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 ةــمقدم

تتمیز اللغة العربیة عن غیرها من لغات العالم قدیما وحدیثا بأنها اللغة التي اختارها 

 : اهللا سبحانه وتعالى لینزل بها القرآن الكریم، قال اهللا تعالى           

      فللقرآن الكریم األثر األكبر في حفظ اللغة العربیة )2اآلیة (سورة یوسف ،  

فقراءته ال تتم إال بها، وهو لغة المسلم في صالته ولغة الحدیث النبوي الشریف 
هم الخ، فلغة القرآن هي التي أعطت للعرب المسلمین هویت...ولغة األنبیاء والصحابة

فإن اللغة العربیة هي النعمة التي شرفها اهللا أن جعلها وعاء  الدینیة والقومیة والعلمیة إذا
لكالمه وعلیه لزم على كل عربي مسلم أن یعنى بها، ألنها الرباط المتین بین أبناء العربیة 

  .واالسالم في كل مكان

ة غیر متداولة شفهیا العربیاللغة العربیة هي لغة المدارس ولغة الكتابة، إال أننا نجد 
  .في لغة التواصل الیومیة، فالمتداول هو العامیة

كسب المتعلم القدرة على مهارة التعبیر الكتابي لذلك من إن تدریس اللغة العربیة ی
الصعب عزل نشاط التعبیر عن األنشطة األخرى كنشاط القواعد النحویة والصرفیة أو 

كنه من التعبیر ستیعاب واكتساب هذه المهارات تمالخ، ألن قدرة التلمیذ على اال...االمالء
فالتعبیر الكتابي هو الوعاء الذي تصب فیه كل المكتسبات القبلیة  الجید الفصیح، إذا

للتلمیذ بلغة سلیمة والتي تسهم في بناء شخصیته اللغویة بما في ذلك كل النشاطات 
  .علیمیةاألخرى، أي هو المحصلة الختامیة لكل األنشطة التربویة الت

 التحدث: انطالقا من أربع مهارات لغویة هي ویتجسد التدریس باللغة العربیة
عیش في عالم أصبح لزاما على المرء أن یتقن هذه والكتابة، حیث إننا ن ةالقراءو  االستماعو 
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المهارات اللغویة حتى یكون قادرا على االتصال والتواصل مع اآلخرین بفعالیة في مواقف 
  .فاللغة بمهاراتها األربع مهمة لكل فرد في المجتمع مهما كانتومجاالت شتى، 

  :بناء على ما تقدم ذكره نطرح االشكالیة التالیة

  هم التعبیر الكتابي في تعلیم اللغة العربیة؟إلى أي مدى یس  

  :وتتفرع هذه االشكالیة إلى مجموعة من التساؤالت

 ما هو واقع تدریس التعبیر الكتابي واللغة العربیة؟ -1

هل عزوف التالمیذ عن المطالعة ستكون له انعكاسات سلبیة على نشاط التعبیر  -2
 الكتابي واكتساب الملكة اللغویة؟

هل تؤدي األنماط اللغویة المتفشیة في الوسط األسري واالجتماعي والمدرسي إلى  -3
 عدم قدرة التلمیذ على توظیف مهارة األداء؟

  .رضیات التالیةعن هذه االسئلة وغیرها طرحت الف ولإلجابة

واقع ممارسة دروس التعبیر الكتابي والمهارات اللغویة، یؤثر سلبا وایجابا في نجاح  -1
 .التلمیذ

 .عزوف التالمیذ على المطالعة یؤثر سلبا على نشاط التعبیر الكتابي الفصیح -2

العامیة والتداخل اللغوي یؤثر سلبا على التعبیر الفصیح للتعبیر الكتابي أهمیة  -3
ألنه غایة جمیع فروع اللغة لذلك یجب التدریس على استعمال مهارات بالغة 

 .التعبیر الكتابي، كما ال تسمى أهمیة للغة العربیة لغة القرآن الكریم

التعبیر الكتابي یحتل مكانة متمیزة بین المواد الدراسیة، لذلك یهدف البحث إلى 
ت اللغویة، كما یهدف إلى معرفة طرق تدریس التعبیر الكتابي واهمیة تضافر المهارا

تزوید معلمي اللغة العربیة ببرنامج عملي یهدف إلى تنمیة القدرة على التعبیر الكتابي لدى 
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 ج 
 

براز أهمیة التعبیر الكتابي في العملیة التعلیمیة، من فالغایة من هذه الدراسة هي إ التالمیذ
  .یمةخالل اعطاء المتعلم الفرصة للتعبیر عن أفكاره ومشاعره بلغة سل

  

  : وقد قسم البحث إلى

تحتوي على شرح اشكالیة الموضوع، والتساؤالت والفرضیات التي یطرحها البحث  :مقدمة
  .واهمیة واهداف البحث والخطة، والمنهج المتبع

  التعبیر الكتابي بین المفهوم واألهمیة: الموسوم بـ: الفصل األول

فیه بمفهوم التعبیر الكتابي، وأنواعه، والهدف من تدریسه باعتباره الغایة التي  بدأت 
تنشدها كل الدراسات، ثم تحدثت عن مهاراته في المرحلة المتوسطة، واشرت إلى األسس 

كما أشرت إلى أهم مشكالته وكیفیة التي تؤثر في تعبیر التالمیذ، وخطة تدریسه، 
  .النهوض بدرس التعبیر الكتابي

  : الموسوم بأبعاد دراسة التعبیر الكتابي وعالقته بالمهارات اللغویة :الفصل الثاني

تطرقت في هذا الفصل إلى تعلیم اللغة العربیة مركزة على تظافر المهارات اللغویة 
، وعالقة الكتابة بفنون اللغة ثم أشرت إلى أهداف )الكتابة -القراءة -الحدیث -االستماع(

ة والتحدیات التي تواجهها وفي األخیر أشرت إلى أهم مشكالت تعلیمها تعلیم اللغة العربی
  .والوسائل المساعدة للنهوض بالعربیة

  أبعاد دراسة التعبیر الكتابي و تعلیم اللغة العربیة: الموسوم بـــــ :الفصل الثالث
للدراسة المیدانیة التي حاولت فیها االجابة عن التساؤالت التي طرحت في  هخصصتف

 17البحث، والتأكد من صحة الفرضیات التي قامت علیها الدراسة فكانت متوسطة 
بسیدي عقبة والیة بسكرة أنموذجا لهذه الدراسة، ومستخدمة في االجراءات  1961أكتوبر 



مقدمــة   
 

 د 
 

ت مستعملة في الدراسة منها االستمارات التي المنهجیة للبحث كمجاالت الدراسة، وأدوا
وزعت على التالمیذ وأساتذة اللغة العربیة، وبعد جمع وتفریغ البیانات باستخدام التكرارات 
والنسب المئویة قمت بعرض وتفسیر النتائج، ثم خلصت إلى مجموعة من النتائج والتحقق 

  .ئىاإلحصا من صحة الفرضیات مستخدمة في ذلك المنهج الوصفي

ومن أهم ثم أكملت البحث بخاتمة تشمل أهم النقاط التي تعرض لها البحث 
مهارات االتصال اللغوي وتعلیمها لمحسن علي : علیها تالمصادر والمراجع التي اعتمد

عطیة، وتدریس فنون اللغة العربیة النظریة والتطبیق ألحمد مدكور، وكتاب اتجاهات 
  .الخ...علي حسین الدلیمي، وسعاد عبد الكریم الوائليحدیثة في تدریس اللغة العربیة لطه 

تعدد المراجع المتعلقة بموضوع البحث وتمیزها  :ومن أهم الصعوبات التي واجهتني
  .بعدم التجدید

  وفي األخیر أتقدم بكلمة شكر و عرفان إلى كل من ساعد في إنجاز هذا البحث 

بنصحها من قریب أو بعید وأخص الذكر األستاذة المشرفة التى لم تبخل علي 
  .وتوجیهاتها طیلة هذا العمل

    



 

  التعبیر الكتابي بین المفهوم واألهمیة  :الفصل األول
 مفهوم التعبیر الكتابي -أوال
 أنواع التعبیر الكتابي ومجاالته -ثانیا

  أهداف التعبیر الكتابي -ثالثا
  مهارات التعبیر الكتابي في المرحلة المتوسطة -رابعا

  األسس التي تؤثر في تعبیر التالمیذ -خامسا
  تدریس التعبیر الكتابي خطة -سادسا
  مشكالت التعبیر الكتابي -سابعا
  كیفیة النهوض بالتعبیر الكتابي  -ثامنا
 بعض اإلرشادات التي تلزم عند الكتابة التعبیریة التطبیقیة -تاسعا
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یعد التعبیر الكتابي من أهم المحـاور التـي ترتكـز علیهـا اللغـة العربیـة وفروعهـا حیـث 
ـــرو  ـــه جمیـــع ف ـــر األســـاس الـــذي تنصـــب فی مـــالء وخــــطیعتب  ع اللغـــة مـــن نحـــو وصـــرف، وإ

  .رـیـاج إلى التعبـلمه یحتـل تعــة من مراحـــیذ في كل مرحلـلمـــتـــالخ، فال...ونصوص

التواصـل مـع اآلخـرین بـأي شـكل مـن األشـكال إبـداعیا كـان أم فمن خالله یتمكن من 
  .وظیفیا، فالتعبیر هو الهدف األسمى والغایة من جمیع المواد الدراسیة

 مفهوم التعبیر الكتابي -أوال

في العدید من المعاجم، ومما جاء في أساس البالغة  للزمخشـري ) عبر(وردت كلمة : لغة
ــــرا) "538:ت( ــــدنانیر تعبی ــــاراو : عبــــر ال ــــارا دین ــــن  )1("زنهــــا دین ــــي لســــان العــــرب الب وورد ف

خبر بمـا یـؤول إلیـه عبرا و عبارة و عبرها فسرها  و ا عبر الرؤیا یعبرها) "711:ت(منظور
عبـر "، وكمـا ورد فـي تـاج العـروس  للزبیـدي )3("عبر عما في نفسه أعرب وبـینو " (2)"أمرها

عیــي فــأعرب عنــه وتكلــم، واللســان  :أعــرب و بــین، وعبــر عنــه غیــره: عمــا فــي نفســه تعبیــرا
  .)4("یعبر عما في نفسه

                                                             
محمد الباسل عیون الشود، دار : أساس البالغة، تحقیق ،)جار اهللا محمود بن عمر بن احمد أبي القاسم( الزمخشري) 1(

  1/613م، 1917/ هـ1419، 1الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط
، دار صادر )ع، ب، ر(لسان العرب، مادة  ،)رمفضل جمال الدین مح ابن مكأبي ال( ابن منظور اإلفریقي المصري )2(

  4/529م ،1990/ هـ1410، 1بیروت، لبنان، طللطباعة و النشر، 
 .530المرجع نفسه، ص )3(
اج العروس من جواهر القاموس، دار ، ت)یض السید محمد مرتضي الو اسطيمحب الدین أبي ف( الزبیدي الحنفي )4(

 .7/177م، 1999/هـ1414، 1الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، ط
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وعمــا  عبــر الرؤیــا بمعنــي عبرهــا"ممــا ورد فــي معجــم محــیط المحــیط لبطــرس بســتاني 
،وكمــــا ورد فــــي المعجــــم )1("فــــي نفســــه أعــــرب، أي بــــین وعنــــه غیــــره، أعــــرب عنــــه و تكلــــم

  .)2("عبر عما في نفسه وعن فالن، أعرب وبین"الوسیط

) عبــر(التعریفــات اللغویـة نسـتنتج أن جمیــع العلمـاء اتفقـوا علــى أن كلمـة مـن خـالل   
  .هي اإلبانة والوضوح، واإلفصاح عما في النفس

: تنــاول البــاحثون تعریــف التعبیــر الكتــابي بعــدة مفــاهیم ومــن بــین هــذه المفــاهیم: اصــطالحا
معلومـات بكـالم ونقـل ال. هو عملیة التعبیر عن المشاعر، واألحاسیس، واآلراء، والحاجات"

مكتوب كتابة صحیحة تراعى فیها قواعد الرسم الصحیح واللغة، وحسن التركیـب، والتنظـیم 
التعبیـــر الكتــابي وســـیلة االتصــال بـــین الفــرد وغیـــره، ممـــن " )3("وتــرابط األفكـــار، ووضــوحها

القــدرة علــى الســیطرة علــى اللغــة كوســیلة "، وهــو كــذلك )4("تفصــله عــنهم المســافات الكبیــرة
، وهـو )6("اإلفصـاح عمـا فـي الـنفس مـن أفكـار ومشـاعر"وهـو )5("كیر والتعبیر واالتصـالللتف

العمـل المدرســي المنهجــي الــذي یســیر وفــق خطــة متكاملــة للوصــول بالطالــب إلــى مســتوى "

                                                             
 2/1988ن ناشرون، بیروت، لبنان، ططول للغة العربیة، مكتبة لبنامحیط المحیط قاموس م بطرس البستاني، )1(

 .571ص
   المعجم الوسیط، المكتبة اإلسالمیة للطباعة  ت، حامد عبد القادر، محمد النجار،حمد حسن الزیاأ في،إبراهیم مصط )2(

 .1/580 ،)ت.د( و النشر و التوزیع، استانبول، تركیا،
 .214، ص2006، 1الكافي في أسالیب تدریس اللغة العربیة، دار الشروق، عمان، األردن، ط محسن علي عطیة، )3(
 م 2005/ه1425، 1، عمان، األردن، طاألسالیب الحدیثة لتدریس اللغة العربیة، دار البدایة سمیح أبو مغلي، )4(

 .58ص
 1لمسیرة، عمان، األردن، ط، دار اتدریس فنون اللغة العربیة النظریة والتطبیق علي أحمد مدكور، )5(

 .266م، ص2009/ه1430
 .179م، ص2005طرق تدریس اللغة العربیة، دار المعرفة الجامعیة، األزاریطة، مصر،  زكریا إسماعیل، )6(
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یمكنه من ترجمة أفكاره ومشاعره وأحاسیسه ومشاهداته وخبراته الحیاتیة شفاها وكتابة بلغـة 
  .)1("ینسلیمة، وفق نسق فكري مع

  :وبالنظر إلى التعریفات السابقة نجد أن الباحثین اتفقوا في أمور هي  

 .التعبیر وسیلة للتفاهم والتواصل مع مختلف أفراد المجتمع -

 .وسیلة اإلفصاح عما في النفس من مشاعر وأحاسیس -

 .نقل المعلومات بكالم مكتوب مع مراعاة قواعد الكتابة الصحیحة -

ــالتعبیر یمكننــا مــن كشــف  شخصــیة التلمیــذ وقدراتــه ومیولــه، فهــم یعبــرون عمــا فــي ف
أنفســـهم ومـــا یجـــول بخـــاطرهم فـــي مختلـــف المواقـــف التـــي تعارضـــهم فـــي المدرســـة، أو فـــي 

  .حیاتهم العادیة

:أنواع التعبیر الكتابي - ثانیا  

بداعي: قسم الباحثون التعبیر الكتابي من حیث غرضه إلى قسمین   .وظیفي وإ

الكـالم المكتـوب والغـرض "یعرف محسن علي عطیـة بأنـه : التعبیر الكتابي الوظیفي 2-1
هـو "ویعرفه الدلیمي بأنـه  )2("الوظیفي الذي یعبر به اإلنسان عن حاجاته، ومتطلبات حیاته

 .)3("التعبیر الذي یؤدي وظیفةمعینة في مواقف معینة

                                                             
 للغة العربیة، عالم الكتب الحدیث اتجاهات حدیثة في تدریس ا لدلیمي، سعاد عبد الكریم الوائلي،طه علي حسین ا )1(

 .437م،  ص2005/ه1426دن، اربد، األر 
  1لنشر والتوزیع، عمان، األردن، طمهارات االتصال اللغوي وتعلیمها، دار المناهج ل محسن علي عطیة، )2(

 .162م،  ص2008/ه1428
 ات التجدیدیة، عالم الكتب الحدیثتدریس اللغة العربیة بین الطرائق التقلیدیة واالستراتیجی طه علي حسین الدلیمي،) 3(

 .216م،  ص2008/ه1430، 1اربد، األردن،  ط
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الــوظیفي یــؤدي وظــائف أساســیة وهامــة فــي حیــاة الفــرد والجماعــة وهــو  الكتــابي فــالتعبیر   
  .أكثر لزوما في الحیاة العملیة

  )1(:وللتعبیر الكتابي الوظیفي مجاالت كثیرة منها

الرســـائل والخطابـــات الخاصــــة بشـــؤون الحیـــاة الیومیــــة ذوات الطبیعـــة المصــــلحیة  -1
یجـري بـین المؤسســات وبموجبهـا یسـعى المعبـر إلـى تحقیـق أغراضـه الحیاتیـة كمـا 

 .التجاریة

 .المخاطبات الرسمیة بین الرؤساء ومرؤوسیهم، أو بین الدوائر الرسمیة وفروعها -2

 .البرقیات بین األشخاص والدوائر -3

 .تقاریر العمل الیومي، أو الشهري، أو السنوي -4

 .تعبئة استمارات المعلومات الخاصة بشؤون الفرد أو الدوائر التي یعمل فیها -5

بــات الموجهــة إلــى الجهــات الرســمیة أو أربــاب العمــل لتحقیــق حاجــات تقــدیم الطل -6
خاصة بالفرد كما هو الحال في تقدیم طلب للحصول على جواز السفر، أو هویـة 

 .األحوال المدنیة، أو تقدیم طلب للحصول على إجازة من العمل

صصـة الدقـة والوضـوح، االلتـزام باألمـاكن المخ: ومن سمات التعبیر الكتابي الوظیفي
للكتابة، الغرضیة والقصدیة، االقتصاد في الكتابـة، ألفاظـه ال تحتمـل التأویـل والمباشـرة فـي 

  )2(.العرض

                                                             
 .162، صسابقمهارات االتصال اللغوي وتعلیمها مرجع  علي عطیة، محسن )1(
 1، دار المسیرة، عمان، األردن، طالمهارات الكتابیة من النشأة إلى التدریس ماهر شعبان عبد الباري، )2(

 .151م، ص2010/ـه1431
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وبالرغم من أن هذا النوع من التعبیر یسـتخدمه الفـرد لقضـاء حاجاتـه ومتطلباتـه فـي   
ــا نجــد أنــه مهمــل فــي الــدروس المبرمجــة للتالمیــذ، وقــد ســبب هــذا اإلهمــال  ــاة، إال أنن الحی

فا في اللغة المكتوبـة لـدى الطلبـة، وحتـى حملـة الشـهادات الجامعیـة یصـعب علـیهم أن ضع
  .یحرروا رسالة، أو ملء استمارة، وغیر ذلك من المجاالت التي تتصل بالحیاة

هـــو ذلـــك النـــوع مـــن التعبیـــر الـــذي یقصـــد بـــه إظهـــار ": التعبیـــر الكتـــابي اإلبـــداعي 2-2
وخلجــات الــنفس بعبــارات منتقــاة تتســم بالجمــال المشــاعر واألحاســیس والعواطــف الجیاشــة، 

ثارة الشوق محدثة أبلغ األثر في القارئ، مثیر الرغبة في تفاعلـه معهـا تفـاعال  والسالسة، وإ
تعبیــر عــن تجربـة شــعوریة مــا فــي صـورة موحیــة وأســلوب یتمیــز باختیــار "، وهــو )1("وجـدانیا

ــار المعــاني، وانتــزاع الصــ ــة أو اختراعهــااأللفــاظ الرشــیقة الموحیــة واختی  ور الخیالیــة الجمیل
 .)2("ضمن إطار من العواطف والتعاطف مع العالم الخارجي

 :من خالل مفهوم التعبیر الكتابي اإلبداعي نالحظ أنه یتمیز بـ

 .إظهار المشاعر والعواطف وصدقها -

 .انتقاء األلفاظ ذات األثر الجمالي، وذلك للتأثیر في القارئ -

 .واالستشهاد باألدلة والبراهین بأسلوب راق استخدام األسالیب الجمیلة -

ال "یرمي التعبیر الكتابي اإلبداعي إلى تنمیة مهارات المتعلم، ویرى أحمد مدكور أنه 
بد للمدرس أن یضع نصب عینیه أهداف هذه المهـارات لتنمیتهـا ومنهـا، تنمیـة قـدرة التلمیـذ 

 یـــر عـــن األفكـــار واألحاســـیسلـــى التعبعلـــى التعبیـــر اإلبـــداعي، وهـــذا یعنـــي تنمیـــة قدرتـــه ع

                                                             
 .215الكافي في أسالیب تدریس اللغة العربیة، مرجع سابق،  ص محسن علي عطیة، )1(
مصطفى عوض بني دیاب، اللغة العربیة دراسات نظریة وتطبیقیة في المستویات اللغویة  یم جبر فریحات،مر  )2(

 .141م، ص1999، 1وأصول الكتابة وتذوق النصوص، دار كندي للنشر والتوزیع، ط
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واالنفعـاالت والعواطـف، ومشــاعر الحـزن والفــرح واأللـم، ووصـف مظــاهر الطبیعـة، وأحــوال 
النــاس، وكتابـــة الشــعر، والقصـــة والمقالــة، والخطبـــة والمســرحیة، وكـــل مــا هـــو فكــر جمیـــل 

  )1(".بأسلوب جمیل

  )2(:أما أهمیة التعبیر الكتابي اإلبداعي فتكمن فیما یلي  

 .فرصة أكبر للتعبیر عن المشاعر واألحاسیسیوفر  -1

یعــد مجــاال رحبــا للخلــق واإلبــداع، واالبتكــار مــن خــالل أســالیب الكتابــة المختلفــة  -2
 .كالمقاالت األدبیة، والرسائل، والقصص، والخواطر، والمسرحیات وغیرها

وأســالیب  یعــد نافــذة لالطــالع علــى مشــاعر اآلخــرین وأفكــارهم، وطرائــق تفكیــرهم -3
 .عنهاالتعبیر 

یــوفر مســاحة كبیــرة لالســتمتاع بــالمقروء واالطــالع علــى مــا فیــه مــن قــیم وأفكــار  -4
 .ومثل

 .ینمي القدرة على صیاغة األفكار وسبل عرضها بطرائق مؤثرة -5

ینمي القدرة على التخیـل، ورسـم الصـور الجذابـة التـي تـداعب المشـاعر، وتغـذي  -6
 .اإلحساس، وتحقق المتعة

اعــات، وتغییــر االتجاهــات، ونشــر القــیم، وتعــدیل یعــد وســیلة فعالــة فــي خلــق القن -7
 .السلوك

                                                             
 .268اللغة العربیةالنظریة والتطبیق، مرجع سابق، صتدریس فنون  علي أحمد مدكور، )1(
 .166-165مهارات االتصال اللغوي وتعلیمها، مرجع سابق، ص ة،محسن علي عطی )2(
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یعد مجـاال إلظهـار مـواطن الجمـال فـي اللغـة العربیـة، وقـدرتها علـى التعبیـر عـن  -8
المعاني بدقة ال تتوافر لسواها من لغات العالم، وقدرتها على رسم لوحات فنیة جذابة 

 .تتفوق على ریشة الفنان في التعبیر عن المعاني

الوســــائل الفعالـــــة فـــــي تحبیــــب العربیـــــة إلـــــى نفــــوس المتحـــــدثین بهـــــا یعــــد مـــــن  -9
 .ومستخدمیها في التواصل

یشجع على القراءات، واالطالع على أسالیب األدبـاء فـي التعبیـر الكتـابي وهـذا  -10
ثراء أسالیب التعبیر بكـل مـا هـو  ما یؤدي إلى زیادة المحصول اللغوي لدى الفرد، وإ

 .جدید

اعي أهمیـــــة بالغـــــة، فهـــــو یســـــاعد الطلبـــــة علـــــى االبتكـــــار إن للتعبیـــــر الكتـــــابي اإلبـــــد
بــراز المشــاعر واألحاســیس، والعواطــف بعبــارات تتســم  واالبتــداع، وتنمیــة الخیــال لــدیهم، وإ

ـــة أن بالجمـــال، وهـــذا مـــن شـــأنه ـــى المـــدرس حـــث . یظهـــر مـــواطن جمـــال اللغـــة العربی وعل
ة یكتشـفون أنفسـهم، وتبـرز وتشجیع طلبته على كتابـة مـذكراتهم الیومیـة، ألنهـم بهـذه الطریقـ

  .شخصیتهم، كما تمكنهم من اإلنتاج وعرض موضوعاتهم ومناقشتها بكل حریة وجرأة

  )1(: الفرق بین التعبیر الكتابي الوظیفي واإلبداعي* 

 .التعبیر الوظیفي أكثر تحدیدا واختصارا -

والموسـیقى ال یهتم التعبیر الـوظیفي بتجمیـل األسـلوب بالمحسـنات البدیعیـة والخیـال  -
 .والعواطف والرمز

 .یخضع التعبیر الوظیفي ألنماط معینة متفق علیها -

                                                             
   1القومي للنشر، اربد، األردن، ط حسن الربابعة، محمود مهیدان، فن الكتابة والتعبیر، المركز محمد ربیع، )1(

 .68م، ص2000
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 .یعمد التعبیر الوظیفي إلى إبراز األفكار وتوضیح المعاني -

 .یراعى في المراسالت الرسمیة التسلسل -

بالضــرورة أن تكـون وظیفیــة أو إبداعیـة فقــط، فقـد یعبــر اإلبـداعي فــي  تفالكتابـة لیسـ
لجــأ الــوظیفي إلــى اســتعمال اإلبــداع فــي كتابتــه، فــالمهم أن تتضــافر ســیاق وظیفــي، وقــد ی

ــاة ونشــاطاتها ذا كــان . "مهــارات الكتابــة، ألن كــال التعبیــرین مهــم فــي جمیــع جوانــب الحی وإ
التعبیر الوظیفي یفي بمتطلبات الحیاة وشؤونها المادیة واالجتماعیة، فإن التعبیـر اإلبـداعي 

  )1(".ه ومشاعره تعبیرا یعكس ذاته ویبرز شخصیتهیعین الطالب على التعبیر عن نفس

أن للمدرسـة والمؤسسـة التربویـة دور فـي تنمیـة اإلبـداع عنـد طالبهـا " ولـیم عبیـد"یرى 
 الالصــفیةتشــجیع الســلوكات اإلبداعیــة والتعبیــر اإلبــداعي فــي األنشــطة "وذلــك مــن خــالل 

ـــون بأشـــكالها عطـــاء فـــرص لممارســـة الفن ـــة التعبیـــر اإلبـــداعي علـــى "، و )2("وإ تتجلـــى أهمی
الصــعید المدرســـي فــي نمـــو شخصـــیات الطلبــة وتكاملهـــا، فالطلبـــة فــي المرحلـــة المتوســـطة 

عــن عــواطفهم ومشــاعرهم، وهــو مــن أحــب  یكونــون للتعبیــرواإلعدادیــة خاصــة، أحــوج مــا 
  )3(".الدروس إلى أصحاب المواهب األدبیة من الطلبة

ي تنمیة الكتابة اإلبداعیة، وفي حقیقـة األمـر تعـد المدرسـة فللمؤسسة التربویة دور ف  
 تهـدف إلـى تثقیـف التلمیـذ وتطـویره بیت التلمیذ الثاني لما لها من ممیزات خاصة بها، فهي

وذلــك باكتســابه لجمیــع مهــارات اللغــة مــن خــالل إتاحــة الفــرص لممارســة مختلــف المهــارات 

                                                             
 م2009عمان، األردن،  أصول وطرائق تدریس اللغة العربیة، دار الجنادریة للنشر والتوزیع،السبیتان، فتحي ذیاب  )1(

 .39ص
 م2009/ه1429، 1، عمان، األردن، طاستراتیجیة التعلیم والتعلم في سیاق ثقافة الجودة، دار المسیرة ولیم عبیّد، )2(

 .121ص
 .453ئلي، اتجاهات حدیثة في تدریس اللغة العربیة، مرجع سابق، صسعاد عبد الكریم الوا طه علي حسن الدلیمي، )3(
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ابقة، واســتثارة أحاسیســه ومشــاعره خاصــة اإلبداعیــة، وعلــى التلمیــذ أن یمــارس خبراتــه الســ
  .اتجاه القضایا المهمة، ودور المدرس في هذه الحال أن یشجع تالمیذه للكتابة

  :وله مجاالت عدة أهمها: مجاالت التعبیر الكتابي 2-3

هــو فــن أدبــي نثــري، یقــوم علــى قــراءة الــنص قــراءة موضــوعیة ودقیقــةأو : التلخــیص -1
إذاعــة أو تلفـاز أو حــدیث صـحفي فـي مجــال مـن مجــاالت االسـتماع إلـى نــص مقـروء مـن 

الحیاة، ثم یعاد تشكیله من جدید بلغة الكاتب الخاصة، دون نقل لعبارات أو اجتـراء بعـض 
تقلیــل عــدد كلمــات الموضــوع األصــل منطوقــا أو "، ویعــرف كــذلك أنــه )1(المفــردات والجمــل

ألفكـــار الرئیســـیة وأجزائهـــا مكتوبـــا إلـــى الحـــد األدبـــي المعبـــر، مـــع الحـــرص علـــى اســـتیفاء ا
، فـــالتلخیص هــو تقلیــل الكـــالم )2(المهمــة، دون أن یفقــد الكــالم وحدتـــه وتالحمــه، ومقصــده

الكثیــر بعبــارات قلیلــة دون خلــل فــي جــوهر أفكــار الــنص ودون أي تكــرار أو غمــوض وأن 
 )3(:ومن أبرز خصائصه ما یلي. یكون شامال لمحتوى ومعنى النص

الرئیســـیة للموضـــوع فهـــي العمـــود الفقـــري للموضـــوع، وال یجـــوز عـــدم إهمـــال الفكـــرة  -
التعـدي علـى الحقــائق والمعلومـات والتــي تشـكل جـوهر الموضــوع وفنـه، ألن التقلیــل 

 .والحذف یكون في الثانویات ولیس في األساسیات

                                                             
فن الكتابة وأشكال التعبیر، دار جریر : إبراهیم عبد الرحمان النعانعة، محمود عبد الرحیم صالح ح البكور،حسن فال )1(

 .235م، ص2010/ه1431، 1للنشر والتوزیع، عمان، األردن، ط
 ن األرد دار كنوز المعرفة العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، ات الكتابة والتعبیر،حسنین، مهار  أحمد الخطیب، نبیل )2(

 .73م، ص2011/ه1432  ،1ط
 م2005/ه1430وزیع، عمان، األردن، األسس الفنیة للكتابة والتعبیر، دار صفاء للنشر والت لنجار،ا فخري خلیل )3(

 .203،204ص
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عــدم التعــدي علـــى القیمــة العلمیــة للمعلومـــات الــواردة مــن قـــوانین وضــوابط وأســـس  -
 .ونظریات مسلم بها

 .المحافظة على التسلسل الفكري -

أن یكـون التلخــیص أســهل لغــة مــن الكــالم المــأخوذ منــه، ألن التلخــیص یهــدف إلــى  -
 .تقلیل األلفاظ، وتبسیط الجمل والعبارات: شیئین في محتواه

    ویحتــاج إلیهــا اإلنســان فــي كثیــر مــن األحیــان فــي الحیــاة الیومیــة : مــلء االســتمارات -2
مهـــارات والقـــدرات التـــي ینبغـــي للمـــدرس أن یعلمهـــا المعلومـــات أهـــم ال"العملیـــة، وهـــي مـــن 

ثـم معرفـة االصـطالحات الكثیـرة الـواردة . الشخصیة مثل العنوان واالسم والسن والمهنة الـخ
فــي االســتمارة، والقــدرة علــى الكتابــة فــي المكــان المخصــص، والقــدرة علــى اســتخراج الســن 

تــــــب والمؤلــــــف فـــــي اســــــتمارة وتنفیــــــذ وشـــــهادة المــــــیالد، ومعرفـــــة طریقــــــة كتابــــــة اســـــم الكا
 )1(".التعلیمات

أن یفهم التلمیذ أن الرسـالة : "ویجب الحرص عند كتابة الرسائل على: كتابة الرسائل -3
وســـیلة اتصـــال، وأنهـــا تتكـــون مـــن عـــدة أجـــزاء وهـــي المقدمـــة والتحیـــة والموضـــوع والخاتمـــة 

ة العنـــوان علـــى الظـــرف علـــى المـــتعلم أن یعـــرف كیفیـــة تنظـــیم الرســـالة، وكتابـــ )2("والتوقیـــع
 .والمناسبات التي تكتب فیها

                                                             
 الثقافة والنشر والتوزیع، القاهرة تعلیم اللغة العربیة والتربیة الدینیة، دار  محمود رشدي خاطر، مصطفى رسالن، )1(

 .144، ص 2000مصر، 
 .142، صنفسهمرجع ال )2(
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ینبغـي عنــد تعلــیم التالمیــذ الكتابــة أن تكـون نابعــة مــن حاجــة حقیقیــة : كتابــة التقــاریر -4
مـثال مطالبـة  )1("شعروا بها ال لمجرد الكتابة، ویكتب التقریـر لالسـتعانة فـي المسـتقبل

 .الخ...ندوة حضروها رحلة أوالتالمیذ بكتابة ما شاهدوه في 
  :أهداف التعبیر الكتابي -ثالثا

إن أهــداف تعلـــیم التعبیــر الكتـــابي متعـــددة، ففــي كـــل مرحلـــة دراســیة أهـــداف معینـــة   
ــة الالحقــة، فهــو  ــة ســابقة عــن المرحل ــة مــع بعضــها الــبعض، وال تنفصــل كــل مرحل ومتكامل

بأهــداف تعلــیم اللغـــة یحظــى بالعنایــة فــي منــاهج التــدریس، ذلــك أنــه مــرتبط ارتباطــا وثیقــا 
والتعبیـر بمختلــف أنواعــه یهــدف إلـى تمكــین التالمیــذ مــن اإلفصـاح عمــا یجــول فــي أنفســهم 
ــاتهم الدراســیة والیومیــة، كمــا  بانــة أفكــارهم فــي مختلــف المواقــف التــي تــواجههم خــالل حی وإ

  .یهدف إلى رفع مستوى التالمیذ في التعبیر

  )2(: كرها محسن علي عطیة ما یليومن أهداف التعبیر الكتابي العامة التي ذ  

 .تمكین المتعلمین من التعبیر عما في نفوسهم بلغة سلیمة، وكتابة صحیحة -1

توسیع دائرة أفكار المتعلمین من خالل سماعهم أفكارا یطرحها اآلخرون والمـدرس  -2
 .ویدافعون عنها

 .زیادة الثروة اللغویة لدى المتعلمین -3

 .وترتیب األفكار، وربطها ببعضهاتعوید التالمیذ التفكیر المنطقي،  -4

 .تأهیل المتعلمین لمواجهة مواقف حیاتیة تتطلب الفصاحة وسالمة التعبیر -5

 .تدریب المتعلمین على حسن تنظیم ما یكتبون -6
                                                             

 .145، صسابقمرجع ، تعلیم اللغة العربیة و التربیة الدینیة محمود رشدي خاطر، مصطفي رسالن، )1(
 .218سابق، صالعربیة، مرجع الیب تدریس اللغة الكافي في أس محسن علي عطیة، )2(
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  )1(:في مرحلة المتوسط تتمثل فیما یليأما أهداف التعبیر الكتابي 

 .ومترابطةتمكین الطلبة من ترتیب أفكارهم وصوغها بطریقة منظمة  -1

 .تمكین الطلبة من الدفاع عن آرائهم بالحجة والمنطق واحترام آراء اآلخرین -2

تعویـــدهم علــــى حســــن تنظـــیم الفقــــرات وحســــن الخـــط والنظافــــة واســــتخدام عالمــــات  -3
 .الترقیم

 .االلتزام بقواعد الكتابة وتنمیة قدرة الطلبة على النقد األدبي -4

لطلبـــة علــــى التخیـــل والتعبیــــر عــــن كمـــا یهــــدف التعبیـــر الكتــــابي إلـــى تنمیــــة قــــدرة ا -5
 .أخیلتهم، ووصف األحداث والمشاهد بأسلوب أدبي وحسن االستشهاد

تمكیـــنهم مـــن تلخـــیص مـــا یقـــرؤون كتابـــة، أو كتابـــة فقـــرات لشـــرح وجهـــة نظـــر فـــي  -6
موضــوع أو حــادث معــین، وتمكیــنهم مــن كتابــة مقالــة أو قصــة قصــیرة فــي موضــوع 

تمكیـنهم كــذلك مــن كتابــة مــثال رســالة إلــى أو كتابــة خطبــة فــي مناســبة معینــة، و . مـا
 .صدیق یعبر فیها عن المشاعر واألحاسیس والعواطف

ویهدف إلى تدریب الطلبة على وضع قواعد النحو واللغة واإلمالء موضـع التطبیـق  -7
 .فیما یكتبون والمواءمة بین األلفاظ والمعاني

ــابي یهــدف إلــى تمكــین الطلبــة مــ ن أســس التعبیــر نســتنتج ممــا ســبق أن التعبیــر الكت
الصــحیح وتــدریبهم علــى اإلبــداع فــي تفكیــرهم وترجمــة هــذه األفكــار والمعــاني والصــور إلــى 
رموز كتابیـة مـؤثرة، كمـا یهـدف إلـى تمكیـنهم علـى قـدرة اإلقنـاع وذلـك باستحضـار الشـواهد 
واألمثلــة، ومراعــاة المنطــق فـــي الــدفاع عــن آرائهــم واحتـــرام الــرأي اآلخــر وتشــجیعهم علـــي 

علي المدرس أن یعرف لطلبته الهـدف مـن الكتابـة وتشـجیعهم للتعبیـر و  ة الخارجیة،المطالع

                                                             
 .168- 167سابق، ص، مهارات االتصال اللغوي، مرجع محسن علي عطیة: ینظر )1(
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بحریة وعدم الخوف والثقة بأنفسهم فیما یكتبون ، فالتعبیر الكتابي یهدف إلـى تحقیـق آداب 
  :هي

 .االهتمام بعالمات الترقیم والخط -

 .التشجیع على المطالعة -

 .الحریة والثقة في النفس عند الكتابة -

 .آداب الكتابة احترام -

 .ترتیب موضوع التعبیر -

فمهـــارة . التفكیــر والتركیـــز والســیطرة علـــى األفكــار وتسلســـلها وغیرهــا مـــن األهــداف -
تنمیــة التعبیــر الكتـــابي : التعبیــر الكتــابي تهــدف إلــى تحقیــق هـــدفین أساســیین وهمــا

 .الوظیفي واإلبداعي معا لدى التالمیذ خالل جمیع المراحل الدراسیة

  مهارات التعبیر الكتابي في المرحلة المتوسطة -رابعا

یسعى التعبیر الكتابي إلى تنمیة مهارات فـي المـتعلم، وذلـك مـن خـالل وضـع خطـة   
لمــا یكتبــه موضــحا فیهــا هدفــه مــن وراء هــذه الكتابــة، وقدرتــه علــى تحدیــد أفكــاره ومراعــاة 

 ئـم الموقـف المعبـر عنـهبأسـلوب یال الترتیب، والتتـابع والتسلسـل المنطقـي، واسـتخدام أفكـاره
ـــة مــا واستحضــار الشــواهد واألمثلــة المناســبة، مــثال كتابــة   موضــوع لمناســبة معینـــة أو حادثــ

أو تمكنــه مــن تســجیل خالصــة لموضــوع قــرأه أو اســتمع إلیــه مــع الحفــاظ علــى أهــم أفكــاره 
ــــق بالتتــــابع )1(وخصائصــــه مــــع مراعــــاة الدقــــة فــــي اســــتخدام عالمــــات التــــرقیم ، وفیمــــا یتعل

التسلســل المنطقــي لألحــداث، ثمــة عالقــات رابطــة بــین األفكــار والمعــاني التــي تتضــمنها و 

                                                             
 تدریس اللغة العربیة، مرجع سابق طه حسین الدلیمي، سعاد عبد الكریم الوائلي، اتجاهات حدیثة في: ینظر )1(

 .354- 353ص
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یعــد التتــابع الزمنــي لألحــداث مــن أهــم "الفقــرات، ومــن هــذه العالقــات مــثال العالقــة الزمنیــة 
، فیكـــون ذكـــر األحـــداث حســـب )1("طـــرق الـــربط بـــین الفقـــرات التـــي تتنـــاول أحـــداثا تاریخیـــة

التعبیـــر الكتـــابي یعتمـــد اعتمـــادا كبیـــرا علـــى درجـــة ثقافـــة "كمـــا أن وقوعهـــا وتسلســـلها زمنیـــا 
وقراءاتــه، كمــا أنــه یعتمــد علــى درجــة تدربــه علــى الكتابــة واإلمــالء  اطالعــهالتلمیــذ وكثــرة 

االختبــاري، لــذلك نســتطیع القــول أن درجــة تقــدم التلمیــذ فــي التعبیــر الكتــابي تعتمــد اعتمــادا 
القراءة، ودرجة فهمه، واستیعابه لما یقرأ من جهة وقلة كبیرا على درجة طالقته اللفظیة في 

  )2(".أخطائه اإلمالئیة واللغویة من جهة أخرى

فـــالتعبیر الكتـــابي یعتمـــد بدرجــــة أولـــى علـــى ثقافـــة التلمیــــذ، وذلـــك بكثـــرة مطالعاتــــه   
وقراءاته لمختلف الكتب، وتوظیف كل ما یكتسبه من نحو وصرف وبالغة عند الكتابة أي 

درجة مطالعة التلمیـذ وتنوعـت قراءتـه، كلمـا زادت ثقافتـه ومهاراتـه فـي التعبیـر  كلما اتسعت
  .واإلمالء، والقراءة

األفكـار واألسـالیب، أمـا األفكـار فتـأتي مـن : التعبیر الجید یقوم على عنصرین وهما  
ومشاهداته، وأما األسالیب فهي  واطالعهتجارب الطالب الفكریة، وسعتها، ومساحة قراءته 

مین اللذین یاألفكار، لذا توجب على المدرس تنبیه الطلبة على هذین العنصرین المه أوعیة
  )3(.یقوم علیهما التعبیر الكتابي

                                                             
 للغة العربیة، دار غریب، القاهرةالمهارات األساسیة في ا وى،امیة البسیوني، عید شاكر النداجمیل عبد الحفیظ، س )1(

 .166، ص2006، 1مصر، ط
 .186-185سابق، صطرق تدریس اللغة العربیة، مرجع  زكریا إسماعیل، )2(
 .217سابق، صلیب تدریس اللغة العربیة، مرجع الكافي في أسا محسن علي عطیة، )3(
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  )1(: وللتعبیر الجید خصائص منها  

حســـاس صـــادق، ألن مـــا یخـــرج مـــن  - أن یكـــون التعبیـــر صـــادقا عـــن تجربـــة حیـــة، وإ
والتعامــل معهــا یجعــل  القلــب یــدخل إلــى القلــب، واإلحســاس بالقضــیة والشــعور بهــا،

 .التعبیر أكثر صدقا وتمثیال لحالة الكاتب

 .أن یكون موضوع التعبیر الكتابي واضحا للطالب، وأفكاره متجسدة في ذهنه -

أن یوشح الموضوع بمـا یالئمـه مـن تعبیـرات وجدانیـة، أو حجـج منطقیـه مـع اختیـار   -
 .فلكل موضوع أسلوب یالئمه. األسلوب المالئم له

وضوع بالجمال، والجمـال یتوقـف علـى فصـاحة األلفـاظ وعـذوبتها وشـدة أن یتسم الم -
 .تماسكها

 .االبتعاد عن التصنع والتكلف في التعبیر -

 .أن یتخلل الموضوع شيء من محفوظ الطالب القرآني واألدبي -

 .أن یعرض في فقرات تتضمن أفكارا مترابطة -

خلفیـة سـابقة لموضـوع  وللتدریب على مهارات التعبیر الكتـابي یجـب أن یكـون للتلمیـذ
التعبیــــر، وأن تكــــون أفكــــاره واضــــحة وألفاظــــه تتســــم بالفصــــاحة وأســــلوب مالئــــم للموضــــوع 
ــــف الكتــــب  فــــالتعبیر الصــــادق یــــأتي مــــن تجــــارب ســــابقة و صــــادقة، وكثــــرة مطالعــــة مختل
والقصـص والمجــالت المفیــدة وغیرهــا، واألسـلوب المعبــر بــه هــو الـذي یبــرز أفكــار الطالــب 

  .ومشاعره

هنــاك أنشــطة كثیــرة یمكــن ممارســتها فــي " مهــارات التعبیــر الكتــابي"ریب علــى وللتــد  
المرحلــة المتوســطة منهــا مطالبــة الطلبــة بتلخــیص الــدروس المقدمــة فــي القســم أو إرشــادهم 

                                                             
 .217ص، سابقالعربیة، مرجع الكافي في أسالیب تدریس اللغة  محسن علي عطیة، )1(
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سـالمي، وتـوجیههم  إلى عناوین الكتب المحببة إلـیهم، وبـاألخص الكتـب ذات طـابع أدبـي وإ
قصص هي قصـص األنبیـاء ألنهـا تعلمهـم األخـالق إلى قراءة القصص الجمیلة، وأفضل ال

والــدین والعبــرة بمــن ســبقنا، وغیرهــا مــن األعمــال الحســنة، ومــن ثــم مطــالبتهم بتلخــیص مــا 
یقــــرؤون، ثــــم قــــراءة ملخصــــاتهم، أو طــــرح الموضــــوعات التــــي تثیــــر مشــــاعرهم والمشــــوقة 

  )1(.ومطالبتهم بالتعبیر عنها

ى التلمیـذ أن یسـیطر علـى اللغـة التـي یجب علـ"وفي هذا الصدد یقول أحمد مدكور   
 لنفســه حــدود الموضــوع وعناصــره یكتــب بهــا، ویجــب علــى المعلمــین أن یــدربوه كیــف یحــدد

وكیف یقرر المناسب وغیر المناسب لهـذا الموضـوع، كمـا یجـب أن نعلـم الناشـئة أنـه مهمـا 
ســالمي كـان المكتــوب فإنــه یجــب أن یكــون تعبیــرا عــن قــیم أو رؤیــة منبثقــة مــن التصــور اإل

فتــدریس التعبیــر المكتــوب یقصــد بــه كافــة "، )2("لحقیقــة األلوهیــة، والكــون واإلنســان، والحیــاة
ألـــوان النشـــاط التـــي یمارســـها المعلـــم فیمـــا یعـــرف بســـلوك التـــدریس داخـــل الحصـــة، حصـــة 

ــیم المعــاني  فللمــدرس دور هــام فــي  )3(وكتابــة الموضــوع) اســتثارتها(التعبیــر المكتــوب، لتعل
ولیست وظیفته أن یقول للتلمیذ ماذا یكتب أو ال یكتب، وال أن یسخر من "توجیه تالمیذهم 

كتابات التالمیذ ویقلل من قیمتها، ولكن وظیفته الرئیسیة هو أن یثیـر التالمیـذ للكتابـة، وأن 
ـــة وســـالمة األســـلوب، ـــودهم نحـــو ســـالمة النطـــق، والكتاب ـــاتهم، وأن یق وســـالمة  یشـــجع كتاب

                                                             
 .175محسن علي عطیة، مهارات االتصال اللغوي وتعلیمها، مرجع سابق، ص: ینظر )1(
 .267النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص علي أحمد مدكور، تدریس فنون اللغة العربیة) 2(
زاریطة، مصر اإلسكندریة للكتاب، األتعلیم اللغة العربیة في المرحلة االبتدائیة، مركز  حسني عبد الباري عصر، )3(

 .399، ص2005
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، ولنجـاح درس التعبیـر الكتـابي علـى المـدرس )1(المعاني وتكاملهـا، وجمـال المبنـى والمعنـى
  .أن یقوم بكافة مهامه على أكمل وجه

إنمــا هــو تعلــیم معــان وتمكــین التالمیــذ مــن مهــارات الكتابــة "فتعلــیم التعبیــر الكتــابي 
م الجملـــــة، نظـــــام التـــــي تفصـــــح عـــــن تلـــــك المعـــــاني، وأهـــــم هـــــذه المهـــــارات األخیـــــرة، نظـــــا

ــــوب، وضــــبط المقدمــــة، وصــــلب  الترقیمونظــــام الفقــــرة، والهــــوامش، ومراجعــــة الشــــكل المكت
  )2(".الموضوع، ثم الخاتمة

 ن یعبـر عمـا فـي نفسـه بأسـلوب مالئـمولكي یرتفع مستوى التلمیذ في التعبیر علیـه أ  
وقواعـــد النحـــو وذلـــك باســـتعماله اللغـــة اســـتعماال صـــحیحا، وااللتـــزام بقواعـــد الرســـم الكتـــابي 

  .والصرف، وعلى المدرس أن یشجع تالمیذه، وأن یثیر دافعیتهم للكتابة

 فـي العملیـة الكتابیـة" ات التـرقیمعالمـ"إضافة إلى ما سبق یجب اإلشارة إلـى أهمیـة 
والتـــي ال بـــد مـــن وجودهـــا عنـــد الكتابـــة، فمـــن خاللهـــا یفهـــم المكتـــوب والمقصـــود  ونعـــرف 
ــا نجــد شــیوعا فــي إهمالهــا عنــد  مواضــع النفــي واالســتفهام والتعجــب، ورغــم أهمیتهــا إال أنن

رمـوز مصـطلح علیهـا توضـع بـین "فعالمـات التـرقیم هـي . الطلبة  في جمیع مراحل التعلـیم
 )4("وللفصـــل بـــین الجمـــل والعبـــارات" )3("ییـــز بعضـــه مـــن بعـــضأجـــزاء الكـــالم المكتـــوب لتم

ـــرا وعمقـــا فـــي الكتابـــة" ـــرقیم أوضـــح ظهـــورا، وأبلـــغ أث وعالمـــات التـــرقیم فـــي الكـــالم  )5("والت

                                                             
 .267النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص تدریس فنون اللغة العربیة علي أحمد مدكور، )1(
 .299ص سابق،دائیة، مرجع حسني عبد الباري عصر، تعلیم اللغة العربیة في المرحلة االبت )2(
 .101، ص2011، 1الكتابة العربیة أسس ومهارات، دار الوفاء، االسكندریة، مصر، ط عصام الدین أبو زالل،) 3(
 بسكرة  محمد خان، منهجیة البحث العلمي، منشورات مخبر اللسانیات واللغة العربیة، جامعة محمد خیضر، )4(

 .63، ص2011، 1الجزائر، ط
 .418ص المرجع نفسه، ، عبد الباري عصر حسني )5(
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یمكن أن تعبر عما هو أكثر مـن الموقـوف عنـد نهایـة هـذه الجملـة أو تلـك، فهـي "المكتوب 
ویــة للجمــل المســتعملة، وتمكنــه مـــن تســاعد القــارئ مســاعدة كبیــرة علــى معرفـــة البنــي النح

ومعرفـــة مـــا هـــو محـــذوف هنـــا أو مكـــرر هنـــاك لغایـــة  )1(إدراك عالقـــة كـــل جملـــة بـــاألخرى
یسـاعد الكاتـب علـى توضـیح "التوكید أو أي غایة أخرى والحق أن استخدام هذه العالمـات 

  )2(".ما یرید قوله ویزید قوة تعبیره

برســوم خلــو مــن المعنــى فــي النصــوص  ولیســت عالمــات التــرقیم مجــرد خــدوش، ومــا هــي"
نما هي نظام كامل یتضافر، ویلتحم في عمق، وقوة المكتوب   )3("المكتوبة، وإ

  )4(: وأشهر عالمات الترقیم هي

 الفاصلة .1

 الفاصلة المنقوطة .2

 النقطتان الرأسیتان .3

 عالمات االستفهام .4

 النقطة أو الوقفة .5

  )التأثر(عالمة التعجب  .6

 واإلنكاريعالمة االستفهام التعجبي  .7

 عالمة الحذف .8

 عالمة التنصیص .9

 عالمة االعتراض .10

  القوسان المزهران .11

كفاءة ظاهرة، تستند إلى كفاءة باطنة لدى الكاتب فهـذه الكفایـة "یعد التعبیر الكتابي   
الباطنـــة هـــي األفكـــار مـــدى ووفـــرة وغنـــى، عمقـــا، وتنوعـــا، ورغبـــة فـــي إظهارهـــا ومـــیال إلـــى 

                                                             
 .83م، عمان، األردن، ص2008/ه1428، 1فن الكتابة والتعبیر، دار المسیرة، ط إبراهیم خلیل، امتنان الصمادى، )1(
 .83المرجع نفسه، ص )2(
 .419سابق، صة االبتدائیة، مرجع حسني عبد الباري عصر، تعلیم اللغة العربیة في المرحل )3(
 .74م، ص2006/ه1427، 1ارات اللغویة وفق اإللقاء، دار المسیرة، عمان، األردن، طیوسف أبو العدوس، المه )4(
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فهي آلیات الخط، ومعاییر جماله، وموازین دقته، ومهـارات عرضها، أما الكفاءات الظاهرة 
وهـــذه المهــارات األخیـــرة یجـــب أن یتعـــود التلمیـــذ  )1(.التفقیــر، والتهمـــیش، وعالمـــات التـــرقیم

ـــــه  ـــــادة وضـــــوح كتابت فیعتـــــادون الفاصـــــلة بـــــین األقســـــام "علـــــى مراعاتهـــــا، والعمـــــل بهـــــا لزی
تفســیره، أو تعدیلــه ویضــعون النقطــة  والمعــدودات، والفاصــلة المنقوطــة بــین كــل تقریــر یریــد

  )2(.في نهایة كل تركیب مستقل ذي معنى مفید یحسن السكوت علیه

  )3(: أهم الطرائق التي تساعد الطالب على تعلم وضع عالمات الترقیم  

 .یقوم المعلم في البدایة بتعریف الطلبة بماهیة عالمات الترقیم -

 .تعریف الطالب بأشكال الترقیم وأماكن وضعها -

براز عالمات الترقیم -  .یقوم بعرض بعض النصوص على الطلبة وإ

یقوم المعلم بتوزیع بعض النصوص التطبیقیـة ویكلـف الطالـب بنسـخها علـى كراسـه  -
 .وأن یضع عالمات الترقیم في أماكنها

  األسس التي تؤثر في تعبیر التالمیذ -خامسا

لطلبـــة، وهـــي ا ویقصـــد بهـــذه األســـس مجموعـــة مـــن المبـــادئ التـــي تـــؤثر فـــي تعبیـــر  
تبـــاع الطـــرق الصـــحیحة لتـــدریس التعبیـــر، وكمـــا تســـاعده فـــي حقـــائق تســـاعد المعلـــم علـــى ا

اختیـــار الموضـــوعات التـــي تالئـــم مســـتوى الطلبـــة الفكریـــة والمعرفیـــة، وفهـــم المـــدرس لهـــذه 
  .في نجاح درس التعبیر ااألسس  قد یكون سبب

                                                             
حسني عبد الباري عصر، االتجاهات الحدیثة لتدریس اللغة العربیة في المرحلتین اإلعدادیة والثانویة، مركز  )1(

 . 267،268، ص2000اإلسكندریة للكتاب، االزاریطة، مصر، 
 .276المرجع نفسه، ص )2(
فنون اللغة العربیة وأسالیب تدریسها بین النظریة والتطبیق، عالم الكتب  قاسم عاشور، محمد فؤاد الحوامدة، راتب )3(

 .183،184م، ص2009/ه1430، 1الحدیث للنشر والتوزیع، اربد، األردن، ط
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 :األسس النفسیة .1
ي فـي معالجـة عـزوف الطلبـة عـن المشـاركة یحسن بالمعلم أن یستثمر الجانب النفس"

في التعبیر سیما وأنهم یمیلون  للتعبیر عما في نفوسهم من خبرات ومشـاهد مختلفـة وبـذلك 
، یمیــل التالمیــذ إلــى )1("یسـتطیع المعلــم تمكــین الطلبــة الخجــولین مــن التعبیــر عمــا یشــعرون
علـى المعلـم أن یسـتغل التعبیر عما فـي نفوسـهم مـن خـالل األحـداث المختلفـة فـي حیـاتهم و 

الجانب النفسي لتمكین التالمیذ الخجولین من المشاركة في تفعیل درس التعبیر، وذلك بأن 
یفسح لهم مجال الحدیث، وأن یوفر لهم الموضوعات التي تثیر دافعیتهم وتؤثر فـیهم والتـي 

  .تناسب سنهم وكذا قدراتهم اللغویة

 :األسس التربویة .2
الحنیـــف، ومـــن مقومـــات الحیـــاة الدیمقراطیـــة، مادامـــت ال الحریـــة مـــن مبـــادئ الـــدین "

فیجب أن یتـرك للمـتعلم الحریـة فـي اختیـار الموضـوعات التـي ) 2("تتعارض وحقوق اآلخرین
ــــم الموضــــوعات التــــي یصــــادفونها فــــي حیــــاتهم  یرغــــب التعبیــــر عنهــــا، أو أن یختــــار المعل

ــیس لــه درایــة  ســابقة عنــه، وكمــا یجــب الیومیــة، ألن الطفــل ال یمكنــه التعبیــر عــن شــيء ل
المـدرس كـذلك عـدم تحدیـد زمـن  االبتعاد عن الموضوعات المبهمة وغیـر الواضـحة، وعلـى

وعلى مدرس اللغة العربیـة بـدوره أن ینتهـز فـرص . لصحة التعبیر ألنه نشاط مستمر معین
  .التعبیر من خالل جمیع الدروس

  

                                                             
  تاب، عمان، األردن سة الحدیثة للكالمرجع في تدریس مهارات اللغة العربیة وعلومها، المؤس علي سامي الحالق، )1(

 .233، ص2010
 .234، صالمرجع نفسه )2(
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  : األسس اللغویة .3
ــــدى الطــــالب، وهــــذا " ــــة المحصــــول اللغــــوي ل یســــتوجب العمــــل علــــى إنمــــاء هــــذا قل

یجب زیادة الرصید اللغوي للطلبـة عـن  )1("المحصول بالطریقة الطبیعیة كالقراءة واالستماع
الخ، ویجب على المعلم اإلكثار مـن فـرص ...طریق القراءة واالستماع وتلخیص النصوص

تقـــان اللغـــة، كمـــا یجـــب اســـتخدام اللغـــة الفصـــیحة والســـل یـــر لتـــدریبهم علیـــه وإ یمة غیـــر التعب
العامیـــة، ألن التلمیـــذ یتـــأثر بكـــالم معلمـــه، وقبـــل الشـــروع بتكلیـــف الطلبـــة بـــالتعبیر الكتـــابي 

  .یجب أوال اقتدار الطلبة على التعبیر الشفوي، ألن الحدیث یقوي قدرته على الكتابة

  خطة تدریس التعبیر الكتابي -سادسا

ـــدروس األخـــرى،   ـــل أهمیـــة عـــن ال ـــابي ال یق ـــى  إن درس التعبیـــر الكت فهـــو یســـیر عل
  :خطوات وهي كما یلي

 :معاییر اختیار الموضوع 6-1
یجب أن تترك الحریة للطالب في اختیار الموضوع الذي یریـد أن یكتـب فیـه،  أو أن 
یقــوم المــدرس بطــرح عــدة موضــوعات واضــحة تمــس الجانــب النفســي فــیهم، أو أن تتنــاول 

اتهم اللغویــة والفكریــة فــي أو أن تكــون الموضــوعات مالئمــة لقــدر . مشــكلة عامــة فــي حیــاتهم
أن یتصـــل الموضـــوع بحـــدث جـــار أو قیمـــة "حـــین یتـــرك لهـــم المـــدرس حریـــة االختیـــار، أو 

معینة یرید المدرس التشدید علیها، وفي هذه الحالة یجب أن یبذل المـدرس مـا یكفـي إلثـارة 
جــب ، كمــا ی)2("دافعیــة الطلبــة للكتابــة فــي الموضــوع مــن خــالل إبــراز أهمیتــه والحاجــة إلیــه

التــدرج فــي اختیــار الموضــوع وذلــك باالنتقــال مــن المعلــوم إلــى المجهــول ومــن الســهل إلــى "
                                                             

 .14، ص2006، 1فن الكتابة والتعبیر، مكتبة الرسالة، عمان، األردن،  ط فهد خلیل زاید، فاطمة السعدي، )1(
 .177سابق، صاالتصال اللغوي وتعلیمها، مرجع مهارات  علي عطیة، محسن )2(
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الصعب، وكما یجب  أن تكـون المواضـیع مناسـبة لمسـتوى الطـالب، ومسـتمدة مـن حیـاتهم 
فاختبــــار  )1(".ومتنوعــــة مــــثال وصــــف لشــــيء معــــین، أو إعــــادة كتابــــة قصــــة أو تلخیصــــها

لنجـــاح درس التعبیـــر، لـــذا یجـــب اختیـــار الموضـــوع الـــذي الموضـــوع مـــن األســـس الرئیســـیة 
یصلح لتعلیم التعبیر الكتابي، وعلى المعلم إرشاد تالمیذه إلى أهم المصادر والمراجع التـي 

 .تفیدهم في مواضیعهم

یكــون تــدریس التعبیــر الكتــابي وفقــا للخطــوات و : خطــوات تــدریس التعبیــر الكتــابي -6-2
  :التالیة

رح األهــداف العامــة للــدرس كحــب الــوطن، الــدفاع عــن اإلســالم طــ: الهــدف العــام للــدرس
  الخ...والعروبة

  :الوسائل التعلیمیة

 .حسن عرض الموضوع على السبورة -

 .عرض القصص أو المصادر المدعمة للموضوع -

  :تقدیم الدرس

وتكــون بدایــة الــدرس بتمهیــد یشــوق الطلبــة إلــى الــدرس الجدیــد، وذلــك باســتغالل  :التمهیــد
حـدث دینــي أو وطنــي، أو إثـارتهم بســؤال لجــذبهم إلــى الموضـوع، وذلــك باســتغالل خبــراتهم 
السابقة، وعلـى المعلـم أن یخلـق جـو نفسـي یهیـئ التلمیـذ لموضـوع الـدرس ویجـب أن یكـون 

                                                             
الیازوني العلمیة للنشر والتوزیع  ریس اللغة العربیة بین المهارة والصعوبة، دار فهد خلیل زاید، أسالیب تد: ینظر )1(

 .153-152، ص)ت.د(عمان، األردن، 
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وعنـــدما تـــتم عملیـــة تمهیـــد الـــدرس و یـــتم اختیـــار  التمهیـــد مـــوجز، وفیـــه تشـــویق للموضـــوع،
  .الموضوع تأتي مرحلة عرض الموضوع

ــم  :عــرض عناصــر الموضــوع وتــتم هــذه الخطــوة مــن خــالل مناقشــة الموضــوع بطــرح المعل
أسئلة لتوجیه أفكار الطلبة للموضوع مراعیا تسلسـل األسـئلة حسـب أفكـار الموضـوع بحیـث 

األساسیة للموضوع ثم یقوم المعلم باختیـار الجمـل  تشكل مجموعة إجابات الطلبة العناصر
  )1(.المصوغة جیدا، ویكتبها على السبورة على شكل ملخص سبوري

السبوري یقوم المعلم فیه بتوجیه التالمیذ إلى الكلمات المفاتیح والعبارات  فالملخص"  
 التــــي تخــــدم الموضــــوع، والجمــــل الجمیلــــة، والمفــــردات التــــي یرغــــب أن تســــتعمل مــــن قبــــل

  ) 2(".التالمیذ

بعـــد تحدیـــد عناصـــر الموضـــوع وكتابتهـــا علـــى الســـبورة ومناقشـــتها، یفســـح المـــدرس 
المجــال للطلبــة للحــدیث عــن عناصــر الموضــوع شــفویا، ثــم یقــوم بتقــدیم التوجیهــات الالزمــة 
ـــى عـــرض الموضـــوع  ـــة مـــن مقدمـــة مـــوجزة ومشـــوقة للموضـــوع إل وتوضـــیح عناصـــر الكتاب

و أقـــوال اآلبـــاء، وتقـــدیم األدلـــة والبـــراهین، وتـــذكیرهم بـــااللتزام وتدعیمـــه بالشـــواهد الدینیـــة، أ
الـخ، ثـم تــأتي ...بقواعـد اللغـة واإلمــالء، وحسـن الخـط والنظافــة، واسـتعمال عالمـات التــرقیم

  .الخاتمة

  

                                                             
 .145سابق، صبین المهارة والصعوبة، مرجع فهد خلیل زاید، أسالیب تدریس اللغة العربیة : ینظر )1(
 .146ص المرجع نفسه،: ینظر )2(
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وبعـد االنتهـاء مـن التعبیـر . ویجمع فیها ملخص الموضوع، مع توضیح الهـدف منـه
مرحلـــة كتابـــة الموضـــوع، فیباشـــر الطلبـــة الكتابـــة داخـــل الشـــفوي، وتقـــدیم التوجیهـــات تـــأتي 

الصــف، والغــرض مــن ذلــك هــو اعتمــادهم علــى أنفســهم، ولیعــرف المــدرس قــدرات الطلبــة 
یراقــب كتابــات طالبــه، فینتقــل بیــنهم لیكشــف عــن األخطــاء التــي وقعــوا "علــى التعبیــر، ثــم 

، وتــأتي عملیــة تصــحیح ثــم تجمــع الــدفاتر )1(".فیهـا، ثــم یقــدم توجیهاتــه، مــع تصــحیح الخطـأ
  .الموضوع من قبل المدرس خارج الصف وفقا لمعاییر التصحیح

 :أسالیب تصحیح التعبیر الكتابي -6-3

على المدرس اختیار معاییر واضحة في التصحیح لیعرفها الطلبـة، ونهایـة التصـحیح 
االعتبـار یجب أن یكون بكتابة التقدیر، وتقدیم المالحظات، وعلى التلمیذ أن یأخـذها بعـین 

الـــخ فعملیـــة ...راجـــع قواعـــد اللغـــة، حســـن خطـــك، نظـــم أفكـــارك، اســـتخدم الشـــواهد: مـــثال
التصحیحال بد منها لیعرف المـدرس مـدى تقـدم طلبتـه أو مواضـع ضـعفهم، كمـا أنـه یشـعر 

فــإن مهمــة التصــحیح تســاعد علــى إثــارة انتبــاه الطالــب "الطالـب بــأن جهــده موضــع اهتمــام، 
والتراكیــب اللغویــة الســلیمة، وتطبیــق القواعــد النحویــة واختیــار الكلمــة إلـى العنایــة بــاإلمالء، 

  )2(".المالئمة، وهي محفز للمطالعة، وحسن التنظیم، وجودة المعاني وأصالتها

  :ولقد تعددت أسالیب التصحیح، ولكل أسلوب قیمته، ویبرز ذلك فیما یلي

                                                             
 .146أسالیب تدریس اللغة العربیة بین المهارة والصعوبة، مرجع سابق، صفهد خلیل زاید، : ینظر )1(
 ار المناهج للنشر والتوزیع، عمان عبد الرحمن عبد الهاشمي، التعبیر فلسفته، واقعه، تدریسه، أسالیب تصحیحه، د )2(

 .95م، ص2010/ه1431األردن، 
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ـــي "ویقـــوم علـــى  :التصـــحیح المباشـــر- إحضـــار المـــدرس صـــاحب الموضـــوع ومناقشـــته ف
صالحها معه  )1(".أخطائه وإ

 الطلبـة داخـل  الكتظـاظإن هذا األسلوب فیـه نتـائج جیـدة، لكـن لألسـف ال یمكـن اسـتخدامه 
  .الصفوف، فهو یحتاج إلى وقت طویل، وهذا ما یؤدي إلى إهمال الدروس األخرى

ویقــوم فیــه المــدرس بتحدیــد نقــاط الضــعف فــي تعبیـــر "): العالجــي(التصــحیح المفصــل -
عـادة  الطلبة بحیث یكتب الصواب فوق كل خطأ، وعلى الطلبـة مراجعـة هـذه التصـویبات وإ

 )2(.كتابتها
  .وما یمیز هذا األسلوب أنه یوضح للطالب مواضع أخطائه، وتصحیحها

وذلــك بوضــع  ویقــوم فیــه المصــحح بتحدیــد الخطــأ فــي تعبیــر الطلبــة :التصــحیح المرمــز-
تحـت كـل خطـأ رمــز، وهـذه الرمـوز یكـون قــد اتفـق علیهـا مـع طلبتــه مسـبقا ثـم یطلـب مــنهم 

 )3(.تصحیح أخطائهم بأنفسهم، وذلك بالبحث عن الصواب
، ولنظافــة الورقـــة )ط(، وللخــط )ر(، والصــرفي )م(، واإلمالئــي )ن(فیرمــز للخطــأ النحــوي 

  .الخ)...ز(تزام بالموضوع ، واالل)ك(، لوضوح األفكار )ق(، والترقیم )ظ(

ویقـوم فیـه المـدرس باإلشــارة إلـى األخطـاء بوضـع خـط تحتهـا مــن ": التصـحیح اإلرشـادي-
 )4(".دون تصحیحها كتابة أو رمزا

                                                             
 .109، صمرجع سابق عبد الرحمن عبد الهاشمي، التعبیر فلسفته، )1(
 .30المرجع نفسه، ص: ینظر )2(
 .30، صالمرجع نفسه: ینظر )3(
 .110المرجع نفسه، ص:ینظر )4(



 التعبیر الكتابي بین المفهوم واألهمیة:                                                الفصل األول

 

32 
 

بعد انتهاء المعلم من التصحیح ورصده ألخطاء طالبه الشائعة، من دون وضع رمز علـى 
م یطلـب مـنهم تصـحیح مـا وقعـوا فیـه خطأ أو كتابة الصواب یقوم بتسلیم الطلبـة دفـاترهم، ثـ

من خطأ ومیزة هذا األسلوب أنه یتـرك للطالـب أن یكتشـف بنفسـه عـن أخطائـه، لكـن إذ لـم 
  .یستطع تصویبها تختلط علیه األخطاء

وفیه یقوم الطلبة بعملیة تبادل دفاترهم مع بعضهم، وكل طالب یصحح : تصحیح األقران-
التصــحیحات، وهــذا یتطلــب وقتــا إضــافیا ممــا یصــعب لزمیلــه، وعلــى المــدرس مراجعــة هــذه 

 .تطبیقه
یقــوم المــدرس باختیـار خمســة نمــاذج مــن كتابــات الطلبــة ویصــححها : تصــحیح األنمــوذج-

ویوضح فیها األخطاء، والمشكالت اللغویة، ویعطي المالحظات، ثـم یطلـب مـنهم تصـحیح 
التصـحیح یولـد عـدم الدقـة  ، وهذا النوع من)1(دفاترهم من خالل مالحظات النماذج المقدمة

 .في التقویم
ومن خالل عرض هذه األسالیب نالحظ أن التصحیح العالجـي والمرمـز همـا أفضـل 
تصـحیح، ألنــه هنــاك أخطــاء بإمكــان الطالــب تصــحیحها بنفســه، وهنــاك أخطــاء یعجــز عــن 

أن یــــدرك أن المبالغــــة التصــــحیح "معرفتهــــا فیقــــوم المــــدرس بتصــــویبها، كمــــا علــــى المعلــــم 
ب كـل غلطـة یقـع فیهـا الطالـب بالمـداد األحمـر یترتـب علیـه نفـور الطلبـة مـن درس وتصوی

  )2(".التعبیر وانصرافهم عنه قد یؤدي إلى كره المدرسة كلها

  

                                                             
 .110ص ،مرجع سابق عبد الرحمن عبد الهاشمي، التعبیر فلسفته، )1(
اق دراسات في مناهج اللغة العربیة طرائق تدریسها، دار الور  لهاشمي، فائزة محمد فخري العزاوي،عبد الرحمن علي ا )2(

 .261، ص2007، 1للنشر والتوزیع، عمان، األردن، ط
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  :مشكالت التعبیر الكتابي -سابعا

یعـاني تـدریس التعبیـر الكتـابي مـن مشـكالت عدیـدة، فمنهـا مشـكالت تخـص التلمیــذ   
الموضـــوعات ومعالجتهـــا مـــع طلبتـــه، ومنهـــا مـــا یتصـــل وأخـــرى تخـــص المعلـــم فـــي طرحـــه 

ـــــیم  ـــــي مراحـــــل التعل ـــــة ف ـــــة التصـــــحیح، ونتیجـــــة لهـــــذه المشـــــكالت فـــــإن معظـــــم الطلب بعملی
  .المختلفةتعاني من تدني في مستوى تعبیراتهم

 :صعوبات تواجه التلمیذ  - أ
ــدأ أوال بفكــرة مــا أو بإحســاس معــین، ورغبــة فــي "یعــد  التعبیــر عملیــة ذهنیــة معقــدة یب

ــــى اآلخــــرین لیزیــــل مــــن ذهنــــه مــــا تســــببه هــــذه توصــــ یل هــــذه الفكــــرة أو هــــذا اإلحســــاس إل
األحاسیس من ضیق أو توتر، وهو لهذا یحتاج إلى كلمات وحروف وأفعال وأسماء لیؤلـف 

فــالتعبیر یمكــن  )1("منهـا جمــال تكـون نــواة فقـرة أو فقــرات تغطـي كــل أجـزاء فكرتــه وانفعاالتـه
آلخــرین، وهــذا مــن شــأنه یمكــن التلمیــذ مــن التعبیــر عمــا مــن طــرح األفكــار وتوصــیلها إلــى ا

  .یختلج نفسه ویظهر هذا من خالل أسلوبه

ینفــر كثیــر مــن التالمیــذ مــن دروس التعبیــر، وذلــك لخــوفهم مــن اإلخفــاق فــي نقــل   
أفكـارهم وأحاسیســهم، وعلــى المعلـم أن یعــذر التالمیــذ عنــد الخطـأ فــال یشــعرهم بعجــزهم وأن 

یساعدهم في التغلـب علـى هـذه الصـعوبة تـدریجیا مـن السـهل إلـى  یكون صبورا معهم، وأن
شـعور الطفــل بعـدم أهمیــة التعبیــر، فهـو عنــده جهـد ضــائع ال منفعــة "، كمــا أن )2(األصـعب

                                                             
 .148فهد خلیل زاید، أسالیب تدریس اللغة العربیة بین المهارة والصعوبة، مرجع سابق، ص  )1(
 .148، صالمرجع نفسه: ینظر )2(
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فیــه، ومـــن ثـــم علــى المعلـــم إبـــراز أهمیــة التعبیـــر أو إظهـــار دوره فــي حیـــاتهم وتعزیـــز هـــذه 
  )1(".یتقن المهارة األهمیة بالتشجیع والمدح والثناء والمكافأة لمن

یعــد الكثیــر مــن التالمیــذ أن التعبیــر جهــد ال طائــل منــه وعــدم إدراك أهمیتــه، فعلــى   
  .المعلم الناجح في هذه الحال أن ینبه تالمیذه ألهمیة التعبیر

سیادة العامیة بـین أوسـاط المتعلمـین فالتالمیـذ یتعـاملون : ومن بین المشكالت كذلك  
ــاة،  فتغلــب باللهجــة العامیــة فــي المجتمــع، فیشــعر أن اللغــة الفصــحى لیســت هــي لغــة الحی

صـاحبة السـیطرة ویبقـى اسـتعمال الفصـحى محصـور فـي حیـز  العامیة على ألسنتهم وتبدوا
أن قســما مــن المعلمــین یتحــدثون أمــام "ع ســبب ذلــك ، ویرجــ)2(ضــیق داخــل المدرســة فقــط

طلبتهم باللهجة العامیة، وال یخفى ما للعامیة من أثر سيء في اكتسـاب الطالـب للغتـه ألن 
ـــب و  ـــةالطال ـــتعلم منـــه الكثیـــر حینمـــا  بخاصـــة المرحلـــة االبتدائی یقتـــدي بمعلمـــه ویحاكیـــه وی

تكـــون لغـــة المـــدرس فصـــیحة ، ومـــن هنـــا كـــان مـــن المهـــم أن )3("یتحـــدث، ویشـــرح، ویوجـــه
  .وسلیمة، ألن الطالب یكتسب من عند معلمه، ویقتدي به

 اطالعــهفـالتعبیر الكتــابي یعتمـد بدرجــة أولـى علــى درجــة ثقافـة التلمیــذ، وذلـك بكثــرة   
على مختلف الكتب، ولكن ما نجده عند الطلبة عكس ذلك وهذا مـا أثـر سـلبا علـى التعبیـر 

                                                             
 .149ص، مرجع سابق، فهد خلیل زاید، أسالیب تدریس اللغة العربیة بین المهارة والصعوبة )1(
 .145-144فنون اللغة العربیة وأسالیب تدریسها، مرجع سابق، ص قاسم عاشور، محمد فؤاد الحوامدة، راتب: ینظر )2(
  تدریس اللغة العربیة، مرجع سابق  اتجاهات حدیثة في لدلیمي، سعاد عبد الكریم الوائلي،طه علي حسین ا )3(

 .445ص
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إلى ضحالة المحصول اللغوي لدى الطلبة إذ إن المعروف فقلة المطالعات الخارجیة أدت "
  .)1("أن القدرة على التعبیر تتناسب طردیا والمحصول اللغوي، والعكس صحیح

انصراف الطلبة من االشتراك في میادین النشاط "ومن أسباب ضعف التعبیر كذلك   
والمنـــــاظرات، اللغـــــوي المتمثلـــــة فـــــي الصـــــحافة المدرســـــیة، واإلذاعـــــة والتمثیـــــل، والخطابـــــة 

لـى جانـب هــذا )2("والحاضـرات قلـة كتابـة الموضـوعات، فقــد یمـر عـام دراسـي كامــل وال "، وإ
یجــب االنتبــاه إلــى أن للتعییــر الكتــابي . )3("یتنــاول الطالــب ســوى موضــوعا أو موضــوعین

أهمیة كبرى في حیاة التلمیذ، فهو یساعده في بناء شخصیته، كما یفیده فـي حیاتـه، وینمـي 
لغویة، والتمكن من اللغة الفصیحة، فعدم القدرة على التعبیر هم السبب الرئیس في ثروته ال

معظم المشكالت وخاصة االجتماعیة ألن التعبیـر وسـیلة للتفـاهم بـین النـاس، فالتعامـل مـع 
جادة التعبیر   .اآلخرین والتواصل مع المجتمع یتطلب إتقان وإ

ال، وال قوامــا، وال تســتوفي العناصــر والنـاظر فــي مكتوبــات التالمیـذ ال یجــد لهــا هـیك"  
ركاكــة فــي العكــس هنــاك تجــاوزات كثیــرة و  واألســس الــالزم توافرهــا فــي المكتــوب، بــل علــى

األسلوب، ویسوده التعبیر العامي، واألخطاء النحویة واإلمالئیـة وانحرافـات فادحـة عـن لـب 
بنظـــام األخـــذ  الموضــوع، فضـــال عــن رداءة الخـــط، والغیـــاب التــام لعالمـــات التـــرقیم، وعــدم

                                                             
 .179، مرجع سابق، صمهارات االتصال اللغوي وتعلیمها محسن علي عطیة، )1(
 .246اتجاهات حدیثة في تدریس اللغة العربیة، مرجع سابق، ص الدلیمي والوائلي، )2(
 .246المرجع نفسه، ص )3(



 التعبیر الكتابي بین المفهوم واألهمیة:                                                الفصل األول

 

36 
 

فتدني قدرات الطلبة في مجال النحو، وقواعد اإلمـالء "، )1("التفقیر، والتهمیش في المكتوب
  )2(".یحد من مدى دافعیتهم، ویؤدي إلى شعورهم باإلحباط وثقل درس التعبیر

یمكننــا القــول أن مــن مظــاهر ضــعف التالمیــذ فــي التعبیــر الكتــابي، شــیوع اســتخدام   
ـــة،  ـــه األلفـــاظ العامی ـــة، ورداءة الخـــط ممـــا یصـــعب قراءت ـــة واإلمالئی ـــرة األخطـــاء النحوی وكث

والعجـــز عـــن صـــیاغة كلمـــات ســـلیمة، وعـــدم قدرتـــه علـــى تركیـــب جمـــل مفیـــدة، وغمـــوض 
األفكـــار، وعـــدم ترتیبهـــا، والخـــروج عـــن الموضـــوع، وأســـباب أخـــرى مثـــل ضـــعف اســـتخدام 

فقیـــر ، وهـــذه األســـباب عالمــات التـــرقیم، وعـــدم وضـــعها فـــي مواضــعها المناســـبة ونظـــام الت
  .ترجع إلى التالمیذ أنفسهم

  )3( :ومن العیوب الشائعة في تعبیر بعض الطلبة
 .قلة الثروة الفكریة والخلط بین الصحیح والمزیف -1

 .إهمال الترتیب المنطقي والربط بین األفكار -2

 .عدم القدرة على الوصف المقنع لضعف المالحظة، وقلة الحصیلة اللغویة -3

 .الموضوع إلى فقرات بحیث تقع كل فقرة هامة في فقرة مستقلةعدم تقسیم  -4

 .اضطراب األسلوب والتواء العبارة بسبب التقدیم والتأخیر -5

 .عدم الدقة في استعمال الضمائر، وأسماء اإلشارة، واألسماء الموصولة -6

 .االنتقال الفجائي دون تمهید من الغیبة إلى الخطاب، ومن المفرد إلى الجمع -7

                                                             
  اإلعدادیة والثانویة، مرجع سابق  حسني عبد الباري عصر، االتجاهات الحدیثة لتدریس اللغة العربیة في المرحلتین )1(

 .253ص
 .179مهارات االتصال اللغوي وتعلیمها، مرجع سابق، صمحسن علي عطیة،  )2(
 .147فنون اللغة العربیة و أسالیب تدریسها، مرجع سابق، ص قاسم عاشور، محمد فؤاد الحوامدة، راتب )3(
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الكتــابي لــم یحــظ فــي الواقــع والممارســة التعلیمیــة بالعنایــة الكافیــة ممــا یشــف فــالتعبیر "
فضــــعف التالمیــــذ فــــي التعبیــــر أدى إلــــى ضــــعف  )1(".عنــــه األداء المتــــدني لــــدى الطــــالب

، زمـة مـن قبـل مدرسـي اللغـة العربیـةمستواهم وتحصیلهم الدراسي، ألنه لم یلقى العنایـة الال
  .إعدادهموهذا لسوء 

  :المعلم صعوبات تواجه  - ب
عــدم اســتطاعته تحدیــد مفهــوم التعبیــر وأهدافــه "ومــن الصــعوبات التــي تواجــه المعلــم  

كما یفعل في القراءة والكتابة والتدریبات اللغویة، ولذلك فإنه یصرف جل جهـده فـي تـدریس 
، فعـدم تمكـن بعـض المعلمـین مـن تقنیـات )2("هذه المهارات، وال یعطي التعبیر الجهـد نفسـه

ـــات تـــدریس التعب ـــه، ألنـــه درس یســـیر علـــى ضـــوابط وتقنی ـــدریب الطلبـــة علی ـــر وأســـالیب ت ی
معینـة، وهــذه المهــارة تســتدعي امــتالك التالمیـذ المهــارات اللغویــة األخــرى كافــةكما أن عــدم 

 )3(.معرفة المعلم بمراحل النمو اللغوي للتالمیذ، یجعله مرتبكا في تحدید مستواهم اللغوي

ال ینمـون حصـیلة الطـالب اللغویـة الفصـیحة "رس كما أن بعض المعلمین فـي المـدا
بعــزل التعبیــر عــن بــاقي فــروع اللغــة، وال یســتثمرون مــا فــي دروس اللغــة مــن أنمــاط لغویــة 

عــدم قــدرة "، وهــذا یعنــي )4(راقیــة لتــدریب طلبــتهم علــى اســتعمالها فــي مواقــف حیاتیــة جدیــدة
  )5(".خرىالمعلم على استغالل فرص التدریب في فروع اللغة العربیة األ

                                                             
 یرها، تقویمها، دار الفكر العربي رشدي أحمد طیعمة، األسس العامة لمناهج تعلیم اللغة العربیة إعدادها، تطو  )1(

 .99م، ص1998، 1ة، مصر، طالقاهر 
 .149فهد خلیل زاید، أسالیب تدریس اللغة العربیة بین المهارة والصعوبة، مرجع سابق، ص  )2(
 .149المرجع نفسه، ص: ینظر )3(
 .145فنون اللغة العربیة و أسالیب تدریسها، مرجع سابق، ص قاسم عاشور، محمد فؤاد الحوامدة، راتب )4(
 .445اتجاهات حدیثة في تدریس اللغة العربیة، مرجع سابق، ص الدلیمي، الوائلي، )5(
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أولــى ســلبیات المعلــم فرضــه الموضــوعات التقلیدیــة "إضــافة إلــى مــا ســبق فــإن مــن   
التــي ینفــر منهــا الطلبــة وال تمثــل اختیــارهم، وال میــولهم، وال رغبــتهم فــي التعبیــر عنهــا وذلــك 

  )1(."الختالف مستویاتهم وقدراتهم اللغویة و النفسیة والثقافیة

مسـتقبل وناقـل للمعرفـة مـن األسـتاذ فهـو "میـذ مجـرد فالطریقة التقلیدیة تجعل من التل  
وال باعثــا عنهــا، كمــا أنــه ال دخــل لــه فــي اختیــار الموضــوع الــذي ســیعبر . لــیس مفكــرا فیهــا

عنــه، ولــن یجهــد نفســه فــي التفكیــر والبحــث عنــه، فالمــدرس یــتكلم فــي الموضــوع، والتلمیــذ 
  )2(".م أو الكتابةیمتص ما قاله المدرس، ثم یعید تكراره، وتردیده عند الكال

ـــب هـــذه المشـــكالت    ـــة "إلـــى جان ـــة، وقل ـــا وعـــدم تشـــجیعه الطلب ســـلبیة المـــدرس أحیان
ـــدریس اللغـــة  ـــل بعـــض المدرســـین لت ـــدمها الطلبـــة، وكـــذلك ضـــعف تأهی ـــي یق التوجیهـــات الت

، فســلبیة المــدرس تــنعكس ســلبا كــذلك علــى تالمیــذه، ألنهــم فــي مرحلــة تعلمهــم )3("العربیــة
الســالب والموجــب، لــذا علــى المــدرس أن یكــون أمینــا فــي الرســالة التــي یأخــذون مــن عنــده 

  .یقدمها إلى طلبته

ال یعـــدوا أن یكـــون مجـــرد مراجـــع، أو "فـــدور المعلـــم كمـــا یـــرى عبـــد البـــاري عصـــر   
مصحح لمكتوبات التالمیذ، وهـو الـذي یختـار الموضـوع فـي الغالـب، ونـادرا مـا یـدیر حـوارا 

فنفـور بعـض المعلمـین مـن درس التعبیـر "، )4("هـا التالمیـذحول فنیات المكتوبات التـي أنجز 

                                                             
 .444، صالدلیمي، الوائلي، المرجع السابق: ینظر )1(
 .271النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص علي أحمد مدكور، تدریس فنون اللغة العربیة )2(
 .179مهارات االتصال اللغوي وتعلیمها، مرجع سابق، ص محسن علي عطیة، )3(
 اإلعدادیة والثانویة، مرجع سابق االتجاهات الحدیثة لتدریس اللغة العربیة في المرحلتین حسني عبد الباري عصر،) 4(

 .262ص
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صعوبة تصحیح ما یكتبه الطلبة مـن "، وهذا ما یعني )1("لما فیه من مشقة تصحیح الدفاتر
موضــوعات تعبیریــة، وعــدم وجــود معــاییر ســهلة یمكــن اعتمادهــا فــي التصــحیح ممــا یــؤدي 

اتیــة المصــحح ممــا یشــعر إلــى عــدم الدقــة فــي التعبیــر وخضــوع التصــحیح إن حصــل إلــى ذ
فـإن تعلـیم التعبیـر المكتـوب علـى النحـو المعمـول "، وفي واقع األمر )2("الطلبة بخیبة األمل

 )3("بــه فـــي مراحــل التعلـــیم العــام، یعـــد فــي ذاتـــه مشــكلة مـــن مشــكالت تعلـــیم اللغــة العربیـــة
 ســـیظل التعبیـــر المكتـــوب مبحثـــا مـــن مباحـــث تـــدریس اللغـــة"وبـــالرغم مـــن هـــذه المشـــكالت 

 )4(".العربیة شئنا أم أبینا

  :كیفیة النهوض بالتعبیر الكتابي  -ثامنا

  :ولتجاوز مشكالت التعبیر التي تقف في وجه الطلبة عند الكتابة منها هذه الحلول  

تعریـــف الطلبـــة بالهـــدف المـــراد الوصـــول إلیـــه وتحقیقـــه، وتشـــجیعهم علـــى المطالعـــة  -
النحویــة والصــرفیة واإلمالئیــة واســتعمال العامــة للكتــب الخارجیــة وااللتفــات للقضــایا 

 )5(.عالمات الترقیم

إعطاء الطالب الحریة فـي اختیـار الموضـوعات عنـد الكتابـة، وخلـق الـدافع للتعبیـر  -
 .وخلق المناسبات الطبیعیة، التي تدفع الطلبة للكتابة أو التحدث

                                                             
 .149أسالیب تدریس اللغة العربیة بین المهارة والصعوبة، مرجع سابق، ص  فهد خلیل زاید، )1(
 .180بق، صمهارات االتصال اللغوي وتعلیمها، مرجع سا محسن علي عطیة، )2(
 اإلعدادیة والثانویة، مرجع سابق حسني عبد الباري عصر، االتجاهات الحدیثة لتدریس اللغة العربیة في المرحلتین )3(

 .250ص
 .252المرجع نفسه،  )4(
  1لنشر والتوزیع، عمان، األردن، طعبد الرحمن عبد الهاشمي، فائزة محمد فخري، الكتابة الفنیة، دار الوراق ل )5(

 .80، ص2010-2011
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ظیـــف ربـــط موضـــوعات التعبیـــر ببقیـــة فـــروع اللغـــة وبـــالمواد الدراســـیة األخـــرى، وتو  -
 .موضوعات األدب والقراءة في ذلك

ـــدروس التـــي تعلموهـــا فـــي أبنائهـــا مـــن خـــالل مـــراجعتهم لتســـتطیع األســـرة متابعـــة  - ل
أبنــاءهم علــى  یــة یســتطیع األب أو األم أن یــدرباففــي دروس اللغــة العرب. المدرســة

ــیهم األســئلة المختلفــة، ویعــوداهمقــراءة دروســهم، ویطرحــوا  علــى تنظــیم أفكــارهم  عل
أبناءهــا علــى قــراءة المــواد اإلضــافیة  األســرة والتعبیــر عنهــا بلغــة ســلیمة، وأن تشــجع

 )1(.الحرة مما یزید من معرفتهم ینمي معجمهم اللغوي ویهذبهم

تفهم التالمیذ أبعاد الموضوع التعبیري وارتفاع لغة الحدیث لـدى المعلـم، كلهـا تسـهم  -
 .لدیهم في ارتفاع المستوى التعبیري

ثرائها -  .تصحیح األخطاء، وتقویم األسلوب واالرتقاء به، وتكوین الثروة اللغویة وإ

االبتعـاد عــن اسـتخدام العامیــة فـي التــدریس، وینبغـي أال یقتصــر ذلـك علــى مدرســي  -
 )2(.اللغة العربیة فقط

ـــط بـــل  ـــر فق ـــر یجـــب عـــدم االكتفـــاء بحصـــة التعبی ـــة فـــي التعبی ـــى مســـتوى الطلب ولیرق
التدریب علیه في جمیع حصص اللغة العربیة، كمـا یجـب أن تتـرك الحریـة  استغالل فرص

للطالب في اختیار الموضوع الذي یرغب فیه ألن فرض موضوعات علیـه یـؤدي إلـى عـدم 
ــم أن یســتغل میــل الطلبــة مــن خــالل طــرح المواضــیع المشــوقة  نجــاح التعبیــر، وعلــى المعل

المواقـف الحیاتیـة التـي تـواجههم فـي البیـت أو والخیالیة التي تثیر دافعیـتهم، واالسـتفادة مـن 
  . الشارع أو المدرسة وذلك بتوظیفها في حصة التعبیر

                                                             
 .148-147فنون اللغة العربیة وأسالیب تدریسها، مرجع سابق، ص ،حمد فؤاد الحوامدةراتب قاسم عاشور، م )1(
سها واستراتیجیاتها، دار المسیرة  راتب قاسم عاشور، محمد فخري مقدادي، الحضارات القرآنیة والكتابیة طرائق تدری )2(

 .228م، ص2009/ه1430، 2ط ،2005/ ه1425، 1عمان، األردن،  ط
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ففــي المرحلــة المتوســطة یمیــل التالمیــذ إلــى كتابــة الموضــوعات المطولــة، ووصــف "
مظــاهر الطبیعــة، كــذلك وصــف الــرحالت ومظــاهر الحیــاة المختلفــة وكتابــة الرســائل الودیــة 

المعلم الراغب في مسـاعدة تلمیـذه لیصـبح كاتبـا "، أما )1("ل والمناسباتإلى األصدقاء واأله
ال بـــد لـــه أن یـــدرك جیـــدا كیـــف یفكـــر تلمیـــذه، ومـــا خصـــائص العـــالم الـــذي یحیـــا فیـــه ذلـــك 
ــه مــن خبــرات وأفكــار، ومــاذا یــود التلمیــذ أن یقــول، ومــا  التلمیــذ، ومــا الــذي یوجــد فــي داخل

كن المعلـــم أن یوجـــه تلمیـــذه إلـــى الشـــكل الـــذي الغـــرض الكـــائن وراء هـــذا القـــول، حتـــى یـــتم
، كمــا یجــب علــى المعلــم تشــجیع طلبتــه علــى )2("یناســب الغــرض الــذي یســعى إلیــه التلمیــذ

المطالعة وخاصة حفـظ وقـراءة القـرآن الكـریم والحـدیث الشـریف والشـعر والنثـر، ألن القـرآن 
ویـة، وكـذلك لألسـرة دور هو أعظم كتاب لتهذیب اللسان والعقل والقلـب وتنمیـة الـذخیرة اللغ

في إرشاد أبنائها إلى ما سبق ذكره، والتعبیر الكتـابي مـن أهـم فـروع اللغـة العربیـة حیـث أن 
كل األنشطة النحویة والصـرفیة، واإلمالئیـة تصـب فـي مجـراه، لـذا علـى الطالـب أن یـتمكن 

فـي  صـحة الجملـة نحویـا أمـر رئـیس"من األنشطة كافة لیصل إلى تعبیر جمیل وسلیم ألن 
فالكتابة التي تكثر فیها األخطاء النحویة تعطـي انطباعـا سـیئا علـى الكاتـب . صحة التعبیر

، فالجهـل بالقواعـد )3("وقدرته العامة، كما أنهـا قـد تضـر بـالمعنى المـراد إیصـاله إلـى القـارئ
النحویـة مــن العوامـل لتــي تـؤدي بــالمتعلم إلــى الوقـوع فــي األخطـاء وهــذا األخیـر یــؤدي إلــى 

  .ضوح المكتوب وارتباك في المعنىعدم و 

                                                             
 .185ریا إسماعیل، طرق تدریس اللغة العربیة، مرجع سابق، صــزك )1(
  ، مصر 2000كز اإلسكندریة للكتاب، ، مر )تعلیمها وتقویم تعلیمها(حسني عبد الباري عصر، فنون اللغة العربیة  )2(

 .227ص
 .174، ص2001-2000، 5والتوزیع، عمان، األردن، ط محمد علي الخوالي، المهارات الدراسیة، دار الفالح للنشر )3(
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  )1(:بعض اإلرشادات التي تلزم عند الكتابة التعبیریة التطبیقیة-تاسعا

 .على الطالب أن یراعي سالمة العبارة -

 .علیه أن یعتمد على العبارة الموجزة وذات الداللة الدقیقة على المعنى -

 .أن یبتعد عن األلفاظ الصعبة والمیتة -

شارات التعجب واالستفهام والتنصیصأن یراعي الترقیم،  -  .النقط والفواصل وإ

 .أال یكتب بالعامیة بل بالفصحى المبسطة -

 .أال یكرر العبارات واألفكار -

یفضل اعتمـاد أجنـدة أفكـار جانبیـة یسـجل علیهـا األفكـار الجزئیـة، التـي تعینـه أثنـاء  -
 .اإلعداد أو أثناء الكتابة

 ات التعبیریـة، مـن اختیـار العنـوانالدراسـ أن یراعي التقسیم الذي تعتمـد علیـه معظـم -
وتقســیم الموضــوع إلــى فقــرات وأفكــار، ومــن تحلیــل للكلمــة والتركیــب والجمــل، ومــن 

 .المقدمة والعرض والخاتمة

 .عدم الوقوع في األخطاء النحویة التي قد تؤثر على المعنى -

ورة الحــرص علــى االستشــهاد وتطعــیم الموضــوع بالجمــل المحفوظــة، واألقــوال المــأث -
  .وبعض أقوال اآلخر

                                                             
 ، دار وائل للنشر، عمان )المدرسي اإلنشاء(رسمي علي عابد، عبد المجید مصطفى األعمر، الكتابة الوظیفیة  )1(

 .13-12، ص2000/2001، 1األردن، ط
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  :العربیة تعلیم اللغة-أوال

اللغة وحدة متماسكة ومترابطة، وتتعاون كـل فروعهـا لتسـتعمل اسـتعماال سـلیما فاللغـة 
لــذا ال یمكــن التعــرف علــى . أداة تفكیــر وتواصــل، فهــي التــي تحــدد كیــان إنســانیة اإلنســان

االجتماعیـة إن اللغة رابطة مـن أهـم الـروابط "اإلنسان خارج الحقل اللغوي الذي ینسب إلیه 
تصـــل الفـــرد بغیـــره تفاهمـــا إنســـانیا وتواصـــال مســـتمرا، ووســـیلة عظیمـــة تعینـــه علـــى تحقیـــق 

أو منقوشــة مكتوبـة، رمــوز بیانیـة توصــیلیة رائعـة تفــوق . احتیاجاتـه، فهـي منطوقــة مسـموعة
یستقبل أفكار اآلخرین حیث "ومن خالل هذه  )1"("غیرها من أدوات االتصال ووسائل البیان

واللغـــة وســــیلة . للغــــة تفكیـــر منطــــوق، واللغـــة مــــن غیـــر هــــي ألفـــاظ بــــال دالالتیقـــال إن ا
لالتصــال والتواصــل بــین األفــراد، إذ یحــاول كــل فــرد نقــل مــا لدیــه مــن أفكــار إلــى غیــره مــن 

  )2(".الناس، محاوال التعبیر عما لدیه من مشاعر وأحاسیس

مـا لـم یـتمكن مـن  اإلنسان ال یمكنه أن یعبر عما یدور في ذهنه من أفكار وأحاسیس
ــم یكــن هنــاك فكــر  اللغــة، وكــذلك ال یســتطیع إنتــاج اللغــة التــي تعــد الوســیلة التعبیریــة مــا ل
ومضــمون یخـــتلج نفســـه ویحتـــاج إلـــى إبانـــة ووضـــوح، فاللغـــة وســـیلة أولـــى للتعبیـــر ووســـیلة 
للتواصل الفكري والثقافي، فهي نافذة یطل منها اإلنسان علـى بیئتـه ومجتمعـه وأداة تواصـل 

بطه بالماضي والحاضر وأداة تفاهم بـین مختلـف األجنـاس ومـن ذلـك فاللغـة أداة للتعبیـر تر 
عرضــها لألفكــار واالنفعــاالت والمكتــوب منهــا بعــد أداة تســجیل "عمــا فــي الــنفس مــن خــالل 

                                                             
 م  2007ثقافة العربیة، الجزائر،  الكتابة للطفل بین العلم والفن، وزارة الثقافة بمناسبة الجزائر عاصمة ال بشیر خلف، )1(

  .202ص
  1طبیق، دار وائل، عمان، األردن، طالكتابة اإلبداعیة للموهوبین النموذج والت یوسف قطامي، مریم موسى اللوزي، )2(

 .213-212، ص2008
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فاللغـة التـي وصـل إلیهـا اإلنسـان سـواء أكانـت )  1(".الخبرات والتجارب واألفكار واألحاسیس
لغـــة التواصــــل المبنــــي علـــى الفهــــم واإلفهــــام فـــإن اإلنســــان فــــي "هــــي منطوقـــة أو مكتوبــــة ف

 أو أن یكـون مسـتمعا وغیـره متحـدثا استخدامها، إما یكون متحدثا واآلخرون یسـتمعون إلیـه،
وأمــا أن یكــون كاتبــا وغیــره یقــرأ لــه، أو أن یكــون قارئــا مــا كتبــه غیــره، وهــذا یعنــي أن اللغــة 

 الحــدیث: ســان فــي حیاتــه الیومیــة هــيیمارســها اإلن بوجهیهــا تتخــذ أربعــة أنــواع مــن النشــأة
  )2(".االستماع، القراءة والكتابة

ـــات  ـــاء الثقاف ـــاة فهـــي تســـهم فـــي بن ـــف نـــواحي الحی فاللغـــة لهـــا أهمیـــة بالغـــة فـــي مختل
المختلفـــة ووســـیلة لنقـــل التـــراث الثقـــافي مـــن جیـــل إلـــى جیـــل ووســـیلة للتفـــاهم والتعبیـــر عـــن 

ووســــیلة مهمـــة فـــي عملیـــة التواصــــل والتـــرابط بـــین أفــــراد األفكـــار واالنفعـــاالت والرغبـــات، 
المجتمــع وقــد خــص اهللا ســبحانه وتعــالى اإلنســان بمكرمــات عدیــدة ومــن بینهــا اللغــة، والتــي 

متطلــب "بهــا یقــوم بعبادتــه الدینیــة، ومنهــا یعــیش ویلبــي حاجیاتــه وســائر أمــور حیاتــه فهــي 
تكـون ذات قواعــد وقوالـب وأطــر فـردي اجتمـاعي وحتــى تكـون اللغــة حاملـة للفكـر ال بــد أن 

ثابتة متعارف علیها فعمومیة مفاهیمها بین أفـراد المجتمـع یجعلهـا اجتماعیـة ولكونهـا سـجال 
ــــور  للمجتمــــع یجعلهــــا حضــــاریة، ولكونهــــا إنســــانیة الختالفهــــا عــــن أصــــوات البهــــائم والطی

وبهـــذه اللغــة یقـــوم اإلنســان بتلبیـــة حاجـــات اإلنســان فـــي ســائر أعمالـــه ســـواء . )3("الطبیعیــة
 الفكـر والتـراث ونقلـه بـین األجیـالأكانت دینیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة أو نفسـیة، وحمـل 

وتقویــة الــروابط بــین أفــراد المجتمــع مــن خــالل المعــامالت وعلــى هــذا األســاس ال یمكــن أن 
                                                             

 .28المهارات القرائیة والكتابیة، مرجع سابق، ص مقداري،عاشور، راتب قاسم  )1(
 .34الكتابة الفنیة، مرجع سابق، ص الهاشمي، فائزة  فخري، )2(
   1لنشر والتوزیع، عمان، األردن، طاألسس الفنیة للكتابة والتعبیر، دار صفاء ل فخري خلیل النجار، )3(

 .72، صـه1430/م2009
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تعلــیم و الــتعلم دون التواصــل اللغــوي وهــذا األخیــر تربطــه تجــرى أیــة عملیــة مــن عملیــات ال
والتــي تعــد مــن أهــداف التربیــة ) االســتماع، التحــدث، القــراءة والكتابــة(أربــع مهــارات لغویــة 

والتعلــیم، ألن مطالــب البیئــة هــي التــي تقــود المــتعلم للحصــول علــى المعرفــة والمهــارة، وفــي 
والواقع  لبیئة التي نعیش منها أمور كثیرةانحن نتعلم من "هذا الصدد یقول مصطفى زیدان 

أن التعلیم عملیـة أساسـیة فـي الحیـاة، فكـل إنسـان یـتعلم، وأثنـاء تعلمـه ینمـي أنمـاط السـلوك 
التي یمارسـها، وكـل مظـاهر النشـاط البشـري تعبـر عـن عملیـة تعلـیم وآرائهـا، بـل أن الطفـل 

و یــتعلم أن ینــادي أمــه عــن فــي عملیــة نمــوه یخضــع لتعلــیم مســتمر مــن بیئتــه الخارجیــة، فهــ
طریق الصیاح، ویتعلم التمییز بین الموضوعات الخارجیة وحالمـا تنمـو أطرافـه یـتعلم كیفیـة 
القـــبض علـــى األشـــیاء وتركهـــا، وحالمـــا تنمـــو أرجلـــه یـــتعلم المشـــي، ویـــتعلم اللغـــة وأســـالیب 
 مخاطبــــة النـــــاس وآداب المائـــــدة، واحتــــرام الكبیـــــر، ومـــــا إلـــــى ذلــــك مـــــن أســـــالیب الســـــلوك

، لذا دون عملیة التعلم تفقد الحیاة قیمتها، ألن التعلیم یقوم بتعـدیل سـلوك الفـرد )1("المختلفة
لیــتمكن مــن حــل مشـــكالت تصــادفه فــي الحیــاة، أو الكتســـابه خبــرة تقــوي فهمــه واســـتیعابه 
للعـالم المحـیط بـه، والممارسـة هـي أســاس وشـرط الـتعلم فـي اكتسـاب المهـارات والمعلومــات 

همالـــه یـــؤدي إلـــى وطریقـــة التفك یـــر والتـــدریب المســـتمر یولـــد اإلتقـــان، ألنـــه یحقـــق الـــتعلم وإ
فالمهارات اللغویـة أصـبحت ضـرورة ملحـة لكـل مثقـف بوجـه عـام، وهـي الزمـة "النسیان لذا 

لمن یعمل في حقل التعلیم على وجـه الخصـوص وال شـك أن قـدرة المعلـم علـى توصـیل مـا 
مــن هــذه المهــارات التــي تجعلــه قــادرا علــى  لدیــه مــن علــم إنمــا هــو وقــف علــى مــدى تمكنــه

                                                             
 .22ص، )ت.د(لمطبوعات الجامعیة، الجزائر، التعلم وتطبیقاتها التربویة، دیوان انظریات  محمد مصطفى زیدان، )1(
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لذلك تعد المهارات اللغویة الركیـزة األولـى  )1("التوصیل بشيء من المرونة والسهولة والیسر
 لیسـت مجـرد نحـو وصـرف وقواعـد صـارمةفاللغة "وعلى هذا األساس . للسیطرة على اللغة

فاللغـة فـن  )2("التجـددبل إن سالمة جمالیات النص وسالمة التعبیر، وعوامل أخـرى تعطـي 
وأسلوب جمیل یزید المكتوب أو الحدیث رونقا خاصا، وذلك بترابط فنون اللغـة، والعالقـات 

  .المتبادلة مع بعضها البعض

  تضافر المهارات اللغویة -ثانیا

ـــي اللغـــة العربیـــة    ـــون اللغـــة تتحـــدد مـــن خـــالل المهـــارات األربعـــة األساســـیة ف إن فن
تتحــدد العالقــات بــین "والكتابــة بمــا فیهــا مــن الخــط والتهجــي، واالســتماع، الحــدیث، القــراءة 

مختلـف فنـون اللغـة فـي تلـك الوسـائل واألسـالیب التـي تسـتقبل بهـا األفكـار وترسـل أو یعبــر 
فــي حــین أن الحــدیث والكتابــة یشــجعان . عنهــا، فاالســتماع والقــراءة یثیــران الحــدیث والكتابــة

  )3(".على االستماع والقراءة

اللغویــة تتكــل فــي مــا بینهــا، وال یقصــد بالتكامــل هنــا ضــم كــل مهــارة إلــى فالمهــارات   
مهارة أخـرى، بـل باإلمكـان توظیـف مهـارتین أو أكثـر مـرة واحـدة، والمهـارات األربـع تشـترك 
ـــدیم واحـــدة علـــى  ـــرد حـــوارا، وال یمكـــن إهمـــال مهـــارة أو تق ـــدما یریـــد الف ـــي وقـــت واحـــد عن ف

  .في الموقعاألخرى، ألن المهارات اللغویة تتساوى 

                                                             
د ، وعوامل تنمیة المهارات اللغویة عن)االستماع، التحدث، القراءة والكتابة(المهارات اللغویة  زین كامل الخویسكي، )1(

 .14ه، ص1429/ م2008زاریطة، مصر، العرب وغیرهم، دار المعرفة، األ
 ة، الساحة المركزیة، بن عكنون اللغة العربیة آلیاتها وقضایاها الراهنة، دیوان المطبوعات الجامعی ح بلعید،صال )2(

 .128ص) ت.د(الجزائر، 
 .60فنون اللغة العربیة، مرجع سابق، ص حسني عبد الباري عصر، )3(
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ي یعتمد علیه لنمو اللغة هو الفن األول من فنون اللغة، واألساس الذ: االستماع 2-1
وذلك باستقبال الرسالة اللغویة عن طریق حاسة السمع، فالطفل أول شيء  وتطورها

یمارسه في مراحل نموه األولى هو االستماع إلى صوته، واالستماع إلى مناغاته ویزداد 
 هابتقلید األصوات التي یستمع إلیها إلى أن ینطق ،تشجیعا من طرف والدیه، ثم یبدأ

ن الحواس الخمسة األخرى التي أنعم اهللا بها یحتل مكانة خاصة بی صحیحة فاالستماع
على عباده فاإلنسان خالل مرحلة حیاته یستمع أوال وهو جنین في بطن أمه وبعد مرور 

وبین اآلیات . والدته یتكلم ثم یرتقي، فیقرأ، وتأتي مرحلة الكتابة آخر مرحلة مرحلة من

﴿:التي تبین أهمیة السمع قوله تعالي               

                 ﴾  ]،وقوله، ]36اإلسراء :﴿  

                              

                      ﴾ 

 ﴿: وقوله ،]20البقرة،[                 

                  ﴾  ]،78النحل[ 

   ﴿: وقوله                      

                      ﴾ 
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  ﴿: وقوله، ]58النساء،[             

                      

 ﴾  ]،مقدما على البصر یؤكد على للسمع  في القرآنفالتكرار المعتمد ، ]11الشورى

حاسة السمع عند الفرد تعد عامال مهما من عوامل اكتساب اللغة، ألن "أهمیة السمع و
على المعلم خالل تقدیمه للدرس أن یوضح صوته  )1("اإلنسان یستطیع محاكاة ما یسمع

ذ ال ینتبه، وعلیه كي یتحقق االستماع الجید لدى تالمیذه ألن عدم الوضوح یجعل التلمی
كذلك سالمة نطق الحروف والكلمات  ركات الیدین والرأس وتقاسم الوجهبتوظیف ح

والتأكید صوتیا على مواقف التعجب واالستفهام والتلمیذ بدوره علیه باإلصغاء واإلنصات 
 اإلنسان من أجل تحقیق هدف معینتركیز االنتباه على ما یسمعه "وهذا األخیر هو 

 یعد إنصاتا، واإلنصات كاالستماع فالتدقیق فیما یسمع )2("ماع مستمرفاإلنصات است
والفرق بینهما في الدرجة ولیس في األداء، واإلنصات هو االستماع باهتمام ودقة، كما هو 

ه ــــاستماع مستمر غیر منقطع ویجري على الفهم والتحلیل، یقول اهللا سبحان

﴿:ىـالــــوتع                   ﴾ 

ثم إیقافها لطرح  ون متقطعا، كاالستماع إلى محاضرة، واالستماع قد یك]204األعراف،[

                                                             
 .33الكتابة الفنیة، مرجع سابق، ص الهاشمي و فخري، )1(
 .85م، ص2006/ ه1427القاهرة، مصر،  تدریس فنون اللغة العربیة، دار الفكر العربي، دكور،علي أحمد م )2(
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هو مجرد استقبال األذن لذبذبات "أما السماع ال یراعي ذلك، األسئلة، ثم معاودة االستماع 
  )1(".مقصوداصوتیة من مصدر معین دون إعارتها انتباها 

االســتماع هــو أهــم فنــون اللغــة، وأول مهــارات التواصــل، ومــن خاللــه یــتم فهــم الفنــون 
ویــــرتبط االســـتماع بمهــــارات اللغـــة األخــــرى ارتباطـــا وثیقــــا، فقـــد قیــــل إن "اللغویـــة األخـــرى 

التحــدث هــو المولــود البكــر لالســتماع، إذ إن المســتمع یشــارك مشــاركة فعالــة فــي موضــوع 
العملیـــة  )2("الحـــوار والمناقشـــةول قضـــیة مهمـــة تتطلـــب التحـــدث، عنـــدما یكـــون الحـــدیث حـــ

التواصـــلیة تقـــوم علـــى مســـتمع ومـــتكلم، واالســـتماع باهتمـــام یتولـــد عنـــه مـــتعلم جیـــد وفهـــم 
 .المستمع یتوقف على مهارة الحدیث

 ):الكالم(التحدث  2-2

یعد الكالم الفن الثاني من فنون اللغة األربعة بعد االستماع، وهو من العالمات التـي 
ز اإلنســان، ومــا یصــدر عنــه لیعبــر بــه عــن شــيء لــه داللــة إمــا فــي ذهــن المــتكلم أو تمیــ

ومـات والخبـرات واآلراء والمشـاعر لالسامع، وعن طریـق التحـدث یـتمكن الفـرد مـن نقـل المع
خــادم "واالتجاهــات وتوصــیلها إلــى اآلخــرین، فللتحــدث أو التعبیــر الشــفوي أهمیــة حیــث أنــه 

ومخدوم فمن كونه خادم فهو مدخل األطفال نحو تنمیة ثروتهم من األفكار والمفردات قبـل 
خـرى مجتمعـة مـن تعلیمهم القراءة والكتابة، ومن حیـث كونـه مخـدوما فـإن مهـارات اللغـة األ

اسـتماع وقــراءة وكتابــة تعمــل متضـافرة مــن أجــل تمكــین الطفـل مــن التعبیــر الجیــد والتحــدث 
عانتــه علــى تنظــیم أفكــاره، وحســن  ــة والتركیبــات المفیــدة وإ ــده بــالتعبیرات الجمیل ة وتزوی بلباقــ

                                                             
 .83علي احمد مدكور، المرجع السابق، ص  )1(
 .131الدلیمي، تدریس اللغة العربیة بین الطرائق التقلیدیة واالستراتیجیات التجدیدیة، مرجع سابق، ص  )2(



 المهارات اللغویة ودورها في تعلیم اللغة العربیة:                                    الفصل الثاني

 

51 
 

ـــیم التحـــدث یمكـــن الفـــرد القیـــام بمختلـــف ألـــوان النشـــاط اللغـــوي فـــي )1("التعبیـــر عنهـــا ، فتعل
المجتمع، وتوظیف األلفاظ المتنوعة ونطـق اللغـة نطقـا سـلیما وتعویـده التعبیـر عمـا یشـاهده 
بعبارة صحیحة وتنسیق األفكار المعبر عنها وانتقاء األلفاظ والتراكیب المناسبة وتمكنـه مـن 
الكالم بكل استقاللیة وحریة، والتعـود علـى ترتیـب األفكـار وتسلسـلها، فـالتعبیر الشـفوي یعـد 

تمهیدیـــة للتعبیـــر الكتـــابي ألنـــه أســـبق منـــه والفـــرق الجـــوهري بـــین التعبیـــرین هـــو أن  مرحلـــة
التعبیر الكتابي أكثر مـا یـؤرق مدرسـي اللغـة العربیـة، ألنهـم یعـانون تعلـیم تالمیـذهم الكتابـة 
السلیمة والواضحة، أما في التعبیر الشفهي یمكن للمتحـدث تعـدیل أفكـاره، وترتیبهـا وربطهـا 

ـــك ببعضـــها الـــبعض  أمـــام الســـامعین، وأبـــرز مـــا یحققـــه التعبیـــر الشـــفوي الثقـــة بـــالنفس وذل
بمواجهه التلمیذ لزمالئه أو مجموعة أخرى من النـاس، وكـذلك یسـاعده علـى تخطـي بعـض 

، إذن فأهـداف االسـتماع تـتلخص فـي ...أمراض النطق والتغلب علیها مثـل التأتـأة والفأفـأة 
ه وبلـــوره الفكـــرة العامـــة للموضـــوع واألفكـــار قـــدرة المســـتمع علـــى اســـتخالص مـــا اســـتمع إلیـــ

  .الجزئیة

تأتي القراءة في المرتبة الثالثة من مهاراتها التواصل اللغوي والتي یجب أن : القراءة 2-3
مجموعة من المهارات "یكتسبها الفرد، وال یمكنه االستغناء عنها، والقراءة هي عبارة عن 

عرفة معاني الكلمات المقروءةالتي ینبغي تستند إلى أساس كبیر من المعرفة، وبخاصة م
تتطلب عملیة  )2("أن یخزنها في ذاكرته، إذ من دون ذلك تصبح الكلمات ال معنى لها

فهم المعاني والقراءة الجیدة هي و لرموزالقراءة النطق الصحیح للحروف والكلمات وتحلیال
ید والرديء لذا فهو أداة إلثبات شخصیة الفرد، وهي التي تجعله یمیز بین المقروء الج

                                                             
 .154- 153المرجع في تدریس مهارات اللغة العربیة وعلومها، مرجع سابق، ص علي سامي الحالق، )1(
 .134دریس اللغة العربیة بین الطرائق التقلیدیة واالستراتیجیات التجدیدیة، مرجع سابق، صـت الدلیمي، )2(
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وسیلة تحمیه مما یوجد في اإلنترنت، ألنه لیس كل ما یوجد فیها هو قابل للقراءة 
ودلیل ذلك أن أول آیة في القرآن  اءة أمرا أساسیا في حیاة اإلنسانلذا تعد القر . والمشاهدة

﴿ :الكریم نزلت هي             ﴾ ]،فنفع القراءة لیس  ،]1العلق

 :مقتصرا لما یقع في الحاضر فقط بل هو طریق الكتشاف المجهول كما في قوله تعالى

﴿         ﴾ ]،فهي تساعد الفرد لالتصال بمن یحیطون   ]5العلق

به وتوثیق صلته بهم كما أنها ضرورة للفرد، ألنها تمكنه من معرفة ما یقع حوله، وذلك 
بالوقوف على أخبار الصحف الیومیة، وأخبار المجتمع وغیر ذلك من الكتب والمجالت 

شباع حاجة نفسه ینبغي على  لذا. والقصص التي تعینه على زیادة مستواه الثقافي وإ
القارئ الجید أن یستوعب ما یقرأ، وأن یكون واعیا بتقسیم األفكار األساسیة والفرعیة للنص 
المقروء، وأن یحلل هذه الفقرات ومعرفة التفاصیل وأن یستفید منها في حیاته الیومیة 
والعلمیة، والقراءة لیست مادة دراسیة فقط، إنما هي مالزمة لإلنسان في جمیع مراحل 

علیم المختلفة وما بعدها لذلك یجب التدریب المستمر على القراءة في المراحل األولى الت
 .للدراسة جیدا

تعد الكتابة من أبرز وأعظم اختراعات اإلنسان التي حفظ المعارف : الكتابة 2-4
ألنها أداة الحاضر بالماضي ومعبر الحاضر بالمستقبل كما أنها أداة لحفظ  المختلفة

الكتب المدونة لضاع العلم، وهي الفن الذي یقابل القراءة من حیث أهمیتها العلم، فلوال 
فهو شرط ضروري في الحیاة لمحو أمیة الفرد، كما تعد وسیلة إلشباع حاجات اإلنسان 

 طبعه ألنه یكتب لیوصل فكره لغیرهالنفسیة واالجتماعیة، ذلك أن اإلنسان اجتماعي ب
و آلة الكتابة وما یسیطر به، وقد أقسم اهللا سبحانه وأبرز ما یمیز الكتابة القلم الذي ه
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  ﴿ : وتعالى بالقلم في قوله                 

     ﴾ ]1-2[أولها الكتابة : تعلم الكتابة یعني االهتمام بأمور ثالثة رئیسیة"، و

واالقتصادیة، والجمال ومناسبته لمقتضى الحال، وهذا ما یسمى بشكل یتصف باألهمیة 
بالتعبیر الكتابي وثانیها، الكتابة السلیمة من حیث الهجاء وعالمات الترقیم والمشكالت 
الكتابیة األخرى كالهمزات، وغیر ذلك، وثالثها، الكتابة بشكل واضح بشكل واضح 

 )1(".جمیل

التعبیـــر الكتـــابي والـــذي هـــو مـــن أهـــم أنمـــاط فالمقصـــود  بـــتعلم الكتابـــة هـــو مهـــارات 
النشاط اللغـوي، وبدونـه نفقـد ثقافتنـا وتراثنـا، ألن اإلنسـان لجـأ إلـى الكتابـة عنـدما احتـاج أن 
ینقل لنا المعـاني الهامـة وقضـاء الحاجـات مـن شـخص آلخـر وأهـم مـا یمیـز الكتابـة أن لهـا 

ولـیس مـن السـهل . الكتابي أن یؤدیـه فعالیة الدوام واالستمراریة وهذا الدور ال یمكن للتعبیر
اكتســاب مهــارات الكتابــة، ألنهــا تعتبــر تطبیــق لمهــارات اللغــة كلهــا، فالتلمیــذ یجــد انــه مــن 
ـــاك  ـــه مـــن الصـــعب أن یكتـــب كمـــا یفكـــر ألن هن ـــر شـــفویا عمـــا یفكـــر، ولكن الســـهل أن یعب

وعالمــات محــددات وضــوابط یســیر علیهــا فیمــا یتعلــق بــاإلمالء والقواعــد النحویــة واللغویــة 
  : الترقیم، والكتابة تمر بمراحل وهي

                                                             
 .265تدریس فنون اللغة العربیة بین النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص علي أحمد مدكور، )1(
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لـى أن یحـدد مـا الـذي یـود أن وفیها یساعد المعلـم التالمیـذ ع": مرحلة ما قبل الكتابة
ویحــدد موضــوعه واالتجاهــات التــي ســتأخذها كتابتــه وینبغــي أال تأخــذ عملیــة التعبیــر  یكتبــه
 .ففي هذه المرحلة یتم التخطیط لعملیة الكتابة )1(".عنه

یســـاعد المعلـــم التلمیـــذ علـــى تحدیـــد أفكـــاره الفرعیـــة "وفـــي هـــذه المرحلـــة : مرحلـــة الكتابـــة-
وتحویل الموضوع العام إلى مجموعة من العناصـر المحـددة التـي یـؤدي الخـروج عنهـا إلـى 
تفتیــت وحـــدة الموضــوع كمـــا أن مســاعدة التلمیـــذ علـــى تحدیــد العناصـــر یمكنــه مـــن معرفـــة 

 )2(".الموضــوع، ومعرفــة طریقــة تنظــیم كتابتــه بالشــكل المناســبالمــواد التــي یحتاجهــا لكتابــة 

فـي هـذه المرحلــة یـتم مسـاعدة التلمیــذ لتحدیـد المـواد التــي یعـرف مـن خاللهــا طریقـة الكتابــة 
والتنظــیم، أي مرحلــة التــألیف التــي یبــرز فیهــا الكاتــب مهاراتــه اللغویــة والعقلیــة وقدراتــه فــي 

 .تراكیب المشتملة على المعاني واألفكارانتقاء األلفاظ المناسبة والجمل وال
جـراء تعـدیالت وتغییـرات : مرحلة المراجعة- وفیها یعید الكاتب النظر والتفكیر فیما كتبـه وإ

ضافات، وتصویب األخطاء، والعنایة بكل مهارات التعبیر الكتابي  .)3(وإ
  :القة الكتابة بفنون اللغةع -ثالثا

إن العالقة بین الكتابة واالستماع یتوقف علـى الكتابـة فـي حـد : الكتابة واالستماع 1.3
ــا نعنــي بالكتابــة صــحة الرســم اإلمالئــي للكلمــات والجمــل ورســمها رســما "ذاتهــا  ــإذا كن ف

                                                             
 نظریات وتجارب، دار الفكر العربي تدریس العربیة في التعلیم العام  شدي أحمد طعیمة، محمد السید مناع،ر  )1(

 .186م، ص2001/ ـه1421، 2القاهرة، مصر، ط
  .186، صالمرجع نفسه )2(

  .186، صنفسهمرجع ال (3) 
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صحیحا، فان االستماع مـن خـالل هـذه الرؤیـة یعـد وسـیلة للكتابـة، ألننـا ال نسـتطیع أن 
 )1(".نكتب كلمات لم نستمع لها من قبل

لة بالكتابـة، ألننـا ال نسـتطیع الكتابـة فـي موضـوع مـا إال إذا اسـتمعنا لــه لالسـتماع صـ
  .من قبل، أي أن یكون لنا خبر أو ألفة بهذا الموضوع عند كتابته

 )2( :والقواسم المشتركة بینهما تبدو في عدة أوجه :الكتابة والتحدث 2.3

فــن عمادهــا أن كالهمــا فــن إنتــاجي، إال أن التحــدث فــن عمــاده الصــوت، والكتابــة  -
 .الكلمة المكتوبة أو المطبوعة

 .أن الكتابة في األساس كالم مكتوب -

 .أن مكونات هذا الفن هي مكونات الكتابة نفسها -

 )3(: وتبدو العالقة بینهما في اآلتي :الكتابة والقراءة 3.3

 . أن كالهما یرتبط بالكلمة المكتوبة أو المطبوعة -

حیــث أن القــراءة فــن اســتقبالي، والكتابــة  أن القــراءة هــي الوجــه المقابــل لفــن الكتابــة، -
 .فن إنتاجي، وكالهما یرتبط بالصفحة المطبوعة

  
 

                                                             
الكتابة الوظیفیة واإلبداعیة المجاالت، المهارات، األنشطة والتقویم، دار المسیرة، عمان   ماهر شعبان عبد الباري، )1(

 .40ه، ص1431/ م2010، 1األردن، ط
 .42-41المرجع نفسه، ص )2(
  .42المرجع نفسه،ص )3(
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 :الكتابة وفروع اللغة 4.3

ربـط "الكتابة هي الغایة النهائیة من تدریس فنون اللغة وفروعهـا المختلفـة لـذلك یجـب 
اسـتثمارها فـي  واقـف اللغویـة التـي یمكـنالتعبیر ببقیة فروع اللغة العربیة، واالستفادة مـن الم

التـــدریب علـــى مهـــارات التعبیـــر المختلفـــة، فـــالتعبیر حصـــیلة تـــدریس فنـــون اللغـــة وفروعهـــا 
  )1(".المختلفة، وهي وحدة واحدة یخدم كل منها اآلخر

 روع اللغـة وكـل فـرع هـو مكمـل لآلخـرفالكتابة هو البوتقة التي تنصب فیهـا جمیـع فـ  
لتعبیــر الكتــابي هـــو تدریســه بالطریقـــة وعلــى المعلــم أن یـــدرك أن أفضــل أســلوب لتـــدریس ا

التكاملیــة وربطــه بكــل المــواد الدراســیة وبأنشــطتها وكــل مــا یهــم التلمیــذ فــي داخــل المدرســة 
  .وخارجها

ه للمهـارات التعبیر الكتابي مهارة محوریة وأساسیة ونجاح الطالب فیها یعني امتالك"  
و مؤشر على تربیة لغویـة ونضـج بصفة مناسبة ولذا فإن التعبیر الكتابي ه اللغویة األخرى

وهـذا  )2(".لغوي یستدعي تدریبا مقصـودا عبـر مواقـف تعلیمیـة ضـمن إطـار التكامـل اللغـوي
یعني أن للتعبیر الكتابي دور مهـم فـي التنمیـة اللغویـة وانطالقـا مـن دور التكامـل فـي اللغـة 

ربعـة، وال یمكـن تعلـم یمكن القول أن التعبیر الكتابي محورا تدور حوله المهارات اللغویـة األ
ــیم أیــة مهــارة بعیــدا عــن بقیــة فــروع اللغــة العربیــ  ة األخــرى، وعلــى المهــارات اللغویــةأو تعل

  .خاصة التعبیر الكتابي ألنه النهر الذي تصب فیه جمیع الروافد

                                                             
الحدیث للنشر والتوزیع  الم الكتب ، ع)المفهوم، األهمیة، المقدمات، البرامج التعلیمیة(فنون اللغة  فراس السلیتي، )1(
 .92م، ص2008/ ه1429، 1ربد، األردن، طإ
 .143ص المرجع نفسه، )2(
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فتكامل المهارات اللغویة مهم في تدریس اللغـة العربیـة ذلـك أن اللغـة العربیـة لیسـت   
ولكنها باإلضافة إلى ذلك وسیلة لدراسة المواد الدراسـیة األخـرى التـي  مادة دراسیة فحسب،

ذا اســتطعنا أن نتصــور شــیئا مــن ظــواهر العزلــة  تــدرس فــي مختلــف المراحــل التعلیمیــة، وإ
واالنفصال بین المواد الدراسیة، فال یمكننا أن نتصور هذا االنفصال بین اللغة وغیرهـا مـن 

  )1(".أدبیة المواد الدراسیة، علمیة كانت أو

ـــف المـــواد الدراســـیة    ـــین اللغـــة العربیـــة ومختل ـــدة ب ـــاك عالقـــة وطی ـــي أن هن وهـــذا یعن
األخــرى، فالتلمیــذ المــتمكن مــن اللغــة یفهــم مــا یقــرأ بســرعة، أي أنــه ال یســتطیع فهــم مســألة 
حسابیة مـا إال بفهـم لغتهـا ودالالتهـا وعلـى هـذا األسـاس مـن الخطـأ أن یقـوم مدرسـو المـواد 

دریس باللغة العامیة، وهـذا مـن شـأنه ال یسـاعد تعلـم اللغـة العربیـة، فالهـدف مـن األخرى الت
ـــیم التلمیـــذ االســـتماع الجیـــد والحـــدیث، هـــو تقویـــة قدرتـــه علـــى التعبیـــر بنوعیـــة الشـــفوي  تعل

 أهـم أدوات التثقیـفوالكتابي، والهدف مـن تعلـیم القـراءة هـو زیـادة الثـروة اللفظیـة ألنهـا مـن 
س التعبیر بعیدا عن القراءة واألدب واالستماع والكالم والقواعـد ذلـك فمن غیر الممكن تدری

  .أن الهدف األسمى للتعبیر هو تمكین التلمیذ من الفنون اللغویة وصبها في التعبیر

ــالتعبیر بنوعیــة یحتــل مكانــة بــارزة بــین فــروع اللغــة العربیــة، فیعــد وســیلة مســاعدة    ف
فجمیـع فـروع اللغـة العربیـة متماسـكة . للغة العربیةلفنون اللغة، وتعلیمه هو حوصلة لتعلیم ا

مــع بعضــها الــبعض وذلــك الســتخدام وتوظیــف اللغــة توظیفــا ســلیما، واإلنســان یــتعلم اللغــة 
للتواصل الصحیح بین األفراد، فاللغة هي أرقـى وسـائل التعبیـر والتواصـل وفنـون اللغـة كـل 

  .ال یتجزأ

                                                             
 .39تدریس فنون اللغة العربیة، مرجع سابق، ص علي أحمد مدكور، )1(
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  :هيالمهارات األساسیة لالتصال اللغوي أربعة،   

وبـین . Writing والكتابـة  Reading، القـراءةSpeaking ، الكـالم Listeningاالسـتماع
  )1( :هذه المهارات عالقات متبادلة یوضحها الرسم التالي

  

  

  

فاالســــتماع والكـــــالم یجمعهـــــا الصـــــوت، والقــــراءة والكتابـــــة تجمـــــع بینهمـــــا الصـــــفحة   
ــا وتحــدثا  المكتوبــة، والكــالم والكتابــة هــي القــدرة علــى اســتخدام لغــة صــحیحة وســلیمة كتابت

  .والكتابة هي كالم مكتوب

فالمهـــــارات اللغویـــــة تتكامـــــل مـــــع بعضـــــها الـــــبعض، وذلـــــك بالتحامهـــــا وتضـــــافرها   
وتضامنها، وتشابكها عند توظیفها في موقـف اتصـالي مـا والمطلـوب هـو إكسـاب الدارسـین 

  .للغویة وتنمیتها من خطة البرنامجللمهارات ا

  

  

  

                                                             
  1الفكر العربي، القاهرة، مصر، طدار ) مستویاتها، تدریسها، صعوباتها(المهارات اللغویة  رشدي أحمد طعیمة،) 1(
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  )1(شكل یوضح موقع المهارات اللغویة من خطة البرنامج 

  :أهداف تعلیم اللغة العربیة-رابعا

تعلـــیم اللغـــة العربیـــة، أو المـــواد األخـــرى هـــو نقطـــة البدایـــة للتخطـــیط فتحدیـــد أهـــداف 
أي  الدراسـي ن ذات صلة وثقي بالمنهجللمنهج الدراسي للمادة وهذه األهداف یجب أن تكو 

مـن إلـى تحقیقهـا  اهجوهي الغایـة التـي تسـعى المنـأنهـا جـزء ال یتجـزأ مـن المنهـاج الدراسـي،
علــى المعلــم أن یتعـرف علیهــا، ألن مـن خاللهــا یعــرف كمــا یجـب . خـالل العملیــة التعلیمیـة

ولتــدریس اللغــة ، طبیعــة المرحلــة التــي یــدرس فیهــا، وصــیاغة أهــداف الــدرس الــذي یقدمــه
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العربیــة أهــداف عامــة تختلــف مــن مرحلــة إلــى مرحلــة أخــرى بــاختالف الموضــوعات وفــروع 
  .اللغة، وأهداف أخرى خاصة

  )1(:عربیة فیما یليوتتمثل األهداف العامة لتعلیم اللغة ال

 .مساعدة الفرد على التنمیة الشاملة جسمیا وعقلیا وفلسفیا واجتماعیا وخلقیا .1

 .العمل على تنمیة روح االعتزاز بالقیم الروحیة والمبادئ السلیمة .2

 .تنمیة أسالیب التفكیر العلمي المختلفة لدى المتعلمین وربطها بمشكالت حیاتهم .3

ربیــة، وهــي اللغــة القومیــة ولغــة التخاطــب بــین أفــراد تنمیــة روح االعتــزاز باللغــة الع .4
 .المجتمع

 .تنمیة روح العمل واحترام الید العاملة .5

 .توجیه المتعلمین كل حسب قدراته واهتماماته .6

 .مساعدة التالمیذ على االستمرار في التعلیم .7

مراعـــاة الفـــروق الفردیـــة بـــین المتعلمـــین وتنمیـــة الجوانـــب اإلیجابیـــة عنـــد كـــل مـــنهم  .8
 .جة جوانب الضعف والقصورومعال

وهـــذه األهـــداف تنطبـــق علـــى كافـــة المـــواد الدراســـیة ذلـــك أن كـــل مـــواد تـــدرس باللغـــة 
  .العربیة وتعمل على تنمیة المهارات والقدرات، ومراعاة المیوالت لدى التالمیذ

    

  )1(:أما األهداف الخاصة لتعلیم اللغة العربیة فتتمثل فیما یلي
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علـى اسـتعمال اللغـة العربیـة اسـتعماال صـحیحا نطقـا وقـراءة اكتساب التالمیذ القـدرة  -
 .وكتابة

ـــث  - ـــد التالمیـــذ علـــى فهـــم المـــادة المقـــروءة والتعبیـــر عنهـــا بلغـــتهم الخاصـــة بحی تعوی
 .یشجعهم ذلك على التفكیر واالبتكار

تشجیعهم على القراءات الخارجیة التي تنمي مداركهم وتغذي عقـولهم وتحـررهم مـن  -
 .القیود المدرسیة

 .تشجیع التالمیذ على التعبیر عن أحاسیسهم ومشاعرهم بكل حریة وبلغة سلیمة -

تكوین عادات قرائیة صحیحة لدى التالمیذ، وتدریبهم على مهاراتها المختلفة كالفهم  -
 .والسرعة وجودة اإللقاء والتلخیص والتعبیر عن المقروء بأسالیبهم الخاصة

س بــأنواع التعبیــرات األدبیــة مــن النثــر تنمیــة الــذوق الجمــالي لــدى التالمیــذ واإلحســا -
 .والشعر وذلك عن طریق إدراك النواحي الجمالیة في أسالیب الكالم ومعانیه

تشجیع التالمیذ على اختیـار المفیـد مـن القـراءات، وارتیـاد المكتبـات واالنتسـاب إلـى  -
 فة، واإلذاعـة المدرسـیةإحدى األنشطة المدرسیة أو إلى أكثرهـا مثـل جماعـة الصـحا

 .التمثیلو 

تنبیــه التالمیــذ فــي كــل فرصــة بــأن اللغــة العربیــة التــي یســتخدمونها هــي لغــة القــرآن  -
الكریم وهـي التـي بهـا وبواسـطتها تحـافظ علـى أفكارنـا وقیمنـا وتعـالیم اإلسـالم  وهـي 
التـــي تحفـــظ تراثنـــا ووحـــدتنا لـــذا یجـــب الحفـــاظ علیهـــا والـــدفاع عنهـــا فـــي كـــل زمـــان 

 .ومكان
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ق هـذه األهـداف وغیرهـا التـي تمكـن التلمیـذ فـي المرحلـة المتوسـطة وعلى المدرس تحقی    
 غــــوي بقــــراءة الكتــــب والقصــــص المفیــــدةإلـــى أن یتجــــه میلــــه للعربیــــة، وزیــــادة محصـــوله الل

واعتماده على نفسه في قراءة دروس اللغـة العربیـة ودروس المـواد األخـرى وتعویـد التالمیـذ 
القواعـد النحویـة واللغویـة أثنـاء التعبیـر وغـرس الحدیث والكتابة بالعربیة الفصحى، وتطبیـق 

تقـان المهـارات األساسـیة لبنـاء الموضـوع باختیـار العنـوان، وتحدیـد األفكـار  روح االعتـزاز وإ
الرئیســـیة باللغـــة العربیـــة باعتبارهـــا لغـــة القـــرآن الكـــریم، لیســـاعدهم    للحفـــاظ علـــى القـــرآن 

مقومــــات األمــــة العربیــــة والــــدین  وقراءتــــه قــــراءة صــــحیحة وعــــدم اللحــــن، والمحافظــــة علــــى
  .اإلسالمي، وشخصیة الفرد كمسلم

  :التحدیات التي تواجه اللغة العربیة-خامسا

 :من بین التحدیات التي تواجه اللغة العربیة ما یلي

  :الغربة اللغویة .1
تعاني اللغة العربیة من ابتعاد بعض أبنائها من استخدامها، وذلك باللجوء إلى استخدام   

ولو استخدموها في بعض المواقف جاء هذا االستخدام ضعیفا . اللغات األجنبیة األخرى
  )1(: ویمكن إرجاع أسباب غربة العربیة بین أبنائها إلى ما یأتي. وركیكا لكثرة األخطاء

ـــبهم ممـــن حصـــلوا علـــى  إن بعـــض المتخصصـــین  - أ فـــي مجـــال العلـــوم األخـــرى، وأغل
درجـــاتهم العلمیـــة مـــن بـــالد أجنبیـــة، یـــرى أن اســـتخدام اللغـــة األجنبیـــة فـــي المواقـــف 
الحیاتیــة إعالنــا عــن نفســـه وثقافتــه، وقــد یــرى أن لغتـــه األم ال تســعفه بمــا یریـــد أن 
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ا یــدور فــي یقــول، ممــا یــوحي لــدى الســامع بــأن اللغــة العربیــة عــاجزة عــن الوفــاء بمــ
 .عقل اإلنسان من تعبیر وتفكیر

انبهار البعض باللغات األجنبیة، السیما أن بعض هذه اللغات قد قطع شـوطا فـي  - ب
مجال العلم والتكنولوجیا وصحب هذا بالتالي نمو فـي لغتهـا ممـا أوجـد عنـد الـبعض 

قبـل شعورا بالهجر في اللغة العربیة، بأنهم ولغتهم بعیـدون عـن سـاحة الحضـارة، ال 
 .لهم وللغتهم باإلسهام فیها بشيء

ــ :مزاحمــة العامیــة .2 أداة االتصــال الیــومي الــدارج، والمســتخدمة فــي الحیــاة "ة هــي العامیّ
العامة بكل ما فیها من أوجـه النشـاط اإلنسـاني علـى مسـتوى الجمـاهیر العریضـة وهـي 

  )1(".صیغة منطوقة معروفة مستقرة في كل بلد عربي
بالتلمیــــذ فــــي كــــل المواقــــف، فــــي أســــرته وفــــي مدرســــته، كــــذلك إذن العامیــــة تحــــیط   

خارجها، وفي هذه الحال ال یملك الطفل إال أن یكتسـب هـذه اللهجـة، وهـذا مـا یجعلـه یمیـل 
لها أكثر من الفصحى، كما أن عملیة التخاطب والمناقشـات للـدروس المقدمـة داخـل القسـم 

  .یةفیها مزیج بین الفصحى والعامیة وغالبا ما تكون عام

إن العامیـــة بهــــذه الصــــورة تمثــــل تحــــدیا للفصــــحى مــــن جانــــب وللمعلــــم مــــن جانــــب   
ـــل هـــذا التحـــدي  ـــة، ومـــن "آخروممـــا یقل ـــین الفصـــحى والعامی أن هنـــاك عناصـــر مشـــتركة ب

ویـتم هـذا بتقریـب )2(".الضروري االستعانة بهذا القدر المشترك لتقریب الفصحى من الـنشء

                                                             
 م 2005/ ه1425، 1القاهرة، مصر، ط المرجع في تدریس اللغة العربیة، مركز الكتاب للنشر، إبراهیم محمد عطا، )1(

 .90ص
 .51علي سامي الحالق، المرجع في تدریس مهارات اللغة العربیة وعلومها، مرجع سابق، ص )2(
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التي تبدو أمامهم من تعلمهـا، وذلـك بتعویـدهم علـى الفصحى من التالمیذ وتقلیل المخاوف 
  .التحدث بها

یجمع المهتمون والمتخصصون في اللغـة العربیـة  :ضعف بعض مدرسي اللغة العربیة .3
أن بعــض مدرســي اللغــة العربیــة یعــانون ضــعفا فــي تخصصــهم وأســباب هــذا الضــعف 

وي متعـــددة، ولعـــل أهمهـــا أن بعـــض الطـــالب الـــذین یدرســـون هـــذا التخصـــص مـــن ذ
المعدالت المتدنیة والذین لم یحالفهم الحظ لاللتحاق بالتخصصات األخـرى غیـر اللغـة 
العربیــة، وهــذا مــا یزیــد األمــر تعقیــدا كمــا أن هنــاك قلــة مــن یدرســها عــن حــب ورغبــة، 
ــداد الكبیــــرة لطلبــــة اللغـــة العربیــــة مــــن األســــباب التـــي تــــؤدي إلــــى ضــــعف  كـــذلك األعــ

المنافسة بین المدرسـین ولمواجهـة هـذه التحـدیات إعدادهم، مما یؤدي إلى تالشي روح 
على المعلم الناجح الكـفء أن یكـون مـؤهال للتحـدث والكتابـة باللغـة العربیـة الفصـحى، 
وأن یكـون مسـئوال فـي تعاملـه مـع التالمیـذ وعـدم اسـتخدامه القـوة الجسـمانیة فـي تعاملــه 

  .معهم، والتحكم في سلوكه وحسن التصرف
نجـد أن بعـض مدرسـي المـواد األخـرى  :د الدراسـیة األخـرىسـلبیة بعـض مدرسـي المـوا .4

أو عامیة ولغة أجنبیة أخـرى، وبهـذا  یة أو مزیجا عامیة وعربیة فصحىیستخدمون العام
  .فهم یصرفون التلمیذ عما اكتسبه من معلم اللغة العربیة
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  مشكالت تعلیم اللغة العربیة -سادسا

مشــكالت وصــعوبات بجــب معالجتهــا، ومــن بــین إن تعلــیم اللغــة العربیــة یعــاني مــن   
  )1(:هذه المشكالت ما یأتي

عــدم عنایــة مدرســي اللغــة العربیــة ومدرســي المــواد األخــرى باســتخدام اللغــة العربیــة  .1
 .الفصیحة

عدم توافر قاموس لغوي حدیث في كـل مرحلـة مـن مراحـل التعلـیم یعـود إلیـه المعلـم  .2
 .للكلماتوالمتعلم لمعرفة المعاني المعاصرة 

 .االفتقار إلى أدوات القیاس الموضوعیة في تقویم التعلیم اللغوي .3

 .االنتقال الفجائي في التعلیم من عامیة الطفل إلى اللغة الفصحى .4

 .طغیان الماضي على الحاضر في تدریس األدب .5

 .النقص في إعداد مدرسي اللغة العربیة وانخفاض مستواهم العلمي .6

 .مها الطلبة في المدارس عن روح العصربعد اللغة العربیة التي تعل .7

إضافة إلى هـذه المشـكالت هنـاك أسـباب تـؤدي إلـى الضـعف فـي اللغـة العربیـة مـثال 
شـــیوع اســـتعمال اللهجـــات العامیـــة فـــي تقـــدیم الـــدروس وفـــي شـــرحه خاصـــة مدرســـي المـــواد 
األخـرى وهـذا مـا جعلهــا تضـایق الفصـحى، كــذلك التعامـل مـع فــروع اللغـة العربیـة منفصــلة 
عن بعضها، وأغلب أسباب ضعف التالمیذ في اللغة العربیة هو سـوء إعـداد معلمـي اللغـة 

 .العربیة

                                                             
هجها وطرائق تدریسها، دار الشروق للنشر اللغة العربیة منا لدلیمي، سعاد عبد الكریم الوائلي،طه علي حسین ا )1(
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  :وسائل النهوض بالعربیة -سابعا

  )1( :ولرفع مستوى العربیة والنهوض بها یتطلب ما یلي

حفظ ما یمكن حفظه من القرآن الكـریم والـدعوة إلـى تـرك الحفـظ مرفوضـة  واألحادیـث   - أ
وتـابعیهم، وكـذا  -صـلى اهللا علیـه وسـلم–وجوامع الكلم لصحابة رسول اهللا  النبویة الشریفة،

حفظ ما یمكن حفظه من الشـعر الفصـیح، إذ یـزود المـتعلم ویكثـر مـن تكرارهـا، ویمیـل إلـى 
 .حفظها

 وسـائل اإلعـالم المسـموعة والمرئیـةاالستماع إلى المادة اللغویة الفصحى، التي تبثها   - ب
 .دة، التي تجد صدى وقبوال لدى المستمعینوالتركیز على البرامج الجی

حالتـه إلیهـا بكثـرةاستغالل المكتبات على اختالف مسـتویاتها فـي ربـط الت  - ت  لمیـذ بلغتـه، وإ
 .، أو االستعارةاالطالعلكي یتعود على التردد علیها، والتعامل معها، إما بالقراءة أو 

مســاحة واســـعة مـــن النشــاط اللغـــوي فـــي الفصــل ویتســـع هـــذا النشــاط لیشـــمل إعطـــاء   - ث
 .الوقت لكل تلمیذ، لكي یمارس اللغة، كالما واستماعا

تكــوین أســرة اللغــة العربیــة فــي المدرســة، بحیــث یتــولى مســئولیتها أصــحاب الكفــاءات   - ج
 .اللغویة الممتازة والقادرة على إقامة مناظرات ومحاضرات بصفة دوریة ومنتظمة

مــن ینطقـون بالفصـحى، ألن ذلــك التخفیـف مـن الـتهكم والســخریة، أو إظهـار الدهشـة م  - ح
 .یؤثر على النشء

نما فـي   - خ تشجیع الطالب على التعبیر بالفصحى، لیست في حصة اللغة العربیة فقط، وإ
 .كل الحصص المدرسیة

                                                             
 .112-111المرجع في تدریس اللغة العربیة، مرجع سابق، ص إبراهیم محمد عطا، )1(
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إلى جانب هذه الوسائل فإن القرآن الكریم یمثل النموذج األسمى والمثـل األعلـى للغـة 
یــة وعلــى رقتهــا مــدى العصــور؛ ألن القــرآن العربیــة وهــو الــذي حــافظ علــى بقــاء اللغــة العرب

الكریم ثابت ال یتغیر، فهو من عند اهللا سبحانه وتعالى، وفي هذه الحال على مدرس اللغـة 
العربیــة أن یغــرس فــي نفــوس طلبتــه مكانــة اللغــة واالعتــزاز بهــا، وللنهــوض بالعربیــة یجــب 

  .ملیة التعلمتذلیل كل الصعوبات التي تواجهها ووضع الحلول الكفیلة إلنجاح ع
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  :إجراءات الدراسة المیدانیة: أوال 

كذلك  التعبیر الكتابي على المعلم وحدهال نلقي اللوم ومسؤولیة ضعف التالمیذ في 
ا، وذلك بعدم م أیادي في ضعف أبنائنهالطالب ومدیر المدرسة، والبیت، واألسرة ل

تشجیعهم على المطالعة المستمرة ومختلف النشاطات، وعلى المدرس أن یكون ذا 
القدوة التي یقتدي به التلمیذ  نهألشخصیة عالیة قادرة على تسییر الدرس وتفعیله ونجاحه، 

  .في قوله وعمله

 : مجاالت الدراسة 1-1
 1961أكتوبر  17متوسطة الدراسة في یمثل المجال الجغرافي لهذه : المجال الجغرافي

 .والیة بسكرة -سیدي عقبة-دائرة 

ال في الفترة الزمنیة التي نزلت فیها الباحثة إلى میدان یحدد هذا المج :المجال الزمني
وتم  2015ر فیفري إلى منتصف شهر مارس الدراسة، وامتدت هذه الفترة من بدایة شه

عربیة ودروس التعبیر، ثم توزیع خالل هذه الفترة حضور الباحثة حصص تدریس اللغة ال
 .التالمیذ ثم جمعهاو  األساتذةاستمارات االستبیان على عینتي البحث من 

شملت الدراسة المیدانیة مجاال بشریا تمثل في عینة من تالمیذ المرحلة  :المجال البشري
 -سنة ثانیة متوسط -المتوسطة

 :منهج الدراسة  1-2

ألنه بمثابة المسار الدراسي الذي  یعتبر المنهج الضروري في أي بحث علمي،
سة موضوع معین والمنهج الذي یتخذه الباحث قصد الوصول إلى نتائج علمیة في درا

طریقة منتظمة لدراسة "بقه في بحثنا هذا هو المنهج الوصفي، وهو عبارة عنطسوف ن
ئق حقائق راهنة، متعلقة بظاهرة أو موقف أو أفراد، أو أحداث معینة، بهدف اكتشاف حقا
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جدیدة أو التحقق من صحة حقائق قدیمة وآثارها والعالقات التي تتصل بها وتغیرها 
  .)1("وكشف الجوانب التي تحكمها

لى دراستنا والتي تهدف هج الوصفي لكونه األنسب واألصلح عویعود اختیارنا للمن
 ولذلك یصور الباحث طبیعة جماعة"الظاهرة والتشخیص والتدقیق فیها إلى وصف جوانب 

  :من الناس أو وضعهم أو عددهم من األشیاء ومن بین المشكالت في هذه الدراسة

 .مسح آراء الطلبة إزاء عملیة التقویم التي تتم علیها في المدرسة -
 .مسح آراء المدرسین إزاء العملیات نفسها  -
 )2(.مسح آراء الخبراء التربویین إزاء العملیات نفسها -

 :األدوات المستعملة في الدراسة  1-3

هو وسیلة من وسائل التقییم حیث یتیح الفرصة لجمع أكبر كم آلراء حول " :االستبیان
 .، فاالستبیان هو مؤشر للكشف عن أبعاد دراسة موضوع ما)3("موضوع معین

هي لفظة أخذت استعمال أكثر من غیرها من تقنیات البحث الفسیولوجي إال  :فاالستمارة
درجة أن كلمة االستمارة تطلق عشوائیا  إلى أن استعمال اللفظة خلق لبس في دالالته

                                                             
  ر الهدى للطباعة والنشر والتوزیعمنهجیة العلوم واالجتماعیة، دا ،حسان الجیاللي ،سالطنیة مبالقاس )1(

  .168، ص2004الجزائر،

  .9، ص2011، 1مناهج البحث العلمي والتربوي، دار أسامة، عمان، االردن، ط ،عزیز داود) 2( 
، مكتبة )طویرالمفهوم، العناصر، األسس، التنظیمات، الت( المناهج ،ي أحمد الوكیل ومحمد أمین المنسيحلم) 3( 

  .165،ص)ت.د(األنجلو المصریة، مصر، 
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مجموعة من األسئلة المرتبة حول موضوع معین ویتم وضعها "فهي ،)1("على هذه األداة
  .)2("لهم بالید في استمارة ترسل إلى الباحثین أو تسلم

  :األسالیب اإلحصائیة  1-4

مارات قمنا بتوزیع المعطیات بالنسبة للتالمیذ واألساتذة بحساب بعد جمع كل االست
  .عدد التكرارات لألجوبة الخاصة بكل سؤال ثم حساب النسب المئویة

االعتماد على الجانب النظري في تحلیل البیانات عن طریق النتائج وتفسیرها 
 ".الكیفي األسلوب"

  :مفاهیم خاصة باألدوات اإلحصائیة  1-5

  : النسب المئویة- 

یلجأ الباحث أحیانا في استخراج النسب المئویة لمتغیرات سؤال معین في عینة 
واحدة للمقارنة بین هذه المتغیرات بحیث تصبح عملیة المقارنة یسیرة بدال من تحلیل 

وتزداد  وخاصة إذا كان حجم العینة كبیرا ط،المعطیات معتمدا على التوزیعات التكراریة فق
 لتكرار معین ولحساب النسبة المؤویة. "عند مقارنة نتائج عینتین أهمیة النسب المئویة

، فنستخرج النسبة المئویة، 100 یقسم هذا التكرار على المجموع الكلي ویضرب في
الفروق بین نسبتین وللنسبة المئویة أهمیتها في العملیات اإلحصائیة وخاصة حساب 

  .)3( "وداللة هذه الفروق

  

                                                             
  .42، ص1،2006، المطبعة السریعة، القنطرة، المغرب، طتقنیات البحث الفسیولوجي عمار حمداش، )1( 
 - المطبوعات الجامعیة -مناهج البحث العلمي وطرقه، إعداد البحوث الدیوانیة ،عمار بوحوش ومحمد ذبیان) 2(

  .66،ص2001، 2ط - الجزائر

  .42،ص2000، 1اإلحصاء والقیاس في البحث االجتماعي، دار المعرفة الجامعیة، مصر،ط غریب سید أحمد، )3( 
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 :رارـالتك- 

تجمیع أو تصنیف للبیانات أي فئات بحیث نحسب عدد " التوزیع التكراري هو
  .)1("المكررات أو المالحظات في كل فئة

  عرض البیانات تحلیلها و تفسیرها  : ثانیا

  :متوسطتحلیل نتائج االستمارة الموجهة لتالمیذ السنة الثانیة  2-1

یبین مدى انتباه أفراد العینة إلى كالم أستاذ اللغة العربیة خالل ): 01(جدول رقم 
  .الحصة

  %  التكرارات  االحتماالت
  42  63  نعم  

  13,33  20  أحیانا

  46,66  67  ال

  %  تك  أسباب عدم االنتباه
ألنك ال تحب مادة اللغة  -

  .العربیة
18 26,86  

  35,82  24  .تشجعك ألن طریقة األستاذ ال -
ة ألن األستاذ  یركز على فئ -

  .معینة من التالمیذ
14  20,89  

ألن األسئلة التي یطرحها  -
 16,41  11  .األستاذ غیر مفهومة

  %100  67  المجموع  %100  150  المجموع
    

                                                             
  .48، ص2004، 1مبادئ اإلحصاء وعلم اإلحصاء، الدار الجامعیة، مصر،ط كمال سلطان، محمد سالم، ) 1( 
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یوضح لنا مدى انتباه أفراد العینة إلى كالم أستاذ اللغة العربیة حیث  ):01(الجدول رقم 
العربیة خالل الحصة  من المبحوثین بأنهم دائما ینتبهون إلى كالم أستاذ اللغة) 63(أكد 

من أفراد هذه العینة أكدوا أنهم أحیانا ما ینتبهون إلى ) 20(، أما %42وذلك بنسبة 
من أفراد العینة صرحوا بأنهم ) 67(، أما %13,33ة األستاذ خالل الحصة، وذلك بنسب

وهي  %46,66بنسبة  لعربیة خالل الحصة، وذلكال ینتبهون إلى كالم أستاذ اللغة ا
 تشجع على االنتباه من أفراد العینة أن طریقة األستاذ ال) 24(أعلى نسبة، حیث أقر 

ال یحب مادة اللغة ، وهناك من یرجع سبب عدم انتباهه إلى أنه %35,22وذلك بنسبة 
من أفراد العینة  )14(أما  ،%26,66وذلك بنسبة ) 18(راد هذه العینة العربیة وعدد أف

 ) 11(وأما  20,89% ,، وذلك بنسبةیذیرون بأن األستاذ یركز على فئة معینة من التالم
األستاذ غیر مفهومه، وذلك بنسبة من أفراد العینة یرون أن األسئلة التي یطرحها 

16,41%.  

على األستاذ أن تكون لدیه طریقة ممیزة عند تقدیمه للدرس وذلك لیضمن إفادة   
طلبته، ویجب علیه أن یقدم تمهیدا للدرس بطریقة مشوقة لیثیر انتباه التالمیذ ویدفعهم إلى 

صة والحریة في صلب الموضوع ویحفزهم للحوار وبناء الدرس وذلك بأن یترك لهم الفر 
ذا أهمل األستاذ هذه الخطوات ولم یفتح باب المناقشة مع  التكلم ومناقشة أفكار الدرس، وإ

تالمیذه، فإن هذا یدفعهم إلى الملل وعدم االنتباه فیصرف البعض في التفكیر في أشیاء 
  .أخرى، وهذا ما یؤدي إلى عدم فهم المادة
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  :یبین اللغة التي یستخدمها األستاذ والتلمیذ): 02(جدول رقم 

  اللغة

التي  اللغة
یستخدمها أستاذ 
اللغة العربیة في 

  القسم

اللغة التي 
یستخدمها 

التلمیذ مع أستاذ 
  اللغة العربیة

مع بقیة 
  األساتذة

  مع الزمالء

  خارج القسم  داخل القسم

  %  تك  %  تك  %  تك  %  تك  %  تك  
العربیة 
  الفصحى

48  32  46  30,66  30  20  0 0  0  0  

  94  141  91,33  137  16  24  13,33  20  2,66 4  العامیة
مزیج 
  بینهما

98  65,33  84  56  96  64  13  8,66  9  6  

 100 150 99,99 150 100 150 99,99 150   99,99 150  مجموع

  

الواقع اللغوي الذي یعیشه التلمیذ في داخل الصف  :)02( رقم الجدول لنا یبین
أو اللغة المحكیة وهي العامیــــــــــة : غتینخارجه مع أساتذته وزمالئه، فالتلمیذ تواجهه لو 

حیطة به، واللغة المكتوبة هي اللغة العربیة مع أسرته والبیئة الم اكتسبهاالدارجة التي 
إال أنها غیر مستخدمة في التواصل الشفهي الیومي  ،هي لغة المادة المكتوبةالفصحى و 

  .العادي

یستخدمها  ینة أكدوا أن اللغة التيمن أفراد الع) 98(أن  نالحظ من خالل الجدولو 
وهو  %65،33الفصحى والعامیة، وذلك بنسبة أستاذ اللغة العربیة هي مزیج بین العربیة 

وأن لغة التواصل الدائم السائد "أعلى نسبة، وهذا دلیل على أن شرح الدروس یتم بالعامیة 
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أو یطلب منه اإلجابة  في المدرسة هي العامیة، وأما الفصحى فینطقها الطالب عندما یقرأ،
عن سؤال، وأما المدرس فهو یتواصل مع طالبه بالعامیة، ویشرح لهم الدروس بالعامیة وال 

  .)1("یمارس الفصحى إال عندما یقرأ من الكتاب أو یكتب على اللوح

یقوم األستاذ بشرح الدروس بالعامیة، ثم یطلب من التلمیذ اإلجابة عن االسئلة أو  
الرجوع إلى الكتاب لتثبیت المعلومات، وعندما یرجع التلمیذ إلى الكتاب لیراجع معلوماته 
یجد صعوبة في الفهم، فیلجأ إلى الحفظ عن ظهر قلب دون فهم المادة، فعند اإلجابة عن 

ا صحیحة، وعند التصحیح یجد نفسه وقع في أخطاء لغویة وتعبیریة في األسئلة یعتقد أنه
اللغة العربیة هي  اللغة التي یستخدمها أستاذ من أفراد صرحوا أن) 48(بینما نجد . إجابته

من أفراد العینة أقروا أن العامیة هي اللغة ) 04(أما  %32اللغة العربیة الفصحى بنسبة 
أما عن اللغة التي . وهي نسبة ضئیلة 2.66%نسبة ستخدمها األستاذ وذلك بالتي ی

من أفراد ) 84(یوظفها التلمیذ مع أستاذه هي مزیج بین العامیة والفصحى وهذا ما أكده 
من أفراد العینة أنهم یوظفون اللغة ) 46(، في حین صرح %56العینة وذلك بنسبة 

 .%30.66ة العربیة الفصحى عند تحدثهم مع أستاذ اللغة العربیة وذلك بنسب

األستاذ، أما  هم یوظفون العامیة عند تحدثهم معمن أفراد العینة أقروا بأن) 20(أما 
وهذا  هي مزیج بین العامیة والفصحى تذةاألساعن اللغة التي یستخدمها التلمیذ مع بقیة 

من أفراد هذه العینة ) 30(، أما %64من أفراد العینة وذلك بنسبة ) 96(ما صرح به 
من المبحوثین أكدوا ) 24(، أما %20یوظفون العربیة الفصحى وذلك بنسبة  أقروا أنهم

التلمیذ مع الزمالء أما عن اللغة التي یوظفها  .%16أنهم یوظفون العامیة وذلك بنسبة 
من أفراد العینة أكدوا أنهم یوظفون اللغة العامیة عند تحدثهم ) 137( داخل القسم نجد أن

من أفراد العینة صرحوا أنهم ) 13(أما  ،%91،33مع زمالئهم داخل القسم، وذلك بنسبة 
                                                             

 - هـ1431، 1نظریة تعلیم اللغة العربیة الفصحى بالفطرة والممارسة، دار البشائر، دمشق، سوریا، ط عبد اهللا الدنان، )1(
  64م، ص 2010
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مزج بین العامیة والفصحى عند تحدثهم مع زمالئهم داخل القسم وذلك لیقومون با
ع زمالئهم خارج ة أنهم یتحدثون بالعامیة ممن أفراد العین) 141(كما أكد ، 8.66%بنسبة

ون بالعامیة أنهم یتحدثبمن أفراد العینة صرحوا ) 09(بینما ، %94القسم وذلك بنسبة 
  .%6والفصحى وذلك بنسبة 

داخل القسم  بینما نجد أن أفراد العینة ال یوظفون الفصحى أبدا مع زمالئهم ال في
  .معدومةوهي نسبة 0 %   وال في خارجه وذلك بنسبة

نستنتج من خالل عرض نتائج الجدول أن العامیة تطغى على لغة التلمیذ في كل 
حیاته، كما أنها تطغى على لغة المدرسین جمیعا، وحتى مدرسي اللغة العربیة، فالطفل 
في سن ماقبل المدرسة یتواصل مع أمه وأهله بالعامیة وال یعرف العربیة الفصحى إطالقا 

كذلك في روضة األطفال القرآنیة،  الزوایاعلم القراءة والكتابة في إال من حفظ القرآن وت
نجد المربون یتواصلون مع االطفال بالعامیة، وعندما یصل الطفل إلى السن القانوني 

ففي سن السادسة یذهب التلمیذ " اسیة یجد العربیة الفصحى تواجههبدایة المرحلة الدر ل
ذا به یفاجأ بأالعربي إلى المدرسة لیتعلم القراءة  ة الكتاب هي العربیة ن لغوالكتابة، وإ

ها سابقا والتي یتواصل بها في بیته ومع تختلف عن اللغة العامیة التي أتقنالفصحى التي 
  .)1("أقرانه في المدرسة

ا یؤدي إلى كرهه وفي هذه الحال یتفاجأ التلمیذ بلغة الكتاب المدرسي، وهذا ربم
  .انهاإتقالعربیة وعدم 

العامیة لم یقف على البیت والشارع فقط بل تجاوزه إلى المؤسسات  األلفاظفغزو 
یعد  فاألستاذالمحلیة،  اإلعالمالتعلیمیة من قبل التالمیذ واالساتذة إضافة إلى وسائل 

میة ألن التلمیذ یقلد الم بالعال مساعدا للتلمیذ في تعویده التكلم بالفصحى أو التكعام
                                                             

  .45نظریة تعلیم اللغة العربیة الفصحى بالفطرة والممارسة، مرجع سابق، ص  عبد اهللا الدنان،)1(
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یصب اهتمامه  ألنهباألداء الكالمي لطلبته،  اذتاألستماماهدم عسبب أستاذه، وربما یرجع 
 على المعلومات فقط لذلك بقیت اللغة العربیة لغة الكتب فقط والعامیة لغة التواصل

  .الشفهي في الشارع والبیت والمدرسة

  یبین امتالك أفراد العینة كراس خاص بالتعبیر الكتابي): 03(جدول رقم 

  %  التكرارات  االحتماالت
  61,33 92  نعم
  38.66  58  ال

  %100  150  المجموع
 

من أفراد العینة بأنهم یملكون كراسا خاصا بالتعبیر ) 92(یشیر الجدول أعاله أن 
من أفراد ) 58(في حین صرح  ،%61,33، وهذا مؤشر ایجابي، وذلك بنسبة الكتابي
ألنهم  ،%38.66ال یملكون كراسا خاصا بالتعبیر الكتابي وذلك بنسبة  أنهم العینة

  .یحضرون واجب التعبیر في أوراق مزدوجة

الذین یملكون  كراس خاص بالتعبیر نستخلص من النتائج السابقة أن التالمیذ   
أن األوراق قد تضیع منهم، بینما الذین ال یملكون كراس یدركون أهمیة التعبیر الكتابي، و 

نهم الكتابة في أوراق مزدوجة خاص بالتعبیر الكتابي حجتهم في ذلك أن األستاذ یطلب م
ال في الكراس لیأخذ هذه األوراق ویصححها، ومن المستحسن أن یستخدم التلمیذ كراس 

وسع ، والتلمیذ النجیب یطالع ویموضوع وعناصرهالخاص بالتعبیر الكتابي، یسجل فیه 
طلبة عدم تدریب ال"أخطاء المعلم  دائرة أفكار الموضوع وتدعیمه بالشواهد واألمثلة فمن

على تلخیص الكتیبات النافعة والمقاالت الهادفة، وعدم تشجیعهم على جمع ما یعجبهم 
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من أبیات شعریة وحكم وأمثال في دفتر خاص یبقى معهم عمرا طویال، وحبذا لو قام 
  .)1("تكون في نهایة العام الدراسي البیةطالمعلم مسابقة ألفضل مختارات 

  العینة للمطالعة یبین مدى حب أفراد): 04(جدول رقم 

  %  تك  الكتب المطلعة  %  تكرارات  احتماالت

  %92 138  نعم
  13,04 18  أدبیة -
  14,49  20  علمیة -

  %8  12  ال
  42,02  58  دینیة وثقافیة -
  30,43  42  قصص مغامرات -

  %100  138  المجموع  %100  150  المجموع
    

التلمیذ على تنمیة قدراته من المعروف أن المطالعة من أهم األنشطة التي تساعد 
عدم تشجیع المعلم لطلبته على القراءة الحرة ووضع الحوافز للقراءة، إذ "اللغویة والفكریة و

 الثروة الفكریة واللغویة لقراءة، فهي تطوع األسالیب وتنميأن التعبیر ال یجود إال بكثرة ا
هم إلى ذلك بكافة یعود طلبته على ارتیاد المكتباتویشوق وأیضا یجب على المعلم أن

 %92فراد یحبون المطالعة وذلك بنسبة من أ) 138(والجدول أعاله یبین أن )2("األسالیب
الكتب یحبون مطالعة  ،%42,02ن الكتب التي یحب مطالعتها فنجد لكن لكل فرد نوع م

ي المرتبة األولى، ف تب الثقافیة، وهذه الكتب احتلتالك الدینیة كقصص األنبیاء، كذلك
أنهم یحبون مطالعة قصص  ،%30,43من أفراد العینة بنسبة ) 42(رح حین ص

                                                             
م، ص 2009/ـه1430، 1ة، عمان، األردن، ططرائق التدریس العامة، دار الثقاف عادل أبو العز سالمة وآخرون، )1(

305.  

  .305، ص المرجع نفسه )2(
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من أفراد العینة ) 20(ما المغامرات ألنها مشوقة وهذه الكتب احتلت المرتبة الثانیة بین
أنهم یحبون مطالعة الكتب العلمیة واحتلت هذه األخیرة  صرحوا ،%14,49وبنسبة 

طالعة الكتب األدبیة وذلك یحبون ماقروا أنهم من أفراد العینة ) 18(المرتبة الثالثة، أما 
م ال یحبون من أفراد العینة صرحوا بأنه) 12(أدنى نسبة، أما  وهي ،%13,40بنسبة 

عن  أدت إلى عزوف التالمیذ ومن بین األسباب التي ،%8المطالعة وذلك بنسبة 
توجیه تالمیذه إلى  في ألستاذ له دوروكذا االمطالعة عدم توعیتهم بأهمیتها من قبل األهل 

وربما یعود المشكل للتلمیذ نفسه من ناحیة الكسل والتهاون  ،المطالعة وحثهم على ذلك
لمطالعة فل .لفئة لم تذكر أسباب ذلك في االستمارات المقدمة لهمبهذه األمور، ألن هذه ا

 .فوائد كثیرة فهي تساعد التلمیذ على تنمیة قدراته على التعبیر وتجنب األخطاء

یبین محاولة أفراد العینة كتابة قصص، أو المشاركة في كتابة ): 05(ول رقم جد
  .  مجاالت حائطیة

  

  

واقتصادیا  ض الوطن وینمو اجتماعیا، وثقافیاإذ ما أردنا أن یرقى المجتمع، وینه
ة والركیزة األساسیة التي یقوم و ر فال خاصة ذوي المواهب، ألنهم الثفعلینا أن نهتم باألط

یعتبر اإلبداع والتفكیر إذ علیها الوطن، فتنمیة قدرات المبدع وتثقیفه هو الهدف األسمى 
 والتفكیرفتنمیة القدرة على اإلبداع "اإلبداعي من أهم األهداف التربویة في التربیة 

اإلبداعي رهن اقتناع المعلمین والمسئولین على المؤسسة التربویة بأهمیة اإلبداع 

  %  التكرارات  االحتماالت
 17.33 26  نعم
  73.33  110  ال

 9,33 14  أحیانا
  %100  150  المجموع
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من أفراد ) 110(، ویظهر الجدول أعاله إلى أن )1("والمبدعین وتنمیة قدراتهم اإلبداعیة
ومن خالل فترة التربص توصلت الباحثة إلى أن  ،العینة لیس لهم أیة محاولة إبداعیة

أن هذا النشاط مهمل  على ما هي المجلة الحائطیة، وهذا دلیل أغلب التالمیذ ال یعرف
وال یمارس، لذلك وجب على هذه المؤسسات التربویة الحرص لتوعیة التالمیذ لهذا النشاط 

من ) 26(في حین نجد أن ،%73.33، ونسبة هذه العینة لما له من أهمیة بالغة
، وربما هذه النسبة %17,33نسبة المبحوثین صرحوا بأن لدیهم محاوالت إبداعیة، وذلك ب

من ) 14(تدل على من حاول كتابة قصص، أما عن المشاركة ال یوجد، بینما أقر 
  . %9,33یمارسون هذا النشاط، وذلك بنسبة المبحوثین أنهم أحیانا 

تقبل  یمنع فالمتعلم بما یملك من قدرات عقلیة واتجاهات ایجابیة إبداعیة، فإنه"
داعیة من خالل ممارسة النشاطات التدریسیة التعلیمیة التي تعرضه وممارسة العملیة اإلب

لمشكالت تستثیر وتتحدى قدراته العقلیة، وبدون توافر هذه القدرات تصبح مشاركة المتعلم 
على مدرسي اللغة العربیة تشجیع  ،)2("وانغماسه في العملیة اإلبداعیة أمرا مشكوكا فیه

هذه المحاوالت، فمن خاللها یتدرب التلمیذ على الكتابة وفنیاتها، ویجب االهتمام باستمرار 
بإبداعات التالمیذ ولو كانت بسیطة، فللمدرس دور هام في تنمیة المواهب، لدى الطالب 

  .من خالل المجلة الحائطیة وغیرها من النشاطات

  

  

  
                                                             

  1لنشر والتوزیع، عمان، األردن، طتنمیة اإلبداع ورعایة الموهبة لدى األطفال، دار المسیرة ل حجازي،سناء نصر  )1(
  .19م، ص 2009/ه1429

  . 19، ص المرجع نفسه )2(
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  یبین مدى معرفة أفراد العینة كیفیة ملء استمارات ):06(جدول رقم 

  %  التكرارات  احتماالت
 22,66 34  نعم

  67,33  101  ال
 10 15  أحیانا

  %100  150  المجموع
    

وعلى التلمیذ أن یتعلم هذه التقنیة . من واجب المدرس توجیه تالمیذ نحو التعبیر الوظیفي
ومن  لة یبدأ فیها باالعتماد على نفسهفي مرحلیتمكن من توظیفها في حیاته الیومیة، ألنه 

من أفراد العینة لم یسبق لهم أن مارسوا هذه ) 101(خالل الجدول أعاله نجد أن 
حاولوا ملء من أفراد العینة ) 34(، في حین نجد %67,3مهارات الوظیفة وذلك بنسبة ال

ما  أحیانا بأنهممن أفراد العینة صرحوا ) 15(، أما %22,66استمارات وذلك بنسبة 
  .%10یقومون بهذا النشاط وذلك بنسبة 

فعدم االهتمام بالتعبیر الوظیفي وانعدامه كلیا عند كثیر من المعلمین، فال تدریب 
وال تدریب  على كتابة خطابات ومحاضر الجلساتعلى المحادثة والمناقشة، وال تدریب 

وال تدریب على كتابة الرسائل على كتابة بطاقات الدعوة واالعتذار  وملء االستمارات، 
نرى أن أغلب التالمیذ ال یعرفون أصال كیفیة ملء االستمارات والتدریبات  )1("والبرقیات

المتعلقة بالتعبیر الوظیفي، وهذا ال یدعوا إلى االرتیاح، لذلك یجب القضاء على جهل 
بأهمیتها في  وتحسیسهم ، وعلى المدرس أن یساعدهم في ذلكالتالمیذ بالمهارات الوظیفیة

التعبیر الوظیفي والتي یتوجب على  حیاتهم الیومیة، وملء االستمارات هي من أهم أشكال
                                                             

  .305طرائق التدریس العامة، مرجع سابق، ص  عادل أبو العز سالمة، )1(
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وعلى المدرس بدورة أن سیجدونها في المستقبلحتما  التالمیذ تعلمها في هذه المرحلة، ألنهم
حالة وشهادة المیالد والوفاة وال تلفة لالستمارات، كبطاقة التعریفیبین لهم األشكال المخ

  .وغیرها... المدنیة

  یبین مدى التزام أفراد العینة بعالمات الترقیم): 07(جدول رقم 

  %  التكرارات  احتماالت
  16 24  نعم

  38,66  58  ال

 45,33 68  أحیانا

  % 99,99  150  المجموع

  

خالیا من  إحدى أهم أشكال ضبط الكتابة التعبیریة وأن نصا"تعد عالمات الترقیم 
 فاستخدام النقطة(نه قد یفسر خطأ لیستحیل قراءته وفهمه، ألعالمات الترقیم یصعب ب

یجعلنا مدركین لما یقصده الكاتب ) الخ...والفاصلة، وعالمتي التنصیص، وعالمة التعجب
فوضع  )1("من معان أو نتعرف بها على حالة الكاتب النفسیة التي أراد إیصالها لنا

 لدى المتعلمین أنهم یضعونها فقط یتنوع حسب المواقف، والخطأ الشائع عالمات الترقیم
أو ال یستعملونها، ألن غالبیة الطالب ال یقدرون على التعامل الصحیح بها، والجدول 

عملون عالمات الترقیم وذلك نسبة یست ما من أفراد العینة أحیانا) 68(أعاله یبین لنا أن 
أفراد العینة بأنهم یستخدمون عالمات الترقیم أثناء  من) 24(في حین  قد أكد  ،45,33%
من أفراد العینة بعدم احترامهم والتزامهم ) 58(، وصرح %16وذلك بنسبة  الكتابة

                                                             
- ـه1432، 1عالمات الترقیم في اللغة العربیة، دار یافا العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، األردن، ط فهد خلیل زاید، )1(

  14-13م، ص 2011
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وربما یرجع  سبب ذلك إلى عدم معرفتهم  ،%38,66المات الترقیم نهائیا وذلك نسبة بع
غفال المدرس عن محاسبتهم والتقید باست خدامها، فعلى المتعلم معرفة بمواضع استعمالها وإ

الترقیم متصل باإلمالء اتصاال "عالمات الترقیم ومواضع استخدامها ألنها ضروریة ألن 
وثیقا ومن هنا تبرز أهمیته، وعالماته هي الفاصلة وتأتي بعد لفظ المنادي وبعد أقسام 

 ه، ویبینالجمل القصیرة المشكلة لجملة طویلة و یبین البدل و المبدل من الشيء، وبین
وبین جملتین الثانیة سبب  الفاصلة المنقوطة توضع بین الجمل الطویلة. الشرط وجوابه

. األولى، والنقطة في نهایة كل جملة تامة المعنى، أو الفقرة أو البحث أو المقطع
توضع بین : توضعان بعد القول، وعند إعراب الجمل، وقبل األمثلة الشرطة: النقطتان

توضع في نهایة الجملة : عالمة االستفهام. ین ركني الجملةالعدد والمعدود وب
: وعالمة التنصیص. وعالمة التعجب توضع في نهایة الجملة التعجبیة. االستفهامیة

توضعان عندما ال تكون الجملة من القوسان أو شرطتان، . توضع عند نقل الكالم بنصه
أدخلها الكاتب على النص المقتبس یبینان الزیادة التي : القوسان المركنان. الكالم كانأر 

 .  )1("فقط

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .147، ص سابقعالمات الترقیم في اللغة العربیة، مرجع  فهد خلیل زاید، )1(
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  یبین أین یفضل أفراد العینة أن یكون نشاط التعبیر الكتابي ): 08(جدول رقم 

  %  التكرارات  احتماالت
  37,33 56  البیت

 الهدوء والتركیز -
 االستعانة باألهل واالنترنیت -
  وجود الوقت الكافي -

 62,66 94  القسم

 األستاذاالستعانة من قبل  -
 ال أحب الواجبات المنزلیة -
  لكي أتذكر المعلومات من خالل الشرح -

    

من أفراد العینة یفضلون إنجاز نشاط التعبیر ) 94(من خالل الجدول أعاله نجد أن 
ومن األسباب التي ذكرها أفراد هذه العینة أنهم  ،%62,66ذلك بنسبة الكتابي في القسم و 

في القسم یمكنهم االستعانة باألستاذ في النقاط تصعب علیهم، وفئة ترى  أن القسم 
یساعدهم لتذكر المعلومات من خالل الشرح، وفئة تحتج  بأنها ال تحب الواجبات 

نشاط التعبیر الكتابي  من أفراد العینة یفضلون إنجاز) 56(وفي المقابل نجد أن . المنزلیة
ومن بین أسباب ذلك، أن في البیت یوجد جو الهدوء  ،%37,33في البیت وذلك بنسبة 

مما یجعلهم یركزون أكثر، وفئة ترى أن في البیت یوجد الوقت الكافي للتفكیر وتنظیم 
  .توكذلك االستعانة باألهل واالنترن. المعلومات وتدعیم البحث بالشواهد واألدلة

أن الذین یفضلون التعبیر الكتابي في القسم أكثر من الفئة التي تفضله في  نستنتج  
البیت، وحسب رأي الباحثة أن یكون المزج بین البیت والقسم، وذلك بتحضیر الموضوع 

عادة صیاغته وكتابته في القسم   .في البیت وإ
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  غويیبین الوسائل التي تساعد أفراد العینة لتنمیة رصیدهم الل): 09(جدول رقم 

  %  التكرارات  االحتماالت
  70,66 106  المطالعة

  12  18  التلفزیون واإلذاعة
 6 9  المجالت والجرائد

 11,33 17  االنترنیت

  %  100 150  المجموع
  

تعددت األدوات والوسائل التي تساعد التلمیذ على إثراء رصیده اللغوي ولكن تبقى   
وذلك  العینة یعتمدون على مطالعة الكتبمن أفراد ) 106(أهم وسیلة الكتاب، فنجد أن 

 في كذلكالمكتبات العمومیة فهي شبه فارغةلكن نجد عكس هذا في  ،%70,66بنسبة 
جد نسبة قلیلة من المطالعین، وتأتي اإلذاعة والتلفزیون في المرتبة نالمكتبة المدرسیة 
لى تنمیة رصیدهم من المبحوثین أن اإلذاعة والتلفزیون یساعدهم ع) 18(الثانیة حیث أقر 

اللغوي من خالل مشاهدة وسماع الحصص المفضلة لدیهم، وكما نعلم أن للتلفزیون أثر 
یجابي في أفكار المشاهدین، وتأتي اإلنترنیت في المرتبة الثالثة حیث صرح  ) 17(سلبي وإ

 %11,33نسبة من المبحوثین أن اإلنترنیت تساعدهم على تنمیة رصیدهم اللغوي وذلك ب
من المبحوثین أن المجالت ) 09(لمجالت والجرائد في المرتبة الرابعة حیث أقر وتأتي ا

ومجال أدب األطفال . "%6تنمیة رصیدهم اللغوي وذلك بنسبة والجرائد تساعدهم على 
بما یتضمنه من قصص وأشعار ومجالت وكتب ومسرح وموسیقى وأفالم وبرامج إذاعیة 
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وتنمیة القدرات االبتكاریة والخالقة  ع على اإلبداعوتلفزیونیة مجال مهم له دوره في التشجی
  .وكل هذه المجاالت تساعد على إثراء الرصید اللغوي )1("لدى الطفل

یبین أن األسئلة التي یطرحها األستاذ في حصة التعبیر الكتابي ): 10(جدول رقم 
  .مجدیة لفهم الموضوع لدى أفراد العینة

  %  التكرارات  احتماالت
 65,33 98  دائما

  26,66  40  أحیانا
  8  12  أبدا

  %  100  150  المجموع
 

أن األسئلة التي یطرحها  من أفراد العینة یرون) 98(یبین الجدول أعاله أن   
حوار والمناقشة األستاذ في حصة التعبیر الكتابي دائما مجدیة لفهم الموضوع وتدفعهم لل

من ) 40(كما أن هذه األسئلة تسهل لهم الموضوع، بینما نجد  ،%65,33وذلك بنسبة 
، بینما %26,66یانا ما تكون مجدیة، وذلك بنسبة المبحوثین أقروا أن هذه األسئلة أح

من المبحوثین أن هذه األسئلة أبدا غیر مجدیة لفهم الموضوع وذلك بنسبة ) 12(صرح 
لیه طرح األسئلة تساعد التلمیذ لفهم الموضوع وتذلیل الصعوبات، فطرح األسئلة م، فع8%

واإلجابة عنها هي عملیة تواصل وتفاعل بین األستاذ وتلمیذه، وعلى هذا األساس یجب 
 وتنویعها لتشمل كل جوانب الموضوععلى األستاذ إجادة األسئلة من حیث صیاغتها 

بالصواب على المدرس أن یمدحه وذلك لتعزیز وحسن إلقائها وعندما یجیب التلمیذ 
وتشجیع المشاركة والعتاب بدعابة للتلمیذ الخاطئ وتصحیح إجابته، وعلى المدرس تجنب 

                                                             
  .227تنمیة اإلبداع ورعایة الموهبة لدى األطفال، مرجع سابق، ص   سناء نصر حجازي، )1(
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السخریة والتهكم من اإلجابات الخاطئة ویجب على كل تلمیذ أن یشارك في تفعیل 
   .وتنشیط الحصة كل حسب قدراته

  العینة في تنشیط درس التعبیریبین مدى مشاركة أفراد ): 11(جدول رقم 

  

  

یخلط الكثیرون بین مفهوم التعلیم ومفهوم التدریس، ولكن هناك اختالفا بین   
المعلومات والمعارف فعملیة التعلیم هي العملیة التي یقوم بها المعلم لنقل " المفهومین، 

ة التدریس م فیها سلبیا ال یشارك، وتعني كلمبشكل مباشر إلى المتعلم، ویكون المتعل
على  لیحصل المتعلم عملیة الحوار والتفاعل واألخذ والعطاء ما بین المعلم والمتعلم

المعرفة، ومن ثم بناء شخصیته بناء كامال متكامال من جمیع الوجوه، ألن المتعلم یكون 
مشاركة أفراد العینة ، الجدول أعاله یوضح مدى )1("متأثرا ومؤثرا من خالل الجو التفاعلي

من المبحوثین بأنهم یشاركون دائما في ) 76(في تنشیط درس التعبیر الكتابي، حیث أكد 
من أفراد العینة صرحوا ) 46(، أما %50,66التعبیر الكتابي وذلك بنسبة  حصةتنشیط 

  %30,66من حین إلى حین آخر وذلك بنسبة  أن مشاركتهم لیست دائما بل تكون
وتكون المشاركة حسب موضوع التعبیر، ألن هناك مواضیع تثیرهم وتدفعهم للمشاركة 

                                                             
، ص 2002، 4المدخل إلى التربیة والتعلیم، دار الشروق، عمان، األردن، ط عبد اهللا الرشدان، نعیم جعنیني، )1(

268  .  

  %  التكرارات  احتماالت
  50,66 76  دائما
  30,66  46  أحیانا
 18,66 28  أبدا

  %  100  150  المجموع
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ركون أبدا في تنشیط درس التعبیر وأخرى ال تثیرهم، بینما الذین صرحوا أنهم ال یشا
وربما سبب ذلك أن الموضوعات لیست  ،%18,66وبنسبة ) 28(الكتابي كان عددهم 

من اقتراحاتهم، بل فرضت علیهم، لذلك ال تعجبهم وال تثیرهم وهذا ما یؤدي إلى عدم 
 المناقشة رغبتهم في المناقشة والحوار في هذه الحصة، وربما بعض التالمیذ ال یحسنون

الكثیر من التالمیذ، وفي مختلف مراحل الدراسة، یشعرون "بسبب خجلهم لذلك نجد 
ا تعثرا في المذاكرة والدرس، وأحیان »فوبیا األساتذة«بالخوف من األساتذة، وتمثل لدیهم 
اكتظاظ األقسام تمنع فرص الحدیث بسبب ، كذلك )1("في النطق ال سیما في داخل الصف

أن "األستاذ لذا یتوجب على المعلم  التالمیذ من الخطأ ومعاقبةضیق الوقت، وربما خوف 
یسمح بزیادة االختالف في اآلراء، ألن المطلوب لیس االتفاق في كل عمل بل البد من 
تنمیة وتوسیع المنافسة المؤدیة إلى الحفز واإلثارة، وأن یتقبل المعلم كل الفكر، وأن یكون 

طریقة "والمعلم الناجح یلجأ إلى . )2("واالختراع متسامحا مع طلبته بحیث یسمح بالتخیل
التفاعل المفتوح یخلق من البیئة الصفیة مكانا آمنا ودودا یحس فیه كل فرد بأهمیته 
ویتحمل المسؤولیات الملقاة على عاتقه من خالل توزیع األدوار والمهام بغیة إشراك جمیع 

  . )3("التالمیذ في إدارة الصف

  

  

                                                             
 العربیة، بیروت ناجح، دار النهضة طرائق ومناهج التدریس والعلوم المساعدة وصفات المدرس ال حسان حالق، )1(

  .59م، ص 2006/ه1427، 1لبنان، ط

الریاضیات، اللغة االنجلیزیة، الكیمیاء، األنشطة (منظومة التعلیم وأسالیب تدریس  محمد حسن محمد حمادات، )2(
م، ص 2009/ه1429، 1، دار الحامد، عمان، األردن، ط)التعلیمیة، تكنولوجیا التعلیم، تدریب، إبداع، نظام الجودة

274.   

  . 160م، ص 2010/ه1430، 1طرق التدریس بین التقلید والتجدید، دار الفكر، عمان، األردن، ط رافدة الحریري، )3(



 أبعاد دراسة مهارة التعبیر الكتابي وتعلیم اللغة العربیة:                              الفصل الثالث
 

89 
 

  یبین تفضیل أفراد العینة لمن یعود اقتراح موضوع التعبیر الكتابي): 12(جدول رقم 

  %  التكرارات  احتماالت
  42 63  أن یقترح األستاذ موضوعات التعبیر الكتابي

  48  72  أن تترك للتلمیذ الحریة في االختیار
 10 15 ال یهم من یقترحها

  %  100  150  المجموع
  

العینة یفضلون أن یكون موضوع التعبیر من أفراد ) 63(یشیر الجدول أعاله أن   
وربما یعود ذلك لضعفهم في مادة  ،%42قتراح األستاذ ونسبة هذه العینة الكتابي من ا

من أفراد العینة أنهم ) 72(یحسنون البحث عن مواضیع، في حین أكد ال  التعبیر أو
، بینما %48وع التعبیر الكتابي، وذلك بنسبة ترك لهم حریة اختیار موضیفضلون أن ت

  .%10یقترح لهماألستاذ أو التالمیذ، وذلك نسبة  من ال یهم من أفراد العینة) 15(أقر 

ذن یتراوح قیاس هذه المهارة    التعبیر یجسد محصلة ما اكتسبه وما تعلمه الطالب، وإ
لدیه بین تكلیفه أن یعبر تعبیرا وصفیا عن خبرة مباشرة في إحدى القضایا العامة في 

عبر عن وجهة نظرة في إحدى القضایا الیومیة االجتماعیة، أو یعبر عن أحد حیاتنا، أو ی
التقدم بطلب إلى (یة الحاضرة أو المستقبلیة لمالب األداء في موقف من حیاته العمط

صلة لكل ما یمتلكه التلمیذ من و ح، فالتعبیر هو )1( )"الخ...وجهة رسمیة في شأن ما
نرى أن أكثر التالمیذ ال یحبون الكتابة في مواضیع  خالل خبرته في الحیاة الیومیة ولذلك

فرضت علیهم، ألنهم یرون أنها مواضیع بعیدة عن مستواهم الفكري وال تخدمهم والتالمیذ 

                                                             
  1لنشر والتوزیع، عمان، األردن، طاألسالیب مناهج ونماذج في تعلیم اللغة العربیة، دار الشروق ل نهاد الموسى، )1(

  .  131، ص 2003
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فالمواضیع المقترحة من قبل  ة للتعبیر عما في نفوسهم ومشاعرهمفي هذه المرحلة بحاج
لتي تفرض علیهم، یكون اإلقبال التالمیذ یكون علیها إقبال كبیر على عكس المواضیع ا

فعلى المدرس أن یترك لتالمیذه  وهذا ما یدفعهم إلى النفور منها علیها أقل وال تعجبهم،
حریة اختیار المواضیع، أو عندما یقترح موضوع یجب أن یكون موضوعا یمس واقعهم 

  .ال ینفرون منه لكي ویشوقهم إلیه

  .  یبین هل هناك صعوبات تواجه أفراد العینة في التعبیر الكتابي أم ال): 13(رقم  جدول

  %  التكرارات  احتماالت
  36 54  نعم

  64  96  ال

  %100  150  المجموع
 

مادة التعبیر من أفراد العینة تواجههم صعوبات في ) 54(یشیر الجدول أعاله أن   
 عدم القدرة على بینذكرها المستج يوأهم الصعوبات الت ،%36الكتابي وذلك بنسبة 

وبعض ، واألخطاء اإلمالئیة، ترتیب األفكارالتوظیف اللغوي وعدم القدرة على 
 إضافة أصال ذكر أحد أفراد العینة أنه ال یعرف الكتابة الموضوعات ال تفهم وصعبة،و

وضعف إلى هذه األسباب قلة الرصید اللغوي وهذا األخیرة ال یأتي إال بكثرة المطالعة، 
) 96(یؤدي إلى كثرة األخطاء اإلمالئیة التعبیریة، بینما أكد  الكتابي التالمیذ في التعبیر

  .%64ادة التعبیر الكتابي وذلك بنسبة من أفراد العینة أنه ال تواجههم صعوبات في م
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  ألساتذة اللغة العربیةتحلیل نتائج االستمارة الموجهة   2-2

  یبین حریة اختیار موضوع التعبیر الكتابي ): 14(الجدول رقم 

  %  التكرارات  احتماالت
  14,28 1  نعم
  85,71  6  ال

  %  100  7  المجموع
 

بر عما میذ وخلفیته السابقة للموضوع لیعالتعبیر الجید یكون من خالل تجربة التل  
) 1(الجدول أعاله أن یجول في خاطره ومشاعره وأحاسیسه بصدق، فنالحظ من خالل 

وع التعبیر الكتابي، وذلك بنسبة  من أفراد العینة یتركون للتلمیذ الحریة في اختیار موض
من أفراد العینة أنهم ال یتركون الحریة للتلمیذ في اختیار ) 6(بینما صرح  ،14،28%

وكانت حجتهم في ذلك أن المواضیع  ،%85,71وع التعبیر الكتابي، وذلك بنسبة موض
حسب المقرر الدراسي، وفي هذه الحال على المدرس أن یبدع في تقدیمه للدرس وذلك 

 إلیه، واستخدام الوسائل الحدیثة بتقدیم تمهید مشوق للموضوع المقرر لیثیر دافعیة الطلبة
یتحدث عن لنشرة األخبار على المدرس أن یجلب فیدیو مثال في موضوع حوادث المرور 

الخ، وعلى التلمیذ ...مأساة حوادث المرور وعن األضرار البشریة، وعدد القتلى والجرحى
  .وغیرها من المواضیع قاط المتعلقة بالموضوع في تعبیرهأن یضع كل الن
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یبین ضرورة وضع منهج یضم موضوعات في التعبیر یختار منها ): 15(الجدول رقم 
  .توسطةالمدرس والطالب في المرحلة الم

 %  التكرارات  احتماالت

  85,71 6  نعم

  14.28  1  ال

  %  100 7  المجموع

  

من أفراد العینة یرون أنه من الضروري ) 6(نالحظ من خالل الجدول أعاله أن   
من المدرس والتلمیذ، وذلك بنسبة وضع منهج یضم موضوعات للتعبیر لیختار منها كل 

تراعي للنمو الجسمي والعقلي  موضوعاتفالمرحلة المتوسطة في حاجة إلى  ،85,71%
لتوعیة التلمیذ وتحسیسه بهذه المشاكل و والعاطفي للتلمیذ، ذلك لتطور المجتمع ومشاكله 

من أفراد العینة أنه ال یرى ضرورة وضع منهج خاص ) 1(وكیفیة تجنبها، بینما صرح 
، یبدو أن هذه الفئة ال %14,28س وتلمیذه وذلك بنسبةمنها المدر بالتعبیر الكتابي لیختار 

تعطي الحریة للتلمیذ في اختیار الموضوع، وتحب الموضوعات التقلیدیة والجامدة وهذه 
 .األخیرة ال تناسب التلمیذ وال تثیر عاطفته وكما ال تدفعه للكتابة
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  یبین مدى ضعف الطلبة في التعبیر الكتابي ): 16(الجدول 

  %  التكرارات  احتماالت
  100 7  نعم
  0  0  ال

  %100  7  المجموع
  

یظهر الجدول أعاله أن جمیع أفراد العینة یرون أن هناك ضعف في أداء الطلبة   
وهذا یدل على إحساس األساتذة بمشكلة ضعف  %100للتعبیر الكتابي ونسبة هذه العینة 

بالدرجة األولى لعدم  ربما یعود للمدرسن هذا الضعف ، إال أالكتابي التالمیذ في التعبیر
وعدم اهتمامه  دامه طریقة مشوقة في تقدیم الدرساهتمامه بحصص التعبیر، وعدم استخ

بتحفیز وتوجیه طلبته، لذلك وجب على المعلم أن یبذل جهده النقاض تالمیذه وتذلیل كل 
  .الصعوبات ما أمكن

  لطلبة للتعبیر   یبین أین یفضل األستاذ كتابة ا): 17(الجدول رقم 

  %  التكرارات  احتماالت
  14,28 1  في البیت
  14,28  1  في الصف
 71,42 5 التنویع

  %100  7  المجموع
    

في البیت  يالكتاب التعبیرمن أفراد العینة یفضل كتابة ) 01(یشیر الجدول أعاله أن 
معرفة مكتسبات التلمیذ القبلیة، وعدم اعتماده ، والسبب في ذلك %14,28وذلك بنسبة 
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عینة یفضل كتابة التعبیر الكتابي في الصف من أفراد ال) 01(على اآلخرین بینما نجد 
، وحجة هذه العینة أن التلمیذ عند كتابته للتعبیر یرجع إلى الفقرة %14,28وذلك بنسبة 

ال یقوم بكتابة عناصر  الجماعیة على السبورة وهذا یعني أن هذا الفرد من العینة
من أفراد ) 05(عتمد على فقرة ویسیر التلمیذ علیها بینما نجد أن بل ی الموضوع األساسیة 

ویرجع  %71,42ك بنسبة العینة أكدوا أنهم یفضلون التنویع في كتابة التعبیر الكتابي وذل
لتساعد التلمیذ  أفراد هذه العینة ذلك للمطالعة والبحث عن المعلومات لجمع الثروة اللغویة

  . على التعبیر في البیت أو الصف وعدم اعتماده دائما على اآلخرین في البیت

تارة في الصف  الكتابي نستنتج مما سبق أن األفضل التنویع في كتابة التعبیر  
وتارة أخرى في البیت لتوفیر الوقت  ،للتأكد من قدرات التالمیذ والعتمادهم على أنفسهم

تاحة الفرصة للمطالعة والبحث بالرغم من أن كتابة الموضوع خارج الكافي والحریة و  إ
الصف لها مآخذ إال أن محاسنها أكثر، ألنه تعطى للطالب فرصة زیادة المحصول 

  .اللغوي

یبین أن الطلبة یكتبون الموضوعات التي تحدثوا عنها في التعبیر ): 18(الجدول رقم 
  الشفوي

  %  التكرارات  االحتماالت
  28,57 2  دائما
  57,14  4  أحیانا
 14,28 1 أبدا

  %100  15  المجموع
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من أفراد العینة أقروا بأن الطلبة یكتبون ) 4(أن  ):18(یظهر الجدول رقم   
وهو اتجاه  ،%57,14وذلك نسبة . الموضوعات التي تحدثوا عنها في التعبیر الشفوي

من أفراد العینة أن الطلبة دائما یكتبون الموضوعات ) 2(أغلبیة األساتذة، في حین صرح 
من أفراد العینة ) 1(، بینما %28,57لتعبیر الشفوي، وذلك بنسبة التي تحدثوا عنها في ا

، ال یكتبون أبدا عن الموضوعات التي تحدثوا عنها في التعبیر الشفوي التالمیذ أكد أن
  .، وحجتهم في ذلك المقرر الدراسي%14,28ك بنسبة وذل

  یبین األسلوب الذي یستخدمه األستاذ في تصحیح التعبیر): 19(الجدول رقم 

  %  التكرارات  احتماالت
  42,85 3  )اإلرشادي(التصحیح بوضع خط تحت الخطأ  - 
  0  0  )العالجي- المفصل ( تصحیح الخطأ بكتابة الصواب - 
 0 0 السابقین الجمع بین األسلوبین - 

  57,14  4  التصحیح بطریقة الرموز - 
 0 0  "األقران"تصحیح التالمیذ بعضهم البعض  - 

 %100 7  المجموع

  

 صعب المهام التي یقوم بها المدرسإن عملیة تصحیح التعبیر الكتابي من أ  
وعملیة التصحیح هذه البد منها لیعرف المدرس مدى تقدم طلبته، ولیشعر الطالب بأن 
جهده موضع اهتمام، فعلى المدرس اعتماد معیار محدد وواضح یعرفه الطلبة في 

 ة التصحیح المتفق علیه مع الطلبةالتصحیح وعلیه اإلشارة إلى جمیع األخطاء في نهای
یشیر  الجدول أعالهو  والتوجیهات وكتابة التقدیر، ومن واجب المدرس كتابة المالحظات

األسالیب التي یفضل استخدامها األستاذ في عملیة تصحیح التعبیر الكتابي واحتل  إلى
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اختار  من أفراد هذه العینة) 4(أسلوب التصحیح بطریقة الرموز المرتبة األولى حیث أن 
العینة یرون أن التصحیح من أفراد ) 3(، بینما %57,14طریقة الرموز وذلك بنسبة 

هو األسلوب األفضل، ألنه ال یتطلب جهدا " األسلوب اإلرشادي"بوضع خط تحت الخطأ 
 %42,85األخطاء ولضیق الوقت وذلك بنسبة كبیرا من األستاذ مع كثرة الدفاتر وكثرة 

مع أحد من أفراد العینة یفضل تصحیح الخطأ بكتابة الصواب، وال الجبینما نجد أن ال 
 أفضل أسلوب للتصحیح یناألخیر إال أن الجمع بین " اإلرشادي والمفصل"األسلوبین  بین

لم یفضل أفراد هذه العینة أسلوب و  ،زكذلك الجمع بین األسلوبین العالجي و المرم
  ".تصحیح األقران"تصحیح التالمیذ بعضهم البعض 

األستاذ في عملیة تصحیح التعبیر  یبین مدى الصعوبات التي تواجه): 20(الجدول رقم 
  الكتابي 

  %  التكرارات  احتماالت
  100 7  نعم
  0  0  ال

   %100  7  المجموع
  

یالقي المدرسون صعوبات عدة في عملیة تصحیح التعبیر الكتابي وهذا ما یشیر   
د العینة أكدوا أنهم یواجهون صعوبات في ار من أف) 07(عاله، حیث نجد أن إلیه الجدول أ

، وأهم الصعوبات التي ذكرها المستجیبون %100حیح التعبیر الكتابي وذلك بنسبة تص
استخدام الكتابي، وكثرة األخطاء اإلمالئیة،و عدم االهتمام بنشاط التعبیر و رداءة الخط، 

االعتماد على و مفهومة، التعابیر غیر و ال والتكرار،ركاكة األسلوب، و األلفاظ العامیة، 
 )اكتظاظ التالمیذ في األقسام(یح الخارجیة، كثرة أوراق التصح النقل الحرفي للنصوص
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الجمع بین ثالث تعابیر كتابیة في تصحیح واحد في ساعة واحدة نظرا لضیق 
 .الخ...الوقت

  یبین الموضوعات التي یفضلها المدرسون): 21(الجدول رقم 

  %  التكرارات  احتماالت
  0 0  الوظیفة
  42,85  3  اإلبداعیة

 57,14 4 بینهماالمزج 

 %100 7  المجموع

  

 یراد به إظهار المشاعر واألحاسیسالتعبیر الكتابي اإلبداعي هو نوع من التعبیر   
والعواطف الصادقة، أما التعبیر الكتابي الوظیفي هو كالم مكتوب ذو غرض وظیفي یعبر 
به اإلنسان عن حاجاته ومتطلباته الحیاتیة، ومن بینها البرقیات بین األشخاص، والرسائل 

الخ، أما الجدول ...والخطابات الخاصة بین الرؤساء ومرؤوسیهم، وتعبئة االستمارات
ة بالرغم من أهمیتها وذلك فراد العینة ال یفضلون التعابیر الوظیفیأعاله یظهر لنا أن أ

التعابیر من أفراد العینة یفضلون ) 03(وهي نسبة معدومة، بینما نجد  ،%0بنسبة 
من أفراد العینة یفضلون المزج بین ) 04(، بینما نجد %42,85اإلبداعیة، وذلك بنسبة 

وبما أن الطالب . وهي أعلى نسبة %57,14الوظیفي واإلبداعي، وذلك بنسبة  التعبیرین
یجب المزج بین الموضوعین لتكاملهما  ، لهذابحاجة إلى النوعین معا الوظیفي واإلبداعي

 .مع بعضها البعض، ألن لكل نوع میزاته الخاصة به
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  .یبین مدى تشجیع المدرس الموهوبین في كتابة المجلة الحائطیة): 22(الجدول رقم 

  %  التكرارات  احتماالت
  71,42 5  نعم
  28,57  2  ال

 %100 7  المجموع

  

للمدرس دور هام في إشعار طلبته بقدرتهم على اإلبداع والخلق، واالعتماد على   
فهناك طالب "أنفسهم، وخطأ المدرس یكمن في عدم اكتشافه للطلبة أصحاب المواهب، 

 وطالب لدیهم موهبة اإللقاءصصیة، لدیهم الموهبة الشعریة، وطالب لدیهم الموهبة الق
  .)1("فكل هؤالء یحتاجون إلى تشجیع وتوجیه لتنمیة مواهبهم

 من أفراد العینة أكدوا بأنهم یقومون بتشجیع  ) 05(الجدول أعاله أن  یشیر  
 %71,42، ككتابة مجلة حائطیة وذلك بنسبة الموهوبین من خالل النشاطات المدرسیة

) 110(نجد أن ) 05(أعلى نسبة، لكن في الواقع نجد خالف ذلك ففي الجدول رقم  وهي
 ذامن أفراد العینة أكدوا أنهم لیس لهم أیة محاولة إبداعیة، وال یعرفون المجلة الحائطیة ما

المؤسسات التربویة تشجیع  ومسئولي، على المعلمین %73,33ة تعني بالذات وذلك نسب
بینما  ،وتنمیة قدرات المواهب وتوفیر كافة الوسائل الالزمة هذه النشاط في المؤسسات

  .%28,57ون بتشجیع الموهوبین وذلك بنسبة من أفراد العینة أنه ال یقوم) 2(صرح 

رضي اهللا -لقد اهتم اإلسالم باكتشاف المواهب، فقد روى البخاري، عن ابن عمر  
اخبروني عن شجرة تشبه "فقال  -صلى اهللا علیه وسلم–قال كنا عند رسول اهللا  -عنه

كالرجل المسلم، ال یتحات ورقها صیفا وال شتاء تؤتى أكلها كل حین بإذن -أو–المؤمن 
                                                             

  .305طرائق التدریس العامة، مرجع سابق، ص  عادل أبو العز سالمة، )1(
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فكرهت  ، ورأیت أبا بكر وعمر ال یتكلمانفوقع في نفسي أنها النخلة: ربها؟ قال ابن عمر
لةفلما قمنا أنها النخ: -صلى اهللا علیه وسلم–أن أتكلم، فلما لم یقولوا شیئا قال رسول اهللا 

قلت لعمر یا أبتاه واهللا لقد وقع في نفسي أنها النخلة،قال وما منعك أن تتكلم؟ قلت لم 
من كذا أحب إلي  أن تكون قلتها: قول شیئا قال عمرأركم تتكلمون فكرهت أن أتكلم وأ

والموهبة هي  اإلسالمیین كانوا یشجعون المواهبوهذا دلیل على أن القادة  .)1("وكذا
  .أنعمها علیه اهللا سبحانه وتعالى عطیة لإلنسان بال عوض

  یبین األخطاء الشائعة في التعبیر الكتابي): 23(الجدول رقم 

  %  التكرارات  احتماالت
  71,42 5  )التركیبیة(األخطاء اإلمالئیة والتعبیریة  - 
  28,57  2  توظیف العامیة - 

 %100 7  المجموع

  

اء الشائعة في من المبحوثین یرون أن أكثر األخط) 05(أعاله أن یشیر الجدول   
على  %71,42، وذلك بنسبة )التركیبیة(عبیریة األخطاء اإلمالئیة والت التعبیر الكتابي هي

ألن  واعد اللغة والنحوالمدرس أن یقلص من هذه العیوب بتذكیر طلبته بااللتزام بق
من ) 2(وتذكیرهم بالحرص على تسلسل وترابط األفكار، بینما  ،األخطاء تفسد المعني
األخطاء الشائعة في التعبیر الكتابي لدى الطلبة هو توظیف  من المبحوثین صرحوا بأن

، وهذا للضعف العام في القراءة والكتابة %28,57وذلك بنسبة ) الدراجة(ظ العامیة األلفا
 .والتحدث

  
                                                             

  .200-199بداع ورعایة الموهبة لدى األطفال، مرجع سابق، ص تنمیة اإل سناء نصر حجازي، )1(
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  تداخل اللغويیبین نتائج ال): 24(الجدول رقم 

  عدم القدرة على توظیف اللغة الفصحى  كثرة استعمال العامیة
  %  تك  احتماالت  %  تك  احتماالت

  100 7  نعم  100 7  نعم
  0  0  ال  0  0  ال

 %100 7  المجموع %100 7  المجموع

  

من أفراد ) 07(یؤدي التداخل اللغوي إلى كثرة استعمال العامیة وهذا ما أكده   
، وكما یؤدي إلى عدم القدرة على توظیف اللغة الفصحى وهو %100العینة وذلك بنسبة 

، وهذا التداخل اللغوي أدى إلى فقدان %100من أفراد العینة وبنسبة ) 07(به ما صرح 
فرصة ثمینة جدا إلتقان اللغة العربیة الفصیحة وسبب هذه المشكلة هو تدني مستوى تعلیم 

العربیة في جمیع مراحل التعلیم ودلیل ذلك أن لغة التواصل العادي في جمیع اللغة 
المدارس هو العامیة، أما الفصحى فینطقها الطالب عندما یقرأ الكتاب، أو عند اإلجابة 

وهذا ما  یتواصل مع طلبته بالعامیة حتى في شرح الدروس المدرسكذا عن األسئلة، و 
  ).02(یثبته الجدول رقم 

  یبین النشاط الذي یفضله المدرسون): 25(الجدول 

  %  التكرارات  احتماالت
  14,28 1  التعبیر الكتابي
  85,71  6  التعبیر الشفهي

 %100 7  المجموع
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یعد الكالم ترجمة اللسان لما یجول في خاطر اإلنسان فهو وسیلة للتعبیر عما في   
والكالم  المخلوقات على وجه األرض النفس وبالكالم میزنا اهللا سبحانه وتعالى عن سائر

قد یكون منطوقا فنطلق علیه التعبیر الشفوي، وعندما ما یكتب نطلق علیه التعبیر 
من أفراد العینة یرون أن التعبیر الشفوي یفید ) 06(والجدول أعاله یشیر إلى أن  .الكتابي

 له أدوات التعبیر الشفهيمن مكنه أن تكما  ،أكثر التلمیذ، وذلك في اكتساب الثورة اللغویة
قدرة عظیمة على التوظیف الكتابي والمنهجیة الصحیحة في طرح األفكار وحسن 

یمكنه من كتابة تعبیر جید دون و  تسلسلها، وتوظیف مكتسباته بلغة صحیحة وفصیحة،
مفردات جدیدة، ونسبة هذه تعلم  ي یشجع على الكالم بطالقة، وعراقیل، والتعبیر الشفو 

لعینة أن نشاط التعبیر الكتابي یساعد من أفراد ا) 01(في حین صرح  ،%85,71العینة 
، ألنه أثناء كتابة التعبیر الكتابي نجد التلمیذ یعبر عن %14,28التلمیذ أكثر وذلك بنسبة 

ن كان األمر بینه وبین نفسه، كما قد یحسن التعبیر الشفهي وال  الموضوع شفاهة حتى وإ
  .الكتابي أفیدیحسن كتابته لذلك التعبیر 

یبین أن طریقة التدریس بالكفاءات تتیح للتلمیذ اكتساب وتوظیف ): 26(الجدول رقم 
  المهارات اللغویة

  %  التكرارات  احتماالت
  0 0  مهارة االستماع
  85,71  6  مهارة الحدیث
  0  0  مهارة القراءة
  14,28  1  مهارة الكتابة

 %100 7  المجموع
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االستماع، والحدیث، القراءة، والكتابة، والهدف من تعلیم  :وهي أربعة مهارات اللغة
ر التلمیذ على اكتساب هذه المهارات واللغة العربیة الفصیحة، حیث قداهذه المهارات هو ا

أن تمكنه من مهارة االستماع تعینه على أن یستمع ویفهم اللغة الفصیحة ویستوعبها جیدا 
في حین تمكنه مهارة  ،المكتوبة، وفهم معانیها ومهارة القراءة تمكنه من استكشاف المادة

الحدیث والكتابة من التعبیر شفویا وكتابیا بلغة فصیحة وسلیمة، لذلك على المدرس أن 
فالمهارات ال تكتسب عن " یربط بین فروع اللغة أثناء تدریسها لطلبته، ألنها كل الیتجزأ

نما یتم أو الخط، فرع واحد من فروع اللغة كاإلمالءطریق دراسة  أو القراءة، أو القواعد، وإ
فلكي ینتج الطالب جملة في تعبیره الكتابي متالك مجموعة من الجوانب اللغویة ذلك بعد ا

كما اتفق علیه  كرسم الحروف في أوضاعها المختلفةیحتاج إلى أن یلم بقوانین الكتابة،
  )1(".لترقیمعلماء العربیة، وكإتقان قواعد الرسم اإلمالئي والمعرفة بعالمات ا

من أفراد العینة یرون أن طریقة التدریس ) 06(الجدول أعاله نجد أن  نظر إلىلابف
بینما  ،%85,71تتیح للتلمیذ اكتساب وتوظیف مهارة الحدیث، وذلك بنسبة  بالكفاءات

وظیف وت اكتسابتتیح للتلمیذ  بالكفاءاتمن أفراد العینة أن طریقة التدریس ) 1(صرح 
، أما مهارة االستماع والقراءة یرى جل أفراد العینة %14,28مهارة الكتابة، وذلك بنسبة 

 وتوظیف هذه المهارتین وذلك نسبةأن طریقة التدریس بالكفاءات ال تتیح للتلمیذ اكتساب 
  .وهو نسبة معدومة  ،0%

 ه اللغةحجر األساس الذي تبنى علییعد االستماع الفن االول من فنون اللغة، وال
لدرس، وتوضیح صوته ه لطریقة تقدیم المهارة یعود إلى المدرس نفسه في ونجاح هذه

اع جیدا، والتأكید على المواضع المهمة صوتیا وحركیا بالرأس والیدین، لیتحقق االستم
ویدرك  لغویة جیدة ألنه به تكتسب اللغة ویعد االستماع مهارة"الجید ویثیر انتباه التالمیذ 

                                                             
  2العین، اإلمارات العربیة المتحدة، طتاب الجامعي، ق التدریس واستراتیجیاته، دار الكطرائ یلة،محمد محمود الح )1(

  . 125م، ص2002 -ه1422
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ذا حصل خلل في االستماع نتج عنه السامع  مقصود المتحدث ویتم التواصل بین األفراد وإ
وهما أساس . أفكار خاطئة أو انقطع التواصل، فاالستماع أساس الفهم، والفهم أساس العلم

  .)1("المعرفة

أو التدوین  فالكتابة .للعمل البشري الكتابة أعظم إنجاز"إضافة إلى ماسبق فإن 
كما  بعدها التيلى األجیال إربطت الحاضر بالماضي، ونقلت العلوم من األجیال السالفة 

  .)2("ما في النفس البشریة من خواطر وأفعالها وسیلة للتعبیر عأن

ألنها تعكس شخصیة الكاتب من حیث الكتابة  ،یجب على المتعلم أن یلتزم بالكتابة
 بأحسن شكل ممكن ألن. ر والمناقشةوترتیبها وتنظیمها، كما یجب علیه تعلم الحوا

راحل الدراسیة ولتحقیق علیة التعبیر الشفوي في كافة الم يالمحادثة تعد األساس الذي ینبن
تحقق إال من خالل تمكین المتعلم من أن یتكلم أكثر ما یمكن، وهذا ال ی"ذلك یجب 

إعطائه الحریة الكاملة في الحدیث، وعدم تدخل المعلم سلبیا في أثناء تعبیره، بل مطلوب 
ذا ما تدخل المعلم یجب أن  من المعلم أن یالحظ تعبیره بانتباه، وعدم التعبیر عن آرائه، وإ

  .)3("یتدخل بقصد تشجیع الطالب على مواصلة الحدیث

لقراءة هي إحدى مهارات االستمتاع والكتابة كذلك إلى جانب أهمیة الحدیث و ا
عملیة یراد بها الربط بین الرموز المكتوبة وأصواتها أي " االتصال اللغوي األربع، فالقراءة

عملیة ربط الكالم المكتوب بلفظه، فاللغة المكتوبة تتكون من رموز تشكل ألفاظا تحمل 
وهذا اللفظ  .معنى ورمز، ولفظ الرمز یتكون من المعاني، وعلى هذا األساس فإن المقروء

 .)4("یعبر عن المعنى
                                                             

 م 2012-ه1433، 1ة، بیروت، لبنان،طاللغة العربیة تثقیفیا ومهارات، دار الكتب العلمی أیوب جرجیس العطیة،  )1(
  .13ص

  . 24المرجع نفسه، ص  )2(
  .م126ل اللغوي وتعلیمها، مرجع سابق، ص تصامهارات اال محسن علي عطیة،  )3(
  .251ص ،المرجع نفسه )4(
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ولكي یكون التلمیذ قارئا جیدا یجب أن یتعرف على الرموز المكتوبة،وأن یمتلك 
 ، وال یمكن إهمال مهارة على أخرىالقدرة على النطق السلیم، وفهم معاني هذه الرموز

یران أكثر، فاالستماع والقراءة یثن أو فعندما یرید الفرد التحدث یمكن توظیف مهارتی
  .یثیران االستماع والقراءة والكتابة  الحدیث والكتابة، في حین الحدیث

 : المیدانیة في ضوء التساؤالت و الفرضیات  نتائج الدراسة - ثالثا
بعد التحلیل اإلحصائي للنتائج المتحصل علیها نتطرق لتفسیر نتائج الدراسة وفق 

   .الفرضیات
 :ألولا البعد  3-1

یجابا في نجاح  واقع ممارسة دروس التعبیر الكتابي والمهارات اللغویة، یؤثر سلبا وإ
 .التلمیذ

 أن أغلب التالمیذ الینتبهون إلى كالم أستاذ ) 07: (رقم نالحظ من خالل الجدول
، وأكبر سبب لعدم انتباه لألستاذ هو أن طریقة %46,66اللغة العربیة وذلك بنسبة 

، وأن االسئلة التي یطرحها األستاذ %35,82ذ وهذا ما أكده یتشجع التالماألستاذ ال 
 .%6,41غیر مفهومة 

 من التالمیذ یؤكدون دائما أن   %65,33أن ) 10( :رقم الجدول في في حین نجد
أسئلة األستاذ تساعدهم لفهم موضوع التعبیر الكتابي، وهي نسبة تمثل األغلبیة، كذلك 

التالمیذ أنهم دائما یشاركون في تفعیل حصة التعبیر الكتابي  فیه یؤكد) 11(: الجدول رقم
، فعملیة التفاعل والتواصل بین االستاذ وتلمیذه تساعدهم لفهم %50,66وذلك بنسبة 

 .موضوع التعبیر الكتابي وتذلیل الصعوبات وغیرها من الدروس
 اص من التالمیذ یمتلكون كراس خ %61،33أن ) 03: (نالحظ من الجدول
 .الدائم بالتعبیر الكتابي من طرف التالمیذ االهتمامیؤكد التعبیر الكتابي وهذا ب
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 أنهم یفضلون ) 08(أن التالمیذ في الجدول  :)17(و) 08( ونالحظ من الجدولین
یفضلون ممارسة  %62,66،وأن %37,33بنسبة  ممارسة التعبیر الكتابي في البیت

من المدرسون یفضلون التنویع في  %71,42التعبیر الكتابي في القسم، بینما نجد 
في ممارسة  ممارسة التعبیر الكتابي، وهذا یدل على أن المدرسون یفضلون التنویع

یدل على أن المدرسون لدیهم أهمیة مقبولة في التوسط بین رغبات  التعبیر الكتابي، و
 .وذلك بالتنویع متالمیذه

 ارة الحدیث وذلك أن أغلب األساتذة یهتمون بمه) 26( :رقم ونالحظ من الجدول
ن نجد یهتمون بمهارة الكتابة في حی األساتذةمن  %14،28 ینما ب، 85.71%بنسبة 

یدل على األساتذة یؤكدون وهذا  ،%0أنهم ال یهتمون باالستماع و القراءة وذلك بنسبة 
 وتوظیف مهارة الحدیثفقط اكتساب  على أن طریقة التدریس بالكفاءات تتیح للتلمیذ

ونسبة  األساتذةیشكو منه أغلب ا ونسبة قلیلة للكتابة رغم أن فرص الحدیث قلیلة، وهذا م
واألصل في المهارات اللغویة أن  ،الستماع والقراءة، إال أنهما مهارتین أساسیتینمعدومة ل
مع بعضها البعض وال یمكن الفصل بینهما، واألستاذ هو من یجمع بین هذه  تتضافر

 .المهارات وتدریسها للتلمیذ
 من التالمیذ یحبون أن تترك لهم  %48أن ) 12( :ونالحظ من خالل الجدول رقم

حریة اختیار الموضوع، النهم ال یحبون الكتابة في مواضیع فرضت علیهم، بینما نجد 
 .أن یقترح األستاذ لهم موضوع التعبیر الكتابيمنهم یفضلون   42%
أحیانا ما یفضلون أن یكتب الطلبة في  األساتذةأن ) 18( :في الجدول رقم دونج

) 25: (، كما أكدوا في الجدول رقم% 57,14الموضوعات التي تحدثوا عنها وذلك بنسبة
، وهذا یعني أن %85,71الشفوي على التعبیر الكتابي وذلك بنسبة  أنهم یفضلون التعبیر

  .األساتذة یفضلون التعبیر الشفوي، ویهملون الكتابي لما فیه من مشقة علیهم
ساتذة أنهم ال یتركون للتلمیذ الحریة ، من األ%85,71أكد ) 14(: أما الجدول رقم

. فرض علیهم الموضوعاتر الكتابي، ألن المقرر التعلیمي یفي اختیار موضوع التعبی
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وضح منهج یهتم  ضرورةیرون ، %85,71نالحظ أن ) 15(: لذلك في الجدول رقم
  .موضوعات التعبیر ویختار منها األستاذ والطالب

 من التالمیذ صرحوا أنهم ال یواجهون % 64أن ) 13( :ونالحظ في الجدول رقم
أكدوا أنهم یعانون من صعوبات في التعبیر  %36صعوبات في التعبیر الكتابي،أما 

یلتمسون ضعف  األساتذةمن  %100أن ) 16( :الجدول رقمالكتابي، ونالحظ في 
أن  األساتذةمن  %71,42یرى ) 23( :رقم التالمیذ في التعبیر الكتابي أما في الجدول

 %28,57و أغلب األخطاء التي یقع فیها التالمیذ هي األخطاء اإلمالئیة والتعبیریة،
 .یوظفون العامیة في تعبیر الكتابي

 تواجههم صعوبات في  األساتذةمن  %100أن ) 20(: مونالحظ في الجدول رق
یبین أن أغلب األساتذة یفضلون ) 19( :عملیة تصحیح التعبیر الكتابي، والجدول رقم

 %42،85بنسبة اإلرشادي، والتصحیح %57،14التصحیح بطریقة الرموز وذلك بنسبة 
 اإلرشادي أو العالجي والمرمز إال أن أفضل تصحیح هو الجمع بین األسلوبین

 .والعالجي
 : استنتاج الفرضیة األولى

التلمیذ للتعبیر  أداءنستنتج من خالل الجداول السابقة أن للمدرس تأثیر في 
بیر في نتائجه من خالل تأثر بالتفاعل والتواصل تغ إحداثلى الكتابي، وللتلمیذ القدرة ع

  .بینه وبین أستاذه
 :البعد الثاني  3-2

  .المطالعة یؤثر سلبا على نشاط التعبیر الكتابي الصحیحعزوف التالمیذ على 
 من التالمیذ یحبون المطالعة وهي نسبة  ،%92أن ) 04( :نالحظ من خالل الجدول رقم

  %14,49كما أكدوا أنهم یحبون مطالعة الكتب الدینیة والثقافیة بنسبة . تمثل األغلبیة
من التالمیذ  %70,66جد أن ون، %13,03المرتبة األخیرة بنسبة  احتلتأما األدبیة 

 .یرون أن مطالعة الكتب أهم وسیلة تساعدهم لتنمیة رصیدهم اللغوي
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 من التالمیذ أحیانا ما  %45،33أن  )07: (ونالحظ من خالل الجدول رقم
ستعملونها إطالقا رغم أنها أكدوا أنهم ال ی %38،66یستعملون عالمات الترقیم، ونجد أن 

 . ضبط الكتابة التعبیریة  وعدم معرفتها یصعب القراءة و فهمهاضروریة، فمن خاللها یتم 
 أن التالمیذ لم یمارسوا أیة محاولة إبداعیة ) 05( :ونالحظ من خالل الجدول رقم

وهي نسبة تمثل  ،%73,33في النشاطات االصفیة في المدرسة وال یعرفونها وذلك بنسبة 
من األساتذة أكدوا أنهم  %71,42أن ) 22( :أغلبیة التالمیذ، بینما نجد في الجدول رقم

 .یقومون بتشجیع تالمیذهم خالل النشاطات المدرسیة
 استنتاج الفرضیة الثانیة : 

بعد التفسیرات نتائج الجداول والربط بینهما نستنتج أن للمدرس دور في توجیه 
إحیاء  تالمیذه للمطالعة وتشجیعهم على النشاطات الالصفیة وتنمیة المواهب، لذلك یجب

  .هذه النشاطات ألنها تدفع التلمیذ للبحث والمطالعة، وهذا من شأنه ینمي رصیدهم اللغوي
 :ثـد الثالـالبع  3-3

 .  العامیة والتداخل اللغوي یؤثر سلبا على التعبیر الفصیح
أكدوا أن التداخل اللغوي یؤثر سلبا على  األساتذةأن ) 24( :نالحظ في الجدول رقم

وذلك بكثرة استعمال العامیة وعدم القدرة على توظیف اللغة العربیة  ،التعبیر الفصیح
هذه إال أننا نجد أغلبیتهم  األساتذة، رغم  تصریحات %100الفصیحة وذلك بنسبة 

من  %65,33یتواصلون مع تالمیذهم بالعامیة حتى في شرح الدروس وهذا ماأكده 
 الفصحى والعامیةبیة هي مزیج للعربیة یستخدمها أستاذ اللغة العر  التي أن اللغةتالمیذ ال

وكذلك صرحوا أنهم یمزجون بین العربیة الفصحى و العامیة عند تحدثهم مع أستاذ اللغة 
، وأنهم في داخل القسم %64 مع بقیة األساتذة بنسبة ، وكذلك%56وذلك بنسبة  العربیة
القسم وذلك خارج في وكذلك  % 91،33ون مع زمالئهم بالعامیة وذلك بنسبة یتواصل
  . %94بنسبة 
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 استنتاج الفرضیة الثالثة: 
من خالل نتائج الجدولین نجد أن العامیة تغزو حیاة التلمیذ في كل األماكن في 
الشارع والبیت والمدرسة وحتى داخل حجرة القسم مع أساتذته، وهذا من شأنه أن یؤثر 

  . سلبا على تعبیره الفصیح
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للتعبیر الكتابي أهمیة بالغة في تنمیة قدرات التلمیذ على توظیف المهارات اللغویة  
واكتسابها، إال أننا نجد ضعف التالمیذ في التعبیر لضعف رصیدهم اللغوي و المعرفیمما اثر 
سلبا نشاطات اللغة األخرى، من خالل ما تقدم ذكر في بحثنا هذا، وما تضمنته فصوله 

  :أن نجمل ما توصلنا إلیه من نتائج فیما یليومباحثه نستطیع 

التعبیر الكتابي نشاط یمارسه التلمیذ حسب الحصص المقررة له فإما أن یكون عن  -
 .حریة، أو تحت فرض والتزام

یقدم شرح  ،على المدرس أن یقوم بمساعدة طالبه في وضع مخطط لتحریر الموضوع -
یضاح أهم العناصر ثم  ،لالزمةوعلیة تقدیم توجیهاته ا األساسیة للموضوع وتمهید له وإ

مع المدرس الحصة یج وضوع داخل الصف، وفي نهایةیقوم التالمیذ بتحریر الم
والیة یوزع األوراق المصححة على التالمیذ ثم یذكر األخطاء األوراق، وفي الحصة الم

 .التي وقعوا فیها وبدون ذكر أسماء المخطئین
مرهقة لمعلمي اللغة العربیة، وعلى الرغم من تصحیح التعبیر الكتابي من األمور ال -

 . أهمیته إال أن الكثیر من المعلمین ال یولونه اهتماما كبیرا
فیها  لتعرف على مواضع الخطأ التي وقعالهدف من تصحیح موضوعات التعبیر هو ا -

التالمیذ، والمعلم بدوره یقوم بمساعدتهم لتجنب هذه األخطاء وأفضل أسلوب لتصحیح 
 .واإلرشادي والمرمز) العالجي( صحیح المفصلالكتابي هو التالتعبیر 

المنزل وهذا في  دائما  كون تالمیذهم یكتبون تعبیراتهمنجد كثیرا من المعلمین یتر  -
 .خطأ، ألنهم یعتمدون على غیرهم، لذلك یجب التنویع بین المنزل والصف

تقان  یجب على المعلم اإلكثار من فرص - اللغة، وكما یجب التعبیر لتدربیهم علیه وإ
استخدام المعلم اللغة السلیمة غیر العامیة، الن التلمیذیتأثر بمعلمه وألنه القدوة التي 

 .یحتذى به
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قبل الشروع بتكلیف الطلبة بالتعبیر الكتابي یجب أوال اقدار الطلبة على التعبیر  -
 .الشفوي الن الحدیث یقوي قدرته على الكتابة

ي یجب التدریب المستمر على الكتابة والقراءة، ویمكن لتنمیة مهارات التعبیر الكتاب -
لمعلم اللغة العربیة أن یستغل النشاطات األخرى لتدریب التالمیذ عن التعبیر الشفهي، 

 .وهذا األخیر یوظف من خالل التعبیر الكتابي
القراءة وسیلة هامة للتحصیل اللغوي و تزوید المتعلم باألفكار و المعاني، لذلك یجب  -

 .التالمیذ على المطالعة تشجیع
من خاللها تتم تنمیة قدرات التلمیذ في مادة  ب تنمیة كل المهارات اللغویة ألنیج -

 .التعبیر
أسالیب ومن أسباب ضعف التالمیذ في التعبیر هو عدم تمكن بعض المعلمین من  -

سیر على ضوابط وتقنیات معینة، وهذه المهارة تستدعي تدریس التعبیر، ألنه درس ی
 .امتالك التلمیذ المهارات اللغویة األخرى كافة

وهذا ما یجعلهم مرتبكین في  ،كذلك عدم معرفة المعلمین مراحل النمو اللغوي للتلمیذ -
 .تحدید مستواهم اللغوي

كذلك ضعف إعداد معلمي اللغة العربیة أكادیمیا وتربویا أدى إلى ضعف مستوى  -
 . الطلبة في التعبیر واللغة العربیة
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