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 النظرية الدرسة

 (Probing Promting) فرومتينج فروبنج سلوب أ مفهوم : األول الفصل

 (Probing Promting) فرومتينج فروبنج بأسلوب السياقي مدخل . 1

 الطالب طاقة كافة متكن هو والتعلم التعليم يف األساسي املبدأ

 جمال يف واملبادئ املفاهيم و للحقائق فهمهم زيادة على قادرون حبيث

 واملبادئ . املنطقي التفكري على قدرته يف واملعروف املدروس العلوم

 فيها اليت املعلومات وتطوير , الطالب على تركز للتعليم األخرى ة األساسي

 1 . املمارسة خالل من والتعلم املتنوعة ية التعليم التجربة وتوفري , الدرجات

 السياقي مدخل ومنهاج التعريف . أ

 عملية على تركز اليت للتدريس دخل امل هو السياقي التعلم

 , تعلمها يتم اليت املواد فهم على قادرة لتكون كافة الطالب مشاركة

 يف تطبيقة على الطالب تشجع اليت احلقيقية احلياة مبواقف وربطها

 2 . حيام
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 الربط على املعلمني تساعد اليت التعلم طريقة هو السياقي مدخل

 على الطالب تشجع و , للطالب احلقيقية للحالة ية التعليم املواد بني

 . اليومية احلياة يف تطبيقها مع معارفه بني اتصاالت إجزاء

 يتوقع ال السياقي مدخل باستجدام تعلم بأن النتيجة ويؤخذ

 أنفسهم على والعثور البحث ولكن , فقد للطالب الدرس حصول

 ذاكرة يف راسخا املواد تكون حبيث . احلقيقية احلاالت من باملوضوع

 . احلياة يف تطبيقه وسهل الطالب

 التعلم فلسفة وهي , البنائية هي السياقي للتعليم الفلسفية ساس األ

 واملعارف املفاهم إجزاء بل , فقد باحلفظ ال التعلم بأن تؤكد اليت

 يف يواجهوا اليت القترحات أو وقائع خالل من وذلك اجلديدة

 . احلياة

 يشتكل واملعارف بأن يؤسس اليت الفلسفية األساس خبالف

 واما . والذهين النفسي يف ويستند , نفس من ذلك فيعترب , الفاعل بفعل

 3 . للبيئة الفرد فهم من التعلم نشأ الطريقة هذه عند

 اكثر بأن وهو , السياق التعلم ذات اىل يفهم أن جيب , ولذلك

 علي تؤثر املكتسبة املعرفة أن مع . املكتسبة املعارف أكثر تولد اخلربة

 . املشكالت حل على القدرة سبب هي اليت والعمل التفكري ط أمنا

 السياقي ج يف األسلوب . 2
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 . لسيده للغاية مهمة مهارة هو ملعلم وذلك , املهارات استجواب

 جدوى أكثر جو خاق للمدرسني ميكب املهارات هذه خالل من ألنه

 : ذلك يف مبا , الطالب على إجيايب تأثري هلا يكون , اخلري السؤال . التعلم

 . التعلم عملية يف كامل الطالب مشاركة تعزز أن ميكن . أ

 ذاته حد يف التفكري ألن , التفكري على الطالب قدرة تعزز أن ميكن . ب

 . يسأل األساس يف هو

 لتحديد التوجيهي طالب عن فضال , الطالب فضيل يثري أن ميكن . ج

 4 . اجلواب

 الذي السؤال هو التعليم يف تدريسها تتم اليت تقنيات ال استجواب

 السؤال فإن , الفنية الناحية ومن . وإنتاج التفكري على الطالب يشجع

 الطالب حتفيز ) 2 ( و , اجلواب حق توقع ) 1 ( اىل يهدف معلم اىل املقدم

 . والتصرف التفكري على

 على ا كثري وتعتمد املدرسني من التعلم يف تطبيقها يتم اليت األسئلة

 5 . األسئلة هذه خالل من حتقيقها ينبغي اليت األهداف

 لتحفيز التعلم يف واملقصود املستخدمة األسئلة انواع بني من

 : ومها , التفكري على الطالب

 ) حفر مسألة ( املسألة التحقيق . أ
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 على الطالب يشجع أن شأا من اليت األسئلة هي

 السؤال من النوع هذا . األجوبة من وكمية عيه نو زيادة

 . الطالب لدى التفكري قدرة لتعزيز جدا مهم

 ) السؤال ادلة ( املسألة اإلمالء . ب

 التفكري عمليات توجيه اىل يهدف الذي السؤال هو

 أو حتسني من الطالب يتمكن أن يف أمال , الطالب لدى

 . السابق السؤال عن اإلجابة من دقة أكثر إجابة جتد

 السبيل هو السؤال أدلة , مجرة البخري سيف عند

 صحيح بشكل األسئلة على لإلجابة الطالب لتوجيه املعلم

 وسيلة هو االءمالء ري أخ بعبارة . املعلمني من وطلب

 يف الطالب فشل عند الطالب إجابات على للرد أخري

 . الكمال من أقل على اإلجابة أو , السؤال على اإلجابة

 ذلك مث كيف يعرف األسلوب هذا تفسري وميكن

 فرومتينج فروبنج أسلوب فعالية وسيلة تنفيد أجل من

(Probing Promting) 

 عملية منوذج املعلومات اإلستخالص يتم ذلك مع

 كل يكون حبيث عشوائيا الطالب اإلشارة طريق عن التعليم

 جتنب ليس للطالب ميكن , بنشاط تشارك أن تريد ال طالب

عملية يشارك أن ميكن حلظة كل يف , التعلم عملية



 أن املرجع ومن التوتر من أجواء . املعلومات إستخالص

 , الظروف هذه من للحد . إجتماعيا ميكن ذلك ومع , حيدث

 الوجه مصحوبة األسئلة من جمموعة طرق املدرسني أن جيب

 يبتسم , نكتة هناك . لطيف ة هلج , صوت مهدئا , ودية

 ال . ومرح لطيفة , مرحية لتكون اجلو فإن وبالتايل , ويضحك

 كما واحد طالب ذلك غلى اجلواب احترام ينبغى أنه ننسى

 6 . فيه شارك وقد , يدرس كان حرف من واحد

 عامال سأل املعلم بعد للتفكري ) لتوقف ا ( الوقت عطاء

 يف مبا عدة فوائد إىل سيؤدي الوقت هذا وإعطاء مهما،

 تنشأ، كثرية واألفكار استجاب، الذي املتزايد الطالب ذلك

 من يزيد مما البعض، بعضها مع التفاعل على الطالب يبدأ

 هذا . سأل التباين زيادة إىل متيل واملدرسني الطالب يسأل

 عملية من فعال بشكل املشاركة على الطالب يشجع ما هو

 . فعالة تكون أن التعلم

 األسلوب خالل من الكتابة مهارات حتسني يف

 يف النظر من بد ال (Probing Promting) فرومتينج فروبنج

 عملية يف سواء حد على للتعلم الطالب استجابة مدى

 ذلك يف مبا عدة، اإلعالم وسائل أيضا يأخذ فإنه . التعلم

 والبيئة الطالب حياة يف توجد اليت الكائنات أو لصور ا
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 الربط على قدرة أكثر الطالب تدعم اليت اإلعالم وسائل

 . للطالب احلقيقي العامل وظروف املعرفة بني

 Probing) فرومتينج فروبنج باألسلوب السياقي مدخل تطبيق . 3

Promting) 

 على التعلم يف ة الفني الكتبة مهارات على السياقي ج تطبيق ويستند

 اىل حباجة لذلك واملدرسني , أنفسهم دون جي الب ط ال من املكتسبة املعرفة

 املعرفة بناء على القدرة لديها اليت واملواد الب ط ال من التعلم يف ننظر أن

 . بنفسه

 الطالب ميكن كيف هو أمهية أكثر هو والذي , الدراسة هذه يف

 . حتقيقها سيتم اليت للمناهج قا وف املادة هذا أن يف , تقدميها و باقة تقدمي

 : هو اجلملة بناء تعلم

 األولية األنشطة . أ

 املراد الكفاءة شرح واملعلمني الطالب وحتفيز اهتمام تركز

 املعلمون . املواد أمهية و , التعلم عملية لفائد ودراستها حتقيقها

 . دراستها يتعني اليت باملواد يتعلق جديد مفردات أيضا أعرض

 ية ساس األ األنشطة . ب

 طلب مث , الطالب جلميع ) الوردة : مثل ( موضوعا يبني املعلم

 من الصور يتعلق فيما منتظم أساس على األسئلة من جمموعة من

بصوت الطالب أجاب هذا؟ زهرة , املثال سبيل على . الورود



 املعلم مث . السبورة على يكتب أن الطالب يسأل املعلم و , واحد

 الورود؟ عن رف تع ماذا , ) السؤال هذ استكشاف ( Probing يعطي

 سؤال ألنه , اجلواب أعطاء يف اخللط أو تعكس للطالب وميكن (

 ما , واملنحى التوجيه باألسئلة Promting املعلم أعطي مث ). مفتوح

 وماذاشابه الفوائد؟ هي ما النمو؟ حيث الروائح؟ وكيف هو؟ اللون

 ولكن , واحدة دقيقة تعطي ال األسئلة هذه أن , وبالتأكيد . ذلك

 الطريقة هذه وإعطاء . السابق السؤال على الطالب إجابة باعتماد

 7 . علمه واستغالل بتوجيه , بذلك الطالب يوجه حبيث باملرونة

 ننظر أن إىل حباجة واملعلمني أعاله، املذكورة التعلم عملية من

 املعرفة بناء على القدرة لديها اليت الكائنات تعلم كما الطلبة إىل

 على مبين مقال وتقدمي لوصف الفرصة الطالب اعطاء مثل . بنفسه

 املعلومات أيضا حتتاج املعلمني تستبعد مل لكنها . م لديه املعرفة

 لتكون املعلومات حلفر فرصة يوفر أن جيب السجالت مع للطالب

 . حيام يف وضوحا أكثر

 أنشطتها تغطي . ج

 أنشطة على لالستدالل الطالب املدرس رسم إعادة وطلب

 يؤلف أن مهمة وإعطاء للتفكري وقت يف اليوم ذلك يف التعلم
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 هذه من . مرتهلم حول شيء كل هو هذا عنوانا و أ موضوعا

 . السياقي التعلم من ضمين مؤشر اجنازه مت األنشطة،

 مع نفسك لتدريب تعيينه مت الطالب من االجتماع اية يف

 يف يتم أن دائما الضروري من ليس التعلم نشاط . حر موضوع

 أو الدراسية الفصول خارج تنفذ أن أيضا وميكن الدراسية، الفصول

 إجياد الطالب يستطيع ان اجل من ذلك، يسمح آخر مكان أي يف

 . حوهلم من وجدوا ما من اإلهلام

 الكتابة ( الطاليب النشاط على أجريت اليت التقييم عملية

 ومكافأة العمل، الطالب شكل يف املنتج تقييم عن فضال ، ) والعرض

 . الدراسية الفصول جدران على املنشورة العمل الطالب

 العربية اللغة تعليم يف الكتابة مهارة : ين الثا الفصل

 نظام اللغة أن جيمعون اللغة علم يف املتخصصون ان ذكره سبق لقد

 ويف , البعض ببعضهم تصال اال يف الناس يستغلها وعالمات موز ر من العريب

 واليت اإلنساين النطق جهاز حيدثها الىت األصوات هي او افكارهم عن تعبري

 . املعين اتمع يف معنية اإلصطالحية دالالت فتؤدي األذن تدركها

 للتعبري املرء يتخذها اليت وهي , الفرد حياة يف كربى وظيفة اللغة وإن

 , بغريه املرء للتصال وسيلة وهي , وأفكار إحساسات من نفسه يف جييش عما

. حاجات من يريده وما مارب من اليه يصبوا ما حيقق االتصال وذا



 األفراد بني التفاهم أداة فهي , اتمع حياة يف هام دور اللغة و

 الكالم تطلب اليت املواقف من كثري مواجهة يف الفرد سالح وهي , واجلماعان

 إمتام يف هامة أدوات العربية الفنون وهذا . القرأة أو الكتابة أو ستماع ال ا او

 إقدار على املدرسون يعمل الفنون ذا . نواحها مجيع من التفاهم عملية

 اإلستماع وعلى , صحيحا تعبريا نفوسهم يف عما للتعبري الكالم على تالميذ ال

 وعلى , اإلفهام بغاية اجلميل السليم الكتايب تعبري وعلى , عليهم يلقي ما لفهم

 . احلي أدب يف الفهم هذا ونشر للفهم ة اء القر

 الكتابة مهارة تعريف . أ

 هوم مف ويضيق , كتابة – يكتب – كتب من مصدر لغة الكتابة

 يف ووتسمع , أوالتهجئة التسخ على ليقتصر الربامج بعض فيي الكتابة

 عن التعبري الالزمة اللعقلية العمليات خمتلف يشمل حىت األخر بعضها

 الواعى ختيار ال ا على يعتمد ذهز نشاط األخري التصور حسب أا . النس

 يتناسب وعرضها اخلربات تنظيم على والقدرة , عنه التعبري الفرد يريد ملا

 8 . الكاتبة غرض مع

 الفأظ تصور ) خمطوطة ( مكتوبة حروف الكتابة أن جتد وهكذا

 واستمرار ثباتا األكثر يلة الوس هي اي . اإلنسان نفس يف ما على الدالة

 مظاهر من الكتابة أدوات وتعد . اإلنساىن نفس يف ما على من اا كما

 الها لو أن . اإلنساىن رقي على األوىل الداللة اا كما , احلضرى التقدم

     , طعيمة احمد رشيد 8                                                         والعلوم للتربية اإلسالمية المنظمة مستوارات : مصر ( 
187 ). 1989 , والثقافة



 يف اإلنسانية وظلت . أخرى اىل أمة من املتراكمه الفكر خزانة أضاعت

 9 . والعملية املعريفية ظفولتها مهد

 احلطوط رموزا رسم هي الكتابة أن ) Taringan ( تارغان عرف

 يفرق التعريف وهذا , اللغوية الوحدة ورسم معناه حيمل الذي البيانية

 تابة بالك يعىن ال احلروف أو الصورة هو فالرسم . والرسم الكتابة بني

 حيمل الذي احلرف رسم هي الكتابة أما , اللغوية الفكرة الينوب ألنه

 10 . فيها املعىن

 رموز باستعمال األفكار تنظيم على قدرة هي الكتابة ومهارة

 عند الكتابة , مرتبا الرأي اعتبار يف خاصة قة طري يعىن , الكتابية اللغة

 بالنقوش تؤدى املعىن ذا الكتابة كانت إذن , الرسائل صناعة األدباء

 . باخلط املسماة

 الكتابة أمهية . ب

 التسلسى الترتيب حيث من الرابع مكان يف الكتابة مهارة تأيت

 مع تفق ي منطقي عقلي ترتيب الترتيب هذا أن والريب , املهارات لتعليم

 مث ومن . بالكتابة وتنهى باإلستماع تبدأ اليت األم اللغة اكتساب طبيعة

 لغري اللغات لتعليم احلديثة الطريقة أهم الترتيب هذا من أخذت فقد

 ستماع ال ا مهارة من وأوسع أمشل التحرير الكتايب اتعبري إن , ا الناطقني

 يتحقق ال الكتايب التعبري على القدرة إكتساب فإن لذا ة اء والقر والكالم

  , معروف محمود نايف 9                                       142 ). 1991 , النفائس دار : لبنان ( 
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 يف البدء قبل الثالث مهارات هذه كتساب ا مت إذا اال بنجاح غالبا

 : يلى فيما امهيتها ابراز وميكن . التعبريي الكتابة مهارة إكتساب

 . املاطن حملوأمية ضرور وشرط , للمواطنة أساسي جزء ا إ . 1

 عن واألخذ , مستوياا إختالف على للتلميذة رئيسية أداة ا إ . 2

 . وخطواطرهم فكرهم : املعلمني

 , للمستقبل احلاضر معرب أا كما باملاضي احلاضر إتصال أداة ا إ . 3

 خربات لوصل طريق الكتابة من واحد بنمط التعامل أن إذ

 , قط الكتاب منط إختالف أن كم الالحقون يستدعيه مبا السابقني

 . فية والثقا اخلصارية للجدور وبتر , التاريخ حللقات وأا جلسور

 وشىت املرسالت أو باخلطبات البشري اإلتصال وسائل أهم من ا إ . 4

 . مناسبة بطاقة أو تقرير أو مقالة من تصال ال ا وسائل

 جيول عما والتعبري نفسه عن الفرد تنفيس وسائل من وسيلة ا إ . 5

 فنون من فن اي أو . نثرا أم كان شعرا التعبري هذا كان أيا خباطره

 . األدب

 , املخلدة األخبار و , املدونة الكتابة ال فلو , العلم حلفظ داة أ ا إ . 6

 النسيان سلطان ولغلب , العلم اكثر لضاع املخطوطة واحلكم

. موضع إىل مفزع للناس كان وملا , الذكر سلطان



 , باحلق ينطق , والقنايا األحذات و للوقائع تسجيل شهادة ا إ . 7

 , بالواقع وجتهر , الكلمة بأمانة املكتوب تشهر , الصدق وتقول

 . واملماألة التحيز عن بعيدا

 تبني . اإلسالم يف هتمام ال وا العناية من مزيدا إكتسبت الكتابة إن . 8

 الكبري وكتابة . املتابعة على والشهداء الكاتبة و الكاتب صفة

 : م . ص اهللا الرسول أن النبوية السرية ويف . الديون من والصغري

 . والكتابة القراءة يعرفون ن الذي من اللقرشيني األسرى فداء جعل

 القراءة املسلمني صبيان من عشرة منهم األسري يعلم أن بدر يف

 11 . والكتابة

 الكتابة تعليم أهداف . ج

 عدة الصوتية املرحلة اية يف الكتابة الطالب تعليم يشتهدف

 : أهدافها من , أمور

 املرحلة طالت كلما الدرس ا تشعر اليت التواتر حالة إزالة . أ

 . مهارا بني إنتباهه تشتيت وعدم . الصوتية

 من فلذلك , اللغوية الرموز املكتوب الشكل تعرف يف رغبته إشباع . ب

 خمتلفة يف اللغة ميارس بأنه وإحساسه بالربنامج ثقته زيادة شأنه

 . اشكاهلا
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 بتمكني وذلك , واجلمل والكلمات احلروف نطق طريقة تدعيم . ج

 التبكريا أن شك وال . البيت يف منفردا نطقها ممارسة من الطالب

 ال عندما اللغة املسوة النطق من الطالب حيمي سوف هذا يف

 . خاطعة صوتية بكتابة يستجلها عندما أو , حياا يف يستجلها

 ترد قدال أخرى الكلمات نطق طريقة تعرف على لب الطا تدريب . د

 وعدم الكلمات نطق يف اإلستقالل من بشئ فيشعر . خصة يف

 . عليه يعرض مبا التقيد

 واستراجاعها الفصل يف تعلمها اليت اللغوية املادة حفض من متكينه . ه

 . إليها احلاجة عند

 لغوي نشط ابة الكت إن , األخرى اللغوية املهارة لتعليم الطالب يئة . و

 ونطقها مساعها عند األصوات متييز على القدرة يستلزم إذ مركب

 على التدريب أن شك وال , كتاا يف الشروع قبل وذلك وقراءا

 . األخرى املهارات تدعيم شأنه من الكتابة

 عل الوقوف خالله من تستطيع متكامل لغوي نشط الكتابة إن . ز

 ميكن خالهلا فمن , األخرى ات املهار تعليم يف الطالب تقدم مدى

 . املهارات هذه قباس

 الطالب يزود أن شأنه من الكتابة على التدريب فإن فأخريا

 . حياته يف ذلك بعد حيتاجها وظيفية مبهارات

الكتابة تعليم فن . د



 و لفظا الطالب فكر يف الكتايب التعبري تعين أن إما الكتابة و

 , وإمالئيا رمسا الفكر عن للتعبري الزمنية األداة تعين أن وأما , أسلوبا

 الفنون هذه عرض وميكن . خطيا جتويدا األداة هذه جتويد تعين أن وأما

 : يلي فيما الثالثة

 اإلمالئي الرسم . 1

 على صحيحا رمسا واحلروف الكلمات رسم باإلمالء يقصد

 عن للتعبري الزمنية األداة هي أو , عليها املتفق احلصول حسب

 ووضوحتها صحتها و الكتابة سالمة يضمن يا إمالئ رمسا الفكرة

 فهم على القارئ وإعانة الرسم يف اخلطأ من القلم وصون

 12 . املكتوب

 اخلط . 2

 , والزحرفة , كالرسم , اجلميلة الفنون من فن هو اخلط

 خطوط رسم يف الداقة تراعي فنية قواعيد على ويقوم , والنخت

 13 . بالتدريب إتقانه ميكن مما نحنيات وم دوائر وعمل ورأسية أفقية

 , املسموعة الكلمات على تدل حرفية وأشكال رسوم هو

 حبروف اللفظ تصوير معرفة هو آو , النفس يف ما على الدال

 ووصى , العقول ري وس , الضمري وجة اليد لسان وهو , هجائية
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 على وحمادثهم , الفرقة عند اإلخوان وأنس , املعرفة وسالح , الفكر

 عن بيان وهو األمور وديوان , السري ومستودع , امليافة بعض

 النفس يف عما بيان والكالم القول أن كما والكالم العقول

 . املعاين من والضمري

 التحريري التعبري . 3

 . وأفكار خواطر ن م النفس يف جيول عما وإفصاح إبانة

 احمللصة فهو . اإلنسان خربها قد وقواعد وحقائق ملفاهيم وتطبيق

 يف مجيعها رب ت تع اليت معارف من اللغة يف املتعلم تعلمه ملا النهائية

 عنها يستغىن ال اليت النجاح عناصر من عنصر وهو , التعبري خدمة

 حيقق الكتايب والتعبري . حياته اطوار من طور أي يف افنسان

 أيضا هنا ومن , والتفكري اإليصال : مها اللغة وظائف من ظيفتني و

 , االيصال اجتاه . مها إلجتاهني الكتايب التعبري تعليم يتجه أن ينبغي

 عملية تسهيل واالجتاه , الوظيفي اجتاه , األن عليه يطلق ما وهو

 . عنه التعبري و التفكري

 التحريري اإلنشاء أي التحريري الكتابة . ه

 اإلنسان حياة يف تأثري أكثر التحريري التعبري أي اإلنشاء إن

 وجبانب , ارائهم تبادا يف اتمع األفراد بني االتصال الة ألنه , اليومية

 ملعرفة وسيلة إنه , واحلاضر املاضي الزمن بني الربط وسيلة أنه ذلك

وتعلق األزمنة مبرور مناسبا اإلنشاء منو كان فلذلك , الثقايف التراث



 املطلق شبقة حبيث العربية اللغة تعليم يف بتطورها كذلك و , األجيال

 . والبالغة الصرفية والقواعد

 لتسهيل اإلنشاء حتيط كوسيلة العربية اللغة مواد فروع أما

 اليت اللغوية املهارات على احلصول هي تدريسها وأغرض . دراسته

 مجيع غاية هو التعبري أي اإلنشاء وأن . التعبري أي اإلنشاء أعظمها

 هذه لتحقيق وسائل مبثابة اللغة فروع بقية وتأيت اللغوية الدراسات

 14 . الغاية

 (Probing Promting) فرومتينج فروبنج أسلوب فعالية : الثالث الفصل

 أربعة بكفاءة ذلك , األفراد همة م العربية اللغة تعليم الزمان هذا يف

 يف هام دور اللغة ن أل . اللغات التعليم مجيع يف شروط تكون اليت املهارات

 الطريقة أحد فاإلنشاء . واتمع األفراد بني التفاهم أداة ففي اتمع حياة

 قد ما شيئ وكل وخربا ورأيها قلبها يف حضر قد ما لقول الطالبة للتأمري

 و اإلبتكارى واخليال األفكار ينموا أن عسى األسلوب ذ . حياا يف حصل

 15 . املتوازن وليس األفكار طول ذو فالطالبة , اتمع

 Probing) فرومتينج فروبنج األسلوب ون دم يستخ األساتيذ ويرجوا

Promting) وطيب جبيدة الطالبة العربية اللغة كفاءة وينموا يرفع أن عسى , 

 ألن الكتابة مهارة لكفاءة الطريقة أحد وهي التحريري اإلنشاء مبهارة خاصة

 أن ومع والكلمات احلروف رسم على القدرة يف تتكز بسيطة مهارة الكتابة
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 و األنشطة من جمموعة تشري الكتابة مفهوم من مهما جزءا يكون هذا

 . الكاتب على تفرضها معني مبطالب منها كل اليت املهارات

 يكون الذي (Probing Promting) فرومتينج فروبنج أسلوب يوجود

 يف الكتابة مهارة كفاءة و إلستيعاب الطريقة إحدى كذلك ات طالب لل تدريبا

 مجيع غاية اإلنشاء أن قبله فصل يف كره ذ سبق وكما . العربية اللغة تدريس

 تعليم مراحل يف األخرى مبرحلة كذلك اإلنشاء ويكون , اللغوية الدراسيات

 . الكتابة مهارة

 Probing) فرومتينج فروبنج أسلوب فعالية يوجد أن ينبغي احملال فبهذا

Promting) لتحسني إما , قني املت سبيل باملدرسة للتالميذ الكتابة مهارة ترقية 

 يف كذلك احلرف وكتابة والصرف حو الن القواعد ستيعاب وا اجلمل التركيب

. الطالبات لدى اللغوية مهارة إزدهر حىت واملطابق اجليد املوضوع ختيار ا


