الباب الثاني
اإلطار النظري
أ .مفهوم تطوير الوسيلة التعليم لوحة الجيوب
 .1مفهوم التطوير
ال تطوير ىو تطبيق مقنن للمعرفة بغرض إنتاج أو تطوير منتجات أو نظم
ووسائل مفيدة تشمل تصميم القوالب األساسية للمنتجات وإجراء التحسينات
ادلطلوبة .وعادة وما يكون التطوير نتاجا ألعمال البحث جزاء التحسينات
ادلستمرة يف ادلنتجات وطرائق اإلنتاج ،وبالتايل فإن االستثمار البحثي يعمل على
تنفيذ اإليداعات اجلديديةوالقائمة.

0

ولذلك التطوير مهم جدا يف تعلم اللغة العربية لتحفيز إبداع الطالب .طريقة
التطوير عند زلمد حسن الشماع ىو إستعمال منظم للمعرفة العلميةموجو

 1نزال كاظم صباح احليكاين"،إمكنات البحث والتطوير يف بلدان عربية سلتارة وثورىا يف تعزيز التنافسية" ،رللة الفادسية
للعلوم اإلتارية واإلقتصادية ،رللد  ،01عدد1101(،0م).011 ،

01

00

ضلوإنتاج ادلواد والوسائل وادلنظومات والطرق وخباصة إدخال اجلديد منها 1.وبعبارة
أخرى ،التطوير ىو تقل لنتائج البحوث التطبيقية إىل الواقع العملي.
التطوير ىو عمل منظم مبٍت على معرفة قائمة مكتسبة من البحث واخلربة
العملية ادلوجهة إىل إنتاج منتجات جديدة أو تركيب عمليات ونظم وخدمات
جديدة ،ضلو ربسُت تلك اليت مت إنتاجها أو توكيبها فعال 2.ولذلك القيام
بالبحوث شوف تنتج منتجات جديدة.
 .2مفهوم وسيلة التعليم لوحة الجيوب
خيتلف تعريف الوسائل التعلمية من كل وجو وجهة الًتبوية على أساس أمهية
استخدام حواس معينة يف عمليات التعليم واختالف ادلفهوم على أساس الوظائف
وادلهم اليت تقدمها الوسائل يف رلال الًتبوية والتعليم.
وقال حسُت يف كتابو " ديكن تعريف الوسيلة التعلمية بأهنا كل ما يستعُت
بو ادلعلم على تفهيم التالميذ وتوضيح الدرس ذلم".

3

2حورية شعيب ،تسير وظيفة البحث والتطوير في المؤسسة الصناعية( ،بسكرة :وزارة التعليم العايل والبحث

العملي1103،م).4 ،
3حورية شعيب ،ص .4
4حسُت راضي عبد الرمحن ،طرق تدريس اللغة العربية منظور تربوي حديث ( ،ردمك  :مكتبة اخلبيت الثقافة  ۱3۲۱ه)

ص۱7۱ .

01

إن تعليم ادلهارات اللّغة العربية وخاصة يف تعليم ادلفردات حيتاج إىل الوسائل
التعلمية دلساعدة الطالب يف استعاهبا ،والوسائل اللّغوية احتياج ىام أن يستعملها
ادلعلم يف تسهيل تعليم اللّغة األجنبية .كان تعليم اللّغة العربية يف ادلاضى يستخدم
الوسائل التعلمية دلساعدة ادلعلم يف استخدام مواد الدراسة مثل السبورة ،واللوحوة،
والصور الثابتة.

4

قال زلبيب عبد الوىاب أن الوسائل ىي مجع من كلمة " "mediumوىو
يعٍت التمهيدية أو الوسيطة لديو وظيفة رئيسية كاداة لتوصيل ادلعلومات ،بعثة،
والتعليم .ألعلى أو نفعالية ادلعلومات ،بعثة ،والتعليم.ذلدف (طالب أو طالبة)
تعتمد بشكل كبَت على عوامل كثَتة .األىداف وادلواد وأعضاء
ادلدرسُت،والطالبوالبيئة والوسائل اإلعالم نفسها العديد من العوامل اليت ديكن أم
تئثر على صلاح (فعالية) من الدرس.

5

قال عبد الوىاب رشيد أن الوسائل التعليمية ذلا دور مهم يف تعليم اللغة
األجنبية ،خصوصا يف تعليم اللغة العربية .استخدام الوسائل التعليمية ليس فقط
5
زلمد خبَت س راج "،تأثَت وسائل التعليمية يف تعليم ادلفردات"  ،التدريس ،اجملاد الرابع – العدد الثاين (ديسمرب ۲۰۱5
ّ
) ،ص53 .
6

Muhbib Abdul Wahab, Epistimologi dan Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab,
(Jakarta: UIN Press,۰۲۲٨ ) H. 252

02

جديدة لألطفال فحسب ،ولكن أيضا للمتعلمُت الكبار .وقد كثرت البحوث اليت
يدل على فعالية استخدام الوسائل التعليمية باعتبار واحدة من العناصر الداعمة
لعملية التعليم يف الفصول الدراسية.

6

 .3أقسام وسائل التعليمية
على الرغم من كثَتة وتنوع الوسائل ادلستخدمة دلساعدة العملية التعلية إال
أنو من الواجب استخدام وسائل جديدة ومتطورة دلواكبة التقدم العلمي احلاصل.
وأقسام الوسائل التعلنية تنقسم على ثالثة أقسام وىي:
 )0الوسائل البصرية تنقسم إىل نوعُت :
أ .ادلطبوعة من أمثال اللوحات ،والصور التوضيحية والبطاقات ادلعرفة
باسم بطاقة لوحة اجليوب.
ب .الوسائل ادلقابلة للعرض بأجهزة خاصة من أمثال الشرائح slide
واألفالم الثابتة.
وتستخدم ىذه الوسائل البصرية ألغراض شىت منها التعليم اللغوي
مثل البطاقات اليت تكتب عليها بلغة مثال من وجو ويكتب على
)Abdul Wahab Rasyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Jakarta, :UIN Malang, ۰۲۲۲
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03

الوجو آلخر ادلعٌت بلغة أخرى أو صورة مثال تعرب عن ادلعٌت ،ومنها
ما يستخدم للتعريف بثقافة شعب اللغة ادلدروسة وطرق معيشتو ,مث
اخَتا ىناك الوسائل اإليضاحية اليت هتدف أكثر مايكون إىل تسلية
الطالب وجذب انتباىو إىل الدرس.

7

 )1الوسائل السمعية
تكون حاسة السمع ىي األساس يف تعيُت ادلثَتات ادلختلفة اليت تتطلب
االستحابة ذلا ومنها ( االذاعة واشرطة التسجيل وغَتىا).
 )2الوسائل ادلختلفة ( السمعية البصرية)
وتعتمد على حاسيت البصروالسمع يف توفَت ادلثَتات ادلطلوب االستحابة
ذلا وتشتمل على الكثَت من الوسائل منها (اجهزة العرض ادلختلفة
الناطقة كالتليفزيون ،والسينما،وجهاز الصور ادلتحركة الناطقة واجهزة

8زلمد إمساعيل صيٍت " ،دراسة طرائق تعليم اللغات األجتبية ،:اعليم اللغة العربية لغَت الناطقيم هبا ،جامعة ادللك سعود،

اجلزء الثاين ،ص۱46 .

04

الشرائح ادلصحوبة بتسجيالتصوتية وتعليقات وجهاز احلاسب
االلكًتوين ادلتعدد الوسائط وغَتىا).

8

 .4أهمية وسائل تعليمية
تتجلّى أمهية الوسائل التعليمية عامةً ،واحلديث منها خاصة ،يف الوظيفة
تؤديها ،واليت من أبرزىا :
التعليمية اليت ّ
 )0إثراء التعليم؛ حيث لعبت الوسائل التعليمية دورا جوىريًا يف إثراء
التعليم من خالل إضافة أبعاد ومؤثرات خاصة وبرامج متميزة.
ورفع دافعيتهم ضلو
 )1استثارة اىتمام التالميذ وإشباع حاجاهتم التعلُّمية ُ
التعلُّم.
 )2زيادة سرعة التعلم ،فهي ربقيق تعلما بأسرع وقت وأقل جهد.

01

 )3تؤدي الوسائل التعليمية إىل ترتيب زإستمرار األفكار اليت يكوهنا
الطالب ،فإنتاج الكثَت من ادلواد التعليمية كاألفالم ادلتحركة والثابتة

9عادل فاضل علي" ،الوسائل التعليمية ادلساعدة على التعلم" ،جامعة بغداد – آلية الًتبية الرياضية ( )۲۰16ص 1
01نور ال ّدين مصطفى"،الوسائل التعليميّة احلديث وأىذيّة يف تدؤيس اللغة العربية يف الطور الثانوي" ،جسور ادلعرفة :العدد

العاشر ،ص 44۱

05

يسَت يف خطوات منطقية متسلسلة عند عرض ادلادة التعليمية،ويساعد
ىذا الًتتيب الطالب على فهم ادلادة وتتبع خطوات العروض وترتيب
األفكار اليت يكوهنا.

00

 )4أن الوسيلة التعلمية تستطيع أن ترفع أنشطة الطالب يف عملية التعليم
والتعلم مع إكمال النجاح يف نتائجو.

01

تكمن أمهية الوسائل التعليمية يف حقيقة أهنم يتحدثون إىل البشر  ،عندما
يوقظون احلواس ،اليت ىي باب ادلعرفة وتوقظهم  ،ومتكنهم من أداء وظائفهم
احملددة يف التعلم .ركز الباحثون يف ىذه الدراسة على الطريقة ادلرئية للعب على
البطاقات ،وىي لوحات اجليب والوسائط اليت نادراً ما يتم إجراؤىا يف تعلم اللغة
العربية ،وىو نوع من األدوات ادلرئية ،وما سيتم مناقشتو نظريًا يف إطار نظرديع
مزيد من البحث األعمى.

00يامنة امساعيلي "،الوسائل التعليمية يف إثراء ادلوقف التعليمي باجلامعة" ،رللة العلوم اإلنسانية واإلجتماعية214 ،
Nana Sudjana dan Ahmad Rifa’I, Media Pengajaran, (Bandung :SinarBaru۲۲۲۰ ), H. 20
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 .5مفهوم لوحة الجيوب
لوحة اجليوب ىو التعلم الكاملة الصوتيات والفهم وبنية النص وادلهارات
التنظيمية دلا قبل الكتابة والتعاون .مث استخدام ىذا الربنامج يف رلموعات صغَتة
ولكن ديكن استخدامو يف رلموعات كاملة كمقدمة دلفاىم جديدة .تعلم لوحة
اجليوب الكاملة مبتكر ألنو يناشد مجيع الطالب ،ديكن ايضا نقلها إىل مناطق
زلتوى أخرى لتصنيف األفكار أو تلخيص الدروس ادلكتوبة ،على سبيل ادلثال ال
احلصر.

02

كل خطوات لديها سلطط جيب سلتلف للًتكيز مهارة واحدة.اخلطوة ىي:
 .0ينقسم الطالب إىل تسع رلموعات
 .1تتكون كل رلموعة من ثالث طالب
 .2يأخذ كل رلموعة واحدة من الكلمات ادلفردات ادلوجودة يف اجليب
 .3تقوم كل رلموعة بإصدار مجلتُت ىي :مجلة الفعلية ومجلة اإلمسية

 .6مزايا لوحة الجيوب
Makiko Favis, Pockets Charts Learning, Ridgeview Global Studies Academy, 2012 h. 1

02

07

 )0شلتع  :بعض البحوث اليت يتم إستيعاب التعلم من خالل الوسائط ادلرئية
وسائل اإلعالم ادلرئية ،ديكن تسريع إستعاب الطالب يف فهم الدروس
ادلقدمة.
 )1من السهل تذكر  :ديكن للطالب دلسها وتوضيحها مباشرة.
 )2ديكن أن تكون شلتعة للطالب ومثَتة لالىتمام ألنو فيها عنصر من الكفاءة
ومعبأة من خالل األلعاب.

03

 )3السماح بادلشاركة الفعالة من الطالب لدراسة ،كما تعلم أن التعلم ىو التعلم
النشط.
 )4احلد من ادللل والتشبع يف التعلم.
 .7العيوب لوحة الجيوب
 )0يصعب محلها
 )1إذامت إستخدامها من قبل الطالب فمن مرجح أن ينهار بسرعة.
ب .مفهومهارة الكتابة
Endang Widi Winami, Teori dan Praktik Kuantitatif dan Kuaitatif , Jakarta Bumi Aksara,

14

2018 H.248

08

 .1مفهوم المهارة
ادلهارة ىي الكفاءة يف إهنا العمل والقدرة اليت امتلكها التالميذ عن واجبتها
واحلصول على ربقيق األىداف .إن ادلهارة ىي السيطرة على الواجبة وادلوقوف
احملتاجة اليت تؤدي إىل النجاح التعليم.

04

ادلهارة اللغوية بأنواعها تكتب بعد ادلمارسة والتحصيل ،ألن ادلهارة دون عمل
او أداء ،وادلهارة اللغوية تدخل ضمن ىذه ادلهارات ادلختلفة ،وترتبط وجوبا ادلهارة
العقلية ،ألن ادلهارات اللغوية بأنواعها تتلب استخدام العقل ،فإذا قلن أن اللغة العربية
عملية ارسال واستقبال ،فإن للإلرسال يتضمن الكالم او الكتابة ،وكذالك االستقبال
الذي يتكون من االستماع والرؤية والقراءة وكل منها يتدخل العقاللعقل يف ترتيب
مكونتها،لذالك جيب أن النفرق بُت ادلهارة العقلية وادلهارة اللغوية ألهنا ال يستغٌت من
التعبَت عن مكونات العقل باللغة.

05

 .2مفهوم الكتابة
15رشدي أمحذ طعيمة  ،تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا ( ،الرياض :ادلنشورات ادلنظمة اإلسالمية ادلقًتفة للًتبية والعلوم
والثقافة  )0878ص046 .
05حسن شحاتو  ،تعليم اللغة العربية بُت النظرية والتطبيق  ( ،مسر :الدار ادلصرية البانية  ، )1117 ،ص08 .

11

الكتابة لغة ىي عملية رسم رموز األصوات وادلعاين.

06

واصتالحا ىي ما

يشتمل اخلط واإلمالء والتعبَت .ألهنا األداة الرمزية ادلستملة للتعبَت عن األفكار
بالكتابة07.الكتابة ىي شكل من أشكال إظهار ادلهارات اللغوية اليت يتقنها طالب
اللغة يف اآلخَتة بعد القدرة على القدرة على االستماع ،والكالم ،والقراءة.

08

إن ادلهارة اللغوية أربع وىي :اإلستماع ،الكالم ،والقراءة ،والكتابة .الكتابة
ىي ادلهارة الرابعة من حيث ترتيب يف التعليم ،وذالك يفًتص يف الدارس بوصفها لغة
أجنبية أن حيذق عناصر أساسية فيها قبل أن يطلب منو أن يعرب كتابة عن أفكاره
بصورة سليمة.

11

كما عرفت الباحثة أن أمهية الكتابة يف تعلم اللغة العربية ىي القدرة على فهم ادلعلومات
عند الكتابة والًتمجة .وفهم ادلفردات وأمناط اجلمل أساليبها يف التدريب .واستخدمو يف
الكتابة والًتمجة .والغرض من تدريس الكتابة ىو تعويد الطالب حسن التعبَت عما جيول
 17رلدى وىبو وكامل ادلهندس .ادلعجم ادلصطلحات العربية( .لبنان:مكتبة لبنان ،بدون سنة) ص115.
 07زلمود على السمان .التوجيو يف تدريس اللغة العربية( .بدون مكان :دار دلعارف )0872 .ص04.
Siti Sholihah.Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab .Depok :Madani publishing,۰۲۲2 .
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 11رشدي أمحد طعيمة .تعليم العربية لغَت الناطفُت هبا :مناىجو وأساليبة( .إليسيسكو -الباط منشورات ادلنظمة اإلسالمية
للًتبية والعلوم والثقافة )0878 ،ص157.

10

يف نفوسهم وما يقع ربت حواسهم بعبارة صحيحة فصيحة بليغة مطردة .سواء كان ذالك
باللغة األصلية أم باللغة األجنبية .ويف ذالك فوائذ كثربة فهي تربية الطالب قوة البيان
والشرح .فتكون آرءاىم واضحة رائعة .وبذالك يصلون إىل اإلبانة عن أغراضهم من غَت
أن خيشوا من ادلخاطب لباسا أو خلطا.
حيتاج ادلعلم إىل طريقة التدريس ادلناسبة إللقاء ادلادة الدراسية لكي يسهل قبوذلا عند
التالميذ .فال ينبغي للمعلم أن يكتفي بسيطرة ادلادة الدراسة وفهمها فحسبز بل يلزم لو
أن يعرف كيف يفهم التالميذ ادلادة الدراسية اليت علمها ادلعلم .ألن التدريس فيو إرسال
العلم والفهم من ادلدرس يعطي األشياء اإلجيابية إىل الطالب أو ادلتلقي.
إذن مهارة الكتابة ىي وسيلة من وسائل اإلتصال وىي وسيلة للتعبَت عما
يدور يف النفس واخلاطر وىي أيضا أداة مهمة لبيان مامت ربصيلو من معلومات وىي
وسيلة للتفكَت ادلنظم واإلتقان وقت ادلالحظة.
 .3أهمية الكتابة
الكتابة وسيلة من وسائل االتصال اليت بواسطتها .ديكن لتالميذ أن يعرب عن
أفكاره ،وأن يقف على أفكار غَته ،وأن يرز ما لديو من مفهومات ومشاعر ،ويسجل

11

ما يوعد تسجيلو من حوادث ووقائع .وكثَتا مايكون اخلطاء الكتايب يف اإلمالء أو يف
عرض الفكرة سببا يف القلب ادلعٌت ،وعدم وضوح الفكرة ومن مثّ تعترب الكتابة
الصحيحة عملية مهمة يف التعليم على اعتبار أهنا عنصر أساسي من عناصر الثقافة،
وضرورةاجتماعية لنقل األفكار والتعبَت عنها والوقوف على أفكار الغَت واإلدلام هبا.

10

ونقل زلمد علي الكامل على عليان يف كتاب تطوير منهج تعليم اللغة العربية
وتطبقية على مهارة الكتابة.
 -أمهية الكتابة ىي :

11

)0جزء أساسي للمواطنة وشرط ضروري حلو أمية ادلواطن.
)1أداة رئيسة للتعلم جيميع أنواعو ومراحلو واألخذ عن األخرين فكرىم وخواطرىم.

10حسن شحاتو ،تعليم اللغة العربية بُت ادلظرية والتطبيق( .القاىرة :دار ادلصرية اللبنانية201 .)0882،
 11زلمد على الكامل ،تطوير منهج تعليم اللغة العربية وتطبيقو على مهارة ادلتابة ( مالك :اجلامعة االسالمية احلكومية
ادللكي )1101:ص53 .
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 )2وسيلة اتصال احلاضر بادلاضي والقريب بالبعيد ونقل ادلعرفة والثقافة إىل ادلستقبل
إذا أن التعامل بنمطواحد من الكتابة طريق لوصل خربات األخربات األجيال
ببعضها.
)3أداة حلفظ الًتاث.
)4شهادة وتسجيل للواقع واألحاديث والقضايات تنطق باحلق وتقول الصدق.
 )5وسيلة تنفيس الفرد عن نفسو والتعبَت.
 .4أهداف تعليم مهارة الكتابة
الكتابة ىي األنشطة اليت يف إيصال الرسالة باستخدام وسائل اإلعالم .ونقل
زلمد على الكامل على ذكر الركايب يف كتاب تطوير منهج تعليم اللغة العربية وتطبيقو
على مهارة الكتابة ،على مجلة من األىداف اليت بقصد هبا الكتابة فمنها:

 23زلمد علي الكامل .تطوير منهج تعليم اللغة العربية وتطبيقو على مهارة الكتابة .ص54 .
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 )0متكن التالميذ من التعبَت عما يف نفوسهم أو عما يشاىدونو بعبارة سليمة
صحيحة.
 )1متكن التالميذ من إتقان فنون التعبَت على اختالف.
 )2متكينهم من التعبَت الكتايب عن خرباهتم وآرائهم اخلاصة يف أسلوب سليم
يتسم بوضوح األفكار وصحتها وتنظيمها مع مراعاة قواعد الًتقيم
والتقسيم إىل فقرات ومراعاة اذلوامش.
 )3متكينهم من التعبَت عما يقرؤونو بأسلوهبم اخلاص ،وتعيُت العناصر
األساسية يف ادلوضوع ووضع عناوين جزئية لكل قسم من أقسام.
 )4تعويدىم التفكَت ادلنطقي وترتيب األفكار وتسلسلها وربط بعضها ببعض
مع الدقة يف التعبَت واحلرص على مجالو وروعتو.
 )5صقل أساليبهم دبحاكاهتم أساليب كبار الكاتب وتدريبهم على ذبويد
عبارهتم دبختلف الطرق اليت ربقق ىذه الغاية.
وأما أىداف تدريس الكتابة عند عبد احلميدن فمنها :
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Abdul Hamid Mengukur Kemampuan Bahasa Arab Malang: UIN Maliki Press ۰۲۲۲ .
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 )0تعويد الطالب على صحة كتابة اللغة العربية.
 )1يتمكن الطالب من وصف شيء شاىده أة واجهو بشكل طبيعي
وصحيح.
 )2يتمكن الطالب من سرعة وصف شيء
 )3تدريب الطالب على التعبَت عن أفكارىم حبرية.
 )4تدريب الطالب التعويد على اختيار ادلفردات واجلمل اليت تناسب سياق
حياهتم.
 )5تعويد الطالب على التفكَت وسرعة عنو كتابو.
 )6تدريب الطالب على صحة التعبَت عن أفكارىم ومشاعرىم يف العبارات
باللغة العربية واضحة ومبتكرة ومثَتة لإلعجاب.
 )7ليكون الطالب ماىرين على كتابة العربية يف كل األحوال.
 )8لتصبح عقول الطالب أكثر اتساعا وعمقا ،ويتم استخدامها للتفكَت
ادلنطفي وادلنظم.
 .5تدريس مهارة الكتابة

15

الكتابة ىي وسيلة من وسائل االتصال اليت عن أفكار ذىنية إىل رموز مكتوبة.
وتأيت مهارة بعد مهارة القراءة .وللكتابة تنقسم إىل ثالث مراحل:
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ادلرحلة األوىل  :التدريب على رسم احلروف
وحيتوي على ادلهارات اآللية (احلركية) اخلاصة برسم حروف اللغة العربية ومعرفة
التهجئة،والًتقيم يف العربية .ويقصد بادلهارات اآللية يف الكتابة العربية ،النواحي
الشكلية الثابتة يف لغة الكتابة ،مثال:
 )0الكتابة من اليمُت إىل اليسار ومن فوق إىل ربت.
 )1رسم احلروف وأشكاذلا.
 )2ذبريد احلروف ،وادلد ،والتنوين ،والشدة.
( )3ال) الشمسية ،و(ال) القمرية ،و التاء ادلفتوحة وادلربوطة.
 )4رسم احلركات فوق احلرف ،أو ربتو ،أو يف هنايتو.
 )5احلرف اليت تكتب وال تنطق ،واحلروف اليت تنطق وال تكتب.
 )6رسم مهزات القطع والوصل أو عدم رمسها.
 25عبد الرمحن إبراىيم الفوزان ،إضاءات دلعلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا( .الرياض  :ديوي 0321 ،ه)114 .
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ادلرحلة الثانية  :التعبَت وادلقيد
التعبَت ادلقيد ىو التعبَت يف ادلرحلة الوسطى اليت تربط بُت مرحلة ورسم احلروف
والتعبَت احلر .ويف التعبَت ادلقيد كان التالميذ يف ىذا ادلستوى قد عرفوا الكلمات
الكثَتة وسيطرة التالميذ على استعماذلا يف لغتهم مكتوبة .واذلدف يف التعبَت ادلقيد
ىو ال ستعداد التالميذ يف تدريب الكتابة بالستعمال األشكال والًتاكب اللغوية اليت
قد اكتسبها يف درس الكالم والقراءة والكتابة .ابتداء على تعليم الكتابة يف التعبَت
ادلقيد وىو ببساطة كلمة من كلمة واحدة إىل كلمات مث تتطور إىل سطر وسطرين
وسطور.
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ادلرحلة الثالثة  :التعبَت احلر
حيول أفكاره الذىنية إىل لغة مكتوبة تعرب بوضوح عما
يًتك للطلب فرصة أن ّ
يريد قولو مع احًتام رأيو وىذه مرحلة عقلية ومن أمثلتو :الكتاية حول اإلجازات وما
يفعل فيها .وىناك تعبَت كتايب متقدم كتابة فنية ويطلب من الطالب الكتابة يف

15زلمد ايفاد ألفيان ،طريقة تعليم الكتابة وتقنياتو لغَت الناطقُت باللغة العربية  .رللة عربية .اجملدل  5.العدد  ( . 1فرباير :
064 .) 1100
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موضوعات لديهم ادلعلومات الكافية عنها ،ألننا ال هندف إىل معرفة حصيلتهم من
ادلعلومات وإمنا هندف إىل تدريبهم على أن يصوغها مكتوبة بطريقة صحيحة.
.6توجيهات لتدريس الكتابة
نتقدم فيها يلي توجيهات لتدريس الكتابة :
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 )0الكتابة اآللية مرحلة أولية وجيب أن ينتهي االىتمام هبا بعد السيطرة عليها
لينتقل االىتمام إىل الكتابة الغقلية.
 )1اذلدف األساسي للكتابة العقلية ىو وصول رسالة الكتاب،ةلذا ال ينصب
اىتمام ادلعلم إىل الصحة اإلمالئية فقط.
 )2اخًت موضوعات الكتابة العقلية ( التعبَت احلر) شلا يعرف الطالب وال تنقصهم
ادلعلومات عنو ومثل الكتابة يف ذالك الكالم.

 16عبد الرمحن بن ابراىيم الفوزان،إضاءات دلعلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا .ص10 .

