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 اإلھـــداء
بعد مسار جامعي طویل، فیھ جھد بذیل، أخرجت ھذا العمل من الظلمات إلى النور ألھدیھ 

 :إلى

اللذان منحاني كثیرا من عطائھما، وصبرھما ودعائھما، إلى نبع الحنان وبر األمان جدي 

 .وجدتي أطال هللا في عمرھما

أیامي، إلى الذي ساندني مادیا إلى الذي من عینھ أستمد كلماتي، ومن منابع حنانھ أعیش 

 .ومعنویا، فقوى عزمي وأضاء أملي إلى أبي الغالي، أدعوا لھ هللا تمام الصحة والعافیة

إلى التي اكتوت بنار صیف ألنعم بدفء الشتاء، إلى أرق صدر وأعز حبیبة وألطف أم، 

 .أمي الغالیة، بارك هللا في صحتھا وأطال في عمرھما

إلى كل الذین حرصوا على رفع معنویاتي أشقائي محمد، عمار، أیمن، عفیف، إلى خاالتي 

 .وصدیقاتي وكل من قاسمني أتعاب ھذا العمل

إلى من زادني حلما ومنحني علما وأعطاني فھما ووھبني عزما،أستاذي الفاضل محمد 

 .شھري

 .حيإلى كل من علمني وكل طالب علم، وكل باحث مخلص أھدیھ ثمرة نجا
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 مقدمة

 بسم هللا الرحمن الرحیم

الحمد ہلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده، سیدنا محمد معلم الناس الخیر 

وأفصح الناطقین بالضاد،وعلى آلھ وأصحابھ ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین، یقوم الناس 

 .لرب العالمین

 :أما بعد

دسیتھا وتسموا مكانتھا إذا كانت تعلیما للغة إن مھنة التعلیم مھنة مقدسة وتزداد ق        

العربیة  فھي أعظم وأشرف وأنبل لغة في ھذا الوجود بل یكفیھا فخرا وشرفا أنھا لغة 

 .القرآن الكریم

عجیب أمر ھذه اللغة،فإنھا ترتبط باإلنسان إلى حد كبیر وتمیزه عن سائر ...ولكن

السلوك اإلنساني الذي ینتج عنھ دراسة المخلوقات، فتعد من الناحیة النفسیة إحدى مظاھر 

 .السلوك اللغوي

وقد زاد االھتمام بالبحث اللغوي في النصف األول من القرن العشرون في العالم المتقدم، 

وقامت فرق بحثیة من اللغویین وعلماء النفس بالبحث بدقة وعمق في قضایا اللغة، حیث 

ن الجھاز الصوتي للمتحدث وفي أثناء كان كل اھتمامھم باللغة المنطوقة، عند صدورھا م

مرورھا في الھواء لیتلقاھا الجھاز السمعي للمخاطب لھا، فإن العملیات العقلیة التي تسبق 

صدور العبارات المنطوقة ال یھتم بھا اللغویون قدر اھتمام العاملین بھا في میدان علم 

،فإن دراسة المشكل اللغوي النفس، وإذا كانت اللغة بأھلھا ال بنفسھا تقوى وتضعف بضعفھا

یدخل في حیاة األمم ومنھا األمة العربیة،ألن ھذا المشكل اللغوي البد أن یحوي قدرا معینا 

من حلقات االتصال بمشكالت األمة العربیة نفسھا، بما فیھ المشكل الثقافي والتربوي 

 .واإلعالمي

ب، القواعد،النصوص، القراءة، األد: وللغة العربیة عند تدریسھا فروع عدة أال وھي

البالغة، اإلمالء، الخط، الكتابة والتعبیر، ویكاد یجمع الباحثون على أن التعبیر من أھم ھذه 
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الفروع ألنھ یؤدي وظیفة اللغة األساسیة، وھي اإلبانة واإلفصاح عما یجول في خاطر الفرد 

حصل علیھ من من أفكار ومشاعر كي یفھمھ اآلخرون، كما یعد التعبیر محصلة الفرد لما 

معرفة فروع اللغة األخرى،فالقراءة تزود الفرد بالمادة اللغویة والثقافیة، والقواعد تصون 

اللسان، وتقلل من الخطأ في التعبیر، الكتابة بطریقة صائبة، والنصوص من أھم منابع 

الثروة اللغویة التي تساعد على إجادة التعبیر حین الكتابة، ویساعد اإلمالء على رسم 

لكلمات رسما صحیحا، ومن ھذه األھمیة جاء ھذا البحث سفرا لغویا یمتد لیرسم للقارئ ا

الكریم التعبیر اللغوي وھو یحظى بالعنایة العالمیة، والسیما االھتمام العربي بھذا الفن في 

عصوره المختلفة، ألن ھذا الفن ھو أكبر ما یحتاجھ طالب العلم في زماننا ھذا، بعدما 

جع النسبي الملحوظ لھذا الفن، ویعاني طالبنا في مراحلھم الدراسیة المختلفة من شاھدنا الترا

ضعف عام في ھذا الموضوع الھام، الذي یحكم تقدمھم العلمي، ویؤثر على تحصیلھم 

الدراسي،ألننا وكما نعلم أن ھذا الفن ال یقتصر ضعفھ على المتمدرسین في المراحل 

وإنما شمل أیضا الجامعات ومختلف دور العلم في الوطن  االبتدائیة واإلعدادیة والثانویة،

لماذا : العربي وأسباب ذلك كثیرة ودوافعھ متعددة ومتنوعة ومنھ نطرح اإلشكال التالي

 اإلخفاق في التعبیر؟ لماذا لیس باستطاعتنا أن نعبر؟ ما ھي األسباب التي تقف وراء ذلك؟

ي قدیما وحدیثا، فإذا تخلینا عنھ نكون قد ھدمنا لھذا كان من العسیر التخلي عن التعبیر الكتاب

 .لغتنا وعجزنا عن تبلیغ ما نرید تبلیغھ لغیرنا

وبھذه العبارات قد تتضح لنا أھمیة التعبیر الكتابي، ولماذا حظي ھذا الموضوع باھتمام 

 .العدید من الباحثین فانكبوا علیھا تعلما وتعلیما

لحالي من خالل مناھج التعلیم في مؤسساتنا التربویة وتتجلى مظاھر ھذا االھتمام في وقتنا ا

حیث یشرع في تدریسھا من خالل المراحل الدراسیة الثالث، ففي المرحلة االبتدائیة یبدأ 

بتدریس التعبیر الشفوي للتالمیذ عن طریق عرض الصور ووصف ما یراه في الصورة، 

یتم تدریسھ التعبیر الكتابي بطریقة  وما إن ینتقل التلمیذ إلى الطور الثاني من نفس المرحلة،

ضمنیة، وما عن ینتقل التلمیذ إلى المرحلة اإلعدادیة، إال ویبدأ االحتكاك بالمصطلحات 

النحویة والتعرف علیھا، وھذا ما سأسلط علیھ الضوء في بحثي وإنني إذ أركز على ھذه 

ینعكس سلبا على المرحلة ألھمیتھا التعلیمیة فأي ضعف فیھا أو تقصیر أو سوء تدبیر 
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التعلیم والتعلم في المرحلة المقبلة، والعنایة بھذه المرحلة راجع إلى أن المتعلم یكون أكثر 

وعیا وتقبال واستنباطا للمصطلحات واأللفاظ والتراكیب النحویة وتحصیلھا وحسن توظیفھا 

 .واستعمالھا

ع مذكرتي في شيء من ھذا المنطلق كانت رغبتي وزاد اھتمامي في أن یكون موضو      

یتصل بتعلیمیة اللغة العربیة، ویحمل مسؤولیة النھوض بمستواھا، فزاودتني فكرة إنجاز 

 ".واقع التعبیر الكتابي في مرحلة التعلیم المتوسط سنة أولى نموذجا"بحث بعنوان 

وإنني اخترت ھذا الموضوع فذلك ألن طبیعة التعبیر الكتابي، وتعلیم التالمیذ إیاه قضیة 

تحوذت تفكیرنا كلھ، لذلك حاولت من خالل ھذا البحث رصد واقع تعلیمیة التعبیر الكتابي اس

وتتبع األسباب التي كانت وراء ضعف التالمیذ في استخدامھ، علي التوصل إلى اقتراحات 

 .من شأنھا أن تساعد على حل ھذه المشكلة وتخفف من آثارھا

 : اجع التي تناولت ھذه الدراسة ومن أھمھاوقد ساعدني لتحقیق ھذا الھدف مجموعة من المر

التدریس باللغة "  -سعاد عبد الكریم الوائلي،: لـ" طرائق تدریس األدب والبالغة والتعبیر" 

 .سمیح أبو مغلي: لـ" العربیة الفصحى لجمیع المواد في المدارس

 .ھاشميعبد الرحمن عبد ال: لـ"فلسفتھ، واقعھ، تدریسھ، أسالیب تصحیحھ: التعبیر"  -

وككل باحث واجھتني العدید من الصعوبات، ولكن صعوباتي لم تكمن في قلة المصادر أو 

المراجع بل في التشابھ الكبیر بین معلوماتھا، باإلضافة إلى عدم تمییزھا بین تعلیمیة التعبیر 

الكتابي في المرحلة اإلعدادیة والمراحل األخرى إال في القلیل النادر، ورغم ھذا تحدیت 

لصعاب وعزمت على إكمال المشوار، وقادني ھذا إلى إتباع المنھج الوصفي أحیانا ا

والتحلیلي واإلحصائي أحیانا أخرى الذي كان في الغالب األعم، یحقق نوعا من االنسجام 

 .مع طبیعة الموضوع

وبعد أن جمعت معلومات حول الموضوع، وزعتھا على مدخل وفصلین إضافة إلى  -

 .خاتمة
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ذلك ألن المعالجة العلمیة ألي موضوع تقتضي " تحدید المصطلحات" دخل بعنوانجاء الم -

 .العنایة بتحدید مسمیات األلفاظ والمفاھیم المستخدمة

اھتم " تعلیمیة التعبیر الكتابي في المرحلة اإلعدادیة" أما الفصل األول فقد نص بعرض 

ي فقد درس االختالالت بعرض أھم طرائق تدریس التعبیر الكتابي، أما المبحث الثان

المیدانیة المسجلة على ھذا النشاط للدراسات التطبیقیة وكان بعنوان قراءات تحلیلیة في 

 إنجازات التالمیذ

وبعد أمل أن أكون قد أعطیت ھذا البحث حقھ وما توفیقي إال باہلل وإن كانت األخرى 

 .فحسبي أنني اجتھدت وعلى هللا توكلت

وتعالى على توفیقي لي وتیسیره لكثیر مما واجھني ومن تمام وختاما أشكر هللا سبحانھ 

شكره، شكره عز وجل شكر ذوي الفضل فقد ورد في الحدیث النبوي الشریف أنھ من لم 

وال َتقُْل َلُھَما " وأولى الناس بالشكر ھما اللذین قال هللا في حقھما : یشكر الناس لم یشكر هللا

 ".أٍف وال َتْنَھْرُھَما

الذي وجھني منذ " محمد شھري" لشكر والتقدیر للدكتور المشرف على ھذا العمل ثم فائق ا

لھ البدایة بتوجیھات سرت علیھا واستفدت منھا، حتى خرج ھذا العمل إلى النور فأسأل هللا 

دوام الصحة والعافیة وأوفى الشكر وأجز لھ كل من ساھم في إتمام ھذا البحث خاصة 

 .الشكر والعرفان بالذكرعائلتي،فھؤالء لھم مني فائق 
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 :مفھوم التعلیمیة

إن تطور العلوم التربویة واللغویة في النصف الثاني من القرن العشرین، أدى إلى انبثاق 

مصطلح جدید، ھو مصطلح التعلیمیة، فماذا نعني بھذا المصطلح؟، وما األسباب التي كانت 

 وراء نشأتھ؟ وما ھي أھمیتھ بالنسبة للعملیة التعلیمیة؟

وھذه الكلمة مشتقة من األصل  La didactiqueجنبي ھي ترجمة للمصطلح األ :لغة

، وتعني Didaskines، الذي ینحدر من لفطة دیداسكین Didaktikosالیوناني دیداكتیكوس 

درس أو علم، وكانت كلمة دیداكتسكوس تطلق على ضرب من الشعر یتناول بالشرح 

عندنا، ویھدف إلى معارف علمیة، ومنھ الشعر التعلیمي وھو أشبھ بالمنظومات الشعریة 

 . 1تسھیل التعلم عن طریق حفظ المعلومات كالمنظومات النحویة والفقھیة

أما عن أصل كلمة تعلیمیة في اللغة العربیة، فقد حددھا علماء المعاجم على انھا مصدر 

، كقولھ 2صناعي لكلمة تعلیم المشتقة من علم أي وضع عالمة على الشيء لتدل علیھ

، وقولھ أیضا جل 3}5َعَلَم اإلْنَساَن َما َلْم َیْعَلمْ  4الذي َعَلَم بالَقَلمِ  3َك األْكَرمُ اقَرأ َو َربُ {:تعالى

 4}4َعَلَمُھ الَبَیانَ  3َخَلَق اإلْنَسانَ  2َعَلَم الًقْرآنَ  1الَرْحمنً {:جاللھ

 :نجد La didactiqueومن الترجمات العربیة المقابلة لمصطلح 

تعلیمیات ومن  -التعلیمیة -علم التعلیم -فن التعلیم -سیةالتدری -علم التدریس -فن التدریس

 .5الدارسین من یذھب إلى إبقاء المصطلح األجنبي كما ھو أي دیداكتیك تجنبا إلى أي لبس
                                                            

 ، ینظر3، ص2000، قصر الكتاب، البلیدة، الجزائر، د ط، "تحلیل العملیة التعلیمیة" محمد الدریج، - 1

، ص 2000، حقل تعلیمیة اللغات، دیوان المطبوعات الجامعیة، د ط، "ةدراسات في اللسانیات التطبیقی" أحمد حساني، - 2

140. 

 .5-4-3:اآلیة: سورة العلق - 3

 .4-3-2-1:اآلیة:سورة ارحمن - 4

ص  2009، جامعة باجي مختار، عنابة، د ط، "مفاھیم التعلیمیة بین التراث والدراسات اللسانیة الحدیثة" بشیر ابریر،  - 5

84. 
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 :اصطالحا

التعلیمیة ھي علم ككافة األخرى قائم بذاتھ، لھ مرجعیتھ المعرفیة ومفاھیمھ واصطالحاتھ 

 :في كتابھ J.C.Gagnonالتطبیقیة، یعرفھا جون غانون 

 )la didactique d’une discipline (التعلیمیة كاآلتي: 

 :التعلیمیة ھي إشكالیة إجمالیة ودینامیكیة تتضمن* 

 .تأمال وتفكیرا في طبیعة المادة المدرسة، وكذا في طبیعة وغایات تدرسیھا. أ

وعة باستمرار لعلم إعداد لفرضیاتھا الخصوصیة، انطالقا من المعطیات المتجددة والمتن. ب

 .إلخ...النفس والبیداغوجیا وعلم االجتماع

 .1دراسة نظریة وتطبیقیة للفعل البیداغوجي المتعلق بتدریسھا. ج

مادة، ھدفھا تعریف وتحدید " فیعرفھا على أنھا  Michel pougeoiseأما میشال بوجواس 

یجیات االستغالل والبحث المجال الخاص بالدراسة، ومسیرة التعلیم مع منھجیة تقدیم استرات

 .2"الموجھ إلى الجمھور المثقف، والراغب دائما في التعلم

الدراسة العلمیة لطرائق التدریس وتقنیاتھ، وألشكال " في حین یعرفھا آخرون على أنھا 

تنظیم حاالت التعلم التي یخضع لھا التلمیذ، بغیة الوصول إلى تحقیق األھداف المنشودة 

لعقلي أو االنفعالي أو الحسي الحركي، كما یتضمن البحث عن المسائل سواء على المستوى ا

 .3"التي یطرحھا تعلیم مختلف المواد

                                                            
 .39، ص 1991، 1، الدار البیضاء، المغرب، ط"من البیداغوجیا إلى الدیداكتیك" ي،رشید بنان - 1

2 - Michel pougeoise, «  dictionnaire de la langue française »,paris,1996,p7 

 .84، ص "مفاھیم بین التراث والدراسات اللسانیة الحدیثة" بشیر إبریر، - 3
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إلى ھذا یمكن القول أن التعلیمیة ھي الحقل أو المیدان الذي تطبق فیھ الحصیلة المعرفیة 

تطویر ز ھذا كلھ من أجل ..لمختلف العلوم المرجعیة كاللسانیات، البیداغوجیا، علم النفس

 .طرق التعلیم وتحقیق األھداف المنشودة

 :نشأة التعلیمیة 1-2

یبرز بقوة في مقابل " تعلیمیة المواد" في الربع األخیر من القرن العشرین أخذ مصطلح 

، فقبل ھذه المرحلة كان یتم التركیز "التربیة العامة" بعض التراجع في استخدام مصطلح 

المعلم من المادة التي یعلمھا، ومن معرفتھ بمحتوى في إعداد المعلمین مثال على تمكن 

منھج ھذه المادة، وكان تعلیم المادة یستند إلیھ الموھبة الشخصیة والفن في قیادة الصف 

وإدارتھ تأمینا للنظام واالنضباط، وكان إعداد المعلمین یقتصر على بعض الطرائق العامة 

دام وسائل اإلیضاح، وكانت ھذه الطرائق المتعلقة بتحقیق األھداف، وأسالیب الشرح واستخ

توصف بالعامة ألنھا تنطبق على تعلم مادة من مواد بغض النظر عن محتواھا وتفاعل 

 .1المتعلمین مع ھذا المحتوى

ومع ازدھار العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة التي اعتمدت معطیات جدیدة في شرح وتفسیر 

كمیدان متوخى لتطبیق الحصیلة المعرفیة في  مقومات العملیة التربویة ظھرت التعلیمیة

ترقیة طرائق تعلیم اللغات للناطقین بھا وغیر الناطقین بھا، وقد حدث ذلك في بدایة 

الستینیات، لتتوسع في منتصف السبعینیات وتشمل جمیع المواد التعلیمیة التي تدرس في 

 .2سائر مراحل التعلیم

تطورا وازدھارا كبیرین وانصب اھتمامھا على وبعد السبعینیات، عرف میدان التعلیمیة 

 .التعلیم والتعلم: عملیتین أساسیتین ھما

                                                            
 .17، ص 2006، 1، دار النھضة العربیة، بیروت، لبنان، ط1، ج"لغة العربیةتعلمیة ال" أنطوان صیاح وآخرون، - 1

 ، بتصرف147، ص 1، دار الفكر اللبناني، ط"دراسات في اللغة العربیة الفصحى وطرائق تعلیمھا" أنطوان صیاح، - 2
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التعلیم عملیة بواسطتھا یحقق الفرد كفاءة ونمو فدري، أو ھو تلك العملیة  :مفھوم التعلیم

وھذه العملیة تتطلب  1المقصودة التي تؤدي بواسطة مؤسسات أنشئت خصیصا لھذا الغرض

 .2ال ولمدة طویلةإعدادا مھنیا شام

التوجیھ في دراسة شيء : " ولقد أوردت لنا المعاجم العربیة عدة نعاني لھذه الكلمة أھمھا

 3"ما، أو التزوید بالمعرفة، أو الدفع إلى الفھم واإلفھام

إذا كان التعلیم ھو كل ما یتلقاه الطفل في المدرسة من زاد معرفي في ظل  :مفھوم التعلم

ن المؤكد أن التعلم ھو عملیة اكتشاف المتعلم لتلك المعارف واكتسابھا البرامج المحددة، فم

، فالتعلم ھو اكتساب المتعلم للمھارات 4بمفرده من خالل ممارساتھ الیومیة لكل نشاط بحثي

والمعلومات والخبرات بواسطة مجھوداتھ الخاصة وتطلعاتھ الذاتیة، ومن خاللھ یبدأ المتعلم 

 .5ي نفسھممارسة نوعا من التحكم ف

ویكمن الفرق بین التعلیم والتعلم، في أن األول ال یراعي الفروق الفردیة بین تالمیذ القسم 

 .6إلى إبراز مواھب كل متعلم وصقلھا) التعلم( الواحد، في حین یھدف الثاني 

                                                            
 .139، ص 2006، 1، دار أسامة للنشر والتوزیع، األردن، ط"المعجم التربوي وعلم النفس" ،القیسنایف  - 1

، مؤسسة شباب الجامعة، د ط "العلم والتعلیم والتعلم من منظور علم االجتماع" حسین عبد الحمید أحمد رشوان،- 2

 .127، ص 2006

، ترجمة علي أحمد شعبان وعبده الراجحي، دار النھضة العربیة، "أسس تعلم اللغة العربیة وتعلیمھا" براون،دوجالس  - 3

  .25، ص 1994د ط، 

 .30، ص 1988، مؤسسة الخلیج العربي، القاھرة، د ط، "المكتبة المدرسیة الشاملة" حسن محمد عبد الشافعي،  - 4

مركز )"  اجتماعیة، إعالمیة، تربویة، نفسیة، طبیة( موسوعة مصطلحات الطفولة " إسماعیل عبد الفتاح عبد الكافي،  - 5

 .، بتصرف92، ص 2005اإلسكندریة للكتاب، د ط، 

 .21، ص 2002، 1، دار المسیرة، ط"مھارات اللغة العربیة" عبد هللا علي مصطفى،  - 6
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وھكذا، مع تطور التعلیمیة تحول التركیز على التعلم ولیس التعلیم، إذ لم یعد مھما ما نقدم 

علم، وإنما المھم ماذا یتعلم ویتقن المتعلم،وھذا التحول كان بسبب مجموعة من العوامل للمت

 ساعدت على نشأة التعلیمیة، فما ھي ھذه العوامل؟

 .تمثل تفكیرا وممارسة یقوم بھا المدرس لمواجھة الصعوبات التي یالقیھا في تعلیم مادتھ

 :أھم نشاطات التعلیمیة ومحاور اھتمامھا 2-5

ق كفاءة عالیة التي ھي في المنھاج، ومن ثم تحقیق الھدف المراد الوصول إلیھ لتحقی

والختامي لنھایة السنة الدراسیة، حددت التعلیمیة مجموعة من النشاطات وراحت تدرسھا 

 :علمیة حتى تحقق األھداف المرجوة منھا، ومن أھم تلك النشاطات

 :تعلیمیة القراءة* 

ءة العربیة عند اختیار الطریقة األفضل واألنجع، بل یتعدى ذلك ال یقف اھتمام تعلیمیة القرا

إلى البحث في القراءة عن المعنى وعن المتعة في آن واحد، ومحاور البحث متعددة في ھذا 

الشأن، وتھدف جمیعھا إلى التحفیز على القراءة وعلى االنتقال من القراءة في الكتب 

 .1ى التثقیف بالمطالعةالمدرسیة إلى القراءة في كتب الحیاة وإل

 :تعلیمیة النصوص األدبیة* 

یفھم من النصوص تعریف التالمیذ بما احتواه تاریخھم العربي واإلسالمي من تراث أدبي 

وعلمي وحضاري وصور عن القیم والمثل وأنواع المعرفة، لینطلق التلمیذ من خالل ھذه 

 .2الكرة المضیئة إلى تھذیب وجدانھ وصقل ذوقھ وإرھاف حسھ

وبھذا األسلوب في تناول النصوص األدبیة یتمكن المتعلم من ترسیخ معارفھ عن العصر 

الذي یدرس فیھ، من حیث المظاھر الفكریة والظواھر األدبیة السائدة فیھ، وھو أسلوب 
                                                            

 .27، ص 1، ج"تعلمیة اللغة العربیة" أنطوان صیاح،  - 1

، 1،2007، دار مجدالوي للنشر والتوزیع، عمان، األردن ط"األسالیب الحدیثة لتدریس اللغة العربیة" سمیح أبو مغلي، - 2

 .62ص 
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یوافق مبدأ المقاربة بالكفاءات التي تحرص على ما ھو أنفع وأفید للمتعلم، ویجعلھ في 

وتقوم الدراسة حول البحث عما یتوافر علیھ النص من عمق إنساني وضعیة بناء معارفھ، 

 .1وأفكار ومستوى فني من مشاعر دخیلة وأشكال التعبیر

 :تعلیمیة القواعد النحویة* 

ویقصد بھا تلك القواعد التي تبین طرق تركیب الجمل وترتیب الكالم على طریقة العرب 

ومعرفة  2ن أمثلتھا كقواعد الفاعل والمفعولالفصحاء، وبخاصة تلك القواعد التي یكثر دورا

ھذه القواعد تعد محورا أساسیا من محاور تعلیم اللغة، ولكن ھذه القواعد كانت تعلم وكأنھا 

غایة في ذاتھا، تعرض وتشرح وتكثر حولھا التطبیقات والتدریبات، معتقدین أنھا ستكون 

ع رواج التعلیمیة فتحت آفاق مفتاح الحل للتمكن من ھذه القواعد، ولكن دون جدوى، وم

 .جدیدة نحو تعلیمیة القواعد النحویة، فاتجھت األبحاث حول دراستھا

 :تعلیمیة التعبیر الشفھي والكتابي* 

أعادت التعلیمیة إلى اللغة وظیفتھا األساسیة التي ھي التواصل، وقد تم التركیز على 

لشفھي الذي كان مھمشا ألنھ لیس المقاربة التواصلیة لشؤون اللغة، وعلى رأسھا التعبیر ا

مادة امتحان رسمي، كما اتجھت األبحاث نحو التقویم استنادا إلى تحدید كفایات التعبیر 

الشفھي ووضوح معاییر األداء الجید، ال یترسخ وجوده إال بالتواصل الكتابي أیضا، كما 

لة والمقابلة اتجھت األبحاث أیضا نحو دراسة الوضعیات الحقیقیة للتواصل مثل المراس

والتقریر والتلخیص والغایة من ھذا التوجھ ربط التعلم بالحیاة وإعطاء التعبیر الكتابي صفة 

 3وظیفیة طبیعیة

                                                            
، مؤسسة الشرق األوسط للطباعة "التربیة العلمیة التطبیقیة في المدارس االبتدائیة والتكمیلیة" عضاضة، أحمد مختار - 1

 .245، ص 1962، 3والنشر، بیروت، ط

، 1، دار الفكر للطباعة والنشر، ط"التدریس باللغة العربیة الفصیحة لجمیع المواد في المدارس" سمیح أبو مغلي، - 2

 .53، ص 1997

 .، بتصرف28، ص 1، ج"تعلیمیة اللغة العربیة" ان صیاح،أنطو - 3
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 :مفھوم التعبیر وأھمیتھ 1-2

 أ تعریفھ

اإلبانة واإلفصاح عما یحول في خاطر اإلنسان من أفكار ومشاعر، بحیث یفھمھ " ھو  :لغة

 ".اآلخرون

 :اصطالحا

ل المدرسي المنھجي الذي یسیر وفق خطة متكاملة، للوصول بالطالب إلى مستوى ھو العم

یمكنھ من ترجمة أفكاره ومشاعره وأحاسیسھ ومشاھداتھ وخبراتھ الحیاتیة شفاھا وكتابة بلغة 

 .سلیمة، وفق نسق فكري معین

 :أھمیتھ* 

ھي إال وسائل إن التعبیر أھم فرع من فروع اللغة العربیة فھو غایة بینھا جمیعا وما 

مساعدة علیھ، فإذا كانت المطالعة تزود القارئ بالمادة النحویة وسیلة لصون اللسان والقلم 

عن الخطأ، وإذا كان اإلمالء وسیلة لرسم الكلمات والحروف رسما صحیحا،فإن التعبیر 

 .غایة ھذه الفروع مجتمعة فیھ، وھو غایة تحقیق ھذه الوسائل

الذھن فاألفكار والمعاني غالبا ما تكون غامضة وغیر محددة  إن للتعبیر كما یقال ریاضة

في الذھن، واإلنسان عندما یضطر إلى التعبیر فھو یضطر إلى إعمال الذھن لتحدید األفكار 

والمعاني وتوضیحھا والتعبیر عنھا شفھیا وكتابیا والتعبیر على الصعید المدرسي نشاطا 

ر بل إنھ یمتد إلى جمیع فروع مادة اللغة داخل لغوي مستمر فھو لیس مقررا في درس التعبی

ففي فروع اللغة فإن إجابة . الصف أو خارجھ وكذلك یمتد إلى المراد الدراسیة األخرى

الطالب عن أسئلة في القراءة فرصة لممارسة التعبیر، وفي شرح الطالب بیتا من الشعر 

إلمالء یتحقق التعبیر، تدریب على التعبیر، وفي إجابة الطالب عن أسئلة حول نص في ا
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ومع ذلك فإن إجادة التعبیر والمھارة فیھ ال یتحقق إال بالممارسة المستمرة والتدریب 

 .1المتواصل

إن للتعبیر منزلة كبیرة في حیاة الطالب المتعلم والناس على حد سواء فھو ضرورة من  -

ھ وسیلة االتصال بین ضروریات الحیاة، إذ ال یمكن االستغناء عنھ في أي زمان أو مكان ألن

 .األفراد، وھو الذي یعمل على تقویة الروابط الفكریة واالجتماعیة

وبھ یتكیف الفرد مع مجتمعھ، إذ تتحقق األلفة واألمن وبھ یربط الماضي بالحاضر وبھ 

ینتقل التراث اإلنساني من جیل آلخر، وبھ یتم االتصال بتراث المجتمعات األخرى، 

د أھمیتھ من كونھ وسیلة اإلفھام، ومن كونھ متنفس الطالب بالتعبیر والتعبیر بعد ذلك یستم

عما تجیش بھ نفسھ، ومن كونھ یوسع دائرة أفكاره، ویقوده التفكیر المنطقي وترتیب األفكار 

واالستعداد، ویقوده للمواقف الحیویة التي تتطلب فصاحة اللسان والقدرة على االسترسال 

 .2واالرتجال

 :عربمنزلتھ عند ال -ب

یروى أن قرشیا وثب على النبي صل هللا علیھ وسلم، یضع یده على فمھ الكریم كي ال  -

ِل إذا َسَجى)1(ُضَحىوالْ {یسترسل في قراءة    خَْيرٌ   ةِ رَ ولآلخِ  )3( َما َوَدَعَك رَُبَك َوَما قـََلى )2(والليـْ

لذي یبھر العقول ، وذلك كان خشیة ھذا الوصف الجدید والتعبیر ا3} )4(ىِمَن اُألولَ َلَك 

واألسماع فیترك أثره في نفس ھذا العربي القریشي فیتخلى عن عصبیتھ، ویؤمن بالرسالة 

المحمدیة، ألن العرب أمة تتأثر بالبیان الرفیع والجملة الوجیزة، أمة معروفة بشغفھا بجمال 

اكیب التعبیر، واختیار الكلم، وإكساء المعاني أحسن الحلل من االیباجة الفصیحة والتر

البلیغة، لذلك اقتضت عنایة العرب بلغتھم، وتمكن التعبیر في نفوسھم واھتمامھم بأدبھم أن 

                                                            
،ص 1،2004دار الشروق للنشر والتوزیع،ط" طرائق تدریس األدب والبالغة والتعبیر" سعاد عبد الكریم الوائلي، - 1

77. 

 .78، ص "طرائق تدریس األدب والبالغة والتعبیر" سعاد عبد الكریم الوائلي، - 2

 ).1/4( سورة الضحى  - 3
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تكون معجزة محمد نبیھم صلى هللا علیھ وسلم معجزة كالمیة بالغیة ھي القرآن الكریم 

كتاب اإلسالم والعرب، فأي عربي فصیح یسمع مثل ھذا النظم القرآني وھذا التركیب 

 .لكھ حسھ وال یسوغھ حقیقة نفسھاإللھي، وال یم

وألھمیة التعبیر ومكانة الكلمة فقد أصبحت عماد الرواد والقادة ولو لم یملكوھا ما سلكوا 

 دعا ربھ لیمنحھ نعمة التعبیر ) علیھ السالم( الطریق إلى العقول والقلوب فالنبي موسى 

ویأتي . 1}27ْقَدةً ِمْن لَِسانيوأْحلُْل عُ  26ویَِسْر لي أَْمِري 25قال رب اْشَرْح لِي َصدري{

يـَا   {أیضا االھتمام بحسن التعبیر، وسداد تلبیة إلرادة هللا سبحانھ وتعالى إذ یقول عز وجل 

ونالحظ داللة العنایة اإللھیة بالقول . 2})70( َ◌ُيَها الِذيَن آََمُنوا اَتقُوا اهللا وقُوُلوا قَْوًال َسِديَداأ

 .ر إظھارا للمنزلة، والرفعةعطفھ على التقوى وتأكیده بالمصد

وقد تمتلك األمم البر والبحر، وتنفرد بالسلطة والقوة لكنھا تكون أقوى وأعز عندما یكون لھا 

لسان غالب یجتمع علیھ الكثیر ألن التملك فان واللسان باق، فكم من ممالك ضاربة غالبة 

) رضي هللا عنھ (قال عمر :" اندثرت، وكم حلل خالدة كست اللسان، فعن األصمعي قال

كان یحس القول فیكم : أنشدني مدح زھیر أباك، فأنشده فقال عمر: لبعض ولد ھرم بن سنان

، وكانت "ذھب ما أعطیتموه وبقي ما أعطاكم: ونحن وهللا كنا نحس لھ العطاء فقال: فقال

عطایا ھرم لزھیر بن أبي سلمى مشھورة، ولكنھا فنیت واندثرت وبقیت كلمات زھیر تذكرنا 

ما :" ھرم بن سنان وجھوده في الخیر والسلم، لذلك قال عمر بن الخطاب لبعض ولد زھیرب

لكن الحلل التي كساھا أبوك ھرما : قال .أبالھا الدھر: فعلت الحلل التي كساھا ھرم أباك قال

 ".ال یبلیھا الدھر

بھم الذي ولعلى الدلیل على عنایة العرب بالتعبیر وحرصھم على جودتھ، ما وصل إلینا من أد

قبل اإلسالم، ثم اتسعت لھ مجالس الخلفاء واألمراء في  3كانوا یناشدونھ في أسواقھم الثمانیة

                                                            
 .27-25/ سورة طھ - 1

 .70/ سورة األحزاب - 2

 .ذو المجازة الحیرة -مجلة -صنعاء -صحار -ھجر -عكاظ -دومة الجندل: وھي - 3
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یتولى مھمتھ أشھر الكتاب " اإلنشاء" الدولة العربیة اإلسالمیة، التي كان فیھا دیوان یسمى

لكتاب من ذو الفصاحة والبیان، ویتمتع بصفات حددھا عبد الحمید الكاتب في رسالتھ إلى ا

یا معشر الكتاب تنافسوا في صفوف األدب وتفقھوا في الدین وابدؤوا بعلم كتاب :" منھا قولھ

هللا عز وجل والفرائض ثم العربیة فإنھا ثقاف ألسنتھم، ثم أجیدوا الخط فإنھ حلیة كتبكم 

 "وارووا  األشعار، واعرفوا أعزبھا ومعانیھا، وأیام العرب، والعجم، وأحادیثھا وسیرھا

مدرسة " ا ظھرت عند العرب مدرسة شعریة رسالتھا تجوید التعبیر وتنقیح الكالم سمیت كم

وكانت مدرسة عریقة التقالید، ومعروفة بتھذیب القول وصقل التعبیر، من " عبید الشعر

 .وجمیل بثینة وكثیر عزة  ، الحطیئةأقطابھا زھیر بن أبي سلمى صاحب الحولیات

ل اللغوي والتربیة المتصلة بھ قیمة التعبیر ویضعونھ في قمة ویؤكد حدیثا العاملون في الحق

فروع اللغة، ویعدونھ ھدف تعلیم اللغة، وغیره وسائل معینة علیھ ألن اإلنسان في صالتھ 

االجتماعیة ال یخلوا من أن یكون متحدثا أو مستمعا، أو قارئا أو كاتبا، وھذه العناصر 

ي تحوي عنصر التعبیر ومضامینھ، فالتحدث ھو األربعة التي یقوم علیھا االتصال اللغو

التعبیر، واالستمتاع البد أن یكون مالزما لتعبیر یقال فیسمع، والقراءة الزمة لتعبیر مكتوب 

 1.فیقرأ، والكتابة ھي رموز خطیة لتعبیر ملفوظ یسجل على الحیاة

 :أسسھ

میدان البحث، وأما أداة تدخل اللغة في األصل معظم العلوم اإلنسانیة إما عنصرا أساسیا ف ی

یتحتم استعمالھا في التعبیر عن معطیات ھذا العلم أو ذاك، فقد تداخلت مفاھیم علم اللغة، 

ونشأ عن التأثیر المتبادل بینھما تیارات علمیة وفكریة حدیثة، كعلم االجتماع اللغوي 

sociolinguistiques وعلم النفس اللغوي ،psycholinguistiques ا عن ونشأ عن أیض

ھذا التداخل تعدد األسس التي تقوم علیھا الوظیفة الرئیسیة للغة، وھي التعبیر عن األفكار 

ألسس طبیعة المادة اللغویة، وطبیعة المتعلم المراھق خاصة في والمشاعر، وقد راعت ھذه ا

                                                            
-14، ص 1التعبیر، فلسفتھ، واقعھ، تدریسھ، أسالیب تصحیحھ، جامعة عمان العربیة، ط" عبد الرحمن عبد الھاشمي، - 1

15-16. 
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وھذه األسس ثالثة . المرحلة اإلعدادیة ومن ھذه األسس قد یتم تدریس التعبیر بطریقة ناجحة

 :أنواع

  psychological principales: األسس النفسیة -أ

عقید أھمھا عملیتا التحلیل في أثناء محاولة التعبیر، یقوم الذھن بعملیات عقلیة بالغة الت -1

والتركیب، ففي األولى یرجع الطالب إلى ثروتھ اللغویة لیتحضر من بینھا األلفاظ المؤدیة 

لفكرتھ، وفي الثانیة یؤلف العبارة المطلوبة من تلك األلفاظ المختارة، وتتم ھاتان العملیتان 

غیرھم، وھنا یأتي دور معا وبسرعة عند المتمكنین من اللغة، وتتطلبان وقتا وجھدا عند 

المتعلم لیأخذ بید طلبتھ برفق وأناة، ویتذكر صعوباتھم في التعبیر، واالزدواج اللغوي الذي 

 .یعانوه، وقلة زادھم اللغوي، وضعف خبرتھم بطرائق نظم الجمل وتألیفھا على النظام السلیم

دادات الفطریة ما على المدرس أن یحرص على سالمة لغتھ،ألن التالمیذ لدیھم من االستع -2

یجعلھم یتأثرون بعوامل البیئة والمخالطة في أقوالھم، وطرائق أحادیثھم وأسالیب تعبیرھم 

وتفكیرھم، والمدرس ھو خیر قدوة یقتدي بھا التلمیذ في القول والعمل، وھذا یتطلب في نظر 

عامل مع الباحث أن یكون المدرس ذا شخصیة فاعلة قادرة على القیادة والتوجیھ، وعلى الت

عقل التلمیذ، وتثقیفھ متمكنا من مادتھ، عارفا طرق تدریسھا، واسع الثقافة،واثق بنفسھ 

 .وتالمیذه، قادرا على كسب ثقتھم فصیحا في حدیثھ وكتاباتھ

كما نالحظ ظاھرة منتشرة بین التالمیذ، ظاھرة الخجل والتھیب، وفقدان الثقة في النفس  -3

درس تالمذتھ وأخذھم باللین والصبر واالبتعاد عن وخیر عالج لذلك ھو أن یشجع الم

الترھیب والتسفیھ وتجاھل ضعفھم ونقائصھم حتى ال یزدادوا تحطیما وفقدانا للثقة أكثر، 

 1.وذلك للقضاء على عوامل النقص فیھم

كما وجود الرغبة والدوافع أمر مھم لتنشیط التالمیذ وتحفیزھم وإطالق العنان ألفكارھم  -4

ریة لما یجول في خاطرھم، وإطالق سراح أفكارھم وأحساسیھم ومشاعرھم وإعطاء الح

                                                            
 .44-43، ص "لتعبیر، فلسفتھ، واقعھ، تدریسھ، أسالیب تصحیحھا" عبد الرحمن عبد الھاشمي،.د - 1

 .2002، عود الندى، مقال لفراس حاج محمد، 65، المجلة الثقافیة الشھریة، العدد  www.google.comمرجع االنترنت* 

http://www.google.com/
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ومكبوتاتھم الحبیسة داخلھم، والمدرس الناجح ھو الذي یخلق المواقف التي تحفز التلمیذ على 

 ...التعبیر لتحقیق غرض یریده، ككتابة رسالة حقیقة إلى والد مسافر أو صدیق

عبیر عما في نفسھ والتحدث إلى أقرانھ وذویھ، میل الشاب في فترة المراھقة إلى الت -5

وھذا ما . للتنفیس عن انفعاالتھ والتعبیر عن مشكالتھ التي تواجھھ في مواقف الحیاة المختلفة

نالحظھ في مدارسنا ما یفعلھ التالمیذ للتعبیر عن ذاتھم وشعورھم ویتجلى ذلك من خالل 

خالفا للعملیة التدریسیة أو خارج  وذلك) كراس الذكریات( كتابة مذكرة أو ما یسمونھ 

،ثم إن فحوى الكالم وطریقة التعبیر أمران مھمان لرضا الفرد عن ذاتھ، ولرضا *نطاقھا

لذلك . المجتمع عنھ، ویتعلم اإلنسان كال األمرین في المدرسة، وفي البیت وفي المجتمع

وكتابة المقالة  للتغلب عن مشكالت الشباب إدخال برنامج الخطابة) Rhymsریمز ( اقترح 

في برنامج المدرسة ویتمكن المدرس من أن یستغل ھذا المیل عند الطلبة في عالج الذین 

 .یحجمون عن المشاركة في درس التعبیر وفي اختیار الموضوعات المالئمة لھذه المرحلة

 linguistique principales: األسس اللغویة -ب

تي ینبغي مراعاتھا عند تعلیم التعبیر ترتكز ھذه األسس على مجموعة من األھداف ال

وتدریسھ منھا وكما نعلم أن التعبیر الشفھي أسبق من التعبیر الكتابي واقتدار التلمیذ على 

التحدث بطالقة تقوي عنده القدرة على الكتابة السلیمة، ویكون التعبیر في المرحلة االبتدائیة 

في أواخر المرحلة المتوسطة، وفي  والمتوسطة وظیفیا، ولكن قد یبرز التعبیر اإلبداعي

 .المرحلة اإلعدادیة تزداد العنایة بالتعبیر اإلبداعي والوظیفي وبشكلیھ الشفوي والكتابي

زیادة رصید التالمیذ اللغوي عن طریق القراءة واالستماع وحفظ النصوص، ویقوم  -ب

بیر عن المعاني، وقد بعض المدرسین بإمداد تالمیذھم بالمفردات والتراكیب التي تقودھم للتع

اختلف المدرسون في ھذا اإلمداد، فیرى بعضھم أن یترك التلمیذ لفكرتھ وعباراتھ وأال یزود 

بأي شيء فھو یعبر عما في نفسھ، ویرى البعض اآلخر أن التلمیذ فقیر إلى الفكرة 

موقفا  والعبارة،لذا ینبغي تزویده وإمداده حتى ال یقف نموه الفكري واللغوي، وقف قسم ثالث

 .وسطا، فال یضنون على الطالب بھذا اإلمداد على أن یجعلوا ذلك على قدر الحاجة
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وما نستنتجھ من الرأي األول مجانبة لمستوى الطالب الذي یمتاز بالضعف والقصور في  -

التعبیر، وجد في الرأي الثاني فرضا على شخصیة الطالب وحریتھ، وقد یؤدي الرأیان 

ذلك فنحن مع الرأي الذي یرى حاجة الطالب إلى اإلمداد على أال یأتي نفورھم من التعبیر، و

ذلك قسرا، ویمكن أن یؤدي المدرس ذلك في حدیثھ الشفوي، وفي اختیار عناصر الموضوع، 

 .ویترك للطالب حریة اعتمادھا

 االزدواج اللغوي -ج

ن للكالم من نفس االزدواجیة اللغویة ھي حالة لسانیة مستقرة نسبیا، یتواجد فیھا مستویی"

وھذان المستویان یستخدمان بطریقة متكاملة، وأحدھما لھ واقع )العامیة والفصحى( اللغة 

 .1"اجتماعي ثقافي مرموق نسبیا على اآلخر

ویرى مصطفى األشرف أن الفرق بین العامیة والفصحى، كما یعتبر األولى لغة مكتوبة 

 .2شفویة) العامیة( والثانیة 

بشیوع العامیة إلى جانب الفصیحة خارج جدران المدرسة وداخلھا، ولوال  واالزدواج اللغوي

ھذا االزدواج لھان على الطالب تعلم الفصیحة، ولكانت البیئة من حولھ خیر عون لھ على 

إن ھذه الثنائیة اللغویة أصبحت أمرا واقعا منذ أن : تعلمھا، كما قال أیضا مصطفى األشرف

 .3...كھا بالحضارات والتقنیات الجدیدة واالستعمارطرأ على العربیة، بسبب احتكا

وقد اكتشف أحد الباحثین بنتیجة التجربة عندما كان یدرس العربیة، في إحدى الجامعات 

األوروبیة، أن كثیرا من األخطاء التي یقع فیھا الطلبة األوروبیون ناجم عن اتصالھم بالطلبة 

                                                            
 .19قاھرة، ص إبراھیم أنیس، في اللھجات العربیة، األنجلو المصریة، ال - 1

ص  1983المجتمع، ترجمة حنفي بن عیسى، الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب،  -مصطفى األشرف، الجزائر، األمة - 2
234. 

اللغة العربیة الفصحى كذلك ھي لغة ملیارین من البشر تقریبا فھي تستخدم في العبادة، فالمسلم سواء كان عربیا أم  - 3
وأن یتلفظ بالشھادة بھا، ) الخضوع لھا( ن یؤدي الصلوات الخمس خمس مرات یومیا بالعربیة فارسیا أم غیر ذلك، علیھ أ

 .وھذا یجعل اللغة العربیة أكثر استعماال وانتشارا
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وبدال من توجیھھم إلى االتصال . ستفیدواالعرب واعتقادھم أنھم یجب أن یستقوا منھم وی

 .1بأبناء اللغة وجھھم إلى تجنب الطلبة العرب حتى ال یقعوا في البلبلة

 educational principales: األسس التربویة -د

من حق الطالب أن یتمتع بحریتھ عند التعبیر عن أفكاره، وما یرید قولھ، وباألسلوب الذي 

غیره، وبإمكان المدرس جعل درس التعبیر وسیلة مھمة لتدریب  یختاره، وال یجبر على تقلید

تالمذتھ على التفكیر واإلبداع وإبداء الرأي الحر والتجاوب العقلي المثمر، وفي ھذا تدریب 

 .لھم على الحیاة الدیمقراطیة

ال یقتصر التعبیر على حصتھ الیتیمة األسبوعیة، فلیس للتعبیر حصة محددة بل ھو نشاط 

مر، ینتھز المدرس كل فرصة ویھیئ لھ نصیبا في كل حصة ألمھ مجال یشمل لغوي مست

 .الخط -اإلمالء -النصوص -القواعد -األدب -القراءة: دروس اللغة جمیعا

یتطلب التعبیر قدرا كافیا من التنظیم في تحدید األفكار وتسلسلھا وترابطھا، وحسن االبتداء 

المھارة التي لھا أھمیتھا في بناء شخصیة الفرد  وحسن الختام، وبالتدریج یكتسب الطلبة ھذه

وإعداده مواطنا یمارس حیاتھ في إطار اجتماعي معین یحتاج إلى التنظیم في كل عمل من 

وھذا جزء من وظیفة التربیة . األعمال التي یمكن أن یشارك فیھا الفرد في حیاتھ االجتماعیة

اعتمدتھا منظمة األمم المتحدة والتي  من حقوق اإلنسان التي) 6(التي نصت علیھا المادة 

 .2نصت على أن التربیة تھدف إلى تحقیق تفتح الشخصیة اإلنسانیة تفتحا كامال 

 

 

 :مفھوم التعبیر الكتابي

                                                            
 .56،ص 2011، 1مجدي إبراھیم محمد، اللھجات العربیة، دار الوفاء الدنیا الطباعة والنشر و التوزیع، ط - 1

 .عود الندى مقال لفراس حاج محمد 64المجلة الثقافیة الشھریة العدد  www.google.comموقع االنترنت  -2 

http://www.google.com/
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ھو تصویر خطي ألصوات منطوقة أو فكرة تجول في النفس أو رأي مقترح أو تأثر بحادثة  -

من الرسم والترمیز متعارف على قواعده أو نقل لمفاھیم وأفكار وعلوم ومعارف وفق نظام 

 .وأصولھ وأشكالھ

ھو ترجمة للفكر ونقل للمشاعر ووصف للتجارب وتسجیل لألحداث وفق رموز مكتوبة  -

متعارف علیھا بین أبناء األمة، المتكلمین والقارئین والكاتبین، ولھ قواعد ثابتة وأسس علمیة 

ھا وفق نظام معین متعارف علیھ والنظام تتمحور في اإلطار الفكري والعلمي لیتم تداول

 .المدرسي خاصة ألنھ ھو األھل بذلك

وجاء التعبیر الكتابي كشكل ثابت، فقوالبھ الكتابیة ثابتة حتى یتم معرفتھا من جمیع الناطقین 

والكاتبین، وإذا كان ھناك خالف في الرسم فإن ذلك یؤدي إلى فساد المعنى والبعد عن حقیقة 

 .*1المعنى المقصود

التعبیر الكتابي ھو نظام كتابي لھ قواعده وقوانینھ في أشكال الحروف في أول الكلمة  -

ووسطھا ونھایتھا،فالكتابة تشترك فیھا حواس السمع والبصر واللمس باإلضافة إلى التتابع 

 .2الفكري، وھذا أمر یعزز قیمة التعبیر الكتابي ومكانتھ وأھمیتھ

 :أھمیة التعبیر الكتابي

عبیر الكتابي مصادره متعددة، قد تكون نقال ألفكار اآلخرین، سماعا أو ترجمة للفكر أو الت -

معلومات أو تھذیب أقوال أو وصف حال أو حدث، أو تعبیر عن الذات وما یجول بخاطر 

الفرد من أفكار ومشاعر وأحاسیس، یقود أن یترجمھا، بصورة جمالیة فنیة تسر مسامع 

بد أن یمر التعبیر بمراحل تساھم في تقویم التعبیر الكتابي الخال من القارئین، ولیتحقق ذلك ال

األخطاء وسلیم اللغة، وذلك یأتي أوال بعد القراءة لتزوید التلمیذ بالذخیرة اللغویة، كما للرسم 

                                                            
إذا " تغییر في المعنى تغییر في المبنى كما جاء في الروایات أحد األسیاد بعث بخادمھ إلى أھلھ برسالة كان فحواھا - 1

فصارت الرسالة من " إذا جاءك عبدي فاقبلیھ"لة وقلم رسمھا وأعاد كتابتھا فكتب ففطن الخادم للرسا" جاءك عبدي فاقتلیھ
 " ینظر ... القتل إلى القبول، فقامت زوجة الملك وزوجت الخادم ابنتھا

ھـ، 1427-م2007، 1فخري خلیل النجار، دار صفاء للطباعة والنشر والتوزیع، ط. -األسس الفنیة للكتابة والتعبیر، - 2
 .41ص 
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اإلمالئي منزلة عالیة في ذلك، والتعبیر الكتابي سجل حافظ لتلك المعلومات، والدقة في 

وي أمانة في توصیل المعلومات واألفكار والعلوم وعلى ھذا فعلى اإلنسان الرسم والتمییز اللغ

أن یكون على صلة وثیقة بأسس وضوابط اإلمالء الصحیح وسالمة اللغة من اللحن، وحسن 

والمعنى في نسق  *1العبارات وحسن اختیار التراكیب والمفردات حتى یبقى الرسم والترمیز

 .واحد

ذ الختالف التعامل في الموضوع، فالمعلم یختار موضوعا من كما تختلف قدرات التالمی -

أن ) التلمیذ( شانھ أن یطرح ویعالج، لھ حیز من المعلومات في ذھن التلمیذ حیث بإمكانھ 

یجید طرحھ والحدیث عنھ وبالتالي كتابتھ وفق أسلوب أدبي یتسم بالجودة الفنیة، كما أنھ إذا 

ھ الفني فال یجیده، ألن فاقد الشيء ال یعطیھ كان التلمیذ غیر ملم بموضوعھ وأسلوب

فالموضوع عبارة عن معلومات ومشاعر یعززھا التلمیذ ویترجمھا من خالل كتابة فنیة 

تعرض بالتعبیر الكتابي، ومنھ كل التالمیذ لھم مشاعر وأحاسیس وأفكار وخواطر تجول 

ھ إلى الموجد الرئیسي وببالھم وفي نفسیتھم، إال أنھ یبقى الحس والفن الكتابي ھو المحد

جمالیات وفنیات تلك المشاعر والعواطف، وتكمن تجلیاتھا حین تترجم في حروف وكلمات 

یحسن كل تلمیذ التصرف فیھا بأسلوبھ الخاص وموھبتھ وقدرتھ في التعامل مع المفردات 

تابي والتراكیب وحسن اختیارھا وسالمة اللغة والرسم وتصمیم الموضوع وھنا یتم التعبیر الك

كما نالحظ في االتجاھات األدبیة، كل كاتب یتأثر بأسلوبھ، والذي یقرأ للمنفلوطي نجده یأخذ 

 2.بعباراتھ وطرائق كتاباتھ

                                                            
الرموز الكتابیة بأوضاع تدل على المنطوق، فتترجم على شكل حروف تساعد على التواصل بین الكاتب = الترمیز - 1

 .والقارئ

ھـ 1427-م2007، 1، دار الصفاء للنشر والتوزیع، عمان، ط"األسس الفنیة للكتابة والتعبیر" فخري خلیل النجار،. د - 2
 .44-42ص 
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 :اآلراء التربویة حول تعلیمیة التعبیر الكتابي: المبحث األول

 :تمھید

قبل التحدث عن تعلیم التعبیر الكتابي في مرحلة اإلكمالیة سنة أولى نموذجا، وجب علینا أن 

نعرف بھذه المرحلة ونذكر أھم سمات طالبھا سواء من الناحیة العقلیة أو اللغویة والفكریة 

بل إنھ من البدیھي أن یتعرف كل معلم على . ئج الدراسات العلمیةوذلك حسب ما أقرتھ نتا

 ھذا حتى یسھل علیھ الطریق إلى النجاح في حیاتھ التعلیمیة، فمن ھم تالمیذ ھذه المرحلة؟

 وما ھي أھم خصائصھم؟ وكیف یتم تدریس التعبیر في ھذه المرحلة؟

لعاشرة من العمر وتتوزع على تمتد المرحلة اإلكمالیة على مدى أربع سنوات،وتبدأ في ا -

 .1أربعة مراحل، أما المرحلة التي نحن بصدد دراستھا فھي السنة األولى من التعلیم المتوسط

 :ویتمیز تالمیذ ھذه المرحلة بمجموعة من الخصائص أھمھا

فالتالمیذ في ھذه المرحلة متلھفون للتعلم، أكثر وعیا ویجب على المعلم أن : حب التعلم*

 .الخاصیة في بناء الدافعیة للتعلم والشغف إلیھیستغل ھذه 

یكون التلمیذ خرج من مرحلة الطفولة إلى مرحلة النضج العقلي والفكري  :االستطالع حب* 

كما . فنجده شغوفا إلى المعرفة واكتسابھا ویكون حب االستطالع لدیھ قویا في ھذه المرحلة

ن مستعدا لكل ھذا، فیجیب على أن تساؤالتھ تقوى بدرجة أكبر، فعلى المعلم أن یكو

استفساراتھم مع احترام نموھم العقلي، أما عن نموھم فكریا، فنتوقع من التلمیذ في ھذه 

المرحلة أن یكون قادرا على بناء جمل أكثر تعقیدا، وفھم الجمل ذات الصیاغات المتشابھة 

واكتساب مھارتي  والمختلفة في المعنى، كما ینتظر منھ أن یصل إلى تحقیق كفایة التواصل

االستماع والحدیث، فھو مستعد لتعلم ذلك وتحقیقھ، إال أن الشكوى من تعلیمیة التعبیر 

الكتابي، باتت عامة لدى المعلمین والمتعلمین على حد سواء، فالمعلم یعدھا مادة تعلیمیة 

من  صعبة الحتوائھا على جمیع فروع اللغة، فعدم تمكن التلمیذ من استیعابھ لتلك الفروع

قراءة وخط ورسم إمالئي وأسلوب وذخیرة لغویة ثقافیة یصعب ذلك على المعلم تدریسھ لتلك 
                                                            

 .بتصرف 474، ص 2005، 1، دار النھضة، لبنان، ط"معجم مصطلحات التربیة والتعلیم" جرجس میشال،  - 1
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المادة، فھي مادة تتطلب الصبر على التلمیذ، وعلى المعلم أن یتذكر دائما مستوى تالمیذه 

الفكري والعقلي، خاصة ھذه المرحلة اإلكمالیة فھو في صدد النشيء، الزال یعد نفسھ في 

فعلیھ األخذ بیده برفق، لیكسب التلمیذ ھذه المادة شیئا . االبتدائیة أي لم یستوعب بعدالمرحلة 

 1.فشیئا

فتالمیذ ھذه المرحلة أكثر وعیا وأكبر سنا، وأقوى تفكیرا وفھما یتمتعون بثروة لغویة  -

 ومھارات كتابیة، الشك في أنھا تزید عما عند تالمیذ المرحلة االبتدائیة، لذا یجب أن نعمل

الفكر عند اختیار موضوعات التعبیر لتالمیذ ھتھ المرحلة، فتبنى على خطة معینة، یصنعھا 

المدرس، یھدف منھ من ورائھا إلى تمرین تالمیذه على الكتابة الصحیحة، ویعودھم على 

حسن االختیار، ودواعي تفضیل كلمة على أخرى، مع مراعاة الدقة والتنویع في اختیار 

ئم میول التالمیذ المختلفة، إذ من ھذه األمور الھامة في تدریس الموضوعات بحیث تال

التعبیر أن یكون الموضوع مفھوما، واألفكار واضحة، والمادة محددة، حتى یسھل على 

التالمیذ في كتابة موضوعات تتفق ومیولھم، لذا یجدر بالمدرس أن یشجعھم على التعبیر 

فردیة بینھم، فإذا أنس من بعضھم ضعفا عالجھ الذاتي، وأن یتیح الفرصة لمالحظة الفروق ال

وأخذ بیده لینھض، ولقد ثبن أن التالمیذ ینطلقون في الكتابة، إذا ما توفرت لھم رغبة في 

التعبیر عن موضوع  استھواھم، وینبغي أن ینظم المدرس أفكار التالمیذ، ویعمل جاھدا على 

جمل بعضا ببعض وتسلسل فكري، ولن تنویع عباراتھم، وترقیة أسالیبھم وتعلیمھم، وربط ال

 2.یكون ذلك إال بعد أن یعطي المدرس التعبیر حقھ من العنایة واإلعداد

ولكي تؤدي مادة التعبیر دورھا في المجال الثقافي واالجتماعي وخدمة البیئة والمجال  -

 التربوي التعلیمي لما لھذه المادة من أھمیة في جمیع النواحي، تم طرح طرق عدیدة في

 .تدریس التعبیر الكتابي

 

                                                            
 .475، ص "معجم مصطلحات التربیة والتعلیم" جرجس میشال جرجس، - 1

، 2003، 1، دار المناھج للنشر والتوزیع، جامعة األردن، ط"غة العربیةطرق تدریس الل" عبد المنعم سید عبد العال، - 2
 .133-132ص 
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 طرق تدریس التعبیر الكتابي -1

 :الطریقة التقلیدیة: أوال

یختار المعلم موضوعا أو اثنین یقدمھما للتالمیذ، والتي نادرا ما تمس حیاتھم أو اھتماماتھم، 

ویحدد لكل موضوع مجموعة من العناصر، ثم یقوم بالكالم عنھا، أو یدرب بعض التالمیذ 

فیھا، وبعد ذلك یطلب منھم الكتابة عنھا، ثم یقوم بجمع الكراریس لتصحیح ما على التحدث 

تیسر منھا، والمعلم ھنا ھو محور العملیة التعلیمیة، والتلمیذ في ھذه الطریقة یعتمد على ما 

 .یقولھ المعلم من أفكار ثم یعیدھا كالما كتابة

 :طریقة تحقیق الذات: ثانیا

طلب المعلم من تالمیذه تحدید الموضوع الذي یریدون ی :مرحلة تحدید الموضوعات/ أ

التحدث عنھ، أو الكتابة فیھ، ویدونوه على السبورة، ثم یقوم كل تلمیذ بتسجیلھ لدیھ، لیختار 

 1.من بین ذلك الموضوع الذي یرغب في التعبیر عنھ

 :مرحلة البحث عن المعارف والحقائق/ ب

كل تلمیذ عن الموضوع الذي قرر التحدث عنھ أو ینتقل المعلم وتالمیذه إلى مكتبة، ویقرأ 

الكتابة فیھ، وذلك تحت إشراف المعلم الذي یقوم بتوجیھھ إلى الكتب أو الصحف أو المجالت 

 .التي یحتاجھا التلمیذ ثم یكتب المسودة األولى

 : مرحلة التعبیر الشفوي/ ج

یذ مع بعضھم المسودات التي قد تكون ھذه المرحلة حصة التعبیر الثالثة، وفیھا یناقش التالم

 .كتبوھا، لبیان جوانب القوة والضعف، ویكون دور المدرس تنظیم النقاش

 

 
                                                            

التعبیر، فلسفتھ، واقعھ، تدریسھ، أسالیب تصحیحھ، جامعة عمان العربیة، دار المناھج للنشر والتوزیع، ص " عبد الرحمن عبد الھاشمي،.د - 1
81. 
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 :مرحلة كتابة الموضوع في صورتھ النھائیة/ د

یقوم التالمیذ بكتابة الموضوع في صورتھ النھائیة، مع اعتبار المالحظات والنقاط التي 

 .وي ثم یتم تسلیمھا للمعلمأثیرت أثناء المناقشة في حصة التعبیر الشف

 :مرحلة التقویم/ ه

ھنا یقوم المعلم بتقویم الموضوعات وفقا لمجموعة من المعاییر التي یتم االتفاق علیھا مع 

 :تالمیذه، ومن ھذه المعاییر المتبعة

 ).مھارات الھجاء وعالمات الترقیم والخط( سالمة التحریر العربي  -

 ).النحو والصرف( سالمة األسلوب  -

 .سالمة المعاني -

 .تكامل الموضوع -

 .منطقیة العرض -

 )المبنى والمعنى( جمالیة الصورة  -

 :مرحلة المتابعة/ و

یسجل المعلم األخطاء الھجائیة والنحویة واألسلوبیة والفكریة الشائعة في تعبیر التالمیذ، ثم 

قراءة واألدب والنحو في یقوم بمعالجتھا معھم في اللقاءات القادمة، ویمكن استغالل دروس ال

 .1معالجة ھذه األخطاء

 

 

 
                                                            

 .83-82ھ، تدریسھ، أسالیب تصحیحھ، ص التعبیر، فلسفتھ، واقع" عبد الرحمن الھاشمي،.د - 1
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 :واقع تدریس التعبیر الكتابي -2

على الرغم من األھمیة البالغة للتعبیر الكتابي، في مراحل التعلیم، فإنھ ال زال یمثل مشكلة 

إلى تدني مستوى الطلبة في  1كبیرة في المدارس، فقد أشارت كثیر من الدراسات والبحوث

 :ة أسبابھ إلىالتعبیر راجع

 :أسباب ضعف الطلبة في التعبیر /أ

أكدت الدراسات على اختالفھا ضعف التالمیذ والطلبة في التعبیر،بل عن بعض الدراسات  -

أثبتت قصورا شدیدا في التعبیر لدى المتعلمین، في المراحل الدراسیة كافة، حیث تتجلى ھذه 

حویة واإلمالئیة، فكثیرا ما یظھر ضعف األخطاء في التفكیر واألسلوب، وكثرة األخطاء الن

الطلبة في اإلمالء بسبب ابتعادھم عن معالجة الفكرة الرئیسیة في الموضوع، أو اعتمادھم 

 . مقدمة طویلة تؤدي إلى تشتت الذھن وتشویھ األفكار

وعلى الرغم من كثرة العوامل واألسباب التي تؤدي إلى الضعف في التعبیر، فإنھ یمكن أن 

 .محور المعلم ومحور المتعلم: األسباب على محورین أساسیین ھما نأخذ ھذه

وإلى جانب ھذین المحورین تقف أسباب أخرى كثیرة تعمل على تأخر المتعلم في التعبیر 

 ...ومنھا ما یتعلق بخطة الدراسة وقصورھا

ن للمعلم دور كبیر في نجاح درس التعبیر الكتابي، وحتى تتحقق الغایة م :محور المعلم *

ھذا الدرس على المعلم أن یعمل جاھدا على ترغیب المتعلم بھذه المادة وتشویقھ إلى تعلمھا 

واكتسابھا، فبالنسبة للمعلم فإن أولى سلبیاتھ تكون في فرض الموضوعات التقلیدیة التي ال 

 .تمثل تفكیر الطالب واختیاراتھ، فقد یفتقر الطالب إلى الخبرة الشخصیة في ذلك الموضوع

حسن اختیار الموضوع الذي یتماشى ومیول الطلبة ورغباتھم سیؤدي إلى إلقبال الطلبة  إن -

 .علیھ ورغبتھم في التعبیر عنھ

                                                            
 .، عود الندى، مقال لفراس حاج محمد65، المجلة الثقافیة الشھریة، العدد  www.google.comموقع االنترنت  - 1
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وإذا . أما إذا أسيء اختیار الموضوع فإن الطلبة بطبیعتھ ال یقبلون علیھ أو ربما یھربون منھ

ط، ال روح فیھا وال أجبروا على ذلك فإن كتاباتھم تكون ركیكة خالیة من الحماسة والنشا

إجادة، وفي ھذه الحالة، یلجأ الكثیر من الطلبة إلى من یساعدھم أو یخلصھم من ھذا الھم الذي 

یثقل كاھلھم، وبالتالي نحصل على كتابات عبر فیھا التلمیذ عن معاناتھ الفكریة، ال تعبیر عن 

 .معاناتھ النفسیة

ذ في التعبیر ھو أن قسما من المعلمین ومن األسباب الشائعة التي تؤدي إلى ضعف التلمی -

یتحدثون أمام طلبتھم باللھجة العامیة، إذا یطلب من المعلم أم یحاكي تالمذتھ بلغة فصیحة 

سلیمة، ألن التلمیذ یقتدي بھ وینقل عنھ، ومنھ یختار المعلم الكلمات العربیة الفصیحة السھلة 

ة، بحیث یستطیع التالمیذ تداولھا وتكون الخالیة من التكلف المناسبة لھذه المرحلة اإلكمالی

مألوفة لدیھم وشائعة في أحادیثھم، ومنھ یمكن إحكام الصلة بین لغة التعلیم والتخاطب 

 .1الیومي

كما أنھ یجب على المعلم أن یكون متمكنا من مادتھ، قادرا على استغالل فرص التدریب في 

القراءة فرصة للتدریب على التعبیر،  فروع اللغة العربیة األخرى، فالمدرس الناجح یجد في

فھي تكسبھ لغة سلیمة النطق وذخیرة  لغویة ثقافیة، وفي درس النصوص فرصة للتعود على 

التعبیر، وفي درس البالغة التعرف على الصور الخیالیة والبالغیة، وحب للتذوق األدبي 

 .لحروفالفني، كما أن اإلمالء یقوم أخطاء التالمیذ، وللرسم تقویم لرسم ا

 ألیس التعبیر ھو الغایة بین فروع اللغة وغیره وسائل تساعد علیھ؟

 :محور المتعلم *

إن التلمیذ في المرحلة اإلكمالیة في حاجة إلى كسب المھارات اللغویة األساسیة كالقراءة  -

والكتابة، فإذا أحسن اختیار ما یدرس من فروع اللغة جمیعھا، فإنھ یزود بقدر صالح من 

ج الصحیحة لالستعماالت اللغویة السلیمة خالل ھذه المرحلة، ولذا یجب أن یعطى النماذ

                                                            
، 1998، 1، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، األردن، ط"المرشد الفني لتدریس اللغة العربیة" فیصل حسین العلي، - 1

 .رفبتص 213ص 
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للتلمیذ األمن والحریة واستنزاف الخوف منھ، كي یساعده على التعبیر عن نفسھ بلغتھ 

العربیة البسیطة من غیر أن تفرض علیھ قیود تحد من انطالقھ، مع إمداده من وقت آلخر إلى 

 .غویة السلیمةشيء من االستعماالت الل

فإذا غابت ھذه المبادئ، ضعف التلمیذ وبالتالي تضعف العملیة التعلیمیٍة، فیتجلى ضعف 

 :التلمیذ في النقاط التالیة

إذ نجد التلمیذ یمیل عادة إلى الملخصات، لكي ال یكلف نفسھ عناء القراءة  :الرغبة عدم  -

، إن كثرة القراءة بال شك تزید من المطولة، فكم من التالمیذ ال یعرف موقع مكتبة المدرسة

حصیلة التلمیذ اللفظیة، وتمده بالمعاني واألفكار، وتوسع أفقھ وخیالھ، وتربط بین لغتھ في 

 .الحیاة وفي المدرسة، وھنا التعبیر ال یجوز إال بالقراءة وھذه األخیرة ال تكون إال بالرغبة

یجب إقحام التالمیذ في جمیع : يوعدم إشراكھم في میادین النشاط الغو انصراف الطلبة -

میادین النشاطات اللغویة، المتمثلة في الصحافة المدرسیة، واإلذاعة والتمثیل، والخطابات 

والمناضرات والمحاضرات، ولذلك كلھ الستنزاف الخوف وتشجیعھم وإعطاءھم الحریة 

 .على التعبیر

الطالب سوى موضوع أو  قد یمر عام دراسي كامل، وال یتناول: قلة كتابة الموضوعات -

موضوعین، ومن المعروف أن المداومة على الكتابة تطوع على األسالیب وتنمي الثروة 

الفكریة واللغویة، وتعود على حسن التصرف، ومنھ یمكن للمدرس الناجح أن یبتكر طریقة 

یمكن أن تكون بتخصیص دفتر خاص باسم دفتر التعبیر الحر، یتمتع فیھ الطالب بمطلق 

یة في اختیار الموضوعات والكتابة فیھا، حتى ولو كتب التلمیذ موضوعا أو فكرة عن الحر

 .1موضوع ما

فال عجب من أن تكون قضیة تعلیم اللغة العربیة موضع نقاش مستمر والسیما في المدرسة 

تمكین كل تلمیذ من تحقیق ذاتھ، وتحقیق : الحدیثة التي تسعى إلى تحقیق ھدفین رئیسیین ھما

                                                            
، دار الشروق للنشر "سعاد عبد الكریم الوائلي، طرائق تدریس األدب والبالغة والتعبیر بین التنظیر والتطبیق.د - 1

 .86-48، ص 2004، 1والتوزیع، رام هللا، ط
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ة االجتماعیة التي یحتاج إلیھا للحیاة في مجتمع حدیث، ألن اللغة أھم وسیلة لتحقیق الكفای

 .ذلك

إن لغتنا العربیة ال تدرس في مدارسنا، وإنما یدرس شيء غریب ال صلة :" فقال طھ حسین -

 .1*"بینھ و بین الحیاة، وال صلة بینھ وبین عقل التلمیذ، وشعوره وعواطفھ

أصبحت الیوم كمئذنة یلفھا الغبار، فالناطقون یضیقون بھا، ویھربون  إن لغتنا:" یرى النھر -

من قواعدھا وتراكیبھا، بل إن بعض المتعلمین العرب ال یعرفون تركیب جملة عربیة سلیمة 

 ".السكنات والحركات

لقد :" وینبھ العزاوي إلى استمرار ھذه المشكلةـ تتحدى الدارسین والمعالجین فیقول -

عف الطالب في العربیة مشكلة تشغل القائمین على التعلیم والمعنیین أصبحت مشكلة ض

بشؤون التربیة، إذ طالما بحث المشكلة في المؤتمرات وكتبت فیھا الدراسات وعقدت من 

 ".أجلھا الندوات، إال أن الحلول السلیمة لھذه المشكلة لم یأخذ طریقھ إلى التطبیق العلمي

ن التعبیر أكثر من غیره من فروع اللغة األخرى التعبیر ویظھر ھذا الضعف جلیا في میدا -

وعجز المتخرجین عن كتابة بحث أو رسالة أو مقالة من دون أخطاء إمالئیة، نحویة، فكریة 

وأسلوبیة، ویبدوا أن مشكلة التعبیر مشكلة تعدت المدارس الجزائریة لتصبح مشكلة قومیة  

م 1979مة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم عام فقد كشفت نتائج االستفتاء الذي وزعتھ المنظ

 .2عن ضعف الطلبة الواضح في جمیع مراحل التعلیم في التعبیر

 :عالج ضعف الطلبة في استخدام التعبیر/ ب

إن تحدید العوامل واألسباب المسؤولة التي تؤثر سلبا في تعبیر التالمیذ، یجب أن یقود إلى 

ى عزل أثرھا وبیان األدوار اإلیجابیة التي یمكن أن نستبدل دراسة ھذه المؤثرات وبالتالي إل

 :بھا السلبیات وبالتالي ینبغي

                                                            
 .یقصد أھمیة تدریس التعبیر الكتابي - 1

، منشورات جامعة عمر "ي التعلیم العامطرق تعلیم اللغة العربیة ف" جاسم محمد الحسون، وحسن جعفر الخلیفة،  - 2
 .241-240، ص 1996، 1المختار، الدار البیضاء، ط
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 .إعطاء الطالب الحریة في اختیار الموضوعات عند الكتابة -1

 .خلق الدافع والرغبة للتعبیر عن مناسبة ما أو حدث ما، یدفع بالتلمیذ إلى التحدث والكتابة -2

وع اللغة وبالمواد الدراسیة األخرى، وتوظیف موضوعات ربط موضوعات التعبیر بفر -3

 .األدب والقراءة ف یذلك

إفساح المجال أمام التالمیذ للتدریب على مواقف التعبیر الشفھي المختلفة ومنھ یدفع  -4

 .التلمیذ إلى الكتابة بصورة جمالیة فنیة وأدبیة

الثقافة لدیھم فمن دون ذخیرة تعوید التالمیذ على اإلطالع والقراءة، حتى تتسع دائرة  -5

لغویة، ال یتحدث التعبیر، ففاقد الشيء ال یعطیھ، حتى یكون لدیھم قدر من األفكار واأللفاظ 

 .التي تعینھم على الحدث والكتابة

تستطیع األسرة متابعة أبناءھا من خالل مراجعتھم لدروسھم، فبإمكان األفكار والتعبیر  -6

 .ألسئلة علیھمعنھا بلغة سلیمة وذلك بطرح ا

 .االبتعاد عن استخدام العامیة في التدریس -7

 .كثرة التدریب على التحدث والكتابة، وإزالة الخوف والتردد من نفوس إیجابا في التلمیذ -8

 .1تصحیح األخطاء، وتقویم األسلوب واالرتقاء بھ، وتكوین الثروة اللغویة -10

 .مشھد وصفا شامالتمكن المتعلم من وصف ظاھرة أو حادثة أو  -11

 .قدرة المتعلم على كتابة تقریر عن زیارة أو رحلة أو عمل كلف القیام بھ -12

 .تمكن المتعلم من تحلیل مشكلة اجتماعیة بعرض أبعادھا واستقصاء أسبابھا وآثارھا -13

 

                                                            
ص  2004، 1، دار الشروق للنشر والتوزیع، ط"طرائق تدریس األدب والبالغة والتعبیر" سعاد عبد الكریم الوائلي،.د - 1

88-89. 
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تمكن المتعلم من تسجیل خالصة لموضوع قرأه أو استمع إلیھ مع الحفاظ على أھم  -14

 .1ائصھأفكاره وخص

 :وصایا لمدرس التعبیر الكتابي* 

یجب عرض موضوعات كثیرة ومتنوعة وھادفة على التالمیذ ویجب أن تكون من  -1

 .اختیارھم

 .یجب ترك الحریة للتالمیذ لتحدید العناصر والطریقة التي یكتبون بھا -2

على المعلم إرشاد تالمیذه إلى مصادر المعرفة والمراجع التي یقرؤونھا قبل كتابة  -3

 .موضوعاتھم

 .یستحسن قراءة الموضوعات المختارة شفویا قبل كتابتھا -4

 :على المعلم تدریس تالمیذه على الكتابة وفق معاییر واضحة، ومن ھذه المعاییر -5

 .وحسن استخدامھا) اء وعالمات الترقیممھارات الھج( سالمة التحریر العربي  -

 )النحو والصرف( سالمة األسلوب  -

 .سالمة المعاني -

 .تكامل الموضوع وتسلسلھ -

 .منطقیة العرض -

 .جمال المعنى والمبنى -

 . 2وكل ھذه المعاییر تخدم تقویم الموضوعات المطروحة

 

                                                            
 .94نفس المرجع، ص  - 1

 .96-95نفس المرجع، ص  - 2
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 عبیر الكتابياالختالالت المیدانیة المسجلة على نشاط الت: المبحث الثاني

على الرغم من أھمیة التعبیر الكتابي في مراحل التعلیم، إال أن تعلیمھ یمثل مشكلة كبیرة في 

المدارس العربیة والجزائریة خاصة، فقد أشارت كثیر من الدراسات والبحوث إلى تدني 

مستوى الطلبة في التعبیر، ویتجلى ذلك في ركاكة األفكار وعدم التركیز على الفكرة 

رئیسیة في الموضوع، واالضطراب في أدوات الربط واستخدامھا استخداما خاطئا، وعدم ال

مراعاة الفصحى في التعبیر، مما یؤدي إلى تدني األسلوب أكثر فأكثر، وھذا ما یتصل 

بالمضمون، أما ما یتصل بالشكل، فیبدو اإلھمال في تقسیم الموضوع إلى فقرات، وعدم ترك 

 .مات الترقیم، ورداءة الخط وعدم وضوحھھوامش، وعدم استخدام عال

وعند رؤیة ھذا الواقع ال نجد تمثیال حقیقیا لھذه المھمات، فھناك ثغرات كثیرة في تدریسھ، 

 .یبرزھا الواقع تتعلق بالمعلم والمنھج والمتعلم والبیئة االجتماعیة

لطرائق وقد أسفرت المحاوالت التي قام بھا المختصون في ھذا المجال، عن عدد من ا

 التعلیمیة المقترحة، فماذا نعني بالطریقة التعلیمیة؟

 وما ھي أھم الخطوات المتبعة لتدریس التعبیر الكتابي؟

 :مفھوم الطریقة التعلیمیة -1

ھي أیسر السبل للتعلم والتعلیم، وتوصف الطریقة بأنھا جیدة متى أسفرت عن النجاح -

ر التلمیذ وتنمیة میولھ وقدراتھ مع مراعاة ، ومن ممیزاتھا أن تھتم بإثارة تفكی1المدرسي

 2.الفروق الفردي بین التالمیذ

                                                            
، ص 2002، 1، دار الغرب للطباعة والنشر، القاھرة، ط"طرق تدریس اللغة العربیة" م سعید عبد العال،عبد المنع - 1

32. 

التربیة العلمیة وأسس طرق التدریس، دار النھضة العربیة  " إبراھیم عصمت مطاوع، و واصف عزیز واصف،  - 2
 .25، ص 1989، 1ط
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ونتیجة لصعوبة التعبیر الكتابي، أصبح من الصعب اختیار الطریقة المثلى التي تصلح 

لتدریسھ، ومنھ البد من الحدیث عن الطرائق المستخدمة في تدریس التعبیر الكتابي، ومن 

 :أبرز تلك الطرائق

 )المقاربة النصیة، النسقیة: ( إلقتضائیةالطریقة ا *

وتعد ھذه الطریقة من أفضل الطرق إذا أحسن استخدامھا إذ أنھا تعتمد على حاجات 

الدارسین، وما یقعون فیھ من أخطاء في كالمھم وكتاباتھم، حیث تھتم بتشخیص وعالج 

بي في مرحلة التعلیم وھذه الطریقة ینادي بھا المدرسون للتعبیر الكتا. نواحي الضعف للتالمیذ

 .المتوسط وضرورة اإللمام بفروع اللغة األخرى ألنھ من اكتسابھا یكتسب التعبیر الكتابي

 :وتسیر ھذه الطریقة على النحو التالي

القدرة على توجیھ المتعلم على تنظیم أفكاره وسھولة تسلسلھا، وبناء بعضھا على بعض  -1

 .بجمل مترابطة منطقیا

 من استعمال ذخیرتھ اللغویة وتطبیقھا على التعبیر الكتابي تمكین المتعلم -2

تمكین المتعلم من زیادة قدرتھ على مجاوزة التعبیر المباشر إلى التعبیر المجازي وذلك  -3

 .یخص الموھوبین

 .تمكین تنمیة قدرتھم على المعاني الجدیدة واألفكار المسلسلة -4

ظره، وتخلیصھ من الخوف والتردد أمام تمكین المتعلم من الجھر بالرأي ووجھة ن -5

 .اآلخرین، وإكسابھم الجرأة وحسن األداء وآداب الحدیث والكتابة

زیادة قدرتھم على النقد والتحلیل وإبداء المالحظات الدقیقة، وتشجیعھم على المناقشة  -6

 .والمناظرة
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 .1وتراكیب سلیمةتنمیة قدرة المتعلم على التعبیر عن المعاني واألفكار بألفاظ فصیحة  -7

 

 

 :طریقة االستجواب *

وھي طریقة تستند إلى سؤال التالمیذ وإجاباتھم عن دقائق الموضوع المعطى لھم كواجب 

 :بیتي، ومن خصائصھا

أنھا تساعد الطالب على التحضیر باھتمام وجدیة، إذ ھي تزید من فعالیة الطالب األذكیاء،  -

 .عالجتھا ثم كتابتھاوتشجع الضعفاء على اإللمام باألفكار وم

 .تحتاج إلى تحضیر دقیق من قبل التالمیذ، وإال فمصیرھا اإلخفاق -

 .2تساعد على وضوح األسلوب لیدرك التلمیذ محتوى موضوع التعبیر بسھولة -

 :أھم الخطوات المتبعة لتدریس التعبیر الكتابي -2

درسھ، ھذه الخطوات في أي درس البد من إتباع المعلم خطوات معینة في مجال تحضیر  -

والتي یبدأ فیھا " إستراتیجیة التحضیر" أطلق علیھا المختصون في التربیة والتعلیم مصطلح 

المعلم باإلطالع على المصادر والمراجع التي لھا عالقة بالموضوع لیحصل على معلومات 

بكفایتھ أكثر تجعل درسھ أكثر فائدة وإمعانا،ألن من مقومات شخصیة المعلم شعور التالمیذ 

 .العلمیة واتساع معلوماتھ

یستقى من موضوع الدرس، كأھمیة العنایة باللغة، أو دور المرأة في  :العام الھدف -أ

المجتمع أو خدمة الوطن، أو التدریب على إلقاء كلمة، أو تحریر مشاھدات حیاتیة للطلبة أو 

 ...وصف حالة أو رحلة ما
                                                            

، بین التنظیر والتطبیق،دار الشروق والنشر "دب والبالغة والتعبیرطرائق تدریس األ" سعاد عبد الكریم الوائلي،.د - 1
 .221، ص 2004، 1والتوزیع، ط

 .222، ص "طرائق تدریس األدب والبالغة والتعبیر" سعاد عبد الكریم الوائلي،.د - 2



 تعلیمیة التعبیر الكتابي في المرحلة اإلعدادیة             الفصل األول
 

32 
 

 )تحقیق عملیة نجاح التعبیر الكتابي( ا الھدف الوسائل التعلیمیة المتخذة لتحقیق ھذ -ب

 .الكتاب المدرسي المقرر لمادة األدب والنصوص -

 .السبورة وحسن عرض الموضوع علیھا -

 .القصص المناسبة أو الموضوع المطروح -

كما یمكن للمعلم أن یستعین بلوحات أو أفالم تعلیمیة إن وجدت، واستخدام أجھزة العرض  -

یح الصورة واستخراج الموضوع الذي سیتم التعبیر عنھ، كما أنھ یمكن من المختلفة، لتوض

تثبیت المعلومة في األذھان وتوفیر الوقت والجھد، وترغیب التلمیذ وتحفیزه على التعبیر ألن 

 .1التجدید في التدریس یساعد على نجاح ھذه العملیة

 :خطوات إلقاء درس التعبیر الكتابي -ج

دروس على اختالف أشكالھا، عناصر رئیسیة مشتركة بھا كل خطة إن التخطیط وإعداد ال

 :دراسیة وھي على النحو التالي

ویكون بما یشوق الطلبة إلى الدرس الجدید ویھیئ األذھان لھ وذلك بما یتالئم  :التمھید: أوال

مع أعمارھم وموضوع التعبیر، بإثارة سؤال أو روایة أو حدث أو استغالل مناسبة أو حدث 

 .2داخل الصف أو خارجھ یجري

یتداخل التعبیران الشفوي والتحریري، لذلك یبدأ المدرس بعد طرح  :الموضوع عرض: ثانیا

الموضوع وكتابتھ على السبورة، وال تكون ملزمة للطالب فلھ أن یتصرف فیھا، ویأتي بأفكار 

طلبة على جدیدة، وأن یلتزم الطلبة بالتعبیر الفصیح واحترام النظام،ویساعد المدرس ال

االھتداء إلى مخطط مبدئي في الكتابة من المقدمة المشوقة الموجزة إلى عرض الموضوع، 

بتھیئة جو الصف لعرض معان جدیدة ونتائج مھمة وممتعة بحسن العرض وبالغة الحدیث 

                                                            
 .223نفس المرجع، ص  - 1

الیب تصحیحھ، دار المناھج للنشر والتوزیع عمان، التعبیر، فلسفتھ، واقعھ، تدریسھ، أس" عبد الرحمن عبد الھاشمي، .د - 2
 .85ص 
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وطرافة االستشھاد وقوة الدلیل ثم االنتھاء إلى خاتمة تجمع أطراف الحدیثـ وتوضح المغزى 

، ویضع بین أیدیھم فوائد علمیة ملموسة تفیدھم في واقع حیاتھم وتشوقھم إلى من الموضوع

الكتابة فیھا ویتخذ في درس التعبیر اتجاھا متكامال في مجاالت اللغة، ویكون امتدادا ألوجھ 

 .النشاط اللغویة األخرى

الذي یشغل االنتقال من التعبیر الشفوي الذي یستغرق حصة كاملة إلى التعبیر الكتابي  :ثالثا

الحصة التالیة، فیباشر الطلبة الكتابة داخل الصف، لیعتمدوا على أنفسھم بالكتابة، ولیعرف 

المدرس مستوى طلبتھ بدقة، فیتدربوا على تركیز االنتباه إلكمال الموضوع في حصة 

واحدة، مع العنایة بشروط الموضوع كلھ من أفكار، وأسلوب، وخط وتنظیم ونظافة وقواعد 

 .إمالئیةنحویة و

جمع الدفاتر یكون في نھایة الحصة وفي وقت واحد من غیر تخلف أحد عن موعد  :رابعا

 .التسلیم تعویدا لھم على االنتظام في المواعید

متابعة المدرس قبل شروعھ في تصحیح الموضوع الجدید لقیام الطلبة بمراجعة  :خامسا

 .تابتھاتصحیحات الموضوع السابق، ومحاولتھم تصویبھا وإعادة ك

أسالیب  1یجرى التصحیح خارج الصف وفقا لفقرات معاییر التصحیح، وھناك عدة: سادسا

 :في التصحیح منھا

یقوم المدرس بإحضار التلمیذ صاحب الموضوع ومناقشتھ في أخطائھ  :التصحیح المباشر -

 .وإصالحھا معھ

یضع المدرس خط یقوم المدرس بكتابة ما ھو صائب لخطأ التلمیذ، ف: المفصل التصحیح* 

ومیزة ھذا التصحیح أنھ یقدم للتلمیذ تصحیحا . تحت الخطأ ویعالجھ بالصورة الصحیحة

 .واضحا ألخطائھ

                                                            
 .86، ص "التعبیر، فلسفتھ، واقعھ، تدریسھ، أسالیب تصحیحھ" عبد الرحمن الھاشمي،.د - 1
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وھنا یقوم المدرس بوضع خط تحت الخطأ، ویكتب فوقھ رمزا یدل  :التصحیح المرمز* 

)  ن(على نوعیة الخطأ لیقوم الطالب بتصحیحھ بنفسھ، فیرمز للخطأ النحوي بالحرف 

وھكذا یكون الرمز بحرف یتفق ) ل(وللخطأ اللغوي بالحرف ) م( للخطأ اإلمالئي بالحرف و

 .علیھ المدرس مع تالمیذه

یقوم فیھ المدرس باإلشارة إلى األخطاء، یوضع خط تحتھا دون  :التصحیح اإلشاري* 

لتفكیر تصحیحھا كتابة أو رمزا، ویمنح ھذا األسلوب وقتا أفضل للمدرس ویدعوا التلمیذ إلى ا

 .في الصواب واكتشافھ بمفرده

یقوم المدرس بتقسیم الطلبة إلى مجموعات، ثم یعطي كل مجموعة  :المناقشة الجماعیة* 

عددا من دفاتر المجموعات األخرى، لیتم تصحیحھا من طرف التالمیذ عن طریق المناقشة 

لمالحظة عمل الجماعیة، لكل موضوع، ثم تحدید األخطاء وتصحیحھا، ثم إعادتھا للمدرس 

 .1كل مجموعة

خطة نموذجیة لتدریس التعبیر الكتابي مع ذكر موضوعات مقترحة لذلك وكیف یتم 

 تصحیحھا

 )السنة األولى من التعلیم المتوسط نموذجا( درس نموذجي في تدریس التعبیر الكتابي  -

 29-05-2015أفریل  15/ ھـ1436جمادى الثانیة  28یوم األربعاء 

 الحیوانعالم : الوحدة -

 بنیات وأشكال تعبیریة: النشاط -

 الرفق بالحیوان: الموضوع -

 :خطوات الدرس

                                                            
 .110-109نفس المرجع، ص  - 1
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الرفق " یمكن أن یمھد المدرس لموضوع : المقدمة أو التمھید أو اختیار الموضوع -1

بالتعاون بینھ وبین التلمیذ، ویكفي أن یقدم المدرس درس التعبیر بآیة قرآنیة أو " بالحیوان

وذلك لتنشیط عقول التالمیذ، وجلب ... ة أو بیت شعري أو مقولةحدیث شریف أو حكم

 .1"ارحموا من في األرض یرحمكم من في السماء:" انتباھھم، كأن یقول المدرس مثال

على السبورة مع " الرفق بالحیوان" یعرض المدرس موضوع : عرض الموضوع -2

 "الرفق بالحیوان: " عناصره كاآلتي

 .خلق هللا الحیوان لماذا -1 :عناصر الموضوع

 لماذا علینا الرفق بھ؟ -2                       

 .من أوصانا بھ -3                     

وھذه كلمات مفتاحیة تساعد التلمیذ على إبراز جوانب التعبیر الكتابي بطریقة منظمة، 

 .متسلسلة األفكار، خالیة من األخطاء اإلمالئیة

بادل األفكار والمعلومات بین تالمیذ الصف األول من یجري الدرس في جو نشیط مت -3

 :التعلیم المتوسط، فكان حدیثھم كاآلتي

الحیوان كائن حي، موجود على األرض لھدف ما وكثیرا ما تنشأ عالقات بینھ وبین : المدرس

اإلنسان وأینما كان اإلنسان إال وكان الحیوان موجودا معھ، سواءا في البیت أو في الشارع 

صص مختصوا التھیئة البیئیة، حدائق خاصة بالحیوانات، خاصة المتوحشة منھم والتي وقد خ

 .ال یمكن التعایش معھا في جو واحد

 .فمن منكم زار حدیقة الحیوان؟

 .فدار بین المدرس والتلمیذ حوار شفھي، الغرض منھ التمھید للتعبیر الكتابي

 .وأنا: رافعا یده، أنا یا معلم، وآخر: التلمیذ
                                                            

: عزیزة یوم األستاذة المشرفة بن طالب -ھذه خطة تدریسیة مستنبطة من میدان التعلیم إكمالیة الساخي عبد القادر - 1
 .2015أفریل  15األربعاء 



 تعلیمیة التعبیر الكتابي في المرحلة اإلعدادیة             الفصل األول
 

36 
 

 .إذن یا تالمیذي، صفوا ما شاھدتوه: درسالم

 .شاھدت قردا كبیرا إنھا غوریال، وكانت داخل قفص: التلمیذ

 ولم؟: المدرس

  .ألنھا متوحشة غیر ألیفا: التلمیذ

 إذن ھل یجب علینا الرفق بھا؟: المدرس

 .ال یمعلم: تلمیذ

 لماذا؟: المدرس

 .ألنھا متوحشة وقد تؤذینا: التلمیذ

 .لم نستأنس بھا، فال تؤذھا، ونكن لطفاء معھاأن : تلمیذ آخر

 .أحسنت یا بني: المدرس

 ومنھ إلیكم التطبیق التالي

 .اصعدي إلة السبورة یا سارة -

أسطر یشمل على ما  10أكتب حوارا بینك وبین زمیلك، حول الرفق بالحیوان في  :التطبیق

 كل ما یفید الطلب، یفید التمني ویفید الترجي: یلي

 :طلبة داخل القسمحدیث ال -

في المرحلة اإلعدادیة یكون التعبیر شخصیا وتحریریا، والتعبیر الشفھي ھو تمھید للتعبیر 

الكتابي، وفیھ یبدأ المدرس بعد طرح الموضوع وكتابة عنوانھ على السبورة بمناقشة الطلبة، 

المدرس  وھنا یفسح المجال بالتعبیر شفھیا عن الموضوع المستھدف وتحدید عناصره، فیثیر

الحماس والنشاط داخل القسم في جو تنظیمي، حیث یجس أفكارھم، ویستنزف معلوماتھم 

حول ھذا الموضوع، وتكتب تلك المناقشة على السبورة كعناصر، وللطلبة حق التصرف 
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واإلتیان بعناصر جدیدة، وصوال إلى خاتمة تجمع أطراف الحدیث وتوضح المغزى من 

 .الموضوع

 :یر الشفھي إلى التعبیر الكتابياالنتقال من التعب

كما سبق ذكره أن التعبیر الكتابي البد أن یخضع للمناقشة الحرة بین الطالب الذي یقرأ  -

 .الموضوع، وبین زمالئھ بإشراف مدرسھم

 :یركز التلمیذ بتعلیمة من المدرس على ثالثة أبعاد مھمة ھي

 :نھاالفكرة، األسلوب، اللغة ثم تأتي أبعاد أخرى نذكر م -

 .التنظیم، الخط، سالمة المعاني، جمال المبنى والمعنى -
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بحث طلبة سنة ثانیة " كلیة اآلداب والفنون: بعد أن قامت جامعة عبد الحمید بن بادیس 

: وذلك یوم)" 2(تعلیمیة اللغة العربیة " ماستر بإجراء تربص نھایة التكوین في تخصص 

 : مستغانم، تحت إشراف األستاذة -حجاج -ساخي عبد القادر: وتم بمؤسسة 07/04/2015

سم السنة أولى من التعلیم المتوسط، قررت أن أجمع بعضا من مع ق" بن طالب عزیزة" 

حسب " الرفق بالحیوان" كتابات التالمیذ في التعبیر، حول الموضوع الذي سبق أن ذكرتھ 

الوحدة التعلیمیة المقررة من وزارة التعلیم، وذلك للتعلیق على كتابات التالمیذ وذكر 

واعتمدت في ذلك على . اة مشكلة التصحیحالھفوات والفجوات التي وقعوا فیھا مع مراع

تقنیة تكشف مدى صحة ذلك، وكان ذلك باالعتماد على ما یعرف بشبكة تقویم الموضوعات 

لكل تلمیذ، ونحلل ونناقش كتاباتھ من جمیع النواحي أبعاد التعبیر الفكریة واألسلوبیة 

 .حھاواإلمالئیة والتنظیم وسالمة الخط والمنھجیة وتسلسل األفكار ووضو

عینات لكل من الذكور والبنات لتحلیل كتاباتھم ومناقشتھا  06في ھذا اإلجراء أخذت  -

 .وإعطاء المالحظات علیھا
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 أسماء بوطیبة: شبكة التقویم للتلمیذة

 

 

 

 الشكل

 ال نرى ازدواجیة اللغة، خلو الموضوع من التناقض سالمة اللغة واألسلوب

تمثل ذلك في صحة الكتابة فقط بعض األخطاء الطفیفة  یةالخلو من األخطاء اإلمالئ

 ذاھبة وقلت لي صدیقتي،قلة لصدیقتي←في ذاھبت

 -االستقامة في الكتابة على السطر -حسن رسم الحروف جودة الخط

 وضع النقاط في أماكنھا

 .ف ینظافة الصفحة: یتمثل تنظیم الصفحة

 

 

 

 

 

 المضمون

 یذة أي لون من ألوان البالغةلم تستخدم التلم فنیة التعبیر

 تفصیل األفكار بتفاصیل مالئمة - وضوح األفكار وتسلسلھا

 فھم القارئ المراد من الكالم المكتوب -

 أبدت التلمیذة مظاھر الرفق بالحیوان - االلتزام بالموضوع

 )لو(شمل الموضوع على ما یفید التمني  -

 س أو التضمینلم تستشھد بأي نوع من االقتبا االستشھاد

 االبتعاد عن العامیة) بغتة( اختیار اللفظة األكثر مالئمة دقة اختیار اللفظ المعبر عن المعنى

 لم تتقید بتنفیذ التعلیمیة :تدرج العرض ابتداءا من

 / مقدمة، عرض، خاتمة

 عالمات الترقیم واضحة ومستخدمة بشكل الئق عالمات الترقیم
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  ھاجر: ذةشبكة التقویم للتلمی

 

 

 الشكل

  سالمة اللغة واألسلوب

 علینا←فوجدنا علینا←األیام، فوجدن←في یوم من أیام الخلو من األخطاء اإلمالئیة

 نرى رداءة الخط وعدم وضوحھ - جودة الخط

 .جاء التنظیم واضحا تنظیم الصفحة

 

 

 

 

 

 المضمون

 -البدیع -بیانال( لم تستخدم أي لون من ألوان البالغة  فنیة التعبیر

 )المعاني

 أفكار واضحة ومتسلسلة - وضوح األفكار وتسلسلھا

أضمد، ←نرى ازدواجیة اللغة واضحة في أحزم لھ رجلھ سالمة اللغة

 ملتسق

تقیدت التلمیذة بالموضوع حیث أبدت رأیھا بمظاھر الرفق  االلتزام بالموضوع

 .بالحیوان

 .ع من االقتباسلم یشمل الموضوع على أي نو االستشھاد

 أخفقت التلمیذة في اختیار األلفاظ دقة اختیار اللفظ المعبر عن المعنى

مقدمة، عرض، :تدرج العرض ابتداءا من

 خاتمة

 .لم تلتزم بعناصر الموضوع
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 احترمت عالمات الترقیم عالمات الترقیم

 

شبكة التقویم 
 سارة فاھم: لـ

 

 

 

 الشكل

 .طغى العامیة على لغة التلمیذةال ت - سالمة اللغة واألسلوب

 .كما أن أسلوبھا واضح ومنظم -

 .كتابة التلمیذة خالیة تماما من األخطاء اإلمالئیة الخلو من األخطاء اإلمالئیة

 حسن رسم الحرف جودة الخط

 استقامة على السطر

 .نظافة الصفحة واضحة تنظیم الصفحة

 

 

 

 

 

 المضمون

 .بتھا أي نوع من ألوان البالغةلم نرى في كتا فنیة التعبیر

 .فھم القارئ المراد من الكالم المكتوب وضوح األفكار وتسلسلھا

تقیدت التلمیذة بالموضوع، وبدا ذلك من خالل ذكرھا لمواقف  االلتزام بالموضوع

 .الرفق بالحیوان

 .لم تستشھد بأي نوع من أنواع االقتباس أو التضمین االستشھاد

 .البساطة في األسلوب للفظ المعبر عن المعنىدقة اختیار ا

مقدمة، عرض، :تدرج العرض ابتداءا من

 خاتمة

 لم تتقید بتنفیذ التعلیمیة
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 .استخدام موفق في عالمات الترقیم عالمات الترقیم

 

 بنسخامي محمد: شبكة التقویم لـ

 

 

 

 الشكل

ال تلسعني، أما ←ال تقرصني :ازدواجیة اللغة واضحة من خالل قولھ سالمة اللغة واألسلوب

 .األسلوب فھو ركیك خال من اإلبداع

 

 .الكتابة اإلمالئیة صحیحة ال وجود لألخطاء فیھا الخلو من األخطاء اإلمالئیة

 .رداءة الخط واضحة جودة الخط

 .نرى كثرة التشطیب بدال من وضع األقواس تنظیم الصفحة

 

 

 

 

 

 المضمون

 لتلمیذ أي نوع من أنواع البالغةلم یستخدم ا فنیة التعبیر

 األفكار غیر مفصلة، واستخدامھ أللفاظ غیر مناسبة للموضوع وضوح األفكار وتسلسلھا

 .أعطى التلمیذ موقفھ من الرفق بالحیوان فالتزم بالموضوع ولم یخرج منھ االلتزام بالموضوع

والسالم دافع عن  والرسول علیھ الصالة( قدم استشھادا واضحا في قولھ االستشھاد

 ).الحیوان وحثنا بالرفق بھ

 .ألفاظ بسیطة تكاد تخلو من اإلبداع والفن األدبي دقة اختیار اللفظ المعبر عن المعنى
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مقدمة، :تدرج العرض ابتداءا من

 عرض، خاتمة

 .نفذ التلمیذ ھذه التعلیمة وتقید بھا

 .استخدام موفق الترقیم عالمات الترقیم

 

 :ءتنا وتحلیلنا في إنجازات التالمیذ، نستنتج ما یليمن خالل قرا

أن قسم السنة أولى من التعلیم المتوسط بإشراف األستاذة بن طالب عزیزة وتم تصحیح 

 ومعالجة التعابیر الكتابیة لكل من تالمیذ ھذا القسم

 :توصلت إلى ما یلي* إناث 3(و ) ذكور 3(عینات عشوائیة ) 06(تم أخذ ست  -

 %.96تعابیر الكتابیة لإلناث كانت شبھ ناجحة وموفقة بنسبة أن نسبة ال

أما نسبة التعابیر الكتابیة للذكور فكانت غیر موفقة على عكس اإلناث وقدرت نسبتھا بـ 

45.% 

وذلك أن اإلناث بحكم بقائھم في البیت فھم كثیروا المطالعة ولدیھم حب الدراسة وشغفھم إلى 

 .الشریفة وحي االكتشاف التعلم ولدیھم من روح المنافسة

أما الذكور فھم كثیروا اللعب في الشارع وھذا ما الحظتھ في كتاباتھم ظھور العامیة حیث 

 .استخدموھا بشكل علني واضح
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 دراسة میدانیة: المبحث الثاني

إن التصحیح عملیة البد منھا، ألنھا تحقق الغایة التي یسعى إلیھا مدرس التعبیر، فھي في 

الطالب شوقا ورغبة للتعبیر، ألن كتاباتھ ستكون موضوع عنایة مدرسھ واھتمامھ  نفسیة

ویشعر أن جھوده لم تضع سدى، وأنھ سیتحمل شیئا من أخطائھ، وقد یضیق بعض 

المدرسین بعملیة التصحیح ویقومون بھا بأقل جھد ممكن، بینما یعدھا البقیة مصدرا ذا قیمة 

 .لیمللمعلومات عن كیفیة التعلم والتع

 .1فما أھمیة تصحیح التعبیر الكتابي؟ وما ھي الھفوات والفجوات التي یقع فیھا التلمیذ؟

 :أھمیة تصحیح التعبیر الكتابي -1

لعملیة التصحیح فوائد تربویة فھي تنمي فیھم قدرة النقد والتقدیر وتعودھم االعتماد على 

اللغة وتعودھم الشعور النفس في البحث، وتثیر انتباھھم إلى أخطائھم في استعمال 

بالمسؤولیة تجاھھا وفي التصحیح إشعار للتلمیذ بأن جھده موضوع عنایة وتقویم مدرسھ 

كما یساعد التصحیح المدرس بأن یقف على مستوى كل طالب بدقة، فإن مھمة التصحیح 

بیق تساعد على إثارة انتباه التلمیذ إلى العنایة باإلمالء، والتراكیب اللغویة السلیمة، وتط

القواعد النحویة، واختیار الكلمة المالئمة، وھي محفز للمطالعة، وحسن التنظیم وجودة 

 .المعاني وأصالتھا

كما أن التصحیح وسیلة لتقویم األخطاء اللغویة، فھي تطور مھارات التعبیر لدى الطلبة، 

ئھ فتكون عباراتھم سلیمة المبنى واضحة المعنى، كما تمكن كل تلمیذ من معرفة أخطا

وتصحیحھا، فتكون عندھم عادة مفیدة، وعدم الوقوع في الخطأ ثانیة، كما أن التصحیح 

                                                            
 .56، ص 1985، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة، 5، ط"األسالیب لتدریس اللغة العربیة" أبو مغلي سمیح،  - 1
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فرصة لتعلم العربیة السلیمة، وإذا لم یتح لھم ذلك كانوا عرضة لتعلم العربیة الركیكة، في 

 .اللغة وفي التفكیر

فضال عن ذلك الواقع التعلیمي، فإننا ال نجد تمثیال حقیقیا لھذه المھمات، فھناك ثغرات كثیرة 

 .في تدریسھ، یبرزھا الواقع تتعلق بالمعلم والمنھج، والمتعلم والبیئة االجتماعیة

 :دراسة میدانیة

س لتشخیص ھذا الواقع لجأت إلى إجراء دراسة میدانیة إلبراز جوانب القصور في تدری -

 :وطریقة تعلمھا وجرت الدراسة كاآلتي" التعبیر الكتابي" ھذه المادة العلمیة 

سخي عبد " أعدت إستبانة موجھة للمشرفین االختصاصیین في اللغة العربیة في إكمالیة  -

 :مستغانم یوم -حجاج -"القادر

صر وذلك الستطالع آرائھم في كثیر من جوانب تصحیح التعبیر ودراسة واقع تعلیمھ وح

 .مشكالتھ، لنحصل على صورة واقعیة یسجلھا القائمون على تدریس التعبیر في المیدان

أفادت نتائج االستبانة في معرفة األسالیب المستخدمة في التصحیح والصعوبات ونماذج من 

 .   موضوعات التعبیر الكتابي، ونوعیة األخطاء التي یقع فیھا التالمیذ

 :طوات التالیةوقد اتبع لبناء االستبانة الخ

إجراء مقابالت شخصیة مع عدد من مدرسي اللغة العربیة الستطالع آرائھم في الجوانب  -

. من مدرسي التعبیر في المدرسة اإلعدادیة) 4(وقد شملت المقابلة . التي تنظمھا االستبانة

 .ومن ھذا المصدر وضعت أسئلة االستبانة لتحقیق األھداف التي وضعت من أجلھا

  :نتائج وتفسیرھا وذلك على النحو اآلتيعرض ال -
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 ھل ترى عالقة بین ضعف الطلبة في التعبیر وقلة عنایة المدرس بتصحیحھ؟ :السؤال األول

 وفیما یأتي اإلجابات مرتبة بحسب نسبھا المئویة

 النسبة االستجابة 1

 %94.4 نعم -اإلجابة باإلیجاب 1

 %5.6 ال -اإلجابة بالنفي 2

    

من المستجوبین أكدوا أھمیة التصحیح وعالقتھ بضعف %) 94.4( من الجدول أن یتضح 

 .التالمیذ في التعبیر مما یبرز أھمیة دراسة أسالیب التصحیح وأثرھا في األداء التعبیري

 أین یلمس مدرس التعبیر الكتابي القصور في عملیة تصحیح التعبیر الكتابي :السؤال الثاني

 النسبة االستجابة 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 عدم الدقة في التصحیح -

 عدم التصحیح وفق معاییر محددة -

 كسل بعض المدرسین في عملیة التصحیح -

 عدم التوجیھ الدقیق في التصحیح -

 الضعف في فھم األفكار والمعاني -

 الضعف في عدم فھم ووضوح الخط -

50% 

66.6% 

50% 

50% 

38.9% 

77.7% 
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 یر محددة لقیاس أداء الطلبة في التعبیر؟ھل لدینا معای :السؤال الثالث

 النسبة  /

1 

2 

 اإلجابة باإلیجاب

 اإلجابة بالنفي

16.7% 

83.35 

یرون أن لیس ھناك معاییر متبعة في تصحیح %) 83.3( یتضح من الجدول السابق أن 

التعبیر، أي أن التصحیح یجري وفق تقدیر المصحح وبذاتیھ تكاد تكون مطلقة أما البقیة 

ن أجابوا بوجود معاییر للتصحیح فلعلھم یقصدون معاییر وضعوھا ألنفسھم أو من الذی

 .األدبیات التي أطلعوا علیھا

 ما ھي األسالیب المستخدمة في تصحیح التعبیر الكتابي؟ :السؤال الرابع

 تم ترتیبھا حسب كثرة استخدامھا-

 %النسبة االستجابة /

 %83.3 التصحیح بوضع خط تحت الخطأ 1

 %50 صحیح الخطأ بكتابة الصوابت 2

 %50 الجمع بین األسلوبین السابقین 3

 %11.1 التصحیح بطریقة الرموز 4

 %5.6 تصحیح الطلبة ببعضھم البعض 5

یوضح الجدول أن األسلوب األكثر استخداما، ھو أسلوب التصحیح بوضع خط تحت الخطأ 

د الدفاتر وكثرة األخطاء وضیق وذلك ألنھ ال یتطلب جھدا كبیرا من المدرس مع كثرة عد

 .بین مؤید وعارض% 5.6وبین % 50الوقت تلیھ األسالیب التالیة فھي متفاوتة النسب بین 

 

  ھل ھناك ضعف في أداء الطلبة في التعبیر؟ :السؤال الخامس
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  االستجابة /

 %94.4 نعم -اإلجابة باإلیجاب 1

 %5.6 ال -اإلجابة بالنفي 2

 

ماع المستجوبین على اإلحساس بمشكلة ضعف التالمیذ في التعبیر یظھر الجدول شبھ إج

 .وھذا یتفق مع ما تم دراستھ في ھذا البحث

 أذكر الطرائق المتبعة في تدریس التعبیر الكتابي بحسب كثرة استخدامھا :السؤال السادس

 %النسبة االستجابة 

ا الطلبة إعطاء المدرس موضوعا واحدا وتحلیلھ إلى عناصر یتحدث فیھ - 1

 .ویختارون موضوعا واحدا للكتابة

50% 

إعطاء المدرس موضوعین وتحلیلھما إلى عناصر یتحدث فیھا الطلبة  - 2

 .ویختارون موضوعا واحدا للكتابة

33.3% 

إعطاء الطلبة حریة اختیار الموضوعات التي یحدثون فیھا أو یكتبون  - 3

 .عنھا

27.8% 

 %11 إلى عناصراختیار موضوع من دون تحلیلھ  - 4

 

یظھر الجدول السابق شیوع الطریقة التي تمثل في اختیار موضوع واحد وھذا ھو المتبع 

في أغلب مدارسنا لظروف موضوعیة، فھنا الموضوع إجباري ال یعطي الحریة للتلمیذ في 

اختیار موضوع استھواه أو أراد التعبیر عنھ، ربما ألن وقت الحصة ال یكفي إال لمناقشة 

 .ع واحدموضو

 

 .التنویع/ في الصف/ ھل یفضل المدرس التعبیر في البیت :السؤال السابع
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 %النسبة  االستجابة   

 %55.6 في الصف 1

 %27.6 التنویع 2

 %16.7 في البیت 3

 

یشیر الجدول إلى تفضیل الكتابة في الصف لتفادي ما یحذر منھ المدرسون من حاالت 

أولیائھم في الكتابة أو بالنقل من زمالئھم، على ما في الغش، خاصة في استعانة الطلبة ب

الكتابة في البیت من مزایا الوقت األكثر والحریة األوسع والفرصة للرجوع إلى المصادر 

 .المعنیة بالموضوع

 ما النوع السائد في اختیار موضوعات التعبیر في المرحلة اإلعدادیة؟ :السؤال الثامن

 %النسبة االستجابة /

 %38.9 ).األحداث الجاریة، الحرب والسالم، التغیرات السیاسیة( وضوعات السیاسیة الم 1

الشباب، المراھقة، العادات والتقالید، القیم،التكافل ( الموضوعات االجتماعیة  2

 ).االجتماعي والمشاكل االجتماعیة كموضوع الحرقة مثال

27.7% 

، وصف رحلة أو زیارة ما التعبیر مشاھد الطبیعة( الموضوعات الوصفیة التقلیدیة  3

 ).عن النفس

16.75 

 %11.1 ).الغالء، التكافل االقتصادي( الموضوعات االقتصادیة  4

 %5.6 )التطرف، اإلرھاب( الموضوعات الدینیة 5

 

 

یظھر الجدول السابق أن المستجیب اختار سیادة الموضوعات السیاسیة ، تلیھا الموضوعات 

ة ثم الدینیة، وربما جاء ھذا الترتیب نتیجة معاناة الشعب من االجتماعیة واالقتصادی

 .الحروب ومالھا من آثار على نفسیة التلمیذ
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 :أذكر مع الترتیب األخطاء التي یقع فیھا كثیر من الطلبة في التعبیر الكتابي

 :المرتبة األولى

 

 

 

 :المرتبة الثانیة

 

 

 

 

 

 

 :المرتبة الثالثة

 

 

 :المرتبة الرابعة

 %النسبة األخطاء /

 %88 نحویة 1

 %11.1 إمالئیة 2

 %النسبة األخطاء 

 %33.3 إمالئیة 1

 %27.8 أسلوبیة 2

 %16.7 فكریة 3

 %11.1 تنظیمیة 4

 %5.6 نحویة 5

 %النسبة األخطاء /

 %43.3 أسلوبیة 1

 %26.25 تنظیمیة 2

 %16.6 فكریة 3

 %11.1 إمالئیة 4

 %النسبة األخطاء /

 %27.8 تنظیمیة 1
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 :المرتبة الخامسة

  

 

 

 

 

 

 

 :من الجداول السابقة یتبین لنا

وھذا یؤشر  إن األخطاء النحویة، اإلمالئیة واألسلوبیة احتلت المراتب الثالث األولى -1

 .على كثرة ھذه األخطاء والشروع في معالجتھا أمر یكاد یستحیل

لم یذكر المستجیبون أخطاء أخرى في الحقل المخصص لھا، مما یشیر إلى أن أخطاء  -2

 .الطلبة تدور في ھذه المحاور وأن ھذه األخطاء مكررة ومتعمدة

 %22.8 فكریة 2

 %11.1 أسلوبیة 3

 %11.1 إمالئیة 4

 النسبة األخطاء /

 %33.3 تنظیمیة 1

 %22.2 إمالئیة 2

 %16.3 صرفیة 3
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 دمةـــمق
 

 

 

 

 

 

 



 

 مقدمة

 بسم هللا الرحمن الرحیم

الحمد ہلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده، سیدنا محمد معلم الناس الخیر 

وأفصح الناطقین بالضاد،وعلى آلھ وأصحابھ ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین، یقوم الناس 

 .لرب العالمین

 :أما بعد

ا إذا كانت تعلیما للغة تعلیم مھنة مقدسة وتزداد قدسیتھا وتسموا مكانتھإن مھنة ال        

فھي أعظم وأشرف وأنبل لغة في ھذا الوجود بل یكفیھا فخرا وشرفا أنھا لغة القرآن العربیة 

 .الكریم

اللغة،فإنھا ترتبط باإلنسان إلى حد كبیر وتمیزه عن سائر عجیب أمر ھذه ...ولكن

احیة النفسیة إحدى مظاھر السلوك اإلنساني الذي ینتج عنھ دراسة المخلوقات، فتعد من الن

 .السلوك اللغوي

 وقد زاد االھتمام بالبحث اللغوي في النصف األول من القرن العشرون في العالم المتقدم

وقامت فرق بحثیة من اللغویین وعلماء النفس بالبحث بدقة وعمق في قضایا اللغة، حیث 

المنطوقة، عند صدورھا من الجھاز الصوتي للمتحدث وفي أثناء  كان كل اھتمامھم باللغة

مرورھا في الھواء لیتلقاھا الجھاز السمعي للمخاطب لھا، فإن العملیات العقلیة التي تسبق 

عاملین بھا في میدان علم صدور العبارات المنطوقة ال یھتم بھا اللغویون قدر اھتمام ال

نفسھا تقوى وتضعف بضعفھا،فإن دراسة المشكل اللغوي النفس، وإذا كانت اللغة بأھلھا ال ب

یدخل في حیاة األمم ومنھا األمة العربیة،ألن ھذا المشكل اللغوي البد أن یحوي قدرا معینا 

من حلقات االتصال بمشكالت األمة العربیة نفسھا، بما فیھ المشكل الثقافي والتربوي 

 .واإلعالمي

القراءة، األدب، القواعد،النصوص البالغة، : أال وھي وللغة العربیة عند تدریسھا فروع عدة

اإلمالء، الخط، الكتابة والتعبیر، ویكاد یجمع الباحثون على أن التعبیر من أھم ھذه الفروع 

صاح عما یجول في خاطر الفرد من ألنھ یؤدي وظیفة اللغة األساسیة، وھي اإلبانة واإلف



 

تعبیر محصلة الفرد لما حصل علیھ من كي یفھمھ اآلخرون، كما یعد ال ومشاعر أفكار

معرفة فروع اللغة األخرى،فالقراءة تزود الفرد بالمادة اللغویة والثقافیة، والقواعد تصون 

اللسان، وتقلل من الخطأ في التعبیر، الكتابة بطریقة صائبة، والنصوص من أھم منابع 

ساعد اإلمالء على رسم الثروة اللغویة التي تساعد على إجادة التعبیر حین الكتابة، وی

الكلمات رسما صحیحا، ومن ھذه األھمیة جاء ھذا البحث سفرا لغویا یمتد لیرسم للقارئ 

الكریم التعبیر اللغوي وھو یحظى بالعنایة العالمیة، والسیما االھتمام العربي بھذا الفن في 

بعدما ذا، عصوره المختلفة، ألن ھذا الفن ھو أكبر ما یحتاجھ طالب العلم في زماننا ھ

شاھدنا التراجع النسبي الملحوظ لھذا الفن، ویعاني طالبنا في مراحلھم الدراسیة المختلفة من 

ضعف عام في ھذا الموضوع الھام، الذي یحكم تقدمھم العلمي، ویؤثر على تحصیلھم 

أن ھذا الفن ال یقتصر ضعفھ على المتمدرسین في المراحل  الدراسي،ألننا وكما نعلم

واإلعدادیة والثانویة، وإنما شمل أیضا الجامعات ومختلف دور العلم في الوطن  االبتدائیة

لماذا : العربي وأسباب ذلك كثیرة ودوافعھ متعددة ومتنوعة ومنھ نطرح اإلشكال التالي

 اإلخفاق في التعبیر؟ لماذا لیس باستطاعتنا أن نعبر؟ ما ھي األسباب التي تقف وراء ذلك؟

تخلي عن التعبیر الكتابي قدیما وحدیثا، فإذا تخلینا عنھ نكون قد ھدمنا لھذا كان من العسیر ال

 .لغتنا وعجزنا عن تبلیغ ما نرید تبلیغھ لغیرنا

وبھذه العبارات قد تتضح لنا أھمیة التعبیر الكتابي، ولماذا حظي ھذا الموضوع باھتمام 

 .العدید من الباحثین فانكبوا علیھا تعلما وتعلیما

ذا االھتمام في وقتنا الحالي من خالل مناھج التعلیم في مؤسساتنا التربویة وتتجلى مظاھر ھ

حیث یشرع في تدریسھا من خالل المراحل الدراسیة الثالث، ففي المرحلة االبتدائیة یبدأ 

، بتدریس التعبیر الشفوي للتالمیذ عن طریق عرض الصور ووصف ما یراه في الصورة

الثاني من نفس المرحلة، یتم تدریسھ التعبیر الكتابي بطریقة وما إن ینتقل التلمیذ إلى الطور 

ضمنیة، وما عن ینتقل التلمیذ إلى المرحلة اإلعدادیة، إال ویبدأ االحتكاك بالمصطلحات 

النحویة والتعرف علیھا، وھذا ما سأسلط علیھ الضوء في بحثي وإنني إذ أركز على ھذه 

أو تقصیر أو سوء تدبیر ینعكس سلبا على المرحلة ألھمیتھا التعلیمیة فأي ضعف فیھا 

التعلیم والتعلم في المرحلة المقبلة، والعنایة بھذه المرحلة راجع إلى أن المتعلم یكون أكثر 



 

وعیا وتقبال واستنباطا للمصطلحات واأللفاظ والتراكیب النحویة وتحصیلھا وحسن توظیفھا 

 .واستعمالھا

ھتمامي في أن یكون موضوع مذكرتي في شيء من ھذا المنطلق كانت رغبتي وزاد ا      

، فزاودتني فكرة إنجاز یتصل بتعلیمیة اللغة العربیة، ویحمل مسؤولیة النھوض بمستواھا

 ".واقع التعبیر الكتابي في مرحلة التعلیم المتوسط سنة أولى نموذجا"بحث بعنوان 

التالمیذ إیاه قضیة  وإنني اخترت ھذا الموضوع فذلك ألن طبیعة التعبیر الكتابي، وتعلیم

 استحوذت تفكیرنا كلھ، لذلك حاولت من خالل ھذا البحث رصد واقع تعلیمیة التعبیر الكتابي

وتتبع األسباب التي كانت وراء ضعف التالمیذ في استخدامھ، علي التوصل إلى اقتراحات 

 .من شأنھا أن تساعد على حل ھذه المشكلة وتخفف من آثارھا

 : ا الھدف مجموعة من المراجع التي تناولت ھذه الدراسة ومن أھمھاوقد ساعدني لتحقیق ھذ

التدریس باللغة "  -سعاد عبد الكریم الوائلي،: لـ" طرائق تدریس األدب والبالغة والتعبیر" 

 .سمیح أبو مغلي: لـ" العربیة الفصحى لجمیع المواد في المدارس

 .عبد الرحمن عبد الھاشمي: لـ"فلسفتھ، واقعھ، تدریسھ، أسالیب تصحیحھ: التعبیر"  -

وككل باحث واجھتني العدید من الصعوبات، ولكن صعوباتي لم تكمن في قلة المصادر أو 

المراجع بل في التشابھ الكبیر بین معلوماتھا، باإلضافة إلى عدم تمییزھا بین تعلیمیة التعبیر 

غم ھذا تحدیت نادر، ورالكتابي في المرحلة اإلعدادیة والمراحل األخرى إال في القلیل ال

الصعاب وعزمت على إكمال المشوار، وقادني ھذا إلى إتباع المنھج الوصفي أحیانا 

والتحلیلي واإلحصائي أحیانا أخرى الذي كان في الغالب األعم، یحقق نوعا من االنسجام 

 .مع طبیعة الموضوع

فة إلى وبعد أن جمعت معلومات حول الموضوع، وزعتھا على مدخل وفصلین إضا - 

 .خاتمة

ذلك ألن المعالجة العلمیة ألي موضوع تقتضي " تحدید المصطلحات" جاء المدخل بعنوان -

 .العنایة بتحدید مسمیات األلفاظ والمفاھیم المستخدمة



 

اھتم " تعلیمیة التعبیر الكتابي في المرحلة اإلعدادیة" أما الفصل األول فقد نص بعرض 

كتابي، أما المبحث الثاني فقد درس االختالالت ال بعرض أھم طرائق تدریس التعبیر

المیدانیة المسجلة على ھذا النشاط للدراسات التطبیقیة وكان بعنوان قراءات تحلیلیة في 

 إنجازات التالمیذ

وبعد أمل أن أكون قد أعطیت ھذا البحث حقھ وما توفیقي إال باہلل وإن كانت األخرى 

 .فحسبي أنني اجتھدت وعلى هللا توكلت

ختاما أشكر هللا سبحانھ وتعالى على توفیقي لي وتیسیره لكثیر مما واجھني ومن تمام و

شكره، شكره عز وجل شكر ذوي الفضل فقد ورد في الحدیث النبوي الشریف أنھ من لم 

وال َتقُْل َلُھَما " وأولى الناس بالشكر ھما اللذین قال هللا في حقھما : یشكر الناس لم یشكر هللا

 ".ْنَھْرُھَماأٍف وال تَ 

الذي وجھني منذ " محمد شھري" ثم فائق الشكر والتقدیر للدكتور المشرف على ھذا العمل 

البدایة بتوجیھات سرت علیھا واستفدت منھا، حتى خرج ھذا العمل إلى النور فأسأل هللا لھ 

دوام الصحة والعافیة وأوفى الشكر وأجز لھ كل من ساھم في إتمام ھذا البحث خاصة 

 تي،فھؤالء لھم مني فائق الشكر والعرفان بالذكرعائل
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إن تطور العلوم التربویة واللغویة في النصف الثاني من القرن العشرین، أدى إلى انبثاق 

مصطلح جدید، ھو مصطلح التعلیمیة، فماذا نعني بھذا المصطلح؟، وما األسباب التي كانت 

 أتھ؟ وما ھي أھمیتھ بالنسبة للعملیة التعلیمیة؟وراء نش



 

وھذه الكلمة مشتقة من األصل  La didactiqueھي ترجمة للمصطلح األجنبي  :لغة

، وتعني Didaskines، الذي ینحدر من لفطة دیداسكین Didaktikosالیوناني دیداكتیكوس 

ل بالشرح درس أو علم، وكانت كلمة دیداكتسكوس تطلق على ضرب من الشعر یتناو

معارف علمیة، ومنھ الشعر التعلیمي وھو أشبھ بالمنظومات الشعریة عندنا، ویھدف إلى 

 . 1تسھیل التعلم عن طریق حفظ المعلومات كالمنظومات النحویة والفقھیة

أما عن أصل كلمة تعلیمیة في اللغة العربیة، فقد حددھا علماء المعاجم على انھا مصدر 

، كقولھ 2قة من علم أي وضع عالمة على الشيء لتدل علیھصناعي لكلمة تعلیم المشت

، وقولھ أیضا جل 3}5َعَلَم اإلْنَساَن َما َلْم َیْعَلمْ  4الذي َعَلَم بالَقَلمِ  3اقَرأ َو َرُبَك األْكَرمُ {:تعالى

 4}4َعَلَمُھ الَبَیانَ  3َخَلَق اإلْنَسانَ  2َعَلَم الًقْرآنَ  1الَرْحمنً {:جاللھ

 :نجد La didactiqueبیة المقابلة لمصطلح ومن الترجمات العر

تعلیمیات ومن  -التعلیمیة -علم التعلیم -فن التعلیم -التدریسیة -علم التدریس -فن التدریس

 .5الدارسین من یذھب إلى إبقاء المصطلح األجنبي كما ھو أي دیداكتیك تجنبا إلى أي لبس

 :اصطالحا

لھ مرجعیتھ المعرفیة ومفاھیمھ واصطالحاتھ التعلیمیة ھي علم ككافة األخرى قائم بذاتھ، 

 :في كتابھ J.C.Gagnonالتطبیقیة، یعرفھا جون غانون 

 )la didactique d’une discipline (التعلیمیة كاآلتي: 

                                                            
 ، ینظر3، ص2000، قصر الكتاب، البلیدة، الجزائر، د ط، "تحلیل العملیة التعلیمیة" محمد الدریج، - 1

، ص 2000، حقل تعلیمیة اللغات، دیوان المطبوعات الجامعیة، د ط، "دراسات في اللسانیات التطبیقیة" أحمد حساني، - 2

140. 

 .5-4-3:اآلیة: سورة العلق - 3

 .4-3-2-1:اآلیة:سورة ارحمن - 4

ص  2009، جامعة باجي مختار، عنابة، د ط، "مفاھیم التعلیمیة بین التراث والدراسات اللسانیة الحدیثة" بشیر ابریر،  - 5
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 :التعلیمیة ھي إشكالیة إجمالیة ودینامیكیة تتضمن* 

 .سیھاتأمال وتفكیرا في طبیعة المادة المدرسة، وكذا في طبیعة وغایات تدر. أ

إعداد لفرضیاتھا الخصوصیة، انطالقا من المعطیات المتجددة والمتنوعة باستمرار لعلم . ب

 .إلخ...النفس والبیداغوجیا وعلم االجتماع

 .1دراسة نظریة وتطبیقیة للفعل البیداغوجي المتعلق بتدریسھا. ج

یف وتحدید مادة، ھدفھا تعر" فیعرفھا على أنھا  Michel pougeoiseأما میشال بوجواس 

المجال الخاص بالدراسة، ومسیرة التعلیم مع منھجیة تقدیم استراتیجیات االستغالل والبحث 

 .2"الموجھ إلى الجمھور المثقف، والراغب دائما في التعلم

الدراسة العلمیة لطرائق التدریس وتقنیاتھ، وألشكال " في حین یعرفھا آخرون على أنھا 

لھا التلمیذ، بغیة الوصول إلى تحقیق األھداف المنشودة تنظیم حاالت التعلم التي یخضع 

سواء على المستوى العقلي أو االنفعالي أو الحسي الحركي، كما یتضمن البحث عن المسائل 

 .3"التي یطرحھا تعلیم مختلف المواد

إلى ھذا یمكن القول أن التعلیمیة ھي الحقل أو المیدان الذي تطبق فیھ الحصیلة المعرفیة 

ز ھذا كلھ من أجل تطویر ..العلوم المرجعیة كاللسانیات، البیداغوجیا، علم النفس لمختلف

 .طرق التعلیم وتحقیق األھداف المنشودة

 :نشأة التعلیمیة 1-2

یبرز بقوة في مقابل " تعلیمیة المواد" في الربع األخیر من القرن العشرین أخذ مصطلح 

، فقبل ھذه المرحلة كان یتم التركیز "مةالتربیة العا" بعض التراجع في استخدام مصطلح 

في إعداد المعلمین مثال على تمكن المعلم من المادة التي یعلمھا، ومن معرفتھ بمحتوى 

منھج ھذه المادة، وكان تعلیم المادة یستند إلیھ الموھبة الشخصیة والفن في قیادة الصف 
                                                            

 .39، ص 1991، 1، الدار البیضاء، المغرب، ط"من البیداغوجیا إلى الدیداكتیك" رشید بناني، - 1

2 - Michel pougeoise, «  dictionnaire de la langue française »,paris,1996,p7 
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صر على بعض الطرائق العامة وإدارتھ تأمینا للنظام واالنضباط، وكان إعداد المعلمین یقت

المتعلقة بتحقیق األھداف، وأسالیب الشرح واستخدام وسائل اإلیضاح، وكانت ھذه الطرائق 

توصف بالعامة ألنھا تنطبق على تعلم مادة من مواد بغض النظر عن محتواھا وتفاعل 

 .1المتعلمین مع ھذا المحتوى

تمدت معطیات جدیدة في شرح وتفسیر ومع ازدھار العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة التي اع

مقومات العملیة التربویة ظھرت التعلیمیة كمیدان متوخى لتطبیق الحصیلة المعرفیة في 

ترقیة طرائق تعلیم اللغات للناطقین بھا وغیر الناطقین بھا، وقد حدث ذلك في بدایة 

لتي تدرس في الستینیات، لتتوسع في منتصف السبعینیات وتشمل جمیع المواد التعلیمیة ا

 .2سائر مراحل التعلیم

وبعد السبعینیات، عرف میدان التعلیمیة تطورا وازدھارا كبیرین وانصب اھتمامھا على 

 .التعلیم والتعلم: عملیتین أساسیتین ھما

التعلیم عملیة بواسطتھا یحقق الفرد كفاءة ونمو فدري، أو ھو تلك العملیة  :مفھوم التعلیم

وھذه العملیة تتطلب  3سطة مؤسسات أنشئت خصیصا لھذا الغرضالمقصودة التي تؤدي بوا

 .4إعدادا مھنیا شامال ولمدة طویلة

التوجیھ في دراسة شيء : " ولقد أوردت لنا المعاجم العربیة عدة نعاني لھذه الكلمة أھمھا

 5"ما، أو التزوید بالمعرفة، أو الدفع إلى الفھم واإلفھام

                                                            
 .17، ص 2006، 1، دار النھضة العربیة، بیروت، لبنان، ط1، ج"تعلمیة اللغة العربیة" أنطوان صیاح وآخرون، - 1

 ، بتصرف147، ص 1، دار الفكر اللبناني، ط"دراسات في اللغة العربیة الفصحى وطرائق تعلیمھا" أنطوان صیاح، - 2

 .139، ص 2006، 1، دار أسامة للنشر والتوزیع، األردن، ط"المعجم التربوي وعلم النفس" ،القیسنایف  - 3

، مؤسسة شباب الجامعة، د ط "م من منظور علم االجتماعالعلم والتعلیم والتعل" حسین عبد الحمید أحمد رشوان،- 4

 .127، ص 2006

، ترجمة علي أحمد شعبان وعبده الراجحي، دار النھضة العربیة، "أسس تعلم اللغة العربیة وتعلیمھا" براون،دوجالس  - 5

  .25، ص 1994د ط، 



 

و كل ما یتلقاه الطفل في المدرسة من زاد معرفي في ظل إذا كان التعلیم ھ :مفھوم التعلم

البرامج المحددة، فمن المؤكد أن التعلم ھو عملیة اكتشاف المتعلم لتلك المعارف واكتسابھا 

، فالتعلم ھو اكتساب المتعلم للمھارات 1بمفرده من خالل ممارساتھ الیومیة لكل نشاط بحثي

لخاصة وتطلعاتھ الذاتیة، ومن خاللھ یبدأ المتعلم والمعلومات والخبرات بواسطة مجھوداتھ ا

 .2ممارسة نوعا من التحكم في نفسھ

ویكمن الفرق بین التعلیم والتعلم، في أن األول ال یراعي الفروق الفردیة بین تالمیذ القسم 

 .3إلى إبراز مواھب كل متعلم وصقلھا) التعلم( الواحد، في حین یھدف الثاني 

یمیة تحول التركیز على التعلم ولیس التعلیم، إذ لم یعد مھما ما نقدم وھكذا، مع تطور التعل

للمتعلم، وإنما المھم ماذا یتعلم ویتقن المتعلم،وھذا التحول كان بسبب مجموعة من العوامل 

 ساعدت على نشأة التعلیمیة، فما ھي ھذه العوامل؟

 .القیھا في تعلیم مادتھتمثل تفكیرا وممارسة یقوم بھا المدرس لمواجھة الصعوبات التي ی

 :أھم نشاطات التعلیمیة ومحاور اھتمامھا 2-5

لتحقیق كفاءة عالیة التي ھي في المنھاج، ومن ثم تحقیق الھدف المراد الوصول إلیھ 

والختامي لنھایة السنة الدراسیة، حددت التعلیمیة مجموعة من النشاطات وراحت تدرسھا 

 :، ومن أھم تلك النشاطاتعلمیة حتى تحقق األھداف المرجوة منھا

 :تعلیمیة القراءة* 

ال یقف اھتمام تعلیمیة القراءة العربیة عند اختیار الطریقة األفضل واألنجع، بل یتعدى ذلك 

إلى البحث في القراءة عن المعنى وعن المتعة في آن واحد، ومحاور البحث متعددة في ھذا 
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لى االنتقال من القراءة في الكتب الشأن، وتھدف جمیعھا إلى التحفیز على القراءة وع

 .1المدرسیة إلى القراءة في كتب الحیاة وإلى التثقیف بالمطالعة

 :تعلیمیة النصوص األدبیة* 

یفھم من النصوص تعریف التالمیذ بما احتواه تاریخھم العربي واإلسالمي من تراث أدبي 

تلمیذ من خالل ھذه وعلمي وحضاري وصور عن القیم والمثل وأنواع المعرفة، لینطلق ال

 .2الكرة المضیئة إلى تھذیب وجدانھ وصقل ذوقھ وإرھاف حسھ

وبھذا األسلوب في تناول النصوص األدبیة یتمكن المتعلم من ترسیخ معارفھ عن العصر 

الذي یدرس فیھ، من حیث المظاھر الفكریة والظواھر األدبیة السائدة فیھ، وھو أسلوب 

التي تحرص على ما ھو أنفع وأفید للمتعلم، ویجعلھ في  یوافق مبدأ المقاربة بالكفاءات

وضعیة بناء معارفھ، وتقوم الدراسة حول البحث عما یتوافر علیھ النص من عمق إنساني 

 .3وأفكار ومستوى فني من مشاعر دخیلة وأشكال التعبیر

 

 

 

 

 :تعلیمیة القواعد النحویة* 
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ل وترتیب الكالم على طریقة العرب ویقصد بھا تلك القواعد التي تبین طرق تركیب الجم

ومعرفة  1الفصحاء، وبخاصة تلك القواعد التي یكثر دوران أمثلتھا كقواعد الفاعل والمفعول

ھذه القواعد تعد محورا أساسیا من محاور تعلیم اللغة، ولكن ھذه القواعد كانت تعلم وكأنھا 

ات، معتقدین أنھا ستكون غایة في ذاتھا، تعرض وتشرح وتكثر حولھا التطبیقات والتدریب

مفتاح الحل للتمكن من ھذه القواعد، ولكن دون جدوى، ومع رواج التعلیمیة فتحت آفاق 

 .جدیدة نحو تعلیمیة القواعد النحویة، فاتجھت األبحاث حول دراستھا

 :تعلیمیة التعبیر الشفھي والكتابي* 

ل، وقد تم التركیز على أعادت التعلیمیة إلى اللغة وظیفتھا األساسیة التي ھي التواص

المقاربة التواصلیة لشؤون اللغة، وعلى رأسھا التعبیر الشفھي الذي كان مھمشا ألنھ لیس 

مادة امتحان رسمي، كما اتجھت األبحاث نحو التقویم استنادا إلى تحدید كفایات التعبیر 

یضا، كما الشفھي ووضوح معاییر األداء الجید، ال یترسخ وجوده إال بالتواصل الكتابي أ

اتجھت األبحاث أیضا نحو دراسة الوضعیات الحقیقیة للتواصل مثل المراسلة والمقابلة 

والتقریر والتلخیص والغایة من ھذا التوجھ ربط التعلم بالحیاة وإعطاء التعبیر الكتابي صفة 

 2وظیفیة طبیعیة
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 أ تعریفھ

عما یحول في خاطر اإلنسان من أفكار ومشاعر، بحیث یفھمھ اإلبانة واإلفصاح : " لغة ھو

 ".اآلخرون

 :اصطالحا

ھو العمل المدرسي المنھجي الذي یسیر وفق خطة متكاملة، للوصول بالطالب إلى مستوى 

یمكنھ من ترجمة أفكاره ومشاعره وأحاسیسھ ومشاھداتھ وخبراتھ الحیاتیة شفاھا وكتابة بلغة 

 .نسلیمة، وفق نسق فكري معی

 :أھمیتھ* 

إن التعبیر أھم فرع من فروع اللغة العربیة فھو غایة بینھا جمیعا وما ھي إال وسائل 

مساعدة علیھ، فإذا كانت المطالعة تزود القارئ بالمادة النحویة وسیلة لصون اللسان والقلم 

عن الخطأ، وإذا كان اإلمالء وسیلة لرسم الكلمات والحروف رسما صحیحا،فإن التعبیر 

 .یة ھذه الفروع مجتمعة فیھ، وھو غایة تحقیق ھذه الوسائلغا

إن للتعبیر كما یقال ریاضة الذھن فاألفكار والمعاني غالبا ما تكون غامضة وغیر محددة 

في الذھن، واإلنسان عندما یضطر إلى التعبیر فھو یضطر إلى إعمال الذھن لتحدید األفكار 

كتابیا والتعبیر على الصعید المدرسي نشاطا والمعاني وتوضیحھا والتعبیر عنھا شفھیا و

لغوي مستمر فھو لیس مقررا في درس التعبیر بل إنھ یمتد إلى جمیع فروع مادة اللغة داخل 

ففي فروع اللغة فإن إجابة . الصف أو خارجھ وكذلك یمتد إلى المراد الدراسیة األخرى

ح الطالب بیتا من الشعر ر، وفي شرالطالب عن أسئلة في القراءة فرصة لممارسة التعبی

تدریب على التعبیر، وفي إجابة الطالب عن أسئلة حول نص في اإلمالء یتحقق التعبیر، 

ومع ذلك فإن إجادة التعبیر والمھارة فیھ ال یتحقق إال بالممارسة المستمرة والتدریب 

 .1المتواصل
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اء فھو ضرورة من إن للتعبیر منزلة كبیرة في حیاة الطالب المتعلم والناس على حد سو -

ضروریات الحیاة، إذ ال یمكن االستغناء عنھ في أي زمان أو مكان ألنھ وسیلة االتصال بین 

 .األفراد، وھو الذي یعمل على تقویة الروابط الفكریة واالجتماعیة

وبھ یتكیف الفرد مع مجتمعھ، إذ تتحقق األلفة واألمن وبھ یربط الماضي بالحاضر وبھ 

ساني من جیل آلخر، وبھ یتم االتصال بتراث المجتمعات األخرى، ینتقل التراث اإلن

، ومن كونھ متنفس الطالب بالتعبیر والتعبیر بعد ذلك یستمد أھمیتھ من كونھ وسیلة اإلفھام

عما تجیش بھ نفسھ، ومن كونھ یوسع دائرة أفكاره، ویقوده التفكیر المنطقي وترتیب األفكار 

یویة التي تتطلب فصاحة اللسان والقدرة على االسترسال واالستعداد، ویقوده للمواقف الح

 .1واالرتجال

 :منزلتھ عند العرب -ب

یروى أن قرشیا وثب على النبي صل هللا علیھ وسلم، یضع یده على فمھ الكریم كي ال  -

َلَك  ولآلخرة َخْیرٌ  َما َوَدَعَك َرُبَك َوَما َقَلى 2واللْیِل إذا َسَجى 1والُضَحى{یسترسل في قراءة  

، وذلك كان خشیة ھذا الوصف الجدید والتعبیر الذي یبھر العقول واألسماع 2}4ِمَن األُولى

فیترك أثره في نفس ھذا العربي القریشي فیتخلى عن عصبیتھ، ویؤمن بالرسالة المحمدیة، 

الرفیع والجملة الوجیزة، أمة معروفة بشغفھا بجمال التعبیر،  ألن العرب أمة تتأثر بالبیان

ختیار الكلم، وإكساء المعاني أحسن الحلل من االیباجة الفصیحة والتراكیب البلیغة، لذلك وا

واھتمامھم بأدبھم أن تكون معجزة  اقتضت عنایة العرب بلغتھم، وتمكن التعبیر في نفوسھم

محمد نبیھم صلى هللا علیھ وسلم معجزة كالمیة بالغیة ھي القرآن الكریم كتاب اإلسالم 

عربي فصیح یسمع مثل ھذا النظم القرآني وھذا التركیب اإللھي، وال یملكھ والعرب، فأي 

 .حسھ وال یسوغھ حقیقة نفسھ

وألھمیة التعبیر ومكانة الكلمة فقد أصبحت عماد الرواد والقادة ولو لم یملكوھا ما سلكوا 

  یردعا ربھ لیمنحھ نعمة التعب) علیھ السالم( الطریق إلى العقول والقلوب فالنبي موسى 
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ویأتي . 1}27وأْحلُْل ُعْقَدًة ِمْن لَِساني 26وَیِسْر لي أَْمِري 25قال رب اْشَرْح لِي َصدري{

َیا  {أیضا االھتمام بحسن التعبیر، وسداد تلبیة إلرادة هللا سبحانھ وتعالى إذ یقول عز وجل 

ظ داللة العنایة اإللھیة بالقول عطفھ ونالح. 2}70أَُیَھا الِذیَن آََمُنوا اَتقُوا هللا وقُولُوا َقْوالً َسِدیَدا

 .على التقوى وتأكیده بالمصدر إظھارا للمنزلة، والرفعة

وقد تمتلك األمم البر والبحر، وتنفرد بالسلطة والقوة لكنھا تكون أقوى وأعز عندما یكون لھا 

لسان غالب یجتمع علیھ الكثیر ألن التملك فان واللسان باق، فكم من ممالك ضاربة غالبة 

) رضي هللا عنھ( قال عمر :" اندثرت، وكم حلل خالدة كست اللسان، فعن األصمعي قال

كان یحس القول فیكم : أنشدني مدح زھیر أباك، فأنشده فقال عمر: ھرم بن سنانلبعض ولد 

، وكانت "ذھب ما أعطیتموه وبقي ما أعطاكم: ونحن وهللا كنا نحس لھ العطاء فقال: فقال

بي سلمى مشھورة، ولكنھا فنیت واندثرت وبقیت كلمات زھیر عطایا ھرم لزھیر بن أ

تذكرنا بھرم بن سنان وجھوده في الخیر والسلم، لذلك قال عمر بن الخطاب لبعض ولد 

لكن الحلل التي كساھا : قال .أبالھا الدھر: ما فعلت الحلل التي كساھا ھرم أباك قال:" زھیر

 ".أبوك ھرما ال یبلیھا الدھر

على عنایة العرب بالتعبیر وحرصھم على جودتھ، ما وصل إلینا من أدبھم ولعلى الدلیل 

قبل اإلسالم، ثم اتسعت لھ مجالس الخلفاء  3الذي كانوا یناشدونھ في أسواقھم الثمانیة

یتولى مھمتھ " اإلنشاء" واألمراء في الدولة العربیة اإلسالمیة، التي كان فیھا دیوان یسمى

والبیان، ویتمتع بصفات حددھا عبد الحمید الكاتب في رسالتھ أشھر الكتاب من ذو الفصاحة 

یا معشر الكتاب تنافسوا في صفوف األدب وتفقھوا في الدین :" إلى الكتاب منھا قولھ

هللا عز وجل والفرائض ثم العربیة فإنھا ثقاف ألسنتھم، ثم أجیدوا الخط وابدؤوا بعلم كتاب 

وا أعزبھا ومعانیھا، وأیام العرب، والعجم، فإنھ حلیة كتبكم وارووا  األشعار، واعرف

 "وأحادیثھا وسیرھا
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مدرسة " كما ظھرت عند العرب مدرسة شعریة رسالتھا تجوید التعبیر وتنقیح الكالم سمیت 

وكانت مدرسة عریقة التقالید، ومعروفة بتھذیب القول وصقل التعبیر، من " عبید الشعر

 .الحطیئة  وجمیل بثینة وكثیر عزة أقطابھا زھیر بن أبي سلمى صاحب الحولیات،

ویؤكد حدیثا العاملون في الحقل اللغوي والتربیة المتصلة بھ قیمة التعبیر ویضعونھ في قمة 

فروع اللغة، ویعدونھ ھدف تعلیم اللغة، وغیره وسائل معینة علیھ ألن اإلنسان في صالتھ 

أو كاتبا، وھذه العناصر  االجتماعیة ال یخلوا من أن یكون متحدثا أو مستمعا، أو قارئا

األربعة التي یقوم علیھا االتصال اللغوي تحوي عنصر التعبیر ومضامینھ، فالتحدث ھو 

التعبیر، واالستمتاع البد أن یكون مالزما لتعبیر یقال فیسمع، والقراءة الزمة لتعبیر مكتوب 

 1.فیقرأ، والكتابة ھي رموز خطیة لتعبیر ملفوظ یسجل على الحیاة

 :أسسھ

دخل اللغة في األصل معظم العلوم اإلنسانیة إما عنصرا أساسیا ف یمیدان البحث، وأما أداة ت

عن معطیات ھذا العلم أو ذاك، فقد تداخلت مفاھیم علم اللغة، یتحتم استعمالھا في التعبیر 

ونشأ عن التأثیر المتبادل بینھما تیارات علمیة وفكریة حدیثة، كعلم االجتماع اللغوي 

sociolinguistiques وعلم النفس اللغوي ،psycholinguistiques  ونشأ عن أیضا عن

ھذا التداخل تعدد األسس التي تقوم علیھا الوظیفة الرئیسیة للغة، وھي التعبیر عن األفكار 

والمشاعر، وقد راعت ھذه األسس طبیعة المادة اللغویة، وطبیعة المتعلم المراھق خاصة في 

وھذه األسس . ذه األسس قد یتم تدریس التعبیر بطریقة ناجحةالمرحلة اإلعدادیة ومن ھ

 :ثالثة أنواع

  psychological principales: األسس النفسیة -أ
في أثناء محاولة التعبیر، یقوم الذھن بعملیات عقلیة بالغة التعقید أھمھا عملیتا التحلیل  -1

ضر من بینھا األلفاظ المؤدیة والتركیب، ففي األولى یرجع الطالب إلى ثروتھ اللغویة لیتح

لفكرتھ، وفي الثانیة یؤلف العبارة المطلوبة من تلك األلفاظ المختارة، وتتم ھاتان العملیتان 

معا وبسرعة عند المتمكنین من اللغة، وتتطلبان وقتا وجھدا عند غیرھم، وھنا یأتي دور 
                                                            

-14، ص 1التعبیر، فلسفتھ، واقعھ، تدریسھ، أسالیب تصحیحھ، جامعة عمان العربیة، ط" عبد الرحمن عبد الھاشمي، - 1

15-16. 



 

یر، واالزدواج اللغوي الذي المتعلم لیأخذ بید طلبتھ برفق وأناة، ویتذكر صعوباتھم في التعب

یعانوه، وقلة زادھم اللغوي، وضعف خبرتھم بطرائق نظم الجمل وتألیفھا على النظام 

 .السلیم

على المدرس أن یحرص على سالمة لغتھ،ألن التالمیذ لدیھم من االستعدادات الفطریة  -2

ھم وأسالیب تعبیرھم ما یجعلھم یتأثرون بعوامل البیئة والمخالطة في أقوالھم، وطرائق أحادیث

وتفكیرھم، والمدرس ھو خیر قدوة یقتدي بھا التلمیذ في القول والعمل، وھذا یتطلب في 

نظر الباحث أن یكون المدرس ذا شخصیة فاعلة قادرة على القیادة والتوجیھ، وعلى التعامل 

ق بنفسھ مع عقل التلمیذ، وتثقیفھ متمكنا من مادتھ، عارفا طرق تدریسھا، واسع الثقافة،واث

 .وتالمیذه، قادرا على كسب ثقتھم فصیحا في حدیثھ وكتاباتھ

كما نالحظ ظاھرة منتشرة بین التالمیذ، ظاھرة الخجل والتھیب، وفقدان الثقة في النفس  -3

وخیر عالج لذلك ھو أن یشجع المدرس تالمذتھ وأخذھم باللین والصبر واالبتعاد عن 

صھم حتى ال یزدادوا تحطیما وفقدانا للثقة أكثر، الترھیب والتسفیھ وتجاھل ضعفھم ونقائ

 1.وذلك للقضاء على عوامل النقص فیھم

كما وجود الرغبة والدوافع أمر مھم لتنشیط التالمیذ وتحفیزھم وإطالق العنان ألفكارھم  -4

وإعطاء الحریة لما یجول في خاطرھم، وإطالق سراح أفكارھم وأحساسیھم ومشاعرھم 

داخلھم، والمدرس الناجح ھو الذي یخلق المواقف التي تحفز التلمیذ  ومكبوتاتھم الحبیسة

 ...غرض یریده، ككتابة رسالة حقیقة إلى والد مسافر أو صدیقعلى التعبیر لتحقیق 

میل الشاب في فترة المراھقة إلى التعبیر عما في نفسھ والتحدث إلى أقرانھ وذویھ،  -5

وھذا ما . تھ التي تواجھھ في مواقف الحیاة المختلفةللتنفیس عن انفعاالتھ والتعبیر عن مشكال

نالحظھ في مدارسنا ما یفعلھ التالمیذ للتعبیر عن ذاتھم وشعورھم ویتجلى ذلك من خالل 

وذلك خالفا للعملیة التدریسیة أو خارج ) كراس الذكریات( كتابة مذكرة أو ما یسمونھ 

ھمان لرضا الفرد عن ذاتھ، ولرضا ثم إن فحوى الكالم وطریقة التعبیر أمران م،*نطاقھا

لذلك . المجتمع عنھ، ویتعلم اإلنسان كال األمرین في المدرسة، وفي البیت وفي المجتمع
                                                            

 .44-43، ص "التعبیر، فلسفتھ، واقعھ، تدریسھ، أسالیب تصحیحھ" عبد الرحمن عبد الھاشمي،.د - 1

 .2002، عود الندى، مقال لفراس حاج محمد، 65، المجلة الثقافیة الشھریة، العدد  www.google.comالنترنتمرجع ا* 
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للتغلب عن مشكالت الشباب إدخال برنامج الخطابة وكتابة المقالة ) Rhymsریمز ( اقترح 

في عالج الذین في برنامج المدرسة ویتمكن المدرس من أن یستغل ھذا المیل عند الطلبة 

 .یحجمون عن المشاركة في درس التعبیر وفي اختیار الموضوعات المالئمة لھذه المرحلة

 linguistique principales: األسس اللغویة -ب

عند تعلیم التعبیر  ترتكز ھذه األسس على مجموعة من األھداف التي ینبغي مراعاتھا

من التعبیر الكتابي واقتدار التلمیذ على  وتدریسھ منھا وكما نعلم أن التعبیر الشفھي أسبق

التحدث بطالقة تقوي عنده القدرة على الكتابة السلیمة، ویكون التعبیر في المرحلة االبتدائیة 

والمتوسطة وظیفیا، ولكن قد یبرز التعبیر اإلبداعي في أواخر المرحلة المتوسطة، وفي 

 .والوظیفي وبشكلیھ الشفوي والكتابي المرحلة اإلعدادیة تزداد العنایة بالتعبیر اإلبداعي

زیادة رصید التالمیذ اللغوي عن طریق القراءة واالستماع وحفظ النصوص، ویقوم  -ب

بعض المدرسین بإمداد تالمیذھم بالمفردات والتراكیب التي تقودھم للتعبیر عن المعاني، وقد 

رتھ وعباراتھ وأال یزود اختلف المدرسون في ھذا اإلمداد، فیرى بعضھم أن یترك التلمیذ لفك

بأي شيء فھو یعبر عما في نفسھ، ویرى البعض اآلخر أن التلمیذ فقیر إلى الفكرة 

والعبارة،لذا ینبغي تزویده وإمداده حتى ال یقف نموه الفكري واللغوي، وقف قسم ثالث موقفا 

 .وسطا، فال یضنون على الطالب بھذا اإلمداد على أن یجعلوا ذلك على قدر الحاجة

وما نستنتجھ من الرأي األول مجانبة لمستوى الطالب الذي یمتاز بالضعف والقصور في  -

التعبیر، وجد في الرأي الثاني فرضا على شخصیة الطالب وحریتھ، وقد یؤدي الرأیان 

نفورھم من التعبیر، وذلك فنحن مع الرأي الذي یرى حاجة الطالب إلى اإلمداد على أال 

ن یؤدي المدرس ذلك في حدیثھ الشفوي، وفي اختیار عناصر یأتي ذلك قسرا، ویمكن أ

 .الموضوع، ویترك للطالب حریة اعتمادھا

 االزدواج اللغوي -ج



 

االزدواجیة اللغویة ھي حالة لسانیة مستقرة نسبیا، یتواجد فیھا مستویین للكالم من نفس "

وأحدھما لھ واقع وھذان المستویان یستخدمان بطریقة متكاملة، )العامیة والفصحى( اللغة 

 .1"اجتماعي ثقافي مرموق نسبیا على اآلخر

ویرى مصطفى األشرف أن الفرق بین العامیة والفصحى، كما یعتبر األولى لغة مكتوبة 

 .2شفویة) العامیة( والثانیة 

واالزدواج اللغوي بشیوع العامیة إلى جانب الفصیحة خارج جدران المدرسة وداخلھا، 

ان على الطالب تعلم الفصیحة، ولكانت البیئة من حولھ خیر عون لھ ولوال ھذا االزدواج لھ

إن ھذه الثنائیة اللغویة أصبحت أمرا واقعا : على تعلمھا، كما قال أیضا مصطفى األشرف

 .3...منذ أن طرأ على العربیة، بسبب احتكاكھا بالحضارات والتقنیات الجدیدة واالستعمار

جربة عندما كان یدرس العربیة، في إحدى الجامعات وقد اكتشف أحد الباحثین بنتیجة الت

األوروبیة، أن كثیرا من األخطاء التي یقع فیھا الطلبة األوروبیون ناجم عن اتصالھم بالطلبة 

وبدال من توجیھھم إلى االتصال . العرب واعتقادھم أنھم یجب أن یستقوا منھم ویستفیدوا

 .4ى ال یقعوا في البلبلةبأبناء اللغة وجھھم إلى تجنب الطلبة العرب حت

 educational principales: األسس التربویة -د

من حق الطالب أن یتمتع بحریتھ عند التعبیر عن أفكاره، وما یرید قولھ، وباألسلوب الذي 

وبإمكان المدرس جعل درس التعبیر وسیلة مھمة یختاره، وال یجبر على تقلید غیره، 

                                                            
 .19إبراھیم أنیس، في اللھجات العربیة، األنجلو المصریة، القاھرة، ص  - 1

ص  1983في بن عیسى، الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، المجتمع، ترجمة حن -مصطفى األشرف، الجزائر، األمة - 2

234. 

اللغة العربیة الفصحى كذلك ھي لغة ملیارین من البشر تقریبا فھي تستخدم في العبادة، فالمسلم سواء كان عربیا أم  - 3

تلفظ بالشھادة بھا، وأن ی) الخضوع لھا( فارسیا أم غیر ذلك، علیھ أن یؤدي الصلوات الخمس خمس مرات یومیا بالعربیة 

 .وھذا یجعل اللغة العربیة أكثر استعماال وانتشارا

 .56،ص 2011، 1مجدي إبراھیم محمد، اللھجات العربیة، دار الوفاء الدنیا الطباعة والنشر و التوزیع، ط - 4



 

داع وإبداء الرأي الحر والتجاوب العقلي المثمر، وفي ھذا لتدریب تالمذتھ على التفكیر واإلب

 .تدریب لھم على الحیاة الدیمقراطیة

ال یقتصر التعبیر على حصتھ الیتیمة األسبوعیة، فلیس للتعبیر حصة محددة بل ھو نشاط 

لغوي مستمر، ینتھز المدرس كل فرصة ویھیئ لھ نصیبا في كل حصة ألمھ مجال یشمل 

 .الخط -اإلمالء -النصوص -القواعد -األدب -القراءة: دروس اللغة جمیعا

یتطلب التعبیر قدرا كافیا من التنظیم في تحدید األفكار وتسلسلھا وترابطھا، وحسن االبتداء 

وحسن الختام، وبالتدریج یكتسب الطلبة ھذه المھارة التي لھا أھمیتھا في بناء شخصیة الفرد 

اجتماعي معین یحتاج إلى التنظیم في كل عمل من وإعداده مواطنا یمارس حیاتھ في إطار 

وھذا جزء من وظیفة التربیة . األعمال التي یمكن أن یشارك فیھا الفرد في حیاتھ االجتماعیة

اإلنسان التي اعتمدتھا منظمة األمم المتحدة والتي من حقوق ) 6(التي نصت علیھا المادة 

 .1 ة اإلنسانیة تفتحا كامالنصت على أن التربیة تھدف إلى تحقیق تفتح الشخصی

 

 

 :مفھوم التعبیر الكتابي

ھو تصویر خطي ألصوات منطوقة أو فكرة تجول في النفس أو رأي مقترح أو تأثر  -

بحادثة أو نقل لمفاھیم وأفكار وعلوم ومعارف وفق نظام من الرسم والترمیز متعارف على 

 .قواعده وأصولھ وأشكالھ

ووصف للتجارب وتسجیل لألحداث وفق رموز مكتوبة  ھو ترجمة للفكر ونقل للمشاعر -

متعارف علیھا بین أبناء األمة، المتكلمین والقارئین والكاتبین، ولھ قواعد ثابتة وأسس علمیة 

تتمحور في اإلطار الفكري والعلمي لیتم تداولھا وفق نظام معین متعارف علیھ والنظام 

 .المدرسي خاصة ألنھ ھو األھل بذلك
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ر الكتابي كشكل ثابت، فقوالبھ الكتابیة ثابتة حتى یتم معرفتھا من جمیع الناطقین وجاء التعبی

والكاتبین، وإذا كان ھناك خالف في الرسم فإن ذلك یؤدي إلى فساد المعنى والبعد عن 

 .*1حقیقة المعنى المقصود

لمة التعبیر الكتابي ھو نظام كتابي لھ قواعده وقوانینھ في أشكال الحروف في أول الك -

تتابع اإلضافة إلى الووسطھا ونھایتھا،فالكتابة تشترك فیھا حواس السمع والبصر واللمس ب

 .2الفكري، وھذا أمر یعزز قیمة التعبیر الكتابي ومكانتھ وأھمیتھ

 :أھمیة التعبیر الكتابي

التعبیر الكتابي مصادره متعددة، قد تكون نقال ألفكار اآلخرین، سماعا أو ترجمة للفكر أو  -

معلومات أو تھذیب أقوال أو وصف حال أو حدث، أو تعبیر عن الذات وما یجول بخاطر 

الفرد من أفكار ومشاعر وأحاسیس، یقود أن یترجمھا، بصورة جمالیة فنیة تسر مسامع 

القارئین، ولیتحقق ذلك البد أن یمر التعبیر بمراحل تساھم في تقویم التعبیر الكتابي الخال 

لغة، وذلك یأتي أوال بعد القراءة لتزوید التلمیذ بالذخیرة اللغویة، كما من األخطاء وسلیم ال

منزلة عالیة في ذلك، والتعبیر الكتابي سجل حافظ لتلك المعلومات، والدقة  للرسم اإلمالئي

في الرسم والتمییز اللغوي أمانة في توصیل المعلومات واألفكار والعلوم وعلى ھذا فعلى 

ة وثیقة بأسس وضوابط اإلمالء الصحیح وسالمة اللغة من اإلنسان أن یكون على صل

 *3اللحن، وحسن العبارات وحسن اختیار التراكیب والمفردات حتى یبقى الرسم والترمیز

 .والمعنى في نسق واحد

                                                            
إذا " تغییر في المعنى تغییر في المبنى كما جاء في الروایات أحد األسیاد بعث بخادمھ إلى أھلھ برسالة كان فحواھا - 1

لرسالة من فصارت ا" إذا جاءك عبدي فاقبلیھ"ففطن الخادم للرسالة وقلم رسمھا وأعاد كتابتھا فكتب " جاءك عبدي فاقتلیھ

 " ینظر ... القتل إلى القبول، فقامت زوجة الملك وزوجت الخادم ابنتھا

 ھـ1427-م2007، 1، دار صفاء للطباعة والنشر والتوزیع، ط"ألسس الفنیة للكتابة والتعبیرا"فخري خلیل النجار،  - 2

 .41ص 

حروف تساعد على التواصل بین الكاتب على شكل تدل على المنطوق، فتترجم  الرموز الكتابیة بأوضاع= الترمیز - 3

 .والقارئ



 

كما تختلف قدرات التالمیذ الختالف التعامل في الموضوع، فالمعلم یختار موضوعا من  -

أن ) التلمیذ( من المعلومات في ذھن التلمیذ حیث بإمكانھ  شانھ أن یطرح ویعالج، لھ حیز

یجید طرحھ والحدیث عنھ وبالتالي كتابتھ وفق أسلوب أدبي یتسم بالجودة الفنیة، كما أنھ إذا 

كان التلمیذ غیر ملم بموضوعھ وأسلوبھ الفني فال یجیده، ألن فاقد الشيء ال یعطیھ 

ا التلمیذ ویترجمھا من خالل كتابة فنیة فالموضوع عبارة عن معلومات ومشاعر یعززھ

تعرض بالتعبیر الكتابي، ومنھ كل التالمیذ لھم مشاعر وأحاسیس وأفكار وخواطر تجول 

ببالھم وفي نفسیتھم، إال أنھ یبقى الحس والفن الكتابي ھو المحدد الرئیسي والموجعھ إلى 

رجم في حروف وكلمات جمالیات وفنیات تلك المشاعر والعواطف، وتكمن تجلیاتھا حین تت

یحسن كل تلمیذ التصرف فیھا بأسلوبھ الخاص وموھبتھ وقدرتھ في التعامل مع المفردات 

والتراكیب وحسن اختیارھا وسالمة اللغة والرسم وتصمیم الموضوع وھنا یتم التعبیر 

 الكتابي كما نالحظ في االتجاھات األدبیة، كل كاتب یتأثر بأسلوبھ، والذي یقرأ للمنفلوطي

 .نجده یأخذ بعباراتھ وطرائق كتاباتھ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 األولالفــصل 

تعلیمیة التعبیر الكتابي في المرحلة 
 اإلعدادیة

 

 

 

 

 المبحث األول

 :تمھید

قبل التحدث عن تعلیم التعبیر الكتابي في مرحلة اإلكمالیة سنة أولى نموذجا، وجب علینا أن 

سواء من الناحیة العقلیة أو اللغویة والفكریة نعرف بھذه المرحلة ونذكر أھم سمات طالبھا 

بل إنھ من البدیھي أن یتعرف كل معلم على . وذلك حسب ما أقرتھ نتائج الدراسات العلمیة

 ھذا حتى یسھل علیھ الطریق إلى النجاح في حیاتھ التعلیمیة، فمن ھم تالمیذ ھذه المرحلة؟

 ه المرحلة؟وما ھي أھم خصائصھم؟ وكیف یتم تدریس التعبیر في ھذ



 

تمتد المرحلة اإلكمالیة على مدى أربع سنوات،وتبدأ في العاشرة من العمر وتتوزع على  -

أربعة مراحل، أما المرحلة التي نحن بصدد دراستھا فھي السنة األولى من التعلیم 

 .1المتوسط

 :ویتمیز تالمیذ ھذه المرحلة بمجموعة من الخصائص أھمھا

ه المرحلة متلھفون للتعلم، أكثر وعیا ویجب على المعلم أن فالتالمیذ في ھذ: حب التعلم*

 .یستغل ھذه الخاصیة في بناء الدافعیة للتعلم والشغف إلیھ

یكون التلمیذ خرج من مرحلة الطفولة إلى مرحلة النضج العقلي  :االستطالع حب* 

ھذه  والفكري فنجده شغوفا إلى المعرفة واكتسابھا ویكون حب االستطالع لدیھ قویا في

كما أن تساؤالتھ تقوى بدرجة أكبر، فعلى المعلم أن یكون مستعدا لكل ھذا، فیجیب . المرحلة

على استفساراتھم مع احترام نموھم العقلي، أما عن نموھم فكریا، فنتوقع من التلمیذ في ھذه 

جمل أكثر تعقیدا، وفھم الجمل ذات الصیاغات المتشابھة المرحلة أن یكون قادرا على بناء 

والمختلفة في المعنى، كما ینتظر منھ أن یصل إلى تحقیق كفایة التواصل واكتساب مھارتي 

وتحقیقھ، إال أن الشكوى من تعلیمیة التعبیر  االستماع والحدیث، فھو مستعد لتعلم ذلك

الكتابي، باتت عامة لدى المعلمین والمتعلمین على حد سواء، فالمعلم یعدھا مادة تعلیمیة 

ھا على جمیع فروع اللغة، فعدم تمكن التلمیذ من استیعابھ لتلك الفروع من صعبة الحتوائ

قراءة وخط ورسم إمالئي وأسلوب وذخیرة لغویة ثقافیة یصعب ذلك على المعلم تدریسھ 

لتلك المادة، فھي مادة تتطلب الصبر على التلمیذ، وعلى المعلم أن یتذكر دائما مستوى 

ه المرحلة اإلكمالیة فھو في صدد النشيء، الزال یعد تالمیذه الفكري والعقلي، خاصة ھذ

فعلیھ األخذ بیده برفق، لیكسب التلمیذ ھذه . نفسھ في المرحلة االبتدائیة أي لم یستوعب بعد

 2.المادة شیئا فشیئا

فتالمیذ ھذه المرحلة أكثر وعیا وأكبر سنا، وأقوى تفكیرا وفھما یتمتعون بثروة لغویة  -

ك في أنھا تزید عما عند تالمیذ المرحلة االبتدائیة، لذا یجب أن نعمل ومھارات كتابیة، الش
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الفكر عند اختیار موضوعات التعبیر لتالمیذ ھتھ المرحلة، فتبنى على خطة معینة، یصنعھا 

المدرس، یھدف منھ من ورائھا إلى تمرین تالمیذه على الكتابة الصحیحة، ویعودھم على 

ة على أخرى، مع مراعاة الدقة والتنویع في اختیار حسن االختیار، ودواعي تفضیل كلم

الموضوعات بحیث تالئم میول التالمیذ المختلفة، إذ من ھذه األمور الھامة في تدریس 

مادة محددة، حتى یسھل على التعبیر أن یكون الموضوع مفھوما، واألفكار واضحة، وال

س أن یشجعھم على التعبیر التالمیذ في كتابة موضوعات تتفق ومیولھم، لذا یجدر بالمدر

الذاتي، وأن یتیح الفرصة لمالحظة الفروق الفردیة بینھم، فإذا أنس من بعضھم ضعفا 

عالجھ وأخذ بیده لینھض، ولقد ثبن أن التالمیذ ینطلقون في الكتابة، إذا ما توفرت لھم رغبة 

ویعمل جاھدا استھواھم، وینبغي أن ینظم المدرس أفكار التالمیذ،  في التعبیر عن موضوع 

على تنویع عباراتھم، وترقیة أسالیبھم وتعلیمھم، وربط الجمل بعضا ببعض وتسلسل فكري، 

 1.ولن یكون ذلك إال بعد أن یعطي المدرس التعبیر حقھ من العنایة واإلعداد

ولكي تؤدي مادة التعبیر دورھا في المجال الثقافي واالجتماعي وخدمة البیئة والمجال  -

یمي لما لھذه المادة من أھمیة في جمیع النواحي، تم طرح طرق عدیدة في التربوي التعل

 .تدریس التعبیر الكتابي

 :المبحث األول

 طرق تدریس التعبیر الكتابي -1

 :الطریقة التقلیدیة: أوال

یختار المعلم موضوعا أو اثنین یقدمھما للتالمیذ، والتي نادرا ما تمس حیاتھم أو اھتماماتھم، 

وضوع مجموعة من العناصر، ثم یقوم بالكالم عنھا، أو یدرب بعض التالمیذ ویحدد لكل م

على التحدث فیھا، وبعد ذلك یطلب منھم الكتابة عنھا، ثم یقوم بجمع الكراریس لتصحیح ما 

تیسر منھا، والمعلم ھنا ھو محور العملیة التعلیمیة، والتلمیذ في ھذه الطریقة یعتمد على ما 

 .دھا كالما كتابةر ثم یعییقولھ المعلم من أفكا
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 :طریقة تحقیق الذات: ثانیا

یطلب المعلم من تالمیذه تحدید الموضوع الذي یریدون  :مرحلة تحدید الموضوعات/ أ

التحدث عنھ، أو الكتابة فیھ، ویدونوه على السبورة، ثم یقوم كل تلمیذ بتسجیلھ لدیھ، لیختار 

 1.من بین ذلك الموضوع الذي یرغب في التعبیر عنھ

 :مرحلة البحث عن المعارف والحقائق/ ب

ینتقل المعلم وتالمیذه إلى مكتبة، ویقرأ كل تلمیذ عن الموضوع الذي قرر التحدث عنھ أو 

الكتابة فیھ، وذلك تحت إشراف المعلم الذي یقوم بتوجیھھ إلى الكتب أو الصحف أو 

 .المجالت التي یحتاجھا التلمیذ ثم یكتب المسودة األولى

 

 : لة التعبیر الشفويمرح/ ج

قد تكون ھذه المرحلة حصة التعبیر الثالثة، وفیھا یناقش التالمیذ مع بعضھم المسودات التي 

 ، ویكون دور المدرس تنظیم النقاشكتبوھا، لبیان جوانب القوة والضعف

 :مرحلة كتابة الموضوع في صورتھ النھائیة/ د

ة، مع اعتبار المالحظات والنقاط التي یقوم التالمیذ بكتابة الموضوع في صورتھ النھائی

 .أثیرت أثناء المناقشة في حصة التعبیر الشفوي ثم یتم تسلیمھا للمعلم

 :مرحلة التقویم/ ه

المعاییر التي یتم االتفاق علیھا مع الموضوعات وفقا لمجموعة من  ھنا یقوم المعلم بتقویم

 :تالمیذه، ومن ھذه المعاییر المتبعة

 ).مھارات الھجاء وعالمات الترقیم والخط( لعربي سالمة التحریر ا -

 ).النحو والصرف( سالمة األسلوب  -
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 .سالمة المعاني -

 .تكامل الموضوع -

 .منطقیة العرض -

 )المبنى والمعنى( جمالیة الصورة  -

 :مرحلة المتابعة/ و

التالمیذ، ثم  یسجل المعلم األخطاء الھجائیة والنحویة واألسلوبیة والفكریة الشائعة في تعبیر

یقوم بمعالجتھا معھم في اللقاءات القادمة، ویمكن استغالل دروس القراءة واألدب والنحو 

 في معالجة ھذه األخطاء

 

 

 :واقع تدریس التعبیر الكتابي -2

على الرغم من األھمیة البالغة للتعبیر الكتابي، في مراحل التعلیم، فإنھ ال زال یمثل مشكلة 

إلى تدني مستوى الطلبة في  1فقد أشارت كثیر من الدراسات والبحوثكبیرة في المدارس، 

 :التعبیر راجعة أسبابھ إلى

 :أسباب ضعف الطلبة في التعبیر/ أ

أكدت الدراسات على اختالفھا ضعف التالمیذ والطلبة في التعبیر،بل عن بعض الدراسات  -

دراسیة كافة، حیث تتجلى ھذه أثبتت قصورا شدیدا في التعبیر لدى المتعلمین، في المراحل ال

في التفكیر واألسلوب، وكثرة األخطاء النحویة واإلمالئیة، فكثیرا ما یظھر ضعف  األخطاء

الطلبة في اإلمالء بسبب ابتعادھم عن معالجة الفكرة الرئیسیة في الموضوع، أو اعتمادھم 

 . مقدمة طویلة تؤدي إلى تشتت الذھن وتشویھ األفكار
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یمكن أن  رة العوامل واألسباب التي تؤدي إلى الضعف في التعبیر، فإنھوعلى الرغم من كث

 .محور المعلم ومحور المتعلم: نأخذ ھذه األسباب على محورین أساسیین ھما

وإلى جانب ھذین المحورین تقف أسباب أخرى كثیرة تعمل على تأخر المتعلم في التعبیر 

 ...ومنھا ما یتعلق بخطة الدراسة وقصورھا

بیر الكتابي، وحتى تتحقق الغایة من للمعلم دور كبیر في نجاح درس التع :المعلم محور *

ھذا الدرس على المعلم أن یعمل جاھدا على ترغیب المتعلم بھذه المادة وتشویقھ إلى تعلمھا 

واكتسابھا، فبالنسبة للمعلم فإن أولى سلبیاتھ تكون في فرض الموضوعات التقلیدیة التي ال 

 .طالب واختیاراتھ، فقد یفتقر الطالب إلى الخبرة الشخصیة في ذلك الموضوعتمثل تفكیر ال

إن حسن اختیار الموضوع الذي یتماشى ومیول الطلبة ورغباتھم سیؤدي إلى إلقبال  -

 .الطلبة علیھ ورغبتھم في التعبیر عنھ

وإذا . منھ أما إذا أسيء اختیار الموضوع فإن الطلبة بطبیعتھ ال یقبلون علیھ أو ربما یھربون

أجبروا على ذلك فإن كتاباتھم تكون ركیكة خالیة من الحماسة والنشاط، ال روح فیھا وال 

إجادة، وفي ھذه الحالة، یلجأ الكثیر من الطلبة إلى من یساعدھم أو یخلصھم من ھذا الھم 

 الذي یثقل كاھلھم، وبالتالي نحصل على كتابات عبر فیھا التلمیذ عن معاناتھ الفكریة، ال

 .تعبیر عن معاناتھ النفسیة

ومن األسباب الشائعة التي تؤدي إلى ضعف التلمیذ في التعبیر ھو أن قسما من المعلمین  -

یتحدثون أمام طلبتھم باللھجة العامیة، إذا یطلب من المعلم أم یحاكي تالمذتھ بلغة فصیحة 

ت العربیة الفصیحة السھلة سلیمة، ألن التلمیذ یقتدي بھ وینقل عنھ، ومنھ یختار المعلم الكلما

مناسبة لھذه المرحلة اإلكمالیة، بحیث یستطیع التالمیذ تداولھا وتكون الخالیة من التكلف ال

مألوفة لدیھم وشائعة في أحادیثھم، ومنھ یمكن إحكام الصلة بین لغة التعلیم والتخاطب 

 .1الیومي
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ى استغالل فرص التدریب في كما أنھ یجب على المعلم أن یكون متمكنا من مادتھ، قادرا عل

یجد في القراءة فرصة للتدریب على التعبیر، فروع اللغة العربیة األخرى، فالمدرس الناجح 

فھي تكسبھ لغة سلیمة النطق وذخیرة  لغویة ثقافیة، وفي درس النصوص فرصة للتعود 

ذوق على التعبیر، وفي درس البالغة التعرف على الصور الخیالیة والبالغیة، وحب للت

 .األدبي الفني، كما أن اإلمالء یقوم أخطاء التالمیذ، وللرسم تقویم لرسم الحروف

 ألیس التعبیر ھو الغایة بین فروع اللغة وغیره وسائل تساعد علیھ؟

 :محور المتعلم *

إن التلمیذ في المرحلة اإلكمالیة في حاجة إلى كسب المھارات اللغویة األساسیة كالقراءة  -

ا أحسن اختیار ما یدرس من فروع اللغة جمیعھا، فإنھ یزود بقدر صالح من والكتابة، فإذ

النماذج الصحیحة لالستعماالت اللغویة السلیمة خالل ھذه المرحلة، ولذا یجب أن یعطى 

للتلمیذ األمن والحریة واستنزاف الخوف منھ، كي یساعده على التعبیر عن نفسھ بلغتھ 

لیھ قیود تحد من انطالقھ، مع إمداده من وقت آلخر العربیة البسیطة من غیر أن تفرض ع

 .إلى شيء من االستعماالت اللغویة السلیمة

فإذا غابت ھذه المبادئ، ضعف التلمیذ وبالتالي تضعف العملیة التعلیمیٍة، فیتجلى ضعف 

 :التلمیذ في النقاط التالیة

كلف نفسھ عناء القراءة إذ نجد التلمیذ یمیل عادة إلى الملخصات، لكي ال ی :الرغبة عدم  -

المطولة، فكم من التالمیذ ال یعرف موقع مكتبة المدرسة، إن كثرة القراءة بال شك تزید من 

حصیلة التلمیذ اللفظیة، وتمده بالمعاني واألفكار، وتوسع أفقھ وخیالھ، وتربط بین لغتھ في 

 .ة ال تكون إال بالرغبةالحیاة وفي المدرسة، وھنا التعبیر ال یجوز إال بالقراءة وھذه األخیر

یجب إقحام التالمیذ في جمیع : وعدم إشراكھم في میادین النشاط الغوي انصراف الطلبة -

مثلة في الصحافة المدرسیة، واإلذاعة والتمثیل، والخطابات میادین النشاطات اللغویة، المت

ریة والمناضرات والمحاضرات، ولذلك كلھ الستنزاف الخوف وتشجیعھم وإعطاءھم الح

 .على التعبیر



 

قد یمر عام دراسي كامل، وال یتناول الطالب سوى موضوع أو : قلة كتابة الموضوعات -

موضوعین، ومن المعروف أن المداومة على الكتابة تطوع على األسالیب وتنمي الثروة 

الفكریة واللغویة، وتعود على حسن التصرف، ومنھ یمكن للمدرس الناجح أن یبتكر طریقة 

تكون بتخصیص دفتر خاص باسم دفتر التعبیر الحر، یتمتع فیھ الطالب بمطلق  یمكن أن

الحریة في اختیار الموضوعات والكتابة فیھا، حتى ولو كتب التلمیذ موضوعا أو فكرة عن 

 .1موضوع ما

فال عجب من أن تكون قضیة تعلیم اللغة العربیة موضع نقاش مستمر والسیما في المدرسة 

تمكین كل تلمیذ من تحقیق ذاتھ، وتحقیق : إلى تحقیق ھدفین رئیسیین ھما الحدیثة التي تسعى

الكفایة االجتماعیة التي یحتاج إلیھا للحیاة في مجتمع حدیث، ألن اللغة أھم وسیلة لتحقیق 

 .ذلك

إن لغتنا العربیة ال تدرس في مدارسنا، وإنما یدرس شيء غریب ال :" فقال طھ حسین -

 .2*"وال صلة بینھ وبین عقل التلمیذ، وشعوره وعواطفھ صلة بینھ و بین الحیاة،

إن لغتنا أصبحت الیوم كمئذنة یلفھا الغبار، فالناطقون یضیقون بھا، :" یرى النھر -

ویھربون من قواعدھا وتراكیبھا، بل إن بعض المتعلمین العرب ال یعرفون تركیب جملة 

 ".عربیة سلیمة السكنات والحركات

لقد :" استمرار ھذه المشكلةـ تتحدى الدارسین والمعالجین فیقول وینبھ العزاوي إلى -

ضعف الطالب في العربیة مشكلة تشغل القائمین على التعلیم والمعنیین أصبحت مشكلة 

بشؤون التربیة، إذ طالما بحث المشكلة في المؤتمرات وكتبت فیھا الدراسات وعقدت من 

 ".المشكلة لم یأخذ طریقھ إلى التطبیق العلميأجلھا الندوات، إال أن الحلول السلیمة لھذه 

ویظھر ھذا الضعف جلیا في میدان التعبیر أكثر من غیره من فروع اللغة األخرى التعبیر  -

وعجز المتخرجین عن كتابة بحث أو رسالة أو مقالة من دون أخطاء إمالئیة، نحویة، فكریة 
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 .86-48، ص 2004، 1والتوزیع، رام هللا، ط

 .یقصد أھمیة تدریس التعبیر الكتابي - 2



 

 رس الجزائریة لتصبح مشكلة قومیة اوأسلوبیة، ویبدوا أن مشكلة التعبیر مشكلة تعدت المد

م 1979فقد كشفت نتائج االستفتاء الذي وزعتھ المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم عام 

 .1عن ضعف الطلبة الواضح في جمیع مراحل التعلیم في التعبیر

 :عالج ضعف الطلبة في استخدام التعبیر/ ب

ثر سلبا في تعبیر التالمیذ، یجب أن یقود إلى إن تحدید العوامل واألسباب المسؤولة التي تؤ

دراسة ھذه المؤثرات وبالتالي إلى عزل أثرھا وبیان األدوار اإلیجابیة التي یمكن أن نستبدل 

 :بھا السلبیات وبالتالي ینبغي

 .إعطاء الطالب الحریة في اختیار الموضوعات عند الكتابة -1

أو حدث ما، یدفع بالتلمیذ إلى التحدث  خلق الدافع والرغبة للتعبیر عن مناسبة ما -2

 .والكتابة

ربط موضوعات التعبیر بفروع اللغة وبالمواد الدراسیة األخرى، وتوظیف موضوعات  -3

 .األدب والقراءة ف یذلك

إفساح المجال أمام التالمیذ للتدریب على مواقف التعبیر الشفھي المختلفة ومنھ یدفع  -4

 .الیة فنیة وأدبیةالتلمیذ إلى الكتابة بصورة جم

تعوید التالمیذ على اإلطالع والقراءة، حتى تتسع دائرة الثقافة لدیھم فمن دون ذخیرة  -5

لغویة، ال یتحدث التعبیر، ففاقد الشيء ال یعطیھ، حتى یكون لدیھم قدر من األفكار واأللفاظ 

 .التي تعینھم على الحدث والكتابة

ل مراجعتھم لدروسھم، فبإمكان األفكار والتعبیر تستطیع األسرة متابعة أبناءھا من خال -6

 .بلغة سلیمة وذلك بطرح األسئلة علیھمعنھا 

 .االبتعاد عن استخدام العامیة في التدریس -7

 .كثرة التدریب على التحدث والكتابة، وإزالة الخوف والتردد من نفوس إیجابا في التلمیذ -8
                                                            

، منشورات جامعة عمر "طرق تعلیم اللغة العربیة في التعلیم العام" جاسم محمد الحسون، وحسن جعفر الخلیفة،  - 1

 .241-240، ص 1996، 1المختار، الدار البیضاء، ط



 

 .1تصحیح األخطاء، وتقویم األسلوب واالرتقاء بھ، وتكوین الثروة اللغویة -10

 .تمكن المتعلم من وصف ظاھرة أو حادثة أو مشھد وصفا شامال -11

 .قدرة المتعلم على كتابة تقریر عن زیارة أو رحلة أو عمل كلف القیام بھ -12

 .واستقصاء أسبابھا وآثارھا تمكن المتعلم من تحلیل مشكلة اجتماعیة بعرض أبعادھا -13

تمكن المتعلم من تسجیل خالصة لموضوع قرأه أو استمع إلیھ مع الحفاظ على أھم  -14

 .2أفكاره وخصائصھ

 :وصایا لمدرس التعبیر الكتابي* 

یجب عرض موضوعات كثیرة ومتنوعة وھادفة على التالمیذ ویجب أن تكون من  -1

 .اختیارھم

 .لتحدید العناصر والطریقة التي یكتبون بھا یجب ترك الحریة للتالمیذ -2

على المعلم إرشاد تالمیذه إلى مصادر المعرفة والمراجع التي یقرؤونھا قبل كتابة  -3

 .موضوعاتھم

 .یستحسن قراءة الموضوعات المختارة شفویا قبل كتابتھا -4

 :اییرعلى المعلم تدریس تالمیذه على الكتابة وفق معاییر واضحة، ومن ھذه المع -5

 .وحسن استخدامھا) مھارات الھجاء وعالمات الترقیم( سالمة التحریر العربي  -

 )النحو والصرف( سالمة األسلوب  -

 .سالمة المعاني -

 .تكامل الموضوع وتسلسلھ -
                                                            

ص  2004، 1الشروق للنشر والتوزیع، ط، دار "طرائق تدریس األدب والبالغة والتعبیر" ریم الوائلي،سعاد عبد الك.د - 1

88-89. 
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 .منطقیة العرض -

 .جمال المعنى والمبنى -

 1وكل ھذه المعاییر تخدم تقویم الموضوعات المطروحة

ة التعبیر الكتابي في مراحل التعلیم، إال أن تعلیمھ یمثل مشكلة كبیرة في الرغم من أھمی على

المدارس العربیة والجزائریة خاصة، فقد أشارت كثیر من الدراسات والبحوث إلى تدني 

مستوى الطلبة في التعبیر، ویتجلى ذلك في ركاكة األفكار وعدم التركیز على الفكرة 

ي أدوات الربط واستخدامھا استخداما خاطئا، وعدم الرئیسیة في الموضوع، واالضطراب ف

مراعاة الفصحى في التعبیر، مما یؤدي إلى تدني األسلوب أكثر فأكثر، وھذا ما یتصل 

بالمضمون، أما ما یتصل بالشكل، فیبدو اإلھمال في تقسیم الموضوع إلى فقرات، وعدم 

 .وضوحھ ترك ھوامش، وعدم استخدام عالمات الترقیم، ورداءة الخط وعدم

وعند رؤیة ھذا الواقع ال نجد تمثیال حقیقیا لھذه المھمات، فھناك ثغرات كثیرة في تدریسھ، 

 .یبرزھا الواقع تتعلق بالمعلم والمنھج والمتعلم والبیئة االجتماعیة

وقد أسفرت المحاوالت التي قام بھا المختصون في ھذا المجال، عن عدد من الطرائق 

 ذا نعني بالطریقة التعلیمیة؟التعلیمیة المقترحة، فما

 وما ھي أھم الخطوات المتبعة لتدریس التعبیر الكتابي؟

 :مفھوم الطریقة التعلیمیة -1

ھي أیسر السبل للتعلم والتعلیم، وتوصف الطریقة بأنھا جیدة متى أسفرت عن النجاح -

مع مراعاة  ، ومن ممیزاتھا أن تھتم بإثارة تفكیر التلمیذ وتنمیة میولھ وقدراتھ2المدرسي

 1.الفروق الفردي بین التالمیذ
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، ص 2002، 1، دار الغرب للطباعة والنشر، القاھرة، ط"طرق تدریس اللغة العربیة" عبد المنعم سعید عبد العال، - 2
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ونتیجة لصعوبة التعبیر الكتابي، أصبح من الصعب اختیار الطریقة المثلى التي تصلح 

في تدریس التعبیر الكتابي، ومن لتدریسھ، ومنھ البد من الحدیث عن الطرائق المستخدمة 

 :أبرز تلك الطرائق

 )النسقیةالمقاربة النصیة، : ( الطریقة اإلقتضائیة *

وتعد ھذه الطریقة من أفضل الطرق إذا أحسن استخدامھا إذ أنھا تعتمد على حاجات 

الدارسین، وما یقعون فیھ من أخطاء في كالمھم وكتاباتھم، حیث تھتم بتشخیص وعالج 

وھذه الطریقة ینادي بھا المدرسون للتعبیر الكتابي في مرحلة . نواحي الضعف للتالمیذ

رورة اإللمام بفروع اللغة األخرى ألنھ من اكتسابھا یكتسب التعبیر التعلیم المتوسط وض

 .الكتابي

 :وتسیر ھذه الطریقة على النحو التالي

القدرة على توجیھ المتعلم على تنظیم أفكاره وسھولة تسلسلھا، وبناء بعضھا على بعض  -1

 .بجمل مترابطة منطقیا

 بیقھا على التعبیر الكتابيتمكین المتعلم من استعمال ذخیرتھ اللغویة وتط -2

تمكین المتعلم من زیادة قدرتھ على مجاوزة التعبیر المباشر إلى التعبیر المجازي وذلك  -3

 .یخص الموھوبین

 .تمكین تنمیة قدرتھم على المعاني الجدیدة واألفكار المسلسلة -4

أمام تمكین المتعلم من الجھر بالرأي ووجھة نظره، وتخلیصھ من الخوف والتردد  -5

 .اآلخرین، وإكسابھم الجرأة وحسن األداء وآداب الحدیث والكتابة

زیادة قدرتھم على النقد والتحلیل وإبداء المالحظات الدقیقة، وتشجیعھم على المناقشة  -6

 .والمناظرة

                                                                                                                                                                                          
 طرق التدریس، دار النھضة العربیة التربیة العلمیة وأسس " إبراھیم عصمت مطاوع، و واصف عزیز واصف،  - 1

 .25، ص 1989، 1ط



 

 .1تنمیة قدرة المتعلم على التعبیر عن المعاني واألفكار بألفاظ فصیحة وتراكیب سلیمة -7

 

 :جوابطریقة االست *

وھي طریقة تستند إلى سؤال التالمیذ وإجاباتھم عن دقائق الموضوع المعطى لھم كواجب 

 :بیتي، ومن خصائصھا

أنھا تساعد الطالب على التحضیر باھتمام وجدیة، إذ ھي تزید من فعالیة الطالب  -

 .األذكیاء، وتشجع الضعفاء على اإللمام باألفكار ومعالجتھا ثم كتابتھا

 .تحضیر دقیق من قبل التالمیذ، وإال فمصیرھا اإلخفاق تحتاج إلى -

 .2تساعد على وضوح األسلوب لیدرك التلمیذ محتوى موضوع التعبیر بسھولة -

 :أھم الخطوات المتبعة لتدریس التعبیر الكتابي -2

في أي درس البد من إتباع المعلم خطوات معینة في مجال تحضیر درسھ، ھذه الخطوات  -

والتي یبدأ فیھا " إستراتیجیة التحضیر" مختصون في التربیة والتعلیم مصطلح أطلق علیھا ال

المعلم باإلطالع على المصادر والمراجع التي لھا عالقة بالموضوع لیحصل على معلومات 

أكثر تجعل درسھ أكثر فائدة وإمعانا،ألن من مقومات شخصیة المعلم شعور التالمیذ بكفایتھ 

 .العلمیة واتساع معلوماتھ

یستقى من موضوع الدرس، كأھمیة العنایة باللغة، أو دور المرأة في  :العام الھدف -أ

المجتمع أو خدمة الوطن، أو التدریب على إلقاء كلمة، أو تحریر مشاھدات حیاتیة للطلبة أو 

 ...وصف حالة أو رحلة ما

 )بیر الكتابيتحقیق عملیة نجاح التع( الوسائل التعلیمیة المتخذة لتحقیق ھذا الھدف  -ب
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 .الكتاب المدرسي المقرر لمادة األدب والنصوص -

 .السبورة وحسن عرض الموضوع علیھا -

 .القصص المناسبة أو الموضوع المطروح -

كما یمكن للمعلم أن یستعین بلوحات أو أفالم تعلیمیة إن وجدت، واستخدام أجھزة العرض  -

سیتم التعبیر عنھ، كما أنھ یمكن من  المختلفة، لتوضیح الصورة واستخراج الموضوع الذي

تثبیت المعلومة في األذھان وتوفیر الوقت والجھد، وترغیب التلمیذ وتحفیزه على التعبیر 

 .1ألن التجدید في التدریس یساعد على نجاح ھذه العملیة

 :خطوات إلقاء درس التعبیر الكتابي -ج

رئیسیة مشتركة بھا كل خطة إن التخطیط وإعداد الدروس على اختالف أشكالھا، عناصر 

 :دراسیة وھي على النحو التالي

 ویكون بما یشوق الطلبة إلى الدرس الجدید ویھیئ األذھان لھ وذلك بما یتالئم: التمھید: أوال

أو روایة أو حدث أو استغالل مناسبة أو حدث  مع أعمارھم وموضوع التعبیر، بإثارة سؤال

 .2یجري داخل الصف أو خارجھ

یتداخل التعبیران الشفوي والتحریري، لذلك یبدأ المدرس بعد : الموضوع ضعر: ثانیا

طرح الموضوع وكتابتھ على السبورة، وال تكون ملزمة للطالب فلھ أن یتصرف فیھا، 

ویساعد المدرس ویأتي بأفكار جدیدة، وأن یلتزم الطلبة بالتعبیر الفصیح واحترام النظام،

ي في الكتابة من المقدمة المشوقة الموجزة إلى عرض الطلبة على االھتداء إلى مخطط مبدئ

الموضوع، بتھیئة جو الصف لعرض معان جدیدة ونتائج مھمة وممتعة بحسن العرض 

وبالغة الحدیث وطرافة االستشھاد وقوة الدلیل ثم االنتھاء إلى خاتمة تجمع أطراف الحدیثـ 

لموسة تفیدھم في واقع وتوضح المغزى من الموضوع، ویضع بین أیدیھم فوائد علمیة م

                                                            
 .223نفس المرجع، ص  - 1
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حیاتھم وتشوقھم إلى الكتابة فیھا ویتخذ في درس التعبیر اتجاھا متكامال في مجاالت اللغة، 

 .ویكون امتدادا ألوجھ النشاط اللغویة األخرى

االنتقال من التعبیر الشفوي الذي یستغرق حصة كاملة إلى التعبیر الكتابي الذي یشغل  :ثالثا

الطلبة الكتابة داخل الصف، لیعتمدوا على أنفسھم بالكتابة، ولیعرف  الحصة التالیة، فیباشر

المدرس مستوى طلبتھ بدقة، فیتدربوا على تركیز االنتباه إلكمال الموضوع في حصة 

واحدة، مع العنایة بشروط الموضوع كلھ من أفكار، وأسلوب، وخط وتنظیم ونظافة وقواعد 

 .نحویة وإمالئیة

وفي وقت واحد من غیر تخلف أحد عن موعد  ن في نھایة الحصةجمع الدفاتر یكو :رابعا

 .التسلیم تعویدا لھم على االنتظام في المواعید

متابعة المدرس قبل شروعھ في تصحیح الموضوع الجدید لقیام الطلبة بمراجعة  :خامسا

 .تصحیحات الموضوع السابق، ومحاولتھم تصویبھا وإعادة كتابتھا

أسالیب  1ج الصف وفقا لفقرات معاییر التصحیح، وھناك عدةیجرى التصحیح خار: سادسا

 :في التصحیح منھا

یقوم المدرس بإحضار التلمیذ صاحب الموضوع ومناقشتھ في أخطائھ  :التصحیح المباشر -

 .وإصالحھا معھ

خط یقوم المدرس بكتابة ما ھو صائب لخطأ التلمیذ، فیضع المدرس : المفصل التصحیح* 

ومیزة ھذا التصحیح أنھ یقدم للتلمیذ تصحیحا . بالصورة الصحیحة تحت الخطأ ویعالجھ

 .واضحا ألخطائھ

وھنا یقوم المدرس بوضع خط تحت الخطأ، ویكتب فوقھ رمزا یدل  :التصحیح المرمز* 

)  ن(على نوعیة الخطأ لیقوم الطالب بتصحیحھ بنفسھ، فیرمز للخطأ النحوي بالحرف 

وھكذا یكون الرمز بحرف ) ل(طأ اللغوي بالحرف وللخ) م( وللخطأ اإلمالئي بالحرف 

 .یتفق علیھ المدرس مع تالمیذه

                                                            
 .86، ص "عھ، تدریسھ، أسالیب تصحیحھالتعبیر، فلسفتھ، واق" عبد الرحمن الھاشمي،.د - 1



 

یقوم فیھ المدرس باإلشارة إلى األخطاء، یوضع خط تحتھا دون  :التصحیح اإلشاري* 

تصحیحھا كتابة أو رمزا، ویمنح ھذا األسلوب وقتا أفضل للمدرس ویدعوا التلمیذ إلى 

 .هالتفكیر في الصواب واكتشافھ بمفرد

یقوم المدرس بتقسیم الطلبة إلى مجموعات، ثم یعطي كل مجموعة  :المناقشة الجماعیة* 

عددا من دفاتر المجموعات األخرى، لیتم تصحیحھا من طرف التالمیذ عن طریق المناقشة 

الجماعیة، لكل موضوع، ثم تحدید األخطاء وتصحیحھا، ثم إعادتھا للمدرس لمالحظة عمل 

 .1كل مجموعة

خطة نموذجیة لتدریس التعبیر الكتابي مع ذكر موضوعات مقترحة لذلك : الثانيالمبحث 
 وكیف یتم تصحیحھا

 )السنة األولى من التعلیم المتوسط نموذجا( درس نموذجي في تدریس التعبیر الكتابي  -

 29-05-2015أفریل  15/ ھـ1436جمادى الثانیة  28یوم األربعاء 

 عالم الحیوان: الوحدة -

 بنیات وأشكال تعبیریة: النشاط -

 الرفق بالحیوان: الموضوع -

 :خطوات الدرس

الرفق " یمكن أن یمھد المدرس لموضوع : المقدمة أو التمھید أو اختیار الموضوع -1

بالتعاون بینھ وبین التلمیذ، ویكفي أن یقدم المدرس درس التعبیر بآیة قرآنیة أو " بالحیوان

وذلك لتنشیط عقول التالمیذ، وجلب ... مقولة حدیث شریف أو حكمة أو بیت شعري أو

 .2"ارحموا من في األرض یرحمكم من في السماء:" انتباھھم، كأن یقول المدرس مثال

                                                            
 .110-109نفس المرجع، ص  - 1

: األستاذة المشرفة بن طالب عزیزة یوم -ھذه خطة تدریسیة مستنبطة من میدان التعلیم إكمالیة الساخي عبد القادر - 2

 .2015أفریل  15األربعاء 



 

على السبورة مع " الرفق بالحیوان" یعرض المدرس موضوع : عرض الموضوع -2

 "الرفق بالحیوان: " عناصره كاآلتي

 

 .انلماذا خلق هللا الحیو -1 :عناصر الموضوع

 لماذا علینا الرفق بھ؟ -2                       

 .من أوصانا بھ -3                     

الكتابي بطریقة منظمة،  وھذه كلمات مفتاحیة تساعد التلمیذ على إبراز جوانب التعبیر

 .متسلسلة األفكار، خالیة من األخطاء اإلمالئیة

لمعلومات بین تالمیذ الصف األول من یجري الدرس في جو نشیط متبادل األفكار وا -3

 :كاآلتيالتعلیم المتوسط، فكان حدیثھم 

الحیوان كائن حي، موجود على األرض لھدف ما وكثیرا ما تنشأ عالقات بینھ : المدرس

وبین اإلنسان وأینما كان اإلنسان إال وكان الحیوان موجودا معھ، سواءا في البیت أو في 

ئة البیئیة، حدائق خاصة بالحیوانات، خاصة المتوحشة الشارع وقد خصص مختصوا التھی

 .منھم والتي ال یمكن التعایش معھا في جو واحد

 .فمن منكم زار حدیقة الحیوان؟

 .فدار بین المدرس والتلمیذ حوار شفھي، الغرض منھ التمھید للتعبیر الكتابي

 .وأنا: رافعا یده، أنا یا معلم، وآخر: التلمیذ

 .میذي، صفوا ما شاھدتوهإذن یا تال: المدرس

 .شاھدت قردا كبیرا إنھا غوریال، وكانت داخل قفص: التلمیذ

 ولم؟: المدرس

  .ألنھا متوحشة غیر ألیفا: التلمیذ



 

 إذن ھل یجب علینا الرفق بھا؟: المدرس

 .ال یمعلم: تلمیذ

 لماذا؟: المدرس

 .ألنھا متوحشة وقد تؤذینا: التلمیذ

 .فال تؤذھا، ونكن لطفاء معھاأن لم نستأنس بھا، : تلمیذ آخر

 .أحسنت یا بني: المدرس

 ومنھ إلیكم التطبیق التالي

 .اصعدي إلة السبورة یا سارة -

أسطر یشمل على ما  10أكتب حوارا بینك وبین زمیلك، حول الرفق بالحیوان في  :التطبیق

 كل ما یفید الطلب، یفید التمني ویفید الترجي: یلي

 :حدیث الطلبة داخل القسم -

في المرحلة اإلعدادیة یكون التعبیر شخصیا وتحریریا، والتعبیر الشفھي ھو تمھید للتعبیر 

الكتابي، وفیھ یبدأ المدرس بعد طرح الموضوع وكتابة عنوانھ على السبورة بمناقشة الطلبة، 

وھنا یفسح المجال بالتعبیر شفھیا عن الموضوع المستھدف وتحدید عناصره، فیثیر المدرس 

ویستنزف معلوماتھم والنشاط داخل القسم في جو تنظیمي، حیث یجس أفكارھم، الحماس 

حول ھذا الموضوع، وتكتب تلك المناقشة على السبورة كعناصر، وللطلبة حق التصرف 

واإلتیان بعناصر جدیدة، وصوال إلى خاتمة تجمع أطراف الحدیث وتوضح المغزى من 

 .الموضوع

 :لتعبیر الكتابياالنتقال من التعبیر الشفھي إلى ا

كما سبق ذكره أن التعبیر الكتابي البد أن یخضع للمناقشة الحرة بین الطالب الذي یقرأ  -

 .الموضوع، وبین زمالئھ بإشراف مدرسھم

 :یركز التلمیذ بتعلیمة من المدرس على ثالثة أبعاد مھمة ھي



 

لخط، سالمة التنظیم، ا :الفكرة، األسلوب، اللغة ثم تأتي أبعاد أخرى نذكر منھا -

 .المعاني،جمال المبنى والمعنى

 

 

 

 

 

 

 صل الثانيــالف

 یقيـتطب
 

 

 

 

 



 

 

 المبحث األول

بحث طلبة سنة ثانیة " كلیة اآلداب والفنون: بعد أن قامت جامعة عبد الحمید بن بادیس 

: وذلك یوم)" 2(تعلیمیة اللغة العربیة " ماستر بإجراء تربص نھایة التكوین في تخصص 

 : مستغانم، تحت إشراف األستاذة -حجاج -ساخي عبد القادر: وتم بمؤسسة 07/04/2015

مع قسم السنة أولى من التعلیم المتوسط، قررت أن أجمع بعضا من " بن طالب عزیزة" 

حسب " الرفق بالحیوان" كتابات التالمیذ في التعبیر، حول الموضوع الذي سبق أن ذكرتھ 

التعلیم، وذلك للتعلیق على كتابات التالمیذ وذكر  الوحدة التعلیمیة المقررة من وزارة

واعتمدت في ذلك على . الھفوات والفجوات التي وقعوا فیھا مع مراعاة مشكلة التصحیح

تقنیة تكشف مدى صحة ذلك، وكان ذلك باالعتماد على ما یعرف بشبكة تقویم الموضوعات 

التعبیر الفكریة واألسلوبیة لكل تلمیذ، ونحلل ونناقش كتاباتھ من جمیع النواحي أبعاد 

 .واإلمالئیة والتنظیم وسالمة الخط والمنھجیة وتسلسل األفكار ووضوحھا

عینات لكل من الذكور والبنات لتحلیل كتاباتھم ومناقشتھا  06في ھذا اإلجراء أخذت  -

 .وإعطاء المالحظات علیھا

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 أسماء بوطیبة: شبكة التقویم للتلمیذة 

 

 

 الشكل

اللغة، خلو الموضوع من  ازدواجیةال نرى  للغة واألسلوبسالمة ا

 التناقض

تمثل ذلك في صحة الكتابة فقط بعض األخطاء  الخلو من األخطاء اإلمالئیة

ذاھبة وقلت لي صدیقتي،قلة ←الطفیفة في ذاھبت

 لصدیقتي

االستقامة في الكتابة على  -حسن رسم الحروف جودة الخط

 كنھاوضع النقاط في أما -السطر

 .ف ینظافة الصفحة: یتمثل تنظیم الصفحة

 

 

 

 

 

 المضمون

 لم تستخدم التلمیذة أي لون من ألوان البالغة فنیة التعبیر

 تفصیل األفكار بتفاصیل مالئمة - وضوح األفكار وتسلسلھا

 فھم القارئ المراد من الكالم المكتوب -

 الحیوانأبدت التلمیذة مظاھر الرفق ب - االلتزام بالموضوع

 )لو(شمل الموضوع على ما یفید التمني  -

 لم تستشھد بأي نوع من االقتباس أو التضمین االستشھاد

االبتعاد عن ) بغتة( اختیار اللفظة األكثر مالئمة دقة اختیار اللفظ المعبر عن المعنى

 العامیة

 لم تتقید بتنفیذ التعلیمیة :تدرج العرض ابتداءا من

 / اتمةمقدمة، عرض، خ

 عالمات الترقیم واضحة ومستخدمة بشكل الئق عالمات الترقیم

 ھاجر: شبكة التقویم للتلمیذة



 

 

 

 الشكل

  سالمة اللغة واألسلوب

فوجدنا ←األیام، فوجدن←في یوم من أیام الخلو من األخطاء اإلمالئیة

 علینا←علینا

 نرى رداءة الخط وعدم وضوحھ - جودة الخط

 .اء التنظیم واضحاج تنظیم الصفحة

 

 

 

 

 

 المضمون

 -البیان( لم تستخدم أي لون من ألوان البالغة  فنیة التعبیر

 )المعاني -البدیع

 أفكار واضحة ومتسلسلة - وضوح األفكار وتسلسلھا

نرى ازدواجیة اللغة واضحة في أحزم لھ  سالمة اللغة

 أضمد، ملتسق←رجلھ

الموضوع حیث أبدت رأیھا تقیدت التلمیذة ب االلتزام بالموضوع

 .بمظاھر الرفق بالحیوان

 .لم یشمل الموضوع على أي نوع من االقتباس االستشھاد

 أخفقت التلمیذة في اختیار األلفاظ دقة اختیار اللفظ المعبر عن المعنى

مقدمة، :تدرج العرض ابتداءا من

 عرض، خاتمة

 .لم تلتزم بعناصر الموضوع

 ت عالمات الترقیماحترم عالمات الترقیم

  

 

 سارة فاھم: شبكة التقویم لـ



 

 

 

 الشكل

 .ال تطغى العامیة على لغة التلمیذة - سالمة اللغة واألسلوب

 .كما أن أسلوبھا واضح ومنظم -

 .كتابة التلمیذة خالیة تماما من األخطاء اإلمالئیة الخلو من األخطاء اإلمالئیة

 حسن رسم الحرف جودة الخط

 ى السطراستقامة عل

 .نظافة الصفحة واضحة تنظیم الصفحة

 

 

 

 

 

 المضمون

 .لم نرى في كتابتھا أي نوع من ألوان البالغة فنیة التعبیر

 .فھم القارئ المراد من الكالم المكتوب وضوح األفكار وتسلسلھا

تقیدت التلمیذة بالموضوع، وبدا ذلك من خالل ذكرھا  االلتزام بالموضوع

 .الحیوانلمواقف الرفق ب

 .تستشھد بأي نوع من أنواع االقتباس أو التضمینلم  االستشھاد

 .البساطة في األسلوب دقة اختیار اللفظ المعبر عن المعنى

مقدمة، :تدرج العرض ابتداءا من

 عرض، خاتمة

 تتقید بتنفیذ التعلیمیةلم 

 .استخدام موفق في عالمات الترقیم عالمات الترقیم

 

  

 

 

 بنسخامي محمد: قویم لـشبكة الت



 

 

 

 الشكل

ال ←ال تقرصني: ازدواجیة اللغة واضحة من خالل قولھ سالمة اللغة واألسلوب

 .تلسعني، أما األسلوب فھو ركیك خال من اإلبداع

 

 .الكتابة اإلمالئیة صحیحة ال وجود لألخطاء فیھا الخلو من األخطاء اإلمالئیة

 .رداءة الخط واضحة جودة الخط

 .نرى كثرة التشطیب بدال من وضع األقواس م الصفحةتنظی

 

 

 

 

 

 المضمون

 لم یستخدم التلمیذ أي نوع من أنواع البالغة فنیة التعبیر

األفكار غیر مفصلة، واستخدامھ أللفاظ غیر مناسبة  وضوح األفكار وتسلسلھا

 للموضوع

زم بالموضوع أعطى التلمیذ موقفھ من الرفق بالحیوان فالت االلتزام بالموضوع

 .ولم یخرج منھ

والرسول علیھ الصالة ( قدم استشھادا واضحا في قولھ االستشھاد

 ).والسالم دافع عن الحیوان وحثنا بالرفق بھ

دقة اختیار اللفظ المعبر عن 

 المعنى

 .ألفاظ بسیطة تكاد تخلو من اإلبداع والفن األدبي

تدرج العرض ابتداءا 

 مقدمة، عرض، خاتمة:من

 .التلمیذ ھذه التعلیمة وتقید بھا نفذ

 .استخدام موفق الترقیم عالمات الترقیم

 

 

 نبیل بن عبو: شبكة التقویم لـ



 

 

 

 الشكل

 قردة←قرودة: ازدواجیة اللغة واضحة من خالل قولھ سالمة اللغة واألسلوب

 .أما األسلوب فھو بسیط یكاد یخلو من الذوق األدبي

لیئة باألخطاء اإلمالئیة، نجد التلمیذ نبیل یحذف أل الكتابة م األخطاء اإلمالئیة

 .اإلضافة وھذا خطأ متكرر

خط واضح نوعا ما، مفھوم، یحسن رسم الحروف والكلمات  جودة الخط

 .احدعلى سطر و

 .تمثل التنظیم في نظافة الصفحة تنظیم الصفحة

 

 

 

 

 

 المضمون

 . نرى أي لون من ألوان البالغةال فنیة التعبیر

أفكار ناقصة غیر مفصلة، كلماتھ مكررة أكثر من مرة، ال  ضوح األفكار وتسلسلھاو

 .تصب في الموضوع

لم یلتزم التلمیذ بالموضوع، لم یوظف أي مظھر من مظاھر  االلتزام بالموضوع

 .الرفق بالحیوان

 .لم یستشھد بأي نوع من أنواع االقتباس أو التضمین االستشھاد

المعبر عن دقة اختیار اللفظ 

 المعنى

ألفاظھ عادیة ركیكة غیر مكلفة تفتقر للحس األدبي والذوق 

 .الفني

تدرج العرض ابتداءا 

 مقدمة، عرض، خاتمة:من

 .ومع ذلك التزم بتنفیذ التعلیمة

 .حترم التعلیمة ونفذھاا  عالمات الترقیم

 

 

 عبد القادر بلغیث: شبكة التقویم للتلمیذال



 

 

 

 الشكل

 ).العامیة( لغة سلیمة خالیة من االزدواج اللغوي  - واألسلوبسالمة اللغة 

 .نرى أن أسلوبھ فوضوي غیر واضح -

 .یكاد یخلوا تعبیره الكتابي من األخطاء اإلمالئیة - الخلو من األخطاء اإلمالئیة 

 .خطھ واضح، أجاد رسم الحروف و وضع النقاط في مكانھا جودة الخط

 .لمیذ للمنھجیة، نرى كثرة التشطیبیفتقر الت تنظیم الصفحة

 

 

 

 

 

 المضمون

 .نلمح فنیة التعبیر، أجاد وصف الحیوان فنیة التعبیر

أفكاره واضحة لكنھا غیر متسلسلة فھو یذكر الفكرة ثم یعود  وضوح األفكار وتسلسلھا

 .لذكرھا مرة أخرى

لرفق خرج عن الموضوع حیث كان علیھ إعطاء مثال عن ا االلتزام بالموضوع

 ).الببغاء( بالحیوان،وھو وصف الحیوان 

 .لم یستشھد بأي نوع من أنواع االقتباس أو التضمین االستشھاد

دقة اختیار اللفظ المعبر عن 

 المعنى

 .ربما أجاد أو استحسن استخدام األلفاظ المعبر بقوة

 تدرج العرض ابتداءا من

 مقدمة، عرض، خاتمة

وذلك بوضعھ على المقدمة  أن التلمیذ نفذ التعلیمةنرى 

 (*).والعرض والخاتمة بالعالمة 

 .نرى أنھ استخدم النقاط في نھایة السطر وأھل الفواصل عالمات الترقیم

  

 

 

 :من خالل قراءتنا وتحلیلنا في إنجازات التالمیذ، نستنتج ما یلي



 

تم تصحیح أن قسم السنة أولى من التعلیم المتوسط بإشراف األستاذة بن طالب عزیزة و

 ومعالجة التعابیر الكتابیة لكل من تالمیذ ھذا القسم

 :توصلت إلى ما یلي* إناث 3(و ) ذكور 3(عینات عشوائیة ) 06(تم أخذ ست  -

 %.96أن نسبة التعابیر الكتابیة لإلناث كانت شبھ ناجحة وموفقة بنسبة 

اث وقدرت نسبتھا بـ أما نسبة التعابیر الكتابیة للذكور فكانت غیر موفقة على عكس اإلن

45.% 

وذلك أن اإلناث بحكم بقائھم في البیت فھم كثیروا المطالعة ولدیھم حب الدراسة وشغفھم إلى 

 .التعلم ولدیھم من روح المنافسة الشریفة وحي االكتشاف

أما الذكور فھم كثیروا اللعب في الشارع وھذا ما الحظتھ في كتاباتھم ظھور العامیة حیث 

 .ل علني واضحاستخدموھا بشك

 

 

 

 

 

 

 
 

 دراسة میدانیة: الثانيالمبحث 



 

إن التصحیح عملیة البد منھا، ألنھا تحقق الغایة التي یسعى إلیھا مدرس التعبیر، فھي في 

نفسیة الطالب شوقا ورغبة للتعبیر، ألن كتاباتھ ستكون موضوع عنایة مدرسھ واھتمامھ 

ن أخطائھ، وقد یضیق بعض ویشعر أن جھوده لم تضع سدى، وأنھ سیتحمل شیئا م

المدرسین بعملیة التصحیح ویقومون بھا بأقل جھد ممكن، بینما یعدھا البقیة مصدرا ذا قیمة 

 .للمعلومات عن كیفیة التعلم والتعلیم

 .1فما أھمیة تصحیح التعبیر الكتابي؟ وما ھي الھفوات والفجوات التي یقع فیھا التلمیذ؟

 :أھمیة تصحیح التعبیر الكتابي -1

لعملیة التصحیح فوائد تربویة فھي تنمي فیھم قدرة النقد والتقدیر وتعودھم االعتماد على 

النفس في البحث، وتثیر انتباھھم إلى أخطائھم في استعمال اللغة وتعودھم الشعور 

بالمسؤولیة تجاھھا وفي التصحیح إشعار للتلمیذ بأن جھده موضوع عنایة وتقویم مدرسھ 

لمدرس بأن یقف على مستوى كل طالب بدقة، فإن مھمة التصحیح كما یساعد التصحیح ا

تساعد على إثارة انتباه التلمیذ إلى العنایة باإلمالء، والتراكیب اللغویة السلیمة، وتطبیق 

القواعد النحویة، واختیار الكلمة المالئمة، وھي محفز للمطالعة، وحسن التنظیم وجودة 

 .المعاني وأصالتھا

سیلة لتقویم األخطاء اللغویة، فھي تطور مھارات التعبیر لدى الطلبة، كما أن التصحیح و

تلمیذ من معرفة أخطائھ  فتكون عباراتھم سلیمة المبنى واضحة المعنى، كما تمكن كل

وتصحیحھا، فتكون عندھم عادة مفیدة، وعدم الوقوع في الخطأ ثانیة، كما أن التصحیح 

ح لھم ذلك كانوا عرضة لتعلم العربیة الركیكة، في فرصة لتعلم العربیة السلیمة، وإذا لم یت

 .اللغة وفي التفكیر

فضال عن ذلك الواقع التعلیمي، فإننا ال نجد تمثیال حقیقیا لھذه المھمات، فھناك ثغرات كثیرة 

 .في تدریسھ، یبرزھا الواقع تتعلق بالمعلم والمنھج، والمتعلم والبیئة االجتماعیة

 :دراسة میدانیة

                                                            
 .56، ص 1985النھضة المصریة، القاھرة، ، مكتبة 5، ط"األسالیب لتدریس اللغة العربیة" أبو مغلي سمیح،  - 1



 

ذا الواقع لجأت إلى إجراء دراسة میدانیة إلبراز جوانب القصور في تدریس لتشخیص ھ -

 :وطریقة تعلمھا وجرت الدراسة كاآلتي" التعبیر الكتابي" ھذه المادة العلمیة 

سخي عبد " أعدت إستبانة موجھة للمشرفین االختصاصیین في اللغة العربیة في إكمالیة  -

 :مستغانم یوم -حجاج -"القادر

ستطالع آرائھم في كثیر من جوانب تصحیح التعبیر ودراسة واقع تعلیمھ وحصر وذلك ال

 .مشكالتھ، لنحصل على صورة واقعیة یسجلھا القائمون على تدریس التعبیر في المیدان

أفادت نتائج االستبانة في معرفة األسالیب المستخدمة في التصحیح والصعوبات ونماذج من 

   . یة األخطاء التي یقع فیھا التالمیذموضوعات التعبیر الكتابي، ونوع

 :وقد اتبع لبناء االستبانة الخطوات التالیة

إجراء مقابالت شخصیة مع عدد من مدرسي اللغة العربیة الستطالع آرائھم في الجوانب  -

. من مدرسي التعبیر في المدرسة اإلعدادیة) 4(وقد شملت المقابلة . التي تنظمھا االستبانة

 .ر وضعت أسئلة االستبانة لتحقیق األھداف التي وضعت من أجلھاومن ھذا المصد

 :عرض النتائج وتفسیرھا وذلك على النحو اآلتي -

 ھل ترى عالقة بین ضعف الطلبة في التعبیر وقلة عنایة المدرس بتصحیحھ؟ :السؤال األول

 وفیما یأتي اإلجابات مرتبة بحسب نسبھا المئویة

 

 

 

 النسبة االستجابة 1

 %94.4 نعم -جابة باإلیجاباإل 1

 %5.6 ال -اإلجابة بالنفي 2



 

    

من المستجوبین أكدوا أھمیة التصحیح وعالقتھ بضعف %) 94.4( یتضح من الجدول أن 

 .التالمیذ في التعبیر مما یبرز أھمیة دراسة أسالیب التصحیح وأثرھا في األداء التعبیري

 بي القصور في عملیة تصحیح التعبیر الكتابيأین یلمس مدرس التعبیر الكتا :الثاني السؤال

 النسبة االستجابة 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 عدم الدقة في التصحیح -

 عدم التصحیح وفق معاییر محددة -

 كسل بعض المدرسین في عملیة التصحیح -

 عدم التوجیھ الدقیق في التصحیح -

 الضعف في فھم األفكار والمعاني -

 الضعف في عدم فھم ووضوح الخط -

50% 

66.6% 

50% 

50% 

38.9% 

77.7% 

  

 

 

 

 ھل لدینا معاییر محددة لقیاس أداء الطلبة في التعبیر؟ :السؤال الثالث

 النسبة  /

1 

2 

 اإلجابة باإلیجاب

 اإلجابة بالنفي

16.7% 

83.35 

 



 

یرون أن لیس ھناك معاییر متبعة في تصحیح %) 83.3( یتضح من الجدول السابق أن 

حیح یجري وفق تقدیر المصحح وبذاتیھ تكاد تكون مطلقة أما البقیة التعبیر، أي أن التص

الذین أجابوا بوجود معاییر للتصحیح فلعلھم یقصدون معاییر وضعوھا ألنفسھم أو من 

 .األدبیات التي أطلعوا علیھا

 ما ھي األسالیب المستخدمة في تصحیح التعبیر الكتابي؟ :السؤال الرابع

 دامھاتم ترتیبھا حسب كثرة استخ-

 %النسبة االستجابة /

 %83.3 التصحیح بوضع خط تحت الخطأ 1

 %50 تصحیح الخطأ بكتابة الصواب 2

 %50 الجمع بین األسلوبین السابقین 3

 %11.1 التصحیح بطریقة الرموز 4

 %5.6 تصحیح الطلبة ببعضھم البعض 5

 
ضع خط تحت الخطأ الجدول أن األسلوب األكثر استخداما، ھو أسلوب التصحیح بویوضح 

وذلك ألنھ ال یتطلب جھدا كبیرا من المدرس مع كثرة عدد الدفاتر وكثرة األخطاء وضیق 

 .بین مؤید وعارض% 5.6وبین % 50الوقت تلیھ األسالیب التالیة فھي متفاوتة النسب بین 

  ھل ھناك ضعف في أداء الطلبة في التعبیر؟ :السؤال الخامس
  االستجابة /

 %94.4 نعم -إلیجاباإلجابة با 1



 

 %5.6 ال -اإلجابة بالنفي 2

 

یظھر الجدول شبھ إجماع المستجوبین على اإلحساس بمشكلة ضعف التالمیذ في التعبیر 

 .وھذا یتفق مع ما تم دراستھ في ھذا البحث

 أذكر الطرائق المتبعة في تدریس التعبیر الكتابي بحسب كثرة استخدامھا :السؤال السادس

 %لنسبةا االستجابة 

إعطاء المدرس موضوعا واحدا وتحلیلھ إلى عناصر یتحدث فیھا الطلبة  - 1

 .ویختارون موضوعا واحدا للكتابة

50% 

إعطاء المدرس موضوعین وتحلیلھما إلى عناصر یتحدث فیھا الطلبة  - 2

 .ویختارون موضوعا واحدا للكتابة

33.3% 

حدثون فیھا أو یكتبون إعطاء الطلبة حریة اختیار الموضوعات التي ی - 3

 .عنھا

27.8% 

 %11 اختیار موضوع من دون تحلیلھ إلى عناصر - 4

 

یظھر الجدول السابق شیوع الطریقة التي تمثل في اختیار موضوع واحد وھذا ھو المتبع 

في أغلب مدارسنا لظروف موضوعیة، فھنا الموضوع إجباري ال یعطي الحریة للتلمیذ في 

أو أراد التعبیر عنھ، ربما ألن وقت الحصة ال یكفي إال لمناقشة  اختیار موضوع استھواه

 .موضوع واحد

 .التنویع/ في الصف/ ھل یفضل المدرس التعبیر في البیت :السؤال السابع

 %النسبة  االستجابة   

 %55.6 في الصف 1



 

 %27.6 التنویع 2

 %16.7 في البیت 3

 

ادي ما یحذر منھ المدرسون من حاالت یشیر الجدول إلى تفضیل الكتابة في الصف لتف

الغش، خاصة في استعانة الطلبة بأولیائھم في الكتابة أو بالنقل من زمالئھم، على ما في 

الكتابة في البیت من مزایا الوقت األكثر والحریة األوسع والفرصة للرجوع إلى المصادر 

 .المعنیة بالموضوع

 

 

 

 

 

 

 

 اختیار موضوعات التعبیر في المرحلة اإلعدادیة؟ما النوع السائد في  :السؤال الثامن

 %النسبة االستجابة /

 %38.9 ).األحداث الجاریة، الحرب والسالم، التغیرات السیاسیة( الموضوعات السیاسیة  1

الشباب، المراھقة، العادات والتقالید، القیم،التكافل ( الموضوعات االجتماعیة  2

 ).وضوع الحرقة مثالاالجتماعي والمشاكل االجتماعیة كم

27.7% 

 16.75مشاھد الطبیعة، وصف رحلة أو زیارة ما التعبیر ( الموضوعات الوصفیة التقلیدیة  3



 

 ).عن النفس

 %11.1 ).الغالء، التكافل االقتصادي( الموضوعات االقتصادیة  4

 %5.6 )التطرف، اإلرھاب( الموضوعات الدینیة 5

 

اختار سیادة الموضوعات السیاسیة ، تلیھا الموضوعات یظھر الجدول السابق أن المستجیب 

االجتماعیة واالقتصادیة ثم الدینیة، وربما جاء ھذا الترتیب نتیجة معاناة الشعب من 

 .الحروب ومالھا من آثار على نفسیة التلمیذ

 

 

 

 

 

 

 

 :أذكر مع الترتیب األخطاء التي یقع فیھا كثیر من الطلبة في التعبیر الكتابي

 :المرتبة األولى

 

 

 

 

 %النسبة اءاألخط /

 %88 نحویة 1

 %11.1 إمالئیة 2



 

 :المرتبة الثانیة

 

 

 

 

 

 

 :المرتبة الثالثة

 

 

 

 

 

 :المرتبة الرابعة

  

 

 

 

 

 

 %النسبة األخطاء 

 %33.3 إمالئیة 1

 %27.8 أسلوبیة 2

 %16.7 فكریة 3

 %11.1 تنظیمیة 4

 %5.6 نحویة 5

 %النسبة األخطاء /

 %43.3 أسلوبیة 1

 %26.25 تنظیمیة 2

 %16.6 فكریة 3

 %11.1 الئیةإم 4

 %النسبة األخطاء /

 %27.8 تنظیمیة 1

 %22.8 فكریة 2

 %11.1 أسلوبیة 3

 %11.1 إمالئیة 4



 

 :المرتبة الخامسة

  

 

 

 

 

 :ین لنامن الجداول السابقة یتب

إن األخطاء النحویة، اإلمالئیة واألسلوبیة احتلت المراتب الثالث األولى وھذا یؤشر  -1

 .على كثرة ھذه األخطاء والشروع في معالجتھا أمر یكاد یستحیل

لم یذكر المستجیبون أخطاء أخرى في الحقل المخصص لھا، مما یشیر إلى أن أخطاء  -2

 .ذه األخطاء مكررة ومتعمدةالطلبة تدور في ھذه المحاور وأن ھ

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 النسبة األخطاء /

 %33.3 تنظیمیة 1

 %22.2 إمالئیة 2

 %16.3 صرفیة 3



 

 

 

 اتمةـــالخ

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة

الحمد ہلل حمد الشاكرین على ما أنجزنا وحققنا، وإني ألرى أن الموضوع الذي طرحتھ 

لما لھ من أھمیة على وقع )" نموذجا 1س( واقع التعبیر الكتابي في التعلیم المتوسط "

ة في الفن الكتابي،وفق األسس والضوابط اللغویة كتابات التالمیذ، التي تشكل لبنة رصین

فلیست الكتابة اإلنتاج مھارات عدیدة، ومعایشة وتطبیقا في الحیاة، فما نكتبھ اآلن فسنكتب 

 أفضل منھ في المستقبل إذا واصلنا الكتابة لما لذلك من أھمیة في قراءتنا لكتابات 



 

ذا ارتكزت على ذكر أھداف التعبیر إن االستنتاجات التي توصلنا إلیھا من خالل بحثنا ھ

الكتابي ومدى أھمیتھ في المدارس الجزائریة والعربیة واعتمادا على ھذا یمكن استنتاج ما 

 :یلي

حتى یؤدي التعبیر الكتابي دوره الفاعل بین المتكلم والقارئ والسامع وفق قواعد متعارف 

ذ تتمیز بضوابط ثابتة تسھل سبل علیھا، إ.اآلخرین واألخذ عنھم، وقراءاتھم لنا واألخذ عنا

التعامل والتخاطب الواضح للفكر والتعبیر لذا تكمن أھمیتھ في صحة اللغة وسالمة التعبیر 

وذلك بإتباع قواعد نحویة وصرفیة صحیحة، حتى ال یقع التلمیذ في أخطاء تؤدي إلى تغیر 

نى وإذا فسد ھذا فسدت المعنى وتشویھھ، كما أن الرسم اإلمالئي یرتبط ارتباطا وثیقا بالمع

 .اللغة وغایتھا التعبیریة

یكون ذلك بتسلسل المعاني وترابطھا، وأال یتجاوز التلمیذ الكاتب : الترابط والتجانس -

الفكرة إال بعد استكمال الفكرة الجزئیة النسجام األفكار لتحقیق غایة الكاتب في إعطائھ نمط 

 .انسجام تام وعالقة وثیقةمن الدقة بین األلفاظ والمعاني في تكاملیة و

على التلمیذ أن یكون موفقا في اختیاره للمعنى الدقیق والمناسب : تنظیم والتقسیمحسن ال -

 .وذلك بحسن اختیار األلفاظ وأن یكون الخط واضحا مقروءا في الكتابة الیدویة

 :الجمع بین المتعة والفائدة -

رة ومشوقة حیث تحمل عنصر التحدید التعبیر الكتابي الجید تظھر أھمیتھ في جوانب مثی

واإلثارة، مما تجعل القارئ مشدودا لما سیأتي من أحداث مقبلة، وینجذب لكل التفاصیل 

التالیة، فإن مقدرة التلمیذ على خلق ھذا االتجاه أسلوب وخاصیة یتمیز بھا عن كثیر من 

 .غیره، فھنا تكمن الفروقات العقلیة والمواھب

 :اإلقناع والتأثیر

كانت بعض الجوانب بحاجة إلى توصیل فكرة أو ھدف ما، فالبد أن یكون التلمیذ قادر إن 

على إیصال تلك الفكرة، وأن یكون عنصر اإلقناع واضحا وإثراء رصیده اللغوي وتنمیة 

 .قدراتھ الفكریة



 

لرأینا التدلیل والبرھنة " العلق" وھذا األمر واضح في األسلوب القرآني، ولو تتبعنا سورة 

 .ى العلم وضرورة القراءةعل

التعبیر الكتابي یساعد على تقویم األخطاء اإلمالئیة والنحویة والصرفیة واللغویة  -

والفكریة، كما أنھ یخلق اإلبداع والخیال الواسع، ویساعد التلمیذ على المطالعة وتحفیزه على 

 .قراءة الكتب وذلك إلثراء رصیده اللغوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلھداء

امعي طویل، فیھ جھد بذیل، أخرجت ھذا العمل من الظلمات إلى النور ألھدیھ بعد مسار ج

 :إلى

اللذان منحاني كثیرا من عطائھما، وصبرھما ودعائھما، إلى نبع الحنان وبر األمان جدي 

 .وجدتي أطال هللا في عمرھما



 

مادیا إلى الذي من عینھ أستمد كلماتي، ومن منابع حنانھ أعیش أیامي، إلى الذي ساندني 

 .ومعنویا، فقوى عزمي وأضاء أملي إلى أبي الغالي، أدعوا لھ هللا تمام الصحة والعافیة

إلى التي اكتوت بنار صیف ألنعم بدفء الشتاء، إلى أرق صدر وأعز حبیبة وألطف أم، 

 .أمي الغالیة، بارك هللا في صحتھا وأطال في عمرھما

حمد، عمار، أیمن، عفیف، إلى خاالتي إلى كل الذین حرصوا على رفع معنویاتي أشقائي م

 .وصدیقاتي وكل من قاسمني أتعاب ھذا العمل

إلى من زادني حلما ومنحني علما وأعطاني فھما ووھبني عزما،أستاذي الفاضل محمد 

 .شھري

 .إلى كل من علمني وكل طالب علم، وكل باحث مخلص أھدیھ ثمرة نجاحي

 

 

 

 

 

 

 خدیجة عواد 
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 الخاتمة

الحمد ہلل حمد الشاكرین على ما أنجزنا وحققنا، وإني ألرى أن الموضوع الذي طرحتھ 

لما لھ من أھمیة على وقع )" نموذجا 1س( واقع التعبیر الكتابي في التعلیم المتوسط "

كتابات التالمیذ، التي تشكل لبنة رصینة في الفن الكتابي،وفق األسس والضوابط اللغویة 

بة اإلنتاج مھارات عدیدة، ومعایشة وتطبیقا في الحیاة، فما نكتبھ اآلن فسنكتب فلیست الكتا

 أفضل منھ في المستقبل إذا واصلنا الكتابة لما لذلك من أھمیة في قراءتنا لكتابات 

إن االستنتاجات التي توصلنا إلیھا من خالل بحثنا ھذا ارتكزت على ذكر أھداف التعبیر 

لمدارس الجزائریة والعربیة واعتمادا على ھذا یمكن استنتاج ما الكتابي ومدى أھمیتھ في ا

 :یلي

حتى یؤدي التعبیر الكتابي دوره الفاعل بین المتكلم والقارئ والسامع وفق قواعد متعارف 

علیھا، إذ تتمیز بضوابط ثابتة تسھل سبل .اآلخرین واألخذ عنھم، وقراءاتھم لنا واألخذ عنا

فكر والتعبیر لذا تكمن أھمیتھ في صحة اللغة وسالمة التعبیر التعامل والتخاطب الواضح لل

وذلك بإتباع قواعد نحویة وصرفیة صحیحة، حتى ال یقع التلمیذ في أخطاء تؤدي إلى تغیر 

المعنى وتشویھھ، كما أن الرسم اإلمالئي یرتبط ارتباطا وثیقا بالمعنى وإذا فسد ھذا فسدت 

 .اللغة وغایتھا التعبیریة

یكون ذلك بتسلسل المعاني وترابطھا، وأال یتجاوز التلمیذ الكاتب : والتجانسالترابط  -

الفكرة إال بعد استكمال الفكرة الجزئیة النسجام األفكار لتحقیق غایة الكاتب في إعطائھ نمط 

 .من الدقة بین األلفاظ والمعاني في تكاملیة وانسجام تام وعالقة وثیقة

على التلمیذ أن یكون موفقا في اختیاره للمعنى الدقیق والمناسب : تنظیم والتقسیمحسن ال -

 .وذلك بحسن اختیار األلفاظ وأن یكون الخط واضحا مقروءا في الكتابة الیدویة

 :الجمع بین المتعة والفائدة -

التعبیر الكتابي الجید تظھر أھمیتھ في جوانب مثیرة ومشوقة حیث تحمل عنصر التحدید 

اإلثارة، مما تجعل القارئ مشدودا لما سیأتي من أحداث مقبلة، وینجذب لكل التفاصیل و
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التالیة، فإن مقدرة التلمیذ على خلق ھذا االتجاه أسلوب وخاصیة یتمیز بھا عن كثیر من 

 .غیره، فھنا تكمن الفروقات العقلیة والمواھب

 :اإلقناع والتأثیر

فكرة أو ھدف ما، فالبد أن یكون التلمیذ قادر إن كانت بعض الجوانب بحاجة إلى توصیل 

على إیصال تلك الفكرة، وأن یكون عنصر اإلقناع واضحا وإثراء رصیده اللغوي وتنمیة 

 .قدراتھ الفكریة

لرأینا التدلیل والبرھنة " العلق" وھذا األمر واضح في األسلوب القرآني، ولو تتبعنا سورة 

 .على العلم وضرورة القراءة

الكتابي یساعد على تقویم األخطاء اإلمالئیة والنحویة والصرفیة واللغویة  التعبیر -

والفكریة، كما أنھ یخلق اإلبداع والخیال الواسع، ویساعد التلمیذ على المطالعة وتحفیزه على 

 .قراءة الكتب وذلك إلثراء رصیده اللغوي
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