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 :الكتابي والتعبير الكتابة مفهوم-0
 ومتعددة مّعقدة عممية أصبحت ولكنيا عمى الورق، الحروف نقش معرفة مجرد أنيا عمى الكتابة إلى ينظر يعد لم

 ترتبط بعضيا أشكال خالل من الورق؛ خطي عمى شكل في المنطوقة، لمغة إعادة ترميز  " في تتّمثل الجوانب،
 لصوت مقابالً  األشكال، ىذه من شكل كل يعد بحيث المغة؛ أىل عميو اصطمح معروف، نظام وفق ببعض،
  )"مستقبمين بوصفيم قراء، إلى كاتب من والمشاعر، واآلراء، األفكار، (نقل بغرض وذلك عميو؛ يدلّ  لغوي

 الجانب فأما واليدوي، العقمي، والوجداني، الجانب في تتّمثل متعددة، جوانب الكتابة فعل تكوين في ويدخل
 يرتبط الوجداني والجانب عنيا، الفكر والتعبير إنتاج عمى تعمل المختمفة التي التفكير بعمميات فيرتبط العقمي

 وأحاسيس، مشاعر من فييا يعتمل وما النفس مكنونات عن التعبير إلى إضافة الكتابة، في والرغبة بالدافعية
 .وصحيح واضح بشكل الورق عمى ونقشيا الحروف برسم مرتبط )الشكمي( اليدوي والجانب
 أفكار، من الخاطر في يجول ما صوغ في الكتابية الرموز استخدام" بأنو عمومًا، الكتابي التعبير ويعرف

 وانفعاالت. وأحاسيس، ومشاعر،
 من تخمو سميمة بعبارات ألفكارىم، المترجمة الكتابة عمى الطالب إقدار" بأنو ، ّدقة أكثر نحو عمىيعرف  كما

 الّفني الجمال من قدر عمى بأسموب، الكتابة عمى تدريبيم ثم ومن المغوية، قدراتيم مع يتالءم بقدر األغالط؛
  )"وربطيا وتسمسميا، وتبويبيا، األفكار، وجمع المالئمة، األلفاظ اختيار عمى وتعويدىم ليم، المناسب

 :ىي ،ثالثة بعناصرتّتصل  ميارات يشمل الذي ،التحريري التعبير ىي فالكتابة وىكذا   
 .عنيا التعبير في والرغبة ما قضية أو بموضوع االنفعال 1-
 الجيد، واالستماع المعمومات، ومصادر المراجع إلى والرجوع القراءة ميارات وتشمل إبداعيا، أو الِفكر تكوين 2-

 البيضاء الصفحة عمى وكتابتيا موحية، لفظية تجربة خالل من القضية أو الموضوع صياغة 3- .وغيرىا
 .وجميمة ومنظمة، سميمة، بطريقة

 مهارات التعبير الكتابي-9
 ميارات التعبير الكتابي إلى: تقسيم يمكننا لذلك

 ،فرعية مهارات من المجاالت ىذه عميو تشتمل ما بيان ويمكن ،"والشكل واألسموب، المضمون،" :ىي رئيسة
 :اآلتي النحو عمى

 :والمضمون المحتوى مهارات -أ
 الموضوع؛ في المتضمنة الِفكر أبرز إلى تشير مناسبة، مقدمة كتابة -

 .منطقي وتسمسل بّدقة، الموضوع صمب وتتناول بالجاذبية، تتميز بحيث
 .منو يستفاد وما ، ِفكره أبرز تمخيص لمموضوع خاتمة كتابة-
 فقرة لكلّ  والختامية والمدعمة، الرئيسة، الجممة كتابة -
 .بوضوح والفرعية الرئيسة الِفَكر تحديد -
 .منطقي ترتيب في وعرضيا ، الِفكر تنظيم -
 .القارئ إلقناع والشواىد؛ باألّدلة الِفكر تأييد -
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 .فقرة في رئيسة فكرة كلّ  كتابة -
 .ومناسبة ودقيقة صحيحة معمومات تقديم -
 .غموض ودون واضح بشكل الموضوع فكر عرض -
 .بالموضوع الصمة ذات الِفكر من عدد كتابة -
 :واألسموب المغة مهارات -ب
 .الكتابة أثناء صحيحاً  استخداماً  المناسبة الربط أدوات استخدام -
 .الكتابة في الصحيحة النحو قواعد ّاتباع -
 .المعنى عن تعبر صحيحة مفردات اختيار -
 .فصيحة عربية كممات استخدام -
 .أركانيا واكتمال الجممة، تركيب صحة مراعاة -
 :والتنظيم الشكل مهارات -ج
 .صحيح بشكل الترقيم عالمات استخدام -
 .الكتابة في الصحيحة اليجاء قواعد ّاتباع -
 .الكممة داخل الحرف رسم صفات مراعاة مع وجميل واضح  بخط الكتابة -
 ومراعاة بدايتيا، في فراغ ترك) لمفقرة التنظيمي الشكل مراعاة -

 .)الورقة ونظافة اليوامش،
 .لمموضوع المناسب الطول مراعاة -
 .والتوضيحات الرسومات ّدقة -

 المعاصرة واالتجاىات الحديثة وّاتباع الطرائق الميارات، ىذه اكتساب في الكبير األثر تدريسو وطريقة ولممعمم
 المتعمم بفردية االىتمام ضرورة مع الكتابة، في المتّعممين يرتقي بمستوى أن شأنو من الكتابة، تعميم في

عطائو  وقدراتو المتّعمم ذاتية يعتمد عمى فردي، إنتاج الكتابة ألن التعميمية؛ العممية في األكبر الدور وشخصيتو وا 
 .ومياراتو

 :واإلبداعية الوظيفية بين الكتابة-3
 نوعين ىناك بأن تبين دراستو، في أم حياتو في سواء الفرد، بيا يقوم التي الكتابية األنشطة إلى سريعة نظرة إن
بداعية، حيث وظيفية :الكتابة من  الحياتية اليومية؛ المواقف عن التعبير عمى )الوظيفية الكتابة( األولى تعتمد وا 

 في ذلك، إلى وما ...تمخيص أو طمب، رسالة، أو ككتابة العممية، الكتابة أو التقرير، طابع عميو يغمب بأسموب
 يغمب أدبي بأسموب وأحاسيسيا؛ النفس مشاعر أو الذات عن التعبير إلى اإلبداعية( الكتابة( الثانية تستند حين

 الكتابة أنشطة وتشكل إلى ذلك، وما ...مسرحية أو شعرية، قصيدة أو قصة، ككتابة والبديع، البيان عميو طابع
 االىتمام ينبغي ولذلك اليومية؛ حياتو في اإلنسان يستخدميا التي الكتابية، األنشطة من األعظم الجانب الوظيفية

 يكون أن من وتمكن المتعمم تيدف أن بد ال إنيا إذ المغة؛ تعميم برامج في الكتابة من النوع ىذا ومراعاة بيا،
 .فيو يعيش الذي المجتمع يتّطمبيا التي واألنشطة، بالميام القيام عمى قادراً 
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 مظاىر ووصف والمشاعر، ،واألحاسيس، الِفكر عن فالتعبير اإلبداعية؛ الكتابة تدريس إىمال يعني ال وىذا
 لمكتابة إن حيث السابقة؛ الوظيفية الكتابة جوانب إلى كحاجتو إلييا المتّعمم يحتاج الناس، وأحوال الطبيعة،

 .األدبية والمواىب الميول، وتنمية النفس، إمتاع في ميماً  اإلبداعية دوراً 
نما تمامًا، منفصمة ليست بنوعييا والكتابة  طياتو بين يحمل الوظيفي فالتعبير من األحيان، كثير في تتداخل وا 
كتابة  في كما واإلبداعية، الوظيفية بين تشترك الكتابة مجاالت بعض أن كما صحيح، والعكس إبداعية، جوانب
 بشخصية الرتباطو التعبير اإلبداعي؛ مجاالت من يعد الذي الذاتي، المقال :نوعين إلى ينقسم الذي المقال،
 القوية واأللفاظ البيانية، والصنعة الخيالية الصور إلى كما يستند انفعاالتو، عن التعبير في وأسموبو الكاتب
 الكاتب البساطة من يتّطمب الذي الوظيفي، التعبير مجاالت من يعد الذي والمقال الموضوعي، الجزلة،

 شخصية تطغى ال بحيث المعمومات؛ العرض وتقديم في والمنطقية والمبس، الغموض من والخمو والوضوح،
 .الموضوع عمى وعواطفو الكاتب
 عمى المجاالت، بيذه المرتبطة والميارات النوعية( واإلبداعية الوظيفية (: الكتابة مجاالت أبرز بيان ويمكن
 :اآلتي النحو
 :الوظيفية الكتابة -أولً 
 واإلعالنات، ، والمذكرات والبرقيات، والتقارير، والمالحظات والتمخيص، بأنواعيا، الرسائل" :مجاالتيا أبرزىا من

 في وظيفة تؤدي أن يمكن األخرى، التي الكتابة مجاالت من وغيرىا اآلخرين، إلى توجو التي والتعميمات اليادفة
 .)الجماعة أو الفرد حياة
 التعميمية، المراحل مختمف في لممتعممين مناسبة المجاالت أكثر ولعلّ 

 بشيء المجالين ىذين نعرض أن المفيد من لذلك ) والتمخيص الرسالة( مجالي
 :اآلتي النحو عمى منيما بكلّ  المرتبطة النوعية الميارات لبيان التفصيل؛ من

 :الرسالة كتابة مجال -أ
 شكالً  وتعد األفراد، بين تتم التي المكاتبات وىي الوظيفي، التواصمي االجتماعي النشاط ألوان من لون الرسالة

 .إليو المرسل والمرسل بين التواصل أشكال من
 :التالية النوعية الميارات اكتساب الرسالة وتتّطمب اجتماعية، أو رسمية، أو شخصية، جوانب الرسالة تتناول وقد

 اسم وكتابة،  )والتوقيع والخاتمة، والموضوع، والتحية، المقدمة،( األساسية العناصر عمى الرسالة اشتمال"
 الرسالة عناصر بيان ويمكن ،"الرسالة من الصحيح مكانيا في الرسالة، وتاريخ وعنوانو، إليو والمرسل المرسل،
 :اآلتي النحو عمى تفصيمية فرعية ميارات من عميو تشتمل وما الرئيسة

 ونوع ومكانيا، المؤسسة، واسم البريد، وصندوق الياتف، ورقم وعنوانو، المرسل اسم وتتضمن :الترويسة -
 ...التجاري السجل ورقم العمل،

 .أسفميا أو الصفحة بداية في اليمنى الزاوية عمى ويكتب :التاريخ -
 إليو المرسل يكون وقد وعنوانيا، ومؤسستو ووظيفتو، اسمو فيذكر إليو، المرسل عنوان وىو :الداخمي العنوان -

 .مؤسسة أو أكثر، أو شخصاً 
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 طيبة، تحية( االفتتاحية الجمل بعض عمى الناس درج وقد التالي، السطر عمى وتكتب : الفتتاحية التحية -
 (.وبعد،،،،، وبركاتو، اهلل ورحمة عميكم السالم /وبعد،،،،،

 وىو التالي، السطر في مباشر التحية بعد ويأتي : الرسالة جسم -
 منيا الخيرة وتنتيي سابق، موضوع إلى أو إشارة بتمييد منيا األولى تبدأ فقرات، في ويعرض الرسالة، موضوع
 ...أمر عمى التأكيد تعيد أو الرد، تتّطمب غالباً  مناسبة بعبارة

 كما ومعبرة، موجزة تكون أن وكذلك التحية االفتتاحية، مع متوافقة وتكون فقرة، آخر بعد وتأتي :الختام تحية -
 .)والتقدير الشكر جزيل ولكم) :مثل الرسائل تتناقمياكثيرة  عبارات في
 .الوظيفة تكتب وقد االسم بوضوح، يكتب التوقيع وتحت الختام، تحية مباشرة ويمي : التوقيع -

 من وغيرىا اإللكترونية، بالرسالة ما يعرف وظيور الحاضر، عصرنا في التقنية وسائل تطور من الرغم وعمى
 استخداميا وظيفياً  ومواقف الرسالة مكانة أن إال والفاكس، كالبرقيات من الرسائل، النوع ىذا سبقت التي الوسائل

 كتابة تعد اإللكترونية الرسالة وحتى الرسمية واإلدارية، التعامالت في كما حياتنا، جيدة مساحة تحتلّ  تزال ال
ن وظيفية لمتواصل  وسيمة فيي لمرسالة، الصحيح الشكل عن وابتعدت الورقية، عن الكتابة استغنت وا 

 فييا، الكتابية األخطاء شيوع مع مالحظة األساسية، الرسالة كتابة ميارات ببعض تمتزم أن بد وال االجتماعي،
 .األحيان من كثير في المغوية والسالمة الّدقة إلى وافتقارىا

 الرسالة، أجزاء وترتيب مختمفة، ألغراض رسائل كتابة" الرسالة، مجال ميارات لتنمية المالئمة التدريبات ومن
كمال  .ناقصة رسائل وا 

 :التمخيص كتابة مجال -ب
 القراءة في أم المختمفة، الدراسية المواد في)  سواء عضويًا؛ ارتباطاً  بالقراءة يرتبط كتابي وظيفي مجال" التمخيص

 النص المراد بِفكر واإلحاطة التمخيص، عممية في ميماً  دوراً  النص فيم ويمعب  )"والمقاالت الكتب أو الحرة
 يكون ما أو بو ّيتصل ال ما وبين فيو، عنصرًا أساسياً  ويشكل مباشرة بالموضوع ّيتصل ما بين والتمييز تمخيصو،
 .ضعيفاً  المقروء بالنص ارتباطو

 األصمي النص في ورودىا وفق وعرض ِفكره الممخَّص، تنظيم حسن :لمتمخيص األساسية المهارات ومن
 .معناه تغير أو التمخيص تضعف أن شأنيا الفكر من ترتيب في العشوائية ألن منطقيًا؛
 مخلّ  غير موجزًا، عرضاً  وعرضيا الموضوع، وتنظيميا، في الجوىرية العناصر استخالص إلى التمخيص ويشير

 المتّعمم وتعين جيدة، بصورة التمخيص تفعيل عمى تساعد قد إجراءات وىناك لمموضوع، الرئيسة بالمعاني
 .متوازن تمخيص إنتاج عمى
 :باآلتي تتّمثل النوعية التمخيص كتابة مهارات فإن سبق، ومما
 .التمخيص في األساسية النص فكرة إبراز -
 .تمخيصو المراد النص من األساسية الفكر استخالص -
 .تمخيصو المراد النص في وردت كما المستخمصة الفكر ترتيب -
 .التمخيص أثناء المملّ  واإلطناب المخلّ  اإليجاز عن االبتعاد -
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 .تمخيصو المراد النص في الواردة الفكر استيفاء -
 .النص الفكر عن الخاص بأسموبو الممخِّص تعبير -

 كالقراءة األخرى المغة ميارات بعض واستثمار التمخيص، مجال مهارات لتنمية المناسبة التدريبات ومن
 :يأتي ما واالستماع،

 .اإلذاعة المدرسية في إللقائو وتمخيصو؛ كتاب في موضوع أو نص قراءة -
 .)فرعية، ضمنية رئيسة،( بتصنيفيا التالميذ يقوم ِفكر إلى ما نص تقسيم -
 .قصيرة بجمل مضمونيا تمخيص ثم محادثة، إلى االستماع -
 بالموضوع ّيتصل ما بين لمتمييز الناقدة القراءة ميارة عمى التدريب -
 .بو ّيتصل ال وما
 .جماعياً  ومناقشتيا التمميذ أحد تمخيص في الواردة األخطاء تصحيح -
 .وِفكره الرئيسة النص عناصر ترتيب -

 :اإلبداعية الكتابة -ثانياً 
 والمشاعر الِفكر عن التعبير بغرض توظيفًا جماليًا؛ المغة توظيف إلى تسعى التي الكتابة ىي اإلبداعية الكتابة

 االنفعالي) بمستواه واالرتقاء القارئ نفس في التأثير وبغرض جميل، أدبي اآلخرين بأسموب إلى ونقميا النفسية،
 . )ذاتو النص لمبدع االنفعالية الحالة يقارب مستوى إلى
 وخبرات خاصة، ميارات من ليا حسبما يتّوفر آلخر شخص من تختمف تكرار، ال وتأليف تقميد، ال ابتكار وىي

 . )االطالع وكثرة بالتدريب تنمو ثم فطرية، تبدأ وىي ومواىب أدبية، لغوية، وقدرات سابقة،
 أنيا وىي منيا، األساسية الغاية عن ينفصل ال وظيفياً  بعداً  طياتيا بين تحمل عميو، ىي بما اإلبداعية والكتابة

 أداة أنيا كما انفعاالتو، عن التنفيس عمى وتساعده ومشاعره، فكره عن التعبير في يوظفيا وسيمة لممتّعمم تقدم
 المواقف مواجية عمى تساعده سوف التي اإلبداعية، وقدراتو لطاقاتو العنان المتعمم خالليا من يطمق ميمة

 .اآلخرين مع وتواصمو حياتو في أو تّعممو في تعترضو قد التي المشكالت وحلّ  المختمفة الوظيفية
 الموىوبين، عن الكشف عمى يساعد ألنو المدرسة؛ في كبيرة أىمية التعبير ألوان من المون ىذا عمى ولمتدريب

 . )بيا والنيوض صقميا عمى والعمل الموىوبين، موىبة تنمية في المدرس يؤديو الذي الكبير الدور يتّأتى وىنا
 كلّ  استخدام لطبيعة نظراً  المتعددة؛ الوظيفية الكتابة بمجاالت مقارنة محدودة اإلبداعية الكتابة مجاالت وتعد

 والوصف، القصة، :اإلبداعية الكتابة مجالت أبرز ومن المتّعمم، يمارسيا التي باألنشطة وارتباطيما منيما،
 المتّعمم بذاتية تّتصل التي األخرى المجاالت من وغيرىا األدبية، والمقالة والرواية، والمسرحية، والشعر،

 المراحل في بالتّعمم ارتباطاً  المجاالت ىذه ألكثر التعرض ويمكن وتصوراتو، وتأمالتو الشخصية وانطباعاتو
 ميارات المجاالن ىذان يتّطمب فال بأنواعو، والوصف القصة كتابة في كما المختمفة، التعميمية
 .وغيرىا المسرحية أو الشعر كتابة في كما ومتقدمة، مّعقدة خاصة

 
 



 

00 
 

 :القصة كتابة مجال -أ
 إنسانية، بشخصيات تتّعمق األحداث، من مجموعة ويتناول إنسانية، تجربة عن يعبر كتابي، إبداعي مجال وىو

 بزمان تقيد كما ،"والوصف والحوار، كالسرد،" مختمفة، بأساليب عنيا ويعبر الحياة، في وسموكياتيا مواقفيا تتباين
 .محددين ومكان
 فتثير ومعانييا، حوادثيا، إلى النتباىو شحذاً  وأكثرىا طبيعية، بطريقة اإلنسان جذب عوامل أقوى من القصة وتعد

 فييا، الكاتب أو إلييا المستمع تشد التي االنفعاالت، من كثيراً  وأحداثيا وشخصياتيا بمعانييا القصة
 المجال ىذا يعطي مما أيضًا؛ ذىنياً  يعيشونيا وقد القصة أحداث يتخيمون الذين الصغار، المتّعممين لدى وخاصة
 ففييا النمائي، مستواىم تناسب موضوعات إلى توجيييم ضرورة مع التالميذ، كتابات في لتوظيفو خاصة أىمية
 .البصري والتصور التخيل في لممكاتيم وتنمية اإلبداعية، لقدراتيم إطالق
 النوعية الميارات عمى تشتمل ،فنية وخصائص عناصر ولمقصة

 : )ىما رئيسين، إطارين في العناصر ىذه وتتوزع بيا، المرتبطة (
  .وعنوانيا القصة، وحجم األسموبي، الشكل في يتّمثل :خارجي إطار
 التعريف حيث من القصة؛ القاص بو يستيلّ  الذي والتمييد المقدمة بيا ويراد البيئة، عمى يشتمل :داخمي إطار

 والممتعة، المترابطة واألحداث الوقائع عرض حيث من والحكاية؛ بيا، المحيطة وزمانيا، والظروف بمكانيا،
 األحداث  تتناوليا التي والشخصيات، بيا، المرتبطة والحمول وتشابكيا، األحداث حبكة حيث من والعقدة؛
 .والوقائع

 :اآلتية النقاط في وتحديدىا القصة، لكتابة النوعية المهارات أبرز استخالص يمكنو 
 .القصة ألحداث تميد مشوقة مقدمة كتابة -
 .القصة في والمكان الزمان عنصري تحديد -
 .أحداث من بيا يرتبط وما القصة، شخصيات تحديد -
 .والسرد والحوار، الوصف، :القص أساليب في التنويع -
 .منطقي تسمسل وفق القصة أحداث عرض -
 .ولشخصياتيا ليا المناسب والحلّ  القصة حبكة إبراز -
 :الوصف كتابة مجال -ب

 ينقميا أن إلى ويحتاج بيا، أحس أو بيا، أوسمع اإلنسان، رآىا ظاىرة، وصف يتناول كتابي، إبداعي مجال وىو
 الطبيعة ومظاىر الوجدانية، الحوادث إلى وصفو في يمجأ والتمميذ نفسو، في تأثيرىا لمدى وذلك غيره؛ إلى

 . )وغيرىا المدرسية، والبرامج (واالجتماعات، كالرحالت، الواضحة، الصور ذات واألحداث المثيرة،
 عن خبراتو إلى مستنداً  كثيرًا، اإلبداعي تعبيره في اإلنسان يستخدميا التي المجاالت من الوصف مجال ويعد

 إثراء في كبيراً  دوراً  والعواطف المشاعر تمعب حيث وجدانيًا؛ بو ارتباطو ودرجة ومشاىداتو، الموصوف
 أكان سواء الناس تعبير في كثيراً  الظاىرة ىذه ونمحظ الموصوف، تجاه خاصة بأحاسيس وتضمينو الوصف
 تكون ال قد مختمفة ارتباطات المعبر يضيف حيث ما؛ شخصية أو مشيد أو مكان وصف في كتابيًا؛ أم شفوياً 
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 الصورة، ونقل الوصف في وذاتيتو الشعورية تجربتو ضوء عمى نحوه مشاعره تعكس الموصوف، في موجودة
 .أحياناً  متخيمة تكون قد التي

 :اآلتية النقاط في إجماليا يمكن المجال، بيذا خاصة نوعية مهارات الوصف ويتضمن
 .الموصوف بجوانب اإلحاطة -
 .الموصوف في تكمن التي والضعف القوة جوانب إبراز -
 .وسميم منطقي تسمسل وفق واألحداث والصور المشاىد عرض -
 .اإلمكان قدر الموصوف عن التعبير في الجميمة التراكيب بعض استخدام -
 .الموصوف عن المباشر التعبير استخدام -
 .الموصوف عن اإليحائية الصور ببعض التعبير -
 .الموصوف تجاه الخاصة ومشاعره انفعاالتو عن الكاتب تعبير -
 :والحديث المناقشة في المشاركة آداب-4

 :يأتي ما التزام المناقشة في المشارك الطالب عمى
 (.االنتباه – الصمت – الذىن – السمع – الوجو) الجوارح بكل المتحدث إلى اإلصغاء .1
 .اليد برفع واالستئذان المتحدث مقاطعة عدم .2
 (. باألناة التحمي – التميل) الحديث أثناء في الطبيعي الوضع اتخاذ .3
 .المناقشة في التدخل قبل الموضوع بجوانب اإلحاطة .4
 .النقد في والكياسة احراجيم وعدم اآلخرين رأي وتقدير تسفيييا وعدم اآلراء واحترام المجاممة .5
 .التعقيب أو الرد أثناء في االنفعال عن االبتعاد .6
فساح الكالم احتكار عدم .7  .اآلخرين أمام المجال وا 
 .التسرع عن واالبتعاد المتحدث رأي عمى الحكم في الموضوعية .8

 
 :الوظيفي الكتابي التعبير درس في السير خطوات-5
 .االستثارة .1
 .مختارة نصوص من نماذج المدّرس يقرأ .2
 .تسمسميا بحسب(بنائيا ىندسة) الفكرية عناصرىا إلى النصوص ىذه تحمل .3
 .دفاترىم في وتراكيبيا مفرداتيا بعض الطالب يدون .4
 .كتابة نموذج مماثل .5
 .عميو والمآخذ الموضوع محاسن في والمناقشة التصحيح .6
 .األولى التعميمية المراحل في التعميم من النوع ىذا يركز .7
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 :اإلبداعي الكتابي التعبير درس في السير خطوات-6
 (األفكار عصف أو الذهني القدح اسموب: )التالية الخطوات ضوء في الدرس ينفذ
 – حوار) لمكتابة والتعبيرات بالفكر ويمدىم الموضوع آفاق ليم يفتح جو في الطالب يوضع :الستثارة .1

 وصوراً  تعبيرات تحتضن ومركزة محضرة أسئمة بواسطة وطالبو المدّرس بين الحوار يتم ،(مناقشة– صور
 .الموضوع كتابة في توظيفيا يمكن واشتقاقات

 . فكره توضح صورة قميالً  الموثقة األدبية الصياغة فييا ويفضل: السبورة عمى الموضوع رأس كتابة .2
 .وجدت إن المغوية صعوباتو وتذليل الموضوع رأس قراءة .3
 .فييا الكتابة يجب التي العناصر تحديد بغية الموضوع في يفكرون لمطالب فرصة إعطاء .4
 .السبورة من األيسر الجانب عمى وكتابتيا الطالب من المقترحة العناصر تمقي .5
 .الموضوع كتابة تقتضيو ما وفق ترتيبيا إعادة ثم وتنقيتيا المقترحة العناصر غربمة .6
 .الموضوع رأس تحت السبورة من األيمن الجانب عمى العناصر من المصطفى كتابة .7
 .الموضوع ىذا تخدم التي الفنية والصور والشواىد التعبيرات من الطالب محفوظات إثارة .8
 . اقترحت التي العناصر مسودة محو بعد السبورة من األيسر الجانب عمى كتابتيا .9

 ودقتيا الجمل وضوح غمى المدّرس ينتبو أن عمى عناصره بعض في أو الموضوع في الكتابة أو التحدث .11
مكانية وسالمتيا  .ببعض بعضيا ربط وا 

 .المعروفين الكتاب ألحد نموذج قراءة أو ليم تشجيعاً  الطمبة كتبو مما نموذجات قراءة .11
  .الوظيفة البيتية .12
 

 :وتقويمها التعبير موضوعات تصحيح-7
 :المدرِّس تصحيح-0

 .الخطأ جانب إلى الصواب بوضع الموضوعات المدّرس يصحح
 :المشترك التصحيح-9

 آداب والتزام المنيجي النقد عمى تدريبيم بغية الموضوعات بعض بتصحيح طالبو ُيشارك أن لممدّرس يمكن
 :التالية الخطوات وفق وذلك المناقشة،

 .لمتذكر عناصره وكتابة األيمن الجانب في السبورة عمى الموضوع رأس كتابة .1
 (.األسموب – الخطة – الفكرة) األيسر الجانب عمى الموضوع خالليا من ُينقد التي الجوانب كتابة .2
 .المناقشة بآداب الطالب المدرِّس ُيذكِّر .3
 ما خاصة ورقة عمة منيم واحد كل يسجل الطالب وبقية موضوعو قراءة الطالب أجد المدّرس ُيكمف .4

 . عميو وما القارئ زميميم لموضوع
 


