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 الباب الثاني
 الدراسة النظرية

 
 التعليم: تعريف  لو الفصل األ

 تعريف التعليم  -أ 
موسوعة الرد على ادلذاىب الفكرية  يف كتابو الشحود علي بن نايف ذكر

ادلعاصرة أّن التعليم معناه التعمق والتوسع يف فهم األشياء وما حولنا والتاريخ واحلضارة 
عام،  بشكل .22وادلستقبل من خالل االستشراف اجلماعي داخل مراكي البحوث

عملية التعليم ى أخر تكون من النشاطُت، ومها التعليم والتعّلم، و بعبارة تعملية التعليم 
 ىي عملية التعلم.

الًتبية اختالفا كبَتا يف اخـتيار الطريقة ادلثلية لتعليم اللغات. وال  علماء ختلفا
مقدرين أن تعليم اللغة حىت ألىلها ىكر  ،ييالون يطلعون علينا جبديد يف ىذا األمر

 .21ن تعليم اللغة اشق على الطلبة من تعليم غَتىا من العلومإو  ،شاق

يف تعليم اللغة جيب أن تكون أساليب التدريس وضعت بعناية وفقا لذلك 
لالحتياجات والظروف وحاالت الطالب. استندت ادلنهجية يف تدريس اللغة على 

جل تيسَت تعليم اللغة. أل  سيتم استخدامها لتعليم ادلناىجشطة اّليتاآلناإلجراءات و 
 أوألدوات  أماعالية واستخداستخدام طرق التدريس أكثر ف إذلم يسعى دائما ادلعلّ 

 وسائل اإلعالم.

                                                           
  224ص  41علي بن نايف الشحود, موسوعة الرد على ادلذاىب الفكرية ادلعاصرة, ج  22
 ٨2, دار ادلعارف: ادلصر. ص: اللغة العربية ادلعاصرةكامل حسن زلمد,  21
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دخل التعليم ادلستخدم من قبلل ادلعّلمُت. وادلدخل مبعملية تعليم اللغة تأثّرت قوة 
 مؤثر يف ُتديد األىداف التعليمية والطرائق واألساليب ادلستخدمة.

كل طريقة ميايا و عيوب. وعلى الرغم  ل ة مثل الطرائق التعلمية بكامل.ال طريق
كثَت من البحوث والتجارب اليت أجريت على الطرق اليت تكون أكثر فعالية، ولكن ال 

 ييال من الصعب أن يثبت علميا أي الطريقة األفضل.

الواقع. وىذا ىو العمل الذى أصليه من قبل األفراد لتغيَت  يفمفهوم التعّلم متنوع 
م ولكنو يشّكل القدرات، السلوك، وليس فقط التغيَتات ادلرتبطة بإضافة علم من العلو 

 وادلهارات، وادلواقف، وفهم الذات، وادلصاحل، والطبيعة، والتعديل.

وديكن القول أن التعّلم شكل سلسلة من اجلسد والروح  وىو ما يعٌت إشراك 
وىناك بعض ادلفاىيم من  واحلركية. ،ومعرفية النّية، والوجدانية ،عناصر الذوق واإلبداع

 تعبَت عنها من قبل بعض اخلرباء، تشتمل ما يلى:التعّلم الىت ديكن ال

 شطة الواجهة.اآلنتعريف التعلم والتطوير الذاتى من خالل  -أ 
الواعية والناشئة عن ادلمارسة، واخلربة،  يفدراسة تغيربات السلوك. أي تغيَتات  -ب 

 والتدريب.
سلوك شخص نتيجًة لتأثَت األعمال  يفعلى أنو تغيَت  أماتعريف التعلم ع -ج 

 ية والتعليم.التجرب
 اخلربة. أوعملية تغيَت السلوك بناءا على ادلمارسة الذاتية  إذليظهر التعلم  -د 
 .لة ا كتساب ادلعرفةأو التعلم ىو زل -ه 

وجود منط استجابة ادلهارات،  يففالتعلم ىو تغيَت الشخصية الىت تتجّلى 
 التفاىم. أووادلواقف، والعادات 
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ىي عالمة على أن لديو علم، فإّن  اإلنسانالتغيَتات اليت ُتادث يف سلوك 
التغيَتات ىي التغيَتات الىت ىي قدرات )ادلعريف(، ادلهارات )احلركية( والقيام ادلواقف 

 الوجدانية، بينما تربط مبادئ التعّلم معها ما يلي : 

 اإلىتمام بتعليم الطالب و ُتفييىم -أ 
 نشاط الطالب -ب 
 تعظيم اإلستفادة من مشاركة الطالب -ج 
 التعلمالتكرار على  -د 
 منح للطالب التحديات الىت ىي ادلسؤولة -ه 
 توفَت ادلعلومات و تعييي الطالب -و 
 إدارة عملية التعلم وقفا للفروق الفردية لدى الطالب -ز 

يف حُت أن التعليم ىو علمية، وىي عملية التنظيم و البيئة الىت يتّم التنسيق بُت 
 علم.الطالب يف مجيو أضلاء، لذلك و ديكن تشجيع الطالب على الت

التعّلم ىو عملية ُتتوي على سلسلة من تصرّفات ادلدّرسُت و الطاّلب على 
ديكن  21الذي يعقد يف ادلواقف التعليمية لتحقيق أىداف معّينة. ،أساس ادلعاملة بادلثل

قول ان التعلم ىو نظام يتكون من ادلكّونات ادلًتابطة ادلختلفة مع بعضها البعض. و 
و ادلواد و األساليب و التقومي. فال بّد من اعتبار عناسر التعلم  ،تشتمل فيها األىداف

تعريف مناذج النهج و التعّلم. يف حُت ان التعّلم ىو  أومن قبل ادلعّلمُت يف ُتديد 
ى ادلتصلة خر العناصر الواردة يف التعلم مع كل ادلبادلة األ أوالتفاعل من مجيع ادلكّونات 

شطة يف إطار تنفيذ ادلناىج اآلنعملية التعلم ىو يف الدائرة لتحقيق ىذا اذلدف. 

                                                           
  :Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, hal 1يًتجم من:  21
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و النظام  ،الدراسية. والغرض من التعليم للطالب تقدمي التغيَتات يف السلوك الفكرية
األخالقي و اإلجتماعي لتكون قادرة على العيش بصورة مستقلة كما الكائنات الفردية 

الية الىت تستخدم عديدة من ادلنهجيات احل ،واإلجتماعية. لتحقيق معايَت الوطن للتعليم
 وسائل األعالم لتحسُت ُتصيل الطلبة يف التعلم.

 
  الفصل الثاني: تعريف الوسائل

 تعريف الوسائل  -أ 

 AECT (Associationحّدد ، و21الغَت إذلمجع من وسيلة أي ما يتقرب بو  الوسائل

Of  Education Technology، 4أوأن الوسيلة ىي كل ما يحستخدم لتوصيل التوصية   (٩٩٧ 
الوسيلة ىي األلة الىت تشّرك األمرين وصّلحت  (211 ،4٩٨٧) Fleming عالم، وقال اإل

 مهابأن الوسيلة ىي كلما يستخد دقد حدّ ف يف التوىَتو ىاميجوجو أما 2٦بينهما.
ادلستلم  إذللنشرمها حىت وصل ادلعٌت والفكر  أولتبليغ ادلعٌت والفكر  اإلنسان
  2٧ادلقصود.

ىذا  الوسائل ادلقصودة يف أما، أماهو تعريف الوسائل عف سابقالتعريف ال أما
أغوستينا الوسائل التعليمية ىي مايييد عملية  قالالبحث ىي الوسائل التعليمية. 

نايف زلمود معروف الوسائل  قال و 2٨التعليم سهال ويييد الدرس وضوحا للدارس.
التعليمية ىي ما يلجأ إليو ادلدرس من أدوات وأجهية ومواد لتسهيل عملية التعليم 

علمو وىي تعليمية ألن  يف وىي تعلمية ألن ادلعلم يستخدمهاوُتسينها وتعيييىا. 
                                                           

 زلمود يونس قاموس عريب 21
 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, 1يًتجم من:  2٦
 1نفس ادلراجع،  2٧
 gif.jeeran.com/naf٦.٨٨1m1٦٩//:http، ىف  تعليم اللغة العربية ىف معهد عبد الرمحن بن عوف جبامعة ماالنج احملمديةقانعة أغوستينا،  2٨
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إذن األىم من الوسائل التعليمية ىي ألة توصل هبا وصية  2٩التلميذ يتعلم بواسطتها.
 عليم سهال وحسنا وعيييا.الت

وغَتىا من  ،ورلالت ،من كتب يةتعليمالواد ادل على الوسائل غالبا ملتوتش
على أن  مصادر معلومات مطبعات، وتشمل معينات تعليم. وما ذلك إال يدلّ 

 14عينات.الوسائل أكرب مشوال من ادل

ذلا باسم ادلعينات أو يف  ىف أن الوسائل التعليمية فتسمّ تعرل  التاريخمن و 
البصرية، مث مسي بادلعينات السمعية والبصرية، مث صارت ادلواصالت البصرية والسمعية 

(Audio-Visual Communication) مث صارت التكنولوجيا التعليمي (Educational 

Technology.)
14 

 

 
 اللغة  النظري الستخدام الوسائل التعليمية و أهميتها في تعليم األساس -ب 

ية كثرة أو أساس استخدام الوسيلة يف تعليم اللغة فهو النظر الذى وضح أن م أما
بواسطة احلاّسة البصرية  اادلعارف، والنشاط، وادلوقف الذي ديلكو الشخص فكثَت منه

والتجربة ادلباشرة الىت فعلها الشخص نفسو، ومازاد منها فنالو الشخص من احلاسة 
 12ى.خر السمعية واحلواس األ

 إحدى الصور اّليت تستخدم ألساس استخدام الوسيلة يف عملية الدراسة فهي أما
ينال  .(Dale's Cone of Experience/ Kerucut Pengalaman Dale)التجربة عند داالي  ىرمية

                                                           
 211، خصائص العربية وطرائق تدريسهانايف زلمود معروف،  2٩
 gif.jeeran.com/naf٦.٨٨1m1٦٩//:http، ىف  تعليم اللغة العربية ىف معهد عبد الرمحن بن عوف جبامعة ماالنج احملمديةقانعة أغوستينا،  14
 ٧1 :Azhar Arsyad, Bahasa Arab Dan Metode Pengajarannya, halيًتجم من:        14
 ٧1نفس ادلراجع،  12
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الشخص نتائج دراستو من التجربة ادلباشرة )الواقع(، واحلقائق الىت كانت يف منطقة 
التجريدي /الرمي القورل إذلادلقّلدة )ادلييّفة( حىت  حياة الشخص، مث بواسطة ادلواد

(Lambang Verbal/Abstrak) كّلما كان وسيلة وصول   اذلرميةقّمة  إذل. كّلما تصاعد
. وىذا الًتتيب ليس مبعٌت أن عملية الدراسة تبدأ دائما من التجربة ةالتوصية جتريد

الميذ وقدرهتم الىت يواجهوهّا بالنظرة ادلباشرة، لكنها تبدأ من التجربة ادلناسبة حبوائج الت
 أحوال الدراسة. إذل

 11فكما يلي: التجربة عند داالي صور ىرمية أما

 

 

 

 

 

 

 

 
 .John. M)كما نقلو أزىار أرشد من جوىن م.النّون فأمهية الوسائل التعليمية  أما

Lannon) :أهّا تستطيع 

                                                           
 Azhar Arsyad, Media Pembelejaran, 44-44ينرجم من:  11

رمي 
 الكلمة

 رمي بصري

 صور ثابتة وادلسّجل

 صور متحركة

 التليفييون
 صناعة السياحة

مالحظة\مواد مقلدة  
 تصوير بطريقة مسرحية

 جتربة مباشرة

 تجريدي

 واقعي
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 أن جتذب الرغبة عند التالميذ -

 أن ترّقي الفهم عند التالميذ -

 ادلصّدقة أوية أو أن تعطي ادلعلومات الق  -

 أن تنال اإلعالم -

 11تفسَت ادلعلومات.أن تسّهل  -

وقد شرح عبد العادل إبرىيم بأن الوسائل التعليمية مهّمة جدا ألهّا جتلب السرور 
للتالميذ وجتدد نشاطهم وُتبب إليهم ادلدرسة إهّا تساعد على تثبيت احلقائق يف 

 11إذىان التالميذ إهّا ُتيي الدرس مبا يطلبو استخدامها من احلركة والعمل.

 
 الوسيلة التعليمية أنواع -ج 

 إذلالتقليدية  أوكما عرفنا أن الوسائل التعليمية كثَتة من الوسائل القدديية 
الوسائل الغالية وغَتىا. وقّسم زلمود  إذلالوسائل العصرية، من الوسائل الرخيصة 

 1٦ما يلي: إذلمعروف الوسائل ادلستعملة يف تعليم اللغة العربية 

 الوسائل البصرية -1

 :أمههايستفاد منها عن طريق نافذة العُت، و وىي الىت 

 الكتاب ادلدرسي وغَت ادلدرسي، اجملالت والدوريات، والنشرات على اختالفها. -
                                                           

 ٧1 ,Azhar Arsyad, Bahasa Arab Dan Metode Pengajarannyaيًتجم من:  11
  112ىـ(،  444٩،)القاىَتة: دار ادلعارف، ادلوجى الفٌت دلدرس اللغة العربيةدكتور عبد العادل إبراىيم،  11
 21٦-211، خصائص العربية وطرائق تدريسهانايف زلمود معروف،  1٦



21 
 

اللوحات اجلدارية )اللوحة ادلمغنطة، اللوحة الوبرية، اللوحة االختبارية، لوحة  -
 اجليوب(

 الصور )ادلفردة وادلركبة وادلسلسلة( -

واجلمل، وبطاقات  ،والكلمات ،ادلقاطعو  ،البطاقات )بطاقات احلروف -
 ادلطابقة، وبطاقات التعليميات، وبطاقات االسئلة واألجوبة...اخل(

 الوسائل السمعية -2

: ادلذياع، التسجيالت أمههاذن، و وىي الىت يستفاد منها عن طريق األ
 ستوانات...اخلالصوتية، األ

 الوسائل السمعية البصرية -3

الصور ادلتحركة، و : التلفاز، أمههاواألذن معا. و وىي الىت يستفاد منها العُت 
 الدروس النموذجية ادلسجلة، التمثيليات...اخل.و 

 إذلالوسائل السمعية البصرية وزاد منها، قد قّسم يوسف ىادى وإخوانو 
قسمُت ومها الوسائل السمعية البصرية ادلتحركة والوسائل السمعية البصرية الثابتة، 

الوسائل البصرية ادلتحركة والوسائل البصرية  إذلبصرية الوسائل ال أيضا وقّسم 
  1٧الثابتة.

أنواع الوسائل الىت ذكرىا زلمود معروف فهي أنواع الوسائل التعليمية من  أما
 ناحية احلواس الىت تعتمد عليها.

                                                           
 ,Yusuf hadi Miarso dkk, Tehnologi Komunikasi Pendidikan, (Jakarta: CV. Rajawaliيًتجم من:   1٧

4٩٨٦), 11 
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 إذلالوسائل  (Schram)من ناحية مرّكبتها وتكلفها فقّسم سجهرام  أما
الوسائل من  أيضا الوسائل الصعبة الغلّية والوسائل البسيطة والرخيصة، وقّسم 

 ثالثة أقسام وىي:  إذلناحية قوة مشوذلا 

  .الوسائل بقوة الشمول الواسعة و ادلعّية كتلفاز وراديو -

الوسائل بقوة الشمول احملدودة بادلكان والغرفة كأفالم صوتية وأفالم صامتة  -
 .رة وغَتىاوصورة مشسية والسبو 

-تحستخدم ىذه الوسائل يف عملية التعليم الفردية-الوسائل التعليمية الفردية -
 1٨و برامج التعّلم من كومبيوتر والتلفون. (Modul) ككتاب ووحدة قياس

ولو كانت برامج التعّلم من كومبيوتر عند سجهرام ىي الوسائل التعليمية 
 اآلنالطالب، لكن  أوالفردية يعٌت الوسائل الىت ال  ديكن أن يستخدمها اجلماعة 

من الوسائل  أحدمع تطّور تكنولوجيا فصارت برامج التعلم من كومبيوتر ىي 
الطالب، ألّن  أوكثرة ادلستميع   ادلمكنة استخدامها للتعليم يف الغرفة الواسعة مع

لتقدمي لوحة الكومبيوتر بالتقدمي  ةقد وحجدت ألة عرض وىي األلة ادلمكن اآلن
 LCDوتسمى ىذه األلة باسم  الكبَت الذى يستطيع مجيع الطالب أن ينظروه.

(Licuit Crystal Display .) 

ريس،   زلمد ميمل الوسائل التعليمية يف مدخل ادلناىج وطرق التد وفّصل
 1٩كما كتبو زلمد نور خالد يف حبث علمو بتفصيل كما يلي:

                                                           
  11-11نفس ادلراجع، 1٨
، )سورابايا: جامعة سونن دور تعليم القواعد ضلو مهارة الًتمجة ىف نصوص مواد القرأن واحلديث بادلدرسة العالية احلكومة عالواك عاصلوكزلمد نور خالد،  1٩
 (21-21(، 2441بيل اإلسالمية احلكومية، أم
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وسائل مجاىَتية   إذلبالنسبة لعدد ادلستفيدين: قد تقسم الوسائل التعليمية  -
وسائل تعليمية للجماعات الصغَتة وسائل  إذلكاإلذاعة والتليفيون والسينما، و 

 تعليم فردية.
وسائل تعليم  إذلتقسيم الوسائل حسب صناعتها: قد تقسم الوسائل التعليمية  -

 لفظي ووسائل إلكًتونية ووسائل مصورة ووسائل مطبوعة.
وسائل تقليدية وىي  إذلتقسيم الوسائل حسب تارخيها: قد تقسم الوسائل  -

الىت تعتمد على التعليم اللفظي والكتاب والسبورة. ووسائل حديثة وىي تعتمد 
التلفاز ومعاملة اللغات وأجهية التسجيل،  أمههالى أساليب عديدة من ع

وأجهية العرض لألفالم الثابتة وادلتحركة والبطاقات الثابتة عليها وشرائط 
 التسجيل وغَتىا.

وسائل رخيصة غَت  إذلتقسيم الوسائل حسب تكلفتها: قد تقسم الوسائل  -
 مكلفة ووسائل غاية.

 إذلالىت تعتمد عليها: تقسم الوسائل أحيانا  تقسيم الوسائل حسب احلواس -
وسائل مسعية، وسائل بصرية، وسائل مسعية بصرية. وىناك بدون شك حواس 

ى كالشم واللمس والتذوق..... إال أن ىذا التقسيم يعتمد على أكثرىا أخر 
 وىو السمع والبصر. أماستخدا

 
 كيفية إختيار الوسيلة التعليمية الجيدة -د 

جيدا للتعليم وكذلك ليس كل الوسيلة الغلية جيدا لكافّة ليس كل الوسيلة 
التعليم، لكن الوسائل التعليمية تسمى جبيد إذا كان الطالب يستطيعون أن ينالوا 

 أىداف التعلم جيدا هبا.
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لذلك، استخدام الوسائل التعليمّية ادلتعلقة بأىداف الّتعليم و مادة التعليم 
 14م.يطاقة ادلدّرس الستخدمها يف التعلوسهولة نيل الوسائل احملتاجة و 

  ادلعيار األيت: إذلواألحسن يف إختيار الوسائل التعليمية أن ينظر 

تار الوسائل التعليمّية بالنظرة  - أن تكون الوسائل التعليمية مناسبة بأىداف التعليم: ختح
 األىداف.  إذل

 .أن تكون الوسائل التعليمية تعضد على مادة التعلم -

 .سائل التعليمية سهلة يف نيلهاأن تكون الو  -

 .أن يكون ادلدرس قادرا على استخدامها -

 .أن تكون الوسائل التعليمية مناسبة بدرجة ذكاء الطالب -
 

 وسيلة الصندوق والبطاقة الغامضة -ه 
ىو احد مدّرس اللغة  وسيلة الصندوق والبطاقة الغامضةل من صنع أو إّن 

امسو عبد القادر الذي يدّرس يف ادلدرسة اإلعدادية احلكومية  ،ليية من ماتاراماآلصل
والغرض بصنع ىذه اللعبة ىو كي يفهم الطالب نظرية التعليم  ،اخلامسة عشر مباتارام

 14وسيلة الصندوق والبطاقة الغامضة )كوكامي(.فلذلك يستخدم  ،فهما دقيقا

                                                           
 ,Nana Sudjana Dan Ahmad Rivai, Media Pengajaran, (Bandung: Sinar Baru Algensindoيًتجم من: 14

2441), 1 
 http://repository.upi.edu/operator/upload/s_c4114_421٨14_chapter4.pdf    يًتجم من:  14
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لعبة اللغة ولتطبيقو يقول بأن كوكامي ىو احد الوسائل التعليمية ادلرتبط ب وىو
الطالب عمليا كان أم غَت عملّي. ىذه الوسيلة تستطيع أن تنشأ ادلعارف و  إذلحيتاج 

  ادلعلومات يف ذىن الطالب.

 بعض األدوات :  إذلىذه الوسيلة حيتاج  وإلعداد

 الصندوق -4
 و الغالف -2
 و البطاقة ادلصورة  -1
 و األساتيذ  -1
 والطالب -1
 و القلم -٦

اجملموعة فيها األسئلة عن  أوعدد الغالف و البطاقة ادلصورة يوافق عدد الطاّلب 
 ادلواد اللغوية مثل : 

 اصنع قصة قصَتة من تلك الصورة على األقّل مخسُت كلمة ؟ -4
 ماذا فعل امحد كل يوم ؟ )مستعينا بتلك الصور(  -2
 ما ادلراد بتلك الصور ؟ -1
 قائك ؟اصنع األسئلة من تلك الصور مثّ اسأل اصد -1
 كلمة من ادلواضع ادلوجودة يف البطاقة ؟  14اصنع  -1
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  خطوات وسيلة الصندوق والبطاقة الغامضة -و 
والبطاقة  الصندوقإعداد ادلدرس األدوات احملتاجة لتطبيق استخدام وسيلة  -4

 .الغامضة
 .وضع ادلدرس البطاقات ادلصورات الغامضة يف الصندوق -2
 .رلموعات إذلتقسيم الطالب  -1
 .منها اجملموعات بغَت نظر إليهامثّ تأخذ  -1
فمن ذلك وجب على كافة اجملموعات أن تكتبوا ما أخذتو من البطاقات ادلوجودة  -1

 .يف الصندوق
مّث كتب ادلدّرس النتائج من كل اجملموعات على السبورة و اجملموعة اليت حصلت  -٦

و اجملموعات اّليت حصلت على أدن  ،على أعلى درجات يستحق عليهم اذلدايا
 رجة يستحق عليهم التعيير.د

 ،فاجملموعة الفائية تأخذ من الصندوق غالف الفوز الذي فيو اذلدايا ادلتنّوعة -٧
وكذلك اجملموعة اخلاسرة تأخذ من الصندوق غالف اخلسارة الذي فيو التعازير 

 ادلتنوعة.
 

 وسيلة الصندوق والبطاقة الغامضة أهداف -ز 
 ىي: سيلةمن ىذه الو  األىدافو 

  .مهارة الكتابة يفترقية إبتكارى الطالب  -4
  .التالميذ لتنمية مفهوم ادلواد الدراسية مساعدة -2
  .تنشيط التالميذ يف عمالية التعّلم والتعليم -1
 .مساعدة التالميذ لنيل ادلعرفة وادلالحظة عن ادلواد الدراسية بوسيلة النشاط -1
 .رغبة تعليم اللغة العربية الهّم يتعلموهّا فارحُت متمّتعُت يفتشجيع الطالب  -1
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 الثالث: مهارة الكتابة الفصل
 تعريف مهارة الكتابة -أ 

ويضيق مفهوم الكتابة يف بعض  ،لغة مصدر من كتب يكتب كتابة الكتابة
حىت  خرويتسع بعضها األ ،spelling))التهجئة  أو (copying)النسخ  على الربامج ليقتصر

نشاط  األخَت تلف العمليات العقلية الالزمة لتعبَت النفس. إهّا حسب التصوريشمل سل
و القدرة على تنظيم  ،عنو يريد ادلفرد التعبَت الواعى دلا ذىٌت يعتمد على اإلختيار

 12يتناسب مع عرض الكاتب. بشكل اخلربات وعرضها

بعضهم اخلط تعريفا وظيفيا. قال إبن خلدون: "اخلط رسوم وأشكال  وعرف
حرفية تدل على الكلمات ادلسموعة الدالة على ما يف النفس". والكتابة ىي من 

 الىت ديييهبا عن احليوان. اإلنسانخواص 

جتد أن الكتابة حروف مكتوبة )سلطوطة( تصور األلفاظ الدالة على ما  وىكذا
 اإلتصالىي الوسيلة األكثرثباتا واستمرارا كما أهّا من ادوات  أي ،اإلنسانيف نفس 

. وتعد الكتابة من مظاىر أخرمجيل  إذل من مجيل اإلنساناألساسية الىت ُتمل الفكر 
. إذا لوالىا أضاعت خيانة اإلنساينذل على رقي و كما أهّا الداللة األ  ،التقدم احلضاري

ية ىي مهد طفولتها ادلعريفية اإلنسان وظلت ،ىأخر  إذلالفكر ادلًتاكمة من أمة 
 والعلمية.

أن الكتابة ىي رسم رموز اخلطوط البيانية الذى حيمل  (Tarigan)عرف تاريغان 
 أووىذا التعريف يفرق بُت الكتابة والرسم: الصورة  ،معناه ورسم الواحدة اللغوية

                                                           
 4٨٧م(. 4٩٨٩)مصر: مشورات ادلنظمة اإلسالمية للًتبية والعلوم والثقافة,  العربية لغَت الناطقُت هبا مناىبة وأساليبةتعليم رشدى أمحد طعيمة.  12
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الكتابة ىي رسم احلروف  أماو  ،احلروف اليعٌت بالكتابة ألنو الينوب الفكرة اللغوية
 11الذي حيمل ادلعٌت فيها.

روف ال ىي تسجيل احلأو ويتوفق تعريف الكتابة على إدراك الفرق بُت ادلعنيُت. 
راق وأللواح وغَتىا. ثانيا ىي ُتويل للفونيمات الصوتية و والكلمات واجلمل على األ

بأن  يوناللغو  اعليه تصطلحإل مكتوبة بطريقة ما اوخطوط وأشك رموز إذلادلسموعة 
 التعبَت التحريرى. أوالكتابة مرادف لإلنشاء 

باستعمال رموز اللغة الكتابة يعٌت  فكارومهارة الكتابة ىي قدرة على تنظيم األ
طريقة خاصة يف اعتبار الرأي مرتبا الكتابة عند األدباء صناعة الرسائل إذن كانت 

 .الكتابة هبذا ادلعٌت تؤدي بالنقوس ادلسماة باخلط

 
 أهداف مهارة الكتابة -ب 

 :أمههامن  ،دف تعليم الطالب الكتابة يف هّاية ادلرحلة الصوتية عدة أمورهيست

رحلة الصـوتية وعـدم تشـتيت طالت ادل تهبا الدرس كلما الة حالة التوتر الىت يشعرز إ -4
 إنتباىو بُت مهاراهتا.

من شـأنو زيـادة ثقتـو  فلذلك اللغوية. إشباع رغبتو يف تعريف الشكل ادلكتوب للرموز -2
 .سلتلف أشكاذلا يفبالربنامج وإحساسو بأنو ديارس اللغة 

                                                           
  1 ,(Jakarta: Alpha, 4٩٩٧) ,Hakam Chozin Fajrul, Cara Mudah Menulis Karya Ilmiahترجم من:  11
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تدعيم طريقة نطق احلـروف والكلمـات واجلمـل. وذلـك بتمكـُت الطالـب مـن شلارسـة  -1
البيت. والشك أن التبكَت يف ىذا سوف حيمي الطالب من النطـق  يفنطقها منفردا 

 عندما يسجلها بكتابة صوتية خاطئة. أوادلشوه للغة عند ما ال يسجلها يف حينها 

صـة. فيشـعر احلى قـد التـرد يف أخـر ف طريقـة نطـق كلمـات تدريب الطالب على تعـرّ  -1
 نطق الكلمات وعدم التقيد مبا يعرض عليو. يفبشيئ من اإلستقالل 

 من حفظ ادلادة اللغوية الىت تعلمها يف الفصل واسًتجاعها عند احلاجة إليها.  ومتكين -1

ى، إن الكتابــة نشــاط لغــوي مركــب إذا خــر لتعلــيم ادلهــارات اللغويــة األ هتيئــة الطالــب -٦
قها وقراء هتا. وذلك قبل الشروع طيستليم القدرة على متييي األصوات عند مساعها ون

 ى.خر كتاهبا. والشك أن التدريب على الكتابة من شأنو تدعيم ادلهارات األ  يف

ـــو  -٧ علـــى مـــدى تقـــدم  فالوقـــو إن الكتابـــة نشـــاط لغـــوي متكامـــل نســـتطيع مـــن خالل
 ى. فمن خالذلا ديكن قياس ىذه ادلهارات.خر الطالب يف تعلم ادلهارات األ

وأخَتا فإن التدريب على الكتابة من شأنو أن ييود الطالب مبهارات وظيفية حيتاجها  -٨
  11بعد ذلك يف حياتو.

 
 نواع الكتابة أ -ج 

العلماء يف تقسيم الكتابة. و ذلك االختالف باختالف نظرىم  اختلفقد 
نقل  أوفيها. و رأى كمال ابراىيم بدري بان الكتابة اشكال سلتلفة. ومنها ىو نسخ 

                                                           
 4٨٧-4٨٨نفس ادلراجع السابقة رشدى أمحد طعيمة, ص.  11
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الوجو يف تعليم اللغة  ،زمنها ما ابداعى. ومنها ما ىو ُتويلي )كمال ابراىيم بدري
 العربية لغَت الناطقُت هبا(.

 النسخية الكتابة -أ 

نسخ احلروف اذلجائية  أمههاالنوع من الكتابة عدة اشكاذلا  تنخذ ىذا  
 والكلمات واجلمل والنصوص ادلختلفة االحجام وىي عملية زلاكاة للرمي الكتابية 

ما تتطلب مهارة حركية  واعادة تصويرىا. فهي ال تتطلب تفكَتا ذىنيا عميقا بقدر
 وقوة مالحظة وقدرة على التقليد.

 االبداعيةالكتابة  -ب 

بصغة عامة حيث يقوم الكاتب ببناء لغوي يعرب فيو عن  اإلنشاءوتشتمل على   
 أيضا قصيدة..اخل. وقد يقوم  أومقالة  أوغَته يف صورة رسالة  أفكار أوه أفكار 

 سلوبو اخلاص ادلتميي.أباستخدام  أخربتلخيص كتاب لكاتب 

 الكتابة التحويلية  -ج 

لغة  إذلين من لغة خر األ أفكارعلى ُتويل وىي صياغة لغوية جديدة تعتمد   
النوع وان   ى. و تتمثل يف ترمجة ادلقاالت والكتب والبحوث. والكاتب يف ىذاأخر 

ساليب ألسب وااآلننو ما زال حرا يف اختيار ادلفردات إين فخر األ أفكاركان مقيدا ب
التحويلية مينا. ويندرج ُتت الكتابة ااالصلح اليت تساعده على نقل ادلعاين معنا 

مالء وتدوين احملاضرات وتسجيل ادلالحظات حيث يقوم الكاتب بتحويل الصوت إلا
تذكر صورة الكلمات وقفا  أمههاعمليات ذىنية  إذلمكتوبة و ىذا حيتاج  إذلادلسموع 

 لقواعد كتابتها. ذلذا يعد مرحلة اعلى من رلرد النسخ.
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 فن تعليم الكتابة -د 
أن تعٌت  أماوأسلوبا و  افكر الطالب لفظاللكتايب يف أن تعٌت التعبَت ا أماوالكتابة 

أن تعٌت األداة الرميية للتعبَت عن  أماو  ،األداة الرميية للتعبَت عن الفكرة رمسا إمالئيا
أن جتويد ىذه األداة جتويدا خطيا. وعرض ىذه الفنون  أماو  ،الفكرة رمسا إمالئيا

 فيما يلى: 11الثالثة.

 الرسم اإلمالئي -1

باإلمالء رسم الكلمات واحلروف رمسا صحيحا على حسب األصـول يقصد 
ىــي األداة الرمييــة للتعبــَت عــن الفكــرة رمســا إمالئيــا يضــمن ســالمة  أو ،ادلتفــق عليهــا

م وإعانة القارئ علـى وصون القلم من اخلطأ يف الرس ،ووضوحها ،وصحتها ،الكتابة
 1٦.فهم ادلكتوب

فالشــخص غَتالقــادر علــى  ،واحــدةالرســم اإلمالئــي والقــراءة وجهــات لعملــة 
غـَت قـادر علـى القـراءة الصـحيحة  ،اخلاليـة مـن األخطـأ يف رمسهـا ،الكتابة الصـحيحة

اإلمـالء نظـام لغـوي معـُت، موضـوعة الكلمـات  قراءتـو و يفعلى األقل دون تعثر  أو
والــىت جيــب وصــلها، واحلــروف الــىت تــياد، واحلــروف الــىت ُتــذف،  ،الــىت جيــب فصــلها

علـى أحـد حـروف اللـُت الثالثـة،  أونواعها ادلختلفة، سـواء أكانـت مفـردة، واذلمية بأ
ت الًتقــــيم، والتنــــوين بأنواعــــو، وادلــــد مــــاواأللــــف اللينــــة، وىــــاء التأنيــــث وتــــاؤه، وعأل

بأنواعـو، والكلمــات النوعيـة الــواردة بــادلواد الدراسـية، والــالم الشمسـية والتمييــة: وفيــو 
تــدرب للتلميــذ علــى كتابــة الكلمــات بالطريقــة الــىت إتفــق عليهــا أىــل اللغــة حــىت ال 

                                                           
 24٨م, ص. 2441, القاىرة: مركي الكتاب للنشرة, ىف تدريس اللغة العربيةإبراىيم زلمد عطاء,  11
 214نفس ادلراجع, ص.  1٦
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 إذلإلصـــغاء ا يفمعانيهـــا، واإلمـــالء هبـــذا اإلعتبـــار يتطلـــب مهـــارة  إذلتتعـــذر ترمجتهـــا 
و  واإلمالء يعد فهمو وإتقانو وسيلة جيدة لسالمة التعبَت ،ادلضمون وسلارج احلروف

 1٧.أمافهمو ت إذلاإلفهام، ألن اإلمالء الصحيح ألي نص يؤدي 

  الخط -2

اخلط فن من الفنون اجلميلة، كالرسم، واليخرفة، والنحت، ويقوم على قواعد 
أســية وعمــل دوائــر ومنحنيــات شلــا ديكــن فنيــة تراعــي الدقــة يف رســم خطــوط أفقيــة ور 

 1٨.إتقانو بالتدريب

ىو رسوم وأشـكال حرفيـو تـدل علـى الكلمـات ادلسـموعة، الدالـة علـى مـا يف 
ىو معرفة تصوير اللفط حبروف ىجائية وىو لسـان اليـد وهبجـة الضـمَت،  أوالنفس، 

وأنـس اإلخـوان عنـد الفرقـة، وزلـادثهم  ،وسَت العقـول، ووص الفكـر، وسـالح ادلعرفـة
علـى بعـد ادلســافة، ومسـتودع السـَت، وديــوان األمـور، وىـو بيــان عـن القـول والكــالم،  

 1٩كما أن القول والكالم بيان عما يف النفس الضمَت من ادلعان.

 التعبير التحريري -3

ـــنفس مـــن خـــواطر و  وتطبيـــق دلفـــاىيم  ،أفكـــارإبانـــة وإفصـــاح عمـــا جيـــول يف ال
اللغــة  يف، فهــو احملصــلة النهائيــة دلــا تعلمــو ادلــتعلم اإلنســانقواعــد قــدخربىا وحقــائق و 

من معارف الىت تعترب مجيعها يف خدمة التعبَت، وىو عنصـر مـن عناصـر النجـاج الـىت 

                                                           
 424, الياض:مكتبة التوبة, ص. طرئق التعليم اللغة العربيةزلمد إبراىيم اخلطيب,  1٧
 421نفس ادلراجع, ص.  1٨
 214 , ص.ىف تدريس اللغة العربيةإبراىيم زلمد عطاء,  1٩
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والتعبـــَت الكتـــاىب حيقـــق  14.يف أي طـــور مـــن أطـــوار حياتـــو اإلنســـانال يســـتغٍت عنهـــا 
ينبغـي أن يتجـو  أيضـا ومـن ىنـا  ،وظيفتُت من وظائف اللغـة مهـا: االيصـال والتفكـَت

اإلجتـاه  ،اآلن، وىـو مـا يطلـق عليـو اإلتصـالتعلم التعبَت الكتايب إلجتاىُت مها: إجتاه 
 الوظيفي، إجتاه تسهيل عمليو التفكَت والتعبَت عنو. 

حُت مهـــارة الكتابـــة يف اللغـــة العربيـــة كتـــب زينـــودين راضـــيت، كانـــت اصـــطال
قســــمان ىــــو إنشــــاء  اإلنشــــاءالتعبــــَت التحريــــرى و  ،اإلنشــــاءيعــــٌت التعبــــَت التحريــــرى و 

 ادلوجهة وإنشاء احلرية.

باللســان  أمـاحيـول يف الـنفس يكـون  ىـو تعبـَت الصـحيح بـاللفط عمـا اإلنشـاء  
 قسمان: اإلنشاءأن  ،بالقلم. وهبذ التعريف ظهر لنا أماو 

 إنشاء الشفوى -أ 

 إنشاء التحريرى -ب 

بالكتابـة والتعبـَت  أيضـا التحريـرى يسـمى  اإلنشـاءواصطلح اللغويون على أن 
نــا أفكار ل مايتبــادر يف أو دونســيُت فــإن اآلنالتعبــَت الكتــايب وىــذا خيالفنــا  أوالتحريــرى 

الشـــفوى فيـــأتى  اإلنشـــاء أمـــا" ىـــو التعبـــَت التحريـــرى. و اإلنشـــاء" إذلعنـــدما نســـتمع 
 14بصورة درس اخلطابة جبانب احملادثة.

( لفظــا ىــو اإلنشــاءكتــاب خصــائص العربيــة: التعبــَت )  يفقــال زلمــود معــروف   
 ،ومشـــاعر وأحاســـيس أفكـــارمـــن  اإلنســـانجيـــول يف خـــاطر  اإلبانـــة واإلفصـــاح عمـــا

 أي أعرب وبُت الكالم. ،ون. ويقال عرب عما يف نفسوخر وحيث يفهمو األ
                                                           

 414, ص. التعليم اللغة العربيةزلمدإبراىيم اخلطيب, طرائق  14
 4ص.  2441جامعة سونن امبيل, العربية ادلنهجية, سورابايا:  14
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اصــــطالحا ىــــو العمــــل ادلدرســــى ادلنهجــــي الــــذى يســــَت وفــــق خطــــو  التعبــــَت  
ه ومشاعره وأحاسيسـو أفكار مستوى ديكنو من ترمجة  إذلبالوصول بالطالب  ،مكامل

وفــق نســق فكــري معــُت.  ،ومشــاىداتذ وخرباتــو احلياتيــة شــفاىا و كتابتــا بلغــة ســليمة
 أوادلطلوبـة مـنهم  وكان ادلعلم يوقف التالميذ عن الكتابة ليخربىم عن عدد الفقرات

 12.كلمات ادلساعدة  أو فكارم بعض األليعطيه

( ىــو النافــدة الــىت نتصــل بواســطتها هبــذ العــادل عــن اإلنشــاءالتعبــَت التحريــرى )  
 ( التحريرى قسمان:اإلنشاءطريق القلم. التعبَت )

 إنشاء ادلوجهة -4

يبدأ تعليمها من تركيب احلرف وادلفـردات  ،السفلى اإلنشاءإنشاء الوجهة ىي 
 ى.خر والكلمات والكلمات واألجناس األ

 إنشاء احلرية -2

حيــــرون يف عمليــــو الكتابــــة.   ،العليــــا، ألنــــو ارتبــــاط بعلــــم القواعــــد اإلنشــــاءىــــي 
 كمالعادة كاتبو ماىر ومسلط يف علم القواعد.
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