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 إّن خير فاتحة للشكر تكون لرب العباد

الحمد هلل حتى يرضى والحمد هلل حين يرضى بعد الرضى، وأفضل الصالة والسالم 

 على الحبيب المصطفى صلى اهلل عليو وسّلم

كما نتقّدم بالشكر والعرفان إلى الوالدين الكريمين الذين لم يبخال علينا بأي شيء 

 سواًء مادياً أو معنوياً .

إلى أساتذتنا الكرام الذين جمعتنا بهم حلقات العلم منذ أّول خطوة خطيناىا إلى 

 الجامعة .

الذي يعود حاج علي عبد القادر" كما نتقدم بالشكر والتقدير إلى األستاذ الفاضل "

الفضل إليو في إعداد ىذه المذكرة من خالل مساعدتو لنا بتوجيهاتو النّ ّيرة ونصائحو 

 القّيمة.

 إليكم جميعاً 

 كياس سامية    ماحي سميرة                                            

 وعرفان شكر



 

 

 :نزلت في  حقهما اآلية الكريمةلى من إ

 ك  د  ن  ع   نا غ  ل  ب   ا ي   ما ا إ  انً س  إح   ن  ي  د  ال  الو  ب   و   اه  يا إ   لا وا إ  د  ب  ع  ت    لا أ   ك  ب  ى  ر  ض  ق  و   قال اهلل تعالى:"

  "يماً ر  ًل ك  و  ا ق   م  ه  لا  ل  ق  ا  و  م  ى   ر  ه  ن    ت   ل   و   أ ف   ا م  ه  ل لا ق   ت   ال  ا  ف  م  ى  ال  ك    و  ا  أ  م  ى  د  ح  أ   ر  ب   الك  

  32اآلية اإلسراء  سورة

 أىدي ىذا العمل المتواضع إلى الوالدين العزيزين حفظهما اهلل وأطال في عمرىما . 

 إلى كل إخوتي وأخواتي جميعاً إلى كل من تجمعني بهم صلة القرابة.

خاصة األستاذ الذين لم يبخلوا علينا بنصائحهم وتوجيهاتهم. األساتذة  إلى كل

  "حاج علي عبد القادرالمشرف "

وإلى صديقتي سامية التي قاسمتني إلى صديقاتي وزميالتي الالتي جمعتني بهن الحياة 

 جهد وعناء ىذا البحث

 وأختم ىذا اإلىداء بدعاء: اللهم أغنينا بالعلم، وزيّنا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى 

 

 ماحي سميرة 

 إى                           داء



 ى                           داءإ
 جهدي إلى:  أىدي ثمرة

ان وإلى سمة الحياة وسر الوجود إلى من كان الحنإلى معنى مالكي في الحياة  إلى
لى الناس أمي الغالية حفظها اهلل نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى أغ دعاؤىا سر

 وأطال في عمرىا.  

إلى من علمني العطاء  ،اهلل بالهيبة والوقار كلّلوإلى من   ،إلى رجل عظيم شاخ لشبابي
أبي الغالي أطال اهلل في عمره  إلى ،إلى من أحمل اسمو بكل افتخار ،بدون انتظار

 رزقو الصحة والعافية. و 

إلى رفقاء دربي ومن تبسمت الحياة بوجودىم إخوتي وأخواتي أدعو اهلل أن يوفقهم في 
 حياتهم العائلية والدراسية .

، أستاذي إلى من فتح لي طريق المعرفة والحق، إلى من ترك في نفسي األثر العظيم
 "حاج علي عبد القادر"المشرف 

 وإلى قسم اللغة العربية وآدابها من عمال وأساتذة وطلبة

لم تلدىم أمي، إلى من عرفت معهم معنى الصداقة والوفاء اللواتي إلى أخواتي 
     صديقاتي العزيزات، إلى من تحّملت معي المشاق في إنجاز ىذا العمل إلى 

 "ماحي سميرة"

 كل من ساىم في إنجاز ىذا العمل من قريب أو بعيد  إلى

 كياس سامية
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الحمد هلل العلٌم العالّم، خلق الخلق وجعل مراتب األقالم، وكتب بها مقادٌر كل شًء 

ال شًء فً األنام، ورفع قدر العلماء وجعلهم ثالث الشهداء بوحدانٌته خالق األرض  قبل

  والسماء، أما بعد: 

داة المثلى لالتصال فً حٌاة ها األنّ اإلنسان كما أأرقى وسائل التعبٌر عند  اللغة

مشاعره وعن أفكاره عداد الفرد للتعبٌر تعلٌم اللغة فً المدرسة ٌهدف إلى إ نّ ، لهذا فإالبشر

تعلٌمه و و التخٌل ثالثاا  و التعبٌر ثانٌاا  الا وّ المعلم هً دفع المتعلم للتفكٌر أ ةمهمّ  نّ و أ

الخبرات و منحه الفرصة تزوٌده بزمة لتنمٌة مهارات التفكٌر لدٌه و ت  اللغوٌة الالالمهارا

التعبٌر هو  نّ ا ٌجول فً فكره أو خٌاله و عموما فإٌكتب للتعبٌر عمّ أو  ألن ٌتحدث 

صبح من الضروري ، و لهذه األهمٌة و تلك القٌمة أهائٌة  لتعلٌم اللغة العربٌةالحصٌلة  النّ 

لهم و تدرٌس مهارات التعبٌر فً مراحل التعلٌم  المختلفة  و تخصٌص  البرامج الدراسٌة 

ا فصاح عمّ ه ٌؤدي وظٌفة اللغة األساسٌة و هً اإلبانة و اإلنّ تحدٌد وقت مناسب لتعلٌمه أل

كما ٌعد التعبٌر محطة  ،خرونٌجول فً خاطر الفرد من أفكار و مشاعر لكً ٌفهمه اآل

فالقراءة تغنً الفرد و تزوده  ،خرىعلٌه من معارف فً فروع اللغة األ ا حصلم  الفرد ل  

و  ،تصون اللسان و القلم من الخطأ فً التعبٌر و القواعد  ،بالمادة اللغوٌة و الثقافٌة

حٌن الكتابة أو الكالم جادة التعبٌر الثروة اللغوٌة التً تساعد على إ النصوص من أهم منابع

 الكلمات  رسما صحٌحا . مالء على رسمو ٌساعد اإل

>> صعوبات التعبير الكتابي في مرحلة موضوع بحثنا الموسوم بـ : و منه جاء 

 نموذجا  <<.أ لتعليم االبتدائي السنة الرابعة ا

بأهمٌة وعٌا  ناما كنّ الموضوع لم ٌكن من باب الصدفة و إفسبب اختٌارنا لهذا 

االبتدائٌة و كونه من أهم وسائل االتصال  بالغٌر تعلٌمٌة نشاط التعبٌر الكتابً فً المرحلة 

لغوٌة و التصرف فٌها صٌلة الكما تبرز فٌه فعالٌة المتعلم و مدى قدرته على توظٌف الح

  .طالععملٌة ابداع  تعزز بالقراءة و االا فً نفسه و ما ٌفكر فٌه فهو عمّ  دقٌقاا  لٌعبر تعبٌراا 

 لٌة التالٌة :وقد جاء موضوعنا لٌطرح و ٌجٌب عن االشكا
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 المرحلة االبتدائٌة ؟ هل للتعبٌر الكتابً دور فً تنمٌة القدرات اللغوٌة لدى تالمٌذ

 سئلة نذكر منها :ع هذه االشكالٌة إلى العدٌد من األو تتفرّ 

بً؟ وماهً أهم أهدافه و مهاراته ؟، وماهً الصعوبات التً ما المقصود بالتعبٌر الكتا

؟ وما أسبابها ؟ وماهً الحلول المقترحة للحد من عجز عبٌرأثناء الت ٌواجهها التالمٌذ

 التالمٌذ فً التعبٌر الكتابً؟ 

وفصلٌن: أّما الفصل األّول بحثنا هذا إلى مدخل  مناولدراسة هذا الموضوع قسّ 

ناه بأنواع التعبٌر، وٌلٌه أهداف لالمعنون بـ: تعلٌمٌة التعبٌر اشتمل على ثالثة مباحث استهل

التعبٌر الكتابً، ثم أسس التعبٌر الكتابً، والفصل الثانً عبارة عن جانب تطبٌقً ومهارات 

تناولنا فٌه المباحث التالٌة: فالمبحث األّول عبارة عن اإلجراءات المٌدانٌة، وٌلٌه المبحث 

تضّمن أسباب عجز  الثانً المعنون بـ: خطوات تدرٌس التعبٌر الكتابً، والمبحث الثالث

به، فً حٌن اشتمل المبحث الرابع على عرض بٌانات تعبٌر وطرق النهوض التالمٌذ فً ال

االستبانة الخاصة بالتالمٌذ والمعلّمٌن وتحلٌلها وتفسٌرها ، وأخٌراا نتائج الدراسة لهذا 

الفصل لنتوّصل إلى خاتمة التً احتوت على النتائج المتوصل إلٌها وهً خالصة لما هو 

ى ذلك فإّن طبٌعة الموضوع تقتضً استخدام المنهج متوسع فٌه فً البحث. وبناءا عل

ا بها فً تحلٌل وعرض نتائج االستبانة التً نالوصفً الذي ٌعتمد على آلٌة التحلٌل فقد استعن

وّزعت على مجموعة من المعلّمٌن والمتعلمٌن. أّما عن مادة البحث العلمٌة فقد استقٌناها من 

ا ٌلً: لسان العرب البن منظور، معجم م من المصادر والمراجع نذكر منها مجموعة

الصحاح إلسماعٌل بن حماد الجوهري، والتعبٌر الكتابً وأسالٌب تدرٌسه للخولً عبد 

أسالٌب تدرٌس اللغة العربٌة لراتب قاسم   ،الكرٌم، فنون اللغة العربٌة وأسالٌب تدرٌسها

 عاشور ومحمد فؤاد الحوامدة . 

من اختٌار الموضوع مروراا  اعوبات ابتداءا وقد ال ٌخلو أي بحث أكادٌمً من الص

انتهاءا بمرحلة التحرٌر الطباعة، لكّن العزٌمة واإلرادة فً طلب العلم بالخطة وما تضّمنها 

 هما الدافعان إلى تذلٌل الصعوبات. 
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وختاماا نحمد هللا المعٌن على ما وفقنا إلٌه، وإن كان البد من كلمة تتوج هذه المقدمة 

على ما أحاطنا  " حاج علي عبد القادر"عرفان وتقدٌر لألستاذ المشرف فهً كلمة شكر و

 نصح ورشد وتوجٌه.    من به

    

    الطالبتان: كٌاس سامٌة ـ ماحً سمٌرة 



 
 مــــــــــــــــدخل:

 مفـــــــــــــاهيم عـــــــــــــــــــامة           

 

 ـ التعبير  1

 ـ الكتابة  2

 ـ الص3
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 :تمهيد

ٌحظى التعبٌر باهتمام بالغ من قبل الدارسٌن باعتباره المحور األساس فً العملٌة 

ونجد هذا االهتمام ٌتجلى وبشكل لكل األنشطة التربوٌة، التعلٌمٌة والمحّصلة الختامٌة 

األخٌر حٌث ٌتجسد هذا  لتحدٌد مفهوم دقٌق للتعبٌر، –الدارسٌن  -واضح فً محاولة منهم 

ّما شفاهة أو كتابة ، وعلى هذا اتفق اللّغوٌون والتربوٌون على أرض الواقع فً نوعٌن إ

، ٌم اللغة العربٌة على أّن امتالك القدرة على التعبٌر بشكل واضح وصحٌح هو ناتج عن تعل

حد كل فروعها لى هذه األخٌرة على أّنها وحدة متماسكة الجوانب واألجزاء تتّ ونظروا إ

 وتترابط .

  تعريف التعبير:   -1

ر( :                           –ب  –بن منظور فً مادة ) ع ال جاء فً لسان العربلغة: 

ٌ  ٌ  إ  الر   ر  ب  ع  ₺ ٌ   ر  ب  خ  وأ   ا،ه  ر  س  ا ف  ه  ر  ب  وع   ة  ار  ب  وع   را  ب  ا ع  ه  ر  ب  ع  ا  ها، وفً ٌه أمر  إل ول  إ  بما 

1₺43{{ سورة ٌوسف  ون  ر  ب  ع  ا ت  ٌ  إ  لر  ل   م  ت  ن  ك   ن  :}} إ  التنزٌل العزٌز
 

، اه  ر  س  ا: ف  ه  ر  ب  ة  وع  ار  ب  را  وع  ب  ا ع  ٌ  إ  : الر  ر  ب  ع   ₺قاموس المحٌط : الكما جاء فً   

، ب  ر  ر عّما فً نفسه: أع  ب  ها، وع  ر  ب  اها: ٌسؤله ع  ٌّ إ هر  ب  ع  ت  لٌه أمره، واس  ما ٌإول إ ر  آخ  ب   ر  ب  خ  وأ  

2 ₺. ب عنهر  ر عنه غٌره فؤع  ب  وع  
  

: االسم من ةر  ب  : الع  ر  ب  ع   ₺ً:معجم الّصحاح على النحو الّتال فًوورد تعرٌفه أٌضا    

را ، فهوع   ر  ب  ع  ٌ   الّرجل بالكسر ر  ب  الدمع ، تقول منه : ع   ب  ل  ح  بالفتح ت   ة  ر  ب  والع   االعتبار ا ب   ر  ب  ع 

ا. ت ه  ر  ا عبارة : ف س  ه  ب ر  ت  الّرإٌا أع  ر  ب  3₺والمرأة عابر أٌضا، وع 
 

 
                                                           

هـ ،  1426 –م 2005، 1، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت ، لبنان، ط() مادة عبر  3بن منظور، لسان العرب، ج محمد  _ 1

 .  492ص 
م_  2009،  4المحٌط ، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزٌع ، بٌروت ، لبنان ، ط الفٌروز آبادي ، معجم القاموس  - 2

 2 . 832هـ ، ص  1430

 2008،  3اسماعٌل بن حماد الجوهري ، معجم الّصحاح ، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزٌع ، بٌروت ،لبنان، ط_3 

 . 665هـ ، ص  1429 –م 
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جاءت كلمة التعبٌر مفّسرة فً العدٌد من المعاجم اللغوٌة على أّنها الّتفسٌر   

 .التؤوٌل و

  اصطالحاً:

 للتعبٌر عّدة تعرٌفات نذكر منها ما ٌلً: 

هو وسٌلة من وسائل التفاهم بٌن الناس لعرض أفكارهم ومشاعرهم، وهو الهدف  ₺  

بؤّنه : تدفق الكالم ٌعّرفه التً تسعى لتحقٌقه موضوعات اللغة العربٌة جمٌعها ، وهناك من 

فٌه أو ٌرٌد أن ٌسؤل أو على لسان المتكلّم أو قلم الكاتب فٌصّور ما ٌحس به أو ٌفّكر 

1₺ٌستوضح عنه.
 

أو هو أحد فروع اللغة العربٌة ، وهو فرع ٌعنً بؤسلوب الحدٌث وتنمٌقه واختٌار  ₺ 

ات المناسبة لذلك ، فهو ٌعتبر القالب الذي ٌصّب فٌه االنسان أفكاره بلغة سلٌمة الكلم

سائل للتعبٌر الصحٌح وتصوٌر جمٌل ، وهو الغاٌة من تعلٌم اللغة ، ففروع اللغة كلّها و

بنوعٌه الشفوي والّتحرٌري ، ولذلك كان التعبٌر من أهم الفروع التً ٌجب أن ٌهتم بها معلّم 

اللغة العربٌة ، وبذلك نالحظ أّن الغرض من التعبٌر ٌتمّثل فً تعوٌد التالمٌذ على حسن 

2₺التفكٌر وجودته واستخراجه من مكنونات العقل عن طرٌق التعبٌر عنه .
 

لٌه فالتعبٌر هو الوسٌلة المثلى التً تجعل الفرد قادرا  على ترجمة وتصوٌر وع

 األفكار سواء  بلسانه أو قلمه .   

بالطرق اإلفصاح عّما فً الّنفس من أفكار ومشاعر ₺ٌعّرفه عاشور والحوامدة بؤّنه:  

المتحّدث اللغوٌة خاصة المحادثة أو الكتابة ، وعن طرٌق التعبٌر ٌمكن الكشف عن شخصٌة 

3₺أو الكاتب وعن مواهبه وقدراته ومٌوله .
 

                                                           
م ،  2004،  1عبد الكرٌم ، التعبٌر الكتابً وأسالٌب تدرٌسه ، دار الفالح للنشر والتوزٌع ، األردن ، ط الخولً أحمد -  1

 .  18ص 
 م  2014، 1، كٌف تكتب التعبٌر ، دار ٌافا العلمٌة للنشر والتوزٌع ، عمان ، األردن ، ط _ ٌنظر: أمل عبده الزعبً 2

 .  10، ص 
3
عبد هللا غالً الموسوي، دراسات تربوٌة فً طرائق تدرٌس اللغة العربٌة،) دراسات تطبٌقٌة لمعالجة بعض   نجمـ   

 . 99م ، ص2014 -هـ 1435، 1المشكالت التربوٌة(، دار الرضوان للنشر والتوزٌع ، عمان، ط



تحديد مفاهيم مصطلحات البحث                                    :لـــــــــــمدخ    
 

 

4 

وٌعّرفه النعٌمً بؤّنه: العمل المدرسً المنهجً الذي ٌسٌر وفق خطة متكاملة للوصول ₺

بالطالب إلى مستوى ٌمّكنه من ترجمة أفكاره ومشاعره وأحاسٌسه وخبراته الحٌاتٌة شفاها  

ٌّن . 1₺وكتابة  وفق نسق فكري مع
   

 : أهمية التعبير

واء ، وٌستمد التعبٌر أهمٌته للتعبٌر أهمٌة كبٌرة فً حٌاة الفرد والمجتمع على السّ 

 :نواحً منهاهذه من عّدة 

 ₺ والخط أّنه غاٌة فً دراسة اللغات فً حٌن أّن فروع اللغة األخرى كالقراءة

 والقواعد كلّها وسائل مساعدة تمّكن الطالب من التعبٌر الواضح السلٌم. 

  وأداة لتقوٌة الروابط االجتماعٌة والفكرٌة بٌن األفراد اتصال الفرد بغٌرهأّنه طرٌقة ،

 والجماعات . 

  . هو أداة للتعلّم والتعلٌم 

 ى حل المشكالت الفردٌة واالجتماعٌة . ٌساعد عل 

  للتعبٌر وظٌفة تقوٌمٌة فمن خالله ٌختبر الكاتب مهاراته فً النحو والخط واإلمالء

 واألسالٌب  . 

 2 ₺لتعبٌر الطالب على ترتٌب تجاربه وتوضٌح انطباعاته .ٌساعد ا 

 ₺ أداة نقل األفكار والمشاعر وتوظٌفها بؤلفاظ محّددة تحمل المعانً واألحاسٌس

 3₺.للسامع أو القارئ

ٌّمة ، فبفضله ٌستطٌع الفرد أن  من خالل أهمٌة التعبٌر ٌظهر لنا أنّ  له مكانة ق

 . والدقّة فً تنظٌمهاٌتواصل مع أفراد مجتمعه ، وذلك عن طرٌق حسن اختٌاره لأللفاظ 

                                                           
 .   99المرجع سابق ، ص _ 1

عاشور ، محمد فإاد الحوامدة ، فنون اللغة العربٌة وأسالٌب تدرٌسها بٌن النظرٌة والتطبٌق ، عالم _ٌنظر: راتب قاسم  2

م ، 2009هـ _  1430، 1الكتب الحدٌث ، للنشر والتوزٌع ، أربد ، جدارا للكتاب العالمً للنشر والتوزٌع ،عمان ، ط

 .  124،  123ص
  ،بٌن المهارة والصعوبة ،دار الٌازوري العلمٌة للنشر والتوزٌع،  األردن فهد خلٌل زاٌد ، أسالٌب تدرٌس اللغة العربٌة_ 3

 . 150عمان ، د ط ، ص 
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 تعريف الكتابة: 

تتعدد التعرٌفات اللغوٌة للكتابة بحٌث وردت فً لسان العرب فً مادة كتب على أّنها: لغة: 

ب  : الكتابب  ت  ك  ₺ ت  ت ب  ا : معروف، والجمع ك  ب  . ك  ت  ا وكتابة  وك  ب  ت  ت ب ه  ك  ك   ٌ ،  ، لشًء  ه  ط  : خ  ه  ب  ت  وك 

تابا  تنسخه . مثل الصٌاغة والخٌاطة: لمن تكون له صناعة والكتابة اب ك  ك  ت ت  ة  : اك  ب  ت  ، والك 

ا أي سؤل ت ب  فالن فالن  ت  ت ب  له كتابا  فً حاجة وٌقال :اك  1₺.ه أن ٌك 
 

 وردت لفظة الكتابة على النحو التالً:  المحٌطوفً معجم القاموس 

ه  ₺ ب  ت  : ك  ت ب  ب  ك  ت  ه  : ك  ب  ت  ت  ه ، واك  ب  ه  ككت  ط  ا : خ  اب  ت  ه  ا وك  ب  ت  ،  ، أو ك  ه  ب  ت  : استماله، كاستك  ه  ب  ت  ت  ه  واك  :خط 

واة والتور: والكتاب ت ب  فٌه والد  ٌ ك  : العالم ، والكاتب اة والصحٌفة والفرض والحكم والقدرما 

ت   ك  اب  تعلٌم الكتابة كالت  ت  ت ب  كالمقعدواإلك  ك  2 ₺: موضع التعلٌم .ٌب واإلمالء والم 
  

ت ب  ₺كما جاءت لفظة الكتابة أٌضا  فً معجم الصحاح تدل على أّنها:  : الكتاب ك 

تاب : الفرض والحكم والقدر ، ق ب  ، والك  ت  ت ب  وك  ب : الكاتال بن األعرابًمعروف والجمع ك 

ب  عندهم :  ٌ م الغ  ه  د  ن  ت   العالم . قال هللا تعالى: }} أ م  ع  ك   ٌ 3₺47ب ون  {{ سورة القلم من اآلٌة ف ه م  
  

مات ، فهً من خالل التعرٌفات اللغوٌة للكتابة نستنتج أّن الكتابة بمثابة قٌد للمعلو

 . جامعة للعلم وملّمة له

 : اصطالحاً 

عند االصطالحٌٌن فمنهم من عّرفها على أّنها  لقد تباٌنت التعارٌف لهذا المصطلح

وٌة إالّ أّنها تحمل وسٌلة االتصال اإلنسانً ، ومنهم من عّرفها بؤّنها مهارة عقلٌة وجدانٌة ٌد

 ، ومن هذه التعرٌفات نذكر ما ٌلً: المعنى نفسه

ّظم ومحكم ٌعّبر به اإلنسان أداء من ₺:رجب فضل هللا الكتابة على أّنها ٌعّرف محمد

معلوماته وأخباره لٌكون دلٌال  على فكرته أفكاره وأراءه وٌعرض عن طرٌقه  عن

                                                           

.  641بن منظور ، لسان العرب ، ص محمد  _ 1  
 .  1112_ الفٌروز آبادي ، معجم القاموس المحٌط، ص  2
3
 .  898، معجم الصحاح، ص  الجوهري_ اسماعٌل ابن حماد  
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ا فً تقدٌر المتلقً لما سّطرهوأحاسٌسه وس" أللفاظ الدالة ، أوهً حروف مرسومة تصّور ابب 

رق وعلى غٌر ، وهً ترمٌز للغة المنطوقة فً شكل خطً على الوعلى المعنى المراد

لمات على األسطر ، ثم تتعّمق حتى تصل على أقصى مدى والك تبدأ بنقش الحروف الورق،

1₺ألسلوب التعبٌري والتصّور الفكري.فً التركٌب اللغوي وا
  

عّما فً نفسه ٌمكن القول أّن الكتابة هً المفتاح األساسً الذي ٌملكه الكاتب لٌعّبر 

 . وٌتفاعل مع اآلخرٌن

مهارة عقلٌة وجدانٌة أو شعورٌة تّتصل بتكوٌن األفكار عن  ₺وبعبارة أخرى هً 

ٌّة تتّصل بوضع األفكار على الصفحة البٌضاء وفق  ٌّة ما ، ومهارة ٌدو موضوع أو قض

ٌّنة للّسالمة والتنظٌم  2₺، وهذا ما نسمٌه اآلن بالتعبٌر التحرٌري . قواعد مع
 

ا أنطوان صٌاح وآخرون بؤّنها:  من وسائل االتصال اإلنسانً وسٌلة  ₺وٌعّرفها أٌض 

، الذي ٌتّم من خاللها نقل أفكار الكاتب والتعبٌر عّما لدٌه من معانً ومفاهٌم إلى اآلخرٌن 

لب الكتابة مجموعة من المهارات المعقّدة التً تستلزم إلتقانها التدرب والتوجٌه وتتط

أّنها من بٌن أعقد ة والخبرة ، والكتابة المتقنة لٌست مهارة مكتسبة فحسب بل والممارس

 3₺.األنشطة العقلٌة اإلنسانٌة 

وفً األخٌر نستخلص أّن الكتابة تعّد من بٌن المهارات األكثر تعقًٌدا أو تركًٌبا ، فهً 

ج إلى كفاٌات فً الخط واإلمالء واستخدام عالمات الترقٌم وغٌرها، مع تركٌب الجمل تحتا

   .وتسلسلها فً األسلوب

 أهمية الكتابة :

 للكتابة أهمٌة بالغة تتجلى فٌما ٌلً: 

                                                           
ٌمها ، عالم الكتب : نشر ، توزٌع، فضل هللا ، عملٌات الكتابة الوظٌفٌة وتطبٌقاتها ، وتعلٌمها وتقو  رجب _ محمد 1

 .  53م ، ص 2003هـ _ 1423،  1، ط القاهرة
هـ _  1427،  1، دار المسٌرة للنشر والتوزٌع والطباعة ، عمان، ط_ علً أحمد مدكور ، طرق تدرٌس اللغة العربٌة2

 .  229م ، ص 2010هـ  _  1430،  2م ، ط2007
3

  ،م2006هـ ـ  1427،  1، دار النهضة العربٌة ، بٌروت ، لبنان ، طح وآخرون، تعلمٌة اللغة العربٌةأنطوان صٌاـ 

 .85ص
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 ₺ أّنها من أهم وسائل اتصال اإلنسان بغٌره ، وبها ٌتجاوز حدود الزمان والمكان، 

 كما أنها وسٌلة من وسائل حفظ التراث الثقافً واالجتماعً وتطوٌره . 

 ًحاجته لالتصال بغٌره ، فاإلنسان أّنها وسٌلة إشباع الحاجات النفسٌة لدى الفرد وه 

اجتماعً بطبعه ولذلك فعندما ٌمسك القلم لٌكتب فكرة  ما فإّنه ٌكتبها لغٌره ال 

1₺.لنفسه
  

  ،ٌمكن القول أّن مادام اإلنسان اجتماعً بطبعه إذا فهو بحاجة للتواصل مع غٌره

 . ن لم ٌكن ذلك مشافهة فٌكون كتابةوإ

 ₺ ا ٌكتب فكرة ٌرٌد كما أّنها وسٌلة إلشباع حاجات اإلنسان الفكرٌة ، وخاصة عندم

 أن ٌسّجلها وٌختزنها لٌعاودها كلّما احتاج إلٌها . 

  وتّتضح أهمٌتها فً كونها جماع فنون اللغة حٌث أّنها تتطلب جمٌع المهارات

 األخرى . 

 ٌفاإلنسان ٌفكر بقلمه ألّنه ٌفّكر وهو ٌكتب ولكً رالكتابة وسٌلة من وسائل التفك ،

وتنمو وتتفّرع  ،متالحق الرؤى تتوالد أفكارهٌستمّر فً الكتابة متدفّق األفكار 

فإّنه ٌكتب لٌفّكر وبالتالً فإّن الّتفكٌر ٌكشف عن نفسه بوضوح فً رموز   ،وتسمو

2₺الكلمات المكتوبة . 
  

تابة هً نشاط لغوي أساسً لدى المتعلّم ، فمن من خالل ما تّم ذكره نستنتج أّن الك

خاللها ٌستطٌع المعلّم معرفة إمكانات تالمٌذه وأفكاره وما ٌجول بخاطرهم  انطالًقا 

 من تقوٌم إجاباتهم المكتوبة . 

 مفهوم صعوبات التعلّم: 

ْعُب: خالف  ₺فً لسان العرب البن منظور الصعوبة على أّنها :  وردلغة:  َصَعَب : الصَّ

الّسهل ، نقٌض الّذلول ، ونساٌء َصْعَبات بالتسكٌن ألّنه صفة وَصُعَب األمر وأْصَعَب 

                                                           
، المهارات األنشطة والتقوٌم ،دار المسٌرة للنشر ٌة واإلبداعٌة ، المجاالت ـ ماهر شعبان عبد الباري ، الكتابة الوظٌف 1

 .  36ـ  35م ، ص  2014هـ ـ  1435، 2م ، ط 2010هـ ـ  1431، 1والتوزٌع والطباعة ،عمان ،األردن ،ط
 .  37، ص  ـ ٌنظر : المرجع نفسه  2
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ْصُعُب صعوبة : صار َصْعًبا . واْسَتْصَعَب  ٌَ َبُه : وأْصَعَب األمر : وافقه ، َب وَصعَّ وَتَصعَّ

 1₺َبه : رآه َصْعًبا .َصْعًبا ؛ واْسَتْصَعَب علٌه األمر أي َصُعَب . واْسَتْصعَ 

ْعُبوِب عْ صعب: الصَّ  ₺وجاءت فً معجم قاموس المحٌط تدّل على :  ُب : الَعِسَر كالصُّ

ًُّ واألسد ورجٌل واْسَتْصَعَب األمر : صار صعًبا ، كأْصَعَب وَصُعَب كَكُرَم ُصُعوَبة ،  ، واألَِب

 2₺وأْصَعَب الَجَمل تركه فلم ٌركبه .

ْعُب :نقٌض الذلول  ₺لفظة صعب على النحو التالً :وفً معجم الّصحاح جاءت  الصَّ

ًَّ الرجل . ونساء صْعبات بالتسكٌن ألّنه صفةوامرأة َصْعَبة  والُمْصَعُب: الفحل وبه ُسِم

3₺: وجدته َصْعًبا .بة صار َصْعًبا وأْصَعْبُت األمرَمْصَعًبا ، وَصُعَب األمر : صعو
  

 اصطالحا:

لى مظاهر العجز لٌة بطرٌقة غٌر منتظمة كما ٌرّكز عٌقصد بها نمو القدرات العق ₺

والتً تتمثل فً العجز عن تعلّم اللغة والقراءة والكتابة والتً ال تعود  األكادٌمً للطفل، 

 ألسباب عقلٌة أو حسٌة . 

وفً تعرٌف آخر هً األطفال الذٌن ٌعانون من اضطراب فً واحدة أو أكثر من 

، أو استخدام اللغة المنطوقة أو المكتوبة ،وهذا العملٌات النفسٌة األساسٌة المتضمنة فٌهم 

االضطراب قد ٌّتضح فً ضعف القدرة على االستماع أو التفكٌر أو التكلّم أو الكتابة وهذا 

4₺اإلدراكٌة كالّتلف أو الخلل .ٌشمل حاالت اإلعاقة 
  

 أّن السبب الناتج عن صعوبات الّتعلم هو وجودنستخلص من خالل هذٌن التعرٌفٌن 

لدى الطفل التً تإدي إلى عجز فً تعلّم  ى مستوى القدرات العقلٌة والنفسٌةعلاضطراب 

 اللغة والقراءة والكتابة .

 

                                                           
1
 . 479بن منظور ،لسان العرب ، ص ـ محمد  

 .738،معجم القاموس المحٌط ، ص الفٌروز آبادي ـ  2
3
 . 665اسماعٌل ابن حمادة الجوهري ، معجم الّصحاح ، ص ـ   

4
م ـ 2009،  1ـ  بطرس حافظ بطرس ، تدرٌس األطفال ذوي صعوبات الّتعلم ، دار المسٌرة للنشر والتوزٌع والطباعة ، عمان ، األردن ، ط 

 .19هـ ، ص 1431
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 : توطئة

ة ة تعلمٌّ داة تعلٌمٌّ أ ، كما ٌعدّ فراد المجتمعبٌر وسٌلة من وسائل االتصال بٌن أالتع ٌعدّ 

على مدرسً و ،ة خاصة المرحلة االبتدائٌةل التعلٌمٌّ لذا وجب االهتمام به فً كافة المراح

شاط التعلٌمً المناسب لتالمٌذهم حتى ٌسهل علٌهم هذا النّ  وّ روا الجن ٌوفّ العربٌة أاللغة 

ى االستخدام تدرٌبهم عللفاظ و التراكٌب وة فً األروة اللغوٌّ ٌحرصوا على تزوٌدهم بالثّ و

ه لحصة التعبٌر بنوعٌه حبّ و، بهذا تتكون لدى المتعلم روح الثقة بالنفس السلٌم للغة العربٌة

 و الكتابً.الشفوي 

 : أوالً: أنواع التعبير

ع إلى ، ومن حٌث الموضوٌث األداء إلى نوعٌن شفهً وكتابًٌنقسم التعبٌر من ح

 . تعبٌر وظٌفً وتعبٌر إبداعً

 أـ من حيث األداء: 

للتعبٌر الشفهً عّدة تعرٌفات تتمحور أغلبٌتها حول قدرة الفرد على ـ التعبير الشفهي :1أـ 

 : ة اللسان ومن أبرزها نذكر ما ٌلًفً خاطره بواسطالتعبٌر عّما ٌجول 

، والواقع ال ٌتأّتى النجاح الذي ٌبنى علٌه التعبٌر الكتابً ٌعّد التعبٌر الشفهً األساس₺

 ، ومن هنا ٌأتً االعتناءناء واضح للتعبٌر الشفهًفً التعبٌر التحرٌري إذا لم ٌكن هناك اعت

،بالشفوي أّوالً بالخطة الدراسٌة
1
هذا النوع من التعبٌر ٌعانً فً المٌدان المدرسً  وأنّ  

، وٌؤدي معلّم اللغة العربٌة فً التعبٌر الشفوي دوراً كلة العامٌة ومزاحمتها أو غلبتهامش

مهّماً فً ارشاد متعلّمٌه وتوجٌههم إلى كٌفٌة استحضار األفكار والمعانً التً ستكون 

2₺.لمات التً تدّل على تلك المعانًار الكتٌبها فً الذهن واختٌموضوًعا للحدٌث وكٌفٌة تر
 

التلمٌذ الّطالقة مالك نجاح التعبٌر الّشفهً ٌكمن فً إ ٌّتضح من خالل التعرٌف أنّ 

 .غة العربٌة الّدور البارز فً ذلك، ولمعلّم اللواللغة السلٌمة

                                                           
ا الكتاب العالمً ، اتجاهات حدٌثة فً تدرٌس اللغة العربٌة، جدارالوائلً ، سعاد عبد الكرٌمـ طه علً حسٌن الدٌلم1ً

، م2001هـ ـ  1221، 1الم الكتب الحدٌث للنشر والتوزٌع، إربد، األردن، ط، عللنشر والتوزٌع، عمان، األردن

 . 221ص
للتعلٌم العام والجامعً، دار الكتاب والوظٌفً ، المرجع اللغوي الوافً فً التعبٌر اإلبداعً ـ فّواز بن فتح هللا الرامٌن2ً

 .17م، ص 2001هـ ـ 1221،  1الجامعً، اإلمارات المّتحدة، ط
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ة بواسطوأداته الّرئٌسة هً النطق وٌتّم تلقٌه  ،بٌر الشفهً ٌسبق التعبٌر الكتابًالتع₺

متنّوعة والمواقف األذن ومن أشكاله التعبٌر الحر، التعبٌر بالصّور المختلفة، الحدٌث فٌأمور

1₺.الخطابٌة
 

، حٌث ٌعّبر الفرد عّما ٌجول فً ا النوع من التعبٌر على المحادثةإًذن ٌعتمد هذ

 .كان ذلك من خالل مالحظة الّصور أو إلقاء الخطبخاطره سواًء 

 ي: الشفهأشكال التعبير 

 تتعّدد أشكال التعبٌر الشفهً فً المدرسة نذكر منها ما ٌلً: 

 ₺الموجودة  ،صور ٌحضرها المعلّم أو الطالب والصورالتعبٌر عن الصور المختلفة

 . فً بداٌة كل درس قرائً

 ًوإجابة األسئلة والتلخٌص دروس القراءة المتمّثل بالتفسٌر التعبٌر الشفهً ف. 

  لها، وإتمام فً قص القصص وتلخٌصها وقصها عن صوٍر تمثّ القصص، وٌتمّثل ذلك

 .القّصة أو توسٌعها

 رحالتهم، أعمالهم ،لّنشاطات التً ٌقوم بها التالمٌذ، زٌاراتهمالحدٌث عن ا. 

 .الحدٌث عن حٌوانات ونباتات البٌئة 

  ن أعمال الناس ومهنهم فً المجتمعالحدٌث ع. 

  2₺وغٌرها .الحدٌث عن الموضوعات الّدٌنٌة والوطنٌة 

سة: كالتعبٌر ٌّتضح من خالل ما سبق أّن التعبٌر الشفهً ٌّتخذ عّدة أشكال فً المدر

 .، أو عن طرٌق الّنشاطات المختلفة،أو القصصعن الّصور

ف األفكار تالختلفت با، واخالكتابً التعبٌرتعّددت تعرٌفات  لقدـ التعبير الكتابي:2أـ 

 : واالتجاهات، ونذكر منها ما ٌلً

 ،هو قدرة الفرد على الكتابة والتعبٌر عن أحاسٌسه وأفكاره فً وضوح وتسلسل ـ₺

بحٌث ٌتمّكن القارئ أو السامع من الوصول إلى ما ٌستهدفه هذا الفرد. وٌمتاز هذا التعبٌر 

 3₺صّحة من وضوح الخط و تقتضٌه عن التعبٌر الشفهً بأّنه ٌعتمد على اللغة المكتوبة وما

                                                           
1

لمعالجة بعض  ، دراسات تربوٌة فً طرائق تدرٌس اللغة العربٌة )دراسات تطبٌقٌةنجم عبد هللا غالً الموسويـ 
 . 201المشكالت التربوٌة(، ص 

المسٌرة للنشر والتوزٌع ، دار غة العربٌة بٌن النظرٌة والتطبٌقسالٌب تدرٌس اللأ ،راتب قاسم عاشور وفؤاد الحوامدة ـ 2

 . 102م، ص 1020هـ ـ  2210، 1م، ط1001هـ ـ 2211، 2، طوالطباعة
3
  . 41م، ص1002 السعود سالمة، المنجد فً التعبٌر، العلم واإلٌمان للنشر والتوزٌع، مصر،د ط، أبوـ  
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فٌعّد بالنسبة لتلمٌذ المرحلة االبتدائٌة من والجمل:  والكلماترسم الحروف "

هناك آالف الفرص  حٌث أّنه فً كل مّرة ٌكتب جملة واحدة فإنّ  المهارات الصعبة

األمر الذي ٌقتضً تعلٌم مهاراته وفق مستوٌات متدّرجة ، ءواالحتماالت للوقوع فً األخطا

 1₺.فً األداء

الكتابً نشاط لغوي ٌعّبر به الفرد عن مشاعرهوأفكاره من هذا المنطلق ٌعّد التعبٌر 

الّصعبة حٌث ٌعّد من المهارات  ،ونقل خبراته إلى اآلخرٌن بشكل مكتوب كتابة صحٌحة

 . خاصة فً مرحلة التعلٌم االبتدائً

هو ما ٌدّونه المتعلّمون فً دفاتر التعبٌر وٌأتً عادة بعد التعبٌر ₺:وفً تعرٌف آخر

ٌلة االتصال بٌن الفرد وغٌره مّمن تفصل بٌنهم المسافات الّزمانٌة وٌعّد وس، الشفهً

وال ٌقتصر التعبٌر الكتابً  ،والمكانٌة والحاجة لهذا النوع من التعبٌر ماّسة فً المهن جمًٌعا

على وسٌلة االتصال وإّنما ٌعّبر عن المشاعر واألحاسٌس والحاجات واآلراء ونقل 

2₺.ٌحةمعلومات بكالم مكتوب كتابة صحال
 

المقصود من هذا التعرٌف أّن التعبٌر الشفهً أسبق من التعبٌر الكتابً إذ ٌعّد هذا 

 .صفحات مكتوبة كتابة صحٌحة األخٌر أداة للتواصل بٌن األفراد عن طرٌق

 أشكال التعبير الكتابي:

 : درسة عّدة أشكال تتمّثل فٌما ٌلًٌأخذ التعبٌر الكتابً فً الم

 ₺ٌة والرٌاضٌة واالجتماعٌة وغٌرهاكتابة األخبار السٌاس . 

 د قراءتها أو بعد االستماع إلٌهاتلخٌص موضوع أو قّصة بع . 

 تألٌف قّصة فً مجال مخصوص . 

 . تحوٌل قصٌدة شعرٌة إلى نثر 

 . كتابة التقارٌر عن زٌارة مصنع أو مؤّسسة حكومٌة 

 . كتابة الرسائل والبرقٌات فً موضوعات مختلفة 

 خالقٌة واالجتماعٌة .كتابة الموضوعات األ 

                                                           
 . 41، ص المرجع السابق -1
 2213، 1وزٌع، ط، المناهج وطرائق تدرٌس اللغة العربٌة الرضوان للنشر والتاسم الجبوري، هاشم السلطانًعمر ج -2

 . 102صم ،  1022 -هـ 



 تعليمية التعبير                                                                                                                                                              الفصل األّول : 

 

14 

 .1₺إعداد كلمات إللقائها فً االذاعة المدرسٌة فً المناسبات المختلفة 

من خالل ما سبق ٌمكن القول أّن نشاط التعبٌر الكتابً من األنشطة الهامة، التً 

ٌّد  ٌجب على المعلّم التكثٌف منها لتعوٌد التالمٌذ على التفكٌر السلٌم والكتابة بشكل ج

 وواضح.

 تالف بين التعبير الشفهي والكتابي في مواقف التدريس:االخ

من تداخل وترابط التعبٌرٌن الّشفهً والكتابً إالّ أّنهما ٌختلفان فً عّدة  على الّرغم

 نقاط نذكر منها ما ٌلً: 

ل فإّن هذه الوظٌفة ال ٌمكن أن تنفص لوظٌفة األساسٌة للغة هً االتصاللّما كانت ا ₺

ال ٌمكن أن ٌكون هناك اّتصال من غٌر تعبٌر شفهً ، إذ عن التعبٌربأي حال من األحوال 

 .أو كتابً على الصعٌد اللغوي

، وٌعّد علّمه الطفل قبل التعبٌر الكتابً، فهو ٌتكلّم قبل أن ٌكتبفالتعبٌر الشفهً ٌت

، وٌشٌر علماء النفس وعلماء سة األولى لتعلٌم التعبٌر الشفهًالوسط العائلً هو المدر

ل النفسً للطفولة أهمٌة الفترة األولى من حٌاة الطفل فً البٌت وإلى تأثٌرها فً النمو التحلٌ

 تقبلً للطفل.المس

أّما التعبٌر الكتابً تحكمه بدرجة كبٌرة مرانة الطالب على حركة الٌد اآللٌة فً 

التعبٌر  االبتدائٌة به عن، ومن ًثّمً فهو بطبٌعته بتأخر وعلى المهارات اإلمالئٌةتوجٌه القلم 

، فطفل المرحلة االبتدائٌة عندما ٌلتحق بها ٌنصرف جهده فً مٌدان التعبٌر أّوالً إلى الشفهً

النطق السلٌم بالكلمات والجمل والتحّدث الشفهً بما ٌرٌد مستخدًما العبارات التً التقطها 

م على من البٌت والشارع ثم إذا تّمت سٌطرته على حركاته وأحّس بسٌر جرٌان ٌده مع القل

2₺.وذلك ٌختلف باختالف الطالبالقرطاس 
 

اخراج إذا كان التعبٌر الشفهً ٌسعى لتنمٌة مهارة نطق الكلمات والجمل نطقاً سلٌماً و

نمٌة القدرة على الكتابة ، فإّن التعبٌر الكتابً ٌهدف إلى تالحروف من مخارجها الصحٌحة

 .السلٌمة

                                                           
 . 101راتب قاسم عاشور، محمد فؤاد الحوامدة، أسالٌب تدرٌس اللغة العربٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق، ص -1
 ،  ٌب تدرٌسها بٌن النظرٌة والتطبٌقالحوامدة ، فنون اللغة العربٌة وأسالراتب قاسم عاشور ، محمد فؤاد  -2

 . 217ص 
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، فهما التعبٌر الشفهً والتعبٌر الكتابًوفً األخٌر نستنتج أّن هناك ترابط وثٌق بٌن 

 .واحدة بحٌث ٌكمل كل منهما اآلخر وجهان لعملة

 ب ـ من حيث الموضوع :

 ـ التعبير االبداعي : 1ب / 

 للتعرٌف االبداعً تعرٌفات عدٌدة ومختلفة ،ومن هذه التعرٌفات نذكر منها ما ٌلً : 

" أفكار ومشاعر فصاح عّما ٌختلج فً النفس منبانة واإلٌقصد به اإل₺
1

ونقلها إلى  " 

"،بطرٌقة إبداعٌة مشّوقة ومثٌرةاآلخرٌن 
2
حٌث تتعّدد أشكال هذا النوع من التعبٌر وتتنّوع " 

، فهناك الخاطرة والسٌرة الذاتٌة تٌار الشكل الفّنً الذي ٌرغب فٌهتبعاً لرغبة الكاتب فً اخ

ٌّة الخاصة ، ولكل شكل من هذه قّصة القصٌرة والمسرحٌة والرواٌةوال األشكال سماته الفن

ولعّل طبٌعة الموقف أو الحدث الذي  وشروطه ومعاٌٌره التً تختلف بعضها عن بعض،

3₺.لذي ٌملً علٌه هذا الّشكل أو ذلكٌمّر به الكاتب هو ا
 

ف أّن التعبٌر االبداعً وسٌلة للتنفٌس عن مختلف المشاعر والعواطٌفهم من هذا 

ة صور كالخاطرة والمسرحٌة وٌتجّسد ذلك فً عدّ االنسانٌة إلخراج ما فً نفوسهم، 

 .  وغٌرها

ألفراد ولهذا الّنوع من التعبٌر أهمٌة خاصة فً تعلٌم اللغة ألّنه أداة التأثٌر فً ا ₺

تدرٌب التلمٌذ على  ، لذلك ٌنبغً برأي أو عقٌدة ...وغٌرهاقناعهم الستمالتهم إلى فكرة أو إل

عن العالم الذي ٌعٌش فٌه من زواٌاه وانطباعاته المختلفة  لتعبٌر عن عواطفه وانفعاالتها

4₺قتصادٌة واالجتماعٌة ... وغٌرهاالمختلفة السٌاسٌة واال
 

 

 

 

                                                           
1

هج اللغة العربٌة وطرائق تدرٌسها، ، دراسات فً مناعبد الرحمن عبد علً الهاشمً، فائزة محمد فخري العّزاوي -

 . 136، ص 2، طالوراق للنشر والتوزٌع
2

،  2، عمان، طالمسٌرة للنشر والتوزٌع والطباعة، دار العربٌة، النظرٌة والتطبٌقعلً أحمد مدكور، تدرٌس فنون اللغة  -

 .  203، ص م 1007هـ ـ  2210
3

 2212، 2، طٌنظر: حسن فالح البكور وآخرون، فن الكتابة وأشكال التعبٌر، دار جرٌر للنشر والتوزٌع، عمان، األردن -

 . 70، ص م 1020هـ ـ 
4

لتوزٌع والطباعة، ، دار المسٌرة للنشر واة وفقاً ألحداث الطرائق التربوٌةٌس اللغة العربٌ، تدرعلوي عبد هللا طاهر -
 . 262م، ص  1020هـ ـ  2210، 2عمان، ط
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 التعبير الوظيفي :ـ  2ب/ 

 للتعبٌر الوظٌفً عّدة تعرٌفات كثٌرة نذكر منها ما ٌلً :

،ومجاالته متعّددة لقضاء متطلبات الحٌاة الٌومٌةرد هو ذلك الّنوع الذي ٌستخدمه الف₺

 بتعّدد متطلبات الحٌاة منها: 

 .الّرسائل ذات الغرض المصلحً ـ كتابة

 .ـ كتابة البرقٌات

 . ة تقارٌر العمل، وملء االستماراتـ كتاب

لحصول على جواز ، أو الّطلبات مثل طلب الحصول على هوٌة، أو إجازةـ كتابة ا

1₺.السفر...وغٌر ذلك
 

ذلك التعبٌر الذي ٌؤدي غرضاً وظٌفٌاً ₺ل هللا بأّنه:كما بعّرفه محمد رجب فض

تقتضٌه حٌاة المتعلّم سواًء داخل المدرسة أو فً محٌط المجتمع ،كإلقاء التعلٌمات مثالً . فهو 

تنظٌم حٌاتهم وعالقاتهم الذي ٌساعد الناس فً قضاء حوائجهم العادٌة واالجتماعٌة و

 2₺.باآلخرٌن

من التعرٌفٌن السابقٌن نرى أّن هذا الّنوع من التعبٌر ٌتعلّق بالمعامالت  انطالقاً 

ج إلى قواعد ، فهو ٌحتافع العامة والخاصة فً حٌاة الفردوالمتطلّبات اإلدارٌة وهو مهم للمنا

 . محّددة ومّتفق علٌها

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

م،  1004، 2ً فً أسالٌب تدرٌس اللغة العربٌة، دار الشروق للنشر والتوزٌع، طٌنظر: محسن علً عطٌة ، الكاف -

 . 122ص
2

  ،، طباعة، توزٌععلم الكتب، نشر ،المعاصرة فً تدرٌس اللغة العربٌةمحمد رجب فضل هللا، االتجاهات التربوٌة  -
 .  32، ص م1001هـ ـ  2211، 1قاهرة، ط
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 الفرق بين التعبير الوظيفي والتعبير اإلبداعي :

 االختالف بٌن التعبٌرٌن الوظٌفً واإلبداعً فٌما ٌلً :ٌتجلّى 

 التعبٌر الوظٌفً أكثر تحدٌداً واختصاراً من التعبٌر اإلبداعً . -₺

ـ التعبٌر الوظٌفً ال ٌهتم بتجمٌل األسلوب بالمحسنات البدٌعٌة والخٌال والموسٌقى   

 والعواطف والّرمز فً مقابلة التعبٌر اإلبداعً .

ٌّنة مّتفق علٌها وشبه ثابتة .ـ ٌخضع التعب    ٌر الوظٌفً فً أنماط مع

ـ ٌعتمد التعبٌر الوظٌفً على إبراز األفكار وتوضٌح المعانً بوضع العناوٌن الهامة فً   

 .، كما ٌستعٌن بالعناوٌن الجانبٌةوسط السطر 

هَ  جلَّ اهتمامه للوضوح وال   ٌَُوجِّ دون االهتمام ّدقة ـ ٌحاول الكاتب فً التعبٌر الوظٌفً أن 

1₺بجمال األسلوب.
 

ـ تعّد لغة التعبٌر الوظٌفً منضبطة فً قوالب محّددة ال تحتمل اإلٌحاء فً حٌن أّن التعبٌر   

، كما أّنها تخضع ابدتهااإلبداعً ٌستند إلى االبتكار واالطالع والمتابعة ومعاناة الحٌاة ومك

 2₺.للتطّور

على هذا األساس فائدة فً حٌاة اإلنسان، ولذكر لهما إذن فكال النوعٌن السالف ا

 .دادهم للمواقف الحٌاتٌة المختلفةٌنبغً تدرٌب التالمٌذ على هذٌن النوعٌن من التعبٌر وإع

 ثانياً : أهداف ومهارات التعبير الكتابي : 

 أ ـ أهداف التعبير الكتابي: 

أن هذا النشاط ن وهذه األهداف نابعة من كوٌرة ومتنّوعة، للتعبٌر الكتابً أهداف كث

، وٌمكن إجمال أهداف هذا مرجوة من كل نشاط ٌتعلمه المتعلم، و غاٌة حصٌلة لفروع اللغة

 التعبٌر فٌما ٌلً :

 

 

 
                                                           

1
 . 212راتب قاسم عاشور ، محمد فؤاد الحوامدة ، فنون اللغة العربٌة وأسالٌب تدرٌسها بٌن النظرٌة والتطبٌق ، ص  ـ 

2
، 2زٌع والطباعة ، عمان ، األردن ، طبد الهادي وآخرون ، مهارات فً اللغة والتفكٌر ، دار المسٌرة للنشر والتونبٌل عـ 

 .  277م ، ص 1007هـ ـ 2214،  1م ، ط1001هـ ـ 2212
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ع جوانبها بعمق ٌناسب ٌتٌح التعبٌر الكتابً للتلمٌذ القدرة على طرح الفكرة من جمٌـ ₺

 له فرصة تصحٌح األخطاء . ك نفسه و وقته مما ٌتٌح، فهو هنا ٌملمستوى نموه

 ـ ٌمّتن الصلة بٌن التلمٌذ وأدوات الكتابة. 

 ـ ٌعطً التلمٌذ الفرصة الكافٌة الختٌار األسالٌب اللغوٌة الراقٌة وتنقٌحها وتهذٌبها. 

 . إلبداع لتوافر الوقت الكافً لذلكـ ٌتٌح للتلمٌذ فرصة الوصول إلى مرحلة ا

 1₺.لكتابٌة من جانبها الخط واإلمالءـ ٌنّمً لدى التلمٌذ المهارات ا

إضافة إلى هذه العناصر ٌهدف نشاط التعبٌر الكتابً كذلك كما ٌشٌر إلٌه حسن 

 شحاتة: 

ـ أن ٌعتاد التلمٌذ الكتابة باللغة الصحٌحة، وهذا التعّود ٌساعد فً تعلٌم متن اللغة ₺

تنّوعة التً َتِرُد أثناء الكتابة، تلمٌذ ألفاظاً للداللة على المعانً الموقواعدها، حٌث ٌستخدم ال

وألّن الكتابة تستدعً أٌضاً صوغ الكالم فً عبارات صحٌحة نراهم ٌمرون على اتباع 

 2₺قواعد اللغة تدرٌجٌاً.

َد تالمٌذه على التعبٌر  ٌَُعوِّ إذن لكً ٌحقق المعلم أهداف التعبٌر الكتابً علٌه أن 

ٌّز واإلجادة فً التعبٌر.   باستعمال لغة صحٌحة وسلٌمة لٌصل إلى درجة التم

، ح وتركٌز وسٌطرة أكثر على التفكٌرـ ٌدرب التعبٌر الكتابً التالمٌذ على الكتابة بوضو₺

والبد من تدرٌب التالمٌذ على مختلف أنواع التعبٌر ن الفرد وغٌره. كما أّنه وسٌلة اتصال بٌ

الكتابً مثل كتابة األخبار لمجلّة الحائط المدرسٌة، ووصف الصور والمعارض، وكتابة 

3₺المذّكرات والتقارٌر، ورسائل الشكر، وبطاقات الّدعوة والتهانً.
 

ر الكتابً بمختلف صوره أمر ومن هنا ٌمكن القول أّن التدرٌب على كٌفٌة أداء التعبٌ

ٌّد.   مهم بالنسبة لكفاءة التلمٌذ فً التعبٌر الج

 

 

 
                                                           

 . 71م، ص1021هـ ـ 2212، 2سحر سلٌمان عٌسى، مهارات تدرٌس اللغة العربٌة، دار البداٌة ناشرون وموزعون، ط ـ1
2

هـ ـ 2211، 3ٌنظر: حسن شحاتة، تعلٌم اللغة العربٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق، الدار المصرٌة اللبنانٌة، القاهرة، ط ـ 

 . 121، 121م، ص 1002هـ ـ 2213، 4م، ط1001
3

ـ ه2225سمٌح أبو مغلً، األسالٌب الحدٌثة لتدرٌس اللغة العربٌة، مجد الوي للنشر والتوزٌع، عمان، األردن، د ط،  ـ 

 . 31م، ص2775ـ
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 ب ـ مهارات التعبير الكتابي: 

 ٌهدف درس التعبٌر الكتابً إلى تنمٌة المهارات التالٌة: 

 ـ قدرة المتعلّم على وضع خطة لما ٌكتب موّضحاً فٌها هدفه وأسلوبه. ₺

 ـ قدرة المتعلّم على تحدٌد أفكاره واستقصاء جوانبها ومراعاة ترتٌبها وتكاملها. 

ـ القدرة على استحضار األمثلة والشواهد المناسبة للموضوع، ووصفها فً المواطن 

 المالئمة من التعبٌر. 

اإلطناب، واالستقصاء والشمول فً المواقف ـ المهارة فً استخدام اإلٌجاز مع الوضوح و

 اسبة. المن

 ولغًة وأسلوباً. ـ القدرة على الكتابة إلى كّل فئة بما ٌناسبها فكراً 

 ـ القدرة على الكتابة فً المناسبات االجتماعٌة والوطنٌة. 

1₺ـ تمكن المتعلّم من تحلٌل مشكلة اجتماعٌة بعرض أبعادها واستقصاء أسبابها وأثارها.
 

تقنٌات البّد من اتباعها حتى ٌكون نستخلص من خالل ما ذكر أّن للتعبٌر الكتابً 

ٌّزاً، وإالّ فقد ٌصبح تعبٌراً هّشاً تشوبه أخطاء فً محتواه وموضوعاته.  تعبٌراً مم

 ـ القدرة على الكتابة الصحٌحة إمالئٌاً. ₺

ـ عرض الموضوع أو الرأي فً سالسة ومنطقٌة، وإقامة الدلٌل الذي ٌدّعم فكرة أو رأي 

 ٌؤمن به. 

 واستخدامه فً موضعه المناسب. ـ حسن االقتباس 

 ـ استخدام عالمات الترقٌم وأدوات الربط فً الكتابة بدقّة. 

 ـ تنظٌم األفكار وتسلسلها أثناء الكتابة. 

 ـ اختٌار الكلمات والجمل المؤّدٌة للمعنى المراد. 

 2₺ـ القدرة على التعبٌر الكتابً بنوعٌه الوظٌفً واإلبداعً.

ع منهجٌة صحٌحة حٌن كتابتها حتى تكون أفكاره واضحة، مع على المعلّم أن ٌّتب إذن

 .  مع مراعاة قواعد اللغة وأنظمتها الحرص على استقامة المعانً وترتٌبها وتناسقها

                                                           
1

ٌنظر: سعاد عبد الكرٌم الوائلً، طرائق تدرٌس األدب والبالغة والتعبٌر بٌن التنظٌر والتطبٌق، دار الشروق للنشر  ـ 
 . 72،  71م، ص 1002، 2والتوزٌع، عمان، األردن، ط

2
زٌن كامل الخوٌسكً، المهارات اللغوٌة: تعبٌر، لغوٌات، تحرٌر، تدرٌبات، دار المعرفة الجامعٌة، طبع، نشر، توزٌع، ـ 

 . 26م، ص1007هـ  ـ 2217د ط، 
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 أسس التعبير: 

 رسون عند تدرٌس التعبٌر هً: هناك مجموعة من األسس ٌجب أن ٌلتفت إلٌها المد

 أ ـ األسس النفسية:

ـ تأخذ اللغة محاكاة وتقلٌد للوالدٌن أّوالً ثم المعلّم واالقتران فً الوسط االجتماعً، 

ٌَحِرس على سالمة لغته ألّن الطلبة لدٌهم من االستعدادات الفطرٌة ما  لذلك على المدرس أن 

ٌجعلهم ٌتأّثرون بعوامل البٌئة والمخالطة فً أقوالهم وطرائق أحادٌثهم، والمدّرس هو خٌر 

ة ٌقتدي بها الطلبة بالقول والعمل، وهذا ٌتطلب أن ٌكون ذا شخصٌة فاعلة قادرة على قدو

والتعامل مع عقل اإلنسان وتثقٌفه متمّكناً من مادته عارفاً طرائق تدرٌسها القٌادة والتوجٌه، 

 1₺واسع الثقافة، واثقاً بنفسه وبطالبه وقادراً على كسب ثقتهم، فصٌحاً فً حدٌثه وكتابته.

ٌّة التعبٌر السلٌمة تحتاج إلى مراعاة مٌوالت التالمٌذ ورغباتهم النفسٌة من  إذن فعمل

 ِقَبل المعلّم ومحاولة التوفٌق بٌن المستوى العقلً لتالمٌذه والمواضٌع المقترحة للتعبٌر. 

ـ ظاهرة الخجل والتهٌٌب عند بعض الطلبة وخٌر عالج لها هو تشجٌع المدّرس لهم ₺

 الصبر، واالبتعاد عن الترهٌب إلنتاجهم للقضاء على عوامل النقص فٌهم.وأخذهم بالٌن و

ـ وجود الدوافع أمر مهم لتنشٌط الطلبة والمدرس الناجح هو الذي ٌخلق المواقف التً تحفّز 

2₺ر لتحقٌق غرض ٌرٌده ككتابة رسالة.التلمٌذ للتعبٌ
 

أجل أن ال تتخذ  وٌتضح من خالل هذا أّن المعلم من واجبه أن ٌساٌر تالمٌذه من

 نفسٌتهم منحى سلبً. 

 ب ـ األسس اللغوية: 

 تتمثل األسس اللغوٌة فٌماٌلً:

ـ التعبٌر الشفوي أسبق من التعبٌر الكتابً، وإقدار الطالب على التحّدث بطالقة تقوى عنده ₺

 القدرة على الكتابة السلٌمة. 

"وحفظ النصوص.ـ زٌادة رصٌد الطلبة اللغوي عن طرٌق القراءة واالستماع 
3

 

                                                           
 . 21ـ ٌنظر: عبد الرحمن عبد الهاشمً ، التعبٌر فلسفته، واقعه، تدرٌسه، أسالٌب تصحٌحه، ص1
2

 .22، صالمرجع نفسهـ 
3
 .23نفسه، صـ المرجع  
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زدواج اللغوي وشٌوع العامٌة إلى جانب الفصٌحة خارج جدار المدرسة وداخلها، اال"ـ 

ولوال هذا االزدواج لهان على الطالب تعلّم الفصٌحة ولكانت البٌئة من حوله خٌر عوٍن له 

الناس  ، وأّن هذا ٌتوافر ألي متعلّم فً معظم بلدان العالم، وال ٌتوافر للقلٌل منتعلمها على

1₺فً محٌطنا.
 

على المعلّم أن ٌزّود الطلبة بالقصص والقصائد واألناشٌد التً تزٌد من ثروته "

ٌّة 2₺.اللغوٌة، وٌمنحهم التعبٌر فرصة التغلّب على اللهجات العام
 

ومن هنا على المعلّم أن ٌبذل جهداً واسعاً فً المجال اللغوي لٌمنح تالمٌذه فرصة 

ٌّة.التغلب على اللهجات   العام

 ج ـ األسس التربوٌة: 

 تتمحور األسس التربوٌة فً النقاط التالٌة: 

ٌّة التعبٌر فً اختٌار الموضوع الذي ٌجب أن "ـ  الحرٌة: إذ من حق الطالب أن تتاح له حر

ٌّة فً عرض األفكار التً ٌرٌدها أو التً  ٌتحّدث عنه أو ٌكتب فٌه، كما تترك له الحر

أو ٌحسها فً نفسه دون فرض أو تقٌٌد وٌكون حّراً فً اختٌار توّجهه إلٌها، فٌدركها 

ٌّنة ٌرقّع بها كالمه.   العبارات التً ٌؤدي بها هذه األفكار فال تفرض علٌه عبارات مع

ٌّن وال حّصة محّددة، بل هو نشاط لغوي مستمر.  ـ لٌس للتعبٌر وقت مع

3₺تستثٌر اهتمامهم. والتً أذهان الطلبةبـ ٌنبغً أن تختار الموضوعات المّتصلة 
 

دور أساسً فً نجاح نشاط التعبٌر وذلك من خالل إعطاء  ٌّتضح لنا أّن للمعلّم

ٌّة فً اختٌار المواضٌع المالئمة وا  . لواضحة والمواكبة لمتطلّبات العصرللتلمٌذ الحر

 

 

 

 

                                                           
1

 .23عبد الرحمن عبد الهاشمً، التعبٌر فلسفته، واقعه، تدرٌسه، أسالٌب تصحٌحه، صـ 
2

سعدون محمود الساموك، هدى علً جواد الشمري، مناهج اللغة العربٌة وطرق تدرٌسها، دار وائل للنشر والتوزٌع، ـ 
 .117م، ص 1003، 2عمان، األردن، ط

3
محمدي الصوٌركً، التعبٌر الكتابً التحرٌري: أسسه، مفهومه، أنواعه، طرائق تدرٌسه، دار ومكتبة الكندي للنشر ـ 

 . 11م، ص1022هـ ـ 2213، 2والتوزٌع، ط



الدراسة التطبيقية  الفصل الثاني:  
 الميدانية.

 المبحث األو ل: االجراءات الميدانية  

 المبحث الثاني: خطوات تدريس التعبير الكتابي

في التعبير   المبحث الثالث: أسباب عجز التالميذ

 وطرق النهوض منه

 لها وتفسيرهاالمبحث الرابع: عرض البيانات وتحلي
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 :  توطئة

اعة أجٌال التعلٌم كؽٌره من المهن تعترضه عوائق ومشكالت كونه عملٌة صن

األسباب وبحث عن وهذه العوائق تحتاج إلى وقوؾ وتمعن  عدادهم لمستقبل أفضل،وإ

ق بطرٌقة تدرٌس األنشطة المشكالت منها ما ٌتعلّ  ، ومن بٌن هذهواقتراح الحلول المناسبة

بالذكر نشاط التعبٌر الكتابً الذي ٌواجه مدّرسٌه مشاكل ال حصر لها تعٌق  ونخصّ  ،اللؽوٌة

  .اكتساب المتعلّم لهذه اللؽة وتمّكنه منها

ولهذا الؽرض جاءت الدراسة المٌدانٌة لتكشؾ الحجاب عن هذه الصعوبات التً 

، وبالتالً فالهدؾ من هذه الدراسة هو التوّصل إلى التعّرؾ على صعوبات علّمٌواجهها المت

الحلول المقترحة والمناسبة  التعبٌر الكتابً فً مرحلة التعلٌم االبتدائً والكشؾ عنها وإٌجاد

 .لذلك

وقد أجرٌنا هذه الدراسة فً والٌة مستؽانم لثالث ابتدائٌات من مناطق مختلفة وهً 

 . الشٌخ عبد الحمٌد بن بادٌس، ابتدائٌة ، ابتدائٌة بلبشٌر حموبد القادرابتدائٌة لحول ع

 : االجراءات الميدانيةأّوالً: 

 : : مجاالت الدراسة1

من والٌة ٌتمّثل المجال المكانً فً هذه الدراسة ثالثة مدارس ابتدائٌة : أ ـ المجال المكاني

دائٌة الشٌخ ، ابتالقادر، ابتدائٌة بلبشٌر حمووهً: ابتدائٌة لحول عبد  مستؽانم لمواقع مختلفة

 . عبد الحمٌد بن بادٌس

، حٌث 8102/  8102خالل الموسم الدراسً أجرٌنا هذه الدراسة  :المجال الّزماني ـ ب

، وقد تّم فً هذه 8102ماي  10أفرٌل إلى ؼاٌة  82ن م اانطلقت الدراسة المٌدانٌة ابتداء  

، ة بتالمٌذ السنة الرابعة ابتدائًبالمعلّمٌن وأخرى خاصالفترة توزٌع االستبانة الخاصة 

 . التعبٌر الكتابً طاشالمخّصصة لن صصإضافة إلى حضور بعض الح

بما أّن دراسة هذا الموضوع كانت مٌدانٌة فإّن المنهج المستخدم : منهج الدراسة :2

هو المنهج الوصفً التحلٌلً، حٌث تّم الدخول إلى مٌدان الدراسة للتعّرؾ على حقٌقة 

 صعوبات التعبٌر الكتابً. 
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  :: الوسائل المستعملة في الدراسة3

، حٌث المستخدمةستعمال الصحٌح للوسائل إّن نجاح أي بحث علمً ٌتوقؾ على اال

، تمّثلت فً: االستبانة وبها ٌتّم التعّرؾ لمستعملة فً هذه الدراسة متنّوعةكانت الوسائل ا

: مّثل هذه االستبانة فً استمارتٌن، وتتلمبحوثٌن وآرائهم فً هذا الموضوععلى أفكار ا

ة العربٌة فً اللؽ، والثانٌة موّجهة إلى معلّمً لى تالمٌذ السنة الرابعة ابتدائًإاألولى موّجهة 

مل العناصر األساسٌة ش، وتتضّمن كل استمارة مجموعة من األسئلة التً تالمرحلة االبتدائٌة

اركة شنشاط ومائل أخرى كحضور الحصص المتعلّقة بهذا السإضافة إلى و للموضوع،

فٌها كل كبٌر ألّن شوهً وسٌلة مهّمة جداّ  ألّنها تخدم الموضوع ب ،فٌها المعلّمٌن وتالمٌذهم

ٌَشَ  ، كذلك مقابلة المعلّمٌن ومناقشتهم من أجل ة لجو الدرس داخل الفصل الدراسًُمَعا

 . فادة منهم فً اثراء هذا الموضوعاالست

 : عّينة الدراسة: 4

، وّزعت ٌذ لمستوى السنة الرابعة ابتدائًتالم 01جاءت الدراسة المٌدانٌة لتشمل 

من  معلّمٌن 01كما شملت الدراسة أٌضا  ، سؤال 00االستمارات المتمّثلة فً علٌهم 

دائٌة الشٌخ عبد ، ابتشٌر حمو، ابتدائٌة بلبوهً: ابتدائٌة لحول عبد القادر االبتدائٌات الثالث

أسئلة، واسترجعنا كل االستمارات مستوفٌة  01حٌث وّزعت علٌهم . الحمٌد بن بادٌس

  الشروط. 

 وات تدريس التعبير الكتابي: طخثانياً: 

درس التعبٌر الكتابً فً المدارس االبتدائٌة فً مستوى السنة الرابعة ابتدائً ٌنفّذ 

 على النحو التالً : 

معناه على المعلّم أن ٌشرح : تضمنة للموضوع واستخراج المطلوبأّوال : عرض التعلٌمة الم

 للتالمٌذ المطلوب عمله فً هذا الدرس.

ثانٌا : استخراج العناصر األساسٌة للموضوع: انطالقا  من التعّرؾ على أبرز العناصر التً  

خاتمة ( وهنا على المدّرس أن ٌنّبه تالمٌذه  –عرض  –ٌنبؽً اإلحاطة بها هً: ) مقدمة 
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ضرورة العناٌة بالفكرة من حٌث تسلسلها وترابط أجزائها وتدرجها وكذلك توضٌح  إلى

 نسجام التام بٌن العبارات.حترام الترابط المنطقً واالضوع واخطوات المو

: وذلك من خالل مساعدتهم ببعضهم البعض باألفكار ثا : توجٌه المتعلّمٌن إلى العملثال

ً انطالقا  من واآلراء والعبارات الهادفة والمعّبرة عن المطلوب ومطالبتهم بالتعبٌر الشفه

 . العناصر المستخرجة

ا )كتابة الموضوع وتحرٌره(: فسح المجال للتالمٌذ لتحرٌر مواضٌعهم رابعا   ٌّ : وهً كتاب

اته حول خطوة أساسٌة من خطوات التعبٌر التحرٌري إذ ٌدّون الطالب معلوماته وتصّور

 . الموضوع فً دفتر التعبٌر

 ،ها وتقوٌمهاخامسا : بعد إنهاء التالمٌذ من التعبٌر الكتابً ٌقوم المعلّم بجمع الدفاتر لتصحٌح

، كما الطالب النظام واحترام المواعٌد بشرط أن تجمع معا  وفً وقت واحد لٌعتاد ₺

ٌستحسن أالّ ٌزٌد حجم الموضوع فً المرحلة  االبتدائٌة على عشرة أسطر ولعّل فً تحدٌد 

 التركٌز وتجّنب الحشو والتكرار. حجم الموضوعات ما ٌفٌد الطالب فً عملٌة

حٌح الدفاتر فال شّك أّن تعّرف الطالب على أخطائهم ٌساعدهم على عدم ّما فٌما ٌخّص تصأ

فضل تصحٌح ما ٌدركه الطالب والبد هنا أن نؤكد أّن أ ،تكرارها وتجّنبها فً المّرات القادمة

 أن ٌدرك إذ لٌس الغرض منه أن ٌتعب المعلّم جراء هذا العمل المتواصل وإّنما ،بنفسه

. ولّما كان الغرض من عنهالطالب سبب الخطأ الذي وقع فٌه فٌحاول اإلسهام فً الكشف 

التصحٌح اكتشاف مستوى الطالب ودرجة تحّسنهم وما بلغوا من أفكار وسالمة فً التعبٌر 

 التصحٌح:عملٌة فإّنه من الضروري أن ٌؤخذ بعٌن االعتبار األمور اآلتٌة أثناء واللغة 

عالمات أو رموز فً دفتر الطالب تدّل على نوع الخطأ الذي وقع فٌه  ـ أن ٌضع المعلّم1

 . عد أن ٌكون قد عّرفهم بمدلوالتهاب

ٌُلِزم المعلّم ال3 أن ٌقوم هو نفسه الب بإعادة تصحٌح األخطاء التً وقعوا فٌها على طـ أن 

1₺. بمتابعة تصحٌحهم
 

                                                           
1
النظرٌة والممارسة ) المرحلة األساسٌة العلٌا( ، دار ٌنظر: عبدالفتاح حسن البجة ، أصول تدرٌس اللؽة العربٌة بٌن ـ  

 . 232م ، ص 1111هـ ـ 1231،  1الفكر للطباعة والنشر والتوزٌع ، ط
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ن المعلّم مالحظاته الرئٌسة فً نهاٌة كل م2 ٌَُدوِّ وضوع متناوالً الفكرة واألسلوب ـ أن 

 ، الترتٌب والخط. األلفاظ، النظافةوالترابط بٌن الجمل والفصاحة فً 

1₺.لشائعة لدى التالمٌذٌح األخطاء اتصحعلى المعلّم  ـ أن ٌرّكز 2
     

 رق النهوض منه: طأسباب عجز التالميذ في التعبير وثالثاً: 

 أـ أسباب عجز التالميذ في التعبير:

 : لها ضعؾ التالمٌذ فً التعبٌر هً من بٌن العوامل التً ٌتعّرض 

ٌّة فً المجتمع ، فالطالب وقلّة المحصول اللؽوي لدى الطالبسٌادة العامٌة "ـ 1 ٌتعامل بالعام

، ومما ٌؤسؾ له أّن الوسط الذي ٌتعامل معه اللؽة الفصحى لٌست هً لؽة الحٌاةفٌشعر أّن 

ٌستعمل ؼٌر العامٌة وتبدوا العامٌة فٌه هً القاعدة، أّما الطالب والمعلّم هو وسط ال 

ٌّز ضٌّ  ، فٌحّول ذلك داه إلى ؼٌرهق من المدرسة ال تتعالفصحى فاستعمالها محصور فً ح

الطالب بالمعنى ، واللؽة ال ٌمكن أن ٌتعلّمها وظٌؾ الطالب للؽة سلٌمة فً حٌاتهدون ت

".امل بهاها أو عاشها وتفاعل وتعالدقٌق إالّ إذا مارس
2

 

وهذا ما أشار إلٌه معظم المعلّمٌن على أّن أهم الصعوبات التً تواجه المتعلّم هً 

نقص الرصٌد اللؽوي ألّن خٌالهم وأفكارهم محدودة وهذا راجع إلى ُبعِدهم عن المكتبات 

ٌّة ونفوره من الفصحىوالمطالعة الحّرة مّما ٌؤدي إلى حدٌث الت  . لمٌذ بالعام

بعض المعلّمٌن فً المدارس ال ٌنّمون حصٌلة الطالب اللؽوٌة وذلك بعزل التعبٌر  أنّ  "ـ 2

، وال ٌستثمرون ما فً دروس اللؽة من أنماط لؽوٌة راقٌة لتدرٌب فروع اللؽةعن باقً 

 .استعمالها فً مواقؾ حٌاتٌة جدٌدةتالمٌذهم على 

لملقى على عاتق المعلّم ولعل عدد التالمٌذ الكبٌر فً الصؾ وعدد الحصص الكثٌرة اـ  3

."وس التعبٌر وؼٌرهاعلى القٌام بواجبه فً در ٌحدان من قدرة المعلّم
3

 

كثرة من بٌن العوامل التً ٌتعّرض لها التالمٌذ وهذا ما اّتفق علٌه جّل المعلّمٌن أّن 

لهذا النشاط رؼم  الواحد إضافة إلى قلّة الحصص المخّصصةعدد التالمٌذ داخل القسم 

                                                           
1
 .  232المرجع سابق ، ص  ـ 

 .  311راتب قاسم عاشور ، فؤاد الحوامدة ، أسالٌب تدرٌس اللؽة العربٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق ، ص  - 2
 . 311المرجع نفسه، ص  - 3
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 ، وعدم تنمٌة روح الحوار والتفاعل بٌنأهمٌته البالؽة، وضٌق الوقت المخّصص له

 . التالمٌذ

ذ والتً تعتبر أكبر مؤّشر على ضعؾ التلمٌ والنحوٌة والصرفٌةكثرة األخطاء اإلمالئٌة ـ 4

 دوده، إضافة إلى عدم محاولته فً البٌت لتحسٌن مروعدم تمّكنه من اللؽة وقواعدها

ٌّد   . والتدّرب على الكتابة بشكل ج

كما ٌرى بعض المعلّمٌن أّن ضعؾ التالمٌذ فً نشاط التعبٌر الكتابً راجع إلى الؽزو ـ 5

 . اجزا  بٌن التلمٌذ ومطالعة الكتبالتكنولوجً كاألنترنت مثال  التً أصبحت ح

 . م أدب اإلصؽاء والحدٌث والمناقشةعدم تدرٌب التالمٌذ على فهـ 6

 : رق النهوض بنشاط التعبير الكتابيـ ط ب

المدارس االبتدائٌة المعنٌة حول الحلول المقترحة المعلمٌن فً  إجابات بعض تنحصر

  :لتعبٌر نذكرها فً النقاط التالٌةللحد من عجز التالمٌذ فً ا

 .المطالعة فً أوقات الفراغ ـ

 االهتمام بحصة التعبٌر الشفهً. ـ

 . االهتمام باللؽة العربٌة ـ

 .لّمٌن بقراءة كتب هادفة وتلخٌصهاتكلٌؾ المتع ـ

ٌّدة واستخدام األسالٌب الجمٌلة فً التعبٌر وتحفٌزهم على  ـ تدرٌب المتعلّمٌن على الكتابة الج

 .ما تٌّسر من كالم هللا عّز وجلّ  حفظ

 .التعبٌر الكتابً إلدراك النقائص االكثار من حصص ـ

صاحة اللسان واألنشطة المدرسٌة لتعوٌدهم على فاشراك التالمٌذ فً المسابقات الثقافٌة  ـ

 . والتعامل مع اآلخرٌن

تعلّمٌن على استعمال سلوك التعزٌز فً العملٌة التعلٌمٌة خاصة نشاط التعبٌر لتحفٌز الم ـ

 . العمل وتقدٌم األفضل

مٌذ وعرض أهم األخطاء التً وقعوا على المعلّمٌن الحرص على تصحٌح دفاتر كل التال ـ

 .صحٌحها أمامهم حتى ٌستفٌدوا منهافٌها وت
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تجّنب المبالؽة فً تقدٌم المالحظات للتالمٌذ حول األخطاء والهفوات البسٌطة واالكتفاء  ـ

 .فً هذا النشاط هشعر المتعلّم بعجزباإلشارة إلى أهمها حتى ال ٌ

 .هل على المعلم التعامل مع الجمٌعمما ٌس التقلٌل من عدد التالمٌذ داخل الصؾ ـ

ٌّدة أو أ ـ أو    بٌات شعرٌة تشجٌع المعلم تالمٌذه على تخصٌص دفتر ٌسّجلون فٌه أفكار ج

 .ؾ الشواهد أثناء التعبٌر الكتابًرائعة لتساعدهم فً توظٌ أمثال

 على المعلم أالّ ٌقبل اإلجابة عن األسئلة إالّ فً جملة تامة ولؽة فصٌحة. ـ

على المعلّم أن ٌربط دروس التعبٌر بفروع اللؽة األخرى كالقراءة واإلمالء  ـ

ٌّد. .والمحفوظات     .. وؼٌرها، وٌّتخذ من مادة الدروس جمٌعا  مجاال  للتعبٌر الج

 وتحليلها وتفسيرها: البياناتعرض رابعاً: 

مختلفة  اتبعد استرجاع االستمارات وتطبٌقها بطرٌقة إحصائٌة تجمعت لدٌنا معلوم

 ابتدائًفقد وجهت مجموعة من األسئلة لتالمٌذ سنة الرابعة  ،حسب األسئلة المطروحة

وذلك للتوصل إلى نتائج وأهداؾ التً بنً علٌها البحث بتفرٌػ  ،وأخرى وجهت للمعلمٌن

وتحلٌلها بإتباع التقنٌة اإلحصائٌة المعتمدة فً الدراسات المٌدانٌة وهً حساب  االستمارات

 :القانون التالً باستخدامت وتحدٌد النسبة المئوٌة التكرارا

 

 

 

 

 ستبانة الخاصة بالتالميذ:أ/: تحليل اال

 

 

 

 

 

  111×           عدد التكرارات  النسبة المئوية =

ةعدد العين                    
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 (:1جدول رقم )

 ؟ أٌن ٌمضً معظم التالمٌذ أوقات فراؼهم -

 االقتراحات التكرارات النسبة المئوٌة

 المطالعة 3 30%

 اللعب مع األصدقاء 5 50%

 مشاهدة التلفاز 2 20%

 المجموع 10 100%

 

 
أؼلب المتعلمٌن ٌقضون معظم أوقات فراؼهم فً اللعب مع  ٌبٌن لنا الجدول أنّ 

 ،نة بنسب ؼٌرها من األنشطة األخرىوهً نسبة مرتفعة مقار 50٪األصدقاء وتبلػ نسبتهم

عب للّ ة إلى الشارع أو األماكن الخاصة التلمٌذ عندما ٌؽادر المدرسة ٌتوجه مباشرحٌث نجد 

بهذا  االهتمامالمبالؽة فً  سة لكنّ ادرفٌس والتروٌح عن النفس من تعب المع األصدقاء للتن

المطالعة  ا نسبةأمّ  ،ى المتعلم ومردوده الدراسًمن األمور السلبٌة التً تؤثر عل د  عَ النشاط ٌُ 

التالمٌذ منها وعدم احتكاكهم نفور وهً نسبة منخفضة وهذا راجع إلى 30قّدرت بـ ٪ 

50% 

30% 

20% 

دائرة نسبية توضح األوقات التي يمضي التالميذ أوقاتهم 
 فيها

 .اللعب مع االصدقاء

 .المطالعة

 مشاهدة التلفاز
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فً بعض  عدم وجود مكتبات أصال   فإنّ  على الرؼم من أهمٌتها، إضافة إلى هذابالمكتبات 

 20٪فً حٌن بلؽت نسبة مشاهدة التلفاز بـ  ،زٌد من جانب اإلهمال لدى المتعلمالمدارس ٌ

ن لنا أن معظم التالمٌذ ال ٌفضلون مشاهدة التلفاز وٌعوضونه ٌبٌّ  وهذا ما سبةوهً أقل ن

 بنشاطات أخرى.

 

 (:2جدول رقم )

 ؟ ب التالمٌذ مشاهدتهاوعٌة البرامج التلفزٌونٌة التً ٌحماهً ن -

 االقتراحات التكرارات النسبة المئوٌة

 عربٌة 5 50%

 أجنبٌة 3 30%

 كالهما 2 20%

 ال أشاهد 0 0%

 المجموع 10 100%

 

 

50% 

30% 

20% 

دائرة نسبية توضح البرامج التلفزيونية التي يشاهدها 
 التالميذ

 عربٌة

 أجنبٌة

 كالهما
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ٌوضح الجدول التالً البرامج التلفزٌونٌة التً ٌشاهدها المتعلم حٌث نالحظ أن 

وهذا راجع لمٌوالت  50ـ ٪البرامج المعروضة باللؽة العربٌة أخذت أكبر نسبة التً قدرت ب

ترجع على فإذا كانت هذه البرامج مفٌدة ونافعة  ،لهذه اللؽة واستٌعابهمالتالمٌذ وكذلك فهمهم 

ا إذا كانت هذه أمّ  ،لم النطق الصحٌح للحروؾ والكلماتالمتعلم باإلٌجاب ألنها تعٌنه على تع

الذٌن ٌشاهدون البرامج  أما نسبة المتعلمٌنٌه بشكل سلبً، ها تؤثر علالبرامج سلبٌة فإنّ 

عربٌة مج باللؽة الوهً أقل نسبة من المتعلمٌن الذٌن ٌشاهدون البرا 30٪ ـاألجنبٌة قدرت ب

ا مجموع المتعلمٌن الذٌن ٌشاهدون البرامج وهذا راجع إلى مٌلهم إلى تعلم اللؽة األجنبٌة ،أمّ 

، والمتعلمٌن لى التنوٌع فً البرامجوهذه العٌنة ٌمٌلون إ 20٪ا نسبتهم العربٌة و األجنبٌة مع  

 ألنهم ال ٌفضلون مشاهدة التلفاز.   ال ٌشاهدون البرامج التلفزٌونٌة تنعدم نسبتهم اللذٌن 
 

 (:3جدول رقم )

 ؟ ماهً المادة التً ٌفضلها التالمٌذ

 االقتراحات التكرارات النسبة المئوٌة

 اللؽة العربٌة 3 30%

 الرٌاضٌات 5 50%

 اللؽة الفرنسٌة 2 20%

 المجموع 10 100%
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و  50٪ ـمادة الرٌاضٌات بٌبرز الجدول أعاله ارتفاع نسبة التالمٌذ الذٌن ٌفضلون 

خاصة عند الذكور  ما نالحظهوهذا  ساسها الفهم هذا راجع إلى حبهم للمواد العلمٌة التً أ

تفضٌل بعض التالمٌذ لمادة اللؽة  فً حٌن وصلت نسبة ،الذٌن ٌمٌلون إلى مثل هذه المواد

د الصرفٌة اعوهذا راجع لسبب تخوؾ التالمٌذ من القو منخفضةوهً نسبة 30٪ ـالعربٌة ب

 إضافة إلى صعوبة بعض المواضٌع المقررة فً المنهاج الدراسً. ،والنحوٌة واإلمالئٌة

 وهذا ٌعود إلى أنّ  20٪ـا نسبة التالمٌذ الذٌن ٌفضلون مادة اللؽة الفرنسٌة قدرت بأمّ 

 ،للؽات مزاحمة للؽة العربٌة حالٌا  ألنها من أكثر ابعض التالمٌذ ٌرؼبون فً تعلم هذه المادة 

 ها لؽة حضارة وثقافة.فات االستعمار وهناك من ٌعتقد أنّ وهذا راجع إلى مخلّ 

 (:4جدول رقم )

 هل ٌحب التلمٌذ نشاط التعبٌر الكتابً؟-

 االقتراحات التكرارات النسبة المئوٌة

 نعم 8 %80

 ال 2 20%

 المجموع 10 100%

 

50% 

30% 

20% 

 دائرة نسبية توضح المواد التي يفضلها التالميذ

 رٌاضٌات

 .اللغة العربٌة

 .اللغة الفرنسٌة
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حٌث قدرت  ،التعبٌر الكتابًمٌذ ٌحبون نشاط ٌظهر من خالل الجدول أن معظم التال

مما  كافٌا   لؽوٌا   هذه الفئة من المتعلمٌن ٌملكون زادا   وهً نسبة عالٌة ألنّ  80٪ـنسبتهم ب

 ٌساعدهم على التعبٌر الكتابً الجٌد.

وهً نسبة  20٪ـكما قدرت نسبة المتعلمٌن الذٌن ال ٌحبون نشاط التعبٌر الكتابً ب

معقدة تحتاج إلى كما ٌعتبرونه عملٌة ذهنٌة  ،اللؽة العربٌة الفتقادهموهذا راجع  ضئٌلة جدا  

 .رقدرات لؽوٌة أكب

 (:5جدول رقم )

 هل ٌواجه التلمٌذ صعوبة فً التعبٌر الكتابً؟ -

 االقتراحات التكرارات النسبة المئوٌة

 نعم 2 %20

 ال 1 %10

 أحٌانا 7 %70

 المجموع 10 %100

 

80% 

20% 

دائرة نسبية توضح مدى اقبال التالميذ لنشاط التعبير 
 الكتابي

 نعم

 .ال
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 الذٌن ٌواجهون صعوبات فً التعبٌر الكتابً أحٌانا  ٌوضح الجدول أن نسبة التالمٌذ 

وهذا راجع إلى طبٌعة المواضع التً تكون 70٪ أخرى ٌتمٌزون فٌه نسبتهم  فقط وأحٌانا  

ا أمّ  ،ومٌوال تهمناسب قدرات التالمٌذ ت أخرى تكون صعبة ال تناول وأحٌانا  فً الم أحٌانا  

وهذه الفئة ٌمثلها مجموع المتعلمٌن الذٌن 20 ٪"نعم" هً  أجابوانسبة التالمٌذ الذٌن 

وقلة ٌواجهون صعوبات أثناء التعبٌر الكتابً وهذا سببه المزاوجة بٌن العامٌة والفصحى 

الذٌن ٌملكون رصٌد لؽوي  من المتعلمٌن10 ٪ٌمثل هذه النسبة  حٌث ،رصٌدهم اللؽوي

 د فً مختلؾ المواضٌع.نهم من التعبٌر الجٌّ مكّ ٌُ 

 (:6)جدول رقم 

لجأ إلى استعمال العامٌة فً ٌعندما ٌجد التلمٌذ صعوبة فً التعبٌر الكتابً ، هل  -

 كتابته ؟

 االقتراحات التكرارات النسبة المئوٌة

 نعم 0 %0

 ال 6 %60

 أحٌانا 4 %40

 المجموع 10 %100

70% 

20% 

10% 

دائرة نسبية توضح مدى مواجهة التالميذ لصعوبة التعبير 
 الكتابي

 أحٌانا

 نعم

 ال
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وهذا راجع 60٪ ـامٌة أثناء التعبٌر الكتابً بتقدر نسبة التالمٌذ الذٌن ال ٌستعملون الع

فً حٌن تبلػ نسبة التالمٌذ الذٌن  ،ربٌة وكثرة إقبالهم على المطالعةنهم من اللؽة العإلى تمكّ 

منهم  فبعض التالمٌذ ٌستعملون العامٌة قصدا   40٪ ـٌزاوجون بٌن العامٌة الفصحى ب

إلى  نٌلجؤوا نسبة التالمٌذ الذٌن ال ا ٌؤدي إلى الوقوع فً الخطأ، أمّ التبسٌط والتوضٌح ممّ 

 استعمال العامٌة أثناء كتاباتهم تنعدم.

 (77جدول رقم )

 فٌها تستطٌع تداركها مع كثرة المطالعة؟ األخطاء التً تقع هل ترى أنّ -

 االقتراحات التكرارات النسبة المئوٌة

 نعم 10 %100

 ال 0 %0

 موعالمجّ  10 100%

        

60% 

40% 

دائرة نسبية توضح مدى استعمال التالميذ العامية أثناء 
 التعبير الكتابي 

 .ال

 أحٌانا
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وهذا  100٪مع كثرة المطالعة هً األخطاءنسبة التالمٌذ الذٌن ٌتداركون  نالحظ أنّ 

فً المكتبات تزٌد من  أوفً البٌت  سواءالمطالعة الحرة  إلىالتلمٌذ الذي ٌلجأ  نّ واضح أل

سواء  ،رىالقادمة حتى ال ٌقع فٌها مرة أخ و تداركها فً المرات أخطاءهوعٌه فً تصحٌح 

 كانت هذه األخطاء نحوٌة أو صرفٌة أو إمالئٌة.

 

 (:8)جدول رقم 

 هل الطرٌقة التً ٌصحح بها المعلم األخطاء الكتابٌة ٌستفٌد منها التالمٌذ؟-

 االقتراحات التكرارات النسبة المئوٌة

 نعم 10 %100

 ال 0 0 %

 المجموع 10 %100

 

100% 

دائرة نسبية توضح مدى تدارك التالميذ أخطائهم مع كثرة 
 المطالعة

 نعم
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، ومن 100٪ ـ"نعم" قدرت ب ـٌوضح الجدول التالً أن نسبة التالمٌذ الذٌن أجابوا ب

التالمٌذ ٌستفٌدون من تصحٌح المعلمٌن للتعبٌر الكتابً وإدراكهم  هنا نالحظ أن جلّ 

 لألخطاء التً ٌقعون فٌها ولو بالقلٌل.

 

 

 (:79جدول رقم )

 ماهً اللؽة التً ٌستخدمها التلمٌذ فً القسم؟-

 االقتراحات التكرارات النسبة المئوية

 الفصحى 0 05%

 العامية 5 %5

 المزاوجة بينيما 0 50%

 المجموع 05 100%

100% 

دائرة نسبية توضح مدى استفادة التالميذ من الطريقة التي 
 يصحح بها المعلم األخطاء الكتابية

 نعم
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نالحظ من خالل الجدول التالً أن نسبة التالمٌذ الذٌن ٌستخدمون اللؽة الفصحى 

ٌؤثر  وهذا راجع إلى حرص المعلم على استعمالها داخل الصؾ مما 50٪داخل القسم هً 

أما نسبة التالمٌذ الذٌن ٌزاوجون  ،الصحٌح لها على المتعلمٌن وتعوٌدهم على النطق إٌجابا

هم فً أنّ  صحى إالّ ناه أنهم ٌتحدثون الفالحظ ماوهذا   50٪ هً العامٌة والفصحى بٌن

فً اللؽة العربٌة، ال ٌوجد لها مقابل  هفون مفردات بالعامٌة معتقدٌن أنّ بعض األحٌان ٌوظ

، وهذا ما الحظناه أن بعض دمنسبة التالمٌذ الذٌن ٌستخدمون العامٌة فقط تنع فً حٌن نجد

 خر ٌزاوجون بٌن العامٌة والفصحى.ٌستخدمون اللؽة الفصحى والبعض اآلالتالمٌذ 

 (:17جدول رقم )

هل ٌلتزم التالمٌذ بتوجٌهات المعلم فً خطوات الكتابة الصحٌحة واستعمال عالمات  -

 الترقٌم؟
 االقتراحات التكرارات النسبة المئوٌة

 نعم 9 %90

 ال 0 %1

 أحٌانا 1 %10

 المجموع 10 %100

50% 50% 

 دائرة نسبية توضح اللغة التي يستخدمها التلميذ في القسم

 الفصحى 

 المزاوجة بٌنهما 
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إلٌها من الجدول التالً أن نسبة التالمٌذ الذٌن  لٌظهر من خالل النتائج المتوصّ 

 ـٌلتزمون بتوجٌهات المعلم فً خطوات الكتابة الصحٌحة واستعمال عالمات الترقٌم تقدر ب

المعلم فً تدرٌب  ور الفعال الذي ٌقوم بهوهذا راجع إلى الدّ  ،وهً نسبة مرتفعة جدا٪90 

تالمٌذه على الكتابة والتعبٌر ومعرفته لخطوات الكتابة من مقدمة وعرض وخاتمة وأٌضا 

ٌزٌد  وهذا ماة وعالمات االستفهام والتعجب ...، االلتزام بعالمات الترقٌم كالنقطة والفاصل

ت أحٌانا بهذه التوصٌا ا نسبة التالمٌذ الذٌن ٌلتزموننمن جودة وتنظٌم عمل التلمٌذ، أمّ 

المتعلم وفهمه لهذه  انضباطوهذا ٌعود إلى مدى  10٪وٌهملونها أحٌانا أخرى بلؽت 

 التوجٌهات وإدراكه لضرورة توفرها فً كتابته.

 

 (:11جدول رقم )

 هل ٌعانً التلمٌذ من مشكلة فً إحدى حواسه؟-

 االقتراحات التكرارات النسبة المئوٌة

 النطق 3 %30

90% 

10% 

دائرة نسبية توضح إلتزام التالميذ بتوجديهات المعلم في 
 خطوات الكتابة الصحيحة واستعمال عالمات الترقيم

 .نعم

 أحٌانا
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 السمع 0 %1

 الرؤٌة 2 %20

 حواس سلٌمة 5 %50

 المجموع 10 %100
 

 
 

 
والتً تؤثر علٌهم وتعٌقهم فً عملٌة  ،بعض التالمٌذ من مشاكل فً حواسهمٌعانً 

التعلم فهً حاالت خاصة على المعلم أخذها بعٌن االعتبار والتً تتمثل فً اضطرابات فً 

نسبة التالمٌذ الذٌن ٌعانون  حٌث نالحظ من خالل الجدول أعاله أن ،السمع والنطق والرؤٌة

ٌعانون من هذه المشكلة  الذٌنحٌث ٌواجه التالمٌذ  30ـ٪ضطراب فً النطق قدرت بمن ا

ة ر هذه الحالة أحد العوامل الرئٌسوؼٌرها، وتعتب ثمالكالم كالتأتأة والتلع أثناءصعوبات 

الذٌن ٌعانون من ا نسبة التالمٌذ المتسببة فً تراجع مستوى التلمٌذ وقصوره لؽوٌا، أمّ 

التلمٌذ فً  إجالسحٌث تقتضً هذه الحالة الحرص على 20٪ ـمشكلة فً الرؤٌة قدرت ب

تالمٌذ الذٌن األماكن األمامٌة حتى ٌتمكن من مشاهدة المكتوب على السبورة، أما نسبة ال

 ة.وهً نسبة مرتفع 50٪ حواسهم سلٌمة قدرت بـ

 : الخاصة بالمعلمين االستبانة: تحليل ب/

20% 

30% 

50% 

دائرة نسبية توضح المشاكل التي يعاني منها التالميذ في 
 حواسهم

 رؤٌة

 .نطق

 حواس سلٌمة
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 (:1جدول رقم )

 بٌن مدى تأثٌر استعمال األستاذ اللؽة العربٌة الفصحى فً مستوى التالمٌذ؟ -
 االقتراحات التكرارات النسبة المئوية

 نعم 05 %055
 ال 5 %5

 أحيانا 0 0%
 المجموع 05 %055

 
عدم استعمال  مين أجمعوا عمى أن  المعم   جل   التالي يتضح لنا أن  من خالل الجدول 

يقمده فيو المعمم يعتبر قدوة لمتمميذ  ألن   ،االمعمم المغة الفصحى يؤثر في مستوى التمميذ سمبً 

 ث المعمم بالمغة الفصحى يثري رصيد التمميذ المغوي.د  ح  ت  ف   ،في تصرفاتو وأقوالو

 
  

 

100% 

دائرة نسبية تمثل مدى تأثير استعمال االستاذ للغة العربية 
 الفصحى في مستوى التالميذ

 نعم
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 (:2جدول رقم ) 
 أي حصة أبمغ أىمية في نظر المعمم؟-

 االقتراحات التكرارات النسبة المئوية

 التعبير الشفيي 0 05%

 التعبير الكتابي 0 05%

 المجموع 05 055%

 

 
 حصة التعبٌر الشفوي أبلػ أهمٌة ألنّ  على أنّ 05 ٪ٌجمع معظم المعلمٌن وبنسبة 

كما ٌساعد  ،ٌاله واكتساب مهارات لؽوٌة كثٌرةتلمٌذ عندما ٌعبر شفوٌا ٌستطٌع توسٌع خال

تكوٌن المتعلم وبناء شخصٌته وٌخلصه من الشعور بالخوؾ والخجل والتردد فً هذا النشاط 

وفً المقابل نجد أن نسبة المعلمٌن الذٌن  ،اره وٌكسبه الجرأة لمواجهة األخرأفك عرض

70% 

30% 

 المعلم ردائرة نسبية تمثل الحصة األبلغ أهمية في نظ

 التعبٌر الشفهً

 التعبٌر الكتابً
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فً هذه الحصة  ا منهم على أنّ تبرٌر   05 ٪ـالتعبٌر الكتابً أبلػ أهمٌة تقدر ب ٌرون أن

ٌكتسبونه  ه وتوظٌؾ ماالنحوٌة واإلمالئٌة وٌعالج أخطاء ٌبٌستطٌع التلمٌذ توظٌؾ التراك

 سابقا.

(:3جدول رقم )  

لتوظيف التعبير الكتابي؟ ىل يحرص المعمم عمى استغالل مختمف المناسبات-   

 االقتراحات التكرارات النسبة المئوية

 نعم 0 05%

 ال 5 5%

 أحيانا 0 05%

 المجموع 05 055%

 

 

70% 

30% 

دائرة نسبية تمثل مدى حرص المعلم على استغالل مختلف 
 المناسبات لتوظيف التعبير الكتابي

 نعم

 أحٌانا
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م المعلمٌن ٌحرصون على استؽالل مختلؾ معظ التالً أنّ  ٌالحظ من خالل الجدول

وهً نسبة مرتفعة تبٌن مدى  05٪المناسبات لتوظؾ فً التعبٌر الكتابً تصل نسبتهم 

وبالتالً  ،حداث كاألعٌاد الدٌنٌة والوطنٌةالمعلم ٌعاٌش هذه األ ألنّ  ،اهتمام المعلمٌن بها

فً حٌن  ،تعٌنه على إبراز قدراته اللؽوٌة ٌسهل على المتعلم الكتابة فٌها بكل طالقة كما

تنعدم نسبة المعلمٌن الذٌن ال ٌحرصون على استؽالل هذه المناسبات وهذا راجع إلى 

ا مجموع المعلمٌن الذٌن أمّ  ،مقررة علٌهم حسب المنهاج الدراسًمواضٌع التعبٌر ال

لتزم بما هو مقرر وهذه العٌنة ال ت  05٪ـٌستؽلون هذه الفرص أحٌانا فقط تقدر نسبتهم ب

 علٌهم فً المنهاج فقط بل ٌقدمون أحٌانا مواضٌع حسب المناسبات.

 

(:4جدول رقم )  

 ماهً عوامل ضعؾ التالمٌذ فً نشاط التعبٌر الكتابً؟-
 االقتراحات التكرارات النسبة المئوية

 قمة المحصول المغوي 0 05%

المغة ازدواجية 0 05%  

 المجموع 05 055%
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من بين أسباب ضعف التالميذ في نشاط التعبير  المعممين عمى أن   اتفق معظم

وىي نسبة مرتفعة  05 ٪ـحيث قدرت نسبة إجاباتيم ب ،الكتابي ىي قمة المحصول المغوي

مين إجاباتيم بعدم إقبال التالميذ عمى قراءة القصص وعدم إقباليم عمى التعبير الشفوي، معم  

 .05 ٪المغة وىي بازدواجيةوا إجاباتيم الذين رجح نسبة ضئيمة من المعممينفي حين نجد 

(:5جدول رقم )  

 ىل يفضل المعمم كتابة التالميذ لمتعبير الكتابي في؟-

 االقتراحات التكرارات النسبة المئوية
 البيت 5 5%

 الصف 0 05%
 التنويع 0 05%

 المجموع 05 055%

80% 

20% 

دائرة نسبية تمثل عوامل ضعف التالميذ في نشاط التعبير 
 الكتابي

 قلة المحصول الغوي

 ازدواجٌة اللغة
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من المعممين  05٪نسبة  أن  من خالل النتائج المدونة في أعمى الجدول تظير لنا 

عمى النفس وتسييل المراقبة  لالعتماديفضمون إنجاز التالميذ تعبيرىم في الصف 

الكتابة في  وذلك لمعرفة مستوى التالميذ ألن   ،ضوعية واكتشاف األخطاء ومعالجتياالمو 

الذين  ا نسبة المعممينالبيت تجعمو يعتمد عمى غيره وبالتالي تكون نتائجو غير حقيقية، أم  

 ألن   05٪ـيفضمون التنويع في كتابة التعبير أحيانا في البيت وأحيانا في الصف قدرت ب

الكتابة في البيت تجعمو يبحث أكثر ويثري موضوعو من خالل اكتساب عبارات من طرف 

رقة والكتابة تنظيم والمحافظة عمى نظافة الو إضافة إلى إتاحة الفرصة لم ،آخرينأشخاص 

 بخط جيد.

 

60% 

40% 

دائرة نسبية تمثل أين يفضل المعلم كتابة التالميذ للتعبير 
 الكتابي

 الصف

 .التنوٌع
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 (0) رقم جدول

 االساليب التي يستخدميا المعمم في تصحيح التعبير الكتابي؟ ما -

 االقتراحات التكرارات النسبة المئوية
 التصحيح بوضع خط تحت الخطأ 0 %05
 التصحيح بوضح خط تحت الخطأ مع كتابة الصواب 0 %05
 التصحيح بطريقة الرموز 0 %05
 المجموع 05 %055

 

 
يكون  من المعممين أقروا بأن   05٪يظير من خالل الجدول النتائج التالية أن نسبة 

تصحيح التعبير الكتابي عن طريقة وضع خط تحت الخطأ لكي يعي التمميذ الخطأ الذي وقع 

في حين تبمغ  ،سخ في ذىنو وال يقوم بو مرة أخرىفيو ويكتشف التصحيح بنفسو حتى يتر 

عن طريق وضح خط تحت الخطأ وكتابة يكون التصحيح  روا بأن  نسبة المستجوبين الذين أق

50% 

30% 

20% 

دائرة نسبية تمثل األساليب التي يستخدمها المعلم في 
 تصحيح التعبير الكتابي

 التصحٌح بوضع خط تحت الخطأ

التصحٌح بوضع خط تحت الخطأ مع 
 .كتابة الصواب

 التصحٌح بطرٌقة الرموز
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ا نسبة المستجوبين ، أم  فيو ولذلك ليوضح لممتعمم صواب الخطأ الذي وقع 05٪بـ  صوابو

 05٪يكون التصحيح عن طريق الرموز أي بوضع رمز تحت الخطأ بمغت  الذين يرون أن  

 ده وكذا يصححو بنفسو.بمفر  فيو يجعل التمميذ يميز الخطأ الذي وقع وىذا ما

(:7جدول رقم )  

الطرائق التي يتبعيا المعمم في تدريس التعبير الكتابي؟-  

 االقتراحات التكرارات النسبة المئوية
 إعطاء المدرس موضوعا واحدا يعبر عنو التمميذ 0 05%
 عنو  إعطاء المدرس موضوعين ويختار التمميذ واحدا لمتعبير 0 05%

 لمتالميذ في اختيار الموضوعات لمتعبير عنياإعطاء الحرية  5 5%
 المجموع 05 055%

 

80% 

20% 

دائرة نسبية تمثل الطرائق التي يتبعها المعلم في تدريس 
 التعبير الكتابي

اعطاء المدرس موضوعا واحدا ٌعبر فٌه 
 التالمٌذ

اعطاء المدرس موضوعٌا وٌختار التالمٌذ 
 واحد للتعبٌر عنه
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معظم المعممين أقروا بإعطاء موضوع واحد ليعبر  من خالل الجدول التالي نالحظ أن  

دون بالمنياج مين إجاباتيم بأنيم مقي  معم   05٪ـقدرت ب فيو التالميذ، وىي نسبة مرتفعة جداً 

ا المعممين الذين أجابوا بإعطاء أم   ،ىو مقرر في المنياج مااتباع أي عمى المعمم  ،الدراسي

و ذلك  05٪ـب مموضوعين لمتمميذ وىو الذي يختار الموضوع الذي يريد التعبير قدرت نسبتي

يعبر دون تقييد، في حين تنعدم نسبة المعممين الذين يمنحون  لفتح المساحة لمتمميذ بأن  

من األحسن تحديد موضوع واحد أو  رون أن  يم يمتالميذ حرية اختيار موضوعاتيم ألن  ل

 إضافة إلى أن   ،األقل حتى يتسنى لممعمم من تقييم تالميذه ومعرفة قدراتيم ىموضوعين عم

 تار المواضيع السيمة المتداولة.واضيع تجعل من التمميذ يخحرية اختيار الم

(:80جدول رقم )  

 بين مدى صعوبات تصحيح التعبير الكتابي لدى المدرسين؟

 االقتراحات  التكرارات النسبة المئوية

 نعم 05 055%

 ال 5 5%

 المجموع 05 055%
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ىناك صعوبات  المعممين أجمعوا عمى أن   جل   نالحظ من خالل الجدول التالي أن  

وقت، كثرة وىذا راجع إلى عدة عوامل منيا ضيق ال ،تواجييم أثناء تصحيح التعبير الكتابي

 ، الخروج عن الموضوع وغيرىا.....الدفاتر، كثرة األخطاء

(:80جدول رقم )  

 نوع الصعوبات التي يواجييا المدرس أثناء التصحيح؟ ما

 االقتراحات التكرارات النسبة المئوية
 كثرة الدفاتر 0 %05
 ضيق الوقت 0 %05
 كثرة األخطاء 0 %05
 الخروج عن الموضوع 0 %05
 المجموع 05 %055

100% 

دائرة نسبية تمثل صعوبات تصحيح التعبير الكتابي لدى 
 المدرسين

 نعم
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من بين  من المعممين الذين يرون أن   05٪نسبة  أن   يتضح من خالل الجدول

في  ،الصعوبات التي تواجييم أثناء التصحيح ىي ضيق الوقت وىذا راجع لكثافة البرنامج

في بعض  ألن   05٪حين بمغت نسبة الذين يواجيون صعوبة في كثرة الدفاتر أثناء التصحيح

ا نسبة المعممين الذين أم   ،تمميذ 05إلى  00ذ فييا ما يقارب األقسام يصل عدد التالمي

تكون ىذه  ويمكن أن   05٪يواجيون صعوبة في كثرة األخطاء التي يقع فييا التالميذ ىي

بينما تصل نسبة المعممين الذين يواجيون  ،األخطاء نحوية أو صرفية أو إمالئية .... وغيرىا

فيمون نص التعميمة بعض التالميذ ال ي ألن   ،05 ٪مشكمة خروج التالميذ عن الموضوع ىي

 أو عدم قدرتيم عمى توظيف أفكار تناسب الموضوع المراد التعبير عنو.

 
 

20% 

30% 30% 

20% 

دائرة نسبية تمثل الصعوبات التي يواجهها المدرس أثناء 
 التصحيح

 .كثرة الدفاتر

 ضٌق الوقت 

 كثرة االصدقاء

 الخروج عن الموضوع
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(05): رقم  جدول   
األخطاء التي يقع فييا التالميذ في التعبير الكتابي؟-  

 االقتراحات التكرارات النسبة المئوية
 نحوية وصرفية 0 %05
 أسموبية ولغوية 0 %05
 امالئية 0 %05
 المجموع 05 %055

 
أكثر األخطاء التً ٌقع  معظم المعلمٌن الحظوا أنّ  من خالل الجدول ٌتضح لنا أنّ 

 دلّ  وهذا إنْ  05٪حٌث بلؽت نسبتهم  ،عبٌر الكتابً هً أخطاء إمالئٌةفٌها التالمٌذ  أثناء الت

فً حٌن بلؽت  ،على حفظ القاعدة الخاصة بالكتابةعلى عدم تركٌزهم  ما ٌدلّ على شًء إنّ 

األخطاء التً ٌقع فٌها التالمٌذ بكثرة هً األخطاء  الحظوا أنّ نسبة المستجوبٌن الذٌن 

من قواعد النحو والصرؾ  التلمٌذ ٌتخوؾ كثٌرا   وهذا ٌعود إلى أنّ  05 ٪النحوٌة والصرفٌة

من بٌن األخطاء التً ٌقع فٌها  ا نسبة المعلمٌن الذٌن أقروا أنّ أمّ  ،ها تبدوا له صعبةألنّ 

لٌن ذلك بعدم توظٌؾ المتعلم المفاهٌم معلّ  05٪التالمٌذ هً أخطاء أسلوبٌة ولؽوٌة بلؽت

50% 

30% 

20% 

دائرة نسبية تمثل األخطاء التي يقع فيها التالميذ في التعبير 
 الكتابي

 .إمالئٌة

 نحوٌة وصرفٌة

 أسلوبٌة ولغوٌة
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ها مادة صعبة وعدم وفرة مفرداته المكتسبة لوحدات اللؽة ورؤٌة التلمٌذ لمادة التعبٌر على أنّ 

 اللؽوٌة وهذا ناتج عن عدم إقباله على المطالعة الحرة.

 الدراسة:  نتائج

بعد الدراسة المٌدانٌة التً أجرٌناها فً االبتدائٌات الثالثة من والٌة مستؽانم حول 

، حٌث تّم من خاللها الكشؾ عن العوائق ر الكتابً فً المرحلة االبتدائٌةصعوبات التعبٌ

هور التً تواجه المعلّم والمتعلّم فً نشاط التعبٌر الكتابً ومعرفة األسباب التً أّدت إلى تد

 مستوى المتعلّمٌن فً هذا النشاط تّم التوّصل إلى النتائج التالٌة : 

 . استعمال اللؽة العربٌة الفصحى داخل الفصل الدراسً من قبل المعلّم والمتعلّم  ـ

 صعوبة بعض المواضٌع المقّررة فً المنهاج الدراسً للستة الرابعة ابتدائً .  ـ

كثرة التالمٌذ داخل القسم ٌعتبر أحد األسباب التً تعٌق التواصل بٌن المعلّم والمتعلّم مما  ـ

 ٌؤدي إلى تدّنً مستوى التالمٌذ . 

 تأثٌر البرامج التلفزٌونٌة بشكل كبٌر على لؽة المتعلّم سواء  بالسلب أو اإلٌجاب . ـ

 ضٌق الوقت المخصص لنشاط التعبٌر . ـ

 النفسٌة كاالنطواء والخوؾ والخجل على لؽة المتعلّم وسلوكه . تأثٌر االضطرابات  ـ

اهمال بعض التالمٌذ لحصة التعبٌر الكتابً لشعورهم بصعوبة هذا النشاط وعدم تمّكنهم  ـ

 منه .

ففً  وي أو صرفً أو إمالئً أو أسلوبً،هو نح للتعبٌر الكتابً أخطاء متعّددة منها ما ـ

، وفً الّصرؾ نجد مثال  عدم صب الفاعل بدل رفعهفً االعراب كنالنحو نجد أخطاء 

ء كعدم معرفة مواقع كتابة ، وفً اإلمالذ بٌن األلؾ المقصورة وألؾ المدّ تفرٌق التلمٌ

مثل ، أّما األخطاء األسلوبٌة تتالهمزة: على األلؾ أو على النبرة أو على الواو ....وؼٌرها

  . فً عدم تناسق وترابط األفكار
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توصلنا إلى هذه الخاتمة الموجزة نضع فٌها أهم ما توّصلنا إلٌه وفً األخٌر 

:>> صعوبات التعبير الكتابي في مرحلة من نتائج لما سطرناه فً بحثنا الموسوم بـ

 وهً كاآلتً:  التعليم االبتدائي <<

فروع اللغة  باعتباره أحدالكتابً مكانة كبٌرة فً الحٌاة التعلٌمٌة ـ ٌحتل التعبٌر 

 . العربٌة

ـ التعبٌر الكتابً أداة للتواصل بٌن أجٌال األّمة العربٌة نظراً لما ٌحظى به من أهمٌة 

 ومنزلة رفٌعة. 

ـ التعبٌر هو أساس أي معرفة، ذلك ألّنه ٌصنع شخصٌة التلمٌذ وٌمنحه القدرة على 

 إبداء الرأي. 

ولكل منهما دور بارز فً تنمٌة ـ للتعبٌر نوعٌن اثنٌن: تعبٌر كتابً وتعبٌر شفوي 

 الرصٌد اللغوي لدى التلمٌذ.

ـ نالحظ أّنه من الضروري تكوٌن التلمٌذ فً المرحلة االبتدائٌة حتى ال نالقً 

 .صعوبة فً المراحل األخرى خاصة من حٌث الكتابة 

المعلّمٌن التدرٌس باللغة العربٌة الفصحى حتى ٌكونوا أحسن قدوة  التزامـ 

 لتالمٌذهم. 

ـ ضرورة تصحٌح المعلّمٌن مواضٌع التعبٌر بدقّة من أجل تحدٌد مواطن الضعف 

 والخطأ وتقوٌم األسلوب لدى التالمٌذ لإلستفادة منها. 

ـ تشجٌع وتحفٌز التالمٌذ على المطالعة واالقبال على المكتبات مما ٌساعدهم فً 

ٌّز. الّتزّود باألفكار والمعارف الجدٌدة لٌسهموا فً إنتاج تعبٌر ك  تابً مم

ـ اختٌار مواضٌع التعبٌر لها صلة بمحٌط التالمٌذ إلثارة رغباتهم ومٌوالتهم 

  وتتوافق وقدراتهم العقلٌة. 
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ـ تركٌز المعلّمٌن على حصص النحو والصرف واإلمالء حتى ٌتمّكن التلمٌذ من 

ٌّد.  اللغة بشكل ج

م من الكتابة فً مجاالت التعبٌر الكتابً من المهارات األساسٌة التً تمكن المتعلّ ـ 

متعّددة، لذا على المتعلّم التدرب على الكتابة والخط واإلمالء والتعّود على المطالعة 

 الحّرة التً تعّد غذاء كامل للفكر . 

 



                                                                      المالحق

 

  

 
 استمارة استبيان موجهة إلى تالميذ السنة الرابعة ابتدائي:

 

عزٌزي التلمٌذ، عزٌزتً التلمٌذة، نعلمكم أّن كافة البٌانات الواردة فً هذه          

الّرجاء اإلجابة عن األسئلة تستخدم إالّ ألغراض البحث العلمً، االستمارة ال 

( فً الخانة المناسبة خدمة للبحث xالواردة فً هذه االستمارة بوضع العالمة )

 العلمً. 

 

 ولكم مّنا جزٌل الشكر 

 

 ـ أٌن تمضً معظم أوقات فراغك؟  1

 ـ المطالعة             اللعب مع األصدقاء                 مشاهدة التلفاز 

 ج التلفزٌونٌة التً تحب مشاهدتها؟ ـ ماهً نوعٌة البرام 2

 ـ عربٌة               أجنبٌة                  كالهما 

 ـ ماهً المادة المفضلة لدٌك؟  3

 اللغة الفرنسٌة               ـ اللغة العربٌة            الرٌاضٌات 

 ـ هل تحب نشاط التعبٌر الكتابً؟  4

 ـ نعم                       ال 

 ـ هل تواجه صعوبة فً التعبٌر الكتابً؟  5

 ـ نعم                      ال                      أحٌاناً 

 

 تعمال العامٌة فً كتابتك؟ ـ عندما تجد صعوبة فً التعبٌر الكتابً، هل تلجأ إلى اس 6



                                                                      المالحق

 

 نعم                          ال                       أحٌاناً 

 ـ هل ترى أّن األخطاء التً تقع فٌها تستطٌع تداركها مع كثرة المطالعة؟ 7

 نعم                             ال                         

 معلّم أخطاءكم الكتابٌة تستفٌد منها؟ ـ هل الطرٌقة التً ٌصّحح بها ال 8

 نعم                            ال 

 ـ ماهً اللغة التً تستخدمها داخل القسم؟  9

 ـ اللغة الفصحى                العامٌة                المزاوجة بٌنهما 

ـ هل تلتزم بتوجٌهات معلّمك فً خطوات الكتابة الصحٌحة واستعمال عالمات  11

 الترقٌم؟ 

 نعم                       ال                              أحٌاناً 

 ـ هل تعانً من مشكلة فً احدى حواسك؟  11

 ك سلٌمة          النطق                   السمع             الرؤٌة          حواس
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 استمارة موجهة إلى معلمي اللغة العربية ـ السنة الرابعة ابتدائي.

 

أساتذتنا األعزاء، أستاذاتنا العزٌزات ٌشرفنا أن نتقّدم إلٌكم بهذه االستبٌانات 

حول صعوبات التعبٌر الكتابً فً مرحلة التعلٌم االبتدائً، بهدف جمع المعلومات 

فً الخانة ( xكافة البٌانات الواردة فً هذه االستمارة بوضع عالمة )ونعلمكم أّن 

المناسبة خدمة للبحث العلمً، شاكرٌن لكم على جهدكم وممتّنٌن لما تقّدموه لنا من 

تسهٌالت فً سبٌل إنجاز ما نطمح إلٌه، والهدف هو النهوض بمنظومتنا التعلٌمٌة 

 نحو األفضل.  

 ر. ولكم مّنا جزٌل الشكر والتقدٌ

 

  

 

 ـ هل ٌؤثر عدم استعمال األستاذ اللغة العربٌة الفصحى فً مستوى التالمٌذ؟ 1

 ـ نعم                   ال                      أحٌاناً 

 ـ أيُّ حصة أبلغ أهمٌة فً نظرك؟  2

 ـ التعبٌر الشفهً                     التعبٌر الكتابً 

 ُتوّظف فً التعبٌر الكتابً؟ مختلف المناسبات لـ هل تحرص على استغالل  3

 ـ نعم                          ال                          أحٌاناً 

 ـ ماهً عوامل ضعف التالمٌذ فً نشاط التعبٌر الكتابً؟  4

 ـ قلّة المحصول اللغوي                    ازدواجٌة اللغة 

 ـ هل تفضل كتابة التالمٌذ للتعبٌر الكتابً فً؟ :  5

 البٌت                       الصف 

 



                                                                      المالحق

 

 ـ ما األسالٌب المستخدمة فً تصحٌح التعبٌر الكتابً؟  6

  .ـ التصحٌح بوضع خط تحت الخطأ

 ـ التصحٌح بوضع خط تحت الخطأ مع كتابة الصواب 

 ـ التصحٌح بطرٌقة الّرموز 

 ـ أذكر الطرائق المتبعة فً تدرٌس التعبٌر الكتابً؟  7

 ـ إعطاء المدّرس موضوعاً واحداً ٌعّبر فٌه التالمٌذ

 ـ إعطاء المدرس موضوعٌن وٌختار التلمٌذ واحداً للتعبٌر عنه 

ٌّة للتالمٌذ فً اختٌار   عنهاالموضوعات للتعبٌر ـ إعطاء الحر

 التعبٌر الكتابً؟  ـ هل ٌجد المدرسون صعوبات فً تصحٌح 8

 ـ نعم                        ال

 ـ ماهً هذه الصعوبات؟  9

 ـ كثرة الدفاتر 

 ـ ضٌق الوقت 

 ـ كثرة األخطاء 

 ـ الخروج عن الموضوع 

 ـ أذكر األخطاء التً ٌقع فٌها الكثٌر من التالمٌذ فً التعبٌر الكتابً؟ 11

 ـ نحوٌة وصرفٌة 

 ـ أسلوبٌة ولغوٌة 

   إمالئٌة     ـ
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ة للطباعة والنشر والتوزٌع، الفٌروز آبادي، معجم القاموس المحٌط، دار المعرفـ 4

 م. 2009هـ _ 1430، 4بٌروت، لبنان، ط

أمل عبده الزرعً، كٌف تكتب التعبٌر، دار ٌافا العالمٌة للنشر و التوزٌع ،  ـ5

 م.2014، 1عمان، األردن، ط

أنطوان صٌاح و آخرون، تعلمٌة اللغة العربٌة، دار النهضة العربٌة، بٌروت،  ـ6

 م . 2006-هــ 1427، 1لبنان، ط

بطرس حافظ بطرس، تدرٌس األطفال ذوي صعوبات التعلم، دار المسٌرة للنشر  ـ7

 م .  2009 -هــ 1431، 1و الطباعة، عمان، األردن، ط

حسن شحاتة، تعلٌم اللغة العربٌة بٌن النظرٌة و التطبٌق، الدار المصرٌة و  ـ8

 م. 2004 -هـ 1425، 6م، ط2002 -هـ 1434، 5اللبنانٌة، القاهرة، ط

حسن فالح البكور وآخرون، فن الكتابة وأشكال التعبٌر، دار جرٌر للنشر  -9

 م. 2010هـ ـ 1431، 1والتوزٌع، عمان، األردن، ط

خولً أحمد عبد الكرٌم، التعبٌر الكتابً و أسالٌب تدرٌسٌة، دار الفالح للنشر  -11

 م .2004، 1و التوزٌع، األردن، ط



                                                  قائمة المصادر والمراجع
 

 
64 

راتب قاسم عاشور، محمد فؤاد الحوامدة، أسالٌب تدرٌس اللغة العربٌة بٌن  -11

-هـ 1423، 1النظرٌة و التطبٌق، دار المسٌرة للنشر و التوزٌع و الطباعة، ط

 م.2010-هـ 1430، 2م، ط2003

راتب قاسم عاشور، محمد فؤاد الحوامدة، فنون اللغة العربٌة و أسالٌب  -12

التطبٌق، عالم الكتب الحدٌث للنشر و التوزٌع، أربد، جدار تدرٌسها بٌن النظرٌة و 

 م .2009 -هــ 1430، 1الكتاب العالمً للنشر و التوزٌع، عمان، ط

زٌن كامل الخوٌسكً، المهارات اللغوٌة: تعبٌر، لغوٌات، تحرٌر، تدرٌبات،  -13

 م. 2009 -هـ 1429دار المعرفة الجامعٌة، طبع، نشر، توزٌع، د، ط، 

سحر سلٌمان عٌسى، مهارات تدرٌس اللغة العربٌة، دار البداٌة ناشرون و  -14

 م.2013 -هـ 1434، 1موزعون، ط

سعاد عبد الكرٌم الوائلً، طرائق تدرٌس األدب و البالغة و التعبٌر بٌن  -15

 م.2004، 1النظرٌة و التطبٌق، دار الشروق للنشر و التوزٌع، عمان، األردن، ط

ساموك، هدى علً جواد الشمري، مناهج اللغة العربٌة و سعدون محمود ال -16

 م.2005، 1طرق تدرٌسها، دار وائل للنشر و التوزٌع، عمان، األردن، ط

طه علً حسٌن العلمً، سعاد عبد الكرٌم الوائلً، اتجاهات حدٌثة فً تدرٌس  -17

الكتب  اللغة العربٌة، جدار الكتاب العالمً للنشر و التوزٌع، عمان، األردن، عالم

 م . 2009 -هــ 1429، 1الحدٌث للنشر و التوزٌع، إربد األردن، ط

عبد الرحمن عبد الهاشمً، التعبٌر: فلسفة، واقعة، تدرٌسه، أسالٌب تصحٌحه،  -18

 م.2004دار المناهج للنشر و التوزٌع، عمان، األردن، د ط، 

سات فً عبد الرحمن عبد علً الهاشمً، فائزة محمد فخري العزاوي، درا -19

 .  1مناهج اللغة العربٌة و طرائق تدرٌسها، الوراق للنشر و التوزٌع، ط
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علوي عبد هللا طاهر، تدرٌس اللغة العربٌة وفقاً ألحداث الطرائق التربوٌة، دار  ـ21

 م. 2010هـ ـ 1430، 1المسٌرة للنشر والتوزٌع والطباعة، عمان، ط

ة النظرٌة و التطبٌق، دار المسٌرة علً أحمد مدكور، تدرٌس فنون اللغة العربٌ -21

 م . 2009-هــ 1430، 1للنشر و التوزٌع و الطباعة، عمان، ط

علً أحمد مدكور، طرق تدرٌس اللغة العربٌة، دار المسٌرة للنشر و التوزٌع  -22

 م .2010 -هــ  2،1430م، ط2007 -هــ 1427، 1و الطباعة، عمان، ط

لطانً، المناهج و طرائق تدرٌس اللغة عمر جاسم الجبوري، حمزة هاشم الس -23

 م .2014 -هــ  1435، 2العربٌة، دار الرضوان للنشر و التوزٌع، ط

فواز بن فتح هللا الرامٌنً، المرجع اللغوي الوافً فً التعبٌر اإلبداعً و  -24

، 1الوظٌفً للتعلّم العام و الجامعً، دار الكتاب الجامعً، اإلمارات المتحدة، ط

 م . 2007-هــ 1427

  ،ماهر شعبان عبد الباري، الكتابة الوظٌفٌة و اإلبداعٌة، المجاالت، المهارات -25

، 1األنشطة و التقوٌم، دار المسٌرة للنشر و التوزٌع، و الطباعة، عمان، األردن، ط

 م .2014 -هــ 1435، 2م، ط2010هـ 1431

ار الشروق محسن علً عطٌة، الكافً فً أسالٌب تدرٌس اللغة العربٌة، د -26

 م.2006، 1للنشر و التوزٌع، ط

محمد رجب فصل هللا، االتجاهات التربوٌة المعاصرة فً تدرٌس اللغة  -27

 م.2003 -هـ 1423، 2العربٌة، علم الكتب، نشر، توزٌع، طباعة، قاهرة، ط

محمد رجب فضل هللا، عملٌات الكتابة الوظٌفٌة و تطبٌقاتها، تعلٌمها و  -28

 م. 2003 -هــ 1423، 1تقوٌمها، عالم الكتب، نشر، توزٌع، طباعة، القاهرة، ط
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محمدي الصوٌركً، التعبٌر الكتابً التحرٌري: أسسه، مفهومه، أنواعه،  -29

 م.2014 -هـ 1435، 1ططرائق تدرٌسه، دار و مكتبة الكندي للنشر و التوزٌع، 

نبٌل عبد الهادي و آخرون ، مهارات فً اللغة والتفكٌر، دار المسٌرة للنشر و  -31

-هـ 1425، 2م، ط2003 -هـ1424، 1التوزٌع و الطباعة، عمان، األردن، ط

 م.2009 -هـ 1429، 3م، ط2005

بٌة نجم عبد هللا غالً الموسوي، دراسات تربوٌة فً رائق تدرٌس اللغة العر -31

) دراسات تطبٌقٌة لمعالجة بعض المشكالت التربوٌة (، دار الرضوان للنشر و 

 م . 2014 -هــ 1435، 1التوزٌع، عمان، ط

سمٌح أبو مغلً، األسالٌب الحدٌثة لتدرٌس اللغة العربٌة، مجد الوي للنشر و  -32

 م.1997-هـ 1417التوزٌع، عمان، األردن، ط ، 

ول تدرٌس اللغة العربٌة بٌن النظرٌة و الممارسة عبد الفتاح حسن البجة، أص-33

 -هـ 1420، 1)المرحلة األساسٌة العلٌا (، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزٌع، ط

 م.1999
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 02..........مي  في التعبير وطر  النهو  من : أسباب عجز التالثالثاا 

 04...........................: عر  البيانات وتفسيرها وتحليلها:رابعاا 

 04..............................تحليل االستبانة الخاصة بالتالمي . - أ

 22.................................. الخاصة بالمعلمينتحليل االستبانة  - ب

 .10.....................................................نتائج الدراسة 
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 فهرس الموضوعات
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 .22....................................قائمة المصادر والمراجع 

 الموضوعات. سفهر 



 ملخص:

ر الكتابي  في مرحلة  التعليم :>>صعوبات التعبيـٌتضمن هذا البحث المعنون ب

و تعبٌر : تعبٌر كتابً  و شفوي أنواع التعبٌر <<_ _السنة الرابعة أنموذجا   بتدائياال

ن المهارات ، و قد رّكزنا باألخص على التعبٌر  الكتابً ألّنه ٌعد  مإبداعً و وظٌفً

لى أهم أهدافه و مهاراته  و األسس التً إ حٌث تطرقنا   ،بتدائٌةاالالصعبة فً المرحلة 

دراسة مٌدانٌة للكشف عن أهم الصعوبات التً تواجه المتعلم فً ، و قد أجرٌنا هاٌقوم علٌ

جمع المعلومات التً تخدم هذا الموضوع باالعتماد على حٌث قمنا بنشاط التعبٌر الكتابً 

 .توزٌعها على المعلمٌن و تالمٌذ السنة الرابعة ابتدائً المالحظة و االستبانة التً ّتم

و من خالل دراستنا توصلنا إلى أّن التعبٌر الكتابً ٌعّد من أهم األنشطة المهمة فً  

من ٌتمكن التالمٌذ بواسطته  االعملٌة التعلٌمٌة خاصة المرحلة االبتدائٌة باعتباره نشاط

ا فً نفوسهم عن طرٌق الكتابة، ومن هذا المنطلق فالتعبٌر الكتابً ٌعمل على االفصاح عمّ 

تنمٌة القدرات اللغوٌة لدٌهم وذلك بتزوٌدهم بمصطلحات جدٌدة ومعارف متنّوعة وإثراء 

 مخزونهم اللغوي. 

 الكلمات المفتاحية:

ـ المرحلة االبتدائٌة ـ مٌة العملٌة التعلٌ ـالمتعلّم ـ المعلّم ـ التعبٌر الشفهً ـ التعبٌر الكتابً 

     المهارات. 
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