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شكر و تقدير
"من اجتىد وأصاب ف مه أجران ,ومن اجتىد وأخطأ ف مه أجر واحد"
اللند اللذ ووببا عنة العق ك بلا ه والشكر له مل ك عنه وففمه
و رمه.تبارك ا ذو الجالل واإل رام.
شكر ك من قدم لبا يد العون والنسا دة في إ جاز وله النل رة.
و نخ الل ر اا تاذ النلترم "تواتي بد الق ادر"اللذ لل يبنك ميبا
بصائله وإرشاداته ,من خالل إشرافه مل نمن خطوة نطوة ,و كك جدية
وتف ا ي.
و شكر في ااخير ك من قدم لبا يد النسا دة ,واا من قريي أو من
عيد.ف اللند اللذ تتل بعنته الصاللات

قدور شريف أحالم

إىل يٍ ال ٌَز إال ٌَزه ًال عظًح إال عظًرو...إنٍك زتً أنف محد ً شكس
ثناء .........
إىل يٍ ذعجص انكهًاخ عٍ ذكس يآثسىا...إىل انشًس انيت أَازخ دزتً
تٌجٌدىا..إىل انيت نٍ أًفٍيا حقيا ييًا قهد فٍيا...إيل أيً انفاضهح.فرٍحح
إىل انسًح انيت طاملا حهًد أٌ ذساًَ أختطى دزجاخ انعهى ًاننجاح...إىل يٍ عهًين
اننجاح ًانصرب...إىل يٍ افرقده يف يٌاجيح انصعاب...إىل يٍ كاٌ انسند ًانعٌٌ يل يٍ
أجم ختطً صعاب احلٍاج.إىل أتً انغايل.عالًج.
إىل أخٌي ًنٍد ً فؤاد......إىل أخٌاذً انفاضالخ.ثهجح ً ،إمياٌ ً ٌَال.
إىل كم أفساد انعائهح انكثريج ..صغازا ًكثازا...إىل كم يٍ حيًم نقة :قدًز
شسٌف ًخاصح شًجح أخً مسٍح ًاتنح أخيت هناد ًاتنيا حمًد ًاتٍ أخً حمًد ًمجٍع
صدٌقاذً يٍ انطفٌنح إىل انٌٍو .
إىل أسراذي ً أخً األكرب ذٌاذً عثد انقادز-..حفظو اهللً..-انري أدٌٍ نو–ٌعد اهلل
عص ًجم -تانكثري يٍ اننجاحاخ.
إىل كم األصدقاء إىل يٍ ذسكٌا تصًاهتى يف حٍاذنا إىل يٍ يسًا ًيسزَا تدزهبى ًحهٌا
ًحههنا تدٌازىى إىل يٍ مجعنا احلهٌ ًاملس هبى إىل كم ىؤالء...
إىل كم يٍ مهو ًأسعده جناحً إىل كم ىؤالء...اىدي ىرا انعًم املرٌاضع.

قدًز شسٌف أحالو

المقدمة
مر الدىكر
ما زالت الكتابة بعد الكبلـ الكسيمة األعظـ لمتعبير ،كاألثر الباقي عمى ٌ
كاألياـ لحفظ اإلنسانية ،يرجع إلييا لتدكيف نتاجات عقكؿ عباقرتيا.
كال أحد منا يجيؿ أىمية التعميـ ككظيفة أساسية بالنسبة لممعمميف كتأثيرىا البالغ عمى المتعمميف،
لذا كاف االىتماـ بيا كإللماـ بمقتضياتيا أم ار ال بد منو ألف رقي األمـ ،كانتاجيا الحضارم يقاساف
بعدد متعممييا كمثقفييا.
كاألمر الذم يثير العجب ىك ضعؼ التبلميذ في المدارس ،كتضاؤؿ مستكاىـ كقمة ىمتيـ
نظر لتدني ثقافاتيـ ،بعد إف استحكذت عكامؿ شتى عمى نشاطاتيـ الثقافية كالتربكية ،بعدما كانت
نا
رمز لمعطاء بنتاجيا المغكم كاألدبي.
المغة العربية نا
يعتبر التعبير مف بيف فركع المغة العربية غاية في ذاتو ،بينما فركع المغة العربية جميعيا
كسائؿ تخدـ تمؾ الغاية ،فاإلمبلء مثبل كسيمة لتقكيـ القمـ ،كالقكاعد النحكية كسيمة لتقكيـ القمـ
كالمساف ،كالقراءة كسيمة لفيـ تعبير اآلخريف كاثراء الفكر كالمعجـ المغكم كتنمية التذكؽ الفني ،ككؿ
ذلؾ ساعد عمى الفيـ كاإلفياـ ،أما التعبير فيك النير الذم يصب فيو الركافد جميعيا ،ىك الغاية
مف تدكيف كدراسة المغة العربية بجميع فركعيا ،فالغاية أف نحسف الفيـ كاإلفياـ ،شفاىو ككتابة،
كىذا ما يسمى بالتعبير الشفكم كالتعبير الكتابي أك التحريرم.
لذا يعد التعبير بنكعيو «الشفكم كالكتابي» ضركرة ممحة لمتكاصؿ مع اآلخريف ،إذ بو يتـ
التبميغ لكؿ ما تريد إيصالو لآلخريف مف أخبار كغيرىا .كال يتحقؽ ىذا إال باالعتماد عمى النطؽ
الصحيح كاستخداـ التراكيب الصحيحة ،كتنظيـ األفكار ك كضكحيا كاألداء الجيد ،كصحة الكتابة

إمبلئيا كنحكيا كصرفيا ...إلخ .كىذا ما ينبغي عمى المعمـ الجيد أف يتكفر عميو كيكفره بحيث تنسب
إليو المقكلة الشييرة ( :إف نجاح المدرس في تدريس نشاطات المغة يظير في تعابير متعمميو ).
كنظ ار ألىمية التعبير الكتابي في المسار الدراسي

لمتمميذ ،نج د أف ىناؾ العديد مف

الدراسات التي تناكلت ىذا المكضكع بأشكاؿ مختمفة.
كبعد قياـ نا بالعديد مف األبحاث لئللماـ بيذا المكضكع لـ فجد أية دراسة تناكلت العينة التي
أجرمنا عمييا البحث "ابتدائية ماقرم عمي" ،رغـ كجكد مذكرات تنصب في نفس االتجاه كمف أمثمة
ذلؾ يمكف ذكر ما يمي أسباب ضعؼ تحصيؿ تبلميذ المرحمة االبتدائية في مادة التعبير مف كجية
نظر معممي المادة ك معمماتيا بحث مف إعداد نجـ عبد اهلل الدكسرم كرجاء سعدكف زيكف كمية
التربية «جامعة ميساف».
كبما أف السنة الخامسة مف التعميـ االبتدائي تعتبر آخر سنة لممرحمة االبتدائية ،كجسر
مميد لمرحمة التعميـ المتكسط ،إال أف ما الحظناه عمى التعابير الكتابية لتبلميذ ىذه السنة مف
أخطاء تنعكس مؤثرة عمى تحصيميـ كأدائيـ الدراسي ،ارتأيت أف يككف بحثي مرك از عمى نشاط
الدالة عمى فيـ المغة .كمف ثـ تنطمؽ اإلشكالية قيد الدراسة
التعبير الكتابي لتبكئو المكانة األكلى ٌ
كالمتمثمة في :
ما األسباب أك السبب الدافع إلى الكقكع في أخطاء التعبير الكتابي؟ كىؿ ىذا السبب راجع
إلى ضعؼ التمميذ يا ترل؟ أـ ىك راجع إلى ضعؼ كتقصير األستاذ؟ أـ ىك كامف في صعكبة
المغة العربية؟ كما ىك أثر الضعؼ في تحصيؿ ىذه المادة ؟

كمف الفرضيات التي نطرحيا ما يمي:
أ) يعكد السبب في ضعؼ التحصيؿ في مادة التعبير الكتابي إلى ارتباطو بقكاعد النحك
كالصرؼ كاإلمبلء التي يجيميا التبلميذ.
ب) يرجع السبب إلى ضعؼ مستكل التبلميذ المغكم كالثقافي.
ج) يعكد السبب إلى عدـ تنبيو األستاذ إلى مدل أىمية التعبير الكتابي كتيميشو ليذه الحصة.
ليذا اعتمدنا في ىذا البحث عمى المنيج الكصفي الذم تحدد فيو المشكمة كتكصؼ كتجمع البيانات
كالمعمكمات لمخركج بتفصيبلت لمظاىرة المدركسة في النياية قصد الكصكؿ إلى نتائج صادقة.
كلئلجابة عمى األسئمة التي طرح ناىا في ىذا البحث قـ نا بتقسيمو إلى :مقدمة ،فصمييف
نظرييف كفصؿ تطبيقي ،باإلضافة إلى الخاتمة التي عرضنا فييا النتائج كاالقتراحات.
فالفصؿ األكؿ ييتـ بمفيكـ التعبير الكتابي ،أسسو كمياراتو .أنكاعو كمجاالتو .باإلضافة
إلى اإلشارة إلى مصطمح ضعؼ التحصيؿ ،كىك بدكره مقسـ إلى ثبلث مباحث األكؿ تناكؿ نا فيو
مفيكـ التعبير لغة كاصطبلحا ،ثـ تطرؽنا إلى أسسو النفسية كالمغكية ،التربكية ثـ االجتماعية .أما
المبحث الثاني درسنا فيو أنكاع التعبير مف حيث مكضكعو الذم ينقسـ إلى تعبير إبداعي كتعبير
كظيفي ،أما مج ا التو فيي متنكعة ككثيرة كالتقارير كالرسائؿ كتمخيص القصص ك الخطب...الخ،
أما المبحث الثالث تحدثنا عف مياراتو بصفة عامة ك كذا أىدافو ،دكف أف فتجاىؿ مصطمح ضعؼ
التحصيؿ .كالفصؿ الثاني فقد تناكؿنا فيو األىداؼ التعميمية لمتعبير الكتابي كطرائؽ تدريسو كمناىج
تقكيمو ،كقسـ بدكره أيضا إلى ثبلث مباحث ،األكؿ جاء بعنكاف األىداؼ التعميمية لمتعبير الكتابي
مف خبلؿ منياج السنة الخامسة ،أما الثاني فقدـ نا فيو الطريقة المتبعة في تدريس التعبير الكتابي
"الكضعية المشكمة " ،أما الثالث جاء عارضا لمطريقة المتبعة في تقكيـ التعبير الكتابي مع ذكر

أسس التقكيـ ككذا شركطو .أما الفصؿ الثالث بعنكاف اإلجراءات المنيجية لمدراسة الميدانية تطرؽ نا
فيو إلى المعطيات أكلية لمدراسة الميدانية مف منيج البحث كىك منيج كصفي ،كعينة البحث " 25
تمميذ كتمميذة"  ،كأداة البحث «استمارة استبانة » قدمت لؤلساتذة " 13أستاذ كأستاذة " ،كمجاالت
الدراسة «المجاؿ المكاني »عيف بساـ ابتدائية« ماقرم عمي» ك «المجاؿ الزمني »  .كما عرضنا
فيو تحميؿ لنتائج االستبياف الخاص باألساتذة .ككذا الفحص الخاص بالتبلميذ.

الفصل األول:
التعبير الكتابي أسسو ،أنواعه ومجالتو،
أىدافو ومياراتو

المبحث األول : :تعريف التعبير الكتابي وأسسو
المبحث الثاني :أنواع التعبير ومجاالتو.
المبحث الثالث :مهاراته و أهدافه

الفصل األول:التعبير الكتابي أسسو ،أنواعه ومجالته ،أىدافو ومياراته

المبحث األول :مفيوم التعبير الكتابي وأسسو
يعد التعبير الكتابي أحد أىـ فنكف المغة األربعة كىك مف أىـ أدكات اإلنساف في التكاصؿ
كلمعرفة معناه ال بد مف أف نتطرؽ إلى التعريؼ المغكم كاالصطبلحي:

 1مفيوم التعبير:
لغة :جاء في لساف العرب في مادة " ع،ب ،ر " الرؤيا يعبرىا عب ار كعبارة فسرىا كأخبر
سلو عف تعبيرىا ،كالعابر الذم ينظر في الكتاب
بىا  ،يؤكؿ إليو أمرىا ،اكستعبرقإياىا :أ
فيعبره  ،أم يعبر بعضو لبعض حتى يقع فيمو عميو .كعبر عما في نفسو :أعرب كبيف ما
فييا كعبر عف فبلف تكمـ عنو (.)1
ككرد في الكسيط في مادة " ع ،ب ،ر " عما في نفسو كعف فبلف أعرب كبيف
بالكبلـ كبو األمر اشتد عميو كبفبلف شؽ عميو كأىمكو ،كالرؤيا فسرىا كفبلناي أبكاه ،كيقاؿ
عبر عينو:أبكاىا (.)2
كمنو فإف المفيكـ المغكم لمادة " ع ،ب ،ر " ينصب ؾلو في التفسير كاإلبانة
كالتعبير عما في نفس اإلنساف.
اصطالحا :يأخذ مفيكـ التعبير صفاتو مف المفظ نفسو ،فعبر عف الشيء أم أفصح
الباف أك اإليضاح بالمفظ أك باإلشارة أك بتغيرات الكجو
عنو كبيفق ككضحو ،كيككف ىذا م
( )1أبك الؼضؿ جماؿ الديف محمد بف مكرـ بف منظكر ،لساف العرب ،دار الكتب العممية ،بيركت ،ط
(المجمد الرابع) ،2003 ،مادة ع.ب.ر.

( )2إبراىيـ مصطفى كآخركف ،اؿمعجـ الكسيط ،المكتبة اإلسبلمية ،اسطنبكؿ ،تركيا،الجزء األكؿ،1982،
مادة "ع.ب.ر".

،1

بالرسـ كالحركة بأنكاعيا التمثيمية كالكاقعية ،أم االستجابة لمثيرات خارجية كالخكؼ أك
اليركب مف الخطر كغير ذلؾ ،كما تككف بالكتابة.
كمنو فالتعبير ىك القدرة عمى إدراؾ المكضكع كحدكده،

تنظيـ األفكار في إطار اؿ حكار

اليادؼ مع التمييز بمف ما قك مناسب كما ليس مناسب لمكضكع معيف (.)1
كلكف مفيكمنا لمتعبير في ضكء طرؽ التدريس ىك اإل فصاح عما في النفس مف أفكار كمشاعر
بإحدل الطرؽ السابقة كخصكصا بالمفظ (المحادثة) أك الكتابة ،فالتعبير يككف بالنسبة لمتمميذ لفظا
يعبر عما يجكؿ بخاطره كفي نفسو .أك كتابة تقكـ بنفس الكظيفة عف طريؽ التعبير يمكف الكشؼ
عف شخصية المتحدث أك الكاتب كعف مكاىبو كقدراتو ك ميكلو(. )2
كىك كسيمة اإلبانة كاإلفصاح عما في نفس اإلنساف مف

فكرة ،أ ك خاطرة أك عاطفة أك

نحكىا.بحيث ال يتجرد مف طابعيا كمبلمحيا ،كاف تعددت ألكانو ،كىك أداة

االتصاؿ بيف الناس

ككسيمة إلى المحافظة عمى التراث اإلنساني ،كه ك كسيمة لربط الماضي بالحاضر كاالستعانة برصيد
األجياؿ ،كاالستفادة منو في النيكض بالمستقبؿ.
كلقد عرفو الدكتكر عمي أحمد مذككر

بقكلو « :التعبير الكتابي ىك القياـ بعمؿ كتابي

يتصؼ بأنو ىاـ ،اقتصادم جميؿ مشع السركر في اؿنفس كمناسب لممناسبة التي كتب فييا».

()1
()2

عمي أحمد مذككر ،تدريس فنكف المغة العربية ،مكتبة الفبلح ،الككيت ،ط ،1993 ،1ص.207
زكريا إسماعيؿ ،طرؽ تدريس المغة العربية ،دار المعرفة الجامعية ،قناة السكيس ،مصر ،2005 ،ص.179

كالتعبير أحد الفنكف االتصاؿ المغكم كفرع مف فركع المادة المغكية كالتعبير الكاضح السميـ
غاية أساسية مف تدريس المغة ككؿ فركع المغة كسائؿ لخدمة ىذه الغاية كتحقيؽىا ،لذلؾ فيك جدير
بأكبر قدر مف عناية المعمـ(.)1
كالتعبير نكعاف :التعبير الشفكم كالتعبير الكتابي ،كىذا األخير مكضكع بحثنا كعميو فمفيكـ التعبير
الكتابي ىك كاآلتي:
الكتبي ضركرة مف ضركريات الحياة كىك كسيمة االتصاؿ بيف الفرد كغيره  ،ممف تفصمو
التعبير ا
عنيـ المسافات الزمنية أك المكانية كالحاجة إليو ماسة في جميع الميف ،كفي تبادؿ المصالح
كقضاء الحاجات .فبكاسطتو يستطيع المعمـ إبراز أفكاره كالتعبير عف أحاسيسو كاظيار معالـ
شخصيتو كادماج مكتسباتو كمعالجة مكضكعات متعمقة بمجاالت حياتو كاىتماماتو ،فينمي إبداعو
كيكسع خيالو.

2أسسو:

لمتعبير أسس متعددة يعتمد عمييا تدريسو ،إذا أريد لو أف يحقؽ غايتو كيصؿ إلى

أىدافو الفكرية كالسمككية كالك جدانية ككؿ ىذه األسس تدكر حكؿ المحكر األص مؿ لمتربية كىك
"التمميذ" ،ثـ تتشعب فيرتبط بعضيا بمكضكعات التعبير كاختياراتيا ،كبعضيا بالثركة المغكية لمتمميذ
كبعضيا بالطريقة التي يتعمـ بيا التعبير.

 /1 -2األسس النفسية:

ينحاز التبلميذ بطبعيـ إلى التعبير عما في خمجاتيـ ،

كعميو يستطيع المتعمـ استغبلؿ ىذا الجانب في معالجة انصراؼ التبلميذ عف المشاركة في
التعبير ،كما يجدر أخذه بعيف االعتبار في المناىج كالكتب المدرسية ،كما يميؿ التبلميذ

()1

زيف كامؿ اؿخكمسكي ،الميارات المغكية ،دار المعرفة الجامعية ،قناة السكيس ،2009،ص.11

إلى التعامؿ مع األمكر الحسية في مراحؿ التعميـ األكلي كال ييتمكف باألمكر المعنكية ،كال
يأبيكف بيا فيـ يقدركف األشياء بقدر اتصاليـ بيا كتأثيرىا فييـ ،كمراعاة ىذا المبدأ يفيد
في اختيار المكضكعات القريبة مف خبرات التبلميذ مع االستعانة بالصكر كالنماذج أثناء
التدريس .فكؿ ىذه الحاجات تثيرىـ كتدفعيـ إلى التفكير كالتعبير أكثر مف سكاىا(.)1
تحتاج عمميات التحميؿ كالتركيب إلى العديد مف العمميات الذىنية التي تتصؼ
بالعسر كالتعقيد كتحتاج إلى الجيد كالكقت مف التبلميذ ،لذا يجب عمى المعمـ أال يضيؽ
ذرىعا بأبنائو التبلميذ بؿ يتعيدىـ بالرفؽ كاألناة حتى يعكدىـ االنطبلؽ في التعبير.
كيكسبيـ الميارة كالخبرة المغكية كيساعدىـ في التأليؼ مف خبلؿ التدريب كاطبلعيـ عمى
أساليب الكتابة السميمة.
فينشط التبلميذ في التعبير إذا كجد لدييـ الحافز المثير الخارجي الذم يشبع
كالدافع ككانكا في مكقؼ يتكفر فيو التأثير كاالنفعاؿ  .كعمى المعمـ أف يستعمؿ ىذا المبدأ
في مراعاة طبيعة مكضكعات التعبير كتعزيز كتابات التبلميذ مف خبلؿ اإلشادة بيا
كاستعراضيا أماـ التبلميذ أك نشرىا في صحيفة المدرسة  ...إلخ (.)2
كفي كثير مف األحياف يغمب الخجؿ كالخكؼ عمى كثير مف التبلميذ كليذا يحرص
المعمـ كفؽ ىذا األساس أف يمكف تبلميذه مف التعبير عف حاجاتيـ ،كمشاعرىـ كخبراتيـ،
كأف يغرس فييـ ركح الطمكح كالتطمع كالنزعة القيادية في نفكسيـ باالنطبلؽ في التعبير
بكؿ انسياب كعفكية.

()1

()2
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كالخبلصة أف الطفؿ لف يستطيع التعبير عما يجكؿ في خاطره مف أفكار
كمشاعر فينفسو إال إذا كجد رغبة في الحديث أك الكتابة ،لذلؾ يجب عمى المعمـ أف يعامؿ
تبلميذه معاممة يراعي فييا خصائص تمؾ المرحمة التي يمر بيا التبلميذ.
 .2-2األسس المغوية :إذا كانت األسس المغكية مف ضمف أسس التعبير الذم تدخؿ
في سياؽ مجمكعة مف المبادئ التي تؤثر في تعبير التمميذ باعتبارىا ترتبط بو ارتباطا كثيقا
،فإنو مف الضركرم مراعاة المعطيات المغكية كادخاليا في االعتبار.
مف جممة ىذه المعطيات (:)1
 قمة الرصيد المغكم لمتبلميذ ،كىذا يتطمب جيدا أكبر إلنماء ىذا الرصيد عف طريؽ
القراءة كالمطالعة كاالستماع ،كتزكيدىـ باأللفاظ كالتراكيب.
 يعد التعبير الشفكم سابقا لمتعبير الكتابي ،لذا يجدر بالمعمميف االىتماـ بالتعبير
الشفكم كالعمؿ عمى استمطار األفكار ،كاجراء المناقشة كالحكار ،كالمناظرات
لتسميط الضكء عمى المكضكع المراد الكتابة فيو.
 يميؿ التبلميذ في أغمب األحياف إلى استخداـ الميجة العامية ،كعمى المعمـ كضع
خطة لتيذيب لغتيـ ،كتدريبيـ عمى العادات الصحيحة.
 يأتي المتعمـ إلى المدرسة بمخزكف لغكم قد اكتسبو مف المحيط كاألسرة ،فيذه المغة
التعبيرية تعد أداة لمتعبير عف صكر ذىنية كسمككيات لغكية ،كانفعاالت نفسية،
ليذا يتطمب منا أف ال نرفض لغة المتعمـ .فننطمؽ بو مف جديد قصد تيذيب
مكتسباتو المغكية كاالرتقاء بيا تدريجيا.

()1
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 .3-2األسس التربوية :تشكؿ األسس التربكية محك ار أساسيا كقاعدة صمبة كأرضية خصبة لما
تؤديو مف دكر ىاـ في حياة المتعمـ.
كتتمخص ىذه األسس في الحرية :إذ يستحسف أف تترؾ لمتمميذ الحرية في اختيار المكضكع
الذم يريد التحدث عنو أك الكتابة فيو ،كعرض األفكار التي يراىا مناسبة لو ،دكف فرض أك تقييد،
مع فسح المجاؿ لو في استعماؿ العبارات التي يؤدم بيا ىذه األفكار ،دكف أف يخبره عمى عبارات
معينة ،كىناؾ الكثير مف المعمميف يعتقدكف أف مرد تعميـ المغة لمتمميذ ينتيي بانتياء حصة التعبير،
كىذا في اعتقادنا ليس صحيحا .إذ ليس لو زمف محدد كال حصة معينة ،بؿ ىك نشاط لغكم
متكاصؿ عمى المعمـ أف يخصص لو نصيبا في كؿ الحصص ،فمجالو في حصة القراءة إجابة
التبلميذ لما يكجو إلييـ مف أسئمة فيما درسكه .ككذا التعبير عف صكر الكتاب .كتمخيص المقركء،
كاستخراج أفكاره الرئيسية كمجالو في دركس القكاعد النحكية كاإلمبلئية ،إذ ىي فرصة مكاتية
لمتدريب عمى التعبير فالقطعة الشعرية التي يختار منيا األمثمة يستحسف مناقشة معناىا أكالن  ،كىذا
المكف مف ألكاف التعبير(.)1
كما يستحسف اختيار المكضكعات التي ليا صمة بكاقع المتعمميف ،كليا صكر عالقة مسبقا
بأذىانيـ .إذ مف الصعب عمى التمميذ أف يعبر عف حادثة ما أك مكقؼ ما إذا لـ يكف ليـ عمما
سابؽ بو أك تصكر لو .كليذا ال بد مف مراعاة قكاعد المنطؽ في مكضكعات التعبير مف المحسكس
إلى المجرد كمف السيؿ إلى الصعب كمف البسيط إلى المركب كمف العاـ إلى الخاص ،كما ال بد
مف مراعاة أعمار التبلميذ في تدرج دركس التعبير كتنكعيا فبل تسير اتجاه كاحد.
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 .4-2األسس االجتماعية :لمغة دكرىا االجتماعي كالديني كالقكمي في حياة كؿ مف الفرد
كالمجتمع .كلذا فالتعبير كسيمة اتصاؿ مف الفرد كاآلخريف .كأداة لتقكية الركابط االجتماعية .كمف
ىنا يجدر بالمعمميف مراعاة ىذا الدكر االجتماعي لمتعبير .فيككف حافظا لتراث األمة كناقبل
لمشاعرىا.
مف خبلؿ ما سبؽ فالتعبير ىك امتبلؾ القدرة عمى نقؿ الفكرة أك اإلحساس الذم يحتمؿ في
الذىف أك الصدر إلى السامع كقد يتـ ذلؾ شفكيا أك كتابيا .كما أف لمتعبير أسس كمنطمقات منيا
األسس النفسية فالتمميذ يميؿ إلى التحدث عما يحس بو في نفسو كخاصة لمف يثؽ فييـ لذلؾ عمى
المعمـ السعي لكسب ثقة التمميذ .كما أف تعبير الطالب عف نفسو يتطمب دكافع كالمعمـ الجيد ىك
مف يستطيع تكفير ذلؾ الدافع أك الحافز .أما األسس المغكية فتتمثؿ في أف ثركة الطالب في التعبير
محدكدة في األلفاظ كالتراكيب لذلؾ عميو إثراء ىذه األلفاظ كالتراكيب باستغبلؿ دركس القراءة
كاالستماع ،كيبغي البدء بالتعبير الشفيي ألنو أسبؽ مف التعبير الكتابي لطبيعة استخداـ المغة في
الحياة .أما عف األسس التربكية فيذا ألف التربية تتيح مجاال مف الحرية حيث يفسح لمتمميذ اختيار
المكضكع الذم يتحدث فيو ،كلما كاف التعبير نشاطا لغكيا مستم ار فعمى المعمـ أف ينتيز الفرصة
في تييئة التبلميذ ليعبركا عما يختمجيـ بالكتابة أك الحديث .أما عف األسس االجتماعية ىذا نظ ار
لدكر المغة في المجتمع كككنيا أداة تكاصؿ كربط مف اآلخريف فيي الكعاء الحافظ لتراث األمة
كناقبل لمشاعرىا.

المبحث الثاني :أنواع التعبير ومجاالتو.
إذا كاف التعبير مساعدا لمتبلميذ عمى حؿ مشاكميـ عف طريؽ تبادؿ اآلراء فيك أيضا
كسيمة تعميمية ،كحصة التعبير الكتابي تقكيمية تقييمية ،كاختيار لميارة التمميذ في تكظيؼ مكتسباتو
تجعمو يكلي ىذا النشاط أىمية كبيرة كيعطي اىتماما أكبر لمغة العربية كأنشطتيا المختمفة .كقد
ذىبت سعاد عبد الكريـ الكائمي إلى أف «التعبير يأتي في درجات يعمكا بعضيا بعضا ،فيناؾ المغة
المفيمة كالمغة الصحيحة كالمغة السميمة كال يتطمب مف المغة المفيمة أكثر مف أف تككف مجرد أداة
لئلفياـ في أدنى درجاتو  ...كىذه الدرجة ال مكاف ليا في حياتنا المغكية ألننا ال نحرص في ىذه
الحياة عمى االفياـ فقط ،بؿ نتحرل معو الصحة ،ألف المغة المفيمة تجيء بعد المغة الصحيحة
التي تحقؽ اإلفياـ كتتسـ بالتزاـ قكاعد المغة كقكانينو ...كأما المغة السميمة فيي درجة تعمكا اإلفياـ
كالصحة (.)1
 :1أنواع التعبير :التعبير كفقا لطبيعتو كمعانيو ينقسـ إلى قسميف :أحدىما يتسـ بالسمة
االتصالية االجتماعية الكاقعية ،كاآلخر بالسمة الشخصية كالفردية كالقدرة عمى التخيؿ كاإلبداع في
طرح األفكار بأسمكب جميؿ

 ،كمف حيث مكضكعو ينقسـ إلى قسميف ىما :التعبير الكظيفي

كالتعبير اإلبداعي .كلعؿ األىـ كاألجدر بالدراسة ىك التعبير الكظيفي ألنو يستعمؿ في الحياة
اليكمية لمطالب.
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سعاد عبد الكريـ عباس الكائمي ،طرائؽ تدريس األدب كالببلغة كالتعبير بيف التنظير كالتطبيؽ ،دار الشركؽ

لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف ،2004،ص.81

 :.1-1التعبير الوظيفي  :كىك الذم يؤدم غرضا كظيفيا تقتضيو حياة المتعمـ داخميا كخارجيا
أم أنو كتابة تتصؿ بمطمب الحياة مثؿ الخطابة الرسمية  ،التقارير ،البرقيات ،كتابة بطاقات دعكة
،كطمبات التكظيؼ  ...إلخ (.)1
فيك الذم يكجو الكممة المنطكقة كالمكتكبة إلى مكاقؼ الحياة كاستخداماتيا لتكظؼ في
التعبير عنيا.
كقد عرؼ أيضا عمى

أنو التعبير الذم يؤدم لئلنساف في مكاقؼ حياتو مثؿ

:مؿء

االستمارات ككتابة البلفتات كاإلعبلنات في تكجيو التعميمات كاإلرشادات كالقاء الكممات في
المناسبات ككتابة الرسائؿ الرسمية ،كفي ىذا النكع مف التعبير ال تظير شخصية الكاتب كعكاطفو،
كمشاعره كال يزخرؼ كتاباتو بالكممات المكحية كبالجرس المكسيقي ،كالتنكيف الصكتي ،بؿ تككف
األلفاظ دالة عمى المعنى مف غير إيحاء أك تمكيف (.)2
كما أف الغاية مف التعبير الكظيفي «ىي اإلقناع كايصاؿ الحقيقة كتأدية الغرض المطمكب
لذا يعتمد عمى اإليجاز كالكضكح كيستند إلى الحقائؽ الثابتة في غالب األحياف ككثي ار ما يككف
لدقتو دخؿ في مقاييس الكفاءة كالنجاح في العمؿ بالنسبة لكثير مف فئات الناس ،كالمعمميف
كالمحاميف كالصحفييف كالمراسميف كغيرىـ» (.)3
كمنو فالتعبير الكظيفي يككف أكثر تحديد كاختصار كال ييتـ باألسمكب كالمحسنات كالخياؿ
كالمكسيقى كالعكاطؼ كالرمز  ،ليذا نجده احتؿ مكانا بار از بيف ألكاف التعبير بعد إىماؿ كاغفاؿ
( )1رجب فضؿ اهلل ،االتجاىات التربكية المعاصرة في تدريس المغة العربية ،عالـ الكتب لمنشر كالتكزيع ،ط،1
 ، 1998ص.143
()2

3

السيد محمكد احمد ،المكجز في طرؽ التدريس لمغة العربية ،دار العكدة ،بيركت،ط ،1980 ،1ص.68
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طكيؿ ،كأصبح مكضع اىتماـ القائميف عمى التربية المغكية مف ناحية العناية بمجالو كمف ناحية
التدريب عمى قدراتو كمياراتو.
 .2-1التعبير اإلبداعي :ىك التعبير الذم يككف غرضو التعبير عف األفكار كالمشاعر النفسية
كنقميا إلى اآلخريف بأسمكب أدبي عاؿ بقصد التأثير في نفكس القارئيف كالسامعيف  ،بحيث تصؿ
درجة انفعاليـ إلى مستكل يكاد يقترب مف مستكل انفعاؿ أصحاب ىذه اآلثار.
فالتعبير اإلبداعي يتسـ بالذاتية الكاضحة في التعبير عف ذكر صاحبو كخكاطره كمشاعره،
كقد اتخذ كممة اإلبداع لما يصاحبو مف تفرد كذلؾ أف كؿ نفس خمؽ فريد كليس كؿ نفس كنفس
تشابو أك تطابؽ.
كمف ذلؾ كتابة المقاالت كالقصص كالشعر كالتراجـ كالمذكرات الشخصية ،كيستخدـ في
ىذا النكع مف التعبير األسمكب األدبي ،كذلؾ مف حيث الكممات المجنحة كالمترفة كالصكر كاألخيمة
كاثارة العكاطؼ ،كفيو عناية باألسمكب أكثر مما تكجو العناية فيو إلى المضمكف ( .)1كمنو فالتعبير
اإلبداعي ييدؼ إلى ترجمة األفكار كالمشاعر كاألحاسيس كاالنفعاالت كنقميا إلى اآلخريف بأسمكب
أدبي مشكؽ رفيع الغاية منو التأثير عمى السامعيف أك القراء تأثي ار أدبي بالدرجة األكلى ،تكظؼ فيو
المغة البميغة كيتجاكز بذلؾ المرسؿ شركط الصحة كاإلفياـ التي يكظفيا في التعبير الكظيفي فيك
أرقى أنكاع التعبير كأعظميا إمتاعا كأقدرىا عمى التأثير في نفكس السامعيف كالقارئيف.
كلمتكضيح أكثر نستعيف بالمخطط التالي:

( )1رجب فضؿ اهلل ،االتجاىات التربكية المعاصرة في تدريس المغة ،ص.150

أنكاع التعبيػ ػ ػ ػ ػ ػػر

كتابي

شفيي

كظيفي

إبداعي

_ الشكل األول يمثل أنواع التعبير و أقسامو.
-2مجاالتو :التعبير الكتابي مف أنماط النشاط المغكم الذم ال يستغنى عنو إنساف كمجاالتو
عديدة تتصؿ بشتى نكاحي الحياة كاتجاىاتيا ،كمف الممكف أف تقكـ المدرسة في إكساب التبلميذ
الميارات التعبيرية كتدريسيـ ىذه األنماط الحيكية مف األعماؿ الكتابية .كمف أىـ ىذه المجاالت
ىي " كتابة المذكرات ،الرسائؿ ،التقارير كالممخصات ،شرح بعض األبيات الشعرية كنشرىا ،كتابة
محاضر الجمسات كاالجتماعات ،تحكيؿ القصة إلى حكار تمثيمي كاإلجابة عف أسئمة االمتحانات
كمؿء االستمارات ،ككتابة المنشكرات كاإلعبلنات ،كالممخصات ،ككتابة المذكرات كاليكميات ،ككذا
كتابة المقاالت كالقصص كالمسرحيات كقكائـ المراجع كالمبلحظات كالتمخيص كالتعميؽ.
إضافة إلى إعداد الخطب كالكممات كبطاقات الدعكة .كعقكد البيع كالشراء ،كتحضير األبحاث
العممية ،كتأليؼ الكتب كما إلى غير ذلؾ.

كفيما يمي تفصيؿ لبعض المجاالت(:)1
أ) التقارير :كيمكف أف تتـ بعمؿ فردم يكجيو الفرد إلى الجماعة كعمؿ جماعي تكجيو
جماعة التبلميذ إلى بقية الفصؿ .فمف الممكف أف يكمؼ تمميذ بإعداد تقرير عف كتاب أك
عف مكضكع ثـ يقكـ بإلقائو أماـ التبلميذ كيترؾ حرية مناقشة ىذا التقرير.
ب) المراجعة :تككف بمراجعة كتاب مف الكتب ثـ عرض ىذه المراجعة عمى التبلميذ ،كىذا
النكع مف التعبير الكتابي يتـ بصفة طكعية إرادية مف التبلميذ.
ج) الرسائل :كىذه تختمؼ عف بقية األنماط الكتابية األخرل ،ذلؾ أنو قمما يكتب إنساف رسالة
بحياتو ،فيي عمؿ شخصي بيف الناس جميعا عمى كجو التقريب.
د) التمخيص :كيمكف أف يتـ أيضا بتكميؼ التمميذ أك مجمكعة منيـ بتمخيص مكضكع مف
المكضكعات ذات الصمة الكثيقة بكاقع التمميذ كحاضره كالتي تعبر عف حاجة يقكـ بعرض ىذا
التمخيص عمى التبلميذ.
ه) الخطبة :ىي فف أدبي ييدؼ إلى التأثير كاإلقناع ،كحتى يتحقؽ ىذا ال بد مف عدد مف
ميارات الكتابة كىي:
 اختيار المقدمة المشكقة.
 المحافظة عمى كحدة المكضكعات.
 مراعاة الترتيب المنطقي.
 الكضكح كالبعد عف الغمكض.
()1

عمي أحمد مذككر ،تدريس فنكف المغة العربية ،ص.257

 تحميؿ الخطبة األدلة كالحجج كالبراىيف.
 تكفر الجذب في خاتمة الخطبة.
 اإليجاز كبياف الرأم.

و) كتابة محاضر الجمسات:

محضر الجمسة ىك تقرير تفصيمي يتناكؿ كؿ ما يتعمؽ

بالجمسة مف مكاف ك زماف ك أشخاص كمناقشات كق اررات بشكؿ مختصر كدقة كمكضكعية
كتنظيـ كصدؽ ،كيتمثؿ محضر الجمسة في الجكانب اآلتية:
 مكاف االجتماع أك مكعده بالساعة ،اليكـ ،الشير كالسنة.
 اسـ رئيس االجتماع.
 أسماء الحاضريف كالمعتذريف كالغائبيف.
 إثبات صحة االجتماع لتكافر العدد القانكني حسب نظاـ المؤسسة.
 نص جداكؿ العماؿ الكامؿ.
 المسائؿ التي بحثت كالنقاش بصدد كؿ مكضكع ،كما قدـ بشأنيا مف اقتراحات.
 االلتزاـ بالمعمكمات المطمكبة.
 عرض الصدؽ كالدقة في البيانات.

المراجعة

التقارير
مجاالت التعبير
الرسائؿ
الخطبة

شكل يمثل مجاالت التعبير.

كتابة محاضر
المجالس

التعميؽ

كمف ىذا المبحث نستخمص أف التعبير مف حيث المكضكع ينقسـ إلى:
 التعبير الوظيفي :ييدؼ إلى تسييؿ االتصاؿ بالناس مف أجؿ قضاء الحاجات المعيشية
كيشترط في ىذا النكع الكتابة المباشرة كايصاؿ الرسالة بأقصر الطرؽ كدكف إطالة.
كالرسائؿ كاإلرشادات كالتقارير .كيسمى أيضا بالتعبير النفعي.
 التعبير اإلبداعي :نقؿ األفكار كاألحاسيس بطريقة شائقة تتصؼ بالجمالية كرقة األسمكب
كرشاقتو كمف أمثمتو كمجاالتو المقالة ،الركاية ،القصة القصيرة...إلخ .كيسمى أيضا
اإلنشائم.

.

كقد سمي بالتعبير كتابي ألف الكسيمة المستعممة فيو ىي الكممة المكتكبة أك المحررة
كمف مجاالتو :رسالة أك برقية أك بطاقة دعكة ،أك تقرير عف نشاط ما.
أك اإلجابة عف األسئمة كالتعميؽ عمى فكرة أك رأم أك مكقؼ أك حادثو أك مكضكع أك
تمخيص لبعض األفكار أك المكضكعات أك القصص أك غيرىا مف شتى مجاالت الحياة.

المبحث الثالث :مياراتو و أىدافو.
الميارات ميمة لكؿ مف المعمـ كالمتعمـ ،فإتقاف المعمـ لميارات مادية يمكنو مف التركيز
عمييا خاصة في أداء عممو .فإذا كانت الكتابة الكاضحة كاألسمكب الصحيح .كحسف ترتيب األفكار
كاختيار األلفاظ كالتبلؤـ بينيما مف جممة الميارات التي تسعى إلى لتحقيقيا في الحقؿ الكتابي
لمنصكص بمتعممينا كمساعدتيـ في التغمب عمى الصعكبات التي تكاجييـ ،فإف ىذا يتطمب ضركرة
الدراسة بميارات التعبير الكتابي بنكعيو الكظيفي كاإلبداعي.
 .1مياراتو :إف ميارات التعبير الكتابي ال تختمؼ كثي ار عف ميارات التعبير الشفيي فمف
الميارات المشتركة بيف التعبير الكتابي كالتعبير الشفيي نجد (:)1
 اختيار المكضكع الذم يريد التحدث فيو.
 مراعاة متطمبات المكقؼ مف حيث اإليجاز.
 استخداـ الجمؿ المعبرة عف األفكار المرادة.
 اختيار األفكار كتنظيميا.
 تحميؿ المكضكع إلى عناصره األساسية.
 القدرة عمى إقناع اآلخريف بإقامة الدليؿ كالبرىاف.
 ضبط الحكار كمراعاة عدـ خركجو عف مكضكع التحدث.
 إال أف ىناؾ مجمكعة مف الميارات تتعمؽ بالتعبير الكتابي في كؿ مف المرحمتيف
االبتدائية كالثانكية كنذكر منيا ما يمي(:)2

( )1زيف ؾامؿ اؿخكمسكي ،الميارات المغكية ،ص.48

()2

محمد صبلح الديف عمي ـ جاكر ،تدريس المغة العربية في المرحمة الثانكية ،دار المعارؼ ،القاىرة ،ص.233

 الدقة كالعمؽ.
 الترتيب كاالنتقاء.
 اختيار الكممة كحسف صياغة األسمكب.
 سبلمة الكتابة مف األخطاء النحكية كاإلمبلئية  ...إلخ.
 حسف ترتيب الفقرات كتنظيـ المكضكع كاستخداـ عبلمات الترقيـ.
 االبتعاد عف التكرار.
 تجنب العامية.
 األمانة العممية (اإلشارة إلى ذكر المصدر كالمرجع).
باإلضافة إلى(:)1
 السرعة في الكتابة مع السبلمة كالكضكح.
 استفتاء عناصر المكضكع الذم يكتبو شكبل كمضمكنا.
 القدرة عمى التعبير الكتابي بنكعيو الكظيفي كاإلبداعي.
 التمييز بيف التعبيرات كاختيار األجكد منيا.
ليذا نجد التعبير الشفيي تربطو عبلقة قكية بالتعبير الكتابي فيما كجياف لعممة كاحدة
حيث أف التعبير الشفيي ىك الشؽ األكؿ أما التعبير الكتابي ىك الشؽ الثاني فالذم يميزىـ ىي
الكتابة ،فمكي يعبر التمميذ يجب أف يسمع ما يتمقاه ليجذب انتباىو كتنتمي دافعيتو كحبو لبلكتشاؼ
كأيضا أف يتحدث كيناقش ليفيـ كيصحح األخطاء كليستطيع تركيب كصياغة جمؿ ال متناىية ،كما
أف القراءة تزيد مف سعة خيالو كتقكم مف أسمكبو ككؿ ىذه الميارات تنصب في التعبير الشفيي أما
( )1سميح أبك المعمى ،األساليب الحديثة ؿتدريس المغة العربية  ،دار البداية  ،عماف،األردف ،ط ،2005 ،1ص.48

الكتابي فيك معمؽ بميارة الكتابة ككيفية كتابة الكممات كالحركؼ كتابة صحيحة كترتيبيا شكبل
كمعنا فيما بينيا ،فقبؿ أف يكتب التمميذ التعبير الكتابي ال بد مف أف يتحكـ في الميارات التي
تنصب في التعبير الشفيي فقبؿ أف يكتب التمميذ ينبغي أف ينطؽ كفي التعبير الكتابي تنصير
الميارات.
 .2أىدافو :إف أىداؼ التعبير يقصد بيا القدرة عمى اإلنتاج كالتركيب .فاليدؼ ىك أكؿ خطكة
يقكـ بيا المعمـ قبؿ الشركع في الدرس بتسطيرىا .كما أف أىداؼ التعبير الكتابي ىي نفسيا أىداؼ
التعبير الشفيي ،باإلضافة إلى أىداؼ أخرل .كمنو فاألىداؼ المشتركة بيف التعبير الشفيي
كالتعبير الكتابي ىي(:)1
 ربط األفكار كترتيبيا كتسمسميا.
 الميؿ إلى األسمكب الكاضح الذم يفيمو الجميع.
 طبلقة المساف مع تمثيؿ المعاني كنماء الثكرة المغكية.
 التغمب عمى الخكؼ كالخجؿ كاالنطكاء.
 حفظ اآلثار مف النصكص النثرية كقصائد شعرية لئلشياد بيا كقت الحاجة.
 التحدث بالمغة الفصحى كالتغمب عمى استعماؿ العامية كالمغات األجنبية.
كباإلضافة لمعظـ األىداؼ المذككرة فإف التعبير الكتابي يختص باألىداؼ التالية:

()2

 تدريب التبلميذ عمى الكتابة بكضكح كتركيز.
 كسيمة إيصاؿ بمف يفصمنا عنيـ الزماف كالمكاف.
( )1سعدكف محمكد السامكؾ كىدل عمي جكاد السمرم ،مناىج المغة العربية كطرؽ تدريسيا ،دار كائؿ لمنشر ،عماف
األردف ،2005 ،ص.238

( ) 2سعدكف محمكد السامكؾ كىدل عمي جكاد السمرم ،مناىج المغة العربية كطرؽ تدريسيا ،ص.238

 االىتماـ بالخط كعبلمات الترقيـ ،كالقكاعد اإلمبلئية.
 تنمية قدرة المتعمـ عمى التعبير الكظيفي كالتعبير اإلبداعي.
كمنو فباإلضافة لمعظـ األىداؼ المذككرة في التعبير الشفيي فإف التعبير الكتابي يدرب
التبلميذ عمى الكتابة بكضكح كتركيز كسيطرة الخبر.
كالتعبير الكتابي كسيمة االتصاؿ بيف الفرد كغيره ،ممف تفصمو عنيـ المسافات الكبيرة ،كال بد
مف تدريب التبلميذ عمى مختمؼ أنكاع التعبير الكتابي مثؿ كتابة األخبار لمجمة الحائط المدرسية،
ككصؼ الصكر كالمعارض ،كتمخيص القصص...إلخ.
ومن أىداف التعبير الكتابي :تحقيؽ آداب الكتابة كترتيب المكضكع كاالىتماـ بالخط كعبلمات
الترقيـ(.)1
كمنو فإف األسس السابقة تتفاعؿ كأنكاع التعبير المستيدفة في رسـ مصطمحات تدريس التعبير
الكتابي كىي منطمقات تتشابؾ مع بعضيا البعض لتشكؿ أرضو.

( )1سميح أبك المعمى ،األساليب الحديثة ؿتدريس المغة العربية ،ص58

مفيوم ضعف التحصيل
بما أف ىذا البحث يتحدث عمى ضعؼ تحصيؿ التبلميذ في مادة التعبير الكتابي فبل بد مف
اإلشارة إلى مفيكـ ضعؼ التحصيؿ:
الضعف لغة :ىك خبلؼ القكة كقيؿ بالضـ في الجسد كالضعؼ بالفتح في الرأم كالعقؿ كقيؿ ىما
جائزاف في كؿ كجو ( ، )1كالضعؼ بفتح الضاد كضميا ضد القكة كقد ضعؼ فيك ضعيؼ كاضعؼ
عدهي ضعيفنا (.)2
غيره كقكـ ضعاؼ كضعفا كضعفة أيضا بفتحيف مخففا كاستضعفو ى
كمنو فحسب التعريفيف المغكييف فإف مفيكـ الضعؼ ضد القكة كخبلفيا.
الضعف اصطالحا :حسب تعريؼ البدرم فانو « محدكدية الكظيفة كال سيما الحاالت التي تعزل
إلى العجز كتدني التحصيؿ في جانب معيف»(.)3
 أما تعريؼ سمماف كآخركف لو فيك « :مف المشكبلت التربكية القائمة في مؤسساتنا التربكيةكالتعميمية كبمختمؼ مراحميا ،كيقصد بو عدـ كصكؿ التمميذ أك الطالب عمى المستكل
الدراسي الذم يتكقع منو » (.)4
 كمنو فاف الضعؼ ىك أحد المشكبلت التي يكاجييا المشتغمكف في مجاؿ التربية كالتعميـكىك عدـ قدرتيـ عمى التعبير أك اإلفصاح عما يخطر في نفكسيـ مف أفكار كأراء كما
يعانكنو مف نقص في الثركة المغكية كبالتالي يتحاشكف المكاقؼ التي تتطمب منيـ الكبلـ أك
إبداء الرأم أك الكتابة.

 -التحصيل

حصؿ
لغة :التحصيؿ :حصؿ الشيء تحصؿ حصكال كاستحصؿ تميز ما يي ى

كقد ىحصمت الشيء تحصيبلن ،جمع كؿ الشيء" :تجمع كثبت" كالمحصكؿ الحاصؿ
()1
()2
()3

ابف منظكر ،لساف العرب ،مرجع سابؽ ،مادة" ض.ع.ؼ".
الرازم ،محمد بف أبي بكر بف عبد القادر ،مختار الصحاح ،دار القمـ ،بيركت ،لبناف ،ط.2007 ، 1
البدرم سميرة يكنس ،مصطمحات تربكية كنفسية ،مطبعة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،بيركت ،ط،2005 ،1

ص.110

()4

سمماف يحي داكد كآخركف  ،دليؿ المرشد التربكم الشركة العامة إلنتاج المستمزمات المدرسية ،بغداد ،ط،1

 ،2008ص.72

كتحصيؿ الكبلـ كرده إلى المحصكؿ

()1

أما معناه في مختار الصحاح " ح ص ؿ " حصؿ

الشيء تحصيبل كحاصؿ الشيء كمحصكلو بقيتو .كتحصيؿ الكبلـ .رده إلى محصكلو
كالحكصمة كاحدة حكاصؿ الطير .كقد حكصؿ أم مؤل حكصمتو .يقاؿ حكصمي كطيرم(.)2
 -كمنو فإف أغمب المعاجـ العربية تعرؼ التحصيؿ عمى أنو رد الكبلـ إلى محصكلو.

 -التحصيل

اصطالحا :حسب تعريؼ طاىر كآخركف « ىك كسيمة منظمة تيدؼ إلى

قياس كمية المعمكمات التي يحفظيا الطالب ،أك يتذكرىا في حقؿ مف حقكؿ المعرفة كما
يشير قدرتو عمى فيميا ،كتطبيقيا ،كتحميميا ،كاالنتفاع بيا في مكاقؼ الحياة المختمفة»(.)3
-

أما الدكتكر عبادة فقد عرفو « بأنو ذلؾ المستكل الذم كصؿ إليو الطالب في تحصيمو
لممكاد الدراسية»(.)4

 كمنو فالتحصيؿ ىك معرفة مدل ما تحقؽ مف أىداؼ تربكية تعميمية لدل الطمبة في مادةالتعبير.
 كمنو فمفيكـ ضعؼ التحصيؿ عمى قكؿ "يوسف الذياب" «ىك انخفاض أك تدني نسبةالتحصيؿ الدراسي لمتمميذ دكف المستكل العادم المتكسط لمادة دراسية أك أكثر نتيجة
ألسباب متنكعة كمتعددة منيا ما يتعمؽ بالبنية األسرية كاالجتماعية كالدراسية كالسياسية
لمرة أك أكثر رغـ ما لدييـ مف قدرات تؤىميـ لمكصكؿ إلى مستكل تحصيؿ دراسي يناسب
عمرىـ الزمني»(. )5
 كمنو فإف ضعؼ التحصيؿ ىك حالة تأخر أك نقص في التحصيؿ ألسباب قد تككف عقميةأك جسمية أك اجتماعية أك انفعالية .بحيث تنخفض نسبة التحصيؿ دكف المستكل العادم
المتكسط بالنسبة لزمبلئو في السنة.

()1

ابف منظكر ،لساف العرب ،مرجع سابؽ ،مادة "ح.ص.ؿ".

()3

الطاىر زكريا كآخركف  ،مبادئ القياس كالتقكيـ في التربية  ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع  ،عماف ،ط، 1999 ،1

( )2الرازم  ،مختار الصحاح  ،مرجع سابؽ  ،مادة "ح.ص.ؿ".
ص.50

()4

عبادة أحمد ،قدرات التفكير االبتكارم كالذكاء كالتحصيؿ الدراسي في المرحمة اإلعدادية ،مركز الكتاب لمنشر،

القاىرة ،ط ،2002 ،2ص.146

( )5يكسؼ الذياب ،سمككلكجية (التأخر الدراسي) ،نظرة تحميمية عبلجية ،دار اؿمناىج  ،2006 ،ص.150

الفصل الثاني
األهداف التعليمية للتعبير
الكتابي وطرائق تدريسه
ومناهج تقىيمه من خالل
منهاج السنة الخامسة
ابتدائي

المبحث األول :األىداف التعميمية لمتعبير الكتابي
المبحث الثاني :الطريقة المتبعة في تدريس التعبير الكتابي
المبحث الثالث :الطريقة المتبعة في تقويم التعبير الكتابي:

الفصل الثاني :األىداف التعميمية لمتعبير الكتابي وطرائق تدريسو ومناىج

تقويمو

المبحث األول :األىداف التعميمية لمتعبير الكتابي
إف السنة الخامسة مف التعميـ

االبتدائي خاتمة ىذه المرحمة ،ففييا تبمغ تعميمات

التمميذ األساسية غايتيا ،األمر الذم يؤىمو لبلنتقاؿ إلى التعميـ المتكسط .كيرتكز تعمـ المغة
العربية في ىذه السنة عمى تنمية القدرة عمى التكاصؿ الشفكم كالكتابي

لدل التمميذ بما

يضمف لو حسف التعامؿ كالتفاعؿ اإليجابي مع غيره ،كذلؾ مف خبلؿ أنشطة متنكعة
أبرزىا نشاط التعبير الكتابي الذم جاء تعريفو في مناىج المغة العربية لمسنة الخامسة مف
التعميـ االبتدائي كاآلتي« :يعد التعبير الكتابي فرعا مف فركع الكتابة ،كتعتبر أىـ ما ترمي
إليو نشاطات المغة في المناىج الجديدة .إنو نشاط إدماجي يستثمر فيو المتعمـ مكتسباتو
المختمفة ،فيكظؼ األساليب التعبيرية مستعينا في ذلؾ بقكاعد الكتابة الكاضحة .كعبلمات
الكقؼ كالعبلمات الفقرية ،ففي نياية الطكر الثاني مف التعميـ االبتدائي يككف المتعمـ قد
تمرف عمى أكجو التعبير المتنكعة كترتيب األفكار ترتيبا مناسبا ،كأدكات الربط كالصيغ
كالتراكيب كانتقاء األلفاظ كالعبارات بدقة عالية .مكظفا إياىا لتكسيع أفكاره كما يمارس
التعبير الكتابي في نياية الطكر الثالث مف التعميـ االبتدائي»(. )1
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مفىاج المغة العربية ،السنة الخامسة مف التعميـ االبتدائي ،الديكاف الكطني لممطبكعات المدرسية ،ك ازرة التربية

الكطنية ،جكاف  ،2012ص.18

 /1التعبير الكتابي :المضامين والكفاءات:
مف خبلؿ منياج السنة الخامسة ابتدائي كانت المضاميف كالكفاءات المسطرة
فيو كاآلتي:

()1

المحكر

الكحدة

المضمكف

القيـ ة

الكعد المنسي2

اليدؼ التعميمي

الكفاءات المستيدفة

المقصكد
اإلخبار عف

_ ينظـ أفكاره حسب

يختار األفكار

حدث1

الترتيب المناسب

كينظميا

العبلقات

-األصدقاء

-اإلخبار عف

 -يتـ حكاية

يكظؼ الكتابة

االجتماعية

الثبلثة

حدث2

 -يحرر ممخصا عف

ألغراض مختمفة

 -النممة

-اإلخبار عف

حدث مع إبداء الرأم

يكظؼ الكتابة

كالصرصكر

حدث3

الخدمات

-فككس

-تمخيص

االجتماعية

كالحماية المدنية قصة1

اإلنسانية

ألغراض مختمفة
 -يحرر ممخصا

يكظؼ الكتابة

 -يعبر كتابة عف رأيو ألغراض مختمفة

 -حارس الميؿ

-اإلخبار عف

كمشاعره كأحاسيسو

يكظؼ الكتابة

كالغزاؿ

حدث 4

 -يستعمؿ الكتابة

ألغراض مختمفة
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-قصة قرية

كتابة خطة 1كسيمة لمتكاصؿيختار األفكار
كينظميا

التكازف

-قصة الحيتاف

-تمخيص

-يستعمؿ نصا لمقياـ

يكظؼ الكتابة

الطبيعي

الثبلثة

قصة 2

بحصيمة أك تركيب

ألغراض مختمفة

كأسسو

 -بيف التمساح

_تمخيص قصة  -يستعمؿ عدة فقرات
لمتركيب ثـ الحصيمة

كالطيكر

2

اليكية

-مف اقتراح

-مؿء استبياف  -يستعمؿ الكتابة

الكطنية

المعمـ

1

-مف اقتراح

-مؿء استبياف  -يستعمؿ الكتابة

يكظؼ الكتابة
ألغراض مختمفة

المعمـ
الصحة
كالرياضة

2

-عاصمة ببلدم -رسالة إلى

كسيمة لمتكاصؿ

كسيمة لمتكاصؿ
-يصؼ أكمة مع

يكظؼ الكتابة
ألغراض مختمفة
يكظؼ الكتابة
ألغراض مختمفة
يكظؼ الكتابة

الجزائر

صديؽ 1

طريقة تحضيرىا

 -مف تقاليدنا

-رسالة إلى

-يحرر كيفية استعماؿ يكظؼ الكتابة

 -لكحات

صديؽ 2

الدكاء

ألغراض مختمفة

ألغراض مختمفة

صحراء ببلدم

غزك
الفضاء

صديؽ 3

كسيمة لمتكاصؿ

ألغراض مختمفة

كككب األرض -كتابة يكميات يصكغ نصا يستجيب-األقمار

كاالكتشافات الصناعية
العممية

-رسالة إلى

 -يستعمؿ الكتابة

يكظؼ الكتابة

1

لنية التكاصؿ

يكظؼ الكتابة
ألغراض مختمفة

كتابة يكميات -يحرر كيفية استعماؿ يكظؼ الكتابةجياز

ألغراض مختمفة

-إسحاؽ نيكتف

2

كاألرض

-كتابة يكميات -يدكف مذكراتو

يكظؼ الكتابة

3

ألغراض مختمفة

الحياة

-حفبلت عرس

-رسالة إلى

 -يستعمؿ الكتابة

يكظؼ الكتابة

الثقافية

-في ميرجاف

قريب

كسيمة لمتكاصؿ

ألغراض مختمفة

كالفنية

الزىكر

-كتابة

 -يستعمؿ الكتابة

يكظؼ الكتابة

كسيمة لمتكاصؿ

ألغراض مختمفة

-كتابة إعبلف

 -يستعمؿ الكتابة

يكظؼ الكتابة

2

كسيمة لمتكاصؿ

ألغراض مختمفة

الصناعة

-تبتدعاف مف

_ تمخيص

-تحرر عرض حاؿ

يكظؼ الكتابة

التقميدية

التراب صك ار

خبر

بسيط

ألغراض مختمفة

 مسرح عرائس إعبلف1اؿجراجكز

كالحرؼ

 -زيارة أك تجربة أك

مطالعة

الرحبلت

_كريستكؼ

-تمخيص قصة- 4يحرر ممخصا عف

يكظؼ الكتابة ألغراض

كاألسفار

ككلكمبس

-تمخيص قصة 5حدث

مختمفة

مكتشؼ أمريكا

-يحرر ممخصا عف

يكظؼ الكتابة ألغراض

-ابف بطكطة في

حدث

مختمفة

رحمتو إلى الحج

مف خبلؿ الجدكؿ يتضح لنا أف أغمب الكفاءات المستيدفة المسطرة في المحاكر كالكحدات
جاءت كميا قائمة عمى أربع ة مبادئ تحقؽ المضمكف كاألىداؼ العممية ليا .كعممية
التدريس بالكفاءات يقكـ عمى مبادئ أكليا مبدأ البناء ألف التمميذ يقكـ بعممية

استرجاع

لممعمكمات المدركسة في الكحدة قصد ربطيا بمعمكمات جديدة ،أما المبدأ الثاني فأساسو
التطبيؽ كفيو يقكـ التمميذ بممارسة تمؾ المعارؼ قصد التحكـ فييا،حيث يككف التمميذ
ناشطا في تعممو .ثالثا مبدأ التكرار كىذا ما لكحظ مف خبلؿ الجدكؿ فأغمب الكفاءات
كاألىداؼ جاءت مكررة مف أجؿ تجذير تمؾ المعارؼ كأخي ار مبدأ اإلدماج كالترابط إذ يسـ ح
لكؿ مف التمميذ كاألستاذ بالربط بيف المضمكف كالكحدة.

 /2التوزيع الزمني  :الحجـ الزمني المخصص لتدريس المغة العربية في السنة الخامسة
()1

مف التعميـ االبتدائي ىك  08سا ك15د أسبكعيا مكزعة حسب الجدكؿ أدناه.

األنشطة

عدد الحصص

الحجـ الساعي

قراءة ( أداء ،فيـ ،إثراء)

02

 1سا ك  30د

تعبير شفكم كتكاصؿ
قراءة  /قكاعد نحكية.

02

 1سا ك  30د

قراءة  /قكاعد صرفية كامبلئية

02

 1سا ك  30د

تعبير كتابي

01

 45د

محفكظات

01

 45د

مطالعة مكجية

01

 45د

نشاطات إدماجيو /إنجاز مشاريع/

02

 1سا ك  30د

تصحيح التعبير.

نبلحظ أف ىذا الجدكؿ جاء مف أجؿ مساعدة ا لمعمـ بتقديـ النشاطات المذككرة كفؽ ترتيب
منطقي ،يراعي فيو التنسيؽ كاالنسجاـ مف القراءة كالتعبير كالتكاصؿ كدركس الصرؼ

()1

أنظر :دليؿ المعمـ لمسنة الخامسة مف التعميـ االبتدائي ،ك ازرة التربية الكطنية ،الديكاف الكطني لممطبكعات

المدرسية ،جكاف  ،2012ص.10

كالنحك كاإلمبلء ،كالكتابة كيسمح باالنتقاؿ مف نشاط آلخر دكف إحداث قطيعة في تعميمات
التمميذ.
إال أف الكقت المخصص لحصة التعبير الكتابي كالمقدر ب

 45د ليس كافيا مف أجؿ

تحقيؽ جميع الكفاءات كاألىداؼ التعميمية المخطط ليا سابقا.

 /3األىداف التعل يمية من خالل منياج السنة الخامسة:

إف مف األىداؼ التي يرمي

التعبير الكتابي إلييا في ىذه السنة ىي(:)1
 تكظيؼ الرصيد اإلفرادم كالثقافي في كضعيات جديدة ،أم أف التمميذ يدخؿ برصيد لغكم
أكلي يستخدمو كيكظفو في الكضعيات المدركسة كىنا يحقؽ مبدأ البناء.
 استثمار الصيغ كالظكاىر المغكية المدركسة :ألف المعارؼ المدركسة ال معنى ليا مادامت
منفصمة عف مصادرىا كاستعماالتيا كىنا يحقؽ مبدأ التطبيؽ.
 ترتيب األفكار كاستخداـ أدكات الربط :أم يعمؿ عمى اختيار األلفاظ كتنظيميا كحسف
استخداـ أدكات الربط مف أجؿ كصكليا لآلخريف.
 حسف انتقاء الكممات كالعبارات المناسبة لمفكرة أم ينمي لو القدرة عمى حسف اختيار
الكممات كاأللفاظ المتماشية مع الفكرة التي يسعى إلى إيصاليا لآلخريف.
 تحميؿ األفكار كتركيبىا كالتكسع فييا.
 إبداء الرأم كتابيا في قضايا مرتبطة بالكاقع المعيشي.
 االىتماـ بصحة التعبير كجكدتو.

()1

ينظر ،منياجلمغة العربية ،لمسنة الخامسة مف التعميـ االبتدائي ،ك ازرة التربية الكطنية ،ص.19

كتاب السميمة في جميع األنشطة أم أف نشاط التعبير الكتابي ىك نشاط مكمؿ كغير
 اؿ ة
ىا في مختمؼ
منفصؿ عف بقية النشاطات فيك يعمؿ عمى إدماج كترابط المعمكمات كتك ظمؼ
النشاطات بطريقة سميمة .
حتى يحقؽ التعبير الكتابي الفاعمية المطمكبة ينبغي مراعاة بعض األسس كمنيا:
 االىتماـ بالمعنى قبؿ المفظ ،فالعبرة باألفكار كليست بعدد الكممات كاؿسطكر.
 يدرس التعبير في كضعيات طبيعية ،كاشعار المتعمميف بالحرية في الكتابة ،كاالنطبلؽ فييا
فك ار كلغة.
 تزكيد التبلميذ بمقاييس النجاح التي تستخدـ عند تقييـ كتاباتيـ بغرض القدرة عمى التحكـ
طاؿ التفكير.
ب كسبلمة األسمكب كا ة
في أعماليـ كأعماؿ غيرىـ .كتنظيـ المادة المكتك ة
 تدرمب التبلميذ عمى حسف اؿتخطيط لؿمكضكع مف المقدمة ،يمييا العرض فالخاتمة مع
تدرمبىـ عمى كتابة مقدمات مناسبة كيحسنكا عرض أفكارىـ.
عبرات اؿالزـ ة في كؿ فكرة
 تكجيو التبلميذ إلى أىمية اختيار الجمؿ كالت ي

مع استخداـ

عبلمات الترقيـ كالشكاىد بأنكاعيا ،كما تحظى كؿ حصة أك مجمكعة مف الحصص عمى
القدرة التي يتدرج فييا األستاذ قصد إكسابيا لطبلبو عف طريؽ التدريب كالممارسة ،بشرط
أف تتصؼ التدريبات بالمركنة كاالستم اررية .كأف يركز التقييـ في نياية الدرس عمى مدل
تمكنيـ مف اليدؼ المسطر.
كلتحقيؽ كؿ ما سبؽ خصص المنياج حصة لمتعبير الكتابي في نياية كؿ كحدة
تعممية كالتي تقدر بساعة كاحدة إال ربع ( 45د) حيث يدعى فييا المتعمـ إلى إدماج مكتسباتو في

إنجازات كتابية متنكعة كشاممة لمختؿؼ أنماط النصكص المقررة ( أخبار،سرد ،كصؼ ،حكار،
حجاج) انطبلقا مف كضعيات متشابية كصكال إلى أخرل جديدة مستمدة مف كاقعو.
كفي ىذا السياؽ يخصص األستاذ كقتا مف الحصة لمتصحيح الكظيفي مرك از عمى :الجانب
اإلجرائي (تحرير رسالة ،كتابة إعبل ف ،كتابة يكميات  ،خطة ،مؿء استبياف) .مراعيا في ذلؾ
حاجات التمميذ كحاجاتو.
كيقع التصحيح إلى جانب تقديـ مكضكع التعبير الكتابي كمتابعة المشركع كحبل لكضعيتو
المشكمة ،أما تصحيح التعبير الكتابي فيتـ مرة بعد ؾؿ ثبلث أسابيع ،كقد يشرؾ مع التقييـ
النيائي لممشركع.

المبحث الثاني :الطريقة المتبعة في تدريس التعبير الكتابي
إف التدريس ال يعني نقؿ المعمكمات أك تكصيميا إلى الناشئيف مف األجياؿ البشرية
عف طريؽ المعمميف فحسب ،بؿ ىك ميمة خبلقة تختمؼ األساليب فييا .فيي ليست مجرد
أداء يمارسو أم فرد ،لكنيا عممية تقكـ عمى أسس كقكاعد كنظريات كطرائؽ مدركسة .كمف
ىذا المنطمؽ اعتمد منياج المغة العربية لمسنة الخامسة مف التعميـ

االبتدائي في تدريسو

لنشاط التعبير الكتابي عمى طريقة جديدة تعد مف أىـ الطرائؽ المنبثقة عف البحكث التربكية
الحديثة .كذلؾ لتحقيؽ أقصى قدر ممكف مف الفاعمية في ممارسة عممية التعمـ الناجحة
كفؽ منظكر المقاربة بالكفاءات،كىي طريقة الكضعية المشكمة.
 .1الوضعية المشكمة :ما المقصكد بالكضعية المشكمة؟يقاؿ « المشكمة أـ التعمـ »
تعرؼ ىذه األخيرة عمى أنيا بناء اصطناعي يبتكره المعمـ لتعميـ التبلميذ كالكصكؿ
بيـ إلى تغيير تصكراتيـ باستمرار .كذلؾ بدفعيـ إلى تنفيذ ميمة مممكسة كفؽ
شركط معينة عمى أف يكضعكا أماـ عقبة أك تناؽ

ص ،ليكتسبكا في األخير

المعمكمات أك الميارات أك الميكؿ أك االتجاىات ،كيعني بالكضعية المحيط الذم
يتحقؽ داخمو النشاط .كيطمؽ مصطمح " الكضعية المشكمة" «عمى مجمكعة مف
المعارؼ التي تدرج داخؿ سياؽ معيف كالتي يجب الربط بينيما إلنجاز عمؿ ما.1
كتستمد مف الحياة اليكمية كاألحداث التي نكاجييا فييا ككضعية "خصكمة في
الحي" » ...إلخ.

( )1محمد اؿظاىر عمي " ،الكضعية المشكمة في المقاربة بالكفاءات" ،دار الشركؽ ،عماف،األردف ،ط ،١ص.16

كمف خصائص الكضعية أنيا اندماجية ك صعبة معقدة تتطمب تكظيؼ لممعمكمات
السابقة كبمعنى آخر تقتضي الكضعية تجنيدا معرفيا كاجتماعيا ككجدانيا لمختمؼ مكتسبات
المتعمميف .كتخص الكضعية كذلؾ بالتحديد الدقيؽ لممنتج المنتظر مف المعمـ.
بالنسبة لمككنات الكضعية نجد( :السند ،الميمة ،التعميمة) (.)1
 -1-1السند :ىك مجمكعة مف العناصر المادية التي

تقترحيا عمى المتعمـ ،مقالة،

رسالة ،صكر...الخ ،كيحدد السند بالنظر إلى ثبلثة عناصر:
 السياق :الذم يعني المجاؿ أك اإلطار الذم نمارس فيو الكفاية (تربكم،
اجتماعي ،سياسي).
 المعمومات:ىي مجمكع المعطيات التي سينطمؽ منيا كبيا المتعمـ في مقاربة
الكضعية فيي عبارة عف منطمقات.
ف التي تحدد اليدف  :أم ىي ىدؼ الكضعية التي يتـ إنجاز الميمة مف
 الوظية
أجمو (صياغة نص ،تكظيؼ مفاىيـ  ...الخ).
-2-1الميمة :ىي التنبؤ بالمنتج المنتظر أك اإلعبلف عنو.
 -3-1التعميمة :ىي مجمكع تكصيات العمؿ التي يقدـ إلى المتعمـ بشكؿ كاضح.
 -2فيا ترل كيؼ تحدد الكضعية المشكمة؟

()1

ينظر ،محمد الظاىر عمي ،الكضعية المشكمة في المقاربة بالكفاءات  ،ص.17

تحدد بالنسبة إلى عائمة مف الكضعيات كتعف ل ىذه األخيرة الكضعيات القريبة مف
البعض أك المتكافئة ،فإذا فرضنا ككفاءة ختاـ ية " إنتاج نص" في كضعية ا تصالية فإف
الكضعيات المرتبطة بيا تككف:
كتابة رسالة (احتجاج ،تينئة...الخ) أك قصة أك تكممة أك كصؼ شخص كاف أك حيكاف
أك ظاىرة أيضا إعداد تقرير ،كعميو فإف اكتساب الكفاءة ال يتـ إال بعد المركر عبر جسر
الكضعيات الممثةؿ ليا .كىذا يتـ خبلؿ السنة أك السنكات الدراسية (.)1
كطريقة حؿ المشكبلت ليا خطكات يجب إتباعيا تتمثؿ فيما يمي:

-3خطوات حل المشكمة:
 -1-3مرحمة عرض المشكمة :كفييا يكجو المدرس المتعمميف إلى الكضعية المشكمة
فيحدد ليـ أىدافيا كيصؼ آلياتيا عمى أعضاء الفكج.
 -2-3مرحمة التييؤ :كتحصؿ بفيـ معطيات الكضعية ،كاستيعاب المفاىيـ كاألفكار،
تنظيـ الفكج ،كتكزيع المياـ عمى أعضاء الفكج.
 -3-3مرحمة الدراسة والتعمم :كتتـ مف خبلؿ(:)2
 ضبط المعمكمات كاختيار أنجع طريقة لمحؿ ،التعرؼ عمى المعمكمات الجديدة البلزمة لمحؿ
المفترض كتسجيميا.

()1

ينظر  ،محمد الظاىر عمي ،الكضعية المشكمة في المقاربة بالكفاءات ،ص.24

( )2ك ازرة التربية الجزائرية الكطنية ،منياج السنة األكلى مف التعميـ الثانكم العاـ كالتكنكلكجي ،الديكاف الكطني
لممطبكعات المدرسية ،مارس .2005ص.18

 البحث عف الحؿ المناسب لممشكمة المطركحة كينجـ عف ىذه المرحمة:
 إعداد قائمة بعدد أىداؼ التعمـ كالمكارد التي يستعيف بيا المتعمـ في بحثو.
 الحمكؿ الفردية التي تكصؿ إلييا المتعممكف مف خبلؿ أعماليـ كنشاطاتيـ.
 مرحمة تقييـ التعمـ .كتشمؿ تقييـ األعماؿ الفردية عف طريؽ جمع الحمكؿ الفردية
يي عمؿ الفكج كيحصؿ مف خبلؿ تشخيص تعميمات
كمقارنتيا ببعضيا .ثـ تؽ ـ
التبلميذ كاألفكاج.

ولتوضيح طريقة الوضعية المشكمة أكثر نطرح المثال التالي:
بعث إليؾ صديقؾ رسالة بعد خركجؾ مف المستشفى ،يتمنى لؾ فييا الشفاء
العاجؿ.
التعميمة :اكتب رسالة ال تتجاكز عشرة أسطر ،لترد فييا عمى صديقؾ كتشكره عمىمشاعره النبيمة كتعبر فييا عف رغبتؾ الشديدة في العكدة إلى القسـ مستعمبل فييا أفعاؿ
الرجاء.
فالسند في ىذا المثاؿ ىك :الرسالة التي يتمقاىا المتعمـ كالتي تحقؽ سياؽ الكضعية
كتتضمف معمكمات تحددىا كظيفة ىذا السند .تتمثؿ في تقديـ التمنيات بالشفاء.
الميمة :ىي طمب كتابة رسالة رد بينما التعميمة فتضـ القيكد التي تشترط في كتابة
الرسالة مف حيث الطكؿ أك الحجـ كاألفكار.

كمنو فإف طريقة الكضعية المشكمة تعد مف الطرؽ الرئيسية التي ينصح بيا
المنياج الجديد .كىي تعتمد في األصؿ عمى مشكمة يعرضيا المعمـ عمى التبلميذ كال
يتسنى ليـ حميا إال عف طريؽ المعطيات التي سينطمؽ منيا المتعمـ.
فالكضعية المشكمة مف حيث ىي كضعية مبنية لغرض تعميمي

مجب أف ترتكز

عمى معطيات معقدة تثير الحيرة كتتطمب جيدا بإثارة الحكار المجد ،كلكف ىذه المعطيات
ينبغي أف تككف مبلئمة لمرحمة نمك المتعمميف العقؿم كذات داللة بالنسبة ليـ ،كيتحدد ذلؾ
التعمـ عف طريؽ الكضعية المشكمة في المراحؿ اآلتية:
عرض المشكمة كاإلحساس بىا ثـ مرحمة التييؤ عف طريؽ تحديد المشكمة كجمع
المعمكمات ،كأخي ار مرحمة التعمـ كالدراسة أم الكصكؿ إلى حؿ لتمؾ المشكمة.

المبحث الثالث :الطريقة المتبعة في تقويم التعبير الكتابي:
التقكيـ ىك الحكـ عمى مدل نجاح األعماؿ كالمشركعات ،كيعتبر التقكيـ أساسا مف مقكمات
العممية التعميمية نظ ار لما لمتقكيـ مف أىمية كبرل في مجاؿ تطكير التعميـ.
 _1مفيوم التقويم( :ىك العممية التي تستيدؼ الكقكؼ عمى مدل تحقيؽ األىداؼ التربكية
كمدل فعالية البرنامج التربكم بأكممو مف تخطيط كتنفيذ كأساليب ككسائؿ تعميمية) ( .)1كمنو فالتقكيـ
التربكم ىك عممية تربكية شاممة مجاليا الرئيسي ىك إصدار الحكـ عمى مككنات العممية التعميمية
كالتعممية ،سكاء ما يتعمؽ منيا باألىداؼ كالغايات كالكفاءات المستيدفة أك بأداء التبلميذ ،فيك
كسيمة ال غنى منيا لكؿ منظكمة تربكية جادة حريصة عمى تحقيؽ أىدافيا كمتطمعة إلى تكثيؼ
منظكمتيا بصكرة مستمرة مع مختمؼ التطكرات الحاصمة في ىذا الميداف ،كما أنو جزء مف عممية
التعميـ كالتعمـ فيك مدمج فييا كمبلزـ ليا كليس خارجا عنيا .فيك كاشؼ لمنقائص كمساعد عمى
تشخيص االختبلؿ كالتذبذبات التي يمكف أف تحصؿ خبلؿ عممية التعمـ ،كيساعد عمى استدراكيا
بصفة عادية كمنتظمة.

 _2الطرق المع تمدة في تقويم التعبير الكتابي:

كفيما يخص تقكيـ نشاط التعبير الكتابي

لمسنة الخامسة مف التعميـ االبتدائي فقد كضعت ك ازرة التربية الكطنية بعض الطرؽ لمتقكيـ كىي:

أ) الطريقة الفردية المباشرة:

تتـ داخؿ القسـ كلذلؾ يصعب تطبيقيا مع كثرة العدد

كضيؽ الكقت ككثرة األعباء الممقاة عمى عاتؽ المعمـ (األستاذ) الذم يضطر إلى تنفيذىا
خارج القسـ كبعد كقت الحصة .فيي تتـ بإحضار المدرس لمتمميذ صاحب المكضكع

( )1عبلء صبلح ،التقكيـ التربكم المؤسسي ،دار الفكر ،القاىرة ،مصر ،2003 ،ص.10

كمناقشتو في أخطائو كاصبلحيا معو ،كىك أ حد أنـ ا ط التقكيـ كفيو نتائج حميدة كلكنو ال
يسير مع درس التعبير ،ليذا كمو ال بد مف إتباع طريقة اقتصادية ال تتعب المدرس كتؤدم
أغراض التصحيح الضركرية.
ب) طريقة التصحيح الذاتي  :كتتمثؿ في قياـ التمميذ بتصحيح أخطائو بنفسو كذلؾ بتكجيو
مف األستاذ كالغرض مف ذلؾ ىك دعكة المتعمـ (التمميذ) إلى التفكير كاالىتداء إلى الصكاب
عف طريؽ المحاكلة كالخطأ ،كبتكرار المحاكلة يقؿ الخطأ .كاف كانت الطريقة األكلى تحرـ
المتعمـ مف الحكـ عمى عممو فإف الطرقة الثانية تمنحو حرية مبالغ فييا.
ج) الطريقة التبادلية  :كتسمى كذلؾ بطريقة األقراف ،كفييا يصحح كؿ تمميذ لزميمو عمى أف
يصحح زميمو لو ،مع إرشادىـ مف طرؼ األستاذ إلى مقاييس التصحيح .كفييا يستفيد األستاذ
مف خبرة التبلميذ إلثارة الدافعية (دافعية التعمـ) ،كما يساعد عمى تطكير قدرة النقد لدل
التبلميذ .كلكف يصعب تطبيقيا لما عميو التبلميذ مف نقص في المغة كتأثرىـ بالعبلقات فيما
بينيـ كال بد مف مراجعة المعمـ ليذه التصحيحات مما يتطمب كقتا مضاعفا ىـ في حاجة إليو
لمكتابة (.)1
يبذؿ المعممكف الكثير مف الجيد في إصبلح األخطاء ففي الطريقة الفردية المباشرة ال
نجد أث ار كبي ار في عبلج الضعؼ لدل التبلميذ أك تحصيميـ لؤلخطاء ،ألنو ال خير في إصبلح
ال يدرؾ التمميذ أساسو كال في صكاب ال يكتبو التؿميذ بنفسو .ليذا كانت إحدل الطرؽ إلصبلح
األخطاء كأكثرىا حرية ىي طريقة التصحيح الذ اتي بعد اكتفاء المعمـ بكضع خطكط تحت

()1

ينظر :عبد الرحماف عبد الياشمي ،التعبير فمسفتو ككاقعو ،دار المناىج األردف ،ط ،2005 ،1ص.90

الكممات التي بيا خطأ ليقكـ التمميذ بإصبلحو ؾاؿخطأ اإلمبلئي (ـ) ،اؿنحكم (ف) ،اؿلغكم (ؿ)،
اؿمعنكم (ع) ،كيترؾ لمتبلميذ مجاؿ التفكير لمعرفة األخطاء في معرفة إصبلح صكابيا.
 _3أسس التقويم :تتطمب عممية التقكيـ تكافر عدد مف المبادئ كاألسس التي يبني عمييا.
كي يككف تقكيما سميما كيصؿ إلى غاياتو .كينبغي مراعاة تمؾ المبادئ كاألسس كىي(:)1
 أف يركز األستاذ (المعمـ) في التصحيح عمى ما يمس الفكرة أكال ثـ عمى

ما يمس

مسألة أك مسألتيف مف المسائؿ أك القضايا المغكية التي يكثر حدكثيا في كتابات
التبلميذ.ألف بعض البحكث الحديثة تشير إلى أف التبلميذ الصغار يعتبركف ىذه
النكاحي شكمية أكثر ما ينبغي االىتماـ بو عند الكتابة.
 االىتماـ بنكع كاحد مف األخطاء الكتابية في الدرس الكاحد .أك في عدة دركس ـ تتالية
منعا لتشتت التمميذ أثناء عممية الكتابة كتخفيفا عمى المعمـ أثناء عممية التصحيح.
 ارتباط تصكيب األخطاء بقائمة الميارات التي يجب أف يتدرب عمييا التبلميذ في
الصؼ الدراسي.
 التصحيح في ضكء مقياس معيف ،يعرض عمى التبلميذ قبؿ الكتابة.
 مبلحظة الطريقة التي يكتب بيا التبلميذ كليس فقط ما يكتبكف.
 مساعدة المعمـ لمتبلميذ الذيف تكجد لدييـ بعض المشكبلت الكتابية ككيفية مكاجية ىذه
المشكبلت.
 مناقشة بعض األخطاء مناقشة جماعية دكف اإلشارة إلى األسماء.
 اختيار بعض الكتابات الجيدة كعرضيا عمى التبلميذ لقراءتيا كاالستفادة منيا.

()1

رشدم أحمد طعيمو ،تدريس المغة العربية في التعميـ العالي ،دار الفكر ،القاىرة،ط،2000،1ص.179

إف ىذه أىـ األسس التي ينبغي عمى المعمـ األخذ بيا لكي تحقؽ عممية التعميـ بنجاح كيصؿ إلى
اليدؼ المنشكد.
 _4شروط التقويم :أما عف شركط التؽكيـ فنذكر منيا:
أ) الموضوعية :كيقصد بيا عدـ تأثر النتائج بالعكامؿ الذاتية لممقيـ مثؿ :الظركؼ النفسية،
كحالتو المزاجية كتقديره النسبي .كلضماف المكضكعية يحب أف تتنكع أساليب التؽكيـ ( فبل
تقتصر عمى المبلحظة كاالختبارات التحصيمية فحسب) ،فكمما تعددت كتنكعت زادت
قدرتيا عمى تفسير النتائج كالحكـ عمييا.
ب) الصدق :كيعني أف الكسيمة المستخدمة تقيس بالفعؿ الجانب أك اليدؼ الذم مف أجمو
كضعت ،فإذا صممنا مثبل مقياسا لقياس القدرة عمى إنتاج نص حجاجي .يجب أف مقيس
ىذه القدرة كحدىا كليس شيئا آخر .كما يتكفر الثبات لك أيعيد تطبيؽ االختبار عمى التبلميذ
أنفسيـ بعد فترة زمنية طكيمة كأعطى نفس النتائج تقريبا.

كبناء عمى ذلؾ فإذا أعطى

االختبار نتائج مختمفة أك بعيدة عف النتائج األكلى عند تطبيقو عمى فئة نفسيا ،فيذا يؤكد
أف األداة التي استخدمت فييا ضعيفة كيستمزـ تغييرىا.
ج) التمايز :يسمح التقكيـ بتصنيؼ فئات التبلميذ في القسـ إلى:
 -متفكقيف

 -متكسطيف

 -ضعاؼ

كمنو فالتقكيـ يمتزـ بيذه الشركط حتى يككف في محمو كيصؿ إلى غايتو كيحقؽ اليدؼ المنشكد
منو.

كمنو فإف الغاية مف تصحيح حصة التعبير ىك تبصير التبلميذ باألخطاء

كأسبابيا

كادراؾ أكجو الصكاب ،فاألىـ بالدرجة األكلى عند التصحيح ىك إصبلح حاؿ التمميذ أك
باألحرل مساعدتو عمى إصبلح نفسو حتى يصبح في المستقبؿ قاد ار عمى تفادم األخطاء
التي ارتكبيا ،ليذا نجد أف المنياج كضع عدة أىداؼ

لتحقيؽ ذلؾ تماشيا مع المضاميف

كالكفاءات كربطيا مع التكزيع الزمني الذم ال يكفي لتحقيؽ كؿ تمؾ األىداؼ ألف الزمف
المخصص لحصة التعبير الكتابي كعدد الحصص ىك كقت ضئيؿ<
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األساس حاكلت ك ازرة التربية كضع طريقة لتدريس التعبير الكتابي بحيث تككف تمؾ الطريقة
ناجحة لتحقؽ أكبر قدر ـ مكف مف الفعالية كىي طريقة الكضعية المشكمة التي تتككف مف سند
كتعميمة .مرك ار بمراحؿ لحؿ تمؾ المشكمة.
كما نجدىا كضعت طريقة لتقكيـ التبلميذ كطرؽ تساعد التمميذ عمى

اكتشاؼ أنكاع

األخطاء التي يقع فييا ،كالطريقة الفردية المباشرة كطريقة التصحيح الذاتي كالطريقة التبادلية
كلعؿ أنجع طريقة كأفضميا ىي طريقة التصحيح الذاتي ،ألنيا تمنح الحرية لمتمميذ كتجعمو قاد ار
عمى استيعاب نكع األخطاء .كىذا باالعتماد عمى مجمكعة مف األسس كالشركط أثناء التقكيـ.

الفصل الثالث
ضعف التالميذ في مادة
التعبير الكتابي من خالل
الدراسة الميدانية

المبحث األول :إحصاء األخطاء الواردة في أوراق التالميذ وتحميميا.
المبحث الثاني :تحميل االستبيانات الخاصة باألساتذة.

الفصل الثالث:اإلجراءات المنيجية لمدراسة الميدانية
ك بعد انتيائنا مف الجانب النظرم لمبحث تأتي الدراسة الميدانية حيث تعد نقطة انطبلؽ ألم
تحقيؽ ميداني .فيي مف أىـ الكسائؿ الضركرية في جميع البيانات المتعمقة بالعممية التعميمية
لمكشؼ عف كاقعيا مف حيث القكة كالضعؼ كذلؾ إثبات الدراسات النظرية ،كما أنيا تيدؼ لئلجابة
عف التساؤالت التي طرحت في الدراسة كالتحقؽ مف صحة أك خطا العركض ميدانيا ،كيتـ ذلؾ
بغية الكشؼ عف ضعؼ تحصيؿ التبلميذ في مادة التعبير الكتابي.
 /1منيج البحث  :يعد المنيج الطريقة التي يسمكيا الباحث لئلجابة عمى التساؤالت التي طرحيا
فيك عبارة عف خطة تبيف كتحدد طرؽ كتحميؿ البيانات ،ككممة منيج
أم كضح كالمنياج الطريؽ الكاضح

«نيج األمر ،كانيج لغتاف،

»(  .) 1كمنو فإف المنيج حسب ىذا التعريؼ ىك الطريؽ

الكاضحة.
« ىك خطة معقكلة لمعالجة مشكمة ما ،كحميا عف طريؽ استخداـ المبادئ العممية المبنية عمى
المكضكعية ،كاإلدراؾ السميـ المدعمة بالبرىاف كالحجة

»(  .) 2لذلؾ فتحديد المنيج في البحث

تعتبر خطكة ميمة لتكضيح الطريؽ الذم سكؼ نتبعو .فاعتمدت في ىذا البحث المنيج الكصفي
،ألنو ىك الذم يمكننا مف كصؼ ظاىرة محؿ الدراسة كالبحث عف طريؽ جمع المعمكمات
كتصنيفيا كتحميميا كاخضاعيا لمدراسة فيك أيضا يتكافؽ مع طبيعة المكضكع المتمثمة في الكشؼ
عف مدل ضعؼ التبلميذ في مادة التعبير الكتابي .كما استعممت المنيج اإلحصائي كأداة مساعدة
في معرفة أنكاع األخطاء التي يقع فييا الطبلب كاحصائيا ،كأيضا في عممية التحميؿ فمف خبللو
()1

محمد خاف ،منيجية البحث العممي ،منشكرات مخبر األبحاث في المغة كاألدب ،الجزائر ،ط.2011 ،1ص.14

( )2نفسو ،ص.15

نستطيع التعرؼ عمى األدلة كاألسباب التي تستخمص مف اإلحصاءات المتكفرة كتستعمؿ في دراسة
عينة مف العينات.
عينة ىذا البحث مف خمس كعشريف
عينة البحث  :تتككف ٌ
ّ /2

 25تمميذا كتمميذة في السنة

الخامسة مف التعميـ االبتدائي كأجريت ىذا االختبار عمى قسـ كاحد .آخذة بعيف االعتبار سف
التمميذ كمكتسباتو المعرفية قبؿ االلتحاؽ بالمدرسة النظامية (التحضيرية ،أك الكتاب باإلضافة عمى
المستكل االجتماعي كالثقافي ليذا التمميذ) .ككانت العينات مكزعة عمى الشكؿ اآلتي:
 ثبلث عشرة تمميذة (( )13اإلناث).
 اثنا عشر تمميذ (( )12الذككر).
كالجدكؿ التالي بكضح ذلؾ:
اإلناث

الذككر

المجمكع

13

12

25

كمف خبلؿ ىذا الجدكؿ نجد أف عدد التبلميذ الذيف حضركا االختبار ىك ( )25تمميذا حيث
تعتبر مرحمة تحديد العينة مف أىـ الخطكات المنيجية في البحكث االجتماعية .فالعينة ىي
المجمكعة الجزئية التي تسحب مف المجتمع إلجراء الدراسة

»  1فيي قصدية تحت اسـ العينة

الفردية .حيث نقكـ باختيار مفرداتيا كتستخرج النتائج عمى أساسيا فبل بد مف تكفر شرط أساسي
لضماف مكضكعية النتائج ،يتمثؿ ىذا الشرط في أف تعكس العينة الصفات كالحقائؽ التي تميز

1

فايز جمعة النجار ،أساليب البحث العلمي ،منظور تطبيقي ،دار الحامد للنشر والتوزيع ،عمان األردن ،ط.2010 .2ص.37

«

المجتمع المأخكذ منو ،فميذا يطمب مف الباحث دقة بالغة ككنيا تحدد كفاءة النتائج .كقد تـ اختيارنا
لمستكل السنة الخامسة مف التعميـ االبتدائي.

 /3األداة المستخدمة في البحث:

نظ ار لطبيعة المكضكع الذم تـ التطرؽ إليو استخدمت

استمارة استبانة أداة لجمع البيانات الخاصة بمكضكع البحث

«فاالستمارة ىي مجمكعة مؤشرات

يمكف عف طريقيا اكتشاؼ أبعاد مكضكع الدراسة عف طريؽ االستقصاء التجريبي ،أم إجراء بحث
ميداني عمى جماعة محددة مف الناس كىي كسيمة االتصاؿ الرئيسية بيف الباحث كالمبحكث
كتحتكم عمى مجمكعة مف األسئمة تخص القضايا التي نريد معمكمات عنيا مف المبحكث » .1أما
االستبانة فيي «تمؾ القائمة التي يحضرىا الباحث بعناية في تعبيرىا عف المكضكع المبحكث في
إطار الخطة المكضكعة .لتقدـ إلى المبحكث مف أجؿ الحصكؿ عمى إجابات تتضمف المعمكمات
كالبيانات المطمكبة لتكضيح الظاىرة المدركسة ،كتعريفيا مف جكانبيا المختمفة

» . 2كتستخدـ ىذه

األداة في جمع البيانات الميدانية كيجب أف تتكفر فييا محاكر البحث كاعتمدت في بحثي عمى
استمارة مكجية لممعمميف لئلجابة عمى تساؤالت البحث ،كما حاكلت ربط األسئمة باإلشكالية
المطركحة .كمنو فإف ىذا االستبياف جاء بمثابة تأكيد لبلختبار الذم أجريناه لتبلميذ السنة الخامسة
مف التعميـ االبتدائي ( في المدرسة المختارة كنمكذج ) بيدؼ إعطاء لمحة كجيزة عف مدل اىتماـ
كؿ مف المعمـ كالمتعمـ بمادة التعبير الكتابي.
كما ىي الصعكبات التي تكاجو التمميذ في ىذه المرحمة؟ ككيؼ تؤثر عمى مستكاه الدراسي؟
كقد كاف عدد األكراؽ المكزعة عمى األساتذة ( )13كرقة كعدد األكراؽ المعادة ( )13كرقة.

1

بلقاسم سالطنيه ،حسان الجيالني ،منهجية العلوم االجتماعية  ،دار الهدى للطباعة والنشر ،عين ميلة  ،الجزائر،2000 ،ص.282
أحمد بن مرسلي ،منهاج البحث العلمي في علوم اإلعالم واالتصال ،ديوان المطبوعات الجامعية ،بن عكنون ،الجزائر،
2
.2003ص.220

كلحساب اإلجابات بالنسبة المئكية نتبع الخطكات التالية:
مثبل( :المجيبكف بنعـ ×  ÷ )100عدد األساتذة
(المجيبكف ب ال ×  ÷ )100عدد األساتذة
أما عف اختيار المكاضيع التعبيرية فقد راعيت العناصر الفكرية كالخيالية كاالنفعالية التي تدفع
المتعمـ إلى اإلنتاج المغكم كاستخداـ المستكيات المختمفة لممكيتو المغكية التبميغية أثناء الكتابة.

 _4مجاالت الدراسة:
أ) المجال المكاني :أنجزت الدراسة في مدرسة الشييد ماقرم عمي بمدية عيف بساـ كالية
البكيرة ،ككاف التركيز عمى السنة الخامسة باعتبارىا السنة الختامية في ىذه المرحمة ،كما
أنيا مرحمة حساسة يستطيع المتعمـ اكتساب كـ مف المعارؼ فيي تعد أساس النشأة.

مدرسة الشييد ما قري عمي :

ىك مف مكاليد  18فيفرم 1936ـ  ،التحؽ بجيش التحرير

عاـ1956ـ ،كفتحت المدرسة أبكابيا في  09سبتمبر 1985ـ .تتككف مف  12حجرة تربكية ،مكتب
مدير 4 .مراحيض لمذككر كمغتسؿ ،ك  4مراحيض لمبنات كمغتسؿ .حجرة تستعمؿ كمكتبة ،كتقدر
مساحة الساحة ب 2467.55ـ. 2أما الممحفة ككؿ ب

 4300ـ  2أما عدد التبلميذ فيقدر ب

( )305تمميذا.
ب) المجال الزمني  :بعد قيامي بالدراسة االستطبلعية كالتي أفادتني في جمع المعمكمات
الخاصة بالجانب النظرم ،كفي عينة البحث كصياغة كبناء االستمارة التي قمت بتكزيعيا في
 2016/05/08كبعد مركر خمس عشرة يكما مف الشير استممت جمع االستمارات.

المبحث األول :إحصاء األخطاء الواردة في أوراق التالميذ وتحميميا.
بعد القياـ بعممية إحصاء لجؿ األخطاء الكاردة في أكراؽ التبلميذ فيما يخص مكضكع "كتابة
مذكرات" تكضح لي أف ىذه األخطاء يمكف تصنيفيا إلى ما يمي:

أ) األخطاء اإلمالئية:
/1جدكؿ يكضح الخمط بيف ىمزة الكصؿ كىمزة القطع:
الخطأ

الصكاب

 رأيت إمرأة.

 رأيت امرأة.

 سمحت لي بادخالو.

 سمحت لي بإدخالو.

 ذىبت مع ابراىيـ.

 ذىبت مع إبراىيـ.

 كنت مع إبف عمى

 كنت مع ابف عمى

 إستعجمت بالذىاب

استعجمت بالذىاب

ي

 كقالت إعتني بو.

 كقالت اعتني بو.

 إسمع الدرس

 اسمع الدرس

 إضطرب الجك

 اضطرب الجك

 اخذ كراسي

 أخذ يك ىراسي.

 ادخؿ القط

 أىدخؿ القط

 اكتب درسؾ

 أيكتب درسؾ

كنظرة شاممة لؤلخطاء المذككرة في الجدكؿ أعبله نجد أف الخطأ تمحكر ىنا في الخمط
بيف ىمزة الكصؿ كىمزة القطع.
فيمزة الكصؿ سميت كذلؾ ألنيا تسقط في درج الكبلـ فيي تظير في المفظ إذا كقعت في
أكؿ الكبلـ أما إذا استبقت بكبلـ آخر فبل تظير في المفظ كمكاضع كتابتيا محدكدة في األسماء
(امرأة ،ابنة ،اسـ ،ابف ،امرؤ ،است ،ابنـ ) كمثنى ىذه األسماء كليس جمعيا ،كفي أمر الثبلثي
نحك (اسمع) كماضي الخماسي ك أمره كمصدره نحك (اضطرب) كماضي السداسي ك أمره كمصدره
نحك (استعجؿ) كفي (اؿ) التعريؼ.
أما ىمزة القطع فيي تظير في المفظ كالكتابة سكاء جاءت في أكؿ الكبلـ أك في درجو
كترسـ اليمزة في أكؿ الكممة فكقيا قطعة (ء) إذا كانت مفتكحة أك مضمكمة كتكضع تحتيا القطعة
إذا كانت مكسكرة كتكجد في االسـ المفرد (إبراىيـ) كفي ماضي الثبلثي المبدكء بيمزة أصمية (آخذ )
كفي ماضي الرباعي( أدخؿ)(.)1

( )1أحمد طاىر حسني كحسف شحاتو ،قكاعد اإلمبلء العربي بيف النظرية كالتطبيؽ ،مكتبة الدار العربية ،مف
الصفحة  11إلى .18

جدول يوضح الخمط في موقع اليمزات:
الخطأ

الصكاب

 شرب مف ماء البأر.

 شرب مف ماء البئر.

 يإس مف الطيراف.

 يئس مف الطيراف.

 قرأك القاعدة.

 قرؤكا القاعدة.

 يسئؿ نفسو

 يسأؿ نفسو

 تفاألت بطيراف العصفكر.

 تفاءلت بطيراف العصفكر.

 كتبدء بالجرم

 كتبدأ بالجرم

 ج أز مف الخبر

 جزء مف الخبر

 ككـ يعمؿ شيأ.

ككـ يعمؿ شيئا.

مف الجدكؿ أعبله نبلحظ أف األخطاء ىنا تمحكرت حكؿ اليمزة في كسط كآخر الكممة .فإذا
كانت اليمزة ساكنة في الكسط رسمت عمى حرؼ مجانس لحركة ما قبميا نحك (بئر) كاذا كانت
مكسكرة رسمت عمى الياء نحك (يئس) كاذا كانت مضمكمة كتبت عمى الكاك مثؿ (قرؤكا) أما إذا
كانت مفتكحة رسمت عمى حرؼ مف جنس حركة ما قبميا فاذا كاف ما قبميا ساكف غير حرؼ مد
رسمت عمى األلؼ مثؿ (يسأؿ) كاذا كاف ىذا الساكف حرؼ مد رسمت مفردة نحك (تفاءلت) أما في
آخر الكممة فإذا سبقت بحركة رسمت عمى حرؼ مجانس لحركة ما قبميا نحك (يبدأ) كاذا سبقت
بحرؼ ساكف رسمت مفردة نحك (جزء ) كاذا سبقت بحرؼ ساكف ككانت منكنة في حالة النصب

رسمت عمى نبرة بيف ألؼ التنكيف كالحرؼ السابؽ ليا نحك (شيئان).ففي كتابو اليمزة ،تعتبر الكسرة
أقكل الحركات تمييا الضمة ثـ الفتحة  ،ففي حالة اجتماع حركتيف عمى اليمزة كما قبميا  ،رسمت
بحسب أقكل الحركات(.)1
الخمط بيف التاء المفتكحة كالتاء المربكطة جدكؿ يكضح:

الصكاب

الخطأ
 ثـ قالة لي

 ثـ قالت لي

 ثـ تكجية نحك البية

 ثـ تكجيت نحك البيت

 ثـ عدة إلى البيت

 ثـ عدت إلى البيت

 زكجاة عمي

 زكجات عمي

 ذىبتا في رحمت

 ذىبتا في رحمة

 صعدت فكؽ شجرت.

 صعدت فكؽ شجرة.

مف خبلؿ الجدكؿ أعبله يتبيف لنا أف الخطأ تمحكر في الخمط بيف التا ء المربكطة كالتاء
المفتكحة ( ػ ػ ػ ػػة) (ت).
فالتاء المربكطة تكتب في آخر االسـ المفرد المؤنث نحك (شجرة) كفي آخر جمع التكسير
الذم ال يمحؽ مفرده بتاء مفتكحة نحك (قضاة) كفي بعض األعبلـ المذكرة (حمزة) ،كآخر بعض
( )1أحمد طاىر حسني كحسف شحاتو ،قكاعد اإلمبلء العربي بيف النظرية كالتطبيؽ ،مكتبة الدار العربية ،مف
الصفحة  20إلى .35

األسماء األجنبية نحك (إفريقية) .أىـ خصائص ىذه التاء  :أنيا تكتب عادة منقكطة ،أم عمييا
نقطتاف .
إذا كقفت عمييا في القراءة  ،تنطؽ ىاء  ،أما لك كصمتيا بما بعدىا في النطؽ  ،إؼنيا تنطؽ
بتاء.
أما التاء المفتكحة فتكتب في آخر الفعؿ سكاء أكانت مف أصمو أـ كانت تاء تأنيث ساكنة
أـ تاء الفاعؿ أك المخاطب نحك (قالت) كفي آخر جمع المؤنث السالـ نحك (زكجات) كفي آخر
االسـ الثبلثي الساكف الكسط كجمعو (بيت) ،كفي آخر االسـ المفرد المذكر نحك (جكدت) كآخر
بعض الحركؼ نحك (ليت)(.)1

()1

أحمد طاىر حسني كحسف شحاتو ،قكاعد اإلمبلء العربي بيف النظرية كالتطبيؽ ،مكتبة الدار العربية ،مف

الصفحة  63إلى .68

جدكؿ يكضح أنكاع أخرل مف األخطاء اإلمبلئية :
صكابو

الخطأ
 كظربو حتى تكسر لذالؾ

 كضربو حتى تكسر لذالؾ

 نظرب الحمامة

 نضرب الحمامة

 إنو طفمف متشرد

 إنو طفؿ متشرد

 دكييا جيدا

 دكييا جيدا

 يشفا

 يشفى

 كعندما شفيا

 كعندما شفي

 ضير ككأنو شكرم

 ظير ككأنو شكرم.

مف خبلؿ الجدكؿ أعبله كعمى غرار األخطاء المذككرة سابقا نجد أف ىناؾ أنكاع أخرل مف
األخطاء اإلمبلئية ال تستند عمى قاعدة معينة نحك الخمط بيف األصكات المتشابية أك الحركؼ
المشابية رسما كالخمط بيف حرؼ (ظ) كحرؼ (ض) إال أف التمييز مف ىذيف الحرفيف يككف عف
طريؽ تحديد الصفة كالمخرج فمخرج صكت (ظ) يككف مف طرؼ المساف كأطراؼ الثنايا العميا أما
حرؼ (ض) فيك أشد الحركؼ مخرجا .فيك يخرج مف حافة المساف .كما أف الضاد (ض) يزيد عف
عمى الظاء (ظ) صفة استطالة ،كالتمييز بيف ىذيف الحرفيف يككف عف طريؽ الممارسة كالتجريب.
كالخمط بيف األلؼ الممدكدة كاأللؼ المقصكرة (يشفا) (يشفى) كغيرىا .كىناؾ أخطاء تحدث بسبب

الخمط بيف الحركؼ التي تنطؽ كال تكتب كالحركؼ التي تكتب كال تنطؽ كالتنكيف مف بيف ىذه
الحركؼ فعند الكممة المنكنة تنطؽ النكف كلكنيا ال تكتب كتعكض بحركة أخرل نحك {طف هؿ}.

 /3األخطاء النحوية:
جدول يوضح الخمط في الحركات اإلعرابية :
الصكاب

الخطأ
 يكجد قطان جريحا

 يكجد قطٌ جريحا

 لقد كجدت قطٌ جريحا

 لقد كجدت قطنا جريحا

 يمشي بسرعةن فائقة

 يمشي بسر و
عة فائقة

المنظر
 تأممت لذلؾ
ي

ً
المنظر
 تأممت لذلؾ

يح
 رأيت القط جر ٌ

 رأيت القط جريحان

 رأيت طفؿ

 رأيت طفبل

 أخذتيا معي إلى البيت

 أخذتيا معي إلى البيت

 ذىبت إليو مسرعةٌ

 ذىبت إليو مسر و
عة

أذىب معو.
 لـ
ى

أذىب معو.
 لـ
ٍ

مف خبلؿ الجدكؿ أعبله يظير أف سبب ىذه األخطاء يكمف في الحركات اإلعرابية التي
تتغير بتغير مكقع الكممة في الجممة .فيرفع التمميذ ما يجب نصبو كينصب ما يجب جزمو أك جره

كما إلى ذلؾ كىذا ما ظير مف خبلؿ األخطاء التي حصيناىا في الجدكؿ أعبله فحاالت اإلعراب
أربع كلكؿ حالة منيا عبلمة خاصة.
الرفع كعبلمتو "الضمة" نحك (كجد قط) ،كالنصب كعبلمتو الفتحة (كجدت قطا) ،كالجر كعبلمتو
الكسرة (يمشي بسرعة) كالجزـ كعبلمتو السككف (لـ اذىب).1
جدكؿ يكضح الخمط في النكاسخ :

الصكاب

الخطأ
عائد مف المدرسة
 كنت ه

عائدا مف المدرسة
 كنت ٌ

 إف الكمب مربكطاٌ

 إف الكمب مربكطه

 كاف الجك مشمس

 كاف الجك مشمسا

بارذ
 أصبح الجك ى

باردا
 أصبح الجك ى

 ليس حيكنا مفترسا.

مفترس.
ا
 ليس حيكاف

مف الجدكؿ أعبله نبلحظ أف التبلميذ عمى جيؿ بعمؿ النكاسخ (إف كأخكاتيا) ك (كاف
كأخكاتيا) كىذه النكاسخ تدخؿ عمى الجممة االسمية المككنة مف المبتدأ كالخبر فتغير معنى الجممة
أك تغير صدارة المبتدأ في الجممة االسمية كما تغير حركة المبتدأ مف الرفع إلى النصب فإف
الكمب
كأخكاتيا تنصب المبتدأ كيسمى اسميا كتبقي الخبر عمى حالو كيسمى خبرىا نحك (إف
ى

()1

يكسؼ الحمادم ،محمد الشناكم ،محمد شقيؽ عطاء ،القكاعد األساسية في النحك كالصرؼ ،الييمنة العامة لشؤكف المطابع

األميرية ،القاىرة  ،1994 ،ص مف  38إلى .39

مربكط) .أما (كاف كأخكاتيا) فإنيا تبقي المبتدأ مرفكعا كيسمى "اسميا" كتنصب الخبر كيسمى
الكمب مربكطان)(.)1
"خبرىا" نحك (كاف
ي

 /3األخطاء الصرفية:
جدول يوضح الخمط بين المذكر والمؤنث ،وبين اإلفراد التثنية والجمع :
الصكاب

الخطأ
 كنا ذاىبا إلى المدرسة

 كنا ذاىبيف إلى المدرسة

 فصادا عصفكراف جميبلف

 فصادا عصفكريف جميميف

 كأخذنا القط كدكينو

 كأخذنا القط كداكيناه

 زرت مستشفى جديدة

 زرت مستشفى جديدا

 إف الحيكانات ىك الجنس الثاني

 إف الحيكانات ىي الجنس الثاني

 إف الساعتاف جميمتيف.

 إف الساعتيف جميمتيف.

مف خبلؿ الجدكؿ أعبله نجد أف ىذه األخطاء جاءت لجيؿ التبلميذ بأحكاؿ الكممة مف
إفراد كتثنية كجمع كخمط بيف المذكر كالمؤنث فاالسـ المفرد يدؿ عمى كاحد كىك نكعاف "مفرد مذكر
(فبلح)" كمفرد مؤنث "فبلحة" ،كالمثنى يدؿ عمى اثنيف كىك نكعاف "مثنى مفرد" ك "مثنى مؤنث"
كىك يصاغ مف المفرد بزيادة ألؼ كنكف في حالة الرفع كياء كنكف في حالة النصب كالجر كىذه

()1

الدكتكر عبده الدراجحي ،التطبيؽ النحكم ،دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر ،بيركت ،1979 ،ص 111

إلى .149

النكف تحذؼ عند الزيادة ،كالجمع يدؿ عمى أكثر مف اثنيف كىك نكعاف" :جمع مذكر" ك "جمع
مؤنث" ،فالجمع المذكر يصاغ مف المفرد بزيادة كاك كنكف في حالة الرفع كياء كنكف في حالتي
النصب كالجر .كىذه النكف تحذؼ عند اإلضافة كالفرؽ بيف ياء المثنى كياء الجمع أف الياء في
الجمع المذكر تككف حرؼ مد كما قبميا يككف مكسك ار أما في حالة المثنى المذكر فإف ياء المثنى
تككف ساكنة كما قبميا مفتكحا .أما جمع المؤنث يصاغ مف المفرد بحذؼ التاء المربكطة كزيادة
األلؼ كتاء مفتكحة (.)1

 /4األخطاء التركيبية:
الصكاب

الخطأ
 كسمع قائد المعسكر بعد ىذا

 كأسمعنا قائد المعسكر بعد ىذا

الكبلـ بمثيمو عف النظافة.

الكبلـ بمثيمو عف النظافة.

 إنو أليؼ كىك بحاجة مف المساعدة

 إنو أليؼ كىك بحاجة إلى
المساعدة

()1

 كعطاف كرقة الدكاء نشريو

 كأعطاني كرقة الدكاء ألشتريو

 في إحدل مرات

 في إحدل المرات

يكسؼ الحمادم ،محمد محمد الشناكم ،شقيؽ عطا ،المؤنث كالمذكر ،التثنية كالجمع كاإلفراد ،القكاعد األساسية

في النحك كالصرؼ ،ص  4إلى .8

كفيما يخص بعض األخطاء التركيبية فيي ناتجة عف تكظيؼ بعض العبارات التركيبية
كالتراكيب الغامضة ،أك حذؼ "الػ" أك التداخؿ المغكم كىذا الستعماؿ كادراج المغة العامية أثناء
التعابير .كنقص في الرصيد المغكم كالثقافي .كقمة اإلبداع كنقص المطالعة كعدـ تطبيؽ القكاعد
المدركسة سكاء في اإلمبلء أك النحك أك الصرؼ.
كمف خبلؿ كؿ ما سب ؽ كبتحميمنا ألغمب األخطاء المرتكبة في أكراؽ التبلميذ فإف معرفة
قكاعد المغة العربية سكاء النحكية أك الصرفية أك اإلمبلئية عكف لمطالب عمى كتابو التعبير الجيد
ألنيا تجعمو قاد ار عمى استعماؿ الكممات كاأللفاظ استعماال صحيحا مما يؤدم إلى سيكلة فيـ
القارئ لما يكتبو كالى تحقيؽ اليدؼ مف الكتابة كىك نقؿ ما في الفكر أك ما يشعر بت التمميذ مف
أحاسيس أك ما يطمبو مف تساؤالت أك حاجات إلى اآلخريف .كؾؿ
ىذه القكاعد ىي قكاعد مسطرة في المناىج الدراسية مف السنة األكلى إلى آخر سنكات
تعميمو فيي مرافقة لو عمى الدكاـ كليست خاصة بمرحمة معينة مف مراحؿ تعميمو.

المبحث الثاني :تحميل االستبيانات الخاصة باألساتذة
ضعؼ تحصيؿ التبلميذ في مادة التعبير الكتابي ىاجس يثقؿ كاىؿ األساتذة الذيف يسعكف
إلى إيجاد الحمكؿ المناسبة لمحد مف ىذا المشكؿ  .كنظ ار لككف األستاذ محكر العممية التعميمية كاف
كالبد أف أقدـ استمارة استبانة مف خبلليا تـ أتكيد صحة الفرضيات التي طرحتيا مف قبؿ األساتذة.

التعميق عمى استبيان األساتذة (عرض النتائج وتقسيميا).
 ميارة التعبير الكتابي لدى التالميذ
النسبة المئكية

المستكل

التكرار

ـ .ضعيؼ

04

ـ .متكسط

09

69.23%

ـ .جيد

00

00%

بدكف إجابة

00

00%

المجمكع

13

100%

%30.77

مف خبلؿ قراءة الجدكؿ يتضح لنا أف المستكل المتكسط يشكؿ النسبة العالية بنسبة ( 69.23
 )%مقارنة بالمستكل الضعيؼ ( .)% 30.77أما المستكل الجيد فيك غير مكجكد.

 نسبة العجز في التعبير الكتابي .وما ىي أسبابو؟
اإلجابة

التكرار

النسبة المئكية

نعـ

10

% 76.92

ال

03

23.08%

بدكف إجابة

00

00%

المجمكع

13

%100

أما بخصكص نسبة العجز في ميارة التعبير الكتابي فمف خبلؿ الجدكؿ كمف خبلؿ
العممية اإلحصائية التي قمنا بيا فقد تكصمنا إلى النسبة المئكية التالية  % 76.92كىي نسبة جد
مرتفعة كشؼ عنيا االستبياف المكجو لؤلساتذة كتابيا ككذا الحكار الذم أجريتو معيـ أثناء زيارتي
لمميداف.
إذ يرل معظميـ أف ىناؾ عج از في ميارة التعبير الكتابي رغـ تحسف المستكل مقارنة
بالسنكات الماضية.
كيرجعكف ذلؾ إلى أسباب عديدة منيا:
 قمة الممارسة.
 عدـ تكفر الكسائؿ اإليضاحية الخاصة بالتعبير الكتابي.
 الضعؼ في الكتابة خاصة في الربط كالتركيب بيف الكممات كعدـ تسمسؿ أفكاره.

 نقص أسمكب الحكار.
 نقص المطالعة كالقراءة.
 عدـ التكاصؿ الشفكم بمغة سميمة كصحيحة.
 عدـ تأىيؿ المعمميف.
 كثرة النشطة كاىتماميا بالشكميات.
 التداخؿ المغكم بيف العامية كالقصص.
 االختبلؼ بيف التبلميذ.
 الخجؿ كقمة الشجاعة األدبية.
 قمة الرصيد المغكم كمحدكدية الكصؼ لدل التمميذ.
 انعداـ الكفاءة القاعدية لدل المتعمـ كنقصيا.

 مظاىر ىذا العجز:
 عدـ قدرة التمميذ عف التعبير عما في نفسو كعف أفكاره.
 عدـ قدرة التمميذ عمى التعبير بمغة سميمة كفصيحة.
 الضعؼ في المستكل اإلمبلئي كالنحكم كالتركيبي.
 نقص في الرصيد المغكم.
 ارتكاب األخطاء بأنكاعيا.
 إدراج المغة العامية ضمف التعابير.
كمف خبلؿ ىذا اإلحصاء يتضح لي أف العجز في التعبير الكتابي لدل التبلميذ أصبح
ظاىرة متفشية تشكؿ خط ار كبي ار عمى المدرسة الجزائرية ،فناد ار ما نجد فييـ مف يستطيع اإلبانة
عف أفكاره أك اإلفصاح عف شعكره بمغة سميمة خالية مف األخطاء كبأفكار كاضحة كمترابطة.

فمف خبلؿ تصفحي لمنياج المغة العربية لمسنة الخامسة مف التعميـ االبتدائي كجدتو
يتضمف في ثناياه جممة مف األىداؼ التي تخدـ المغة العربية بصفة عامة كالتعبير الكتابي بصفة
خاصة.
كمف بيف األىداؼ التي يسعى المنياج إلى تجسيدىا عمى أرض الكاقع كتحقيقيا ميدانيا
لدل التبلميذ ،ىك أف يصبح التمميذ قاد ار عمى أف ينتج نصا بكؿ أنكاعو كاإلخبار عف حدث أك سرد
حكاية أك كتابة قصة كذلؾ بأسمكب مقبكؿ كمشافية ككتابة .أم اكتسابو تقنيات التعبير الكتابي
التي تجعمو قاد ار عمى التكاصؿ كالتبميغ االجتماعي باستعماؿ مختمؼ أكجو التعبير.
إف عدـ تحقيؽ ما كرد في المنياج عمى أرض الكاقع يدعك إلى الحيرة كاالستغراب مما يدعكا
إلى التساؤؿ عف السر في عدـ تحقيؽ ذلؾ ميدانيا ،كبالمستكل المطمكب .كعف الحمكؿ الممكنة
لتغطية ىذا العجز.
كمف بيف االقتراحات التي يرل فييا األساتذة المستجكبكف الحؿ المناسب لمعالجة ىذا العجز،
فيكمف ذكر ما يمي:
 إثراء الرصيد المغكم.
 االىتماـ بالمطالعة كتحفيزىا.
 زيادة الحجـ الساعي المقرر لمتعبير الكتابي.
 تزكيد المدارس بالمشاىد المعبرة كالكسائؿ البلزمة.
 تككيف األساتذة كاعادة النظر في طريقة التدريس.
 تحفيز التبلميذ عمى الكتابة كالتأليؼ عف طريؽ تثميف أعماليـ.
 ربط المكاضع بالكاقع االجتماعي الذم يعيشو المتعمـ.

 إعطاء أىمية لمساف الفصيح عند المعمـ لنقمو لممتعمـ.
 تعميـ المغة السميمة عمى جميع األنشطة حتى إف كانت عامية.
 التركيز عمى التعبير الشفيي ألف التمميذ الذم حقؽ ميارة في التعبير الشفيي يحققيا في
التعبير الكتابي.
 تكجيو التبلميذ كمراقبتيـ أثناء الكتابة.
 عرض نماذج جيدة أماـ التبلميذ لبلقتداء بيا.
 اعتماد أسمكب النقد كابداء الرأم حكؿ المكضكع.
 االىتماـ بتصحيح نمكذجي مفصؿ في مادة التعبير الكتابي كتدريب التبلميذ عمى أسمكب
معيف كفعاؿ في عممية التصحيح النمكذجي المفصؿ.
 جعؿ المناقشة ىي السمة البارزة أثناء الحديث كال نجعؿ كؿ الحديث لممعمـ حتى ال يشعر
التمميذ بالممؿ.
 تنشيط المكاضع المراد التعبير عنيا قدر اإلمكاف.

 طريقة تدريس التعبير الكتابي:
مكاصفات الطريقة

التكرار

النسبة المئكية

مناسبة

11

%84.61

غير مناسبة

02

%15.39

بدكف إجابة

00

%00

المجمكع

13

%100

مف خبلؿ الجدكؿ يتضح أف نسبة التقيد بالطريقة المسطرة في المنياج شكؿ النسبة العالية
( )% 84.61ذلؾ ألف معظـ األساتذة يركف بأنيا الطريقة المناسبة لمجميع في حيف أف بعض
األساتذة( )%15.39يركف أنيا غير مناسبة كبالتالي ال يتقيدكف بيا.
أما عف األخطاء الشائعة في مكاضيع التبلميذ فقد أجمع األساتذة المستجكبكف أنيا مزيج
مف الخطاء اإلمبلئية ،النحكية ،الصرفية ،التفسيرية لذلؾ لـ يرتبكا لما ىذه األخطاء.
أما بالنسبة لؤلخطاء التي يرتكزكف عمييا ىي نفس األخطاء الشائعة في عممية التصحيح.

 جدوى طرح األسئمة في حصة التعبير الكتابي من قبل األستاذ لفيم
الموضوع:
االحتماالت

التك اررات

النسبة

نعـ مجدية

08

%61.54

غير مجدية

05

%28.46

المجمكع

13

%100

مف الجدكؿ أعبله نبلحظ ىناؾ عدد مف األساتذة بنسبة ( )%61.54يركف أف طرح األستاذ
لؤلسئمة في حصة التعبير الكتابي يككف مجديا لفيـ المكضكع في غالب األحياف كىذا ألنيـ
يسيمكف عمى التمميذ الحكار كيثيركف لو جكانب المكضكع بينما نجد
( )%28.46يركف أف ذلؾ غير مجدم.

 5مف عدد األساتذة بنسبة

 الوسائل التي تساعد التالميذ أكثر عمى تنمية الرصيد المغوي:
النسبة

االحتماالت

التك اررات

مطالعة الكتب

06

التمفزيكف

04

%30.77

األنترنات

02

%15.39

أخرل

01

%7.68

% 46.16

تعددت األدكات كالكسائؿ التي تساعد التمميذ عمى تنمية كاثراء رصيده المغكم كالمعرفي
كمنيا الكتاب فيك كسيمة مف كسائؿ التثقيؼ كانماء الرصيد المغكم إال أف الكتاب قد حكصر مف
باإلضاؼ إلى غبلء الثمف كمع ذلؾ فإف ستة مف عدد األساتذة يعتمدكف عمى
ة
قبؿ كسائؿ أخرل.
المطالعة في إنماء الرصيد المغكم كالمعرفي لمتبلميذ بنسبة (  )% 46.16كيأتي التمفاز في المرتبة
الثانية بنسبة ( )%30.77ألنو كسيمة تأثير كاقناع .كما أف االنترنت لدييا حصة في تنمية الرصيد
المغكم اذ يرل 2مف عدد األساتذة كذلؾ بنسبة ( )%15.39تساعد في إثراء الرصيد المغكم كىناؾ
مف أشار لكسائؿ أخرل كذلؾ بنسبة (.)%7.68

 يمكن أن يؤدي عزوف التالميذ عن المطالعة إلى:
االحتماالت

التك اررات

النسبة

كثرة األخطاء

03

23.08%

ضعؼ التعبير

07

%53.85

اليركب عف المشاركة

01

%07.68

قمة االبداع

02

%15.39

المجمكع

13

%100

مف خبلؿ الجدكؿ أعبله يتبيف لنا أف إقباؿ التبلميذ عمى المطالعة يقكم قدرة التعبير عند
التمميذ كيقمؿ مف أخطائو كيزيد مف قكة إبداعو.
كبعد دراسة النتائج في الجدكؿ أعبله أجمع أغمب األساتذة أف عزكؼ التبلميذ عف
المطالعة يؤدم إلى ضعؼ التعبير بنسبة (

 )%53.85كيؤدم إلى كثرة األخطاء بنسبة

( )%23.08كبالضركرة يؤدم إلى قمة اإلبداع (  )%15.39كبالتالي يؤدم ىذا إلى اليركب مف
المشاركة بنسبة (.)%07.68

 مراعاة المعمميف األسس التربكية كالنعتية كالمغكم التي سمى عمييا التعبير.
االحتماالت

التك اررات

النسبة

أحيانا

09

69.23%

غالبا

04

%30.77

المجمكع

13

%100.00

نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ أعبله الذم يبيف لنا أف أغمب األساتذة ال يراعكف األسس النفسية
كالتربكية كالمغكية التي يبنى عمييا التعبير كىذا بنسبة (
يراعكف تمؾ األسس بصفة عالية ىي (

. )69.23%أما نسبة األساتذة الذيف

 .)%30.77كليذا نجد أف عدـ تطبيؽ ىذه األسس

كمراعاتيا يصعب مف عممية نجاح المعمـ في دركس التعبير كضعؼ تحصيؿ التبلميذ في ىذه
المادة.

 تيميش درس التعبير كاستغبللو لمكاد المغة العربية الفصحى:
االحتماالت

التك اررات

النسبة

نعـ

08

%61.54

ال

05

%38.46

المجمكع

13

%100

مف خبلؿ الجدكؿ أعبله نبلحظ أف ىناؾ تيميش في تدريس مادة التعبير الكتابي كذلؾ
بنسبة (  .)%61.54كىذه النسبة تتكافؽ مع الحجـ الساعي المقرر لحصة التعبير حيث أف ىذا
التيميش جاء نتيجة الكقت الضئيؿ المخصص ليذه المادة عمى غرار مكاد المغة العربية األخرل
التي أخذت حقيا مف التكقيت كفاية مقارنة حصة التعبير الكتابي.
مف خبلؿ تحميمنا لنتائج االستبياف لؤلساتذة كخصكص التبلميذ ،نجد أف نسبة الكقكع في
الخطأ كبيرة نكعا ما  ،كىذا إلعتماد التمميذ عمى حاسة التمييز السمعي كعدـ إدراكو لخصائص
المكتكب كالتأثير الكبير لمغة المنشأ ،كأغمب األخطاء جاءت في المستكيات كالصرفية كالتركيبية.
كلتحسيف مستكل التعبير الكتابي في المدارس نجد أف أغمب االقتراحات مف قبؿ األساتذة
جاءت كاآلتي :ضركرة إطبلع المعمميف عمى األساليب التربكية الجديدة كتمثيميا في دركسيـ
اليكمية.
االىتماـ بتطكير شخصية التبلميذ كاعطائيـ الخيرية في التعبير.

الخاتمة:
كفي ختاـ ىذا البحث نصؿ إلى أف ىناؾ ضعؼ في تحصيؿ التبلميذ لمادة التعبير
الكتابي كألف التعبير الكتابي ىك عبارة عف عممية تقكيمية لجميع أنشطة المغة العربية فيي تنصب
فيو كتيدؼ إليو .كيعد اكبر مشكؿ بالنسبة لمتبلميذ فيـ ال يستطيعكف التعبير بطبلقة كاسترساؿ.
كمف خبلؿ محاكلتي كشؼ الستار عف كاقع تعميمية التعبير الكتابي في المدرسة االبتدائية
الجزائرية مف خبلؿ المؤشرات التي احتكتيا مكضكعات التمميذ كالتي كشؼ عنيا التحميؿ يمكف
تمخيصيا فيما يمي:
 لقد أظيرت لنا القراءة في األىداؼ المسطرة في المنياج ،كالمكضكعات المقترحة ليذه
السنة أف غاية التعبير الكتابي تقترب كثي ار مف أىداؼ تعميـ المكتكب في تعميمو المغات
الحديثة كالمتمثمة في تدريب المتعمـ عمى إنشاء نص منسؽ كمنسجـ.
 إف المكضكعات المقترحة ىي مكضكعات شاممة لكؿ األشكاؿ التعبيرية ،فقد تنكعت مف
السرد كالكصؼ كالحجاج كغيرىا.
 الطريقة المتبعة في تدريسو ىي طريقة حديثة قائمة عمى الكضعية المشكمة كالطريقة
المتبعة في تقكيمو ىي شبكة التصحيح ،كىي طريقة حديثة كفعالة.
أما بالنسبة لتحميؿ األخطاء فقد تحصمنا عمى النتائج التالية:
 إف نسبة الكقكع في الخطأ كبيرة نكعا ما  ،كال بد أف تتكفر لدل التمميذ
الرغبة في تحسيف كتابتو ،ألف الرغبة كحدىا ىي نصؼ الطريؽ .كيبقى
العمؿ بعد ذلؾ ،كالعكامؿ التي تساعد التمميذ عمى الكتابة الجيدة المستمدة
مف العنصريف الياميف" الفكر كالمغة" كىذه العكامؿ ميسكرة كبمقدكر كؿ
تمميذ أف يأخذ بيا كاف ينفذىا دكف إرىاؽ كىي:
 االطبلع كالقراءة.
 الثركة المغكية.
 معرفة قكاعد النحك كالصرؼ.
 معرفة اإلمبلء.

 كالتجاكب مع المكضكع.
فاألسباب الرئيسية لؤلخطاء بأنكاعيا تتمثؿ في:
 اعتماد التمميذ عمى حاسة التميز السمعي في الكتابة نتيجة تعكده عمى المنطكؽ لمدة
طكيمة ،كىذا ما ظير خاصة في أخطاء الخمط بيف األصكات ،كحذؼ المد كحذؼ " أؿ"
كغيرىا.
 عدـ إدراؾ خصائص المكتكب ،كىذا ما ظير في أخطاء التكرار كالحذؼ كغيرىا .عد

ـ

إدراؾ التمميذ لكظائؼ العناصر المغكية مما أدل إلى الغمط بينيما ،كعدـ تمكنو مف ربط
العبلقات التركيبية .كظير ذلؾ في أخطاء االختبار كاإلعراب.
 التأثير الكبير لمغة المنشأ ،رغـ أف اليدؼ األكؿ لتعمـ المغة العربية بالمدرسة الجزائرية ىك
تصحيح لغة الطفؿ كتقكيميا.
كىذه األخطاء ىي صكرة عف الصعكبات التي يكاجييا التمميذ في التعبير الكتابي خبلؿ ىذه
المرحمة ليذا نرل مف الضركرم في تعمـ المغة عامة كتعميـ التعبير الكتابي خاصة مراعاة ما يمي:
 رد االعتبار لمتعبير الكتابي كأداة لمتعمـ ،باف يعتمد في تعمـ المكتكب عمى خصائص ىذا
الخطاب .كذلؾ بكضع المتعمـ في كضعيات حقيقية كمتنكعة كتدريبو عمى إستراتيجية
الكتابة ،كذلؾ باف يراقب نفسو أثناء الكتابة كيضع نفسو مكاف القارئ ،كيراجع كيصحح
أخطاءه كىي تفاصيؿ ميمة جدا.
 االهىتماـ بالمتعمـ بالدرجة األكلى قبؿ االىتماـ بالمحتكل المقدـ لو.
 االبتعاد عف النظرة التي تعتبر التعبير الكتابي ترجمة خطبة لمتعبير الشفيي.
 إسناد تعميـ مادة التعبير إلى معمميف كمعممات مختصيف في المغة العربية كمؤىميف عمميا
كتربكيا كمف ذكم الخبرة التربكية.
 ضركرة إطبلع المعمميف عمى األساليب التربكية الجديدة كتمثيميا في دركسيـ اليكمية عف
طريؽ إقامة الدكرات كالندكات التربكية كالتطكيرية كالدرس النمكذجي الذم يمقيو المعممكف
كالمعممات.
 ضركرة فتح مكتبات عممية كتربكية بسيطة في كؿ مدرسة.

 االىتماـ بتطكير شخصية التبلميذ كاعطائيـ الحرية في التعبير الكتابي عف أفكارىـ
كمشاعرىـ كميكليـ.
 كضع بطاقات فردية لمراقبة نمك الممكة المغكية مراقبة مستمرة مع تسجيؿ مبلحظات عمى
نتائج ىذه البطاقة تبرز الصعكبات الفردية التي يعاني منيا كؿ تمميذ مع القياـ بمعالجة
النتائج.
كمف بيف التكجييات المنتقاة مف الكاقع التعميمي نجد:
 استعماؿ المغة الفصحى في القسـ أمر ميـ جدا يساعد التمميذ عمى انتقاء نماذج تعبيرية
كتجعمو دائما مستعدا لمتكمـ بيا كقت الحاجة
 التقميؿ مف عدد التبلميذ داخؿ القسـ لرفع نفسو التحصيؿ فعندما يككف عدد التبلميذ قميبل
يسمح لممعمـ الكقكؼ عند كثيقة كؿ تمميذ بإجراء تصحيح فردم كبيذا يتمكف كؿ تمميذ مف
التعرؼ عمى عيكبو المغكية.
 مراعاة حالة التمميذ مف النضج الجسدم كالعقمي كالبصرم ،السمعي ..إلخ.
إف األخذ بيذه التكجييات يمكننا أف ندفع بالتمميذ إلى تحقيؽ األىداؼ المنشكدة منو كذلؾ مف
خبلؿ إتقانو لمدرس المغكم كبالتالي استعماؿ المغة استعماال كظيفيا صحيحا كسميما.
كأخي ار فإف ىدفي مف ىذا البحث ىك المساىمة كلك بقميؿ في تطكير المنظكمة التربكية كرفع
مستكل تعميـ المغة العربية في الجزائر ،فأرجكا أف أككف قد كفقت في ذلؾ كالحمد هلل.
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