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دراسة كتاب تحت عنوان المهارات 

يبات تحرير تدر اللغوية تعبير لغويات

 لزين كامل الخويسكي
 



  



 

 

 كلمة شكر

ا في إنجاز ّللاه سبحانه وتعالى ونحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على توفيقه لننشكر 

 هذا البحث.

 بفيض من الحب وبخالص الشكر واالمتنان نوجهها لألستاذة الفاضلة 

يمة."فريحي مليكة" التي أشرفت على هذا البحث وأفادتنا بنصائحها وتوجيهاتها الق  

علم والمعرفة على جميع أساتذتنا األفاضلإلى كل الذين مهدوا لنا طريق ال  

 فندين لهم بكل ما قدموه من معونة صادقة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 إهداء

 

 أهدي ثمرة جهدي إلى: 

من كلّله هللا بالهبة والوقار إلى من علّمني العطاء بدون انتظار... إلى 

من أحمل اسمه بكل افتخار إلى من كنت أتمنى أن يقطف ثمارا حان 

قطفها بعد طول انتظار وجرع الكأس فارغا ليسقيني قطرة حب 

وحنان أبي الغالي الذي أتمنى وأطلب له الّرحمة والغفران وأن يدخله 

 ن في رحاب الجنّة. رب العالمي

يزول إلى من رضاها  الإلى أعز إنسانة في الوجود إلى من حبي لها 

من الّرب والّرسول إلى من علّمتني علم الحياة وكان دعاؤها سّر 

نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى أغلى الحبايب أمي الغالية التي 

 أتمنى أن يبقيها هللا لنا تاجا فوق رؤوسنا.

م روحي ورفيقي في الحياة زوجي مصطفى الذي كما ال أنسى توأ

كان الّسند ونعم المرشد طوال مشواري الّدراسي والذي كان له 

الفضل األكبر في الوصول إلى هذا المستوى بعد هللا سبحانه تعالى 

وإلى والديه الغاليين على قلبي وكّل عائلته التي أصبحت عائلتي 

 الثّانية.

روحهم ودعمهم لي أخواتي الفاضالت إلى من لم يبخلوا علّي يوما ب

ساميّة وزوجها محّمد كريمة وزوجها تواتي وإلى أخي الوحيد محّمد 

 وإلى آخر العنقود أختي آية حفظهم هللا ورعاهم

 إلى من ال أنسى فضله علّي في الوصول إلى ما أنا فيه خالي الّشارف. 

إلى رياحين إلى زينة حياة الدنيا والقلوب الرقيقة والنّفوس البريئة 

 الحياة أمين، أالء هبة الرحمان

 عبد القادر وابنتي وقّرة عيني جيـــــهان و تسنيم.  

 

 إلى كل من علّمني حرفا وصرت في هذا المستوى من اإلبتدائي إلى الجامعي. 
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 :مقدمة

غات، الذي  واضع األلفاظ للمعاني، بحسب ما اقتضته البال الحمد هلل خالق األلسن واللغات   

محّمذد  علم آدم األسماء كلها، وأظهر بيلك شرف اللغة وفضلها والصالة والسالم على سيدنا

 بعد: لسانا وأبلغهم بيانا، وعلى آله وصحبه أكرم بهم أنصارا وأعوانا أّماأفصح الخلق 

 فمذذا كشذذك فيذذه أّن أفضذذف علذذم صذذرفت وليذذه الهمذذم ذذذو علذذم كتذذاب  ، وي ذذذو الصذذرا    

خلذود لحفذظ والالمستقيم، والحبف المتين، وقد ميز   ذيا الكتاب باللغة العربية، فضمن لهذا ا

افُِظون". لقوله تعالى" وِنَّا ن   وِنَّا ل ح  ْكر  و  ْلن ا اليِّ  ْحُن ن زَّ

وللغذذة عذذدة وظذذذايف فذذي حيذذاة البشذذذر، ولعذذف أذذذذم وظيفذذة ذذذي التواصذذذف والتعبيذذر عذذذن    

األحاسذذذيا واألفكذذذار بواسذذذ ة الكذذذالم، وذذذذي بذذذيلك وحذذذدل أدوات التواصذذذف بذذذين الماضذذذي 

 واكجتماعية. والحاضر، وي تمثف الياكرة الحضارية للفرد قواما لشخصيته الثقافية

أفذذراد كمذا أنهذا وسذذيلة ينمذي بهذذا الفذرد أفكذذارف وتجاربذه فبواسذذ تها يتواصذف مذذع أسذرته و   

تذذالي مجتمعذه ويكتسذب مهاراتذه الالزمذة لت ذوير حياتذه، وباكتسذاب الخبذرات تنمذو لغتذه وبال

اظ يصذبح أكثذذر ابذذداعا وانتاجذا ومذذن أجذذف تحقيذق الت ذذور الفكذذر ، وبذيلك تسذذمح لذذه باكحتفذذ

من اليذد وتضذمتها في حياة الفرد كونها أداة للتواصذف والتعبيذر، وتسذمح لذه باكحتفذاظ بالتقبقي

 نقلها من جيف آلخر.

أو  ابذةويعذد التعبيذذر مذذن بذذين أذذذم مظذذاذر التواصذف، وتذذ تي فذذي المرحلذذة الثانيذذة لغذذة الكت   

لكتابذة ّن االتحرير أو التمثيف الخ ي للغة المن وقة، حيث ترل دراسات فذي علذم اكجتمذا  أ

رمذز مذذن رمذذوز الحضذذارة، وأفضذذف مذذن المشذافهة وبفضذذلها يذذتم التعذذرف علذذى الحضذذارات 

 واألمم السابقة بفضف مخزونها الكتابي.

الجانب  صةخا فالكتابة نشا  تقويمي يمكن بواس ته قياا القدرات اللغوية والعقلية للمتعلم  

نذذاذ  يهذذا المدرسذذون وتتبعهذذا المالفنذذي. واكشذذكالية الم روحذذة: ذذذف الكتابذذة إايذذة ي مذذح ول

 الجديدة؟ أم ذي وسيلة لغايات أخرل؟

  يع األسذتايويا كانت إاية فما عالقتها بمادة اللغذة العربيذة ونشذا اتها المختلفذة؟ ذذف يسذت   

 من خاللها قياا مدل تحكم المتعلم بالمهارة اللغوية؟ فيما تكمن أذميتها؟

مجاكتذذه وفيمذذا تتمثذذف مهذذارة التعبيذذر؟ ومذذاذي أنواعذذه وومذذا المقصذذود بالمهذذارة اللغويذذة؟     

 وأذميته التربوية؟.

من األسباب التي دعتني ولى اختيار موضو  ذيا البحث، ما يرجع ولى الرإبة الياتية في    

خوض ذيا النو  من الدراسات كوني أسذتاية المدرسذة اكبتداييذة، وقذد تسذنى لذي مذن خذالف 
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مذذي ولذذى تحسذذين األداء التعليمذذي فذذي ميذذدان تعلذذيم اللغذذة الذذزاد المعرفذذي المتخصذذا والرا

باإلضذذافة ولذذى أّن الموضذذو  يذذدخف ضذذمن تخصذذا البذذاحثين، ويخذذا جميذذع  لبذذة اللغذذة 

 العربية المقبلين على عملية التدريا.

مجذذاف أمذذا األسذذباب الموضذذوعية تتمثذذف فذذي معرفذذة أذميذذة مهذذارتي التعبيذذر والكتابذذة فذذي ال   

 كف واحدة لألخرل.التعليمي، ومدل خدمة 

توفر  أما الصعوبات التي واجهتني تمثلت كون صاحب الكتاب من األدباء المحدثين وعدم   

فذي  كتب تحدثت عن حياته) قلة المصادر والمراجع (،باإلضذافة ولذى  بيعذة البحذث المتمثذف

 دراسة كتاب فهيا العمف جديد علينا.

 وقد جاءت ذندسة البحث قايمة على:   

 *مقدمة.

 دخف: تضمن ب اقة قراءة عن الكتاب.*م

 *الفصف األوف: بعنوان ماذية المهارة اللغوية لغة واص الحا.

عذذه *الفصذذف الثذذاني: بعنذذوان التعبيذذر حيذذث ينذذدرم تحذذت مباحذذث منهذذا: مفهذذوم التعبيذذر، أنوا

 ومجالته، أذميته ومهاراته.

ها وأذذم واكص الح، وحددت أذميت*الفصف الثالث: بعنوان الكتابة بت صيف معناذا في اللغة 

 الصعوبات التي تعترض الدارسين.

 .وفي ختام البحث أجملت القوف حوف النتاي  المتوصف وليها من ذيا البحث بخاتمة   

 :منهج الدراسة

دئ ووسايف ولتحقيق الخ ة المقترحة أعالف، وتبعا لما تمليه  بيعة البحث قد استعنت بمبا   

ا  لذذي وذذذو مذذن بذذين منذذاذ  الدراسذذات المسذذحية التذذي تعذذد أحذذد األنمذذالمذذنه  الوصذذفي التحلي

األساسذذية فذذي الذذنه  الوصذذفي الذذي  يتعلذذق بالوضذذع الذذراذن، حيذذث ك يقتصذذر دور المذذنه  

الوصذذفي علذذى وصذذف الظذذاذرة أو جمذذع البيانذذات، بذذف كبذذد مذذن تصذذنيف ذذذيف المعلومذذات 

سذتخالا ألدلة بعمق في محاولة كوتنظيمها وتلخيصها بعناية، ثم تحليف تللك المعلومات وا

 تعميمات يات معنى ومغزل تؤد  ولى تقديم المعرفة.

أما فيما يخا المصادر والمراجع المعتمدة، فقد اعتمذدت العديذد مذن المصذادر والمراجذع   

يات صلة بالموضو  أذمها كتاب المهذارات اللغويذة اكسذتما  والتحذدث والقذراءة  والكتابذة 

خويسكي، وذذو الجذزء األوف أمذا الكتذاب المذدروا فذي ذذيا البحذث ذذو للكاتب زين كامف ال
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الجذذزء الثذذاني، باإلضذذافة ولذذى كتذذاب أسذذاليب تذذدريا اللغذذة العربيذذة بذذين المهذذارة والصذذعوبة 

 وإيرذا من الكتب الثرية بالمعارف. للكاتب زايد فهد خليف.

 ف: األستايةعلى ذيا العم وفي ختام ذيا العمف ك يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيف للمشرفة   

شذد الدكتورة فريحي مليكة التي قبلت اكشراف على مشروعي وكانت لي نعم الموجذه والمر

  واف مسار البحث.

 بذذاهلل العلذذي وهلل الحمذذد والمنّذذة والفضذذف أّوك وآخذذرا، وبذذه التوفيذذق وك حذذوف وك قذذوة وكّ     

 العظيم.
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 مدخل:

 بطاقة قراءة عن الكتاب:

 المهارات اللغوية تعبير تحرير لغويات تدريبات: عنوان الكتاب

 التعريف بصاحب الكتاب" زين كامل الخويسكي" ومساره العلمي:

م باإلسددديدرية م،ددرس در   دد  مدددار  اإلسددديدرية مدد  1954جدداي   18ولددد  دد     

م بتقدير عام جيد جداس م  قسم اللغددة 1976االبتدائ  حتى تح،له على شهادة ليساي  سية  

 العربية    دلية اآلداب بجامعة اإلسديدرية.

مس ثددم مدرسددا 1976عي  معيدا بقسم اللغة العربية بدلية التربيددة جامعددة اإلسددديدرية سددية   -

 م.1995م ثم أستاذا سية 1983سية

م إلددى جامعددة 1991-1986اعير لجامعة أم القري بالمملدة العربية السعودية  دد  ال تددرة   -

 م.2008-2003االمام محمد ب  سعود اإلسالمية    ال ترة 

أشرف على العديد م  رسائل الماجيستر والددتوراه بجامعة اإلسديدرية وجامعة أم القددري   -

 بمدة المدرمةس وجامعة االمام محمد ب  سعود اإلسالمية بالرياض.

لددتوراه بالعديد م  الجامعات    م،ددر شارك    مياقشة العديد م  رسائل الماجيستر وا  -

 والسعودية.

 قام بتحديم العديد م  أبحاث الترق  لدرجت  أستاذ مساعد وأستاذ للجية العلمية للترقيات. -

اجتدداد دورات تدريبيددة إحدددا ما  دد   دد  االلقددال وأدواتدده والثاييددة  دد  االعددداد والت  يددل  -

 ربية لغير الياطقي  بها.التربويس والثالثة    دي ية تعليم اللغة الع

 شارك    العديد م  المؤتمرات العلمية والثقا ية    الداخل والخارج. -

 أقام العديد م  اليدوات واألمسيات والمهرجايات األدبية    الشعر واليثر. -

 شارك    تقديم بريامج بالعرب  ال ،يح    تل ديو  اإلسديدرية. -

 مطبوعا وميشورا.دتابا   37له أدثر م    -

له تحت الطبع معجم أعالم وو يات و و عمل ضخم يضم األعالم م   ترة ما قبل الهجرة   -

 اليبوية الشري ة وحتى القر  الرابع عشر  جري.

 وفاته:
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 تو   الداتب

م  دد  م،ددر رحمدده   2010دي  دامل الخويسددد  يددوم الخمددي   دد  السدداد  مدد  مدداي  

 تعالى.

 من أهم مؤلفاته:

 رات لسايية.مختا*

 *المهارات اللغوية تعبير تحرير لغويات تدريبات.

 *قطوف أدبية م  ثمار العربية.

 .1*الدوائد    ال،يغ    اللغة العربية    األسمال ج

 .2*الدوائد    ال،يغ    اللغة العربية    األ عال ج

 *العربية دتابتها وم،ادر ا وقطوف م  ثمار ا.

 العرب .*االمام    ال،رف 

 *ميتخبات م  اليحو وال،رف.

 *   األدب العباس  واأليدلس  دراسات وي،وص.

 .1*الجملة ال علية مي ية واست هامية مؤددة ج

 .2*الجملة ال علية مي ية واست هامية مؤددة )دراسة على شعر المتيب ( ج

 *قواعد اليحو وال،رف.

 .1*أل ية اب  مالك    اليحو وال،رف ج

 .*سّر االعراب

 *الجملة ال علية بسيطة وموسعة دراسة    شعر المتيب .

 *اليحو العرب  ) ،ياغة جديدة(.

 *معجم أعالم وو يات.

 دار المعر ة الجامعية. دار النشر:

 م.2009-ه  1429تاريخ النشر:

 م،ر اإلسديدرية.  البلد:
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 وصف خارجي وداخلي للكتاب:

بالبساطةس حيث احتوت على عيوا  الدتاب باإلضا ة إلددى اتسمت الواجهة األمامية للدتاب    

االسم الدامل للداتب ومهيته والجامعتي  اللتي  در   يهمدداس أمددا غددالف الدتدداب  هددو سددميك 

 بعض الش ل ذو سطح أمل .

 ، حة.  266عدد ، حات الدتاب  و:

 وقد قسم الدتاب إلى خمسة أجدال ال  ،ول والمتمثلة   :

 :الجزء األول: التعبير

 *م هومه.

 *أيواعه ومجاالته.

 *تدري  التعبير الش ه     المرحلة االبتدائية والمتوسط والثايوي.

 *تدري  التعبير الدتاب     المرحلة االبتدائية والمتوسط والثايوي.

 الجزء الثاني: مصفوفة المدى والتتابع لألساليب اللغوية واألصناف:

 اللغوية واأل،ياف.*الحلقة األولى: األساليب 

 األساليب اللغوية واأل،ياف. -*الحلقة الثايية: أ

 الوظائف اليحوية.  -ب               

 الجزء الثالث: الكتابة والتحرير في اللغة العربية:

 *أ مية الدتابة.

 *،عوبات الدتابة العربية.

 *تيمية الثروة الل ظية.

 *م  ألوا  الدتابة.

 الدتابية.*م،ادر الثقا ة 

 *القواعد الدتابية.

 الجزء الرابع: تدريبات متنوعة في النحو والصرف:

 *تدريبات مجاب عيها.

 *تدريبات للطالب.
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 مقدمة    درو . : الجزء الخامس: المهارات اللغوية

 منهج المؤلف:

ذا ا تتح المؤلف دتابه بمقدمة بي   يهددا وظي ددة الدتدداب وال ئددة المعييددة بقرالتدده بقولدده:   دد    

دتاب تدريس  يتضم  م  الجوايب العلميددة واللغويددة مددا يهددّم الدددار  والمعلددمس  ضددال عدد  

 المثق ي  والباحثي     العربية و يويها اللغوية .

 دما احتوت المقدمة على المباحث الت  تدو  ميها الدتاب.

اللغددة المقدمددة خمسددة مباحددث تيدداول  يهددا المؤلددف مجموعددة مدد  القضددايا التدد  تخددص   تل 

 العربية.

 وضع    آخره  هر  الموضوعات.

 مميزات الكتاب:

 .اعتمد على مجموعة م  الشوا د )ابيات شعريةس آيات قرآيية( -

اعتمد على العديد م  المراجع ميها المهددارات اللغويددة ألحمددد عليددا س المد ددر  دد  علددوم   -

 اللغة وأيواعها للسيوط  ...الخ.
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 :تحديد مفاهيم المهارات اللغوية

 تعريف المهارة اللغوية: -1

جاء في لسان العـرب البن منظور قوله:" والمهارة الِحذق في الشيء والمــارر الحــاذق     

بكل عمل.... وقالوا: لم تَفعْل به الِمَهَرةَ، ولم تعطه الِمَهَرةَ،وفلم ترفُق به ولم تُِحسْن عملَـهُ... 

ِه ...ولم تَْبنِِه على مـا كـان ويقال أيضا: لم تأِت إلى رذا البناِء الِمَهَرة أي لم تأتِِه من قِبَِل وجهِ 

 .1يَْنبَغي "

ـــر      أمــا اليبيــقي فقــق ذكــــر فــي تــاـ العــروا معنـــى المهــــارة فــي ســياق تعريــ  المتمه 

ـر الرجـل فـي شـيء، إذا حـذق  باألمــر بقولــه: " والمتمه ر: األسق الحاذق باالفتراا، و تمه 

همـا علـى أن المهـــــارة رـي الحـذق وإجـاقة ولعل  المالحظ في التعريفين السابقين اتفاق 2فيه"

 القيام بعمل من األعمال.

ا      ويقول ابن منظور في اللسان:"... قال ابن ِسيقه: وقق َمَهر الشيَء وفيـه وبـه يَْمَهـر َمْهـر 

وُمُهورا  ومَهارة وِمهارة، وقالوا لم تفعل به الِمَهَرة ولم تعطه الِمَهَرة، وذلك إذا عالجت شـياا 

وفـي الحـقي  فلـم يحسـن ... فُق به و لم تُحِسن عملَــه، وكذلك إذا َغـذى  إِنسـانا  أو أَق بـهفلم تر

فََرة،المارـر الحاذق بالقراءة والسفَرة المالاكة " وذكر في  3َمثَل ُالماِرر فــي القرآن َمثَــل السى

موضــع آخر عريفا لمن اتصـ  بالمهـارة فـي قولـه:والمارر: الحـاذق بكـل عمـل، وأكثـر مـا 

ـــَرةُ" ـــق، والجمـــع َمَه ـــه الســـاب، الُمجي ـــل 4يوصـــ  ب فالمهـــارة رـــي ابحاطـــة بالشـــيء مـــن ك

 جوانبه،وابجاقة التامة له، وري أيضا الحذق

                                                             
 . 7824ص  74،ـ  6ابن منظور، لسان العرب، ماقة )م رـ ر (، المجلق األول ، قار المعار  ، القاررة ، مج -1
، 2824، ، 28اليبيقي، تاـ العروا من جوارر القاموا، ت،: مصطفى حجايي، مطبعة حكومة الكويت، ـ -8
 .0032ص

 
 .7824،ص74،ـ 6األول ،مجبن منظور، لسان العرب، ماقة )م رـ ر(،المجلق ا -3
 7826،ص74،ـ6ابن منظور، سان العرب، ماقة)م رـ  ر(،المجلق األول/ مج -4
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وفيه وبــه َمهــارة  أي: أحكمــه لشــيءفــي الشــيء وابحكــام لــه واألقاء المــتقن لــه،ويقال: َمَهــَر ا

 .1وصار به حاذقا، فهو مارر"

ومثال ذلك: مهارة الرجل فـي العلـم أو الفـن أوالصـناعة أو غيـر ذلـك، ورـو تأقيتـه علـى     

وجــــه صحيـــ،، واشــتهاره بــذلك العلـــم أو الفـــن أوالصناعـــة، يقــال: َمَهــَر فـــي العلـــم وفــي 

َر في ك ٌر.الصناعة وغيررماويقال: تمهى  ذا أي: َحذََق فيه فهو ُمتَمه ِ

أن المهارة  ليست أي  –كما تبين في تعريفات أرل اللغة  –ويشير مفهوم المهارة في اللغة   

أقاء يقوم به المتعلم، وأنها ال تتحق ق إال إذا ات سم أقاؤه بعقق من الققرات العليا، مثل: الحذق، 

 وابجاقة للشيء .

ورـذا مـا يساعقنــــا 2ها " إحكـام الشـيء وبجاقتـه والحـذق فيـه"وتعر  المهارة أيضا بأن    

ــق للشــيء مــن قبــل  علــى أن نســتنبط أن  مــن شــروط المهــارة فــي اللغــة: الحــذق واألقاء الجي

المتعلم  كما تقتضي المهارة في اللغة أيضا: الشمول، فكل مـا يتصـل بـاألقاء ال بـق أن يكـون 

التـام للعمـل، وفـي معجـم المنجـق فـي اللغـة العربيـة  المتعلم متمكنا منه  كما تستوجب ابتقـان

المعاصرة:" المهارة: سهولةٌ في فعل الشيء بلباقة، وكذلك صفة من يعر  أن يتصر   كما 

 ومنه يمكن أن نقول بأن المهارة أعلى مراتب األقاء. 3ينبغي للحصول على نتيجة"

 :تعريف المهارة في االصطالح -2

كبيــرة فـي الميــاقين المتعلقـة بابنجــاي والصـناعة والتــقريب، كمــا تحتـل المهــارة أرميـة       

تحتل مكانة متميية ورامة في حقل التربية والتعليم، لذلك تر  الكثير من االختال  في آراء 

المــربين عنــق تحقيــق مفهــوم المهــارة، مــن ذلــك أن المهــارة تــأتي بمعنــى الســهولة والققــة فــي 

 تمرار كنتيجة لعملية التعل م.إجراء عمل من األعمال، وري في واس

والمهــارة رــي: القــقرة علــى أقاء عمـــل معــين بتتقــان مــع االقتصــاق فــي الجهــق      والوقــت 

ة مـع مراعـاة  وتحقيق األمـان، وقـق تكـون المهـارة: سـهولة فـي القيـام بعمـل مـن األعمـال بققـ 

ه عالقـة بسـلوك الظرو  القاامة وغيررا، ويمكن أن تكون المهارة حركية أو ذرنية أو مـا لـ

                                                             
إبرريم أنيا وآخرون ، المعجم الوسيط ، القاررة، مجمع اللغة العربية بجمهورية مصر العربية،ابقارة العامة -1

 .228رـ، ص2781للمعجمات وإحياء الترا ، طباعة مكتبة الشروق القولية ، 
يين كامل الخويسكي ، المهارات اللغوية ابستماع والتحق   والقراءة  والكتابة وعوامل تنمية المهارات اللغوية عنق -2

 .20م، ص8332، مصر،، ص 2العرب وغيررم ، قار المعرفة الجامعية ، ط
 .0206م،ص8332المنجق في اللغة العربية المعصرة، الطبعة الثانية،  قارالمشرق، بيروت، -3
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المارر في العمل واألقاء.ومن بين معاني المهارة أيضا أنها: أقاء يتم فـي سـرعة وققـة، وأن 

نـــوع األقاء وكيفيتـــه يختلـــ  بـــاختال  نـــوع المـــاقة وطبيعتهـــا وخصااصـــها والهـــق  مـــن 

م الفـرق أن يؤق يَـه بسـهولة ويسـر وققـة، وقـق يـؤق    تعليمها.وري أيضا: ذلك الشيء الذي تعلـ 

 ورة بقنية أو عقلية.بص

ومن التعريفات األخر  للمهارةما أورقه أحق الباحثين حي  عر   المهارة بأنها: أقاء بقني  

أو ذرني يؤق   على مستو  عالي من ابتقان، عن طريق الفهم والممارسة والققة بأقل جهق 

السرعة والققة  وفي أقل وقت ممكن، استناقا  إلى عقق من التعريفات أرمها: أن  المهارة ري:

في أقاء عمل من األعمال مع الققرة على التكي  مع المواق  المتغيرة.أو ري الوصول التي 

قرجة ابتقان التي تيس ر على صاحبه أقاءه في أقل ما يمكن من الوقت، وبأقل  مـا يمكـن مـن 

 الجهق.

مـن حيـ   إن مفهوم المهـارة فـي اصـطالل المـربين، يشـير إال أنهـا يمكـن أن توصـ        

طريقــة األقاء بـــ: السهولــــة، والســرعة، والققــة، أو توصــ  مــن حيــ  معيــار األقاء، ورــو: 

         ابتقــان أو ابجـــاقة، أو اقتصـــاق الوقـــت والجهـــق، أو مـــن حيـــ : نـــوع األقاء: ورـــو عملـــي،

 أو نظري.

يـتم  بقرجـة  كما يتضـ، بـأن  المهـارة تتطلـب أقاء  يقـوم بـه المـتعل م، رـذا األقاء يجـب أن      

عالية من الققة وابتقان، كما سبق أن أسلفت  األمر الذي يشير أن المهـارة تتطلـب أقاء مـن 

 نوع خاص.

ر عــن مجموعـة اســتجابات الفــرق      ولهـذا يــر  بعـم المــربين أن المهـارات يجــب أن تعبـ 

 ابتقان. األقااية المتناسقة، التي تنمو بالتعل م والممارسة، حتى تصل إلى قرجة عالية من

ورو المفهوم نفسه الذي اعتمقته الباحثة  جوارر محمق القبوا حي  تعر   المهارة بأن هـا " 

مقــقرة جســمانية أو عقليــة أو اجتماعيــة يــتم تعل مهــا مــن خــالل الممارســة والتكــرار، و الفعــل 

  أمـا الباحثـان: أحمـق الل قـاني و  1االنعكاسي ، ومن المحتمل أن يـتمكن الفـرق مـن تحسـينها "

فان المهارة بأن ها" األقاء السهل الققيق القاام على الفهـم لمـا يتعل مـه ابنسـان  علي الجمل فيعر 

                                                             
 881م( ص8330جوارر محمق القبوا، القاموا التربوي، جامعة الكويت، مجلا النشر العلمي .)-1
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  ويــذكر المركــي التربــوي للبحــو  1حركيــا  وعقليــا ، مــع تــوفير الوقــت والجهــق والتكــالي "

بأنهـا "كفـاءة يغلـب عليهـا وابنمـاء تعريـ  المهـارة كمـا ينقـل ذلـك جـرجا ميشـال جـرجا 

الطابع العملي والتطبيقي ، وتكتسب بالتمرا والُقربة، ويسهل قياا تحصيلها مـن خـال أقاء 

 . 2العملي"

أما الباح  خالق بن خاطر بن سعيق العبيقي في قراسته بعنوان: " فاعليـة نشـاطات قاامـة    

ذ الصــ  األول متوســط " علــى عمليــات الكتابــة فــي تنميــة مهــارات كتابــة القصــة لــق  تالميــ

 فيعر   المهارة بأنها " مجموعة األقاءات التي يكتسبها تالميذ الص  األول 

 .3متوسط من خالل عمليات الكتابة  ألجل إنتاـ كتابة قصصية إبقاعية"

ــه ، يختلــ    ــتم فــي ســرعة وققــة ونــوع األقاء وكيفيت ــقان اللغــة فالمهــارة "أقاء ي أمــا فــي مي

ولعـل رـذا يقوقنـا إلـى التـققيق االصـطالحي فـي 4باختال  المجال اللغوي وأرقافه وطبيعتـه"

معنــى كــل مــن األقاء والكفايــة باعتبــار أنهمــا مفهومــان وثيقــا الصــلة بمصــطل، المهــارة كمــا 

 رأينا.

لالفت للنظر أن الباحثين يجعلون األقاء والمهارة شياا واحقا كما رأينا في تعري  ومن ا    

اللقاني والجمل في معجم المصطلحات التربوية مثال، بل ويعرفون أحقرما بـاخخر لمـا لهمـا 

 من وثيق الصلة وكثير التقاخل.

نهـا:" أقاء لغـوي ويؤكق ذلك ما أورقه يين كامل الخويسكي في تعريفه للمهـارة اللغويـة با   

ويؤكـق الخويسـكي علـى انتفـاء الفـرق بـين  5يتسم بالققة و الكفاية فضال عن السرعة والفهـم"

 )يقصق المهارة(. 6المهارة واألقاء بقوله :"وعليه فتنها أقاء"

                                                             
فة  في المنارج وطرق التقريا  القاررة ، -1 أحمق حسين اللقاني، علي أحمق الجمل، معجم المصطلحات التربوية المعر 

 .023م ، ص0،8330عالم الكتب ط
رـ ، 2786لتربية و التعليم، بيروت، قار النهضة العربية، الطبعة األولى جرجا ميشال جرجا، معجم المصطلحات ا-2

 .186ص 
 
خالق بن خاطر بن سعيق العبيقي، فاعلية نشاطات قاامة على عمليات الكتابة في تنمية مهارات كتابة القصة لق  تالميذ -3

يا، المملكة العربية الص  األول متوسط، جامعة أم القر ، كلية التربية، قسم المنارج وطرق التقر
 .26رـ، ص2703رـ/2788السعوقية،

 .64، مصر، ص 2880، 2حسن شحاتة أساسيات التقريا الفعال في العالم العربي،القار المصرية اللبنانية ط  -4
 .20يين كامل الخويسكي، المهارات اللغوية، ص-5
 .20المرجع نفسه، ص-6
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فـتن " lagendereومن خالل ما أورقنا من تعريفات لألقاء وما ذرب إليه لوجونـقر       

ق  تعل ــم يـرتبط باالسـتعمال النــاج، للسـيرورة الذرنيـة واألخالقيــة لفـظ مهـارة يحيــل علـى رـ

ورو ما يجعلنا   1والحركية...الخ وتكون المهارة قارة نسبيا خالل إنجاي مهمة ما أو فعل ما"

نعتقق بـأن المهـارة أعلـى مـن ابنجـاي وأقـل مـن الكفايـة فهـي وصـ  لألقاء/ابنجـاي وليسـت 

ما يقعى بالققرة وري" بنية معرفية قارة  بحيـ  أن الفـرق  مراقفا له، وتأتي في مرتبة أعلى

يستطيع بواسطتها القيام ببناء سابق وري كذلك تعـق موجـوقة وررـن ابشـارة قاخـل الـذخيرة 

فهي إذن ال تنتمي إلى مجال واحق وال إلى ماقة قراسية واحقة بل إنها ات طابع  2المعرفية "

الت، وعليــه " يمكــن لمفهــوم القــقرة... أن مسـتعرم فهــي تنتمــي إلــى عــقة مجــاالت أو ســج

يتميي بشكل واض، عن مفهوم الكفاية  ذلك أن الققرة تقخل في تكوين الكفاية، وبالتـالي فـتن 

 .3الكفاية تستقعي ققرة واحقة أو عقة ققرات"

إن النظر في رـذه التعريفاتيجعلنـا أمـام اصـطالحات متقاخلـة المجـاالت نسـبيا لكـن يمكـن     

الكفاية تعق أشمل من المهـارة واألقاء ثـم إن القـقرة تقـع تحتهـا مباشـرة وتسـتقعي الجيم بأن 

 في سبيل تحققها مهارة أو أكثر تظهر من خالل أقاء الفرق في وضعيات فعلية.

ولتقريب المفاريم السابقة يمكن أن نعق التواصل كتابة بلغة عربيـة سـليم كفايــة مـن الكفايـات 

ققرات مثل الققرة على التفكير المـنظ م مـن حيـ  تسلسـل العناصـر، اللغويــــــة  تأتي تحتها 

وحسن عرضها وربط بعضها ببعم، وري من الققرات المستعرضة التي ال يقصروجوقرا 

ــة كالرياضــيات  ــاحي المعرف ــن من ــرا م ــقرة تخــص كثي ــل رــي ق ــة فحســب، ب ــي مجــال اللغ ف

مـن الفـرق فـي سـبيل تحقيـق  والطبيعيات وغيررا، أما المهـارات التـي مـن الممكـن اسـتغاللها

الكفايــة أو تنفيــذرا فنــذكر مــثال مهــارات التحريــر الكتــابي مــن وضــول الخــط، واتبــاع نظــام 

 الفقرة، ومراعاة الهوامش وعالمات الترقيم و غيررا.

ومن المعلـوم لـق  عقيـق البـاحثين فـي الـقرا اللغـوي أن اللغـة أربـع مهـارات رياالسـتماع    

بة. حي  أورق يين كامل الخويسكي رـذه المهـارات نقـال عـن مقـال والتحق  والقراءة والكتا

العالم األمريكي قيفيق نيومان الموسوم بـ)تحليل المهارات اللغوية( حي  قال:" سنعرم فـي 

                                                             
 .26المرجع نفسه، ص -1
 .22عميق للكفايات، ص فليب جونايير، نحو فهم-2
 .20المرجع نفسه، ص -3
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رــذا المقــال لألبحــا  الحقيثــة حــول المهــارات اللغويــة األربــع الكبــر : االســتماع والحــقي  

ت مــقار الــقرا اللغــوي وغايــة النشــاطات التعليميــة وتعــق رــذه المهــارا 1والقــراءة والكتابــة"

اللغوية بيق أنها ليست موضـوع قراسـتنا رـذه، فقـق حصـرنا ارتمامنـا بـاقف األمـر فـي مهـارة 

واحقة ري مهارة الكتابة لنقوم بعقرا بالبح  في المهارات التي تكونهـا كنشـاط لغـوي ومـاقة 

 قراسية.

 :2ية في واحق و عشرين بنقا وريوقق حصر أحق الباحثين مهارات اللغة الكتاب

 مهارة اختيار الموضوع. -2

 مهارة اختيار األفكار. -8

 مهارة عرم األفكار. -0

 مهارة الربط بين األفكار. -7

 مهارة اختيار األلفاظ والتراكيب التي تحمل األفكار. -1

 مهارة التققيم. -6

 مهارة الختام. -4

 مهارة االستشهاق بالشوارق األقبية. -2

 مهارة الخط وصحة الرسم. -8

 ارة تنظيم الفقرات واستخقام عالمات الترقيم.مه -23

 مهارة االلتيام بقواعق النحو واللغة. -22

 مهارة السعة في الخيال. -28

 مهارة ابفصال عن الرأي. -20

 مهارة قوة الحجة في القفاع عن الرأي. -27

 مهارة حسن ابلقاء. -21

 مهارة حسن ابصغاء -26

 مهارة تسجيل المالحظات. -24

                                                             
 .81يين كامل الخويسكي ، المهارات، ص-1
، قار المنارج  للنشر و التوييع، األرقن،  2محسن علي عطية، تقريا اللغة العربية في ضوء الكفايات األقااية ،ط -2

 .802، ص 8334
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 النظر.مهارة الحوار األقبي وتقبل وجهات  -22

 مهارة تحقيق نقاط القوة والضع  فيما يطرحه اخخرون )النقق(. -28

 مهارة إظهار االحترام لما يطرحه اخخرون. -83

 مهارة االسترسال في الحقي  وعقم االضطراب. -82

غير أن المتأمل في رذه القاامة من المهارات يجقرا غير معبرة عمـا قصـق إليـه الباحـ  مـن 

تابية، حي   إنه جمع بـين مهـارات اللغـة جميعـا ، وقليلنـا فـي محاولة تحقيق مهارات اللغة الك

ذلـك مـا أورقه فــي البنـقين الخــاما عشـر والسـاقا عشــر  حيـ  أن كلتــا المهـارتين خــاص 

باللغة الشفوية وال يتعقارا إلى لغـة الكتابـة،وما جـاء فـي البنـق الحـاقي والعشـرين مـن مهـارة 

من عشــر يعقواحــقا مــن أرــم مهــارات اللغــة االسترســال وتقبــل وجهــات النظــر مــن البنــق الثــا

 الشفوية.

كما يمكن أن نشير إلى أن بعم المهارات المذكورة أعاله ليست حكرا على لغة الكتابـة بـل 

ري مـن بـاب المشـترك بـين لغتـي الكتابـة والمشـافهة كمـا رـو حـال مهـارة تحقيـق نقـاط القـوة 

 والضع  فيما يطرحه اخخرون.

ولحاـ فقق قسم مهارات اللغة الكتابية حسب نوع النص الذي ينتجه أما الباح  محمق أ       

 :1المؤل  أو الكاتب إلى

 إنتاـ نص حكااي وتحليله ك ورذا عنق الحقي  عن النصوص السرقية. -

 وص  األشخاص واألشياء: ونجق ذلك في النصوص الوصفية. -

 عرم قضية والقفاع عنها: وري مهارة تتحقق في النصوص الحجاجية. -

 ر نص إبقاعي، وري مهارة تمي ي القارف المبقع.تفسي -

إنتاـ وتحليل نص حواري، تتباقل فيه أطرا  الروايـة أوالمسـرحية أو شـخوص  -

 القصة األقوار والوضعيات الخطابية.

إنتــاـ نــص إعالمــي، بضــوابطه اللغويــة والقواعــق التــي يمليهــا تخصــص ابعــالم  -

 والصحافة.

                                                             
 37، ص8331شاء، مطبعة النجال الجقيقة ، المغرب، محمق أولحاـ، قليل تقنيات التواصل ومهارات التعبير و ابن-1
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 احترام شكل ومضمون التقرير.إنتاـ تقارير في مواضيع مختلفة، مع  -

فــي رــذه القاامــة مجموعــة مــن والحقيقــة إن الباحــ  الــقكتور محمــق أولحــاـ قــق م 

المهارات الكتابية في قالب عام تتعلق بالجانب الموضوعاتي فبقت رذه المهارات 

 عامة ال تما الجانب األقااي ابنتاجي إال قليال.

وقق حاول األستاذ يين كامل الخويسكي تحقيق مهارات الكتابة وتلخيصها فحققرا 

 في القاامة التالية: 

 تطبيق القواعق ابمالاية على الوجه الصحي،. -

 وضع عالمات الترقيم. -

 مراعاة قواعق النحو والصر . -

 سالمة الخط. -

 التناسق بين الحرو  والكلمات والجمل والعبارات. -

 استقامة السطور. -

 .1التنسيق و التنظيم" -

ورغم مالحظة الجانب العملي األقااـي لهـذه المهـارات غيـر أن الباحـ  بـقا غيـر مقتنـع بأنـه 

حصر كل مهارات الكتابة حي  أنه ذيل رذه القاامة بقوله وغير ذلك في إشـارة إلـى إمكانيـة 

 يياقة مهارات أخر  لم يذكررا.

ــي معــرم شــر      ــقكتور أحمــق حســن حنــورة وف ــقرات أمــا ال ــتمكن مــن الق حه لمقيــاا ال

والمهارات األساسية للغة العربية، فقق بي ن أن الهـق  مـن رـذا المقيـاا رـو وضـع مجموعـة 

من االختبارات التي تقيا الققرات والمهارات األساسية للغـة العربيـة للطـالب الـذين انتهـوا 

 من قراسة المرحلة الثانوية ومن في مستوارم.

القــقرة اللغويــة العامــة فــي حالــة الممارســة العمليــة للغــة إلــى ثــال   قــام الباحــ  بتحليــل     

 ققرات فرعية وري:

 ققرة الفهم. -2

                                                             
 .26يين كامل الخويسكي ، المهارات اللغوية ، ص -1
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 ققرة الصحة. -8

 .1ققرة الجوقة " -0

وقق عر   الققرة على الفهم بأنها:" تمكن الطالب من إقراك مفرقات النص  اللغـوي إقراكـا 

 .2لنص"صحيحا وذلك بفهم معانيها وإقراك شتى العالقات بين أجياء ا

وعلى رذا األساا فتن الققرة على الفهم تما عقة مستويات ري: الكلمة فالجملة والفقـرة 

فالمقـال الـذي " يتكـون مـن فقـرتين أو أكثـر ويعـالج موضـوعا أو حـقثا أو ظـاررة أو يتنــاول 

 .3فكرة بالنقق تناوال منظما يهق  إلى تحقيق نتيجة معينة"

ــة       أمــا القــقرة الصــحيحة" فنعنــي بهــا تمكــن الطالــب مــن الســيطرة علــى القواعــق النحوي

 . 4والصرفية للغة وممارسة اللغة ممارسة صحيحة في ضوء تلك القواعق"

ولقــقرة الصــحة مجموعــة مــن المحــاور ينــقرـ تحــت كــل محــور منهــا مجموعــة مــن       

 المهارات ري:

تمك ن الطالب من إقراك معنى اللفظ النحـوي، وأثـر : وتعني مهارات خاصة بمعنى اللفظ -2

اللفظ على معنى الجملة وأثر يمن وقوع الحـق  علـى بنيـة الفعـل، والتفريـق بـين النكـرة 

 والمعرفة، وتثنية المفرق وجمعه وتذكيره وتأنيثه.

: وتعنـي تمكـن الطالـب مـن إقراك ترتيـب مهارات خاصة بموقع الكلمة وصححة اتحتخدامها -8

لجملة وفقا لوظيفتها وعالقتها بما قبلها وما بعقرا، والعالقة المعنويـة بـين الجملـة الكلمة في ا

وما يسبقها أو يليها من الجما واألركان األساسـية فـي الجملـة، والـنقص فـي الجمـل وتكملتهـا 

 بشيء محقق، واالستعمال الصحي، لألساليب اللغوية 

وتعني تمكن هااإلعرابي وصحةالكتابةمهارات خاصة بالموقع اإلعرابي للفظة النحوية وأثر -0

 الطالبمن حركات أو أحر  ابعراب غير األصلية ومن ضبط أواخر الكلمات 

 بالشكل ضبطا صحيحا.

                                                             
 .38، ص 2828، قار المطبوعات الجقيقة ، 2أحمق حسن حنورة،المهارات اللغوية ،مستوياتها ووساال قياسها ، ط-1
 .38المرجع نفسه، ص-2
 .23مستوياتها ووساال قياسها، صأحمق حسن حنورة ، المهارات اللغوية ، 3
 .27المرجع نفسه ص-4
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ونعني بقـقرة الجـوقة " تمكـن الطالـب مـن القواعـق البالغيـة وقـوانين النقـق األقبـي ومهـارات 

ق والمقارنة والمفاضلة بين أكثـر مـن أسـلوب لغـوي صـحي،، إذ إن كـل أسـلوب لغـوي  التذو 

 . 1صحي، وليا كل أسلوب صحي، أسلوبا لغويا جيقا"

 وتشتمل ققرة الجوقة على مستويات أربعة ري: 

 التعر  ورو تمكن الطالب من أن يتذكر القاعقة البالغية الصحيحة. -

والتمييي الذي يقصق به تمكن الطالب من أن يفسـر القاعـقة البالغيـة فـي جملـة أو  -

 عبارة 

ــ   - ــن توظيــ  القاعــقة وثال ــب م ــن الطال ــق ورــو تمك ــو التطبي ــذه المســتويات ر ر

 البالغية.

ق أي الــتمكن مــن الحكــم علــى الــنص األقبــي وتقــقيره انطالقــا مــن  - وآخررــا التــذو 

المهارات المشتقة من أبواب علم البالغة بفروعـه)المعاني والبيـان والبـقيع( وكـذا 

 فاءة مع النص.علم النقق األقبي الذي يتي، للطالب التعامل بك

ويضي  الباح  ميلوق احبقو في قراسـة أجرارـا فـي ميـقان تطـوير المنـارج التعليميـة،  

بعـــــم المهـــــارات والقـــــقرات التـــــي يجـــــب تتبـــــع نمورـــــا فـــــي إنشـــــاءات المتعلمـــــين 

 وري:الفكريةالققرات المنهجية والققرات االبتكارية والققرات اللغوية والققرات

 2الفكرية والققراتالتحريرية "

ومما سبق يمكن القول: أن تجييء كفاءة الكتابـة إلـى مهـارات لغويـة يقوقنـا إلـى تحقيـق 

 جوانب ققيقة في األقاء الكتابي وري كثيرة.

                                                             
 . 24أحمق حسن حنورة، المهارات اللغوية ، مستوياتها ووساال قياسها ، ص -1
 .218، ص2888، قار األمان، المغرب، 2ميلوق احبقو، سبل تطوير المنارج التعليمية، نموذـ تقريا ابنشاء، ط-2
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 : تمهيد

يعتبررتدررر ايلدة منررلدورريدة لهةمررفيدة داوررلدعررمدوفرر ةغدة تعمررفتدة تررمد ررنم د وا ة رر در ررن د   

ة ع ي دويدة باحثفيدعمدهذةدة لف ةغد،دنظتةد م  ادة لزد جدة ذيدرقهمدبهدة منلدعمدحفاةدة فتدد د

بررفيدهرمدعدرتدعرمديل ريدويدرهة ر د1ة لجتلريدعدرمدادةةد متهة ر د دة تف فرتدعرمدةسغدنف رهد 

ة ناسداغديتتدد غدرعبفتد فدمدا دكتابمدعمدة لف ةغدة منهيد ملجتلي،دإالدإذةدةستثنفنادعئلدوعفنلد

ويدة لجتليد، ة نايلدةوساسفلدويدر ايلدة منلد،دهمدعدتدورادي رلعهدة لرتعمتد يقرتاتد،درلدفر ةد

تدد ة  ملاتد م تابلد رترفباد ألع اا،د  مه هلدإ ىدهذتدة لتحملديجبدرز ي دة لتعمتدبا لفتدة

ة ج ي ةدعمدحقمهدة لعجلمدعمدكر دوهمره،د،د إاتة رهدباوسرلاألد ةوععرالد ةوورهةلد دة  رعتد

 ة ح للد...ة خدحتىدي هغدكرءألة،د الدي رهغدكرذ الدإالدبترت ييدوتيحرلة ف تد ر عدة لرتعمتد د

دة عل دعمىدةسرتثااردادبرقعتدرعمرهةدة دلرلدة عا فرلدحترىدالدي ر د الديلر دوريدة لرندردة رذيدي رفت

عمفررهدة لعمررتدعررمدرعمررفتدهررذتدة ءررفلدة بفكرراأل،د وعتعررلدكفففررلدإع ا دررادة لنظررتدة  ررم دة ررذيد

 يم لدادحقا.

 رع دحاجلدةإلن اغدإ ىدة  مألدهمدة تمدرح ددويداهلفتهد ه،د  لادكراغدة تعبفرتد سرفملدة تفراهتد

دبفيدة ناسدويد تنظفتدحفاردتد وكاألدحهة جدتد

ة عتبفلدجلفعا،داداكنراداهلفرلدهرذتدة لرادةدة تعمفلفرلدة ترمد ة د فدة ذيدرتومدإ فهدعت ،دة منلدد

،دوغدرعمررفتدة منرلديتررهالفمدة  اجرلدةو  ررىدجعر دة لررتعمتد2رقريدعرمدونز ررلدة نايرلدورريدة هسرفمل 

دواداةدعمىدة تعبفتدة  مفتدغدوحادالد كتابلدايدواداةدعمىدةإلن األدة منهي.

د دادعمىدة عا تدة  ااجمدعيدطتيتدة قمت.عا تعبفتدة  فدمدههدة ناعذةدة تمدن  دويدامدددددد

 ويدة لعمهمداغدر ايلدة منلد عت عدادويدوهةع د إومألد نحهد اط...دة خدوادهمدإالداد ةتد

د  سا  دو اع ةد تحقفتدغايلداساسفلدويدرعمفتدة منل،دة قتةألةدة ءحفحلد ة  تابلدة  مفلل.

 :التعبير -1

فلدةإلن اغدويدع رتدا داراطتةدا دعاطفرلدا د:دههد سفملدةإلبانلد ةإلعءاحدعّلادعمدنمفهومه

 1نحههادبحفثدالدبتجّتددويدطابعداد وموحدا،د إغدرع دتدا هةنه 

                                                             
، دار الثقافة، 1علي آيت أوشان،  اللسانيات والبيداغوجيا ، نموذج النحو الوظيفي األسس المعرفية والديداكتيكية، ط -1

 .7، ص 1991مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 
 .161،ص 8001، بيروت ، لبنان، 6النفائس، طنايف محمود معروف ، خصائص العربية و طرائق تدريسها ، دار  -2
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 ة تعبفتدههداح دعنهغدةالرءالدة منهيد عت،دويدعت ،دة لادةدة منهيرلددد ة تعبفرتدة هةمر دددد

نايلد رحقفقدرا،دة  مفتدغايتهدةوساسفلدويدر ايلدة منلد ك دعت ،دة منلدد سا  دة   ولدهذتدة 

د2 ذ الدعدهدج يتدبقكبتدو ادويدعنايلدة لعمت 

ة تعبفتدههدةإلعءاحدعلادعمدة نفل،داع ااد و اعتدبرا  ت دة منهيرلد اا رلدبا لحاداراتدا د

ة  تابرل،د عريدطتيررتدة تعبفرتديل ريدة   ررءدعريد  ءرفلدة لتحرر ّودا دة  ارربد عريدوهةهبررهد

د.3 و اةرهد وفهالره 

ا دهررره دادةةد نهيرررل،دجرررههتتدوعمهوررراتد اع رررااد هاةألد و ررراعتد  ررراهتتدحرررت فد -

وتسهولد عمواتدوح دةد كمهلاد)ة جههتد ة    (دونظتد وح رتدة تنظرفتدبدر فدةالرءرالد

 عّتعرهدعبر دة ههرا دسرلفتدبقنه علمفرلدعقمفرلددد4 رجهي دة تعبفرتد رحقفرتدةإلابراتد ة تهافرت د

مداورره دو تهبلررودرءررّهادةو فررا دة  ّة ررلدعمررىداع رراادرقررهمدعمررىدة تحمفرر د ة تتكفرربدرءرربدعرر

ةإلن اغدواديعتل دعمدنف هدويدو اعتا دي ا جدادويداحاسفلد ةنفعاالتدحفيديتير داغدي تربد

 5 ملتعلدة عقمفلد اغديتّء دويدةساتييدا دحفيديتي دوكاألدوءمحلدوادا دذ الدكمه 

 أنواعه ومجاالته:

دىدانهة،د وجاالتدة تعبفتد و لدادكلادر ت دة  اربد ييدكاو دة  هي  مدإ 

إ ىدويدحفثدة لهمه،دإ ىدنهعفي:دة تعبفتدة ره ففمد ة تعبفرتدةإلبر ةعمدةسرتنادةإ ىدة نرت د

دة لتجهدويدهذةدة تعبفت.

داوادويدحفثدةودةألدعق لهدإ ىدة تعبفتدة  فدمد ة تعبفتدة  تابم.

دتد حرهة جدتدعدرذةدعإذةدكاغدة نت دويدة تعبفتدههدةرءالدة ناسدببعكدتد تنظفتدحفار -

 ي لىدبا تعبفتدة ه ففم.

 :دة لحادال،دة لناو ل،د وصدة قءصد ةواباا...ة خ.مثال -

                                                                                                                                                                                              
 .11، ص8009زين كامل الخويسكي، المهارات اللغوية، اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية، -1
 .819م،ص3،8003فصول في تدريس اللغة العربية ، حسن جعفر خليفة، مكتبة الرشيد،ط -2
3-  
 .11،ص 8003اتها ، القاهرة ، عالم الكتب، فضل هللا محمد رجب، عمليات الكتابة الوظيفية وتطبيق-4
عبد الوهاب سمير، فعالية برنامج التنمية مهارات الكتابة اإلبداعية لدى طلبة مرحلة الثانوية، الموهوبين في مجال  -5

، 8008الشعر، بحوث ودراسات في اللغة العربية في المرحلتين الثانوية والجامعية ، المنصورة، المكتبة العصرية، 
 .31ص
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اوادإذةدكاغدة نرت دوريدة تعبفرتدعريدةوع رااد ة  رهةطتدة نف رفلد نقمدرادإ رىدةسارتييد -

 ب تيقلدإب ةعفلدو تولد وثفتة،دعدذةدوادي لىدبا تعبفتدةإلب ةعمدا دةإلن ا م.

 .د1ة لقاالت،درق فءدة قءصد ة تلثفمفاتد ة تتةجتدنظتدة  عتدددد...دة خ. :دكتابلدمثال -

 هررذةغدة نهعرراغدورريدة تعبفررتدمررت اياغد  رر دإن رراغدعررمدة لجتلرريدة حرر يثددعرراو لدي رراع ددد

ةإلن اغدعمدرحقفتدحاجارهد و ا بهدة لاديلد ةالجتلاعفلد ة ثانمديل ندهويداغديؤاتدعمدة حفاةد

دة عاولدبقع ااتد   ءفته.

دكلادعت دعمدكتابهدنهعفيدويد متعبفتد)ة تعبفتدة  فدمد ة تعبفتدة  تابم(

ذكتدعمدكتابهدبقنّهدرتدرنا  دلادعمدة ع ي دويدكتبد وؤ فاتدة لت ءءفيدعمدطتة تدة ت ايلد

د ة عمهمدة منهيل،د كاغدافتدويدعت دة تفءف دة قهلد

إ ىدة ثانهيلدههدة  كتهادح يدجعفتدوندلاد و داد ىدةهتلاوادبا لتةح دة ت اي فلدويدةالبت ة فلد

دامففلدوعتتعاداغدوادو ّوهدعمدكتابهدحهلدة تعبفتييدانّهد

دااذهادويدوؤ فاتدة  كتهادح يدجعفت.-

د:التعبير الشفهي -1

دعّتعه دة هسفملدعفهدهمدة  مللدة لن هولدة تمدرتحتكدبدادة  فاتدإ فدادرن بدعقف دة  فدم .

د اوثمهدذ الدوتع دةدوندا:

 الد ة لناو ل.ة لحاد -

 ةوسئملد ةوجهبل. -

 ستددة قءل. -

 ة حهةادعمدرلثفمفل. -

د:التعبير الكتابي -2

د2ة هسررفملدعفددررمدة  ملررلدة ل تهبررلدا دة لحررّتاةد ورريداجمدررادسررلم ة  تابم دا :دة تحتيررتي د

د وجاالرهدوتع دة.

                                                             
 زين كامل الخويسكي ، المرجع نفسه. -1
 .13زين كامل الخويسكي ، المهارات اللغوية، ص  -2
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اد عمدرعتيءدهات: دهرهداغدينقر دة لرتعمتداع رااتد احاسف رهدإ رىدةسارتييدكتابرل دو رت  وددد

دودااةتد نهيلدااتع،دكقهةع دة  تابل:دةإلومألد ة  طد وهةع دة منلد

د.1)نحهد  تف(د عمواتدة تتوفتدة ل تمفل 

د ويدوجاالره:د

 كتابلدادسا لدا دبتوفلدا دب اولددعهة. -

 كتابلدرقتيتدعيدن اطدوا. -

 كتابلداجهبلدعيداسئملدا داسئملدوجهبل. -

 كتابلدرعمفتدعممدع تةدا دااي...ة خ. -

 كتابلدرم فصد بعيدةوع اادا دة لهمهعات. -

 ر ايلدة تعبفتدة  فدمدبا لتحملدةالبت ة فل:دد -

حفثدذكتدرعتيءدهاتد متعبفتدة  فدمدإذدانهديقء دبهدة  موا لن هوا ذيديعبّتدبهدة لت مّتدعّلاد

د2عمدنف هدويداهةطت،د واديجهلدب اطتتدويدو اعتد،د واديزاتدبهدعقمهدويداايدا دع ت 

 :التعبير الشفهيأهمية 

رتلث داهلفتهدبءفلدعاولدعمدكهنهد سفملد مرءرالدبرفيدة فرتدد ة جلاعرلدعلريدام رهدي رت فيد

ة فتددإعدامدةساتييدواديتي ،د اغديفدتدعمدة هو دنف هدواديتةددونهد هذةدةالرءالدالدي هغدإالد

د3إذةدكاغد حفحاد دوفقاد  ةمحا 

داهلفلدة تعبفتدة  فدمدعمدنقاطداهلدا:داوادة  اربد ييدكاو دة  هي  مدعق دحءتدددد

ة تعبفتدة  فدمديح دعق ةد  اغدة  ف د يعهدتدة  مورلدعرمدة تعبفرتد ة قر اةدعمرىدة لبرادةةدد-ا -

د.د وهةجدلدة ناس

إالددة حفرراةدعررمدحاجررلدواسررلدإ ررىدة لناو ررلد إبرر ةألدة ررتايد ةإلونررا،،د الدسرربف دإ ررىدذ ررالد-  -

ة ذيديعّهددةوطفالدونذدة ءنتدة تعبفتدة هةم دعلادعمددبا ت ايبدة هةسيدعمىدة تعبفتدة  فهي

دنفهسدت.د

                                                             
، ص 8006زايد فهد خليل، أساليب تدريس اللغة العربية بين المهارة والصعوبة، دار االبازوري، عمان، األردن ، -1

111. 
 .11المهارات اللغوية ، ص-2
 .161،ص 8001، بيروت ، لبنان، 6و طرائق تدريسها ، دار النفائس، طنايف محمود معروف ، خصائص العربية -3
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ي ت  مدة لعمتدة تعبفتدة  رفدمد سرفملد ت رجفيدةوطفرالدوريدذ يدة لرزةجدة لن رهيدعمرىدد-ج-

دة تح ود ة لناو لد ة ل ااكلدعمدة ن اطدةالجتلاعم.

 مهارات التعبير الشفهي: -

ة ءرفهفدةو  رىد متر ا دعمفرهد ولااسرلداسرا فبهدة تعبفتدة  رفدمدودرااةدي ت ربدادة تملفرذدعرمد

د.د 1ة ل تمفل

إغدةالهتلامديجربداغديتر رزدا الدعمرىدطمورلدة تعبفرتد رفدفاد عمرىدر م رمهد ةن رجاوهدبحفرثد

دي ت بدة تملفذدعمدة ءفهفدة ثمالدةو  ىدة لدااةتدةسرفل:

دة تعبفتدعيدةوع اادة تمد  يهدبهمهحدعمدجل دوءفتة.د-ا-

دتعلالدبعيداد ةتدةالستفدامد ة ءفغ.وعتعلدةسد- -

دةستعلالدةو فا دة لدذبل.د-ج-

دة ق اةدعمىدستددوءل.د-د-

 ةالستلا،دوتربطدبا تح و،دع ملادكان دة جل دة ترمدي رتليد درادة تملفرذد رحفحل،دكراغدرح ارهد

د حفحا.

د:أساليب التعبير الشفهي 

دفي الصفوف األولى االبتدائية )األول، الثاني والثالث(: -أ-

ي تاادة لعمتدوادةددا سدة تعبفتدة  فدمدعمدهرذتدة ءرفهفدوريدبفئرلدة  فر دة ترمدهرمدوحرهاد

د هوهد وتكزدةهتلاوهد و ةادةنتباهه.

د ويداسا فبدة تعبفتدة  فدمدوايمم:

 ة تعبفتدة حتد ةإلاباا. -1

 ة تعبفتدعيدة ءها. -2

 ا ةيلدوءل. -3

 ة  ؤةلد ة جهة د ة لحادال. -4

 ة تعبفتدة  فدمدبع دة قتةألة. -5

 
                                                             

 .11زين كامل الخويسكي ، المهارات اللغوية، ص  -1 
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د(:الخامس والسادس،دفي الصفوف األخيرة االبتدائية )الرابع -ب-

الدر تمءداسا فبدة تعبفتدة  فدمدعمدهذتدة ءفهفدعلادرتدةإل ااةدإ فهدعرمدة ءرفهفدةو  رىد

دإالدعمدةاتفاادة لهمهعات،دإذدإغدة لهمهعاتدعمدهذتدة ءفهفدر هغدااوى.

 تدريس التعبير الكتابي في المرحلة االبتدائية:

فتدة  تابمدعيدويدعنهغدة عتبفل،د هرهدوثر دغفرتتدوريدة فنرهغديعتلر دعمرىدةحترذةألدة نلراذجدة تعب

ة جف ةد عمىدة لتةنلدة  ثفتة،د وعنىدهرذةداغديقرتادة تملفرذدكثفرتةد ف مريدعمرىدنلراذجدةوسرا فبد

دة جف ،د اغدي تبدكثفتةدحتىدي تقفتد هداسمه دجف .

هغددععرلد ةحر ة،دبر دي رهغدبا تر اجدايكرادحرفيد ةكت ا دة تموفذدودااةدة تعبفتدة  تابمدالدي ر

دونره،د اغدالد يب ادبا تعبفتدة تحتيتيدعمدة ءفهفدة ثا ثلد ة تةبعرلدةالبت ة فرلديجربداغدالديَ ث رت 

ر ررهغدة ترر ايباتدعمفررهدطهيمررل،د اغدر ررهغدوهمررهعارهدوم لررلدوعلرراادة تموفررذ،د رف فررتهتد

دفدا. و اةردتدحتمدي د دعمفدتدة تعبفتدعنداد ة  تابلدع

د و درنا لدة  اربد ييدكاو دة  هي  مدة جهةنبدة تا فلد متعبفتدة  تابم:

د:أوال: أهمية التعبير الكتابي

إغدجررهدةدة تعبفررتدة  تررابمدرعنررمدح رريدة تف فررتد سررمولدة منررلد علررتدة لعتعررلد نقرراألدة ررذ  د

هلفرلداغد ة تل يدويدة تعبفتدد ف دعمىدة رتل يدوريدة ن راطاتدة منهيرلدةوارتعدرباعراد وريدةو

ر هغد متعبفتدة  تابمدةوهلفلدة قءهعدباعتبااتدة لحءملدة ندا فلدعرمدداةسرلدة منرلدعرمدجلفريد

دة ل تهيات،د رتجمىداهلفتهدعم:د

*انهديدفئدة فت لد ملعمتدكمديقءدعمىدوهةطيدة كرعففمدرعبفرتدرموفرذهففعلمعمىدة ندهمربهد

د1 يتعتفدعمىدذ يدة لهةهبدة  ا لدعمدة  تابلدويدرموفذت 

د*يل يدة لتعملفيدويدة تعبفتدعيداع ااهتدبعبااةتدسمفللداا فلدويدةوا األ.

*ديرر ا دة لتعملررفيدعمررىدة تف فررتدة لررنظت،د ة تررتةبطدة لن قررمدعررمدعررت دةوع ررااد رن ررفقداد

د رترفبدا.

د*ديل يدة لتعملفيدويدةاتفاادةو فا دة  وفقلدعمدة تعبفتدعيدة لعنىدة لعفي.

                                                             
 .87زين كامل الخويسكي ، المهارات اللغوية، ص -1
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ة تررتةودةإلن ررانمد يعرر دعرراومدورريدعهةورر دابررطدحامررتدةإلن رراغد*دي رردتدة تعبفررتدعررمدحفرر د

د.1بلامه 

*ديعهددة لتعمتدعمرىدة رتل يدوريد تعبفرتدعريدوهمرهعاتدرعترت دسربف دحفاررهدة فهوفرلدوثر :د

دكتابلدة تسا  ،دبتوفات،درعبئلدة نلاذجدة تسلفلد ةالستبفاناتدة ل تمفلد.د..ة خ.

د.2*دينلمدة ذ  دةودبمد ةإلح اسدة فنم 

دو تدة  اربد ييدكاو دة  هي  مداهلفلدة  تابلدإ ىداهلفلدرتبهيلد ااتعدةجتلاعفل:ددكلا

د:أهميته التربوية -أ-

ة تعبفتدة  تابمدويدة ناحفلدة تتبهيلديقء دونهدإو ةادة تموفرذدعمرىدة  تابرلة لعبتةدعريدةوع رااد

عمرىدة  تابرلددبعبااةتد حفحلداا فلدويدةوا األدب اجلدرناسبدو تهةهتدة منرهي،د رر ايبدت

بقسا فبدعمىدجانبدويدة جلالدة فنمدة لناسب،د رعهي هتدة  ورلدعرمدإاتفراادةو فرا دة لم لرل،د

د رن فتدةوع ااد رترفبداد جلعداد ابطدبعكدادببعي.

د:أهميته االجتماعية -ب

ة تعبفتدة  تابمدهرهدة هسرفملدة هحفر ةدة ل  نرلد مرءرالدبرفيدة نراسدة لقفلرفيدعرمداوراكيدبعفر ة،دد

 رج ي دة عمواتد رقهيتداد ربادلدة لءا  دوعدا،د عيدطتيقهديل ريدة لحاعظرلدعمرىدة ت رف د

ة حكرراايد ة ثقرراعمد ة عملررمد ةود د نقمررهد ألجفررالدة لقبمررل،دعففررهدرقهيررلدة ررت ةبطدة ف تيررلد

د ة ثقاعفلدبفيدةوعتةدد ة جلاعات.

د:أساليب التعبير الكتابي

د:ابتدائي في الصفين األول والثاني -أ-

ديب ادة تعبفتدة  تابمدعن واديتل يدة  ف دويدبعيدودااةتدة  طد ةإلومأل،د عن دإذغ

ينبنمداغدنلتنهدعمىدكتابلدجل ديرتربطدبعكردادبربعيد وريدوهمرهعارهد اسرا فبهدعرمدهرذييد

د3:دة ءففيدوايقرم

 يهوفاتدرملفذ. -1

                                                             
لبنان، علي سامي حالق، المرجع في تدريس مهارات اللغة العربية وعلومها، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس،  -1

 .833، ص 8010
 .813سه،ص فالمرجع ن -2
 .30زين كامل الخويسكي ، المهارات اللغوية، ص  -3 
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   ءدة ءهادكتابفا. -2

 رم فصدوءل. -3

 ر م  دة ءها)ة حهةدو(. -4

 الصفين الثالثوالرابع ابتدائي: أساليب التعبير في-ب-

إغدوحرررهادة تعبفرررتدعرررمدهرررذييدة ءرررففي،دبنهعفرررهدة  رررفدمد ة  تابفرررلد بفئرررلدة تملفرررذدة لحمفرررل،د

عا لهمهعاتدكمدادر  ادحهلداعلالدويد لفتدن اطدرمالدة بفئل،د وريداسرا فبهد وهمرهعارهد

دعمدهذييدة ءففيدواديقرم:

 ة قءل. -1

 عندا.عت د هاد ي مبدويدة تموفذدةإلجابلد -2

 ر لملدجل دناوءلدب تابلدكمللدي تااهادة تملفذ. -3

 ةإلجابلدعيداسئملدوتنهعلد. -4

 إستثلاادوهمهعاتدكتا دة قتةألةد ت ايبدة تموفذدعمىدة تعبفت. -5

 ر ايبدة تموفذدعمىدرم فصدعقتةتدولادسلعهةدا دوتا ة. -6

 كتابلدإعمنات. -7

دأساليب التعبير في الصفين الخامس والسادس ابتدائي: -ج-

ي هغدة تملفرذدعرمدهرذييدة ءرففيدور دةكت ربدة قر اةدة منهيرلدة ترمدر راع تدعرمدة  رف تةدعمرىددد

ة تعبفتدة  تابمدإ ىدح دواد الديعنمدهذةدإغفالدة ت ايبدعمىدة تعبفرتدة  رفدمدبر دالدبر دوريداغد

ي ررفتدة ترر ايبدعمفررهدإ ررىدجنرربدورريدة ترر ايبدعمررىدة تعبفررتدة  تررابم،د ورريداسررا فبهدعررمدهررذييد

د:1دمة ءففيدواديم

 ي تبدة تملفذدإجاباتدوهسعلدعيداسئملدعمدوهمه،دوتات. -1

 رم فصدوءلدوتاهادة تملفذ. -2

 و ألدةوواكيدة  ا فلدعمدوءلدا دوهمه،. -3

 ر لملدوءلدناوءل. -4

 

                                                             

 .31زين كامل الخويسكي ، المهارات اللغوية، ص  -1 
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رق فءدوءلدويدةالستعانلدببعيدة لفتدةتد ة عبااةتدة تمدي تبدادة لعمرتداورامدة تموفرذد -5

  ت هغدعهناد دتدعمدرق فءدة قءل.

وذكتةتدعيدة ل اه ةتد ة تحمت،د وراديرتةتدة تموفرذدا دي رلعهنهدعرمدحفراردتدكتابلد -6

 ة فهوفل.

ة تعبفتدة ه ففمد يقء دبهدة تعبفتدعيدوهةوءدةجتلاعفرلدي رعتدعفدرادة لرتعمتدانرهديرتعمتد -7

ة تعبفتدعمدوجالدسفلااسهدعن وادي تجدإ ىدة حفراةدكا   ابرات،دكتابرلدة لمحظرات،درقراايت،د

 .ة خكتابل،دة بتوفات..

 اتجاهات أساسية في تدريس التعبير الكتابي :

 .1إاااةدة تغبلدعمدة  تابلدعن دة تموفذ  -

 ذ ررالدبتدفئررلدذهرريدة لررتعمتدباسررتثااةدةنتباهررهد جمبررهدإ ررىدة لهمرره،د ر ررهيقه،د ي ررتمزمدذ ررالد

د.2ةست عاألابتةردتدة  ابقل 

 ة تتكفزدة لم تدعمىد   دة لحتهع. -

 با لتةجعل.ة تتكفزدعمىداغديقهمدة تملفذد -

 ة تنظفت. -

دكلادعت دة  اربدعمدكتابهدطتيقلدة  فتدعمدداسدة تعبفتدة  تابم:

 .عمدة ءففيدة ثا ثد ة تةبيدةبت ة م 

 .عمدة ءففيدة  اولد ة  ادسدةبت ة م 

 تصويب أخطاء في التعبير الكتابي:

،دعدرهديقيدة تموفذدعن درعبفتهتدعمداا راألدرت مربدرءرحفحا،د  درذةدة تءرحف دوفلترهدة تتبهيرل

سبف دإ ىداغديفدتدة تملفذدا قتد يعتفد هةبه،دعإذةدعه ردة تءحف دبح لرلد دورلد ا عفر د

د.3ةوسلدة تتبهيلدة  مفلل،دكاغد سفملدإ ىدرقهيتدومتدة تملفذ،د ةستقاولداسمهبهدعمدة تعبفت 

د يتتدة تءحف دبتتكفزدةوستاذدعمى:

                                                             
 .81زين كامل الخويسكي ، المهارات اللغوية، ص  -1
 .806نايف محمود معروف، خصائص العربية وطرائق تدريسها ،ص-2
 .37الخويسكي ، المهارات اللغوية ، ص زين كامل -3



 الفصل الثاني : التعبير 
 

24 
 

د:دفياللغة على

 .ة لفتدةتد ة تتةكفب 

 .ةوا األدة نحهيل 

 .ةوا األدةإلوم فل 

 في المعاني على:

 .عدتدة لهمه،دب   دعام 

 .،رنظفتدعنا تدة لهمه 

 .دولدة لعانم 

د:في األفكار على

 .سمولدةوع ااد  مهحدا 

 .اغدر هغدذةتدوفلل 

 .رترفبدةوع ااد رنظفلدا 

 في األلفاظ والتراكيب على:

 .اغدر هغد ةمحلد وناسبلد دوفقل 

 ة بعي.اغدر هغدون جللدويدبعكداد 

 .اغدر هغداا فلدويدة ح هد ةإلطا ل 

  1وءهاةد ألع ااد دة لعانم. 

د:في المقدمة على

 .اغدر هغدوهجزة 

 .،ذةتد ملدبا لهمه 

 .وثفتةدالنتباتدة قاائ 

د:في صلب الموضوع على

 .عنا تدوتربلد وتلاس ل 

                                                             
 .111فهد خليل، أساليب تدريس اللغة العربية بين المهارة والصعوبة، ص -1
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 .اع ااتد ةمحل 

 .اع ااتدوت م ملدر م مدون قفاد  ونفا 

د:في الخاتمة على

 اايدة لتعمتدعمدة لهمه،.اغديظدتد 

  1اغديبفيدة لتعمتدام لدة لهمه،دبعبااةتدوهجزة. 

كلادر ت دة  اربدإ ىدر ايلدة تعبفتدة  تابمدعمدة لتحملدة لتهس ل با لتحملة ثانهيلد  نهد تد

ديفء د)يتعلت(دعمدذ ال.

د:أهم مهارات التعبير

فدمد ة  ترابم، همدرمرالدة ترمد و داتتدة  اربدعءرمهدةو لدبتنا  رهدوهرتدودرااةتدة تعبفرتدة  ر

ينبنمدعمىدة  ا بدةكت ابداد ة تل يدوندادبندايلدة لتحملدة ثانهيرل،د عمرىدة لعمرتدر ايبرهدعمرىد

دولااستدادعمدوهةوءدوتع دة:

 أوال:مهارات التعبير الكتابي:

د2ة ق اةدعمىدة  تابلدة ءحفحل -

دةست  ةمدعمواتدة تتوفتدعمدوهةمعدادة ءحفحل.-

د  مهحداد دوتدا.سمولدة ف تةد-

درلاسالدة جل د ة عبااةت.-

دع مدر تةادة  ملاتدبءهاةد ا نل.-

د.3امهدة جلملدويدةوا األدة نحهيلد ة ءتعفلد ة منهيل -

دة ت م  دة لن قمد ألع اا.-

دة ت م  دة زونمد ألع اا.-

دة فع دة لناسبد مح يث.-

در او دة لعانم.-

دة تهة غدعمدرفءف دةوع ااد ة تعبفتدعندا.-

                                                             
 111فهد خليل، أساليب تدريس اللغة العربية بين المهارة والصعوبة ، ص -1
 11زين كامل الخويسكي، المهارات اللغوية، ص-2
 .116ة بين المهارة والصعوبة،صزايد فهد خليل،أساليب تدريس اللغة العربي-3
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دةاتفاادةو فا د ة تتةكفبدة لناسبلد ملعانمد ةوع اا.-

ة قرر اةدعمررىدةسررت  ةمدة  ررهةه دورريدة قررتهغدة  ررتيتدا دة حرر يثدة نبررهيدة  ررتيءدا دة  ررعتدا د-

دة ح تد ةووثالدعمدة ل اغدة لناسب.

د1ةست  ةمدة منلدة فءفحل -

 ثانيا: مهارات التعبير الشفهي:

 إاتةجدة حت فدويدو ااجدادة ءحفحلدااناألدة تح ود 

 .ن تدة  ملاتد ة جل دن قادسمفلاداا فادويدةوا األ 

 .إاتفاادة لهمه،دة ذيديتي دة تح ودعفهدبعنايل 

 . وتةعاةدوت مباتدة لهوءدويدحفثدةإليجا  ةإلطنا 

 .ةست  ةمدة  ملاتد ة جل دة لعبتةدعيدةوع اادة لتةدة 

 دادعن دة تح و.ةاتفاادةوع ااد رنظفل 

 .ره ف دة ف تةدإ ىدة ل تليدبهمهحد طمول 

 .ة هوءد ةالنتقالدة  مفتد عتد ملعنىدة لتةد 

 .رحمف دة لهمه،دإ ىدعنا تتدةوساسفلدعن دة تح و 

 .ة ثقلدبا نفلد ة ق اةدعمىدوهةجدلدةساتيي 

 .جذ دةنتباتدة ل تليد إااارهدااناألدة تح و 

 ة   ف د ة بتهاغ.ة ق اةدعمىدإونا،دةساتييدبإواولد 

 .مبطدة حهةاد وتةعاةدع مدات جهدويدوهمه،دة تح و 

 .رن فلدوهمه،دة تعبفتدة  فدمدويدجهةنبهدة ل تمفل 

                                                             
 .111المرجع السابق، ص-1
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 .رحتيدة  ولد ةووانلدعمدعت دةوع ااد ةساةأل 

 .ةست  ةمدة حتكلد ة ءهتدة لهحىدبا لعنىدة لتةد 

 .إدةاةدة ن  ةتد ة لناو اتد ةال تتةكدعفدا 

  يثد ة حهةادةوبناأل.وتةعاةدهدة دة ح 

 .ة ق اةدعمىدة تعبفتدة  فدمدهمدب مول 

 .ة تلففزدبفيدة لجاالتدة ل تمفلد متعبفتدة  فدم 

  1ندايلدة ح يث ااةوساسفلدعمدرم فصدةوع. 

                                                             
 .11، 17المهارات اللغوية، ص  -1
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 تمهيد : 

اتةب لم يتناول هذا الجزء من الكتاب أي تعريف عن الكتابة  وهةذا راجةل  لة  مةن لةرف الك

ع زيةةن كامةةل الكويفةةكل زةةل الجةةزء اتول مةةن الكتةةاب بعنةةوان المالةةارا  ال  ويةة   ا فةةتما

 ةة  للةةذا وجةةب ع ينةةا ا جتالةةا  والبحةةو عةةن ماهيةة  الكتابةة   والتحةة و والاةةراءل والكتابةة   

 واصلالحا 

 مفهوم الكتابة: -

كتةةب يكتةةب كتابةة وهو مكتةةوبب زالكتابةة  تعنةةل الجمةةل وال ةة  لكتابةةة ل:ةةة: : ةةول: ا -1

والتنظيمب كما تعنل ا تفاق ع   الحري ب زالرجل يكاتب عب ه ع   مةال يةه ه  ليةن منجمةاب أي 

يتفق معن ع   حريتن ماابل مبالغ من المال ب قال ابن اتثيةر  الكتابة  أن يكاتةب الرجةل عبة ه 

ع   مال يه ه  لين منجماب زإذا أّ اه فار حراًب قةال   وفةمي  كتابة  بمصة ر َكتَةَب تنةن يكتةب 

ب كمةا 1ع   نففن لمو ه ثمننب ويكتب مو ه لن ع ين العتّقب وقة  كاتبةن مكاتبة  ول عبة  مكاتةب 

والكتابة  لمةن تكةون لةن  مةن 2تعنل الكتاب  الحرفب حيو ذكر ابن منظور مةن قةول اتزهةر  

 الصياغ  والكيال    

وق  ور  مصل ح الكتابة  زةل معجةم مصةل حا  ع ةم ال  ة  الحة يو ع ة  وجالةين متاةاربين 

 مرل  Scriptمن المعانلب زنج ه ماابال لمعن  الكل والتمثيل الكلل 

مكتوبة  الةذي بمعنة  ادبة اع الفنةل بوافةل  ال  ة  ال   Writtingكما يأتل ماةابال لمصةل ح 

  3مرل أكرى  

والمالحظ  أن هذه المااب   زةل معنة  ك مة  الكتابة  هةل نففةالا مةا ذهةب  ليةن الجرجةانل زةل 

التعريفا  حين قال   الكتاب  ياال زةل عةرف ات بةاء دن ةاء النثةر كمةا أن النثةر ياةال دن ةاء 

الكتةاب تنةن قة م النظم والظاهر أنن المرا  هاهنا   الكل  وهو ياص  هنا مصل ح الكتاب    

                                                           
، باب الكاف ، تح عبد هللا علي الكبير ، محمد احمد حسب هللا ، دار 43، ج 5ابن منظور، لسان العرب، مجل -1

 .3817م ، ص 1981هـ ، 1401المعارف، القاهرة، 
 .3816ابن منظور، المرجع نفسه، ص  -2
باكال،  الدين خليل الّريح، جورج نعمة سعد، علي القاسمي، معجم مصطلحات علم اللغة الحديث، عربي محمد حسن -3

 .90، ص 1983،مكتبة لبنان 1إنجليزي عربي، ط
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تعريفةن هةذا عةن زرعةن الةذي ألحاةن بالةذا الةةن" حيةو قةال  الكتابة   عتةاق المم ةو  ية ا حةةا  

 1ورقب   ما  حت    يكون ل مول  فبيل ع   اكتفابن 

 الكتابة إصطالحا: -

-انتةاج الةن" بأنالا   نتاج قفل الكتاب  الذي عم يتن Ecritيعّرف معجم ع وم التربي  الكتاب  

 عتباره ف ف   من الجمل تحكمن بني  جم ي  كلاب بإ

Structurephrastique  وروابل بين هذه الجمل ينفق بينالا بني  بين جم ي 

inter phrastique Structure 2تتحكم زيالا قواع  النحو  

وهنا يركز هذا التعريف اللبيع  البنائي  ل كتاب  كفعل لن نواتج مح  ل زةل مصةل حين اثنةين 

لةةاب ومةةن هنةةا زالكتابةة  تتجةاوز حةة  ال فةةظ المفةةر  والجم ةة   المنعزلةة  ب  لةة  همةا الةةن" والك

نة" لةن مميةزا  تحة  ها الع ةوم التةةل ت ةت ل ع ة  هةذين المجةالين ال فةانين ب ومةةن  -كلةاب

جالة  ثابتة  بنظةر ع مةاء التربية  وال ية اكتي   لة  الكتابة  نظةرل م ةايرل  زالةل عنة هم امتحةان 

م زل صةي   زةرأ أو تمةرين يالة ف  لة  تاة ير أ اء التالميةذ و ن اء وتركيب و  جراء ل تاوي

وهنا نج  هذا التعريف يركز ع ة  الكتابة  الم رفةي  تح ية اً زالةو أ ال تاييمية   3قص  تربيتالم 

 ال رأ منالا منح ال رجا  وترتيب المتع مين ليس   ّ 

ل الكةةالم وتعةّرف الكتابةة  أيبةةا بأنالةةا تصةةوير ال فةةظ بوافةةل  حةةروف الالجةةاء ونظةةام لتفةةجي

ب وع ة  هةذا اتفةاس زةإن الكتابة  نظةام مةن 4وهل بتعريف آكر بمثاب  ت فظ غرازل  كلل  

العالما  الكلي   لةيس زةل حاياتةن   ّ تمثةيال لنظةام ال  ة  ال ةفوي   وهةل أ اء ل ةوي رمةزي 

يعلةةل      متعةةّ  لب وتراعةةل زيةةن الاواعةة  النحويةة  المكتوبةة ب يعبةةر عةةن زكةةر ادنفةةان 

  5ويكون  ليال ع   وجال  نظره وفببا زل حكم الناس ع ين وم اعره 

                                                           
، 
عبد اللطيف الفاري، عبد العزيز الغرضان، محمد آيت موحي، عبد الكريم غريب ، معجم علوم التربية مصطلحات -2

 .262،ص 1994، دار الخطابي للطباعة والنشر ،  1ص 10-9ك،سلسلة علوم التربية ، البيداغوجيا والديداكتي
عبد اللطيف الفاري، عبد العزيز الغرضان، محمد آيت موحي، عبد الكريم غريب، معجم علوم التربية مصطلحات -3

 .262،ص 1994 ، دار الخطابي للطباعة والنشر ، 1ص 10-9البيداغوجيا والديداكتيك، سلسلة علوم التربية، 
ينظر الحبيب الدائم ربي، الكتابة  والتناص في خطط الغيظاني أطروحة لنيل شهادة الدكتوراة  في األدب العربي، جامعة -4

 .34، ص   2000-1999محمد الخامس ، الرباط المغرب 
تنمية المهارات اللغوية عند زين كامل الخويسكي، المهارات اللغوية، اإلستماع و التحدث والقراءة والكتابة وعوامل -5

 .164، ص2008العرب وغيرهم ، دار المعرفة الجامعية ، مصر، 
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التاةاء ل  ة  المنلوقة  بال  ة  المكتوبة    R.Escarpitوتع  الكتاب  حفةب روبيةر افةكاربي  

 1اتااء الصو  بالكل  

ل تالةا متكةةذ  ّ أن الكتابة  ليفةة  مجةر  ترميةةز آلةل ل  ةة  المنلوقة   نّمةةا هةل ال  ةة  زةل حةةّ  ذا

لة  زباء ومكانا ع   مفاح  من الةورق أو الك ةب أو الَحَجةرأو غيةر ذ كال وصورل محت   

 وال رأ من ذل  تحايق ما تفع   لين ال    أ  وهو التواصل 

 ةةل عوهنةا  مةن ال ارفةين الاة ام  مةن رأى زةل الكتابة  ظةاهرل اجتماعية  باعتبارهةا قة رل 

 ة ون زةةل الرحمةان ابةن ك التعبيةرب فةواءا بةالاول أو الكتابة  وكيةر مةن مثّةل هةذا ا تجةاه عبة 

 الماّ م  وهو بص    ب اء تأمالتن ل م ك  ال فاني  

 أهمية الكتابة في الحياة:_ 

ذكر عب  الفالم يوفف الجعازرل  أن الكتابة  زةل حيةال ادنفةان ليفة  عمةال عا يةاب بةل هةل 

كةالل ابتكار رائل حاا  لن كثيرا من  نفاني  ن وهل أعظم اكت اف انفانل توصةل اليةن مةن 

تاريكةةن اللويةةلب زبفبةة الا افةةتلاع أن يفةةجل  نتاجةةن وتراثةةن وأن يةةربل الحبةةارا  الفةةابا  

بالحبةارا  الراهنة ب  ذن زالكتابة  تمثةل زكةر ا نفةان وتاريكةن وتراثةن مفةجال لتبةعن أمةام 

  2اتجيال الاا م  

ية ب التربو ية ونظرا لالذه اتهمي  أصبح تع يم الكتاب  وتع ّمالا يمثل عنصةرا أفافةيا زةل العم 

 الكتابة  وهل من أبةرز الوظةائف اتفافةي  التةل تاةوم بالةا الم رفة  ا بت ائية ب وتتمثةل أهمية 

 زل 

  انالةةا واحةة ل مةةن أهةةم الوفةةائل زةةل ا تصةةال الفكةةري بةةين الجةةنس الب ةةري ع ةة  مةةر

 اتزمان وذل  لما تحوي الكتب والمهلفا  

  انالا حازظ  ل تراو 

 المابل والحابر  أنالا الوفي   المث   ل ربل بين 

   أنالا ات ال اللبيعي  لنال المعارف والثاازا  عبر اتزمن  واتمكن 

  أنالا ات ال الرئيفي  ل تع يم بجميل أنواعن وبمكت ف مراح ن 
                                                           

1.--,paris piresse universtaires de France,1973 sais ecrit et la communication robert escarpit l
edition 1983). P17 e?no 1546)(4 ge 

 .59زين كامل الخويسكي،المهارات اللغوية،ص-2
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  انالا من وفائل التنفيس عن النفس والتعبير عما يجيش ل كوالر والص ور 

  ن زةل الكثيةر مةن أ ائالةا مة مفاهمتالا زل رقةل ال  ة  وجمةال صةياغتالاب وذلة  لمةا يةر

 افتك ام ال    الفصح  زل التعبير وات اء 

  نالا جزء أفافل ل موالن  ن و رل بروري لمحو أمي  الموالن  

  نالةةةا أ ال رئيفةةةي  ل ت ميةةةذ ع ةةة  اكةةةتالف مفةةةتوياتالا واتكةةةذ عةةةن المع مةةةين زكةةةرهم 

  1وكوالرهم 

 لولةة ب لمك ةة لب والحكةةم المك نالةةا أ ال لحفةةظ الع ةةمب ز ةةو  الكتةةب الم ونةة  واتكبةةار ا

 لباع أكثر الع مب ول  ب ف لان النفيان ف لان الذكر 

  نالا  الا ل تفجيل ل وقائل واتح او والاباياب تنلق بالحق وتاول الص ق  

  أن الكتاب  اكتف  مزي ا من العناية  وا هتمةام زةل ادفةالم لاولةن تعةال    يَاأَيلاَلةا ال ةذيَن

تُبُوهُ  البارل آَمنُوا  ِذَا تََ ايَن     2 282تُم  بَِ ي ٍن  ِلَ  أََجٍل ُمَفم   زَاك 

  صعوبات الكتابة

 3هنا  صعوبا  ل كتاب  العربي  وهل متنوع  ب وغالبا ما تكون زل  

   رفم الحروف العربي 

  نال بعأ الحروف 

   4الحركا  ادعرابي  

   صعوب  التعرف ع   اليفار واليمين لورق  الكتاب 

 المفازا  بين الحروف والك ما   ع م انتظام 

  ميل الكتاب  ع   الفلو 

   5فوء افتك ام الالوامش وانكفاأ فرع  الكتاب  

                                                           
 .198، ص2009،  3نبيل عبد الهادي وآخرون، مهارات في اللغة والتفكير، دار المسير والتستر والتوزيع ، عمان ، األردن، ط -1
-217، ص2005، 1إبراهيم محمد عطا، المرجع في تدريس اللغة، مركز الكتاب للنشر و التوزيع، القاهرة، مصر ، ط-2

218. 
3 

 .60غوية، صزين كامل الخويسكي، المهارات الل-4
عبن الناصر أنيس عبد الوهاب، الصعوبات الخاصة في تعلم األسس النظرية والتشخيصية، د ط، دار الوفاء لدنيا -5

 . 120، ص2003الطباعة والنشر، اإلسكندرية، مصر، 
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  ع:اصر الكتابة

 ل كتاب  مجموع  من العناصر المتمث   زل 

    ال فظ 

    الجم 

  الفارل 

 وق  ق م الكاتب زين كامل الكويفكل  رحا مفصال حول كل عنصر 

  ألوان الكتابة

 ألوان متع  ل منالا  ل كتاب 

   الكتاب  الع مي  الوظيفي 

   الكتاب  ات بي  الفني 

    الكتاب  الع مي  ات بي  الوظيفي  الفني 

هةةل الكتابةة  التةةل تةةه ي وظيفةة  كاصةة  زةةل حيةةال الفةةر   الكتابةةة العيميةةة الوةيفيةةة: -أ-

الل بة ب كمتل ةب  والجماع  لتحاق الفالم وادزالامب وهل ذل  النوع مةن الكتابة  التةب يمارفةالا

  1لالم زل حياتالم اليومي  العام  يمارفونالا عن  الحاج   ليالا 

   مجاالتها

 ومن مجا   ا فتعمال لالذا النوع 

   كتاب  الرفائل والبرقيا 

  كتاب  الفير اتكا يمي  وا فت عاءا  بأنواعالا 

  "كتاب  التاارير والت كي 

   2كتاب  البحوو الع مي  

 اري  كتاب  الرفال  اد  

 كما ق م الكاتب زين كامل الكويفكل نموذجا عن الرفال  اد اري  

                                                           
دار الفكر، البجه عبد الفتاح حسن، أصول تدريس العربية بين النظرية والتطبيق، المرحلة األساسية العليا ، عمان، -1

 .24م ، ص1999
 .24المرجع السابق.ص-2
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الكتابة  ادب اعيةة  هةل عم ي تفةمح بإنتةاج نةة" الكتابةة اددبيةة الف:يةإلادبداعيةة : -ب-

  1مكتوب من كالل تلوير الفكرل اتفافي  ومراجعتالا وتلويرها 

م نا الةا لخكةرين بأفة وب أ بةل وهذه الكتاب  تال ف  ل  ترجم  الم اعر واتحافةيس ومةن ثة

  2راقل ب ي  التأثير زل الفامعين 

وهةل مةل تتصةةل بالم ةاعر واتحافةةيس والعوالةف ادنفةةاني ب زبةال عةةن ا بتكةار وتكيةةل 

  3المعانل وتزيين العبارا  

  مجاالته

   كتاب  قص 

   كتاب  رواي 

   كتاب  ماال  أ بي 

   كتاب  الاصي ل ال عري 

   ال كصي  كتاب  المذكرا 

ن ل زنةل ومة  وتتبمن كتاب  اتمةور الوظيفية  بأفة وب أ بةالكتابة الوةيفية الف:ية -ج-

 مجا تالا 

 كتاب  الماال  -

  ع ا  المحابرا   -

 الك ما  ا زتتاحي  أو الكتامي  ل مهتمرا    -

                                                           
، 2008 1خصاونة وعد مصطفى، أسس تعليم الكتابة اإلبداعية، عمان، جدار الكتاب العالمي ، مكتبة مؤمن قريش ،ط-1

 .10-9ص
لفكر، البجه عبد الفتاح حسن، أصول تدريس العربية بين النظرية والتطبيق، المرحلة األساسية العليا، عمان، دار ا-2

 26م، ص1999
 .89زين كامل الخويسكي، المهارات اللغوية،-3



 الخاتمة 
 

34 
 

 الخاتمة:

ي ميدان الكتابة والتعبير من وسائل االتصال، ومن اهم المهارات اللغوية فهما ضروريان أل

 من ميادين الحياة.

 التعبيةر وقد تطرقنا في بحثنا هذا إلى ماهية المهارة اللغوية  لغةة واصةطاحان وإلةى ممهةوم

 تها.الكتابة واهمي وأنواعه ومجاالته وأهميته، وإلى تعريف الكتابة بأنواعها وصعوبات

لمدرسةون اوارتأينا من خال بحثنا أن الكتابة غاية ووسيلة في آن واحةد، فغايةة يطمةل إليهةا 

ددة ايات متعوتتبعها المناهج التربوية، باعتبارها من أهم المهارات الواجب تعلمها ووسيلة لغ

مةةن ي تنوعهةةا فالسةةتعمالها فةةي العديةةد مةةن األنرةةطة، ون ةةرا لكونهةةا وسةةيلة كةةان هةةذا سةةببا فةة

 الكتابة الو يمية إلى الكتابة اإلبداعية.

لبالغةة ميتهمةا الذلك فإن الكتابة والتعبير اكتسبا أهمية بالغة من قبةل البةاحثين والدارسةين، أله

 في الحما  على التاريخ، كما أنهما وسيلة للتواصل.

 ومن النتائج التي توصلنا إليها من خال عملية البحث ما يلي: 

 لمهارة أداء لغوي يتسم بالدقة والكماية فضا عن السرعة والمهم.أّن ا-

 الكتابة والتعبير من أهم المهارات اللغوية، وكل منهما غايته هي التواصل.-

 أّن التعبير هو وسيلة اإلبانة واالفصاح عما في نمس االنسان من فكر.-

يةث حاإلبةداعي، أمةا مةن يقسم التعبيةر مةن حيةث الموضةوى إلةى التعبيةر الةو يمي والتعبيةر -

 األداء فإلى التعبير الرمهي والتعبير الكتابي.

 تتمثل أهمية التعبير بصمة عامة كونه وسيلة اتصال المرد والجماعة.-

 تعد الكتابة التقاء للغة المنطوقة باللغة المكتوبة، أي التقاء الصوت بالخط.-

 للكتابة أهمية كبية تتمثل في:-

 *أنها حاف ة للتراث.  

 *أنها واحدة من أهم وسائل االتصال المكري بين الجنس البرري.  

 *أنها الوسيلة المثلى للربط بين الماضي والحاضر.  

 بداعية.يمية اإلتنقسم الكتابة بدورها إلى الكتابة الو يمية والكتابة اإلبداعية والكتابة الو -

 هناك صعوبات تعترض الكتابة العربية وهي متنوعة.-
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قةةةى د أن تقةةةدمنا بالتسةةةيير فةةةي هةةةذا المجةةةال الواسةةةق آمنةةةين أن ينةةةال القبةةةول ويلوأخيةةةرا بعةةة

 االستحسان، وصل اللهم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى هللا عليه وسلم وله وصحبه.
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 :ملخص بالعربية

يعد التواصل من أهم وظائف  الغةاا الريا يا  غاط ا، ايتم وياتم رلاس  را  ولائفل م تغ اا 

 تت ر مظئه  ّوأيكئ، مترئينا رحلب مئ تد و إليه الحئجا ومئ تمغيه الض و ات ا،تصئليا.

غي  أّن أهم مظه  من مظئه  التواصل لاد  الريا  هاو التعريا  روالا ا اليا ئع أو أ ضائ  

الن ق ال ريعيام وهي الوليغا المثغط التي تعر   ن مقصد ملتعمل الغةا  ن   يق الكيمم 

 وتأتي في الم ترا الثئنيا لةا الكتئرا أو التمثيل ال  ي لغةا المن وقا.

 ويعتر  الكثي  من الرئحثين في حقل العغوم ا،جتمئ يا أّن الكتئرا  مز لغحضئ ة.

 

 الكتئرام التعري .التواصلم الكلمات المفتاحية: 

 

 

Résumé : 

La communication est considérée comme l’une des principales 

fonctions du langage humain. Cela se produit à travers différents 

moyens revêtant plusieurs aspects selon les besoins de la situation. 

Or le principal aspect de communication chez l’homme reste 

l’expression au moyen des organes de la prononciation qui est le 

moyen idéal pour rendre compte de la finalité de l’usage de la langue 

au moyen de la parole ou de la transcription à l’écrit de la langue 

parlée. Beaucoup de chercheurs dans le domaine de la sociologie 

considèrent que l’écriture est le symbole de la civilisation dans le 

sens. 
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