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 آتابية اشرافية استراتيجية عن: األول الفصل

  آتابية اشرافية استراتيجية تعریف .1
ط العام احمد الراحاني استراتيجية  هي النم عند         

 للعمل المعلم و
الطبيعة . المتعلمين في مظهر من مظاهر النشاط التعلم

 العامة لهذا النمط
یبدو المستخدمة من  یعني أن جميع أنواع النظام هو عمل

 .قبل المعلمين والطالب في مختلف المناسبات التعلم
وبعبارة أخرى ، فإن المقصود من مفهوم االستراتيجية في 

مجردة من الخصائص انواع  أشير الىهذا السياق أن 
  23.اإلجراءات  المعلمين والمتعلمين في االحداث التعليم

 هيفى التعلم  ثم قال نان سوجانا أن االستراتيجية       
عملية التعلم بحيث  التكتيكات المستخدمة المدرسين في

لتحقيق أهداف التعلم على نحو  التأثيرالطالب یمكن 
  .أآثر فعالية وآفاءة

لدیه فكرة القوس من مخطط  العام،واستراتيجية في        
 آبير

إذاالمرتبطة بعملية . للعمل في محاولة لتحقيق أهداف محددة
األنشطة العامة  التعلم ، یمكن تعریف استراتيجيات آنمط

لتحقيق  درسين والطالب في تحقيق أنشطة التعليم والتعلمللم
 24یخططه األهداف التي

                                                            
23 . من ترجم  
Ahmad Rohani, Pengelolaan Pengajaran, (Jakarta : Rineka Cipta,2004)hal :32 
من ثرجم 24  
Trianto,Model-model PembelajaranInovatifBerorientasi Konstruktif, (Jakarta: Prestasi 
Pustaka,2007)hal 85 
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آإسم  Guideاصله من آلمة  Guidedبشكل اللغة         
وأدلة ، وآما فعل معنى لمحرك  آتاب,معنى آاللدليل

على ان  .دليل ، دليل المسار ، والدليل ، واألدلة االقراس
Guided    25یعني ضبط صفة  آلمة .Note  یعنى مالحظة

, takingاالسم مشتق اصلهtake  ذات مغزى .26عناه االخدم 
ا المصطلحات  أو اشرافية آتابية هي استراتيجية ب

آماوسائل  التي یمكن ) البيان(المخطط ، مخطط  لمستخدمة
یبلغ  أن تساعد الطالب في صنع السجالت عند المعلم

اشرافية  هدف استراتيجية.  مع أسلوب المحاضرة سالدر
لتي  تطویر مدرس الجل  أسلوب المحاضرة ا بيةآتا

یتحصل اهتمام  من الطالب ، وخصوصا على عدد طالب 
 27 .في فصل آبير

المحاضرة هو األسلوب الذي ال یمكن یفصل عن 
 .االستراتيجية اشرافية آتابية

ن مدرس لتحریك طریقة بعض من األساليب التي یمك
 :المحاضرة هي 

 

                                                            
25 Jon hn M.Echols & Hasan  Shadily, Kamus Inggris Indonesia( Jakarta : Gramedia : 
2003)hal:283 
26 Ibid 578 
من ترجم 27  
Hisyam Zaini dkk,Strategi Pembelajaran Aktif,(yogjakarta:CTSD,2008) hal 32 



       االهتمام توليد طالب .1

 أو ، خيالية قصة  ،, الحكایات یقدم:  قصص یشرح  •
 أن یمكن التي  بيانية صورة او المتحرآة الرسوم
  .شرحه ما على الطالب اهتمام یجتذب

 تصبح   التي األسئلة تعطى:  القصة السؤال طلب. •
 أسلوب مع المواد یبلغ توق  في المادة عرض

 .المحاضرة
   دوافع لدیهم الجل للطالب االسئلة طرح: ممتحن السؤال •

    .اجابات الحصول  النظام في محاضرة الى لالستماع
 والتذآر الفهم اآمل.2

 اصبحت التي محاضرة في الرئيسية النقاط رتب    •
 تذآر مساعدات یعمل التي الرئيسية الكلمة

 في  فكرة عن ظاهر صورة عطيی:امثلةوقياص •
 معارف و المواد بين مقارنة اصنع واذایمكن المحاضرة

                                 الطالب  یملك الذي تجربة و
 دليل,  الشفافية, للطي بيانية استخدام: بصریة دخيرة •

  .یبلغها ما وتسمع ترى ان الطالب یمكن التي الكتب
    المباشرة المحاضرات مادام الطالب إشراك   .3

 و اقساط على المحاضرة یقطع ان: الصغيرة التحدي •
 التي المفاهيم من امثلة العطاء الطالب تحدي مدرس
    یبلغه

 ینبغي, المادة یشرح المدرس خالل:  الصریح التدریب •
  .یبلغه الذي الظاهر االنشطة مع التبدل المدرس



 المدرس یبلغ الذي تعزیز. 4
 على بني المسئلة ليحل اسئلة او المسألة یبلغ:  لالسؤا •

   .تعلمية عملية مادام یبلغ الذي اعالم
 تبليغ من شحنة ليفتش الطالب یأمر: الطالب مراقبة •

 تثمين تجربة الطالب تعطى او,  للطالب الدروس
  28.النفس

 في آتابية اشرافية باستراتيجية التعلم من اهداف. 2
 اإلدراآي مجال آل

 آل في  آتابية اشرافية باسترانتجية التعلم من الغرض
 من مجال

 :  التالي النحو على ، المعرفي
  :وهي,) والفهم العلم( لفهموا المعرفة الطبقة في. 1

  االستماع مهارة تحسين •
  الترآيز على القدرة تطویر •
 حفظ على القدرة تحسين •
  القراءة مهارات تحسين •
 استماع الكفاءة تحسين •
 والنظریات والمصطلحات ، والمصطلحات المفاهيم تعلم •

 29.المعرفة العلوم في
 )Analyshis( التحليل الطبقة على التعلم هدافأ. 2

 تحليل على القدرة تطویر  •
  المالحظة من معقول اتخاذ على القدرة تطویر •
 حقائق و مصطلح في العناصر فكها القدرة تحسين •

 .علمية
                                                            
من ترجم 28  
Melvin L.Silberman, Active Learning 101 Cara Belajar Siswa Aktif (Bandung:Nusamedia,2006) 
Hal 19 
29 Hisyam Zaini, dkk, hal 129-130 



 النظریة في توجد التي العناصر فكها القدرة تحسين •
 .العلمية

 التي الخيارات تحدید على القدرة تطویر •
 30.ذوااخالقية 
 )التوليف( التوليف الطبقة على التعلم أهداف. 3

  ودمج تجميع على القدرة تطویر •
 واحد إلى األفكار أو المعلومات

 آلها لرؤیة شمولية بصورة التفكير على القدرة تطویر •
  .واجزائها

31.المعرفية في والنظریات ، والمصطلحات المفاهيم تعلم •

   
 .التقویم الطبقة في التعلم أهداف. 4

 التعميمات و المبادئ تطبيق مجال في المهارات تطویر •
  .جدیدة مشاآل و  احوال في تعلم التي

   المشكلةمهارات حل مهارات تطویر •
 .والحصيف العارف الحكم اتخاذ على القدرة تنمية •
   .المادةو أساليب تقييم على القدرة تعلم •

  التطبيق الطبقة في التعلم أهداف. 5
  .یخطو القدرة تطویر •
 التعميمات و المبادئ تطبيق مجال في المهارات تطویر •

  .جدیدة مشاآل و  احوال في تعلم التي
   یرتب المهارة تطویر •

   آتابية اشرافية استراتيجية المدخل. 3
  )(Active Learningالعملى التعلم التقریب. أ

یستخدم استراتيجية هي  آتابية اشرافية تجيةاستران
                                                            
30 Ibid 141 
31 Ibid 160 



 جميع أي العملى التعلم).العملى التعلم(  فعلي التقریب
 عملية في  بنشاط یشترك الطالب یمكن تعلم اشكال
 و الطالب بين التفاعل اشكال من شكل في تعلمية
  .التعلمية العملية في   المدرس و الطالب

 یملك التي القدرة ثلاالم لالسخدام العملى التعلم     
 في حصول یبلغ ان یستطيع الطالب جميع حتى,الطالب
. شخص تملك خصائص ناسب, جدا جيدة التي التعلم
 الطالب اهتمام على ليحافظ استخدم النشط التعلم

   32 .التعلمية عملية في الترآيز لالستمرار
 

 )النشط التعلم( النشط ،والتعلم 1995)Bonwel وفقا    
  : التالية الخصائص لدیه

 االخبار ایصال على ليس التعلمية عملية من التأآيد •
 والناقد التحليلى مهارةالتفكير تنمية على لكن للمدرس

 .المسئلة فى یبحث او الموضوع على
 االخبار ایصال على ليس يةالتعلم عملية من التأآيد 

  و التحليلي التفكير مهارات تنمية على لكن للمدرس
 .المسئلة في یبحث او  الموضوع على الناقد

 سلبي بشكل المحاضرات الى االستماع الغير الطالب •
 .المادة بمناسبة شيئ یعمل ولكن

  المادة یتعلق فيما والمواقف القيم استكشاف على تشدید •
  .یموتقو وتحليل,النقدى التفكير من لمزید مطالب الطالب •
  33التعلمية عملية في اسرع الذي بالتعادل •

  آتابية اشرافية استراتيجية فى الخطوات. 4

                                                            
32 www. Sdita qalam(pembelajaran aktif)2008 
33 http//eng.unri.ac.ld/teaching,-lmprovement,2008 



. االستراتيجية هذه في المستخدمة أساليب من آثير هناك
  شكل أآثر
 :االسترانتجيةمنهم فيهذه

 للطالب نشرات بشكل مثل التعليمية المواد تعطى .1
 .المحاضرة طریقة من المقدمة في یبلغ المواد .2
 هذه فى الفارغ اجزاء یكون حتى مهم اجزاء یفرغ  .3

 بتفریغ یستعمل التي الطرق بعد. النشرات
 .الرئيسية الكلمة بعض ازالة تعریف او مصطلحات

 تكون التي األشياء من نوعان هناك اإلسالم في:  المثال 
 الدرس، بمصدر

 النبي ل اهللا أنزلها التي والمصدراألول............ يوه
 منالسنة  الثاني المصدر. رمضان...... في محمد
 .والحكام،... أو.. والكلمات..... أو عمل شكل في النبویة

  
 
  بالقصد المصنوع الفراغات اجزاء أن الطالب یشرح .4

 .التعلمية عملية فى دائما ترآيز الطالب لكى
 لملء الطالب یطلب حاضرةالم مادم  .5

 .فاالجزاءالفارغ
 المدرس یطلب المحاضرة طریقة فى المادة یبلغ بعد .6

 الكتابة على الطالب
 :هما,شكال متنوع آتابية اشرافية استرانتجية وفقا
 على یحتوي التي العمل ورقة بإعداد المعلم )1

 إفراغ. التدریس  المادة من الرئيسية الجملة
 المثال ,السجالت اجراء لمساعدةفي الجملة
 :نحوالتالي على



 یأمر المدرس. اقسام یصير المادة المدرس یقدم )2
 یشرح المدرس عندما بالذقة لالستماع الطالب
 ليصنع یمسح ال الطالب بل.الدرس

 الطالب المدرس یأمر, یبدله آما, المالحظات
 اعداد في الوقت خالل المالحاظات ليصنع
 34.المحاضرة بطریقة الدرس

 
 الكتابة مهاراة عن:  الثاني الفصل

 العربية لغة تعليم في الكتابة مهاراة . أ

 یجمعون اللغة علم في المتحصصون أن ذآره سبق لقد
 في الناس یستغلها وعالمات رموز من عربي نظام اللغة أن

 هي أو أفكارهم عن تعبير وفي البعض، ببعضهم اإلتصال
 تدرآها والتي اإلنساني النطق هازج یحدسها التي األصواة
 المجتمع في معنية اإلصطالحية دالالت فتؤدي األذن
 35.المعين

 التي وهي الفرد، حياة في آبرى وظيفة اللغة وإن
 تإحساسا من نفسه في یجيس عما للتعبير المرء یتخذها
 اإلتصال وبهذا بغيره، المرءة للتصال وسيلة وهي وأفكار،
 .حاجات من یریده وما مارب من إليه یصبو ما یحقق

 بين التفاهم أداة فهي المجتمع، حياة في هام دور واللغة
 .حّي أدب في الفهم فهذا والجماعان، األفراد

 بها یطل التي المعرفة توافذ إحدى القراءة آانت ولما
 الطویل تارخه عبر اإلنساني العقل أنتجته ما ىعل اإلنسان
 القدیمة األحيال أما ليضع وتراثه، إتناجه یسجل أن واستطاع

 وبهذا الحقيقي، تارخه بدأ الكتابة اخترع حيث اإلنسان فكر
                                                            
34 Ibid hal 52 

 )م2003. التوبة مكتبة: الریاض(العربية اللغة تعليم طرائق الخطب، إبراهيم محمد35



 یتم والتي اإلنساني، اإلتصال وسائل من وسيلة الكتابة تعتبر
 من لدینا اعم وللتعبير الغير، أفكار على الوقوف بواسطتها

 حوادث من تسجيله مانود وتسجيل ومشاعر، ومفاهيم معان
 وعدم اإلمالئي، الرسم في الخط یكون ما فكثيرا. ووقائع
 أفكار من النفس في عما التعبير، وضعف الكتابة، جودة

 36.المعنى قلب في سببا ومفاهيم
 الكتابة مهارة تعریف .أ 

 مفهوم ویضيق, آتابة یكتب آتب من مصدر لغة لكتابةا
 ) copyng( التسخ على ليقتصر البرامج بعض في الكتابة

 یشمل حتى اآلخر بعضها في ویتسع, )spelling( أوالتهجئة
 إنها, النفس عن للتعبير الالزمة العقلية العمليات مختلف
 االختيارالواعي على یعتمد ذهني نشاط األخير التصور حسب
, الخيرات تنظيم على والقدرة,  عنه التعبير یریدالفرد لما

 37.الكاتب غرض مع یتناسب وعرضها
:  خالدون ابن قل. وظيفيا تعریفا الخط بعضهم وعرف

 المسموعة الكلمات على تدل حرفية وأشكال رسوم الخط" 
 اإلنسان خواص من هي والكتابة, "النفس في ما على الدالة
 .الحيوان بهاعن یميز التي

)  مخطوطة(  مكتوبة حروف الكتابة أن تجد وهكذا
 الوسيلة هي أي.األنسان نفس في ما على الدالة تصورالفأظ
 األنســاني نفس في ما على من أنها آما تمراراواس األآثرثباتا

 من الكتابة وتعدأدوات. اخر ألى جيل ألى جيل من
 رقّي على األولى الداللة أنها آما,الحضري مظاهرالتقدم

 أمة من المتراآمة الفكر خزانة لوالهاأضاعت أن. األنساني

                                                            
 115 المرجع، نفس الخطيب، إبراهيم محمد 36
يم ,  طعيمة أحمد رشيدى 37 ة  تعل اتقين  العربي ا  لغيرالن ه  به اليبه  مناهم ة  مستورات :  مصر ( وأس ة  اإلسالمية  المنظم وم  للتربي  والعل

 187). م1989,  والثقافة



 المعریفية طفولتها مهد في األنسانية وظلت, أخرى ألى
  38.والعلمية

 رسم هي الكتابة أن) taringan( تاریغان عرف
 اللغویة الوحدة ورسم معناه یحمل الذي البيانية رموزالخطوط

 الصورة:  فارسم,  والرسم الكتابة بين یفرق وهذاالتعریف, 
,  اللغویة الفكرة ینوب ال ألنه تابةباالك الیعني الحروف أو

  39.فيها المعنى یحمل الذي الحرف رسم هي الكتابة وأما
 المعنيين بين الفرق إدراك على الكتابة تعریف ویتوقف

 األوراق على جملوال الكلمات الحروف تسجيل أوالهي: 
 المسموعة الصوتية للفونيمات ثانياتحویل,  وغيرها واأللواح

 عليه اصطلح ما بطریقة مكتوبة وأشكال وخطوط رمز إلى
 .التحریري التعبير أو لإلنساء مرادف الكتابة بأن یة اللغو

 باستعمال األفكار تنظيم على قدرة هي الكتابة ومهارة
 الرأي اعتبار في خاصة ةطریق یعني,  الكتابة رمزواللغة

 الكتابة آانت إذن, الرسائل  صناعة عنداألدباء الكتابة, مرتبا
 .بالخط المسماة بالنقوش تؤدى بهذاالمعنى

 
 

 الكتابة مهارة أهمية .ب 

 الترتيب حيث من الرابع المكان في الكتابة مهارة تأتي
 يعقل ترتيب الترتيب هذا أن ریب وال, المهارات لتعليم التسلسلى
 باإلستماع تبدأ التي األم اللغة اآتساب طبيعة مع یتفق منطقي
 الطرق أهّم الترتيب هذا من أخذت فقد ثم ومن.  باالكتابة وتنتهي
 الكتابي التعبير أن إذن, بها طقين النا لغير اللغات لتعليم الحدیثة

 والكالم اإلستماع مهارات من وأوسع أشمل) التحریري(

                                                            
 142, )1991(, النفائس دارا: لبنان( تدریسها العربيةوطرائق خصائص, محمودمعروف نایف 38
 )(Hakam chozin fajrul , cara mudah menulis karya ilmiah Jakarta : Alpha,1997 من ترجم 39



 غا الیتحقق الكتابي التعبير على القدرة ساباآت فإن لذا. والقراءة
 في البدء قبل الثالث المهارات هذه اآتساب تّم إذا إال بنجاح لبا

 إذا إال بنجاح غالبا الیتحقق الكتابي التعبير على القدرة اآتساب
 مهارة اآتساب في البدء قبل الثالث المهارت هذه اآتساب تّم

 .التعبيریة الكتابة
 : یلي فيما يتهاأهّم إبراز ویمكن

 لمحوأمية ضرور وشرط. للمواطنة أساسي جز أنها   -1
 .المواطن

, مستویاتها اختالف على للتالمذة رئيسية أداة أنها -2
 .    وخواطرهم فكرهم:  المعلمين وألخذعن

 معبر انها آما بالماضي الحاضر اإلتصال أداة انها -3
 الكتابة نم واحد بنمط التعامل أن إذ للمستقبل، الحاضر
 آما الالحقون، یستدعيه بما السابقين خيرات لوصل طریق

 التاریخ، لحلقات وإنها لجسور قطع الكتابة نمط اختالف أن
 .والثقافية الحضاریة للجذور وبتر

 أو بالخطابات البشري اإلتصال وسائل أهم من انها -4
 تقریر، أو مقالة، من اإلتصال، وسائل وشتى المراسالت

 .ناسبةم بطاقة أو

 عما والتعبير نفسه عن الفرد تنفيس وسائل من وسيلة أنها -5
 أو نثرا، أم آان شعرا التعبير هذا آان أیا یخاطره یجول
 .األدب فنون من فن أي

 واألخبار المدونة، الكتب فلوال العلم، لحفظ أداة أنها -6
 ولغلب العلم، اآثر لضاع المخحطوطة والحكم المخلدة،
 إلى مفزع للناس آان ولما الذآر، لطانس النسيان سلطان
 .موضع



 تنطق والقضایا، واألحداث للواقع تسجيل شهادة انها -7
 الكلمة، بأمانة المكتوب، تشهر الصدق، وتقول بالحق،
 .والمماألة التحيز عن بعيدا بالواقع، وتجهر

 اإلسالم، في واإلهتمام العنایة من مزیدا اآتسبت الكتابة أن -8
 تداینتم إذا أمنوا الذین یأیها" الكریم القرآن في آیة فاطول
 والكتابة الكاتب صفة تبين" فاآتبوه مسمى أجل إلى بدین

 والصغير الكبير وآتابة المتابعة، على والشهداء والمملي
 وسلم عليه اهللا الرسول أن النبوة السيرة وفي. الدیون من
 القراءة یعرفون الذین من القرشيين األسرى فداء جعل
 صبيان من عشرة منهم األسير یعلم أن بدر في لكتابةوا

 40.والكتابة القراءة المسلمين

 

 الكتابة تعليم أهداف .ج 

 الصوتية المرحلة نهایة في الكتابة الطالب تعليم یستهدف
 : أهمها من ر،أمو عدة

 طالت آلما الدرس بها یشعر التي التواتر حالة إزالة .1
 بيت إنتياهه تشتيت وعدم الصوتية، المرحلة
 .مهاراتها

 للرموز المكتوب الشكل تعرف في رغبته إشباع .2
 بالبرنامج ثقتة زیادة شأنه من فلذلك اللغویة،
 .أشكالها مختلف في اللغة یمارس بأنه وإحساسه

 وذلك والجمل، والكلمات الحروف نطق طریقة تدعيم .3
. البيت في منفردا نطقها ممارسة من الطالب بتمكين
 من الطالب یحيي سوف هذا في التكبير أن شك وال
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 أو حينها، في یسجلها ال ما عند للغة المشوه النطق
 .خاطئة صوته بكتابة یسجلها ما عند

 آلمات تطلق طریقة تعرف على الطالب تدریب .4
 من بشيئ فيشعر خصة، في ترد ال قد ىأخر

 یعرض التقييدبما وعدم الكلمات نطق في االستقالل
 .عليه

 في تعملها التي اللغویة المادة حفظ من تمكينه ) أ
 .إليها الحاجة عند واسترجاعها الفصل

 األخرى، اللغویة المهارات لتعليم الطالب تهيئة ) ب
 قدرةال یستلزم إذ مرآب لغوي نشاط الكتابة إن

 ونطقها سماعها عند األصوات تمييز على
 شك وال. آتابها في الشروع قبل وذلك وقراءتها،

 المهارات تدعيم شأنه من الكتابة على التدریب ان
 .األخرى

 خالله من نستطيع متكامل لغوي نشاطا الكتابة إن ) ت
 المهارات تعلم في الطالب تقدم مدى على الوقوف
 المهارات هذه قياس یمكن خاللها فمن. األخرى
   41. حياته في ذلك بعد یحتاجها وظيفية

 
 الكتابة تعليم مراحل .د 

 المتابة تدریس في  یأخذها أي یمكن التي فالمراحل
 :یلي ما هي

 مع تتناسب معينة وخطوط هندسية أشكال برسم البدء -1
  الحروف بعض

 الحروف بعض نسخ -2
 الكلمات بعض نسخ -3
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 بسيطة جمل آتابة -4
 النصوص في وردت نمطية جمل بعض آتابة -5

 والحوارات
 األسئلة بعض على آتابة اإلجابة -6
 )إختياري منقول، منطور،( إمالء -7
 )للموضوع عناصر بإعطاء( مقيد تعبير -8
 42.حر تعبير -9

 
 كتابةال تعليم فن .ه 

 الطالب فكر في الكتابي التعبير تعني أن إما والكتابة
 الفكر عن للتعبير الرمزیة األداة تعني أن وأما وأسلوبا، لفظا
 تجویدا االداة هذه تجوید تعني أن وأما إمالئيا، رسما
 :یلي فيما الثالثة الفنون هذه عرض مكنوی 43.خطيا

 اإلمالئي الرسم -1
 رسما والحروف الكلمات رسم مالء باإل یقصد  

 األداة هي أو عليها، المتفق األصول حسب على صحيحا
 سالمة یضمن إمالئيا رسما الفكرة عن للتعبير الرمزیة
 الخطأ من القلم وصون ووضوحها، وصحتها، الكتابة،

 44.المكتوب فهم على القارئ وإعانة الرسم في
 واحدة، لعملة وجهان والقراءة اإلمالئية الرسم  

 من الخالية الصحيحة، الكتابة على القادر غير فالشخس
 الصحيحة، القراءة على قادر غير رسمها، في األخطاء

 لغوي نظام اإلمالء قراءته، في تعثر دون األقل على او
 یجب والتي فصلها، یجب التي تالكلما موضوعه معين

 تحذف، التي والحروف تزاد، التي والحروف وصلها،
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 على أو مفردة، أآانت سواء المختلفة، بأنواعها والهمزة
 التأنيث وهاء اللينة، واأللف الثالثة، اللين حروف أحد

 والمد بأنواعه، والتنوین الترقيم، وعالمات وتاؤه،
 الدراسة، بالمواد دةالوار النوعية والكلمات بأنواعه،
 آتابة للتلميذعلى تدریب وفيه والقمریة، الشمسية والالم

 التنعذر حتى اللغة أهل عليها اتفق التي بالطریقة الكلمات
 یتطلب اإلعتبار بهذا واإلمالء معانيها، إلى ترجمتها
 الحروف، ومخارج المضمون إلى اإلصغاء في مهارة

 التعبير لسالمة دةحي وسيلة وإتقانه فهمه یعد واإلمالء
 فهمه إلى یؤدي نص ألي الصحيح اإلمالء ألن واإلفهام،

 45.تاما
 الخط -2

 آالرسم، الجميلة، الفنون من فن هو الخط  
 الدقة تراعي فنية قواعيد على ویقوم والنخت، والزخرفة،

 ومنحنيات دوائر وعمل ورأسية أفقية خطوط رسم في
 46.بالتدریب إتقانه یمكن مما

 الكلمات على تدل حرفية وأشكال رسوم هو  
 معرفة هو أو النفس، في ما على الدالة المسموعة،

 وبهجة اليد لسان وهو هجائية، بحروف اللفظ تصویر
 المعرفة، وسالح الفكر، ووصى العقول، وسير الضمير،
 المسافة، بعد لىع ومحادثهم الفرقة، عند اإلخوان وأنس

 العقول عن بيان وهو األمور، ودیوان السير، ومستودع
 النفس في عما بيان والكالم القول أن آما والكالم

  47.المعانى من والضمير
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