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  الباب الثانى

  أسلوب تعبير الصور في تعليم مهارة الكتابة مفهوم

 

  السابقة الدراسة  . أ

     ، ما كتبه :البحث مايتعلق ذا املوضوع منهاالباحث يف هذا  استفادقد 
) "وسائل الصورة وتأثريها ىف فهم النص العرىب للتالميذ 3103049على صادقني ( .1

 ج".مبدرسة األسرار الثانوية األهلية مساران
ن لوسائل الصورة أثرا داالعلى فهم التالميذ أونتيجة هذ البحث يدل على : 

النص العريب. والدليل على ذلك أن درجة حتصيل التالميذ يف فرقة استعمال 
  وسائل الصورة أحسن من فرقة عدم استعماهلا.

) "تنفيذ تعليم اللغة العربية باستخدام وسائل الصورة يف مدرسة 3103204معينة ( .2
 "هدا يةاهللا" اإلبتدائية اإلسالمية مسارنج".

نتيجة هذا البحث يدل على : أن تنفيذ تعليم اللغة العربية باستخدام وسائل و 
الصورة ىف مدرسة "هداية اهللا" اإلبتدائية اإلسالمية مسارانج ناجح وكامل. والدليل 

ج" تقوم الذي يدل عليه : أن مدرسة "هدا يةاهللا" اإلبتدائية اإلسالمية مسارن
تنفيذ األهداف،واحملتويات أو  يف ما بالعوامل التعليمية قياما حسنا. مثل

وتنفيذ عملية تعليم اللغة  والتقييم. املواد،والطرق التعليمية،والوسائل التعليمية،
العربية باستخدام وسائل الصور ضرورية وحمتاجة لتكوين بيئة التعليم مرحية، 

  لية التعليمية فعالة.وتشجيع التالميذ حىت تكون العم
) " حفظ املفردات العربية لتنمية قدرة التالميذ يف مهارة  3103124سودارمنطا (  .3

 مسارانج ". 2الكتابة يف الصف الثاين باملدرسة العالية السلفية اإلسالمية احلكومية 
: أن حفظ املفردات العربية لتنمية قدرة التالميذ يف  نتيجة هذا البحث يدل علىو 

مسارانج  2الكتابة يف الصف الثاين باملدرسة العالية السلفية اإلسالمية احلكومية  مهارة
ناجح وكامل.  و الدليل على ذلك أن حفظ املفردات العربية لتنمية قدرة التالميذ 

 2على مهارة الكتابة يف الصف الثاين باملدرسة العالية السلفية اإلسالمية احلكومية 
غة العربية درس مهارة الكتابة باإلنشاء املوجه يف عملية مسارانج، يستخدم معلم الل
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التعليم ذه املدرسة الذي يتكون من : ترتيب الكلمة إىل الكلمات، وضع األمثلة 
باإلنشاء املوجه، و تكميل الكلمات إىل اجلمل املفيدة بتغيري الضمري بفعله مطابقا، 

  وترجم العبارات. 
ث العلمي الذي يكتبه الباحث، وأّما الفرق بينهما لبحلوتلك البحوث السابقة خمتلفة 

فهي كون البحث العلمي الذي يكتبه الباحث ملعرفة تنفيذ طريقة تعبري الصور يف تعليم مهارة 
الكتابة لطالب الصف احلادي عشر بقسم الدينية يف املدرسة العالية السلفية مسبانج كولون بوأران 

 وصول إىل أهداف التعليم. بكالوجنان ومعرفة فعاليته للطالب ىف
  أسلوب تعبير الصور مفهوم   . ب

  .  أسلوب1
د أفندي أن األسلوب هو النشاط املتخصص التنفيذي يف عملية التعليم. ؤاقال أمحد ف

 1وقد تفرق األسلوب والطريقة واملدخل، أما األسلوب فعملي والطريقة إجرائية  واملدخل بدائي
ا : العامل اإلنساين، أهداف التعليم، املواد وأما العوامل يف تنفيذ األسلوب فمنه

  الدراسية، الوقت والوسائل التعليمية.
األسلوب هي : التعارف، حتديد احتياجات، املصادر والعوامل  واخلطوات يف تنفيذ

نتاج والعوامل املؤثرات االة والتقييم ىف عملية التعليم، و العائقية، أهداف التعليم، الربامج التعليمي
 2فيها.
 . تعبير الصور2 

تعبري الصور هو أن يعني الطالب على الصور الىت استعدها املعلم وجعل الكتابة الفعالية 
  3ها ىف جمال قواعدها.و األخرون أن يصححو  ىف وقت معني. مث يقرأ أحد الطالب أمام الفصل

صور وأما املقصود يف أسلوب تعبري الصور فهو األسلوب يستخدم إلجياد الفكرة بتعبري ال
 وجعل الكتابة التنظيمية يف تعليم مهارة الكتابة.  

   الصور تعبير أنواع. 3
  هذا تعبري الصور إىل جمموعتني : قسمني

                                                
1  Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, hlm. 06 
2
  Sudjana & H. Djuju, Metode dan Teknik Pembelajaran Partisipasif, (Bandung : Falah 

Production, 2001) hlm 57 – 71. 

3
  Radliyah Zaenuddin, Metodologi & Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa Arab, 

hlm. 83 
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اليت التعرض على الشاشة اللفظ (الصورة ) يعين التمثيل الصوري ،  الصور:  أوال
من الكتب وأبسط نوع من الصور النوع املكون من الرسومات التوضيحية اليت ميكن نزعها 

واالت واجلرائد، مثل : الصور الفتوغرافية، الصور امللونة، والكاريكاتورية. فإننا لونظرنا إىل كل 
صور الفتوغرافية والرسوم املبسطة لنوع من أنواع الصور على حدة منجد له ميزة تربوية خاصة. فا

ذكره، وهي تستخدم  يف املعربة تربط موضوع الدرس بالواقع احلسي فتعمل على تثبيته ودوام ت
سلسلة حدث من األحداث أو قصة من القصص. وأما اخلرائط والرسوم البيانية فإا توضيح 
العالقة بني األشياء واملعاين خبري توضيح. وأما الرسومات الكاريكاتورية فهي تصور األفكار تصويرا 

  4يتميز بالطرافة. 
  اليت تعرض على الشاشة الصور:  وثانيا

 الشرائح  ) أ
مم عادة،  35عبارة عن صورة شفافة ثنائية اإلطار ومأخوذة على فيلم  الشرائح

وحساسة الصورة مستطيلة أو مربعة وحتفظ الشرائ يف إطار، من الكرتون أو البالستيك. وميكن 
 3x  3 احلصول على الشرائح الشفافة يف عدة مقاسات، وأكثرها شيوعا،هي الشرائح مقاس (

ميكن استعمال بعض االت التصوير مع استعمال مقاسات خاصة سم) و  x 5مم 5بوصة ) (
  5بوصة ).  2،25من األفالم للحصول على الشرائح مقاس ( 

 اللوحة الوبرية   ) ب
 التعليم. وذلك لقدرا على ما تعد لوحة الفنيال من أحنج الوسائل التعليمية املستعملة يف

املتعلم وإثارة الشوف عنده ملتابعة املدرس  تطلبه من سرعة يف نقل املعرفة ويف بث الرغبة يف نفسي
يف شرحه للمادة .وتصلح اللوحة الوبرية للمعارض، وكذلك تصلح التوضيحات العملية، فيستطيع 
املعلم أن يستعملها خالل مناقشة موضوع كما تستعمل السبورة، غري أن املفردات اليت تلصق 

  6على اللوحة الوبرية وكذلك الصور.
  نطق ج) لوحة ال    

                                                
 دار:  مصر( ،اإلسالمي والدين العربية اللغة تعليم في تطبيقية ومواقف تحليلية دراسات قورة، سليمان حسني 4

 353.ص  ) 1981املعارف،

5
 23) ص. 1304، ( الرياض : عمادة شؤون املكتبات،المعينات البصرية في تعليم اللغةحممود إمساعيل صيين،  

6
 ) 1304، ( الرياض : عمادة شؤون املكتبات،المعينات البصرية في تعليم اللغةحممود إمساعيل صيين،  
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لوحة النطق ما يعرف بالرسم التخطيطي للوجه، وهو عبارة عن جمموعة من الرسومات 
اليت توضح مواقع أعضاء النطق أثناء نطق األصوات. ويستطيع املعلم يف البداية عند معاجلة بعض 
الصعوبات النطقية ووظيفة كل عضو من أعضاء النطق، مث إرشاد الطالب ملعرفة مواقع تلك 

                7ندما ينطقون الصوامت واحلركات والظواهر الصوتية األخرى.األعضاء ع
  تعبير الصور  .خطوات أسلوب 4  

  حيتاج املعّلم إىل اخلطوات ىف تنفيذ أسلوب تعبري الصور، وهي كما يلي :

 ستخراج من الصورة املناسبة باملوضوع الذي يدرسها املعلما  . أ
 إلصاق الصورة على السبورة  . ب
 ورة وصنع الكتابة للطالب ترتيبا وعقليا يف وقت معنيحتديد الص  . ج
قراءة على حصول الكتابة لطالب واحد ونقد الكتابة من خالل القواعد لطالب   . د

 أخر
 8العامة يف كتابة الطالب للمعلم. األخطاء شرح   . ه

 . المبادئ  في استخدام أسلوب تعبير الصور5 
م أن يهتّم املبادئ وهي كما قبل أن يستخدم أسلوب تعبري الصور، فينبغى للمعلّ 

  يلى:
  .كان الوقت املستخدم يف أسلوب تعبري الصور كفائياأ  

  الصورة املستخدمة مناسبة بقدرة الطالب وتنميتهمب. 
 كان الطالب رغبة ىف أسلوب تعبري الصور حىت ترّقى محاستهم ىف التعلم  . ج
 9املعلم يستخدم يف أسلوب تعبري الصور راغبا و فرحا.  . د

 
 

 عليم مهارة الكتابة ت مفهوم  . ج

  معنى مهارة الكتابة   .1

                                                
7
 30)، ص.1977( بريوت: دار الفكر،  الوسائل التعليمية ،ود سعادة، بشري عبد الرحيم وسع  

8
   Zaenuddin, Metodologi & Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa Arab. 

9
 Winarno Surakhmad, Pengantar Interaksi Mengajar Belajar (Bandung: Tarsito, 1994). 

hlm. 109 
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 بٌ اتِ كَ   وَ هُ فَـ  ةً بَ تَ كْ مَ وَ  ةً ابَ تَ كِ ا وَ ابً تَ كِ ا وَ بً تْ كَ   بُ تُ كْ يَ  بَ تَ يف اللغة مصدر كتب يقال : كَ الكتابة 
ومعناها اجلمع، وكتبت البغلة إذا مجعت بني شفريها حبلقة أوسري وحنوه، ومن مث مسي اخلط كتابة 

واصطالحا هي مايشتمل على اخلط واإلمالء والتعبري. ألا  10إىل بعض.جلمع احلروف بعضها 
. والكتابة مبعناها العام على صلة وثيقة 11هي األداة الرمزية املستعملة للتعبري عن األفكار بالكتابة

بفروع اللغة باعتبار خاص بكل فرع. فهي إما أن تعىن التعبري الكتاىب عن فكرة الكاتب لفظيا إما 
 . أسلوبيا

ستماع، والكالم، والقراءة، والكتابة. هي: االومن املعلوم علما، أن املهارة اللغوية أربع و 
هارة الرابعة من حيث ترتيب يف التعليم. وذلك يفرتض ىف الدارس بوصفها لغة أجنبية من املوهي 

طالب وينبغي لل. عناصر  أساسية فيها قبل أن يطلب منه أن يعربكتابة عن أفكاره بصورة سليمة
أن يبتدئوا قبل الشروع ىف تعليم الكتابة وهو أن يتدرب الطالب على التمييز بني األصوات مث 
يتعرفون على األصوات املتشاة (س ش|س ص|د ض|ز ظ) وكذلك على رسم احلروف 

  12املتشاة مثل، ر ز|د ذ|ف ق|ع غ.
لكتابة على عدد من وأما لفظ الكتابة يف اللغة العربية تدل على معان كثرية. فهي لفظ ا

رسم اإلمالئ ومبعىن التجويد األنظمة الكتابية الصورية والكتابة املقطعية. وهذا يستعمل مبعىن ال
وإذانظرنا إىل الكتابة جمرد جتويد خطي فهي خط.  13.أو األديب يومبعىن التعبري التحرير  ياخلط

 أسلوب فهي تعبري. ومن هذا يتبني وإذا نظرنا إليهارسم اإلمالء فهي إمالء. وإذا نظرنا إليها تعبري
  أن الكتابة ذات معىن واسع ودالالت متباينة.

وانطالقا مماسبق، فإن الكتابة هي ما يشتمل على اخلط واإلمالء والتعبري. ألا هي 
األداة الرمزية املستعملة للتعبري عن األفكار بالكتابة إذ فيها تسجيل احلروف والكلمات واجلمل 

األلواح وغريها. واملراد بالكتابة ىف هذالبحث هي مهارة من مهارات اللغة العربية ق و اعلى األور 
 ياأو حترير  اكتابي تعبريلاملستعملة ىف املدرسة العالية السلفية بقسم الدينية. وا يتعلم الطالب ل

  عما ىف شعوره وأفكاره بلغة عربية. 
                                                

10
�ب دار: ��روت(  ا��
�ء، �� ا�ط�ب 	ر�� ا�د�ن، 
	س إ�راھ�م  � .22-21. ص ،) ا� �	�� ا�

 224) ص.1983. (بدون مكان : داراملعارف. التوجيه فى تدريس اللغة العربية السمان،حممود على   11

 12
دية. . (بدون مكان : اململكة العربية السعو مذكرة الدوراث التربوية القصيرةج حممد احلافظ واألخرون. ا حممود فر  

 80) ص. 1412

13
. (بدون مكان : اململكة العربية السعودية. مذكرة الدوراث التربوية القصيرةج حممد احلافظ واألخرون. ا حممود فر  

 115 -114) ص. 1412
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هي القدرة على فهم املعلومات عند وكما عرفنا أن أمهية الكتابة ىف تعلم اللغة العربية 
الكتابة والرتمجة وفهم املفردات وأمناط اجلمل وأساليبها ىف التدريب. والغرض من تدريس الكتابة 
هو تعويد الطالب حسن التعبري ىف نفوسهم ويعربون يف الكتابة بعبارة صحيحة وبلغة بديعة. 

فوائد كثرية فهي تربية الطالب قوة البيان  سواء كان باللغة األصلية أم باللغة األجنبية. وىف ذلك
  والشرح. فتكون آراءهم واضحة رائعة. 

تاج املعلم إىل أسلوب التعليم املناسب إللقاء املادة الدراسية لكي يسهل قبوهلا ولذلك حي
عند الطالب. فال ينبغي للمعلم أن يكتفي بسلطة املادة الدراسية وفهما فحسب. بل إمنا يلزم له 

كيف يفهم الطالب املادة الدراسية الىت علمها املعلم. ألن التعليم فيه إرسال العلم أن يعرف  
  .والفهم من املدرس اإلجيايب إىل الطالب املتلقني

ها، حىت يستطيعوا لطالب أن ميلكو االنشاط الذي يلزم على كل  مهارة الكتابة هي وأما
ارة الكتابة ال يستقلون من املسألة أثناء لطالب الذين الميلكون مهاأن حيلوا املسألة. بالعكس أن 

واألفكار والشعور. وإضافة إىل ذلك، لطالب أن يظهروا األراء اتعلمهم. ومبهارة الكتابة يستطيع 
 14ىف الكتابة. الطالب وملهارة الكتابة هلا دور يف تطوير الفكرة وابتكار

  أهمية تعليم مهارة الكتابة  .2

  ند حممد عبد القادر فهي كما يلى :مهارة الكتابة ع تعليم أمهية وأما
 .تصال باملقيمني يف أماكن بعيدةالوسيلة املكتوبة لال  . أ

 قبلةوالعلمي واألديب إىل أجيال امل أداة نقل الرتاث احلضاري والثقايف  . ب
  .م وقدرم العلميةءلم والفن واألدب والتعرف على كفاالع رجالميدان لتنافس ج. 

عيوب طالم يف تناول األفكار، واألساوب الذي ليتعرف املعلمون على  جمال .د
  .على معاجلة هذه العيوب والعمليستخدمونه للتعبري عن هذه األفكار، 

عدهم املعلم بالتشجيع والرعاية، ولعلهم مواهب الطالب األدبية، لي الكتشافجمال . ه
 يكونون يف املستقبل من رجال القلم وأصحاب البيان.

لص الباحث، فإن أمهية مهارة الكتابة هي الوسيلة املكتوبة ومن البيان السابق يستخ
  لالتصال باملقيمني يف أماكن بعيدة.

  األخر يدل على أمهية تعليم مهارة الكتابة، وهي كما يلى : واجلانب
                                                

14
 Hamid, Pembelajaran Bahasa Arab; Pendekatan, Metode, Strategi, Materi dan Media,  

hlm. 46 
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الوضوح والتجديد والسالمة يف الفكرة اليت يريد الطالب أن ينقلوها إىل السامع أو    . أ
 .القارئ

 .بصورة متقاربةعدم تكرار الكلمات   . ب
 .الصدق يف تصوير املشاعر والدقة يف حتديد األفكار ووصف األشياء   . ج
 متاسك العبارات وعدم تفككها. د.
خلو األسلوب من أخطاء النحو والصرف وخباصة فيما يتعلق بالضمائر وأمساء اإلشارة   . ه

 .وأمساء املوصول
إال إذا دعت الضرورة إىل الكلمات العامية، واألخطاء الشائعة،  استعمالالبعد عن  . و

 ذلك. 
  تعليم مهارة الكتابة أنواع .3

  هناك أربع جماالت رئيسية يف تعليم مهارة الكتابة باللغة العربية وهي :
 .كتابة احلروف العربية  . أ

 .كتابة الكلمات جاء سليم  . ب
رتاكيب واجلمل العربية يف فقرات وتعرب عن أفكار الكاتب مبوضوع. التكوين   . ج

  الكتابة يف اللغة العربية من خالل ااالت التالية : ومعىن هذا سنعلم
 اإلمالء ( الهجاء )  .1

منظومة كربى هلا أنظمة متعددة. فلها نظامها املوزع توزيعا اليتعرض فيه  العربيةاللغة 
صوت مع صوت، وهلا نظامها التشكيلي الذي اليتعرض فيه موقع مع موقع، وهلا نظامها 

اعدة مع قاعدة، وهلا بعد ذلك نظام للمقاطع، ونظام املنري ونظام النحوى الذي اليتعرض فيه ق
  15للتنغيم، فهي منظومة كربى يؤدى كل نظام منها وظيفته بالتعاون مع األخرى. 

فرع مهم من فروع اللغة العربية، وهو من األسس املهمة يف التعبري الكتايب.  اإلمالء
ابة حنويا واشتقاقيا، فاإلمالء وسيلة هلا من ولذا كانت قواعد النحو والصرف وسيلة لصحة الكت

حيث الصورة اخلطية. وهي األداة الرئيسية لنقل الفكرة من الكتاب إىل القارئ نقال سليما، 
حبيث إذا صاغها الكاتب صياغه لغوية، وراعى فيها جانب الرتكيب واألسلوب، مث كتبها 

  لفكرة نقال أمينا، وشامال. بالطريقة الىت اتفق عليها ابناء اللغة لكان نقل هذه ا
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وهي وسيلة االتصال بالرتاث املكتوب. وإذا كان االتصال الشفهى يؤدى دورا مهما 
يف نقل هذا الرتاث عن طريق الكلمة املنطوقة، فإنه من املؤكد أن النقل الرتاث والتصال به عن 

عى، بل الدوىل، طريق الكلمة املكتوبة أقوى وأصدق. وهي وسيلة من وسائل التماسك االجتما
من شأنه أن حيدث فجوة ما بني  –كأداة اتصال بني األفراد واجلماعات   –ألن غياب اإلمالء 

املرتاسلني، ويقطع أو أصر املودة القرىب، مما قد يؤدى إىل سوء الفهم من جانب األطراف 
  املتقاربة : حسا وروحا. 

قارئ على مكاتبه وهي وسيلة من وسائل اكتساب الثقافة. وعن طريقها يقف ال
اآلخرون من علم، أو فن، أو أدب،  كما ميكن أن يكتسب التقاليد، والعادات يف فرتة من 
الفرتات اليت جيب أن يعيشها، وميارس أمناطها الثقافية. وهي مظهر من مظاهر الشخصية حيث 

ما  مه –أن عدم ميكن الفرد منها على مستوى من مستويات التعليم يقلل من قيمته، ويصبح 
  16انطباع الناس عنه انطباعا سيئا.  –كان مستواه االجتماعى والثقاىف 

  ينقسم إىل : واإلمالء 
  إمالء منقول أ. 

  إمالء منظور ب. 
 17إمالء إختباري.   ج.

وأما عند عبد العليم إبراهيم يف كتابة املوجه الفىن ملدرسى اللغة العربية، أن اإلمالء 
 18ينقسم إىل أربعة أنواع، فهو :

 
 
  
 اإلمالء املنقول  . أ
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 املصرية، النهضة مكتبة: مصر( األول، اجلزء ،الدينية التربية و العربية اللغة تدريس طرق عطا، حممد إبراهيم دكتور  
 191 .ص ،)م 1996

17
 139)، ص.  1986، ( الرياض : اململكة السعودية، أساليب تدريس اللغة العربيةحممد على اخلوىل،   
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  197 )، ص. 1987، ( القاهرة : دار املعارف، الموجه الفنى لمدرس اللغة العربيعبد العليم إبراهيم،   
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ومعناه أن ينقل الطالبالقطعة من كتاب أوسبورة إضافيةبعد قراءا وفهمها، 
وجى بعض كلمااهجاء شفويا، وهذا النوع من اإلمالء يالئم طالب الصف 

  الثالث من املرحلة االبتدائية. وميكن أن ميتد إىل طالب الصف الرابع كذلك.
 اإلمالء املنظور  . ب

رض القطعة على الطالب لقرائتها وفهمها، وهجاء بعض كلماا، مث ومعناه أن تع
حتجب عنهم. ومتلى عليهم بعد ذلك. وهذا النوع من اإلمالء يالئم طالب 

على  الصف الرابع من املرحلة االبتدائية وجيوز امتداده إىل الصف اخلامس، كذلك
  حسب مستوى الطالب.

  اإلمالء االستماع   . ج
القطعة، وبعد مناقشتهم يف معناها، وهجاء كلمات  أن يستمع الطالب إىل  

مشاة ملا فيها من الكلمات الصعبة، متلى عليهم. وهذا النوع من اإلمالء يالئم 
طالب الصفني اخلامس والسادس من املرحلة االبتدائية، وطالب املرحلة 

  االعدادية.
  اإلمالء االختبارى   . د

تقدمه، وهلذا متلى عليه القطعة  والغرض منه تقدير الطالب، وقياس قدرته ومدى
بعد فهمها دون مساعدة له يف اهلجاء. وهذا النوع من اإلمالء يتبع مع الطالب 
يف مجيع الفرق لتحقيق الغرض الذي ذكرناه، ولكن ينبغي أن يكون على فرتات 

  معقولة، حىت تتسع الفرص للتدريب والتعليم. 
  

 الخط العربي .2

بري الكتايب، وطريق اإلفهام وتوصيل املعاين واألفكار وسيلة مهمة من وسائل التع اخلط
إىل الغري يف دقة ويسر، وفيه االتزام مبا تواضع عليه العلماء من أشكال هندسية حمددة يف رسم 
احلروف، ويف سبكها داخل الكلمات، ويف وضع النقط ورسم اهلمزات يف مواضعها، واخلط 

زدان به املساجد واألبنية اإلسالمية واألضرحة العريب قبل ذلك خطوط هندسة بديعة وبسيطة ت
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اخلط العريب من أنواع تعليم مهارة الكتابة حيث كونه أساسا لوجود أشكال 19واملتاحف.
احلروف املفهومة عند القارئ. كما عرفنا إذا توجد هناك كتابة احلروف القبيحة فاليستطيع 

 لى ما جيب أن تفهم الكتابة .القراء قراءة هذه الكتابة إال قليال بسبب غري مفهوم ع
ولذلك، االهتمام كتابة اخلط اجليد مهم جدا بل جيب على كل الطالب واملعلمني أن 

 مضمون الكتابة املفهوم. ما من يستطيع كتابة اخلط جيدا لتعبري 
  .اإلنشاء  .3

اإلنشاء هو إفصاح اإلنسان بلسانه أو قلمه عما يف نفسه من األفكار واملعاين. 
اإلنشاء هو القالب الذي يصب فيه اإلنسان أفكاره ويعربه عن مشاعره وأيضا، أن 
  وهذا يسمى أيضا بتعليم مهارة الكتابة. 20وأحاسيسه.

  واإلنشاء ينقسم إىل :
 إنشاء وصفي  . أ

اإلنشاء الوصفي هو توضيح صفة شيئ الذي يستطيع الطالب وصوله بأحساسهم، 
وادث اليومية، مثل املطر، والزيادة إىل مثل صفة حجرة التعلم وصفة احليوانات أو توضيح احل

  حديقة احليوانات وغري ذلك.
  

 إنشاء قصصي  . ب

اإلنشاء القصصي هو كتابة القصص واقرتاح األخبار، مثل إلقاء قصة الطيور إىل 
الطالب بطريقة مسلسلة أو قصة عن الكلب وصورته يف املاء والقصص األخرى. أمر املدرس 

  أو أمرهم بتلخيص القصة احملفوظة أو املقروءة.الطالب بتلخيص القصة ومرادها 
 إنشاء الرسالة ج.

اإلنشاء الرسالة هو إنشاء شكل الرسالة حيث تطبيق نوع اإلنشاء السابقني، إلن 
  الرسالة حتتوى على هذين النوعني من اإلنشاء.

 بتكارياإنشاء د. 

                                                
19

)، ص.  1998، ( بريوت : املكتبة العشرية، اللغة العربية وطرق تدريسها نظرية وتطبيقهايوسف الصميلى،   
347 

20   Moh. Mansyur Kustiawan, Dalilul Kaatib Walmutarjim, ( Jakarta : PT. Moyo Segoro 
Agung, 2002), hlm. 2 
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بة تركيب اإلنشاء اإلبتكاري هو اإلنشاء حيث طريقة املدرس ألمر الطالب بكتا
الكلمات اجلديدة واألفكار املناسبة املرتبة يف الكلمات املنظمة. أكثر املساعدة لرتكيب اإلنشاء 

  هو تكثري اإلنشاء الوصفي.
 ه. إنشاء خيالي

اإلنشاء اخليايل هو يصعب للمرحلة املبتدئة، ألنه حيتاج إىل الطاقة اخلالية القوية جدا. 
  ب املدرسة اإلبتدائية الذين يكلفهم باألفكار البسيطة.وينبغي هلاذا النوع أن اليعطي لطال

  وأما تقسيم أنواع تعليم مهارة الكتابة عند اخلوىل فهي : 
  اخلط  ) أ

 النسخ  ) ب
 اإلمالء  ) ج
 الكتابة املقيدة  ) د
  21الكتابة احلرة.  ) ه

  
  تعليم مهارة الكتابة أهداف  .4

  ها :تعليم الطالب الكتابة يف اية املرحلة الصوتية عدة أمور، من أمه يستهدف
م تشتيت س كلما طلت املرحلة الصوتية. وعدا الدار  التوتر اليت يشعر حالةإزالة أ. 

  .انتباهه بني مهارا
إشباغ رغبته يف تعرف الشكل املكتوب للرموز اللغوية. فذلك من شأنه زيادة  ب. 

  ثقاته بالربنامج وإحساسه بأنه ميارس اللغة يف خمتلف أشكاهلا.
احلروف والكلمات واجلمل. وذلك بتمكني الطالب من ممارسة  تدعيم طريقة نطق ج.

نطقها منفردا يف البيت. وال شك أن التبكري يف هذا سوف حيمي الطالب من النطق املشوه 
  للغة عندما اليسجلها يف حينها، أو عندما يسجلها بكتابة صوتية خاطئة.

 احلصة.فيشعر تدريب الطالب على تعرف طريقة نطق كلمات أخرى قدالترد يف د. 
  بشئ من اإلستقالل يف نطق الكلمات وعدم التقيد مبا يعرض عليه.

                                                
21
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متكنه من حفظ املادة اللغوية اليت تعلمها يف الفصل واسرتجاعها عند احلاجة  ه. 
  .اليها

إن الكتابة نشاط لغوي متكامل تستطيع من خالله الوقوف على مدى تقدم  و. 
  .من خالهلا ميكن قياس هذه املهاراتالطالب يف تعلم املهارات األخرى. ف

 وأخريا فإن التدريب على الكتابة من شأنه أن يزود الطالب مبهارات وظيفية حيتاج ز. 
  22ها بعد ذلك يف حياته.إلي
 تعليم مهارة الكتابة أسس .5

تقصد ذه األسس طائفة من املبادئ واحلقائق اليت ترتبط لتعبري الطالب وتؤثر فيه. 
ذ يف دروس التعبري، من حيث اختيار املوضوعات الصاحلة ياح األساتا تساعد على جن

إن األسس ثالثة أنواع : أسس نفسية،  23املالئمة، واتياع الطرق املثلى يف التعليم. عند إبراهيم 
  وأسس تربوية، وأسس لغوية. 

 األسس النفسية  . أ

 .ميل الطلبة إىل التعبري يف نفوسهم .1
يات ومراعاة هذا املبدأ تفيد يف ختري ميل الطلبة إىل نفورهم من املعنو  .2

ستعانة بالصور والنماذج يف ئمة يف املراحل املختلفة، ويف االاملوضوعات املال
 أثناء الدرس.

ينشط الطلبة إىل التعبري إذا وجد لديهم الدافع واحلافر، وكانوا يف موقف   .3
 يتوافر فيه التأثر واالنفعال.

بعدة عمليات عقلية، فيها كثري من العسر  يف أثناء حماولة التعبري يقوم الذهن  .4
والتعقيد، وهذه العمليات على كثرا تتضمن على عمليتني، مها : عملية 
التحليل، وعملية الرتكيب. ويقصد بعملية التحليل، رجوع الطالب إىل ثروته 

من املفردات، ليتخري بينها األلفاظ اليت  قاموسالاللغوية، وما يشتمل عليه 
رته. وتقصد بعملية الرتكيب تأليف العبارة املطلوبة من تلك يؤدى ا فك

                                                
22

، ( الرباط: منسورات املنظمة اإلسالمية تعليم العربية لغير الناطقين بهامنا هجة واسالبةرشدى أمحد طعيمة،   
 188-187، ص. 1989ة والعلوم والثقافة، يوالرتب

23
 147)، ص.  1987، ( القاهرة : دار املعارف، الموجه الفنى لمدرس اللغة العربيعبد العليم إبراهيم،   
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 سرعة ويسر عند الكبار، األلفاظ، هاتان العمليتان تتمان معا، ومتضيان يف
ذ يتتطلبان جهدا ووقتا، وهلذا جيب على األسات ئنيلمبتدلملرحلة انسبة بولكن 

 صعوبات  أن يأخذوا طالم بالرفق واألناة، وأن يتذكروا أن الطالب يعاين
كبرية يف حماولة التعبري، لقلة زاده اللغوي، وفقره من املفردات اليت تسعف يف 
هذا املوقف، ولقلة خربته بطرق نظم الكالم، وتأليف اجلمل على النظام 
السليم. وكلما كان الطالب زاده حمصوله اللغوي، وكلما زادت خربته بتأليف 

يف كثري منها مجال وبالغة، وذلك  الكالم، فيستطيع أن يعرب تعبريات خمتلفة،
التساع ثروته اللغوية، ومتارسه بكثري من األساليب واألمناط املختلفة يف 

 األداء. 
غلبة اخلجل على بعض الطالب. ومثل هؤالء ينبغي تشجيعهم وأخذهم   .5

 والصرب، وال ينبغي أن يبئس األستاذ من عالج هؤالء، بل جيب أن نيليتبال
 على عوامل النقص فيهم.  يأخذ بأيديهم ويقضي

ذ على أن تكون لغتهم يف ياحملاكاة والتقليد، وهلذا جيب أن حيرص  األسات  .6
  الفصل لغة سليمة جديرة بأن حياكيها الطالب. 

  األسس التربوية   . ب

) احلرية : فهي من مبادئ األديان السماوية ومن مقومات احلياة ( الدميوقراطية 1
طلوب، أو مع حقوق الغري، ومن حق الطالب أن التتعارض مع النظام امل ما من) 

  مينح نصيبه من احلرية يف درس التعبري : 
يف اختيار املوضوع الذي جيب أن يتحدث أو يكتب - أحيانا - أ. فيرتك احلرية

  فيه.
ب.  كما يرتك احلرية له يف عرض األفكار اليت يريدها، فيدركها حيسها يف نفسه 

  دون فرض أو تقييد.
را يف العبارات اليت يؤدي ا هذه األفكار فال نفرض عليه عبارات ج.  ويكون ح

  معينة.
د.  ليس للتعبري زمن معني، والحصة حمددة، بل هو نشاط لغوي مستمر، جيب 

  على األستاذ أن ينتهز له فرصة وأن يهيئ له نصيبا من كل فرصة. 
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 ذا الشيئ، وهلذا ه.  الطالب الميكنه التعبري عن شيئ إال إذا كان له علم سابق
يضيق الطالب ببعض املوضوعات، ويصفوا بأا مقفلة، أو ضيقة، أو مظلمة، 

  وإذ ينبغي أن خنتار املوضوعات املتصلة بأذهان الطالب. 
  األسس اللغوية   . ج

قلة احملصول اللغوي لدى الطالب، وهذا يستوجب العمل على إمناء هذا  )1
  تماع. سبالطريقة الطبيعية كالقراءة واال احملصول

 .التعبري الشفوي أسبق من التعبري الكتايب  )2
عة واألناشيد والقصص يف فامزامحة اللغة العامية، وميكن االستعانة باألغاين الر   )3

 تزويد الطالب باللغة الفصيحة، وذلك باإلضافة إىل القراءة واالستماع.
أن متارس، واألمر يصدق على متعلم اللغة  املمارسة : ينبغي يف تعلم اللغة  )4

العربية حينما يستلزم إتقانه هلا أن ميارسها ما وسعه اجلهد وما أمكنت 
الوسيلة. إن تعلم اللغة ليس إال تكوين العادات، ومير تعلم اللغة مبا مير به 
تكوين أية عادة من مراحل حىت تثبت عند صاحبها ويصعب بذلك تغيريها. 

 شرط رئيسي لتعلم اللغة أوىل أو ثانية. إذن، املمارسة
التقليد : إن احملاكاة تلعب دورا كبريا يف إتقان الطالب. واألمر نفسه    )5

يصدق يف تعلم اللغة الثانية، إذ حياكي اإلنسان األمناط اليت يسمععها 
ويقتدي النماذج اليت حتيط به، وهنا تربز لنا أمهية النموذج اللغوي الذي يقدم 

 لغة العربية من غري الناطقني ا.ملتعلم ال
الفهم : يصل الطالب إىل فهم املنطوق من الكلمات قبل أن يقدر على   )6

استعماله، واألمر نفسه يصدق على متعلم اللغة الثانية، أنه يفهم من 
ن القدرة على إمه منها. الكلمات والتعبريات أكثر مما يستطيع أن يستخد

و أعقد مما تتطلبه القدرة على فهم ما مسعه،  التعبري تتطلب من املهارات أكثر
 ذكر أن هذه املهارات ليست مما ميكن اكتساا بسهولة وسر.  البوجدير 

  أسس تعليم هي األسس الثقافية واالجتماعية : 24وزادها عبد اهللا و الغايل
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  األسس الثقافة واالجتماعية   . د

واالجتاهات، والعادات، والتقاليد تعرف الثقافة بأا األفكار، واملتعتقدات، واملفاهيم، 
اليت تسود يف جمتمع من اتمعات. وخصائص الثقافة هي : الثقافة مكتسبة، والثقافة خاصة 

  إنسانية، والتغيري والتفاعل املستمر.
اللغة عنصر أساسي من عناصر الثقافة، فاللغة وعاء الثقافة، وهي الوسيلة األوىل يف 

قة الثقافة بتعليم اللغة لألجانب، فإن فهم ثقافة اتمع تعد جزءا التعبري عن الثقافة. وأما عال
إذا كان يرغب يف  –أسسيا من تعلم اللغة، ولذلك قيل : إن دارس اللغة األجنبية البد له 

من أن يتعرف على حضارة اتمع الذي يتكلم أفراده تلك اللغة تعرفا كافيا  –إتقاا جيدا 
الغ اخلطورة، ومن مث فإن تعلم اللغة األجنبية هو تعلم حضارة يعصمه من الوقوع يف زلل ب

  أصحاب تلك اللغة.
وأما عند تصميم التعليم ينبغي على األستاذ أن يتدرج يف عرضه ملوضوعات الثقافة 
ومفاهيمها وفقا ملستوتات الدارسني وقدرام العقلية وخلفيام الثقافة، كما ينبغي عليه أن 

  قا لضرورياا للدارسني. يقدم هذه الثقافة وف
وعند إعداد تعليم العربية لألجانب فينبغي على األستاذ أن يكون  له طابع اجتماعي 

  وثقايف إسالمي، وذلك من خالل مراعاة األمور األتية :
  أن يكون حمتواه عربيا إسالميا.). 1
ناسبة أن يتضمن احملتوى التعليمي عناصر الثقافة املادية واملعنوية بصورة م). 2

  وأغراض الدارسني األجانب.
).  ضرورة االهتمام بالرتاث العريب وخصائصه اليت على رأسها الطابع اإلنساين 3

  ورفع مكانة العلم والعلماء.
). انتقاء الثقافة العربية يف ضوء حاجات الدارسني واهتماهم من تعلم اللغة 4

  والثقافة.
 املعنوي، ومن البسيط إىل املركب، ).  التدرج يف تقدمي الثقافة من احملسوس إىل5

  ومن اجلزء إىل الكل.
).  االهتمام بالثقافة اإلسالمية وتوظيفها يف تصحيح املفاهيم اخلاطئة عند 6

  الدارسني األجانب وتعديل االجتاهات السلبية حنوها.



 20 

).  مراعاة تغريات الثقافية واالجتماعية، وهذا يتطلب أن يكون املنهج حبيث 7
  ف املوضوعات مع التغريات اليت حتدث داخل اتمع.ميكن تكيي

  ).  تقدمي صور من عموميات الثقافة العربية وخصوصياا.8
). إن للدارسني أغراضا من تعلم اللغة والثقافة، ولكن لألصحاب اللغة أيضا 9

  أغراضا من تعليم لغتهم ونشرهم، لذا فاحلرص يف املادة على حتقيق  أمر مهم.
  لدارسني باالجتاهات اإلسالمية واالجتاهات العلمية املناسبة.). تزويد ا10
  ). احرتام الثقافات األخرى، وعدم إصدار أحكام ضدها.11
). مراعاة تقدمي اجلانب الثقايف مبا يناسب مع عمر الدارس ومستواه الفكري 12

  والثقايف.
يف ). مساعدة الدارسني على التطبيع االجتماعي، تلك اليت يتم فيها تك13

 األفراد مع الثقافة. لذا فاالهتمام بالثقافة يعني الدارس على التكيف مع أهلها.
  تعليم مهارة الكتابة مواد  .6

تعليم مهارة الكتابة يف هذا البحث يتعلق باإلنشاء، وكذلك أيضا بالتعبري الكتايب. 
لتنظيم وهو نوعان : وظيفي وإبداعي. فالتعبري الوظيفي حيقق اتصال الناس بعضهم ببعض، 

حيام وقضاء حاجام من املادة االجتماعية، مثل كتابة الرسائل، وحماضرة االجتماعات، 
وملء االستمارات، وكتابة املذكرات، والنشرات، والتقايري. و التعبري اإلبداعي ينقل املشاعر 

احلياة وألحاسيس، واخلواطر النفسية إىل اآلخرين بأسلوب أديب مشوق ومثري وميكنه أن يؤثر يف 
  العامة بأفكاره وشخصيته، مثل كتابة الشعر والتمثيالت والقصص األدبية.

وخيتلف التعبري الكتايب الوظيفي ويتسع التدريب الكتايب للمذكرات، والتقارير، 
والرسائل، واإلعالنات، واإلرشادات، والتلخيص، والتعليق، وإرادة املناقشات، والندوات، 

   25ت.وصياغة اإلرشادات والتعليما
ينقسم تعبري الكتايب من حيث املواد التعليمية إىل مرحلتني، ومها : املرحلة األوىل وهي 

  الكتابة املوجهة، واملرحلة الثانية هي الكتابة احلرة.
 املرحلة األوىل وهي الكتابة املوجهة  . أ
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يف هذه املرحلة يكون الطالب قد عرفوا هجاء من الكلمات، وحصلوا ثروة كبرية منها، 
لديهم كثري من املفاهيم اليت دروسها يف اللغة، ويئوا ملمارسة الكتابة مستخدمني الصيغ  ومنت

النحوية والرتاكيب اللغوية إىل ممارستها يف احلديث والقراءة والكتابة اهلجائية. ويف هذه املرحلة 
وية يعطي الطالب بعض احلرية يف اختيار  الكلمات، والكلمات، والرتاكيب، والصياغات اللغ

للتدريب على الكتابة. ولكن يف اطار اليسمح له بأن يكتب تعبريا على من مستواه يف اللغة، 
أي أن الطالب يبدأ كتابة فقرة فقرتني يف إطار مامسعه وقرأه، ومع زيادة قدرته على السيطرة 

  رة.على فنيات وأساليب الكتابة يصبح مستعدا للتقدم للمرحلة الثانية وهي مرحلة الكتابة احل
ويف هذه املرحلة، يركز الطالب يف الكتابة على الصيغ النحوية، ويشتد فيها االهتمام 
باالستخدام الصحيح لقواعد اللغة العربية اليت حتكم سالمة اجلمل املكتوبة من حيث الرتاكيب 
واملعىن. لذا، فهي مرحلة صعبة، ألا من الناحية النفسية جتعل العبء على العمليات العقلية 
عبئا مزدوجا، حيث يشغل الطالب بالفكرة والتعري عنها كتابة، ويف ذات الوقت يشغل مبراعة 
صحة القواعد والرتاكيب. ولذلك وجب على األستاذ أن يأخذ عملية التعليم يف هذه املرحلة 
شكال متدرجا تدرج فيه تدريبات الكتابة حبيث تبدأ سهلة بسيطة، فقد تيدأ بكتابة مجيلة مث 

  تكون عدة مجل مث فقرة مث فقرتني وهكذا. تزداد ل
والكتابة يف هذه املرحلة، ينبغي أن تظل حتت إشراف األستاذ. فاألستاذ يطلب مبتابعة  
كتابات الطالب ليطمئن على أن الطالب مل يستطيع يف الكتابة العربية جيدا، ألنه يرتجم من 

ة، وأنه جيتهد الستخدام مايعرفه فقط، لغته أىل اللغة العربية عادة، أو يستخدم املعاجم الثنائي
ومااستطاع أن يتعلمه من أمناط وصيغ تقوم على أساسها كتابته املوجهة، إن ترك الطالب يف 
هذه املرحلة وشأم يف الكتابة يؤدي إىل انطالقهم سريعة حنو املعجم وحماولة الوصول إىل 

ة مما يؤدي إىل هدم ما بناه األستاذ مستوى من التعبري يفوق معلومام يلجئون فيه إىل الرتمج
  من عادات الكتابة اجليدة.  

 املرحلة الثانية وهي الكتابة احلرة  . ب
هذه املرحلة يرتك للطالب فيها حرية اختيار أفكاره ومفرادته وتراكيبه عندما يكتب، وال 

دة، أو أنه تعين هذه احلرية أن الطالب قد وصلوا إىل املرحلة، وال حيتاج فيها إىل توجيه ومساع
قد وصل إىل مرحلة االبتكار يف استخدام اللغة. وذلك أن الطالب يظل حىت هذه املرحلة غري 
قادر على أن يكون مبتكرا يف الكتابة، وتظل معلوماته عن اللغة العربية أقل بكثري من معلوماته 
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عل لغته األم،  عن لغته األم ويظل غري قادر السيطرة على اللغة العربية سيطرة مماثلة لسيطرته
ومع كل هذا، فمطلوب منه يف هذه املرحة أن يكتب اللغة العربية كما يكتبها العرب مع 

  اختالف يف درجة السيطرة على استخدام اللغة.
للكتابة من حيث املفردات واالستخدام  وتبدأ هذه املرحلة باختيار موضوعات

تلك املوضوعات اليت تدور حول  للقواعد، ولعل املوضوعات تناسب بإمكان البدء ا، وهي
نصوص القراءة املقررة، ولكنها تتعدى ما يف هذه النصوص من حقائق وأفكار ومتد بصرها 
خارج النص وحتمل تفكري الطالب إىل كل ما يتصل بالنص من قريب أو بعيد. ومن أهم 

يست يساعد الطالب على تلك األسئلة اليت تدفعهم للبحث عن حقائق وأفكار ومعلومات ل
موجودة يف نص الكتاب. ولعل احلكمة يف استخدام نصوص القراءة بداية هلذا النوع من 
الكتابة تتمثل يف أننا ننظر إىل هذه النصوص كنطقة انطالق يقفز منها الطالب إىل ميدان 

  واسع من األفكار واملعاين واخلربات.
على كيفية  ومن أغراض البدء بالكتابة حول موضوعات القراءة تدريب الطالب 

الشرح، ووزن احلقائق، وعرض اآلراء، والكشف عن األدلة، وتدريبهم أيضا على كيفية تناول 
األفكار، والتعبري عنها، وعرضها بطريقة منظمة وفعالة، أي تشجيعهم على وضع األفكار على 
الورق بطريقة يسهل فهمها،فيها تسلسل لألفكار، وتعليل األشياء، وحكم على األحداث، 

  واصل إىل نتائج واضحة.وت
ويف تعليم هذا النوع من التعبري ينبغي أن نسقط من حسابنا فكرة جيدة يف تعليم  

مهارة الكتابة، وهي فكرة استخراج العناصر. وذلك ترتك لكل طالب فرصة التعبري عن نفسه 
ن حنذر الطالب تعبريا حرا ينظم فيه افكاره ومجلته وفقراته حبرية تامة، ومن األشياء اليت ينبغي أ

منها اختيار جيدة للكتابة فيها. فالطالب مع مثل هذه األفكار حياول أن يكتب مناسبة مع 
أفكاره يف لغته األم مما ال يكون مستعدا لتحقيقه يف اللغة العربية، وهو يف هذه احلالة سيلجأ 

ية يف الكتابة، إىل الرتمجة، ويصدق أن هذا ميكن أن يؤدي به إىل إتقان استخدام اللغة العرب
  بينما يؤدي إىل كتابة غري مفهومة على اإلطالق.

ويف هذا الصدد ينبغي لإلشارة إىل عدم املناسبة بني أمناط التفكري يف اللغة األم والقدرة 
يف اللغة الثانية. والبد أن يدرك الطالب لذلك ويفهم خطر أن يكتب موضوعات يف إطار 
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م والرتمجة بينما اهلدف، وهو أن يكتب بعيدا عن لغته. معرفته بلغته. فلذلك، سيدفعه للمعج
   26ويف إطار ما يعرفه يف اللغة العربية. 

  تعليم مهارة الكتابة عناصر  .7

كما عرفنا أن حروف اهلجاء هي مثانية وعشرون،   : ترتيب حروف اهلجاء مهارةأ. 
أن توصل  وأما ستة منها مل تصل حبروف آخر هي (ا د ذ ر ز و) واثنة وعشرون تستطيع

حبروف آخر. صورة حروف العربية خمتلف حبروف الالتينية وهي ىف أول الكلمات ىف أثناء 
الكلمات وآخر الكلمات وأيضا ىف كتابتها وهي من اليمني إىل اليسار أما حروف الالتينية 

 عكسها وهي من اليسار إىل اليمني.  

الكتابة (احلروف) يف  هي قاعدة لتصوير الصوت (كلمة أو الكلم) يف:  ب. اهلجاء
استعمال عالمة القراءة. اهلجاء يسمى أيضا تلفظ احلروف واحدا واحد. مهارة اهلجاء واحد 

 27من حماولة ترقية قدرة يف مهارة الكتابة.
 هويسمى أيضا اإلنشأ األسهل ألن هقسم إىل نوعني أوال اإلنشأ املوجوين:  ج. اإلنشأ

اإلنشأ ثانيا و . مث الكلمة، والكلمات رتتيب احلروف،بيشتمل على عملية اإلنشاء الذي يبدأ 
يعمله مستعيب يف  يشتمل على عملية اإلنشاء الذي هألناحلر ويسمى أيضا اإلنشأ األصعب 

  28.قواعد اللغة العربية
  طرق تعليم مهارة الكتابة و إستراتيجيته  .8

ليم التعبري، أن ليست هناك إسرتاتيجية ميكن االلتزام ا يف تعلم وتع 29شحاته  يقول
املهم أن تكون لألستاذ فلسفته اخلاصة، واليت يراعي فيها اعتبارات منها : حرية الكتابة لدى 
الطالب، والفروق الفردية بينهم، وإثارة الرغبة يف التعبري من خالل مواقف حيوية متس 

  أهدافهم، وتقدمي ااالت التعبريية ومهارته حبسب ميوهلم وحاجام وقدرام.
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27  Ahmad Izzan, M.Ag. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. (Bandung : Humaniora. 
2007) hlm, 181- 184 

28  Zaenuddin dkk, Metodologi & Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa Arab,  
(Yogyakarta : Pustaka Rihlah Grup,2005) hlm. 81 
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قدري لطفي يف شحاته، أن األستاذ يستطيع أن جيد الفرصة املتنوعة والكثرية يف  ذكروي
  . ومن أنواع الطرق واالسرتاجتية هي : 30التشاط اليوم للطالب داخل الفصل أوخارجها 

جمالت املدرسة ميدان للتعبري الكتايب عن اخلربات الشخصية، واملشاهدات املختلفة، أ). 
دة، وكتابة التهنئات، وحكاية القصص، والفكاهات واالعتذارات، ورواية الوقائع العدي

  وتوجيه الشكوى والنقد، وحتليل الشخصيات، ووصف املبارات.
  تنسيق احلجرات الدراسة يتطلب الكتابة حتت الرسوم والصور وغريها.ب). 
جمالس الفصول يدعو تكوينها ونشاطها إىل حترير اخلطابات وتدوين حماصر ج). 

  اجللسات.
  وكذا إنشاء مكتبة الفصل يهيئ الفرصة لتلخيص القراءات املتنوعة.د). 
الطالب بطبيعتهم مييلون إىل التعبري عن نشاطهم الذايت، وجتارم الشخصية، وعلى  ه).

املعلم أن يتيح هلم الفرصة، ليعربوا عن األعمال اليت عملوها، واألمور اليت خربوها، 
األطفال الشخصية لتوضيح أفكارهم وتشجيعهم على  واالنطالق يف التعبري عن أحاسيس

  الكتابة.
وجيب السري يف تعليم التعبري الكتايب متدرجا، حبيث ينتقل األطفال يف خطوات و). 

  تناسب قدرام وحاجام. 
يبدأ املدرس بأن ميلي عليهم مجال قصرية، وحيذف بعض أركاا أو مكمالا، ز). 

د اإلتيان بالكلمات اليت تصلح أن تقوم مقام اجلزء احملذوف، ويكلفهم كتابة اجلمل تامة بع
  وحيسن باملدرس يف املبدأ أن يقيدهم باختيار الكلمات املرادة من كلمات يعينها هلم.

ميلي األستاذ على الطالب مجال بسيطة، ويطالبهم بوصف تعض أجزائها باألوصاف  ح).
  ناسب املقام.املناسبة أوبإضافة قيد ظريف أو جر وجمرور مما ي

يشرع األستاذ بعد ذلك يف تدريب األطفال على ربط مجل بسيطة بعضها ببعض ط).
  بالروابط اليت يستقيم ا املعىن حبروف جر أو عطف أو غريها.

يبدأ األستاذ يف تدريب الطالب على التعبري الوصفي حبيث يلقي أسئلة مرتبة ماميكن ي). 
لى السبورة حىت ينتهي املوضوع، مث يكلفهم اإلجابة عنها، وحبيث يكتب إجابتهم ع

  الكتابة يف موضوع مثل الذي يناقش.
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ينتقل األستاذ بالطالب إىل التعبري القصصي، فيبدأ باستخدام كتاب القراءة بإعادة   ) ك
العبارات منه بلغتهم، مث إعادة فقرات بلغتهم، مث ملخص قصة حفظوها أو قرؤوها، 

 أومسعوها.
شفوي يف صورة جمموعات صغرية حيال موضوع معني، حيث استخدام النقاش ال ميكن

يوفر للطالب الرجعة ( التغذية املرجتعة ) لكتابة بعضهم البعض، أو يف طريقة حتادث مث اكتب، 
يتم تكليف الطالب مناقشة أفكار موضوع ما يف جمموعات صغرية، جبيث يستفيد كل طالب 

  من أفكار وأراء غريه قبل الكتابة.
قق هذه الطريقة على حنو أخر هو فكر واكتب وتناقش وأعد الكتابة، أن حت وميكن

حيث تتاح الفرصة للطالب أن ينظم أفكاره ويعرضها على غريه مكتوبة، وهكذا يفعل زمالؤه، 
  مث يستفيد كل منهم من خالل مناقشات اليت تدور يف كل موضوع.

والكشف، واكتسات طريقة املناقشة على حتقيق املشاركة النشطة الفعالة،  تساعد
املعرفة الذي يؤدي إىل التمكن منها، والذي يعترب يف اية األمر مكافأة يف حد ذانه. كما أن 
طريقة املناقشة تساعد يف إجياد العالقة الشخصية اإلجابية بني األستاذ والطالب، فكالمها حيتك 

  بادلني بيتنهما.باألخر ويتفاعل معه بطريقة من شأا أن توجد الثقة واالحرتام املت
أن بعض اسرتاجتيات اليت تستعمل يف تعلم وتعليم مهارة   31راضية زين الدين  ويقول

الكتابة هي : مشاركة الكتابة الفعالة، وتعبري الصور، ومفاهيم رئيسية، وكتابة النشرات، وكتابة 
  املعلومات، وانعكاس املوضوع، ومذاكرة مواجهة. 

  . مشاركة الكتابة الفعالة 1
حيث جتعل الطالب يعربون أراءهم يف الكتابة. أهداف هذه االسرتاجتية  اسرتاجتية هي

  ملعرفة قدرة الطالب على الكتابة والتعامل على األخر. وأما إجراءا فهي :
قدم األستاذ األسئلة إىل الطالب يف اإلنشاء القصري، والطالب جييبون من تلك أ). 

 األسئلة.
  ف األتيةمثل : ماذا تفعل يف املواق

 ستذهب إىل الرحلة ملدة ثالثة أيام مع األصدقاء )1
 طلب صديق لك أن تساعده يف بعض املسائل وأنت مشغول )2
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 وصلتك بطاقة نئة بعيد الفطر من خالك )3
 أجاب الطالب وطوروا إجابتهم على شكل الفقرةب). 

  وأمرهم األستاذ أن يتعاونوا بينهم يف إجابة األسئلة والتعبري عنها. ج)
 مث مناقشة تلك اإلجابات والكتابات من ناحية املضمون والرتاكيب واألساليب.د) 
  . تعبير الصور2

  أن يكون الطالب يعربون قصص الصور منظما. وأما إجراءاا فهي : وهو
  أعد األستاذ الصور املناسبة مبوضوع التعليم.أ). 

  حتديد الطالب الصور تعبريه منظما يف زمن مؤقت.ب). 
 طالب واألخرون يستمعون وينقدون كتابته. قرأ أحد ال  ) ج
 مفاهيم رئيسية .1

هي لتلخيص مضمون نص القراءة مث التعبري يف الكتابة والتلخيص على شكل الصورة و 
  أو اجلداوال عن املفاهيم املتعلقة مبوضوع النص. وأما إجراءاا فهي :

  اختار األستاذ املوضوع ونص القراءة.أ). 
  ث فرق أوكثر.ينقسم الطالب إىل ثالب). 
قرأ الطالب وطالعوا املوضوع املقرر مث خلصوا النص على شكل الصورة أو ج). 

  اجلدول أو املفاهيم الرئيسية.
  و عرض كل فرقة ماكتبه.د). 

 كتابة النشرات .2
استخدام هذه اسرتاتيجية بعد تقدمي املادة التعليمية. وأما أهداف استخدامه  ميكن

ن يكونوا إجيابيني، وذه االسرتاتيجية ميكن األستاذ أن يعرف فهي أن يهتم الطالب الدرس وأ
  فعالية التعليم. وأما إجراءاا فهي :

 قدم األستاذ بعض األسئلة، مثل :أ). 
 هلل فهمت هذا الدرس ؟ )1
 ماذا تعلمت من هذها الدرس ؟ )2
 ما رأيك يف طريقة تعليم األستاذ ؟ )3
 ما املواد الصعبة اليت تواجهها ؟ )4
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 اح وتعليق ؟هل عندك اقرت  )5
فكتب الطالب ما قد تعلموا وفهموا من املادة التعليمية املقدمة على شكل ب). 

 تقييم عملية التعلم و التعليم أو االقرتاح والتعليق. 
 مث مناقشة تلك الكتابات مجاعة.  ) ج

 كتابة المعلومات .3
ا اسرتاتيجية لرتقية انتباه الطالب على املشكالت البشرية حوهلم. وأم هذه تستخدم
  إجراءاا فهي :

كتب الطالب املعلومات حول املشكالت البشرية من االت، أو اجلرائد، أو أ).  
  التلفيزيون، أو مالحظتهم على حقائق احلياة البشرية.

  ففكروا يف حل تلك املشالت.ب). 
 مث كتبوا على شكل املقاالت.ج). 

 انعكاس الموضوع .4
  وأما إجراءاا فهي :

  صورة أو أخذ الطالب إىل مكان مناسب باملوضوع.أعد األستاذ الأ). 
  أمر األستاذ الطالب أن يالحظوا املوضوع املقرر مما حوله مالحظة مباشرة.ب). 
 مث كتب الطالب من مالحظتهم منظما.ج). 

 مذاكرة مواجهة .5

  وأما إجراءاا فهي :
قرأ األستاذ النص أو حدث الطالب موضوعا، وهم يستمعون ما قرأه أ). 
  تاذ.األس
  ميكن الطالب أن يكتبوا األسس الئيسية من تلك القراءة أثناء استماعهم.ب).
  بعد استماعهم األستاذ، كتبوا مبا استمعوا وفهموا يف دفاترهم وعربوا عنه.  ج). 
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