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 الباب الثانى
 والبحوث السابقة اإطار النظرى

 تعليم اإنشاء أ﴾ ﴿

 مفهوم التعليم .1

و التغير ي نفس الشخص يكون بعد التجربة م وليس بسبب  إما التعليم 
مية جسم و  ذ من ت ذا التغير ملصوقا ي الشخص م كذلك ليس كان 

. د بامبانج و 1وادت هود ال والتعليم ع م لتمكن يعمل ها امعلرسيتا ميع ا
اولة ليجعل الطاب عملية ي نفس الطاب. و  و  ي عبارة سهلة التعليم 

 يتعلمون.

و . 2إن التعليم نظام  حصر  ايصال التعليم  بية وي عامل من عوامل ال
ون والعلوم. سائل الف شئ  ن وصك حوافظ ال  3امعلومات ا الذ

 اإنشاء  مفهوم .2

ي ة اللغةإّن مهار  قسم إ أربعة أقسام و  مهارة الكامو  مهارة ااستماع ت

مهارة الكتابة. إّن مهارة الكتابة أصعب من ثاث مهارات اللغة و  مهارة القراءةو 
ى: ٬اأخرى. رّكز تعليم الكتابة إ ثاثة أحوال  و

ط،۲ . القدرة على الكتابة الصحيحة،١ . القدرة على تعبر ۳. صاح ا
 4ح.الفكر بالواض
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هج اإنشاء شئ يو طريقة استعداد ماّدة التعليم بأن تأمر الطالب أن  ٬م
هج يرجى أّن لتعّّ عّما  القلب والفكر و  ٬باللغة العربّية ا. هذا ام د التجربة ع

يال إبداعي و الطالب يستطي شر طاقة ا ا ع أن ي تجة ح يكون تفكر بام
5متطّورا وا متعادا.

 

ول  خاطر اإنسان من  –لفظا  – اإنشاء و اإنابة واإفصاح عما 
، أى  أفكار ومشاعر وأحاسيس، ثيث يفهم اأخرون. ويقال: عّ عما  نفس

 أعرب وبن بالكام.
هجي الذى يسر وفق خطة  -اصطاحا–اإنشاء  و العمل امدرسي ام

ك من ترمة اف ومشاعر وأحاسي  كارمتكاملة، للوصول بالطالب ا مستوى 
ا وكتابةخ بلغة سليمة، وفق نسق فكر معن. ياتيةخ شفا ّات ا دات وخ  6ومشا

فس من أفكار ومشاعر باحادثة او الكتابة او  و اإفصاح عما  ال اإنشاء 
ب وقدرات ويعطى صورة عن  و الذى يكشف عن شخصية امرء وموا طابة، و ا

.صفات اإجتماعية ال   7حقق التوفق بي وبن أفراد اجتمع الذى يعيش في
و إنضاج مهارات التعبر التحريرى والشفوى والوصول ها ا درجة  اإنشاء 
ذ امرحلة من نضج فكرى وعاطفى  اسب ماتوافر للطاب   من اإتقان ت
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ه رس  اراها وسعة  امعلومات والثقافة العامة وإحاطة طيبة بقواعد اللغة و
 8.امختلفة

ى طباقة اإنشاء اّل توّج إ تعبر أصل الف كرة كالرأي كتابة اإنشاء 
غر ذلك إ لغة الكتابة ليست على صورة الشكل أو وج والرسالة والشعور و 

رف ملة أ ٬ا 9التجربة.و الكلمة. فلذلك تطّورت الفكرة و ا
 

اعة الكتابة ا تأليف الكام  كتابة اإنشاء، فامراد ها كل مارجع من ص
اشر  ات واإطاقات وم وترتيب امعا من امكاتبات والوايات وامسا

كم  ان وما مع ذلك ككتابة ا ااإقطاعات واأمانات واأ و 10.و
 

مل أو الكلمة إ الكتابة  كيبّ ليس كتابة اإنشاء تصوير ا إّا كيف  ٬بال
اص ليوقن القارئ. ولذلك يقال إن كتابة اإنشاء  ظام ا رأي فكر الكاتبة وفق ال

ا إذا استعملت الطالباللغة الثانية أو  ٬أصعب امهارة من امهارات اللغة اأخرى ّّ أ
اللغة الغريبة شفهيا فيفهم و يقبل امتكّلم اللفظ اأصلى غر كامل أو العبارات 

طبقة. ولكن إذا استعملت الطالباللغة الثانية أو اللغة الغريبة بالكتابة غر  ٬م
 أو ترتيب اللغة.فامتكّلم اأصلى يقدر أن يقرأ الكتابة امخطئة  اهجاء 

 تعليم اإنشاء  أهداف .3

 يهدف تعلبم اإنشاء اأمور اأتية: 
اسب.  .أ  اسبة واأسلوب ام  القدرة على توضيح اأفكار باستخدام الكلمات ام
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ا يصف عليها ماا وقوة التأثر  .ب  ها  اصر الفكرة امعّ ع سيق ع القدرة على ت
فس  اس واإبانة ب ظر ا غر من ال  القارئ.قدرة الفرد على نقل وجهة ال

 بطريقة الكتابة.

ى التعبر عن امعا واأفكار بألفاظ فصيحة إكساب الطلبة القدرة عل .ج 
 وتراكيب سليمة.

اء بعضها على البعض  مل  .د  إكساب الطلبة القدرة على سلسلة اأفكار وب
طقيا. ابطة ترابطا م  م

م على التعبر الواضح السليم. .ه   تزويد الطلبة بالثروة اللغوية ال تساعد

اوزة التعبر امباشر .و   ا التعبر الف الكجازي. تدريب الطلبة على 

ديدة واأفكار الطريقة. .ز   إكساب الطلبة القدرة على تواخى امعا ا

رأة اأدبية  .ح  هر بالرأي أمام اأخرين، وإكساهم ا تعويد الطلبة الصراحة، وا
ديث.   وحسن اأداء واداب ا

م حسن اماحظة ودقته .ط  قد والتحليل لدى الطلبة وتعويد مية روح ال ا، ت
اقشة 11.وتشجيعهم على ام

 

داف تعليم اإنشاء:  د حسن ما عثمان إن أ  ع
م ومعلوماهم وارائهم  .أ  م وأفكار تعويد الطاب التعبر عن الصا من مشاعر

ابسهم عن ذلك خجل اوتردد او  اس بالقول والكتابة دون ان  وبثها  ال
 خوف او عجز. 

ت من  .ب  ظم فيما يريدزن معا تدريبهم على التفكر العميق الشامل ام
ظر اليها من ختلف  ذ اموضوعات وال موضوعات وذلك ثسن التأمل  
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طق  وزن اأفكار وترتيبها  ق ام ا وحكيم ا اصر جوانبها وحليلها ا ع
 وربطها.

و  .ج  وضوعات التعبر وأشكال وف ّات الطاب  ن امتعددة وزيادة ترتيب خ
ب  ويعا مهارهم اإنشائية وكشفا عن امو رسهم بالقول والكتابة فيها ت
ون واستكماا لإعداد الازم للموقف التعبرية امتعددة   اصة ببعض الف ا

ياة العملية.  ا

رص على ان تسهم كتابات الطاب وأقةاهم  .د  اية بأسلوب التعبر وا زيادة الع
ظم والسام اللغوية ودقة اإستشهاد وصدق بالساس ة والوضوح والغرض ام

.  اللهجة ومال التعبر وباغات

قد ما يكتب او يقال من إنشائهم او انشاء زمائهم  .ه  تعويد الطاب دقة ال
قيح اللغوى والباغى واستزادة  طأ وتدربا على الت اكتشافا مواطن الضعف وا

سن  امعا   واأساليب. من صفات ا

توجي الطاب ا استخدام قددراهم التعبرية قوا وكتابة  الدعوة ا اه  .و 
تجون  ا ي صح أئمة امسلمن وعامتهم وان يكونوا  يف وال واإعتزاز بدي ا
ق والقوة  بة ودعوة ا ا ة رشد وخر و  امستقبل من شعر اونثر ألس

ياة ميعا.والفضيلة تعبرا عن مثل اإ دية  شئون ا 12سام و
 

 

 تعليم اإنشاء أسس ب﴾ ﴿

قائق ال يرتبط لتعبر الطالبو تؤثر و يقصد هذ اأسس طائفة من امبادئ  ا
اح امدّرس  دروس التعبر . ها يساعد على  من حيث اختيار اموضوعات  ٬في
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ة امائمة د و  ٬الصا يم إن اأسس أنوع ثاثة: اتباع الطرق امثلى  التعليم. ع إبرا
 13وأسس لغوية. ٬أسس تربويةو  ٬أسس نفسية

ى ميل  فسية  ميل الطلبة إ و  ٬إ التعبر عما  نفوسهم الطلباأساس ال
ر اموضوعات ذا امبدأ تفيد   ويات ومراعاة  ن من امع امائمة  امراحل  نفور

ماذ امختلفة و  ى  ااستعانة بالصور وال بوية  اء الدرس. وأما اأساس ال ج  أث
ب على  و نشاط لغوى مستمر  ددة بل  ليس للتعبر زمن معن وا حصة 
ى  تهز ها فرصة وأن هيئ ها نصيبا من كل فرصة. أما اأساس اللغرية  امدّرس أن ت

صول بالطريقةلة احصول اللغوى لدى الطّاب و ق  يستوجب العمل على إماء ا
 الطبيعية كالقراءة وااستماع.

 

 المواد التعليمية لإنشاء ج﴾ ﴿

 المواد التعليمية لإنشاء .1

ي مع من امادة. و فيها  ا بامواد التعليمية  ا الباحثة  امواد أي ال تريد
ها قوهم: امعلومات ال يقصد امعلم إيصاها إ الطاب . 14تفاسر كثرة، م

ها:و   للمادة شروط م
 أن تكون امادة مائمة للزمانب  .أ 

 ب أن تكون امادة موثوقة بصحتها .ب 

ي بالصعبة و ليست  .ج  دارك الطاب ليست  ب أن تكون امادة مائمة 
 ي بالسهلة
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ها الطاب و ليست  .د  بغي أن تكون امادة ختارة بقصد أن يستفيد م ي
 بقصد أن يظهر ها امعلم مقدار معارف

ام من جزء واحد و ب أن تكون مادة الدر  .ه  س مرتبة مع وجوب اإ
طو إ جزء بعد  . اإتقان في قبل البدء و ا

يم فيما س بق اإنشاء أي التعبر الكتاي كما أشار إلي قول عبد العليم إبرا
.و وسيلة اإتصال بن الفرد و  امكانية  كانت امسافات الزمانية الطويلة أوغر

هم، و  ي  اجة إلي ماسة ي ميع امهن. و االبعيدة تفصل ع من صور اإنشاء 
 :15كما يلي

كتابة اأخبار، فيها يطلب امعلم من طاهم أن يبحثوا عن اأخبار ي  .أ 
رائد أو اجات أو  ها. و التلفاز أو ا ها أحس ام امذياع ليختاروا م بعد اإ

ا إ صحيفة الفصل أ لة امدرسة من كتابة اأخبار فابد هم أن يقدمو و 
 مثا.

معوا ملة م .ب  ّون مع الصور، ها يأمر امعلم طاهم بأن  ن الصور م يع
ها كتابيا و  ا ي الفصل أو ي معرض امدرسة مثا.ع  من م يعرضّو

ارسة الطاب على إجابة اأسئلة ي كراساهم اإجابة التحريرية، و  .ج  ي 
 عقب القراءة.

 مقروءة كانت أو مسموعة.تلخيص القصص و اموضوعات  .د 

ثيلي. .ه   حويل القصة إ حوار 

 كتابة امذكرات و اليوميات و التقارير. .و 
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فلة أو  .ز  كتابة الرسائل لإستئذان ي زيارة اأماكن امختلفة، أو الدعوة إ ا
و  ئة أو التعزية أو  اسبات الشكر أو الته لتأدية واجبات إجتماعية ي م

يوية  .ذلك من اأغراض ا

 كتابة احاضرات للجلسات و اإجتماعات. .ح 

 نثر اأبيات الشعرية. .ط 

اسبات ختلفة. .ي   إعداد الكلمات إلقائها ي م

امواد التعليمية ي تعليم التعبر  16من ناحية أخرى يقسم حسن شحاتو 
اات التدريبات على امهارة اآلية و  الكتاي أي اإنشاء إ التدريبات على 

 التعبر.

 يبات على امهارة اآليةالتدر  .أ 

ا  كن أن يسطرد التدريبات على امهارات التأسيسية اآلية ي التعبر 
لول إ  ا يرا حسن ي الكتاب تعليم اإنشاء امشكات و ا الكاتب 

: حو التا  ال
مل (1  التدريب على مهارة تدريب ا

مل ي عدد من  كن تدريب الطاب على مهارة ترتيب ا
طوات أمها:  ا

جاح عن طريق وضعها  (أ  التدريب على استخدام أدوات العطف ب
 ي أماكن خالية ي قطع نثرية.
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مل، ثيث تكون متسلسا تكليف الطاب عطف عدد من ا (ب 
ص مقبوا و  ا ال أفضلها أن يتمكن الطاب من اإحساس با

تيب.  قبل أن يبدأ ي ال

ص و  (ج  .تكتكليف الطاب إعادة كتابة ال  ملت

اسبة و لتدريب على ما (2  الصفات.هارة استخدام الكلمات ام

اسبة طاب على مهارة انتقاء الكلمات و لتدريب ال الصفات ام
 :يأن تستخدم اأماط التالية، و كن 

يطلب من تقد الفقرة والقصص ال حذفت بعض كلماها، و  (أ 
اسبها.  الطاب تكملتها لكلمات ت

مل ال (ب  موعة من ا صفات ي اللون  فيها أماء حتاج إ وضع 
جم والشكل واأصوات واموازين وامكاييل واأطوال، و  يطلب وا

اسب هذ اأماء.  من الطاب وضع الصفات ت

 التدريب على مهارة حديد اأفكار الرئيسية. (3

تزويد الطاب ي أول اأمر بأفكار أساسية للموضوع عن طريق  (أ 
قاش مع الطاب قبل  الكتابة. ال

اقس كل فرقة حول ام (ب  وضوع تقسيم الطاب إ فرق ثيث ت
.امعن يراد الكتابة ع و   حديد أفكار

ا الطاب حديد مراجع و  (ج  موضوعات من الكتب امدرسية يقرؤ
 قبل الكتابة.

ت لبعض الطاب على ميع عرض ماذج جيدة من الكتابا (د 
ماذج و  ذ ال اقشة  ها.بيان اأفكار الطاب وم  ال تتضم

 



02 

 

 

ملة (4  التدريب على مهارة إكمال أركان ا

كن استخدامها كما  ملة  التدريبات على مهارة إكمال أركان ا
 يلي:

 كذلك على الكتابة.الطاب على القراءة ملة ملة و  تعويد (أ 

تعويد الطاب على اإجابات عن اأسئلة تكون ي ملة تامة  (ب 
 مفيدة.

مل.استعمال التدريب اللغوي ا (ج   اص بامزاوجة لتكون ا

اقصة من كلمات كتبت ي سطر فوقها. (د  مل ال  تكملة بعض ا

 التدريب على مهارة أدوات الربط (5

يستخدمها الطاب إعداد قائمة فيها بعض الروابط و  على امعلم (أ 
مل.  ي الربط بن ا

روابط متعددة للربط  على الطاب استخدام اختبار اإختيار من (ب 
ا.بن ملن و   أكثر

تخدام أدوات الربط على امعلم كذلك إعطاء ماذج سليمة اس (ج 
 معرفة معانيها.و 

اات التعبر .ب   التدريبات على 

طابات (1  كتابة ا

طابات أو الر  د اأفراسائل نشاط لغوي إجتماعي كتاي. و ا
طابات الارسون عليها لقضاء حاجاهم و   مطالبهم اإجتماعية. ا

ها: خارجها ها أنواع ختلفة، داخل وط و  يستخدمها اإنسان م
طابات الشخصية مثل خطابات رمية. فأما خطابات شخصية و  ا

ئة  حيب والشكر واإعتذار والته الدعوات  والردود والعطف وال
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ي ال التعليمات. و إعطاء اأوامر و والطلبات و  طالبات الرمية  أما ا
.تتم باأفراد وجهات رمية باللغة ل  قضاء بعض امصا

 كتابة برقية (2

ّقيات إرسال  اات كتابية وظيفية. تستخدم ال ال من  ّقية  ال
ص التجا اعة أو امهن اأخرى معلومات أم آراء إ اآخرين  رة أو الص

ام مه أو وظيفي والتعبر عن إحساس الفرح و او  زن إخطار بأمر  ا
دد.  ا موقف 

 التلخيص (3

م  اصر اأساالتلخيص  كيز على الع ة ي أحد أخذ ال سية امتضم
ز غر مغر للمعا الرئيسة، إعادة عرضها ي شكل موجاموضوعات و 

ذا العملو  داف من التلخيص ودقة اماحظة  حتاج  إ حديد اأ
 اإستيعاب الدقيق للمضمون.و 

 ملء ااستمارات (4

ي ابية الوظيفية من أنواع استعمال ااستمارات ي اجاات الكت
استمارات اامتحانات العامة واستمارات اإعادة من امكتبات 

وك و استماو  ادق والب ن يتقدم لوظيفت والف ّيد.رات التعريف   مكاتب ال
 التقاري (5

دات أو مشروعات  ي وصف لعمل أو حدث أو مشا التقارير 
اس ي حياهم العملية عن:  اول بن ال ظم يكثر ت  الرحاتبأسلوب م

ّات ال مرت هم أو اإجتماعات حضروا فو  ّامج استمعوا ا يها أو ال
ط أن تكون التقارير نابعة من حاجة حقيقية شعروا ها ا إليها. و  يش

 جرد الكتابة.
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 امذكرات الشخصية (6

اسبات كثرة ي حيات فيميل فيها إ تسجيل  تعرض لإنسان م
اقشتها إ غر ها أو  مسائل يريد م مثا أو أفكار يود تقد تقرير ع

ا.  ا من سفر أوغر درس يقصد القيام بتدريس أو أشياء يريد إحضار
قائية ح تصبح فابد ل أن يكتب اأشياء السابقة بطريقة نافذة انت

 مغزى.للمذكرات فائدة و 
شراتاإعانات و  (7  ال

شرات إ عدد من امهارات،حتاج كابة اإعانات و  ها  ال م
ظيم از. والوضوح والدقة ي البيانات و  الت اك أمثلة متعددة من اإ

ها: البطاقات الاإعانات و  شرات، م د ال قائق ع  تلصق على ا
اشط الرياضية السفر وامعارض امدرسية و  واإعان عن اأشياء ام

ظام امدرسةامفقودة واإجتماعات امدرسية و  اصة ب ظيمات ا  .الت
 إعداد قوائم امراجع (8

موعة مراجع لدراسة مشكلة مو  ا ومعرفة أنواع و مثل إعداد 
ا.وأماء الكتب والقصص و  اسب صفا دراسيا معي  اجات ال ت

 كتابة امقاات (9

ال مه اات الكتابة الوظيفية. و ي   ي قد تكون مقاام من 
 ليست وظيفيا.أدبيا و تكون ابداعيا قد علميا أو سياسيا أو اجتماعيا و 

 كتابة التوثيق واهوامش (10

حيل ية، تثبت مراجع القصص امقتبسة و ي مهارة ثثية ضرور 
ها إذا أراد، ثيث يكتب أسفل الصفحة ميع  القارئ إليها ليستزيد م



01 

 

 

امراجع امتعلقة بامقتبسات ال ي الصفحة كما يتم فصل اهوامش عن 
مل ط قصر يبدأ من ا  ة اليم للصفحة.الصفحة 

 القصص (11

لى نوعن: حكاية القصص اأصلية إن حكاية القصص تشمل ع
ا الطاب. و إعادة حكاية القصو  حكاية القصص ص ال معها أو قرأ

كن للطاب أن يك إعادة تبوا من خراهم الشخصية مثا. و اأصلية 
كن للمعلمن أن يقصوا قصصا خ يالية عليهم حكاية القصص 

هم بإعادها كتابيا. و ويطالبو  ذ الفكرة أي فكرة ن م ا شك أن مثل 
رمهم من التمرين على حدة القصص حد من انطاق الطاب و إعا

تاج و   اإبتكار.ااست
تامية.إعداد الكلمات اإفتتاحية و  (12  ا

تامية نوع من التقد و  على  التعقيبامراد بالكلمات اإفتتاحية وا
اسبات مدر  اسبة من م ا، مثل: اإحتفاات واإستقباات. سية و م غر

ذ امقاات البسيطة اموجز و  ة واجب عادة قبل قراءها يكون إعداد 
ذ امقاجهرا. و  كذا ات باستخدام اإذاعة امدرسية و قد تلقى 

اسبات امختلفة فات وام  .باستخدام مكّ الصوت ي ا

 نوع تعليم اإنشاء .2

إبداعي. فالتعبر الوظيفي : وظيفي و 17الكتاي نوعاناإنشاء أي التعبر 
اس  ظيم حياهم وحقيق ما هم من يتخذ ال هم وبن اآخرين لت آلة لإتصال بي

وع من حاجات و  ذا ال ا يعرض هم من متطلبات مادية إجتماعية .  الوفاء 

                                                           

لولزكية عارفة، 17  244، تعليم اإنشاء امشكات و ا
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اضرة اإجتماالتعبر ففي ّقيات و ارس  الطاب كتابة الرسائل وال عات وملء  
شرات و   الدعوات.رير و التقااإستمارات وكتابة امذكرات وال

و نقل امشاعر واأحاسيس و أما الو  فسية إ تعبر اإبداعي  واطر ال ا
. و  اآخرين وع بأن يراعي فيها ماليات اللغة وأصالة اأفكار وحسن الوج تت

و  ذا ال ارس من خاها الكاتب  : كتابة الشعر ع من الاجاات ال  تعبر إ
اجيم والسر واليوميات وامذكرات امسرحية و مقال و القصة والرواية واو  ال

18التمثيات.الشخصية و 
 

 مرحلة تعليم اإنشاء .3

قسم تعليم   ا مرحلتن:  الكتا من حيث امواد التعليمية التعبري
ى الكتابة اموج .أ   امرحلة اأو و

جاء بضع مئات من  ذ امرحلة يكون الطاب قد عرفوا   
يم ال  ها، ومت لديهم كثر من امفا الكلمات، وحصلوا ثروة كبرة م
حوية  دروسها  اللغة، وهيئوا ممارسة الكتابة مستخدمن الصيغ ال

ديث والقراءة والكتابة اهجائية. و  ا  ا اكيب اللغوية ا مارسو ذ وال
اكيب،  رية   اختيار الكلمات، وال امرحلة يعطى الطالب بعض ا
والصياغات اللغوية للتدريب على الكتابة ولكن  إطار ا يسمح ل بأن 
يكتب تعبرا على من مستوا  اللغة، اى ان الطالب يبدأ كتابة فقرة أو 

، ومع زيادة قدرت على السيط يات فقرتن  إطار ما مع وقرأ رة على ف
ى مرحلة كتابة  واساليب الكتابة يصبح مستعدا للتقدم للمرحلة الثانية و

                                                           

ادي، 18 اطقن هانور   110، اموج لتعليم امهارات اللغوية لغر ال
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ر أي كتابة موضوعات اإنشاء معّ في عن مشاعر وأفكار  مرحلة التعبر ا
 و بلغة عربية مقبولة.

حوية، ويشتد فيها ذ امرحلة من الكتابة يركز فيها   على الصيغ ال
تمام بااستخدام مل  اا الصحيح لقواعد اللغة العربية ال حكم سامة ا

احية  . لذلك فهى مرحلة صعبة أّا من ال اكيب وامع امكتوبة من حيث ال
عل العبء على العمليات العقلية عبئا مزدوجا. حيث يشتغل  فسية  ال
راعاة صحة  شغل  ها كتابة، و ذات الوقت ي الطالب بالفكرة والتعبر ع

اكيب، لذلك وجب على اأستاذ ان يأخذ عملية التدريس  الق واعد وال
ذ امرحلة شكا متدرجا تتدرج في تدريبات الكتابة ثيث تبدأ سهلة 
بسيطة، فقد تبدأ بكتابة ملة م تزداد وتتسع لتكون عدة مل م فقرة م 

ك وع التدريبات  بغى ان تت ذا التدرج ي كذا. وإحكام  م أيضا فقرتن و
 19تدرج طبيعى بادئن من البسيط.

رة .ب  ى الكتابة ا  امرحلة الثانية و

ك للطالب فيها حرية اختيار افكار ومفردات وتراكيب  ذ امرحلة ي
تاج  رية ان الطالب قد وصلوا ا مرحلة ا ذ ا دما يكتب. وا تع  ع
فيها ا توجي ومساعدة، او ان قد وصل ا مرحلة اإبتكار  استخدام 

ذ امرحلة غر قادر عل ى ان يكون اللغة. وذلك ان الطالب يظل ح 
مبتكرا  الكتابة. وتظل معلومات عن اللغة العربية أقل بكثر من معلومات 
اثلة  عن لغت اأم ويظل غر قادر على السيطرة على اللغة العربية سيطرة 
ذ امرحلة ان بكتب  ذا فمطلوب م   لسيطرت على لغة اأم، ومع كل 

                                                           

هج  اللغة العربية،، على اماعيلنفس امرجع، 19  . 215-214 ام
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اف  درجة السيطرة على استخدام اللغة العربية كما يكتبها العرب مع اخت
 اللغة.  
 

 تعليم اإنشاء طريقة د﴾ ﴿

 اإنشاء  مفهوم طريقة تعليم .1

داف التعليمية ال  موعة من اأساليب امستخدة لتحقيق اأ ى  الطريقة 
ظيم عرض امادة  20قد حددت. ى عبارة عن خطة عامة إختيار وت الطريقة 

كن ان تتعر  طة ا ذ ا . اللغوية.  بع م ض مع امدخل الذى تصدر ع وت
طيم  موعة اأساليب ال يتم بواسطتها ت فهومها الواسع  وأما طريقة التدريس 

ة. داف تربوية معي ارجى للمتعلم من أجل حقيق أ طريقة التدريس 21اجال ا
د على  تظما واشيء متفرقا وتست ى خطة شاملة بشأن تقد مواد اللغة م

هج  تظما ال حدد  22امخ واإجرائ.ال ى خطة شاملة  عرض اللغة م و
هج القائم. 23على ام

 

 نواع الطريقة أ .2

                                                           

(، Usaha Nasional ،2012)سورابايا: ، Prestasi Belajar dan Kompetensi Guruسيف البحر مارة، 20
71 . 

ار ارشد، 21 بيةاز  . 40-39(، 1997، )اوجونج فاندنج: اأحكام، مدخل ا طرق تعليم اللغة اأج
ار أرشادى،22 ( 2004، جزغجاكرتا: فوستاكا فاجار، Bahasa Arab dan Metode Pengajarannyaأز

19 . 
دى، أمد 23  . 8(،  2009)مااغ:مشكات، ، Metodologi Pengajaran Bahasa Arabفوئد أيف
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ي وسيلة إلقاء مواد التعليم بوسيطة يطلب  أما الطريقة لتعليم اإنشاء 
التجربة طاب أن يكتبوا باللغة العربية والتعبر بالقلوب والعقل و امعلم من ال

.  24لدي
ب علي  ابد لكلو  واحد من امعلمن أن يعرف بأن ي التعليم نفس ا 

ة فقط، و ا بغي ل أن يستخدم طريقات تعليمية ستخدام طريقة واحدة معي لك ي
لة. تعة ا   25أكثر من واحدة ليسر التعليم سرة 

امعة دمشق سابقا ي كتاب  بية  بن الدكتور جورت الركاي عميد كلية ال
طوات ال طرق تدري ي  در بامعلم أن يسر على حسبها، و س اللغة العربية ا
 كما يلي:

التشويق شاط الطاب بالتحدث عن اموضوع و يكون بإثارة نالتمهيد: و  .أ 
.  إلي

يشرح ما ب على قراءها و يكلف امعلم طالى السبورة، و كتابة اموضوع ع .ب 
 من مفردات غامدة أو تركيب واردة. في 

 الفرص للطاب ليفكروا ي اموضوع.إعطاء  .ج 

 العرض: .د 

 تقسيم اموضوع امعطى إ نقات اأساسية. (1

اول أطراف اموضوع و إلقاء بعض اأسئلة إ (2 تلقى  الطاب تت
 اإجابة عليها.

اقشة امعلم فكار و مع اأ (3 اصر: فهو  سيق الع و الطاب معا ي ت
ها فكرة مائمة نواحي اموضوع و  م إثباها على قسم يستخلصون م

                                                           

 74(، 2011)جوكجاكرتا: تراس، ، MetodologiPembelajaranBahasa Arabومونا،24
يكا جيفتا، StrategiBelajarMengajarسيف البحر مارة و أسون زين،25  . 53(، 2002، جاكرتا: ري
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ري م ذ اأفكار. م  اقشة أخرى خاص من السبورة لتدوين 
سيقها، و  ذ اأفكار وت تيب  ذ اأفكار مرتبة ي ل تكتب 

اصر متسلسلة. و القسم اآخر من السبورة   من على شكل ع
رد  اصر واضحة غانية ا أن تكون  ذ الع الضروري أن تكون 

 راحل عامة للموضوع.تعداد موجز مراحل م

ة:الربط و  .ه  ا  ا

اصر من امعلم و الطاب ماعة م و  (1 باط الع ام من است بعد اا
ديث والشرح و يت ا جزئيا أو كليا با لغتهم يصوب امعلم اولو
م.و   أفكار

اول  (2 سن أن يكون امعلم قد إختار بعض الكتابات الرفيعة ال تت
ا على الطاب، ذل اق الكتابة ي ك لتفتح أمامهم آفاموضوع فيتلو

اكيب قد يقاموضوع امقدم. و  دم امعلم إليهم بعض امفردات  وال
.و  ميلة تزيدا هم للتعبر عن امعا  العبارات ا

صر و  (3 هم أن يكتبوا ي ع كن للمعلم أن يطلب م إذا مح الوقت 
اصر اموضوع م اإستماع و  أو أكثر اقشة من اآخر من ع فيما   ينام

 اأسلوب.كتبوا من ناحية الفكرة و 

يطلب امعلم من الطاب أن يكتبوا اموضوع على كراسات اإنشاء  (4
. م ليجري بعدئذ تصحيح 26ي دور

 

اب رشيدى:  مودة وعبد الو د امى   وع
  (Card Sort)البطاقة الفرز .أ 

                                                           

 124 )بروت: دار الفكر امعاصر(طرق تدريس اللغة العربية، جودت الركاي، 26
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 اإجراءات:
اء  (1 اعطى الطاب بطاقة فيها مواد الدرس، جعل البطاقة ازواجا ب

 على التعريف، الطبقة، والفرقة. 

سك البطاقة، م امر لبحث عن  (2 يرشد امعلم الطالب الذى 
 الزواج متساويا عن التعريف، او الطبقة وغر ذلك.

ماسة، اعطى امعلم العقاب ا الطاب الذين يعملون  (3 عل ا
طاء.   ا

27جعل امعلم املحوظة على السبورة. (4
 

 Jigsaw .ب 

 اإجراءات:
 يقسم الطاب ا فرق، لكل فرقة اربعة اشخاص (1

 لكل شخص مادة ختلفة. (2

 لكل شخص مادة خصوصة. (3

 يرسل اعضاء الفرقة ا فرقة آخر ليوصل امادة.   (4

اقشة، عاد اعضاء الفرقة ا فرقتهم ااول. (5  بعد انتهاء ام

اقشة.   (6 ّ نتائج ام  لكل فرقة 

28تقييم.اعطى امعلم ال (7
 

 Reading Guide .ج 

 اإجراءات:

                                                           

اب رشيدى27 مودة و عبد الو )مااغ: ،Active Learning dalam Pembelajaran Bahasa Arab، امى 
UIN- Malang Press ،8002 ،)130-131 . 

 . 157-156نفس امرجع، 28
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 عن القراءة ال ستعلم. (1

 اجعل اإسئلة ال ستجيبها الطاب. (2

 وزع القراءة مع اأسئلة ا الطاب. (3

ى تعلم امادة القراءة باأسئلة اموجودة. حدد  (4 وظيفة الطالب 
شاط ح ا تقضى   الوقت كثرا.ذ ال

 ثث اأسئلة عن طريق طرح اإجابة ا الطاب. (5

29الدراسة، اعطى امعلم التقييم.   آخر (6
 

اصة    .د   (Group Resume)موعة ا

 اإجراءات: 
 اعضاء. 6-3قسم الطاب ا فرقة صغرة، لكل فرقة  (1

ّات. (2 ب وا  اشرح ا الطاب ان لكل فرد ل اموا

ح (3 ا الطاب ان احد الطريقة للتعين ويرشد امزايا يع  إق
اصة.    موعة ا

30وزع ا كل فرقة الورقة وامقلمة لكتابة خاصاهم. (4
 

 (Information Search)البحث عن امعلومات  .ه 

 اإجراءات: 
يب  ثث عن امعلومات  (1 اجعل السؤال الاتى تستطيع ان 

 من مصادر التعليم. 

ا الطاب لبحث عن امعلومات من مصادر وزع السؤال  (2
 التعليم. 

                                                           

 . 161نفس امرجع، 29
 . 163نفس امرجع، 30
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مصادر التعليم: الكتب )الصحفة، واجات، والتلفيزيون،  (3
نيت، والكومبوتر، وغر ذلك.   واإن

 يتعلق امعلومات امسائل امتعلقة بالسلوك اليومية. (4

 31جابة الطاب.يوضح امعلم بإ (5
د زكية عارفة ي كتاها أن و  مها امعلم الطريقة لتعليم اإنشاء ال استخدع

اقشة وطريقة اإلقائية و  ها طريقة اأسئلة وطريقة القراءة وطريقة ام طريقة م
 32اإنتقائية.

 طريقة اأسئلة .أ 

ي أسلوب قد يقوم امدرس بإلقاء اأسئلة إ الطاب وا يزال 
اذا اأسلوب من أكثر أساليب ال اضر. و  تدريس شيوعا ح يوم ليس ا
ذا اأسلوب يعتّ  علهم ذلك إا أن  أداة طيبة إنعاش ذاكرة الطاب و

 كذلك إيصاهم إ مستويات عالية من التعليم.على أكثر فهما و 
 طريقة القراءة .ب 

ذ الطريقة شيئا فشيئا فأخذت تدرب الطاب على قراءة  تطورت 
بية و اللغة ا . إدراك امعا بطريقة مباشرة بأج دون تركيز على ترمة ما قرؤو

اية بالقراءو  ة الصامتة الواسعة بدون ترمة، لقد أدى ذلك إ ظهور الع
رة خو  ارج الفصل. وما كانت السامة تشجيع الطاب على القراءة ا
طو  كن حقيق ما  يدرب امعلم على ال الفهم ق و الطاقة أمر ا 
ديث البسيطة. عللصحيح للغة متكملة غر امعقدة و ا ى استخدام أماط ا

                                                           

 . 173نفس امرجع، 31
لول، زكية عارفة، 32   98تعليم اإنشاء امشكات و ا
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ذ الطريقة إ تزويد الطا هت  هرية و ا متابعة ب بالقدرة على القراءة ا
اما كما لو كانوا يقرؤون قراءة صامتة.  امقروء بعقوهم من أجل فهم 

اقشة .ج   طريقة ام

اي في امعلم و ي عبارة عن أسلوب يكون  الطاب ي موقف إ
يتم بعد تبديل اآراء امختلفة ح القضية او اموضوع و أن يتم طر حيث 

و صحيح. ا   لدى الطاب م يعقب امعلم على ذلك 
 طريقة اإلقائية )احاضرة( .د 

مرتبطة بعدم وجود كتب تعليمية. ي من أقدم طرق التدريس كانت 
م الذين يقومو  ي ا تزال من أكثر الطرق ون بالتعليم للصغار. و الكبار 

ي عبارة عنالشائ قيام امعلم بإلقاء  عة ح اآن. طريقة احاضرة 
قائق امعار امعلومات و  وانب وتقد ا ف على الطاب ي كفاية ا

صول عليها بطريقة أخرى.  و   امعلومات ال قد يصعب ا

 طريقة اإنتقائية .ه 

تأي الطريقة اإنتقائية ردا على الطرق الثالثة السابقة يع طريقة 
مة والطريقة امباشرة و  القواعد  الطريقة السمعية السفهية.وال

ي كما  كن استعماها ي تعلم وتعليم اإنشاء  اتيجيات ال  أما ااس
شرات و 33يلي  كتابة امعلومات: تعبر الصور وكتابة ال
 تعبر الصور (1

اتيجية ال يكون الطا ظما. وأما ذ اس ّون قصص الصور م ب يع
ا كما يلي:  إجراء

                                                           

 65، نفس امرجع33
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وضوع التعليم. (أ  اسبة   أعد امعلم الصور ام

ظما ي زمن مؤقت. (ب  ددون الصور تعبر م  كان الطاب 

قدون كتابة.قرأ أحد الطاب الصور واآخرون يستمعون و  (ج   ي

شرات (2  كتابة ال

اتيجي ذ ااس داف ة بعد تقد امادة التعليمية. و كن استخدام  أ
ي أاستخدا  إجراءها:ن يهتم الطاب الدرس. و مها 

 قدم امعلم بعض اأسئلة، مثل: (أ 

ذا الدرس؟ (1)  ل فهمت 

ذا الدرس؟ (2)  ماذا تعلمت من 

 ما رأيك ي طريق تعليم امعلم؟ (3)

 ما امواد الصعبة ال تواجهها؟ (4)

اح و  (5) دك اق  تعليق؟ل ع

فكتب الطاب ما قد تعلموا وفهموا من امادة التعليمية امقدمة على  (ب 
اح و تقييم عملية التعلم و التعليم أو ا شكل  التعليق.اق

اقشة تلك الكتابات ماعة. (ج   م م

 كتابة امعلومات (3

قية انتبا الطاب على امشكات البشرية  اتيجية تستعمل ل ذ اس
 حوهم. أما إجراءها:

كتب الطاب امعلومات حول امشكات البشرية من اجات أو  (أ 
رائد أو  ياة البشرية.ا  التلفيون أو ماحظتهم على حقائق ا

 التفكر ي تلك امشكات. (ب 

 م الكتابة على شكل الكتابة. (ج 
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 التقييم  تعليم اإنشاء .3

أن امعلم ي اإنشاء ابد ل أن يراعي ي  34يرى الدكتور جودت الركايو 
 تصحيح كراسات اإنشاء للطاب اأمور اآتية:

بغي أن يكون تصحيح  .أ  ا ي الطاب لكتابة الطاب تصحيحا شاما، ومع
اح كل خطإ موجود ي الكراسات. أن يكون التصحيح غر متقيد بإص

م على التفكر ي و  أن يكون إصاح الكراسات بطريقة الرموز لتأثر
 أخطائهم ويبعث نشاطهم إ معرفة الصواب.

بغي التجاوز عن بعض القصور ي العبارات،  .ب  اأساليب تاي أن جودة ي
ر الضعف ي التعبر ي اإنشاء من ات. و من كثرة التدريبمتأخرة و  إما مظا

دي ي عاجضيق اأفكار والتواء ااساليب و   الطريقة كثرة اأخطاء ا 
اممارسة امعهودة ي التصحيح وإما يكون عاج بكثرة القراءة و 

 باأساليب.

ا و  امعلم أن يدون امآخذ العامة على .ج  احظها واأخطاء الشائعة ال وجد
اء عملية التصحيح. فيعرضها على الطاب ي حصة خاصة مع  أث

 اإرشادات هم.

بغي  .د  ة، بل ي سن أن ا يكتفي امعلم بتقدير موضوع الطاب بدرجة معي
 أن يضيف إ ذلك ماحظة كتابية.

احية اللغوية وبال ب أن يع امعلم .ه  د التصحيح بال رسم اإمائي ع
احو  ب أن يع بال ط كما  ية الفكرية من حيث صحة اأفكار جودة ا

 تسلسلها.وترتيبها و 

                                                           

 طرق تدريس اللغة العربية،جودت الركاي، 34



21 

 

 

 مشكات تعليم اإنشاء ه﴾ ﴿

ر امشكات .1  مظا

ها التاميذ،  فر م لعل مادة التعبر تأتى  مقدمة امواد التعليمية ال ي
، إذا ويتهرب من تدريسها امعلمون. وقد يكون للطالب عذر ولل معلم تسويغ

ا. وا يلغى وجود امشكلة قول  ذ امادة  واقع حال مانظرنا ا طريقة تدريس 
 . هج الذى يسر علي  بعضهم: إّا مفتعلة وتعود أسباها ا امدرس وا ال

ا يلى:  كن تلخيصها  ا،   وحصرا للمشكات، وحديدا أبعاد

.نفور التاميذ من درس التعبر  (أ   وانصرافهم ع
 الضعف الشديد  كتابة معظم التاميذ. (ب 

ربا من تصحيح ما يكتب  (ج  اق امدرسن وهرهم من تدريساللغة العربية،  إر
م( ومسابقتهم.  الطاب  )دفاتر

اص بكل مرحلة من مرا (د  هج او امستوى ا حل التعليم عدم وضوح ام
 اابتدائية وامتوسطة.

ا اإشارة ا اأسباب والعوامل ال  د ب ة،  لول اممك وقبل البحث  ا
اوزت خ حجما ونوعا خ ما نعهد   ذ امادة مشكلة،  جعلت من تدريس 

ا يلى:  كن إماها   امواد التعليمية اأخرى، وال 
و عمل شاق يتطلب جهدا زائدا، اكتساب  (1 إن التعبر خ أصا خ 

ت اللغوية الكافية من جهة، كما يتطلب معاناة وخاضا  الرئيس امهارا
 موضوع التعبر. ا

ى أداة التعبر الوحيدة،  (2 ضعف الطابخامااخ  اللغة العربية ال 
ذا  عل الطالب حائرا عن عمل اى شيئ   وغياب الثروة اللغوية الكافية 

مال.  ا
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بية على حساب ال (3 تمام باللغة اأج لغة اأم، فتارة يستخدم الطالب اإ
تن.  كذا يراوح حائرا بن ااث  ذ وطورا تلك. و

د امدرس والطالب معا، فامعلم ا  (4 داف تدريس التعبر ع عدم وضوح أ
، والطالب يشعر ان امردود الذى  ال  عمل مع تاميذ يراعى مقتضى ا

هود ال يبذها و  و أد بكثر من ا  امعاناة ال يقدمها.يعود علي 

سوء اختيار موضوعات التعبر، وذلك حن يفرض امعلم على طاب  (5
ذا اموضوعات بعيدة كل  م، وأحيانا كثرة تكون  موضوعا فوق مستوا

تمامهم، أو ا علم هم بأمثاها.  البعد عن مدار ا

وان أساليب التدريس الفاشلة ال يلجأ اليها العديد من امدرسن. فطرح ع (6
، ليس كافيا لتمكن  اولة تفسر بعض ألفاظ اموضوع على السبورة و

. اقشت  الطالب من التوسع في وم

د امعلم  (7 ما  اصة حي اق امدرسن  تصحيح مسابقات الطاب، و إر
.  نفس أمام واقع يصعب التعامل مع

اسب امتدرج لتدريب التاميذ على التع (8 بر، غياب الكتاب امدرسى ام
وإلقاء مسئولية إعداد التطبيقات الازمة على امدرس الغارق  وإجبات 

 الكثرة. 

 طريقة حل امشكات  .2

ها: (1 د التاميذ، م ابية ع ر اإ  ضرورة اإستفادة من الظوا

قن للتعبر عما  نفوسهم. فالطفل يريد التعرف  . أ اميل اأطفال وامرا
ق يسعى ا التعبر  دودة، وامرا ياتية  ّات ا يط ب أن خ ا ما
كن  ا  عن أحاسيس ومشاعر وآرائ وعواطف امتدفقة. ومن 
ا يتاءم مع مستوى  رة اإنسانية إشباعها  ذ الظا استغال 
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سى ان عدم إفساح اجال لذلك، يبقى التا . وا ن ميذ العقلى والزم
تب على ذلك من مضار تعود  القلوب مقفلة على ودائعها، مع ما ي

 .  على الطالب نفس

اسخكما قيلخ يقلد بعضهم  . ب رغبة التاميذ  احاكاة والتقليد. فال
ة تقلد ، واإب امها،  بعضا: الصغر يقلد الكبر، والولد يقلد أبا

كذا، فإن امعلم اأدبية امختارة عليهم،  . و ...ا والتلميذ يقلد معلم
م. وا بأس  ون بألفاظها وتراكيبها وماها  تعبر لتكون زادا يستعي

صوص  ذ ال شريطة  –شعرا ونثرا  –عليهم من حفظ مقتطفات من 
ذ احفوظات جيدة  ادفا، وان تكون  أن يكون حفظا واعيا و

دودة حجما.  و

2)  . اص ب ة اأخرى، اذ ل واقع ا ظر ا )التعبر( كامواد التعليمية امّ ا ت
هج الدارسى، أى ليس مقيدا بساعة  كان  ام دد بزمان وا  فهو غر 

ا، وماّدت ليست معزو  ة ايتعدا ى قائمة  ميع معي ا، بل  لة عن غر
فروع اللغة العربية، و امواّد التعليمية اأخرى ال ٌتدرس ها. وعلى 

ية،  -ميعا-امدرسن ا دية مت ذا اأمر  قيقة وان يراعوا  ذ ا ان يعوا 
هم.  ها واحد من م  إذ ا يستغ ع

مّ  (3 يها من موضوع وضح لطابك الفوائد ا التعبر، واشرح هم ة ال سيج
اصة والعامة. ياة ا  الدور الوظيفى الذى يقدم هم  ختلف جوانب ا

تمام طابك، مباخ امو  (4 يط هم من بيئة ضوعات ال تثر ا ا  تدئا 
طبيعية زجغرافية واجتماعية، متدرجا معهم من احسوسات ا شب 

عوبة وتعقيدا ذات الطابع احسوسات، وصوا هم ا اموضوعات اأكثر ص
يا والفكرى.  وى وا  امع
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ادفة وكافية تدور  نطاق اموضوع امعّد هم  (5 احرص على تقد نصوص 
اق ، لتغ بذالك ثروة الطالب التللتوسع في وم عبرية والفكرية ال شت

ديد.  ا تساعد  كتابة اموضوع ا  بدور

و ما يريد امدرس الوصول  -الشامل فهوم -إن كتابة موضوع التعبر (6
، فا تتعجل اأمر قبل التمهيد ل والتأكد من قدرة طابك على  الي

. ت  معا

اسبة  (7 م  اختيار الكتب ام رة، وخذ بيد شجع طابك على امطالعة ا
ّامج التلفازية واإذاعية ال تفتح  هم، وشجعهم ايضا على متابعة بعض ال

يدة وتوسع مداركهم امعرفية، على ان تكون انتقائيا  أمامهم أفاقا جد
35ارشادك وتوجيهك.

 

 

 البحوث السابقة و﴾ ﴿

 بحوث السابقة:العن  أخذ الباحث
ة  .1 تدريس مادة اإنشاء “حت اموضوع :   ،2012كتبت نور الفيان ي الس

ة السادس  با لطّاب امستوى كومّية فونوروغو الس الدراسّية امعة اإسامّية ا
ذا البحث : ”.2012-2013  ونتائج البحث من 

أما طريقة تدريس مادة اإنشاء ي امستوى السادس قسم اللغةالعربّية 
كومّية فونوروغو خصوصا قي الصَف  امعة اإسامّية ا وعة.  ”أ“با مت

وعة. لذالك الطريقة  ،صّورت الباحثة أّن من طريقة تدريس مادة اإنشاء مت
ظاريّة امستخ ذ الطريقة قد كانت مطابقة بال دمة تسّمى بالطريقة اإنتقائّية. 

 امستخدمة لطريقة تدريس مادة اإنشاء.
                                                           

مود ، 35  . 211 -207خصائص العربية ، نفس امرجع، نايف 
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وأّما مشكات تدريس مادة اإنشاء ي امستوى  السادس يقسم اللغة 
كومّية فونوروغو خصوصا ي الصّف ربّية االع ال توج  ”أ“امعة اإسامّية ا

و نقصان الطّاب ي فهم قواعدتعلم مادة اإنشالطّاب ي  حو ا اء  ل
ملة ،ونقصان امفردات ،والصرف ا. و  ،وصعوبة ي ربط ا أّما مشكات وغر

وّعةال تواج امدّرس ي تدريس مادة اإنشاء  ي  و  ،و إّن كفاءة الطّاب مت
ادة امدّرس ي تبليغ امصعوبة و  ،ل الدراسّية ها كفاءة ختلفةكّل فصل من الفصو 

ا.لقلت ي امراجع الدراسية و   غر
بغي لكّل امدّرسن أن  ،سوحّل من بعض امشكات ال تواج امدرّ  ي

 ثث عن امعلومات من كثرا من الكتب من امراجع العرّي وكثرا ييقرؤو  
ب ،إّما مشكات ال اقي الطّابنيت. و إنتر يعطى غي على امدّرس أن ي

مالدافع و  ذ امشكات و ا الطريقة امستخدمة مطابقة اسة إليهم. وكانت 
. ظاريّة ال قد كتبت ي الباب الثا  بال

ذا البحث و  ي إذا كانالبحث الذي  أّما الفرق بن  البحث الذي كتبت 
امعة تدريس مادة اإنشاء لطّاب امستوى السادس  يكتبت يبحث  با

اإنشاء وامشكات في  مادةعن طريقة تدريس كومّية فونوروغواإسامّية ا
 طابتعليم مادة اإنشاء ل مشكات يالبحث يبحث وطريقة حلها فهذا 

ونج فونوروكو عن مشكات تعليم الرابع  الفصل مادة عهد الرسالة سا
اولة اأساتيذ ي   .تعليم مادة اإنشاءاإنشاء و

ة  كتبت .2 ساء ذوالفن ي الس فيذ تدريس مادة 2012ال ، حت اموضوع: ت
قية مهارة الكتابة لطاب الصف الثا بكلية امعلمات اإسامية  اإنشاء ل

ات بابادان فونوروغو العام الدراسي:  ان اإسامي للب -2012عهد اإ
 اصة كمايلي: 2013



12 

 

 

قية  داف تدريس مادة اإنشاء ل مهارة الكتابة لطالبة الصف الثا أما أ
ان  عهد اإ و  اإساميبكلية امعلمات اإسامية  ات بابادان فونوروغو،  للب

طبة، وجعل أساليب اللغة  قدرة التلميذات علي الكتابة امقالة أو القصة أو ا
كاية أو القص يدة من أساليب احتارة، واستطاع الطالبات ي كتابة  ة العربية ا

 عن تأثر القلب والعقل وحر التلميذات.

طوات امستخدمة ي   قية مهارة الكتابة لطالبة ا تدريس مادة اإنشاء ل
ات بابادان  ان اإسامي للب عهد اإ الصف الثا بكلية امعلمات اإسامية 

ملة العشوائية : وزع قطع  سأل  ،ااوراق منفونوروغو: إذا كانت امادة ترتيب ا
وإذا كانت عن  ،اصاح معى م اإختتام ،امدرس عن امفردات إجابة الطاب

ة اصاح مي م  ،امادة تكون اأساليب امختارة: جعل امدرس اأساليب امخ
اإختتام. وإذا كانت امادة كتبة امقالة : كتب امدرس بعض اموضوع أمر امدرس 

اصر ّم كتب الطاب عن القصة عل الع  ،الطاب احتيار موضوع واحد ّم 
مع كراسات ومل امدرس كراسات لتفتيس. لكن امدرسة ال اتستعمل 

د التعليم.  كن ع  الطريقة بأحسن ما
قية مهارة الكتابة  أّما وسائل اإيضاح امستخدمة ي تدريس مادة اإنشاء ل
ات  ان اإسامي للب عهد اإ لطاب الصف الثا بكلية امعلمات اإسامية 
ي الوسائل ال تفضل البصر مثل  ي: الوسائل البصرية  بابادان فونوروغو و

ي ،والسبورة ،قطعة من الورقة كل صوت ولغة خرجت من فّم   وسائل اللغة و
د التدريس.  امدرس ع

ذا البحث و  ي إذا كانالبحث الذي  أّما الفرق بن  البحث الذي كتبت 
قية مهارة الكتابة لطاب الصف فيكتبت يبحث  فيذ تدريس مادة اإنشاء ل ت

ات بابادان  ان اإسامي للب عهد اإ الثا بكلية امعلمات اإسامية 
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داف تدريس مادة اإنشاء و عن و فونوروغ طوات امستخدمة في و أ وسائل ا
تعليم مادة اإنشاء  مشكات يالبحث يبحث فهذا  فياإيضاح امستخدمة 

ونج فونوروكو عن مشكات تعليم الرابع  الفصل طابل عهد الرسالة سا
اولة اأساتيذ ي   .ءتعليم مادة اإنشامادة اإنشاء و

 


