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 كلمة شكر و عرفان 
 

في مثل هذه اللحظات یتوقف الیراع لیفكر قبل أن یخط الحروف لیجمعها في كلمات  

 حاول تجمیعها في سطور و نفوق صخور الفراق تتبعثر

سطورًا كثیرة تمر في الخیال وال یبقى لنا في نهایة المطاف إال قلیًال من الذكریات وصور 

 تجمعنا برفاق كانوا إلى جانبنا

 فواجب علینا شكرهم ووداعهم ونحن نخطو خطوتنا األولى في غمار الحیاة 

ونخص بجزیل الشكر والعرفان إلى كل من أشعل شمعة في دروب عملنا وٕالى من وقف على 

إلى األساتذة الكرام في كلیة التربیة ونتوجه و المنابر وأعطى من حصیلة فكره لینیر دربنا

 بالشكر الجزیل إلى 
 

 ور معمر عبد اهللالدكت

 ام واالحتررشراف على هذا البحث فجزاه اهللا عنا كل خیر فله منا كل التقدياإلالذي تفضل ب
 

 واألستاذكوفي الذي ساعدني في انجاز هذه المذكرة.



 إھداء
نھتدي بھ و نعوذ بھ من شرور أنفسنا ه و  بإن الحمد ہلل نحمده و نستعین

 و من سیئات أعمالنا و نشكره على عونھ و إلمامھ لنا بالصبر و القوة .

فمشروع بحثي الذي بذلت فیھ كل جھودي و قواي ، أھدیھا لقرة عیني 
العزیزین في الدنیا اللذان سھرا ألجل راحتي و رعایتي الذي قال فیھما 
ر ب الجالل و اإلكرام في قولھ سبحانھ و تعالى : " و ال تقل لھما أّف 
وال تنھرھما و قل لھما قوال كریما " و قال تعالى :" و اخفض لھما 

 جناح الذل من الرحمة "

فإلیك یا من جعلت الجنة تحت قدمیك، و یا من زرعت الحنان و اللطف 
في قلبي ،و  إلیك یا من أنارت  دعواتك دربي في الحیاة ، و یا من كنت 

األب و الصدیق الرفیق، اللھم احفظھما  و بارك لھما في عمرھما و 
 تحرمني منھما یا ذا الجالل و اإلكرام .

و كل إخوتي و أخواتي و إلى البراعم الذین زرعوا البھجة و السرور 
في أجواء العائلة و إلى "ماما أنا" إلى كل من ساعدني في انجاز ھذا 

 البحث. 



بسم اهللا الرحمن الرحیم و الصالة و السَّالم على خاتم األنبیاء و المرسلین: 

 الجزائر خالل العقدین األخیرین نموا كمیا مطردًا إال أن هذا النمو الكمي التعلیم فيلقد شهد - 

  حیث أن النمو الكمي كان على حساب جودة التعلیم الدرجة،لم یصاحبه نمو كیفي بنفس 

و كفایته، فقد نفى التعلیم نظریات و اعتمد على التلقین، و نقل المعلومات إلى الدارسین، ولم 

ینجح في خلق روح البحث و االبتكار أو القدرة على المبادرة أو المقدرة على التعلم الذاتي. 

 و قد أوضحت إستراتجیة تطویر التعلیم في الجزائر في تقویمها لمسیرة التعلیم الجزائري 

في واقعها أن االهتمام كان منصبًا في طرق التعلیم المعتمدة على اإللقاء و التلقین من جانب 

المعلمین، و على الحفظ و االستظهار من جانب التالمیذ و كان الكتاب المدرسي الوسیلة 

التعلیمیة المفضلة و األكثر شیوعا. 

ولقد طرأت في السنوات العشر الماضیة جملة من التغیرات و التطورات في مجال نظریات 

 التعلیم كانت لها انعكاسات جذریة على االستراتجیات و األسالیب و الطرائق المعتمدة 

في التدریس على األدوار و الوظائف التي یضطلع بها المعلم. 

و لقد أسهمت التطورات التي طرأت في مجال تكنولوجیا التعلیم في بلورة و تعزیز دور المعلم 

بالمفهوم الجدید حیث لم یعد دوره یقتصر على نقل المعرفة للطالب بل أصبح دوره یشتمل 

 و إعداد ظرف و شروط و أجواء التعلم و إتاحة فرص التفاعل الحر للطلبة مع المواد تنظیم 

 و النشاطات التعلیمیة في البرنامج التعلیمي في حین یكتفي هو بدور المرشد و الموجه فقط.

و كنتیجة لهذه التغییرات و التطورات فقد تراجعت األسالیب و الطرق التقلیدیة و التي كانت 

 معتمدة في التدریس لتحل بدال منها أسالیب و طرق ترتكز على الفروق الفردیة بین المتعلمین 

 و على قدراتهم و حاجاتهم و دوافعهم المتمایزة.

 أ 
 



و من أبرز التجدیدات التربویة التي برزت في هذا المجال اعتماد إستراتجیة المقاربة بالكفاءات 

 و اعتمادها كأساس في تعلم و تعلیم الطالب.

و من هنا فإن كلمة الكفاءة في اللغة وردت في المعجم الوسیط أّن "كفاه الشيء، یكفي كفایة: 

  Competentiaاستغنى به عن غیره، فهو كاف َكِفئُّ ". و لفظة الكفاءة ذات أصل التیني 

 .compétenceو تعني العالقة ، تقابلها في الفرنسیة 

 –_ أما المعنى االصطالحي للكفاءة فهو أنها مجموعة منظمة ووظیفیة من الموارد (معارف 

 مهارات...)  و التي تسمح أمام جملة من الوضعیات بحل مشاكل ، و تنفیذ نشاطات –قدرات 

 ، و إنجاز أعمال. 

من شأن هذه اإلصالحات أن تسمح بتحسین الممارسة البیداغوجیة الحالیة خاصة في مدارسنا 

المتوسطة ، من خالل توجیه العنایة لجملة من المواد اللغویة ،  ضبط إستراتجیة تنفیذها 

باختیار األسالیب و الطرائق و الوسائل ، و لعل أهم مادة لغویة هي التعبیر بمستوییه الشفوي 

و الكتابي ، و ألن نشاط التعبیر الكتابي یحتل أهمیة بالغة باعتبارها عنصر تحریك و تفعیل 

 لكثیر من األنشطة .

و حاولنا أن نصیغ من هذا االهتمام إشكاال لبحثنا هذا فكان أن عنوناه ب: تعلیمیة نشاط 

التعبیر الكتابي ( مرحلة التعلیم المتوسط نموذج ).، و لقد اعتمدنا في طریقة تناولنا لهذا 

الموضوع الدراسة التحلیلیة المیدانیة من خالل معایشة واقع تدریس التعبیر الكتابي في مدارسنا. 

، و لقد استلزمت طبیعة الطرح ،و استدعت طریقة خاصة في معالجة الموضوع من جوانب 

موسوعة اللغة عدة، و استعنا في مشروع بحثنا بجملة من المصادر و المراجع أهمها: "

كما اعتمدنا على كتب تضمنت  ، تعلمیة اللغة العربیة" كتب  "العرب  لسان  ، العربیة"

و أسالیب تدریسها بین النظریة  '' فنون اللغة العربیة أهمها  طرائق تدریس اللغة العربیة من

 و التطبیق''.

 

 ب 
 



     

 لما له من أهمیة على المستوى التعلیمي نانظرا لمیل لموضوع ا نا لهذاو یرجع سبب اختیار 

نا التعلمي و أیضا محاولة معرفة تطور طرق التدریس ممن األعداد إلى الكفاءات كذلك رغبت

في معرفة طریقة التدریس مادة التعبیر الكتابي في المرحلة المتوسطة نظرا لما له من مكانة 

 :  ة  التاليیاتكبیرة في تعلیمیة مواد اللغة العربیة و علیه نضع اإلشكال

 الطریقة التقلیدیة ؟ عنطریقة تعلیمیة نشاط التعبیر الكتابي قد ابتعدت _ هل 

 _ ما طرائق تحسین مستوى التالمیذ  في نشاط التعبیر ؟

تضمن بحثي ھذا جانبین ھما الجانب النظري و الجانب التطبیقي ، أما بالنسبة للجانب النظري 

فقد تضمن مقدمة عبارة عن توطئة و فترة تمھیدیة للموضوع ، ثم الفصل األول : تعلیمیة اللغة 

 ذي قسمناه كاآلتي:العربیة ال

 المبحث األول : مفھوم التعلیمیة و أركانھا .

 المبحث الثاني: مبادئ و شروط التعلیمیة.  

 المبحث الثالث: شروط و مبادئ التعلم.

 المبحث الرابع: تعلیمیة اللغة العربیة و آدابھا .

 المبحث الخامس : تعلیمیة المواد.

 المبحث السادس : طرائق التعلیم و طریقة تناول حصص التعبیر الكتابي. 

 و الفصل الثاني :  

 المبحث األول : التعبیر : مفھومھ و أقسامھ.

 المبحث الثاني: التعبیر أھمیتھ ، أھدافھ ، أشكالھ و طرائق تدریسھ.

 المبحث الثالث: أشكال التعبیر الكتابي. 

 ت 
 



 المبحث الرابع :أھمیة التعبیر الكتابي و طرق تدریسھ و تصحیحھ.

 و الفصل الثالث: تضمن ھذا الفصل الجانب التطبیقي و قسمناه إلى :

 المبحث األول: تعریف المصطلحات.

 المبحث الثاني: الدراسة التطبیقیة.

 المبحث الثالث : أھم العناصر المطروحة خالل حصة التعبیر الكتابي.

 المبحث الرابع : التحلیل و المناقشة .

 و خاتمة تضمنت نتائج اإلشكالیات المطروحة.

كما ھو  معروف في كل الدراسات فإن الباحث یصادف  في  مشواره  العلمي عراقیل سواء  

نظریا  أو میدانیا ،  فمن  بین الصعوبات التي صادفناھا أن مدة التربص لم تكن كافیة لإلحاطة  

بجوانب الموضوع كما ینبغي . 

و  في  األخیر أود  أن  أتقدم  بالشكر  و  االمتنان  الكبیر  إلى األستاذ  المؤطر معمر عبد ّهللا 

 الذي ساعدني  في إنجاز  ھذه  المذكرة . 

 

 

  

 ث 
 



تعليمية اللغة العربية                               الفصـــــل األول                       

 

األول: مفھوم التعلیمیة و أركانھا.  _ المبحث
_ المطلب األول: تعریف التعلیمیة : 

مة و الھادفة إلى مساعدة المتعلم على   التعلیمیة: ھي مجموعة  الجھود و النشاطات المنظَّ

تفعیل قدراتھ و موارده في العمل على تحصیل المعارف و المكتسبات و المھارات والكفایات و 

على استثمارھا في تلبیة الوضعیات الحیاتیة المتنوعة.فالجھود ھي جھود المعلمین في تحضیر 

تعلیمھم عن طریق انتقاء المادة التعلیمیة و اختیار الطریقة المناسبة في تعلمھا وعن طریق 

 تنشیط العملیة الصفیة بتحفیز المتعلمین، و النشاطات المنظمة 

ھي مجموعة األعمال المنسقة و المستثمرة في العملیة التعلیمیة التعلمیة داخل غرفة الصف  

و خارجھا و المبنیة على علم المعلمین و على خبراتھم ، و توظف كل ھذه الجھود  

و النشاطات في مساعدة المتعلم على تفعیل قدراتھ و موارده في التحصیل و االكتساب  

و التمّرس و التھیؤ لتلبیة الحیاة على تنوعھا و اختالف صعوباتھا مما یفرض انغراس 

Pالمدرسة في ھموم الحیاة و انطالق نشاطاتھا مما یصادقھ المتعلمون في حیاتھم. 0F

1
P  

 ھي في األساس تفكیر في المادة الدراسیة بغیة تدریسھا، فھي  B.JASMIN بالنسبة لـــ:

تواجھ نوعین من المشكالت: مشكلة تتعلق بالمادة الدراسیة و بنیتھا و منطقھا، و مشاكل ترتبط 

 REUCHINبالفرد في وضعیة التعلم، و ھي مشاكل منطقیة و سیكولوجیة ویعرفھا أیضا 

 2بأنھا مجموع الطرائق و التقنیات و الوسائل التي تساعد على تدریس مادة معینة 

 ) و كانت اللفظة تطلق للداللة على نوع didactiosالتعلمیة أو الدیداكتیك ھي لفظة یونانیة (

من الشعر یدور موضوعھ حول عرض مذھب متعلق بمعارف عملیة أو تقنیة ، وقد كان ھذا 

Pالمصطلح متكامال مع البیداغوجیا ، 2F

3
P  .

18 ص 2008 بیروت  1  أنطوان صیاح دار النھضة العربیة ط2 تعلمیة اللغة العربیة ج  1  

41 ص 2009 المعجم التربوي فریدة شنان _ مصطفى ھجرسي المركز الوطني للوثائق التربویة الجزائر  سنة  2  

  3 41 األردن ص 2009 سنة 1 تعلیمیة الترجمة سعیدة  كحیل عالم الكتب الحدیث ط 

- 1 - 
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 Didactiqueغیر أن ھانس إیبلي مؤلفا كتابا بعنوان الدیداكتیك البسیكولوجي (

psychologique و اعتبره علما مساعدا البیداغوجیا في جعل المتعلم یحصل على المفاھیم ( 

بواسطة المعارف 

المطلب الثاني: مكانة التعلیمیة أو الدیداكتیك بین العلوم:  

الدیداكتیك علم نظري و تطبیقي یبتعد عن البیداغوجیا، حیث یركز على مضامین 

التعلیم ویقترب منھا كي یتعامل مع وضعیات القسم و تحلیلھا .   

المطلب الثاني: موقع التعلمیة بین العلوم : 

Pو یحدد ھذا الرسم البیاني لغالي سون وضعیة الدیداكتیك _ علم التعلیم _  3F

1
P

42 المرجع نفسھ ص  1  

 اللسانیات    علم النفس البیداغوجیا علم االجتماع

 دیداكتیك اللغات
 

 المناھج _ الطرق

 القسم
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تھتم التعلمیة بمحتوى التدریس، من حیث انتخاب المعارف الواجب تدریسھا، و معرفة طبیعتھا 

 و تنظیمھا، و بعالقات المتعلمین بھذه المعارف، من حیث التحفیز و األسالیب 

و االستراتجیات الناشطة و الفاعلة الكتسابھا و بنائھا، و توظیفھا في الحیاة، فیعرف 

المتعلمون في معرفتھ، و كیف یعیدون النظر في مسارھم لتصحیحھ. 

 المطلب الثالث:أركان التعلمیة :

 تحتل الزاویة األولى منھ المعارف ویحتل  التعلمیة في مثلث قد وضع شوفاالرإذا كان ایف  

كل من المعلم و المتعلم الزاویتین الثانیة و الثالثة،  

 المعارف 

 

5 

 

 

                     

P                                       المعلم              التالمیذ 4F

1 

فإننا نمیل إلى وضع أركان التعلیمیة في مربع یندرج في الدائرة التعلمیة مضیفین إلى األركان 

الثالثة التي ذكرناھا ، المعارف و المعلم و المتعلم ، ركنا رابعا یتمثل في الوضعیة التعلیمیة 

التعلیمة التي تجسد العملیة التعلیمیة في الوجھ التفاعلي الذي یمارس فیھا زمان ومكان محددین 

و آخذین الركن األول بمفھومھ الواسع أي في كل ما تشتملھ من معارف ومكتسبات و موارد و 

P:مھارات و قدرات و كفایات للمتعلم  ، و ذلك ما یمكننا تصویره على الوجھ اآلتي 5F

2 

 

 

14  ص 2أنطوان صیاح ج   تعلمیة اللغة العربیة   1  

19  ص 2009 لبنان 1أنطوان صیاح دار النھضة العربیة ط تعلمیة اللغة العربیة    2  

 التعلمیة 
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                       المتعلم                               المعلم 

 

 

 

 

الوضعیة التعلیمیة                           المعارف                                   

                                                                            التعلمیة 

 

المفاھیم العامة الخاصة بالتعلمیة : المطلب الرابع: 

- التعلیم:  

ھو العملیة التي یتم خاللھا التفاعل بین المتعلم و مصادر التعلم في بیئة مقصودة تشتمل  

على إجراءات و أحداث منظمة و مضبوطة تساعد على أداء أنماط سلوكیة محددة ، في ظل  

ظروف و شروط معینة في الموقف التعلیمي ، قد یتفاعل المتعلم ، بمفرده و بدون معلم مباشر 

، مع مصادر التعلم التي تقوم بكافة اإلجراءات أو األحداث التعلیمیة،  و ھنا تسمى العملیة " 

تعلیم فردي أو ذاتي" و قد یقوم معلم بھذه اإلجراءات، و ھنا تسمى العملیة  "  تدریس " و من 

ثم فالتدریس ھو شكل من أشكال التعلیم یتفاعل فیھ المتعلم مع مصادر التعلم ، و یقوم المعلم 

Pبكافة اإلجراءات التعلیمیة في بیئة محكومة و منظمة و مضبوطة. 6F

1 

: - التعلم

ھو عملیة عقلیة داخلیة نستدل على حدوثھا عن طریق آثارھا أو النتائج المترتبة علیھا وذلك 

 ،في صورة تعدیل یطرأ على سلوك الفرد  سواء من الناحیة االنفعالیة مثل اكتساب اتجاھات

15 ص  القاھرة 2009 سنة 2 تكنولوجیا التعلیم و التعلم محمد عطیة خمیس دار السحاب للنشر و التوزیع ط 1  

 

 التعلمیة
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وقیم و عواطف و میول جدیدة ، أو من الناحیة العقلیة مثل اكتساب معلومات ومھارات 

لالستعانة بھا عند التفكیر في مواقف معینة و ذلك في محاولة الوصول إلى ھدف معین  

Pأو حل بعض المشكالت المحددة. 7F

1 

- العملیة التعلیمیة: 

 ھي سلسلة من اإلجراءات أو األحداث أو األنشطة التعلیمیة، مترابطة و منظمة في ضوء 

 تقتضي عملیة التعلیمیة تدخل إستراتجیة محددة لنقل الرسالة و تحقیق أھداف تعلیمیة محددة  و

عوامل كثیرة یصعب إحصاؤھا من حیث االستراتجیات التي یستعملھا المتعلم  الجوانب العقلیة 

و النفسیة و الجسمیة التي تساھم في تحقیق النجاح في التعلم اللغوي ، و من الصعوبة تحدید 

شامل للتعلم اللغوي ، علما أن التعریف األكثر تداوال ال یخرج عن ایطار كون اللغة مجرد " 

وسیلة منظمة لتوصیل األفكار و المشاعر باستعمال اإلشارات أو األصوات  المتعارف علیھا " 

في حین ینحصر دور التعلیم في توجیھ المتعلم و تمكینھ من الحصول على المعارف 

والمھارات و توفیر الشروط المالئمة لذلك و من ھنا فإن وجوب إدراك العالقة القائمة بین علم 

اللغة و علم النفس و فھم العلوم المساعدة  شرط ضروري من شروط التعلیم   الجید فالتوازي 

  2 الملحوظ بین علم النفس

شروط و مبادئ التعلم : المبحث الثالث:  _ 

_ المطلب األول: مبادئ التعلم: 

_ المبدأ األول: المعنى العام في التعلم: 

   أي أن یكون التعلم ذات معنى و ذلك من خالل: 

 ربط التعلم بخبرات المتعلمین . -أ

 ربط التعلم باھتمامات المتعلمین . –ب 

 ربط التعلم بمستقبل المتعلمین . –ج 

  1 8موسوعة علم النفس للتربیة و التعلیم ج    .28ص 

. 16 ص 2009 نوفمبر 7الجزائریة للتربیة المركز الوطني للوثائق التربویة العدد  المربي المجلة  2  
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و ھذا یعني أن المتعلمین یمیلون لتعلم ما یكون ذا معنى بالنسبة لھم. 

_ المبدأ الثاني: المتطلبات األساسیة. 

یمیل المتعلم لتعلم الموضوع الذي یتقن كل متطلباتھ األساسیة . 

_ المبدأ الثالث: النموذج التوضیحي. 

یمیل المتعلم الكتساب السلوك الجید إذا زود بنموذج ألداء ھذا السلوك یشاھده و یقلده أو 

یحاكیھ. 

 _ المبدأ الرابع: التواصل المفتوح: 

یمیل المتعلم إلى التعلم إذا ما كانت طریقة العرض منظمة بطریقة تجعل الرسالة ( الھدف ) 

مفتوحة للمتعلمین و ذلك من خالل: 

 إیضاح األھداف للمتعلمین . –أ 

ب - استخدام األمثلة و التلمیحات للتأكد من استیعابھم. 

 تجنب الغیبیات و الحدیث عن األشیاء غیر الموجودة أو غیر المتمثلة . –ج 

 استخدام الوسائل السمعیة البصریة حیث یمكن ذلك  –د 

P استخدام األسئلة من وقت إلى آلخر للتأكد من التواصل. –ه  9F

1 

_ المبدأ الخامس:الحدیثة أو الجدة: 

یمیل الطالب لالنتباه و لتعلم ما یكون جدیدا محتوى أو طریقة.  

المعلومات ، التدرب العملي على حل المسائل ، و إجراء التجارب و الرسم و البناء والتحلیل 

والتركیب . 

_ المبدأ السابع : التدرب الموزع : 

إن توزیع  التدرب على فترات قصیرة ییسر عملیة التعلم بشكل أفضل . 

_ المبدأ الثامن: العواقب و الظرف السارة: 

.78 ص 2008 األردن  1إعداد المعلم العربي نماذج و استراتجیات أحمد الخطیب عالم الكتب الحدیث للنشر ط   1  
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یزداد میل المتعلمین للتعلم و یتابعونھ إذا ما توافرت الخبرات السارة و النتاجات الممتعة 

وغابت الخبرات و العواقب غیر السارة ، كالتحدي غیر المعقول و الحرارة أو البرد الزائدین  

اإلحباط و السخریة و التأنیث. 

_ المطلب الثاني: شروط التعلم: 

یمكن تحدید الشروط التي یتم بھا التعلم بأنھا: 

 مواجھة موقف خارجي یطرح مشكلة ال تحل بمعارف الفرد السابقة. –أ 

 وجود دافع یثیر الفرد لتجاوز ما ھو مطروح أمامھ من مشكالت. –ب 

 مستوى معین من النضج یسر لإلنسان استخدام عقلھ استخدام أعضاء في اكتساب ما –ج 

ینبغي تعلمھ الجتیاز الموقف و حل المشكلة ، و أن أیة جھود تبذل لتعلم قدرة أو فكرة تظل 

معرضة للفشل ما لم یكن ثم نضج یھیئ الفرد إمكان تعلمھا.و بكلمات أخرى ، یمكن تحدید 

شروط التعلم في ثالث مشكالت كبرى ھي: 

النضج و الدافعیة و الممارسة ، و الواقع أن ھذه المشكالت الثالثة یتصل الواحد منھا 

Pباآلخر اتصاال وثیقا ، فالنضج یتعلق بإمكانیة نمط السلوك المتعلم، 10F

1
P أو بعبارة أخرى ھل یمكن 

للكائن الحي أن یؤدي السلوك المطلوب  علمھ ،و ھل یسمح لھ تكوینھ الداخلي العضوي بھذا 

األداء  ؟ أما الدافعیة فتتعلق بمشكلة كیف یمكن أن یستشار ھذا السلوك الكامن و كیف تساعد 

الشروط الخارجیة في حدوث التغیر في السلوك ، بعبارة أخرى، ما أحسن السبل لتوجیھ نشاط 

الكائن الحي وجھة معینة الكتساب نمط السلوك المطلوب تعلمھ. 

و مشكلة الممارسة تتعلق بالسلوك و األداء الذي ینصھر فیھ العامالن السابقان و ھما النضج 

والدافعیة ، فال یكفي أن یزود الكائن الحي ، الحیوان أو اإلنسان، بإمكانیة نمط معین من 

السلوك، بل یجب أن یمارس ، بل یجب أن یمارس ھذا السلوك حتى یأخذ طریقة في الثبوت 

واالستقرار و یصبح عادة سلوكیة ؟ 

79ص المرجع نفسھ   1  
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فالسلوك الممارس یجب أن یكون ممكنا أوال ، و بجب أن یستشار بشروط الدافعیة المختلفة  

 1وأخیرا یجب أن یعزز حتى یثبت.

 تعلمیة اللغة العربیة و آدابھا :المبحث الرابع : 

المطلب األول: النشأة والواقع الحالي: 

بتعلّمّیة اللغة العربیة و آدابھا مقتصرا على مراكز األبحاث من خالل بعض  كان االھتمام 

األطاریح التي تستوحي توجھات البحث في الغرب ، و في إطار طرائق تعلیم اللغة العربیة 

لألجانب ، كالتي اعتمدھا " من المحیط إلى الخلیج" تم توظیف بعض مفاھیم تعلمیة اللغة. 

أما تعلمیة العربیة  فقد عرفت بعض المبادرات الریادیة في بعض المدارس الخاصة حیث 

 أو الفرنسیة، و قد أسھم ةكان تعلیم العربیة یستوحي بعض الطرائق المطبقة في تعلیم االنجلیزي

التعدد اللغوي، في لبنان، في دفع المھتمین باللغة العربیة  إلى التجدید ، و تطویر أسالیب 

التعلُّم، و یمكن اعتبار خطة النھوض التربوي ، و المناھج الجدیدة التي ترجمتھا ، المنعطف 

الحاسم في اتجاه اإلفادة من مكتسبات تعلمیة اللغة و األدب ، تجلى ذلك في نص المنھج ، و في 

12Fإعداد المعلمین و تدریبھم على تطبیق المناھج الجدیدة  و في كثیر من

2 

و في كثیر من الندوات و المؤتمرات حول المناھج الجدیدة ،  أو في موضوع  إعداد 

المعلمین للقرن الحادي و العشرین. 

و قد أصبحت التعلمیة مركز الثقل في بناء مناھج إعداد المعلمین في كلیة التربیة بالجامعة 

اللبنانیة ، و غیرھا من الكلیات و المعاھد التي تعّد المعلِّمین  

المطلب الثاني: التعلمیة و العلوم المرجعیة : 

البد من التوقف على عالقة التعلُّمّیة بالعلوم المرجعّیة، وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك  نسمي 

علوم مرجعیة العلوم التي تستند إلیھا التعلمیة و تنھل منھا ، في تحدید المعارف المدرسیة 

79 المرجع نفسھ ص  1  

17أنطوان صیاح ص  تعلمیة اللغة العربیة  2  
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وطریقة بنائھا و تقویمھا : علوم اللغة ( األلسنیة العامة ، و علم الصوت  الفونولوجیا، علم 

 الصرف، علم النحو ، علم المعاجم ، و علم المعجم ، علم الداللة ،

علم صناعة اإلنشاء و العروض ...) و السمیولوجیا ، و علم النفس اللغوي و علم االجتماع 

  1اللغوي ، و العلوم اإلنسانیة و التربویة : علوم التربیة ، علم النفس ، الفلسفة

و غیرھا ...  

للتعلّمّیة ارتباطات نظریة  نظرّیة و عملّیة  بھذه العلوم المتنوعة ، تحتاج إلى دراسة معّمقة 

 العلمیة البحتة ةو مفّصلة ، نذّكر أن من مقّومات تعریف التعلمیة ، تحویل المعارف األكادیمي

إلى معارف مدرسّیة ، مالئمة للعمر العقلي ، و من ھذه  المقومات أیضا معرفة المتعلم  

واستكشاف حوافزه ومكتسباتھ السابقة  ، و ثغراتھ لتوظیفھا في معالجة المعارف ، و إرساء 

استراتیجیات تعلم فاعلة و متحركة ، و تشكل ھذه العالقات المعقدة ، بین التعلمیة وتطویرھا  

- قبل الدخول في تفصیل محاور اھتمامات تعلمیة اللغة العربیة و آدابھا ، البد من التوقف 3

على تعلم اللغة األم ، و امتداد اللغة الوطنیة و الرسمیة ، أي العربیة الفصحى ال  أخال أحد 

یجھل خطورة عندنا و عند غیرنا ، و قد أعطى الدستور ، و نص المناھج الرسمیة لغتنا 

العربیة المكانة التي تستحقھا ، و لكن بقي علینا أن نترجم المواقف المبدئیة  إلى سلوك عملي 

فعلي ، إن التواصل بالفصحى السلیمة ، مشافھة و كتابة ، في الحیاة و في المدرسة وخصوصا 

في اإلعالم ، یتطلب دراسة معمقة و رؤیة واضحة تحكم سلوكنا جمیعا ، وأبرز وجوه ھذه 

المسألة ھي اآلتیة:  

_ الفصحى لغة جمیلة و مھمة تستحق التقدیر و االھتمام أم لغة غیر مجدیة یمكن إھمالھ؟ 

_ الفصحى مادة تعلم فقط أو أداة تعلم : نتعلمھا و نعلم بھا ؟ 

_ الفصحى و العامیة الدارجة : تراصف  و تجاھل أم تفاعل و إثراء؟ 

 _ العربیة و اللغات األجنبیة: خوف و تنافس أم تفاعل مخصب.

 

26ص  المرجع نفسھ  1  
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_ المبحث الخامس: تعلیمیة المواد:  
_ المطلب األول : تعلمیة القراءة : 

ال یقف اھتمام تعلمیة القراءة العربیة عند اختیار الطریقة األفضل و األنجع ، بل یتعدى ذلك 

إلى البحث ، في القراءة عن المعنى و عن المتعة في آن معا ، و محاور البحث متعددة في ھذا 

من القراءة من كتاب الشأن ، و تحذف جمیعھا إلى التحفیز على القراءة ، و على االنتقال 

المدرسة ، إلى القراءة من كتب الحیاة ، و إلى التثقیف بالمطالعة، و مالحقة المشروع 

 1الشخصي  للقراءة ، و مقاربة اآلثار الكاملة ، و اإلشكالیات المطروحة في ھذا المضمار

كثیرة : ماذا نطالع ؟ المطالعة و الوسائل و التقنیات الحدیثة، المكتبات الخاصة و العامة 

واالحتفال بالكتب ، و مقاییس الجودة في الكتابة لألطفال و الناشئة . 

_ المطلب الثاني :تعلمیة مقاربة النصوص: 

لعل ھذا المجال ھو األخصب إنتاجا، و األكثر إثارة للجدل في تطبیقات التعلمیة ، و ھنا 

نلمس أثر العالقة التعلمیة بالعلوم المرجعیة : إن النص كان مادة للشرح و عندما سطع نجم 

المقاربة التاریخیة فبتنا ندرس تاریخ األدب بدال من دراسة األدب نفسھ و لما سطع نجم 

البنیویة ، حدثت ردة فعل على المقاربة التاریخیة ، و أصبحت دراسة النص دراسة داخلیة ، 

 .غارقة في البنى الداخلیة: الصوتیة و المعجمیة و الداللیة و البیانیة و الھندسیة العامة 

و جاءت الرموز یة ( السمیولوجیا ) تصحح الغلو في االتجاھات المختلفة ، و لتبني مقاربة 

تشتمل على المقاربات األخرى و توظفھا في التحلیل ، شرط أن تكون مالئمة ومنتجة ، و قد 

  أن تنظر إلى كل نص من منظار  pragmatiqueأتاحت دراسة الخطاب اللغوي عمال نیة 

تواصلي : من یكتب ؟ إلى من یتوجھ ؟ ماذا و كیف یكتب ؟ لماذا یكتب ؟   

و قد أسفرت ھذه المقاربة عن تصنیف للخطاب اللغوي بحسب مرامیھ : السرد ، الوصف ، 

اإلقناع ، التفسیر ، اإلبالغ ، اإلیعاز ، و یمكن إضافة نمط بدأ الدارسون یصنفون فیھ ما ال 

یخضع للتصنیف في الفئات السابقة ، و ھو النمط الشعري الغنائي ـ الوجداني ـ 

  1 .27 و الصفحة ص  المرجع نفسھ
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و قد شاع من قبیل التبسیط، استخدام مصطلح "األنماط النصیة " أما المصطلح العلمي الدقیق 

فھو " أنماط الخطاب " ففي النص الواحد تتداخل أنماط الخطاب، خدمة لبالغتھ و معناه العام 

و ھي النسیج  باللغات األجنبیة .texteو یستحسن أن نذّكر ھنا بالمعنى األصلي لكلمة نص 

 1النّصي  ، في تراثنا العربي ، استخدام الجرجاني و العسكري مصطلح النسیج : نسج الكالم .

_ المطلب الثالث: التعبیر الشفھي و الكتابي: 

أعادت التعلمیة إلى اللغة وظیفتھا األساسیة : التواصل ، و قد تم التركیز على المقاربة 

التواصلیة لشؤون اللغة ، و على رأسھا التعبیر الشفھي الذي كان مھّمشا ،  ألنھ  لیس امتحان 

رسمي ، لھ عالمة و انعكاس على النجاح و الرسوب ، و أبرز وجوه تعلمیة التعبیر الشفھي ما 

دار حول تقنیات التعبیر من أبحاث ، و استخدام في التربیة : استدرار اآلراء ، النقاش ، المنبر 

الحّر ، المقابلة ، العرض . 

و قد اتجھت األبحاث نحو قواعد الخطاب الشفھي و خصوصیاتھ ، مستندة في ذلك إلى 

تسجیل الحوارات و تحلیلھا ، و استخراج قواعد الكالم من خاللھا ، كما اتجھت األبحاث نحو 

التقویم استنادا إلى  تحدید كفایات التعبیر الشفھي ، ووضع معاییر األداء الجّید. 

و اللغة أداة تواصل كتابي أیضا و قد اتجھت األبحاث نحو دراسة الوضعیات الحقیقیة 

للتواصل مثل المراسلة و المقابلة و التقریر و التلخیص و بطاقة التعریف . . . و الغایة من 

ھذا التوجھ ربط التعلم بالحیاة ، و إعطاء التعبیر الكتابي صفة وظیفیة طبیعیة ، و ما عرفتھ 

تقنیات التعبیر في الشفھي من اھتمام ، عرفتھ في الكتابة أیضا . 

و المفارقة أن ھذا المنحى الوظیفي في استخدام التعبیر أضاف جدیدا ، و حوافز دافعیة ، 

دون أن یلغي التوظیف اإلبداعي الفني ، فقد كثرت محترفات الكتابة الشعریة و الكتابة على 

طریقة ھذا الكتاب القصصي أو المسرحي أو الشاعر. لقد اكتشف المتعلمون قواعد الكتابة من 

 خالل الممارسة لفعل الكتابة، فأصبحوا معنیین بھ ، و قادرین على إدراك معناه .

 

  1 28 المرجع نفسھ 
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 تعلمیة القواعد و اإلمالء: المطلب الرابع:

كانت معرفة قواعد اللغة محورا أساسیا من محاور تعلیم اللغة ، و لكن ھذه القواعد كانت 

تعلم و كأنھا غایة في ذاتھا : تعرض و تشرح و تكثر حولھا التطبیقات و التدریبات . 

و مع رواج البنائیة كثرت التمارین التركیبیة ، و قد شاع االعتقاد بأنھا ستكون مفتاح الحل 

إلى التمكن من القواعد  

و لكن العلوم المرجعیة و تحدیدا الصرف و النحو و البالغة و مقاربة البنى اللغویة في إطار 

16Fالنص الكامل (األلسنیة النصیة و الرموز یة / السمیولوجیا . . .) ال في إطار الجملة المفردة،

1 

فتحت أمام تعلمیة القواعد آفاقا جدیدة ، فاتجھت األبحاث نحو دراسة القواعد   وظیفیا من 

خالل الخطاب ، في وضعیات تواصلیة حقیقیة كالحوار، و الخطابة، و المرافعات، و الرسائل، 

و ما دار حول النمط االقناعي و البرھاني من أعمال . 

كما اتجھت األبحاث أیضا نحو دراسة القواعد ، من خالل النصوص الحقیقیة، من أدبیة فّنیة 

، ومن نصوص مرجعیة غیر فّنیة، و في ھذا اإلطار ، ثم اكتشاف أھمیة بعض مفاھیم القواعد 

في بناء النصوص : زمن األفعال ، أسالیب الجمل ، أدوات الربط ، تواتر بعض عناصر 

الجملة مثل الصفات و الظروف و غیر ذلك... 

لقد سھلت التعلمیة على التالمیذ اكتشاف المعنى ، و الفائدة من دراسة القواعد ، عبر ما لھا 

من وظیفة في التأشیر إلى نوع النص ، و تداخل أنماط الخطاب ضمنھ و بات باستطاعة 

المتعلم توظیف اكتشافاتھ في إنتاج المكتوب ، و ممارسة تقنیات التعبیر . . . و صار من 

األسھل على المتعلم أن یفھم ضرورة الكتابة الصحیحة في األوضاع التواصلیة الحیاتیة، بعیدا 

    2عن تدریبات اإلمالء اآللیة التي لم یكن یدرك معناھا و الفائدة منھا. 

 

 

26ص المرجع نفسھ   1  

  2 .29ص  تعلمیة اللغة العربیة أنطوان صیاح 
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_ المبحث السادس : طرائق التعلیم  و طریقة تناول حصص اللغة العربیة :  
 نمیز عموما بین طرائق التعلیم القدیمة و طرائق التعلم  طرائق التعلیم ::_ المطلب األول

الحدیثة  ، فطرائق التعلیم القدیمة تقوم على طریقة المحاضرة و طریقة المناقشة و طریقة 

االستقراء باألسئلة و طریقة العرض العملي ، أما طرائق التعلیم الحدیثة فتشتمل على طریقة 

حل المشكالت و على طریقة االكتشاف و على طریقة االستقصاء و على طریقة التعلم 

المبرمج ، و على طریقة التعلم باستخدام الحاسوب ببرامجھ المتنوعة .و إذا كنا میزنا بین 

طرائق التعلیم  القدیمة لقدم استعمالھا فقط ، فإننا نرى أن التعلمیة التي تبتعد عن طرائق التعلیم 

القدیمة لتناقضھا مع أحد أھم مفاھیمھا ، أال و ھو مفھوم بناء المعرفة ، ال تنفیھا ، إنما تقترح 

أن ینّوع  المعلم من طرائق تعلیمھ وفقا للوضعیات التربویة و لطبیعة المواد التعلیمیة   التي 

تملي اختیار طریقة دون سواھا ، و لممیزات جمھور المتعلمین في صف معین لناحیة الدافعیة 

و التحفیز ، مع االنسجام الدائم مع مفھوم بناء المعرفة و مع الدور الذي ترغب التعلمیة من 

المعلم في أن یلعبھ في الصف و ھو دور المیّسر و الوسیط و دور مھندس عملیة التعلم أن 

یعود شأن بناء ھذه العملیة إلى المتعلم وحده دون سواه ، و ھذا مما یدفع بالتعلمیة إلى حث 

المعلمین على تطبیق الطرائق الحیة الناشطة في تعلیمھم تلك التي تقوم على تنشیط المتعلم 

وتحفیز ھمتھ على المشاركة و على بذل الجھد ، و على تأمین الوثائق و المستندات الحیة التي 

 تخرج العملیة التعلیمیة التعلمیة من سجن الكتاب و تطلقھا إلى رحاب العالم المليء بالوثائق 

18Fو المراجع و المصادر التي تحیي عملیة البحث عن المعرفة و تنشط  عملیة التعلم . 

1    

_ المطلب الثاني : - تقدیم حصص اللغة العربیة:      

إن طریقة التدریس (التنشیط) ھي تنظیم لخطوات عملیة التعلم للوصول إلى أھداف بأفضل 

19Fالسبل الممكنة.

2 

  1 29 أنطوان صیاح ص 2 ج  تعلمیة اللغة العربیة

16 ص 2004 من التعلیم المتوسط الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة  3الوثیقة المرافقة لمنھاج  السنة    2  
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و الجدیر بالذكر أن السیر على طریقة معینة واضحة المعالم في التدریس یجعل المدرس 

یتقدم في الدرس واثقا من خطواتھ ، متأكدا من أدواتھ ، ألنھ یعرف من أین یتوجھ ،و إلى ماذا 

ینتھي خالل حصة صفیة، و من ثم فعندما تكون طریقة التدریس نقوم على أسس سلیمة فانھ ال 

یكون بین خطواتھا ما یقود إلى جھود ضائعة. 

لیست طریقة التدریس التي یتبعھا المدرس نمطا رتیبا جامدا، كما أنھ ال یكون المدرس 

مجبرا على التمسك بطریقة واحدة في التدریس دائما، فھو لو یتمكن من التغییر وفقا لمعطیات  

الموقف التعلیمي لكان ذلك أفضل، و حتى عندما یتخذ قراره باستخدام طریقة معینة ویخطط 

لھا، فإن الخطة تكون أساسا تنظیما لعملھ ولكنھ یستطیع أن یعدل فیھا أثناء العمل تبعا 

لمقتضیات األحوال و المواقف التعلمیة اآلنیة : 

و الطریقة تزداد جودة وفقا لمؤشرات منھا: 

 مناسبتھا للمرحلة التعلیمیة. -1

 مناسبتھا لموضوع الدرس. -2

مناسبتھا لعدد التالمیذ، إذ یزداد میل المدرس إلى استخدام الطرائق القائمة على نشاط  -3

 المتعلم كلما كان العدد  محدودا.

 مناسبتھا للمقاربة المعتمدة. -4

و تعتبر الطریقة ناجعة إذا أخذت بعین االعتبار األمور التالیة: 

التعامل مع المتعلم كفرد مزود بخبرات و استعدادات و لدیھ قدرات و اھتمامات و میول  -أ

 یمكنھ  أن یوظفھا في تعلمھ.

التعامل مع المتعلم باعتباره وحدة دینامیكیة یتفاعل مع الموقف التعلمي بحواسھ  و عقلھ  -ب

 1و عواطفھ.

 مراعاة الفروق الفردیة بین المتعلمین. -ج

15ص المرجع نفسھ    1  
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إن الطریقة التي تحصر نشاط التعلیم  بما یتم داخل حجرة الدرس ال تساوي في جودتھا  -د

تلك التي تولد دافعیة عند المتعلم لمتابعة ما تعلمھ في الصف، و تنمیتھ بالخبرات 

المكتسبة من القرارات الذاتیة و المطالعة ، و من المرور بالمواقف الحیاتیة، و من 

 خالل الزیارات و الرحالت و البحث و االستقصاء القائم على نشاط المتعلم .

ه -  مراعاة التفاعل الصفي المتكافئ بین أفراد الفوج التربوي و ال یكون دور المدرس 

في الحصة  معالجتھم للمفاھیم المطروحة امتثاال لقول أحد المربین '' إن النفوس حبلى 

بالحقائق و على فن التربیة أن یولدھا '' 

ز- ال تقف أھدافھا عند مطلب المعرفة،  بل تمتد لتمس الفھم و التحلیل و التركیب        

و التقییم و اكتساب اتجاھات و ممارسات و عادات سلوكیة. 

   1الطریقة الجیدة ھي التي تحمل في ثنایاھا وسائل تقییم المتعلم. -ح

 

  

16ص المرجع نفسھ   1  
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 .المبحث األول: - التعبیر: مفھومھ،  و أقسامھ_ 

المطلب األول : تعریف التعبیر و منزلتھ بین فروع اللغة العربیة  

 تعریف التعبیر لغة و اصطالحا:  -1

  أ -  التعبیر في اللغة:

ره  قال تعالى جل  َر عن رأیھ: بینھ بالكالم، و عبَّر عن الحلم :َفسَّ التعبیر مصدر َعَبَر و عبَّ

جاللھ : {وقاَل الملُك إني أرى سبع بقرات سمان یأكلھن سبٌع ِعَجاٌف  و َسْبَع سنبالت ُخْضٍر 

Pوأَُخَر َیابِِساٍت یا أیھا الَمَألَ ُ أَْفُتونِي ُرءیاى إن كنتم للرؤیا  َتْعُبُرونَ } 0F

1 

َر " بمعنى أبان بالحركة أو العمل أو التصرف  أجاز معجم اللغة في القاھرة استعمال الفعل "َعبَّ

Pو جاء في قراره : 1F

2 

" یجري على أقالم الكتاب و على األلسن مثل قولھم " صورة معبرة " ، و " سلوك تعبیري "، 

و" رقص تعبیري" و "َعبَّر بصمتھ عن رضاه " بمعنى : اإلبانة بالحركة أو العمل أو   

التصرف ، و في ھذا إطالق للتعبیر بصور مختلفة . 

ھ  أما الذي ورد في معجمات اللغة ، فھو أنَّ " التعبیر " بمعنى التفسیر و اإلبانة بالقول ، بید أنَّ

ا في نفسھ : أعرب و بّین " ، و من ثم تسعنا إجازة إطالق "  َر عمَّ ورد في بعضھا : " عبَّ

التعبیر "  لمجرد الداللة ، سواء كانت بالحركة أو اإلشارة أو السكون ، كما یجري في 

َر "  االستعمال الحدیث ، ، و یشھد بذلك ما نصَّ علیھ صاحب " المقاییس " في أصل معنى "َعبَّ

عن أنھ یحمل داللة االنتقال و النفوذ ، أو التفسیر و اإلبانة، و على ھذا ترى اللجنة إجازة ما 

یجري على األلسن و األقالم.  

ب - التَّعبیر في االصطالح اللغوي: 

لفظ، أو جملة، أو أكثر ُتستخدم لإلفصاح عن أمر و منھ التعبیر. العاّمي و ھو الذي یعتمد على 

  3اللغة المحكیة، و التعبیر المأثور و ھو الذي یالزم صورة واحدة في االستعمال دون تغییر .  

    1 ط  للنشر التوزیع  فنون اللغة العربیة و أسالیب تدریسھا بین النظریة و التطبیق راتب قاسم عاشور عالم الكتب الحدیث
  1 121 ص  2009  األردن 

381  ص  2006 لبنان  1  دار الكتب العلمیة ج 6وسوعة علوم اللغة العربیة امیل بدیع یعقوب ج م   2  
  3  فنون   .122ة  و أسالیب تدریسھا بین النظریة و التطبیق راتب قاسم عاشور ص اللغة العربي
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  و التَّعبیر ھو اإلفصاح عن األفكار و المشاعر و األحاسیس و الخبرات و المشاھدات حدیثا 

كتابة ، بلغة عربیة سلیمة تناسب مستوى الّطالب في صفوفھم المختلفة ، و ھو ثمرة الثقافة  أو

األدبیة و اللّغویة التي یتعلمھا الّطالب في ھذه المرحلة، كما أنھ وسیلة االتصال و التفاھم بین 

Pالطالب ، و أداة لتقویة الروابط اإلنسانیة أو االجتماعیة بینھم. 3F

1 

ویمثل التعبیر نشاطا أدبیا و اجتماعیا، فھو الطریقة التي تصوغ بھا الفرد أفكاره و أحاسیسھ 

وحاجاتھ بلغة سلیمة ، و تصویر جمیل، و ما یطلب إلیھ صیاغتھ بأسلوب صحیح في الشكل 

والمضمون، وھو الغایة من تعلیم اللغة، ففروع اللغة كلھا وسائل للتعبیر الصحیح بنوعیھ 

الشفھي و الكتابي، یجب أن تسخر كل فروع اللغة العربیة كروافد تزود الطالب بالثروة اللغوّیة 

الالزمة حین یمارس التعبیر ، فنمده باألسالیب الجیدة ، و األفكار الطریفة و العبارات 

الواضحة ، لیصبح قادرا على التعبیر بلغة عربیة  سلیمة تربطھ بحیاة البیئة التي یعیش فیھا  

وما تضمھ من إنسان و حیوان ، أو نبات ، و لتتفاعل مع ما أبدعھ هللا  جل جاللھ حولھ من 

جمال . 

  إن التعبیر كما یقال ریاضة الذھن فاألفكار و المعاني غالبا ما تكون غامضة و غیر محددة 

في الذھن، و اإلنسان عندما یضطر إلى التعبیر فھو یضطر إلى إعمال الذھن لتحدید األفكار 

 2والمعاني و توضیحھا و التعبیر عنھا شفھیا أو الكتابة فیھا تحریریا.

قد عرف التعبیر إجرائیا انه: 
القدرة على السیطرة على اللغة كوسیلة للتفكیر والشعور.  -
القدرة على إدراك الموضوع وحدوده.  -
القدرة على تنظیم األفكار بحیث یعضد بعضها بعضا.  -
القدرة على إخراج حوار هادف.  -
5Fالقدرة على تحدید نوعیة الموضوع. -

3 

 

  1 155 ص 2009 األردن 3طرائق تدریس اللغة العربیة عبد الرحمن إبراھیم السفاسفة مركز یزید للنشر ط   
      طرائق تدریس األدب و البالغة و التعبیر بین التنظیر و التطبیق سعاد عبد الكریم عباس الوائلي دار الشروق للنشر و

  2 .   77 ص 2009   األردن 1التوزیع  ط
  3 54 بدون ت دار الشرق للنشر والتوزیع ص2سمیح أبو مغلي األسالیب الحدیثة لتدریس اللغة العربیة ط 
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منزلة التعبیر بین فروع اللغة العربیة : المطلب الثاني: 

التعبیر لیس فرعا لغویا معزوال عن باقي فروع اللغة العربیة ، بل ھو متشابك و متداخل في 

مھاراتھ اللغویة مع فروع اللغة األخرى إلى حد كبیر ، فھو متشابك مع القواعد النحویة 

والصرفیة ، متشابك مع اإلمالء ، و الخط ، متشابك مع األدب و النصوص  أن تقدم الطالب 

ونموه في أحد ھذه الفروع اللغویة ھو بالتالي تقدم للطالب و نمو لھ  

في بعض مھارات التعبیر الكتابي وھذا یعنى أن التخطیط للبرنامج اللغوي في أیة مرحلة 

 تعلیمیة أو صف دراسي البد أن یخطط كوحدة متكاملة تراعي المستوى اللغوي للمھارات 

 القدرة على تمییز ما هو مناسب وما لیس مناسب لموضوع معین

المخصصة لكل فرع لغوي على المستویین الرأسي و األفقي معا باعتبار التعبیر ھو المحصلة 

النھائیة للدراسة اللغویة . 

و التعبیر لیس مجموعة من المھارات اللغویة المتنوعة التي یجب أن یتقنھا الطالب حتى یصبح 

متمكنا مما یرید أن یعبر عنھ في یسر ، بل إن للتعبیر بعدا آخر غیر ھذا البعد اللغوي ، و ھو 

البعد المعرفي ، و ھذا البعد المعرفي ، و ھذا البعد المعرفي یرتبط بتحصیل المعلومات 

والحقائق و األفكار و الخبرات عن طریق القراءة المتنوعة الواعیة ، و ھذا البعد المعرفي 

یكسب الطالب عند الكتابة الطالقة اللغویة ، و القدرة على بناء الفقرات و ترتیبھا و عمقھا 

وطرافتھا ، األمر الذي یدعو المدرسین إلى االھتمام بالقراءة قبل البدء في الكتابة ، و الربط 

و عمقھا  بین ما یقرءونھ و ما یتم التدریب علیھ عند الكتابة ، و الربط بین تنوع األفكار

وطرافتھا و ترتیبھا و التقدیر الممنوح للطالب عقب االنتھاء من التعبیر ،  

أساسیة واجبة عند تعلیم التعبیر، و ھي القراءة قبل البدء في الكتابة أو  و تبني مقولة

الحدیث،األمر الذي یدعو المدرسین إلى تحدید تعیینات قرائیة للطالب قبل تكلیفھم الكتابة أو 

الحدیث تفتق أذھانھم و تزودھم بما سیكتبون عنھ ، و یصبح التحضیر قبل التعبیر، أي 

    تحضیر الطالب و إعدادھم بالقراءة الموجھة قبل تكلیفھم الكتابة أو الحدیث_ أمرا أساسیا 

و ضروریا في تدریس التعبیر الكتابي و الحدیث الشفوي. 
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إلى  استمالتھمو تحفیظ الطالب القطع النثریة و المحاورات و األشعار في دروس األدب و 

القراءة من الوسائل المفیدة التي تساعدھم على توسیع نطاق معرفتھم متن اللغة و قواعدھا 

   وتراكیبھا االصطالحیة و استعمال األلفاظ في مواضعھا الحقیقیة.  

 :أقسام التعبیرالمطلب الثالث: 

یقسم التعبیر من حیث الموضوع إلى: 

یتركز ھذا النوع حول المطالب العملیة للحیاة ، و ھو التعبیر الذي  التعبیر الوظیفي:أ - 

یجري بین الطالب في حیاتھم العامة ، و معامالتھم الرسمیة عند قضاء حاجاتھم ، و تنظیم 

  1شؤون حیاتھم. 

ھو التعبیر الذي یؤدي غرضا وظیفیا تقتضیھ حیاة المتعلم في محیط تعلمھ كعرض فصل 

ھو الذي یستعمل لألغراض الوظیفیة والحاجات الیومیة، كتعبیر اإلرشادات ، من كتاب

والتعلیمات والنشرات وكذلك في كتابة االستمارات والرسائل الرسمیة كطلبات التعیین أو 

 الثابتة في اغلب األحیان. الطلبات الوظیفیة، وكذلك اإلعالنات

 وھو ذلك التعبیر الذي یھدف إلى ترجمة األفكار والمشاعر الداخلیة تعبیر اإلبداعي:ال ب-

واألحاسیس ونقلھا إلى اآلخرین بأسلوب أدبي رفیع بغیة التأثیر في نفوس السامعین أو 

القارئین تأثیرا یكاد یقترب من انفعال أصحاب ھذه األعمال و من ثم فھو تعبیر ذاتي إبداعي 

و ھو یمثل أرقى أنواع التعبیر لكونھ یؤثر في النفوس ،وتتجسد فیھ إمكانیة المتعلم الخاصة 

و قدراتھ في ابتكار الجدید و اإلبانة عما في النفس بصراحة، وبمشاعر صادقة و بأسلوب 

جمیل جذاب و من أمثلة ھذا التعبیر (الخواطر ، كتابة قصة قصیرة ، مسرحیة ، مقاالت  

، وُیرى ذلك في القصص و المسرحیات والتمثیلیات وكذلك  في كتابات قصائد مذكرات  

 2.)السیر الشخصیة

 أسس اختیار موضوعات التعبیر:  المطلب الرابع :

یقوم تدریس التعبیر في مختلف المراحل التعلیمیة على مجموعة من األسس التي تضم قائمة 

من المبادئ و الحقائق الجدیرة باالھتمام من قبل التربویین و اللغویین، و تشمل ھذه األسس 

  1 .179س اللغة العربیة عبد الرحمن إبراھیم السفاسفة ص  طرائق تدري
  2 142ص  3وثیقة المرافقة لمنھاج السنة ال  
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أنواعا منھا: النفسیة، و التربویة، واالجتماعیة، و اللغویة،ویمكن تصنیف أسس اختیار 

موضوعات التعبیر إلى األنواع التالیة  : 

أوال: األسس النفسیة: 

ث مع أبائھم وأمھاتھم و إخوتھم  -1 یمیل األطفال إلى التعبیر عّما في نفوسھم و التحدُّ

وأصدقائھم عن كل ما یشاھدونھ و یعرفونھ ، فعلى المعلٌّم أن یستغل ھذا المیل في إشراك 

Pاألطفال في درس التعبیر إذا كانوا محجمین عنھ . 8F

1 

ور  -2 ھم المختلفة و االستعانة بالصُّ  اختیار الموضوعات المالئمة للتالمیذ في مراحل نموِّ

والنماذج في أثناء الدرس،  خاصة و األطفال یمیلون إلى المحسوسات و ینفرون من 

 المعنویات . 

 تشجیع التالمیذ الذین یغلب علیھم الخجل و التھیَّب و أخذھم بالصبر و اللین. -3

أن یأخذ المعلم التالمیذ بالرفق و األناة، ألنَّھم یعانون صعوبات كبیرة في محاولتھم  -4

التعبیر لقلّة زادھم اللغوي و فقر المفردات لدیھم و التي تسعفھم في التعبیر و قلّة خبرتھم 

بطرق تألیف الجمل و نظم الكالم، لتسھیل علیھم عملّیة التحلیل و التركیب و ینشط 

 التالمیذ إلى التعبیر إذا وجد لدیھم الدافع و الحافز.

سون على أن تكون لغتھم في الصف لغة سلیمة جدیرة بأن بحاكیھا  -5 أن یحرص المدرِّ

 التلمیذ و یقلّدھا ، فتعلُّم اللُّغِة یعتمد على المحاكاة و التقلید. 

ثانیا: األسس التربویة:  

التعبیر نشاط لغوي مستمر، فال یكون مقصورا على حصة أو حصص معینة من  -1

فعلى المعلم أن یھیئ الفرص من كل حصة من اللُّغة العربیة  ، حصص اللغة العربیة

 والمواد الدراسّیة األخرى .

أن یمنح الطالب الحریة في اختیار الموضوع الذي یحب أن یتحدث أو یكتب فیھ  -2

 والحریة في عرض األفكار التي یریدھا و في اختیار العبارات...

171  طرائق تدريس اللغة العربية عبد الرمحن ابراهيم  السفاسفة ص  1  
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أن یختار الموضوعات المتصلة بأذھان التالمیذ، ألنَّھم یصعب علیھم التعبیر عن أشیاء  -3

لیس لھم بھا علم سابق فیضیقون بھا، و لھذا یجب أن تكون المواضیع ذات صلة وثیقة 

 1بحیاة الطالب و لھا مساس بمشاعره و أفكار 

العمل على إنماء الثروة اللغوّیة لدى التالمیذ عن طریق القراءة و االستماع، ألنھم  -1

 یعانون من قلة المحصول اللّغوي. 

 التعبیر الشفوي أسبق من التعبیر الكتابي. -2

 مزاحمة العامیة للّغة الفصیحة، فعلى المعلِّم أن یعالج ھذه المشكلة بالطرق الصحیحة.   -3

:   أشكالھ، و طرائق تدریسھ:  ، أھدافھ، أھمیتھالتعبیرالمبحث الثاني : 

المطلب األول :أھمیة التعبیر : 

نستطیع أن نستشرف أھمیة التعبیر الكتابي، وقیمتھ من خالل المجاالت اآلتیة: 

-المجال الفني: من المعروف أن الغایة النھائیة لتعلیم فروع اللغة ھو تمكین المتعلمین من 1

كتابة الرسائل، وتدوین األفكار، و المالحظات، والخواطر والمقاالت في شتى الموضوعات 

وفي مختلف المناسبات، بأسلوب واضح جلي،یستوفي األھداف التعبیریة،ویؤثر في نفوس 

القارئین فیقتفون الكاتب في فكره، ومذھبھ، ویتفاعلون مع عواطفھ، ویستمتعون بأدبھ وفنھ. 

-الجانب االجتماعي: مما الشك فیھ أن أي مجتمع یحتاج إلى كتابة العلوم، والمعارف 2

المختلفة،وتدوینھا كما تتطلبھ المھن الرسمیة،واألھلیة،واألعمال العامة،الخاصة، ویضاف  

إلى ذلك ،فان التعبیر الكتابي كان لھ األثر الرئیسي تسجیل ألترات اإلنساني،وحفظھ عبر 

األجیال المختلفة إلى یومنا الراھن،وفق ھذا فقد ظل عامال مھما من عوامل ربط الحاضر 

الحالي للشعوب واألمم بماضیھا العابر،ویعد التعبیر الكتابي إلى جانب ما ذكرناه،عنصرا من 

عناصر التقدیر و االحترام للمبدعین في ھذا المجال، وال یخفى على احد ما لھؤالء الموھوبین 

من أثر بالغ في الحیاة السیاسیة.والتوجیھ، واإلرشاد،والفاعالن،والدعایة،وتوفیر المتعة األدبیة 

والجمالیة لمن یقرؤون لھم. 

  1 152المرجع نفسھ ص  
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التراكیب  -المجال التربوي:غني عن البیان أن التعبیر الكتابي للتالمیذ انتقاء األلفاظ،واختیار3

وجودة الصیاغة،وتنقیح الكالم،وتنسیق األسلوب؟،كما انھ یفتح المجال أمام  وتنظیم األفكار،

 بغیة وضع خطط علیھا، والوقوف المعلمین الستشراف مواطن الضعف في تعبیر التالمیذ،

  1 كما یمكنھم من الكشف عن التالمیذ  لمعالجتھا إضافة إلى اكتشاف مستوى ھؤالء المتعلمین

      تدریس التعبیر الكتابي:أھداف المطلب الثاني :- 

   للتعبیر الكتابي أھداف عامة ال تختلف كثیرا عن أھداف التعبیر الشفھي ویمكن إیجازھا 

باالتي: 

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

-توسیع دائرة أفكار المتعلمین من خالل سماعھم أفكارا یطرحھا اآلخرون و المدرس 2

ویدافعون عنھا. 

-زیادة الثروة اللغویة لدى المتعلمین 3

-تعوید المتعلمین التفكیر المنطقي،وترتیب األفكار وربطھا یبعضھا. 4

-تأھیل المتعلمین لمواجھة مواقف حیاتیة تتطلب الفصاحة وسالمة التعبیر. 5

-تدریب المتعلمین على حسن تنظیم ما یكتبون. 6

-تدریب المتعلمین على حسن الخط والنظافة والمناقشة. 7

-تنمیة القدرة على ممارسة النقد والمناقشة. 8

-اطالع المتعلمین على أفكار اآلخرین واحترامھا. 9

-حفز المتعلمین على المطالعات الخارجیة واالطالع على أسالیب التعبیر المختلفة. 10

     2005  لبنان  2 ط   دار الكتاب الجامعي عبد الفتاح حسن البجة وآدابھا  العربیة اللغةسالیب تدریس مھارات أ-  
211ص 1  
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  باإلضافة لمعظم 1-تدریب المتعلمین على حسن االستشھاد وسوق األفكار والدفاع عنھا.11

 بوضوح األھداف المذكورة في التعبیر الشفوي،فان التعبیر الكتابي یدرب التالمیذ على الكتابة

 وسیطرة أكثر على التفكیر وتركیز
وال بد  والتعبیر الكتابي وسیلة االتصال بین الفرد وغیره،ممن تفصلھ عنھم المسافات الكبیرة

 مثل كتابة اإلخبار لمجلة الحائط من تدریب التالمیذ على مختلف أنواع التعبیر الكتابي،

 ووصف الصور والمعارض وتلخیص القصص،وكتابة المذكرات والتقاریر المدرسیة،

   وبطاقات الدعوة والتھاني ورسائل الشكر الخ.

  من أسس تعلم اللغة العربیة.

-  أن یوثق عرى األلفة و الصداقة بینھ و بین الكتاب، ألن المطالعة الحرة ھي المفتاح الذي ال 

 یصدأ لتنمیة القدرة على التعبیر .

- أن ینمي ملكتھ الكتابیة باإلكثار من الكتابة في الموضوعات التي یرغب فیھا، بعیداً  عن 

 العراقیل و القیود .

- أن یلتزم بقضایا أمتھ، فیشاركھا آمالھا و آالمھا، و یجرد قلمھ للدفاع عنھا، حینما یستدعي 

 األمر ذلك. 

 - أن یحصن قلمھ من التفاھة و االبتذال، و یستخدمھ في سبل الخیر و الحق و الفالح

  أسباب ضعف التالمیذ في نشاط التعبیر:   المطلب الثالث : 

إن التعبیر – أصالً – ھو عمل شاق یتطلب جھداً زائداً، الكتساب المھارات اللغویة الكافیة 

من جھة ، كما یتطلب معاناة و مخاضاً في تولید األفكار ، و بعد ھذا و ذاك یستلزم تنسیقاً 

 متكامالً وفق العناصر الرئیسة لموضوع التعبیر .

. ضعف الطالب – إجماالً – في اللغة العربیة التي ھي أداة التعبیر الوحیدة و غیاب 2

الثروة اللغویة الكافیة یجعل الطالب حائراً عن عمل أي شيء في ھذا المجال . 

 .218 ص  2004 دار المجدالوي للنشر و التوزیع 2 ط : الكافي في أسالیب تدریس اللغة العربیة محسن علي طھ1
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. االھتمام باللغة األجنبیة على حساب اللغة األم، فتارة یستخدم الطالب ھذه و طوراً تلك 3

 وھكذا یراوح حائراً بین االثنتین.

. عدم وضوح أھداف تدریس التعبیر عند المدّرس و الطالب معاً ، فالمعلّم ال یراعي 4

  1مقتضى الحال في عملھ مع تالمیذه ، و الطالب یشعر أن المردود الذي یعود علیھ

ھو أدنى بكثیر من الجـھود التي یبذلھا و المعاناة التي یقدمھا . 

. سوء اختیار موضوعات التعبیر ، و ذلك حین یفرض المعلّم على طالبھ موضوعاً فوق 5

مستواھم ، و أحیاناً كثیرة تكون ھذه الموضوعات بعیدة كل البعد عن مدار اھتماماتھم ، أو 

ال علم لھم بأمثالھا . 

. أسالیب التدریس الفاشلة التي یلجأ إلیھا العدید من المدرسین . فطرح عنوان الموضوع 6

على الّسّبورة و محاولة تفسیر بعض ألفاظھ، لیس كافیاً لتمكین الطالب من التوسع فیھ 

ومناقشتھ.  

. إرھاق المدرسین في تصحیح مسابقات الطالب، و بخاصة حینما یجد المعلّم نفسھ أمام واقع 7

 یصعب التعامل معھ.

. غیاب الكتاب المدرسي المناسب المتدرج لتدریب التالمیذ على التعبیر ، و إلقاء مسؤولیة 8

 2إعداد التطبیقات الالزمة على المدّرس الغارق في واجباتھ الكثیرة .

البحث الثالث : التعبیر كتابي مفھومھ و أشكالھ: 

 : الكتابي مفھوم التعبیر_ المطلب األول :

 صرفا اللغویة النظم تحترم بلغة الكتابة بطریقة المشاعر و األفكار عن التعبیر« ھو •

 أي لتعلم اللغویة األساسیة المھارات إحدى الكتابي التعبیر یعتبر التعلیم في لكن .« ونحوا

لغة. 

174 ص 1998 دار النفائس للنشر   ص 2نایف معروف   طخصائص العربیة و طرق تدریسها    1  

175المرجع نفسه ص   2  
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ھو إفصاح الطالب بقلمھ عن أفكاره ومشاعره وأحاسیسھ وخبراتھ ومشاھداتھ، بلغة عربیة  •

سلیمة، وھو االتصال اللغوي باآلخرین عن طریق الكتابة وھو وسیلة االتصال بین الفرد 

واآلخرین ممن یبعدون عنھ زمانا ومكانا. 

التعبیر الكتابي ھو عملیة التعبیر عن المشاعر، واألحاسیس، واآلراء والحاجات ونقل  •

المعلومات بكالم مكتوب كتابة صحیحة تراعي فیھا قواعد الرسم الصحیح، وحسن 

التركیب.والتنظیم وترابط األفكار،ووضوحھا.وقلنا انھ جاء متأخرا عن التعبیر الشفھي 

و أصبح اآلن بعد التطور العلمي، وتعقد الحیاة، وشدة الحاجة إلى التواصل بین الماضي 

 والحاضر. وبین القریب والبعید أصبح یمثل ضرورة التواصل ونقل التراث، واطالع، 

اآلخرین على ما تم التوصل إلیھ.وبیان الرأي ووجھات النظر فیما یطرحھ اآلخرین.ثم إن على 

 1الكتابة تتوقف مھارة القراءة.فمن دون القراءة ال توجد الكتابة.

ویعرف التعبیر الكتابي ھو أھم نشاط في الفروع اللغویة، الن ھذه الفروع وضعت لصیانة 

التعبیر الكتابي وحفظھ من األخطاء التي تشوه معناه، وتفقده روعتھ وجمالھ وسحره البیاني 

 .بسبب الركاكة في مبانیھ واإلسفاف في معانیھ، والغموض في مقاصده وإغراضھ

 في ریس أو كرا في یدو نونھا و التالمیذ فیھا یكتب التي المواضیع ھو: "و التعبیر إجرائیا •

 " الكتابي التعبیر حصة في األستاذ بطلب من أوراق

أشكال التعبیر الكتابي: _ المبحث الثاني: 

الكتابي أشكال وصور مختلفة نبرزھا في النقاط التالیة:تحلیل مواضیع لھا عالقة  أ – للتعبیر

 بحیاة الطفل وبیئتھ االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة.

ب- وصف مناظر طبیعیة،أو صناعیة، أو رحالت وزیارات مختلفة، وال شك إن المعلمین 

و الموضوعات و وصفھا، فاألول یعتمد على تحدید یعرفون الفرق بین تحلیل الظواھر 

العالقات المنطقیة بین األشیاء و الظاھر،فیغلب علیھا المنھج الموضوعي في التحلیل التركیب 

و استخالص النتائج، بینما الثاني یعتمد على تصویر األحداث و إضافة المشاعر الوجدانیة 

 .214  دار المجدالوي للنشر والتوزیع،ص2الكافي في أسالیب تدریس اللغة العربیة محسن علي طھ ط- 1
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علیھا، لتعرض في أسلوب شیق تكتنفھ الصور البیانیة التي تعطیھ جرسا موسیقیا یبعث حاسة 

الذوق من مكامنھا، لتھتز و تتیقظ من مرقدھا الكامنة فیھ . 

ج- تلخیص قصص ومواضیع لھا عالقة بالحیاة الواقعیة،حتى یتدرب التالمیذ على الواقعیة في 

وقصص أخرى ترتبط بعالم الخیال العلمي أو الحیاتي، حتى یتدربوا  معالجة األفكار والمفاھیم،

على تنمیة خیالھم بالصور المختلفة للخیال.  

أو  أو اقتصادي، أو حادث سیارة، د- تحریر تقاریر لھا صلة بحادثة عمل،أو مشكل اجتماعي،

 كارثة طبیعیة، أو صناعیة....الخ، وأسلوب التقریر یتمیز بوحدة الموضوع، واالختصار،

وعرض الحقائق كما وقعت، ولیست كما نتخیلھا، واالبتعاد عن التصویر الفني واألسلوب 

وما إلى ذلك من األسالیب التي یمكن أن تستخدم في ھذا  العاطفي، والتجریح، والتنویھ،

15Fالمجال.

1 

ه- أو یكون في شكل تحویل قصص منشورة إلى كالم منظوم -شعرا- أو العكس أو تحویلھا 

إلى حوار تمثیلي، أو العكس تحویل تمثیلیات إلى قصص منثورة، وتحویل القصة المنثورة إلى 

شعر یغلب في المراحل العلیا بالطور الثالث أو التعلیم الثانوي. 

و- أو تألیف قصص من إبداع التالمیذ، وھذا یدربھم على التألیف واإلبداع بكتابة المحاوالت 

 2الشعریة والقصصیة، وھواھم ھدف تتوخاه التحاریر اإلنشائیة

 : و طرق تدریسھ و تصحیحھ أھمیة التعبیر الكتابي :الثالث_ المبحث 
 المطلب األول: أھمیة التعبیر الكتابي:

یرى اللغویون أن الھدف النھائي من تدریس فروع اللغة المختلفة ھو الوصول إلى تمكین  •

الطالب على التعبیر بطالقة وسالمة" مشافھة وكتابة". 

لذلك فان للتعبیر أھمیة كبیرة في حیلة الفرد، وكذلك في حیاة المجتمع، ویمكن حصر أھمیة  •

 بالنقاط اآلتیة:

51-50  دار وائل للنشر والتوزیع ص1،2005سعون محمود الساموك  مناھج اللغة العربیة وطرق تدریسھا ط   1  
 50،دار الشرق للنشر والتوزیع، ص2،2006أحمد عبد الكریم الخولي،التعبیر الكتابي وأسالیب تدریسھ،ط 2
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 الطالب.من التعبیر عن أفكارھم بعبارات سلیمة خالیة من األخطاء.  •

یدرب الطالب على التفكیر المنظم والترابط المنطقي في عرض أفكار وتنسیقھا وترتیبھا  •

یمكن الطالب من اختیار األلفاظ الدقیقة في التعبیر عن المعنى. 

یمكن المعلم من الوقوف على مواطن الضعف عند طالبھ سواء في مستوى التفكیر أو في  •

مستوى التعبیر. 

وھو وسیلة لتجوید الخط وتحسینھ.  •

یمكن الطالب على التفكیر عن موضوعات تعترض سبل حیاتھ الیومیة مثل كتابة الرسائل  •

والبرقیات وتعبئة النماذج الرسمیة واالستبیانات المختلفة و النشرات والملخصات 

والتقاریر. 

یمثل التعبیر طریقة التصال الفرد بغیره سواء باإلفراد أو الجماعة.  •

التعبیر یساعد في حل مشكالت الفرد،عن طریق ما یتبادلھ من اآلراء والفشل في ذلك  •

یؤدي إلى فقدان الثقة وتأخر النمو وتوسیع المشاكل. 

ھو أداة تعلیمیة  تعلمیة، لذلك فان عدم الدقة یؤدي إلى اإلخفاق في تحقیق األھداف التي  •

ستأتي علیھا أو انھ سیؤدي إلى عكس المطلوب،والدقة تؤكد نجاح الكفاءة ونجاح العملیة 

 التعلیمیة التعلمیة وكذلك عمل المعلم وبقیة شرائح المجتمع التي تحتاج إلى دقة التعبیر

 خطوات تدریس التعبیر التحریري (الكتابي):المطلب الثاني : 

یتم فیھا استثارة انتباه التالمیذ إلى الموضوع و تشویقھم فیلزم ذلك استدعاء التمھید: -  1

خبراتھم السابقة ، و ھذا یعني أن یقوم المعلم بوضع التالمیذ في جو نفسي یؤدي إلى 

موضوع الدرس . 

 المناقشة: و تتم من خالل ما یأتي :  2

 یقوم بمناقشة الموضوع بأسئلة تؤدي إلى توجیھ أفكار الطالب إلى الموضوع المقترح –أ 

مراعیا التسلسل . 
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 یقوم المعلم باختبار بعض جمل الطالب المصاغة بشكل جید و یكتبھا على السبورة –ب 

 1على شكل ملخص سبوري. 

قراءتھ، و شرح ما فیھ من مفردات بكتابة الموضوع على السبورة، و تكلیف تلمیذ    3

 ضة أو تراكیب. مغا

 ترك فرصة للتالمیذ لیفكروا في الموضوع.  4

العرض:   5

تقسیم الموضوع المعطى إلى نقاطھ األساسیة .  -أ

إلقاء بعض األسئلة على التالمیذ تتناول أطراف الموضوع و َتلقي اإلجابة علیھا، إذا  ب-   

  كان كشف معالم الموضوع یقتضي إلقاء مثل ھذه األسئلة.

18F من ج- جمع األفكار و تنسیق العناصر: ویكون بطلب التحدث في الموضوع أو في فكرة

2 

أفكاره، فبعد أن یطلب المدرس من التلمیذ أن یتحدث في ناحیة من نواحي الموضوع یأتي دور 

المدرس فیناقش التالمیذ فیما تحدث فیھ زمیلھم و یستخلص منھ فكرة مالئمة 

أن  و یثبتھا على قسم خاص من السبورة لتدوین األفكار كیفما وردت ، ثم یطلب من تلمیذ آخر

یتحدث  في ناحیة أخرى من الموضوع ، و تجري المناقشة و تدون فكرة أخرى من أفكار 

الموضوع ، و ھكذا  إلى أن یتم جمع أكثر األفكار الرئیسیة . 

ثم تجري مناقشة أخرى لترتیب ھذه األفكار و تنسیقھا، و تكتب ھذه األفكار مرتبة في القسم 

اآلخر من السبورة على شكل عناصر متسلسلة، و من الضروري أن تكون ھذه العناصر 

واضحة ، غنیة ، ال أن تكون مجرد تعداد موجز لمراحل عامة للموضوع . 

-الربط و الخاتمة:  6

أ-بعد أن تستنبط العناصر من التالمیذ، یطلب إلیھم أن یتناولوھا جزئیا أو كلیا بالحدیث 

والشرح ، و یصوب المدرس لغتھم و أفكارھم . 

  2004 األردن 1 أسالیب تصحیحھ عبد الرحمن الھاشمي دار المناھج للنشر و التوزیع ط– واقعھ تدریسھ –فلسفتھ  التعبیر  
  1 83ص 

. 124 ص 2012 الجزائر 13للنشر و التوزیع ط   طرق تدریس اللغة العربیة جودت الركابي دار الوعي  2  
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ب-یحسن أن یكون المدرس قد اختار بعض الكتابات الرفیعة التي تتناول الموضوع أو بعض 

أفكاره فیتلوھا على الطالب، لتفتح أمامھم آفاق الكتابة في الموضوع المعطى ، و قد یمدھم 

ببعض المفردات و التراكیب و العبارات الجمیلة التي تعوزھم للتعبیر عن المعاني، كما 

یوجھھم إلى ما غاب عنھم من األفكار، و یثبت كل ذلك على السبورة ، و لكن یجب أن یكون 

ھذا اإلمداد على قدر الحاجة ، و أن یحسن التلمیذ استعمالھ كي یبدو دخیال على موضوعھ 

غیر مؤتلف مع سیاق الكالم .  

من  إذا سمح الوقت یستطیع المدرس أن یطلب إلى التالمیذ أن یكتبوا في عنصر أو أكثر ج-

 واألسلوب. عناصر الموضوع ثم یستمع لبعض التالمیذ و یناقشھم فیما كتبوا من ناحیة الفكریة

 یطلب المدرس إلى التالمیذ أن یكتبوا الموضوع على كراسات اإلنشاء في دورھم لیجري –د 

 1بعدئذ تصحیحھ.

 تصحیح التعبیر الكتابيالمطلب الثالث: 

أ-في الصفوف االبتدائیة یسیر المعلم بین التالمیذ فیصحح أخطائھم أثناء انشغالھم بالكتابة، أو 

یستدعي واحدا واحدا إلى طاولتھ و یصحح لھ أخطائھ سواء في اإلمالء أو اللغة أو الفكرة أو 

تركیب الجملة. 

ویمكن للمعلم أن یأخذ الدفاتر لتصحیحھا خارج الصف على أن یوضحھا للتالمیذ في الحصة 

التالیة. 

ب- في الصفوف اإلعدادیة یمكن إتباع إحدى الطرق التالیة في تصحیح التعبیر : 

عن  -طریقة التصحیح بالرموز: وھي طریقة تنمي لدى التالمیذ النشاط الذھني و البحث1

دون أن  الخطأ بأنفسھم، وملخص الطریقة أن یضع المعلم تحت الخطأ رموزا باللون األحمر

یكتب التصویب، بل یكتب مثال الرمز (ن) للخطأ النحوي، و الرمز (م) للخطأ اإلمالئي، 

والرمز (ع) للخطأ في للخطأ في المعنى، و الرمز (س) للخطأ في األسلوب الخ 

و یترك التالمیذ یفكرون في معرفة الصواب، و إن عجز أحدھم ساعدھم في ذلك. 

125 المرجع نفسھ ص  1  
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طریقة شرح األخطاء المشتركة التي یقع فیھا عادة معظم التالمیذ، و مناقشة الصف فیھا  -2

 ككل.

و ھو أن یصحح المعلم لكل طالب موضوعھ و یناقشھ فیھ و یوضح لھ  لتصحیح الفردي:ا -3

تصویب األخطاء، و ھذه الطریقة یتعذر اإلیفاء بھا في الغالب الزدحام الصفوف بالطالب    

 و ضیق الوقت.

في أخطائھ  تصحیح الدفاتر و كتابة التصویب فوق الخطأ بخط أحمر دون مناقشة التلمیذ - 4

Pوھذه الطریقة قلیلة الجدوى إذ البد أن یعرف التلمیذ أساس الخطأ. 20F

1
P  

68   ص 2007 األردن 2دار مجدالوي للنشر  طاألسالیب الحدیثة لتدریس اللغة العربیة  سمیح أبو مغلي   1  
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المبحث األول:  

 _ تعریف المصطلحات:

- تعریف التقویم: "یقال قوم یقوم تقویما، إذ جعل الشيء یعتدل و یستقیم و منھ تقویم السلعة إذا 

Pقّدر ثمنھا، و ھو إظھار قیمة الشيء و تقدیر أمره". 0F

1
P   

  بأنھ عملیة تحدید مدى التحقق الفعلي لألھداف التربویة كما یعرف بأنھ " ھو إصدار للحكم 

و الضعف في محاولة التغلب على  على ما بلغناه من أھداف تعلیمیة و الوقوف على نقاط القوة

  2نقاط الضعف و تحقیق بطریقة أفضل و تحسین عملیة التدریس".

 جزءا أساسیا من العملیة التعلیمیة ، فھو یرافق عملیتي التعلیم   Evaluationیعد التقویم 

و التعلم و یربطھا معا في جمیع مراحلھا لتوفیر تغذیة راجعة بقصد تحسینھا و الكشف  

عن مدى بلوغ المتعلم األھداف التعلیمیة المنشودة . 

_ أنماط التقویم: 

_ التقویم التشخیصي (األولي) :  

ھو إجراء یقوم المدرس في بدایة كل درس أو مجموعة  دروس أو بدایة العام الدراسي   من 

أھداف تكوین فكرة على المكتسبات المعرفیة القبلیة للمتعلم و مدى استعداده لتعلم المعارف 

الجدیدة . 

_ التقویم التكویني (البنائي): 

 یسعى ھذا النوع من التقویم إلى المساھمة في عملیة التكوین أثناء التدریس و على مدار السنة 

، و ذلك بتزوید المتعلم بمعلومات مالئمة بغیة ضبط تعلماتھ ، و تقدیم المدرس لتغذیة راجعة 

لیسھل للمتعلم التكیف مع الوسائل التعلیمیة . 

_ التقویم التحصیلي (الختامي):   

یمكن ھذا النوع من التقویم المدرس من جرد الكفاءات المكتسبة بعد مقطع تكویني لفترة تطول 

Pأو تقصر ، و یركز فیھ المدرس على األداءات ( منتوجات منجزة تم تقویمھا حسب معاییر 2F

3
P  

75  ص 1990سنة  1 لسان العرب ابن منظور المجلد الثاني دار صادر للطباعة و النشر بیروت ط  1  
166 األردن  ص 2005 سنة 1كفایات األداء التدریسي علي راشد دار الفكر العربي ط    -  2  
3التدریس و التقویم بالكفاءات فرید حاجي المركز الوطني للوثائق التربویة الجزائر ص    3  
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النجاح ، و لإلشارة فإن التقویم التحصیلي یتعلق بالمراقبة أكثر منھ لعملیة الضبط التي ال یجب 

 1تجاھلھا أیضا 

 المبحث الثاني: الدراسة التطبیقیة : 

_ المطلب األول : أدوات الدراسة : 

 بعد أن تم االطالع على الجوانب النظریة للبحث قد أصبح ممكنا اآلن التطرق إلى الجوانب 

التطبیقیة و نبدأھا بالتعرف على مجتمع الدراسة و طریقة اختیار عینتھا. 

_ مجتمع الدراسة :  
-، 2014یتكون مجتمع الدراسة من تالمیذ مرحلة المتوسط بوالیة مستغانم ، الموسم الدراسي 

 ، و قد تم اختیار ھذا الطور التعلیمي ألنھ مناسب لتقویم مستوى تحصیل التالمیذ     2015

في كل نشاطات اللغة العربیة.  

عینة الدراسة : _ 

 إلعداد ھذه الدراسة تم اختیار عینة متعددة المراحل و ھذه خطوات االختیار:  

_ اختیار عینة متوسطة من والیة مستغانم ، متوسطة فلیتي محمد فرناكة . 

_ اختیار ثمانیة أقسام من المتوسطة نفسھا . 

_ تم  اختیار العینات كاآلتي : 

 ، السنة األولى من التعلیم المتوسط 1_ العینة األولى: السنة األولى من التعلیم المتوسط رقم 

. 4رقم 

 ، السنة الثانیة من التعلیم المتوسط رقم 1_ العینة الثانیة: السنة الثانیة من التعلیم المتوسط رقم 

2 .

 ، السنة الثالثة من التعلیم المتوسط رقم 1_ العینة الثالثة : السنة الثالثة من التعلیم المتوسط رقم 

2 .

 ، السنة الرابعة من التعلیم المتوسط 1_ العینة الرابعة: السنة الرابعة من التعلیم المتوسط رقم 

 .2رقم 

 

  1   4  المرجع السابق ص 
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_ تحدید أفراد عدد أفراد العینة: 

 في األخیر تم تحدید عدد أفراد كل عینة عشرة تالمیذ من كل مستوى ، و عدد أفراد  كل 

العینات أربعون تلمیذ. 

 أداة الدراسة : _

من أجل معرفة مدى استفادة التالمیذ من نشاطات اللغة العربیة قمنا بإعداد اختبار في التعبیر 

الكتابي ،و ھذه خطواتھ : 

: تحدید موضوع التعبیر الكتابي و نمطھ_ 

 تم اختیار موضوع تحریر قصة مع اختالف التعلیمة باختالف المستوى الدراسي و حدد نمط 

السرد و الوصف. 

 للسنة األولى. 2015 أفریل 05_ إجراء اختبار التعبیر الكتابي یوم األربعاء 

 للسنة الثانیة.  2015 أفریل 06 _ إجراء اختبار التعبیر الكتابي یوم األربعاء 

 للسنة الثالثة.  2015 أفریل 07_ إجراء اختبار التعبیر الكتابي یوم األربعاء 

 للسنة الرابعة. 2015 أفریل 08_ إجراء اختبار التعبیر الكتابي یوم األربعاء 

 _ طلب من كل تالمیذ األقسام الثمانیة الكتابة في الموضوع المقترح بعد أن قرئ علیھم نص 

التعلیمة و كتبوه على أوراقھم و منحت لھم ساعة واحدة للكتابة ، بعد أن جمعت كل التعابیر 

اختیرت عشوائیا خمس تعابیر من كل قسم ، أي عشرة تعابیر من كل مستوى تعلیمي.  

_ المطلب الثالث: الدراسات السابقة للموضوع : 

_  لم تكن الدراسات السابقة موازیة لھذه الدراسة ألن أغلب األبحاث و الدراسات انصبت  

في تعلیمیة نشاط التعبیر الكتابي في المستوى االبتدائي ، و دراسة  ھذا النشاط كنموذج تطبیقي 

في أبحاث تعلمیة اللغة العربیة  فقط ال تتعدى الدراسة ھذا الجانب أي عدم التطرق إلیھا نظریا  

أو دراسة العالقة بین نشاط التعبیر ونشاط آخر من أنشطة اللغة العربیة،   

نظریا . 

و من بین الدراسات السابقة : 

_ دراسة بلغول منصوریة بعنوان : تعلیمیة مادة التعبیر في المستوى االبتدائي ( قراءة في 

الوسائل و الطرائق) 
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عملیة التعلیم في المرحلة االبتدائیة (التعبیر الكتابي نموذج). _ دراسة برحایل نعیمة بعنوان : 

_ دراسة فاطمة الزھرة حاجي بعنوان : دور القواعد النحویة في تصویب مھارة التعبیر 

 الكتابي لدى تالمیذ السنة الرابعة متوسط.

_ اإلعداد لعملیة التحلیل:  

اطلعنا على كل من مناھج اللغة العربیة و الوثیقة المرافقة و دلیل األستاذ و دروس التعبیر 

الكتابي المقررة لمرحلة التعلیم المتوسط . 

_ طرحت اإلشكالیات التالیة :  

 السؤال األول:  •

_ إلى أي مدى تسھم التوظیفات النحویة في تصویب تعابیر التالمیذ ؟ 

 السؤال الثاني:  •

_ ھل تالمیذ المرحلة المتوسطة معرضون للوقوع في األخطاء اإلمالئیة؟ 

السؤال الثالث:_ إلى أي مدى یمكن للتالمیذ تأدیة المعنى الصحیح ؟  •

السؤال الرابع:  •

_ ھل مراعاة الكتابة بأسلوب سلیم و مناسب تزیح التلمیذ عن سیاق الموضوع  و عن التعلیمة 

المقدمة ؟  

_ التصحیح وفق شبكة التقویم التالیة: 

 

 

المعاییر 

 

المؤشرات 

 

العالمات 

 

الوجاھة 

06 

). 12_ احترام حجم المنتوج (سطر

_ النص وصفي یتضمن السرد ألحداث القصة  .  

_ استخدام عالمات الوقت المناسبة.  

1.5 

03 

1.5 

 01_ ترتیب األفكار بشكل منطقي .  
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االنسجام 

06 

_ إدراك عناصر القصة . 

_ تحدید االیطار المكاني و الزماني . 

_ تسلسل األحداث. 

_ عالقة األحداث بالشخصیات . 

_ توظیف أدوات الربط المناسبة.  

01 

01 

01 

01 

01 

سالمة اللغة 

04 

 _ الكتابة بلغة سلیمة من األخطاء . 

_ توظیف : المحسنات البدیعة . 

1.5 

1.5 

اإلتقان و اإلبداع 

03 

_ الكتابة بخط واضح مقروء و منظم . 

_ احترام تقنیات كتابة القصة . 

      _  احترام الھامش . 

      _احترام عناصر القصة ( مقدمة ، عرض ، 

خاتمة ) 

1.5 

1.5 
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المبحث الثالث: أھم العناصر المطروحة خالل حصة التعبیر الكتابي: 
المطلب األول : التعریف بالموضوع للتالمیذ: 

التعریف بالموضوع : كتابة أو تقلیص أو تلخیص : 

_ تعریف القصة: ( القصة فن أدبي نثري یقوم على سرد أخبار ووقائع وفق طریقة فنیة 

معینة. 

_ التطرق إلى عناصر القصة . 

_ التعلیمة المقدمة: على الطلب أن : یتصور قصة أو یتصور نھایتھا (في ایطار التمھید 

المقترح ). 

_ أن یصوغ  ھذه األحداث بما یناسب . 

 أقسام القصة ( تصمیمھا ) . -1

فنیات القصة .   -2

_ التعریف بطریقة القصة : ھي مجموعة من األحداث  یرویھا الكاتب ، و ھي تتناول حادثة 

واحدة  أو حوادث عدة تتعلق بشخصیات إنسانیة أو حیوانیة ، تتباین أسالیب عیشھا و تصرفھا 

في الحیاة، على غرار ما تتباین حیاة الكائنات الحیة على وجھ األرض . و یكون نصیبھا في 

القصة متفاوتا من حیث التأثیر و التأثر. 

 : مرحلة نمو التلمیذ  حسب خصائصھ العقلیة و اللغویة. اختیار القصة

 المبحث الرابع :  التحلیل و المناقشة:  

المطلب األول: تحلیل النتائج: 

من خالل الدراسة المیدانیة أظھرت النتائج أن نسبة االلتزام بالتعلیمة المقدمة ھي : 

في تعابیر العینة األولى .  % 68.67 •

في تعابیر العینة الثانیة .  % 35.15 •

 في تعابیر العینة الثالثة . % 49.81 •

 في تعابیر العینة الرابعة. % 74.18 •

_ نتائج السؤال األول: (إلى أي مدى تسھم التوظیفات النحویة في تصویب تعابیر التالمیذ ؟) 

_  نسبة التوظیفات النحویة الصائبة  في تعابیر التالمیذ: 
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. %55_ نسبة التوظیفات النحویة الصائبة  في تعابیر العینة األولى ھي : 

 .%18.71_ نسبة التوظیفات النحویة الصائبة  في تعابیر العینة الثانیة ھي :

 .% 9.23 _ نسبة التوظیفات النحویة الصائبة  في تعابیر العینة الثالثة ھي: 

. % 74.18_ نسبة التوظیفات النحویة الصائبة  في تعابیر العینة الرابعة ھي : 

و من خالل التفحص الشامل و الدقیق ألوراق التعبیر تبین لنا أن توظیف التالمیذ القواعد 

النحویة المقررة في المرحلة المتوسطة یؤدي إلى تصویب تعبیرھم الكتابي  . لكن ھذه النتیجة 

ال تتوافق مع نتائج أغلب الدراسات التي أثبتت وجود ضعف لغوي یظھر من خالل ارتفاع 

نسبة األخطاء النحویة . 

ھل تالمیذ المرحلة المتوسطة معرضین إلى الوقوع في األخطاء نتائج السؤال الثاني : ( 

اإلمالئیة؟) 

_ نسبة األخطاء اإلمالئیة في تعابیر التالمیذ:  

. % 32.18_ نسبة األخطاء اإلمالئیة في تعابیر العینة األولى ھي :

. % 74.81  _ نسبة األخطاء اإلمالئیة في تعابیر العینة الثانیة ھي :

. % 26.18 _ نسبة األخطاء اإلمالئیة في تعابیر العینة الثالثة ھي: 

. % 8_ نسبة األخطاء اإلمالئیة في تعابیر العینة الرابعة ھي :

و بذلك نستنتج أن كثرة األخطاء اإلمالئیة ناتج عن ضعف في طرائق تدریس اإلمالء        

في المرحلة االبتدائیة و عن تجاوز المدرس في المرحلة المتوسطة لھذا النوع من األخطاء،   

و عدم تقدیم حصص إمالء  لعدم توفرھا  في منھاج الطور المتوسط. 

إلى أي مدى یمكن للتالمیذ تأدیة المعنى الصحیح ؟) نتائج السؤال الثالث: (

أظھرت النتائج أن نسبة الصواب في المعنى لدى التالمیذ في التعابیر الكتابیة : 

. % 63.54 _ نسبة صواب المعنى في تعابیر العینة األولى ھي: 

. % 21.48  _  نسبة صواب المعنى في تعابیر العینة الثانیة ھي :

. % 31.18 _  نسبة صواب المعنى في تعابیر العینة الثالثة ھي: 

. % 54.56_  نسبة صواب المعنى في تعابیر العینة الرابعة ھي :
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_ سالمة التعبیر لم تصاحب دائما سالمة المعنى و خلوھا من الشوائب. فالتالمیذ في كل 

العینات المختارة تمسكوا بالفكرة على حساب المعاني السلیمة و الصحیحة. 

ھل مراعاة الكتابة بأسلوب سلیم و مناسب تزیح التلمیذ عن سیاق _ نتائج السؤال الرابع : (

 الموضوع  و عن التعلیمة المقدمة ؟)
_ أظھرت النتائج أن نسبة االھتمام باألسلوب  في تعابیر التالمیذ : 

. % 70.46 _ نسبة االھتمام باألسلوب في تعابیر العینة األولى ھي : 

. % 55.23  _ نسبة االھتمام باألسلوب في تعابیر العینة الثانیة ھي :

. %66.22 _ نسبة االھتمام باألسلوب في تعابیر العینة الثالثة ھي: 

. % 80.66_ نسبة االھتمام باألسلوب في تعابیر العینة الرابعة ھي :

من الناحیة التعبیریة :التعبیر جید.  

أما من الناحیة التركیبیة: فلم یتوصل التالمیذ كل  إلى خرق الترتیب األصلي لعناصر الجملة، 

و أغلب التراكیب في تعبیرھم واضحة تحقق المعنى و  الھدف ، كما أن الموضوعات خالیة 

من التكرار الممل. 

_ المطلب الثاني: : أھم العناصر المطروحة خالل حصة التعبیر الكتابي:  

_ عدم وضوح الخط .  

_ عدم توخي نظام  الھامش ، و ھذا ما لمسناه في معظم التعابیر  . 

_ عدم احترام عناصر القصة . الذي من المفروض أن یعتمده  أي تلمیذ في تدوینھ لموضوعھ  

_ افتقار أغلبیة التعابیر لعنصر الحبكة . 

_ عدم إدراج االیطار الزماني و المكاني . 

_ لم یحترم التالمیذ األسس الھامة في لكتابة أو تحریر تعبیرھم الكتابي ، أو باألحرى األسس 

العامة من ( مقدمة ، عرض ، خاتمة ) التي یجب أن یرتكز علیھ في أي مشروع كتابي ،     

و خاصة ألنھ طلب منھم سرد قصصي. 

_ كثرة األخطاء اإلمالئیة: التاء المفتوحة، و التاء المربوطة فیخلط التلمیذ بینھما، و ھذا الخطأ 

شائع لدى التالمیذ.  

_ حذف األلف المقصورة و الخلط بینھا و بین ألف المد. 
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_ حذف ألف و الم التعریف (ال). 

 الفیل ، بدل (رؤیة ). UلرأیةU_ الخطأ في كتابة الھمزة (كتابة  ذھبوا 

_ وجود أخطاء  نحویة و الصرفیة: رفع المفعول ، و نصب الفاعل ،   

  )  Uمسرعةٌ U) ، (انطلقت السلحفاة UأصبحواU.( ھما 

_ وجود أخطاء أسلوبیة: و التالي ضعف في التعبیر ألن األخطاء األسلوبیة تخل بالبنى 

التركیبیة  الحشو و التكرار ، میل  لغة التالمیذ الفصحى  إلى اللغة  العامیة في التعابیر ،     

 الباب) .  Uحلَ U الربیع) ، ( UفاتUو  إدراجھم لھذه اللغة ( كما ورد في أحد التعابیر 

  _ شبھ انعدام عالمات الوقف. 

_ التعابیر مقبولة ، فقط قد تحتاج إلى تنظیم أكبر. 

_ عدم التركیز على النمط السردي الوصفي . و میل التالمیذ إلى األنماط األخرى . 

المطلب الثالث: خالصة الدراسة : 

_ اعتبار المعلمین  تصحیح التعبیر الكتابي أمرا مرھقا، و قد  یھمل ھذا النشاط أو یستغنى     

عنھ من طرف بعضھم لعدم إعطائھ األھمیة المستحقة و عدم إعطائھ الحجم الساعي المقرر       

في المنھاج ، كما قد یقدم التعبیر إلى التالمیذ  و ال یصحح أو ترجع أوراق التعبیر مصححة 

دون اإلشارة إلى األخطاء أو مناقشة التالمیذ في أخطائھم و بالتالي ضعف في طرق تدریس 

التعبیر بأنواعھ.   

 _ خطأ بعض ثالثة تالمیذ في فھم التعلیمة و بالتالي خروج عن نطاق الموضوع و ھذا ناتج 

عن التسرع في الكتابة و عدم المباالة بما یقدمھ المدرس من تعار یف و شرح حول التعلیمة 

المقدمة . 

_  یمكن معرفة مصداقیة المعلم في تقویم المشروع الكتابي .  

_ تمكین التالمیذ من محاكاة األنماط الصحیحة لغویا .  

_ القصة المقروءة على مسامع التالمیذ یستند علیھا في تقدیم تعبیره، یستطیع بھ أن یتقدم 

خطوة   أو خطوات نحو اإلبداع الحقیقي أو القریب منھ . 

_ بات من الضروري استبدال العناوین القدیمة بالعناوین الجدیدة ، و أكثر إثارة لمشاعر      

و مكتسبات التلمیذ القبلیة .  
- 40 - 

 



دراسة تطبيقية للتعبير الكتابي                                     لثالثالفصـــــل ا  
 

_ یتعلم التلمیذ توظیف مفردات جدیدة في تعبیره ، و إضفاء على الموضوع صیغة أخرى، 

فیضفي صبغة جدیدة مغایرة تجعل تعبیره مختلف عن تعابیر زمالئھ.  

_ مراعاة المعلم للمقاییس و المعاییر في تقویم تعبیر التلمیذ. 

_ التقلید األعمى للقصة المقروءة من طرف المعلم في الفكرة و المضمون و صعوبة اإلبداع   

و ضعف الخیال عند التلمیذ.  

_ ضعف طریقة تدریس المعلم تنعكس سلبا على اإلنتاج اللغوي و اإلبداعي لدى التالمیذ. 

_ وجوب أن یمارس المدرس دور ه كمقوم و مرشد في الوقت نفسھ ،ألنھ توجد بعض 

األخطاء ال یمكن تجاھلھا. فالمسؤولیة ال تقع على عاتق التلمیذ ،ألما یقدمھ یصدر عن أسس 

نفسیة ، و ظروف معینة قد یؤثر على تركیزه ، أو ربما العتقاد منھ أن بعض األمور غیر 

مھمة أو أساسیة ، و التي لم یلفت المدرس انتباه التالمیذ إلیھا . 

_ مالحظة إھمال المعلمین لتأدیة دورھم في مساعدة التالمیذ على تقدیم نماذج تعبیریة سلیمة 

من األخطاء ال یتوقع احتمال الوقوع فیھا ألنھ تم التركیز في مستوي تعلیمي معین. 

التوصیات: 

_ بعد اطالعنا على جوانب تعلیم اللغة العربیة و التعبیر الكتابي في المرحلة التعلیم المتوسط 

فإننا نقترح اآلتي : 

_ االستعانة  بالوسائل التعلیمیة الحدیثة في تدریس اللغة العربیة . 

_ االھتمام باإلعداد العلمي و التربوي لمعلمي و أساتذة اللغة العربیة . 

حث المعلمین على استعمال اللغة العربیة الفصحى في القسم ، عند تقدیم الدرس و التواصل 

مع التالمیذ . 

تدریب التالمیذ على الكتابة بخط مستقیم جمیل وواضح یجعلھ متمكنا من أعمالھ قادرا على _ 

 تقدیم عنایة كبیرة لتشكل العمل و محتواه في آن واحد.

_ اإلكثار من استعمال وسائل اإلعالم ( إذاعة ، مسرح ، مسابقات .....). 

 

- 41 - 
 



خاتمة                               تعلیمیة نشاط التعبیر الكتابي (مرحلة التعلیم المتوسط نموذج) 
                                                                                                      

 
 :خاتمة_ 

تناول ھذا البحث موضوعفیغایةاألھمیة الذیحاولنامنخاللھالتوصل إلىأنھ: 

كانتالدراساتالسابقة قدعالجتممیزاتالمتعلمینوكفایاتالمعلمین ودراسةالمادةالمعرفیة ،فإنالتعلیمیة 

قدنظرتإلىھذھالعناصرفیتفاعلھامعبعضھاالبعض وفي استثمارھافي خدمةتعلمالمعارفوالقدرات 

یضیف وأضافوالمھاراتوالكفایات وھذاوجھمنوجودالجدة والخصوبةفي مفھومتربویجدید ،

 .التعلمیة/العملیةالتعلیمیةإلى 

 المقاربة بالكفاءاتأسلوبتربوي منإنجاب بیداغوجیاإن

الحضارةالراھنة،فیھالقوةوفیھالضعف ویكونأكثرضعفا إنلمتتوفرفیھشروطھو لوازمھ 

النظریةوالعملیة والتقنیة ، ویصبح نقمةإنلمتراعیفیھقیماألمة وھویتھا . 

 االجتماعیةیستعمالإلنسانالكتابةلتحقیقمطالبحیاتھالیومیةلمدرسیةو

لذلكتعتبرمفتاحأنشطةمادةاللغةالعربیةبصفةعامةوالمواداألخرىبصفةخاصة باعتبارالتعبیر 

بینالفرد واآلخرین ولمالھمنأھمیةكبیرةفیاإلفصاحعمافي النفس و لالتصالالكتابي وسیلة

نستخلصمنذلكأن :  

 زالت  بعضأساتذة التعلیم المتوسط النإ-

ممارساتھمفیتقویمأداءالمتعلمینممارساتتقلیدیة،التتعدىالتقییموانتقاءالتالمیذ،دونالعملعلىتصحیحم

 .سارتعلمھمومساعدتھمعلىمواجھةالصعوباتالتیتعوقاكتسابھم الكفاءةالالزمةلمجابھةالمشكالت

 استراتیجي یجعل المدرسة تعمل على خلق نوع من الصراعكاختیارتجاء ءا- إنمبدأالكفا

 أوو ما یجب اتخاذه من أجل حل مشكل معین  مكتسباتھم القبلیة  لدى المتعلمین بینالداخلي

 .من أجل التكیف مع وضعیة جدیدة 

- عدم إعداد برامج تدریبیة للمعلمین تكسبھم مھارات و خبرات حول التقویم في ضوء 

التدریس بالكفاءات. 

 ساتذة .- عدم تحسین نوعیة التكوین بما یسمح بتطویر المھارات التعلیمیة لأل
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ا - یحتل التعبیر الكتابي مكانة كبیرة في الحیاة التعلیمیة لكن الحظنا تقصیراوتھمیشا لھذ

 و ھذا راجع إلى تقلیص الوقت المبرمج لھا . النشاط

تعد طریقة األستاذ طریقة تقلیدیة غیر كافیة لترقیة التعبیر الكتابي لدى أواسط التالمیذ _ 

بحیث توجد طریقة أخرى ناجحة في النھوض بالتعبیر الكتابي كالوسائل الحدیثة مثل 

 .األقراص المضغوطة ألنھا تساعد على التفاعل داخل القسم شفاھة و كتابة 

 . یرید التعبیر عنھاتي النتقاءمواضیع التعبیر االمتعلمین فيعدم إشراك_ 

 المقاربة بالكفاءات امتطورة التي تتطلبھا بیداغوجيالوسائل الدوات و استعماالأل عدم _

الناتجة عن التطور الحاصل في مجال التربیة و التعلیم في عصرنا لھ أصولھ و مصادر 

فكریةو فلسفیة و اجتماعیة. 

_ عدم تدریب التالمیذ على الكتابة بخط مستقیم جمیل وواضح یجعلھ متمكنا من أعمالھ 

 قادرا على تقدیم عنایة كبیرة لتشكل العمل و محتواه في آن واحد.
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