغي االهتمام بجمال  النسخ، وكذلك االهتمام بكيفية  تابة بخط 
 التدر ج. ، و البساطة والوضوح إن ما يجمعها األصالن اآلتيان: التوصيات جل  تلك . إن   السبورة
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