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 الباب الثاني
 النظرية الدراسة

 

   ”scattergories“ لعبة - أ 

 لعاب اللغويةاأل -1

لغابة الغويةة من خالل األلااب. ا تاغم الغوة كيفيةلااب الغويةة ى   أما بالنسبة لأل
ليست من أنشطة زائدة بسرور فقط، ولكن ىذه الغابة حتصل أن تدخل ىف التاغيم الىت 
هتدف أن تاطى الفرصة لغتالميذ لتطبيق مهارة الغوة الىت قد تاغميىا. الغابة الغويةة ى  

  اطة الىت ختتط يف التاغيم، ومبناسبة عغى زلتيةات الدراسة مباشرة أو غَت مباشرة.النش

الغابة الغويةة هتدف إىل نيل السرور أو تدرةب مهارات الغوة )مهارة اإلستماع، 
مهارة الكالم، مهارة القراءة، مهارة الكتابة، األدب( وعناصر الغوة )ادلفردات والقياعد(. اذا  

را لكن ال تنال مهارة الغوة أو عنصر  ماُت. فذلك ليست من لغابة الغوة. كانت الغابة سرو 
والاكس من ذلك، اذا كانت األنشطة هتدف إىل تدرةب مهارة الغوة أو عنصر ماُت، ولكن 
ليست سارّة، فهذا ال ةسمى الغابة الغويةة. وهبذا، كانت األنشطة حتصل أن تذكر الغابة 

وىكذا ى سرورا وتدرةب مهارة الغوة أو عنصر الغوة ادلاُت. الغويةة اذا كانت األنشطة حتتي 
تدل أن ىذه الغابة الغويةة ى  من الطرةقة اليظيفىية ألن فيها ليست حتتيي الفرحة فقط 

لابة تدقيق ولكن حتتيي النشاطات الىت هتدف أن حتصل اىداف التاغمية الغويةة ومنها 
 حاّسة اإلنسان.

 أوال، ذلا وظائف فيما ةغ : تاغيم الغوة يف وذكر ناصف مصطفى أن ألااب

الّتاغم والّتاغيم. والثاين، وحتفيز ادلدرس عمغية  يف األنشطة الفرحة تيفَت متنيعة من
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الغويةة  وتطيةر ادلهارات  عناصر الغوة والطالب لتكين التاغيم الفرح. والثالث، وتدرةب
 10ادلختغفة.

 منافع األلااب الغويةة

عمغية التاغيمية  يف ذاهتا ليست تسرةع واأللااباأللااب دائما  ال حيتاج التاغيم
باض  غبة يفواحلماسة والر  تباةنال لتزدةد حبكمة تستخدمالىت  ولكن، األلااب .دائما

 وسيغة ولكن  مجع تقنيات الّتاغم، األلااب ليست اذلدف ىف ذاهتا، مثل .تاغمعمغية ال

 لتحقيق الواةة وىى ترقية التاغيم.
و  تاغيل تاغمها منخفض، الطالب كثَت من ةشتكين أن، ادلاغمُت أحيانا  
 ى  إحدى طرائق ادلتنيعة. تطبيق طرةقة األلااب حياول أن ةستخدم ادلاغم الرغم أن

 تاغيل تاغم الطالب. ضلي ترقية   البدةل

الصحيحة تستطيع أن جتال التاغيم الفرحة  (، األلاابSuyatnoعند سيةاطني )
الىت تستطيع أن جتال ادلناخ  التاغم يف اختبارا. الااب جتال حىت التاغيم واجلذابة وتازةز

 11.كثَتة ىف التاغمالفرح وتربئة الدكاء الكامل وال حظر ديكن أن تاط  ادلسامهة ال

 الغويةة ألااب غرض 

 :ةغ  كما غرضاأل ذلا ةكين أن ةنبو  التدرةس يف التكامل الغوة لابة

 الطالب تفاعل حتفيز (أ 

 أن اةضا ةطغبين ىم ولذلك،. آرائهم عن تارب أن الطالب ةطغب لابة، يف

 ىذه يف كامال ةشاركيا أن الطالب تاجحي. بالدراسة تاغق اليت ادلاينة احلجج ةاطيا

                                                 
  هي ترجن 10

Fathul Mujib, Metode Permainan-Permainan Edukatif dalam Belajar Bahasa Arab, (DIVA Press : 
Cetakan Pertama, 2011), 32 -33 
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 واستاداد اجملميعة، تغك إىل زلتاج ةشارون الغابة  رلميعة أو مشاركة كل و. الغابة

 . ارائهم وتابَت لغحيار

 الطالب ثقة و الطالقة تزةيد (ب 

 لابة ىذه ولذلك،. لطالب الغويةة مهاراتيف ترقية  جدا مفيدة الغوة لابة

 الطالب تغك حىت. التقغيدةة بالطرةقة  التاغم يف صايبات كدتغ الىت الطالب تساعد

 رنةادل ى عالمة الغابة  فالسبب، .والثقة امنا وةنالين تاغمال يف السهغة تكين

 .التاغيمية أغراض أى يف تستخدم أن وتستطيع

 التاغم سياقا تيفَت   (ج 

 دلاينةا القياعد باتباع األخرى والغابة لغابةا  بُت التفاعل ى  الغابة

 وسائل أوتاغم لغ مصدرا تكين أنالغابة تستطيع   .اةضا ادلاينة األىداف لتحصيل

 .التاغيم أو الًتبية غرض حلصيل هتدف الغابة كانت إذا اإلعالم

 ادلغل كشط وسيغة  (د 

 والساعة باألوقات الفصل يف واجليع والنااس مغال الطالب ةشار، كثَتا 

 أو  ادلياد لتسغيم  ادلاغمُت حالة تصير أن تصاب البد احلالة، ىذه يف. احملددة
 .فاالة غوةمادة ال فهيمم وجيانب القياعد عن اغيمال

 واإلثراءتأكيد  وسيغة  (ه 

 الغابة. الورض عغى ومنها أشكال، أى يف تامل الغابة الغوة، تاغيم يف

 12.التاغم، واإلثراء، وتازةز نتااشّية اإل لنشاطات جدا مفيدة

 لابة التاغيمية الغويةة مبادئ

                                                 
  45-40 ص تق،السا الورجع 12
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يف  مهارات الغويةة ليمغك الطالب غوة األجنبية ى ال تدرةس، غرض وأصيذلا
أرباة جيانب، وى  اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة. ولكن يف تغك عمغية التاغيمية، 

اإلعالم الاقبات الداخغية واخلارجية. عيامل اخلارجية ى  نقصان وسائل  وجدت
 التاغيمية الىت تستخدم عغى ادلاغمُت. 

فن الغابة تستخدم  يف تاغيم الغوة الاربية. حىت ةفهم الطالب وةتاغمين الغوة 
الاربية بسهيلة وأفضل دون اإلجبار أو اجملبير لتاغمها. وىكذا تغك الغابة جتب عغى 

 مبادئ الغابة التاغيمية، واحد منها ادليجهة عغى األىداف.

يف الغابة الغويةة ى  محاسة التااون، ليس أن مباراة  أكدت يانب الىتج ومن
 ذلم الىت تشجع يف إنتهاء اليظيفة احملددة فقط. وجيب الطالب أن ةستطيايا التااون

اليت تامل  أو وسائل اإلعالم من القياعد التفاعل مع األخرى. الغابة ى  إحدى
الدافاة الاالية، ليس   حتاول أن تاطى ةاب، ةنبو  الغالكفاءة بالفرحة. ولذلك لتحصيل
 13 بُت رلميعة. أن ادلباراة

  ”scattergories“ اللغة لعبة -2

ىذه ى  لابة كبَتة إلعادة النظر يف فئات من الكغمات. ىذه الغابة ىي ادلفيد 
يد واألحرف األوىل أن نتذكر وسيد إعادة ادلفردات أو ادلفردات اليت ةتاغميهنا. فئات تقي

من الكغمات اليت جيب احلصيل عغيها دلساعدة الطالب يف حتسُت الطالب حيفظين 
 14أنشطتها. ديكن أن ةكين سيد ادلفردات والكتابة االستخدام.

                                                 
 46-33 ص الساتق، الورجع 13

 14 من يترجم  

Amy Buttner, aktivitas, permainan, dan strategi penilaian untuk kelas bahasa asing, (Jakarta: Indeks, 

3102), 011   
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أةضا لتحسُت مهارات الكتابة لدى الطالب.  إىل جانب ىذه الغابة ى  مفيدة
باد اكتساب الطالب ادلفردات، ادلفردات ادلطغيبة، من ادلفردات ديكن تطيةرىا إىل 
اجلمغة، فقرة، أو حىت قصة قصَتة. ديكن كتابة قصيدة أو أغنية عغى أساس ادلفردات 

 تسبة.ادلك

 خطيات الغابة:

اعطاء الطالب مغخصا من ادلياد اليت كنت قد عغمت من ىذا الاام، الذي جيري  (أ 
دراسة اآلن، أو الدروس الفصيل الدراسية السابقة. لغطالب أكثر تقدما، وتغاب 

 ىذه الغابة يف شكل التقغيدي.

 اطغب من الطالب أن ةصل الزوج. شرةك واحد ضد الشرةك اآلخر. (ب 

عغى الطالب ورقة مقسمة إىل ثالثة أعمدة مشاركة، مع مساحة كافية دلدة عشر   (ج 
 كغمات يف كل عميد.

إعطاء اسم الفئة واختاذ حرف واحد من رلميعة من البطاقات اليت حتتيي عغى  (د 
 الرسائل اليت قمت بإنشائها.

دأ حبرف وتدرج ثانية لغطالب لكتابة الادةد من الكغمات اليت تب 99السماح حليايل  (ه 
 يف الفئة ادلطغيبة.

 مبجرد إعالن انتهاء اليقت، جيب عغى الطالب مقارنة الكغمات اليت كتبت. (و 

 التالميذ كسب نقاط عن كل كغمة مكتيبة وغَت مكتيبة من قبل شرةكو. (ز 

 جيب عغى الطالب تسجيل النقاط اليت أحرزهتا يف كل جيلة. (ح 

 لغطالب ادلبتدئ

الطالب لغبحث عن الكغمات يف الفئة اليت تبدأ حبرف ماُت،  بدال من مطالبة
 والسماح لغطالب كتابة الادةد من الكغمات من الفئات اليت تبدأ من أي حرف.
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إعطاء نقاط كما ىي ميضح سابقا. كما ديكن أن ةطغب من التالميذ لغاب يف 
 أزواج ضد زوج آخر.

 لغاب يف رلميعات صوَتة 

إعطاء الطالب قائمة  ت صوَتة وليس مغزم بيقت زلدد.ةغاب التالميذ يف رلميعا
السماح لغطالب اختيار حروف  من ادليضيعات، وديكن اختيار واحدة لكل جيلة.

ديكن لغتالميذ استخدام ورقة  لكل فئة أو كتابة أي كغمة الذي ةناسب ىذه الفئة.
ة ادلباراة و / حتقق من قائمة يف هناة ثالثة أعمدة اليت تقدمها أو استخدام السبيرة.

أو رصد التقدم احملرز اخلاص بك عن طرةق ةتجيل يف الصف، والتحقق من عمغها 
  بصيرة غَت رمسية.

من الكغمات الياردة يف  09، اطغب من الطالب الختيار عندما إنتهت الغابة (ط 
 15القائمة مع شرةك وكتابة فقرة، قصيدة، قصة قصَتة، أغنية، وىغم جرا.

 ة الكتابةمهار  - ب 

 ة الكتابة في تعليم لغة العربيةمهار -1
لقد سبق ذكره أن ادلتحصصين يف عغم الغوة جيماين أن الغوة نظام عريب من 
رميز وعالمات ةستوغها الناس يف اإلتصال بباضهم الباض، ويف تابَت عن أفكارىم أو 

 واليت تدركها األذن فتددي دالالت ى  األصياة اليت حيدسها جهاز النطق اإلنساين
 16اإلصطالحية مانية يف اجملتمع ادلاُت.

                                                 
163 -166 ص الساتق، الورجع   15  

 (م 2003. التْتح هكتثح: الرياع)العرتيح اللغح تعلين طرائق الخطة، إتراُين هحوذ16
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وإن الغوة وظيفة كربى يف حياة الفرد، وى  اليت ةتخذىا ادلرء لغتابَت عما جييس 
يغة لغتصال ادلرءة بوَته، وهبذا اإلتصال حيقق يف نفسو من إحساسات وأفكار، وى  وس

 .ما ةصبي إليو من مارب وما ةرةده من حاجات

والغوة دور ىام يف حياة اجملتمع، فه  أداة التفاىم بُت األفراد واجلماعان، فهذا 
 الفهم يف أدب حّ .

ودلا كانت القراءة إحدى تيافذ ادلارفة اليت ةطل هبا اإلنسان عغى ما أنتجتو 
ل اإلنساين عرب تارخو الطيةل واستطاع أن ةسجل إتناجو وتراثو، ليضع أما األحيال الاق

القددية فكر اإلنسان حيث اخًتع الكتابة بدأ تارخو احلقيق ، وهبذا تاترب الكتابة وسيغة 
من وسائل اإلتصال اإلنساين، واليت ةتم بياسطتها اليقيف عغى أفكار الوَت، ولغتابَت 

ومفاىيم ومشاعر، وتسجيل مانيد تسجيغو من حيادث ووقائع. عما لدةنا من ماان 
فكثَتا ما ةكين اخلط يف الرسم اإلمالئ ، وعدم جيدة الكتابة، وضاف التابَت، عما يف 

 13سببا يف قغب ادلاٌت. النفس من أفكار ومفاىيم

 

 تعريف مهارة الكتابة-2

من كتب ةكتب كتابة, وةضيق مفهيم الكتابة يف باض  الكتابة لوة مصدر
(, وةتسع يف باضها spellingأوالتهجئة )(  copyingالربامج ليقتصر عغى التسخ ) 

اآلخر حىت ةشمل سلتغف الامغيات الاقغية الالزمة لغتابَت عن النفس, إهنا حسب 
التابَت عنو , والقدرة  التصير األخَت نشاط ذىٍت ةاتمد عغى االختيارالياع  دلا ةرةدالفرد

 18عغى تنظيم اخلَتات, وعرضها ةتناسب مع غرض الكاتب.

                                                 
  115 الورجع، ًفس الخطية، إتراُين هحوذ 13

 ّالثقافح ّالعلْم للترتيح اإلسالهيح الوٌظوح هستْراخ:  هظر) ّأساليثَ هٌاُوَ تِا لغيرالٌاتقيي العرتيح تعلين,  طعيوح أحوذ رشيذٓ 18

 183 (. م1181, 
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ن : " اخلط رسيم وأشكال وعرف باضهم اخلط تارةفا وظيفيا. قل ابن خالدو 
حرفية تدل عغى الكغمات ادلسميعة الدالة عغى ما يف النفس", والكتابة ى  من خياص 

 اإلنسان اليت دييز هباعن احلييان.
وىكذا جتد أن الكتابة حروف مكتيبة ) سلطيطة ( تصيرالفأظ الدالة عغى ما 

هنا من عغى ما يف نفس يف نفس األنسان.أي ى  اليسيغة األكثرثباتا واستمرارا كما أ
األنســاين من جيل أىل جيل أىل اخر. وتادأدوات الكتابة من مظاىرالتقدم 
احلضري,كما أهنا الداللة األوىل عغى رقّ  األنساين. أن ليالىاأضاعت خزانة الفكر 

  11ادلًتاكمة من أمة أىل أخرى, وظغت األنسانية يف مهد طفيلتها ادلارةفية والاغمية.

( أن الكتابة ى  رسم رميزاخلطيط البيانية الذي حيمل taringan)عرف تارةوان 
ماناه ورسم اليحدة الغويةة , وىذاالتارةف ةفرق بُت الكتابة والرسم , فارسم : الصيرة 

ةنيب الفكرة الغويةة , وأما الكتابة ى  رسم احلرف  أو احلروف الةاٍت باالكتابة ألنو ال
  20الذي حيمل ادلاٌت فيها.

وةتيقف تارةف الكتابة عغى إدراك الفرق بُت ادلانيُت : أوالى  تسجيل 
وراق واأللياح وغَتىا , ثانياحتيةل لغفينيمات الصيتية احلروف الكغمات واجلمل عغى األ

ادلسميعة إىل رمز وخطيط وأشكال مكتيبة بطرةقة ما اصطغح عغيو الغوي ةة بأن الكتابة 
 مرادف لإلنساء أو التابَت التحرةري.

ومهارة الكتابة ى  قدرة عغى تنظيم األفكار باستامال رمزوالغوة الكتابة , ةاٍت 
عتبار الرأي مرتبا, الكتابة عنداألدباء صناعة  الرسائل, إذن كانت طرةقة خاصة يف ا

 الكتابة هبذاادلاٌت تددى بالنقيش ادلسماة باخلط.

                                                 
 142(, 1111, )الٌفائس دارا: لثٌاى) تذريسِا العرتيحّطرائق خظائض, عرّفهحوْده ًايف 11

 ((Hakam chozin fajrul , cara mudah menulis karya ilmiah Jakarta : Alpha, 1113 هي ترجن 20
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 أهمية الكتابة -3
تأيت مهارة الكتابة يف ادلكان الرابع من حيث الًتتيب التسغسغى لتاغيم 

اة اكتساب الغوة ادلهارات, وال رةب أن ىذا الًتتيب ترتيب عقغ  منطق  ةتفق مع طبي
األم اليت تبدأ باإلستماع وتنته  باالكتابة . ومن مث فقد أخذت من ىذا الًتتيب أىّم 
الطرق احلدةثة لتاغيم الغوات لوَت النا طقُت هبا, إذن أن التابَت الكتايب )التحرةري( أمشل 
بَت وأوسع من مهارات اإلستماع والكالم والقراءة. لذا فإن اكتساب القدرة عغى التا

الكتايب الةتحقق غا لبا بنجاح إال إذا مّت اكتساب ىذه ادلهارات الثالث قبل البدء يف 
اكتساب القدرة عغى التابَت الكتايب الةتحقق غالبا بنجاح إال إذا مّت اكتساب ىذه 

 ادلهارت الثالث قبل البدء يف اكتساب مهارة الكتابة التابَتةة.
 وديكن إبراز أمهّيتها فيما ةغ  :

 أهنا جز أساس  لغمياطنة. وشرط ضرور حمليأمية ادلياطن.  (أ 

أهنا أداة رئيسية لغتالمذة عغى اختالف مستيةاهتا, وألخذعن ادلاغمُت  (ب 
 : فكرىم وخياطرىم.    

اهنا أداة اإلتصال احلاضر بادلاض  كما اهنا مارب احلاضر لغمستقبل، إذ  (ج 
يصل خَتات السابقُت مبا أن التاامل بنمط واحد من الكتابة طرةق ل

ةستدعيو الالحقين، كما أن اختالف منط الكتابة قطع جلسير وإهنا 
 حلغقات التارةخ، وبًت لغجذور احلضارةة والثقافية.

اهنا من أىم وسائل اإلتصال البشري باخلطابات أو ادلراسالت وشىت  (د 
 وسائل اإلتصال، من مقالة، أو تقرةر، أو بطاقة مناسبة.

وسيغة من وسائل تنفيس الفرد عن نفسو والتابَت عما جييل خياطره  أهنا (ه 
 أةا كان ىذا التابَت شارا كان أم نثرا، أو أي فن من فنين األدب.
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أهنا أداة حلفظ الاغم، فغيال الكتب ادلدونة، واألخبار ادلخغدة، واحلكم  (و 
ادلخحطيطة لضاع اكثر الاغم، ولوغب سغطان النسيان سغطان الذكر، 

 دلا كان لغناس مفزع إىل ميضع.و 
اهنا شهادة تسجيل لغياقع واألحداث والقضاةا، تنطق باحلق، وتقيل  (ز 

الصدق، تشهر ادلكتيب، بأمانة الكغمة، وجتهر بالياقع، بايدا عن 
 التحيز وادلماألة.

أن الكتابة اكتسبت مزةدا من الاناةة واإلىتمام يف اإلسالم، فاطيل آةة  (ح 
رًن "ةأةها الذةن أمنيا إذا تداةنتم بدةن إىل أجل مسمى يف القرآن الك

فاكتبيه" تبُت صفة الكاتب والكتابة وادلمغ  والشهداء عغى ادلتاباة، 
وكتابة الكبَت والصوَت من الدةين. ويف السَتة النبية أن الرسيل اهلل عغيو 
وسغم جال فداء األسرى القرشيُت من الذةن ةارفين القراءة والكتابة 

در أن ةاغم األسَت منهم عشرة من صبيان ادلسغمُت القراءة يف ب
 21والكتابة.

 أهداف تعليم الكتابة -4

 : ةستهدف تاغيم الطالب الكتابة يف هناةة ادلرحغة الصيتية عدة أمير، من أمهها

إزالة حالة التياتر اليت ةشار هبا الدرس كغما طالت ادلرحغة الصيتية، وعدم  (أ 
 تشتيت إنتياىو بيت مهاراهتا.

إشباع رغبتو يف تارف الشكل ادلكتيب لغرميز الغويةة، فغذلك من شأنو  (ب 
 زةادة ثقتة بالربنامج وإحساسو بأنو ديارس الغوة يف سلتغف أشكاذلا.

                                                 
  21 218-213 (م2005 للٌشر الكتاب هركز: القاُرج) العرتيح اللغح تذريس في الوراجع عطا، هحوذ إتراُين
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احلروف والكغمات واجلمل، وذلك بتمكُت الطالب من تدعيم طرةقة نطق  (ج 
شلارسة نطقها منفردا يف البيت. وال شك أن التكبَت يف ىذا سيف حيي  
الطالب من النطق ادلشيه لغوة عند ما ال ةسجغها يف حينها، أو عند ما 

 ةسجغها بكتابة صيتو خاطئة.

رد يف خصة، تدرةب الطالب عغى تارف طرةقة تطغق كغمات أخرى قد ال ت (د 
 فيشار بشيئ من االستقالل يف نطق الكغمات وعدم التقييدمبا ةارض عغيو.

دتكينو من حفظ ادلادة الغويةة اليت تامغها يف الفصل واسًتجاعها عند  (0
 احلاجة إليها.

هتيئة الطالب لتاغيم ادلهارات الغويةة األخرى، إن الكتابة نشاط لويي  (2
ييز األصيات عند مساعها ونطقها مركب إذ ةستغزم القدرة عغى دت

وقراءهتا، وذلك قبل الشروع يف كتاهبا. وال شك ان التدرةب عغى 
 الكتابة من شأنو تدعيم ادلهارات األخرى.

إن الكتابة نشاطا لويي متكامل نستطيع من خاللو اليقيف عغى مدى  (3
تقدم الطالب يف تاغم ادلهارات األخرى. فمن خالذلا ديكن قياس ىذه 

 22هارات وظيفية حيتاجها باد ذلك يف حياتو. ادل

 

 مراحل تعليم الكتابة-5

 فادلراحل اليت ديكن أي ةأخذىا  يف تدرةس ادلتابة ى  ما ةغ :

 البدء برسم أشكال ىندسية وخطيط ماينة تتناسب مع باض احلروف  -0
 نسخ باض احلروف -2

                                                 
188-183 تعلن طعيوح أحوذ رشذي 22  
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 نسخ باض الكغمات -3

 تابة مجل بسيطةك -4

 كتابة باض مجل منطية وردت يف النصيص واحليارات -5

 اإلجابة كتابة عغى باض األسئغة -6

 إمالء )منطير، منقيل، إختياري( -7

 تابَت مقيد )بإعطاء عناصر لغميضيع( -8

 23تابَت حر. -9

 

 

 فن تعليم الكتابة-6

ما أن تاٍت التابَت الكتايب يف فكر الطالب لفظا وأسغيبا، وأما أن والكتابة إ
تاٍت األداة الرمزةة لغتابَت عن الفكر رمسا إمالئيا، وأما أن تاٍت جتيةد ىذه االداة 

 ين الثالثة فيما ةغ :وديكن عرض ىذه الفن 24جتيةدا خطيا.
 الرسم اإلمالئ  -0

ةقصد باإل مالء رسم الكغمات واحلروف رمسا صحيحا عغى حسب   
األصيل ادلتفق عغيها، أو ى  األداة الرمزةة لغتابَت عن الفكرة رمسا إمالئيا ةضمن 
سالمة الكتابة، وصحتها، ووضيحها، وصين القغم من اخلطأ يف الرسم وإعانة 

 25ادلكتيب.القارئ عغى فهم 
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الرسم اإلمالئية والقراءة وجهان لامغة واحدة، فالشخس غَت القادر عغى   
الكتابة الصحيحة، اخلالية من األخطاء يف رمسها، غَت قادر عغى القراءة 
الصحيحة، او عغى األقل دون تاثر يف قراءتو، اإلمالء نظام لويي ماُت ميضيعو 

فصغها، واليت جيب وصغها، واحلروف اليت تزاد، واحلروف اليت  الكغمات اليت جيب
حتذف، واذلمزة بأنياعها ادلختغفة، سياء أكانت مفردة، أو عغى أحد حروف الغُت 
الثالثة، واأللف الغينة، وىاء التأنيث وتاؤه، وعالمات الًتقيم، والتنيةن بأنياعو، 

الدراسة، والالم الشمسية والقمرةة،  وادلد بأنياعو، والكغمات النيعية الياردة بادلياد
وفيو تدرةب لغتغميذعغى كتابة الكغمات بالطرةقة اليت اتفق عغيها أىل الغوة حىت 
التناذر ترمجتها إىل ماانيها، واإلمالء هبذا اإلعتبار ةتطغب مهارة يف اإلصواء إىل 

التابَت ادلضمين وسلارج احلروف، واإلمالء ةاد فهمو وإتقانو وسيغة حيدة لسالمة 
 26واإلفهام، ألن اإلمالء الصحيح ألي نص ةددي إىل فهمو تاما.

 اخلط -2
اخلط ىي فن من الفنين اجلميغة، كالرسم، والزخرفة، والنخت، وةقيم عغى   

قياعيد فنية تراع  الدقة يف رسم خطيط أفقية ورأسية وعمل دوائر ومنحنيات شلا 
 23و بالتدرةب.ديكن إتقان

ىي رسيم وأشكال حرفية تدل عغى الكغمات ادلسميعة، الدالة عغى ما   
يف النفس، أو ىي مارفة تصيةر الغفظ حبروف ىجائية، وىي لسان اليد وهبجة 
الضمَت، وسَت الاقيل، ووصى الفكر، وسالح ادلارفة، وأنس اإلخيان عند الفرقة، 

ادلسافة، ومستيدع السَت، ودةيان األمير، وىي بيان عن  وزلادثهم عغى باد

                                                 
120 طرائق الخطية إتراُين هحوذ 26  
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الاقيل والكالم كما أن القيل والكالم بيان عما يف النفس والضمَت من 
 28ادلااىن.

 التابَت التحرةري -3
إبانة وإفصاح عما جييل يف النفس من خياطر وأفكار. وتطبيق دلفاىيم   

قد خربىا اإلنسان، فهي احملصغة النهائية دلا تاغمو ادلتاغم يف الغوة  وحقائق وقياعد
من ماارف اليت تاترب مجياها يف خدمة التابَت، وىي عنصر من عناصر النجاح 

والتابَت الكتايب حيقق  21اليت ال ةستوٌت عنها اإلنسان يف أي طيرمن أطيار حياتو
وظيفتُت من وظائف الغوة مها: اإلةصال والتفكَت، ومن ىنا أةضا ةنبو  أن ةتجو 
تاغيم التابَت الكتايب الجتاىُت مها: اجتاه اإلتصال، وىي ما ةطغق عغيو األن، 

 اإلجتاه اليظيف . والتجاه تسهيل عمغية التفكَت والتابَت عنو. 

 

 لموجهةاإلنشاء ا-7

اإلنشاء ىي تابَت الصحيح با لغفظ عما حييل يف النفس  ةكين اما  
 بالغسان واما بالقغم. وهبذالتارةف ظهر لنا، ان اإلنشاء قسمان:

 اإلنشاء الشفيى (أ 

 اإلنشاء احلرةرى (ب 

واصطالح الغويةين عغى ان اإلنشاء التحرةرى ةسمى اةضا بالكتابة والتابَت 
الكتايب وىذا خيالفنا اإلندونيسُت فان اول ماةتبادريف افكارنا عندما التحرةر او التابَت 
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نستمع اىل " اإلنشاء" ىيالتابَت التحرةر. وامااإلنشاء الشفيى فيأيت بصيرة درس 
 . الغخطابة جبانب احملادثة

قال زلميد ماروف يف كتاب خصائص الاربية : التابَت)اإلنشاء( لفظ 
يف خاطراإلنسان من افكارومشاعر وأحاسيس, وحيث  ىياالبانة واالفصاح عما حياول

 ةفهمو االخرون. وةقال عربعما يف نفسو, اي أعرب وبُت الكالم.
التابَت اصتالحا ىي الامل ادلدرس  ادلنهج  الذى ةسَت وفق خطو متكا مل, 
باليصيل بالطالب اىل مستيى ديكنو من ترمجة افكره ومشاعره  وأحاسيسو ومشا 

ياتية شفاىا وكتابتا بغوة سغيمة, وفق نسق فكري ماُت. وكان ادلاغم ىداتو وخربتو احل
ةيقف التالميذ عن الكتابة ليخربىم عن عدد الفقرات ادلطغي بة منهم او لياطيهم 

 .باض االفكار او كغمات ادلساعدة

 

 أنواع التعبير )االنشاء(  (أ 

ها هبذالاامل عن التابَت التحرةرى )اإلنشاء( ىي النا فدة الىت نتصل بياسطت  
 طرةق القغم. التابَت)االنشاء( التحرةرى قسمان :

 انشاء ادليجهة (0

انشاءادليجهة ى  اإلنشاء السفغى, ةبدأ تاغيمها من تركيب احلرف وادلفردات  
 والكغمات واالجناس االخرى

 انشاءاحلرةة  (2

 ى  اإلنشاء الاغيا, النو غَت ارتباط باغم القياعد,  
 

 

 رس االنشاء التحريرىمبادئ تد (ب 
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 ادليضيع ظاىر  (0
ىناك من ةشارك طالبو يف اختيار ادليضيع ادلناسب. نشاط التاغم مها   

 حاالن مرتبطان, ألن التالميذ ةدرسيا يف وعكسو.
 طرائق تدريس التعبير التحريرى-8

اىداف التاغيم لك  ةسغط التالميذ مادة الدراسية ادلاطية تاما. لذلك, مها 
يف ادلدرسة كثَتة ادلادة, كل  فطباا طرةقة التدرةس مهمة يف منيال التاغيم.اندماج 

ادلادة اىداف. ليبغغ اىداف التاغيم فينبو  عغى ادلدرس ان خيتار طرائق التدرةس 
 . مناسب مبادة الدراسية ادليجيدة

 اما طرائق التدرةس يف تاغيم اإلنشاء او تابَتالتحرةرى كماةغى:  
 

 ابة الفاعلةمشاركة الكت (أ 

ى  احدى طرائق تدرةس التابَتالتحرةر, تسمى هبذه الطرةقة, ألن التالميذ   
ةيجب الفاعل يف انتشار فكرة التابَتالتحرةرى. هبذه الطرةقة ةستطيع التالميذخا 
رج الرأي با ليد او بالكتابة البالفم, اةضا هبا, ةستطيع ادلدرس ان ةشاىد اصلاز 

  التحرةرى.التالميذ يف مادة التابَت
 اما خطياتو يف منيال التاغيم كماةغى : 
 ةاط  الدرس التالميذ سداال (0

 كمثل : ماذا تفال ادلياقف األتية 
 = ستذىب اىل رحغة دلدة ثالثة اةام مع ادلدرسة 
 ةرسل ادلدرس التالميذ الجيابية السدال ادليجيدة بالكتابة (2

 يةةرسل ادلدرس التالميذ ليساعد يف االجياب (3

 باد ةرسل ادلدرس التالميذ لَتجع عغى الكرس  (4
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 تعبيرالصوار  (ب 

تسمى هبذه الطرقة ألهنم ةيجب انتشار الفكرة من الصيرو, اىدا فها ةاٍت   
 ةستطيع التالميذ الجياد الفكرة يف احلكاةة ترتيبا. اما خطياتو :

 اعداد الصير  (0

 ةرسل ادلدرس التالميذ لتدقيق الصير ادليجيد (2

 ةرسل ادلدرس التالميذ لقراءة احلاصل مث االخر انتقاد النحي  (3

 اخَتا, شرخ ادلدرس التالميذ االخطاءت يف الكتابة (4

 مفاهم رعيسية (ج 

تسمى هبذه الطرةقة الهنم ةرسل اخلالصة بالصيرة اوالصيرة بيانية من فكرة   
قراءة بالتحرةرى او متاغقة. اما منفاة ىذه الطرةقة ةستطيع التالميذ ان خيغص ال

 : باالشفيى.اما خطيتو

 اختارادليضيع (0

 ةرسل ادلدرس التالميذ ليقسم ثالثة اقسام (2

 ةرسل ادلدرس التالميذ لقراءة ادليضيع مث اخلالصة بالصيرة او بالصيرة بيانية (3

 ةرسل ادلدرس التالميذ متكغم الفرقة لشرح احلاصل (4

 مقارنة احلاصل (5

 اعطاء النتيجة (6

 كتابة النشارات (د 

تسمى هبذه الطرةقة ألهنم ةرسل اإلستماع او انتقاد اخلطيئات يف الدروس   
ادلشروحة. اما اىداف ىذه الطرةقة لك  ةستطيع التالميذ رليب الدروس يف 

 الفصل. اما خطياتو:
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 قسم القرطاس (0

 : مثالةرسل ادلدرس التالميذ ليكتب الدروس الييم او الفكرة يف القرطاس.   (2

 ىل فهمت الدروس؟ 
 ماذ تاغمت من ىذا الدرس ؟ 
 اخَتا, ةاط  ادلدرس رليبة عن كتابتهم (3

 كتابة المعلومات (ه 
تسمى هبذه الطرةقة, ألهنم متاغق الدرس من ادلاغيمات, كمثل : تغفاز,    

كيمبيتر. ىذه الطرةقة منحرفة يف خارج الفصل. طغب ادلسئغة او مكان االخر. 
 :اما خطياتو

 قسم ادلدرس التالميذ القرطاس (0

 ةرسل ادلدرس التالميذ ليكتب اإلعالن ادلاروف يف اجملتمع اوالتغفاز اواالخر. (2

 .ةرسل ادلدرس التالميذ لشرح احلاصل ادلكتيب واحدا فياحدا  (3

 باد, انتفد ادلدرس التالميذ اخلطيئات ادليجيدة (4

 مذاكرة موجهه (و 
هنم ةرسل ان ةكمل الكغمات ادلفروغة. قبل ان ةبدأ أل , تسمى هبذ الطرةقة  

 لغتاغيم ةساعد ادلدرس التالميذ ليكتب ادلادة من مياد ادليجيدة. اما خطيتو :
 ةقرأ ادلدرس قرأة كامال. (0

 الستماعها  ةرسل ادلدرس التالميذ (2

 .قسم ادلدرس القراءة ادلفروغة مث ةرسل ادلدرس ليكمغها اساسا با إلستماع (3
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  مهارة الكتابة نحو ترقية   ”scattergories“ اللعبة تطبيقتأثير  - ج 

كان يف عمغية التاغيم الغوة مشكالت متنيعة اليت تتاغق هبا. ومن احد 
ادلشكالت ى  قد ةكين من باض ادلدّرسُت تستخدم طرةقة التاغيم ووسائل التاغيم 

ىل إنقاص جيدة التاغيم واخرا غَت مناسب بادلياد اليت ةقدمها. فتسّبب ىذه ادلشكالت إ
 السيطرة أن ادلفًتض من اليت لغطالب، الغويةة سيف تسّبب إىل ختفيض ادلهارات

 .عغيها

نظر إىل الشرح, فيجب لكل ادلدّرسُت أن ةبتكروا يف عمغية التاغيم, وعغى 
االبتكار عغى استخدام وسئل التاغيم  الألقل ذلم االبتكار عغى استخدام نيع التاغيم و

 االبتكار عغى استخدام الغاب الغويةة. و

 يف  ”scattergories“ الغابة الستخدام الباحثة حاول البحث، ىذه ويف
لتحسُت مهارات الكتابة  ىذه الغابة ى  مفيدة. الاربية بالغوة الكتابة مهارات التاغيم

ديكن لدى الطالب. باد اكتساب الطالب ادلفردات، ادلفردات ادلطغيبة، من ادلفردات 
تطيةرىا إىل اجلمغة، فقرة، أو حىت قصة قصَتة. ديكن كتابة قصيدة أو أغنية عغى أساس 

 (قد شرح الباحثة يف السابق) .ادلفردات ادلكتسبة

ضلي تدثر   ”scattergories“ الغابة استخدام ومن ىذا الشرح نارف أّن ابتكار
كاليس   األىغية تيسطة مهارة الكتابة لطالب الفصل الثامن مبدرسة اخلَت ادل ترقية 
 . بنكالن

 


