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 : تعريف التعبير الكتابي
مواهنيوو  غ ريووذ مواهنيوو  فناووع ميهووع ع علمووم هوون اطووعل ي يمووس فمووعلت ميووم موعيميووا عممناوو  عوو  مو مييووع    

موينعيوو  مووس غتووو يع  موف ييوو  غ مومهووعلم  مونايفيوو   تناوووي ععطععووا فووذيمج المموووعا عوو   عمووع   مو يوووع  
 ينمصيي 

ي  غ مو وا مومنعسو  أغ ويمطوطأغ غت يع  حا عططال  غمي إسعذمييمي  شخصي  يظهذ يصنله ويمنقع  
مونطوعل مناعوع س فوعم اموذ مو ميي  مس تا اما فنموهه غ عو   وم مو   موم ينعع  غ مومهعلم  شمط  غ ينظيم 

 لغممد فنها عنهع انمعا موطفعء  موقعادف  غ هس : 
 .موم ينعع  غ موم علف موف يي    .0

 .مومهعلم  مونايفي   .9

 . مو مييع  موعس فقنم الهع .3

 
 : أهمية التعبير

  .ميذ موطععالس هن مو ص  مواي   يقنم الدغام القي  مألاطط   موع ييمي موع  .0

  .فنظم خمذم  مومع يمي  غ فمذل قيععهم الهع غ سمنهم إوى موماعنى مو ميس .9

فذمع موعيميا إوى م اعقعا ع  عمعا مسعهالك موم علف إوى عمعا مسع معوهع الف عوي  غ امعا  مس  .3
 .اطعطعيم مويغنف  عطعمه  غ تععال   

قيم ععضمن  و -فمنح مذص  تيفي  موع ععا عع مومططا مس غت يع  ذم  د و  )عاعمد ع  مونمقع .4
 عفعنح  غ عطنق  ( . –يذالنف  غ م عمعاي  إفمعالي  

  .فمعلسهع  ميي يميا فطعطع معئد   تا اميي  فم ا موعي .5

غمي  يم ي ي اتيمايد فم ا موعيميا فطعطع موص نالع  غ مو نمئي موعس ي عذتم مس  .6
 .لوم عفيذغموطذغ م

 .إام اطعل فعم نل حنا مومع يم غ فمعلت مس تا غحد   .7

 إام اطعل أعيعم اليدمرن ي  موطفعءم  موعس يامى تاوك اليدمرن ي  مندععج . .8
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 : في نهاية للتعبير الكتابي الكفاءات القاعدية الختامية
 

 : السنة األولى .1

  )  عثا موطععال   أشطعا ععننا  ع    س إاععجمومطعام  غ فطمقهع م  موم علف مومع يم   فناع
ي ذفذ  –من عال  ا  موذسعو   –ي ذفذ لسعو   –ينسيع مطذ   –إيمعم مقذ   –غصع عع فطعهد 

 ذوك ...( . إوىحطعف  قصص قصيذ  غ عع  –إادمد ي عاليذ إشهعلف   –مومطعقع  مس مومنعسمع  
 

  : السنة الثانية .2

 –قنماد مويغ  ) سذد ميهع اددم ع  مومفذدم  غ مو معلم  عع عذماع  فطع  اصنص ععننا  فناع         
موم عغو   –عاتذم  إاالعي   –يقعلفذ  –اذض حعا  –لسعئا إدملف   –حمج  – إخمعل –حنمل  –غصع 

 الطعقع  مومطعو   عطعلفع .....( . –ييخيص  –منالدماي  مس مو طعف  غ موط ذ 
 

  : السنة الثالثة .3

 –قنماد مويغ  ) يقعلفذ  محعذممععننا  العمنيد ادد تميذ ع  مومفذدم  غ مو معلم  عع  تععال  اصنص       
 ......(.إامعز مومطعلفعاص إخمعلي   –الطعق  عطعو     –اذ ض حعا  –لسعئا إدملف   –عاتذم  إاالعي  

 

  : السنة الرابعة .4

 –سذد قنماد مويغ  )   محعذممع إاععج اصنص ععننا  العمنيد ادد تميذ ع  مومفذدم  غ مو معلم  ع       
 اص إشهعلي (. -عقعا  –عاذحي   –قص   –خطم   –لسعو   –حمعج  -إخمعل –حنمل  –غصع 

 
 : أنواع التعبير

 ي ميذ غايفس غ ي ميذ إالدماس . إوىفنقام موع ميذ ع  حيث موغعف  
  : موع ميذ مونايفس .0

ي فؤدي رذتع غايفيع يقعضيم حيع  مومع يم  قد أغوى مومنهعج هام موننع رعف  معئق  مهن موع ميذ موا
عاء  ,ت ذض مصا ع  تععب أغ ي ذفذ لسعو  إدملف  ، إاالاع  ، اقند ، اذض حعا أغ يقذفذ

 م سعمعلم  .

 : موع ميذ منالدماس .9
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هن ذوك موع ميذ مواي فهدف إوى اقا مألمطعل غ مألحعسيس إوى مآلخذف  الأسينب أدالس لميع الغي       
ت مواعع ي  أغ موقعلئي  مهن ي ميذ ذميس إالدماس) تطععال  موخنمطذ غ موقصص موقصيذ   ، موعأ يذ مس افن 

 موماذحي  ، مومقع   ، موماتذم  موطخصي  ..... ( .
 

 : كيفية تطبيق النشاط
    مومطعامع  مواعالق  مس هام موممعاالاؤما أغ اطع  أغ اعدل  أغ عذم    موعمهيد : غ  قد فطن            

 موع ضيذف  .مقم  مألامعا أغ عذ  –

 . يقدفم مونمعذج مومقعذح  ايى موامنل  أغ ع  خالا معح موطععب 

 ( مذدف   –امنذ ي  قذمء  مونمعذج). 

 عطعوم  مومع يمي  موعأعا مس مونمعذج.  

  عاعءو  مومع يمي  غمي موخط  موعس ف ذتهع موطععب غ مسعدلم هم  إوى ي ييا مونص موم ذغض

 ( .م سعنععجإدلمك موممعدئ موعس يع طم  مس النيعم ) إوىاعيم غ ودلمس  انعصذه غ عطن 

  موفنلي .إ ذ تا عذحي   ين م أسئي  ويعثميت ع  حصنا موفهم غ م سعي عب 

 .إاعد  موع ميذ شفعهيع غمي مونمعذج  -      

 غمي مونمعذج مومقدع  .تععال  مقذ   -      

  عس يع طم مس إامعز امج عع ع  مونصنص فطذع موع  اذض مودلت غ ع ذم  موممعدئ  م اعهعءاند

                                               .( ايى موعقني  أغ ايى أ همء عنهع )دمخا موقاممس موعدلف  

 غ فطن  موعطميي ايى موعقني  ع  خالا : 

 .عططي  )غت ي  إدعع ي  (غت ي   -0                                  

   .غت ي  ينمصيي  -9                                  
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 سمعع ال ض مومنمتيع موعس أاعمهع موطيم  غ إالدمء موذأي ميهع.  

 آخذ مو ص  عععال   مومطذغع . 

 
 : كيفية تنشيط الحصة

 إدععج ع علمم غ عهعلميم مومطعام  الف عوي  . ىعقعم اطعل مندععج أل  مومع يم عدان إو مفقن  موع ميذ 

  مس اهعف  مألسمنع غ فمعلسم موعيميا ايى مون ن مآليس :  مونطعلفقدم 

 .ففهم عع فطي  عنم  -أ            

 .عع فم  إدعع م ع  موم علف غمومهعلم  إوىفع ذف  -ب           

  .فنعج مومطينب تععال  -ج          

 .مومالحظع  موعس فقدعهع وم مألسععذقيم  عنعن م مومطعنب ع  خالا  إوىفع ذف  -د          

 يص يح مألخطعء غ إاعد  تععال  مونص . - هو         

  موخصعئص مومقصند  اص آخذ إذم وم فعنممذ اص موقذمء  مومدلغت ايى  إوىقد فيمأ مومدلت

 فطن  عنعسمع وماعنمهم غ ععطعالقع عع موم نل .شذفط  أ  

   غ يدلف  ايى عيط  موعقني  موم ين  غ عمعدئ   ا حص  موع ميذ موطععالس حص  اما غ عمعلس

 مونمج موم نس.

  هدف  إوىإاالم مومع يمي  مس تا حص  العو ما مواي فنعظذ أ  ف ققنه مقد  مت أ  مومع يم فصا

 مودلت مس غقت أقا غ ال يقع  أمضا إذم ايم سيفع عع هن مومطينب عنم ايى غ م موع دفد .
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 : تصحيح التعبير الكتابي
 :  يفية تطبيق النشاطك    

    م اطالقغت ي  : 

 (.م سعنععجمس الني  )موعاتيذ العومنتنع غ موممعدئ موعس يع طم         

  مومالحظع  غ موعن يهع : 

 :فقدم مألسععذ مومالحظع  غ موعن يهع  مو عع           
 –يمفذدم  موص يح و م سع معا –ص   موعذمتي   –موصيعر  موميد   –اظعم مونلق   –موخج  

 إوىدان  مومع يمي    –موص يح و العع  موعذقيم  م سع معا –موعطميي مواييم وقنماد مويغ  غمنعالء 
 ........العوعقييد غ موم عتع  يقييد ي عاليذ موطععب أل  ي يم موطععال  فمدأ 

  مألخطعء مومطعذت يص يح  : 

عع  (موصنمب -انام  –موخطأ غا )يقدفم مألخطعء مومطعذت  مو عع   عمنال  غعصنف  مس  د      
  )ت(أسعوي  – )م( قنماد إعالئي  – )ص(صيغ صذمي  – ) (يذمتي  ا نف )  موعاتيذ العوام  فذعه وو

)                                                                                   

 سمعع مومنمتيع: 

غ يقييمهع غمي شمط  غ عنعقطعهع غ إالدمء موذأي ميهع    اد  عنمتيع عخعيف  مومند  غ موذدمءسمعع 
  (نفنس طغ موعقييم موع جلم ع اطعل مندعع موعقييم موعطنفنس مونملد  مس تععب موعيميا مومدلسس )

 موعص يح موفذدي : 
 ينزفع مألغلمق ايى موعالعيا تا ييميا فص ح خطأه ي ت إشذمف مألسععذ . 
 

 طرق تصحيح التعبير الكتابي :

 .غ يعم دمخا موقام غ واوك فص   يطميقهع عع تثذ  مو دد  : وطذفق  موفذدف  موممعشذ م -0
حذف  عمعوغ   غهاه موطذفق  يمن مموخطأ ع يم موعيميا ا  طذفي موم عغو  غ ف موعص يح مواميس : -9

 ميهع 
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 تا ييميا فص ح وهعييم .  موطذفق   موعمعدوي  : -3

 . مألغوى غ موثعاي  موطذفقعي موممع الي   -4

 

  : قاييس التصحيحم

 . (مومضمن )ظيم مومعد  مومطعنال  غ ماامععهع ين .0
 .سالع  مألسينب )موططا ( .9

 . غ منيقع  غ مومند  ( م العطعلأصعو  موعفطيذ : ) .3

 

  : المشاريع الكتابية
عطعلفع الم دا عطذغع مس تا مصا غ وألسععذ ( 3مومطعلفع مومقعذح  مس موعنزفع موانني  ال   )ادد  

 يمدفد مومطذغع ايى أ  فخذج ا  عضمن  مونحدم  مومقذل  مس مومنهعج . مو ذف  مس
 غ فعم ميهع :  عذحي  منادمد -0
 .مخمعل مومع يمي  المد  إامعز مومطذغع  -     

  .يططيا أمنمج اما -     

 .تا منج فقدم الطعق  مومطذغعغ إادمد الطعق  مومطعلفع  -     
 الطعق  عطذغع  -0           

 :  ...... مومطذغع لقم -9           
 .ي ذفذ غ إخذمج عقعا ص فس عثا :  اص مومطذغع :  -3           
 :......................هدف مومطذغع  -4           
 : .....................اننم  مومطذغع  -5           
 أاضعء موفنج : ...................... -6           

 ايى مومطذغع . غ مومنعقط  فصعدق  مألسععذ ق  : ال د موعفعغض مومصعد  -     
 :  موف يسعذحي  منامعز  -9
 :موقام تمع فأيس دمخا   يطن  فعم خعلج مو صص موذسمي  وط  مومععال   غ موعن يهع      
 .ي دفد انعصذ مومطذغع غ لالج منامعز الأ ا   -     
 .عنعقط  انعصذ مومطذغع انصذم انصذم   -     
  .إامعز انعصذ مومطذغع غمي عع ميفي اييم  -     
  .وعن يهع  عذحيي يقدفم مألسععذ   -     
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  : عذحي  موعقييم -3
 .فطمع مألسععذ موعالعيا مواف  أالدانم مس إامعز عطعلف هم غ عنح اقط  وطا اما   -    
يقيهع موعالعيا أععم زعالئهم فطيع مألسععذ ايى مومنمتيع إعع ا  طذفي قذمءيهع غ يص ي هع أغ ف -    

 إ  سمح مونقت.
 
 

 : أخطاء يقع فيها أساتذة اللغة العربية

ايى ريذه اند موطععال   ف عمد   رعومع  ألام  خطأ  موعالعيا فطعمن  مس مومنها غ هام  موطثيذ ع  مألسعيا  فعذتن  -
 غ موصنمب  تععال  موع ميذ يعم دمخا موقام .

  .غ عطذل عنتناع  ريذ حينف   مخعيعل -

 المطناع  مومنتنع غ تيع فطعمن  غ تيع فنظمن  أمطعلهم .إ  موم يمي  ف ذمن  يالعياهم  -

  .طذق ريذ سييم  اند موعص يح إيمعع -

 مومنتنع . مخعيعلإ  موعالعيا   يععح وهم موفذص  مس  -

 يهميش دغل مومطعم  مومدلسي  غ موعقييا ع  أهميعهع غ دغلهع مس ععد  موع ميذ . -

 وعالعيا غ ادم عععال عهم أ نعء موطععال  غ منشذمف اييهم .م إهمعا -

-  

 تواجه الطالب في امتالك القدرة على التعبير :صعوبات 

مو  مآلخذف  + موم ث ا  قن  إوىاقيم  إوىمو ع   إحاعت( + )  ش نل ذهني  ع قد  )اميي  إ  اميي  موع ميذ   
 يم موطيمع  .+ ينظ يذمتي  .....( ,أسمعء  وغنف  ، حذغف ، أم عا ,

 .افنل موطثيذ ع  موطالب ع  دلغت موع ميذ وط نلهم العو مه أغ موعقصيذ مس اقا مطذهم  

 .إدلمك  موطعو  ألهمي  موع ميذ ادم  

  

 في تدريب طالبه على التعبير :تواجه المعلم صعوبات 

 (. يدلفمع  وغنف  .. –تععال    –قذمء  ) مومهعلم  مويغنف    هد موم يم مس يدلفس  ماصذمف 

  .موم يمي  ألسعوي  يدلف  موطالب ادم إيقع  ال ض  

 .مويغني وطالالهم ع ذم  ال ض موم يمي  وماعنفع  منيقع  ادم  

  .ي ميذ موطالبعهمحم  مو ععي  ويفصي   مس   

 .افنل موم يم ع  دلت موع ميوذ أل  ذوك سيذهقم مس يص يح موع ميذ  

  

 ى حلها :يتغلب المعلم على هذه الصعوبات و يعمل علكيف 

 .مس حص  ع ين  الا فذمايم مس تا دلت   فقعصذ موعدلف    
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  .مومنتناع  يطن  ععفق  عع عينا موطالب قذفم  ع  ع يطهم مخعيعل 

 موم انت غ  مومذت  قما مومايج موممذد  قما  إوى  فقفه الهم   

 عنتنع غمحد ف دده موم يم .ويس شذطع أ  فطع  تا موطالب مس  

 .مومطعو   غ موقذمء  يطميع موطالب ايى  

 فمط  ويم يم أ  ف طس طالالم مذص  موع ميذ مو ذ . 

 يطميع موطالب ايى مسعخدمم يذمتي  وغنف   عذ  الهم  مس دلغت موقذمء  غ مونصنص مس عنمتي هم . 


