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دعاء

اٌٍ ُٙاجؼً ثذاٌتً وفبدب ٙٔٚبٌتً جنبدب

اٌٍ ُٙال جتؼٍٕب ٔظبة ثبٌغشٚس إرا جنذٕب
ٚال ثبٌٍأط إرا أخفمٕب
ثً روشٔب دائّب

أْ اإلخفبق ٘ ٛاٌتجشثخ اٌتً تسجك إٌجبح
ٌب سة إرا أػطٍتٕب جنبدب
فال تأخز تٛاضؼٕب

ٚإرا تٛاضؼٕب فال تأخز ِٕب
اػتضاصٔب ثىشاِتٕب

ٚإرا أسأٔب ٌب سة ٌٍٕبط
فبِٕذٕب شجبػخ االػتزاس

ٚإرا اسبء إٌٍٕب إٌبط فبِٕذٕب شجبػخ اٌؼفٛ
أِني ٌب سة اٌؼبدلني

كلمة شكر وعرفان
ٔشىش اهلل ػضٚجً ٚحنّذٖ محذا وثريا إلمتبَ ٘زا اٌؼًّ ٔٚذػ ٖٛأْ ٌٛفمٕب يف أػّبٌٕب
ادلستمجٍٍخ إْ شبء اهلل

لبي تؼبىل" ٚإر تأرْ سثىُ ٌئٓ شىشمت ألصٌذٔىُ" سٛسح إثشاٍُ٘ االٌخ.70

ٔتمذَ ثبٌشىش اخلبص  ٚاخلبٌض ألستبرٔب اٌفبضً ادلششف االستبر دجبج
ِظطفى

ػٍى وً تٛجٍٙبتٗ ٔٚظبئذٗ ٌٕب

وّب ٔتمذَ ثبٌشىش ٌىً طبلُ ِؼٙذ األدة ِٓ أسبتزح  ٚطٍجخ ٚػبٍِني.
ٚيف األخري ٔشىش وً ِٓ سبُ٘ يف إجنبص ٘زا اٌؼًّ ِٓ لشٌت أ ٚثؼٍذ.

اإلهداء

إذلً ال ٌطٍت اًٌٍٍ  :إال ثشىشن ٚال ٌطٍت إٌٙبس إال ثطبػته...
ٚال تطٍت اجلٕخ إال ثشؤٌته ....اهلل جً جالٌٗ.

ا٘ذي ػًٍّ :إىل أًِ احلجٍجخ ...إىل اٌذِٛع اٌظبدلخ اٌتً تشىً أدذالً.
إىل اٌىٍّبد ادلىتٛثخ يف لبِٛط أشٛالً.
إىل ِٓ ٌشتؼش لٍجً ٌزوشن.

إىل ِٓ اٌتً أٚدػتًٕ ...هلل أ٘ذٌه ٘زا اٌجذث.
ال...ٌٓٚ...أستطٍغ أٚيف ٌه أي دك.
إىل أًِ "سمحٙب اهلل"

إىل سِض احملجخ  ٚاٌؼطبء اٌزي مل ٌجخً ػًٍ ثذػٛاتٗ ادلجبسوخ
– اثً اٌؼضٌض-

إىل اٌمٍٛة اٌطب٘شح اٌشلٍمخ  ٚإٌفٛط اٌربٌئخ إىل سٌبدني
دٍبتً إخٛتً :خضشح ،سثٍذخ ،سبٌخ ،حمّذ ثبَ

ساىل طبدت اٌمٍت طٍت  ٚإٌٛاٌب اٌظبدلخ

إىل ِٓ ػٍٍٗ أػتّذ ٚسأػشف ِؼىن احلٍبح ِؼٗ  :صٚجً إىل صٍٍِتً يف اٌؼًّ ثٛسبمل ِشميإىل

طذٌمبتً  :فبٌضح – ٔظريحٚ -سبَ -فطٍّخ – فشٌذح –فضٍٍخ.
إىل أستبري اٌزي سبُ٘ يف ػًٍّ دجبج ِظطفى

فشحيخ صسلبٚي

اإلهداء
ا٘ذي ػًٍّ :

إىل ِٓ سٙال يل طشٌك اٌؼٍُ س ًٙاهلل ذلّب طشٌمب إىل اجلٕخ أِــــً ٚأثــً دفظّٙب اهلل .
إىل إخٛتً :حمّذ ،طذٌك ،ػجذ اٌمبدسٌ،بسني ،شٍّبء.
إىل وً أػّبًِ  ٚأخٛايل
إىل ػّبتً ٚخبالتً.

إىل طذٌمبتً :خريح ،خذجيخ ،أِبي سلٍخ ،طربٌٕخ ،خذجيخ ،سبسح جٍٕٙخ ،دٍبح ،جٍٙذح،
ٚسدح.

إىل سفٍمتً يف ادلزوشح  :صسلبٚي فشحيخ.

إىل أستبري ادلششف  :دجبج ِظطفى

إىل وً ِٓ سبػذًٔ يف ٘زا اٌؼًّ خبطخ األستبر فضخ ادلٍٍٛد.
ِشٌُ ثٛسبمل

مقدمـــــة
الحمد هلل رب العالمين و الصالة و السالم عمى اشرف المرسمين أما بعد:
تحظى تعميمية العربية اليوم باىتمام بالغ ،من قبل الدارسين والقائمين عمى شؤونيا
بعده القاعدة األولى التي ينطمق منيا الحفاظ عمى المغة العربية
خاصة في قطاع التعميمّ ،
وصونيا من كل عجمة أو تحريف ،وبما أن تعميمية المغة العربية تيدف إلى إكساب المتعمم
ميارتي اإلمالء والكتابة ،فاإلمالء يحتل مكانة كبيرة عمى خريطة الكتابة بالمسان العربي ألنو
يمثل حجر الزاوية في فيم المكتوب وعرضو بصورة واضحة.
وقد سعى الباحثون في مجال التربية والتعميم إلى إيجاد الطرائق الناجعة ،التي تيدف
إلى تطوير عمميتي التعميم والتعمم لمرفع من المردود التربوي والخروج من الجمود التعميمي
القائم عمى التمقين ،واستظيار المعمومات واسترجاعيا ،إلى حيوية التعمم الناتج عن
االستكشاف والبحث والتعميل ،وصوال إلى حل المشكالت واكتساب الكفاءات الالزمة لمحياة
وىذا لن يكون المحتويات واألىداف وأساليب التدريس قصد الوصول إلى اإلصالح التربوي
الشامل ،لذا سعت المنظومة التربوية إلى إدخال بيداغوجيا جديدة وىي المقاربة بالكفاءات،
ولذلك اخترنا موضوع بحثنا ) تدريس نشاط اإلمالء والكتابة في ظل المقاربة بالكفاءات)
لمسنة الثالثة ابتدائي – أنموذجا – ومن بين األسباب التي جعمتنا نختار ىذا الموضوع :
• كثرة األخطاء اإلمالئية خاصة في الطور األول.
• التعرف عمى أنواع الكتابة والتطرق إلى كيفية الكتابة بطريقة صحيحة.
• تحديد مستويات التالميذ وقدراتيم الفردية في نشاط اإلمالء والكتابة.
• معرفة القواعد اإلمالئية وشروط الكتابة بيا.
• معرفة طريقة تطبيق المقاربة بالكفاءات ،وأثرىا عمى التالميذ والمعممين .
ومن ىنا نطرح بعض اإلشكاليات منيا:
• ماىو مفيوم كل من المصطمحات اآلتية :اإلمالء – الكتابة – المقاربة بالكفاءات؟
• ماىي أنواع وقواعد اإلمالء؟
• ماىي أىم طرائق تدريس نشاط اإلمالء والكتابة؟
• ماىي أنواع الكفاءة؟
• ماىي كيفية تدريس نشاط اإلمالء والكتابة في ظل المقاربة بالكفاءات؟
أ

مقدمـــــة
ولمعالجة ىذه اإلشكاليات اقترحنا خطة تحتوي عمى مقدمة ومدخل وفصمين ،فصل
نظري بعنوان:
المقاربة بالكفاءات يحتوي عمى ثالث مباحث ،حيث تطرقنا فيو إلى التدريس باألىداف
ومفيوم المقاربة بالكفاءات وتدريس نشاط اإلمالء والكتابة في ظل المقاربة بالكفاءات ،أما
الفصل التطبيقي بعنوان نماذج وتطبيقات في اإلمالء والكتابة من كتاب السنة الثالثة ابتدائي
–أنموذجا – يحتوي عمى مبحثين األول نماذج وتطبيقات في اإلمالء والكتابة ،والمبحث
الثاني نماذج من ك ارريس السنة الثالثة ابتدائي في اإلمالء والكتابة ثم خاتمة عبارة عن
خالصة عامة لمبحث.
• وقد اعتمدنا في بحثنا ىذا عمى مجموعة من المراجع والمقاالت والمذكرات ومن بين
المراجع مايمي:
• كتاب تعميم اإلمالء في الوطن العربي أسسو وتقويمو وتطويره ،كتاب المغة العربية
أداء ونطقا وامالء وكتابة ،وكتاب فن الكتابة الصحيحة ،وكتاب األسس الفنية لمكتابة
والتعبير.
• إال أنو واجيتنا بعض الصعوبات من بينيا  :ضيق الوقت الذي طالما تسابقنا معو.
• التناقض في آراء المعممين واختالف وجيات النظر في تطبيق المقاربة بالكفاءات،
مما أدى إلى صعوبة تحديد نسبة نجاحيا.
و في األخير نشكر كل من ساىم في إنجاز ىذا البحث من قريب أو من بعيد .

ب
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مدخل :اللسانيات التطبيقية وتعليمية اللغة

ال شك أن نتائج الدراسة المغوية قد وجدت من يضميا موضع التطبيق منذ قرون ،لكن

لم تظير باعتبارىا ميدانا مستقال إال منذ نحو ثالثين عاما ،عمى أن ىذا المصطمح ظير
حوالي1946م حين صار موضوعا مستقال في معيد تعميم المغة اإلنجميزية بجامعة ميتشجان
و قد كان ىذا المعيد متخصصا في تعميم المغة اإلنجميزية تحت إشراف العالمين البارزين
تشارلز فريز  charles friesوروبيرت الدو ، rohert ladoوقد شرع ىذا المعيد يصدر
مجمتو المشيورة (تعمم المغة مجمة عمم المغة التطبيقي) « language laraningK journal
 of appliedlingutiesثم أسس مدرسة عمم المغة التطبيقي » « school of applied
في جامعة إدنبره  ، 1958وىي من أشير الجامعات تخصصا في ىذا المجال وليا مقرر
خاص يحمل اسم الجامعة في ىذا العمم وقد بدأ العمم الوليد ينتشر في كثير من جامعات
العالم لحاجة الناس إليو ،وتأسس اإلتحاد الدولي لعمم المغة التطبيقي" سنة 1964م.1

والمسانيات التطبيقية ليست كذلك إذ ليس ليا نظرية معينة تصف المغة أو تحمميا ولعل
ذلك يبدو واضحا من كممة (تطبيق(  Applidالتي تقابل مصطمح (النظرية) Theory
المسانيات ،ومعنى ىذا أن كممة (التطبيقي) توحي إلى أن ىذا العمم ال يسعى إلى دراسة المغة
في ذاتيا ومن أجل ذاتيا ،وانما يسعى إلى أىداف عممية نفعية شأنو في ذلك شأن جميع
العموم التطبيقية التي تتوجو إلى أىداف خارج الحدود الحقيقية لمعموم وىو ما يصدق عمى
المسانيات التطبيقية حتى إن بعض عمماء المغة يرفضون انتماء ىذا العمم إلى ميدانيم بل

يسخر بعضيم من كونو عمما ويراه بعضيم  2،ميدانا غائما وغير دقيق ،بل يستنكرون
التسمية نفسيا وفي مقابل ىذا يرى بعض عمماء المغة أن المسانيات التطبيقية ىي عمم
مستقل في ذاتو لو إطاره المعرفي الخاص ولو منيجا يتبع من داخمو ،ومن ثم فيو في حاجة
إلى نظرية مستقمة عن العموم األخرى ،غير أن االتجاه الغالب بين عمماء المغة يرى أن عمم
المغة التطبيقي ىو عمم وسيط يمثل جس ار يربط العموم التي تعالج النشاط المغوي اإلنساني
مثل عموم المغة والنفس واالجتماع والتربية ،ومعنى أن ىذا العمم يستند في الحقيقة إلى
األسس العممية النظرية ليذه العموم ،فإذا صح ذلك فإن عمم المغة التطبيقي – فقط– بأساليب
 1عبد الراجحي :علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية ،دار المعرفة الجامعية ،القاهرة ،1991 ،د ط ،ص .80
 2حلمي خليل :دراسات في اللسانيات التطبيقية ،دار المعرفة الجامعية ،القاهرة ،5881 ،د ط ،ص 37
1
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واجراءات عممية لحل مشكالت معينة ذات الصمة بالمغة ،وقد يدل عمى ذلك أن عمم المغة
النفسي  psycholinguisticsمثال يعد من عموم عمم المغة التطبيقي ،غير أن ىذا العمم
أعني عمم المغة النفسي لو أصول نظرية من عمم النفس  psychologyوعمم المغة
 linguisticsولذلك ظير مصطمح المسانيات النفسية التطبيقية  ،إشارة إلى الجانب
التطبيقي منو فحسب و يؤكد ذلك أن كثي ار من معاجم" مصطمحات عمم المغة "تعرف
مصطمح عمى المغة التطبيقي بأنو عبارة عن استخدام منيج النظريات المغوية ونتائجيا في
حل بعض المشكالت ذات الصمة بالمغة وذلك في ميادين غير لغوية وحقل ىذا العمم حقل
شديد االتساع  lestrenely wideيضم تعمم المغات األجنبية وتعميم المغة الوطنية وأمراض
الكالم والترجمة وفن صناعة المعاجم واألسموبية وتعميم القراءة وغير ذلك ،وفي حين تعرف
بعض المعاجم األخرى ىذا العمم بقوليا» :عمم المغة التطبيقي مصطمح جامع يدل عمى
تطبيقات متنوعة لمسانيات في ميادين عممية ويستغل العموم المغوية في حل مشكالت عممية
practicalذات الصمة بالمغة مثل تعمم المغة و اكتسابيا سواء كانت المغة األم أو المغة
األجنبية ولذلك فإن بعض عمماء المغة ال يستخدمون ىذا المصطمح إال في اإلشارة إلى
1

الجانب التعميمي  pedagogicalفقط.

مجاالت اللسانيات التطبيقية :
من أبرز مجاالت ىذا العمم نجد:
 -1اللسانيات التعليمية : pedagogical linguistics
وقد يستخدم مصطمح المسانيات التطبيقية لمداللة عمى ىذا العمم دون الفروع األخرى
لعمم المغة التطبيقي كما رأينا من قبل ،وقد يطمق عميو أحيانا عمم تعميم المغة language
 didacticsأو عمم المغة التربوي  ، Educational linguisticsويعد بشكل عام اآلن
فرعا من فروع عمم المغة التطبيقي أو من أىم فروعيا وىو ييتم بأىم الطرق والوسائل التي
تساعد الطالب والمعمم عمى تعمم المغة وتعميميا ،وذلك باالستفادة من نتائج عمم المغة
الصوتية والصرفية والنحوية والداللية ،فيو يضع البرامج والخطط التي تؤىل معمم المغة لمقيام
بواجبو عمى الوجو األكمل في تعميم الميارات المغوية  languages skillsمثل النطق
والقراءة.
1

حلمي خليل :المرجع نفسه ،ص 37
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 -2اللسانيات النفسيةpsycholin guistics :
وييتم ىذا العمم بالسموك المغوي ، language behaviorوخاصة من حيث اكتساب
المغة ، language acquisitionأو استخداميا وىذا العمم ىو نتاج جيود عمماء النفس
وعمماء المغة في محاولة الوصول إلى نظرية عممية حول اكتساب المغة والقدرة المغوية عند
اإلنسان وخاصة عند األطفال ،ويرجع الفضل في إرساء نظرية لغوية حول ذلك إلى النظرية
التحويمية التوليدية خاصة بما أثارتو من مشكالت لغوية نفسية تتعمم بالذاكرة وادراك الكالم
واستقبالو وفك شفرتو ،واستدعاء المفردات ودرجة الترابط بينيا وعيوب النطق والكالم وغير
ذلك من مشكالت لغوية نفسية.
 -3اللسانيات االجتماعيةSociolinguistics :
وىي تدرس المغة من حيث ىي حدث لغوي اجتماعي ،وبناء عمى ذلك يقوم ىذا العمم
بدراسة" التنوع المغوي "في استخدام المغة في مجتمع ما أوعده مجتمعات تتكمم لغة ،أو ما
يسمى بالميجات االجتماعية  ، social dialectsأو الميجات التطبيقية ،من حيث
خصائصيا الصوتية والصرفية والنحوية والداللية ،كما تدرس أيضا مشكالت االزدواج المغوي
أو تعدد المستويات المغوية مثل :الفصحى والعامية وطبيعة العالقة بينيما ،ولغة اإلذاعة
والصحافة ،ولغة الدين والسياسة ولغة التعميم .
 -4اللسانيات الجغرافيةgeolinguitics :

وىي عمم يدرس المغات والميجات ويصنفيا ،طبقا لممواقع الجغرافية لكل ليجة أو لغة،

بالنظر إلى خصائصيا الصوتية والصرفية والنحوية والداللية التي تفرق لغة عن لغة أو ليجة
عن ليجة أو ما يسمى بالميجات اإلقميمية  ،في بمد واحد أو عدة بمدان تتكمم لغة واحدة،
وىو يستند في ذلك إلى عمم الميجات النظرية وغالبا ما تنتيي ىذه الدراسة في عمم المغة
الجغرافي إلى وضع األطالس المغوية ،حيث توزع التنوعات المغوية وفق رموز خاصة عمى
خرائط جغرافية ،توضح موقعيا وخصائصيا المغوية ويتم ذلك عمى المستوى األفقي ،في
مقابل المستوى الرأسي الذي تدرسو المسانيات االجتماعية.1

1
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 -5اللسانيات األسلوبيةstylistics :
وىي تدرس مظاىر التنوع و االختالف في استخدام المغة ،وىي بيذا قد تمتقي مع
جوانب من عمم المغة االجتماعي ،غير أن ىذا العمم يوجو جل اىتمامو إلى مستوى
االستخدام الفني والجمالي لمغة.1

تعليمية اللغة العربية:

يرجع المفيوم االصطالحي لألصل المغوي لمتعميمية إلى الكممة األجنبية ديداكتيك

 Didactiqueالمشتقة بدورىا من الكممة اليونانية  DIDATITOSوالتي تعني عمما أو
تعمما ،وقد كانت تطمق عمى ضرب من الشعر يتناول بالشرح معارف عممية تقنية شبيية
بالشعر التعميمي عندنا ،وارتبطت كممة التعميمية في مجال التربية والبيداغوجيا بالوسائل
المساعدة عمى التعميم والتعمم ،أما كممة التعميمية في المغة العربية فيي مصدر صناعي
لكممة تعميم المشقة من عمم ،أي وضع عالمة عمى الشيء لتدل عميو ،في الفرنسية فإن كممة
ديداكتيك فيي مشقة من كممة اليونانية األصل التي ذكرت سابقا ) (didactikosوتعني
درس أو عمم(Enseigner).
أما المعنى االصطالحي لمتعميمية فيو" الدراسة العممية لطرائق التدريس و تقنياتو،
ألشكال التنظيم حاالت التعمم التي يخضع ليا التمميذ ،بغية الوصول إلى الحقيقة األىداف
المنشودة ،سواء عمى المستوى العقمي أو الحسي ،كما يتضمن البحث في المسائل التي
يطرحيا المنشود ،سواء عمى المستوى العقمي أو الحسي ،كما يتضمن البحث في المسائل
التي يطرحيا تعمم مختمف المواد".
فالتعميمية عامة وتعميمية المغات خاصة أضحت مركز استقطاب بال منازع في الفكر المساني
المعاصر من حيث أنيا الميدان المتوخى لتطبيق الحصيمة المعرفية لمنظرية المسانية و ذلك
باستثمار النتائج المحققة في مجال البحث المساني النظري في ترقية طرائق تعميم المغات
لناطقين بيا ولغير الناطقين بيا.

2

1
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المبحث األول :المقاربة باألهداؼ

إف عممية التدريس باألىداؼ متعة ونشاط وحيوية تتمثؿ في التشوؽ لموصوؿ إلى اليدؼ،
وىو القصد الذي تتوخى تحقيقة في عممية التعميـ ،وذلؾ عف طريؽ نشاط ما نقوـ بو بمعية
التالميذ أو التالميذ أنفسيـ ،وىذا الذي يعني أف ىناؾ تفاعال يجب أف يحدث بيف مكونات أساسية

يمكف مف الوصوؿ إلى تمؾ النتائج 1،ولقد احتؿ ولمدة طويمة موضوع حي از كبي ار مف اىتماـ عمماء
التربية ،وقد تـ تطبيؽ العديد مف الدراسات التي كانت ترمي في معظميا إلى التأكد مف أثر تحديد
األىداؼ بصورة دقيقة عمى مرد التالميذ األكاديمي ،ومما يالحظ مف النتائج التي توصمت إلييا
ىذه الدراسات أنيا كانت مختمفة باختالؼ القائميف عمييا و اتجاىاتيـ أزاءىا فبينما نجد معظميا
يؤكد عمى أىمية تحديد األىداؼ وتأثيرىا اإليجابي في التحصؿ األكاديمي ،في حيف نجد البعض
اآلخر يبدى تحفضا أزاءىا عمى أساس أف أثرىا لـ يكف اال بالقدر الكافي لمتأكد مف أىميتيا

2

فاختيار ىذا المحتوى أو ذلؾ ،واتباع ىذه الطريقة أو تمؾ ،أو توظيؼ وسائؿ معينة ،واجراء عممية
التقويـ وكيفيتيا ،واختيار أدواتيا وتحديد معاييرىا ،كؿ ىذه المتغيرات ىي التي تقودنا إلى نقطة
معينة وىي ماتعبر عنيا باألىداؼ المرجوة.

3

ونعني بالهدؼ لغة :ىو المشرؽ مف األرض واليو يمجأ واليدؼ كؿ شيء عظيـ مرتفع وفي
الحديث عف عبد اهلل بف جعفر قاؿ :اكاف أحب ما استتر بو رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ –
لحاجتو ىدؼ ،أو حائش لنخؿا أي ما ارتفع مف بناء وغيره ،واليدؼ :االدنو ،أىدؼ القوـ أي
قربواا
واليدؼ اصطالحا ىو :في عمـ النفس اليدؼ ىو النتيجة النياية ألي فعؿ أو سمسمة مف األفعاؿ
سواء أكاف اليدؼ مقصودا مف الكائف الحي القائـ بالفعؿ أـ ال.
ويغير ماكدو جؿ  w. mc dougalأكثر عمماء النفس تأكيدا عمى الغرض في السموؾ اإلنساني،
ومف وجية نظر  E.C.T olmenفإف اليدؼ يرتبط بالحاجات الفيزيولوجية باعتباره مشبعا ليا،
1
2

نور الديف خالدي ،محمد شارؼ سرير ،الفعؿ التعميـ التعممي ،دط،دت،ص.77

محمد بف يحي زكريا ،د .عباد مسعود ،التدريس عف طريؽ :المقاربة باألىداؼ والمقاربة بالكفاءات ،المشاريع وحؿ المشكالت،

،6006دط،ددف ،ص.75
3

نور الديف خالدي ،محمد شارؼ سرير:المرجع السابؽ،ص.77
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ولقد استعمؿ مصطمح اليدؼ عمـ النفس بشكؿ 1ىاـ جدا بيف العناصر المفسرة لمسموؾ وىي
الحاجة –النشاط -اليدؼ ،في دورة مستظمة نقوـ عمى مبدأ التوازف الحيوي وطيقت بنفس
األسموب بالنسبة لمتربية كما أف عمماء النفس أكدوا عمى تدرج اليدؼ عمى اعتبار أنو أثر األقتراب
مف اليدؼ في سموؾ الكائف الحي فيزداد نزوى إلى االقتراب مف األىداؼ االجابية ويزدادنزوى إلى
اإلبتعاد عف األىداؼ السمبية .وال يبتعد ىذا المفيوـ بالنسبة لمعموـ اإلجتماعية واألخرى لحكـ
االجتماع واألنتروبولوجيا واالقتصاد والعموـ السياسية...فيتكوف اليدؼ :الغرض الذي يسعى إليو
الفرد أو الجماعة عف طريؽ ما يقوـ بو الفرد أو الجماعة مف فعؿ أوسموؾ في فترة زمنية محددة
أو إنو محطات مستقمبية يسيطرىا الغرد أو الجماعة لمختمؼ جوانب الحياة ولمدة معينة.
وفي التربية المتنبع لمد ارسات التي تناولت األىداؼ في ميداف التربية ،وحاولت تحديد معنى
اليدؼ يالحظ أنيا ال تختمؼ كثي ار في تعريفيا لميدؼ عف المعنى العاـ لو لغة ،وفي العموـ
األخرى ،ويعرفو فؤاه قالدة بأنو :مقصد مصوغ في عبارة تصؼ تغييرات مقترحا يراد إحداثة في
التمميذ ،ويضيؽ :ومف ثـ كاف اليدؼ عيارة عف توضح ما سوؼ يكوف عميو سموؾ التمميذ بعد
تماـ نجاح مروره بالخبرة ،أما ماجدة عباس فترى أف األىداؼ في التربية ىي :اومف ما يستطيع
التمميذ أداءه مف سموؾ مرغوب فيو نياية المنيج أو المقرر الدراسي أو وحدة التدرس ،أو الدرس،
ويتضح مما سبؽ أف اليدؼ ىو نريد تحقيقو مف أنماط سموكية لو التمميذ مف خالؿ مروره بموافؽ
تعميمية معينة مخططة مسبقا وىو بيذا المعنى حمقة مف سمسمة طويمة متكاممة مف الجيات تغطي
جوانب متعددة مف جوانب السموؾ اإلنساني في مختمؼ جوانب الحياة وىو ماال يبتعد عف المعنى
المحدد لمفيوـ اليدؼ في عموم و ،ونخمص إلى أف اليدؼ في التربية ىو عبارة توصؼ بدقة ما
يمكف أف يحققو التمميذ بعد االنتياء مف الحصة أو مف خيرة تعميمية معينة.
أهمية األهداؼ في مجال التعميمي :تتصفح أىمية األىداؼ التعميمية مف خالؿ تحقيقيا لمفوائد

التالية:

-7تعتبر كدليؿ لممعمـ في عممية التدرس.
-6تسيؿ عممية التعمـ ،حيث يعرؼ التمميذ بدقة ما ىو الطموب بالقياـ بو.
1

محمد بف يحي زكريا ،وعباد مسعود ،التدريس عف طريؽ :المقاربة باألىداؼ والمقارنة بالكفاءات المساريع وحؿ المشكالت،
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-3تساعد صياغة األىداؼ صياغة واضحة وعمى صياغة أسئمة التقويـ بطريقة سيمة وبسيطة.
-4تجزئ األىداؼ التعميمية التعميمية إلى أبسط مكوناتيا وىو ما يجعميا واضحة ويمكف مف
تقديميا بفعالية ونشاط.

1

الهدؼ التربوي:
ينبثؽ تعريفو مف مفيوـ التربية التي تيدؼ إلى إحداث تغيرات إيجابية (يقبميا المجتمع)
المعينة في سموؾ الفرد أو فكرة أو وجدانو ،وعميو ،يصبح اليدؼ التربوي عبارة عف التغير المراد
استحداثو في سموؾ المتعمـ (الطالب) أو فكرة أو وجدانو ،ويمثؿ اليدؼ التعممي السموؾ المراد
تعممو مف قبؿ المتعمـ (الطالب) باعتباره ذلؾ السموؾ انتاج التعميمي المراد بموغة عف نياية عممية
التعميـ ،وفي ىذا إيشر اليدؼ التعممي إلى أثر العممية التعميمية في سموؾ المتعمـ واألىداؼ
التربوية في تدرس العموـ نوعاف ىما :أىداؼ عامة  goolsوأىداؼ خاصة :objectives
أوال :األهداؼ العامة  :goalsوىي أىداؼ (غايات) كبرى أو سع شموال وأصعب قياسا مف
األىداؼ الخاصة ،تأتي عمى شكؿ عبارات وجمؿ غير محددة بفترة زمنية ،ويفترض أنيا تغطي
جوانب التعمـ الثالثة :المعرفية (لمعقمية) والوجدانة (العاطفية) ،والتقسـ لحية عند المتعمـ ،وعميو،
وتوصؼ األىداؼ العامة بما يمي:
 .7إنيا أىداؼ (استراتجية) التدرس العموـ ،وترتبط بتخطيط عمـ أو بفمسفة تربوية عممية عامة
شاممو لتدرس العموـ والتربية العممية
 .6إنيا أىداؼ (طويمة المدى) ،يحتاج تحقيقيا إلى فترة زمنية طويمة أو غير محددة نسبيا
(فصؿ أو سنة أو نياية مرحمة تعميمية معينة) ليا في:
 يستخدـ الطريؽ العممية في حؿ المشكالت العممية التي تعرض عميو.
 يبدي اإلىتماما في متابعة سيرة العمماء والسر عمى نيجيـ.
 يكتسب اإلتجاىات العممية.

 يشغؿ أوقات الفراغ باليوايات (الميوؿ ،العممية المختمفة).1

1

محمدبف يحي زكريا،عباد مسعود:التدريس عف طريؽ  :المقاربة باألىداؼ والمقارنة بالكفاءات المشاريع وحؿ المشكالت،

ص ،60ص 67ص66
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ثانيا :األهداؼ الخاصةoljectines (Aims) :

وىي أىداؼ (تدريسية) خاصة (آنية أقؿ شمولية وأسيؿ قياس مف األىداؼ العامة ،ويعبر
عنيا بجممة أو عبارة قصيرة محددة تحدد بشكؿ نوعي السموؾ (األداء) الذي ينبغي أف يظيره
المتعمـ كدليؿ عمى أه التعمـ قد حدث ،وعميو ،توصؼ األىداؼ الخاصة بما يمي:
 .7إنيا أىداؼ تدريسية ترتبط بالتخطيط والتنفيذ الالزميف لتدريس موضات عممية عمى مستوى
الدروس اليومية (أو الوحدة التعميمية) المقررة في تدريس العموـ
 .6إنيا أىداؼ محددة (قصيرة المدى أيحتاج تحقيقيا إلى فترة زمنية قصيرة نسبيا (حصة درسية
مثال
 .3إنيا أىداؼ أولية (أساسة) لتحقيؽ األىداؼ (الكبرى) ،وبالتالي فإف مجموعة األىداؼ
(الخاصة) بموضوع معيف (وحدة تدريس مثال) يمكف أف تتربط معا لكي يحقؽ في النياية
ىدؼ عاما يؤمؿ مف دراسة ذلؾ الموضوع أو الوحد التدريسية
 .4إنيا أىداؼ (تكتيكية) ،وبالتالى تسمح بوجود غختالفات واجتيادات بيف معممي العموـ في
تنفيذىا أو تحقيقيا نظر اإلختالؼ كفاية معممي العموـ سواءفي إعدادىـ أو في أساليب
تدرسيـ أو في االمكانات المادية المتوافرة في المدرسة ،وفيما يمي أمثمة ألىداؼ (خاصة) في
تدريس العموـ:
 يرسـ خمية حيوانية ويضع أسماء األجزاء عمى الرسـ.
 يستخدـ ميزاف الح اررة لقياسا درجة ح اررة الماء
 يميز بيف المركب المخموط.
 يالحظ أثار الحامض في ورقة عباد الشمس.
أما بالنسبة لتصفيؼ األىداؼ التربوية ومستوياتيا ،فيذكر األدب التربوي مجاالت عديدة
لتصفيؼ األىداؼ التربوية ،ومف أشير تصنيؼ بموـ  Bloomالذي صنؼ األىداؼ التربوية إلى
(الوجدايف ،العطفي ،والمجاؿ األنفعالي والمجاؿ التقسحركي ،وستتـ مناقشة ىذه المجاالت
ومستوياتيؿ بشيء مف التفصيؿ في الصفحات التالية.
1د :عايش محمود زيتوف ،أساليب تدريس العموـ ،دار الشروؽ لمنشر والتوزيع  ،7999عماف ،األردف ،ط ،7ص.44
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تصنيؼ األهداؼ:

كاف وال يزاؿ تصنيؼ األىداؼ التعميمية أحد المعينات التي قدمت الكثير لمعمـ في تحديد
األىداؼ التعميمية ،وبما أف التصنيؼ يفترض فيو توظيؼ المعطيات التعميمي عمى نحو أفضؿ إذا
صيغت في أفعاؿ سموكية قابمة لممالحظة ،فيي إذف نظاـ في التعميـ يفيد القائميف بالتربية
والتكويف في مختمؼ مستويات النظاـ التربوي (إداريوف ،مقتشوف ،معمموف ،)...ولقد تـ عمى ىذا
األساس طرح العديد مف التصميفات ذات العالقة باألىداؼ التعميمية في مختمؼ مجاالتيا
ومستوياتيا .وتعني الصنافة في مفيوميا العاـ سمسمة مف العناصر المكونة لموائح خاصة بمجاؿ
عممي معيف ،وىو ترتيب متدرج لعناصر مشابية متدرجة لظواىر التعمـ أو النمو يمكف مالحظتو
في شكؿ مجموعة مف السموكات ،أو مجموعة مف األفعاؿ تبيف عممية النمو في مراحميا وبذلؾ
تكوف خاضعة لمبدأ التطور والتدرج تبعا لمبدأ التحقيد التصاعدي بمعني أف ترتيب األىداؼ يكوف
مف (البساطة) البسيط إلى المعقد ،ويسمح ىذا النظاـ بعرض األىداؼ (يكوف) يكيفية دقيقة
وواضحة تبعا لممجالت التي يريد الفعؿ التعميمي تنميتيا عند المتعمـ وىي مجاالت ذات عالقة
واضحة بجوانب الشخصية ويتألؼ ىذا التقيـ التصنيفي مف ثالث مجاالت وىي:
 المجاؿ المعرفيlhe cigmitire domain :
 المجاؿ المياري الحركيlhe offective domain :
 المجاؿ الوجدانيlhe psychomotor :
 /7المجال المعرفي:
يتمركز المجاؿ المعرفي عمى القدرات العقمية الذىنية مف مثؿ التذكر والفيـ والتطبيؽ...
وغيرىا ،والتي تمثؿ في مجموعيا عمميات عقمية محضة ،وىو الجزء األوؿ أو المجاؿ األوؿ مف
مشروع عمؿ جمب إليو مجموعة الباحثيف والميتميف بالتربية والتعميـ بجامعة شيكا غوبا بالواليات
المتحدة األمريكية.

1

1
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وصؼ مستويات المجال المعرفي:
المستوى

وصؼ المجاؿ المعرفي

المعرفي
 -1التذكر أو
الحفظ

يقتصر ىذا المستوى عمى تذكر المعمومات والمعارؼ والحقائؽ اغمتيتعمميا سابقا ،ويتضمف ذلؾ استرجاع واستدعاء أو التعريؼ عمى مدى
عريض مف ىذه الحقائؽ –أو النظريات ويتطمب ذلؾ استخداـ مجموعة
مف العمميات العقمية ،مف مثؿ األنتباه الذاكرة.
ويمثؿ ىذا المجاؿ إلى جعؿ المتعمـ قاد ار عمى استحضار المعمومات عند
الحاجة ،ولمتأكد مف حصوؿ المعرفة عند المتعمـ.

-2الفهم

يعتبر الفيـ مرحمة أرقى مف مرحمة التذكر والحفظ ويعني الفيـ :حاؿمف اإلدراؾ أو التصور يسمح لمتمميذ بإدراؾ ما يقاؿ لو ثـ استخدامو
فيمالو عالقة بو ،والتعبير عنو بمغتو الخاصة وبترجمتيا مف صورة إلى
أخرى ،مع التنبوء بالنتائج واآلثار

 -3التطبيؽ

يتجمى التطبيؽ في قدرة التمميذ عمى استخداـ الحقائؽ والمفاىيـوالتعميمات والنظريات والطرؽ التي درسيا وفيميا ،وفي مواقؼ جديدة
واقعية سواء داخؿ القسـ أو مني الحياة اليومية العادية خارج القسـ.
ويكوف ىذا المستوى بمثابة استثمار التمميذ المعمومات المكتسبة فيحاالت مشخصة.

-4التحميل

يتمثؿ التحميؿ في عممية تفكيؾ المعمومات أو الظواىر أو األحداث إلى
عناصر ثانوية/فرعية وتجزئتيا إلى أسط مكوناتيا األساسية مف أجؿ فيـ
بنائيا التنظيمي التركيبيوادراؾ األسس التنظيمية المتبعة ،مع إدراؾ
العالقات التي تربط ىذه األجزاء ،ويمثؿ ىذا المستوى نواتج تعميمية أعمى
بما ىي عممية في المستويات األقؿ منو ألنيا تتطمب فيما وادراكا أعمؽ
لممحتوى المعرفي والبنائي لممادة.

1
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وفي خظ ـ عمؿ ىذه الجماعة ظيور أوؿ تصنيؼ وىو مصنؼ ب بموـ B. Bloom 7956
وسمي باسمو صناة بموـ  ،Bloom staxomomyوقد اختص بالمجاؿ المعرفي –العقمي ،ويقصو
باألىداؼ المعرفية أو العقمية :تمؾ األىداؼ التي تعني بما يقوـ بو العقؿ مف عمميات متبانية في
محتوياتيا ومتفاوتو في مستواىا وتضـ جميع أشكاؿ النشاط الفكري لدى اإلنساف وتتمثؿ العمميات
العقمية في المستويات التالية:
 مستوى التذكر والحفظ.
 مستوى الفيـ أو األستيعاب.
 مستوى التحميؿ.
 مستوى التركيب.
 مستوى التقويـ.
ويمثميا بموـ ىرميا كما ىو مبيف في الشكؿ التالي:

التقويم
التركيب

التطبيؽ

الفهم أو االستيعاب
التذكير أو الحفظ

وتندرج ىذا المجاؿ كؿ األىداؼ التربوية التي تعمؿ عمى شحذ وتنمية ىذه العممية والعقمية،
وكما أشرنا سابقا ،فيي مبنية عمى أساس امعيار الصعوبة المتدرجةا سواء أكاف في ترتيب
األىداؼ أو ترتيب المقوالت التي تتدرج تحت ىذه األىداؼ والتي تجسد أنواع النشاط العقمي الذي
تسعى العممية والتعميمية إلى تحقيقو في التمميذ.

1

1نور الديف خالدي،محمدشارؼ سرير :المرجع نفسو ص65
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-5التركيب

املاقربة ةرلففراا
إنيا القدرة عمى تجميع إجزاء المادة التعميمة لتكوف كؿ متكامؿ فريد مفبنات فكر ما وتتصمف ىذه القدرة إنتاج اتصاؿ خاص مع تخطيط لعممية
أو تجربة ،وتجميع المعطيات مف أجؿ صيانة جديدة ومتماسكة أو نموذج
لـ يكف واضحا مف قبؿ.

-6التقويم:

يعني التقيـ :إصدار أحكاـ عمى قيمة المادة أو الطرؽ أو الوسائؿ ،وىيأحكاـ وقيمت أو كيفية أو ىما معنا ،في ضوء معايير محددة معتمة في
مجاؿ معيف ،سواء أكانت ذاتية أو موضوعية.
والتقيـ بيذا المفيوـ ىو عممية نقدية لألفكار والوسائؿ والنظرياتواألعماؿ ،أي لكؿ ما يتعممو ،وعممو ،وما يتناولو بالدراسة.
وتمثؿ النتائج التعميمية في ىذا المستوى أعمى درجة في التنظيـ الييكمي
المعرفي ،باعتباره يتضمف كؿ العمميات السابقة ،وأي خمؿ في تمؾ
العمميات أو إحداىا.
سيكوف الحكـ خاطئا ،باإلضافة إلى تحكمف ومعرفتو بالمعايير التي في
ضوئيا يصدر حكمو.

 /2المجال المهاري الحركي:
يتعمؽ ىذا المجاؿ في أىدافو بالميارات الحركية ،وواضح أف الميارات في ىذا المجاؿ ال
تعني الميارات العقمية ،كالتحميؿ والتقويـ واألكتشاؼ وحؿ المشكالت ،بؿ المقصود بيا ىو
الميارات الحركية ألطالاؼ الجسـ ،كحركة اليديف والقدميف ،والجسـ ككؿ ،وىي تمثؿ الكثير مف
المعطيات الشائعة لغالبية الموضوغعات المتعمقة بحركة الجسـ (الكتابة التحدث ،الميارات
الحركية )...التي نتطمبيا بعض األختصاصات مف مثؿ (العموـ الطيبة ،التربية الصناعية ،التربية
البدينة ،الفنوف ،الموسيقي.)...
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بالرغـ مف تعدد التطبيقات التي ظيرت في مجاؿ المياري الحركي غير أف تصنيؼ اليزابيت
سميسوف  E. simpson 7976ليذا المجاؿ يبقي ىو األكثر عابيف المربيف ،وذلؾ لسيولتو
وامكانية نطبيقو في مختمفة المواد الدراسية ،وىو شبيو بتصنيؼ بموـ 1،أيف يبدأ التصنيؼ مف

المستويات تعقيدا أو تتمثؿ ىذه المستويات في:
-7اإلدراؾ الحسي.
-6الميؿ أو االستعداد.
-3االستجابي الموجية
-4اآللية أو التعويد.
 -5االستجابة المعقدة.
-6التكيؼ.
 -7اإليداع.
ويمكف تمثيميا في شكؿ مراقي كما ىومبيف في الشكؿ التالية:
اإلبداع
التكميؼ
االستجابة المعقدة
اآللية أو التعويد
االستجابة الموجية
الميؿ أو االستعداد
اإلدراؾ الحسي
 -3المجال الوجداني:
يشير ا لوجداف عند عمماء النفس إلى الجانب الذاتي و الشعوري مف أية خبرة سموكية (
إدراكية او حرفية) يمر بيا الشخص مف حيث شعوره باإلرتياح( بدرجات مختمفة)أو بعدـ اإلرتياح(

1

محمد بف يحي زكريا :أعباد مسعود ،التدريس عف طريؽ :I :المقاربة باألىداؼ والمقاربة بالكفاءات .المشاريع وحؿ المشكالت،
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بدرجة مختمفة) نحو ىذه الخبرة ينتج عنو اإلتجاه نحو القبوؿ أو الربط ،ومف أوائؿ الذيف درسو ىذا
الموضوع بتفاصيؿ العامة األلماني ويمياـ فونت ،w.wunaltوتحدث عف األبعاد الرئيسية الثالثة
األوؿ :يمتد مف الشعور بالسار غمى شعور باإلنقباض .
الثاني :ويمتد مف التوتر إلى اإلسترخاء.
ثالثا :ويمتد مف اإلثارة إلى اإلنيباط.
ويعني الجانب الوجداني في المجاؿ التربوي إلى التعامؿ مع الطفؿ مع ما في القمب في
اإلتجاىات و المشاعر واألحاسيس و القيـ ،و التي تبدو في مظاىر سموكو المتعددة وأنظمتو
الحيوية و اليومية .
أما األىداؼ اإلنفعالية فيي تمؾ األىداؼ التي تعني بمشاعر و اإلحساس و اإلنفعاالت و
اإلتجاىات و القيـ و الميوؿ و قد حاوؿ العمماء تصنيفيا أسوة بالجانبيف و المعرفي و النفسي
الحركي بداية مف أسيميا ونياية بصعبيا.
ويمثؿ الجانب الوجدايف أحد الجوانب الميمة التي ينبغي التركيز عمييا حيث أنو ال قيمة
لمجانبيف األخريف بدوف ىذا الجانب ،و ال قيمة لممعارؼ أو الميارات في معزؿ عف المجموعة مف
القيـ اإلتجاىات و عمى غرار الجانبيف السابقيف( المعرفي و النفس حركي ) طرح كراثواؿ
 krathmcohl7964تصنيؼ االىداؼ التعميمية في مجاؿ الوجداني – وولجأ إلى التنظيـ
اليرمي نفسو الذي طرحو بموـ في مجاؿ المعرفة و عمؿ عمى التقيـ االىداؼ في المجاؿ الوجداني
إلى خمس أقساـ وتتمثؿ ىذىو المستويات في األتي:
 .7اإلستقباؿ receiming.
 .6اإلستجابة responding1
 .3التقيـ valuing
 .4التخصيص characterization

1

محمد بف يحي زكريا،مسعود عباد:التدريس عف طريؽ المقاربة باالىداؼ و المقاربة بالكفاءات و حؿ المشاريع و حؿ
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إف تصنيؼ األىداؼ في المجاالت الثالثة المذكورة سابقة:
-المجاؿ المعرفي

المجاؿ النفسركيالمجاؿ الوجداني االنفعالي -العاطفي.يمي:

1

ويحدد عمر رضا البغدادي ( )7998ماستيـ بو ىذه الخطوة في التخطيط لعممية التعميـ بما
 -7يقدـ لوضع األىداؼ اإلرشادات واألساليب وكيفية نقؿ وتوصيؿ المحتويات المعرفية
التعميمية إلى اآلخريف.
 -6تقدـ العوف ألختيار الموضوعات المادية التعميمية وطريؽ التعميـ واألدوات والمعينات
الستخداميا خالؿ عممية التعمـ أوني أثناء عممية التعمـ.
 -3يقدـ العوف عند بناء االختيارات وأدوات التقويـ لقياس تحصيؿ المتعمـ وتجدر اإلشارة
إلى أف مجموعة األىداؼ المصاغة لوحدة تعميمية معينة أو مقرر معيف ىو مزيج مف
الصنافات الثالثة( :المعرفية ،الوجدانية ،النفسحركية) ويمثؿ ىذا المزج الييكؿ البنائي
ألي وحدة تعميمية ،وكؿ ما في األمر ىو اختالؼ درجة تمثؿ اليدؼ ألحد مف
الصنافات الثالثة ،فقد يتواجد أحد األىداؼ في مستوى مف مستويات المعرفة وىو نفسو
في مستويات أخرى مف المستوى النفسحركي والوجداني ،وكما يمكف أف يكوف اليدؼ
الوجداني حسب نفس المستوى بالنسبة لمعالقات الثالثة .

كيفية إختيار الطرائؽ المالئمة لبموغ األهداؼ
مف المفروض بؿ ومف الحتمية عمى كؿ مدرس ألف طريقة ماإلنجاز درسمعيف مف ،وىذا
مايدعوه في البداية إلى تحديد ىذه الطريقة التي يستبعيا متسائال:
في أي وضعية ووقؼ أية تقنية؟ وبمساعدة أية طريقة سأصؿ إلى األىداؼ التي حددت؟
وبالتالي أي نشاط يستجـ مع المحتويات التي تـ إختيارىا وتنظيميا؟

1

محمد بف يحي زكريا عبادمسعود :التدريس عف طريؽ المقاربة بألىداؼ والمقاربة بالكفاءات (المشاريع وحؿ المشكالت ،شارع
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إف جوابو عف ىذا التسأؿ ىو نفسو يعد بمثابة الشورع في تحديد طبيعة األنشطة التربوية
التي شكونأكثر مالءمة لألىداؼ ومف ىذا المنطمؽ فإننا تعتبر أف العالقة األساسية التي تحد
والطريقة البيدا غوجية المتعبة في الفعؿ التعميمي التعممي تكوف بيف المحتويات واالىداؼ مف
جية ،وبيف التمميذ والمدرس مف جية أخرى ،أي في ىذا الوضع ،فإف العوامؿ األساسية التي
تتحكـ في تحديد الطريقة ىخي االىدافي ونوع العالقة بيف المدرس والتمميذ ،وانطالقا مف تفاعؿ
ىذه والمتغيرات الثالثة واالىدافف المدرس التمميذ( فيما بينيا ،ومف خالؿ نتائج ذلؾ تتكوف لدى
القارئ فكرة واضحة عف الطريقة الممكف إتباعيا لبموغ االىداؼ المتوخاة ،ومف أجؿ ذلؾ فقد
إعتمدنا المتيجتو التالية:
أوال :عالقة الطرائؽ باألهداؼ

ىناؾ كثير مف التصنيفات يمكف أف تصنؼ عمى أساسيا األىداؼ ،ال نتبنى إال ما ىو تابع

عف نوعية وضعية المح توى الذي قد يشمؿ معارؼ ،ميارات ومواقؼ ،ألف كؿ نمط مف ىذه
المحتويات يفترض ضرورة تحديد األىداؼ عمى نفس المنواؿ أي إكتساب معارفة ،ميارات،
موافؽ...إلخ ،ومف دوف شؾ فإف ىذه األىداؼ تفترض ىي األخرى نوع الطريقة التي يجب أف
يتبع لبموغيا ،ولمتوضيح أكثر يمكننا أف نضع المخطط التالي:

1

المحتويات

األىداؼ

الطرائؽ

معارؼ

إكتساب معارؼ

إلقاء حوار

ميارات

إكتساب ميارات

مياـ

ثانيا :عالقة الطريقة بالتمميذ

التمميذ ىو مركز عممية الفعؿ التعميمي التعممي وعتبر العامؿ األساسي المسؤوؿ عف فشؿ

الطريقة وتجاحيا ،ورفضيا وقبوليا ،وىو الذي يفترض عمى المدرس إتباع طريقة ما واإلمتناع عف
األخرى.
ثالثا :عالقة الطريقة بالمدرس:

يمكننا أف نجد نشاط المدرس ينقسـ إلى ثالثة أقساـ.

1
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النمط األول :المدرس يسير وحده فعؿ التعمـ والتعمـ ويكتفي التمميذ بالتمقي فقط ،وىذا النمط
يفترض الطريقة اإللقائية.
النمط الثاني :وفيو يشرؾ المدرس التمميذ معو في تسير عممية التعميـ والتعمـ ،حيث يكوف التمميذ
في وضعية التمقي والمبادرة ،وىذا يفترض طريقة تقوـ عمى الحوار أو المياـ الموجية.
النمط الثالث :المدرس يكتفي بالتنشيط والتالميذ ىـ الذيف يسيروف عممية وىذا يفترض طريقة
التنسيط المفتوح أو المياـ.
الطرؽ التربوية المتبعة في الفعل التعميمي والتعممي
إنطالقا مف ىذا المعطيات التطبيقية ،يمكف أف نمتقي نظرة عف الطرائؽ البيداغوجية الشائعة،
وما ييمنا ىو التطرؽ إلى خواصيا وأنماط األىداؼ التربوية التي يمكف أف تتحقؽ وفؽ إتباعيا،
وأىـ الشروط التي تستمزـ كؿ طريقة.
أوال :الطريقة اإللقائية.
في ىذا الطريقة المدرس يسير وحده فعؿ التعميـ والتعمـ ،دوف تدخؿ التمميذ الذي يكتفي فقط

بتمقي المعرفة عف طريؽ السمع أو المشاىدة أو الكتابة ،1أي أف ىناؾ تواصؿ أحادي اإلتجاه،
مدرس تمميذ.

وغالبية األنشطة التي تندرج ىنا ،ىي ما يقوـ بو المدرس وحدة ،كتقديـ ممخص ،وىنا أيضا
ال يستغني المدرس عف إستخداـ الوسئؿ بمفرده لإلستعانة بيا لمتوضيح أو البرىنة ،واننا لسنا في
ضدر إنتقاد ىذه الطريقة وذكر سمبياتيا ألجؿ إجتنابيا ،أوسرد إيجابياتيا النصح بإتباعيا فالمدرس
ىو الذي حدد ىدفو سواء بمفرده أو لمعينة التالميذ ،وىو الذي يسعى وراء تحقيقو ،األمر الذي
يقوده إلى إختيار نابع عف إقتناعو الشخص بطريقة ما دوف غيرىا ،غير أننا سوؼ نوضح لو
بعض الشروط التي يجب أف تتوفر إلنجاح ىذه الطريقة وتمكف منتيجيا مف بموغ أىدافو ،وأىـ
ىذه الشروط مايمي:
-7اإلطناب المغوي :إف ما يمكف اإلعتماد عميو في ىذه الطريقة ىو اإللقاء المعمومات التي
تتطمب تعبي ار ينبغي أف يكوف واضحا في مخارج المغة سميمةفي إنتقاء األلفاظ والعبارات ،واجتناب

1

محمد شارؼ سرير ،نور الديف خالد:،المرجع نفسو ص63 ،66
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األخطاء ،وضبط المغة التي تكوف بشكؿ متواصؿ ،متالئـ مع نبرات الصوت التي يتمكف التمميذ
مف خالليا فيـ ما يقاؿ.
-2الرسالة المبمغة :في الطريقة اإللقائية ينبغي أف يكوف محتوى الرسالة المبمغة كثيفا ومستفيضا،
وأف ال يتضمف أكثر قدر مف المعمومات والمعارؼ ،مع الحرص الشديد عمى الترتيب والتصنيؼ
واإلستشياد و إال ستدالؿ األف المحفز األساسي ليذه المحتوى ىو البصر ،وما يرد صده مف
حركات وايماءات واشارات وأدوات مساعدة والسمع وما يقع منو مف نبرات صوتية.
 -3المدى الزمني :في ىذه الطريقة يجب مراعاة المدة الزمنية لمتدريسف حتى ال يمؿ التمميذ
العرض نظ ار لكثرة اإلستيالؾ ،والبد مف إستخداـ وسائؿ أو سرد بعضي الطرائؼ واإلشارات،
والحركات واألسئمة لتكسير ىذا الممؿ.

1

-4التمميذ :ينبغي التأكد مف قدرتو عمى إستعاب الخطاب وفيمو ،ومدى استعداده لإلصغاء،
وتركيزه المتوصؿ ،حتى يمكنو ذلؾ مف تمييز األفكار والعناصر األساسية لممحتوى المراد بتبميغو .
ثانيا :الطريقة الحوارية:
إف ىذه الطريقة تستوجب موقفا عكس ما طرح سابقا في الطريقة اإللقائية حيث يكوف
المدرس مرسال والتمميذ مستقبال (ممقيا) ،إف األمر ىنا يتطمب حوا ار مناقشا بيف المدرس والتمميذ،
وىذه الطريقة غالب ما تؤكد عمييا التعميمات الرسمية ،الصادرة عف المشرفيف في الميداف التربوي،
ويميؿ غالبية المدرسي إلى إتباعيا ،ألنيا في اعتقادىـ تجعؿ المتمميذ يساىـ في كؿ النشاطات
المتعمقة بإنجاز الدرس ،وتؤكد عمى أف التمميذ يكوف دائما مييأ ،كما يرى المدرسوف أيضا ،أنيا
تمكنيـ مف التحكـ في القسـ وضطو وقد ال تختمؼ معيـ في بعض مف نظرتيـ ليذا الطريقة ،غير
أننا تميز داخميا نمطيف مف الحوار حوار عمودي وحوار أفقي.

2

ثالثا :طريقة المهام والبحث:
حينما نعود إلى إلقاء نظرة عمى مكعب تصنيؼ الطريؽ وخصوصا التي تالئـ منيا شكؿ
المياـ والبحث فإننا سنجد:
1محمد شارؼ سرير ،نور ديف خالدي :المرجع نفسو ص64
2

محمدشارؼ سرير ،نور الديف خالدي :المرجع نفسو ص65
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 :)A+I+F( مف أجؿ إكتساب معارؼ يتعمـ التمميذ ذاتيا ويكتفي المدرس باتنشيط.
 : (D+I+F) مف أجؿ إكتساب ميارات يتعمـ التمميذ بنفسو.
 : (C+I+F) مف أجؿ إكتساب مواقؼ يتعمـ أيضا بنفس الكيفية
إنطالقا مف ىذه المعطيات يمكننا القوؿ :أف التمميذ في ىذه الطريقة يكوف دائما في وضعية
تتطمب منو بذؿ الجيد والنشاط الذاتي لمتعمـ ،أما مف حيث تحديد المياـ التي يقوـ بيا التمميذ ،فقد
سبؽ فعؿ ذلؾ مف قبؿ المدرس الذي يوجو تالمذتو ألنجازىا ،كا ألعماؿ التطبيقية
العروض...إلخ ،أو قد يحددىا التمميذ بنفسو دوف تدخؿ المدرس وىذا ما ىو شائع في التربية
الحديثة عند كثير مف البمداف وفي ىذا اإلطار يشير اديكورتا( )6إلى وجوده طريقتيف:
 -7طريقة اإلكتشاؼ الموجو :حيث يتحكـ المدرس في توجيو أعماؿ التالميذ
-6طريقة اإلكتشاؼ الذاتي :حيث يكوف التمميذ مستقال في أعمالو.
ولطريقة اإلكتشاؼ الذاتي عدة مزايا قد أشار إلييا ابروتزاو ىي كالتالي:
 تمكف مف األستعماؿ الوظيفي لممعمومات ،أي تبيف لمتمميذ ماذا تعمـ وكيؼ يتعمـ.
 تضاعؼ عف حواقر التمميذ ألنو يكتسب حموؿ المسائؿ بنفسية دوف إحتجاجب لحواقر
التمميذ ألنو يكتشؼ حموؿ المسائؿ بنفسو دوف إحتجاجو لحواقر خارجية ،سواء مف المدرس
أو المؤسسة
 يكتسب التمميذ ميارة إستعماؿ طريقة حؿ المسائؿ بمفرده.
 تساعد التمميذ عمى إكتساب المعارؼ بشكؿ جديد

1

غير أف ما يعيؽ إتباع ىذه الطريقة ويجعؿ إنتياجيا صعبا في بعض األحياف ،ىو إكتظاظ
التالميذ بالقسـ الواحد ،ونظاـ التوزيع التربوي وكثافة المقرارت وضغوطات التسير اإلداري،
باإلضافة إلى نوع تكويف المدرسيف.

1

نور الديف خالد،محمد شارؼ سرير:المرجع نفسو،ص.74
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المبحث الثاني المقاربة بالكفاءات:
-1مسوغات االنتقال إلى المقاربة بالكفاءات:

إف االنتقاؿ مف مقاربة إلى أخرى ليس وليد رغبة في التغيير مف أجؿ التغيير ،وانما نتيجة
نظرية وتطبيقية لجممة المشكالت والصعوبات التي تـ تسجيميا في تطبيؽ المقاربة السابقة ،وفي
ىذا المجاؿ يمكننا تسجيؿ مبررات ترتبط بالتغيرات الحاصمة عمى المستوى العالمي وأخرى ترتبط
بالمجتمع الجزائري وحاجتو لنظاـ تربوي فعاؿ بإمكانو تحقيؽ األىداؼ التي تجعمو في مستوى
تطمعات المجتمع ومواكبة التغيرات الحاصمة في العالـ ،ويمكننا تقديـ ىذه المبررات مف خالؿ
العناصر الرئيسية التالية:
 .1انتشار استعمال المقاربة بالكفاءات في األنظمة التربوية عبر العالم:
لقد شيدت فترة التسعينيات ومطمع القرف الحالي انتشا ار كبي ار العتماد المقاربة بالكفاءات في
كثير مف األنظمة التربوي عبر العالـ ،واشتركت في ذلؾ الدوؿ المتطورة والدوؿ المتخمفة .ومف
أبرز الدوؿ المتطورة التي اعتمدت ىذه المقاربة نجد؛ فرنسا حيث تـ نشر القاعدة المشتركة
لمكفاءات التي ينبغي أف يتمكف منيا كؿ التالميذ ،كما تـ تحديد كفاءات خاصة بكؿ مادة دراسية
إضافة إلى اعتماد المقاربة بالكفاءات في عممية ونجد أيضا بمجيكا ،التي استند فييا التعميـ
األساسي والمستوى األوؿ مف الثانوية إلى أساس الكفاءات ،ونجد كذلؾ مقاطعة الكيبؾ في كندا،
حيث اعتمدت نفس المقاربة في إعادة صياغة برامج إعداديات التعميـ العاـ والميني .وقبؿ ىذه
الدوؿ والمقاطعات الفرانكفونية ،نجد المقاربة بالكفاءات في الدوؿ األنجموساكسونية وعمى رأسيا
الواليات المتحدة األمريكية ،التي تبنت ىذه المقاربة في مفيوميا السموكي منذ الستينيات مف القرف
الماضي حسب ىاممتوف  Hamiltonوقد تطور مفيوـ الكفاءة في ىذا البمد ليصبح دقيقا وواضحا،
حيث أصبح معناىا متمثال في إظيار الفرد لسموكات متوقعة مف كفاءة ما في إطار برنامج
دراسي.
وفي العالـ العربي نجد اعتماد ىذه المقاربة في البمداف المغربية الثالث؛ تونس والمغرب
والجزائر .فتـ اعتمادىا في النظاـ التربوي التونسي نظ ار لمخصائص التي تميزىا عف المقاربات
التقميدية ،بحيث تقدـ ىذه المقاربة مفيوما مختمفا لمتعمـ والتقويـ والعالقة بيف المعمـ والتمميذ ،كما
أنيا تقدـ تصو ار جديدا إلدارة وتنظيـ القسـ والمدرسة ،وفي المغرب تـ اعتماد ىذه المقاربة بصدور
الكتاب األبيض الذي حدد جممة مف الكفاءات الدراسية ،بحيث صنؼ في خمس كفاءات رئيسية
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ىي :الكفاءات اإلستراتيجية والكفاءات التواصمية ،الكفاءات المنيجية والكفاءات الثقافية والكفاءات
التكنولوجية.

1

وفي الجزائر تـ اعتماد المقاربة بالكفاءات وشرع في تطبيقيا بداية مف العاـ الدراسي
 ،2004/2003ونجد في مختمؼ المناىج الصادرة لحد اآلف تقريبا نفس المدخؿ ،بحيث تضمف
ىذا المدخؿ شرح ىذه المقاربة ومبررات اعتمادىا والكفاءات الرئيسية المنتظر تحقيقيا ،وقد تـ
تصنيؼ ىذه األخيرة إلى أربع كفاءات أساسية ىي؛ كفاءات ذات طابع اتصالي ،كفاءات ذات
طابع منيجي ،كفاءات ذات طابع فكري وأخي ار كفاءات ذات طابع اجتماعي وشخصي.
إف ىذا االعتماد ليذه المقاربة في كثير مف األنظمة التربوية في العالـ سواء في البمداف
المتطورة أو البمداف المتخمفة يدؿ عمى الطابع العالمي ليذه المقاربة ،واف انتشارىا بيذا الحجـ ما
ىو إال مظير مف مظاىر العولمة ،التي انتقمت مف المجاؿ االقتصادي المحض إلى المجاؿ
الثقافي والتربوي .وما ينبغي التنبيو إليو بالنسبة لمعالـ العربي ،عدـ التسرع في اعتماد ىذه المقاربة
دوف أي تكييؼ وفؽ الخصوصيات الحضارية واالجتماعية والنفسية واالقتصادية ،وىذا حتى تكوف
االستفادة مقتصرة عمى الطابع التقني والبيداغوجي ،مع االعتراؼ بصعوبة تحقيؽ ىذا المطمب
أماـ نقص الدراسات المتعمقة بتصميـ المناىج ،خاصة منيا الدراسات األصيمة التي تتجاوز السعي
نحو التكييؼ الصوري إلى السعي لموصوؿ لمقاربات جديدة ناتجة أساسا مف واقعنا العربي بكؿ
خصوصياتو.
 .2المبررات البيداغوجية الديديكتيكية:
مف خالؿ الشروط التي حددىا فيميب بيرينو Ph.Perrenoudلنجاح اعتماد المقاربة
بالكفاءات ،يمكننا استنتاج المبررات التالية ،التي فرضت االنتقاؿ مف المقاربة باألىداؼ إلى ىذه
المقاربة :
 إعادة صياغة النقل الديداكتيكي  :يقصد بالنقؿ الديداكتيكي مجموعة التحويالت التي

تتـ مف ثقافة وقيـ المجتمع إلى أىداؼ وبرامج تربوية .وترتبط إعادة الصياغة بالتغيرات

التكنولوجية واالجتماعية السريعة التي تعيشيا مختمؼ المجتمعات ،فاألدوات والمعارؼ التي
يتـ تبميغيا لمتمميذ في المدرسة ستتطور وتتغير قبؿ أف تيضميا البرامج الدراسية ،ومف ىنا
1

لخضر بمكحؿ ،ممتقى التكويف بالكفايات في التربية؛ المقاربة بالكفاءات :الجذور والتطبيؽ ،جامعة الجزائر  ،2ص -81-80

.82
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فإف المقاربة بالكفاءات تفرض التخمي عف إعداد التالميذ استنادا إلى تصورات دقيقة لما
يمكف أف ينتظرىـ في المستقبؿ ،كما تفرض التخمي عف حصر التكويف في عدد قميؿ مف
الكفاءات المستعرضة والعامة ،إف المستجدات الحاصمة تفرض التزود بسالح المعرفة
والتدرب عمى حؿ المشكالت والتفاوض والتخطيط ،وكؿ ىذا يشكؿ مبر ار رئيسيا لالنتقاؿ إلى
مقاربة جديدة في تصميـ المناىج الدراسية.
 تخفيؼ الحواجز بين المواد  :نالحظ في المقاربة باألىداؼ ذلؾ الفصؿ الموجود بيف

المواد ،بحيث كؿ مادة تسعى لتحقيؽ أىداؼ خاصة بيا ،وعمى العكس مف ذلؾ فإف المقاربة

بالكفاءات تقوـ عمى استغالؿ كؿ نقاط التقاطع بيف المواد لتشكيؿ الكفاءة المستيدفة .ويقدـ
لنا بيرنو مثاال لتوضيح ىذا المعنى؛ إف مدرسا العموـ والمغة الفرنسية يشرفاف عمى نشاط
واحد إذا تعمؽ األمر بالكتابة العممية (تقارير التجارب والمعاينات) ،وىو نشاط في نياية
األمر ال ينتمي حص ار إلى العموـ وال إلى اآلداب ،عمى غرار ىذا االلتقاء ،يمكف الذىاب
بعيدا في إقامة عالقات بيف المواد المتقاربة.
 تكسير الحمقة المفرغة  :إف ما يالحظ عمى المقاربات التقميدية ،أنيا قائمة عمى إعداد
المتعمميف في كؿ مرحمة لممرحمة التي تمييا ،وىكذا فإف المرحمة االبتدائية تعد المتعمـ لمنجاح
في االنتقاؿ إلى المتوسطة وفي ىذه األخيرة يعد لمنجاح في االلتحاؽ بالثانوية ...وبيذا تكوف
المدرسة منغمقة عمى نفسيا وال ييميا إال المسار الدراسي لممتعمميف ،مع أف الكثير مف ىؤالء
المتعمميف ال يستمروف في الدراسة إلى نيايتيا ،ومف ىنا فإنو جدير بالمصمميف لممناىج
إعادة النظر في الدور الذي تمعبو ىذه المناىج في الحياة اليومية لمتالميذ ،بحيث يتحوؿ
االىتماـ مف اإلحالة عمى المراحؿ المقبمة مف التمدرس إلى اإلحالة عمى الحياة.
 ابتكار طرائؽ تقويم جديدة  :يتميز التقويـ في المقاربات السابقة أنو يرتبط بالتأكد مف
اكتساب التمميذ لما تـ تعميمو إياه ،سواء عف طريؽ استرجاع البحث ،أو عف طريؽ قياس
األىداؼ اإلجرائية .وىذه األساليب تبقي التقويـ في دائرة االىتماـ بمعدؿ الفرد ورتبتو بيف
أقرانو ،فيو إذف تقويـ يركز عمى جمع الدرجات إلصدار الحكـ بمدى أىمية المتعمـ لالنتقاؿ
إلى مستوى أعمى .كؿ ىذا يتعارض مع مبدأ أساسي مف مبادئ المقاربة بالكفاءات أال وىو
مبدأ تفريد التعميـ ،أي أف المقارنة ال تكوف بيف التمميذ وزمالئو ،وانما بيف الميمة المطموبة
وما أنجزه التمميذ فعال .ومف ىنا استحدثت طريقة التقويـ تحت وضعيات محددة ،بحيث
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ينبغي إتاحة الفرصة لكؿ متعمـ إلظيار ما يعرؼ فعال ،وبناء عمى ذلؾ فإف كفاءات المتعمـ
تقوـ عند الضرورة بطريقة شاممة مف أجؿ غايات تكوينية وجزائية كما أف التقويـ في المقاربة
بالكفاءات ال يركز فقط عمى التقويـ التجميعي ،بؿ إنو يعطي أىمية كبرى لمتقويـ التكويني،
باعتبار أف األداء ينبغي أف يراقب أثناء العممية التعميمية وليس فقط بعد انتيائيا.
 تفريد التعميم  :مف المشكالت المطروحة في التعميـ المتمحور حوؿ المدرس والقائـ عمى
استعماؿ األسموب اإللقائي ،أنو يتيح الفرصة لممتفوقيف باؿ تعمـ بشكؿ أفضؿ وأسرع مف
اآلخريف ،وىو ما يؤدي في نياية األمر إلى تحوؿ الفروؽ األصمية الموجودة بيف التالميذ
إلى عدـ المساواة في النجاح المدرسي وبالتالي صنع الفشؿ المدرسي لعدد كبير مف التالميذ
الذيف ال يستطيعوف مسايرة المتفوقيف ،ومف ىنا يأتي تفريد التعميـ ليركز عمى أداء كؿ تمميذ
عوض االىتماـ بنسبة النجاح وعدد التالميذ الذيف تحصموا عمى المعدؿ.

1

 .3المبررات الخاصة بالنظام التربوي الجزائري:
يشكؿ اإلصالح التربوي الجديد إصالحا شامال لمنظاـ التربوي الجزائري ،ولـ يضاىيو في
شموليتو منذ االستقالؿ إال اإلصالح السابؽ لو المتمثؿ في المدرسة األساسية ،ذلؾ ألف ىذا
اإلصالح مس كؿ مكونات المنظومة التربوية مف أىداؼ وسياسة تعميمية عامة إلى المجاالت
البيداغوجية والتنظيمية التي شيدت ىي األخرى تحوالت كبيرة ،وفي تصورنا فإنو يمكننا جمع أبرز
مبررات اإلصالح التربوي الجديد في العناصر التالية:
 مواكبة التغيرات الحاصمة في الجانب البيداغوجي خاصة ما يتعمؽ منيا بمقاربات بناء
المناىج.
 الحاجة إلى تصميـ مناىج جديدة تحقؽ الحاجات الجديدة لممجتمع خاصة مع التغيرات
التي حصمت عمى كافة المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية.
 ضرورة االنفتاح عمى العالـ بحكـ التغيرات الحاصمة في العالقات مع اآلخر خاصة مع
بروز العولمة ووسائؿ االتصاؿ الجديدة مف انترنت وفضائيات وغيرىا.
وقد حدد السيد فريد عادؿ بصفتو مدير التعميـ األساسي بو ازرة التربية الوطنية ،مبررات
اإلصالح التربوي الجديد ،خاصة ما تعمؽ منو بالمناىج الدراسية في العناصر التالية:
1

لخضر بمكحؿ ،مقاؿ المقاربة بالكفاءات :الجذور والتطبيؽ ،ص .83
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 انتقاؿ البالد مف نظاـ سياسي أحادي إلى التعددية الحزبية والى نظاـ ديمقراطي.
 انتقاؿ البالد مف نظاـ اقتصادي ممركز إلى نظاـ االقتصاد الحر.
 التطور المذىؿ لمعموـ والتكنولوجيا بما في ذلؾ عموـ التربية.
 التدىور المستمر لمستوى التالميذ ونتائجيـ.
 التحديات الجديدة التي مف المنتظر أف تواجييا المدرسة.
جذور المقاربة بالكفاءات:

إذا كانت المقاربة باألىداؼ ذات خمفية سموكية واضحة ،فإف المقاربة بالكفاءات استندت في

خمفيتيا النظرية عمى االتجاه السموكي والبنائي والمعرفي واذا كاف تأثرىا باالتجاه السموكي واضحا
مف خالؿ المحافظة عمى األساليب التقويمية القائمة عمى أجرأة األىداؼ والتقدير الكمي الواضح

لألداء ،فإف الجديد في ىذه المقاربة ىو استنادىا لالتجاه البنائي ،1أي عمى النظرية البنائية
 Constructionالتي تعد نظرية نفسية لتفسير التعمـ وأساسا رئيسي مف األسس النفسية لبناء
المنياج المدرسي ،إذ ترى أف الطفؿ ال يأتي إلى المدرسة بعقؿ فارغ بؿ لديو خبرات سابقة يمكف
البناء عمييا ،حيث يتعمـ مف الخبرات التي يعيشيا ،ويفسر ىذه الخبرات عمى ما يعرفو ،واعطاء

األسباب حوليا والتعقيب عمى الخبرات والمبررات المنطقية ،وعميو؛ فالمعرفة تبنى وال تنقؿ ،تنتج
عف نشاط ،تحدث في السياؽ ،والمعنى ىو في المتعمـ ىو أف بناء المعرفة عممية تفاوضية
اجتماعية ،أي عف طريؽ الشراكة بيف المتعمـ والمعمـ في اإلدراؾ وتكويف المعنى.

2

مفهوم المقاربة:
أ -لغة :مف جذر اقربا ،القرب نقيض البعد ،قرب الشيء ،يقرب قربانا أي دنا.
ب -اصطالحا :وتعني مجموعة التصورات والمبادئ واالستراتيجيات التي يتـ مف خالليا
تصور منياج دراسي وتخطيطو وتقييمو.

3

مفهوم الكفاءة:

أ -التعريؼ المغوي:

1

لخضر بمكحؿ ،المقاؿ :المقاربة بالكفاءات :الجذور والتطبيؽ ،جامعة الجزائر  ،2ص .85

3

ياسمينة بريحة  :مذكرة تخرج ماستر تخصص تعميمية المغة العربية ،التقويـ وأنواعو في طريقة التدريس بالمقاربة بالكفاءات –

2

دوف مؤلؼ ،مذكرة :فعالية تدريس الفمسفة وفؽ المقاربة بالكفاءات ،ص .13

رابعة متوسط عينة ،2014/2013 ،ص.16
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جاء في لساف العرب البف منظور في مادة (ؾ.ؼ.أ) الصيغ والمعاني التالية :ا كافأه عهى
انشًء مكافأة ًكفاءٍ  :جزاهً ،انكفًء :اننظٍسً ،كرنك انكفءًٍ،انكفؤًٍانمصدز انكفاءةًٍ،نقٌلٍالٍ
كفاء ٍنو ٍبانكسس ًٍىٌ ٍفً ٍانصم ٍمصٍس ٍأي ٍنظٍس ٍنو ًٍانكفء ٍاننظٍس والمساويًٍ ،منو ٍانكفاءة ٍفًٍ
1
اننكاحًٍىٌٍأنٌٍكٌنٍانزًجٍمساًٌاٍنهمسأةٍفًٍحسبياًٍنسبياًٍدٌنياٍغٍسٍذنك.
2
وفي المنجد في المغة واإلعالـ أف الكفاءة ىي النظير والمثيؿ والمساوي لشيء آخر.
فالكفاءة لعمؿ معيف ىي القدرة عمى إنجازه.
ب -التعريؼ االصطالحي:
قبؿ تقديـ التعريؼ االصطالحي لمكفاءة نشير إلى ذلؾ االختالؼ المغوي الموجود بيف
استعماؿ مصطمح الكفاءة أو الكفاية ،وليس مف مجاؿ بحثنا الدخوؿ في ىذا النقاش المغوي،
واستعمالنا لمصطمح الكفاءة ال يعني أنو أكثر داللة مف الكفاية ،بؿ إف السبب في استعمالنا ليذا
المصطمح يعود بالدرجة األولى إلى استعمالو في المناىج الرسمية الجزائرية ،وفي كؿ الحاالت فإف
العبرة في ىذا المجاؿ تكوف بالداللة االصطالحية لممصطمح ومف التعاريؼ االكثر تعبي ار عف
مدلوؿ الكفاءة ىو التعريؼ الذي قدمو روجيرس X.Rogersوىو كما يمي  :االكفاءة ىي إمكانية
الشخص في تجنيد بطريقة متداخمة لمجموعة مف الموارد المدمجة مف أجؿ حؿ عائمة مف
الوضعيات مشكالت" ونرى بأف ىذا التعريؼ ىو أكثر التعاريؼ إجرائية وتمكينا لمقياـ بعممية
التقويـ في سياقيا الصحيح حسب متطمبات المقاربة.
أنواع الكفاءات:
لقد تعددت أنواع الكفاءات واشكاليا وىذا بحسب توجيييا وسنحاوؿ رصد ىذه األنواع وذلؾ
بحسب فترات التعمـ ،بمعنى مستويات الكفاءة حسب فترات التعمـ:
-1الكفاءة القاعديةCompétence de base :
وتوضح بدقّة ما سيفعمو
ىو مجموع نواتج التّعمّـ األساسية المرتبطة بالوحدات التّعميمية،
ّ
محددة ،و لذا يجب عمى المتعمّـ أف
المتعمّـ :وما سيكوف قاد ار عمى أدائو أو القياـ بو في ظروؼ ّ
الدخوؿ دوف مشاكؿ في تعمّمات جديدة والحقة فيي األساس الّذي يبنى عميو
يتح ّكـ فييا
ليتسنى لو ّ
ّ
التّعمّـ.
1

ابف منظور :لساف العرب ،المجمد األوؿ امادة كفأا ،دار صادر ،بيروت ،ص .139

 3المنجد في المغة واإلعالـ ،ط ،39دار المشرؽ ،بيروت ،2002 ،ص .692
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مثاؿ :كتابة فقرة تتضمف مغزى مف تمجيد عظيـ مف العظماء بتوظيؼ جمؿ فعمية يتوافر بعضيا
عمى ما يفيد الطمب :ا وقد تدمج مجموعة الكفاءات القاعدية المقررة لطور تعلمي معين ،مشكلة
ما يسمى بالهدف الختامي المندمج ،فهي كفاءة شاملة تمارس على وضعية اندماجية ذات داللة
بالنسبة إلى التلميذ".
-2الكفاءة المرحمية( :المجالية):
اإنيا مرحمة دالة تسمح بتوضيح األىداؼ الختامية أو النيائية لجعميا أكثر قابمية لمتجسيد
تتعمؽ بشير أو فصمف أو مجاؿ معيف ،وىي مجموعة مف الكفاءات القاعدية كأف يق أر التمميذ جي ار
أو يراعي األداء الجيد مع فيـ ما يقرأا.
-3الكفاءة الختاميةCompétence finale :
إدماجي
تعبر عف مفيوـ
تتميز بطابع شامؿ
ّ
وعاـّ ،
اإنيا نيائية تصؼ عمال كمّيا منتيياّ ،
ّ
ّ
يتـ بناؤىا وتنميتيا خالؿ سنة دراسية أو طور ،مثال في نياية
لمجموعة مف الكفاءات المرحميةّ ،
المتوسط يق أر المتعمّـ نصوصا مالئمة لمستواه ويتعامؿ معيا ،بحيث يستجيب ذلؾ لحاجاتو
الطّور
ّ

المدرسية واالجتماعيةا.
ال ّشخصية و
ّ
والجدير بالذكر ىو أف ىناؾ بعض التوجييات العممية في تحديد الكفاءات ،يمكف اجماليا
فيما يمي:
 يحدد المعمـ الكفاءات الختامية المراد تحقيقيا في نياية السنة الدراسية.تكوف الكفاءات الختامية.
 ضبط مجاالت التّعمّـ الّتي ّتكوف الكفاءة الختامية.
 -تحديد الكفاءات المرحمية الّتي ّ

اد و األنشطة الّتي
 ضبط مجاالت التّعمّـ الّتي تبنى مف خالليا الكفاءات المرحمية أي المو ّتشترط في بناء ك ّؿ كفاءة مرحمية.
 -تحديد الكفاءات القاعدية الّتي تبني ك ّؿ كفاءة مرحمية.

مادة أو نشاط الّتي تبني ك ّؿ كفاءة قاعدية.
 ضبط الوحدات التّعميمية التّعمّمية لك ّؿ ّ تحديد المضموف المناسب و المطموب فقط لتحقيؽ الكفاءة القاعدية. ضرورة المعرفة المسبقة لموسائؿ و األدوات الّتي تستعمؿ في تدريس ك ّؿ وحدة تعميمية ،ومعرفة كيفية الحصوؿ عمييا في الوقت المناسب.
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 التّأكيد عمى معرفة مستويات التّالميذ منذ البداية و الفروؽ الفردية في مختمؼ المجاالت (الدخوؿ والخروج).
مممح ّ
محددة مسبقا ،ومعروفة مف قبؿ المتعمّميف لتنمية الكفاءة
 ينبغي تطبيؽ تقويـ أساسو معايير ّمع التّركيز عمى األنشطة التّكوينية.

فالكفاءة ىي أداء مستند إلى معارؼ ،فمبناء كفاءة مدرسية معينة البد مف توفر مجموعة مف

المعارؼ (نواتج تعممات مدرسية ،نواتج تعممات محيطية) مع حسف توظيؼ ىذه المعارؼ
(ممارسات مدرسية واجتماعية) مع القدرة عمى تحويؿ ىذه المعارؼ إلى سموكات ومواقؼ ذاتية
واجتماعية.
مفهوم المقاربة بالكفاءات :

اىي بيداغوجية وظيفة تعمؿ عمى التحكـ في مجريات الحياة بكؿ ما تحممو مف تشابؾ في
العالقات و تعقيد في الظواىر االجتماعية ،و مف ثـ فيي اختيار منيجي يمكف المتعمـ مف النجاح
في ىذه الحياة عمى صورتيا ،و ذلؾ بالسعي إلى تثميف المعارؼ المدرسية و جعميا صالحة
لالستعماؿ في مختمؼ مواقؼ الحياةا ،وعمى ىذا فإف ىذه المقاربة ىي بناء لمشروع مستقبمي
يمكف انجازه ضمف استراتيجية معينة وخطة مدروسة لتحقيؽ غايات وأىداؼ موضوعة مف خالؿ
أدوات متوفرة أو يفترض ذلؾ داخؿ المجتمع التعميمي في وقت قياسي محسوب يتمكف أثناءه
المتعمـ مف النجاح في تحويؿ المواد الدراسية إلى قدرات عمى ممارسة الحياة االجتماعية ممارسة
واعية ومدركة.

1

تعريؼ المقاربة بالكفاءات إجرائيا" :كيفية منيجية حديثة في تقديـ الدروس كيفية منيجية حديثة

في تقديـ الدروس وتنفيذ المناىج ،ويكوف فييا التركيز عمى المتعمـ الذي يعتبر محور العممية

التعميمية؛ حيث ال يكتفي بتمقي المعمومات وإٍنما يبني معارفو بنفسو ،وتيدؼ إلى جعؿ المتعمـ
فعاالً في مجتمعو يساىـ في تطوره.

2

أهداؼ المقاربة بالكفاءات:

1
2

نصيرة رداؼ ،مقاؿ متطمبات التدريس بالكفاءات ،جامعة سكيكدة ،ص .469-468
ياسمينة بريحة ،مذكرة تخرج ماستر ،التقويـ وأنواعو في طريقة التدريس بالمقاربة بالكفاءات – رابعة متوسط عينة ،ص.11
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إف ىذه المقاربة كتصور و منيج لتنظيـ العممية التعممية ،تعمؿ عمى تحقيؽ جممة مف األىداؼ،
نذكر منيا:
 -1إفساح المجاؿ أماـ ما لدى المتعمـ مف طاقات كامنة و قدرات ،لتظير و تتفتح ،و تعبر
عف ذاتيا.
 -2بمورة استعداداتو و توجيييا في االتجاىات التي تتناسب و ما تيسره لو الفطرة.
 -3تدريبو عمى كفاءات التفكير المتشعب ،و الربط بيف المعارؼ في المجاؿ الواحد ،واالشتقاؽ
مف الحقوؿ المعرفية المختمفة ،عند سعيو إلى حؿ مشكمة أو مناقشة قضية أو مواجية
وضعية.
 -4تجسيد الكفاءات المتنوعة التي يكتسبيا مف تعممو في سياقات واقعية .
 -5سبر الحقائؽ و دقة التحقيؽ و جودة البحث و حجة االستنتاج.
 -6زيادة قدرتو عمى إدراؾ تكامؿ المعرفة و التبصر بالتداخؿ و االندماج بيف الحقوؿ المعرفية
المختمفة.

1

دور المعمم في المقاربة بالكفاءات:
تعطي المقاربة بالكفاءات أىمية لممتعمـ بجعمو محور العممية التعميمية ،ما يجعؿ دور المعمـ
يختمؼ كؿ االختالؼ عف دوره في التعميـ التقميدي الذي أعطى أىمية لممعمـ ومادة التعميـ .أما

دور المعمـ في المقاربة بالكفاءات ،نمخصو فيما يمي:

يحدد البيداغوجيا التي تجعؿ المتعمـ محور العممية االتعميمية-التعممية ،دلؾ بجعمو يقوـبأنشطة ذات معنى بالنسبة لو ،وبإنجاز المشاريع وحؿ المشكالت ،ويتـ ذلؾ إما فرديا أو

جماعيا.

يقوم بتحفيز المتعممين عمى العمؿ وفؽ طريقة التعميـ النشط ،قصد توليد الدافع لمتعمـواالنجاز ،دلؾ بتكميفو بميمة تناسب وتيرة عممو ،وتتماشى وميولو ،واىتمامو .

1

د .مؤلؼ ،مذكرة تدريس الفمسفة وفؽ المقاربة بالكفاءات ،ص.15
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يقوـ بتنمية الميارات واكساب االتجاىات ،الميوؿ والسموكات الجديدة ،ما يستمزـ منوالعمؿ عمى تنمية قدرات المتعمـ المختمفة :العقمية (المعرفية) ،العاطفية (االنفعالية) والنفسية-
الحركية ،وقد تتحقؽ ىده العممية إما منفردة أو متجمعة.

يأخذ بعيف االعتبار الفروؽ الفردية ،ويركز عمى نشاط المتعمـ في العممية التعميمية ػ التعممية .وعميو أف يربط التعميـ بحياة المتعمـ ،مف خالؿ تثميف المعارؼ المدرسية بجعميا قابمة

لالستعماؿ في مختمؼ مواقؼ الحياة مف خالؿ تحويؿ المعرفة العممية إلى معرفة نفعية أدائية.

-يعمؿ عمى جعؿ المتعمـ يتعمـ عف طريؽ الممارسة الذاتية ،بتوجييو إلى اكتشاؼ أحكاـ

المادة التعميمة ،واشراكو في مسؤولية قيادة و تنفيذ عممية التعمـ .

-يخطط لوضعيات ونشاطات التعمـ ،يصمـ مخططات إنجاز المشاريع لتحقيؽ الكفاءات

المستيدفة  .يعمؿ عمى أف تكوف وضعيات التعمـ مستقاه مف الحياة في صيغة مشكالت ترمي

عممية التعمـ إلى حميا بتوظيؼ القدرات العقمية.

-يساعد المتعمـ في عممية التقويـ الذاتي ،حتى يتمكف ىدا األخير مف تعديؿ مفاىيمو السابقة

واكتساب طريقة عممية لحؿ المشاكؿ التي يمكنيا أف تصادفو في حياتو اليومية.

1

صعوبة تطبيؽ المقاربة بالكفاءات في النظام التربوي الجزائري:
تعترض تطبيؽ المقاربة بالكفاءات صعوبات كثيرة نجد منيا :عدـ التحضير الكافي لمشروع في
تطبيؽ ىذه المقاربة ،وصعوبة فيـ المقاربة نفسيا ،وسنتناوؿ مف بيف ىذه الصعوبات صعوبتيف
كبيرتيف ،نجد أف تجاوزىما يساعد كثيار في إنجاح تطبيؽ ىذه المقاربة ،وتتجمى ىاتاف الصعوبتاف
في مستوييف بارزيف ىما:

1

فاطمة الزىراء بوكرمة  ،أ .دحدي إسماعيؿ ،تنمية الكفاءات وفؽ وضعيات التعمـ(وضعية مشكؿ ،وضعية إدماج ،وضعية

التقويـ) ،جامعة تيزي وزو ( الجزائر) ،ص .487-486
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 -1عمى مستوى تكوين المعممين :إذا أردنا أف نقوـ المعمـ عمى مستوى أدائو الميني ،فإف ىذا
التقويـ يأخذ في االعتبار ثالث كفاءات أساسية:
 الكفاءة المعرفية :وىي تتعمؽ بكؿ ما لو صمة بالتكويف التخصصي أي التكويف في المادةالعممية التي يدرسيا .وفي ىذا المحور ال مجاؿ لوجود أعذار تحوؿ بيف المعمـ وتقديـ المادة
العممية بالشرح الكافي واإلحاطة الشاممة حسب متطمبات المنياج  .ويوجد ارتباط وثيؽ بيف كفاءة
المعمـ المعرفية ونتائج التالميذ الد ارسية ،ويزداد ىذا االرتباط قوة كمما تقدـ التمميذ في المراحؿ
الدرسية ،حيث يصبح المعمـ عاج از عف التدريس بالمستوى الالزـ إذا لـ يكف تكوينو التخصصي
ا
متينا.
الكفاءة البيداغوجية :ويقصد بيا كؿ ما يتعمؽ بكيفية إيصاؿ المعارؼ عمى أحسف صورةممكنة ،وتستند ىذه الكفاءة عمى دعامتيف أساسيتيف ىما فيـ المتعمـ والتحكـ البيداغوجي .أي أف
ب ارمج التكويف ال بد أف تكوف متضمنة لشتى المعارؼ التي يزودنا بيا عمـ النفس حوؿ خصائص
المتعمـ الذىنية والعضوية واالنفعالية  ...في المرحمة التي يدرس فييا ،كما يجب أف تتضمف كؿ
الدعائـ البيداغوجية.
القدرة عمى البحث :إف المعمـ في المدرسة المعاصرة لـ يعد بإمكانو االكتفاء بتكوينو القاعدي أوالتكويف أثناء الخدمة إلنجاز ميمتو عمى أحسف وجو ،بؿ ال بد لو مف قدرة ذاتية تمكنو مف

المواكبة المستمرة لممستجدات في ميداف التربية خاصة عمى المستوى البيداغوجي ،حيث أصبحت
مستمر لتحسيف األداء
ا
المعارؼ أكثر تعقيدا وتطبيقاتيا أكثر صعوبة مما يتطمب جيدا ذاتيا
البيداغوجي ،وتعكس ىذه الكفاءة جممة مف العوامؿ المحيطة بمينتو كمدرس ،سواء عمى المستوى
النفسي أو الميني أو العالئقي ،فعمى المستوى النفسي تبرز الدافعية ومستواىا فكمما ارتفع ىذا
المستوى تحرر المعمـ مف النمطية وأصبح باحثا عف الجديد سواء في مجاؿ التخصص أو المجاؿ
البيداغوجي ،وعمى المستوى الميني يظير الرضا الميني وما يجمبو مف استعداد لبذؿ جيد أكبر
في مينة يحبيا ويجتيد مف أجؿ النجاح في ميمتو ،وعمى المستوى العالئقي تظير شبكة العالقات
التي يبنييا مع زمالئو والطاقـ اإلداري وم اركز البحث  ...فتوفر ىذا المستوى مف الجاىزية يجعؿ
المعمـ أكثر بذال 1لمجيد ومواكبة لممعرفة وبالتالي تحقيقا لنتائج إيجابية عمى مستوى تحصيؿ

1

لخضر بمكحؿ ،مقاؿ؛ المقاربة بالكفاءات :الجذور والتطبيؽ ،جامعة الجزائر  ،2ص .85
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التالميذ .ومف بيف ىذه الكفاءات الثالث ،نجد الكفاءة البيداغوجية األكثر تأثي ار عمى أداء المعمـ،
باعتبار أف الجانب المعرفي يمثؿ مطمبا تظير نتائجو بمجرد االحتكاؾ بالتالميذ ،ويسيؿ الحكـ
عمى مستوى المعمـ فيو ،وباعتبار أف القدرة عمى البحث ما ازلت مطمبا بعيد المناؿ عند المعمـ
الجزائري ،ومف خالؿ تجربة الباحث وبحكـ مشاركتو في تأطير تكويف المعمميف والمفتشيف لمتدريس
وفؽ المقاربة بالكفاءات ،فإنو وقؼ عمى الصعوبات الميدانية التي تواجو المعمميف في تطبيؽ
المقاربة بالكفاءات ،وتمثمت ىذه الصعوبات بصفة أساسية في العناصر التالية:
 عدـ فيـ الخمفية النظرية لممقاربة الجديدة؛ عدـ تمييز ىذه المقاربة عف المقاربة باألىداؼ ،وىو ما جعؿ الكثيريف يقدموف الدروسدوف أي تغيير في كيفية التقديـ ،أو التكيؼ مع متطمبات المقاربة الجديدة؛
 الصعوبات الكبيرة في تطبيؽ األساليب التقويمية المناسبة؛ عدـ التحكـ في تطبيؽ توجييات الوثائؽ المرافقة لممناىج؛ عدـ التحكـ في تطبيؽ م ارحؿ الحصة التعميمية بدءا مف وضعية االنطالؽ إلى مرحمة بناءالمعرفة؛
المذكرت والمواضيع الجاىزة،
ا
 عدـ القدرة عمى التخمص مف األنماط التقميدية القائمة عمىإلى أساليب أكثر مرونة قائمة عمى م ارعاة متطمبات الموقؼ التعميمي بكؿ مكوناتو؛
 عدـ التحكـ في الوسائؿ التعميمية وتنويعيا حسب متطمبات المقاربة الجديدة.عمى مستوى التقويم :إف الحكـ عمى مستوى التعمـ وجودة التعميـ ال يتحقؽ دوف تقويـ سميـ قائـ
الدرسية.
عمى م ارعاة متطمبات المقاربة التي صممت عمى أساسيا المناىج ا
ويعتبر التقويـ مربط الفرس في المقاربة الجديدة ،فأغمب الصعوبات التي يواجييا المعمموف ترتبط
نظر لمتعقيدات الموجودة في التقويـ وفؽ ىذه المقاربة ،وىذه الصعوبات ناتجة
بيذا العنصر ،وذلؾ ا
أساسا عف الضعؼ التكويف الذيف يتمقاه المعمموف في ىذا المجاؿ ،فضال عف صعوبة وجود
مفتشيف يتحكموف في ىذا الموضوع ،خاصة إذا عممنا أف جؿ المعمميف شرعوا في تطبيؽ المقاربة
الجديدة بعد تخرجيـ مف مؤسسات التكويف وممارسة التدريس بالمقاربة بالكفاءات.

1

لخضر بمكحؿ ،المرجع السابؽ ،ص .86
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المبحث  :3االمالء والكتابة في ظل المقاربة بالكفاءات
-1االمالء:
*تعريؼ االمالء:

أ /في المغة :ىو امالء ممؿ وكتابة سامع ،ويقاؿ :استماله الكتاب :سألو اف يمميو عميو وفي ضوء
الداللة الغوية لكممة امالء نجد انيا اطمقت في االستعماؿ عمى غير ما وضعت لو في المغة ،اذا
اصبحت تطمؽ عمى الكتابة بشكؿ عاـ ،في حيف اف داللتيا المغوية تنحصر في عممية يشترؾ فييا
طرفاف ممؿ ومممى عميو.
ب /في االصطالح :فقد عرؼ االمالء تعريفات عديدة منيا:
- /1ىو تصوير خطي ألصوات الكممات المنطوقة يمكف القارئ مف نطقيا تبعا لصورتيا التي
نطقت بيا ،ولو قواعد وأصوؿ متعارؼ عمييا.

 -/2ىو الرسـ الصحيح لمكممات.1

 -/3ىو تحويؿ االصوات المسموعة المفيومة الى رموز مكتوبة عمى اف توضع ىذه الحروؼ في
مواضعيا الصحيحة مف الكممة وذلؾ الستقامة المفظ وظيور المعنى المراد ،ويعتبر االمالء مقياسا
دقيقا لمعرفة المستوى الذي وصؿ اليو الصغار في تعمميـ

2

-/4ىو نظاـ لغوي معيف ،موضوعو الكممات التي يجب فصميا ،والتي يجب وصميا ،والحروؼ
التي تزاد والحروؼ التي تحذؼ ،واليمزة بانوعيا المختمفة ،سواء اكانت مفردة ،اـ عمى احد حروؼ
الميف الثالثة ،وااللؼ المينة ،وىاء التانيث وتاؤه ،وعالمات الترقيـ ،ومصطمحات المواد الدراسية،
والتنويف بانوعو ،والمد بانواعو ،وقمب الحركات الثالث ،وابداؿ الحروؼ ،واالـ الشمسية والقمرية

3

انواع االمالء من حيث طريقة التنمية عمى اربعة انواع:
-1االمالء المنقوؿ-2 ،االمالء المنظور -3 ،االمالء المسموع -4 ،االمالء االخاري
*-االمالء المنقوؿ:ىو اف ينسخ الطمبة ما معروض اماميـ مف كممات او اجمؿ ،او نصوص
امالئية مكتوبة ،ويستخدـ ىذا النوع في المراحؿ االولية في بداية عيد المتعمميف بالكتابة وييدؼ
الى:
 -1محسف عمي عطية ،تدريس المغة العربية في ضوء الكفاءات االدائية ،ط ،7دار المناىج ،عماف  6007ص733
2راتب قاسـ عاشور ،محمد الحوامدة:اساليب تدريس المغة العربية بيف النظرية والتطبيؽ ط ،7دار المسيرة  6003ص 767
3

حسف شحاتو:تعميـ االمالء في الوطف العربي اسسو وتقويمو وتطويره ط ،7الدار المصرية المبنانية  7990ص77
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-1تنمية قوة المالحظة لدى المتعمميعمى مالحظة اشكاؿ الحروؼ والكممات وترتيبيا.
-2تنمية القدرة عمى المحاكاة ،اي محكاة صور الحروؼ والكممات ،وترتيبيا وكتابتيا بشكؿ يحاكي
الشكؿ الذي عرضت بو اماـ المتعمـ.
-3تدريب الذاكرة عمى حفظ صور الكممات.
-4تدريب المتعمميف عمى ترتيب الكتابة وتنظيميا .
-4تدريب الطمبة عمى قراءة ماينسخوف قراءة صامتو

1

* االمالء المنظور :ويعني اف ينظر الطمبة الى القطعة االمالئية ،او النص االمالئي قبيؿ تمميتو
مف المعمـ لغرض حفظ صو ار الكممات واستذكارىا عند التممية ،ويمثؿ ىذا النوع نقمة عف طريقة
تنمية القدرة عمىتذكر صور المفردات ،واالعتماد عمى النفس في كتابتيا وييدؼ الى:
 -1تدريب الطمبة عمى دقة المالحظة
-2تدريب الطمبة عمى حفظ صور الكممات
-3تنمية الذاكرة لدى المتعمميف
-4االنتقاؿ بالطمبة مف االعتماد عمى نسخ ما معروض اماميـ الى االعتماد عمى انفسيـ في
كتابة ما شيدوه
*االمالء المسموع :ويعني اف يسمع الطالب القطعة االمالئية ،ويفيـ معناىا قبيؿ تمميتيا عميو مف
المعمـ ،ويمثؿ ىذا النوع خطوة متقدم ة عمى طريؽ تمكيف الطمبة مف االعتماد عمى انفسيـ ،فينتقؿ
بالطمبة مف االعتماد عمى البصر الى االعتماد عمى السمع ،واستيجاب المسموع واستدعاء صور
الكممات المسموعة عند الكتابة وييدؼ الى:
-1تدريب الطمبة عمى االصغاء وحسف االستماع
-2تمريف حاسة السمع ،وتنمية القدرة عمى تمييز اصوات الحروؼ
-3تنمية الذاكرة لدى الطمبة
-4االنتقاؿ بالطمبة الى االعتماد عمى انفسيـ فيما يكتبوف

1محسف عمي عطية ،المرجع السابؽ ص 758
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*االمالء االختب اري :ويعني اف يكتب الطمبة قطعة امالئية يممييا عمييـ المعمـ مف مف حور اف
يسبؽ ليـ اف راوىا ،او سمعيا قبيؿ التممية ،والغرض منو اختبار قدرات الطمبة عمى الكتابة
الصحيحة ،ومدى استيعابيـ القواعد االمالئية وتطبيقاتيا وييدؼ الى:
-1تمكيف الطمبة مف االعتماد عمى انفسيـ فيما يكتبوف
-2اختبار مدى قدرة الطمبة عمى رسـ الكممات بشكميا الصحيح
-3الكشؼ عف نقاط الضعؼ لدى الطمبة في الكتابة
-4معرفة االخطاء االمالئية االكثر شيوعا فيما يكتبو الطمبة
-5التدريب عمى العادات المرغوب فييا في الكتابة كحسف التنظيـ ،وحسف الجموس واالنضباط
-6التدريب عمى استدعاء صور الكممات مف الذاكرة فكتابتيا

1

أىميتو االمالء:
لإلمالء اىمية بيف فروع المغة العربية ،وذلؾ لما يترتب عمى الخطأ فيو مف تغيير في صورة
الكممة ،يؤدي بدوره الى تغيير في معناىا.

2

وكذلؾ تتجمى اىمية االمالء مف خالؿ وظيفة في عممية االتصاؿ المغوي واكتساب المعرفة
وتحصيؿ العموـ

3

وتعود اىمية االمالء الى مجموعة مف الفوائد:-1تعود التالميذ عمى دقة المالحظة.
-2تعود التالميذ عمى االستماع والنتباه.
-3تعود التالميذ عمى النظافة الترتيب.
-4يعني حصيمة التالميذ المغوية مف خالؿ المفردات الجديدة واألنماط المغوية المختمفة.
أهداؼ تدريس االمالء:
-1تدريب الطالب عمى رسـ الكممات والحروؼ رسما صحيحا مطابقا لمألصوؿ التي تضبط نظـ
الكتابة حروؼ وكممات.
 /1محسف عمى عطية ،تدريس المغة العربية في ضوء الكفاءات االدائية ،ص  ،758ص 759

 /6محسف عمي عطية:المرجع نفسو،ص737
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-2رسـ الكممات بخط مقروء ويشمؿ ذلؾ أحواؿ الحروؼ وأشكاليا وحركاتيا ووضع النقاط عمييا.
-3االمالء وسيمة لتنمية دقة المالحظة والنتباه وتعويد الطالب عمى النظافة والترتيب والوضوح
مما اينمي في الطالب التذوؽ الجمالي.
-4تدريب الطالب عمى استخداـ عالمات الترقيـ استخداما صحيحا.

-5

تنمية الميارة الكتابية عند الطالب وذلؾ بتعويدىـ السرعة في الكتابة مايسمعونو مع الدقة
والوضوح في الكتابة.
-6تنمية دقة االنتباه وتدريب حاستي السمع والبصر تدريبا يساعد عمى تمييز مقاطع الكممات
والحروؼ وأشكاليا وحركاتيا وتدريب اليد وعضالتي ا عمى الحركات الدقيقة المتنافسة.
-7قياس قدرة الطالب عمى الكتابة الصحيحة ومدى تقديميـ فييا ومعرفة مستواىـ االمالئي
التخاذ الوسائؿ العالجية المناسبة

1

-8اكتساب الطالب الميارات الالزمة لمكتابة يحظ واضح مقروء خاؿ مف األخطاء االمالئية.
-9تمكيف الطالب مف امتالؾ زماف المغة العربية ،والسيطرة عمى تراكيبيا وفؽ خصوصية تمؾ
المغة ونسؽ أسموبيا.

2

-10تمكيف الطمبة مف حسف الخط وتنظيـ ما يكتبوه
-13زيادة المحصوؿ المغوي لدى الطمبة مف خالؿ اطالعيـ عمى نصوص وقطع امالئية
-15تمكيف الطمبة مف اكتشاؼ األخطاء االمالئية فيما يقرؤوه

3

أسباب الخطأ االمالئي
-1التمميذ :ويكوف ذلؾ بسبب ضعؼ مستواه أو شرود فكره وقد يكوف السبب ناتجا عف ضعؼ
البصر أو السمع أو قد يكوف ضعفو في الكتابة ينتج عف الخوؼ واالرتباؾ وبالتالي فاف ضعؼ
الكتابة يكوف ناتجا عف احدى ىذه االسباب.
 -2المدرس :قد يكوف المدرس سريع النطؽ او خافت الصوت أو قد يكوف نقطة لممفردات
والحروؼ غير واضح ،أو قد يكوف مف الذيف يبالغوف في اشباع الحركات فالتالي يعكس ذلؾ نتائج

/1ارتب قاسـ عاشور ،محمد حوامدة :أساليب تدرس المغة العربية بيف النظرية والتطبيؽ ط 7دار المسيرة عماف  6003ص 734
/2محمود سميماف ياقوت :فف الكتابة الصحيحة دط .دار المعرفة  6003ص  ،75ص.76
/3محسف عمى عطية :المرجع السابؽ ،ص747
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سمبية عمى بعض الطمبة حيث يكوف الطالب في حيرة لمفظ الذي سمعو خصوصا في الحروؼ
المتقاربة في الصوت.
 -3قطعة االمالء :اذاكانت القطعة المختارة صعبة الكممات أو فييا شواذ قي رسميا عف القاعدة
االصمية في نسبة كبيرة فاف ذلؾ يؤثر سمبيا عمى الطمبة وعمى كتاباتيـ االمالئية.
-4عوامؿ ترجع الى طريقة التدريس أو أسموب المعالجة والتصحيح المتبع.
-5عوامؿ تتصؿ بالمغة المكتوبة :وتتمثؿ في قواعد االمالء والشكؿ واختالؼ صورة الحرؼ
باختالؼ موضعو ووصؿ الحروؼ وفصميا....الخ.

1

مفهوم الكتابة :لغة  :ىي مف الجذر الثالثي اكتبا بمعنى الجمع ،ويسمى الخط كتابة الجتماع
الحروؼ معا ،كما سم ى خرز القرية كتابا لتجمع خرزاتيا الى بعض ،وقد وردت كتاب بمعنى

عالـ ،فقد أثر الذي صمى اهلل عميو وسمـ أنو لما أرسؿ معاذ بف جبؿ الى أىؿ اليمف يعمميـ قاؿ:
التي بعثت الييـ كتابا أي عالما.

2

اصطالح ا :الكتابة تصوير خطي ألصوات منطوقة أو فكرة تجوؿ في النفس أو رأي مقترح أو تأثر
بحادثة أو نقؿ لمفاىيـ وأفكار وعموـ ومعارؼ وفؽ نظاـ مف الرسـ والترميز متعارؼ عمى قواعد
وأصولو وأشكالو.
والكتابة ترجمة لمفكر ونقؿ المشاعر ووصؼ لمتجارب وتسجيؿ لإلحداث وفؽ رموز مكتوبة
متعارؼ عمييا بيف أبناء األمة المتكمميف والقارئيف والكاتبيف ،وليا قواعد ثابتة وأسس عممية تراعي
الذات والحدث واألداة تكوف في اإلطار الفكري العممي ليتـ تداوليا وفؽ نظاـ معيف متعارؼ عميو

لتحصؿ انجازات األمة مف عموـ ومعارؼ وخبرات وشعور وغير ذلؾ 3وتعتبر الكتابة مفخرة العقؿ
االنساني ،بؿ انيا أعظـ ما أنتجو العقؿ ،ولقد ذكر عمماء األنثرولوجيا أف االنساف حيف اخترع
الكتابة بدأ تاريخو الحقيقي.

4

/1عبد العميـ :االمالء والترقيـ في الكتابة العربية دط مكتبة غريب ص 66
/2حسف فاتح :ابراىيـ عبد الرحماف النعانعة ،محمد عبد ابراىيـ صالح ،فف الكتابة وأشكاؿ التعبير ط ،7دار جرير عماف 6077ـ،

ص 69

3فخري خميؿ،النجار :األساس الفنية لمكتابة والتعبير،دار الصفاء عماف 6077ـ ،ص 66
4عمي أحمد مدكور:تدريس فنوف المغة العربية النظرية والتطبيؽ ،دار الصفاء ،عماف 6009ـ ،ص 665
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ومف تعريفاتيا :أنيا صناعة روحانية تتجسد بواسطة أدوات ،تنفؿ المراد الينا عبر الخط ،والكتابة

عممية خمؽ وابداع ورؤيا منفتحة عمى االنساف .1وىي تعبير عف تجربة شعورية ،نقوؿ عبر فالف
عف رأيو أي بينو الكالـ ،والتعبير نوعاف:
ابداعي :كالنداء والتعجب واالستفياـ ،ووظيفي مثؿ :كتابة التقارير والمحاصر والرسائؿ الخ
كما أف التعبير مف حيث األداء نوعاف :تعبير شفوي ،وتعبير كتابي ،واألوؿ أسبؽ مف التالي وأكثر
استعمال منو ،والمغة السميمة ىي السبيؿ الى األداء السميـ والواضح ،لذلؾ عمى المعمـ أف يشجع
طالبو عمى استخداـ اـ المغة العربية السميمة الخمية مف الميجة العامية وعميو أف ييذب لغة
الطالب ميما كانت المادة الدراسية التي يقوـ بتدريسيا.
اف التعبير طريقة يصوغ بيا الفرد أفكاره وأحاسيسو وحاجاتو وما يطمب منو صياغتو باسموب

صحيح في الشكؿ المضموف 2ومف ثـ تعتبر الكتابة الصحيحة عممية،ميمة وضرورة اجتماعية
لمتعبير عف األفكار والوقوؼ عمى أفكار الغير.
وتعميـ الكتابة يعني االىتماـ بأمور ثالثة رئيسية :أوليا :الكتابة بشكؿ يتصؼ باألىمية
واالقتصادية والجماؿ ،ومف سبتو المقتضى الحاؿ ،وى از ما يسمى بالتعبير التحريري ،وثانييا
الكتابة السميمة مف حيث اليجاء ،وعالمات الترقيـ والمشكالت الكتابية األخرى ،كاليمزات وغير
ذلؾ ،وثالثيا :الكتابة بشكؿ واضح وجميؿ فالثاني والثالث ىنا يتصالف بالميارات اليدوية في
الكتابة أو مايسمى بأليات الكتابة او ميارات التحرير العربي.

3

يقاؿ أف الكتابة سمسمة معبرة أصعب مايتعممو المرء مف الميارات المغوية،سواء كاف ذلؾ في مجاؿ
تعمـ المغة األـ أـ في مجاؿ تعمـ المغات االجنبية ،فكؿ األطفاؿ باستثناء المعوقيف يتعمموف كيؼ
يفيموف لغتيـ األـ ،ويتكممونيا ،عمى حيف أنيـ اليتعمموف جميعا القراءة وقميؿ منيـ مايتعمـ كيؼ

يكتب كتابة سمسمة واضحة.4

1الرافعي مصطفى :فنوف صناعة الكتابة دار الجيؿ ،بيروت 7986ـ ،ص 67
2زىري محمد عيد :فف الكتابة دط ،دار اليازوري ،عماف  ،6009ص .79
3عمي أحمد مدكور :المرجع سابؽ ،ص 665
4رشدي طعيمة :الميارات المغوية'مستوايتيا ،تدريسيا ،صعوبتيا) ط ،7دار الفكري العربي القاىرة  ،6004ص 65
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فالتعبير الكتابي ليس باالمر السيؿ ،فيو اليكتسب بشكؿ تمقائي ،انو امر يحتاج الى الممارسة
المستمرة والكتتالية والطويمة والممارسة البد اف تستنبر بالجانب النظري ،واف تتـ وفؽ منيج واضح

ومحدد 1،ولكي نطور ىذه الميارة يجب مراعاة مايمي:

-1تجنب االخطاء االمالئية والنحوية ،الف ىذا يحط مف قدر الكاتب
-2استخداـ جمؿ قصيرة
-3التعبير بعدد قميؿ مف الكممات عف المعنى المراد بيانو
-4استعماؿ المعمومات الالزمة حوؿ الموضوع المراد الكتابة عنو
-5مراعاة التسمسؿ المنطقي لالفكار
-6تجنب االخطاء الشائعة
-7القراءة والمطالعة المتنوعة فقد قيؿ :اذا اردت اف تكتب افضؿ فاق أر اكثر

2

الكتابة :تاريخيا ونشأتيا:
تاريخيا :لقد اختمؼ الباحثوف حوؿ تاريخ الكتابة ،فمنيـ مف اعادىا الى سيدنا ادـ عميو السالـ

3

اما ابف خمدوف جعميا قرينة الحضارة والعمراف البشري كما ورد في مقدمتو االمبتدأ او الخبر في
اياـ العرب والعجـ والبرير ومف عاصرىـ مف ذوي السمطاف االكبرا وأكثر ماوضحت في زمف
الدولة الحميرية ثـ تعاقبت الى البالدالحيرة زمف المنادرة ثـ وصؿ االمر الى أىؿ الطائؼ وحواضر
الحجاز والقرشييف وكاف أوؿ مف تعمميا مف القريش وكاف اوؿ مف تعمميا مف قريش سفياف بف

امية واخذ عنو اسمـ بف سدرة 4وكما مف خالؿ المعمقات وصحائؼ النعماف بف منذر فقد عرفت

الكتابة فبؿ االسالـ

5

في العصر االسالمي فكاف ىناؾ كتاب لموحي وكتاب لمرسوؿ 6حيث لـ يجد

يجد اال نف ار قميال في امتو لكتابة ما جاء بو الوحي حيث دوف القراف الكريـ عمى الرؽ ،وعمى

1فتيحة حايد :مذكرة لنيؿ شيادة الماجيستير ،المحتوى المغوي في كتاب المغة العربية لسنة الثانية متوسط ص 79
2

زىدي محمد عيد :فف الكتابة والتعبير ،المرجع نفسو ص 60

4حسف الفاتح ،وابراىيـ الباكور،عبد الرحمف النعانعة،محمد دعد الرحيـ صالح :المرجع اليابؽ ص 66
4فخري خميؿ النجار :االسس الفنية لمكتابة والتعبير ص 70

5حسف فاتح البكور :ابراىيـ عبد الرحماف النعانعة ،محمد عبد ابراىيـ صالح ،المرجع نفسو ص 88
6

زىدي محمد عيد :فف الكتابة والتعبير ،المرجع نفسو ص67
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الحجارة ،وسعؼ النخيؿ ،اي عمى النحو الذي حفظ بو العالـ القديـ ممحوظاتو واحداث االزمنة
الغابزة

1

سار الخمفاء الراشدوف عمى نيج الرسوؿ في كتابتيـ ،لكف تمؾ المكتبات لـ تحفظ في سجالت
خاصة ،مما جعؿ ىناؾ بعض التبديؿ في الروايات ،اما في العصر االموي ارتقت الكتابة نتيجة:
 -1توارث اشعار وامثاؿ وحكـ العصر الجاىمي
-2الفتوحات االسالمية وسيرة الرسوؿ عميو سالـ وسير الخمفاء
-3االتصاؿ مع البمداف التي تـ فتحيا والبالد التي ارتبطت تجاريا بالمسمميف
-4ازدىار الترجمة وذلؾ بامر مف خالد بف يزيد بف معاوية
-5كثرة كتابات الرسائؿ الرسمية الصادرة عف الخمفاء
-6مساىمة البعض في تقدـ الكتابة ومنيـ الحجاج وزيادة بف ابيو والمختار الثقفي
-7ظيور دواويف كثيرة كديواف الرسائؿ وغيره
وفي العصر العباسي :كثرت الدواويف وفي ىذا العصر فاصبح ىناؾ ديواف لمخرج ،واخر لمجيش
وثالث لمرسائؿ ورابع لمخاتـ وىكذا.
كما تعددت الموضوعات مثؿ :اخذ البيعة لمخمفاء ومايتعمؽ بالفتوحات واالعياد ومواسـ والحج.

2

نشأتيا :لـ يكف اإلنساف في أوؿ حياتو مف فجر التاريخ قارئا كاتبا ،ولكف نتيجة الحاجة أوال وتطور
الفكر اإلنساني ثانيا بدأ اإلنساف يتعامؿ مع الحياة بالتواصؿ الفكري.

3

ومف أرقى أنواع التفكير المغوي محاولة اإلنساف األوؿ تمثيؿ الكممات الممفوفة برموز كتابية ،وقد
نتج عف ذلؾ إختراع الكتابة ،التي ىي الوسيمة األولى و األساسية في حفظ المعارؼ و التراث
اإلنساني مف الفقداف و الضياع.
والخط و الكتابة ،كما يقوؿ إبف خمدوف ،رسوـ و أشكاؿ حرفية ،تدؿ عمى الكممات المسموعة الدالة
عمى ما في النفس ،فيو ثاني رتبة مف الداللة المغوية ،والحظ صناعة شريفة ،إذا الكتابة مف
خواص اإلنساف ،التي يميز بيا الحيواف ،وىي تطمع عمى ما في الضمائر ،وتتأذى بيا األغراض

1

اماف الديف محمد حتحات ،مراحؿ تطور الكتابة العربية حتى نياية القرف ثاني ىجري ،ص 6

2زىدي محمد عيد ،فف الكتابة والتعبير ،مرجع سابؽ ص  ،67ص66
3فخري خميؿ النجار :األسس الفنية لمكتابة والتعبير ،ص.69
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إلى البالد البعيدة ،ويطمع بيا العموـ و المعارؼ وصحؼ األولييف ،وما كتبوه مف عموميـ و
أخبارىـ ،فيي شريفة بيذه الوجوه و المنافع.
وقد قسـ العمماء نشأة الكتابة إلى عدة مراحؿ:
 التعبير باالشياء المادية  :وكانت االشياء المادية ،المأخوذة مف واقع البيئة ،ىي الوسيمةالتي إستخدميا اإلنساف اؿ,ؿ ،في إرساء بعض الرسائؿ الفكرية ومف أمثمة ذلؾ أف الممؾ
الفارسي (دايروس) تمقى رسالة مف قبائؿ (سكايث)  ،skythعبارة عف طائر وفأر وضفدع
وخمسة سياـ ،وثد فسرت الرسالة ليذه الممؾ عمى أف الفرس إف لـ ينجوا بأرواحيمبسرعة
الطير الذي يطير في الجو ،أوالفئراف التي تختفي في الحجور ،أو الضفادع التي تفت نفسيا
في الطيب ،ىربا مف األعداء ،فإف مصيرىـ سيكوف الموت بتمؾ السياـ.
ومف األمثمة الطريقة أيضا ،لالشياء المادية التي كانت تتخذ إلرساؿ بعض الرسائؿ ،ذلؾ
الرسالة التي بعث بيا أحد أسرى قبيمتو إفريقية ،ىي قبيمة( يوروبا) إلى زوجتو مف األسر
وكانت عبارة عف صرة ثياب بالية ،وضع في داخميا حجر ،وقطعة فحـ ف وفمفؿ ،وبعض
حبات مف الذرة ،وقد فيمت الزوجة ،مف ىذه الرسالة ،أف جسـ زوجيا قد نحؿ وتصمب كالجمر
وأف مصيره اسود كالفحـ ،وأف عقمو قد إضطرب و اختؿ كالفمفؿ ،وأف عينيو قد أصفرتا مثؿ
حبات الذرة وأف ثيابو قد نيرأت كالحرقة البالية التي تضـ ىذه األشياء جميعيا.
-1الكتابة التصورية:
واذاكاف اإلنساف األوؿ قد إستخدـ االشياء المادية نفسيا لتعبير عف رسائمو الفكرية،فإنيابدأيفكر
في تصوير تمؾ األشياء 1،والمقصود بالتعبير التصوري وىو جعؿ

الصور الرموز المعبرة عف الكتابة و ذلؾ لعدـ وجود رموز كتابيو وتقتصر عمى صور األشياء
المطموبة مثؿ شجرة أو جرة أو حيواف أو رمح أو غير ذلؾ.

2

وذلؾ مف أجؿ إبالغ الرسالة بطريقة أو مختصرة ،واكثر سيولة واقؿ عناء ،وقد نتجد عف ىذا
التفكير إنتقاؿ اإلنساف إلى مرحمة الكتابة الفعمية وىي الكتاب التصوريةideographyبمحاكاة
الطبيعة ،خالؿ التسجيؿ عمى لوسيط ،وعمى سبيؿ المثاؿ ،فإف رسالة قبائؿ (سكايث)،سالفة

1محمود نسميماف الياقوت :الكتابة الصحيحة  ،دار المعرفة 6003ص،66ص.67
2فخري خميؿ النجار  :المرجع نفسو ص.70
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الذكر إلى( درايوس) يمكف ،في جمعية الكتابة التصورية أف ترسـ عمى ىيئة طائر وفأر
وضفدع وسياـ خمسة ،بدال مف إرساليا إليو عينا.
ويرى بعض الباحثيف أف نشوء ىذه الكتابة التصورية بيف 7000و 6000قبؿ الميالد وأنيا
بدأت في عدد مف األماكف عمى األرض في وقت واحد ،واف كاف أقدـ أثر كتوب وصؿ إلينا،
بدأت في عدد مف األماكف 4000قبؿ الميالد مف مصر القديمة.
وقد عمد اإلنساف في بدايتو ىذه المرحمة ،إلى رسـ الصورة كاممة ،فإف أراد أف يرمز إلى الرجؿ
رسمو كامال ف واف أراد أف يشير إف حيواف ما،رسمو كامال أيضا.

1

 -2الربط بيف المعنويات والماديات  :حيث إقترف التعبير عف المعنويات برموز مف الصور
وكاف ذلؾ موجود في المغة القديمة مثؿ الكتابة الييولوغرافية .

 -3وفييا أصبحت الرموز قطعا صغيرة مف المقاطع 2وىذا رغبىة في السرعة و اإلختصار،
فتطور الرسـ بعد ذلؾ إلى إكتفاء بجزء داؿ مف الصورة ،كأف يكتفي برأس الرجؿ ،عوضا
عف الرجؿ الكامؿ ورأس الحيواف بدال مف الحيواف الكامؿ ....وىكذا بؿ إف أمر التصوير
تطورا ،واستخدـ لمتعبير عف المعاني المجردة و األحاسيس مثؿ التعبي عف الحزف بعيف
تدمع ،وعف األكؿ برجؿ يمد يدىإى قمة ،وعف المشي برجميف مفتوحتيف ،وعف الخطر
بجمجمة وغير ذلؾ مما نجده عمى جدراف الكيوؼ و األثار التي خمفيا السمؼ ،خاصة
قدماء المصرييف الذيف صورو أحداث كاممة ومعارؾ بيذا األسموب.

3

 -4الدور التجاري وقد قاـ بذلؾ الفينقيوف حيث أوصمو ىذه الحروؼ إلى اإلغريؽ وبقية
الشعوب التي إحتكوا معيا عف طريؽ التجار.
أما الرسومات و الموحات و النقوش في بالد العرب التي ظيرت قبؿ 1500ؽ.ـ فقد كانت

أبجدية ال تزيد عف ثالثيف حرفا4.واقتضت سنة الحياة أال تكوف ىذه الحروؼ منقوصة ،مما

1محمود سميماف ياقوت :مرجع سابؽ،ص،67ص.68

2فخري النجار :األسس الفنية لمكتابة و التعبير ،ط ،7دار صفاء 6077ص.77
3محمد سميماف ياقوت:فف الكتابة الصحيحة،ص.77
4فخري خميؿ نجار :المرجع سابؽ ص.77
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أدى إلى إختالؼ المعني ،فكاف جيد أبي االسود الدولي في نقط المصحؼ وضبطو
بالشكؿ التاـ واتـ تالميذ نقط الحروؼ المتشابية ةكذالؾ وضع عالمات الترقيـ.

1

وتخمص مف ىذه إلى أف اإلنساف استخدـ الصور لمتعبير عف المعاني و األفكار،كما
استخدـ الصور الكاممة ،أو جزء منيا لمتعبير عف األشياء وعمى الرغـ مف النجاح النسبي
الذي حققتو الكتابة التصورية ،فإنيا فشمت في التعبير عف األلفاظ مجردة ف لكف حاوؿ
اإلنساف التقريب المفظ المجرد مف شيء مادي ،والتعبير عف ىذ المفظ المجرد بنفس صوالة
الشيء المادي المتفؽ معو لفاظ المجرد مف شيء المادي ،والتعبير عف ىذا المفظ مف
السياؽ،بطريقة ماإتفؽ لفظة واخالؼ معناه مثؿ ،التعبير عف لفظة ( بالذىب) برسـ رجؿ
يمشي ويعطينا ظيره بمجرد اإلتفاؽ في النطؽ بيف المعدي ،وأيف الذىب والفعؿ الذىب.
ونجد أف اإلنساف إعتمد في ىذا التقريب عمى الصوت في النصوير والتعبير ومف ثـ
إنبعثت فكرة التعبير المقطعي ،أي التعبير عف كممة عمى حدة،بصروة أو رمز ،بدال
مف التعبير الكمي عف المعنى أو الفكرة بصورة واحدة ،ثـ جاءت بعدىا مرحمة تصوي ار لمفظ
 ،word signكما يحدث في الكتابة الييروغميفية المصرية القديمة ،ولقد ميدت ىذه
الطريقة السبيؿ إلى الكتابة الخفيفة ،فكانت الخطوة التالية ليا تقطيع الكممة الواحدة إلى
مقاطع صوتية ،حسب النطؽ.

2

أنواع الكتابة:
ينقسـ التعبير الكتابي إلى ثالث أقساـ ىي:
 -1التعبير الكتابي ييدؼ إلى إنتاج نصوص وفؽ تعميمات محددة ،تندرج ضمف التدرب
عمى أنماط النصوص وانواع السندات التواصمية .
 -2التعبير الكتابي الذي يستيدؼ إدماج المكتسبات السابقة وتعزيزىا  ،فيو نشاط إدماج
يسمح لمتالميذ بمواجية وضعيات نا تنتج لو إدماج مكتسبات بشكؿ تمقائي ،وىو ليس

تطبيقا وال تمريف لتثبيت المعمومات3،ويسمىيذا النوع بالتعبير الوظيفي حيث أف الغرض
منو ىو الفيـ و اإلفياـ و يستعمؿ في :
1

فخري خميؿ نجار :المرجع سابؽ ص.77

2محمود سميماف ياقوت :المرجع السابؽ ص.69
3محمود سميماف ياقوت :المرجع نفسو ص.33
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 المحادثة بيف الناس.
 كتابة الرسائؿ و البرقيات.
 كتابة اإلستدعاءات.
 كتابة المالحظات و التقارير.
 كتابة اإلعالنات و المذكرات.
 كتابة التعميمات.

 الوصؼ سواء كاف ماديا( ممموسا) أو معنويا أو وصؼ مكاف أو وسط إجتماعي أو
غير ذلؾ مف حرير مقاؿ وكتابة حكاية شعبية معروفة.
 -3التعبير اإلبداعي:

الغرض منو التعبير عف األفكار و امشاعر بأسموب أدبي يؤثر في نفوس السامعيف

والقارئيف بحيث يجعميـ متفاعميف مع النص األدبي ومشاركيف الكاتب أحاسيسو

ومشاعره 1،ويفتح ليـ ليـ الميذباب إلبداع لكفالة نصوص سردية ووصفية وحوارية
بإستخداـ لمصطمحات ومفردات مدروسة محترما فييا قواعد اإلمالء موظفا قواعد النحو
والصرؼ ،كما يتاح لو فرصة إنجاز مشاريع كتابية رفقة زمالئو (المجمة المدرسية،
العروض ،اإلستطالعات الميدانية) يشرح مف خالليا المسائؿ وتفسر الظواىر بمغة
سممية مستعمال فييا المغة إستعماال يراعي فييا مقاـ التواصؿ مع إعطاء األراء
ووجيات النظر المدعمة بحجج منطقية.
عناصر الكتابة:
-1المفظ :يمكف تعريؼ األلفاظ بأنيا رموز مركبة مف الحروؼ متعارؼ عمييا لما ندركو بيدار كنا
الحسية و العقمية ،فنراه بأبصارنا مثؿ :ا مدرسة ،وشجرة ،وتراب أو نسمعو بأ=اتنا مثؿ :الرياح،

واألصوات ،و اإلىت اززات  ...أو نشمو بأنوفنا مثؿ:ا الروائح الزكية ،والروائح الكريية أو نممسو
بأيدينا مثؿ  :الخشب ،والطبشور ،الحجر  ...أو نت=وقو بألستنا مثؿ ا الطعاـ بأنواعو ،والممح،
والشراب  ...و األلفاظ ىي المبنات األساسية في عممية التعبير عما يدور في فكرنا ووجدانا،
وينبغي أف يوضح المؼ في مكانو المناسب .
1فتيحة حايد :مذكرة نيؿ شيادة الماجيستير  :المحتوى المغوي في كتابة بالمغة العربية لسنة ثانية متوسط.
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فااللفاظ ىي أساس بناء النص األدبي ،وليذا ينبغي أف تكوف مأنوسة غير وحشية واف تكوف سيمة
ومألوفة .
وينبغي عند التقاء األلفاظ مراعاة األمور األتية -:إف األلفاظ مغردة تختمؼ داللتيا في التركيب،
ال ،األلفاظ تأتي في1سياؽ واحد ،يتفاعؿ بعضيا مع البعض فيؤثر ذلؾ في معانييا:
فالبوابة :ىي المدخؿ ذو التاج.
والحديد ىو المعدف الصمب الذي تصنع منو األشياء المحكمة فإذا إجنمعت ىذه األفاظ في سياؽ
واحد ( بوابة المتزنة الحديدة) فإف اجتماعيا و تفاعميا يوتداف معنى إيجائيا جديدا ،قد يكوف ىو
التحسر عمى عدـ إستطاعة المتكمـ دخوؿ ىذا المتنزه.
فينبغي مراعاة ذلؾ عند تركيب الكالـ في النص.
 إف األلفاظ ليا ظالؿ حميدة أو غير حميدة ،فإذا أراد أحدا أف يتغزؿ بسواد شعرالحبيبة فقد يقوؿ -1 :شعرىا كالزفت.
 -2شعرىا كالقطراف.
 -3شعرىا كاليؿ.
وىذه التعابير كميا تؤدي معنى سواد شعر الحبيبة ،لكف الالؿ التي يمقييا كؿ تعبير مختمفة
فالتعبير األوؿ يمقي ظالؿ سيئة ،والثاني يمقي ظالؿ مريضة ،إذا أف القطراف دواء لجرب،
والتعبير الثالث يمقي ظالؿ رومنسية.
فينبغي عند إستعماؿ األلفاظ االحتراس مف ظالليا خشية أف تؤدي الظالؿ إلى عكس
المقصود.
مراعاة التفرقة بيف المعنى األصمي والمعني المجازي.

1

حسف فاتح البكور ،إبراىيـ عبد الرحماف التعانقة  ،محمد عبد الرحيـ صالح ،فف الكتابة وأشكاؿ التعبير ط 7دا جرير عماف

6070ص.38س
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 -2الدقة في تحديد الفظة وعدـ تعميميا :إف تحديد المفظة يعني أال تكوف عامة بحيث تشتت
ذىف القارئ وال تقدـ المعنى بكؿ وصوح ،فكمما كانت المفة محددة أدت معناىا لكؿ يسر
وسيولة ووضوح ،وكمما كانت عامة إدت إلى غموض الفكرة في نفس الكاتب والقارئ معا
وفيما يمي أمثمة عمى ذلؾ:
لفظة عامة

أقؿ عمومية

محددة

أكثر تحديدا

طالب

طالب جامعي

طالب جامعي في

طالب جامعي

كمية األدب

تخصص لغة

ىاتؼ

ىاتؼ الجواؿ

إنجميزية
ىاتؼ جواؿ نوكيا

ىاتؼ الجواؿ
النوكيا لصاحبو
عمي

-3الحرص عمى أن تكون المفظة صحيحة :والحرص عمى صحة المفظة وسالمتيا يتطمب

توافر عدة شروط مف بينيا :الصحة في اإلشتقاؽ ،أي أنيا قابمة إلحداث التغيير في بنيتيا
فيصاغ مف الفعؿ الثالثي (درس) إسـ الموحوؿ مثؿ مدروس ،واسـ الفاعؿ دارس ....إلخ
ومف الشروط الواجب توافرىا في المفظ أال تكوف عامية أو محمية ،ولعؿ إستخداـ األلفاظ
العامية أو المحمية ،يشكؿ خط ار كبي ار عمى المغة العربية الفصيحة لغة القرآف الكريـ فكمما
أمعف الناس في إستخداـ العامية والميجة المحمية صعفت المغة الفصيحة في نفوس
أصحابيا فابتعدو عف توضفيا ،فيؤدي ذلؾ إلى أف كؿ مجتمع يستخدـ ألفاظو العامية
ومعجمو الخاص لو مما يؤدي إلى صعوبة التوصؿ بيف ىذه المجتمعات

1

 -4الجممة :ونعني بالجممة التركيب المؤلؼ مف االفاظ الصحيحة السميمة المحددة الدقيقة

المؤثرة التي تقدـ معنى سميما في نفس القارء ،فيي جممة ذات معنى تعبر عف الفكرة التي

1

حسف الفاتح اليكور إبراىيـ عبد الرحماف النعانقة ،محمد عبد الرحيـ صالح :فف الكتابة وأشكاؿ التعبير ص ،ص47.40
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يحمميا الكاتب ،وليست جممة نحوية فحسب ،وتجتناج الجممة المؤثرة إلى شروط لمحفاظ
عمى سالمتيا وقوتيا وىي :
أوال :موافقت الجممة لقواعد المغة العربية ونحوىا ،ألف عدـ االلتزاـ بيذه القواعد يأدي الى
غموض في المعنة ،وتشتيت في الذىف ،واحداث إشكاالت في الفيـ ،ينجـ عنو شذوذ في
اإدراؾ وإلستيعاب وضياع في عممية االتصاؿ .
ثانيا :وجازة الجممة والفائدة مف ذلؾ ىي حصر القارء في كممات قميمة تغنيو عف زحـ االطالة
التي تضيع االفكار والمعاني في ثناياىا وتجعمو حائا مرتبكا مندىشا .
ثالثا :وضوح الجممة والمقصود بالوضوح ىنا ىو اف تكوف الجممة واضحة في ذىف كاتبيا،
فكمما كانت واضحة المعالـ في ذىف الكاتب وفكره ،إستطاعة أف ينقميا بوضوح إلى المتمقي أو
القارئ.
 -5الفقرة :قالب تعبيري يتألؼ مف عدة جمؿ مؤثرة مف نفس القارء تحمؿ فكرة محددة مستقمة
بذاتيا ،وقد تكوف فكرة غير مستقموة بذاتيا ،وانما واحدة مف مجموع االفكار الجزئية منبثقة
عف الفكرة الكمية المحورية .
وينبغي أف تتوافر مجموعة مف الشروط لنجاح الفكرة ومف أىميا:
أوال :اإلطار الخارجي لمفكرة  :تبدأ الفقرة عادة بترؾ فراغ مقداره ثالث سنتمترات تقريبا،
وتنتيي بنقطة في أخره ويتكرر ىذا المر معى كؿ فقرة  .ولعؿ السبب في ىذااالطار لمفقرة
يأتي لتمكيف القارء مف التمييز بيف االفكار الجزئية في النص.
ثانيا :حجـ الفقرة :يتساءؿ بعض القراء عف حجـ الفقرة ىؿ ليا طوؿ محدد ؟
ايهما افضل الفقرة الطويمة أم القصيرة ؟
ويبدو أف طوؿ الفقرة يتحدد بطبيعت الفكرة التي تعالجيا ،فإف كانت الفقرة قصيرة ومحددة وغير
متشعبة فإف حجميا سيكوف صغير ،بينما ستكوف الفكرة طويمة حينما تطوؿ الفكرة.
ثالثا :بناء الفقرة الداخمية  :لكي تكوف الفقرة قوية يجب توافر الشروط االتية :
47

املاقربة ةرلففراا

الفصل األول
آ -أف تكوف الفقرة ذات تحديد في الفكرة .

ب – ترابط الفقرة ينبغي أف تكوف جمؿ الفقرة مترابطة وتخدـ الفكرة التي تعالجيا.
جػ  -سالسة الفقرة إف سالسة الفقرة تعتمد عمى بنية الفكرة وطبيعتيا فقد تحتاج إلى توصيؼ
أو مقارنة أو تحميؿ وىذه تحتاج إلى تنظيـ معيف إحداث الفقرة الداخمية وىنا أنماط ىذه

االحداث وحركاتيا ( الحركة الزمنية والحركة المكانية)

1

- 6األسموب :ىو الطريقة الخاصة بالكاتب التي مف خالليا يوضؼ المغة في التعبير عف
مكنوناتو المعنية والفكرية ،فيعرؼ بيا أو تعرؼ مدرسة فنية بيا ،وىو األلية التي تحتوي

المعاني وأألفكار وتكيفيا بالشكؿ الفني المناسب والمتمثؿ في طرائؽ تنسيؽ االلفاظ وترتيبيا،
لتأثير في القارء أو السامع الذي يتمقا تجربت األخر ،مع الحفاض عمى المعايير النحوية

والقواعد الصرفية ومف الممكف أف تتنوع أساليب التعبير مف كاتب إلى أخر 2ويذىب بعض
الباحثيف والميتميف إلى تمييز بيف نوعيف مف األسموب ىما االسموب العممي واالسموب االدبي
ورأو أف االوؿ يتسـ بالمنطؽ والوضوح وابتاعده عف التصوير البالغي وعدـ إكثاره بالمجازات
والمحسنات ،ورأو أف الثاني يمتاز بالخياؿ الرائع والتصوير الفني ،والباس المعنوي واضيار
المحسوس في صورة المعنوي

3

 -7الخيال :قدرة االديب شاع ار كاف الناثر عمى إخضاع المعنى ،أو الفكرة المراد نقميا إلى
النص األدبي إلى مخزونو البالغي المتجذر في ذاكرتو ،في ار أف تمؾ الفكرة عمى أرض الواضع
ىي المادة الخاـ التي لو قدمت إلى الكاتب كما ىيا ،لما أثارة أحاسيسو ومشاعره ،ونقمتو مف
السطحية والمباشرة إلى أفاؽ ارحب تمكنو مف المذة والمتعة الفكرية.
-8االفكار :ىي الحقائؽ والمعاني التي تشكؿ فكرة أي أف الفكرة تتشكؿ مف مجموعة مف
الحقائؽ والمعاني التي يدركيا اإلنساف ويعبر عنيا عمى نحو ما أدركيا.
وتختمؼ أنواع االفكار بحسب طبيعة العالقات التي تقوـ عمييا عمى النحو األتي:
1
2

حسف فاتح البكور  ،إبراىيـ عبد ألنعانعة  ،محمد عبد الرحيـ صالح :المرجع نفسو  ،ص  ، 46ص 46
حسف فاتح الباكور إبراىيـ عبد الرحماف نعانعة ،محمد عبد الرحيـ صالح :المرجع نفسو ،ص .46

3قاسـ رضا زكي  :تقنيات التعبير العربي  ،دار المعرفة بيروت ،الجامعة المبنانية  ،طبعة  ،6006 ، 6ص .66
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األفكار الواقعية :تقوـ عمى الحقائؽ العقمية والعالقات المنطقية بيف األشياء أو بيف المعاني
مثؿ األفكار الفمسفية .
األفكار الخيالية :تقوـ عمى الربط بيف عالـ الشعور وعالـ اإلدراؾ والفيـ ،لنقؿ الحقائؽ مف
الوقع الحسي إلى واقع أخر جديد فيي قابمة لمتحقؽ مف الناحية النظرية

األفكار الوهمية :تقوـ األفكار الوىمية عمى تحطيـ العالقات المنطقية والحقائؽ العقمية ،ةالجمع
بيف االشياء أو المعاني جمعا سحريا أو شبيو بالسحر ال عالقة لو بالعقؿ أو المنطؽ فيي
أفكار غير قابمة لمتحقؽ الواقعي أو النظري.
األفكار المتداعية  :تقوـ عمى قانوف التداعي ،أي أف ذكر بعض االفكار يستدعي إلى االذىاف
بعص االفكار االخرى لوجود عالقة بيف الفكرة المذكروة والفكرة المستدعاة ،وقد تكوف العالقة

بيف الفكرتيف عالقة التشابو إما التشابو الشكمي كالقط والنمر ،واما تشابو المفظي كالحياة
والحيات .وقد تكوف العالقة عالقة تناقظ فيستدعي الشيئ عكسو كاألبيض واألسود.
-8العواطؼ واألحاسيس :العواطؼ ىي االنفعاالت النفسية الموجية نحو شيئ ما أو

المنعكسة عف مؤثر خاص ومنبع العواطؼ ىو الوجداف النابض الحساس في النفس البشرية

والعواطؼ نوعاف:
 العواطؼ الفردية التي تمثؿ نزعات الفرد وميولو الذاتية.-

العواطؼ االجتماعية التي تمثؿ نزعات الفرد المتصمة بغيره مف أفراد المجتمع ،ومنيا
المشاركة الوجدانية.

تتفاوت ض الناس مف العواطؼ ومف االدراؾ الوجداني ومع ذلؾ فإف معضـ الناس يستجيبوف
لمكتابات القائمة عمى إبراز مقؼ عاطفي أو حالة وجدانية .
واف كثي ار االعماؿ االدبية والفنية تعتمد في التشكيؿ الفني عمى المواقؼ العاطفية والحاالت
الوجدانية ويكوف سر نجاحيا في حسف التعبير عف ىذه الموقؼ والحا
أهمية الكتابة  :تتمثؿ أىمية الكتابة في العديد مف االمور نذكر منيا:
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 أنيا واحدة مف أىـ الوسائؿ في االتصاؿ الفكري بيف االجناس عمى مر الزماف الشاىد عمى تسجيؿ مجريات الوقائع واالحداث والقاضايا والمعمومات ،وىيا ال تنطؽ إالبالحؽ وال تقوؿ إال صدقا.
 ىي مف وسائؿ التنفيس عمى النفس والتعبير عما يجوؿ في الخواطر والصدور فييا االداةالرئيسية لمتعمـ بجميع أنواعو وفي مختمؼ مراحمو.

 الكتابة تساىـ بشكؿ كبير في رقي المغة وجماؿ صياغتيا. 1تدريس نشاط اإلمالء في ظل المقاربة بالكفاءات:
الكفاءات الالزمة لتدريس اإلمالء:
في ضوء تحديد مفيوـ اإلمالء وأىداؼ تدريسو ومشكالت درس اإلمالء ومقترحات عالجيا
يمكف تحديد الكفاءات الالز مة ألداء مدرسي المغة العربية في تدريس اإلمالء مصوغة
بعبارات سموكية يمكف مالحظتيا وقياسيا موزعة بيف المجالت اآلتية
أوال:التخطيط واإلعداد لتدريس اإلمالء:
يكتب خطة سموكية لتدريس اإلمالء يوزع فييا موضوعات اإلمالء بيف أشير السنة الدراسية .يحدد أىداؼ تدريس اإلمالء في الخطة السنوية لممرحمة التي يدرس فييا.يق أر الموضوع اإلمالئي قراءة دقيقة.يحدد األىداؼ السموكية الخاصة التي يسعى إلى تحقيقيا مف خالؿ الدرس.
ييئ األمثمة والنصوص والوسائؿ الالزمة لتغطية متطمبات القاعدة اإلمالئية.ييئ مقدمة تشد انتباه الطمبة وتحفزىـ نحو الدرس.
يصؼ الكيفيات التي يتـ بيا تنفيذ الدرس.يكتب القاعدة اإلمالئية بشكؿ واضح مبسط.1

فتيحة حايد:مذكرة لنيل شهادة الماجيستر،المحتوى اللغوي في كتاباللغة العربية لسنة الثانية متوسط،6076-6077،ص.80،79
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يحدد وسائؿ التطبيؽ عمى القاعدة.يحدد القطعة أو النص الذي يختاره لتمميتو عمى الطمبة.ثانيا :التقديم والعرض بموجب القياس:
يقدـ الدرس بمقدمة والعرض بموجب القياس.يعرض القاعدة اإلمالئية مكتوبة بخط واضح يراه الجميع.يق أر القاعدة بصوت واضح ونطؽ سميـ.يشترؾ الطمبة في تقديـ أمثمة تنطبؽ عمييا القاعدة اإلمالئية.يربط بيف األمثمة والقاعدة مشتركا الطمبة في ذلؾ.ثالثا :التطبيؽ:
يطمب مف الطمبة أمثمة تطبيقية حوؿ القاعدة.يطمب مف الطمبة كتابة مفردات وجمؿ يممييا عمى السبورة.-يشترؾ الطمبة في حؿ التمرينات.

يطمب مف الطمبة جمع أكبر عدد ممكف مف الكممات التي تنطبؽ عمييا القاعدة وكتابتيا فيدفاتر اإلمالء.
يرشد الطمبة إلى موضوعات في مصادر خارجية ويطمب منيـ استنساخيا.1رابعا :اختيار القطعة االمالئية وتمميتها:
يختار قطعة إمالئية مالئمة كقدرات الطمبة في طوليا وتركيبيا وموضوعيا-يجعؿ مف القطعة تطبيقا عمى ما تمت دراستو.

 1محسن علي عطية :تدريس قواعد اللغة العربية في ضوء الكفاءات االدائية،ص،766ص.769
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-يذكر الطمبة بما درسوا مف قواعد إمالئية.

يجيب لمطمبة مضموف القطعة اإلمالئيةينبو الطمبة عمى وجوب اإلنصات في أثناء عمميةالتممية وعدـ النظر في دفاتر الغير
يذكر لمطمبة انو سيق ار كؿ مقطع مرتيف بينيما فاصمة زمنية ويعيد قراءة النص كامال مرةأخرى.
يممي القطعة مقطعا مراعيا وضوح النطؽ وسالمتو.
يرفع عينو بيف لحظة وأخرى لمتابعة الطمبة .
يعيد قراءة النص كامال بعد اإلنتياء مف تمميتو ليتالقى الطمبة ما فاتيـ.
يطمب مف الطمبة الكؼ عف الكتابة ووضع األقالـ جانبا بعد إعادة قراءة القطعة .
يجمع الدفاتر بطريقة منظمة ىادئة.
خامسا التصحيح :
يؤشر جميع األخطاء اإلمالئية في كتابات الطمبة .ينبو الطمبة عمى أخطائيـ اإلمالئية .
 ّيضع درجة عمى القطعة اإلمالئية بموجب معيار محدد.يعمؽ عمى كتابات الطمبة بعبارات مالئمة.يجمع األخطاء الشائعة ويتحدث عف قواعد كتابتيا.يتابع تصحيح الطمبة أخطاءىـ.طريقة تدريس اإلمالء في ضوء الكفاءات:
بعد أف تطرقنا إلى الكفاءات الالزمة لتدريس اإل مالء يمكننا اإلىتداء بيا بوصفيا مؤشرات
داللة عمى ما ينبغي فعمو في درس اإلمالء ،واذا ما استحضرىا المدرس.
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• تمكف مف اإلىتداء بيا عمى ما يجب عميو فعمو في درس اإلمالء واعداد نفسو ذاتيا لتأدية
أدواره في الدرس ،ويمكف تصميـ درس اإلمالء في ضوء الكفاءات كمايمي:
أوال:التقديم :تنبيو الطمبة عمى اليدوء.
• إعطاء أمثمة متنوعة ومتعمقة بموضوع الدرس.
• طرح أسئمة حوؿ ىذا الموضوع.
• كتابة عنواف الدرس عمى السبورة.
ثانيا :العرض :عرض القاعدة عمى السبورة بخط واضح يراه الجميع،وىذا بعد شرح األمثمة.
 قراءة القاعدة بصوت واضح ونطؽ سميـ مع التأشير عمى أجزائيا. الطمب مف التالميذ أمثمة تنطبؽ عمييا أجزاء القاعدة. الربط بيف األمثمة والقاعدة ثـ أعطاء الخالصة.ثالثا  :التطبيؽ - :الطمب مف التالميذ أمثمة.

 الطمب مف أكثر مف تمميذ الكتابة عمى السبورة. إمالء أمثمة متعمقة بموضوع الدرس. -إشراؾ التالميذ في حؿ التمرينات الموجودة في الكتاب عمى السبورة ثـ نقؿ الحؿ إلى

دفاترىـ.

 -الطمب مف كؿ تمميذ كتابة خمسيف كممة متعمقة بالموضوع•.1

اربعا :اختيار القطعة اإلمالئية وتمميتها-:اختيار قطعة إمالئية.
 الطمب مف التالميذ وجوب اإلنصات في أثناء عممية التممية. إعادة قراءة النص مرتيف. إمالء القطعة بصوت واضح ونطؽ صحيح مقطعا بسرعة مالئمة مع إعادة قراءة كؿ مقطعمرتيف بينيما فاصؿ زمني رفع بصر المعمـ بيف لحظة وأخرى لغرض متابعة التالميذ.
 بعد اإلنتياء مف تممية القطعة يعيد المعمـ قراءة النص مرة أخرى كي يتالقى الطمبة ممفاتيـمف كممات
1

محسن علي عطية :المرجع السابق ،ص770
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بعد اإلنتياء مف إعادة قراءة القطعة يطمب المعمـ مف التالميذ وضع األقالـ جانبا وغمؽالدفاتر وعدـ التحدث.
 يطمب المعمـ مف التالميذ جمع الدفاتر مف الخمؼ إلى األماـ بأف يعطي كؿ طالب دفترهلمذي يجمس أمامو فتجمع الدفاتر عمى الخط األوؿ بطريقة منظمة .خامسا :التصحيح- :وضع
خطأ وقع فيو التالميذ وكتابة الصواب فوؽ الخطأ- .وضع درجة عمى القطعة اإلمالئية بعد
حسـ درجة عف كؿ خطأييف االمالئييف -كتابة بعض العبارات التوجييية والتشجيعية عمى
كتابات الطمبة- .أنية الطمبة عمى أخطائيـ وأطمب مف كؿ طالب إعادة كتابة الكممات التي
أخطأ فييا بصورىا الصحيحة خمس مرات لكؿ كممة.
 -يجمع المعمـ الكممات التي شاعت األخطاء فييا ،ويكتبيا عمى السبورة ،ويذ ّكر بقواعد

كتابتيا - .يتابع المعمـ تصحيح التالميذ أخطاء ىـ ،ويؤكد مف أف كؿ طالب أعاد كتابة
الخطأمصححا خمس مرات. 1

•تدريس نشاط الكتابة في ظل المقاربة بالكفاءات:
عندما نتحدث عف الكتابة فنحف نشير إلى التعبير التحريري وىو ضرب مف تقييـ قدرة المتعمـ
عمى إدماج مكتسباتو القبمية مف وجية نظر المقاربة بالكفاءات ،ومف ىنا قد يسأؿ سائؿ ما
الفرؽ بيف التعبير الكتابي في البيداغوجيا التمقينية والتعبير الكتابي في ظؿ المقاربة بالكفاءات؟
إجابة عف ىذا السؤاؿ المشروع جدير بذكر القوؿ بأف الفرؽ يظير في صوغ الموضوع حيثفي البيداغوجيا التمقينية ال يصاغ الموضوع بداللة دفع المتعمـ إلى استغالؿ مكتسباتو بالتعبير
عف المطموب واإليفاء بو أضؼ إلى ذلؾ أف موضوع التعبير في ظؿ المقاربة بالكفاءات
يصاغ بداللة جعؿ المتعمـ في وضعية الحؿ لمشكمة زيادة عمى وضعو في موقؼ إدماج
مكتسباتو السابقة وايضاحا لمقصد نجسد ىذا الكالـ النظري بما يأتي:
مثاؿ لموضوع التعبير الكتابي الذي كاف يمارس في البيداغوجيا التمقينية اليس كؿ ما يممعأف عمى اإلنساف ال يخدع بالمظاىر.
ذىبا ،واضح ىذه الفكرة وبيف ّ

1

محسن علي عطية :المرجع السابق،ص770
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فالمتعمـ في ىذا الموضوع مدعو إلى تسخير قدراتو المعرفية التوافر عمى المعارؼ التي يتطمبيا
الموضوع وكذلؾ إظيار مستوى مف التفكير عند تبياف أسموب عدـ اإلنخداع

بالمظاىر،

والمتعمـ في تحريره لمموضوع ليس مرتبط بتوظيؼ مكتسبات قبمية محددة بينما الحاؿ يختمؼ
عنو مف زاوية المقاربة بالكفاءات.
وعمى العموـ فإف التعبير الكتابي مف منظور المقاربة بالكفاءات ليس نشاطا لغويا معزوال عف
باقي نشاطات المغة ،بؿ ىو متشابؾ ومتداخؿ في مياراتو المغوية مع نشاطات المغة األخرى
إلى حد كبير ،فيو متشابؾ مع القواعد النحوية والصرفية ومتشابؾ مع اإلمالء والخط.
والتعبير الكتابي ليس فقط مجموعة مف الميارات المغوية المتنوعة التي يجب أف يتحكـ فييا
التمميذ حتى يصبح متمكنا مما يريد أف يعبر عنو في يسر ،بؿ إف لمتعبير الكتابي بعدا آخر،
وىو البعد المعرفي وىذا البعد المعرفي يكسب الطالب التعبير الكتابي الطالقة المغوية والقدرة
عمى بناء الفقرات وترتيبيا وعمقيا والمدرس المميز في ىذا النشاط يسعى إلى تحقيؽ األىداؼ
األتية مع التالميذ.
حسف انتقاء األلفاظ المناسبة لممعاني وكذا التراكيب والتعابير التي تخدـ المطموب.تعود السرعة في التفكير والتعبير ومواجية مواقؼ التعبير الكتابي الطارئة.التعبير الصحيح عف الحاسيس والمشاعر واألفكار بأسموب واضح رفيع ومؤثر يتوافر عمىالتخيؿ واإلبداع
مراعاة الدقة في استخداـ عالمات الترقيـ.-إعالـ المتعمميف بمحور موضوع التعبير الكتابي ومطالبتيـ بتحضير منيجية في المنزؿ.

1

وانطالؽ التعبير الكتابي مف وضعيات حقيقية يتما شى تماما مع اليدؼ األسمى المتوخى مف
ىذا النشاط وىو الوصوؿ بالتمميذ إلى إنتاج نصو الخاص الذي يسمح لو بالوعي بشخصيتو

1

مقال تدريس نشاطات اللغة العربية وادبها وفق طريقة المقاربة بالكفاءات حسب ماورد في منهاج اللغة العربية (االنترنات )ص.75
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،وبالتالي ينمو لديو الميؿ إلى ممارسة الكتابة في أوسع معانييا مف حيث ىي وسيمة مف أىـ
وسائؿ التواصؿ.

1

1

مدرية التعليم االساسي :منهاج السنة الثالثة من التعليم االبتدائي،جوان ،6077ص.75
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الفصل الثاني :نماذج و تطبيقات في مباحث اإلمالء و الكتابة من كتاب السنة الثالثة ابتدائي
المبحث األول :نماذج في مباحث اإلمالء والكتابة من كتاب سنة ثالثة ابتدائي .
-1الالم الشمسية والالم االقمرية:
النمكذج :

كاف أجدادنا األكائؿ يعيشكف عمى الفطرة ،يأكمكف عند الجكع ،كيصدكف عف الطعاـ عند
المدنية ،حممت معيا
الشبع كيقصركف الغذاء عمى لكف أك لكنيف مما يتكافر ليـ ،كلما جاءت ٌ
أنكاع التكابؿ كالمقبالت لفتح الشيية عنكةن ،فأكؿ الناس فكؽ حاجة الجسـ ،مما حصؿ الفساد

إلى البطف .في القطعة السابقة أسماء دخمت عمييا (أؿ) التعريؼ ،فبعضيا لـ تمفظ فيو الالـ

الناس كىذه الالـ التي ال تمفظ
ك ٌ
شددنا الحرؼ الذم بعدىا :الطٌعاـ ،ال ٌشبع ،التٌكابؿ ،ال ٌشييةٌ ،
كيشدد الحرؼ الذم بعدىا تسمى الالـ الشمسية ،ألنيا تشبو الالـ في كممة (ال ٌشمس).
كفي بعض تمؾ األسماء ال نستطيع حذؼ الالـ في النطؽ كال تشديد الحرؼ الذم بعدىا،
فمفظت ساكنة :األكائؿ ،الفطرة ،الجكع ،الغذاء ،المدينة ،المقبالت ،الجسـ ،الفساد ،البطف
كىذه الالـ التي ال نستطيع حذفيا كال تشديد الحرؼ الذم بعدىا تسمى الالـ القمرية ،ألنيا
تشبو الالـ في كممة (القمر).
القاعدة:

كشدد الحرؼ الذم بعدىا سميت
 -1إذا دخمت (أؿ التعريؼ) عمى االسـ ،كلـ تمفظ المياٌ ،
الالـ الشمسية ،كما ىي الحاؿ في كممة (ال ٌشمس).

نشدد
 -2إذا دخمت (أؿ التعريؼ) عمى االسـ لـ نستطيع أف نحذؼ الميا في المفظ كال أف ٌ

الحرؼ الذم بعدىا ،بؿ لفظناىا ساكنة سميت (الالـ القمرية) ،كما ىي الحاؿ في كممة
(القمر).

مشددا يسمى الحرؼ الشمسي.
 -3الحرؼ الذم يأتي بعد الالـ الشمسية ٌ
مشدد يسمى الحرؼ القمرم.1
 -4الحرؼ الذم يأتي بعد الالـ القمرية غير
ٌ
 -5ال يجكز أف نمفظ الالـ الشمسية ساكنة فال نقكؿ :ال ٌشمس. 2

 -6الحركؼ الشمسية عددىا أربعة عشر كىي ت-ث-د-ذ-ر-ز-س-ش-ص-ض-ط-

ظ-ؿ-ف.
1

نبيل أبو حلتم  ،و آخرون  :موسوعة علوم اللغة العربية  ،قواعد صرف بالغة  ،إمالء  ،دار أسامة  ، 2003ص .440
2
بسام قطوس  :المختصر في النحو واإلمالء والترقيم  ،ط  ، 1مؤسسة حمادة للخدمات والدراسات الجامعية  ، 2006ص .105
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 -7الحركؼ القمرية عددىا أربعة عشر كىي :أ-ب-ج-ح-خ-ع-غ-ؼ-ؽ-ؾ-ـ-ق-ك-
م.

1

تطبيق:
اق أر النص الشعرم ،ثـ استخرج األسماء المبدكءة بالالـ الشمسية كاألسماء المبدكءة بالالـالقمرية.
تتقضى حاجة المتكمؼ
متى
ٌ
طمبت الغنى في كؿ كجو فمـ أجد

كالسيما مف مترؼ النفسي مسرؼ؟
سبيؿ الغنى إال سبيؿ التعفؼ

إذا كنت ال ترضى بشيء تنالو

ككنت عمى ما فات حـ التميؼ

فمست مف اليـ العريض بخارج

كلست مف الغيط الطكيؿ بمشتؽ

خميمي ما أكفى اليسير مف الذم

نحاكؿ إف كنا بذلؾ نكتفي

كما أكرـ العبد الحريص عمى الندل

2

كأشرؽ نفس الصابر المتعفؼ

التنوين:
النموذج :ذكاء القاضي إياس:

قاؿ رجؿ إلياس بف معاكية (قاضي البصرة"(  :لك أكمت تم انر أىك حرهاـ؟ "قاؿ" :ال" ،قاؿ " :
لك شربت قد انر مف ماء أىك حرهاـ؟ "قاؿ" :ال" ،قاؿ":شراب التمر أخالطه منيا تكضع في
إياس":لك رميتؾ بتراب أيضربؾ؟ "قاؿ":ال "
الشمس فتصير نبيذان فكيؼ يككف حرهاـ؟ "قاؿ ه
قاؿ ":لك خمط الماء كالتراب كصنعت منو طكبةن كجففتيا في الشمس ،فضربت بيا رأسؾ

إياس "ذاؾ مثؿ ىذا!".
أتضر بؾ ؟"قاؿ :ينكسر رأسي ،قاؿ ه
لك قرأنا كممة (رج هؿ) في القطعة السابقة قراءة صحيحة لكجدنا أنيا شبيية بقراءة كممة

(رجمي ٍف) ،فياتاف الكممتاف تنتيياف بصكت ىك(نكف ساكنة) ،كترسـ ىذه النكف الساكنة عمى
آخر حرؼ في الكممة ىكذا ٍ()،أك ترسـ عمى شكؿ ضمتيف احداىما مقمكبة ىكذا(  ),،كتسمى
إياس-حرهاـ.
ىذه النكف الساكنة المسبكقة بضمة (تنكيف الضـ) ،كمثميا :أخالطه  -ه

تمر في القطعة السابقة قراءة صحيحة ،لكجدنا أيضا أنيا تنتمي بنكف ساكنة
كلك قرأنا كممة نا
قبميا فتحة(تمرف) ،كترسـ ىذه النكف الساكنة عمى آخر حرؼ في الكممة عمى شكؿ فتحتيف
ىكذا( نً) ،أك ترسـ الفتحتاف عمى ألؼ ىكذا )ﴽ( كما سنرل كتسمى ىذه النكف الساكنة التي
1

نبيل أبو حليتم  ،وآخرون  :المرجع السابق  ،ص .441
2
بسام قطوس  :المختصر في النحو واإلمالء والترقيم  ،ص .106
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اما-طكبةن ،كالمالحظ أف االسـ الذم ينتيي
قبميا فتحة (تنكيف الفتح) ،كمثميا  :نا
قدر-نبي نذا-حر ن

بتاء مقفمة يمحقو تنكيف الفتح دكف ألؼ ،كمثمو االسـ المنتيي بألؼ لينة أك ىمزة عمى ألؼ،
شتاء ،كاف كاف الذم قبميا يمكف أف يتصؿ بما بعده
عصا-مبدأن -ن
أك ىمزة بعد ألؼ :فتنى – ن
بطئا.
كتبت اليمزة عمى النبرة كلحقيا التنكيف عمى األلؼ:بطء -ن

كلك قرأنا كممة (ماء) في القطعة السابقة قراءة صحيحة لكجدنا كذلؾ تنتمي بنكف ساكنة قبميا
ً
ئف ( كترسـ ىذه النكف الساكنة تحت الحرؼ األخير مف الكممة عمى شكؿ كسرتيف
كسرة) ما ٍ
ىكذا ( وً)،كتسمى ىذه النكف الساكنة التي قبميا كسرة (تنكيف الكسر) كمثميا  :تر و
اب.
كنالحظ أف األسماء المنكنة غير معرفة ب(أؿ) كال باإلضافة.
القاعدة:
 -1التنكيف نكف ساكنة تمحؽ األسماء لفظا كال تكتب.
 -2التنكيف في الكتابة يككف عمى شكؿ ضمتيف أك فتحتيف عمى آخر حركؼ االسـ
النكرة(خالي مف أؿ التعريؼ كاإلضافة) ،أك عمى شكؿ كسرتيف تحتو :عالما-عالـ -و
عالـ
ه
ن
1
تم ار.
 -3تنكيف الفتح يككف بفتحتيف عمى ألؼ تمحؽ آخر حرؼ مف حركؼ االسـ  :ن
 -4كؿ اسـ منصكب منكف يرسـ ألفا إال في:

مساء.
 االسـ المنتيي بيمزة قبميا ألؼ مثؿ :عدتن

 االسـ المنتيي بيمزة مرسكمة عمى ألؼ مثؿ سمعت نبأن. ككذلؾ إذا ختـ االسـ بالتاء المربكطة  :سيارةن :اشترينا سيارةن إلنجاز أعمالنا.تاما.
رضا :رضي المعمـ عف أبنائو ن
 كاذا ختـ االسـ باأللؼ المقصكرة  :نرضا ن

2

 -5االسـ المنتيي بيمزة متطرفة عمى السطر ( جزء – بطء) عندما يمحقو تنكيف الفتح.
 إذا كاف الحرؼ الذم قبؿ اليمزة ال يتصؿ بما بعده ،يقيت اليمزة عمى السطر،كلحقيا التنكيف عمى األلؼ ( جزنءا).

بطئا.
 -إذا كاف الحرؼ الذم قبؿ اليمزة يتصؿ بما بعده  ،كتبت اليمزة عمى النبرة  :ن

1

ناصيف يامين  :المعجم المفصل في اإلمالء  ،ط  ، 4دار الكتب العلمية  ،بيروت  ، 1999ص .12
2
نبيل أبو حلتم  ،وآخرون  :الرجع السابق  ،ص .452
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تطبيق

:

استخرج مف النص التالي كؿ اسـ منكف ،كأذكر نكع التنكيف:

عائشة:

كاف لنشأة عائشة في بيت أبييا الصديؽ أثر عظيـ في حياتيا فقد أخذت عنو كثي ار مما
اشتير بو مف عمـ ك صدؽ كذكاء نادر كتكلى تربيتيا جماعة مف بني مخزكـ ،كما كانت
العادة في الجزيرة العربية فنشأت فصيحة مكفكرة الذكاء ،تنظـ شعرا ،كتحفظ قد ار كاف ار مف
أشعار العرب ،كأكسبتيا حياة البادية جممة مف صفات الجرأة ك الشجاعة ك المركءة.
 -3األلف المقصورة:
 عمى ىيئة الياء مثؿ :رمى ،سممى ،مشفى. عمى ىيئة األلؼ ،مثؿ :دعا ،يحيا العدؿ ،مزايا.كليا مكاقع في األسماء ك األفعاؿ ك الحركؼ ،ك الظركؼ كمف مكاقع كتابتيا:
* في األسماء:
أوال  :ترسـ ألفا في األسماء األعجمية ،مثؿ  :فرنسا ،يافا ،سكريا ،ماعدا أسماء ىي :

مكسى ،عيسى ،يسرل.

ثانيا  :ترسـ ألفا في األسماء المبنية ،مثؿ  :إذا الظرفية ،ميما ،حيثما ،كيفما.
ثالثا  :ترسـ ألفا في الضمائر مثؿ ،أنا ،ىما ،أسماء اإلشارة ،مثؿ ىاتاف ىذا ،ىنا ،ماعدا
،أنى بمعنى  :كيؼ أك مف أيف ،كمتى ( إسـ
خمسة أسماء مبنية ىي :لدل ( ظرؼ) ٌ
ك(أكلى) ،إسـ إشارة مف أكلئؾ ،ك (اآللي) ،اسـ مكصكؿ بمعنى( الذيف).1

استفياـ)

رابعا  :ترسـ ألفا في األسماء العربية المعربة ،إذا كاف اإلسـ ثالثيا ككانت ألفو منقمبة عف
كاك مثؿ :العال ،العصا ،الحجا( العقؿ).
خامسا  :ترسـ ياء غير منقكصة في غير ذلؾ ،كأف تككف في اسـ ثالثي كمنقمبة عف ياء
مثؿ :الفتى ،اليكل ،النكل.
سادسا :ترسـ ياء إذا كانت آخر اسـ أحرفو أكثر مف ثالثة كليس قبؿ األلؼ ياء مثؿ :
يسرل ،بشرل ،صغرل ،فإذا كاف قبؿ األلؼ ياء رسمت ألفا مثؿ :دنيا ،ثريا ،رعايا ،خطايا.
1

بسام قطوس  :المختصر في النحو و اإلمالء والترقيم  ،ط  ، 1مؤسسة حمادة  ، 2000ص .111
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سابعا  :يستثنى مف ذلؾ ألؼ المعمـ في " يحي "فترسـ عمى ىيئة الياء لمتفريؽ بيف يحي
إسما ك يحيا فعال.
* في األفعال:

أوال  :ترسـ ألفا إذا كانت في آخر فعؿ ثالثي كمنقمبة عف كاك ،مثؿ  :بدأ كمضارعيا "

يبدك".
ثانيا  :ترسـ ياء في غير ذلؾ ،مثؿ:
 إذا كانت آخر فعؿ ثالثي كمنقمب عف ياء،مثؿ بكى ،رمى ،مضارعيا  :يبكي ،يرمي. إذا كانت آخر فعؿ ،أحرفو أكثر مف ثالثة كليس قبؿ األلؼ مثؿ ،أخى ،اجرل ،فإذاكانت قبؿ األلؼ ياء رسمت ألفا مثؿ :أحيا.
* في الحروف :

ترسـ ألفا في جميع الحركؼ ،ماعدا أربعة أحرؼ ىي :إلى ،عمى ،حتى ،بمى.1
 -4همزتا الوصل والقطع:

يجب التنبيو عمى أف ىناؾ اختالؼ بيف اليمزة ك األلؼ المينة فاليمزة حرؼ يقبؿ جميع
الحركات ،مثؿ اليمزة المفتكحة أكؿ ،أمر ،أخذ ،أرؽ.
والهمزة المكسورة :إفادة ،إجابة ،إنارة ،إعادة ،ك اليمزة المضمكمة :أعيد ،أجيد ،أريد ،كقد
تككف اليمزة في أكؿ الكممة مثؿ :أسرة ،اخت ،أنا .ك قد تككف كسط الكممة مثؿ :سأؿ ،دأب،
سئـ.
كقد تككف آخر الكممة  :بدأ ،نبأ ،شاطئ ،دافئ ،تكافؤ ،تكاطؤ.
أما األلؼ المينة فيي امتداد صكتي ينشأ عف استطالة (إشباع) ،الفتحة فكؽ الحرؼ الذم
قبميا ( كىذا يسمى المد باأللؼ) كتقع كسط الكممة ( باع ،خاؼ ،ساعة ،ناب )..كقد تككف في
آخر الكممة مثؿ  :دعا ،رجا ،رنا ،رمى ،كىذه األلؼ ال تقبؿ حركات اآلخر( اإلعراب) إذا
كانت في آخرىا ،ك الحرؼ الممدكد ال نضع عميو حركة ،ألف المد يدؿ عمى الحركة.

1

بسام قطوس  :المرجع نفسه ،ص .112
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* الهمزة في أول الكممة :
اليمزة التي تقع أكؿ الكممة إما ىمزة كصؿ ،أك ىمزة قطع ،فيمزة الكصؿ ىمزة يتكصؿ بيا
إلى النطؽ بالحرؼ الساكف ك تظير في النطؽ عندما تمفظ منفردة في أكؿ الكالـ ،أما إذا
اتصمت بغيرىا مف الكممات فال تظير اليمزة ك تختفي في النطؽ حيف تكاصؿ المفظ ك ىذا
عند درج الكالـ مثؿ :اىتـ ( ،ال تظير) ،محمد اىتـ ( .تظير في النطؽ) ،أما ىمزة القطع
فتظير سكاء كانت أكؿ الكالـ مثؿ :أعطى ،أخذ ،أرل ،كتظير في كسط كدرج الكالـ
فنقكؿ :المحسف أعطى ،الفائز أخذ الجائزة.
مواضع همزة الوصل:
* في األسماء:

كمثنى ىذه األسماء(اسماف،
 -1األسماء الستة التالية ( :اسـ  ،ابف ،ابنة ،أمرؤ ،امرأة) ٌ
ابناف ،ابنتاف ،امرأف ،امرأتاف).
ك المنسكب إلى كممة اسـ( التسمسؿ اإلسمي ،الجممة اإلسمية ).
 -2األسماء الثالثة التالية( إثناف ،أيمف اهلل) كمختصرىا(ايـ اهلل).

 -3مصدر الفعؿ الخماسي  (:اجتمع -اجتماع()-اتفؽ -اتفاؽ()ادخر-ادخار).1
 -4مصدر الفعؿ السداسي( :استحسف-استحساف()استعد-استعداد).
* في األفعال:
 ماضي الخماسي :اشترؾ ،ادخر ،انتيى ،امتحف ،استعر. ماضي السداسي :استقبؿ ،اعشكشب ،استحسف،استدؿ. أمر الخماسي :اشترؾ ،انتظر ،اقتحـ ،استبؽ. أمر السداسي :استقبؿ ،استكعب ،استخرج ،استدرج. أمر الثالثي :اجمس ،اذكر ،اسبؽ ،ادع.* في الحروف:
اؿ التعريؼ ىمزتيا ىمزة كصؿ مع جميع األسماء  :الرجؿ ،الربيع ،الميث ،السبت،
كماعداه مف الحركؼ ىمزتيا ىمزة قطع كاألسماء المكصكلة ىمزتيا ىمزة كصؿ الذم،
المذاف ،الذيف ،التي ،المتاف ،المتيف ،الذيف ،الالتي ،الالئي  ،المكائي ،ككذلؾ لفظ الجاللة اهلل.
1

فخري خليل النجار  :األسس الفنية للكتابة والتعبير  ،ط  ، 1دار الصفاء  ،عمان  ،2011ص .141
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مواضع همزة القطع:
* في األسماء:

 -جميع األسماء ىمزتيا ىمزة قطع ما عدا األسماء التي تقدـ ذكرىا في ىمزة الكصؿ ،مثؿ :

أب– أبكاف – أبناء – أسماء – أخ -أخكات....
اكـ،إياؾٌ ،إياكماٌ ،إياكف،
 الضمائر :أنا ،أنت ،أنتما ،أنتـ(ضمائر النصبٌ ،إياؾٌ ،إياكماٌ ،إيٌ
ٌإياهٌ ،إياىماٌ ،إياىـٌ ،إيامٌ ،إيانا).
 -إذا الشرطية ،أم إذا الظرفية مثاؿ :إذا حضر سعيد فأكرمو.

 كفي مصدر الثالثي :أسؼ -أجر -إرث -أسر-أمر -أدب-أمؿ. كفي مصدر الرباعي :إبعاد ،إنقاذ ،إغاثة ،إثارة ،إنارة....،إلخ.* في األفعال:

 ماضي الثالثي الميمكز مثؿ :أبي ،أكؿ ،أكم ،أخذ. ماضي الرباعي :أسرؼ ،أسرع ،أقبؿ. -الـ القسـ الداخمة عمى الفعؿ :مثؿ " ك اهلل ألقكلٌف الحؽ".

* الهمزة المتوسطة:

حتى نكتب اليمزة المتكسطة الصحيحة كفؽ قكاعد اإلمالء العربي فالبد مف مراعاة النكاحي
التالية:
 ضبط اليمزة. ضبط الحرؼ الذم قبميا. نكع الحرؼ الذم قبميا إف كاف حرؼ عمة( األلؼ ،الكاك ،الياء).-

نكع الحرؼ الذم بعدىا إف كاف حرؼ عمة( األلؼ ،الكاك،

1
الياء) .

 حيث ينظر ،إلى ىذه النكاحي مجتمعة ليتـ رسـ اليمزة حسب القكاعد اإلمالئية الصحيحةكلندخؿ مف خالؿ الجكانب التالية:
أ /الهمزة المتوسطة الساكنة:
ك اليمزة المتكسطة الساكنة يجب أف يككف الحرؼ الذم يسبقيا متحركا حيث تكتب اليمزة
عمى حرؼ مناسب لحركة الحرؼ الذم قمبيا.
1
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 تكتب عمى ألؼ إذا كاف ما قبميا مفتكحا ،مثؿ :يأخذ ،فأر ،يأمر ،يأكؿ ،ثأر. تكتب عمى الكاك إذا كاف ما قبميا مضمكما مثؿ :مؤتمر ،مؤلـ. تكتب اليمزة عمى ياء إذا كاف ما قبميا مكسكر مثؿ  :بئر ،مئزر.ب /الهمزة المتوسطة المفتوحة:
قد تككف اليمزة مسبكقة بحرؼ متحرؾ بالفتح أك الضـ أك الكسر كقد يككف الحرؼ
الساكف صحيحا أك حرؼ عمة كتككف اليمزة عمى النكاحي التالية :
 أف يككف ما قبميا مفتكحا فترسـ عمى ألؼ سكاء أكاف ما بعدىا حرفا صحيحا  :مثؿ :زأر،كأد ،يتألؼ .كاذا كاف بعد اليمزة ألؼ االثنيف فتككف مثؿ  :بدأ ،يبدأف.
 أف يككف ما قبميا مفتكحا كبعدىا ألؼ ممدكدة ك ألؼ التثنية.مثؿ مأكؿ ،مآذف ،كتككف معألؼ التثنية مع األسماء  :ممجآف ،أما إذا كانت مع األفعاؿ فتككف يبدأف ،ينشأف ،يقرأف،
كىنا قد يسأؿ السائؿ لماذا ىذا الفرؽ في الرسـ اإلمالئي؟ (يمجأف ،ممجآف) ك الجكاب أف
األلؼ التي بعدىا اليمزة في الفعؿ ىي ألؼ االثنيف ك مكقعيا اإلعرابي

فاعؿ أم

ضمير،أما األلؼ التي بعد االسـ فيي ألؼ المثنى فيي حرؼ ك االسـ أعمى رتبة مف
الحرؼ ك يجب أف يبقى مرسكما عمى شكمو.
 أف يككف ما قبؿ اليمزة مضمكما فتكتب عمى الكاك ك لككاف بعدىا ألؼ مثؿ (:يؤثر -يؤمف -يؤدم-يؤخر)...
 أف يككف ما قبميا مكسك ار مثؿ( :كرسي -ياء -نبرة) كلك كاف بعدىا ألؼ مثؿ( :رئة). أ  /أف يككف ما قبميا حرفا صحيحا ساكنا كليس بعدىا ألؼ مثؿ :فجأة ،مرأة.المد عبارة
 ب  /إذا كاف بعد اليمزة حرؼ مد كتبت األلؼ ك اليمزة مرة عمى األلؼ ،ألف ٌعف حرفيف مثؿ  :ضمآف ،مرآة ،قرآف
 ج  /إذا كانت اليمزة المتكسطة المفتكحة بعدىا ألؼ االثنيف فتبقى اليمزة مفردة إذا كافالحرؼ مف الحركؼ غير الالصقة حيث ال يكصؿ بما بعده مثؿ( :بدء ،بدءاف).
 د /أما إذا كاف الحرؼ الذم قبميا مف الحركؼ الالصقة فإنو يكصؿ بما بعده مثؿ :عبئاف ،دفئاف.
 ىػ /أف يككف قبؿ اليمزة حرؼ ساكف غير صحيح ك لك كاف ألفا فترسـ اليمزة مفردة حتىلك كانت بعد ألؼ مثؿ( :قراءة – عباءة).
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 -ك /أف يككف ما قبميا ياء ساكنة فترسـ عمى نبرة ،مثؿ( دنيئة ،مشيئة،

ىيئة).

ج /الهمزة المتوسطة المضمومة:
اليمزة المتكسطة قد يسبقيا حرؼ متحرؾ بالفتح أك الضـ أك الكسر أك السككف كلذلؾ حاالت
ىي:
 -1أف يككف ما قبميا مفتكحا ك ال يمييا كاك المد فترسـ عمى كاك مثؿ :يقرؤه كمبدؤه ،فإف
كاف بعد اليمزة كاك المد كتبت مفردة إذا كاف الحرؼ الذم قبميا حرؼ غير الصؽ مثؿ: ،
ابدؤكا ،قرءكا ،يقرءكف.
 -2أف يككف ما قبميا مكسك ار فتكتب عمى ياء ك لك كاف بعدىا كاك مثؿ ) مبادئكـ(.
 -3أف يككف قبؿ اليمزة حرؼ صحيح أك ألؼ ك ليس بعد اليمزة الكاك ،فتكتب عمى كاك
التشاؤـ التفاؤؿ.
 فإذا كاف بعد اليمزة كاك كتبت مفردة إذا كاف الحرؼ الذم يسبقيا حرفا غير الصؽ،مثؿ( ،أضاءكا،

جاءكا)

 -إذا كاف قبميا ياء ساكنة تكتب عمى ياء ( نبرة) مثؿ  :ميئكس ،مئة ،شيئيـ.

1

د /الهمزة المتوسطة المكسورة:
تكتب اليمزة عمى النبرة ميما كانت الحركة الحرؼ السابؽ ليا ،ألف الكسرة أقكل الحركات
مثؿ  :سئؿ ،إبدائي ،إسرائيؿ ،قائمكف ،عزرائيؿ.
مالحظة:

البد مف مالحظة اليمزة المتكسطة ك بياف المكقع اإلعرابي لمكممة فيك الذم يحدد مكضع
الكممة رفعا بكتابة الكاك ك نصبا بكتابتيا عمى السطر ك ج ار بكتابتيا عمى كرسي (نبرة،
حالة الرفع

حالة النصب

حالة الجر

جاء أصدقاؤىـ.

رأيت أصدقاءىـ.

إىتممت بأصدقائيـ.

نداؤىـ مسمكع.

سمعت ندائيـ.

ىذا الصدل مف ندائيـ.

أوضاع الهمزة المتوسطة:
حالة الرفع

1

حالة الجر

حالة النصب
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أصدقاؤىـ.

أصدقاءىـ.

أصدقائيـ.

نداؤىـ

نداءىـ.

ندائيـ.

ك الذم يبيف ذلؾ كيكضحو المكقع اإلعرابي
تطبيق:
ضع كممة مف الكممات التالية في ثالث جمؿ بحيث يككف في األكلى مرفكعة ك الثانية
منصكبة ك الثالثة مجركرة.
رداء

فقراء.

إيذاء

نجباء.

ماء

أىكاء.1

* الهمزة في أخر الكممة:
 -يرتبط رسـ ىذه اليمزة بضبط الحرؼ الذم

قبميا.

 -1فإذا كاف ما قبميا ساكنا رسمت اليمزة مفردة ،سكاء كاف ىذا الساكف حرفا صحيحا مثؿ
جزء ،رزء ،عبء ،بدء ،ردء ،كؼء ،مؿء ،دؼء .أـ كاف حرؼ عمة ألفا ،مثؿ :جزاء،
أصدقاء  ،ىكاء ،أعباء ،بناء.
أـ كاف حرؼ عمة كاكا ،مثؿ :نشكء ،ىدكء ،كضكء،لجكء.
أـ كاف حرؼ عمة ياء ،مثؿ :جرئ ،ردئ ،يسئ ،ىنئ.
ففي جميع ىذه الصكر ترسـ اليمزة مفردة ،سكاء أكانت ىي مضمكمة ،أـ مكسكرة ،مثؿ
:كؼء ضكء ،جرئ ،شيء .
 أما إذا كانت مفتكحة في آخر اسـ منصكب منكف فميا األحكاـ اآلتية : -إذا كاف الساكفعما بعده ،كتبت مفردة كبعدىا ألؼ مبدلة مف تنكيف المنصكب،
قبميا حرفا صحيحا يفصؿ ٌ
مثؿ :رداء ،جزاءا ،بدءا.-ك إذا كاف الساكف قبميا حرفا صحيحا يكصؿ بما بعده ،كتبت عمى
نبرة كبعدىا ألؼ مبدلة مف تنكيف المنصكب  ،مثؿ  :عبئا ،نشئا ،بطئا ،دفئا ،ممئا.-ك إذا
كاف الساكف قبميا ألفا  ،كتبت مفردة ك ال يكتب بعدىا ألؼ مثؿ  :ىكاء  ،ضياء ،أعداء،
أحياء ،كمعنى ىذا أف اليمزة المتطرفة المفتكحة إذا كاف قبميا ألؼ ال يكتب بعدىا ألؼ.
1
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 كاذا كاف الساكف قبميا كاك  ،رسمت اليمزة مفردة ك بعدىا األلؼ المبدلة مف تنكيفالمنصكب ،مثؿ :شيئا ،جريئا ،دنيئا ،ىنيئا.

1

 -كاذا كاف ما قبميا متحركا رسمت عمى حرؼ يناسب حركة ما قبميا .

فإذا كاف ما قبميا مفتكحا رسمت عمى ألؼ ،سكاء أكانت ىي مفتكحة مثؿ :بدأ ،نشأ ،قرأ،
كفي ىذه الحالة إذا كانت في آخر اسـ منصكب منكف ال يكتب بعدىا ألؼ ،مثؿ :
نبأ،خطأ،مبتدأ.-أـ كانت اليمزة نفسيا مضمكمة  ،مثؿ :يبدأ  ،ينشأ ،يق أر.-أـ كانت اليمزة
مكسكرة-،أـ كانت اليمزة الساكنة مثؿ :لـ يبدأ -لـ يق أر -لـ ينشأ -لـ يمجأ ،كاذا كاف ما قبميا
مضمكما رسمت عمى الكاك ،سكاء أكانت ىي مفتكحة مثؿ :لف يجرؤ ،التكافؤ ،التأللؤ -
دفؤ -جرؤ.
إذا كانت ىذه الفتحة في اسـ منصكب منكف كتب بعد الكاك ألؼ ،مثؿ ( :تكافؤا -تأللؤا -
جؤجؤا -لؤلؤا) أـ كانت اليمزة مضمكمة مثؿ :التكافؤ -التأللؤ -يجرؤ.-أـ كانت اليمزة
مكسكرة ،مثؿ :التجرؤ -التكافؤ -التأللؤ ،أـ كانت ساكنة ،مثؿ :لـ يجرؤ.
مشددة مضمكمة ،فتكتب
كيستثنى مف ىذه القاعدة أف يككف ما قبؿ اليمزة المتطرفة ك اك ا ٌ
اليمزة حينئذ مفردة ،سكاء أكانت اليمزة نفسيا مفتكحة أـ مضمكمة ،أـ مكسكرة مثؿ:
(التبؤء).

 كاذا كاف ما قبميا مكسك ار رسمت عمى ياء ،سكاء أكانت ىي مفتكحة مثؿ :ظمئ -يرئ -بدئ -أنشئ -لف ينشئ.
إذا كانت ىذه الفتحة في اسـ منصكب منكف ،كتب بعد الياء ألؼ ،مثؿ ( :شاطئا -قارئا -
مبتدئا -سيئا).
أـ كانت اليمزة مضمكمة مثؿ :يبدئ -ينشئ -يكافئ.-أـ كانت مكسكرة مثؿ :شاطئ -
مكافئ سيئ.

مالحظة:
1
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 إذا كاف بعد اليمزة المتكسطة حرؼ كاحد ،ثـ حذؼ ىذا الحرؼ لسبب نحكم أـ صرفي،صارت اليمزة بعد ىذا الحذؼ متطرفة ،كيرل بعض عمماء الرسـ اإلمالئي ،أف اليمزة في

ىذه الحالة تعامؿ معاممة اليمزة المتكسطة ألف تطرفيا عارض.1

فمثال :ىمزة الفعؿ "ينأل "ىمزة متكسطة ،كرسمت عمى ألؼ ،ألنيا مفتكحة بعد ساكف
صحيح ،فإذا جزـ ىذا الفعؿ حذؼ حرؼ العمة ،كصار الفعؿ " لـ ينأ "كاليمزة فيو متطرفة
بعد ساكف ،ككاف القياس أف ترسـ حينئذ مفردة ،تطبيقا لمقاعدة ) (1مف قكاعد اليمزة
المتطرفة ،أم ترسـ بيذه الصكرة " لـ يفء "كلكنيا ىنا تعامؿ معاممة اليمزة المتكسطة كتظؿ
مرسكمة عمى ألؼ ،ألف تطرفيا عارض ،كليس أصال ،كمثميا ىمزة اسـ الفاعؿ مف الفعؿ
كلما
"أنأل "بمعنى أبعد ،فيك منئ ،برسـ اليمزة عمى الياء ،ألنيا كانت متكسطة (المنئ) ٌ

نكف اسـ الفاعؿ حذفت ياؤه؟ ،ألنو اسـ منقكص ،فصار "منئ "كتطرفت اليمزة عرضا ال
أصالة ،كمثميا ىمزة فعؿ األمر " أنأ "كفعؿ األمر " أنئ "مف أنأل.
كلكف الرأم األشير ىك أف تطبؽ عمييا قاعدة اليمزة المتطرفة ،لجعؿ القاعدة مطردة ،كعمى
ىذا ترسـ الكممات السابقة بالصكر اآلتية :لـ يفء -مفء -إفء
 -5التاء المربوطة و

-أفء.

المفتوحة:

النموذج:
متنزه أك بيت مف البيكت الزجاجية ،التفت بصرم إلى
كمما كجدت نفسي في حديقة أك ٌ
فثمة
النباتات ك الزىكر ،كتذكرت أف النشكة ليست في العيف ،ك ال في الرائحة الزكية فقطٌ ،
شيء أكثر أىمية ،ىك الفائدة الصحية التي تقدميا لنا ىذه الزىرة الفكاحة أك تمؾ النبتة
النضرة ،دكف مشتقة أك عنت ،كقد بنينيا لنا دعاة العكدة إلى الطبيعة.
أنت مدعك إلى تمؾ العكدة ،كليت أنؾ تفعؿ!
في القطعة السابقة تجد كممات تنتيي بتاء ،كىذه التاء عمى نكعيف:
ثمة) ،كتسمى ىذه التاء ( التاء
النوع األول :في مثؿ الكممات  (:حديقة -دعاة ٌ -
بسبب شكميا.

المربكطة)

ك النكع الثاني :في مثؿ الكممات  (:كجدت -بيت -البيكت -التفت -النباتات -ليست -
عنت -أنت -ليت) كتسمى ىذه التاء ( التاء المفتكحة) بسبب شكميا.
1
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كالمالحظة أف التاء المربكطة تمفظ تاء عند النطؽ بيا متحركة ،كتمفظ ىاء عند النطؽ بيا
ساكنة عند الكقؼ عمييا ،كتالزميا النقطتاف في الحالتيف ،عمى خالؼ الياء في
التي ينطؽ بيا ىاء دائمة ،سكاء أكانت متحركة أك ساكنة.1

متنزه)
كممة( ٌ

ك في القطعة السابقة رأينا التاء المربكطة في أكاخر األسماء التالية:
*حديقة  :كىك مفرد مؤنث ،كمثمو :زجاجية ،نشكة ،رائحة ،زكية ،أىمية ،فائدة ،صحية،
زىرة ،فكاحة ،نبتة ،نضرة ،مشتقة ،عكدة ،طبيعة.
*دعاة  :كىك جمع تكسير ليس في مفرده (جمع داع أك داعية) ،كمثمو :قضاة ،رعاة ،قساة،
حفاة ،عراة.
ثمة  :كىك ظرؼ مكاف بمعنى ىناؾ.
أما التاء المفتكحة فيي تمفظ تاء عند النطؽ بيا متحركة أك ساكنة عمى حد سكاء كقد رأيناىا
في أكاخر الكممات التالية:
تذكرت.
تذكرت،
كجدت ،كجدت،
* كجدت :كىي ضمير متصؿ ،كمثميا
ى
ي
ى
صكت ،زٍيت.
* بيت :كىك اسـ مذكر ثالثي ساكف الكسط ،مثمو :كٍقت ٍ
،سبتٍ ،
* بيكت :كىك جمع تكسير في فردة تاء مفتكحة ( بيت) ،مثمو :أكقات ،زيكت.
سكت.
مات،
* التفت :كىك فعؿ فيو التاء أصمية ،كمثمو :
ى
ثبت ،ى
بات ،ى
أنصت ،ى
ى
* النباتات :ك التاء في ىذا االسـ في عالمة جمع المؤنث السالـ ،كمثمو الكممات :الحركات،
المعممات ،المسممات.
ت.
ت ،ى
كجد ٍ
خرج ٍ
* ليست :ك التاء الساكنة في ىذا الفعؿ ىي تاء التأنيث ك مثميا  :ى
* عنت :كىك اسـ لمفرد مذكر ،كمثمو :ثبات ،عرفات ،جبركت ،الفرات.
* أنت :كىك ضمير منفصؿ ،مثمو :أنت.

* ليت :كىك حرؼ تمني :كمثمو حرؼ العطؼ ( ثي َّمت).2

القاعدة:

ىاء عند الكقكؼ عمييا
أ-التاء المربوطة :ىي التاء التي تككف في أكاخر األسماء كتمفظ ن
كتككف في:
 اإلسـ المفرد المؤنث (الغير السكاف الكسط) كمثؿ :حديقة.1
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 جمع التكسير الذم ال يكجد في مفردة تاء مفتكحة ،مثؿ :دعاة.ثمة.
 -الظرؼ ٌ :

ب-التاء المفتوحة  :ىي التاء التي تبقى عمى حاليا إذا كقفنا عمى آخر الكممة بالسككف.

أماكنها  :وتكون في:

ذىبت.
 -الفعؿ لمداللة عمى التأنيث (تاء التأنيث الساكنة) مثؿ ٍ :

ذىبت.
 -الفعؿ لمداللة عمى الفاعؿ (تاء الفاعؿ المتحركة) مثؿ  :ي

مات.
بات ،ى
 الفعؿ مف أصؿ حركفو (تاء مف أصؿ الفعؿ) مثؿ  :ى جمع مؤنث سالـ مثؿ :طاكالت.أخت.
 االسـ الذكر الثالثي الساكف الكسط مثؿ ٍ :بنتٍ ، جمع التكسير الذم يحكم مفرده مفتكحة مثؿ :كقت ،أكقات. االسـ المفرد المذكر مثؿ :زيت. الضمير المنفصؿ مثؿ :أنت. الحركؼ مثؿ :ليت.تنبيهات
ثمت)
ثمة) الظرفية المفتكحة األكؿ تكتب تاؤىا مربكطة فرقا بينيا كبيف ( ٌ
األول ٌ ( :
المضمكمة األكؿ ك ىي حرؼ عطفا.
الثاني :تفتح المربكطة إذا أضيؼ ما لحقو إلى ضمير نحك :طاكلة ،طاكلتؾ.

الثالث :يكضع فكؽ تاء التأنيث المربكطة نقطتاف في غير السجع نظ ار المكصؿ ألف النقط

كالشكؿ يتبع الكصؿ ،ك أما في السجع ك الشعر فال نقط نحك :نتيجة التفريط الندامة ،وفي
التأني سالمة ،تكتب الندامو ك السالمو دكف نقط.
أنواع التاء:
 تاءات مربكطة في األعالـ :فاطمة ،خديجة ،جييدة ،عبمة ،فريحة ،حماة. تاءات مربكطة في األسماء :عتبة ،طاكلة ،مسطرة ،مساعدة. تاءات مربكطة في جمع تكسير ليس في مفردىا تاء :مثؿ :حفاة ،عراة ،رعاة.تطبيق:

ضع خطا تحت التاء المربكطة كخطيف تحت التاء المفتكحة فيما يمي :
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في مجمس الخميفة:
حضر أعربي مجمس سميماف بف عبد الممؾ ،فقاـ فقاؿ لو " :إني مكممؾ يا أمير المؤمنيف
فإف لساني بما خرست عنو األلسف مف عظتؾ،
بكالـ فيو بعض الغمظة ،فاحتممو إف كرىتٌ ،
تأدية لحؿ اهلل ك حؽ إمامتؾ ،إنو قد اكتنفؾ رجاؿ أساؤكا االختيار ألنفسيـ ،فابتاعكا دنياؾ
بدينيـ ،كرضاؾ بسخط رٌبيـ ،خافكؾ في اهلل كلـ يخافكا اهلل فيؾ ،فيـ حرب آلخرة ،كسمـ
فإنيـ لف يألكا األمانة تضييعا ،ك األمة عسفا
لمدنيا ،فال تأمنيـ عمى ما ائتمنؾ اهلل عميوٌ ،

عما اجترحكا ،كليسكا مسؤكليف عما اجترحت ،فال تصمح دنياىـ بفساد
كخسفا ،كأنت مسؤكؿ ٌ
آخرتؾ ،فإف أعظـ الناس غبنا مف باع آخرتو بدنيا غيره".

فقاؿ سميماف " :أما أنت ٌأييا األعرابي ،فقد سممت لسانؾ ،كىك أقطع مف سيفؾ" ،فقاؿ " :
أجؿ" ،لؾ ال عميؾ.1
 6األلف بعد الواو في األفعال: األلؼ الفارقة ك الكاك الفارقة :تجد الكاك في مكاطف كثيرة مف كالـ العرب ك تأتي عمىأشكاؿ إذا كانت كمف أنكاعيا في ىذه المكاطف:-كاك الجماعة :كىي ضمير يسند إليو الفعؿ

كتزاد بعدىا األلؼ الفارقة مثؿ :جمسكا ،كلـ يدرسكا ،ك لف يمعبكا.2

كسميت ألفا فارقة ليست زينة ك إنما ىي عالمة عمى فركؽ صرفية ك نحكية ك داللية ،أنظر
مثال إلى  :ىؤالء العبكا الفريؽ الفائز ،ىؤالء العبك الفريؽ الفائز ،األكلى (العبكا) فعؿ
ماضي ،ك الكاك فيو ضمير فاعؿ ك (الفريؽ) مفعكؿ بو ،ك يككف ضبط الجممة ىكذا " ىؤالء
يؽ الفائز "أما في الثانية ؼ " العبك "ليست فاعال بؿ ىي اسـ عمى صيغة جمع
الى ىع يبكا الفر ى
المذكر السالـ كىي ىنا خبر لممبتدأ ك (الفريؽ) مضاؼ إليو ،كيككف ضبط الجممة "ىؤالء

العبكا الفريؽ الفائز "ك الفرؽ الكبير في معنى الجممتيف.3
ي
ككذلؾ ألنيا تفرؽ بيف الكاك المسندة لمجماعة ،كعدد مف (الكاكات) التي ال تمحقيا األلؼ مثؿ
" :كاك "جمع المذكر السالـ ،ك" كاك "األسماء الخمسة ،ك "كاك "الفعؿ ،كغيرىا.
 واو جمع المذكر السالم: 1نبيل أبو حلتم و آخرون :المرجع السابق ،ص .447
 2بسام قطوس ،المختصر في النحو و االمالء والترقيم ،ط ،1مؤسسة حمادة للمؤسسات الجامعية ،2000 ،ص .135
 3عبده الراجحي :علم اللغة التطبيقي و تعليم العربية ،د ط ،دار المعرفة الجامعية ،القاهرة  ،1995ض .98
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كىي حرؼ إعراب ،كعالمة رفع جمع مذكر السالـ ،كال تزاد بعدىا األلؼ إذا سقطت نكف
جمع المذكر السالـ عند اإلضافة نقكؿ :
محبك العمـ متقدمكف.
ٌ
خريجك القسـ مجتيدكف.
ٌ
 -واو الفعل :

وهي حرف من بنية الكممة ،وال تزاد بعدها األلف مطمقا ،نحو :يدعو ،يعرو ،نهفو.
تطبيق:

المتزلجكف:

محبك الرياضة الشتكية مراك از التزلج في الجباؿ العالية ،كما إف يصمكا حتى يتكزعكا
يقصد ٌ
بيف التالؿ ك القمـ ،فينا راكبكا الزحافات مف الصغار ك قد ركبكا زحافتيـ عمى التالؿ القميمة
االرتفاع ،كىناؾ محترفك التزلج ،كقد صعدكا إلى القمـ العالية.
أما سائقك السيارات فكثي ار ما يخافكف العكدة عند المساء لكثرة الضباب الذم يمؼ الجبؿ ك
الكادم معا .لذلؾ ما إف تدنك الشمس مف المغيب حتى يسرعكا ىربا مف االنزالؽ.
س :في ىذا النص أشكاؿ مختمفة مف " الكاك "بعضيا لحقتيا األلؼ ،ك بعضيا لـ تمحقيا

عمٌؿ سبب ذلؾ.1

 -الالم  +التعريف:

يالحظ أف الكثير مف الطالب كغيرىـ ال يحسنكف كتابة الحركؼ المتصمة باألسماء ك
فعمي( )فاعمي ،ك(سأذىب) (ساأذىب)
األفعاؿ ،فيناؾ مف يكتب كممة (فذىب) (فاذىب) ،ك ( ٌ
كىذا مف األخطاء الشائعة ،كيجب أف نعرؼ أف كؿ حرؼ يتصؿ بكممة ما يحتفظ بصكرتو
األصمية ،كتحتفظ الكممة التي دخؿ عمييا بصكرتيا إال في حاالت منيا:-دخؿ حرؼ الجر
الالـ عمى كممة مبدكءة ب (أؿ) التعريؼ ،فإف ىمزة الكصؿ (ىمزة أؿ) تحذؼ ك تتصؿ
االـ الجارة بالالـ مباشرة مثؿ :البمح لو فكائد كثيرة -نقكؿ :لمبمح فكائد كثيرة. -إذا دخؿ حرؼ
جر الالـ عمى كممة بيا (أؿ) ك أكؿ حركفيا الـ ،فإف ىمزة (أؿ) تحذؼ ،كالـ الجر تنطؽ ك
ال تكتب مثؿ :المحـ لو مضار كثيرة.2

نقكؿ  :لمحـ مضار كثيرة.
 1بسام قطوس :المرجع السابق ،ض .138
 2الطاهر خليفة القراضي :األسس النحوية و االمالئية في اللغة العربية ،ط ،1الدار المصرية اللبنانية  ،2002ض .197
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كىذه القاعدة العامة في كؿ الكممات العربية ،حيث ال يصح اجتماع ثالثة حركؼ متماثمة
مطمقا.1

حذف الالم:
تحذؼ الالـ في النكاحي اآلتية:
 مف كؿ اسـ أكلو الـ كعرؼ بػ {أؿ} ؛ ثـ دخمت عميو الالـ إلدغاـ {أؿ} في الـ الكممةمثؿ :المبف -الميك -المعب .فقد أصبح في الكممة اآلف ثالث ال مات ال نكتب منيا إالٌ

الميف.

 مف األسماء المكصكلة التي تكتب بالميف كدخمت عمييا الـ أخرل فتحذؼ إحدل الالمات:نحك المذيف ،المتيف ،لمذيف ،لمتيف ،دخمت عمييا الـ حرؼ الجر ،فأصبحت بثالث ال مات
كلكننا ال نكتب منيا إال الميف.
 تحذؼ الـ الذم ك التي ك الذيف حيث تمفظ بالميف ك تكتب بالـ كاحدة كما ىي مكسكعةعميو ،بينما تبقى األسماء المكصكلة األخرل بالميف عمى األصؿ ،المذاف ،المتاف ،المكاتي،
الالئي ،الذيف ،المتيف .

الكتابة الصحيحة:

في معرض حديثنا عف منيجية تدريس اإلمالء قاعدة ك نصا البد مف ذكر الكفاءات المتممة ليا
كمف بيف ىذه الكفاءات " الخط "الذم يضمف الكتابة الصحيحة ك الشكؿ األنيؽ لمنص ،في
كفاءة التعبير الكتابي.
 الخط:ىك تصكير المفظ بحركؼ ىجائي ،أما اليدؼ مف تعميـ الخط في المرحمة االبتدائية ك تصكير
األحرؼ ك األلفاظ ،بكضكح كسيكلة كليس تقديـ خط فني أك جميؿ.
 عمى المعمـ أف يعمـ األكالد أصكؿ الخط الصحيح القريب مف الطبع (الخط النسخي)* ،كالذميقكـ عمى كتابة األحرؼ كتابة صحيحة ،كتككف الكتابة مف اليميف إلى اليسار مع العناية بطريقة
إف أصكؿ الخط الصحيح لمحمقة األكلى مف مرحمة التعميـ
كصؿ األحرؼ بعضيا ببعض ٌ
 1الطاهر خليفة القراضي :المرجع السابق ،ض .197
* الخط النسخي :هو الخط الذي تشبه حروفه صور حروف الطبع.
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األساسي كما في الحمقة الثانية يقتصر عمى النكع التصحيحي التقكيمي ك عمى كيفية استعماؿ
الفكاصؿ ككضعيا ك عالمات الكقؼ ك التعحب ك االستفياـ كغيرىا.
 تبدأ ىذه الميارات في تعميـ الصكر الصكتية ك الصكر الكتابية ك التيجئة ك الخط حيف يككفالمتعمـ مستعدا لذلؾ ،كفي أم كقت ،كلكف عمى المعمـ أف يعرؼ الطريقة المناسبة لتحقيؽ ىذه
الميارات كيدرؾ أف ىناؾ فركقا بيف التالميذ ،كما" ألمعنا| ،كىذا ما يجعؿ تطبيؽ قاعدة محددة
عمييـ أم ار مستحيال.
منهجية تدريس الخط:
في الكاقع ،ال يمكف الفصؿ بيف تدريس الخط ك تدريس النسخ في الحمقة األكلى ،ألف ىاتيف
الميارتيف تتطمباف حذاقة يدكية عضمية كحذاقة فكرية ذىنية.
 أما الخطكات الكاجب اعتمادىا ك التقيد بيا ،يمكف أف نكجزىا بما ىي:أوال :مرحمة التمهيد :التمييد لدرس الخط ك النسخ يتناكؿ تنظيـ التالميذ في جمكسيـ ككيفية
مسكيـ األقالـ ككضع الدفتر أمامو ك المسافة بيف العيف ك الفاصمة.
ثانيا :تحديد الهدف:

المدرس لكؿ درس خط ىدفا تعميميا كاحدا.
يحدد ٌ

ثالثا  :خطوات الدرس:-قراءة األسطر المطمكب نسخيا كشرحيا مف المعمـ.-تحديد أك تكجيو
التالميذ لتحديد مكقع الحرؼ مف السطر.-عرض النمكذج المطمكب نسخو أماـ التالميذ لتركيزه
في ذاكرتيـ.-الطمب إلى المتعمميف مالحظة حركة يد المعمـ عمى المكح ،كشرح اتجاىات
الحركؼ بالطبشكر الممكف.-دعكتيـ إلى محاكاة النمكذج المعركض عمى المكح ،أك عمى دفتر
الخط أك عمى دفاتر خاصة ،كلفت نظرىـ عمى التقيد بو كمحاكاة بطريقة صحيحة.-نسخ النمكذج
المطمكب مف التالميذ ،تحت إشراؼ المعمـ الذم يعمؿ عمى تكجيييـ إفراديا كتصحيح أخطائيـ

كتصكيبيا بصبر كأناة.
رابعا :مرحمة التقكيـ:-يصحح المعمـ دفاتر المتعمميف ،كيصنع مالحظاتو عمييا كيقيميا-

.

يدكف األخطاء المشتركة عندىـ ،كيشرحيا ،كيكتبيا عمى المكح بالشكؿ الصحيح. -الطمب إلى
ٌ
المتعمميف محاكاة الكممات – مكضكع الخطأ ككتابتيا مف جديد. -إف مرحمة الكتابة الصحيحة،
تسبقيا مرحمة التماريف التمييدية في صفكؼ الحمقة األكلى ،1كىذا ما نجده في التعبير الشفيي

 1يوسف مارون :طرائق التعليم بين النظرية و الممارسة في ضوء االتجاهات التربوية الحديثة و تدريس اللغة العربية في
التعليم االساسي ،دط ،المؤسسة الحديثة للكتاب ،لبنان  ،2008ص  ،350ص .351
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المميد لمتعبير الكتابي ،ألنو مف الصعب أف يطمب المعمـ مف تالميذه إنشاء جيد ،أك كتابة
سميمة ،إذا لـ يدربيـ عمى التماريف الشفيية ك المحادثات المميدة التي تمرنيـ عمى التحدث بمغة
فصيحة ككالـ منظـ كتفكير مرتب.
 /1التعبير الكتابي في الحمقة األولى:
بعد أف يميد المعمـ لدركس اإلنشاء أك التعبير الصحيح بأنكاع مف التماريف الشفكية المميدة
ينتقؿ إلى التماريف اإلنشائية التي تستند إلى إنشاء الفقرات حكؿ فكرة بسيطة ( قصة أك كصؼ
) ،ثـ كضع أك طرح عدة أسئمة تؤدم إلى إجابات مختمفة ،يربط بينيا التمميذ بحركؼ العطؼ ك
الركابط حتى يتكصؿ إلى تأليؼ فكرة تامة مؤلفة مف عدة جمؿ مفيدة ،بعدىا يطمب كتابو فقرة
تامة حكؿ مكضكع صغير  ،أك فكرة صغيرة أك قصة ،أك كصؼ كيتكصؿ المعمـ إلى إعطاء
المكضكعات القصيرة المؤلفة مف أفكار عدة حكؿ أنكاع المكاضيع اإلنشائية المطمكبة في
المرحمة االبتدائية مكضكع بحثنا مثؿ :الكصؼ ك السرد ،كالقصة الصغيرة ،كتمخيص قطعة مف
كتاب المطالعة أك رسالة بسيطة...
 /خطوات مقترحة لتدريس الكتابة في الطور
 ىناؾ خطكات يمكف لممدرس أف يسترشد بيا في إعطاء درس في التعبير الكتابي.المكضكعالحر المطركح  :تأليؼ فقرة معينة -األىداؼ:يرتبط مكضكع الكتابة بمحكر الدرس المأخكذ في
القراءة كاىدافيا - -المحادثة التمييدية :إجراء محادثة مشكقة حكؿ كسيمة إيضاح مالئمة تيدؼ
إلى كضع التالميذ في أجكاء الدرس كحثيـ عمى التكاصؿ المغكم إصغاء كتعبي ار. -عرض

الموضوع :

أ  -محادثة مكجية ،حكؿ فقرة معينة ،تكتب عمى المكح أك سرد قصة صغيرة.
ب  -أسئمة عامة كمكجية ،تتصؿ باإلطار العاـ لممكضكع ك اإلجابة عنيا مف التالميذ بمغة
فصيحة مبسطة.
ج  -أسئمة مكجية تتعمؽ بالتفاصيؿ ،ك اإلجابة عنيا مف التالميذ.
د  -الطمب مف التالميذ  ،كتابة إجاباتيـ عمى دفاترىـ ،في كقت كاحد.
ق  -كتابة اإلجابات الصحيحة عمى المكح ،مف بعض التالميذ.
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التقويم :يجمع المعمـ دفاتر التالميذ ليدقؽ فييا كيصحح األخطاء كمف األفضؿ أف يتـ
التصحيح ذاتيا مف التالميذ بمساعدة المعمـ كتحت

1
إشرافو .

نموذج من الكتابة

رسالة عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو إلى أبي مكسى األشعرم في القضاء.

بسم اهلل الرحمان الرحيم
مف عبد اهلل عمر بف خطاب أمير المؤمنيف إلى عبد اهلل بف قيس أما بعد:
فإف القضاء فريضة محكمة ،كسنة متبعة ،فافيـ إذا أدلي إليؾ ،فإنو ال ينفع تكمـ بحؽ ال نؼ اذ
لو آس بيف الناس في مجمسؾ ككجيؾ ،حتى ال يطمع شريؼ في حيفؾ ،كال يخاؼ ضعيؼ مف
جكرؾ ،البينة عمى مف ادعى ك اليميف عمى مف أنكر ،كالصمح جائز بيف المسمميف إال صمحا
حرـ حالال أك أحؿ حراما ،كال يمنعنؾ قضاء قضيتو باألمس فراجعت فيو نفسؾ ،كىديت فيو
رشدؾ ،أف ترجع عنو إلى الحؽ ،فإف الحؽ قديـ ،كمراجعة الحؽ خير مف التمادم في الباطؿ.2

الفيـ الفيـ عندما يتمجمج في صدرؾ مما لـ يبمغؾ في كتاب اهلل كال في سنة النبي صمى اهلل عميو
كسمـ أعرؼ األمثاؿ ك األشباه ،كقس األمكر عند ذلؾ ثـ أعمد إلى أحبيا إلى اهلل ،كأشبييا
بالحؽ فيما ترل ،كاجعؿ لممدعي حقا غائبا أك ٌبيتو ،أمدا ينتيي إليو ،فإف أحضر بينتو أخذت لو

بحقو ،إال كجيت عميو القضاء ،فإف ذلؾ أتقى لمشؾ  ،كأجمى لمعمى ،كأبمغ في العذر.

المسممكف عدكؿ بعضيـ عمى بعض ،إال مجمكدا في حد ،أك مجربا عميو شيادة زكر ،أك ظنينا
في كالء ،أك قرابة ،فإف اهلل قد تكلى منكـ السرائر ،كد أر عنكـ بالشبيات ثـ إياؾ ك القمؽ ك
الضجر ،كالتأذم بالناس ،كالتنكر لمخصكـ في مكاطف الحؽ ،التي يكجب اهلل بيا األجر ،كيحسف
بيا الفخر ،فإنو مف يخمص نيتو فيما بينو كبيف اهلل تبارؾ تعالى كلك عمى نفسو يكفيو اهلل ما بينو
كبيف الناس كمف تزيف لمناس بما يعمـ اهلل منو خالؼ ذلؾ ىتؾ اهلل ستره ،كأبدل فعمو ،فما ظنؾ

بثكاب غير اهلل في عاجؿ رزقو ك خزائف رحمتو ك السالـ عميؾ".3

عالمات الترقيم:

المعنى المغكم :الرقـ ك الترقيـ تعجيـ الكاتب ،ك رقٌـ الكاتب رقمو رقما :أعجمو كبينو.
مارون :المرجع السابق ،ص  ،351ص  ،352ص .377

 1يوسف
 2يوسف مارون :المرجع السابق ،ص .378
 3زهدي محمد عيد :فن الكتابة و التعبير ،دط ،دار اليازوري ،عمان  ،2009ص  ،35ص .36
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كتاب مرقكـ أم بينت حركفو بعالمات مف التنقيط ،ك قكلو عز كجؿ{كتاب مرقكـ}

المطففين

اآلية 09

المعنى االصطالحي:
الترقيـ عالمات اصطالحية تكضح في أثناء الكالـ أك في آخره ،كالفاصمة ك النقطة ك
عالمة االستفياـ كغيرىا لتحقيؽ أغراض تتصؿ بتيسير عممية اإلفياـ مف طرؼ الكاتب،
كتعيف القارئ عمى فيـ النصكص بتحديد مكاقع الفصؿ ك الكقؼ ك االبتداء ك أنكاع النبرات
الصكتية ك األغراض الكالمية في أثناء القراءة ،ككذلؾ بياف كجكه العالقات بيف الجمؿ،
فيساعد إدراكيا عمى فيـ المعنى كتصكر األفكار.
ككما يستخدـ المتحدث في أثناء كالمو بعض الحركات اليدكية ،أك يعمد إلى تغيير في
قسمات كجيو ،أك يمجأ إلى التنكيع في نبرات صكتو ،ليضيؼ إلى كالمو قدرة عمى دقة
التعبير ،ك صدؽ الداللة ،كاجادة الترجمة عما يريد بيانو لمسامع ،كذلؾ يحتاج الكاتب إلى
استخداـ عالمات الترقيـ ،لتككف بمثابة ىذه الحركات اليدكية ،كتمؾ النبرات الصكتية في
تحقيؽ الغايات المرتبطة بيا.
كمكضكع الترقيـ يتصؿ اتصال كثيقا بالرسـ اإلمالئي ،فكالىما عنصر أساسي مف عناصر
التعبير الكتابي الكاضح السميـ.
أهمية عالمات الترقيم:
لعالمات الترقيـ أىمية كبرل تأتي مف الدكر الذم يقكـ بو في تسييؿ عممية الفيـ كجكدة
االدارؾ أثناء القراءة  ،كأىمية عالمات الترقيـ في الكتابة العربية تكمف في ككنيا تعكيضا
عف الحركات ك اإليماءات ك االنفعاالت التي يبدييا المتحدث لتحقيؽ اإلفياـ في المكاجية،
فعندما يككف المرسؿ كاتبا يستعمؿ عالمات الترقيـ لمتعبير عف االنفعاالت ،ك النبرات
1

الصكتية كالكقؼ ك التأثر.

عالمات الترقيم في الكتابة العربية:
 الفاصمة عالمتيا( :)،كيطمؽ عمييا الفارزة أيضا ،كتقتضي أف يقؼ عندىا القارئ كقفةقصيرة ال يحسف التنفس معيا ،كتستعمؿ في المكاضع اآلتية:
 بيف الجمؿ التي يتككف مف مجمكعيا كالـ تاـ في معنى معيف.1

راتب قاسم عاشور ،محمد حوامدة :أساليب تدريس اللغة العربية بين النظرية و التطبيق ،ط  ،1دار المسيرة  ،2003ص .143
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 بيف المعطكؼ ك المعطكؼ عميو سكاء أكاف العطؼ بيف أنكاع الشيء ،أك بيف أقسامو ،أكبيف الجمؿ المعطكفة عمى بعضيا ك ذلؾ نحك :الفاكية كثيرة منيا :الخكخ ،الرماف ،التفاح.
 بعد المنادل نحك :يا محمد ،أقبؿ. بيف الشرط كجزائو نحك :مف يدرس ،ينجح.ألحضرف.
 بيف القسـ ك جكابو نحك  :ك اهلل،ٌ
 -قبؿ الجممة الحالية :جاء زيد ،يركض.

 قبؿ الجممة الكصفية نحك :جاء رجؿ ،يركض.1 /2الفاصمة المنقوطة و عالمتها(؛)
كتككف الكقؼ عندىا أطكؿ منو الفاصمة غير المنقكطة فالقارئ يسكت عندىا سككتا
متكسطا ،كيحسف معيا التنفس ،كتقع في المكاضع اآلتية:
أ /بيف الجممتيف تككف الثانية فييما سببا لألكلى نحك :ال تخؼ؛ فأنت ناجح.
ب /بيف جممتيف تككف ثانية فييما مسببة عف األكلى نحك  :أىممت دركسؾ؛ فرسبت في
االمتحاف.
ج /بيف جممتيف طكيمتيف يتككف منيا كالـ مفيد ،ك ال يكجد ارتباط بينيما نحك:ليس الكسب
بإرىاؽ النفس ك كثرة العمؿ؛ ك إنما الكسب في اإلخالص في العمؿ ،كحسف السمكؾ.
 /3النقطة وعالمتها(.):

النقطة عمى السطر عالمة تدؿ عمى أف المعنى تـ ،كاكتمؿ ك عندىا يسكت القارئ

سككتا تاما،ك يتنفس معيا ،كتقع في نياية الفقرة ،كبعد كؿ جممة تـ معناىا ك استقمت
عما بعدىا في اإلعراب نحك :زيد رجؿ صدكؽ .فاطمة ابنة الرسكؿ.
 /4النقطتان و عالمتهما(:) :

عندما يسكت القارئ سككتا متكسطا ،كتكضعت في المكضع

اآلتية:

أ-بيف القكؿ ك مقكلة نحك:-قاؿ المدرسيف  :احفظكا القصيدة.-قيؿ :زيد ناجح.
ب-قبؿ المنقكؿ ،أك ما شبو ما في المعنى نحك  :مف أقكاؿ الرسكؿ األعظـ صمى اهلل عميو
ك سمـ "طمب العمـ فريضة عمى كؿ مسمـ كمسممة".
 1محسن علي عطية :اللغة العربية مهارات عامة ،دط ،دار المناهج  ،2009ص .247
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ج /قبؿ األمثمة التي تساؽ لتكضيح قاعدة أ ك حكـ.
د /قبؿ الكالـ الذم يكضح ما قبمو نحك :زينة الحياة الدنيا اثناف :الماؿ ك البنكف.
 /5عالمة اإلستفهام وعالماتها (؟)
تستخدـ عالمة اإلستفياـ بعد الجممة التي يستفيـ بيا عف أمر ما.
نحك :ما أجمؿ العراؽ ؟ أىكذا كتابؾ؟ ىؿ سافر أبكؾ ؟ بما تقرأ؟.
 /6عالمة التعجب أو التأثر و عالماتها )! (
تكضع عالمة التعجب بعد كؿ كالـ يدؿ عمى التأثر ،أك اإلنفعاؿ ك حاالت اإلنفعاؿ
كالتعجب ،التحذير ،اإلغراء ،الحزف ،الفرح ،الندبة ،التمني ،كنحك ذلؾ .-إحذركا مكر
المحتؿ !.-كا معتصماه!
 /7عالمة االستفهام والتعجب معا (؟!)
تكضع عالمتا االستفياـ كالتعجب معا بعد االستفياـ االستنكارم نحك ،أتساعد المحتؿ عمى
1

احتالؿ ك طنؾ ؟ ! أتقاتؿ أبناء كطنؾ ،كتترؾ المحتؿ!؟
 /8عالمة االحتراس أو االعتراض أو التفسير)-

.(-

كتكضع آخر جممة االحتراس أك االعتراض أك التفسير مثؿ:
 -الصادؽ– كاف كاف فقي ار -محبكب.

 مكة -حرسيا اهلل -ميكل أفئدة المسمميف.2 /9القوسان المستديران وعالمتهم(()):

تكضعاف في كسط الكالـ ،كيكتب بينيما األلفاظ التي ليست مف األركاف األساسية ليذا
الكالـ ،مثؿ :الجمؿ اإلعتراضية ،كالتفسير كألفاظ اإلحتراس كغير ذلؾ ،مما يقطع تكالي
األركاف األساسية في الجممة الكاحدة ،أك تعاقب الجممتيف المرتبطتيف في المعنى مثؿ  :سمع
رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ -رجال يقكؿ (:الشحيح أعذر مف الظالـ )فقاؿ" :لعف اهلل
الشحيح ،كلعف الظالـ"3.

 1محسن علي عطية ،المرجع السابق ،ص  ،248ص .249
 2عبد الستار عبد اللطيف أحمد سعيد :مباحث في اللغة العربية ،نحو صرف ،بالغة ،قواعد االمالء ،ص.200

3

راتب قاسم عاشور ،محمد الحوامدة :أساليب تدريس اللغة العربية بين النظرية و التطبيق ،ص .149
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 /10القوسان المستطيالن و عالمتهما] [:
يكضع القكساف المستطيالف ليعمـ القارئ أف ما بينيما ليس مف األصؿ كيستعمؿ لتدارؾ ما
يحتمؿ نقصو مف كالـ ناقص ،أك لتصحيح غمط كقع مف غير الكاتب في ذكر رقـ آية أك
سكرة مثال أك إسـ فعند ذكر الصحيح يكضع المذككر بيف قكسيف مستطيميف لتعريؼ القارئ
أك ما بينيما ليس مف أصؿ الكالـ .ككذلؾ عند ذكر الخطأ بعد الصكاب كذكر النقص بعد
الناقص.
 /11عالمة التنصيص القوسين المزدوجان و عالمتهما «» :
يكضع بيف القكسيف المزدكجيف كؿ نص أخذ بعينو أك ذكر بعينو نحك  :قاؿ رسكؿ اهلل صمى
اهلل عميو كسمـ» :الكممة الطيبة صدقة «
 /12عالمة الحذف وعالمتها(......):

عالمة الحذؼ ىي عبارة عف نقاط متتابعة عمى السطر تدؿ عمى أف مكانيا كالما

محذكفا نحك  :جاء في الحديث الشريؼ ":إف ىذا القرآف مأدبة اهلل ،تعممكا مأدبتو ما
استطعتـ"......
 /13عالمة أول الفقرة وعالمتها ......( :ثم فقرة)
ىي فراغ بمقدار كممة أك كممتيف يترؾ في أكؿ السطر في بداية كؿ فقرة لداللة عمى بدء

الفقرة ،ك تمييز الفكرة التي تتضمنيا.1
نموذج:
مف شجاعة عمي بف أبي طالب :

فر قط ،كال
كاف لو في الحرب مكاقؼ مشيكرة ،يضرب بيا األمثاؿ :فيك الشجاع الذم ما ٌ
إرتاع مف كتيبة ،كال بارز أحد إال قتمو.
كلما دعا معاكية إلى المبارزة؛ ليستريح الناس مف الحرب يقتؿ أحداىما ،كتسريح المقاتميف
،كالقاء السالح ،كالعكدة إلى المجادلة بالمساف في الخالفة -قاؿ لو عمرك ( :لقد أنصفؾ )
فقاؿ معاكية "« ما غشتني منذ نصحتني إال اليكـ ،أتأمرني بمبارزة أبي الحسف ،كأنت تعمـ
أنو الشجاع المطرؽ؟ أراؾ طمعت في إمارة الشاـ بعدم"
 1محسن علي عطية ،المرجع السابق ،ص .252
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كقد شيد الغزكات كميا مع النبي ( صمى اهلل عميو كسمـ )إال غزكة تبكؾ ،فقد خمفو أىمو حيف خرج
لقتاؿ الركـ في جيش جرار  ....كأبي عمي في نصرة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ مالـ يبمو أحد
تطبيق :ضع عالمات الترقيم مكان األرقام.
مما ىك جدير بالمالحظة أف القرف التاسع عشر )( 1الذم إزدىرت فيو الركح الديمقراطية )( 2
ك انتعشت فيو آماؿ الضعفاء ك المحركميف )( 3كاختفى كثير مف معالـ السمطات المستبدة
الجائرة ) ( 4كتطمع كثير مف الناس إلى أسمكب جديد في الحكـ ) ( 5ىك مف أجمؿ العصكر
بالمخترعات ) ( 6كالكشكؼ العممية )(7ألـ يالحظ أف جالئؿ األعماؿ الحضارية )(8كركائع
اإلبتكار )(9كمعجزات الصناعة )(10لـ تتـ إال في ىذا القرف عمى أيدم الديمقراطييف )(11
الذيف كاف األرستقراطيكف ينعتكنيـ بالضعفاء ك المرضى ) (12ك ال غرابة في ذلؾ ) (13ألف
كؿ إختراع إنما ىك كليد الضركرة ك الحاجة )(14كقد قيؿ ) (15)(16الضركرة أك اإلختراع
)(17كمف تبنت الركح الديمقراطية كؿ إختراع ك إبتكار(18).
كقضت سخرية القدر )(19بأف الديمقراطية ىي التي تكجد اإلختراع ) (20كاألرستقراطية ىي
التي تجني ثمره )(21كتغتـ فكائده ) (22بعد أف يثبت عمى التجربة ) (23كيتحقؽ نفعو )(24
ككثي ار ما كانت األرستقراطية )(25ك اإلختراع في أطكاره األكلى ) ( 26كمف ألد أعدائو )( 27
كأعنؼ المقاكميف لو )(28ك المعارضيف في ظيكره )(29خكفا عمى السمطة ) (30كحفاظا عمى
اإلستعالء).(31

1

 1عبد العليم إبراهيم :اإلمالء و الترقيم في الكتابة العربية ،ص  ،106ص .107
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المبحث الثاني  :دراسة نماذج اإلمالء والكتابة من كراريس تالميذ السنة الثالثة ابتدائي .
النماذج التطبيقية:
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نالحظ أف ىذه النماذج ممتازة ،حيث أنيا استكفت قكاعد كشركط اإلمالء مف بينيا:
كتابة اليمزة عمى السطر في كممة " الكضكء " ككذلؾ التنكيف بالضـ في كممة " عبادة " ككذالؾ
التاء المربكطة في كممة " كيفية " كتاء المفتكحة في كممة " النجسات "  ،كما نجد أف ىذا
النمكذج يحتكم عمى عالمات الترقيـ مف فاصمة كنقطة كغيرىا.
مثاؿ"  :الوضوء عبادة أمرنا اهلل بها وهو) (:طهارة لمجسد.....
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أما بالنسبة لنمكذج الكتابة فنجد أف ىذه التمميذة مف الحاالت الجيدة كذلؾ لكضكح الخط كتصكير
األحرؼ كاأللفاظ جيدا  ،كمف بيف الحركؼ رسـ حرؼ" الخاء" عمى السطر كذالؾ لكقكعيا
كسط الكممة مثؿ " اختار".
أما في النمكذج الثالث مف اإلمالء نجد أف رسـ الحركؼ كاف بطريقة متكازية  ،مع تحديد نقطة
بداية كتابة الحرؼ كنقطة النياية.
كنجد في النمكذج الرابع أف الخط كاضح كمقركء كجيد بالنسبة لممستكل تالميذ ىذا القسـ كال يكجد
صعكبة في فيـ الخط باإلضافة لتشكيؿ الكممات بالحركات " الفتحة  ،الضمة كالكسرة " مثؿ "
ى ٍاىك ىذا فىص يؿ ال ٌشتى ً
قد ىح َّؿ" .....كرسـ حرؼ الصاد "عمى السطر لكقكعيا في كسط الكممة
اء ٍ
ٍ
ى يى
مثؿ " فصؿ "  ،ككتابة النقاط بطريقة كاضحة كصحيحة مثؿ نقاط حرؼ " الشيف " في كممة "
شديد – شتاء" كنقطتا التاء المربكطة في كممة " غزيرة " ككتابة التضعيؼ في بعض الكممات
الضباب  ،ال ٌشتاء" .
الرياح ،
ٌ
مثؿ " ٌ
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نالحظ أف ىذه الحالة متكسطة مف اإلمالء نظ ار في لمكقكع في بعض األخطاء اإلمالئية
الختالط بعض الحركؼ كعدـ التمييز بينيا مثؿ كتابة حرؼ " الحاء" "عينا " في كممة " معدد
"أصميا " محدد " في ىذه الجممة.
كنسياف بعض الكممات الممالة عميو مف طرؼ المعمـ مما أدل إلى خمؿ في الجممة كصعكبة فيـ
معناىا مثؿ  :" ....دخؿ تالميذ إلى فيك فسيح".
أما نمكذج الكتابة " في الخريؼ تمتمئ الحدائؽ....".
نالحظ أف ىذا النمكذج متكسط مف ناحية الكتابة كذلؾ لعدـ كضكح الحركؼ نظ ار لتقارب
الحركؼ كتداخميا كغياب تشكيؿ بعض الكممات مثؿ " الحارة " الطيكر  " .كنسياف حرؼ
الجر " إلى" مثؿ " :كترحؿ بعض الطيكر كالبالبؿ البمداف الحارة".
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نالحظ أف ىذا النمكذج مف الحاالت الخاصة في اإلمالء فنجد في ىذا المثاؿ " في فصؿ الشتاء
ترحؿ العصافير كالبالبؿ إلى ".......؟ عدـ إتماـ الفقرة الممالة عميو مف طرؼ المعمـ كىذا راجع
ألسباب خاصة مثال :تأخر النمك العقمي  ،النقص في مستكاه الفردم  ،عدـ السماع  ،غياب
التركيز....الخ
أما نمكذج الكتابة نالحظ أف ىذا النمكذج مف الحاالت الخاصة في الكتابة حيث نجد عدـ
التناسؽ في الحركؼ مثؿ حرؼ " الداؿ " في كممة " ديؾ"  ،ككذلؾ عدـ التنظيـ في الكراس
كنظافتو نظ ار لكتابتو الحرؼ ثـ إعادة الكتابة فكقو مثؿ :كممة" الجيراف " ،كعدـ كضكح حرؼ "
الصاد " فيي تشبو " الياء " ىنا في كممة" قصة" ككجكد أخطاء في التشكيؿ مثؿ كممة "
كتابة " كتنقيط حرؼ ىاء في كممة" إليو" فأصبحت " إلية".
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لقد حاولنا فً هذه الدراسة ،أن نقف على كٌفٌة تدرٌس نشاط اإلمالء والكتابة فً
ظل المقاربة بالكفاءات ،و أن نشخص أسباب األخطاء اإلمالئٌة و الكتابٌة و ما مدى
فعالٌة العالج الذي جاءت به المقاربة بالكفاءات لإلمالء و الكتابة ،باعتمادنا على
نماذج و تطبٌقات فً اإلمالء و الكتابة من كتاب السنة الثالثة ابتدائً-أنموذجا -وقد
توصلنا فً هذه الدراسة إلى عدة نتائج من بٌنها:
•

•

•

•

•
•

•

أٌ اإليالء ْٕ انشعى انصذٛخ نهكهًبد ٔ نّ إَٔاع ٔ ْ: ٙاإليالء انًُظٕس،
اإليالء انًُقٕل ،اإليالء انًغًٕع ،اإليالء االخزٛبس٘.
نإليالء أًْٛخ ث ٍٛفشٔع انهغخ انؼشثٛخ ٔ ،رزجهٗ ْزِ األًْٛخ يٍ خالل ٔظٛفزّ
ف ٙاالرصبل انهغٕ٘ ٔ اكزغبة انًؼشفخ ٔ رذصٛم انؼهٕو.
رؼزجش انكزبثخ أْى َشبطبد انهغخ انؼشثٛخ ٔ ْ ٙػهٗ َٕػَٕ: ٍٛع ٔظٛفَٕ ٔ ٙع
إثذاػ.ٙ
نهكزبثخ أًْٛخ ف ٙانؼذٚذ يٍ األيٕس يُٓب :أَٓب ٔادذح يٍ أْى انٕعبئم فٙ
االرصبل انفكش٘ ث ٍٛاألجُبط ػهٗ يش انضيٍ.
أَٓب ٔعٛهخ نهزؼجٛش ػًب ٚجٕل ف ٙانخٕاطش ٔ انصذٔس.
انًقبسثخ ثبنكفبءاد ثجٛذاغٕجٛب جذٚذح كبَذ َزٛجخ نجًهخ يٍ األثذبس ف ٙيجبل
انزؼهًٛٛخ ،رشكض ػهٗ انًزؼهى ثشكم كجٛش ٔ رؼزجشِ يذٕسا نهفؼم انزؼهٔ ،ًٙٛ
رغؼٗ إنٗ إكغبثّ كٛفٛخ رٕظٛف يؼبسفّ ٔ يكزغجبرّ ٔ اعزثًبسْب ثشكم ٔظٛفٙ
َفؼٔ ٙفق َغق ثُبئ ٔ ٙنٛغذ ف ٙشكم ركذع ،ٙرشاكً ،ٙيذفٕظبر،ٙ
اعزظٓبس٘ ،نًجبثٓخ يخزهف انصؼٕثبد انز ٙرؼزشضّ ف ٙدٛبرّ.
ف ٙضٕء رذذٚذ يفٕٓو اإليالء ٔ انكزبثخ ٔ أْذاف رذسٚغّ ًٚكٍ رذذٚذ
انكفبءاد انالصيخ ألداء يذسع ٙانهغخ انؼشثٛخ يصٕغخ ثؼجبساد عهٕكٛخ ًٚكٍ
يالدظزٓب ٔ قٛبعٓب يٕصػخ ف ٙشكم يجبالد يٍ ثُٓٛب:
انزخطٛط ٔ اإلػذاد نزذسٚظ اإليالء.انزقذٚى ٔ انؼشض ثًٕجت انقٛبط.انزطجٛق.اخزٛبس انقطؼخ اإليالئٛخ ٔ رًهٛزٓب.-انزصذٛخ.

أيب ثبنُغجخ نهكزبثخ ف ٙظم انًقبسثخ ثبنكفبءاد فئَٓب رصبؽ ثذالنخ جؼم انًزؼهى فٙ
ٔضؼٛخ دم انًشكهخ صٚبدح إنٗ ٔضؼّ ف ٙيٕقف إديبج يكزغجبرّ انغبثقخ.
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ٔيٍ خالل اجزٓبدَب ف ٙانزؼهٛق ػهٗ انًُبرج ٔ اعزُبدا ٜساء انًؼهً ٍٛانًخزهفخ دٕل
انجٛذاغٕجٛخ انجذٚذح نهُظبو انزشثٕ٘ ٔ ْ ٙانًقبسثخ ثبنكفبءاد فكبَذ اٜساء رزًثم ف: ٙ
فئخ رؤكذ ػهٗ رطجٛقٓب ٔ َجبح ْزِ انجٛذاغٕجٛخ ٔ ،فئخ أخشٖ رجذ َغجٛخ َجبدٓبٔ ،
األعجبة ػذٚذح نزنك يٍ ثُٓٛب ٔ:جٕد صؼٕثخ ف ٙرطجٛقٓب الخزالف انًغزٕٖ انفشد٘
نهزاليٛز ٔ ،انزفبٔد ف ٙعشػخ انفٓى ،فكثٛش يٍ انًؼهًٚ ٍٛهجؤٌٔ إنٗ طشٚقخ انزذسٚظ
ثبألْذاف نزًكُٓى ف ٙطشٚقخ رذسٚغٓب ٔ رنك نصؼٕثخ انزذسٚظ ثبنًقبسثخ ثبنكفبءاد ٔ
رطجٛقٓب.
ٔف ٙاألخٛش َذػٕ هللا– ػض ٔ جم -انزٕفٛق نُب ٔ نكى ٔ َشجٕ أٌ َكٌٕ قذيُب نكى فٙ
ثذثُب انًزٕاضغ قغطب يٍ انًؼهٕيبد انز ٙرفزخ نكى انًجبل نهًُبقشخ ٔ انزٕعغ فٙ
ْزا انجذش.
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