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 الباب الثاين

 اإلطار النظري

 

 تعليممواد األول: إعداد  املبحثأ. 

 تعليممواد  مفهوم .1

يقوم و املواد أو املاّدات مفراده املاد مؤنث املادة ومعناه لغة ما يرتكب منه الشيء 
 1به. ومواد تعليم : مباحثه.

تعليم هي املواد اللغوية اليت تقدم ملتعلمي اللغة، سواء أكان مسموعة أو مواد 
مقروءة كالكتب أبنواعها، والصحف واجملالت واألشرطة واألفالم، ويدخل يف ذلك 

 2طط  واملناه..اخل
إن املادة التعليمية اجليدة هي اليت حتول الكفاية اللغوية عند الدارسني إىل كفاية 
اتصالية حسب ظروف كل جمموعة، فقد يكون من بينهم من لديه خربة سابقة حمدودة 
ابللغة، وقد ختتلف أهدافهم من تعلم اللغة، وقد تتفاوت قدراهتم ودوافعهم إىل غري ذلك 

ت جيب أخذها يف االعتبار عند إعداد املادة التعليمية حبيث تناسب كل فئة من متغريا
 إذن، إن املواد التعليمية هي األسس املوجه احلقيقي للعملية التعليمية. 3منهم.

 أسس إعداد الكتاب التعليمي. 2
هتتم الرتبية احلديثة ابلكتب التعليمية و إقامتها على أسس تتفق و النظرايت 

حلديثة، و كان أشد ما حرصت عليه أن حتدد هذه األسس و تدعو إىل التزامها الرتبوية ا
 عند أتلف الكتب التعليمية و استخدامها.

                                                           
 751(، 1891، )دار املشرف بريوت الططبعة السادسة والعشرون، املنجد اللغة واألعالممألوف لويس،  1

 .242 ،(2003الرايض: مكتبة امللك فهد، ) غات أخرىطرائق تعليم اللغة العربية للناطقني بلعبد العزيز إبراهيم العصيلي، 2

 .189(، 2002)القاهرة: دار الفكر العريب،  املهارات اللغوية: مستوايها، تدريسها، صعوبتهارشدي أمحد طعيمة، 2
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و من هذا املنططلق أصبح لزاما على املؤلفني ومقررى الكتب التعليمية لتعليم 
(. 2(. األسس الثقافة و اإلجتماعية، )1العربية لألجانب مراعات األسس اآلتية: )

 2(. األسس اللغوية و الرتبوية.3سس السيكولوجية ، )األ
و فيما يلى تناول كل أسس ابلتفصيل و كيفية مراعاته عند إعداد كتب تعليم  

 العربية للناطقني بغريها.
 األسس الثقافية و اإلجتماعية -1

 مفهوم الثقافة -أ(
تعرف الثقافة أبهنا األفكار و املثل و املعتقدات و املفاهم و 

و  5ات و العادات و التقليد اليت تسود يف جمتمع من اجملتمعات.اإلجتاه
 و الثقافة هبذا املعىن ال توحد يف جمتمع دون آخر، فكل جمتمع له أهداف

، و من مث فإن الثقافة ختتلف ابختالف التجاهاته و عاداته و تقاليده
 اجملتماع.

 خصائص الثقافة  -ب(
  تنقسم ثقافة أي جمتمع ابخلصائص اآلتية:

: مبعىن أن اإلنسان عند ما أييت إىل جمتمع من الثقافة مكتسبة  -(1
اجملتمعات فإنه يستططيع أن يكتسبها و بتفاعل معها، فإن اإلنسان 

عدم الثقافة، ومل تكن لديه فكرة عن عادات جمتمعه أو ثقافته،   يولد
وأنه بعد أن تنمو ويشب يستططيع أن يكتسب عادات جمتمعه وهذا 

 بعد فرتة من العيش. ال حيدد إال
: إمتاز اإلنسان من سائر املخلوقات ابلعقل الثقافة خاصية إنسانية  -(2

و التفكري اللذين من خالهلما استططاع أن يتغلب على مشكالته اليت 
تواجهه يف حياته )كما استططاع خيرتع اللغة و يستخدم الرموز و 

                                                           

النشر: داراإلعتصام ع ، )دون موضأسس إعداد الكتاب التعليمية لغري الناطقني ابلعربيةعبد احلميد عبد هللا و انصر عبد هللا الغايل، 1
 .18،دون السنة(، 

 .2نفس املرجع،  5 
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ادة من ستفيبتكر كثريا من وسائل اإلتصال، ولقد مكنه ذلك من اإل
 جتارب غريه ممن عاشوا قبله من سائر امليادين(.

 : من العلوم أنه ال ميكن من اجملتمعات التغيري و التفاعل املستمر -(3
أن يظل حبيث الثقافة اليت اكتساهبا منذ زمن طويل، وإال سيظل 
جمتمعا راكدا، ومن مث وجب عليه ابلتخلف ألنه يستططيع مسايرة 

 وجب عليه أن يتغري و يتططور كي يضمن ركب احلضارة، و من مث
 بقاءه.

 األسس السيكولوجية ) اخلصائص النفسية(  -2
فهو احملور  ،عنصرا أساسا يف العملية التعليم من العلوم أن املتعلم يشكل
من مث فإن  ، وا هو اهلدف من العملية التعليميةالذي تركز عليه، و أنه أوال و أخري 
 ية و العقلية تعد مططلبا ضروراي عند إعداد حمتوىمعرفة خصائص املتعلم النفس

  1املناه. الدراسية. 
من خصائص العامة لططفل الصفوف الثالثة التالية يف مرحلة التعليم و 

األساسي، أي من الصف الرابع إىل صاف السادس. ومن املمكن تلخيص أهم 
 7هذه اخلصائص فيما يلي :

 لتناسق بني حركة العني.تنمو املهارات احلركية و يتميز أدؤه اب - (أ
 تزداد اهتمامات األطفال حول نشاط الشعوب األخرى.  - (ب
 يبدء أحساس الططفل يف هذه املرحلة ابلفروق الططبقية. - (ت
يزداد حب اإلسططالع عند األطفال و الرغبة يف التعليم و مجع البياانت و  - (ث

 احلصول على معلومات حول جماالت خمتلفة.
  حتصيل املعرفة.تبدأ مهارات اإلستقالل يف - (ج
تتسع قدرهتم على فهم العالقة السببية ويتسع إدراكهم ملفاهم الزمن و  - (ح

 . املكان
                                                           

 27،  أسس إعداد الكتب التعليميةعبد احلميد عبد هللا و انصر عبد هللا الغايل، 6 

 .39م(،  1889) القاهرة : دار الفكر العريب،  مناه. تدريس اللغة العربية ابلتعليم األساسيرشدي أمحد طعيعة ،  7 
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 مييلون إىل اإلسهاب يف عرض األفكار اخلاصة و لرغبة يف استمرار احلديث. - (خ
تضيق املسافة بني املفردات و املقروءة، فما يسمعون يستططيعون قراءته و   - (د

 كتابته.
 ال ابلبططولة ومتجيدها، لذا فهم مييلون إىل القصص الواقعيةينمو لدى األطف - (ذ

 و الرتمجات الذاتية.
 تزداد قدرة األطفال يف الصف الرابع على الرتكيز يف أمور معينة. - (ر

 األسس اللغوية و الرتبوية -3
ادة اللغوية املكونة من أصوات ومفردات و تراكيب يقصد هبذا اجلانب املو 

مدى سهولة أو صعوبة تلك املادة ضها للدارسني، و سلوب املناسب يف عر األو 
 للدارسني.
ستوى اللغوي و ملتناول اللغة العربية يف كتب العربية كلغة اثنية تقدم على او 

 ، فمئال  عند تقدمي الرتاكيب العربية يلزم معرفة أي نوع من اجلملاملستوى الرتبوي
ة عن هذه أم املراكبة ؟ اإلجاب يقدم ؟ هل اإلمسية أم الفعلية ؟ وهل تبدء يف البسيططة

األسئلة من الصعب تناوهلا لغوي ميعزل عن اجلانب الرتبوي، و من مث يرى أن هذين 
أساسني ) اللغوي / الرتبوي ( يعدان أساسا واحدا و إن كان لكل منهما و ظيفته 
و لكن من الصعب الفصل بينهما نظرا لتداخلهما ، ولذا فضل تقدميهما كأساس 

ن كان بعض الباحثني فصل بينهما، لكن لكل ابحث وجهة نظره عند واحد، و إ
 تقدميه للموضوع وفلسفته اخلاضة اليت مييل إليها.
 9تتكون اللغة من جمموعة من النظم هي:

 النظام الصوت هي النظام من الرموز الصوتية املنططوقة قبل أن تكون مكتوبة. -أ(
حكم راسة القواعد و األنظمة اليت تتالنظام الرتكييب هو العلم الذي يهتم بد -ب(

يف وضوع الكلمات وترتيبها و صورة النططق هبا عن طريق ما يططرأ على أو 
 اخرها  من أشكال إعرابية خمتلفة.

                                                           

 .38،  أسس إعداد الكتبهللا و انصر عبد هللا الغايل، عبد احلميد عبد  8 
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النظام املعجمي هو فرع من فروع من فروع علم اللغة، و يهتم بدراسة  -ت(
 تصنيف املفردات و تبويبها و فقا ألنظمة خمتلفة و ترتيب معني.

 . أمهية املواد التعليم3
إن أمهية املواد التعليم لططور حاجة خاصة من الططالبات ملقارنة اللغتني والثقافتني 
)األصلية واألجنبية( من أجل الوقوف على العقبات اليت جيب أن تذّلل يف عملية التعليم، 
 ولسوف حيني وقت فيما نرى تعترب فيه الكتب الدراسية غري املعدة على أساس من

 8التحليل التقابل خمتلفة من حيث مادهتا.
 ختيار املواد التعليم. معايري ا4

قدم اخلرباء جمموعة من املعايري اليت يكون أن خيتار يف ضوئها حمتوى املنه. أال 
أننا نوثر األخذ مبعايري نكالس إلختيار احملتوى إذ أهنا أكثر صلة بربانم. تعليم اللغة 

 صاقا مبجال التعليم العربية للناطقني بلغات أخرى.الثانية. و من مث أكثر إلت
 10أن إختيار احملتوى للمواد التعليمية معايري، و أما تلك املعايري فهي كما يلي:

 معيار الصدق  (1
يكون احملتوى صادقا عندما يكون واقعيا و أصيال و صححا عمليا فضال 

 عن متشيه ابألهداف املوضوعة.
 معيار األمهية (2

مهما حينما تكون لديه قيمة يف حياة الططالب مع تغططية يعترب احملتوى 
اجلوانب املختلفة من جمال املعرفة و القيم و املهارات اليت هتتم بنتمية مهارة العقلية 

 و أساليب تنظيم املعرفة أو اإلجيابية.
 معيار امليول و األمهية (3

 ة.ييكون احملتوى متمشيا مع اهتمامات الططالب يف اختيار املواد التعليم
 معيار قابلية التعليم (2

                                                           
 .6 )الرايض : جامعة امللك سعود(، التقابل اللغة وحتليل األخكاءحممود إمساعيل صبين، 9

 .66،  أسس إعداد الكتبعبد احلميد عبد هللا و انصر عبد هللا الغايل، 10
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يكون احملتوى قابال للتعليم عندما يراعى قدرات الططالب متمشيا مع 
 الفروق الفرضية بينهم متكينا لتحقيق مبادئ التدرج يف عرض املواد التعليمية.

 معيار العاملية  (5
يعترب احملتوى جيدا إذا كان يشمل أمناطا من التعليم ال تعرتف ابحلدود 

أن  يططة ابلبشر و بقدر ما يعكس احملتوى لصيغة حملية اجملتمع ينبغياجلغرافية احمل
 يرب   الططالب ابلعامل املعاصر من حوله.

 . طرائق إختيار املواد التعليم5
هناك عدة أساليب ميكن لواضع املنه. عند اختيار احملتوى أن جيدها أكثر شيوعا 

 11أخرى:يف اختيار حمتوى مادة اللغة العربية للناطقني بلغات 
زية  ياملناه. األخرى : ميكن للمعلم أن يشرتشد مبناه. تعليم اللغات الثانية مثل اإلجنل (1

ى ، و يف ضوء هذا املناه. يستططيع أن ينتقي احملتو كاللغة اثنية و كاللغة أجنبية
جنليزية بية و اإلبني طبيعة اللغتني )العر اللغوي يف منهجه األخذ يف االعتبار التفاوت 

 ملناه..( و ظروف ا
رأي اخلبري : و من املمكن للمعلم أن يشرتشد آبراء اخلرباء سواء أكانو خمتصصني  (2

يف تعليم اللعربية للناطقني ابلغات أخرى أو كانو معلمني لدروس اللغة أو املربون 
 من كان له صلة و ثيقة ابمليدان. ميدان التعليم أو

ص الدارسني و تعرف ما املسح : و يقصد بذلك إجراء دراسة ميدانية حول خصائ (3
 يناسبهم من حمتوى لغوي.

 التحليل : و يقصد بذلك حتليل املوافق اليت حيتاج الططالب فيها لإلتصال ابلعربية. (2
 . تنظيم حمتوى املادة التعليمية6

يمية، ، أييت العملية بعدها و هو تنظيم ذلك املواد التعلو بعد حتليل املادة املختارة  
ره  من معارف و مهارات و قيم حول مركز معني، حىت يكون له أو ترتيب ما مت اختيا

معىن و استمرارية و ميكن تقدميه للمتعلم، وحيقق أهداف الرتبية أبكرب فعالية و كفاية 

                                                           
 .205 م(، 1889) القاهرة : دار الفكر العريب،  ساسيمناه. تدريس اللغة العربية ابلتعليم األرشدي أمحد طعيعة ، 11
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ممكنة، و لكي يكون أكثر مالئمة للتعليم و التعلم ، و يكون برانجما تربواي متماسكا 
 متناسقا متوازان.

تداد الزمن، م، أحدمها خييص برتتيب مكوانته  على اىهناك بعدان لتنظيم احملتو 
هو البعد الرأسي للمنه.، و الثاين يهتم برتتيب مكوانته جنبا إىل جنب و هو البعد و 

 األفقي للمنه..
وههذان البعدان : الرأسي و األفقي لتنظيم احملتوى هلما أمهيتهما فيتحديد األثر 

 خربات التعلم اليت تكتسب منه. ، ويرتاكم حملتوى الربانم. الدراسي الذي
و أما املعاير للتنظيم الفعال حملتوى املادة التعليمية فهناك عدة مهايري رئيسية 

ىل جنب عند إ ينبغي اختاذ القرار بشأهنا عند التفكري يف تنظيم حمتوى املواد التعليمية جنبا
 التتابع.ارية و ل و االستمر املعايري هي: اجملال أو النططاق والتكامهذه التفكري يف األهداف، و 

 و النطاقاجملال أ (1
هو املعيار الذي يتعلق مباذا نعلم ، و ما ستمشمله املواد، ما هي األفكار 

 الرئسية اليت تضمنه املادة.
و  ،ملادة يتناول حدود إتساعه و عمقه، و اجملاالت اليت يتضمنهانططاق ا

ا ميكن ميذ تعلمه، و ممدى التعمق يف هذه اجملاالت، و ما ينبغي على كل التال
ضمن ، و ما ال جيب أن يتالتالميذ وال يتعلمه البعض اآلخرأن يتعلمه بعض 
 منه. املدرسة.

 التكامل (2
و هو الذي يبحث يف العالمة األفقية بني خربات املناه. أو أجزاء احملتوى 
ه لللمواد التعليمية ملساعدة املتعلم على بناء نظرة أكثر توحدا توجه سلوكه و تعام

 .بفعالية مع مشكالت احلياة
 االستمرار (3

هي التكرار الرأسي للمفاهيم الرائيسية يف املنه.، فإذا كان مفهوم الططاقة 
ن اهلجاء ، و إذا كااوله مرات و مرات يف منه. العلوممهما يف العلوم فينبغي تن
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السليم مهما فمن الططبيعي االهتمام به، و التأكيد عليه، و تنمية مهاراته على 
 امتداد الزمان.

 التتابع (4
  التتابع ، و يرتبعرض به احملتوى على إمتداد الزمنهو الرتتيب الذي ي

د مما تذهب أبع ، و لكن التتابع يذهب إىلإلستمرارية، فهناك تداخل بينهمااب
توى مرات يعاجل بنفس املس ، فنفس املفهوم أو العنصر ميكن أنإليه االستمرارية

 فهمه، أو يف املهارات أو االجتاهات املرتبططة به. ، فال حيدث منو يفو مران
أما التتابع فيعين أن كل عنصر ينبغي ان ينبين فوق عنصر سابق له، و 

 يعين ال يتجاوز املستوى الذي عوجل به، من حيث االتساع و العمق، فالتتابع
، و لكن يعين مستوايت أعلى يف املعاجلة. و عند النظر جمرد اإلعادة و التكرار

  حتديدالتتابع تثار أسئلة تتعلق بكل منه: يف
 أ(. املبادئ اليت يرتكز عليها هذا التتابع.

 ، و ملاذا هبذا الرتتيب؟ب(. ماذا يتبع ماذا
 12ت(. أنسب وقت يقدم فيه جزء معني من احملتوى للمعلمني.

 . مشكالت املواد التعليمية يف اللغة العربية7
ا، إال أن ة لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريهإنه على الرغم من األمهية املتزايد

هذه اللغة مل تدرس دراسته تربوية و عملية دقيقة تتناول بصفة عامة أهدافها و مواد 
تعليمها و طرق تعليمها و أساليبها. و قد أدى ذلك إىل اتصراف كثري من الراغبني يف 

  13علم.لغة العربية صعبة الت، أن الربية عنها وساع ظلما أو سواء نيةتعليم اللغة الع
ب،  جمال التعليم اللغة لألجانوقد أجريت دراسات شاملة للمواد التعليمية يف

دة زواايها هي أهداف التعليمية واستخدام قد تناولت هذه الدراسات تلك املواد من عو 
اللغة املصورة وطريقة التدريس واملوضوعات أو احملتوى والوسائل التعليمية واستخدام 

 نوع اللغة العربية املقدمة للتعليم.للغة الوسيططة و ا
                                                           

 151، املنه. و عناصريه، الططبعة الثانيةابراهيم بسوين عمرية ،  12 

 . 92)القاهرة : مكة و هيبة ، دون سنة (،  املرجع يف تعليم اللغة األجانبفتحي على يونس و حممد عبد الرؤوف الشيح،  12 
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 أهداف التعليمية  (1
إن اإلتصال هو اهلدف الرئيسي اآلن من تعليم أية لغة أجنبية، وقد 

لألجانب  و يف كتب تعليم اللغة العربيةهذا متاما يف املواد التعليمية أ حدث عكس
ة ملحوظة و ركز حيث أمهل أحد املهارات األربعة و مهارة احلديث على صور 

تركيز أساسيا على القرأة و على القواعد، بل إن القواعد غططت يف كثري من 
 األحيان على مهارة القراءة.

ويف هذا اجملال يستططيع القول إن الكتب املستخدمة حاليا يف تعليم اللغة 
العربية لألجانب فشلت يف اإلفادة من نتائ. الدراسات اللغوية احلديثة و من 

لى الرتبوية املتنوعة، فعلى سبيل املثال: يصري أحد املؤلفني يف كتابه ع املبادئ
احلفظ عن ظهر قلب لبعض الرتاكيب اللغوية اليت ليست متصلة حباجة الططالب، 
وليست متدرجة من حيث صعوابهتا أو سهولتها و ليس بينها صلة ما تربز 

مثال الصريق األ ل. و من املقرر اآلن أن احلفظ ليس هوتقدميها يف نظام متص
 لتعليم اللغة األجنبية.

 الوسائل التعليمية (2

ومن عيوب كتاب تعليم اللغة العربية لألجانب و اليت أدت إىل فشلها يف 
تعليم مهارات اللغوية األربع، عدم إستخدام الوسائل التعليمية يف تعليم اللغات 

فعالة يف  ه إىل مساعدةاألجنبية يؤدي إىل منو الثرورة اللغوية عند التالميذ، كما إن
 تعلم املهارات األساسية يف اللغة.

 إستخدام اللغة املصورة (3

تقصد ابللغة املصورة هنا تسجيل صوت الكلمة العربية ابحلروف األتينية 
" و هكذا، استخدام اللغة  fatahaفمثال كلمة " فتح " يعرب صوتيا ابلرموز اآلتية "

ات لعربية بصورة جيدة، كما أهنا يف ذاملصورة عيب أخر يف كتب تعليم اللغة ا
 الوقت تعططي انططباعا خاطئا عن أصوات اللغة العربية .

و إن جمال اللغة املصورة هو الدراسات املقارنة ، و ليس تعليم لألجانب 
 أبي حال من األحوال.
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 إستخدام اللغة الوسيطة (4

ا ههذا العيب يتمثل يف استخدام لغة أخرى جبانب اللغة العربية و ظيفت
إيضاح معىن الرموز و الكلمات واجلمل و إعططاء التعليمات للمتعلم و تقدمي 

 القواعد.

من وجهة النظر احلديثة يف تعليم اللغة األجنبية ينبغي ان يعتمد على و 
اللغات املراد تعليمها وحدها، ويكون ذلك يف مجيع أنشططة عملية التعليم املتعلقة 

ة اليت ني أن خيلقوا " اجلو الثقاي" النابع من اللغمبهارات اللغة أو ينبغي على املعلم
 يعلموهنا.

 طريقة التدريس (5

من العيوب الظاهرة يف كتب تعليم اللغة العربية لألجانب استخدام و 
الططريقة التقليدية يف تقدمي املواد التعليمية و تنظيمها، و الططريقة اليت سار 

مجة، يقة القواعد والرت الططر استخدامها يف هذا الكتاب، و أصبح هلا السيططرة هي 
 هي من أقدم الططريقة اليت استخدمت يف تعليم اللغات األجنبية.و 

 املوضوعات أو احملتوى (6

من العيوب الشاعية يف املواد التعليمية اخلاصة يف تعليم اللغة العربية 
لألجانب أن حمتوى هذه املواد أو موضوعاهتا مل تنتق بعناية، ومل خيرت بصورة عملية، 

ث خييل إىل من يططالع هذه الكتب أو املواد أهنا ختلوا من موضوع اتى هبا لتشرح حبي
قاعدة معينة أو اللغة املتعددة. و أكثر من ذلك أنه حىت يف حالة وجود موضوعات 
متكاملة فإن األمر يف إختيارها و يف تقدميها بصرف النظر عن األبعاد الرتبوية و 

 أن تنبغي أن يكون وراء هذا اإلختبار، و من مثالنفسية و الثقافة املختلفة اليت 
معظم الكتب الميثل حبال من األحوال املوضوعات اليت تنبغى ان تقدم للمتعلمني 

 و ال املوضوعات األساسية اليت تربز فيها الثقافة العربية.
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 مهارة الكتابةاملبحث الثاين :   .ب

 الكتابةمهارة فهوم م .1
والكتابة إصططالحا هناك آراء من  12لتنظيمالكتابة يف اللغة اجلمع والشد وا

حملبوسة االعلماء، منها أن الكتابة أداء منظم حمكم يعرب به إنسان عن أفكاره ومشاعره 
 15.يف نفسه وتكون دليال على وجهة نظره وسببا يف حكم الناس عليه

مهارة الكتابة هي املهارة اليت تقتصر على النسخ أو التهجئة ويتسع يف بعضها 
خمتلفة العمليات العقلية الالزمة للتعبري عن النفس وحسب التصور حىت يشمل  اآلخر

األخري نشاط ذهين يعتمد على االختيار الواهي ملا يريد الفرد التعبري عنه والقدرة على 
 11تنظيم اخلربات وعرضها بشكل يتناسب مع غرض الكاتب.

. ويعين هذا أن الكتابة نشاط جسمي وروحي (David Nunun)يرى دافد نونن 
يف اجلمل  يبهارتكيفية التعبري عنها وت  أن الكتابة تشمل نشاط حفر األفكار والتفكري يف

تقوم الكتابة ف والفقرات الواضحة بني أيدي القارئني. كما تعد الكتابة عملية ونتيجة،
بعملية التخيل والتصوير وتربيب األفكار واملراجعة، وجتري هذه العملية بشكل منظم يف 

 17آخر. وبشكل غري منظم يف شكل حني
الكتابة نشاط معقدة وهي رسم احلروف خب  واضح ال لبس فيه وال ارتباب مع 
مراعات النه. السليم للكلمات وفق قواعد الكتابة العربية املتفق عليها لدى أهلها 

 19معينة.حبيث تعططي يف النهاية معىن مفيدا وداللة 

                                                           

 171، املراجع السابق.واألعالماملنجد يف اللغة مألوف لويس،  14 

 151(، 1882، )الرايض: دار املسل للنشر واتوزيع، املهارات اللغوية وطرائق تدريسهاأمحد فؤاد حممود عليان،  15 

ية والعلوم ، )الرايض: منشورات املنظمة اإلسالمية للرتباملرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغة أخرىرشدي أمحد طعيمة،  16 
 .598(، 1878لثقافة، وا

17  David Nunan, (ED) Pratical English Language Theaching, (New York Mc Graw Hill, 2003), 

88. 

 .13الناقة وطعيمة، نفس املراجع،  18 
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يا . تبدأ مراحلها الدنيةة أو اإلبداعجيابيدى املهارات اإلمهارة الكتابة هي إح
وهذه املهارة حتتاج  18برسم احلروف والكلمات واجلمل وتنتهي ابلتعبري احلر اخلالقى.

إىل عمليات ذهنية وتناسق حسي وحركي يشاهبان إىل حد بعيد ما حتتاج إليه مهارة 
وقة يف حالة منططمن ترمجة أفكاره إىل رموز النططق واحلديث، فال بد للكاتب واملتحدث 

احلديث ومدّونة يف حالة الكتابة حىت يوفر للسامع أو القارئ وسيلة اتصال تعينه على 
عناصر ينه. ولذا تعترب الكتابة مهارة إجيابية إنتاجية تتططلب فيمن يزاوهلا معرفة بفهم ما يع

 اللغة من قواعد ومفردات وسيططرة اتمة على حسن اختيار ما يتناسب منها مع األفكار
 20اليت يريد الكاتب التعبري عنها.

وأهداف  على وجه عامالكتابة يف تعليم االغة العربية إحدى املهارات اللغوية، 
 تعليمها هي قدرة الططلبة على االتصال بططريقة الكتابة ابللغة العربية، وتعليمها على قدرة

كتابة. كما يرى لالططلبة يف التعبري عما يتعلق يف ذهنه من األفكار واملشاعر عن طريقة ا
، إذ يؤكد أن الكتابة عملية اكتشافية تعتمد أساسا على املراجعة، يدخل (Taylor)اتيلور

فيها تفاعل نشي  بني السياق واللغة املستعملة حيث حياول الكاتب أن يعرب أبلفاظ 
مالئمة للتقرب من املعىن املقصود، كما حياول الكاتب أن يضع هيكال ألفكاره ويدخل 

 21عىن.حتسينات ابستمرار إلفادة املليها ع
أو التهجئة  Copyingيضيق مفهوم الكتابة يف بعض الربام. ليقتصر على النسخ 

Spelling.  ويتسع يف بعضها اآلخر حىت يشمل خمتلف العلميات العقلية الالزمة للتعبري
إهنا حسب التصور األخري نشاط ذهين يعتمد على االختيار الواعي ملا عن النفس. 

 22اخلربات.ريد الفرد التعبري عنه. والقدرة على تنظيم ي

                                                           

(، 1897: دار الفكر، رةالقاه)، االجتاهات املعاصرة يف تدريس اللغة العربية واللغات احلية األخرى لغري الناطقني هبا محادة ابراهيم، 19 
228. 

 .190، (1891صالح عبد اجمليد العريب، تعليم اللغات العربية احلية وتعليمها، )لبنان : مكتبة لبنان،  20 

)الرابط: معهد  ،تعامل اساتذة اللغة اإلجنليزية مع التعبري الكتايب ابملغرب، تعليم اللغة العربية والتعليم املتعددعائشة الناصري،  21 
 .122(، 2002سات واألحباث للتعريب، الدرا

 .197(، 1898، )مصر: جامعة املنصورة، تعليم العربية لغري الناطقني هبارشدي أمحد طعيمة،  22 
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والكتابة وسيلة من وسائل االتصال اللغوي بني األفراد، إهنا ضرورة اجتماعية 
 23على أفكار اآلخرين واإلملام هبا.لنقل األفكار. والوقوف 

ويرتكز تعليم الكتابة يف العناية بثالثة أمور : )قدرة الدارسني على الكتابة 
حة إمالئيا، وإجادة اخل ، وقدرهتم على التعبري عما لديهم من أفكار يف وضوح الصحي
على رسم احلروف رمسا صحيحا، وإال اضططربت  أي ال بد أن يكون الدارس قادرا ودقة.

الرموز، واستحالت قراءهتا. وأن يكون قادرا على كتابة الكلمات ابلططريقة اليت اتفق 
تها إىل مدلولتها. وأن يكون قادرا على اختيار أهل اللغة، وإال تعذرت ترمجعليها 

الكلمات. ووضعها يف نظام خاص، وإال استحال فهم املعاين واألفكار اليت تشمل 
والكتابة أيضا نشاط حركي ونشاط فكري ومها معا يكوانن املهارة الكلية  24عليها(.

كرية، وهنا جيدر بنا رة الفاملهارة احلركية مث املها للكتابة اليت تنقسم بدورها إىل مهارتني :
إىل أمر مهم نفرق به بني مفهوم املهارة الفكرية يف كتابة اللغة األم واملهارة اإلشارة 

 الوصول إليه الذي ميكنالفكرية يف كتابة اللغة األجنبية ومدلول هذه املهارة واملستوى 
من أن  قررانهيف اللغة الثانية، ولعل هذا األمر يتططلب منا أن نعود على ما سبق أن 

 الكتابة وسيلة لالتصال وللتعبري عن التفكري، فمن خالل الكتابة يستططيع الفرد أن يصل
يعرب بني التفكري الغامض والتفكري الناض.، فالكاتب يسجل فكره وجيتهد لإىل التمييز 

والصور اليت تريد أن خترج من عقله مستخدما يف ذلك عن خمتلف املشاعر واملفاهم 
ملية دف حتقيق عيططرة على الورق،  ومسيططرة على تسلسل أفكاره هبالكلمات مس

كن جعل الفكرة الواحدة ملكا لشحص أو أكثر، ويعىن هذا أن االتصال، بواسططتها مي
 التعبري الكتايب )التعبري واإلنشاء( حيقق وظيفتني من وظائف اللغة : األوىل هي االتصال،

 25التفكري.والثانية هي 
 

                                                           

 .178، )القاهرة، دون سنة(، تعليم اللغة اجلية وتعليمها بني النظرية والتططبيقصالح عبد اجمليد العريب،  22 

 191املرجع نفسه،  24 

م والثقافة، ، )الرايض: منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلو طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هباالناقة، حممود كامل  25 
2003 ،)202. 
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 ارة الكتابة. أهداف تعليم مه2
 بسيططة حقيقة فهم على التالميذ نساعد أن أيضا، الكتابة تعليم أهداف منو 
املكتوب. فاألطفال حياولون  لالتصال ضروري العريب التحرير هاراتمل اكتساهبم أن امؤده

تنمية مهارهتم الكتابية عندما يفهمون أن اهلجاء الصحيح، ووضع عالمات الرتقيم يف 
 وف والكلمات برطريقة جيدة، شيء مهم يف حياهتم.مواضعها، ورسم احلر 

 ويستهدف تعليم الكتابة األمور اآلتية :
 أو يف كراسة اخل  نقال صحيحا.نقل الكلمات اليت على السبورة  (1

 تعرف طريقة الكتابة احلروف اهلجائية يف أشكاهلا ومواضعها املختلفة. (2

 تعود الكتابة من اليمني إىل اليسار بسهولة. (3

 كلمات العربية حبروف منفصلة وحروف متصلة مع متييز أشكال احلروف.كتابة ال (2

 وضوح اخل  ورسم احلروف رمسًا ال جيعل للبس حمالً. (5

 الدقة يف كتابة الكلمات ذات احلروف اليت تنططق وال تكتب، واليت تكتب وال تنططق. (1

 مراعاة القواعد اإلمالئية األساسية يف الكتابة. (7

 ما يكتبه ابلشكل الذى يضفي عليه مسحة من اجلمال.مراعاة التناسق والنظام في (9

 إتقان األنعواع املختلفة من اخل  العريب. (8

 مراعاة خصائص الكتابة العربية مثل املد، والتنوين، والتشديد. (10

 مراعاة عالمات الرتقيم عند الكتابة. (11

 تلخيص موضوع النص املقروء تلخيًصا كتابًيا صحيًحا ومستوفًيا. (12

 األساسية عند كتابة اخلططاب.استيفاء العناصر  (13

 ترمجة األفكار يف فقرات مستعمالً املفرادات والرتاكيب املناسبة. (12

 سرعة الكتابة وسالمتها. (15

 صياغة برقية إىل صديق يف مناسبة معينة. (11

 وصف منظر من مناظر الططبيعة وصًفا دقيًقا وصحيًحا وخب  يٌقرأ. (17

 كتابة طلب لشغل وظيفة معينة. (19

 ل مشكلة أو قضية ما.كتابة تقرير مبس  حو  (18
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 ملء البياانت املططلوبة يف بعض االستمارات احلكومية. (20

احلساسية للمواقف  اليت تقتضي كتابة رسالة مراعًيا يف ذلك األمناط الثقافية  (21
 العربية.

مراعاة التناسب بني احلروف طواًل واتساًعا وتناسق الكلمات يف أوضاعها  (22
 26وأبعادها.

 .أنواع مهارة الكتابة3

تابة العريب واإلمالء الصحيح وك ة الكتابة تنقسم إىل عدة أنواع، منها اخل مهار 
فاءة اإلنشاء . ولكن أتيت كاإلنشاء العريب اليت تصري أهم األنواع يف جمال مهارة الكتابة

وفهم قواعد اإلمالء الصحيحة. إذن كتابة اإلنشاء يعد أن تنتهي كفاءة اخل  اجليد 
 حوية والصرفية لتكون مفهومة عند القارئ.حتتاج إىل فهم القواعد الن

 اخل  (أ

يعترب اخل  مرحلة األوىل يف تعلم مهارة الكتابة قبل اإلمالء والتعبري. إن 
اخل  واإلمالء مرتبططان غاية االرتباط، وأغراض اإلمالء هي تدريب التالميذ على 

مجيلة  ةأن يكتبوا كتابة صحيحة، فإن اخل  يكمل هذه الناحية وجيعل الكتابة واضح
تسهل قراءهتا ويفهم مرادها. أما أساس تعليم اخل  هو احملاكاة والتدريب العملي 
 لكسب املهارات اليدوية والسرعية يف الكتابة مع توافر اإلتقان والوضوح واجلمال.

ولتدريس اخل  غرضان، األول فسيولوجي وهو تنمية عادات عضلية من 
 كتابة وجتويد اخل  وجتميله، والثاينشأهنا أن تساعد على السرعة يف عملية ال

 27منظمة.سيكولوجي وهو قدرة على تدوين األفكار بططريقة 
 الكتابة اهلجائية (ب

كما سبق القول، هناك العالقة بني تدريس اخل  واإلمالء، ومن الصعوبة أن نفصل 
 تدريس اخل  والتدريب عليه وهو اإلمالء. ينقسم اإلمالء إىل مراحل:

                                                           

 180-199رشدي أمحد طعيمة، املرجع السابق،  26 

 391(، 1889، )قاهرة: دار الفكر العريب، فن التدريس للرتبية اللغويةحممد صاحل مسك،  27 
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هتدف هذه اخلططوة يف تدريس الكتابة إىل حتسني قدرة الططالب اإلمالء املنقول،  (1
على رسم احلروف والكلمات العربية، وتسمى هذه اخلططوة مبرحلة النقل 

 29والنسخ.
اإلمالء املنظور، إذا أحسن املدرس أن تالميذه قد تقدموا يف اإلمالء املنقول  (2

درس القططعة املوفيه يعرض فعليه أن يبدأ يف تدريبهم على اإلمالء املنظور، 
املالئمة للتالميذ على السبورة أو ينظرون إليها يف كتاب أو بططاقة ويكلفهم 
بقراءهتا ويناقشهم يف معتاها ويططالبهم بتهجي بعض كلماهتا شفواي من النص 
مث من الذاكرة، وبعد أن تظل أمامهم فرتة مناسبة تكفي ألن ترسخ يف أذهاهنم، 

 28عليهم.ئها حتجب عنهم وأيخذ املدرس يف إمال
اإلمالء االختباري، تقوم الكتابة االختبارية على أساس ثالث قدرات، هي  (3

القدرة على االستماع واملتابعة، والقدرة على االحتفاظ مبا مسع، والقدرة على 
هدف هذه القدرات يف آن واحد. وي وضع ما مسع يف رمسه الكتايب على أن تعمل

ات ين، األول هو تعزيز العالقات بني األصو هذا االمالء االختباري إىل حتقيق أمر 
والرموز اليت تعلمها الدارس يف القراءة، الثاين هو اختبار وتقومي منو وتقدم ذاكرة 

 30.االستماع لدى الدارسني
 ج( التعبري

داخل معزوال عن ابقي فروع اللغة، بل هو متشابك ومت التعبري ليس فرعا لغواي
د ة األخرى إىل حد كبري، فهو متشابك مع القواعيف مهاراته اللغوية مع فروع اللغ

النحوية والصرفية، متشابك مع اإلمالء، واخل ، متشابك مع األدب والنصوص 
النثرية والشعرية، متشابك مع البالغة والبديع والبيان. ومعىن ذلك أن تقدم الططالب 

عض مهارات بومنوه يف أحد هذه الفروع اللغوية هو ابلتايل تقدم للططالب ومنو له يف 
عليمية أو للربانم. اللغوي يف أية مرحلة تالتعبري الكتايب، وهذا يعين أن التخططي  

                                                           

 .221، املرحع السابقشدي أمحد طعيمة وحممود كامل الناققة، ر  28 

 .359، املرجع السابقحممد صاحل مسك،  29 

 .212، املرجع السابقرشدي أمحد طعيمة،  20 
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صف دراسي البد أن خيطط  كوحدة متكاملة تراعي املستوى اللغوي للمهارات 
املخصصة لكل فرع لغوي على املستويني الرأسي واألفقي معا، ابعتبار التعبري هو 

 لعوية.احملصلة النهائية للدراسة ال

والتعبري ليس جمموعة من املهارات اللغوية املتنوعة اليت جيب أن يتقنها الططالب 
حيت يصبح متمكنا مما يريد أن يعرب عنه يف يسر، بل إن للتعبري بعدا آخر غري هذا 
البعد اللغوي، وهذا البعد املعريف، وهذا البعد املعريف يكسب الططالب عند الكتابة 

 الططالقة اللغوية.
أمر أساسي وضروري يف تدريس التعبري الكتايب واحلديث الشفوي هو أما 

القدرة علي بناء الفقرات وترتيبها وعمقها وطرافتها، األمر الذي يدعو املدرسني 
إىل االهتمام ابلقراءة لدى الططالب، والرب  بني ما يقروءونه وما يتم التدريب عليه 

قدير املمنوح وطرافتها وترتيبها والت بني تنوع األفكار وعمقهاعند الكتابة، والرب  
للططالب عقب االنتهاء من التعبري، وتبىن مقولة أساسية واجبة عند التعليم التعبري، 
وهي القراءة قبل البدء يف الكتابة أو احلديث، األمر الذي يدعو املدرسني إىل 
م حتديد تعيينات قرائية للططالب قبل تكليفهم ابلكتابة أو احلديث تفتق أذهاهن

ضري الططالب أي حت ،ويصبح التحضري قبل التعبري وتزودهم مبا سيكتبون عنه،
التعبري الكتايب هو  31احلديث.وإعدادهم ابلقراءة املوجهة قبل تكليفهم الكتابة أو 

وسيلة لالتصال بني اإلنسان وأخيه اإلنسان بعض النظر عن بعدي الزماين واملكان. 
اس بعضهم . التعبريي الوظيفي حيقق اتصال النوهذا التعبري نوعان: وظيفي وإبداعي

ببعض، لتنظيم حياهتم وقضاء حاجاهتم، مثل كتابة الرسائل والربيد وحماضر 
االجتماعات وملء االستمارات وكتابة املذكورات والنشرات والتقارين. والتعبري 
 االبداعي ينقل املشاعر واألحاسيس واخلططواطر النفسية إىل اآلخرين أبسلوب أديب

  32مشوق ومثري، مثل كتابة الشعر والرتاجم والتمثيليات والقصص األدبية.
 

                                                           

 222-221، املرحع السابقحاتة، شحسن  21 

 222-223نفس املراجع،  22 
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 مراحل تعليم مهارة الكتابة .4
اجلمل املوازية. يططلب من التالميذ أن يكتب عدة من مجل موازية جلملة معينة.  (1

ويعططي الكلمات الالزمة لكتابة هذه اجلمل. مثال ذالك أن تكون اجلملة 
وتكون كلمة التعويض )البنت(. فيكتب التلميذ:  النموذج: كتب الولد درسه. 

 كتبت البنت درسها.
ة الفقرة مغريا ب منه إعادة كتابالفقرة املوازية. تعططي للططالب فقرة مكتوبة مث يططل (2

إحدى الكلمات الرئيسة فيها. فإذا كانت الفقرة تدور حول شخص امسه حامت، 
لططبع . ويستدعى هذا ابيططلب منه أن حياوهلا لتدور حول فتاة امسها مرمي مثال

تغيري األفعال والضمائر  والصفات واألحوال اليت تتعلق حبامت وجعلها تتناسب 
 مع االسم اجلديد.

الكلمات احملذوفة. يططلب من التالميذ أن ميأل الفراغ يف اجلملة ابلكلمة احملذوفة  (3
اليت قد تكون أداة جر أو عططف أو استفهام أو شرط وغري ذلك. وقد تكون 

 لمة احملذوفة كلمة جمتوى. مثال: ذهب الولد املدرسة. اراد التلميذ يتعلم.الك

ترتيب الكلمات. تعططي للتلميذ جمموعة من الكلمات، ويططلب منه أن يرتبها  (2
ليعمل منها مجلة صحيحة. مثال: حاوة، أكل، تفاحة، عاصم. فتصبح هذه: 

 أكل عاصم تفاحة حلوة.

ن ري مرتبة من اجلمل، ويططلب منه أترتيب اجلمل. تعططي للتلميذ جمموعة غ (5
يرتبها لتعمل منها فقرة متكاملة. فالتلميذ هنا ال ينت. كلمات أو تراكيب. كل 
ما عليه أن يفهم اجلمل املعططاة له ويفهم العالقات اليت بينها، مث يقوم برتتيبها 

 زمنيا أو مهانيا أو منططقيا أو أبية طريقة أخرى مناسبة.

و ططالب مجلة يططلب منه أن حيوهلا إىل منفية أو مثبتة أحتويل اجلملة. تعططي لل (1
 استفهامية أو خربية أو تعجبية، أو إىل غري ذلك من التحويل.

وصل اجلمل. تعططي للططالب مجلتان يططلب منه أن يصلهما معا ليكون منهما  (7
مجلة واحدة ابستخدام أداة حتدد له أو ترتك له حرية حتديدها. مثال ذلك: عاد 
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جل سافر أمس. وقد تكون اجلواب ما يلي: عاد الرجل الذي سافر الرجل + الر 
 أمس.

إكمال اجلملة. يعططي للططالب جزء من اجلملة ويططلب منه إكماهلا بزايدة مجلة  (9
 .             رئيسية أو غري رئيسية. مثال ذلك: إن تسالين

 

 وحيسن ابملعلم  أن يالحظ األمور اآلتية املتعلقة ابلكتابة املوجهة:
 ليست مجيع أنواع مترينات الكتابة بنفس الدرجة من السهولة.   (أ

ن جيب أن أييت مترين الكتابة املوجهة هبد شرح املعلم للرتكيب الذي يعاجله التمري (ب
 وتدريب الططالب عليه شفواي.

 جيب أن تكون كلمات التمرين مألوفة لدى الططالب، أي سبق هلم أن تعلموها. (ج

صحيح تصحيح الذايت حيث يقوم كل طالب بتيتم تصحيح التمرين عن طريق ال  (د
ما كتب مبقارنته مع اإلجاابت النموذجية، أو عن طريق تصحيح املعلم ملا كتب  

 كل طالب.

جيب أن يناقش املعلم مع طالبه يف إخططائهم الشائعة ويعططيهم املزيد من   (ه
 التدريبات والتمرينات ملعاجلة هذه األخططاء.

 سائل تعليم مهارة الكتابة و  .5
لوسائل التعليمية هي ما يلجأ إليها املدرس من أدوات وأجهزة زمواد لتسهيل ا

ي عزيزها. وهي وسيلة ألن املعلم يستخدمها يف عمله، وهعملية التعليم وحتسينها وت
 33تعليمية ألن التلميذ يتعلم بواسططتها.

 والوسائل اليت تستفاد منها يف تعليم مهارة الكتابة كما يلي:
 وغري املدرسي، اجملالت والدورايت، والنشرات على اختالفها.الكتاب املدرسي  (1
 السبورة وملحقاهتا. (2
 اللوحات اجلدارية )اللوحة االختبارية(. (3

                                                           

 .223(، 1889ر النفائس، ، )لبنان: داخصائص العربية وطرائق تدريسهاانيف حممور معروف،  22 
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البططاقات )بططاقات احلروف واملقاطع والكلمات واجلمل، وبططاقات املططابقة،  (2
 32بططاقات التعليمات، بططاقات األسئلة واألجوبة، وبططاقات املفاتيح...اخل(.

 الكهرابئى اجلهاز (5
 اجلوانب املهمة يف مهارة الكتابة .6

إذا أراد الدراسني يف تعليم الكتابة العربية تعليما سليما فإنه ينبغي على أن 
 35ميلكوا معرفة هذه األمور:

 أن يعرف رسم احلروف رمسا صحيحا واحلروف اليت تتصل مبا بعدها من غريها. (أ
 واملتشاهبة. أبن يدرك الفروق الدقيقة بني احلروف املتقاربة  (ب
 مراعاة التنقي  للحروف املنقوطة من غريها. (ج
 النه. السليم حلروف الكلمات دون حذف أو زايدة للحروف. (د
 مراعاة كتابة الكلمات اليت حتتوي على حروف منقوطة وال تكتب. (ه
 مراعاة الفرق بني التاء املربوطة والتاء املفتوحة وهاء التأنيث والتاء املربوطة. (و
 الكلمات بسرعة وسهولة.كتابة احلروف و  (ز
 مراعاة عالمات الرتقيم. (ح
 مراعاة احلركات القصرية والططويلة (ط
 معرفة أماكن كتابة اهلمزة املختلفة (ي
 مراعاة الرتاكيب النجوية والصرفية السليمة. (ك

 مشكالت مهارة الكتابة      .7
 حصرا للمشكالت، وحتديدا ألبعادها، ميكن تلخيصها مبا يلي:

 لتعبري وانصرافهم عنه.نفور التالميذ من درس ا (أ
 الضعف الشديد يف كتابة معظم التالميذ. (ب

                                                           

 .225نفس املراجع،  24 

عتصام، دون السنة(، ، )دار االأسس إعداد الكتاب التعليمية لغري الناطقني ابلعربيةانصر عبد هللا الغايل وعبد احلميد عبد هللا،  25 
12-15.  
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أرهاق املدرسني وهترهبم من تدريس اللغة العربية، هراب من تصحيح ما يكتبه الططالب  (ج
 يف )دفتارهم( ومسابقاهتم.

عدم وضوح املنه. أو املستوي اخلاص بكل مرحلة من مراحل التعليم اإلبتدائية  (د
 سني.واملتوسططة يف أذهان املدر 

 تقومي مهارة الكتابة يف اللغة العربية .8
 مترين عملية تعليم الططلبة ملهارة الكتابة بثالث مراحل أساسية، هي:

املرحلة األوىل: مرحلة االستعداد للكتابة، وهي مرحلة يتم فيها هتيئة العضالت  .أ
ركي حلالدقيقة األصابع اليد، ليبدأ الططالب عملية الكتابة، ويتم تنمية التآزر البصري ا

 لديه.
 وتنططلب هذه املرحلة النقاط اآلتية:

تنمية العضالت الدقيقة، وذلك من خالل بعض التمرينات اليت تكسب  (1
 العضالت الدقيقة ألصابع يد الططفل  املرونة أو املططلوبة.

 تنمية التآزر البصري احلركي للططالب. (2
 توفري األدوات اليت تساعد على املتابة، والتدرح يف استخدامها. (3
ميكن أن يستخدم املعلم تدريبات لتهيئة الططالب للكتابة من خالل تدريبهم على و 

استخدام األلوان مبختلف أنواعها، وتدريبهم على التنقي  داخل مساحة مغلقة، 
وتوصيل النق  بعضها ببعض، ورسم خططوط متعرجة ومستقيمة، وكيفية اإلمساك 

 وغري ذلك.
، وتتضمن رسم الرموز، أو الشكل املكتوب املرحلة الثانية: مرحلة الرسم الكتايب .ب

 لأللفاظ  اليت حتمل املعاين. ومتييز هذه املرحلة أييت:
 متكني الططلبة من كتابة احلروف اهلجائية (1
 متكنب الططلبة من كتابة وتركيب بعض الكلمات (2
 متكنب الططلبة من كتابة اإلعداد، وإجراء العمليات احلساسية البسيططة. (3
ألشكال اهلندسة، والرسومات األخرى مع استخدام متكنب الططلبة من رسم ا (2

 اللون.
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 متكنب الططلبة من كتابة أمسائهم، وأمساء ذويهم وزمالئهم. (5
 متكنب الططلبة من استعمال كلمات يف مجل مفيدة. (1
 متكنب الططلبة من كتابة كلمة قصرية. (7
 تدريب الططلبة على فن اإللقاء ملا يكتبون. (9
 س واملواد اليت يقرؤوهنا.تدريب الططلبة على كتابة ملخص للدرو  (8
 (تدريب الططلبة على ترتيب أفكارهم قي ما يكتبون.10
 ( تدريب الططلبة على حسن اخل ، واستخدام عالمات الرتقيم، وصحة الرسم.11

ونلحظ من خالل ما تتميز به هذه املرحلة ضرورة التكامل بني فروع 
باحث، وقدرة ها من املاملعرفة وخمتلف املباحث من لغة عربية ورايضيات وعلوم وغري 

الططلبة على التعبري عن أفكارهم بكتابة مجل قصرية ذات معنلى، ووصف مشاهدات 
 حية جبمل قصرية.

 ج. املرحلة الثالثة: مرحلة التعبري الكتايب.
وهو الكالم املكتوب الذي يعرب به الططالب عن حاجته، ومشاعره 

لكتايب هو كالم ذو ملعىن. التعبري اوانططباعاته، وردود فعله. والتعبري يتضمن اللفظ وا
غاايت ومقاصد يتططلب االلتزام بقواعد الرسم، وعالمات الرتقيم زايدة على االلتزام 
مبا يقتضي املقام، وسياق الكالم من أساليب تعبري. وللتعبري الكتايب أغراض 
ومقاصد، وهذه األغراض قد تكون وظيفية تتططلبها مواقف احلياة اليومية للططالب، 

قد تكون إبداعية تقتضيها  مواقف التعبري عن املشاعر واألحاسيس، وابلتايل ميكن و 
 حتديد أنواع التعبري الكتايب من حيث وظيفته بنوعني:

التعبري الكتايب الوظيفي: يتضمن اخلططاابت بشؤون احلياة اليومية ذات الططبيعة  (1
ا عن مواقف النفعية. كأن يكتب  الططالب امسه الثالثي، ومجال قصرية يعرب هب

معينة. مثل: أان اسكن يف مدينة عمان، أان احرتم معلمي، السالم عليكم،  
 كتابة التهاين، وكتابة رسالة إىل أبيه، كتابة بططاقة دعوة، كتابة توجيه إىل زمالئه

 لاللتزام ابلنظام املدرسي.



28 
 

 رالتعبري الكتايب اإلبداعي: ويف خذا النوع من الكتابة يعرب الططالب عن املشاع (2
والعواطف واألحاسيس واخليال بعبارات تتسم ابجلمال والقدرة على اإلاثرة. 

 مثل أن يكتب الططالب قصة، وخواطر.....اخل
 يح الكتابة تصح .9

وجيب أن تتم عملية التقومي يف ضوء املعايري السابقة، على أن يكون حمور 
لشكل ام اباالهتمام يف املراحل األوىل هو املضمون وليس الشكل، مث يبدأاالهتم

 .مع املضمون مع بداية املرحلة الثانوية
جيب أن يصحح املدرس كتاابت تالميذه، فإذا مل يستططيع، فاليقسم 
التالميذ إىل جمموعتني أو ثالثة، ويصحح كتاابت كل جمموعة منهم ابلتبادل. والعربة 

 هنا، أن يصحح املدرس ما يستططيع تصحيح من الكراسات بططريقة جيدة.
ار املدرس ما يراه شائعا من األخططاء ويعاجله مع التالميذ بعد جيب أن خيت

تصحيح الكراسات على أال يكون الرتكيز على األخططاء اإلعرابية. وجيب مراجعة 
الكتاابت اجليدة لبعض التالميذ وقراءهتا أمامهم، مع بيان نواحي اجلمال فيها يف 

 31املبين واملعىن.
بة ا اختيار التلميذ املوضوعات املناسفالتحسني من الكتابة لن أيت إال إذ

له يف لون من الكتابة، بشرط أن يكون املدرس قريبا دائما من التلميذ، مبعىن أن 
يكون التوجيه واإلرشاد فرداي، فهنا كل تلميذ خمتلف عن اآلخر ولن يكون التقومي 

ماته اجيدا يف الكتابة اإلبداعية إال إذا كان املدرس يعرف كل تلميذ، ويعرف اهتم
ومستواه، وعلى كل حال جيب على املدرس أال يكلف التالميذ ابلكتابة إال فيما 
يعرفونه جيدا. وحينئذ سوف يتعرف التالميذ  أبنفسهم على مواطن القوة والضعف 

 يف كتاابهتم.
وعلى الرغم من ذلك كله حيتل تقومي موضوعات التعبري الكتايب 

يف   ن تبصري الناشئة مبواطن القوة والقصوروتصحيحها األمهية الكربى، إذا ال بد م
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كتاابهتم، وال بد من األخذ أبيدي املوهوبني والنهوض هبم، والتقومي هو سبيل 
 املدرس لتعرف ذلك كله، وميكن أن يتبع ما يلي يف تصحيح املوضوعات وتقوميها:

يقوم يف مططلع العام الدراسي بتصحيح املوضوعات اليت كتبها طالبه على أن  (1
الصواب جبانب اخلططأ، وأن يراعي يف تصحيحه األلفاظ والرتاكيب ومتكن يضع 

الططالب من توضيح الفكرة اليت يتكلم عنها، ومن مث النحو واالمالء واخل  
 وهندسة الصفحة...اخل.

وميكن للمدرس أن يصحح عدة موضوعات على النحو السابق، على 
 هناية وع املصحح أو يفأن يعود الططالب بعدها إىل وضع جدول يف هناية املوض

الدفرت، يسجلون فيه الكلمة اليت وقع فيها اخلططأوصواهبا حىت إذا كا جاء 
الططالب ليكتب موضوعا جديدا هاد إىل األخططاء اليت ارتكبها يف املوضوعات 
 السابقة فيعمل على تالفيها يف املوضوع اجلديد، وبذلك تقل أخططاؤه ابلتدري..

لططالب بتعليل يف هناية كل موضوع لنقاط وال بد للمدرس من أن يزود ا
قوته وضعفه، وأن يكتب عبارات تشجيعية إذا كان الططالب يستحق ذلك، 

كر الكلمات اجلارية والتعليقات اإلذاعة ألن يف ذلك وأدى وأن ال يعمد إىل ذ 
 للقدرة اإلبداعية لدى الططالب.

ام ال ميكن للمدرس أن يكتب جبانب كل اخلططأ الصواب على مدار الع (2
خططاء إزاء األ زالدراسي، إذا ميكنه ابإلتفاق والتفاهم مع طالبه أن يضع رمو 

ف )م( ترمز إىل اخلططأ اإلمالئي، و )ن( إىل اخلططأ النحوي، و )ل( ترمز إىل 
ترمز  (-ترمز إىل احلذف، و ))×( اخلططأ يف اللغة و )؟( ترمز إىل الغموض، و 

 .ىل ركاكاة التعبري واألسلوبإ

ون هذه الرموز مفهومة من الططالب، والغرض من وضعها وال بد أن تك
هو دذعه إىل التفكري فيها حىت يكتشف اخلططأ بنفسه، ألن الوصول إىل معرفة 
اخلططأ من الططالب يؤدي إىل تالفيه مستقبال أكثر منا لو يقدم إليه الصواب 

 من غري بذل جلهد أو أعمال الفكر.
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د أن  األخططاء الشائعة بعختصيص حصة معينة لتدريب الططالب على تاليف (3
يكون املدرس قد أطلع على كتاابت الططلبة، وعرف أي نوع من األخططاء كان 
أكثر تواتر، فيقوم ابجراء مترينات عالجية بعقبها تقومي ملعرفة مدى التقدم 

 احلاصل يف هذا اجملال.

ميكن للمدرس أن يراوح يف التصحيح فيخصص بعض اخلصص لقراءة 
يف الصف مدراب إايهم على ألوان النقد اهلادئ الططالب موضوعاهتم 

املوضوعي بعد وضع عدة معايري، بنقد الططالب يف ضوئها املوضوعات اليت 
تقرأ من حيث التقيد ابملططلوب وعدم اخلروج عن املوضوع، مث من حيث 
صحة األسلوب وسالمة الرتاكيب وخلوها من األخططاء ووضوح املعاين 

ام بني عناصر املوضوع وأقسامه، وعدم اإلسراف واألفكار، والتوازن واالنسج
 37....اخليف الشكل على حساب املعىن أو يف املعىن على حساب الشكل
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