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  الباب الثاني

  دراسة نظرية

 حقيقة الكتابة . أ

و أداة من أدوات التثقيف اليت  املعزوفةحدى من منافذ اإذا كانت القراءة 

ج الفكر البشري، فالكتابة يف الواقع تعترب مفخرة ئمبقتضها يقف اإلنسان على نتا

 فعن طريقها أمكن تسجيل. العقل اإلنسان بل إ�ا أعظم ما أنتجه الفكر اإلنساىن

و عن طريقها كذلك استطاع . الرتاث الثقايف و أمكن انتقاله من جيل إىل جيل

العقل اإلنساين أن يقف على ما أحدثه غريه من تطورات أثرت يف حياته و من 

  ١.تغريات أثرت يف بناء ا�تمعات

و كثريا ما يكون اخلطاء يف الرسم الكتايب سببا يف قلب املعىن و عدم وضوح 

مث تعترب الكتابة الصحيحة عملية مهمة، و ضرورة اجتماعية للتعبري األفكار، و من 

و تعليم الكتابة يعين اإلهتمام بأمور ثالثة . عن األفكار و الوقوف على أفكار الغري

  :رئيسية

الكتابة بشكل يتصف باألمهية، و اإلقتصادية، و اجلمال، و مناسبته :   أولها

  .ريريملقتضى احلال و هذا يسمى بالتعبري التح

الكتابة السليمة من حيث اهلجاء، و عالمة الرتقيم، و املشكالت الكتابية :   وثانيها

  .األخرى كاهلمزات، و غري ذلك

فالثاين و الثالث هنا يتصالن باملهارات . الكتابة بشكل واضح مجيل:   و ثالثها

 ٢.اليدوية يف الكتابة أو ما يسمى بآليات الكتابة، أو مهارات التحرير العريب
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مث  تعريف الكتابة و أهدافهاو يشتمل هذا الفصل إىل ثالثة أقسام و هو 

  .أمهيتها

 تعريف الكتابة .١

قد يتصور بعض اخلطاء أن الكتابة مهارة بسيطة ترتكز يف القدرة على 

رسم احلروف و الكلمات رمسا صحيحا طبقا ملا اتفق عليه أصحا�ا من أشكال 

يكون جزءا مهما من مفهوم الكتابة  و مع أن هذا. هلذه احلروف و الكلمات

و هذه تعريفات الكتابة عند  ٣.إال أن املفهوم الكتابة أوسع من هذا و أمشل

  ٤:رشدي أمحد طعيمة

 .القدرة على تصور األفكار املناسبة حول موضوع معني �دف الكتابة فيه ) أ

القدرة على تصور و تنظيم األفكار و ربطها باملخطط الذي و ضعه الطالب  ) ب

 .بعضها مع بعض ينسجموضوع الذي يكتبه و كتابتها يف شكل فقرات للم

: مراعيا صحة كل من) الفصحى املعاصرة ( القدرة على كتابة اللغة املعيارية  ) ت

 .تركيب اجلملة، صيغ األفعال، عالمات الرتقيم، آليات الكتابة

القدرة على تنويع أساليب الكتابة، مفردات و تراكب لتناسب قراء خمتلفني  ) ث

 .متتابعةو لتحقق أغراضا 

القدرة على حتسني مستوى الكتابة سواء من طريق إعادة الصياغة أو  ) ج

 .تصحيح األخطاء أو إعادة الكتابة كلية
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القدرة على مجع املعلومات من مصادر أولية و ثانوية، كذلك القدرة على أن  ) ح

ة يكتب تقريرا، و أن يقتبس و أن يعيد صياغة املعلومات، و أن خيتصر بدق

 ٥. و أن يذكر املراجع بطريقة صحيحة

 أهداف تعليم الكتابة .٢

السيطرة (مكن تلخيص أهداف تعليم الكتابة يف هدف رئيسي واحد 

على استخدام نظام بناء اجلملة العربية يف كتابة رسالة أو موضوع يستطيع العريب 

كما ميكننا من أجل توضيح أكثر نفصل هذا اهلدف يف جمموعة ). أن يفهمه

األهداف توجيهنا يف أثناء عملية تعليم الكتابة من حيث الطريقة و من 

  :و ميكن صياغة هذه األهداف بالشكل اآليت. األسلوب

 .كتابة احلروف العربية و إدراك بني شكل احلروف و صوته ) أ

كتابة الكلمات العربية حبروف منفصلة و حبروف متصلة مع متييز شكل  ) ب

 .رهااحلرف يف أول الكلمة و وسطها و آخ

 .إتقان طريقة كتابة اللغة العربية خبط واضح و سليم ) ت

 إتقان الكتابة باخلط النسخ أو الرقعة أيهما أسهل على الدارس؟ ) ث

 .إتقان الكتابة من اليمني إىل اليسار ) ج

 .معرفة عالمة الرتقيم و دالال�ا و كيفية استخدامها ) ح

ختالفات بني معرفة مبادئ اإلمالء و إدراك ما يف اللغة العربية من بعذ اإل ) خ

و من خصائص ينبغي العناية �ا يف الكتابة  . النطق و الكتابة و العكس

 .كالتنوين مثال و التاء املفتوحة و املربوطة

 .ترمجة أفكاره كتابة يف مجل مستخدما الرتتيب العريب املناسب للكلمات ) د
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ترمجة أفكاره كتابة يف مجل مستخدما الكلمات صحيحة يف سياقها من  ) ذ

اإلفراد و التثنية و اجلمع ( شكل الكلمات و بنائها بتغيري املعىن حيث تغيري

 .و غري ذلك) و التذكري و التأنيث

 .ترمجة أفكاره كتابة مستخدما الصيغ النحوية املناسبة ) ر

 أمهية الكتابة .٣

كما تعترب القدرة على . تعترب الكتابة مهارة مهمة من مهارات اللغة

و الكتابة كفن لغوي ال . يم اللغة األجنبيةالكتابة هدفا أساسيا من أهداف تعل

فالكتابة تعترب من مفاخر العقل اإلنساين و . تقل أمهية عن احلديث أو القراءة

. أن اإلنسان حني اخرتع الكتابة بدأ تارخييها احلقيقي. دليل على عظمته

فالكتابة سجل تارخيه و حافظ على بقائه، و بدو�ا قد ال تستطيع اجلماعات 

و ال أن تستفيذ و تفيد من نتاج العقل . ى يف بقاء ثقافا�ا و تراثهاأن تبق

  ٦.اإلنساين الذي ال بديل عن الكلمة املكتوبة أداة حلفظه و نقله و تطويره

و إذا كان للغة يف حياة اإلنسان و ظيفتان أساسيتان مها االتصال و 

على أداء هاتني تسهيل عملية التفكري و التعبري عن النفس، فإن الكتابة قادرة 

فنحن ميكننا القول بأن التعبري الكتايب وسيلة من وسائل االتصال  . الوظيفتني

كما أنه ترمجة للفكر و تعبري عن نفس فس ذات الوقت، و لكونه كذلك أصبح 

  ٧.ذا أمهية كبرية يف حياة الفرد و اجلماعات

ة حيتاج إىل لذلك عملية الكتابة مهمة حلياتنا اليومية، كل من ا�ال املعيش

ومن . يف جمال الرتبية و اإلقتصادية و السياسية و الثقافية و غريه: الكتابة، املثال
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ا�ال الرتبية أن الكتابة تساعد املدرس عند تعليم املادة، و أشار إىل الطالب 

و يستطيع �ا أن يسهل املدرس لشرح . ليكتبوا كما حتدث و قراءة املدرس

 . و املفردات و الرتاكيب و غريهاالعناصر اللغة كالقواعد 

 اليوميات كتابة  . ب

أن كتابة اليوميات تسمى بكتاب السجل عن الوقائع اليومية، و كثري من 

على (يوميات هي عبارة عن سجل ال كتابة. ”Diary“الناس يذكر يف اللغة اإلجنليزية 

ة مرتبة على حسب تاريخ اإلبالغ حيث حيتوي على مداخل منفصل) هيئة كتاب

تكون دورا مهما  اليوميات كتابةف. خرىاألفرتة  اليوم أوخالل من ما حدث  لىع

ودفاتر  ،واألعمال التجاريةكومية، مبا فيها السجالت احل من جوانب اإلنسانية،

فقد حتتاج املدارس وأولياء األمور لتعليم أوالدهم  .والسجالت العسكرية ،احلسابات

٨.هم لتعبري مشاعرهم وتعزيز أفكارهميوميات من أجل تشجيعال كتابة حفظ على
  

اليوميات عبارة عن الكتابات اليت ندون فيها األحداث الذي ترتك  كتابة و

اليوميات  كتابةو  . أثرا ما فينا أو ما يف حميطنا يوما بيوم أي الكتابة يف نفس اليوم

٩.يدو�ا الشخص املعىن، لذا فهي عبارة عن سرية ذاتية يومية
  

اليوميات تكون موضعا لكتابة املشاعر و األفكار الذي  كتابةأن   لذلك،

و ليس كل األشخاص يستطيع . حيدث �ا الكاتب أو من الوقائع األخرى جوانبه

و تكون ذلك ألنه ال يعرف ما كتبه و . أن يكتب اليوميات بسبب الكسل لكتابتها

لشجاعة و مىت يبدأ بالكتابة و ما الغرض من كتابة اليوميات، فإ�م حيتاج إىل ا

  .الدفاعة القوية لتكون محاسة يف كتابتها
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و عند راغ . إن كتابة اليوميات تفيد فائدة و منافع كثرية حصوصا للكاتب

  ١٠:أن منافع كتابة اليوميات كثرية و هي كما يلي )Rog Hiemstra(هيمسرتا 

 تنمية و تطوير الفردية .١

ب يف التعبري النفسية  إن ممارسة كتابة اليوميات تستطيع أن تزيد كفاءة الطال

و يساعدهم لنيل أغراض التعليم . كاألفكار و املشاعر و املعلومات السابقة

  .جبمع اخلربات و السعي عن التعلم

 السليقة و تعبري النفسية .٢

و أما االنتاج اآلخر من كتابة اليوميات يعين لرتقية كفاءة الطالب النفسية 

لزيادة اإلعتماد على النفس، و ال سياما  بوجود اآلراء اجلديدة أو اآلمال املتعددة

 .يف الفصل بل يف أي األماكن

 حتليل املشكالت .٣

أن . و باستخدام أسلوب كتابة اليوميات قد تساعد لتعاجل املشكالت

 .    الكتابة و تصوير املشكالت باملعلومات تفيد فائدة كثرية

 ختفيف الضغط و االستفادة للصحة .٤

ج لتعزيز الشفاء النفسي و تنميته أل�ا تستطيع قيل أن كتابة اليومات كالعال

 .أن تعرب عن املشاعر الصادمة

 التفكري النقدي .٥

و من األمهية كتابة اليوميات اآلخرة هي ترقية كفاءة الطالب لتتبصر 

  ١١.بالنقدي على ما رآه و ما تعلمه

                                                           
١٠ Roger Hiemstra dalam jurnal Uses and Benefits of Journal Writing, (San Fransisco: ٢٠٠١), No. ٩٠, 

pp. ٢٦-١٩   
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إن كتاب اليوميات تشرتك الطالب يف جمال التنقيب و تطوير األفكار، و هم 

كتابة اليوميات تستطيع أن تساعد على . ر األداة الفعالية إلقامة الطالقة استمراراأكث

الدراسة و تبصري األفكار، و هي مصدر مهم لكتابة القصة و تعبري األفكار يف 

و ميكن أن خنذ اإلستنباط أن اليوميات سوف تكون موضعا لشرح و . املقالة

  ١٢.فكار يف هذا اليوم و املستقبلتسجيل و مالحظة األفكار و تصبح لكتابة األ

و لكتابة اليوميات يوجد اخلطوات لتكون كتابة سليمة و تنظيمة، و هي  

  ١٣:كما يلي

اليوم األول ... ٢٠١٤يوين  ١٢اليوم االثنني : ( حتديد الزمن العام لليومية، مثال .١

 ..)يوم جناحي يف اإلمتحان.... من 

، على ...أو بعد ... و مساء، قبلصباحا أ: (حتديد األزمنة اخلاصة أو اجلزئية .٢

 ....)الساعة

و يف أثناء سرد . سرد األحداث املرتبطة بكل زمن جزئي حسب تسلسلها الزمين .٣

 :األحداث ال تنسى ما يلي

 صف األشخاص و األمكنة و األزمنة ) أ

حدثين  - ...تساءلت –... قلت يف نفسي(وظف احلوار الداخلي  ) ب

 ...)نفسي

 استعمل ضمري املتكلم ) ت

 وضوح و الشفافيةحتر ال ) ث
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 .إبراز أمهية اليوم يف حياتك .٤

و لوضوح عن النظرية و البيانات السابقة، قدمت الباحثة منوذج كتابة اليوميات 

  ١٤".شهر رمضان الكرمي"عن احملوار 

  )١اللوحة (

  كتابة نموذج اليوميات
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 .جعنفس املر   

غشت  ١١/ هجرية  ١٤٣١اليوم األول من شهر رمضان املبارك سنة 

  :م ٢٠١٠

  :م األول من رمضانليلة اليو 

  :ليال ١١:٠٠الساعة 

كنا يف املنزل نشاهد نشرة األخبار عندما أعلن املذيع ثبوت رؤية هالل 

رمضان، فرحت كثريا إذا كنت قد اشتقت كثريا إىل رمضان و أجوائه 

  .الروحية يف املسجد باإلضافة إىل احلميمة اليت تسود املنازل يف تلك الفرتة

رب بادرنا باالتصال باألهل و األقارب لتهنئتهم مباشرة بعد مساعنا للخ

  .حبلول الشهر الفضيل
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  :اإلعداد البسيطة لكتابة اليوميات

 .دةاكتب اليوميات كل يوم كالعا ) أ

 .العثور على أفضل الوقت و املكان للكتابة ) ب

 .كتابة اليوميات صفحة واحدة يف اليوم حاول ) ت

 ١٥!.ال ختاف عن القواعد، اكتب ) ث

 مهارة كتابة اإلنشاء . ت

أسس اختيار و هو تعريف اإلنشاء و و يشتمل هذا الفصل إىل أربعة أقسام 

  .و أهدافها أنواعها موضوعات يف اإلنشاء و

 تعريف اإلنشاء .١

شاء هو التعبري اجلميل الصادر عن خربة و اطالع، و املتمّيز باتقان اإلن

اسلوبه وجودة صياغته و عمق فكرته و خصب خياله، و افادته من مجيع فروع 

  ١٦.اللغة العربية

و عند مدكور إنّه عمل لغوي دقيق بالكتابة مراع للمقام و مناسب 

على السيطرة على اللغة  و ميكن تعريفه إجرائيا بأنّه القدرة . ملقتضى احلال

  ١٧.كوسيلة للتفكري و التعبري و االتصال

و يرى معروف أن اإلنشاء هو العمل املدرسي املنهجي الذي يسري وفق 

خطة متكاملة للوصول بالطالب إىل مستوى ميكنه من ترمجة أفكاره و مشاعره و 

  ١٨.أحاسيسه و مشاهدته و خرباته احلياتية بلغة سليمة وفق نسق فكري معني
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و حبيث من التعريفات ألهل اللغة السابقة، عرفنا أن اإلنشاء هو الفروع 

من مهارة الكتابة اليت يقصد بالتعبري الصادر من الفكرة و اخليايل و اخلربة 

و يف كتابته حيتاج إىل املعلومات و املهارات و . املكتوبة باللغة العربية السليمة

و تكو ن اإلنشاء مادة دراسية . ديدااحتياجا ش) الكاتب( اللّني من املنشيء 

جورسان " اإلسالم"يف معاهد احلديثة اإلسالمية و السياما يف املدرسة العالية 

 .مالرك بوروغو

 أسس اختيار املوضوعات يف اإلنشاء .٢

نقصد �ذه األسس طائفة من املبادئ و احلقائق، اليت ترتبط بتعبري التالميذ و 

اإلميان �ا يساعد على جناح املدرسني يف  و. تؤثر فيه و تفهم هذه املبادئ

دروس التعبري من حيث اختيار املوضوعات الصاحلة املالئمة و اتباع الطرق املثلي 

  :و هذه األسس تنقسم إىل ثالثة، و هي. ١٩يف التدريس

 األسس النفسية ) أ

على املعلم مرعاة ميول و رغبات و حاجات تالميذه مبا يتفق مع املرحلة 

ففي املراحل التعليمية األوىل يتسم التالميذ . ميرون فيها النهائية اليت

  :باخلصائص اآلتية

 .امليل إىل األمور احلسية، و عدم اإلهتمام باألمور املعنوية ا�ردة )١

ينطلق التلميذ يف التعبري عن نفسه حبرية و جرأة عندما تتوافر لديه  )٢

 .احلوافز املناسبة

                                                                                                                                                                      
 ٢٦: ، صنفس املرجع  ١٨

١٩
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زائد من التعبري عن أنفسهم يتسم بعض التالميذ باخلوف و اخلجل ال )٣

 .بطالقة

ميل األطفال إىل مساع القصص و خباصة القصص اليت تثري انفعاال�م و  )٤

 .ختاطب و جدا�م

 ٢٠.مييل التالميذ إىل التقليد )٥

و وفق هذه اخلصائص النفسية و جيب على املعلم التدرج يف املوضوعات 

   .لتهم النمائيةالتعبري حسب قدرة التالميذ العقلية، و اللغوية، و مرح

 األسس الرتبوية ) ب

�يئة التلميذ للتعبري النفسي، و ذلك بربط املوضوعات موضوعات  )١

 .التعبري خبرباته السابقة

التدرج مبوضوعات التعبري من احملسوس إىل ا�رد املعنوي، و من السهل  )٢

 .إىل الصعب

 على املعلم تعزيز التلميذ عند تعبري عن نفسه، مهما كان هذا التعبري )٣

 .فجاً أو مشوشا أو غري مرتابط العبارات

مساعدة التلميذ على التعبري عن نفسه باستخدام الوسائل املعينة، اليت  )٤

 .تسهل على التلميذ صياغة تعبريات و مجل و قصص مالئمة

تزويد التلميذ بالتغذية الراجعة املناسبة، و ذلك لتصويبه أو تعديل  )٥

 ٢١.رات و تراكيبتعبرياته أو استحسان ما يبديه من عبا
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 األسس اللغوية ) ت

قلة احملصول اللغوي لدي التالميذ، و هذا يستوجب العمل على إمناء  )١

 .هذا احملصول بالطريقة الطبيعية كالقراءة و االستماع

 .التعبري الشفوي أسبق من التعبري الكتايب )٢

مزامحة اللغة العامية، و ميكن االستعانة باألغاين الرفيعة و األناشيد و  )٣

يف تزويد التلميذ باللغة الفصيحة، و ذلك باإلضافة إىل القراءة  القصص

 ٢٢.و االستماع

 أنواع اإلنشاء .٣

فاإلنشاء أي التعبري هو وسيلة التفاهم بني الناس، و وسيلة عرض أفكارهم 

و  ٢٣.و مشاعرهم و هو اهلدف الذي �دف اليه موضوعات اللغة العربية مجيعها

التعبري من حيث : الستخالص أنواع التعبري ميكن تصنيفه إىل صنفني رئيسني مها

  ٢٤.األداء و التعبري من حيث الغرض

  التعبري من حيث االداء -أوال

 التعبري الشفوي ) أ

سية هي ئيو أدواته الر . و هذا النوع من التعبري يسبق، التعبري الكتايب

هذا النوع من التعبري أشكاال و يأخذ . النطق و يتم تلقيه بوساطة األذن

عدة عند تنفيذه يف املدرسة كالتعبري احلر أو التعبري الصور املختلفة، و 

القصص، و احلديث يف أمور متنوعة، و املواقف اخلطابية و تدريبات اجلمل 
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يف الصفوف األوىل، و بعض التدريبات اللغوية و تركيب اجلمل من مفردات 

  .عدة و هكذا

 التعبري الكتايب ) ب

سية الرموز املكتوبة ئيفأداته الر . و يتم هذا النوع من التعبري كتابيا

أو أي وسيلة كتابية حديثة أخرى و يأخذ هذا النوع . بوساطة القلم و الورقة

ة، و األخبار ئأشكاال خمتلفة ككتابة األحداث البي) يف املدرسة ( من التعبري 

النص، و كتابة التقارير عن  املتنوعة، و تأليف القصص، و التعبري بالصورة و

لة ئة أو تعزية، و إجابة أسئل و عباة �نئزيارة أو رحلة معينة، و كتابة الرسا

القراءة الصامتة، و هناك أشكال متعددة أخرى ميكن للمعلم أن ينفرد فيها 

 ٢٥.دون غريه

  التعبري من حيث الغرض -ثانيا

 التعبري الوظيفي ) أ

 ٢٦.دةئتفامههم بأمور حيا�م الساو هو املتعارف عليه بني الناس يف 

الرساالت أو احملادثة بني األفراد، و جيوز للتعبري الوظيفي شفويا : و من أمثلته

 .أم كتابيا

 التعبري اإلبداعي ) ب

و هو التعبري اليت يتم فيه إنتاج أفكار جديدة استلهما الفرد من 

بطريقة غري  و تأثريه يف املثريات من حوله، فيعرب عنها. وجدانه و انفعاالته
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 .٨١-٨٠: ص نفس املرجع  
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مألوفة أو مكررة و يكون إنتاجه إما جديدا أو غزيرا، أو ذا وجوه عدة و 

يقصد يف هذا النوع من التعبري التأثري يف اآلخرين و نقل هذه النتاجات 

و مثال . إليهم ليتأثروا �ا و يسلكوا حياهلا طريقة معينة تعبريا عن هذا التأثر

ديب بأشكاله املختلفة من شعر و نثر و هذا النوع من التعبري و اإلنتاج األ

مقالة و راوية و قصة و املؤلفات العلمية و األدبية و التارخية و السياسية 

  ٢٧.املتنوعة و غريها

اإلنشاء املوجهة و : و ينقسم اإلنشاء من حيث املواد التعليمية إىل قسمني

  .اإلنشاء احلرية

 اإلنشاء املوجهة ) أ

و  املعينة شرافالفقرات البسيطة باإلو املراد �ا جعل الكلمات أو 

و تسمى اإلنشاء . و غري ذلك الفراغالتوجيهات عن النموذج أو الكلمات 

و يف  األستاذ،ألن حتدد كتابة الطالب باملعيار من . املوجهة باإلنشاء املقيد

  .التطبيق ال يطلب الطالب لنشأة أفكارهم

ت، و الرتاكب، و لكن يعطى الطالب بعض احلرية يف اختيار الكلما

و الصياغات اللغوية للتدريب على الكتابة، و يف إطار ال يسمح له بأن 

و يشتّد فيها االهتمام باالستخدام . يكتب تعبريا على من مستواه يف اللغة

الصحيح لقواعد اللغة العربية اليت حتكم سالمة اجلمل املكتوبة من حيث 

فاألستاذ . راف اإلستاذلذلك ينبغي أن تظل حتت إش. الرتاكب و املعىن

مطالب مبتابعة كتابات الطالب ليطمإن على أن الطالب مل يندفع يف 
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إن ترك . الكتابة العربية مستخدما عادة الرتمجة من لغته إىل اللغة العربية

الطالب يف هذه املرحلة و شأ�م يف الكتابة يؤّدي إىل انطالقهم السريع حنو 

توى من التعبري يفوق معلوما�م يلجأون املعجم و احملاولة الوصول إىل مس

  ٢٨.فيه إىل الرتمجة مما يؤدي هدم ما بناه األستاذ من عادات الكتابة اجليدة

  :و هناك التدريبات لإلنشاء املوجهه، و هي

 التبديل )١

 الفراغامالء  )٢

 رتتيبال )٣

 تكوين اجلمل )٤

 اإلجابة )٥

 ةاحلر اإلنشاء  ) ب

يرتك للطالب . وجهةهذه املرحلة هي االستمرار من كتابة اإلنشاء امل

فيها حرية اختيار أفكاره و مفرداته و تراكبه عندما يكتب، و ال تعين هذه 

احلرية أن طالب قد و صلوا إىل مرحلة ال حيتاج إىل توجيه و مساعدة، أو 

  .أنه قد وصل إىل مرحلة اإلبتكار يف استخدام اللغة

لكلمات جعل ا من البيان السابق أن املراد من اإلنشاء احلرة هو و

و جيوز للطالب تطوير أفكارهم  أو اإلشراف، يهاتتوجأو الفقرات بدون 

  .و هذه الصورة أرفع درجات من اإلنشاء املوجهة. إبتكارية و حريّة
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و يف التطبيق أن كفاءة لكتابة اإلنشاء احلرية ختتلف من اإلنشاء 

يم و أما األسلوب لتعل. املوجهة حبيث اخلطة و طريقتها خمتلفة بينهما

  :اإلنشاء احلرية كما يلي

 ).اللغة العربية(التلخيص، و هو عودة كتابة مضمون النص بلغتهم  )١

القصص، و هو كتابة عن الصور احلسّية من األنشطة اليومية أو غري  )٢

 .ذلك

نة حنو الذهاب اإليضاح، يبني عن أعمال الطالب يف األحوال املعيّ  )٣

 .شطة الواقعة يف الفصلإىل املدرسة باجلوالة أو السيارة أو عن األن

 اإلنشاءتعليم  أهداف .٤

  ٢٩:يهدف تعليم اإلنشاء على أمور اآلتية

 .تزويد الطالب مبا يفيدهم يف واقع حيا�م من فكرة و خربة ) أ

تدريبهم على صياغة األفكار، بأصلوب فصيح جذاب، و أعانتعم على  ) ب

 .دقة التعبري جبمل سهلة واضحة، و نصوص مجيلة نافعة

يف احلديث، و تنظيم عرض الفكرة عرضا تسلسال  تعويدهم التدرج ) ت

 .يات مث ينتهي باخلامتةئمنطيقيا يبدأ باملقدمات فعرض املوضوع جبز 

 .تنمية ذوقهم األديب، وارهاف حاسة اجلمال فيهم و توسيع خياهلم ) ث

تزويدهم بالثروة اللفظية، كي يفيد منها يف تعبريهم عن الفكرة و  ) ج

للفظية تؤدي إىل عجز صاحبها عن املشاعر، اذ أن ضحالة الثروة ا

التعبري الدقيق، كما تؤدي به إىل انكماش عن احلديث مع الناس و 

 .انطواء و شعور بالنقص و العجز
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و هذا ما يراه عماد التوفيق السعدي و زياد خميمرة البوريين و عبد املعطى 

  ٣٠:منرمسي عن أهداف تعليم التعبري اهلامة ما يلي

 .احلاجات و املشاعر بدقة و يف عبارات مرتابطة التعبري عن األفكار و ) أ

 .استخدام احلصيلة اللغوية استخدام سليما يف التعبري الشفوي و الكتايب ) ب

 .اكساب التالميذ مهارة ترتيب األفكار و تسلسلها املنطقي ) ت

 . مساعدة التالميذ على مواجهة املواقف احلياتية املختلفة ) ث

 عليم اإلنشاءلرتقية ت اليومياتتأثري عملية كتابة  . ث

اللغة وسيلة التصال الفرد بغريه، و عن طريق هذا االتصال يدرك حاجاته و 

و هذه الرتمجة . حيصل مآربه، كما أ�ا وسيلته يف التعبري عن آالمه و آماله و عواطفه

عما خياجل النفس من امليول و االنفعاالت و اخلواطر، تعد من أظهر الفوارق بني 

فاللغة وسيلة اجتماعية، و أداة للتفاهم بني األفراد و . حياءاإلنسان و غريه من األ

اجلماعات، فهي سالح الفرد يف مواجهة كثري من املواقف احليوية اليت تتطلب الكالم 

و هذه الفنون األربعة أدوات هامة يف إمتام عملية . أو اإلستماع أو الكتابة أو القراءة

الوظيفة من أهم الوظائف االجتماعية  التفاهم من مجيع نواحيها، و ال شك أن هذه

   ٣١.للغة

إذن، ال نستطيع أن نرتك اللغة يف حياتنا اليومية، ألن اللغة آلة التفاهم بني 

و أما مهارة الكتابة هي من مهارة اللغة  .األفراد لغريه و لنيل حاجا�م املختلفة

و . يعين الكتابةمجع العمليات، و اخلربات، و اآلراء بشكل حمدودة الفاعلية ليعترب 
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من الفروع من مهارة الكتابة يعين اإلنشاء، كما عرفنا من البيان السابقة أن اإلنشاء 

  .هو التعبري الصادر من الفكرة و اخليايل و اخلربة املكتوبة باللغة العربية السليمة

إن اإلنشاء عملية متكررة متجددة حيتاج إىل املمارسة املستمرة، و حيتاج 

ء إىل التطبيق و التدريب ألن عملية مستمرة حتتاج إىل املمارسة فال تعليم اإلنشا

  ٣٢.يكون نظريا فحسب، بل يكون تطبيقيا

. يف عملية كتابة اإلنشاء" كتابة اليوميات"فلذلك جترب الباحثة استخدام 

و . السجل عن الوقائع يف اخلربة الشخصّية و يظّن أمهّيته لهكتابة اليوميات هي 

هذه عملية كتابة . أو الدفاتر مرتبا وفقا للتسلسل األيام أو الزمانيكتب يف الكتب 

اليوميات هلا تأثري لرتقية مهارة كتابة اإلنشاء يف الفصل احلادي عشر مبدرسة العالية 

جورسان مالرك بونوروغو ألن قصد من كتابة اليوميات هي ملمارسة " اإلسالم"

  .عملية الكتابة

طيع أن تساعد الطالب لتطوير أفكارهم عند و بعملية كتابة اليوميات تست

الكتابة و تكون أيضا لتدريب اكتساب قواعد اللغة العربية و لتزديد أو لكثرة خزينة 

  .مفردات الطالب

لرتقية مهارة كتابة اإلنشاء لطالب الفصل و أما تأثري عملية كتابة اليوميات 

سيأيت بيا�ا يف  وروغوجورسان مالرك بون" اإلسالم"احلادي عشر مبدرسة العالية 

  .الباب الرابع

 

                                                           
٣٢

 .٤١و  ٣٨: ص ) ٢٠١٠ماالنق، مطبعة جامعة موالنا ملك إبراهيم اإلسالمية احلكومية، (، تعليم اإلنشاء املشكالت و احللولزكية عارفة،   




