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  :تعالى على لسان موسى علیھ السالم قال هللا 

 

  
  من سورة طھ   28و  27تان اآلی

  

  

  

  قال أیضا على لسانھ :و 

  

  
  القصصمن سورة  34اآلیة 
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  خــطـــة البـــــحـــــــث
  مـــــقـــــدمـــــة

  المبحث األول:

  4، أھمیتھ ،أنواعھ ،أھدافھ و متطلباتھ...........   التعبیر الكتابي : تعریفھ

   المبحث الثاني:

  صعوبات تعلم التعبیر الكتابي و أسباب الضعف............................

   المبحث الثالث:

  .................الحلول و المقترحات للنھوض بتدریس التعبیر الكتابي.

  المبحث الرابع:

  .............التعبیر الكتابي و كیفیة تقییمھ.منھجیة تقدیم درس في  

  المبحث الخامس:

  ......الوضعیة اإلدماجیة: معناھا ، ھدفھا ، خصائصھا ، مثال عنھا . 

  المبحث السادس: 

  ...بعض مواضیع التعبیر الكتابي المقررة في السنة   الخامسة ابتدائي.
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  مقدمة

وھو من أھم أدوات اإلنسان فى التواصل ،  العربیةأھم فنون اللغة  الكتابيیعد التعبیر 

والتى تتیح للفرد التعبیر عن حاجاتھ ومشاعره وأفكاره ، وتصلھ بالعالم من حولھ 

كونھ وسیلة اتصال تعبر حواجز وحدود الزمان  فيتراثا وفكرا . وتتجلى أھمیتھ 

یة القدرة التواصل ( المرسل والمستقبل) فبدونھ تفقد الجماعة اللغو طرفيوالمكان بین 

على الحفاظ على حضارتھا وتسجیل تراثھا، وتداولھ ، وتطویره ، فالكلمة المكتوبة 

  للبشریة والحضارة اإلنسانیة . الحقیقيكانت بدایة التاریخ 

كما أنھ أكثر فنون اللغة قوة وتأثیراً وإقناعاً ، حیث إن سحر الكلمة المكتوبة على 

من  الكتابيتواصل اإلنسان بغیره ." فالتعبیر العقل ال یوازیھ وسیلة أخرى من وسائل 

أھم وسائل التواصل اللغوى وأسماھا ، وھو الغایة النھائیة من تعلیم اللغة ، فعندما 

یتعلم التلمیذ القراءة والتحدث واالستماع والتھجى والخط یكون الھدف من وراء ذلك 

على تحقیق االنتماء  ھو إقدار الطالب على التعبیر عما یجول بخاطره ، وذلك یساعده

  للجماعة والتفاعل مع اآلخرین .

م��ن المش��كالت العص��یة الت��ي تت��ـضاءل  تعبی��ر الكت��ابيمش��كلة ت��دریس الكم��ا أن 

بجانبھا جمیع المشكالت التي تصادفنا في تدریس اللغة العربی�ة وذل�ـك الن ف�ي ك�ل م�ا 

یب یتص��ل بت��دریس االنش��اء م��ن اختی��ار واع��داد وع��ـرض وتحری��ـر وتص��حیح وتص��و

قاسي الوان العناء نوارشاد وتوجیھ في ھذا كلھ بل في كل ناحیـة منـھ نشقى ونختصم و

.  

جع��ـل االنش��اء درس��ا" ف��ي  أنھ��ذه المش��كلة احس��ھا مدرس��و اللغ��ـة العربی��ـة من��ـذ 

 المدارس ، وتحدث عنھا ھؤالء طویال و لكن بدون جدوى .

ف�ي المس�توى المطل�وب دون  متعلم�ین ال الغالبیة م�نال یخفى على أحد أن  وكما 

و الب�احثین و الترب�ویین و ال�ذي لف�ت نظ�ر الكثی�ر م�ن الدارس�ین  ھذاو ،التعبیر الكتابي

إلى البحث عن أسباب تعلل ھذه الظاھرة ومن ھنا فق�د انطلق�ت ش�رارة البح�ث حدا بھم 

المش�اكل بأنواعھ�ا المتواضع في ھذا البحث  تو قد تناول،   في مجال صعوبات التعلم 

 .مت بعض الحلول و اإلرشادات لیستفید منھا الجمیع أساتذة و متعلمین و قد، 

   التوفیق.وهللا ولي  البحث،فید كل قارئ لھذا یسترجو أن أ
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  المبحث األول:

  أھمیتھ،أنواعھ ، أھدافھ و متطلباتھ التعبیر الكتابي:تعریفھ،

 التعبیر الكتابيتعریف  )1

 يالتعبیر الكتابأھمیة   )2

 تابيأنواع التعبیر الك )3

 االبتدائيأھداف التعبیر الكتابي في مرحلة التعلیم  )4

 األھداف العامة للتعبیر الكتابي )5

 متطلبات التعبیر الكتابي )6

  :التعبیر الكتابيتعریف ) 1

 التعبیر لغة واصطالحا" : )1

لترسم سمات  ھو أسلوب االفصاح عن المشاعر الذاتیة التي تنطلق مـن الفـرد : لغة

 التعبیر

 . بةعن طریق الكتا

من افكار ومشاعر  ویعرف أیضاً بأنھ اإلبانة واإلفصاح عما یحول في خاطر االنسان 

 . بحیث یفھمھ اآلخرون

 ھو الوسیلة لتعوید الطالب على التعبیر عن افكارھم في اسـلوب : اصطالحا"و

 سلیم كما اننا عن طریقھ نزودھم بالكثیر من المفردات ونعلمھم علـى ان

  . فكاریتعودوا على صوغ اال

ھو امتالك القدرة على نقل الفكرة أو اإلحساس إلى اآلخرین كتابة، مستخدما و 

 .مھارات لغویة مع االلتزام بقواعد الكتابة 

نشاط إدماجي یستثمر فیھ المتعلم مكتسباتھ المختلفة فیوظف األسالیب و ھو أیضا  

وقف. (یحتل ھذا التعبیریة، مستعینا في ذلك بقواعد الكتابة الواضحة وعالمات ال

النشاط مكانة ھامة ضمن الوحدة التعلمیة في تجسید مكتسبات المتعلم. فبوساطة 
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التعبیر الكتابي یبرز المتعلم أفكاره ویعبر عن أحاسیسھ ویظھر معالم شخصیتھ ویدمج 

ما اكتسبھ، كما یعالج موضوعات متعلقة بمجاالت حیاتھ واھتماماتھ فینمي إبداعھ 

  ). 19ص  4ثیقة المرافقة س(الو .ویوسع خیالھ

ھو القالب الذي یصب فیھ اإلنسان أفكاره بلغة سلیمة ، وتصویر جمیل ، وھو الغایة 

و تنتھي بھ ، و ال یخفى على أحد ما  إلیھتھدف  من تعلیم اللغة ، ففروع اللغة كلھا

سیلة للتعبیر الكتابي من األھمیة البالغة في حیاة المتعلم داخل أو خارج المدرسة فھو و

في الكتابة.، و ھو   ھمیوال تیطبق فیھا المتعلم مكتسباتھ و میدانا یفجر فیھ قدراتھ و 

اآلخرین كتابة مستخدما مھاراتھ مع االلتزام بقواعد  إلىأیضا نقل الفكرة أو اإلحساس 

  الكتابة .

 : يالتعبیر الكتابأھمیة ) 2

ال یستغني عنھ في مراحل یعد ضرورة للفرد والمجتمع ، واإلنسان  لكتابيالتعبیر ا

حیاتھ المختلفة ، كما أن التعبیر غایة وبقیة فروع اللغة وسیلة ، فجمیع فروع اللغة 

تصب في التعبیر ؛ فمن خالل التعبیر نستطیع أن نحكم على الشخص في جوانب 

ن التعبیر یعطینا صورة صادقة عن شخصیة اإلنسان الذي یكتب أو امختلفة ، ولھذا ف

 . حظ أن جمیع فروع اللغة تخدم فرعاً واحداً وھو التعبیریتحدث . ونال

 : ویستمد التعبیر أھمیتھ من جوانب أھمھا

أنھ أھم الغایات المنشودة من دراسة اللغات ، ألنھ وسیلة اإلفھام وھو أحد جانبي -  -1

 . عملیة التفاھم

جتماعیة بین أنھ وسیلة التصال الفرد بغیره وأداة لتقویة الروابط الفكریة واال-  -2

 . األفراد

أنھ یغطي فنین من فنون اللغة ھما الحدیث والكتابة ، ویعتمد امتالك زمامھما -  -3

 على فني اللغة اآلخرین االستمتاع والقراءة

أن للعجز عن التعبیر أثر كبیر في إخفاق التالمیذ ، وفقد الثقة بالنفس ، وتأخر -  -4

 . نموھم االجتماعي والفكري

 . لدقة في التعبیر یترتب علیھ فوات الفرص وضیاع الفائدةأن عدم ا-  -5

 . أنھ وسیلة التصال بین الفرد والجماعة، فبواسطتھ یستطیع إفھامھم ما یرید-  -6

 . أن التعبیر عماد الشخص في تحقیق ذاتیتھ وشخصیتھ وتفاعلھ مع غیره-  -7



7 

 

سلكوا الطریق إلى  أن الكلمة المعبرة عماد الرواد والقادة ولو لم یملكوھا ما-  -8

أن التعبیر الجید من أسس التفوق الدراسي في المجال اللغوي -  -9. العقول والقلوب

وفي غیره . فإذا تفوق التلمیذ في تعبیره تفوق في دراستھ اللغویة وفي حیاتھ الدراسیة 

  . .، بل تفوق فیما بعدھا من الحیاة العملیة

  :أنواع التعبیر الكتابي) 3

  إلى أربعة أنواع رئیسة للتعبیر الكتابي ھي: یمكن اإلشارة

: وھو الذي یستخدم ألغراض معینة في الحیاة العملیة. التعبیر الكتابي الوظیفيأ) 

  كتعبئة االستمارات، واإلجابة على أسئلة االختبارات، وكتابة التقاریر.

خبراتھ، : ویشیر إلى تعبیر الفرد الشخصي عن أفكاره، والتعبیر الكتابي اإلبداعيب) 

وتجاربھ بأسلوبھ الخاص والممیز، ككتابة المذكرات الخاصة والشعر والمواضیع 

  اإلنشائیة المختلفة.

: وھي المحاوالت التي یصف بھا اآلخرون تجاربھم التعبیر الكتابي الوصفيج) 

  وخبراتھم وأفكارھم وما یتعرضون إلیھ من األشیاء واألماكن.

  

ن خالل تحلیل الوقائع واألفكار واآلراء، وإجراء : مالتعبیر الكتابي التفسیريد) 

  المقارنات، وشرح األسباب والعالقات السببیة، وتقدیم وجھات النظر ودعمھا باألدلة.

 :كتابيال التعبیر صور ومن

 االخبار كتابة -1

 الصور عن الكتابي التعبیر -2

 الصامتة القراءة عقب االسئلة عن التحریریة االجابات -3

 المسموعة او المقروءة والموضوعات القصص تلخیص -4

 الموجزة القصص وتطویل ، الناقصة القصص تكملة -5

 . معین غرض في قصص تألیف -6

 . والتقاریر والیومیات المذكرات كتابة -7

 التھنئـة او ، الشكر مناسبات منھا مختلفة مناسبات في الرسائل كتابة -8

 . االخرى ویةالحی االغراض من غرض الي او التعزیة او

 الشعریة االبیات نثر -9
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  . واالجتماعات الجلسات محاضر كتابة - 10

  

  : االبتدائي) أھداف التعبیر الكتابي في مرحلة التعلیم 4

 :یھدف تعلیم التعبیر إلى تحقیق األھداف التالیة  •

تقویة لغة التلمیذ وتنمیتھا وتمكینھ من التعبیر السلیم عن خواطر نفسیة وحاجاتھا 

   یاً وكتابیاً شفھ

تنمیة التفكیر وتنشیطھ وتنظیمھ والعمل على تغذیة خیال التلمیذ بعناصر النمو  •

  واالبتكار

تنمیة شخصیة التلمیذ وتفتحھا للعیش في المجتمع بفعالیة ویسر ونفس راضیة  •

 .مطمئنة 

  ) األھداف العامة للتعبیر الكتابي:5

  :لمتعلمیھدف التدریب على التعبیر الكتابي ، أن یتقن ا

استخدام المھارات اللغویة المختلفة التي اكتسبھا من خالل تعلم فروع اللغة  -

  .المختلفة

تحدید الفكرة واستقصاءھا من جوانبھا المختلفة بتعمق یتناسب مع مستوى نموه  -

  .اللغوي

  .بناء الجملة والعبارة بشكل سلیم -

 

البناء الكلي للفكرة أو  ربط الفقرات بعضھا ببعض بشكل متساوي یقود إلى -

  .اإلحساس المعبر عنھ

  .استخدام األنماط اللغویة المختلفة القادرة على نقل ما یرید أن یعبر عنھ -

  .استخدام الصور الفنیة الجمیلة مما یضفي على الموضوع طالوة وجماال -

  .االستفادة من قراءاتھ وخبراتھ في إثراء مضمون الموضوع المعبر عنھ-

تشھاد بمحفوظة من القران الكریم والحدیث الشریف والشعر والنثر والحكم االس-

  .واألمثال إلغناء مواضیع التعبیر المختلفة

  . استخدام عالمات الترقیم المختلفة ، مما ییسر على القارئ التفاعل مع الموضوع-
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  ) متطلبات التعبیر الكتابي:6

رموز كتابیة، استخدام قواعد: إمالء،  الفكرة، ترجمة (الفكرة) اللغة الشفھیة إلى -
      . نحو، صرف، انتقاء الرصید اللغوي المطابق للفكرة

) الكتابة بأنھا القدرة على التعبیر عن األفكار، من خالل 2009یعرف الوقفي ( -
رسم لرموز التي ینبغي، وأن تتطابق مع قواعد اإلمالء والتھجئة المعروفة، مما یؤدي 

ضحة للقراءة. وتعد الكتابة نشاطًا معرفیًا معقًدا یعتمد على مھارات إلى بناء كلمات وا
المتعلم األساسیة، وقدرتھ على التنسیق بین عملیات متعددة.كما یشتمل مفھوم الكتابة 

  على أربعة جوانب رئیسة ھي:
  : وھو إفصاح الفرد عما یدور في نفسھ بلغة سلیمة وأفكار مترابطة.الكتابة   .1
  ھي القدرة على تحویل األصوات المسموعة إلى رموز مكتوبة.. اإلمالء: و2
الخط: وھو القدرة على رسم الحرف بشكل صحیح من حیث استدارة الحرف    .3

 وزاویتھ واتصالھ باألحرف األخرى.
. التحكم في قواعد النحو والصرف من أجل ترتیب كلمات الجملة حسب السیاق 4

ي التي تنظم وترتب الكلمات حسب المعنى الداللي (المعنى)، ألن ھذه القواعد ھ
المقصود، لكنھا لیست كافیة ألن الجملة قد تكون صحیحة لكنھا ال تحمل أي معنى 

ھي جملة صحیحة نحویا :  الحصان البیض یجر عربة الخضر والفواكھمنطقي (
فھي جملة صحیحة :  عربة الخضر والفواكھ تجر الحصان األبیض  :لكن، ومعنویا 

ة معنویا).والكتابة واحدة من أرقى أشكال االتصال، حیث إن معظم نحویا وخاطئ
الستماع، ااألفراد یطورون مھارات الكتابة بعد أن یكونوا قد أتقنوا مھارات 

ومن ھنا فإن الصعوبات التي وحسن استعمال عالمات الترقیم، والمحادثة، والقراءة، 
   ضًحا في طریق إتقان الكتابة.تبرز في أي من المھارات اللغویة، قد تمثل عائقًا وا
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 :المبحث الثاني 
  صعوبات تعلم التعبیر الكتابي و أسباب الضعف

  

  .في التعبیر الكتابي المتعلمین أسباب ضعف ) 1

 . صعوبات التعبیر الكتابي )2

  . مظاھر الضعف في التعبیر الكتابي) 3

  المتعلمین.ألخطاء  عینات وصفیة) 4

  . خطاء المتعلمینأل عینات حقیقیة) 5

 . أخطاء یقع فیھا أساتذة اللغة العربیة) 6
  . رفي تدریب طالبھ على التعبی ستاذصعوبات تواجھ األ )7

  :في التعبیر الكتابي المتعلمین أسباب ضعف ) 1

  .ستاذأنفسھم وأسباب ترجع إلى األ لمتعلمینھناك أسباب ترجع إلى ا

  :لي ی األسباب التي ترجع إلى التالمیذ مامن  •

  .اإللقاء االضطراب عندما یوضع التلمیذ في موقف .-1 •

 .عجز التالمیذ عن الكتابة .-2

 .الضمور في خبرات التالمیذ .-3

  .اللغویة ضعف الثروة .-4

 .من حاجات ومشاعر عجز التالمیذ عن التعبیر عما في نفوسھم .-5

 .عدم االستماع الجید لآلخرین .-6

 .معھم والتحدث ة اآلخرینالخجل والخوف من مواجھ .-7

تحتــھ  یحسبھ بعضھم جھدا ال طائلإذ عدم إدراك الطالب ألھمیة التعبیر ،  .-8

. 

 .توجھ إلیھم النقص في إجابات التالمیذ عن األسئلة التي .-9

 الكتابة. علیھا من ضعف في  ضعف كفایة اإلمالء عند التالمیذ وما یترتب.- 10

  : تالي الفھي ك ستاذأما األسباب التي ترجع إلى األ •

 المتعلمو وھذا أشعر المعلم عدم وجود منھج لھذه المادة بمفھومھ الشامل - .1 •

 .بھوان ھذه المادة
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 .الدنیا وتقیید حریة التالمیذ إھمال المعلم لعملیات المحادثة في الصفوف -  .2

 .موضوعات مكررة فھي عدم اختیار الموضوعات المناسبة للتالمیذ -  .3

 .تقویم المادة التقویم الصحیح عدم -  .4

في المنزل ، وھذا  یكتبونالمتعلمین من المعلمین یتركون  نجد أن كثیرا - .5

 .عند كتابة التعبیر غالباً  یعتمد على غیره             خطأ ألنھ 

في التعبیر الكتابي ،  الموضوع إن المعلمین ال یعرفون تالمیذھم بمكونات -.6-

 .ینظمون أفكارھم وكیف یكتبون ، وكیف 

، وبالتالي یؤدي إلى المتعلمین إتباع طرق غیر سلیمة عند تصحیح كراسات - .7

 .التالمیذ ألخطائھم في الموضوعات القادمة  عدم تصحیح

 .درساً في مادة التعبیر یستطیعون أن یعدوا أن كثیراً من المعلمین ال - .8

تھا ودورھا في مادة أھمی تھمیش دور المكتبة المدرسیة ،والتقلیل من - .9

 .التعبیر

فرصة الكتابة في الموضوعات التي یمیلون إلیھا  إن التالمیذ ال تتاح لھم -.10

  .وإنما یركز على موضوع واحد موضوعات اختیار موضوع من عدة وال في

 صعوبات التعبیر الكتابي: )2

بة من إمالء یوجد نوعان من الصعوبات: نوع متعلق بغیاب كفاءة استخدام قواعد الكتا

ونحو وصرف استخداما صحیحا، ونوع ثان یتعلق بعدم القدرة على تذكر شكل الكلمة 

  وترتیب الحروف التي تتشّكل منھا.

ھي عبارة عن خلل وظیفي بسیط في المخ حیث یكون الطفل غیر قادر على تذكر 

 التسلسل لكتابة الحروف والكلمات، فالطفل یعرف الكلمة التي یرغب في كتابتھا

ویستطیع نطقھا وتحدیدھا عند مشاھدتھ لھا ولكنھ مع ذلك غیر قادر على تنظیم 

  إنتاج األنشطة المركبة الالزمة لنسخ أو كتابة الكلمة من الذاكرة. و

إن تعلم الكتابة یتطلب من الطفل أن یفرق ویمیز بصریاً بین األشكال والحروف 

تمییز الحروف والكلمات بصریاً  والكلمات واألعداد، فاألطفال الذین یعانون من عدم

  أو نسخھا بدقة. إنتاجھا إعادةیعانون أیضاً من صعوبات في 

ویرى "ھارسون" أن االضطرابات التي تظھر لدى األطفال ذوي صعوبات الكتابة 

  :إلىیمكن تصنیفھا 
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  البصري (معرفة األشكال والصور)، التمییز البصري. اإلدراكمشكالت في  .1

اك العالقات المكانیة البصریة، تتضمن اضطرابات إدراك الوضع مشكالت في إدر .2

  بالفراغ.

  اضطراب القدرة الحركیة البصریة، وھي القدرة على معالجة العالقات المكانیة. .3

ما تم معرفتھ  إنتاج إعادةرسم أو  –اضطراب التناسق الحركي البصري، مثل  .4

  .وإدراكھ

 مظاھر الضعف في التعبیر الكتابي) 3
 .األسلوب ضعیف واألفكار مشوشة واللغة مفككة ـ

 .ـ عدم استخدام التراكیب والمفردات
ـ مشكلة في تنظیم األفكار كتابیا وترتیب الكلمات في الجمل بكیفیة غیر صحیحة 

 .والعجز عن التنسیق بین الجمل
 .ـ الكتابة مشوبة بكثیر من األخطاء اإلمالئیة التي تشوه المعنى

 .لبعض الكلمات والجملـ التكرار الممل 
 .ـ عدم القدرة على بذل مجھود فكري عمیق

 .ـ عدم القدرة على استرجاع الكلمات واأللفاظ المناسبة
 .ـ صعوبات تعلیمیة خاصة في القراءة والكتابة

ـ صعوبات في التعبیر الشفوي اللفظي (التحدث بجمل غیر مفھومة أو مبنیة بطریقة 
  .(خاطئة

 .لمطلوب منھمـ عدم فھم الموضوع ا
 .ـ البطء الشدید في إتمام المھمات

 .العكس ـ االنتقال العشوائي من الماضي إلى المضارع أو
  .ـ حذف بعض الكلمات

  .ـ االستعمال الخاطئ للضمائر واألفعال
 .ـ صعوبة تطبیق القواعد النحویة والصرفیة واإلمالئیة

 .ـ الفكرة الواحدة موزعة على عدة جمل وفقرات
  .ھ محدود ال یمكنھ أن یتصور نھایة صحیحة أو حقیقیة لقصة ماـ خیال

 .ـ عدم االلتزام بالتعلیمة المطلوبة في الوضعیة اإلدماجیة
 .ـ عدم احترام عالمات الوقف أو نسیانھا أثناء كتابة الموضوع

 .ـ نقص الحصیلة اللغویة لدى المتعلم
 .یح لتأدیة معناھا في الجملةـ عدم قدرة المتعلم على وضع الكلمات في مكانھا الصح
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 .ـ كتابة كلمات ال یدرك نفسھ معناھا
 .ـ تشویش محتوى الفقرة كعدم معرفة إیجاد أسلوب للبدایة

 .ـ ضعف الزاد للحفظ في وضع حكمة أو شعر أو آیة أو حدیث
 .ـ عدم فھم محتوى العناصر المطلوبة خالل التحریر
 .م اإلبداع بأفكار جدیدةـ النقل الحرفي لموضوعات أو نصوص أخرى وعد

  .ـ استعمال اللھجة العامیة
 : ألخطاء المتعلمین  عینات وصفیة) 4

 . ـ الخلط بین التاء المربوطة والتاء المفتوحة في الكتابة
 . ـ عدم التفریق بین ھمزة الوصل وھمزة القطع

لة ـ عدم التمییز بین الحروف : مریض ( مریظ ، مریط ) ، رفض ( رفظ ، رفط ) قنب
  ( ( قمبلة

  ـ عدم التفریق بین األلف المقصورة وألف المد
 . ـ معاني خارجة عن الموضوع

  ـ أفكار مكررة ، أفكار مضطربة أو غیر واضحة
 . ـ مفردات غیر مستعملة في محلھا

في یوم من أیام (ـ تكرار غیر مستحب للعبارات ( تنتظر قدوم الجنود فجاء الجنود )، 
  )لتي في نزھة كانت عائلتي مسرورة جدا بھذه النزھةالربیع ذھبت مع عائ

 . ـ عبارات ركیكة أو خاطئة
 . ـ عدم ترتیب األفكار

ـ استعمال الفعل في أول الجملة بصیغة الجمع : توجھوا الرعاة ، استیقظوا عائلة 
  البوم

 . ـ الخلط بین األزمنة : في الصیف المقبل ذھبت إلى مھرجان األلعاب
  عیات الھمزة : مساءلة ، فجئة ، مؤى ، مدفئةـ الخلط في وض

ـ حذف (لــ) من ال الشمسیة أو القمریة : اسمع ( السمع ) ، انھار ( النھار ) ، اقمر ( 
  ( القمر

 . ـ أفكار غیر واضحة
 )ـ كلمات ناقصة ( ینقصھا حرف أو أكثر

 . ـ نفس الفعل مكرر في معظم الجمل
  ): لكن ( ال كن ) ، الذین ( اللذین ـ كتابة الحروف التي تنطق وال تكتب

  )ـ قلب الحركات إلى حروف : لھ ( لھو ) ، في القریة ( في القریتي ) ، أكل ( أكال
   )ـ كتابة التنوین على شكل نون : في یوم ( في یومن
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 ألخطاء المتعلمین عینات حقیقیة) 5
صود عجوز ) ـ ذھبة ، المكتبت ، طاوالة ، تحتفل األمت ، عزوز ( المعنى المق

الموسیقا ، انتھا ،ـ یعیش الزجائریون الیوم أحسن أیامھم ، ویجنون ثمرة جھادھم 
وكفاحھم ألن قلوبھم متحابة وبعدما تحقق استقاللھم وھزموا عدووھم وال یفوت بھم 

 شھر من الشھور إال لھم فیھ عید یعیدون فیھ بنصر خالد أو كسب عظیم ومن أعیادھم
........ 

ي إلى زیارة جدتي فتفاھمت مع إخوتي أن نعدل المنزل ، فرتبت خزانة ذھب أبي وأم
المالبسي وأخذت أزیل الغبار من تحت الكراسي والمایدة ، وغسلت أختي المالبس 

بالغسالة ونشرت المالبس والقش في الشرفة ، وعندا جف وضعناه في السلة ثم ذھبت 
زا وقدمناھا إلى أبي وأمي في أختي ورتبت األحذیة في الدرج وصنعت الكعكة والبید

  المساء
ـ في آخر عید الفطر اشترى لنا أبي كبشا سمینا كي نضحي بھ ، ولما كان یوم العید 

ذھبت مع أبي إلى صالت العید ولما خلصت صالت العید ذبحنا كبشنا ، ثم أكلنا اللحم 
نا إلى النوم كثیرا حتى شبعنا ، ذھبنا إلى زیارة أقاربنا ولما رجعنا إلى المنزل ذھب

وفي الصباح فطرت مع أبي وأمي وبعدما فطرنا أعطاني أبي خمسة دنانیر ووصاني 
 . بزیارة أصدقائي

 ـ عدم القدرة على تنظیم األفكار : ( العمل ھو السراج الذي یحارب بھ الكسل الروح
)  

 ـ عدم القدرة على التركیب الصحیح للجمل : ( یجب أن ألعب وأعطي كل جھدي ) ـ
لتكرار : خالتي العزیزة أبعث لك ھذه الرسالة أقد اشتقنا إلیك ومع ھذا أقول لك نحن ـ ا

 . یة وجھك الحنونؤمشتاقون لر
  اجتمعت أنا وأصدقاء لتنظیف الحي -
فال تمشوا في الطریق والمشي في الرصیف كي ال تسبب في حادث مروري  -

  والمشي في الرصیف مھم
 )الوطنیة لیست لعبة بل ھي واجبـ استعمال العامیة : ( الخدمة 

 :في حصة التعبیر الكتابي أخطاء یقع فیھا أساتذة اللغة العربیة) 6

نجد أن كثیرا من المعلمین یتركون التالمیذ یكتبون في المنزل ، وھذا خطأ  - •
ألنھ یعتمد على غیره عند كتابة التعبیر غالباً ، والصواب كتابة التعبیر للتالمیذ 

 .في الصف 
تیار المعلمین لموضوعات غیر حیویة مكررة وبالتي ال یستفیدون منھا اخ-  •

فمثالً ــ اكتب عن موضوع الحج ونحن نقول ممكن أن نتناول  .بالقدر الكافي 
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ھذا الموضوع بطریقة أخرى غیر المعتادة حیث نعرض فلماً عن الحج وعند 
 منھ یكتب الطالب عما شاھدوه  االنتھاء

الیوم الدراسي ، وھذا یؤثر على أداء  ساعة من آخروضع حصص التعبیر في -  •
التالمیذ ویقلل من رغبتھم في االھتمام بحصة التعبیر لقلة االھتمام بھا من جانب 

   المدرسة والمعلم نفسھ
 الكتابي،بمكونات الموضوع في التعبیر تالمیذھم. إن المعلمین ال یعرفون - •

 .وكیف یكتبون ، وكیف ینظمون أفكارھم 
  ربط فروع اللغة العربیة واالستفادة منھا في درس التعبیر عدم-  •
عدم استغالل حصص التعبیر للتدریب على مجاالت التعبیر المختلفة ، مثل -  •

  الرسائل والبرقیات وملء االستمارات وإدارة اللقاءات
إتباع طرق غیر سلیمة عند تصحیح كراسات التالمیذ ، وبالتالي یؤدي إلى عدم - •

  میذ ألخطائھم في الموضوعات القادمةتصحیح التال
ال تتاح لھم فرصة الكتابة في الموضوعات التي یمیلون إلیھا وال  متعلمینإن ال- •

  .في اختیار موضوع من عدة موضوعات وإنما یركز على موضوع واحد
ال تستغل حصة التعبیر الكتابي للتدریب على مھارات التعبیر الكتابي ، وھي -  •

مھارات الخاصة ببناء الموضوع ، والمھارات الخاصة بكتابة كثیرة وتتصل بال
الموضوع ، مثل عالمات الترقیم ، وأدوات الربط من حروف عطف وحروف 

جر ، كیفیة تنظیم األفكار وترتیبھا ، ومھارات متصلة بالنواحي التركیبیة 
  خلو الموضوع من األخطاء النحویة : والنحویة مثل

یر إلى معلم غیر متخصص ، بحجة زیادة نصاب إسناد تدریس مادة التعب-  •
  المعلمین

 أن كثیراً من المعلمین ال یستطیعون أن یعدوا درساً في مادة التعبیر -  •
 تھمیش دور المكتبة المدرسیة ، والتقلیل من أھمیتھا ودورھا في مادة التعبیر -  •

 رفي تدریب طالبھ على التعبی ستاذصعوبات تواجھ األ) 7

  :معلمین صعوبات ومشاكل في تدریب طالبھم على التعبیر ومن ذلكیواجھ بعض ال
  :انصراف جھد المعلم في تدریس المھارات اللغویة األخرى من مثل - أ

 القراءة والكتابة والتدریبات اللغویة وغیرھا ، وذلك لمحدودیتھا
  .ووضوح أھدافھا

وذلك لشمولیة  عدم إتقان بعض المعلمین أسالیب تدریب الطالب على التعبیر - ب
التعبیر، فھو یتطلب امتالك الطالب المھارات اللغویة كافة ، التي ھي أصالً وسیلة من 

  .وسائل التعبیر وھو الھدف األول للغة



16 

 

عدم معرفة بعض المعلمین لمستویات اإلتقان اللغوي لطالبھم مما یربك المعلم في  - ج
،والسقف الذي یستطیعون البناء تحدید مستوى قدراتھم ، وتحدید المتوقع منھم اداؤه 

 علیھ.
مزاحمة العامیة للفصیحة في تعبیر الطالب عن أنفسھم ، مما یلقي على المعلم عبئا  -د

  .واضحا في التصویب إلحالل الفصیح السھل مكان العامي المبتذل
اقتناع بعض المعلمین أن التعبیر ال یكون إال بموضوع یكتب عنوانھ على السبورة  - ھـ

لب إلى تالمیذه التعبیر عنھ، مع أن ھناك أسالیب أخرى للتدریب على التعبیر ، ویط
  .مما سیلحق توضیحھ

 نفور المعلم من درس التعبیر ، ألن ذلك سیرھقھ في تصحیح دفاتر طالبھ، -ز
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  المبحث الثالث:

  الحلول و المقترحات للنھوض بتدریس التعبیر الكتابي.

  

  لتي ینبغي مراعاتھا في تدریس التعبیر الكتابي.األمور ا - 1

  كیفیة النھوض بتدریس التعبیر الكتابي في مدارسنا. - 2

  األسس التي یمتلكھا المتعلم لیكون قادرا على تحریر موضوع. - 3

  كیف یتغلب األستاذ على الصعوبات التي تواجھھ في تدریس التعبیر الكتابي. - 4

  لكتابي.استراتیجیات تنمیة التعبیر ا- 5

  أسالیب عملیة تطبیقیة للعالج.- 6

  عند تحریر موضوع. إتباعھاطریقة على المتعلم  - 7

  األمور التي ینبغي مراعاتھا في تدریس التعبیر الكتابي: - 1

ینبغي أن نركز اھتمامنا على المعنى ال على اللفظ ، أي أن یھتم المعلم  -  -1

 . ة معبر عنھاباألفكار . ورغم أھمیة اللفظ إال أنھ خادم للفكر

ینبغي أن یتم تعلیم التعبیر في مواقف طبیعیة مثل المواقف التي یستعمل فیھا  -  -2

  - . التلمیذ اللغة في حیاتھ

 . تخصیص حصص معینھ للتدریب على ألوان النشاط اللغوي المختلف -3  

في تدریب التالمیذ على  )الغیر مقصودة (استغالل المواقف العرضیة  -  -4

لتعبیر وتوجیھھم للتعبیر عن أنفسھم أوالً . وإمدادھم بالخبرات الالزمة ممارسة ا

 . التي تساعدھم على ذلك

تزوید التالمیذ بحساسیة المواقف المختلفة ككتابة رسالة ، أو مذكرة أو  -  -5

 . حكایة

یجب على المعلم أن یھتم بتعبیره حین یكتب أو یتكلم فھو نموذج للتعبیر  -  -6 

 . طالواضح البسی

ینبغي وضع معاییر ومستویات أمام التالمیذ في الغایات المطلوب وصولھم  -  -7

 . إلیھم أو وصول إنتاجھم إلى حد معین

توظیف فروع اللغة في تعلیم التعبیر ، والعمل على إزالة الخوف والتردد  -  -8

 . في نفوس التالمیذ
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الشفھي حسب ترتیب الوقوف على األخطاء الشائعة في التعبیر الكتابي أو  -  -9

 . األخطاء وأھمیتھا

 . تذلیل كل العقبات التي تثبط رغبة التلمیذ في الكالم أو الكتابة -  -10

ینبغي على المعلم أن یعطي التالمیذ الحریة في تعیرھم حتى یعبروا عن  -  -11

  . أنفسھم ال عما یریده المعلم

  كیفیة النھوض بتدریس التعبیر الكتابي في مدارسنا: - 2

إعطاء الطالب الحریة في اختیار الموضوعات عند الكتابة ، وخلق الدافع  - 1 -1

 . للتعبیر وخلق المناسبات الطبیعیة التي تدفع التالمیذ للكتابة أو التحدث

ربط موضوعات التعبیر ببقیة فروع اللغة وبالمواد الدراسیة األخرى ،  -  -2

 . وتوظیف موضوعات األدب والقراءة في ذلك

وید التالمیذ على اإلطالع والقراءة ، حتى تتسع دائرة ثقافة التالمیذ ، تع -  -3

 . وبالتالي یكون لدیھم قدر من األفكار واأللفاظ التي تعینھم بالكتابة والتحدث

المناقشات التي تعقب مواقف القراءة والكتابة والتعبیر الشفھي حول ما تتضمنھ  -  -4

 . من معان ، وأفكار وكلمات مناسبة

كثرة التدریب على التحدث والكتابة ، وإزالة الخوف والتردد من نفوس التالمیذ  -  -5

 . بشتى الطرق الممكنة

تفھم التالمیذ أبعاد الموضوع التعبیري وارتفاع لغة الحدیث لدى المعلم ، كلھا  -  -6

 . تسھم في ارتفاع المستوى التعبیري لدیھم

رتقاء بھ ، وتكوین الثروة اللغویة تصحیح األخطاء ، وتقویم األسلوب واال -  -7

 . وإثراءھا

  

  األسس التي یمتلكھا المتعلم لیكون قادرا على تحریر موضوع: - 3

خبرات مكتسبة من الحیاة ، وھذه الخبرات یشترط أن  متعلمال بد أن تكون لدى ال  -  أ

تكون متنوعة تراكمیة ھرمیة البناء ، إذ بدون خبرات معینة یكتسبھا من خالل 

االطالع ال یمكن إن تتكون لدیھ فكرة واضحة أو حس واضح  أو الممارسة

وبھذه الخبرات یستطیع أن یكّون مواقف من الحیاة ومن الناس ومن ، محدد 

ھنا أن یسعى إلى تطویر خبرات األستاذ الظواھر الطبیعیة حولھ ، وعلى 
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 بتعریضھم لمواقف حیاتیة مختلفة وتزویدھم بمعارف ومعلومات عماالمتعلمین 

یحیط بھم لیكونوا قادرین على التعبیر عما یحیط بھم من قضایا الحیاة التي 

  .یعیشونھا، والتعبیر عما یجیش في نفوسھم من مشاعر مختلفة

إذا توافرت الخبرة التي تقود إلى تطویر الفكرة ن ال بد عندئذ من امتالك  - ب

كیب وفقرات قاموس لغوي متطور ومن قدرة على التعامل مع اللغة : بني وترا

  .اإلحساس أوقادرة على نقل الفكرة 

امتالك الفكرة واللغة ال بد أن تكون مصحوبة بقدرة على ترتیب ھذه الفكرة  - ج

  .في نسق تصاعدي لتنتھي نھایة طبیعیة یتم فیھا نقل الفكرة أو اإلحساس

ولنقل الفكرة دون لبس ، فال بد من امتالك الطالب مھارات الكتابة إمالء  -د

خطا، فإن الوقوع في أخطاء إمالئیة، أو رداءة الخط یضیع اإلمكانیة في نقل و

  .الفكرة أو اإلحساس نقال صحیحا

وللبعد عن الضبابیة والغموض في التعبیر ، البد إن یمتلك الطالب معرفة  - ھـ

مستواه التحصیلي في مواضیع النحو والصرف، وقدرة على بناء  عكافیة تتفق م

  . ثم ربط الفقرات بعضھا ببعض الجملة فالفقرة،

  كیف یتغلب األستاذ على الصعوبات التي تواجھھ في تدریس التعبیر الكتابي : -4    

ھي  األخرىإن التعبیر ھو غایة الغایات في اللغات جمیعھا ، والمھارات اللغویة   -  أ

أن ال یقتصر التدریب على التعبیر في حصة  ألستاذوسائل تقود إلیھ ، فعلى ال

مرسومة على جدول دروسھ األسبوعي، ولكن علیھ إن یراعیھ في كل  معینة

  .درس من دروس اللغة

لموضوعات التعبیر وأنشطتھ المختلفة متفقة مع میول  ستاذلیكن اختیار األ - ب

ورغباتھم منسجمة مع خبراتھم ، ومنتزعة من بیناتھــم ، ومرتبطة  لمتعلمینا

قبل المحسوس ، وال إلى المركب قبل  الى المجرد بمعاناتھم ، وال تقفز بھم 

أن ال یحول دونھم وما یرغبون ، فلیس شرطا أن یكتب كل  یھالبسیط ، وعل

إلى عدم  متعلمین. كل ذلك یؤدي بالستاذ الطالب في موضوع واحد یحدده األ

  .بة برغبة دون شعور بالمللاالنفور من درس التعبیر ، ویقودھم إلى الكت

، وعلى امتالك  متعلمین تعبیر ، ترتكز على خبرات الإن إتقان مھارة ال - ج

أن یعرض تالمیذه لخبرات متعددة، ویشجعھم على  ستاذ ناصیة اللغة ، وعلى األ
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االطالع والقراءة ، فالكتاب معین الخبرة ال ینضب، ونبع اللغة الصافي المورد، 

، ویثري  متعلمیھأن یرفع مستویات اإلتقان اللغوي ل ستاذ وبذلك یستطیع األ

  .خبراتھم مما یسھل علیھم اإلقبال على درس التعبیر ، ویسھل علیھ تقویم أدائھم

لیس من الضروري دائما تحدید مواضیع بعینھا یدور حولھا التعبیر، ألن حیاة  -د

أن یعطي طالبھ فرصة  ستاذزاخرة بالمرئي والمحسوس، ویمكن لألمتعلم ال

  .التعبیر الحر عما یجیش في نفوسھم

من أجل إثراء قاموس الطالب بالمفردات والتراكیب اللغویة الجمیلة على  - ـھ

على استخدام ما مر بھم في دروس القراءة متعلمیھ أن یشجع  ستاذ األ

والمحفوظات والنصوص من تراكیب لغویة في مواضیع التعبیر ، ویكافئھم على 

 . ذلك باإلطراء والثناء

  ابي.استراتیجیات تنمیة التعبیر الكت) 5

  :المتعلمین  استراتیجیات تنمیة التعبیر الكتابي لدى
االستراتیجیات التي تھدف إلى تنمیة التعبیر الكتابي لدى الطالب ذوي  تتعدد 

صعوبات التعلم، ولكن ینبغي اإلشارة في البدایة إلى ضرورة تركیز تلك 
ككل،  متعلمیناالستراتیجیات على مھارة التعبیر الكتابي من حیث اإلنتاج الكتابي لل

دون التركیز على القیود النحویة أو عالمات الترقیم أو قواعد التھجئة، أیًضا البد 
من اعتبار قدرات المتعلم ومیولھ عند اختیاره إلستراتیجیة ما، وعند تطبیقھا  ستاذلأل

  أیًضا.
  یمكن بتصنیف االستراتیجیات المساھمة في تنمیة التعبیر الكتابي إلى نوعین: و

ى استراتیجیات تھتم بتنمیة المعنى ككل، وبعملیة تولید األفكار وإنتاج األول -
  الجمل.

والثانیة استراتیجیات متقدمة تھتم إلى جانب المعنى بمھارات الكتابة، وبتخطیط  -

 .وتنظیم بناء النصوص ومعالجتھا

  یمكن أیضا لألستاذ أن یطلب من المتعلم كتابة عنوان الموضوع في رأس الصفحة.     -
) دقائق، 5- 3یبدأ المتعلم بمجرد كتابة جمیع ما یدور في ذھنھ من أفكار بالقلم لمدة ( -

بشكل متواصل دون رفع القلم. سواء    أكانت تلك األفكار مرتبطة بالعنوان أو غیر 
  مرتبطة.

بعد انتھاء الوقت المخصص، یقوم المتعلم بمراجعة ما كتبھ، ووضع خط تحت  -
  ة بالموضوع.األفكار التي لھا عالق

یكتب المتعلم األفكار التي وضع تحتھا خطًا على ورقة أخرى، ویترك مسافة عدة  -
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  أسطر بین كل فكرة وأخرى.
یقوم المتعلم بكتابة عدة أفكار مساندة وتفصیلیة لألفكار التي كتبھا، ومن الممكن  -

  مشاركة زمیل في إثارة األفكار المساندة.
سة والمساندة، ثم یكتب من خاللھا فقرة أو أكثر عن یرتب المتعلم األفكار الرئی -

  الموضوع وذلك حسب الحاجة.
أشار الوقفي  بتطبیق تلك اإلستراتیجیة مع أزواج من الطالب، بحیث یقوم كل  -

طالب بالتواصل كتابیًا مع المتعلم اآلخر حول موضوع معین، ومن الممكن أن 

ن فكرة أحدھما واضحة یكون لكل طالب لون مختلف عن اآلخر، وإذا لم تك

یطلب من اآلخر توضیحھا، إذ تساعد تلك الطریقة على كتابة األفكار بشكل 

 واضح،

أن بعض طالب صعوبات التعلم تظھر لدیھم مشكالت ترجمة    Toria حیث ذكر 

  .......المضمون إلى نص مكتوب

  استراتیجیات تنظیم بناء النصوص ومعالجتھا: -
) 2002یة على خطوات الكتابة الجیدة. فقد ذكرت واینبرنر (تركز تلك اإلستراتیج          

خمس خطوات تعد دلیالً یساند المتعلم في الوصول إلى كتابة جیدة كمعنى وكمھارة. 
  والخطوات ھي:

مرحلة االستعداد: ویتم فیھا تحدید غرض الكتابة (وصف، إخبار...)، والفئة  -
ا، وتسجیلھا على ورقة المستھدفة، ومن ثم استعراض األفكار حول موضوع م
  بالطریقة التي تالئم المتعلم (رسم، خریطة ذھنیة،...).

مرحلة الكتابة: إذ یتم اختیار فكرة مما سبق ثم الكتابة عنھا في جمل، دون  -
التدقیق في قواعد التھجئة وقواعد الكتابة، وتعد تلك المرحلة محاولة لتولید أكبر 

  قدر ممكن من الجمل لفكرة واحدة.
المراجعة: وتحدث تلك المرحلة بمشاركة زمیل أو معلم، وذلك بأن یقرأ  مرحلة -

المتعلم ما كتبھ، ویطلب من الطرف اآلخر التعلیق على الموضوع، وتوضیح 
الجمل غیر الواضحة، وتقدیم المقترحات. ویمكن للطالب تكرار مرحلة الكتابة 

  والمراجعة إلى أن یشعر بالرضا التام عما كتبھ.
ریر: ویتم التركیز فیھا على محاولة تدقیق مھارات التھجئة وآلیات مرحلة التح -

  الكتابة، ویمكن مشاركة المعلم أو زمیل في ذلك.
مرحلة الطباعة والنشر: ویتم في تلك المرحلة كتابة الموضوع بشكل نھائي،  -

بالحبر على ورقة نظیفة، أو على الحاسوب، ومن الممكن قراءة الموضوع 
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ت عال، أو نشره في مجلة الفصل، وذلك بعد جلسات على الزمالء بصو

التشاور مع معلم الفصل، والذي سیدعم الموضوع في صیغتھ النھائیة 

 .بمقترحاتھ التي حتًما ستعزز المتعلم في تجربتھ الكتابیة

 : أسالیب عملیة تطبیقیة للعالج)6

 ر في حصة معینةـ االھتمام بالتعبیر الشفوي وتكثیفھ فال یقتصر التدریب على التعبی

. 

ـ ال ینتظر المعلم حصة التعبیر الكتابي حتى یراجع من خاللھا القواعد المدروسة 

 . ویقوم بتصحیح األخطاء بل یجب أن یكون التصحیح فوریا خالل جمیع األنشطة

ـ یتعمد المعلم طرح األسئلة الضمنیة غیر المباشرة حول النصوص حتى ال یجد 

 . المتعلم اإلجابة جاھزة

 . ـ اختیار الموضوعات التي تتفق ومیول التالمیذ

ـ جعل المنافسة ھي السمة البارزة أثناء الدرس حتى نسمح للتلمیذ بالمشاركة في 

  وضع العناصر وعدم

 . تقیید حریتھ

 . ـ تعوید المتعلم التألیف بین األفكار وتنسیقھا وترتیبھا وربط بعضھا ببعض

بارات المختارة التي تعینھ على التعبیر عن أفكاره ـ إمداده بالصالح من األلفاظ والع

 . وتدریبھ على استخدامھا استخداما صحیحا خالل حصص القراءة

ـ یجعل المعلم من نصوص القراءة والمحفوظات مددا فیاضا ینمي بھ المحصول 

 . اللغوي للتلمیذ

رات یحسن ـ أثناء عملیة التحریر یجد المعلم الفرصة لتزوید التالمیذ بألفاظ وعبا

 . اختیارھا لسد حاجتھ وتسعفھ عند ما یحضر المعنى ویعوزه اللفظ الصحیح

ـ یربي المعلم الذوق األدبي للتالمیذ بعرض النماذج اإلنشائیة التي تجعلھ یتذوق 

 . جمال األسلوب ویحاول محاكاتھ

ن ـ كتابة الكلمات التي یطلبھا التلمیذ على السبورة أثناء عملیة التحریر فضال ع

 . تدوین مفردات وعبارات وتراكیب یمكن االستعانة بھا

 . ـ التدریب المستمر على كیفیة صوغ األفكار وترتیبھا

ـ االھتمام بأدوات الربط والتدریب على استعمالھا في المواقف المناسبة : لما ، 
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  عندما ، بعدما ، و ، ثم

 . ـ العنایة بتلخیص الفقرات والنصوص

رة الدراسة لعرض أحسن المواضیع تشجیعا للمجیدین ـ اتخاذ زاویة من حج

 . وتحفیزا للمتعثرین

 . ـ استثمار الرصید المعجمي والتراكیب واستخدامھا في الموضع المناسب

  ـ ـ الحرص على العالج الفوري للخطأ

 . ـ تشجیع العمل الفوجي من حین آلخر لیستفید المتعثر من أفكار زمالئھ

 . لتراسل بینھم بوضع صندوق للرسائل في القسمـ تشجیع التالمیذ على ا

 . ـ مطالبة التالمیذ بكتابة جمل حول ما حدث ھذا الیوم

ـ مطالبتھم بالكتابة في الموضوعات التالیة خارج القسم : الرسوم المتحركة التي 

یشاھدھا ، األعمال الیومیة التي یقوم بھا ، األشیاء التي یحبھا ، وصف صورة أو 

  شخصیة

 . ع صندوق لالقتراحات والشكاوىـ وض

 . ـ تلخیص قصة سمعھا

 . ـ تلخیص نص

 . ـ عرض صورة دون تعلیق ومطالبتھ بكتابة تعلیق حول أحداثھا أو المغزى منھا

 ....... ـ كتابة قائمات مختلفة : أدوات ، مشتریات ، أسماء حیوانات ، أسماء مدن

  ـ إنجاز بطاقات التھنئة بمناسبة األعیاد

ید المتعلم على فھم ما یقرأ وإعادة بناء المعلومات الواردة في النصوص ـ تعو

 . وتوظیفھا

 . ـ تعوید المتعلم على التصحیح الذاتي لألخطاء في كافة األنشطة

 . تشجیع الدارسین على المطالعة وقراءة القصص والجرائد

الضعفاء ـ التشجیع والتحفیز الدائم من أجل الرفع من معنویات المتعلمین خاصة 

 . منھم

 . ـ كتابة المربي لحكم وأقوال شائعة وتعلیقھا في القسم مع التجدید المستمر

ـ عدم التھاون في تصحیح الكلمات التي یخطئ فیھا المتعلم في بقیة األنشطة مع 

 . اعتماد التصحیح على السبورة
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وال تكلیف الدارسین على فترا ت بالبحث في موضوع معین وجمع المأثور من األق

 . والحكم واألبیات الشعریة وحفظھا إن أمكن ذلك لكي یوظفھا عند الحاجة

  .ـ االھتمام باستخدام اللوحات الفردیة عند شرح المفردات وتوظیفھا

  طریقة على المتعلم إتباعھا عند تحریر موضوع: - 7

) أن للكتابة مھارات من أھمھا : مراعاة القواعد 2000یشیر ( فتحى یونس ، 

 أيالكتابة ، باإلضافة إلى مھارات تنظیم الكتابة .  فيل كة، ومراعاة قواعد الشالھجائی

أن مھارات الكتابة تتمثل فى : المھارات الفكریة ، والمھارات األسلوبیة اللغویة ، 

) حیث أقر ھذا 2003ویذھب إلى ھذا (عبد الحمید عبد هللا  والمھارات التنظیمیة .

  -ة إلى ثالثة محاور ھى :التصنیف ، وقسم مھارات الكتاب

  : وضم المھارات الفرعیة التالیة : المحور الفكرى

o       . یستھل الموضوع بمقدمھ مشوقة  

o       .یعبر عن الفكرة بوضوح  

o       . یستوفى العناصر األساسیة للموضوع  

o       . یرتب األفكار ترتیبا منطقیا أو تاریخیا  

o       ألفكار .یسوق أدلة متنوعة لتدعیم ا  

o       . یولد فكرة كم أخرى  

o       . یستخلص النتائج  

o            .یقدم حلوال ومقترحات إذا تطلب األمر  

  : واشتمل على المھارات التالیة:  المحور اللغوى

o            . یستخدم كلمات مناسبة للسیاق  

o            . یعبر بكلمات محددة الداللة  

o            صحیحة فى تراكیبھا.یستخدم جمال   

o            . یستخدم أنماطا متنوعة للجمل  

o            . یستخدم جمال تعبر عن المعنى  

o            .یوظف الصور البالغیة خدمة للمعنى  

  ى.ھ: وتكون من سبع مھارات  المحور التنظیمي

o            . یكتب بخط واضح ومقروء  
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o             یراعى قواعد التھجى.  

o            . یقسم الموضوع إلى فقرات  

o            .یعبر عن كل فكرة فى فقرة  

o            . یستخدم عالمات الترقیم  

o            .یبرز كتابة العناوین الفرعیة إذا تطلب األمر  

o            . یراعى الھوامش المناسبة  
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  المبحث الرابع 
  صحیح التعبیر الكتابي كیفیة تقدیم و ت

 منھجیة تقدیم درس في التعبیر الكتابي. )1

 كیفیة تصحیح التعبیر الكتابي. )2

 یراعى األستاذ أثناء التصحیح ما یلي. )3

 .من طرائق تصحیح التعبیر الكتابي )4

 لكي یكون التصحیح مثمرا. )5

 معاییر یجب االعتماد علیھا في التصحیح.  )6

 تقییم مستوى التعبیر الكتابي. )7

  

  

 جیة تقدیم درس في التعبیر الكتابي.منھ1) 

 :یقدم على النحو التالي

  ) عرض السند ( نص الموضوع -

  قراءتھ من طرف األستاذ ثم من طرف بعض المتعلمین -

  مناقشة الموضوع في شكل حوار مع المتعلمین .

  .و كتابتھا على السبورة استخراج العناصر األساسیة و الجزئیة -

مات وعبارات جدیدة من النص المقروء والتي لھا صلة التحفیز على استعمال كل -

  .بالموضوع

یطلب من المتعلم  أنالخاتمة )،على ، التحلیل ، وضع تصمیم مناسب : (المقدمة -

  استعمال

  .ظواھر نحویة و تعیینھا بالتسطیر و التسمیة

 مطالبة المتعلمین بالتعبیر شفویا عن الموضوع . -  

  .الحجم المطلوب ) ( تحدید عدد أسطر الفقرة -

  التذكیر بتوظیف المطلوب في التعلیمة .-
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 .تحدید الزمن الالزم للكتابة -

على المسودة ثم نقلھا على الكراسات أو  تكلیف التالمیذ بالكتابة في الموضوع -

  .األوراق بعد المراجعة.

  تجمع أعمال المتعلمین لتصحیحھا خارج الحصة.

 كیفیة تصحیح التعبیر الكتابي) 2

 الكتابیة وتصحح خارج الحصة متعلمینتجمع أعمال ال - 1- 

أعمال المتعلمین و یضع سطرا تحت كل خطأو یعرفھ ( امالئي  ستاذیصحح األ - 2- 

  ( أو نحوي أو صرفي أو أسلوب

 ::على مذكرتھ و تصنف إلى ما یلي ، متعلمثم یسجل أكثرھا شیوعا مع اسم ال

خطاء نحویة (ن)، أخطاء أسلوب (س)( أخطاء إمالئیة(ا)، أخطاء صرفیة(ص)، أ

  ).....تكرار –تعبیر فاسد 

 أثناء حصة التصحیح ( الحصة الثانیة) یرسم جدول من أربع خانات - -2

 أوالخانة األولى للخطأ والثانیة للصواب والثالثة لنوع الخطأ والرابعة للعلة 

 السبب

 ولىویدعى التلمیذ صاحب الخطأ لكتابتھ على السبورة في الخانة األ

 تعطى لھ فرصة لتصحیحھ وإال تدخل زمالؤه و في حالة العجز یتدخل المعلم

و یمكن استعمال اللوحة في تصحیح الخطأ بینما التلمیذ یصحح خطأه ثم نقارن 

 اإلجابات

بعدھا یذكر نوع الخطأ إمالئي أو نحوي أو صرفي.....ویبین بعدھا السبب لماذا 

 .كلكتب بھذا الشكل وال تكتب بھذا الشت

مثال :كتابة التاء مفتوحة في بعض األسماء ونصحح ونقول التاء تكتب في 

 .األسماء مربوطة ،وھكذا إلى آخر خطأ

 .التصحیح الفردي: یصحح كل تلمیذ خطأه على الكراس -  4-

بعد ھذا یتم اختیار أحسن موضوع من مواضیع التالمیذ ویكتبھ صاحبھ  -  5-

 ھم الخط الجید أو یكتبھ المعلم،على السبورة أوأحد التالمیذ ممن ل

 ویتم تحسینھ بمعیة التالمیذ كإدخال بعض الزیادات علیھ أو حذف بعض منھا
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 قراءة نموذجیة للفقرة ثم قراءات فردیة من طرف بعض التالمیذ

  .نسخ الفقرة على كراسات التعبیر الكتابي -  6-

  یراعى األستاذ أثناء التصحیح ما یلي: 3) 

 . المقدمة 

 . ابة في الموضوعالكت 

 . اإللمام بعناصر الموضوع 

 . صحة المعلومات المقدمة 

  . ترابط األفكار 

  احترام الحجم المطلوب.

 استعمال أدوات الربط  و الترقیم .

 . تماسك التراكیب النحویة و الصرفیة 

  . توظیف العناصر المطلوبة و تعیینھا و تسمیتھا 

  .الكتابة دون أخطاء 

  جودتھ . مقروئیة الخط و

  اإلبداع و االستشھاد... 

 :من طرائق تصحیح التعبیر الكتابي) 4

 تفویج المتعلمین مثنى مثنى مع مراعاة التفاوت في :التصحیح الثنائي -

 .(المستوى( المعلم (ة ) یوجھ

قصد التعاون في ضبط  4،4تفویج المتعلمین  :التصحیح الفوجي -

 .(الصحیحة ( المعلم (ة ) یوجھ األجوبة

 :الذي یكون على النحو التالي : التصحیح الجماعي -

 أخرى ..) (...تصحح األخطاء بالتناوب: اإلمالئیة، النحویة، 

  :كتابة الكلمة أو العبارة بخطئھا -

 .تعیین الخطأ وذكر السبب ثم محوه -

 ).ص –ن  - استرجاع القاعدة ( إ -

 .تسجیل الصواب على السبورة ثم على الدفاتر -

 .فس المراحل لتصحیح بقیة األخطاءتتبع ن -
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 . قراءة أحسن موضوع -

 مالحظة: بعد التصحیح الجماعي یأتي الفردي على الكراسات أو األوراق.

 لكي یكون التصحیح مثمرا. 5)

 : ولكي یكون التصحیح مثمرا ومفیدا یفضل أن یراعى فیھ

ي وضع خطوط تحت الكلمات و العبارات التي بھا خطأ على أن یوضع ف -

 . الھامش رمز یشیر إلى نوع الخطأ ویقوم التلمیذ نفسھ بإصالحھ

عدم اكتفاء المعلم أثناء التصحیح بتسجیل ما یراه من األخطاء الشائعة و عرضھ  -

على التالمیذ في حصة التصحیح؛ لیغیروا من ذلك ویتجنبوا تلك األخطاء في 

 . بیقھاكتاباتھم بل یجب الرجوع دوما إلى القاعدة المدروسة لتط

عدم اكتفاء المعلم بتقدیر موضوع التلمیذ بدرجة معینة بل یجب أن یضیف إلى  -

  . ذلك مالحظات كتابیة تشیر إلى النقائص أو عبارات تشجیعیة

م تعبیره بنفسھ قدر اإلمكان فإن خیر  الطالب یجب أن یشجع المعلم )1( علي أن یقوَّ

معناه وحقیقتھ ، فلیس الغرض   الطالب إصالح یمكن رسوخھ ودوامھ ھو الذي یدرك

  من التصحیح أن یتعب المعلم نفسھ في الوقوف علي فكرة وكلمة وأسلوب .

تعلیقاً مباشراً   الطالب یجب أن یكون التعلیق الذي یقدمھ المعلم مرتبطاً بكتابات )2(

  وأن یكون موضوعیاً .

التعبیر الكتابى ینبغي أن یركز المعلم في التصحیح علي قیاس مدى إتقان مھارات  )3(

الكتابة اإلبداعیة ثم مھارات الكتابة اإلبداعیة الخاصة بكل  متطلباتو اإلبداعیة العامة

مجال من المجاالت المحدد فى البحث ، وال مانع من أن یعالج األخطاء بوجھ عام أوالً 

  ثم یعالج الحاالت الفردیة إذا أحس بأھمیة ذلك لكل تلمیذ حتى سنحت لھ الفرصة .

كراساتھم سریعاً بقدر اإلمكان ، حتي یمكنھم   الطالب یجب أن یعید المعلم إلي )4(

اإلفادة مما قام بھ من نقد وتوجیھ ، بعد وضع الخط تحت األخطاء أو اإلشارة إلیھا 

  بالرمز المتفق علیھ

الذین توجد لدیھم مشكالت وجھھ نظره في  للطالب  یجب أن یوضح المعلم )5(

  لتوجیھات التي یوجھھا لھم لتالفیھا .تصحیح ھذه األخطاء وا

ال بأس أن یتخیر المعلم الكتابات الجیدة ویوضح أوجھ التمیز فیھا ویبرز أھم  )6(

    مھارات اإلبداع الممثلة فیھا ثمیقرأھا أو ینشرھا في مجلة الفصل أو مجلة المدرسة
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ات األولي یجب أن یتدرج المعلم في عملیة التصحیح وینبغي أال یغالي في المر )7(

عن الكتابة وقتل اإلبداع  الطالب یؤدي إلي انصراف  في تقدیر الدرجات ألن ذلك ربما

  لدیھم

من الخطأ أن یتصور المعلم أنھ یستطیع إصالح جمیع األخطاء مرة واحدة وأن  )8(

یتوقع أسلوباً راقیاً وإتقاناً لجمیع مھارات التعبیر الكتابي اإلبداعي بعد كتابھ موضوع 

  عین .وأو موض

 صحیح. تمعاییر یجب االعتماد علیھا في ال 6)

لعل أھم ما یواجھ المعلم في النھوض بمستوى طالبھ في التعبیر ھو عبء تصحیح 

موضوعاتھم ، وبخاصة إن الصفوف مكتظة بعدد كبیر من التالمیذ ، مما یجعلھ 

عوبة یحجم عن تكلیفھم الكتابة في مواضیع التعبیر المختلفة ، یضاف إلى ذلك ص

وضع معاییر یمكن أن یعتمدھا المعلم مقیاساً للحكم على أداء التالمیذ في مجال 

التعبیر الكتابي ، فھو في الغالب یواجھ أخطاء متعددة في المھارات اللغویة 

المختلفة ، مما سبق القول فیھ ، بأن إتقان التعبیر ھو إتقان اللغة بمختلف فروعھا ، 

موضوع في التعبیر یواجھ اللغة كاملة : ینحوھا فالمعلم عندما یقوم بتصحیح 

وصرفھا ، بإمالئھا وخطھا ، وبقدرة التالمیذ على بناء الجمل فالفقرات، وبقدرتھ 

على عرض الفكرة واستقصائھا بدایة ووسطاً ونھایة، فال یدري المعلم ما الذي 

  .سیقوم بتصحیحھ إزاء ھذا الكم الوافر من المھارات اللغویة المختلفة

وإذا كنا اتفقنا على إن لكل درس من دروس التعبیر أھدافا خاصة بھ تظھر في 

خطة المدرس، فإنھ ینصح بأن یكون التصحیح منصباً على مدى تحقق الھدف ، 

فیتحقق األھداف الجزئیة الخاصة بكل درس من دروس التعبیر وتصویبھا، 

إلى األھداف العامة من یستطیع المعلم أن ینتقل بطالبھ انتقاالً تدریجیاً للوصول 

  .دروس العبیر

ویبرز سؤال ھنا ھل یغفل المعلّم أخطاء التالمیذ اإلمالئیة والنحویة والصرفیة إن 

لم تكن أھدافا رصدھا في خطة درسھ ؟ ویمكن اإلجابة عن ھذا السؤال بالقول : 

 قواعد اإلمالء وقواعد النحو والصرف وغیرھا متعددة، وال یمكن للطالب إن یلّم

بھا كلھا في سنة دراسیة بعینھا ، بل ھي معرفة تراكمیة یلم بھا ویتقنھا عبر سني 

حیاتھ الدراسیة المختلفة ، فإن كانت األخطاء في النحو والصرف واإلمالء 
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وغیرھا مما درسھ الطالب فإن على المعلم إن ینبّھ إلى ذلك ، وإن كانت مما لم 

ع الخطوط الحمراء یصبغ بھا دفاتر یتعلمھ التلمیذ ، ولم یعرض لھ المعلم وض

تالمیذه، مما یجعلھم ینفرون من درس التعبیر ، ویقودھم إلى الخوف واإلحباط ، 

فینفرون من الكتابة خشیة الوقوع في الخطأ ، واصطباغ دفاترھم بالخطوط 

  .الحمراء

والمطّلع على عینھ من نماذج تصحیح المعلمین لموضوعات التعبیر، یراھا تراوح 

  :في األخذ باألسالیب التالیة

إھمال بعض المعلمین تصحیح بعض الموضوعات، واالكتفاء بالتوقیع الى  -  أ

  .جانب عبارة شوھد

وضع تقدیرات من مثل ممتاز، جید جداً..ضعیف، دون ذكر مواطن القوة  - ب

  .ي الضعفومناح

وضع عالمة رقمیة محسوبة من مئة أو عشرة أو غیرھا دون تسجیل  - ج

  .مالحظات تفید الطالب ویكتفي بكتابة التقدیر إلى جانب العالمة الرقمیة

تصحیح جزء من الموضوع، وغالباً ما یكون الجزء األول، ویكتب المعلم  -د

  .الصواب فوق الكلمة الخطأ

موضوعات بالتناوب، فإن صحح الموضوع األول یصحح بعض المعلمین ال - ھـ

ألجد التالمیذ، یقفز عن تصحیح الموضوع الثاني إلى تصحیح الموضوع الثالث، 

وفي ھذه الحال یتعّرف التالمیذ على آلیة تصحیح المدرس موضوعاتھم، فیتجنبون 

  .جدیة الكتابة في الموضوعات التي یتوقعون إن المدرس لن یقوم بتصحیحھا

ي الكثیر من المعلمین الذین یھتمون بتصویب أخطاء تالمیذھم جّل اھتمامھم یول -و

إلى تصویب الخطأ اإلمالئي أو النحوي أو الصرفي وذلك لسھولتھ،وقد ال یلتفتون 

  .إلى المھارات اللغویة األخرى

  .یھمل بعض المدرسین تصویب الجملة لكثرة األخطاء في بنائھا -ز

  .علیق على جمالیّة العبارةیھمل بعض المدرسین الت - ح

  .یھمل بعض المدرسین اإلشارة إلى أسلوب الطالب في عرض الفكرة وتعمقھا -ك

یھمل بعض المدرسین تصویب أخطاء التالمیذ في استخدام عالمات الترقیم او  -م

  .ترتیب الموضوع على شكل فقرات
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 تقود إلى تصویب إن الممارسات آنفة الذكر ال تؤدي إلى تقویم أداء التالمیذ وال

اعوجاج أسلوبھم، وینصح المعلم بأن یولي جھده إلى الھدف في موضوعھ ، وأن 

یتعامل مع طلبتھ من حیث ھم ، صاعداً بھم خطوة خطوة إلى تحقیق األھداف 

 .العامة للتعبیر

 تقییم مستوى التعبیر الكتابي. )7

التعبیر الكتابي، إذ یقوم بتحلیل أسالیب التقییم األكثر استخداما في تقییم  یستخدم األستاذ
وتحدید نقاط الضعف بھا وذلك من خالل التطرق إلى خمسة  متعلمعینات من كتابات ال

  مكونات رئیسة: ھي:
الطالقة: وتشیر إلى العدد الكمي للكلمات المكتوبة. ویتم حساب الطالقة   .1

في النصوص الكتابیة من خالل قسمة عدد الكلمات على عدد الجمل. 
بط الطالقة بالقدرة على تولید األفكار، كما وجد الباحثون أنھ من وترت

المفترض أن یكون عدد الكلمات في جمل الطالب في السن الثامنة ثماني 
كلمات، وتزداد كلمة واحدة مع كل سنة حتى الوصول إلى سن الثالثة 

عشرة، وبناء على ذلك فإن االنحراف عن ذلك المعدل بكلمتین یعد مؤشرا 
  .د مشكلة لدى الطالب ینبغي للمعلم االلتفات إلیھابوجو

المحتوى: ویشیر إلى أصالة األفكار، وتتابعھا، وسالمتھا، إضافة إلى دعم  .2
األفكار بالجمل التفصیلیة الدقیقة، ذات االرتباط بالفكرة الرئیسة للموضوع 

 .بشكل عام
ات القواعد: ویقصد بھا االستخدام الصحیح لألفعال والضمائر والكلم .3

والحروف، والترتیب الجید للكلمات في الجمل، للوصول إلى كتابة جمل 
مفیدة. فالطالب ذوو صعوبات التعلم یظھر لدیھم كتابة نمط العبارات 

 ولیس الجمل
المفردات: وتدل على أصالة الكلمات ونضجھا وتنوعھا، ومالءمتھا   .4

مات الشائعة للعمر والخبرة، ویمكن للمعلم أن یوفر للطالب قائمة من الكل
االستخدام، إضافة للكلمات االنتقالیة التي تساعد في الربط بین الجمل، 
وذلك حین یتضح استخدام الطالب ذوي صعوبات التعلم لعدد أقل من 

 الكلمات، وعدد أقل من التنوع بالمقارنة مع أقرانھم
، آلیات الكتابة: وتشیر إلى مھارات الكتابة، كالقواعد اإلمالئیة والنحویة  .5

 .والترقیم والخط
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 المبحث الخامس

  معناھا خصائصھا و كیفیة تقییمھا الوضعیة اإلدماجیة

  معنى الوضعیة اإلدماجیة في اللغة العربیة )1

 إرشادات و توجیھات لتلمیذ السنة الخامسة ابتدائي. )2

 .الوضعیة اإلدماجیة  و كیفیة تقییمھا )3

 .مثال عن الوضعیة اإلدماجیة )4

 تابي.نموذج ورقة التعبیر الك )5

 شبكة التصحیح الفوجي لنشاط التعبیر الكتابي. )6

 ) مذكرة نموذجیة في التعبیر الكتابي  7

 

 

 :معنى الوضعیة اإلدماجیة في اللغة العربیة) 1

بلغة بسیطة ھي أن یطلب من التلمیذ كتابة موضوع إنشائي معین یعّبر فیھ عن 

بعض ما درسھ وإكتسبھ من قدراتھ الفكریة واللغویة و التعبیریة بشرط أن یدمج فیھ 

مواد أخرى مثل النحو والصرف والقراءة......... من خالل كتابة موضوع یحّل لھ 

   . اإلشكالیة المطروحة أو الوضعیة المطلوب التعبیر عنھا بنجاح

 :: للوضعیة اإلدماجیة خصائص نذكر منھاخصائص الوضعیة اإلدماجیة  ب)

حدد ، مستمّدة من الحیاة الیومیة و محیط خاّصة: متّصلة بوحدة أو مجال تعلمي م 

  . المتعلم

مرّكبة: تستدعي تعبئة مجموعة من الموارد بحیث كل وضعیة تطرح مشكلة أو  

  . مشكالت تحیل المتعلم إلى موارد سابقة

  . وجیھة: التعلیمة تكون دقیقة و ال تقبل التأویل 

 ھادفة: تتغیّى إنتاجا منتظرا 

  . بین السیاق والتعلیمة متناسقة : وجوب تناسق 

وذات وظیفة اجتماعیة ، تحیل إلى وضعیات  محفّزة: بمعنى دالة بالنسبة للمتعلّم 

  . دالة أي لھا معنى بالنسبة للمتعلم تكون الوضعیة، حقیقیة
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مخلخلة/ مفقدة للتوازن: ال یعرف المتعلّم مسبقا أیّة موارد سیوظّف وأیّة مفصالت  

  . ة جدیدةتقدم في وضعی سیعتمد ،

  . قابلة للتقویم

 :الھدف منھاج) 

  إنماء الكفاءات -

 تعلم دمج الموارد -

 التمرس على دمج الموارد ضمن وضعیة . 

 . التمرس على حّل مھّمة مركبة 

التمرس على التقویم الذاتي : عبر شبكة التحقق الّذاتي للتثبّت من تّوفر مواصفات  

 . مثل المالءمة وسالمة أدوات المادة الجودة المطلوبة في إنتاج التّلمیذ

إشعار المتعلم بأن الحصص التعلمیة السابقة ال تشكل أجزاء منفصلة وإنما ھي كل   

 . تعلمي

 . استثمار مجموع الكفاءات التي تم تحققھا لدى المتعلم في الحصص التعلمیة السابقة

حتى یحقق  تركیب ودمج الكفاءات المحصل علیھا خالل مجموعة الحصص التعلمیة

  بالوحدة. المتعلم الكفاءة القاعدیة الخاصة

 ) إرشادات و توجیھات لتلمیذ السنة الخامسة ابتدائي2

 قبل أن یشرع تلمیذ السنة الخامسة في تحریر موضوع التعبیر الكتابي:

 علیھ أن یقرأ الموضوع مرارا و یفھم التعلیمة جیدا. -1

 ة )یبدأ بالكتابة على المسودة ( المحاول  -2

 یضع مقدمة للموضوع ثم عرضا ( بسط الموضوع ) ثم خاتمة لھ  -3

 یترك بیاضا بین كل مما سبق ذكره  -4

 یحترم الحجم المطلوب   -5

 یوظف ما طلب منھ   -6

 عالمات الترقیم ( ، . ؟ و غیرھا.....)   -7

 یستعمل أدوات الربط   -8

 یكتب في الموضوع و ال یخرج عنھ  - 9

 ون أخطاء و بخط واضح مقروءیكتب بد  - 10
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 یستشھد بآیة أو حدیث شریف أو شعر أو حكمة  - 11

ینقل على الكراس أو الورقة تاركا ثالث أو یراجع ما كتب ثم بعد التأكد مما تقدم   - 12

  ( الخط األحمر).   أربع مربعات عن الھامش 

  ن 04:  الوضعیة اإلدماجیة  و كیفیة تقییمھا) 3

 لتلمیذ عبر وضعیة مركبةشبكة تصحیح إنتاج ا

شبكة التّصحیح أداة تمّكن المدّرس من فحص إنتاج التّلمیذ اعتمادا على مجموعة من  •

العناصر الّتي تقیم اإلنتاج المنتظر. وتتضّمن الشبكة معاییر ومؤّشرات لتوضیح ھذه 

 . المعاییر

مواطن الخلل  باإلضافة إلى وظیفة التّقویم، فإن شبكة التّصحیح تسمح بالوقوف على •

في تعلّم التّلمیذ أو في قدراتھ على تجنید الموارد المستوجبة في الحّل سعیا إلى التعدیل 

 .أو المعالجة

 :المعیــــــار

ھو وجھة نظر نعتمدھا لتقویم العمل المراد تقویمھ (ھنا الكفاءة). ھو أیضا صفة 

 " منتظرة من ھذا العمل

 :أمثلة لمعاییر الحد األدنى

 .ھة أو مالءمة اإلنتاج مع الوضعیةالوجا •

 .سالمة استعمــال أدوات المــادة •

 االنسجــام •

 :ینبغي أن تكون ھذه المعاییر

  .وجیــھة •

  .قلیلـــــة •

  .مستقلـة •

  .اإلتقـــان •

 :المؤشــــر

 . المؤشر عنصر ملموس، قابل للمالحظة والقیاس– 

 .تحقّق المعیار المؤشر یوفّر للمصّحح بیانات عن درجة– 

  4 -عددیة - المؤشر لھ قیمة نوعیة أو قیمة رقمیة – 
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  الوضعیة اإلدماجیةمثال عن ) 4

 العلم نور یضيء الطریق و یبدد ظلمات الجھل و التخلف. :السند •

، تتحدث فیھا عن فوائد العلم ، موظفا أسطر  10الى  8: اكتب فقرة من التعلیمة 

 جملة استفھامیة و فعال معتال.

  المؤشرات  معاییرال
  العالمة

  كاملة  مجزأة
  أسطر 10الى  8حجم المنتج: من   الوجاھة

  ذكر فوائد العلم
0.5  
01  

1.5  

  ترتیب األفكار  االنسجام
  استعمال أدوات الربط 

0.5  
0.25  

0.75  

خلو الموضوع من األخطاء النحویة   سالمة اللغة
  ،الصرفیة، اإلمالئیة

تل توظیفا عل معتوظیف جملة استفھامیة و ف
  سلیما

0.5  
0.5  

01  

  التنظیم، وضوح الخط و مقروئیتھ  اإلبداع و اإلتقان 
اإلستشھاد  : آیة قرآنیة ، حدیث شریف 

  ،حكمة ،شعر... 

0.25  
0.5  0.75  

  مالحظة:

  ن   في الفروض و االمتحانات الرسمیة لمادة اللغة العربیة.04  -

 سم .ن   في التعبیر الكتابي ( تحریر فقرة ) في الق10 -

  

  

  

  

  

  

  

  

  



37 

 

 نموذج ورقة التعبیر الكتابي :) 5

 
 االسم واللقب:.................................

 النشاط:تعبیر كتابي
 الموضوع:.............................

 السند:
..............................................................................................

..............................................................................................  
 التعلیمة:

..............................................................................................
..............................................................................................

................................................................................ 
 

 العالمة:
 
 

 توجیھات األستاذ(ة):

 التحریر:
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 جدول تصحیح األخطاء
الصواب  السبب  الخطأ نوعھ 

    
    
    
    
    
    

 
 

  :شبكة التصحیح الفوجي لنشاط التعبیر الكتابي )7
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  مذكرة نموذجیة في التعبیر الكتابي ( التحریر + التصحیح )

  التقویم  الوضعیات التعلیمیة التعلمیة  المراحل
استذكار بعض المعارف و القیم المرتبطة   وضعیة اإلنطالق

ة بالموضوع بالوحدة التعلیمیة و التي لھا صل
  ( نص القراءة )

استدراج المتعلمین من خالل طرح أسئلة 
ھادفة الى استنتاج الفكرة العامة لموضوع 

  التعبیر الكتابي 

  یتذكر و یجیب

  
  
  

  مرحلة
  

  بناء التعلمات 

  على السبورة عرض السند  مرفوقا بالتعلیمة 
   قراءة األستاذ

  تتبع بقراءات فردیة للمتعلمین
  ط مع التركیز على المقصود الشرح و التبسی

  األساسیة للموضوع العناصراستخراج 
 –التحلیل ( التوسیع )  –التصمیم ( مقدمة 

  الخاتمة)
فتح المجال للمتعلمین لتعبیر شفویا عن كل 

  عنصر من عناصر الموضوع ثم الربط بینھا 
  التذكیر بما یلي:

  توظیف المفردات الجدیدة
  الترابط و التنسیق بین األفكار

توظیف الظواھر النحویة أو الصرفیة 
  المطلوبة في التعلیمة

  الخط الواضح......... –حجم المنتوج 

  
  
  

  یشارك 
  

  یعبر شفویا 
  

  یعمل بالوصایا
  
  

  مراقبة و متابعة انجازات المتعلمین  االستثمارمرحلة 
  التذكیر بالتعلیمات...

  .....تصویب أخطاء الجلوس و كیفیة الكتابة

  یحرر

  التصحیح

  التقویم  الوضعیات التعلیمیة التعلمیة  المراحل
  التذكیر بموضوع التعبیر   مرحلة اإلنطالق

اإلشارة الى عناصر الموضوع و تسجیلھا 
  على السبورة الجانبیة.

یجیب المتعلم  -
  عن السؤال
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مرحلة بناء 
  التعلمات

توزیع الكراسات أو األوراق على المتعلمین 
ات و ترك فرصة لإلطالع على مالحظ

  األستاذ و تقییمھ لمنتوجاتھم 
یقدم األستاذ بعد ذلك مالحظات عامة حول 

ما استنتجھ من أعمال التالمیذ كتوجیھات لھم 
..  

رسم الجدول الخاص بتصحیح األخطاء 
  الشائعة

تسجیل بعض األخطاء و مطالبة المتعلمین 
كتابیا بتصحیحھا مع بیان نوعھا و التعلیل 

  رة ثم على السبو حعلى األلوا
  تصحیح األخطاء فردیا على الكراسات

  التقویم الذاتي من خالل شبكة التقویم الفوجي 
  ال ) –أو الفردي ( نعم 

  
  
  

  
یقوم المتعلم 
بالرجوع إلى 
الشروط التي 
تم تحدیدھا في 

البدایة " 
  العناصر "

  
یشار للخطأ و 
نوعھ اعتمادا 
 على الرموز 
ل ــــــــــــ 
 لغوي
ن ـــــــــــ 
 نحوي

ص ـــــــــ 
  صرفي
  

قراءة أحسن المواضیع  من طرف المتعلمین   مرحلة اإلستثمار
  و الثناء على أصحابھا

  إبداء الرأي في مواضیع الغیر 
التصحیح الفردي لألخطاء على الكراسات أو 

  األوراق 

  
  یصحح أخطاءه
  و یبدي رأیھ 
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  المبحث السادس: 
  . في السنة  الخامسة ابتدائي بعض مواضیع التعبیر الكتابي المقررة

 اإلخبار عن حدث) 1

 كتابة خطة  )2
 ملء استبیان  )3

  تحریر رسالة إلى صدیق  )4

 كتابة یومیات  )5

 كتابة إعالن  )6

  تلخیص خبر  )7

 بعض مواضیع التعبیر الكتابي للسنة الخامسة ابتدائي
  الجزء األول

 اإلخبار عن حدث:

 : الموضوع -1
یام،فلم تعد تحدثھ و ال یحادثكحدث أن تخاصمت مع صدیقك في یوم من األ  . 

أسطر تشرح فیھ سبب الخصام،وتبین موقفك منھ،وتصف  10إلى  8اكتب نصا من 
 .شعورك و ھو یصالحك و یعتذر منك موظفا فعال مجردا و فعال مزیدا

 :الموضوع _2
  كنت في السیارة رفقة ابیك و فجاة اشار لھ شرطي المرور بالوقوف

اسطر موضفا فعال مجردا و فعال مزیدا 8ینھما في اكتب الحوار الدي دار ب  . 

 : الموضوع -3
طلبت منك أمك أن تعتني بأخیك الصغیر أثناء غیابھا فوعدتـھا بذلك ، لكنك انشغلت 

 .عنھ ، فوقع لھ حادث ما

سطرا تتحدث فیھ عن تصرفاتك مع أخیك ،وتصف  12إلى 10اكتب نصا من 
عندشعورك عند وقوع الحادث ،وتبین موقفك   

.عودة أمك،موظفافعال مجردا وفعال مزیدا  
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 .كتابة خطة:
 الموضوع:

  اختارك زمالؤك لتكون مدربا لفریقھم الذي یجري مباراة مع فریق السنة الرابعة. 

  اكتب فقرة من ......تبین فیھا خطة عمل تعتمدھا لتقود فریقك الى بر النجاح

  موظفا.........

  بلُبنى و اللّع      :2الموضوع  

لبنى تلمیذةٌ ُمتفوقٌة في المواِد الّدراسیِة ، كان ُزمالُؤھا یتمتعون باللعب الجمیلِة دونھا 

، ألنھم سریعون و خفیفو الحركِة ، أّما ھي فكانت ثقیلًة . حزَّ ذلك في نفسھا فجلست 

یوما ُتفكر في ُخطٍة تـُحلُّ بھا ھذه المشكلِة . و بعد تفكیٍر طویٍل ِاھتدت إلى ھذه 

طَة . رأت أن تجلس في مقعٍد قریب من الخزانِة و إذا سمعت إشارة المعلم لبدایة الخ

 وقت اللّعِب ، وقفت و أخذت اللعبة التي تحبھا .

دخلت لبنى القسَم و ھي مصممًة على تنفیِذ ُخطتھا ، و جلست في مقعٍد قریب من 

تنفیِذ خطتھا . الخزانة ، و راحت تسمع إلى المعلم و في نفس الوقت ھي مشغولٌة في 

لّما انتھى الدرس ، و أعطى المعلم إشارة ِبدء اللعب ، قفزت لبنى قفزة واحدًة ، و 

 فتحت الخزانَة و سحبت اللعبة التي كانت تتمنى أن تلعب بھا منذ مدٍة .

) أمأل الجدول بالبیانات المناسبة : 1  

 الشخصیة الرئیسیة في القّصة : 

 المشكلة التي واجھت البطلة : 

 الھدف الذي كانت البطلة ترید تحقیقھ  

 أستخرج من الفقرتین باقي األعمال التي  
 قامت بھا البطلة للحصول على اللعبة .

 ماذا تمثل ھذه األعمال ؟ 

یقوم  –) أمأل الفراغ ألحصل على تعریف للخطة بما یناسب مما یلي : الوصول 2  

األعمال . –الھدف  –  

............المنظمِة التي : ...............بھا شخٌص ما لـ الخطُة ھي مجموعة : ..

 ........... الى ............المنشود .

 * أحدد عناصر الخطة باإلعتماِد على بیاناِت الجدول ِ :
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-   ...................................................... - 

.......................................................  

-  .....................................................- 

........................................................ 

-  ...................................................- 

.......................................................... 

نص ، الخطُة التي وضعھا العم << العمُّ ِذئب>> و العمة ) جاءت في ھذا ال3

<<ثعلبة>> للتخلص من العم <<أرنب>> ، مشوشة ، أعد ترتیبھا بوضع األرقام 

مكان النقط ، ثم أعد كتابة ھذه الخطة . 6-1من   

 (..) خرج العم أرنب مسرعا بعدما سمع الّنعُي ، لیستطلع األمر.

ا و رقدت في سریرھا .(..)ذھبت العمة ثعلبة الى بیتھ  

 (..)دخل ، و في ھذه اللحظة انقّض علیھ العم ذئب و العمة ثعلبة ، و فتكا بھ .

(..)خرج العم ذئب مستظھرا الحزن على فراق صدیقھ ، و أخذ یصیح بأعلى صوتھ 

 " لقد ماتت العمة المسكینة ثعلبة       و إننا ندعوكم لحضور الجنازة .

العمة ثعلبة وجد الباب مفتوحا.(..) عندما وصل الى بیت   

 (..) بقیت بال حراٍك ، كما لو كانت قد فارقت الحیاة .

  و ھكذا استطاع العم ذئب و العمة ثعلبة التخلص من العم أرنب .
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 ملء استبیان:

 

 الموضوع األول:

انملء استبیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ  
 أضرار مشاھدة التلفاز

ال -نعم  السؤال األول : ھل تكثر من السھر وأنت أمام شاشة التلفاز ؟   
ال -السؤال الثاني : ھل تشعر بتعب جسدي وإرھاق للعینین وأنت تشاھد التلفاز ؟نعم   

ال - السؤال الثالث : ھل تلجأ للعنف والقوة لحل المشكالت ؟نعم   
لفزیون بالرغم من أنك ترید المذاكرة وحل الواجبات ؟السؤال الرابع : ھل یشدك الت  

ال -نعم   
ال -السؤال الخامس : ھل تشعر بألم بعد جلوسك الطویل أمام التلفزیون ؟نعم   

ال -السؤال السادس : ھل تتناول الطعام أمام التلفزیون ؟نعم   
زیون ؟السؤال السابع : ھل تؤجل قضاء الحاجة عند شعورك بھا بسبب متابعتك للتلف  

ال -نعم   
ال -السؤال الثامن : ھل انخفض مستواك التعلیمي والدراسي ؟نعم   

ال -السؤال التاسع : ھل ینبھك أھلك على أخطاء ومخالفات للدین في التلفزیون ؟نعم   
 

أمام اإلجابة التي اخترتھا(×) مالحظة : ضع عالمة   
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 . 
 الموضوع 2 :

  العقاب عزیزي التلمیذ :
ما یلي مجموعة من العبارات أقرأ كل عبارة واختر إحدى اإلجابات الثالثة ( نعم ، فی     

) في مربع اإلجابة التي اخترتھا . اختر اإلجابة ال ، أحیانا ) ثم ض           اشارة (
 التي تناسب مشاعرك وتفكیرك .

أحیا  نعم  االســـــــــــــــــــــــــــــــتبیان

  ناً 

  ال

اب عندما أفقد أحد أقالمي أو دفاتري . أخشى العق1

  في المدرسة .

      

. ال أخبر أهلي عندما تكون درجاتي منخفضة في 2

  االمتحان .

      

        . أتعرض للتوبیخ عندما أطلب نقودًا .3

        . یعاملني والدي بقسوة .4

        . المشكالت كثیرة في منزلي .5

        .. یفرق والدي بیني وبین إخوتي في المعاملة 6

        . یحاول أهلي أن یشعروني بنواحي نقصي .7

        . أعتقد أن والدي سریع االنفعال والغضب   .8

        . أتعرض للتوبیخ عندما أضرب أخي الصغیر . 9

        . یتضایق أبي من كثرة أسئلتي . 10

        . یرتفع صوت أبي عندما أقوم بعمل خاطئ .11

        . . أتعرض للعقاب الجسدي باستمرار12

        . أشعر أنني مقید داخل أسرتي .13
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        . یفرض علي أهلي أصدقاء محددین .14

        . تخاطبني أمي بألفاظ ال أحبها . 15

. أعاقب بالضرب مـن قبـل والـدّي فـي حـال عـدم 16

  تنفیذ أوامرهما . 

      

. عندما یغضب والـدي ألي سـبب فإنـه یضـربني 17

.  

      

        ب معاقبتهم لي . . ال یناقشني والداي لسب18

        . ال یسمح لي والدي بالدفاع عن نفسي .19

        . عندما یغضب والدي یكسر ألعابي أمامي .20

. عندما یخطئ احـد إخـوتي یعاقبنـا والـدنا جمیعـًا  21

.  

      

        . یضرب والدي أمي أمامنا .22
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  الجزء الثاني

ابتدائي مواضیع التعبیر الكتابي للسنة الخامسة  

 
 

ـ أقرأ النص جیدا                                                                           

        تلمسان في :................... 

 صدیقي العزیز.............

 ـ تحیة عطرة و بعد :  

. ـ أبعث إلیك برسالتي ھذه سائال هللا تعالى أن تصلك ، و أنت بصحة جیدة  

لقد علمت بنجاحك في إمتحان نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي بتفوق ، لذا فأنا أزف لك 

أجمل التھاني لما حققتھ ، و ما كان ذلك إال نتیجة طبیعیة لما بذلتھ من جھد طیلة 

 العام الدراسي المنصرم . 

قق ما أرجو من هللا العلي القدیر أن یستمر ھذا التفوق خالل المرحلة المتوسطة لتح

 تصبو إلیھ . 

 صدیقك الوفي ............ 

 أجیب عن األسئلة التالیة   

ما المكان الذي بعثت  ...............................................................
منھ الرسالة ؟ ـ و 

 متى كتبت ؟ 
من كتبت الرسالة ؟ل ...................................................................  
 نم استھلت الرسالة ؟ ....................................................................
ما موضوع ھذه  ....................................................................

 الرسالة ؟
................................................................... بم ختمت ھذه الرسالة  

 ؟ 
 من كاتب الرسالة ؟  ....................................................................

 ـ أنقل األجوبة السابقة ، واربط كل جواب بالالفتة المناسبة 
 الموضوع
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ـ أ ـ 

............................................................................................  

ـ ب ـ 

.........................................................................................  

ـ ....................................................................................... جـ   

ـ  دـ 

...........................................................................................  

ـ  ھــ 

......................................................................................... 

..ـ ...................................................................................... وـ 

 المرسل

 الخاتمة

 العنوان و التاریخ

 المرسل إلیھ

 المقدمة
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 ـ كیف تسمى البیانات المكتوبة في الالفتات السابقة 

ـ تسمى البیانات المكتوبة في الالفتات السابقة 

......................................................... 

 ـ أستخلص

 ـ أعرف الرسالة ـ و أبین لم تكتب بملء الفراغات بالكلمات المناسبة مما یلي  

 الشكر ـ أغراض ـ اإلستعالم ـ الدعوة ـ التواصل ـ التعزیة ـ التھنئة ـ لون ـ

 ـ الرسالة ھي ................. من ألوان .................الكتابي 

ـ تكتب الرسالة ألغراض عدیدة منھا .................... و .................... و 

 ................... و .....................  

..........................و .......  

ـ عناصر الرسالة ھي .................... و................ و ...................... و 

 ...................... و.......................

 ـ أتدرب 

 ـ أقرأ الرسالة التالیة ، و أمأل األطر بما یدل على عناصرھا

 
تلمسان                                   ـ صدیقي العزیز..............

 في..........
 

أكتب لك ھذه الرسالة كي أخبرك إني بخیر، و أتمنى أن تكون أنت و 
 جمیع أفراد عائلتك تتمتعون بالصحة و الھناء.

إني مسروربقضاء العطلة في قریتي ، فأنا ألعب الیوم مع أطفال     
ھم من كثرة ما حدثتھم عنك أحبوك ، القریة ، و أذكرك دائما إلیھم . و إن

و أصبحوا یتمنون لقاءك ، لھذا فإني أدعوك لتزورنا في قریتنا لتتعرف 
على أصدقائي الذین أحبوك من غیر أن یروك ، و لنقضي معا أوقاتا 

 طیبة في اللھو و اللعب ، واسترجاع الذكریات الجمیلة . 
یمة سالمي إلیك و إلى جمیع أفراد عائلتك الكر        

 صدیقك ..........      
المدینة و التاریخ ( العنوان )      ـ      

........................................................................................ 
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المرسل إلیھ ـ ...........................................           

ـ المقدمة :ـ 

..............................................................................................

.................................. 

..............................................................................................

...................................................  

ـ الموضوع :ـ 

..............................................................................................

................................ 

..............................................................................................

................................................  

..............................................................................................

................................................... 

..............................................................................................

.................................................. 

ـ الخاتمة :ـ 

..............................................................................................

.................................... 

 المرسل :ـ .................................

، و أكتبھا في شكل رسالة  9إلى  1رتب الجمل المشوشة اآلتیة بوضع األرقام من أ ـ  

أكتب لك ھاتھ  الرسالة ألدعوك لحضور حفل زفاف أختي الكبرى ـ   ـ   

  2013مارس  26ـ  ـ تلمسان في 

 ـ  ـ لتتبادل معك الرأي حول كیفیة إعداد برنامج العرس 

ائلتك من كل صغیر و كبیر ـ  ـ و إلى ذلك الحین سالم حار لك و لع  

 ـ  ـ خالي العزیز محمد السالم علیكم و رحمة هللا و بركاتھ  

 ـ  ـ إبن أختك علي 

 ـ  ـ إن أمي تلح علیك للحضور قبل الموعد بیومین 
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 ـ  ـ الذي سیكون في السادس و العشرین من شھر أوت 

ـ 

..............................................................................................

................................................ 

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

...... 

..............................................................................................

.................................................  

..............................................................................................

.................................................. 

..............................................................................................

................................................  

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

....... 

..............................................................................................

................................................. 

....... 

 ـ أنــتــج

قك لك تطلب منھ أن یمدك بمعلومات عن المعالم السیاحیة في ـ أكتب رسالة إلى صدی

  مدینتھ
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  كتابة یومیات

  :أوال : التعریف بالمھارة

الیومیات ھي سجل شخصي یدون فیھ صاحبھ ، بشكل منتظم ، وقائع مرتبطة بحیاتھ 

 الیومیة

  :ثانیا : خطوات المھارة

.. الیوم األول 2011شتنبر  12ثنین تحدید الزمن العام للیومیة ، مثال : (یوم اال1- 

 (...من.... یوم نجاحي في امتحان

على  - قبل.. / بعد  -تحدید األزمنة الخاصة أو الجزئیة : (صباحا/ مساء 2- 

 (...الساعة

  :سرد األحداث المرتبطة بكل زمن جزئي حسب تسلسلھا الزمني3- 

  :أثناء سرد األحداث التنس مایلي *****

 ألمكنة واألزمنةصف األشخاص وا- 

 (... حدثتني نفسي - تساءلت...  -وظف الحوار الداخلي (قلت في نفسي... - 

 استعمل ضمیر المتكلم- 

 تحر الوضوح والشفافیة- 

 .إبراز أھمیة الیوم في حیاتك4- 

 الیومیات ، التعبیر واإلنشاء ، یومیات ، مھارة السرد والوصف

 

  :ثالثا : نموذج للتطبیق واالستئناس

 

  :ص الموضوعن

یعتبر شھر رمضان الكریم من الشھور المقدسة عند المسلمین. فیھ تتطھر األنفس 

وتصفو. ویشكل ھذا الشھر الفضیل حدثا بارزا في حیاة كل مسلم ، خاصة األطفال 
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 .الذین یصومونھ ألول مرة

   .اكتب یومیة مسجال فیھا وقائع صیامك أول یوم من شھر رمضان األبرك

  :نموذج من إنجازات التالمیذ للتصحیحفیما یلي  **

 : م 2010غشت  11 \ھجریة  1431الیوم األول من شھر رمضان المبارك سنة 

 : لیلة الیوم األول من رمضان

 : لیال 11:00الساعة 

كنا في المنزل نشاھد نشرة األخبار عندما أعلن المذیع ثبوت رؤیة ھالل رمضان، 

إلى رمضان وأجوائھ الروحیة في المساجد فرحت كثیرا إذ كنت قد اشتقت كثیرا 

 . باإلضافة إلى الحمیمیة التي تسود المنازل في تلك الفترة

مباشرة بعد سماعنا للخبر بادرنا باالتصال باألھل و األقارب لتھنئتھم بحلول الشھر 

 . الفضیل

 : صباحا 3:00الساعة 

دھا، و رغم أني أیقظتني والدتي قبل نصف ساعة من موعد وجبة السحور لكي أساع

أكون عادة منھكة فقد أحسست بنشاط غریب. بعد تحضیرنا للوجبة التي كانت تتكون 

من أغذیة خفیفة و بسیطة مع تمر و عصیر، أیقظت والدي و أخي و تحلقنا جمیعا 

 . حول المائدة

بعدما أعلنت طلقة المدفع الثانیة اقتراب موعد أذان الفجر، توضأت و انتظرت األذان 

ن اتجھ أبي و أخي إلى المسجد ألداء الصالة، وعند رجوعھما خلدنا إلى النوم في حی

 . غیر أنني لم أستطع إال بصعوبة من فرط حماسي و سروري بحلول الشھر الكریم

 : الیوم األول من شھر رمضان

 : صباحا 11:00الساعة 

ھت و أمي إلى استیقظت متأخرة كعادتي أیام العطل، بعد ترتیبنا وتنظیفنا للمنزل، اتج

 . السوق لشراء لوازم إعداد و جبة اإلفطار

تجولنا في السوق طویال، ثم عدنا منھكتین من فرط الحرارة إلى المنزل لتحضیر 

 . أصناف مختلفة من األطعمة التي تعرف إقباال في ھذا الشھر من كافة أفراد األسرة

كان قد بدأ یستبد بي أثناء النھار عانیت قلیال من شعوري بالجوع و العطش الذي 

 .بقوة، فحاولت تجزیة الوقت بمشاھدة التلفاز و قراءة الجرائد
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 : مساء 6:30الساعة 

بعد أن ساعدت أمي في تجھیز مائدة اإلفطار و توضأت، صعدت إلى سطح المنزل 

ترقبا ألذان المغرب. وعندما تناھى إلى سمعي ھذا األخیر عدت راكضة إلى المنزل 

بعض حبات التمر و رشفة حلیب ثم أدیت الصالة جلست إلى في سرور، تناولت 

 .المائدة في انتظار عودة أبي و أخي من المسجد لنتناول طعام اإلفطار مجتمعین

في تلك اللحظة عند اإلفطار، لم یعد للعناء الذي أحسستھ سابقا بسبب العطش و 

لصیامنا ورغبة في  التعب أثر، إذ حل محلھ فخر و ارتیاح كبیرین، و رجاء بتقبل هللا

 .نیل مرضاتھ تعالى

 إنجاز: التلمیذة سعاد.. ثانویة عمر بن عبد العزیز اإلعدادیة

  :تصحیح الموضوع ***

 الزمن العام للیومیة : تم تحدیده بشكل جید1- 

لیال) غیر مالئم لھذه  11:00األزمنة الجزئیة : الزمن الجزئي األول (الساعة 2- 

ما قبل الیوم األول من شھر رمضان والذي تم تحدیده سابقا الیومیة ألنھ یغطي فترة 

في الزمن العام... ولھذا یجب توخي الحذر أثناء تحدید األزمنة الجزئیة لیومیاتنا 

  .فینبغي أن تكون مرتبطة بالزمن العام وفي حدوده

 أھمیة الیوم : تم تحدیده بشكل جید3- 

 توفقت التلمیذة في توظیفھاالسرد والوصف وتوظیف ضمیر المتكلم : نعم 4- 

التقدیر اإلجمالي : موضوع جید في لغتھ وأسلوبھ أشكر صاحبتھ وأرجو استفاذة 5- 

  .زوارنا من التالمیذ من مكامن قوتھ واجتناب مكامن ضعفھ
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  بناء حصة تعلمیة تعلیمیة في نشاط التعبیر الكتابي

كتابة یومیات المحتوى :   

درة على معرفة خطوات كتابة یومیات و توظیفھا الق الكفاءة المستھدفة :  

) وضعیة االنطالق : 1  

 أذكر أھم األعمال التي قمت بھا أیام : األحد ، االثنین ، الثالثاء ، و األربعاء ...

) بناء التعلمات :2  

 اقرأ النص جیدا وأمأل الجدول بالبیانات المناسبة : 

یوم األربعاء : ذھبت ھذا الیوم إلى الكتاب باكرا كعادتي ، ثّم غادرتھ بعد أن حفظُت 

 جزءا یسیرا من القرآن .

یوم الخمیس : انصرفت من الُكتاب و ذھبت إلى المسجد مع جماعة من األصحاب 

 ألصلي العصر .

یوم الجمعة : ذھبت إلى المسجد فرحا مسرورا ، و صلیت ، ثّم ذھبت ألتمس حذائي 

غماً ألني سوف أضطر إلى المشي  فإذا ھي قد سرقت ، فانقلبت فرحتي حزنا و

 حافي القدمین .

األعمال التي قام بھا الشاب أو األحداث  الشعــــــــــــــــور
 التي عایشھا و أثرت فیھ أو في محیطھ .

 الیوم 

 األربعاء ............................................ 

 ..........................................  
...................................  ...........................................  

 أكتب (نعم) أم (ال) أمام الجواب الصحیح :

قصة .........       یومیات ........... –رسالة .......            - ھل ھذا النص      

......................................لماذا ؟ ...............................................  

 2......................  1عد إلى الجدول و حدد عناصر كتابة یومیات . 

  ..................3 .................  

وضعیة التوظیف : امال الفراغات بما یناسب مما یأتي  لتعرف معنى الیومیات و 

 تحدد من یدّونھا ، و متى ؟

 –الكتابة  –الشخص  –محیطھ  –األقوال  –لحظة وقوعھا  –ثرا أ –األعمال 

.–األحداث   
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الیومیات ھي ذلك النمط من ............ الذي ُیدِون فیھ الشخص .......... التي قام 

بھا ، أو ......... التي تركت ......... فیھ أو في محیطھ . و الیومیات یدونھا 

............ لذا فھي عبارة عن سیرة ذاتیة ........... المعني  ...............  

 اإلستثمار و التوظیف :

قضیت ثالثة أیام عند أحد  أصدقائك بـ ( الریف او المدینة ) في عطلة الربیع و لّما 

عدت سألك أبوك اذا ما كنَت قد قضیَت وقتا طیبا .و أراد أن یعرف منك ماذا فعلت 

، و أضفت قائال لھ : لكنَّ ھا ھي  بالضبط ، فأخبرتھ أن ذلك أمر یطول شرحھ

 یومیاتي فاقرأھا .

سطرا الیومیات التي دونتھا وسلمتھا لوالدك لیّطلع علیھا موظفا  12-8أكتب من  -

 ھمزة وصل فعال ماضیا معتل األخیر. 

 كتابة إعالن

 مكتب ملعب الشھید العقید لطفي

 إعـــــالن 

الریاضي عن إجراء مقابلة ریاضیة تعلن إدارة ملعب الشھید العقید لطفي للجمھور 

بین فریق وداد تلمسان و مولودیة وھران في إطار بطولة األندیة المحترفة للقسم 

على الساعة الثالثة مساء بملعب الشھید العقید  2013مارس 29األول و ذلك یوم 

 لطفي . 

ذكرة ستكون أبواب الملعب مفتوحة إبتداء من الساعة الثانیة بعد الزوال . ثمن الت

دج  200  

 كما تعلن اإلدارة أن الدخول ممنوع على األطفال دون مرافق 

 كونوا في الموعد ، وكونوا كثیرین

 

ـ إمإل الجدول بالبیانات المناسبة  2ـ      

) 2الخانة ( ) 1الخانة (    
صاحب  .............................................................................

الناإلع  
الفئة  ..............................................................................

 المستھدفة
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موضوع  .............................................................................
 اإلعالن

..............................................................................  المكان 
التاریخ و  ..........................................................................

 الزمان
)  3ـ ماذا تمثل العبارة التي في الخانة (  3ـ   

..............................................................................................

..............................................................................................

................ 

 ـ أستخلص 

ـ أعرف اإلعالن ، و أبین الھدف منھ بملء الفراغات بالكلمات المناسبة مما یأتي  1ـ   

ل ـ أداة .ـ الملصقات ـ الترویج ـ رسائل ـ التواصل ـ الومضات ـ شك  

ـ أحدد عناصر اإلعالن مسترشدا ببیانات الجدول السابق  2ـ   

...........الكتابي ، یھدف الى  أشكالھو : ..............من  اإلعالنـ  1

تقدیم خدمة ، و یتم عبر  أومنتوج  أو..........................لمناسبة 

، كما  اإلذاعةھاریة في التلفزیون و ...................أو ........................االش

یرسل على ....................رسائل قصیرة إنیمكن   

ـ  عناصر االعالن ھي :  2  

.........................، و .........................، و .........................، و 

..............................................، و .........................، و ..  

أتدرب                                                                                       

         

   ـ اعـــــــــــــالن 

في المئة 20، لتستفیدوا بتخفیض قدره   2013جوان  30ـ اطلبوا تذاكركم قبل   

بوضیاف نحو اسطنبول و ذلك یومي ـ تنطلق رحلتان اسبوعیا من مطار محمد   

د  15و  17االحد و الثالثاء في الساعة   

  ـ شركة الخطوط الجویة الجزائریة  
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. ه، ثم حدد عناصر اإلعالن اقرأ  

..............................................................................................

........ 

  صر غائبة فیھ ؟ھل توجد عنا ـ

..............................................................................................

........ 

 انتج                                                                                       

الى احد شواطئ مدینة جیجل  طلب منك مدیر مدرستك ان تكتب اعالنا عن رحلة   

 06ــ وقت االنطالق :  01/06/2013، وزودك بالمعلومات التالیة : الرحلة یوم 

 صــــباحا

  دینار جزائري   1000ــ الرخصة االبویة ــ مبلغ المساھمة : 

..............................................................................................

................................................... 

..............................................................................................

................................................... 

..............................................................................................

................................................... 

..............................................................................................

...................................................  

  

 

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

 



59 

 

  تلخیص خبر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                        التلخیص: 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

 حفل زفاف 

ذكرت صحیفة صینیة ذائعة الصیت عن مسؤولي حدیقة الحیوان بمدینة '' وین لینغ '' انھ 

تم مساء االحــد المنصرم تنظیم حفل زفاف القرد '' ووكینغ '' البالغ من العمر سبع سنوات 

القردة '' زیا ویا '' البالغة من العمر ست سنوات ب  

وقد حضر ھذا الحفل جمھور عفیر حیث خرجت العروس على الجمھور بفستان زفاف 

 رائع بصحبة عریسھا الذي كان بدوره یرتدي حلة انیقة 

و اشارت الصحیفة الى ان مسؤولى الحدیقة كانوا یھدفون من وراء ھذه الخطوة المثیرة 

الجمھور على ارتیاد الحدیقة لتحقیق ارباح وفیرة  للجدل تشجیع  

و قد عبرت جمعیات الدفاع عن حقوق الحیوان عن عظیم ابتھاجھا بھذه المبادرة ، ذلك ان 

الصینیین عرفت عنھم القسوة و الشدة في معاملة الخیوانات حیث كانوا بنظمون مباریات 

الحیوان باصابات تكون في كثیر  المالكمة و المصارعة بین الدببة مما یتسبب في اصابة

 من االحیان ممیتة . 

 حفل زفاف 

 ذكرت صحیفة صینیة عن مسؤولي حدیقة انھ تم االحــد تنظیم حفل زفاف قردین   

 تابع جمھور غفیر ھذا الحفل و شاھدوا العروسین .

و كان مسؤولو الحدیقة یھدفون من وراء ھذه الخطوة الى رفع مداخیل حدیقتھم    

تھجت جمعیات الدفاع عن حقوق الحیوان بھذه المبادرة ، النھم لمسوا فیھا بدایة مرحلة جدیدة  في قد اب

 تعامل الصینیین مع الحیوانات 
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  ـ اضع عالمة (+) في الخانة المناسبة :  2 

رد فعل 
 الجمعیات 

اھداف 
منظمي حفل 

 الزفاف

 حضور
الجمھور 

 الحفل

تنظیم 
مسؤولي 

الحدیقة حفل 
 زفاف

 

 نعم  ال نعم  ال نعم ال  نعم ال
) 1النص (        

تضمن 
 الفكرة 

) 2النص (        
تضمن 
 الفكرة

 

ـ اشطب الجواب الخاطئ مما یاتي :  3  

 ـ عرضت افكار النص االول بــ                       بــ

 ـ عرضت افكار النص الثاني بــ                       بــ

رض النص الثاني : تلخیصامالحظة تسمى طریقة ع  

ـ اقرأ النص قراءة جیدة ، ثم اجب عن السؤال الموجھ حول كل فقرة  4  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 التفصــیل

 التفصــیل

 اختصــــار 

 اختصــــار 

 األمیر عبد القادر

و على الضعفاء و األمیر عبد القادر بطل من إبطال الجزائر العظماء ، كان محسنا كبیرا یحن-1

 یشفق على الفقراء ، و كان أیضا عالما مشھورا و شاعرا .

م قرب مدینة معسكر ، و تلقى العلم ببلدتھ ثم طاف في البالد 1808ولد عبد القادر عام  -2

العربیة فزار القاھرة و منھا ذھب الى مكة المكرمة حاجا ، ثم زار دمشق و بغداد ، و رجع الى 

عنھا ثالث سنوات .بلدتھ بعد ان غاب   

م قاد محي الدین والد عبد القادر المقاومة ضد 1830و لما احتل الفرنسیون الجزائر عام -3

المحتل ، و شارك ابنھ معھ في معارك كثیرة فاظھر شجاعة نادرة في القتال و براعة في تنظیم 

الوقت اصبح یعرف  الجیش و التخطیط للمعارك ، ولھذا اختاره الشعب امیرا و قائدا ، و منذ ذلك

 باالمیر عبد القادر . 

حارب االمیر الفرنسیین ثماني عشرة سنة ، و اقام طیلة مدة الحرب دولة مستقلة بالجزائر ال -4

 یزال ذكرھا راسخا الى الیوم في نفوس الجزائریین و العرب على السواء  
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) ؟        1ماذا عرفت عن االمیر عبد القادر في ھذه  االفقرة (

........................................................  

        )  2االفقرة (ماذا عرفت عن االمیر عبد القادر في ھذه  

........................................................  

) ؟        3ماذا عرفت عن االمیر عبد القادر في ھذه  االفقرة (

.........................................................  

) ؟       4ماذا عرفت عن االمیر عبد القادر في ھذه  االفقرة (

...................................................................  

  

   ـ الخص كل فقرة . مسترشدا بأجوبة األسئلة السابقة : 

) : ..................................................................1ملخص الفكرة (  

..................................) : ................................2ملخص الفكرة (  

) : ..................................................................3ملخص الفكرة (  

) : ..................................................................4ملخص الفكرة (  

الربط  أدواتعمل ـ أربط بین ملخصات الفقرات ألحصل على تلخیص للنص (است

  المناسب) 

   

   اقرأ النص جیدا ، ثم لخصھ .ـ          

حادث مرور مروع بالمكان المسمى حي  2013جانفي  27وقع صباح امس الجمعة 

اوالد الطیب في منحدرات الغزارة المخرج ، حیث انقلبت حافلة ركاب مھترئة من 

م .    1984نوع  فیات تعود بدایة دخولھا الخدمة سنة   

سنة من عمرھما بینما اصیب  75و  60اسفر الحادث عن وفاة شخصین في    

آخرین  48شخص ثالث في الستین من العمر بجروح خطیرة ، فیما سجلت اصابة 

نسـاء باصابات متفاوتة الخطورة 10طفال و  13من بینھم   
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 القتلى و المصابون نقلوا على جناح السرعة على متن سیارات االسعاف و مركبات

الخواص الى مستشفى محمد بوضیاف ، الذي شھدت ابوابھ تدفق المئات من عائالت 

 المصابین و المتعاطفین و المستنكرین من سكان المدینة 

الحادث فجر غضب العدید من الوجوه الجمعویة ، و تنسیقیات االحیاء ، على 

بمختلف الجھات المسؤولة عن النقل لعدم سحبھا الحافالت المھترئة من الخدمة 

 خطوط المدینة 

  عن جریدة الخبر                                                           

  ملخص حادث المرور  

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

........................................  

 ملحق لكیفیة تسییر حصة في التعبیر الكتابي بالصور

  

  كتابة الموضوع على السبورة ( الوضعیة االدماجیة)
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  قراءة األستاذ للموضوع

 
  قراءة التالمیذ للموضوع

  

  
  بعد القراءة و الحوار البناء بین األستاذ و التالمیذ

  الكلمات المفتاحیة في الوضعیة االدماجیةیدعو األستاذ التالمیذ الى التسطیر تحت 
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بعد نشاط التالمیذ تظھر  الكلمات المفتاحیة مسطرة و التي تلفت انتباه التالمیذ الى 

  المطلوب منھم في التعلیمة

   
تسطیر السبورة و استخراج العناصر و المفردات التي یمكن استعمالھا في تحریر 

  الفقرة
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  ة ( التصحیح)الحصة الثانی

  جانب من الكراسات المصححة من طرف األستاذ

  التصحیح الفردي على األلواح

  تصحیح التالمیذ لألخطاء الشائعة على الجدول 

  التصحیح الفردي على الكراسات 

اختیار أحسن موضوع و كتابتھ على السبورة ثم تصحیح أخطائھ من طرف التالمیذ 

 و بعد ذلك نقلھ على الكراسات  
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  الموضوع بعد تصحیحھ من طرف التالمیذ ( توجیھات األستاذ )

 2و  1الصورتان 
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 ..وفضل ورحمھو توفیق ونعمة منھ بحمد هللا 

كیفیة تدریس بین تفكر وتعقل في ستة مباحث بعد رحلة عبر األخیرة نضع قطراتنا 

 األفكارعقل ومعراج لالرتقاء بدرجات ال ةوقد كانت رحلة جاھدالتعبیر الكتابي 

بذلنا فیھ قصارى جھدنا فان  أنافیھ الكمال ولكن عذرنا  وال ندعيجھد مقل إال فما ھذا 

  .والتعلم المحاولةفذاك مرادنا وان أخطئنا فلنا شرف  أصبنا

 :األصفھانيقال عماد  وال نزید على ما

ولو  أحسنكان كتابا في یومھ إال قال في غده لو غیر ھذا ل إنسانیكتب  انھ ال رأیت

وھذا من  أجملولو ترك ھذا لكان  أفضلزید كذا لكان یستحسن ولو قدم ھذا لكان 

  ..العبر وھو دلیل على استیالء النقص على جملة البشر أعظم

 و بعد أن تقدمنا بالیسیر في ھذا المجال الواسع

  ..آملین أن ینال القبول ویلقى االستحسان

 أنني قد عرضت رأیي وأدلیت بفكرتي في ھذاوفي النھایة ال أملك إال أن أقول 

  و جمع كل ما یفید .الموضوع لعلي أكون قد وفقت في كتابتھ والتعبیر عنھ 

 

 ..صل اللھم وسلم على سیدنا وحبیبنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم و

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  األستاذ:

 حمیدي بشیر 

  خـــــــــــاتـــــــمــــة
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  القرآن الكریم . - )1    

 براھیم حلیبة.محاضرات من اعداد الدكتور مسعد محمد ا - )2

 ( األردن )كتاب التعبیر الكتابي بین النظري و التطبیقي. - )3

 ابتدا ئي. 5و س 4الوثیقة المرافقة ( التعبیر الكتابي) س - )4

 . االنترنیتمواضیع و بحوثات على  - )5

 مواضیع من اإلعداد الشخصي ( تجربة شخصیة ) . - )6

 السعودیة). المعلمـات ( دإعداضعف كتابة التعبیر عند طالبات معاھد  - )7

 

 

 

 

 

 

 

 

  

عــــراجـــــالم
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