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  الثاني الباب

  الدراسة النظرية

" جورنال التعليم " طريقة : الفصل االول   

   "جورنال التعليم "  طريقة تعريف  . أ

 املدرس ا يستعني اليت الشاملة اخلطة هي العربية اللغة تدريس طريقة

 املدرس يتبعه ما الطريقة وتتضمن. اللغة تعلم من املطلوبة األهداف لتحقيق

. معينة ووسائل تعليمية مادة من يستخدمه وما وإجراءات، ليب،أسا من

م اليت الطرائق من كثري وهناك     14.العربية اللغة ومنها األجنبية اللغات ا تعّل

 مهارات تدريس:  العربية اللغة فيها مبا اللغات، تدريس بطريقة يقصد 

 واحلديث، املسموع، فهم:  هي مهارات، أربع يف تصنف ما غالبا اليت اللغة،

 الكفاية حتقيق إىل يؤدي املهارات هذه من التمكن ألن والكتابة، والقراءة،

 15.اللغة تعلم من سالرئي اهلدف هو الذي اللغوية،

                                                             
 123. ص,)2011, احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة:ماالنق(, الكفء العربية اللغة مدرس إعداد حنو التدريس مهارات ,الدين حبر أوريل 14
 17. ص) 2002, اإلسالمية سعود بن حممد اإلمام جامعة(, أخرى بلغات للناطقني العربية اللغة تدريس طرائق, العصيلي إبراهيم بن العزيز عبد 15
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 وفهم خاصة بعناية الطريقة هذه دراسة على حيرص أن املعلم على إن  

 وهذه ختصصه، مدة سبح تدريس طرائق مقرر دراسة إىل ينتقل عندما عميق

ا من العميقة الدراسة  جيدا، موقفا التدريس من الوقوف على تساعده أن شأ

  .بنجاح دوره يؤدي معلما باعتباره له حيسب

 من جمموعة من تتابع إال هي ما الفعلي، بواقعها التدريس وعملية  

 املوقف هذا أن التعليمي، املوقف أغراض حتقق اليت املتنوعة، التدريس طرائق

 تلك لتحقيق املناسبة الطرائق تنوع من البد كان لذا أهدافه، تتنوع ما عادة

  16.األهداف

هي إحدى من طرائق التدريس العامة املفيدة "  جورنال التعليم"  طريقة 

يف تعليم اللغة العربية، خاصة ما يتعلق منها باملهارات الكتابة يف درس 

 حول اجلورنال يف قدموت صلحت اليت الطالب تدريب و أنشطةوهي . اإلنشاء

 على الطريقة هذه وتساعد. العربية اللغة تعليم يف معني وقت و موضوع

 اإلنشاء كراسات وتقارن الطالب تعليم يف اإلنشاء كراسات تقومي يف املدرس

  . بسيط رسوما تكون أن السابقة

                                                             
   140 ص)  2011,احلكومية اإلسالمية إبراهيم ملك موالنا جامعة: ماالنق(, العاملي الطراز من اإلسالمية للمدارس العربية اللغة منهاج, محيدة ديوي 16
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ا يف املوضوعات بكتابة الطالب يقوم   جورنال" عملية وألجل. صور

. حدوده حسب الطالب و املدرس يشارك الذي معني وقت هناك" التعليم

 أن والبد. لوبواألس الفكرة ناحية من منهم كل كتب الطالب على وينبغي

 يكون أن بد وال شامال تصحيحا الطلبة لكتابات املدرس تصحيح يكون

     17.اجلورنال يف املدرس توقيع

   "جورنال التعليم "  طريقة أهداف. ب

ا التدريس طريقة رّفتع النظرة هذه ضوء ويف     األنشطة من جمموعة"  بأ

 الذي التعلم نتاج على آثارها تظهر واليت املعلم، ا يقوم اليت واإلجراءات

 الطالب ا سيقوم اليت واخلربات األنشطة تتضمن كما, املتعلمون حيققه

 التدريس إجراءات من جمموعة"  هي حتديدا أكثر عبارة ويف. التعلم إلحداث

, التدريس تنفيذ عند الستخدامها خيطط واليت, املعلم قبل من سلفا رةاملختا

  ". املرجوة التدريسية األهداف حيقق مبا

                                                             
  : مرتجم 17

Agus Suprijono, Cooperative Learning, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012) hal.124 
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ذا        ال لتنظيم وسيلة التدريس طريقة أهداف املعىن و  الذي اخلارجى ا

 الواسع مبعناه السلوك فهمنا إذا سلوكه من ويغري ينشط كي, باملتعلم حييط

   18.العلمى واألداء والوجدان عرفةامل يشمل الذي

    19:  يلي ما حتقيق إىل"  التعليم جورنال"  طريقة يهدف  

 اللغوية واالعتبارات واجلمل األلفاظ استعمال الطالب تعويد .1

  .صحيحا استعماال

 على وتدريبهم املالحظة وتقوية املنظم التفكري الطالب تعويد .2

 .واالستنباط املوازنة

 واملعارف والتصورات احلقائق على احلصول على الطالب تدريب .3

ا من عنها كتبواي أن يريدون اليت واملعلومات , الصحيحة مظا

 .ا املوثوقة املعتمدة ومصادرها

 مواجهة وكيفية, والتعبري التفكري يف السرعة على الطالب تعويد .4

 .الطارئة الكتابية املواقف

 حبيث, وتسلسلها وترابطها أفكارهم ترتيب على الطالب مساعدة .5

 إىل وعاملوض يقسم أن على, أعوجاج ال موصول سياق يف تسري
                                                             

 17 .ص) 2004, مكتبة الرشد, الرياض( , فصول يف تدريس اللغة العربية ,حسن جعفر اخلليفة 18
 57. ص) 1991,والتوزيع للنشر األمل دار:  إربد( , العربية اللغة تدريس أساليب, السعدي توفيق عماد 19
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 مراعاة مع, تليها اليت ومتهد, سابقتها على الفكرة فيه تنىب, فقرات

 .الرتقيم عالمات واستخدام, ووضوحها احلروف رسم

 من له يعرض ما توظيف عند املالحظة دقة على الطالب تدريب .6

 .خربات

 أسباب معرفة يف اإلنشاء كراسات وإشراك األخطاء من تصحيح .7

 .تصحيحها يف ادور  وإعطائه األخطاء

 .اإلنشاء كراسات تقومي يف املدرس على الطريقة هذه تساعد .8

 خيلط ما كثريا إذ, احلديث ولغة الكتابة لغة بني التمييز معرفة .9

(  الكتابة ولغة)  العامية اللهجة(  العادي الكالم لغة بني الطالب

ز أن البد كان هنا من, ) الفصحى ّ  منوذجني بني بدء ذي بادئ ميي

 .شائعني لغويني

  " التعليم جورنال"  طريقة استخدام خطوات. ج

 يف املدرس يستخدمه الذي األسلوب:  هي, التعليمية بالطريقة ويقصد 

 سبيل بأيسر الطالب إىل املعلومات وصول لتحقيق التعليمي النشاط معاجلة

ا, العربية اللغة تعليم وأن. ممكن وقت وأقل ا بفنو  بصفة – املختلفة ومهارا
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 وأن 20,الغاية تلك حتقيق إىل يؤد مل – خاصة بصفة – التعبري وتعليم – عامة

 رمذكو  عند وهي"  التعليم جورنال"  بالطريقة تتم عموما التعبري تدريس

  : التالية اخلطوات خالل من جترى اليت الطريقة

  .الفصل يف سيعلموها اليت اخلاصة العربية اللغة مادة عن املدرس عني .1

 اهداف لتحقيق معني ووقت املوضوع حول والطالب املدرس شارك .2

  .الطريقة

 على واألسلوب الفكرة ناحية من بكتبوا أن الطالب من املدرس يطلب   .3

  .دورهم يف شاءاإلن كراسات

 كانت اذا ليصححها الطالب من اإلنشاء الكراسات املدرس جيمع   .4

  .فرديا األخطاء

 اخلطأ سبب توضيح إىل يضطر ورمبا اخلطأ فوق الصواب ويسجل .5

  .املستقبل يف يتفاداها أن يستطيع حىت وهكذا بقلمه بسيطة بإشارات

 يكون أن عليه بد فال اإلنشاء كراسات على يقدم الطالب من كل.6    

  21.التعليم جورنال يف توقيع

                                                             
 94. ص) 2010, جامعة موالنا ملك إبراهيم اإلسالمية احلكومية: ماالنق( ,تطوير منهج تعليم اللغة العربية, أوريل حبر الدين 20
  : مرتجم 21
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  " التعليم جورنال"  الطريقة ونقصان مزايا. د

 املدرس وعلى. ومآخذ مزايا األجنبية اللغات تعليم طرائق من طريقة لكل  

 الذي التعليمي املوقف يناسب ما واختيار فيها الطرائق تلك راسةبد يقوم أن

  : منها كثرية وبفوائد مبزايا  تتمتع الطريقة وهذه. فيه نفسه جيد

  .الكتابة يف والسرعة الدقة الطالب لدى تنمي. 1  

  .الكتابة أثناء وتسلسلها األفكار تنظيم إىل تؤدي. 2  

  .بداعيواإل الوظيفي بنوعيه ايبالكت التعبري ملمارسة الطالب تعويد. 3  

  .وحتليلها الطالب لدى الكتابية األخطاء اكتشاف تنمي. 4  

  :  يلي ما العيوب هذه ومن. أيضا عيوب من الختلو الطريقة هذه ولكن   

 يف واالستماع التعبري مهارات على ضعفا الطريقة هذه توجد قد .1

ا, العربية اللغة تعليم  . مهارتني إىل بالطال انتباه تلفت ال أل

 األفكار تلخيص على يتوعد ال حىت إمهاال التعبري حصة وصارت .2

  . التحدث يف األساسية

  .التدريس لعملية طويل وقت الطريقة هذه واحتاجت .3

                                                                                                                                                                       
Mell Silberman, Active Learning, (Yogyakarta : Pustaka Insan Madani, 2007) hal.124193 
 



21 
 

  الكتابة مهارة:   الثاني الفصل

      الكتابة مهارة مفهوم. أ  

شيء وفيه وبه مهرا ومهورا ومهارا مهارة ال -ميهر -املهارة مصدر من مهر

غلبه يف : ه - و. أي كان حاذقا عاملا به" مهر يف العلم " يقال , حذق: 

إن الكتابة إحدى املهارات األساسية يف تعليم اللغة األوىل و اللغة  22. املهارة

وسنعرض يف هذا الفصل املراحل املختلفة لتعليم  .األجنبية على حد سواء

   23.هذه املهارة

وتعترب الكتابة وسيلة من وسائل االتصال اليت بواسطتها ميكن لإلنسان   

ديه من وميكنه أن يربز ما ل, أن يعرب عن أفكاره وأن يقف على أفكار غريه

وال شك أن هناك ارتباطا وثيقا بني الكتابة السليمة والفكرة . معان ومفاهيم

وأى قبح يف , فأى خطأ يف رسم الكلمات أو يف التعبري عن املعاىن, السليمة

كل ذلك ينقص من قيمة أى عمل كتاىب بل ويقلل من , الكتابة عند التعبري

 ميكن بواسطتها اليت االتصال وسائل من وسيلة الكتابة تعد  24.قيمة كاتبه

 من لديه ما يربز وأن, غريه أفكار على يقف وأن, أفكاره عن يعرب أن للتلميذ
                                                             

 56.،ص)1978دار املشرق،: بريوت (, إندونيسي  -قاموس املنور عريب أمحد ورسون منوير، 22
 129.ص) 1986: الرياض ( أساليب تدريس اللغة العربية ,حممد علي اخلويل 23
 177. ص) 2000, دارالفكر العرىب: فاكس (, ريس اللغة العربية يف املرحلة الثانوييةتد ,حممد صالح الدين على جماور 24
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 عرض يف أو, ءاإلمال يف الكتايب اخلطأ مايكون كثريا. ومشاعر مفهومات

 الكتابة تعد مث ومن. الفكرة وضوح وعدم, املعىن قلب يف سببا الفكرة

ا اعتبار على التعليم يف مهمة عملية الصحيحة  عناصر من أساسى عنصر أ

 أفكار على والوقوف, عنها والتعبري األفكار لنقل اجتماعية وضرورة, الثقافة

   25.ا واإلملام الغري

 الكتابة مهارة تدريس أهداف  . ب

غة مدرس إليها يصبو اّليت األهداف أهم من الكتابة  مهارة أثناء الّل

 التعليميستهدف . إىل إتقان مهارة الكتابة بالدرس يصل أن هو )التعبريالكتايب(

 كما"  واإلمالء الكتابة) يف الشامل( موسوعة"  كتاب يف عند الكتابة املهارة

  :يلي

 الشكل حيث من صحيحة بصورة احلروف رسم على الطالب تدريب.1

  .الواحدة الكلمة يف البعض بعضها مع احلروف وتناسق

 اللفظ عند واحلروف احلركة بني التمييز على الطالب لدى القدرة تنمية.2

  .والكتابة  

                                                             
 291. ص) 2004, مكتبة الرشد, الرياض( , ول يف تدريس اللغة العربيةفص ,حسن جعفر اخلليفة 25
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 احلياتية وقضاياه  وأحاسيسه أفكاره ترمجة على لبالطا القدرة تنمية.3

  .سليمة بصورة كتابيا تعبريا عنها والتعبري

 ميكن اليت واألوضاع األحوال تناسب بسرعة الكتابة من الطالب متكني.4

  26.العملية حياته يف هلا يتعرض أن

اما أهداف تعليم مهارة الكتابة عند يف كتاب حممود كامل الناقة يف  

  :فكما يلي " األسس العامة ملناهج تعليم اللغة العربية " كتاب 

تكوين القدرة على تصور األفكار املناسبة حول موضوع معني  .1

  .دف الكتابة فيه

 للموضوع الطالب هوضع الذي باملخطط وربطها األفكار وتنظيم .2

  .بعض مع بعضها ينسجم فقرات شكل يف وكتابتها يكتبه الذي

 أولية مصادر من معلومات ومجع تصور على القدرة تكوين .3

  .وثانوية

  27.وتراكيب مفردات, الكتابة أساليب تنويع على القدرة تكوين .4

                                                             
 19-21. ص)2002, دار اسامة: عمان (,الكتابة واإلمالء)الشامل يف(موسوعة , موسى حسن هديب 26

 68. ص) 2004, دار الفكر العرىب:  قاهرة(,األسس العامة ملناهج تعليم اللغة العربية, رشدى امحد طعيمة 27 
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 األغراض من قبله وما الفسيولوجية األغراض من السابق اهلدف وإذا     

 تعويد: مثل, والذوقية اخللقية بالنواحى تتصل, أخرى أغراض فهناك, التعليمية

ذا, الكتابة يف اجلمال مظاهر توفري على واحلرص النظام الطالب  فيه ننمى و

 املفردات من بثروة الطالب إمداد اللغوية األهداف نوم. الفىن الذوق

  28.كتابة أو حديثا, التعبري يف تفيده اليت, والعبارات

 

 

  

  الكتابة مهارة تدريس أهمية  . ج

 فيما أمهيتها ومتكن اللغوية املهارات أهم من الكتابة أن شك من ليس          

  : يلي

 فكر خبالصة حتتفظ حيث, والشعوب األفراد ذاكرة هي الكتابة .1

ا وتراثها األمة   .الضياع من وتصو

 القرآن أكد وقد, احلقوق حفظ وسائل من وسيلة الكتابة .2

   .واملواثيق املعامالت يف أمهيتها الكرمي

                                                             
 9.ص)دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع: قاهرة (, االمالء والرتقيم يف الكتابة العربية, عبد العليم إبراهيم 28
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 عصرنا يف خصوصا والدعوة االعالم أدوات من أدة بةالكتا .3

االت انتشرت حيث احلاضر   .والكتب واجلرائد ا

 ودوليا حمليا الدولة شؤون تنظم اليت املعامالت قوام الكتابة .4

   29.فيها

  :وقد بني عليان كما نقله اوريل حبر الدين عن أمهية الكتابة              

 .وشرط ضروري لـمحو أمية املواطن, جزء أساسي للمواطنة .1

واألخذ عن اآلخرين فكرهم , أداة رئيسة للتعلم جبميع أنواعه ومراحله .2

 .وخواطرهم

 30.وسيلة اتصال بني أفراد البشر باملؤلفات واخلطابات وغريمها .3

  الكتابة مهارة تدريس في مشكالت. د

 كثرية مشكالت العربية الكتابة لنظام أن العربية للغة الدارسني بعض يرى 

 تبسيطها إىل والداعية, تعلمها تعيق اليت الصعوبات بني إليها النظرة تتفاوت

  . يدعون كما التعلم ممكنة لتصبح

                                                             
 207. ص) 1995, دار األندلس للنشر والتوزيع: فاكس ( ,املهارات اللغوية ,حممد صاحل الشنطي 29
 66. ص) 2010, جامعة موالنا ملك إبراهيم اإلسالمية احلكومية: ماالنق( ,تطوير منهج تعليم اللغة العربية ,وريل حبر الدينأ 30
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ا على إليها ينظر اليت املشاكل ومن    الصحيح اإلمالء طريق يف عائق أ

 ممارسة على القدرة من املقبولة الدرجة إىل الوصول من متنعها السليمة والكتابة

ا الكتابة   :يلي مبا هذه إمجال وميكن, السليمة بصور

  احلروف على حركات وضع هو الشكل نظام .1

   والرسم اللفظ بني االختالف .2

  النحو قواعد على اإلمالء قواعد اعتماد .3

  31املواقع بتغّري  احلركات تغّري  .4

  .واللغوية والفكرية وبيةاألسل بالنواحي تتعلق اليت املشكالت وهذه  

 يف كله ذلك مظاهر وتتجلى, والفكري الثقايف والفقر الضحالة:  أوهلا

  .كثريا تردد اليت املألوفة الصياغات على التعويل

  .أخرى موضوعات إىل واالستطراد املوضوع دائرة عن اخلروج:  ثانيها

 32.الكلمات اختيار يف الدقة إىل االفتقار:  ثالثها

                                                             
 24.ص................الكتابة واإلمالء)الشامل يف(موسوعة , موسى حسن هديب 31
 212. ص...................,املهارات اللغوية ,الشنطي حممد صاحل 32
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 املشكالت مجيع جبانبها تتضاءل اليت العصية املشكالت من مشكالت 

 كل نفس يف إن قلنا إذا احلقيقة والنعدو, العربية اللغة تدريس يف تصادفنا اليت

  .اإلنشاء يف خصوصا الكتابة تدريس من أشياء أو شيئا منا

, اإلنشاء تدريس مشكالت وهي, اآلن بصددها حنن اليت واملشكالت  

 عملية تكفلنا ولن, عسرا أمرنا من ترهقنا فلن, مستحيال أمرا  حلها ليس

 اإلنشاء مشكلة تبدو. اخلرباء األجانب باستقدام أمرها يف نستعني ولن, صعبة

, اإلنشاء عن الطالب انصراف األول: هي جوانب ثالثة يف جلية واضحة

 معظم إنشاء يف الشديد والقصور, الشائن الضعف والثاين. منه ونفورهم

 ألوان من اإلنشاء تدريس يف يلقون ما وكثرة, املدرسني إرهاق والثالث. الطالب

  33.العناء

  الكتابة مهارة تدريس طرائق. ه

 جناح ألن وذلك, الدراسية املواد من مادة تدريس يف مهم دور التعليمية للطريقة  

 الطريقة صالحية يف تتوقف املنشودة األهداف إىل الوصول حيث من التدريس

 وكثرة املادة جودة ومهما, واملدرس املادة من أهم الطريقة تكون قد, بل. له املستخدمة

  .األهداف بلوغ إىل يؤدي ال قد بةاملناس الطريقة تصاحبها مل إذا املدرس علوم
                                                             

ة اللغة ملدرسى الفىن املوّجه, إبراهيم العليم عبد 33 ّ  171. ص)املعارف دار(, العربي
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  :منها, الكتابة مهارة ناحية من املناسبة طرائق اشتهرت وقد

  التعليمية الطريقة. 1

 النشاط معاجلة يف املدرس يستخدمه الذي األسلوب

 وأقل سبيل بأيسر الطالب إىل املعلومات وصول لتحقيق التعليمي

 والرتبويون اللغويون يتفق أن كاد آخر جانب ويف. ممكن وقت

 احلصيلة هو اجلميل الواضح التعبري على القدرة اكتساب على عموما

 لتعليم الشامل النهائي اهلجف أنه أي. العربية اللغة لتعليم النهائية

  34. اللغة

ا اللغة فنون فكل  عندما فنحن, التعبري يف تصب ومهارا

 قدرته تقوية بذلك نقصد فإننا, اجليد اإلستماع مهارة الطالب نعلم

 فإننا, القراءة الطالب نعلم وعندما. واالتصال والتعبري التفكري على

 تفكريه يف تعينه اليت اللفظية والثروة باألفكار أمداده بذلك نقصد

 اجلميلة باألفكار منده فإننا, األدب له ندرس وعندما, وتعبريه

 وعندما. وموجيا وجذابا مثريا تعبريه جتعل اليت اخلالبة واألساليب

                                                             
 95.ص) 2010, جامعة موالنا ملك إبراهيم اإلسالمية احلكومية: ماالنق( ,تطوير منهج تعليم اللغة العربية, أوريل حبر الدين  34
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, سليمة كتابته تكون أن على نعينه فإننا, واخلط اإلمالء نعلمه

    35.ومجيلة, واضحة

   التقليدية الطريقة. 2    

  : التالية اخلطوات خالل من جتري اليت الطريقة هي               

 يف مسبقا ويعدمها, للتعبري موضوعني أو موضوعا املدرس خيتار) أ(

  .التحضري كراسة

, السبورة على املوضوعني ويكتب الفصل إىل املدرس يدخل) ب(  

  .العناصر من موعةجم منها لكل ويضع

 أو, عناصره جبميع اإلملام حماوال املوضوع يف املدرس يتكلم) ج(  

   .زمالئهم أمام بذلك القيام الطالب بعض من يطلب

  الذات حتقيق طريقة.3     

  :  التالية باألمور ويتم, التمهيد  .أ 

  .إليه والتشويق املوضوع عن بالتحدث الطالب نشاط إثارة  . أ

                                                             
 96.ص.................,تطوير منهج تعليم اللغة العربية ,أوريل حبر الدين  35
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, قراءته الطالب وتكليف, السبورة عاى وضوعامل كتابة  . ب

  .تراكيب أو غامضة مفردات من فيه ما وشرح

  .املوضوع يف ليفكروا للطالب فرصة ترك  . ت

  : التالية اخلطوات على وذلك, العرض .ب 

  .األساسية نقاطه إىل املعطي املوضوع قسيم  . أ

  الطالب على األسئلة إلقاء  . ب

36.ناصرالع وتنسيق األفكار مجع  . ت
 

 

  

  الكتابة مهارة لتدريس التعليمية الوسائل. و

 الوسيلة أن الدين حبر اوريل نقله كما محدان زياد حممد عرفها وقد      

 نايف وأما. التعليم علمية إلحداث ا يستعان تربوية وسائط هي التعليمية

ا التعليمية الوسائل عرف فقد معروف  أدوات من املدرس إليه يلجأ ما أ

  37.وتعزيزها وحتسينها التعليم عملية لتسهيل ومواد وأجهزة

ا إذ التعليمية العملية يف اورئيس هاما عنصرا التعليمية الوسائل تعد  – تسهم إ

 حتقيقها املدرس يود اليت التعليمية األهداف حتقيق يف – مناسبة كانت إذا
                                                             

 97. ص.................,تطوير منهج تعليم اللغة العربية ,أوريل حبر الدين 36
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 املواد من جمموعة التعليمية فالوسائل. معينة تعليمية مادة طالبه تدريس بعد

 وتسهل الطالب سلوك تغيري يف ا االستعانة ليتم حسنا إعدادا معدة

ا عام بشكل التعليم يف التعليمية الوسائل أمهية تتمثل. تعلمهم  تساعد بأ

    38.الطرائق وأجنح بأيسر التعليمية األهداف حتقيق على

 الوسائل هناك أن نقله كما احلفيظ عبد فراج حممود الدكتور وعند

  : منها, الكتابة على دريبللت احلديثة

 يكتب مث الدارس إليها يستمع اليت املسجلة الصوتية الشرائط  . أ

 صوت من فاعلية أكثر املسجل والصوت. عليه متليه ما

  .املدرس

 باجلرائد التسلية أبواب يف ظهرت وقد, املتقاطعة الكلمات  . ب

الت   .التليفزيونية والربامج بكثرة وا

 تزويد على والتليفزيون اإلذاعة وبرامج لسينمائيةا األفالم تعمل   . ج

 موضوعات كتابة يف تلزمه اليت واملعلومات باألفكار الدارس

   39.اإلنشاء

  الكتابة مهارة تدريس تقويم. و
                                                             

 89.ص....................... ,أساليب تدريس اللغة العربية ,عماد توفيق السعدي 38
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 اليت الوسيلة فهو املنهج مكونات ومن, الرتبوية العمليات من جزء التقومي     

ا املراد األهداف حتقيق مدى يعرف أن املدرس يستطيع طريقها عن  إكسا

 عن ملستواه طالب كل ومعرفة التقدم إىل الطالب يدفع التقومي أن كما, للطالب

    40.إجنازه مت ما طريقة

, التعليمية العلمية عناصر من أساسيا عنصرا يعترب الرتبوي التقومي أن الشك   

 اليت الرتبوية األهداف حتقيق يف جناحنا مدى على ا حتكم اليت العملية فهو

ا األهداف هذه قيمة على ا حتكم اليت العملية أيضا وهو, تشدها  واختبار ذا

  . األهداف لتحقيق استخدمت اليت الوسائل كفاءة ىمد

, أساسيتني بوسيلتني عموما الرتبوية املؤسسة يف الطالب تقومي عملية تتم     

 مهارة تقومي وسائل عن احلديث صدد يف وألننا. والتحريرية الشفوية االختبارات مها

ا التحريرية االختبارات احلالة هذه يف بالذكر أخص فإين. الكتابة  مادة تناسب أل

  : منها أنواع عدة إىل التحريرية االختبارات تصنيف وميكن. الكتابة مهارة

 من فيه يطلب الذي التحريري االختبار وهو, املقال اختبارات .1

, حمدد زمن يف األسئلة من حمدود عدد على اإلجابة الطالب

 أسئلة سبعة إىل أسئلة ثالثة مابني األسئلة عدد يرتاوح وعادة

                                                             
 36. ص) 2000, دار الروضة: قاهرة ال(, مهارات اإلمالء يف القراءة والكتابة واإلنشاء ,زكريا القاضى 40
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 هنا أن إال ساعات ثالث إىل ساعة من االختبار زمن ويرتاوح

 كبريا تأثريا يتأثر حيث, االختبار من النوع هلذا تعرضت عيوب

  41.النتيجة وضع عند املدرس برأي

 إىل جنبا املوضوعية اتاالختبار  تستخدم, املوضوعية االختبارات .2

 املوضوعية االختبارات ظهرت وقد, املقال اختبارات جنب

 مسيت وقد, املقال اختبارات إىل وجهت اليت االنتقادات نتيجة

 عن إليها التواصل يتم اليت النتائج ملوضوعية نظرا موضوعية

  .طريقها

 يتم يتال النتائج التتأثر أن) 1( ب املوضوعية االختبارات تتميز ولذا   

 معظم أسئلتها تعطي) 2(, االختبارات من النوع هذا طريق عن إليها التوصل

 وميكن) 4(, بسرعة الدرجة تقدير يسهل) 3(, الدراسي املقرر جوانب

 قدرة قياس مثل, املعريف التحصيل قياس خبالف أخري أغراض يف استخدامها

  .الناقد التفكري على الطالب

 الصواب اختبار منها املوضوعية اراتاالختب من أنواع عدة هناك   

, الرتتيب إعادة واختبار, املزاوجة واختبار, متعدد من االختيار واختبار, واخلطأ

                                                             
 102.ص.................,تطوير منهج تعليم اللغة العربية, أوريل حبر الدين 41
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 واختبار, التحويل واختبار, الربط واختبار, واألشكال الرسوم واختبار

   42.التكملة

  

  

  الثالث الفصل

  الكتابة مهارة لترقية ) Learning Journals( "  التعليم جورنال"  طريقة فعالية

 تفصله ممن. وغريه الفرد بني االتصال وسائل من وسيلة تعترب الكتابة إنّ 

 الزمان توحيد إىل حيتاج الذي الكالم خبالف, نيةأواملكا الزمانية املسافات عنهم

, ويعين)  اإلنشاء فن(  باسم أيضا نسميها الكتايب التعبري فن أن. املكان دون

  43. املتفرقة املفردات من جمتمع كلّ  تكوين

 ننتقل مث, باخلط نبدأ أن علينا فإن الكتابة لىع التدرج مبدأ طبقنا وإذا

 نضع أن املمكن ومن. احلرة فالكتابة, املقيدة فالكتابة, فاإلمالء, النسخ إىل

                                                             
  209.ص,)2011, احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة:ماالنق(, الكفء العربية اللغة مدرس إعداد حنو التدريس مهارات ,الدين حبر أوريل  42
 

 65. ص.................,تطوير منهج تعليم اللغة العربية ,أوريل حبر الدين 43



35 
 

 فاجلمل الكلمات إىل ننتقل مث, باحلروف نبدأ:  هي أخرى صيغة يف التدرج هذا

  44).  واحدة فقرة من أكثر من املكون املوضوع أي(  فاملقال فالفقرة

 جورنال"  بطريقة استعمال الباحثة جترب, الكتابة ذلك إىل بالنسبة

 جورنال"   طريقة. يف عملية دراسة اللغة العربية ) Learning Journals( " التعليم

الطرائق اليت تستعملها لرتقية هي من إحدى  ) Learning Journals(    " التعليم

 يف ويقدم حيصل اليت الطالب تدريب و أنشطةوهذه الطريقة . مهارة الكتابة

  .اإلنشاء درس يف فضال معني وقت و موضوع حول اليوميّ  الدفرت

 بعض الطالب تعليم من الثانوية املدرسة يف الكتابة تدريس وكذلك

 الذي املوضوع من فقرات أو رةفق الطالب كتب مثل. احلرة بالكتابة املهارات

 وظهر الكتابة عن والضبطية التجربية الباحثة تعطى وحينما. املدرس يعطيه

 Learning("التعليم جورنال"  طريقة تطبق ان بعد الطالب نتيجة يف اإلرتفاع

Journals ( .الثالث الباب يف ستبحث الدليل هذا وإثبات.  

 

 

 

                                                             
129.ص....................... ,أساليب تدريس الغة العربية ,علي اخلويل حممد  44  
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 الثالث الباب

  البحث طريقة

إذ  45.يقة البحث هي طريقة الىت استخدمتها الباحثة يف حتليل حبثهاطر  

تنبغى للباحثة أن تعني مصادر احلقائق الىت تأخذ منها للحصول إىل احلقائق الىت 

والطريقة املعينة الىت استخدمتها الباحثة مبا . د إليها يف هذا البحث العلميتقص

  :يلى

 

  البحث نوع. أ

                                                             
 : مرتجم   45
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