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 الباب الثاني

 نظريةالدراسة ال

 Typed Game: مفهوم لعبة الفصل األول

 األلعاب اللغوية . أ
اللعبة اللغويّة ىي الوسيلة اعبديدة اليت تنفع يف تدريس اللغة العربية. و اغباصل   

من تلك اللعبة تأثَت إجيايب يف توكيل مهارة اللغة, ألن اؼبهم يف عملية تدريس اللغة 
 11العربية اؼبقت  اغبال اؼبسرور. 

للعبة كيفية تعلم اللغة من خالل األلعاب. العاب اللغوية فهي  أما بالنسبة لأل  
اللغوية ليست من أنشطة زائدة بسرور فقط، ولكن ىذه اللعبة ربصل أن تدخل يف 

ن تعطى الفرصة للتالميذ لتطبيق مهارة اللغة اليت قد تعلموىا. اللعبة التعليم اليت هتدف أ
اللغوية ىي النشاط اليت زبتط يف التعليم، ودبناسبة على ؿبتويات الدراسة مباشرة أو غَت 

 مباشرة. 
اللعبة اللغوية هتدف إىل نيل السرور أو تدريب مهارات اللغة )مهارة االستماع،   

رة القراءة، مهارة الكتابة  وعناصر اللغة )اؼبفردات والقواعد . إذا  مهارة الكالم، مها
كانت اللعبة سارة و لكنها ال تنّمي مهارات اللغة أو عنصرا  معينا. فليست من لعبة 
اللغة. والعكس من ذلك، إذا كانت األنشطة هتدف إىل تدريب مهارات اللغة أو 

 اللعبة اللغوية.عنصر معُت، ولكنها ليست سارّة، فهذا ال يسمى 
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وهبذا، كانت األنشطة ربصل أن تذكر اللعبة اللغوية إذا كانت األنشطة ربتوى سرورا   
ىذا يدل على ىذه اللعبة اللغوية ىي من وتدريب مهارة اللغة أو عنصر اللغة اؼبعُت. 

الطريقة الوظيفيىة ألهنا ال ربتوي الفرحة فقط ولكنها ربتوي النشاطات اليت هتدف أن 
 . Typed Game  لعبةأىداف التعليمية اللغوية ومنها  ربقق

أوال،  ؽبا وظائف فيما يلي: يف تعليم اللغة وذكر ناصف مصطفى أن األلعاب  
الّتعلم والّتعليم. والثا ي، وربفيز اؼبدرس والطالب عملية  يف توفَت وتنويع األنشطة السارة

اللغوية  وتطوير اؼبهارات عناصر اللغة لتكوين التعليم الفرح. والثالث، تدريب
 12اؼبختلفة.

 أهمية األلعاب في دروس اللغة .1

والتعلم  من اؼببادئ السائدة يف تعليم اللغات األجنبية, أن عملية التعليم
 -ينبغي أن تتم يف مرح وهبجة. وديكن تلبية ىذا اغبافز النفسي على وجو أكمل

 باستخدام األلعاب داخل فصول اللغة. 
تعّلم اللغة عمل شاق, يكّلف اؼبرء جهدا يف الفهم ويف التدريب اآليل 
فة. اؼبكثف للّتمكن من استعمال اللغة اعبديدة, وللتنمية اؼبتواصلة ؼبهاراهتا اؼبختل

وىذا اعبهد متطلب يف كل غبظة طوال برنامج تعليم اللغة, ويف حاجة إىل تغذية 
وتدعيم عدة سنوات, لتوفَت القدرة للدارس على معاعبة اللغة يف إطارىا الكامل يف 

 اغبوارات واحملادثات والقراءة والتعبَت اؼبكتوب. 
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ارسُت على واأللعاب اللغوية من أفضل الوسائل اليت تساعد كثَتا من الد
 13مواصلة تلك اعبهود ومساندهتا, والتخفيف من رتابة الدروس وجفافها. 

   

 منافع األلعاب اللغوية .2

ا ليست تسريع عملية واأللعاب يف ذاهتاأللعاب دائما  التعليم ال حيتاج
تباين واغبماسة والرغبة ال تستخدم حبكمة لزيادة اليت ولكن األلعاب.التعليمية دائما

مثل صبع تقنيات الّتعلم، األلعاب ليست اؽبدف يف ذاهتا،  .تعلميف بعض عملية ال
 ولكنها وسيلة لتحقيق الغاية وىى ترقية التعليم.

لطالب دوافعهم يف التعلم يشتكون أن كثَتا من ا، اؼبعلمون أحيانا
منخفضة بالرغم أن اؼبعلم حياول أن يستخدم الطرائق اؼبتنوعة. تطبيق طريقة 

 األلعاب ىي إحدى البدائل لًتقية دوافع تعلم الطالب.

 ، األلعاب الصحيحة تستطيع أن ذبعل Suyatnoعند سوياطنو )
لعاب يف التعلم تستطيع اختبارا. ا التعليم حىت ذبعل التعليم الفرحة واعبذابة وتعزيز

أن ذبعل اؼبناخ الفرح وتربئة الذكاء الكامل وال حظر ديكن أن تعطي اؼبسامهة 
 14.الكثَتة يف التعلم

 غرض ألعاب اللغوية .3

 :غراض كما يلياأل لعبة اللغة اؼبتكامل يف التدريس ينبغي أن يكون ؽبا
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 ربفيز تفاعل الطالب . أ

ة، يطلب الطالب أن تعربوا عن آرائهم. ولذلك، ىم يطلبون يف لعب  
أيضا أن يعطوا اغبجج اؼبعينة اليت تعلق بالدراسة. حيتاج الطالب أن يشاركوا  
كامال يف ىذه اللعبة. و كل مشاركة أو ؾبموعة  اللعبة يشعرون ؿبتاج إىل 

 تلك اجملموعة، واستعداد للحوار وتعبَت أرائهم .

 وثقة الطالب زيادة الطالقة . ب

مهارات اللغوية للطالب. ولذلك، ىذه يف ترقية  لعبة اللغة مفيدة جدا  
اللعبة تساعد الطالب يف مواجهة صعوبات يف التعلم بالطريقة التقليدية. حىت 

رونة اؼب ىيعالمة اللعبة تسهل ؽبم التعلم وينالون أمنا والثقة. فالسبب، 
 ليمية.وتستطيع أن تستخدم يف عدة األغراض التع

 توفَت سياق التعلم . ث

للعبة واللعبة األخرى بتباع القواعد اؼبعينة ا اللعبة ىي التفاعل بُت  
 أوتعلم أن تكون مصدرا للاللعبة تستطيع  لتحصيل األىداف اؼبعينة أيضا.

 وسائل اإلعالم إذا كانت اللعبة هتدف غبصول غرض الًتبية أو التعليم.

 وسيلة كشط اؼبلل . ث

يشعر الطالب باؼبلل والنعاس واعبوع يف الفصل باألوقات ، اكثَت     
أن نتخيل حالة اؼبعلم أن يكون قادرا  تصعب والساعة احملددة. يف ىذه اغبالة،

لغة بشكل مواد تعلم ال على تقدمي اؼبواد أو معرفة قواعد اللغة وفهم جوانب
 فعالة.
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 واإلثراءتأكيد وسيلة  . ج

مل يف أي أشكال، ومنها على الغرض. يف تعليم اللغة، اللعبة تع  
 15التعلم.، واإلثراء، وتعزيز اللعبة مفيدة جد النشاطات االنتعاشّية

 

 مبادئ اللعبة التعليمية اللغوية .4

لغة األجنبية ىي ليملك الطالب اؼبهارات اللغوية ال تدريس، غرض وأصوؽبا
الم والقراءة والكتابة. ولكن يف تلك العملية يف أربعة جوانب، وىي االستماع والك

التعليمية، وجدت العقبات الداخلية واػبارجية. عوامل اػبارجية ىي نقصان وسائل 
 اإلعالم التعليمية اليت تستخدم على اؼبعلمُت. 

إن اللعبة تستخدم  يف تعليم اللغة العربية. حىت يفهم الطالب ويتعلموا 
دون اإلجبار أو اجملبور لتعلمها. وىكذا تلك اللعبة اللغة العربية بسهولة وأفضل 

  16ذبب على مبادئ اللعبة التعليمية، واحد منها اؼبوجهة على األىداف.

 

 Typed Gameتعريف لعبة  . ب

 Typed Game  ىي لعبة هتدف لتشجيع الطالب على تذكر قائمة
ة على ذلك, يتعلم الطالب قائمة األماكن أو الكلمات اليت مت توحيدىا. عالو 

                                                           
15

 45-40 ص الطابك، الورجع
16

 46 ص الطابك، الورجع



12 
 

مع اؼبعرفة القائمة يف الذاكرة. األدوات اؼبطلوبة يف ىذه  العناصر و ديكن االتصال
    17. اللعبة ىي قرطاس

 Typed Gameخطوات لعبة  . أ

 اؼبقدمة .1

 التسليم بإلقاء السالم ورضبة اهلل وبركاتو . أ

 تسأل حال الطالب "كيف حالكم صبيعا؟" . ب

 Typed Gameشرح استخدام طريقة لعبة  . ث

 تشرح الباحثة الكفاءة اؼبعينة و يعطى ضبّاستهم لتعليم الكتابة . ث

 يدعو اؼبعلم الطالب إلثراء اؼبفردات  . ج

 األنشطة .2

اؼبعلم الطالب أن يتخيلوا األماكن اؼبعروفة, مثل : منزل, و مكتبة  يدعو . أ
 الربيد, ومطعم, واؼبدرسة, والسوق, و حديقة اغبيوان.

 مث يعطى اؼبعلم األمر إىل الطالب, " اخًت اؼبكان الذي نعتقد أنو اؼبهم".  . ب

 ة. يسمح اؼبعلم للطالب كتابة أو إنشاء قائمة اؼبفردات بعدد عشرة بسيط . ث

مث يكتب الطالب اؼبفردات جيدا و صحيحا حىت تكون تلك اؼبفردات    . ث
 11كثَتة, و يتعلم الطالب اعبملة اؼبفيدة من تلك اؼبفردات.
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 االختتام .3

 تأكيد وزبلي  من اؼبدرسة عن اؼبواد
 تقومي اؼبدرسة عن وظائف الطالب  

 تأمر الطالب ليفهموا اؼبواد اآلتية

 زبتتم اؼبدرسة الدراسة بالّسالم                

 

 الفصل الثاني: مهارة الكتابة
الم، والقراءة، كما عرفنا يف اللغة العربية أربع مهارات وىي مهارة االستماع، والك

والكتابة. والوسيلة اليت تنقل مهارة الكالم ىي الصوت عرب االتصال اؼبباشر بُت اؼبتكلم 
واؼبستمع. أما مهارة القراءة والكتابة، فوسيلتهما اغبرف اؼبكتوب. ولكن ىنا حبثت الباحثة 

 خصوصا ؼبهارة الكتابة.
 تعريف مهارة الكتابة - أ

صوات اللغوية إىل رموز ـبطوطة على الورق أو غَته مهارة الكتابة ىي ربويل األ  
بقصد التوثيق  متعارف عليها بقصد نقلها إىل اآلخرين مهما تناءى الزمان واؼبكان و

تأيت مهارة الكتابة متأخرة حبسب ترتيبها بُت بقية  12واغبفظ وتسهيل نشر اؼبعرفة.
 اؼبهارات : فهي تأيت بعد مهارة القراءة.

الكتابة وسيلة من وسائل االتصال اللغوية بُت األفراد, مثلها يف ذلك مثل   
لنقل األفكار. والوقوف والكالم والقراءة. إهنا كما نعلم ضرورة اجتماعية  االستماع
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على أفكار اآلخرين, على امتداد بعدي الزمان واؼبكان. ويًتكز تعليم الكتابة يف العناية 
 قدرت بثالثة أمور: "قدرة الدارسُت على الكتابة الصحيحة إمالئيا, وإجادة اػبط, و

ىو على التعبَت عما لديهم من أفكار يف وضوح ودقة. أي ال بد أن يكون الدارس 
درا على رسم اغبروف رظبيا صحيحا, وإال اضطربت الرموز, واستحالت قراءهتا. وأن قا

يكون قادرا على كتابة الكلمات بالطريقة اليت اتفق عليها أىل اللغة, وإال تعذرت 
ترصبتها إىل مدلوالهتا. وأن يكون قادرا على اختيار الكلمات. ووضعها يف نظام خاص, 

   20فكار اليت تشتمل عليها". وإال استحال فهم اؼبعا ي واأل

الكتابة لغة مصدر من كتب يكتب كتابة, ويضيق مفهوم الكتابة يف بعض   
. ويتسع يف بعضها spellingأو التهجئة   copyingصر على النسخ الربامج ليقت

اآلخر حىت تشمل ـبتلف العمليات العقلية الالزمة للتعبَت عن النفس, إهنا حسب 
التصور األخَت نشاط ذىٍت يعتمد على االختيار الواعي ؼبا يريد الفرد التعبَت عنو. 

 21ع غرض الكاتب. والقدرة على تنظيم اػبربات. وعرضها بشكل يتناسب م

مهارة الكتابة ىي القدرة على وصف ؿبتويات العقل من أبسط جوانب مثل    
ويقصد يف ىذا البحث ىو كفاءة  22نشاء. كتابة الكلمات على اعبوانب التامة ىو اإل
 الطاّلب بكتابة اؼبفردات جّيدا وصحيحا.
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 أهمية مهارة الكتابة - ب

ن حيث الًتتيب التسلسل لتعليم اؼبهارات، تأيت مهارة الكتابة يف اؼبكان الرابع م  
وال ريب أن ىذا الًتتيب عقلي منطقي يتفق مع طبيعة اكتساب اللغة األم اليت تبدأ 
باالستماع وتنتهي بالكتابة. ومن مث فقد أخذت من ىذا الًتتيب أىّم الطرق اغبديثة 

ي  أمشل وأوسع من لتعليم اللغات لغَت الناطقُت هبا، إذن أن التعبَت الكتايب )التحرير 
 مهارات االستماع والكالم والقراءة. لذا فإن اكتساب القدرة على التعبَت الكتايب ال

يتحقق غالبا بنجاح إال إذا مّت اكتساب ىذه اؼبهارات الثالث قبل البدء يف اكتساب 
 القدرة على التعبَت الكتايب.

 و أمهّيتها فيما يلي :  
 ط ضرورة احملوأمية اؼبواطن.أهنا جزء أساسي للمواطنة. وشر  -1

عن اؼبعلمُت : فكرىم  ألخذ أهنا أداة رئيسية للطالب على اختالف مستوياهتا, و -2
 وخواطرىم.    

 أهنا وسيلة اتصال بُت أفراد البشر باؼبؤلفات واػبطابات وغَتمها.  -3

افة إىل أهنا أداة االتصال اغباضر باؼباضي, والقريب بالبعيد، و نقل اؼبعرفة والثق -4
اؼبستقل إذ أن التعامل بنمط واحد من الكتابة طريق لوصل خربات األجيال 

الكتابة يقطع جسور االتصال, وديحو  بعضها, واألمم بعضها، كما أن اختالف
 حلقات التاريخ، ويقطع جذور الثقافة و اغبضارة.

 أهنا أداة غبفظ الًتاث ونقلو. -5
 ث والقضايا تنطق باغبق وتقول الصدق.أهنا شهادة وتسجيل للوقائع واألحدا -6
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 23أهنا وسيلة تنفيس الفرد عن نفسو, والتعبَت عما جيول خباطره.  -7

 أهداف تعليم مهارة الكتابة - ت

 لكتابة العربية إىل سبكُت الدارس من : هتدف عملية ا
 كتابة اغبروف العربية و إدراك العالقة بُت شكل اغبرف و صوتو. .1
كتابة الكلمات العربية باغبروف اؼبنفصلة وحبروف متصلة مع سبييز شكل اغبرف  .2

 يف أول الكلمة و وسطها وآخرىا.  

 إتقان طريقة كتابة اللغة خبط واضح و سليم. .3

 ان الكتابة باػبط النسخ أو الرقعة أيهما أسهل على الدارس.إتق .4

 إتقان الكتابة من اليمُت إىل اليسار. .5

 معرفة عالمة الًتقيم و دالالهتا و كيفية استخدامها.  .6

معرفة مبادئ اإلمالء و إدراك ما يف اللغة الغربية من بعض االختالفات بُت النطق  .7
  ينبغي العناية هبا يف الكتابة كالتنوين مثال و و الكتابة و العكس, و من خصائ

 التاء اؼبفتوحة و اؼبربوطة, و اؽبمزات ..... إخل.

 ترصبة أفكاره كتابة يف صبل مستخدما الًتتيب العريب اؼبناسب للكلمات. .1

ترصبة أفكاره كتابة يف صبل مستخدما الكلمات صحيحة يف سياقها من حيث  .2
ا بتغيَت اؼبعٌت ) اإلفراد و التثنية و اعبمع, التذكَت و تغيَت شكل الكلمة و بنائه

 التأنيث, إضافة الضمائر .... إخل .

                                                           
, )الرٌاع: دمىق الطبع هذفىظت , الوهاراث اللغىٌت ها هٍتها و طرائك تدرٌطهاأدود فؤاد هذوىد علٍاى23

 157(, ص, 1222للٌاشر, 
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 ترصبة أفكاره كتابة يف صبل مستخدما الصيغ النحوية اؼبناسبة.  .10

 استخدام األسلوب اؼبناسب للموضوع أو الفكرة اؼبعرب عنها. .11

 24ليمة واضحة معربة. سرعة الكتابة معربا عن نفسو يف لغة صحيحة س .12

 أنواع مهارة الكتابة - ث
إن مهارة الكتابة وسيلة لالتصال بُت اإلنسان وأخيو اإلنسان بغض النظر عن 

دي الزمان واؼبكان, وىذا التعبَت نوعان : وظيفي وإبداعي. فالتعبَت الوظيفي حيقق بع
اتصال الناس بعضهم ببعض لتنظيم حياهتم و قضاء حاجاهتم, مثل كتابة الرسائل و 
ؿباضر االجتماعات وملء االستمارات و كتابة اؼبذكرات والنشرات والتقارير. والتعبَت 

اسيس واػبواطر النفسية إىل اآلخرين بأسلوب أديب مشوق اإلبداعي ينقل اؼبشاعر واألح
 25ومثَت, مثل كتابة الشعر والًتاجم والتمثيليات واقص . 

اعبيد واإلمالء الصحيح  ػبط العريبوتنقسم مهارة الكتابة إىل عدة أنواع, منها ا
وكتابة اإلنشاء العريب الذي ىو أىم األنواع يف اجملال مهارة الكتابة. ولكن تأيت كفاءة 
اإلنشاء بعد أن تنتهي كفاءة اػبط اعبيد وفهم قواعد اإلمالء الصحيحة. إذن كتابة 

 . القارئ اإلنشاء ربتاج إىل فهم القواعد النحوية و الصرفية لتكون مفهومة عند

 

 

                                                           
24

, )إٌطٍطكى: هٌشىراث الوٌظوت اإلضالهٍت طرائك تدرٌص اللغت العربٍت لغٍر الٌاطمٍي بهاهذوىد كاهل الٌالت, 

 204(, ص 2003للتربٍت والعلىم والثمافت, 
25

(. ص. 1226. 3, )هظر: الدار الوظرٌت اللبٌاًٍت. ط. تعلٍن اللغت العربٍت بٍي الٌظرٌت والتطبٍكدطي شذاًه, 

243- 244 
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 26أما توضيح أنواع مهارة الكتابة فهي : 

 

 اػبط العريب .1

التعبَت الكتايب, وطريق اإلفهام و توصل اؼبعا ي  اػبط وسيلة مهمة من وسائل  
واألفكار إىل الغَت يف دقة ويسر, وفيو التزم دبا توضح عليو العلماء من أشكال 

يف رسم اغبروف, و يف سكها داخل الكلمات, و يف وضع النقط ىندسية ؿبددة 
و رسم اؽبمزة يف موضوعها, و اػبط العريب قبل ذلك خطوط ىندسية بديعة و 

 بسيطة تزدان بو اؼبساجد و األبنية اإلسالمية واألضرحة واؼبتاحف. 
اػبط العريب من أنواع مهارة الكتابة حيث كونو أساسا لوجود أشكال   

ؼبفهومة عند القارئ. و إذا كانت كتابة اغبروف قبيحة فال تستطيع القراء اغبروف ا
 قراءة ىذه الكتابة إال قليال بسبب أهنا غَت مفهومة كما جيب أن تفهم الكتابة. 

لذالك, فإن االىتمام بكتابة اػبط اعبيد مهم جدا بل جيب على كل طالب   
 ون الكتابة اؼبفهومة. ومعلم أن يتمكنوا من كتابة اػبط جيدا لتعبَت مضم

 

 اإلمالء  .2

اإلمالء ىو نظام لغوي معُت, و موضوعة الكلمات اليت جيب وصلها,   
 واغبروف اليت تزاد, واغبروف اليت ربذف, واؽبمزة بأنواعها اؼبختلفة, سواء 

                                                           
26

 347دطي شذاًت, هرجع ضابك. ص. 
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أكانت مفردة أو على أحد حروف اللُت الثالثة و األلف اللينة, وىاء التأنيث و  
 الًتقي و الكلمات النوعية الواردة باؼبواد الدراسية. تاؤه, وعالمات 

جيانب االىتمام بكتابة اػبط العريب الصحيح فأىم منها فهم اإلمالء   
بقواعده الصحيحة, ألن يف اإلمالء خصائ  ؼبعرفة ىل تستطيع الطالب تعبَت 
 الكتابة بقواعد اإلمالء أو ال يستطيعون حىت حيصصوا الكتابة دوما بأنفسهم. 

حيسب كثَت من اؼبعلمُت و اؼبتعلمُت أن درس اإلمالء من الدروس احملدودة   
الفاعلية, و أنو ينحصر يف حدود رسم صحيحا, ليس غَته. بيد أن األمر يتجاوز 
ىذه الغاية بكثَت. إذ شبة غايات أبعد و أوسع من وقف دروس اإلمالء على رسم 

تالميذ على إمنا لغتهم و إثرائها, الكلمة الصحيح, وإهنا ىو إىل جانب ىذا عون لل
ونضجهم العقلي, و تنمية قدراهتم الثقافية, و مهاراهتم الفنية, وىو وسيلة من 
الوسائل الكفيلة اليت ذبعل التلميذ قادرا على كتابة الكلمات بالطريقة اليت اتفق 
عليها أىل اللغة, و أن يكون لديو االستعداد الختيار اؼبفردات ووضعها يف 

 27صحيحة ذات دالالت حيسن السكون عليها.  يبتراك

 و أما أىداف مادة اإلمالء اآليت :             
تدريب التالميذ على رسم اغبروف و الكلمات رظبا صحيحا مطابقا ؼبا اتفق  -1

 عليو أىل اللغة من أصول فنية ربكم ضبط الكتابة. 
الئية اليت ربتاج إىل مزيد من العناية, كرسم الكلمات تذليل الصعوبات اإلم  -2

اؼبهموزة, أو اؼبختومة باأللف, أو الكلمات اليت تتضمن بعض حروفها 
                                                           

27
 350دطي شذاًت, هرجع ضابك, ص 
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أصوات قريبة من أصوات حروف أخرى, و غَتىا من مشكالت الكتابة 
 . اإلمالئية, و اليت سنذكر أمهها يف موضعو

مات على الالزمة لرفع مستوى اإلسهام الكبَت يف تزويد التالميذ باؼبعلو  -3
ربصيلهم العلمي, و مضاعفة رصيدىم الثقايف دبا تتضمنو القطع اؼبختارة من 
ألوان اػبربة, و من فنون الثقافة و اؼبعرفة. و تدريب التالميذ على ربسُت 
اػبط, فبا يساعدىم على ذبويده, و التمكن من قراءة اؼبفردات و الًتاكيب 

 فهما صحيحا.  اللغوية, و فهم معانيها
يتكفل درس اإلمالء بًتبية العُت عن طريق اؼبالحظة, واحملاكاة من خالل  -4  

اإلمالء اؼبنقول, و تربية األذن بتعويد التالميذ حسن االستماع, وجودة 
اإلنصات, وسبييز األصوات اؼبتقاربة لبعض اغبروف, و تربية اليد بالتمرين 

 صابع, و تنظيم حركتها. لعضالهتا على إمساك القلم, و ضبط األ
أضف إىل ما سبق كثَتا من األىداف األخالقية, و اللغوية اؼبتمثلة يف تعويد  -5

التالميذ على النظام, و اغبرص على توفَت مظاىر اعبمال يف الكتابة, فبا 
ينمي الذوق الفٍت عندىم. أما اعبانب اللغوي فيكفل مد التالميذ حبصيلة من 

 اليت تساعدىم على التعبَت اعبيد مشافهة و كتابة. اؼبفردات و العبارات 

 اإلنشاء العريب )التعبَت التحريري  .3

اؽبدف األساسي من تعليم اللغة وتعليمها ىو الوصول إىل القدرة على   
التعبَت الصحيح مشافهة و كتابة, و لذلك كان التدرج يف تعليم ىذه الوحدة 

رج الصحيحة للحروف إىل التعبَت عن اللغوية, من تدريب اؼبتعلمُت على اؼبخا
 األفكار واػبواطر, و ال ديكن االستغناء عن التعبَت الكتايب. 
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 مشكالت في تعليم مهارة الكتابة - ج

   21اؼبشكالت اليت توجو الطالب يف الكتابة والطرق اؼبقًتحة ؼبعاعبتها: 

 عجز التلميذ عن مسك القلم بالطريقة الصحيحة, وطريقة العالج:  .1

 تعويد الطالب وتدريبهم على مسك القلم. . أ

 سبرين عضالت اليد على مسك القلم. . ب

إعطاء التلميذ أنشطة تتضمن تلوينا ألن التلوين يساعده على ربريك يده  . ث
 ومسك القلم. 

 دم استيفاء التلميذ نقط اغبروف, وطريقة العالج: ع .2

 إعداد بطاقات تشتمل على اغبروف اؼبتشاهبة يف الشكل.  . أ

 لفت أنظار الطالب إىل اؼبنقوط منها وغَت اؼبنقوط.  . ب

التدريب على كتابة ىذه اغبروف والًتكيز على ىذه النقاط والتعود على   . ث
 كتابتها. 

روف منقوطة وأخرى غَت  منقوطة حىت يدركوا اغبروف تعليق كلمات فيها ح . ث
 اؼبنقوطة واغبروف غَت اؼبنقوطة. 

 خطأ التلميذ يف كتابة بعض اغبروف, وطريقة العالج: .3

 كتابة اغبروف اليت خيطأ فيها التلميذ على السبورة. . أ

 تو.لفت انتباه الطالب إىل نقطة بداية كتابة اغبرف وإىل طريقة السَت يف كتاب . ب

 تزويد الطالب, ينشط فردي حول اغبروف اليت خيطأ يف كتابتو.   . ث

                                                           
21

 174لوعرفت, بدوى الطٌت(, ص زكرٌا إبراهٍن, طرق تدرٌص اللغت العربٍت, )الماهرة: جاهعت دار ا  
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 عدم مراعاة نظام السطر عند الكتابة, وطريقة العالج:  .4

إعداد لوحة عليها اغبروف اليت ترتكز على خط القاعدة واغبروف اليت تنزل  . أ
 عن خط القاعدة. 

 اغبروف والكلمات.  تعويد الطالب على مراعاة نظام السطر عند كتابة . ب

 عدم ترك سطر أثناء الكتابة.  . ث

  على ديُت السطر -تعويد التلميذ على وضع إشارة وليكن شرطو صغَتة ) . ث
 الذي سيكتب فيو.

 عدم وضوح الكتابة, وطريقة العالج:  .5

 استخدام أقالم جيدة. . أ

 تعويدىم على اعبلسة الصحيحة.  . ب

 ل ليقوم بكتابتها كنشاط فردي.تزويد التلميذ ببعض اعبم . ث

 ترك التلميذ الالم الشمسية عند الكتابة, وطريقة العالج:  .6

إبراز النطق للكلمات اليت تشتمل على اللم الشمسية للفت نظر التلميذ إىل  . أ
مالحظة الفرق الواضح للكلمات اليت تظهر فيها الالم وشكل الكلمات 

 اليت ال تظهر فيها الالم. 

 د التلميذ بكلمات تشتمل على الالم الشمسية نطقا وكتابة. تزوي . ب

 

 

 

 




