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 إهداء

الحياة والتعب  أهديتهاالتي  , إلىي في صمت وبكت من اجل ,التي حملتني وهنا  إلى

 في عمرها  وأطالشفاها  هللا  أميوالحرمان  فاهدتني الدفء والحنان 

 رحمك هللا رحمة واسعة  أبي ,الى روح والدي الطاهرة طيب هللا ثراه  

من شق  إلى الرفيعالى من شاركني هموم الحياة وصعابها فكان لي العون والسند 

 أنارهاته المرحلة زوجي  إلى , الى الدي ضحى من اجل وصولي , طريق نجاحي

 هللا دربه 

سرورا من فتحوا ورود  الزهور  إلى ,من زادوني في الحياة شوقا وتمسكا  إلى

دمحم شرف الدين  إسحاق –دمحم يونس  ,بضحكاتهم أوالدي حفظهما هللا ورعاهما 

  سفيان 

 والنهارالنجاح وكانت بدعائها في الليل  أبوابفتحت لي التي ضحت وفتحت  إلى

 سر نجاحي 

فاتح  سالم   سعودةم إخوتيلهم جهدا ولو بكلمة  أنكر ال اللذينعائلتي الكريمتين  إلى

   جمعة عبد القادر  

 خضراء  و خيرة و عبد الرحمان ووزوجاتهما احمد وبوجمعة  أسالفي إلى

فاطمة عبد السالم غفران  أسماءا البيت بهجة وسرور دمحم ئوالكتاكيت الدين مل إلى

 يات دمحم صابر اهد

     كل أصدقائي  إلىب علم طل من يهمه  إلى كل

 كل هؤالء أقف وقفة اعتزاز   واهدي لهم ثمرة جهد  هدا البحث  إلى

 

 

 

 مبروكة                                                      

 



 االهداء

: أهدي ثمرة جهدي هذا   

مانة ونصح االمة الى نبي الرحمة و لى من بلغ الرسالة و أدى األإ 

.سيدنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص نور العالمين   

الى من كان دعائها ، لى الغالية التي ال نرى االمل إال من عينيها إ

.طال هللا في عمرها فأ" أمي الحبيبة " سر نجاحي   

.رحمه هللا الذي أشتقت إلى حبه وحنانهإلى روح أبي الطاهرة   

  .هذا العمل زوجي العزيز عناء لى من شاركنيإ

لى من يحملون في عيونهم ذكريات طفولتي و شبابي إخواني و إ

.أخواتي   

آدم عبد الجليل  –جالل الدين جابر  –دمحم أيوب : لى الكتاكيت إ  

لى من شاركني ثمار هذا العمل المتواضع صبرا و إرادة و حبا إ

*مـــــبروكـــــــــــة * عزيزتي الغالية    

استثناءلى كل صديقاتي في المشوار الدراسي دون إ   

. كل من شارك في إنجاز هذا العمل و لو بكلمة  ىلإ   

.فايزة   



 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة
 

 



 مقــــــدمة
 

 
 أ

 ـــــةــــــــــدمـــقم

:والصالةوالسالمعلىأشرفالمرسلينأمابعدبسمهللاالرحمانالرحيم

إ اككتسابان هو للغة بماتسالمتعلم اللغوية البنى التصرففي مهارة و لملكة ابه

 الخطاب حال تحصيل،يقتضيه اللغاتهو تعليم ميدان اليها يسعى األهدافالتي ومن

فييالمعط ينحصر ال الترسيخ هذا و ترسيخها على العمل و وصورة مادة اللغوية ات

تلك أنالكالمالمعطياتتحصيل باعتباره هذا و علىالتصرففيها بلفيخلقالقدرة

فالمنطوقهوالذييظهرفياللغةالحيةالتي،عنهعاالمنطوقهواألصلوالمكتوبفر

هذا من و الشفهي التعبير على قدرته بها ينمي و اليومية الحياة في المتكلم بها يتعامل

لغةالمنطوقةلغةالحياةاليوميةمنخاللالحواراتقنعملعلىاكسابالمتعلميناللالمنط

.والمناقشاتاليوميةالعديدة

التعليماليتمبصفةفعالةإ المتعلمحيالتيالفيالبيئةالطبيعيةإنهذا ثيوضعفيها

األساسيةمناستماعملمنخاللتلقيالمهاراتاألربعتنموفيهالملكةاللغويةبشكلمتكا

.وكتابة،وقراءة،حدثوت

لكتابةوالتمرسبطرائقهاوأساليبهاأهميةبالغةفيتنميةالقدراتالعقليةواللغويةلنإ

 معا ودراسة، للدراسةمنأجلالتعرفعليها موضوعا اختيارها ومنأجلذلكرأينا

:ـخصائصهاوأهميتهافكانموضوعناموسوماب

 مدرستا)االول االبتدائي  رالكتابة من منطور المقاربة بالكفاءات الطوتعلمية نشاط     

 .أنموذجا( إبراهيمأوالد  –أوالد عيسى 

:جابةعلىالتساؤالتالتاليةوذلكقصداإل

فيتحصيلهذا المتعلم هيالصعوباتالتيتواجه ما و ؟ الكتابة بتعليمية المقصود ما

المقاربةبالكفاءاتبينالمتعلموالمعلموذلكمنخاللالجديدالذيالنشاط؟وهلوافقت

حاولنااقترحه وغيره بالكفاءات؟كلهذا بالمقاربة الكتابة حلوللتعليمية وهلتوجد ؟

ومازادمنإصرارناعلىتناولهذاالبحثلهجاهدينوالمساهمةفيإيجادحلولناجعة



 مقــــــدمة
 

 
ب  

التالميذمن ولمنمشكالتحقيقيةفيتعليميةالكتابةوبخاصةفيالطوراألهومعاناة

ساسيةفيعمليةالتعليموالتلقيوفيهااألوولىالمرحلةاألمعالعلمأنهالتعليماالبتدائي

تعليممبادئوفطنتهوهاتهالمرحلةهيأفضلمرحلةالتعليمفيالطفلتظهرمعالمذكاء

.الكتابةوأبجدياتها

:علىحصائيالذيينبنيياإللليحعتمدناالمنهجالوصفيالتاهذاو

.وصفالظاهرةفقدقمنابوصفالمادةالتعليميةفيالكتابةووصفطرقتدريسها-

- التحليل تقديم: مع تعليمه طريقة المحتوىاللغويو تقويم و تحليل ذلكمنخالل و

.العمليةالتعليميةالمقترحاتوالحلولالتينراهاضروريةالنجاح

ستبياناتالذيالجمعالبياناتالخاصةبالبحثانطالقامنافيهاعتمدناواالحصائيالمنهج

.عيماللجانبالتحليليمنالموضوعاستخدمناهاتد

المدخل ففي مدخل سبقهما تطبيقي نظريو جانبين الى الموضوع قسمنا قد و هذا

.التعليميةوالكتابةوالكفاءةةيالوقوفعلىماهناتناول

الفصلالنظري فيهعلىعواملالنمولدىاالطفالوالتيتسبقتعليم:وأما فقدوقفنا

.الكتابةومراحلتعليمالكتابةوالصعوباتالتيتواجهذلك

ساتذةوالمتعلمينفخصصناهلتحليلاالستبياناتالموزعةعلىاأل:وأماالفصلالتطبيقي

سئلةهومجموعةمناألواالستبيان...أثرعواملالنموفيكشفالفروقبينالمتعلمينو

 األإموجهة لى عنها االجابة قصد نقومساتذة بثم األتحليلها تمستلك و ، ذلك سئلةبعد

االستبيانالموجهالىالمتعلمفهوعبارةعنأسئلةنموذجيةكتابية محاورالبحث،وأما

طبيقالمهاراتالكتابيةلدىالمتعلمينومدىفاعليةأوعدمفاعليةالطرائفلنرىمدىت

.المتبعةفيتدريسمبادئالكتابة

الموجهةواأل عنسئلة ومدىعبارة أننخطئمنخاللفحصالتالميذ فقرتينتعمدنا

.وتحصيلهمالمهاريلنشاطالكتابةمعرفتهم



 مقــــــدمة
 

 
ت  

 مع عنالفروقفهيصفاتمولودة التذكيزوأما قصد ، الىبعضها أشرنا قد و المتعلم

.للمعلمينبها

األ في تناولناو خالل من حصلناها التي النتائج من بموجموعة ذلك ختمنا خير

المراجعالمعتمدةفيالبحثفقد علىبعضهامثلدراساتفياعتمدناللموضوع،وأما

أل التطبيقية اللسانيات بلعيد لصالح التطبيقية  اللسانيات في حساني كتابباإلضافةحمد

تدريساللغةالعربيةمفاهيمنظريةوتطبيقاتعمليةلوليدجابروطرائفالتدريساللغة

.العربيةلزكرياءاسماعيلوغيرهامنالمراجع

و اتهراجينرشاداالمشرفالدكتورأمباركبالليعلىنصائحهوستاذشكرلألنهذا

.منالمولىعزوجلالتوفيقوالسدادالىالخيروالصالح

.وهللاوليالتوفيق













62/40/6402:أدرار في 

.مسعوديفايزة:الطالبتان 

.موريدةمبروكة
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 : المدخل 

عرفت التربية في العصر الحديث سلسلة من التغيرات المتسارعة  شملت        

وكان ذلك نتيجة  ,مفهومها وأهدافها وأساليبها وطرقها وإستراتيجيتيها وغير ذلك 

وبخاصة التطورات في , التطورات الهائلة والسريعة في الميدان العلمي والتكنولوجي 

السلوكية  كعلم النفس وعلم االجتماع فمن الطبيعي إن يؤثر على علوم التربية بخاصة 

في مجال إعداد المعلمين في تعليم إي نشاط للمتعلمين وبخاصة نشاط الكتابة الذي يعتبر 

, ا بعد القراءة ومن هنا ارتأينا إن ندرج مفهوم لكل من المصطلحات اآلتية تعليمية أهمه

 .كتابة , كفاءة 

  :التعليميةتعريف 

وعلم األمر , ما علمت بأمر قدومه أي ما شعرت به : وشعر  ف  ر  تعني ع  (  م  ل  ع  )        

  .والعالم الفاهم الحاذق وأوله متعلم,والكتاب تعلمه و أتقنه 

والتعلم ,ونهى عن منكر وعلم تعني ستر , أمر بمعروف : تعني كذلك  م  ل  ع   و    

.المعرفة والتعليم والتسيير والتذليل 
1
 

وبهذا يكون التعليم في اللغة وضع للعالمات أو اإلشارات في العقل بعد ترويضه         

بها وليخف وتيسير المدروسات بكثرة تدليلها ومداومة تعهدها وقراءتها ليسهل صع

حفظها فيحصل العلم الذي هو ضد الجهل 
2
 

 :  تعريف التعليمية اصطالحا   

صفة اشتقت من  Didactiqueفلفظة    Didactiqueالتعليمية في اللغة الفرنسية 

و   وتعني فلنتعلم أي يعلم بعضنا بعضا,   Didaktikosاألصل اليوناني 

Didackein    تعني التعليم وقد استخدمت هذه الكلمة في علم التربية أول مرة سنة

في بحثهم حول   (Ratich)وراتيش  (k.Helvig)" كمشوف هلفيج"من قبل ,  9191

وكانت  ,ستخدموا هذا المصطلح كمرادف لفن التعليم انشاطات راتيش التعليمية وقد 

                                                           
علم " دار لسان العرب بيروت لبنان مادة , تحقيق عبد هللا العاليلي , ابن منظور لسان العرب المحيط  1
 . 079 – 078ص " 
خلدون من خالل مقدمته رسالة ماجستير السنة ينظر ربيعة بابلحاج مالمح تعليمية اللغة عند ابن   2

 .88ص  8881-8880الجامعية 
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ا استخدمه كامنيسكي تعني عندهم نوعا من المعارف التطبيقية والخبرات كم

Kamnisky   9171سنة 
1
 . 

في كتابه الديداكتيكا الكبرى حيث يقول أته يعرفنا بالعلم العام للتعليم في جميع مختلف  

 .المواد التعليمية ويضيف بأنها ليست فقط للتعليم بل للتربية أيضا

صفة تطلق على العمل األدبي الذي يكون هدفه الرئيسي نقل   Didactiqueف         

رسالة سياسية أو أخالقية أو دينية علمية مثل ألفية ابن مالك في النحو وهي صفة تطلق 

.على العمل األدبي الذي يهدف إلى نقل الحقائق باإلضافة إلى تحقيق اللذة والتسلية 
 2

 

كمرادف لفن  9667المصطلح سنة  أما في المجال التربوي فقد وظف هذا        

التعليم ونجد بذلك في اللغة للمصطلح عدة مصطلحات مقابلة للمصطلح االجنبي الواحد 

3
ولعل ذلك يرجع إلى تعدد  مناهل الترجمة وكذلك إلى ظاهرة الترادف في اللغة , 

ا العربية  وحتى في لغة المصطلح األصلية فاذا ترجم إلى لغة أخرى نقل الترادف إليه

تعدد المصطلحات المستقاة من االنجليزية في شقها البريطاني واألمريكي  : من ذلك

والشواهد على هذه الظاهرة كثيرة في العربية سواء تعلق األمر باالنجليزية أم الفرنسية 

باعتبارهما اللغتين اللتين ياخد منهما الفكر العربي المعاصر على تنوع خطاباته 

 , الذي يقابله في العربية عدة ألفاظ  didactiqueوالمعارف المتعلقة به ومنها مصطلح 

الديداكتيك  ,وعلم التعليم التدريسية , علم التدريس , تعليميات , تعليمية 
 4

 

 :شروط نجاح العملية التعليمية    

 .ترتكز العملية التعليمية على ثالثة عناصر المتعلم األستاذ الطريقة    

يمتلك المتعلم قدرات وعادات واهتمامات فهو مهيأ سلفا لالنتباه واالستيعاب  :المتعلم    

 .ودور األستاذ هو حرصه على التدعيم المستمر الهتماماته وتعزيزها ,

                                                           
,  9111 ,المعجم علوم التربية مصطلحات البيداغوجيا والديداكتية , كامل المهندس   -مجدي وهيبة   1
 .60ص , ط 
. 

, 8ط ,  9111 ,المعجم علوم التربية مصطلحات البيداغوجيا والديداكتية , كامل المهندس   -مجدي وهيبة  2
 .60ص 

العدد العاشر من مجلة اللغة العربية مجلة نصف سنوية , ة علمية خصبة يمعرف مجلة   , ابرير بشير   3
 .  801-801ص ,  8881 ,  محكمة تعنى بالقضايا الثقافية والعلمية للغة العربية الجزائر خريف

 .88ينظر ربيعة بابلحاج مالمح تعليمية اللغة عند ابن خلدون من خالل مقدمته ص   4



قراءة في المصطلحات                       المدخل                                                       
 

 
4 

العمل عن طريق التكوين العلمي والبيداغوجي األولي وعن طريق  هذايتهيأ  :األستاذ   

ديد معلوماته وتحسينها التحسين المستمر بطريقة تجعل األستاذ نفسه يقبل على تح

 باستمرار 

هي الوسيلة التواصلية والتبليغية في العملية التعليمية أو هي اإلجاء العملي  :الطريقة    

بيداغوجية لعملية التعلم لذا يجب أن تكون متطورة المساعد على تحقيق األهداف ال

 وراقية
1
 

  :الخلفيات األساسية لتعليمية اللغات   

سعت اللسانيات التطبيقية لوضع حلول يرتكز عليها تعليمية اللغات والتي تعد        

 :وهي  ,بمثابة المرجعيات األساسية 

  وهو ذلك العلم الذي يدر سالغة على نحو علمي من حيث الجانب  :علم اللغة العام

وموضوعه دراسة اللغة ,بضمه كل فروع البحث اللغوي ,الصوتي والتركيبي والداللي 

.كوسيلة اتصال جماعية
 2

 ويختلف على التطبيقي في  

يعمل على تحديد الظواهر األساسية في اإلختالف اللهجي والتنوع  :األطلس اللغوية  

 .للغوي ا

وتتميز بالخفة وال ,اللهجات مستوى أدنى من اللغة الفصحى  :اللهجات والعاميات   

 . تظهر الفوارق الكبيرة بينها وبين الفصحى

والعامية بعيدة عن اللهجة أو الفصحى لوجود الهجين اللغوي فيها وتختلف اختالفا    

.بينا بين منطقة وأخرى من نفس القرية
 3

 

  وهو العلم الذي يدرس اللغة باعتبارها تتحقق في المجتمع  :اإلجتماعي علم اللغة

من اهتماماتها النظرية ,ويهتم بالخطوط العامة التي تميز المجموعات اإلجتماعية 

دراسة نصوص اللغة والثقافة وما ,تطور اللغة عند الطفل ,والوظيفية والتظاهر اللغوي 

                                                           

. 
 96ص,  8888 , (د، ط)دار هومه , دروس في اللسانيات التطبيقية , بلعيد صالح 1
 .96المرجع نفسه ص 2
 .81ص 9111عبده الرجحي علم اللغة التطبيقي دار المعرفة الجامعية االسكندرية  3



قراءة في المصطلحات                       المدخل                                                       
 

 
5 

وهي اللغة تعبر عن ,وأفعال وردود أفعال يسود المجتمع من عادات وعقائد وتقاليد 

.ثقافة المجتمع
 1

 

 :مبادئ التعليمية 

إن التعلمية هي ذلك الميدان المطبق للحصيلة المعرفية للنظرية اللسانية اللغوية          

 .وذلك بمعرفة طرق التحصيل وهذا ال يتأتى إال بمعرفة مبادئها األساسية ,

 :المبدأ األول  –   

وذلك بالتركيز على الخطاب ,اللغة  إعطاء األولوية للجانب المنطوق من             

الشفوي ألن الظاهرة اللغوية في حقيقتها أصوات منطوقة قبل أن تكون حروف مكتوبة 

وذلك ألن التعليمية تهدف إلى إكساب المتعلم مهارة التعبير ,فالخط تابع للخط وملحق به 

سواه في الممارسة الفعلية للحدث اللغويالشفوي ألنه هو الطاغي على ما 
2
. 

 : المبدأ الثاني  -  

يتعلق بالدور الذي تقوم به اللغة بوصفها وسيلة اتصال يستخدمها أفراد            

المجتمع البشري لتحقيق عملية التواصل فيما بينهم لتحقق الرغبة في االشتراك داخل 

المهارات من خالل اندماجه في الوسط ألن متعلم اللغة يسهل عليه اكتساب ,الحياة 

 .اللغوي

 : المبدأ الثالث  -  

يتعلق هذا المبدأ بشمولية األداء الفعلي للكالم إذ أن جميع مظاهر الجسم لدى          

 .المتكلم تتحقق بالممارسة الفعلية للحدث اللغوي 

غلب الطرائق ألن أ :المستمع ,إن استعمال اللغة يشمل مظاهر الفرد المتكلم       

وبعض الجوانب الحركية العضلية أيضا لها  ,بصرية  –التعليمية هي طرائق سمعية 

ومن ثمة ,مباشرة بمهارة الكتابة  إعاقةدخل في تحقيق التواصل اللغوي كاليد التي لها 

                                                           
 .81نفسه ص ينظر المرجع1
 .911بنظر احمد حساني درسات في اللسانيات التطبيقية  ص2
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يتضح أن كل جوانب شخصية الفرد لها حضور دائم بفعالية في دعم العملية التواصلية 

بين أفراد المجتمع اللغوي
1
  

 : المبدأ الرابع   -

يتمثل في الطابع االستقاللي لكل نظام لساني وفق اعتباطية المتميزة التي تجعله     

كيبية وداللية منيجازيها من سائر األنظمة اللسانية األخرى ينفرد بخصائص صوتية وتر

المتعلم في الوسط االجتماعي للغة المراد  إدماجلذا فإن تحقيق العملية التعليمية يقتضي .

المستوى الصوتي ) ألن العناصر اللسانية المختلفة على كل المستويات ,تعليمها 

لتعلم اللغةهي المرتكزات األساسية ( والتركيبي والداللي 
2
 . 

 تعريف الكتابة لغة واصطالحا 

 :الكتابة لغة    

الكاف والتاء والباء أصل صحيح واحد يدل على جمع شيء إلى شيء من (  ب  ت  ك  )   

 والكتبةذلك الكتاب والكتابة يقال كتبت الكتاب اكتبه كتبا  الكتب خرز الشيء بسير 

كتب ( على ولد غيرها )والناقة إذا اظئرت ,الخرزة التي ضم السير كل وجهيها 

منحارها بخيط لئال شتم البو و الرامر
3
. 

المعلم والكتاب مجمع صبيانه والكتيبة من : والكتاب والكتابة مصدر كتب والمكتب    

والكتبة اكتتابك كتابا تكتبه وتنسخه. جماعة مستحيزة : الخيل 
4
  . 

 :اصطالحا  ةالكتاب

وتراعى فيه القواعد النحوية المكتوبة ,هي أداء لغوي رمزي يعطي دالالت متعددة    

ويكون دليال على وجهة نظره وسببا في حكم الناس ,ومشاعره  اإلنسانيعبر عن فكر ,

. عليه
 5

 

                                                           
  . 911ينظر المرجع نفسه ص  1
 .911بنظر احمد حساني درسات في اللسانيات التطبيقية  ص2

المجلد الخامس  ,تحقيق وضبط عبد السالم دمحم هارون   ,ابن فارس بن زكريا معجم مقاييس اللغة  -3
 . م مادة كتب  9119 -هـ 9199.  9دار الجيل بيروت ط,
  ,  8881 ,9ط  ,كتاب العين ترتيب ومراجهة داوود سلوم و آخرون  ,الخليل بن أحمد الفراهيدي   4    

 .مكتبة لبنان ناشرون
بة وعوامل تنمية والتحدث والقراءة والكتا, المهارات اللغوية االستماع  , زين كامل الخويسكي 5    

 . 961ص ,  هـ 9181 –م 8880دار المعرفة الجامعية ط .المهارات اللغوية عند العرب وغيرهم 
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الي الكتابة كالقراءة نشاط اتصالي ينتمي للمهارات المكتوبة وهي مع الكالم نشاط اتص  

فالكتابة عملية يقوم الفرد فيها بتحويل الرمز من خطاب  اإلنتاجيةالمهارات  إلىينتمي 

.نص مطبوع إلىشفوي 
 1

 

ويطلق على فن الكتابة عدة أسماء هي الخط ورسم الحروف والهجاء كما يطلق عليه    

ه وفن الكتابة كغيره من الفنون له أصول.أيضا اإلمالء وهذا أشهر أسماء هذا الفن 

 ومراعاةقوانينه  إتباعوضوابطه وأحكامه كما أن له ثمرته وفائدته إذ أن في ,ومقوماته 

الضوابط  إتباعضوابطه ما يعصم من الخطأ في الكتابة رسم الحروف مثلما يعصم 

الصرفية ومراعاة القواعد النحوية من الخطأ في األلفاظ والتراكيب
2
. 

ونتجت الكتابة التي تعد أول ثروة حقيقية في تاريخ البشرية وهي الوسيلة األولى       

واألساسية في حفظ المعارف والتراث اإلنساني من الفقدان والضياع والخط والكتابة 

 : كما يقول ابن خلدون

فهو ثاني ,رسم وأشكال حرفية تدل على الكلمات المسموعة الدالة على ما في النفس 

التي  اإلنسانلداللة واللغوية والخط صناعة شريفة إذا الكتابة من خواص رتبة من ا

بها األغراض إلى البالد  وتتأذىيتميز بها عن الحيوان وهي تتطلع على ما في الضمائر 

البعيدة ويطلع بها على العلوم والمعارف وصحف األولين وما كتبوه من علومهم 

.وأخبارهم فهي شريفة بهذه الوجوه والمنافع
 3

 

عبر ,عبر تاريخه الطويل  اإلنسانإذن فالكتابة أعظم اختراع إنساني وصل إليه        

 :عنها العرب 

                                                           

ط , دار الفكر العربي القاهرة ,صعوباتها ,المهارات اللغوية مستوياتها تدريسها  ,رشدي أحمد طعيمة  1

 .901ص .م 8881هـ   9118 , 

 .901ص   , المهارات اللغوية   , ينظر احمد طعيمة  2

 .91ص , 8888 , 9ط  , بيروت لبنان  , دار الكتب العلمية , خلدون   مقدمة ابن  3
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فما هي ؟ وكيف هي ؟ ,قيد األفكار قالوا إنها صيد وأوصونا قيدوا صيدكم بكتاباتكم    

.متى تبدأ من السطح ؟ أم الباطن ؟  من ال يملك ال يكتب االمتالك
 1

 

 :ة واصطالحا تعريف الكفاءة لغ

 :الكفاءة لغة  

الكاف والفاء والهمزة أصالن يدل أحدهما على التساوي في شيئين ويدل : كفء         

كافأت فالنا إذا قابلته بمثل ضيعه : واالعوجاج فاألول  واإلمالةاآلخر على الميل 

2} َولَْم يَُكن لَّهُ ُكفًُوا أََحد   {: والكفء المثل قال تعالى 
 

أي تتساوى    }اْلُمْسِلُموَن تَتََكافَأُ ِدَماُؤُهمْ   {:التساوي قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : والتكافؤ  
3
. 

مثله في المال والحسب : أي ,هذا كفء له : يقال : كفا : ويعرفها الخليل قائال          

مجازاة , والمكافأة , األكفاء  : والجميع , الرجل كفء للمرأة : والحرب وفي التزويج 

وفالن كفاء لك أي مطبق في المضادة والمناوأة ,النعم كافأته أكافئه مكافأ 
4
. 

حيث ,من المفاهيم التي يخطئ فيها الباحثون التربويون إن المفهوم اللغوي للكفاءة    

ولذلك كان من ,تستخدم بطريقة غامضة فهناك خلط بين مفهومي الكفاءة والكفاية 

 .وجمعها كفاءات وليس كفايات ( كفاءة ) األفضل استخدام لفظة 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  , 9 ط ,مؤسسة طبية للنشر والتوزيع    ,التعليم المعاصر قضاياه التربوية والفنية    , الزاويخالد  1

 891ص  8886 –    8881

 
  . 1اآلية رقم  ,سورة الصمد   2
 (عن علي رضي هللا عنه)، (كفء ) مادة   , 901ص  ,مقاييس اللغة     ,ابن فارس 3
 . 781ص  ,( كفا )كتاب العين مادة  ,الخليل بن أحمد الفراهيدي   4
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 : الكفاءة اصطالحا      

والمهارات والخبرات وتوظيفها هي تجنيد مجموعة من المعارف والقدرات          

.لحل إشكال بسيط أو معقد يتعلق بالجانب الدراسي أو المهني أو الحياتي الخاص
 1 

 

مدى قدرة النظام التعليمي على تحقيق : فالكفاءة في المجال التعليمي تعني        

ير إلى التمكن من حاسة معينة أو األهداف المنشودة منه والكفاءة أيضا مصطلح يش

ارة ما توضع كوسيلة معيارية للنجاح في جانب معين مثل القراءة والسباحة والتكيف ه

.اإلجتماعي وما إلى ذلك من موضوعات
 2 

 

إن الكفاءة هي القدرة على : " الكفاءة بالقول  ( Pernoud )فعرف بيرنود           

العمل بفعالية ضمن وضعية محددة معينة وهي القدرة التي تستند إلى معارف دون 

".االقتصار عليها 
3
 

أن الكفاءات هي القابلية على تطبيق المبادئ والتقنيات  ( Good )يرى جود         

في   ( Finch )في حين يرى  فينش الجوهرية لمادة حقل معين في المواقف العلمية 

 المداخالتالكفاءة مفهوما اقتصاديا أو تنظيميا أو هندسيا فالهندسي يعني النسبة بين 

. والمخرجات أما اقتصاديا فاالستهالك
4
 

هي اعلى مستوى يمكن ان يمتلكه المعلم من المعارف والمهارات والقيم واالتجاهات 

لتعليمية بمستوى معين من االتقان يمكن الوصول التي تجعله قادرا على اداء مهامه ا

اليها ويمكن قياسه ويؤدي الى  نمو سلوك التالميذ  المعرفة المجسدة المرتكزة على 

استعمال وتوظيف فعال لكل الموارد وتبنى الكفاءة بتفعيلها في وضعيات معقدة 
5
. 

 

 

                                                           
المعالم االجرائية  –مقاربة الكفاءات النحو استراتيجية التعليم ب ,مضان أرزيل و دمحم حسونات  ر 1

 . 8889, 9دار األمل ط  ,   8جللمقاربة 
 . 11ص  ,9ط ,التدريس نماذجه ومهاراته ,ينظر كمال عبد الحميد زيتون 2     

, دار التنوير الجزائر , التدريس العلمي والفني الضفاف بمقاربة الكفاءات واألهداف  ,الد لبصيص  خ 3
 . 989ص ,   8881, ط 

 . 87ص .  9ط ,كفايات التدريس المفهوم التدريبي األداء   ,ينظر سهيلة محسن كاظم الفتالوي    4
                       التدريس عن طريق المقاربة باالهداف والمقاربة بالكفاءات  , عباد مسعود  –دمحم بن يحى زكريا 5

 .الجزائر   , الحراش   , 8886 , المشاريع وحل المشكال ت 
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  تمهيد  

اته له مرجعيته ذالتعليمية لها مكانة عالية بين العلوم اإلنسانية و هي علم قائم ب        

ا المصطلح في الحقل ذستخدم ه، أ واصطالحاته وإجراءاته التطبيقية المعرفية ومفاهيمه

قصد تطوير المحتويات والطرق ،  ى الدراسة العلمية لتعليم اللغاتللداللة علالتعليمي 

   .والوسائل بغية الوصول بالمتعلم إلى التحكم في اللغة كتابة ومشافهة 

والتعلم هو  تعديل في السلوك نتيجة الخبرة والممارسة وليس نتيجة عمليات النضج     

أو هو تلك التغيرات التي تطرأ على ، أم النمو فهو بمعناه الشامل توافق الفرد مع بيئته 

حسب  العمر فكيف تتطور  ا  ولقد نظمت هاته التطورات جيد ،سلوك الفرد خالل الزمن 

   ؟ االطفال خالل المراحل العمريةعمليات التعلم عند 

 : لى عنصرين تمثال في إو الفصل قسمناه 

 .عوامل النمو عند الطفل : أوال 

 .إستراتجيات تعليم الكتابة و مشكالتها  :ثانيا 
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   : الفصل األول

 .عوامل النمو عند الطفل   :األولالمبحث 

  لموالمع تعلمالم:  هماتمركز على محورين أساسين عملية نشاط الكتابة ت إن    

فالمتعلم أو الطفل هو اللبنة األساسية في هاته  التعليم ،لهذا بإدراج طريقة ناجحة  وتكتمل

 :في النموه العوامل التي تساعدمن بين  و، العملية

 :عامل النمو العقلي  -1 

طفل إلى مستوى معين من النمو العقلي ، ويتمثل هذا ليحتاج تعليم الكتابة أن يصل ا      

العالقات الموجودة ما بين  وإدراكفي دقة المالحظة والتذكر والقدرة على االنتباه والتركيز 

 األحجام تجاهات والمسافات، وتعرفتحديد اإل إمكانيةالحروف، مع  وإشكال األصوات

 .واألطوال والقدرة على التطور

جسمية  نشاطاتالعقلي لتعلم الطفل مبادئ الكتابة يقتضي من المعلمة تنظيم  اإلعدادإن       

. المجرد ويدوية تندرج بالطفل من المحسوس إلى
1
 

 أطفالهاية في نشاط الكتابة مثال اتفاق المعلمة مع وضيحا لتلك العوامل العقلية النامت          

( باب كابتن الدار) تحدد لهم محطة القيام ولتكن  أن، على على االشتراك في لعبة القطار 

خط سير محدد  إتباعومحطة الوصول ولتكن باب المطعم وعلى كل طفل يقوم بالتمرين 

والمحددة له مسبقا ويمكن  بهاالتي يراها في المحطات التي يمر  األشياءللقيام والعودة ذاكرا 

ن الطوب أو بأسهم من الورق تطرح في هذه الحالة أن يحدد األطفال خط سيرهم بقوالب م

 العصاةرسم خط سيرهم بطرق  أطفالهاوفي مرحلة ثانية تطلب المعلمة من  األرضعلى 

.الرمل عليها أور ارض الفناء أو بوضع قليل من الجي على
2
 

وعند عودتهم الى الفصل تحدد المعلمة مكان قيام  القطار ومكان وصوله على منضدة        

 .او الرمل الموجود على المنضدة مغطاة بالدقيق 

                                                           
 .651ص  ، طرق تعليم األطفال القراءة والكتابة ، هشام الحسن- 1

 .151ص ، المرجع نفسه -  2
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في تدريبات لغوية تحكي تطور النشاطات  وأطفالهاوفي المرحلة الثالثة تشترك المعلمة      

وتعاقبها بالنسبة لبعضها وهكذا تساعدهم على التي قاموا بها وبذلك يدرك األطفال تتابعها 

شجرة البرتقال ثم مر خلف المقعد ثم  إمامتكوين صور ذهنية حيث قام باب الكابتن وصل 

بجوار سلة المهمالت أخير وصل إلى باب المطعم
1
 . 

 :نفعاليعوامل النمو اإل -2

ضطراب التنفس وزيادة إمعقدة تبدو مظاهرها العضوية في  نفسيةنفعال حالة اإل         

وتتميز مظاهرها النفسية بوجدان قوي يبدو في  الهرمونإفراز ختالل إضربات القلب و

قيام الفرد بسلوك معين ليخفف من توتر  إلىضطراب وقد يؤدي هذا القلق القلق واإل

النفس
2
. 

 انفعالينفعالي بمستوى نضج الطفل وجدانيا وأن يكون لديه ثبات النمو اإل  طيرتب         

مع القدرة على ضبط النفس والتحكم في تصرفاته وأن يعتمد على نفسه ، ذلك أن مهارة 

بنوع شخصية الطفل وتصرفاته المختلفة األولية األساسية آلياتها تتأثرالكتابة 
3
الن القراءة  

حتى سن  األطفالوالكتابة تتطلبان كثيرا من النضج واالستعداد اللذين ال يصل إليهما معظم 

الفرد الوصول إلى  إمكانيةالبحوث العلمية ، وال شك أن االستعداد هو  أثبتتكما  السادسة

درجة من الكفاية عن طريق التدريب سواء أكان هذا التدريب مقصودا أو غير مقصود 

من الكفاية بمجهود  اعلىفأحسن اثنتين استعداد من استطاع منهما أن يصل إلى مستوى 

أقل
4

   

واعية مثقفة االهتمام في المقام األول بتكوين شخصية طفلها وتنميتها على  أمفعلى كل     

 :هي  أسسثالث 

                                                           

.151ص  ، القراءة والكتابة فالاألططرق تعليم  ، هشام الحسن - 1  
، نور للطباعة  لألطفال علم النفس النمو، محمود عبد الحليم منسي وسيد محمود الطواب  -  2

 .311، ص  3002طبعة  والكمبيوتر
 .301ص ، تعليمية اللغة العربية  ، رسالن مصطفى -  3
نظريات التعلم وتطبيقاتها في علوم اللغة اكتساب المهارات اللغوية األساسية ، ، عبد المجيد عيساني  - 4

 .م3013 11ط  ، دار الكتاب الحديث
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، حيث  اإلنسانيةأن تبدأ بتكوين شخصية طفلها منذ الوالدة في األسرة أو في البيئة  -1

 .تتوفر مقومات تلبية الحاجات الحيوية والنفسية واالجتماعية والثقافية للطفل 

تكوين وبناء الشخصية من النواحي الفكرية والجسمية والوجدانية  عنايةتكامل  -3

 .واألخالقيةواالنفعالية واالجتماعية 

لة عن تربية األفراد وهي األسرة والمدرسة والبيئة المسؤوتسخير الجهات  -2

 .االجتماعية بمؤسساتها المختلفة ووسائل اإلعالم والنوادي

المتوتر وهناك الطفل القليل التركيز أو المتسرع ،  ل المنفعل وهناك الطفلفهناك الطف    

فتجعل اكتسابهم لعادة القراءة والكتابة السريعة شيئا  األطفالمنها بعض  يعانيفهذه الحاالت 

تتعرف على شخصية  أن األمصعبا بل مستحيال لدى البعض منهم لذلك كان لزاما على 

حتى تستطيع بذلك أن تكسبه  األساسأو التعامل معه على هذا  ثم معاملته طفلها ، ومن

واألدبيةمن المهارات العلمية والفنية  الكثير
1
. 

 :لنمو الجسمي اعامل  -3

ألن عملية الكتابة تحتاج إلى حاسة بصرية جيدة بل تتطلب  اإلبصاروهذا يتضح في سالمة  

التنسيق بين أكثر من حاسة ، فالطفل يحتاج إلى أن يكون قادرا على التحكم والسيطرة على 

عضالت اليد ذلك أن الكتابة تستلزم تآزرا وتوافقا حركيا وهذا يتطلب تناسقا عصبيا بين 

القدرة على مسك القلم بطريقة صحيحة وما  لىإ باإلضافةليد مع حركة العين  أصابعحركة 

يمكن االستعانة ببعض  األساسيةعملية الكتابة والتنمية هذه المهارة  أساسياتسبق يعد من 

  البيضاويويتم البدء بالشكل  األشكالاليدوية يقوم بها الطفل ومنها رسم بعض  األنشطة

مجموعة من  إلىيحتاج  ألنهموج لسهولته فالدائري ثم المثلث والمعين وأخيرا الشكل الم

يقتفي أثر نقاط في صورة خطوط وتتبع الممرات  إنالمهارات المركبة  كما يمكن للطفل 

                                                           
1

 1ط، دار ميسرة للنشر والتوزيع  ، فرج تعليم األطفال والصفوف األولية ، عبد اللطيف بن حسين - 

3005-1131. 
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الناقصة من بعض  األجزاءورسم خطوط طويلة وعريضة ومتوازية ومتقاطعة وتكملة 

.شكالاأل
1
 

بحركات والسيطرة على عضالته للقيام  أطرافهقدرة الطفل على التحكم في  وتعتبر    

 التوافقإلى  باإلضافةفي تعلم الطفل مبادئ الكتابة وتقدمه فيها  يةهادفة  من الركائز األساس

وبذلك يعمل على  واألصابعالحركي والتحكم في العضالت الدقيقة الصغيرة وفي اليد 

لألطفال من  المبدئيةالتمرينات  لتعلم الكتابة وتعتبر إلعدادهالمطلوبة  اآللياتكتساب الطفل إ

، كما أن الترابط الحركي يدعم تسابهم التوازن المطلوب اكالعوامل التي تساعد على 

 لألداةاكتسابهم للمهارات المختلفة الخاصة بالكتابة ، واكتساب مهارات خاصة في نسكه 

في  أصابعهالتي يستخدمها في الكتابة مثل خفة حركة يده وانسيابها على الورق مع مرونة 

تشكيل حروف الكتابة 
2
 

وال تسبق اليد حركة العين ومدى  المثابةوتتطلب الكتابة استخدام العين  واليد أثناء 

 .اإلبصار

 .في الخط ودقة فيه أجادةويترتب على توافق العين واليد أثناء الكتابة توافقا كامال    
3

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .301ص  ،مصطفى رسالن تعليمية اللغة العربية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع  -  1
 .111ص  ،هشام الحسن، طرق تعليم االطفال القراءة والكتابة :ينظر - 2
م دار 3003-ه1132، 3ط،تدريس اللغة العربية مفاهيم نظرية وتطبيقات علمية  ،وليد احمد جابر - 3

 .115،ص والنشرالفكر للطباعة 
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 مراحل تعلم الكتابة : المبحث الثاني

ن ثمة هذا النشاط ، وم ستيعابالوطرق لتمهيد المتعلم وتهيئته  بالبد من توفر أسالي    

 :الكتابة وهاته المراحل هي  هيصبح المتعلم متعود على هذ

المطلوبة بعد جهد معقول  تعتبر مرحلة اإلعداد الكتساب األساليب: المرحلة التمهيدية -1

وينبغي أن تمارس هذه الناشط التمهيدية القبلية أثناء فترة ما قبل القراءة وذلك حتى يتم 

التدريب المبكر على الكتابة والقراءة في آن واحد ، وتكون في مرحلة رياض األطفال يكون 

.تركيزها على الرسم الذي ينمي التحكم الحركي المطلوب
1
  

 :تمتاز هذه المرحلة بطول الوقت نسبيا نذكر منها      

 .التلميذ بعالم المدرسة وعالمك الكتابة بالذاتحداثة عهد  -

في اليد الكاتبة لتمسك بالقلم وتمارس هذا الفعل  األصابعلعضالت  األزمةنتقاء المدونة إ -

 .الشاق

 .عدم النضج العقلي الالزم لألداء الكتابي -

بصر على مواكبة اليد وهي تؤدي هذا الفعل عدم قدرة ال -
2
. 

عمالها واست واأللوان، فاللعب والحركة  المرحلة ليس هناك عمل كتابي مقترح تهوفي ها

 االلتفاتةساس في برنامج رياض  الطفل مع أناشيد وغناء هو األواللغة الشفوية من تحدث و

، كالذي يكتب على السبورة وهذا  أمامهمعمال الكتابية بمالحظتها إلى انتباه التالميذ إلى األ

ما يسمى حب االستطالع عن الكتابة 
3
. 

ن يستعمل في اللعب طين البالستيش والصلصال المعجون باإلضافة أويمكن للمدرس       

.إلى عيدان الكبريت وغيرها وعلب األلوان والرمل دورا رئيسيا في تهيئة الطفل للكتابة
4

 

                                                           

.311ص  ، ينظر مصطفى رسالن، تعليم اللغة العربية -  1  
 .115ص  ، ينظر جابر أحمد وليد تدريس اللغة العربية - 2
 .101-102طفال القراءة والكتابة ص طرق تعليم األ ، الحسنينظر هشام  - 3
 .111.تدريس اللغة العربية ص ، ينظر جابر أحمد وليد  -  4
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طفال ان ينسخ على الصبورة جمال ممالة عليه فترة رياض األ كما على المدرس في       

، بعد تعديلها منه ، ففي تشكيالت الحروف والخطوط ، بتحليل الحرف  األطفالمن بعض 

 .من الخطوط التي تعطي له شكل عام  إلى مكوناته

والمسطرة دوات الكتابة وهي القلم والدفتر أويبدأ المعلم في هاته المرحلة بتعريف التالميذ ب 

 .والممحاة والمبراة ويتم تعرف هذه االدوات وطرق استخدامها 

وعلى المدرس أن يهيئ التالميذ بتعليمهم طريقة رسم الحروف كحرف الباء يكتب على   

 شكل ثالث خطوط 

 .خط عمودي صغير يتجه من أعلى إلى أسفل -1

  .خط افقي أطول من الخط العمودي بثالث أضعاف على األقل -3

لى باتجاه اليمين يساوي على وجه التقريب الخط خط عمودي مائل من أسفل إلى أع -2

العمودي المائل األول الذي شكل ابتداء الحرف
1
. 

وهكذا تحلل الحروف العربية الى حركات خطية ال تعدو ان تكون اقواسا ذات اتجاهات    

 .مختلفة صغيرة ومتوسطة وخطوط افقية وعمودية ومائلة 

:طفال للتهيئة لهذه االشكال ريب األويكون تد 
2
 

جاءت  فإذاسنان المنشار أالتجاه  على السبورة تقليدا   ان يكتبوأيطلب المعلم من التالميذ  -1

 .كتابتهم صحيحة هذا دليل على نجاح التدريب

 :شكال التالية األ والونيطلب منهم أن ي -3

 

 

 
                                                           

 182-183ينظر وليد احمد جابر  تدريس اللغة العربية ص  - 1
 .182ينظر المرجع نفسه ص  -  2
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 :مرحلة تعلم الكتابة  2

عندما يكتسب   ، وهي تبدأ فورا   مبدئيا في تعلم الكتابة المرحلة تدريبا  توفر هذه       

البسيطة للحروف ، ولكن ال تكفيهم  األشكاليمكنهم من تعلم  كافيا   حركيا   التالميذ تحكما  

الكثيرة التعقيد  األشكال إلتقان
1
. 

 ىلإا أنهم قد تقدموا جريد ال حظنمرحلة التحليل والت ىفي القراءة إل األطفالفإذا انتقل      

ن نهم في المرحلة السابقة نجدهم اآلن كانت الكتابة  تشق على كثير مأحد ما في الكتابة فبعد 

جزائها يساعد أن تحليل الكلمة إلى أقالم والبطاقات في الكتابة كما قادرين على استخدام األ

صحيحا  بكل جزء من أجزاء الكلمة ورسمه رسما   هتماماالطفال على األ
2
. 

 :هداف الخاصة بالمرحلة أهمها وهناك مجموعة من األ

 .بتعليم الكتابة مهتمااالتعميق  -1

تابة فيها على تحقيق غايتها كالتي تساعد ال اللغويةالوحي بعدد متزايد من المواقف  إثارة -3

 .المطلوبة 

 .تجاهات والمهارات المطلوبةإلالمساعدة على التنمية المنظمة ل -2

 لطبيعةمساعدة التالميذ على تخطي العقبات في تعلم الكتابة عن طريق الدراسة الدقيقة  -1

 .متاعبهم بتوفير المعاونة المناسبة في كل حالة وأسباب

تشجيع التالميذ على استخدام الكتابة في الوفاء باالحتياجات الشخصية كمعين من  -5

 .معينات التعلم وكوسيلة للتعبير عن الذات

أهيل التالميذ لمراحل أعلى من مراحل النمو باستخدام الكتابةت -1
3
 

                                                           

311.ص  ،تعليم اللغة العربية ،مصطفى رسالن - 1  
 –طفال أسسها ، مهاراتها تدريسها المفاهيم اللغوية عند األ ،حامد عبد السالم زهران وآخرون - 2

 .101ه ص  1138 3001، 1ط،تقويمها دار الميسرة للنشر والتوزيع 
 .315ص  ،تعليم اللغة العربية ،مصطفى رسالن -  3
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لة عن بقية مهارات يتم تخصيص حصص للخط وللكتابة بصورة منفص  وفي هذه المرحلة 

مع بقية  كيد وترسيخ المهارات الكتابية وحصص اخرى تتكامل تكامال وثيقيا  أاللغة وذلك لت

من المدخل التكاملي  نطالقا  إخرى ، مهارات اللغة األ
1
.  

 :وتتم هذه المرحلة بمظهرين 

 .مظهر كتابة الحرف منعزال -1

 .مظهر كتابة الكلمة كاملة -3

ن يكون قد درس بعض الجمل في أبتدريب الطفل على ذلك بعد  أول يبدففي المظهر األ    

ثم . ءة كتاب القراءة ثم يصل ذلك إلى مرحلة التجريد وفصل بعض الجمل في كتاب القرا

التجريد وفصل الحرف عن الكلمة بتدريب الطفل على نطقه والتثبت  يصل ذلك إلى مرحلة

 .من صورته الرمزية والكتابة خطوة تكميلية

يكتب كلمة بمحاولة  أما المظهر الثاني لما يتدرب الطفل على كتابة الحرف منعزال      

ثم في الهواء ثم يحاول  فويا  تعليمية نطق حرف حرف ثم بعد ذلك يكون كلمة بقراءتها ش

فوق اللوح ليكتب على الورق
2
 :ويكون ذلك عبر خطوات ،  

 .الجلوس بطريقة صحيحة -

 .قبض القلم بصورة طبيعية  -

  .القدرة على تحريك اليد والضغط على القلم -

 تدريب الطلبة على تشكيل الحروف بالمعجون والرمل -

 الحروف فوق السبورةتدريب الطلبة على استخدام ورسم  -

التمرس على الكتابة من اليمين إلى اليسار -
3
 

                                                           
 .315ص ،المرجع نفسه  :رظين - 1
 .118ص  ،تدريس اللغة العربية ،وليد احمد جابر:ينظر - 2
 .111طرق تعليم االطفال القراءة والكتابة ص  ،عطية دمحم عطية واخرون - 3
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 :مرحلة اتقان الكتابة  -3

في هذه المرحلة هو مساعدة التالميذ على اكتساب اسلوب الهدف الرئيسي لتدريس الكتابة 

الخط الشائع في بيئتهم
1
 :والخطان المستخدمان من قبل األطفال،  

وهو الخط الذي نستعمله نحن العرب في حياتنا اليومية في معظم مكاتبنا :  خط الرقعة (1

نجاز ، وذلك لباسطة الشخصية وفي تحصيل الدروس والمحاضرات ويحقق السرعة واإل

المعقدة وسهولة اتصال الحرف لتكوين الكلمات وهو  واألجزاءحروفه وخلوها من الزيادات 

انهتقإذا تم إيحقق قيمة جمالية وعالية، 
2
.  

في معظم مطبوعاتنا العربية من كتب وصحف هو الخط المستعمل :خط النسخ ( 2

الخطاطين  بأقالم الستعماله في نسخ الكتب قديما   ومجالت وقد سمي بالنسخ نظرا  

النسخ  –النسخ التقليدي  شكالأقبل ظهور الطباعة والخط النسخي عدة ( النساخين)

عالنيالنسخ اإل -الصحفي
3
. 

ومما يخفى عن الكثير من المدرسين ، والسيما في مرحلة الحضانة ورياض األطفال      

 وذلك( حرق المطبعة)ن يتماثل مع الرسم الطباعي للعرق العربي أأن نتاج الكتابة يجب 

لن يحس  بسبب أن الطفل الذي سوف يكون تعامله مع كتاب المطالعة أساسيا وواسعا  

ساس قواعد حروف الطباعة العربيةأبالتناقض ، إذا هو تعلم الحروف على 
4
. 

( السين)رقعية وكذلك ( راء)مثال فتجئ ( زا)ما يتسرع ليرسم لتالميذه  إن المعلم كثيرا       

سنانها فإذا عثر عليها الطفل في كتاب رآها في صورة مخالفة وهي على أوهي مجردة من 

الصورة التي تعلمها ىها ولفظها علتفيشك في قرائ (رأس)هذا الشكل 
5
. 

                                                           
 .315ص ، تعليم اللغة العربية  ، مصطفى رسالن - 1
 3001، 1ط،االسكندرية  ،من كنوز الخط العربي مؤسسة حورس الدولية للنشر ،نصر عبد القادر - 2

 .81ص 
 .15ص ، لمرجع نفسه ا -  3
 .315ص ،تعليم اللغة العربية  ،مصطفى رسالن - 4
 .188ص  ،تدريس اللغة العربية مفاهيم نظرية ،وليد احمد جابر - 5
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 البأن الكتابة والقراءة  األطفالوصى المربون والعاملون على تعلم أومن أجل ذلك     

مدرسيهم ، من جهة وكتابة كتابهم من جهة كتابة  و األطفاليكون هناك تنافر بين كتابة 

باعتماد خط النسخ  هؤالء، ورأى أخرى
1
. 

تجاه السائد هو البدء بتدريب الطفل على خط النسخ لما فيه من يسر على الطفل ن اإلإ    

أما في خط الرقعة ( ح)تكتب  حرف الحاء في النسخ وسهولة في كتابة الحروف فمثال  

سهل من رسم الحرف الثاني وكذلك حرف أول وال شك أن رسم الحرف األ( حــ)فتكتب 

 .سهل من رسم الشكل الثانيأ األولكل فرسم الش( ر)أما في الرقعة فتكتب " ر"

و السابعة من الكتابة بالرقعة أسهل لمن هم في سن السادسة أإن كتابة خط النسخ     

 أكثرعلى العضالت ، فهم  المحدودةوالثاني  بسبب سيطرتهم  األولفي الصف  واألطفال

في خط دائرة وحركات خطية مستقيمة وهذه في خط النسخ أوضح منها  عملقدرة على 

الرقعة 
2
 هملي ال أن يجب ن خط الرقعة هو الخط الذي يستعمله الطفل مستقبال  أل نظرا   ، 

س بالبدء بكتابة حروف النسخ لسهولتها أولكن الب.  تعليميةتدريب الطفل عليه منذ بداية 

لى خط الرقعة إ لتكون هذه الفترة لتدريب الطفل وتكوينه لترغيبه في الخط لينتقل تدريجيا  

  .نشاط الكتابة منذ البداية ففي تلك المرحلة يدرسوا أو األطفالفلنا يتعلم 

 ببلوغ  نوعية جديدة من الكتابة  هتماماالتنمية  -

 تنمية االتجاهات والمهارات لوضوح الكتابة بما يميز قراءتها  -

تخلف التالميذ في احرز تقدم مقبول في الكتابة واستخدام اساليب العالج  أسباباكتشاف  -

 الضرورية

نه ينبغي توجيه الكثير أتشجيع التالميذ في ممارسة النشاطات الكتابية المختلفة ويالحظ   -

مثل شكل : الكثير من الكتابة  المتعلمينالكتساب  األساسيةلى بعض النواحي إ هتماماالمن 

                                                           

 .188ص  ،المرجع نفسه -1 
 3ط ،عالم الكتب للنشر والتوزيع،تنمية المهارات اللغوية للطفل  ،امبلى صادق، كريمان بدير  - 2

 .112ص ،م 3002-ه 1132
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يم المسافات واستقامة السطر وانتظام الميل ونوعية جر القلم عند كتابة الحروف وتنظ

الحروف 
1
. 

فضل المراحل أولى للطفل من عمره هي ن المراحل األأمن خالل ما ذكر نخلص    

 .ي نشاط وخاصة نشاط الكتابةأالناجحة لتعليم الطفل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .315ص  ،تعليم اللغة العربية،مصطفى رسالن   - 1
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 استراتجيات تعليم الكتابة : المبحث الثالث 

 :للكتابة ومشكالتها اإلعداد -1

الكتابة والتشجيع وتدريب  لتعليمعداد عقلي وجسمي وعاطفي إلى إيحتاج المتعلمون    

ن يكون على معرفة تامة بالدارسين وأن أوهدف المعلم في هذه المرحلة . المخططين بدقة 

يوفر لهم الخبرات المبدئية التي تمكنهم من تعلم الكتابة بسهولة وسرعة 
1
. 

:للكتابة ما يلي  وإعدادهم األطفاللتهيئة  مراعاتهاومن الشروط الواجب  
2
 

 . للتعلم  ستعداد الطفلامراعاة الفروق الفردية في  -1

 .مراعاة عدد الطالب في الصف  -3

 ( أقالم ، ورق ، فرش ، طباشير ) المستخدمة في تعلم الكتابة  األدواتمراعاة نوعية  -2

 .طفال المبتدئين كبير على تعلم األو التي لها تأثير 

 مراعاة النضج الحركي لألطفال و ضبطهم و سيطرتهم على توازنهم الجسمي  -1

 .و الحركي قبل البدء في تعلم الكتابة 

مراعاة تفهم اآلباء للطريقة المتبعة في تعليم أطفالهم الكتابة ، حيث أن تفهم اآلباء  -5

طفال الكتابة و مساعدتهم لصغارهم في المنزل، من شأنه أن يزيد للطريقة المتبعة لتعليم األ

  .ستعداد أطفالهم للتعلم ا

لقيام بهذا النشاط ويتجلى هذا البصري والعضلي والذهني ل باإلعدادوتكون التهيئة للكتابة     

والسبابة  اإلبهام)  األصابعيقاعي وحركة ضم الكف وبسطها والشد على عداد بالمشي اإلاإل

 وإرخائهاالدقيقة  األشياءواإلرخاء عنها وقبض (  الوسطى
3
 . 

                                                           
 .300ص ، تعليم اللغة العربية  ، مصطفى رسالن - 1
 .103ص  ، طرق تعليم االطفال القراءة والكتابة ، هشام الحسن - 2
 .181ص  ، تدريس اللغة العربية ،احمد جابر وليد - 3
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أسس من بينها اختيار المادة التي تقدم للتالميذ لكتابتها فإذا تدريس الخط البد له من و     

ن يكون أن الخط عملية يجب التلميذ مما يرغب في كتابته وكذلك التكرار ألكان ما يكتبه 

ثناء كتابتهأة الجلسة الصحيحة للتلميذ امنظم واضح ، مع مراع
1
. 

 :ساسية السيطرة على المهارات األ -3

ن يكتب الدارس ويتمكن من قراءة مجموعة من الكلمات  أة بمجرد حلهذه المر أتبد  

ألشكال  األساسيةمباشرة في كتابته ، ويتم البدء بالخطوط  أوحينما يقدم حرف جديد يبد

و بكتابة الكلمة ككل والتركيب ثم نقوم بعد ذلك أالحروف ، أو بكتابة الحروف منفصلة 

جزاء الخاصة من الكلمات التي تسبب صعوبة وبفصل األالتجريد والتحليل بعمليات 
2
وتتم  ،

هلة أنصاف الدوائر ، وأفقية وعمودية وأحروف من خطوط لهذه المرحلة بمحاكاة مكونات ا

ثلثات ومربعات ومستطيالت ومتوازيات وخطوط متقطعة والسير عليها وتقليدها ودوائر وم

بريت والصلصال الملون والخيوط والمواد المصمغة وغير ذلك كبعيدان ال
3
. 

نها تزودهم ألهمية في تعليم الكتابة للصغار والكبار ،أل ذات ئوتعد السبورة من الوسا      

لفا بالرموز الكتابية واستعمالها قبل أيكتسب المتعلمون  أنبنماذج كثيرة يمكن نقلها ، وينبغي 

خر ما انتهت إليه أوافي  أالبدللكتابة ، فيتم  األساسيةتقان المهارات إالجهود في  أن تبدأ

كثر من مرة يتمرن الدارس أسم سم كل دارس ، وبعد كتابة اإلإالمرحلة السابقة من كتابة 

الكلمات الجديدة في دروس  ان يوظفوأللدارسين  كما يمكن حدهعلى كتابة كل حرف على 

القراءة ويكتبوها وذلك حتى تتم السيطرة على جميع الحروف الهجائية ويتقنون كتابتها
4
. 

 

 

 

                                                           
اللغة العربية منهجيتها وطرائق تدريسها  ، سعاد عبد الكريم عباس الوائلي ،طه علي حسين الدليمي  - 1

 .130ص 
 .301ص ، تعليم اللغة العربية  ، ارسالنمصطفى  -  2
 .181ص ،  تدريس اللغة العربية  ،وليد احمد جابر - 3
 .310ص  ، تعليم اللغة العربية،  مصطفى ارسالن  - 4
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 :تعليم استعمال الكتابة لقضاء الحاجات العملية  -2

نوع كتابة التالميذ والدارسين وزيادة الكفاية في استعمالها  نوفي هذه المرحلة يتم تحسي    

جابة في مواجهة االحتياجات العلمية ، وهنا يتم تكوين الجمل وكتابتها ، وذلك عن طريق اإل

عن مجموعة من التساؤالت البسيطة ، كما يتم نقل الفقرات القصيرة من دروس القراءة ، 

سائل البسيطة ويقوم الدارسون بكتابة مجموعة من الر
1
. 

:معين منها  داءأبراد القيام أوتوجد مهارات خاصة يحتاجها كل من  
2
 

  .و مسموعأو تعليق على موضوع مقروء أ رأيالقدرة على كتابة  - 

 .القدرة على كتابة السيرة الذاتية -

 .القدرة على كتابة محضر جلسة -

 .المذكرةالقدرة على كتاب  -

 .القدرة على كتابة تقرير -

  .ستماراتالقدرة على ملئ البيانات المطلوبة في اإل -

 .عتذار عن القيام بعمل معينإو أو شكوى أكتابة طلب استقالة  علىالقدرة  -

 .القدرة على كتابة بحث -

 .ستبيانإالقدرة على كتابة  -

  .القدرة على كتابة رسائل حكومية -

  

 

                                                           
 .310ص  ، تعليم اللغة العربية، مصطفى رسالن  - 1
-3003 1دار الميسرة للنشر والتوزيع عمان ط ،مهارات اللغة العربية ،عبد هللا علي مصطفى - 2

 .115-111ص  1132
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وفي هذه المرحلة استخدام الكتابة كوسيلة لقضاء حوائجهم في المجتمع ولكتابة االستمارات 

رسمية ، وإعداد محاضر االجتماعات  أووالتقارير ، وكيفية كتابة الرسائل بأنواعها إخوانية 

كتابة واألفكاروالتعبير عن اآلراء 
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 310مصطفى رسالن تعليم اللغة العربية ص  1
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 :  مشكالت الكتابة -4

بها المبتدئ في تعلم هذه المهارة إطالة فترة تعليمه   يصطدممن أهم المعوقات التي 

 :يبذل جهد كبير من المعلم وهاته المشكالت ترجع إلى أسباب مختلفة من أهمها 

 عوامل ترجع إلى اللغة العربية: أوال   
1
 

حيث إن هناك كثيرا من الحروف المتشابهة في اللغة العربية  :تشابه بعض الحروف   -1

هذه الحروف ...(  الباء ، التاء، الثاء، الياء ، الزاي ، السين، الثاء) شكال أو نطقا وذلك مثل 

 .الكتابة في اللغة العربية  مهاراتفي تعلم  المبتدئينالكثير من  انطالقةفي تشابهها تعرق 

باختالف موضعه في الكلمة أن تكتب  العربية في اللغة الواحدتعدد  صورة الحرف   -2

في وسط الكلمة (  ــــج)في اول الكلمة بينما تكتب هكذا ( جمل( )جــ) الجيم في الكلمة هكذا 

وهذا يعني اختالف صورة الحرف (  خرج)كما ( ج)وفي آخر الكلمة تكتب ( مجتمع)

.باختالف موضعه من الكلمة 
2
 

هاما في أخطاء الكتابة لدى  تلعب هذه الظاهرة في اللغة العربية دورا :ن ظاهرة التنوي -2

المبتدئين حيث يلتبس على المتعلم الفرق بين كتابة حرف النون والتنوين فعندما يسمع 

المتعلم المبتدأ كلمة دمحم في حالة الرفع أو دمحما في حالة النصب أو دمحم في حالة الجر قد 

الماهر من يكثر تدريب المبتدئين على هذه  فالمعلمنونا فيها كتابة عندما تصله عليه ،  يكتب

ثرالظاهرة حتى ال تكون عائقا كتابيا األ
3
  

التي يميز بينها بواسطة النقط  حروفمن ال:  في اللغة العربية اإلعدامالدقة في نقط  -1

نقط يحدث تشابها كبيرا بين الحروف مما الخ وعدم الدقة في ال.... فمثال التاء والثاء والياء 

                                                           
 101حامد عبد السالم زهران وآخرون ص  - 1
زين كامل الخويسكي المهارات اللغوية االستماع والتحدث والقراءة والكتابة وعوامل تنمية المهارات  - 2

 .110ص  اللغوية عند العرب وغيرهم
كي المهارات اللغوية االستماع والتحدث والقراءة والكتابة وعوامل تنمية المهارات سزين كامل الخوي - 3

 .110اللغوية عند العرب وغيرهم ص 
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يربك المتعلم ويشتت تركيزه في مهارة الكتابة فيؤدي ذلك إلى تعثر المبتدئين في تعلم هذه 

.المهارة العامة
1
 

(واو عمرو: )مثل  ينطقما يكتب وال  -5
2
 :فزاد الواو طرفا في موضعين  

 بالشرط  كونه علما غير مضاف إلى ضمير مصغر أو مقرون ب عمروفي : األول

منون أو قافية بيت وذلك للفرق بينه وبين عمرو في بعض الصور  منصوبومنسوب أو 

بالزيادة لخفته بسكون ( عمروا)نحو القرنية وخص  ويتميز بعضها الباقي بغير ذلك من

 .وسطه

عليكمو لكنها هنا ملفوظة ومنهم من في آخر الكلمة ناشئة من إشباع ميما نحو : الثاني

.يحذفها خطأ والميم الباقية على اشباعها وليس ذلك بالقليل
3
 

من أخطاء المبتدئين في  %3الم في كلمة الشمس وما يشبهها وهذا الجانب شكل نحولوا

.تعلم الكتابة
4
 

مثال ( ل) بحيث تكون كما تبدو له في المرآة فالحرف  :عكس كتابة الحروف واألعداد  -6

أو الخلط في االتجاهات فهو يبدأ بكتابة المقاطع أو الكلمات من اليسار إلى ( . L)يكتب 

 .اليمين

وكذلك الخلط في ترتيب أحرف الكلمة أو المقاطع بصورة غير صحيحة عند الكتابة أو  

( راد) قد يكتبها ( دار)يعكس ترتيب األحرف فكلمة 
5
 

مثل قولنا يرضى لمد الضاد باأللف في أثناء  :حروف ترسم بشكل وتنطق  بشكل آخر  -7

 النطق وفي الكتابة تكتب الكلمة بياء وهي كتابة تفرض علينا حرف الضاد بالفتحة أمنا للبس 

 

                                                           
 101حامد عبد السالم زهران وآخرون ص  - 1
 .101رجع نفسه ص مال- 2
 .111-110ص ( ت.د( )ط.د)حسن والي كتاب اإلمالء ، دار القلم بيروت  - 3
 101حامد عبد السالم زهران المفاهيم اللغوية عند االطفال ص  - 4
صباح العنيزات نظرية الذكاءات المتعددة لتعليم مهارات التعلم برنامج تعليمي لتعليم مهارات  :ينظر- 5

 .11ص  3001القراءة والكتابة ، دار الفكر ط 
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.فيصير بهذا الخطأ السابق ما يبرره 
1
 

لف في و ذلك قولنا يرضى لمد الضاد باأل :حروف ترسم بشكل و تنطق بشكل آخر  -8

أثناء النطق وفي الكتابة تكتب الكلمة بياء و هي كتابة تفرض علينا شكل حرف الضاد 

. بق ما يبرره أمنا للبس فيصير بهذا للخطأ السابالفتحة 
2
 

تكون مركبة من كلمتين  التي يمكن أن( إال) لك ذومن أمثلة  : فصل الكلمة ووصلها  -9 

« .  ...                                    » مة واحدة قال تعالى لأو تكون ك
3
  

النافية و ( ال)فهي عبارة عن كلمتين إن الشرطية التي قلبت نونها الما و أدغمت في الم 

قط ال االستثنائية وهي كلمة واحدة فإفهي " ال صحيفة إقرأت المصحف " لكن إذا قلت 
4
  

من أهم مشكالت اللغة العربية التي تؤدي الى  :وجود أكثر من رسم للكلمة الواحدة  -11

شيوعا مع  األكثرصعوبة االمالء حتى أن الباحث ال يدري الصواب منها ، أو الصيغة 

يقرؤون فالصيغ الثالث  –يقرأون  –قواعد الرسم االمالئي ومن أمثلة ذلك يقرءون 

.صحيحة 
5
 

فليس يسيرا على المبتدئ في تعلم الكتابة ( ياء)وخاصة عندما تكتب :  اللينة األلف -11

وقد يسبب ذلك عائقا للمتعلم المبتدئ في ( ياء)أو ( واو)هل  األلفسرعة معرفة أصل هذه 

 .الكتابة 

تكاد  الهمزة تكون من أكثر المعوقات في مهارة الكتابة عند المبتدئين في :  الهمزة -13

اللغة العربية ، أو هي أكثر المواطن التي يقع فيها الخطأ حين كتابتها و بخاصة الهمزة التي 

 .تقع وسط الكلمة حيث يشيع الخطـأ فيها 

 

                                                           

 
 .20ص  –د ط  -جامعية الجزائر د تقطبي الطاهر بحوث في اللغة ديوان المطبوعات ال - 2
 .10 اآليةالتوبة  - 3
 .11محمود سليمان ياقوت  فن الكتابة الصحيحة ص . د - 4
 .18المرجع نفسه ص  - 5
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 : عوامل ترجع الى المعلم : ثــــانيا 

عن العملية التعليمية لمهارة الكتابة في الميدان التعليمي سواءا  يقصد بالمعلم كل مسؤول

 .أكان معلما أم من رجال التوجيه الفني أم ممن يشرف على البرامج التعليمية 

نتائج االمتحانات ينجح كثير من المعلمين في الحصول على درجات علمية تؤهلهم للقيام  -1

 .مالء و بسالمة رسم الكلمات في الكتابة العربية بوظيفة التعليم دون تمكينهم من قواعد اال

لتصويت أخطاء المتعلم للكتابة تأخذ مظهر شكليا دون جدية أو تركيز : عملية التصويت  -2

من بعض القائمين على التوجيه الفني أو بعض المشرفين على العملية التعليمية و لذلك تزيد 

هذه االخطاء رسوخا و انتشارا بين المتعلمين ، و قد تأتي هذه العملية من سوء التخطيط و 

هارات الكتابية ، كذلك عدم تطبيق المعلم ، الختبارات الموضوعية أو تدريب تفاوت الم

.عليها يؤدي دورا هاما في عدم الحد من هذه االخطاء أو عالجها عالجا نهائيا 
1
 

 عوامل آخــــــــــرى : ثالثا  

الى يومنا هذا ليس هناك معجم يمكن اقتراحه أو تقديمه الى الطفل  :معجم المتعلم  -1

 .عربي أو متعلم اللغة العربية المبتدئ سواءا أكان من الناطقين بها أم من غيرهم ال

إن كراسات الخط العربي التي تقدم للمبتدئين في تعلم الكتابة هي  :كراسات الخط  -2

معظمها هابطة المستوى أسلوبا و شكال و نظاما و كتابة و طباعة ، و ذلك يؤثر على عملية 

.تعلم مهارة الكتابة عند المبتدئين تأثيرا سيئا 
2
 

ا على صورة غير طيبة الكتب التي تقدم للدارسين المبتدئين نراها غالب :الكتاب المقرر  -3

 .في طباعة نقط الحروف 

    

                                                           
 . 111ص  آخرونحامد عبد السالم زهران  و  :ينظر - 1
 . 113المرجع نفسه ص  :ينظر - 2
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كل هذا و أكثر من الصعوبات التي يعاني منها المتعلم فالخط يعتمد على السرعة و      

الوضوح و هما العنصران اللذان يعاني منهما أكثر و تظهر أيضا في عدم القدرة على 

و التدريب يسيطر  رادةفباإل التحكم في حجم الحرف أو االنحراف على السطر أو الميالن ،

 . الصعاب  تلككل المتعلم على 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

الثانيالفصل   
أثر عوامل النمو في كشف 

 الفروق بين المتعلمين
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 تمهيد 

مرة ، و ألوان النشاط  ألولالذين يلتحقون بها  لألطفالالمدرسة عالم جديد بالنسبة          

على الكتابة أحد هذه  األطفالتعتبر أشياء جديدة في حياتهم و تدريب المدرسي بصفة عامة 

كونها  لألطفال، فمهارة الكتابة لها أهمية كبيرة بالنسبة  األطفالالتي يزود بها  األنشطة

 .التعليم و التعلم مفاتيح تعليم على مر الزمان ، وهي مفتاح من أساسية في عملية ال

خصصنا هذا الفصل لدراسة ميدانية تطبيقية في بعض المدارس المختارة من        

 ستماراتاخالل   االستقراءاستعنا في عملية  و ، من والية ادرار ثالثة وعشرونالمقاطعة 

 . و تحليلها  ستبيانيها

بدأنا بلمحة موجزة عن المدارس و هيكلتها التنظيمية و خصصنا الجزء المتبقي        

الموزعة على المعلمين في هاته المدارس على  ستماراتاالالتي وردت في  األسئلةلتحليل 

 أسباب ئوية في شكل جداول معلقة و موضحةئية ، ثم حولناها إلى نسب مشكل أرقام إحصا

 تلك النتائج المتوصل إليها

من المدارس المذكورة قصد  األولالطور على التالميذ  استبيانلك بتوزيع ذثم قمنا بعد 

 .و السنة الثالثة ىاألولخصصنا بذلك السنة  تسجيل  المعطيات وتحليلها و

 : منهج الدراسة 

إن طبيعة المنهج الذي تتبعناه ووجدناه مناسبا لهذه الدراسة هو المنهج الوصفي            

 إلىفي مواضع البحث الميداني و هذا المنهج يسعى  و استخداما   شيوعا   األكثرالتحليلي 

 .ثم يقوم بتحليلها وتفسيرها وصف الظاهرة و عناصرها و مكوناتها 

 :مجال الدراسة 

م مجال الدراسة ثالث مجاالت رئيسية و يتمثل في المجال الجغرافي أي يض            

مكان أو بيئة الدراسة و المجال البشري و يضم مجموعة وحدات الدراسة و أخيرا المجال 

 .الزمني و يقصد به الوقت الذي استغرقته الدراسة الميدانية 
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 أحمد  أوالدمدرسة  – إبراهيم أوالدمدرسة : المدارس التي خصصناها هي 

 :مدرسة االمير عبد القادر  –

براهيم يحدها شرقا متوسطة علي بن ابي طالب و إتقع بأوالد : مير عبد القادرمدرسة األ

 .غربا بلدية اوالد أحمد و شماال المحالت و جنوبا المنازل 

تحت  4991/4991أفتتحت المدرسة أبوابها لنشر العلم و المعرفة في الموسم الدراسي  

مدرسة أوالد إبراهيم الجديدة يقوجين دارسين و لقد عرفت تطورا  ملحوظا  ، و  إسم

تعرف باسم األمير عبد القادر ، بلغ عدد التالميذ الذين يدرسون بها  4991أصبحت سنة 

 .تلميذ  491

 معلمين للعربية و معلم للفرنسية  سبعةيشرف على تعليمهم 

 : يوبي مدرسة صالح الدين األ

صالح الدين االيوبي بين قريتي والد عيسى و اوالد عروسة يحدها شماال تقع مدرسة 

بساتين القريتين و شرقا أوالد عيسى كما يحدها غربا أوالد عروسة و جنوبا حي الفلوجة و 

 . ستةم الطريق المؤدي الى الطريق الوطني رقم  144على بعد 

 1991على مساحة كلية تقدر بن م وهي تتربع اآل 4911نشأتها البنائية كانت ابتدءا من 

جعفر  كماليةإتضم سبعة أقسام دراسية و مطعم و إدارة و المتوسطة الملحقة بها هي ؛ ²كلم

إناث  31ذكور ،  14تلميذ منهم  411مي يتمدرس بها يبي طالب بأوالد إبراهيم بتأبن 

 .يشرف على تأطيرهم مدير و سبعة معلمين منهم معلمة للغة الفرنسية 
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 ثبات مجال العمل ط أساسي من شروط البحث العلمي إلوهي شر: عينة الدراسة 

 .لميدانية التي أوصلتنا إلى نتائج متنوعة اللبحث ، و ذلك من خالل الدراسة  الميداني

فجاء اختيارنا لمجموعة من المعلمين و المتعلمين من المدارسة المذكورة آنفا  و هم يمثلون 

عليها  لتجيب عليها  الدراسة أنجزت على مشكل أسئلة موجهة للعينةو . عينة الدراسة 

 . معطيات واستخالص النتائج ليق و تفسير العيأتي بعدها التو

 العينة يوضح جنس 44جدول رقم :  تحليل نتائج الدراسة

 الجنس التكرارات النسبة

 ذكر 44 11.11

 أنثى 41 43.33

 المجموع 43 444%

  

أما   %11.11ناث أكثر من الذكور بنسبة اإل خالل الجدول أن جنس العينةيتضح من       

المعلمات على المعلمين في مجال  ةفقط وهذا يدل على كثر % 43.33نسبة الذكور فهي 

 .التعليم

 : لألساتذةيوضح مستوى التعليم  ( :2)جدول رقم 

 النسبة التكرارات الرتبة

 %44 44 متوسط

 %43.33 44 ثانوي

 %11.11 05 جامعي

 

الجامعات ما يدل على  يخريجتعود ألساتذة  % 11.11من خالل الجدول يتضح أن نسبة 

 .الجددتقاعد الكثير من المعلمين واستبدالهم بالجامعين 
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 يوضح صفة المبحوثين (:3)جدول رقم 

 %النسبة  التكرارات الصفة

 %444 3 مرسم

 

 .وهي األساتذة المثبتين أو المرسمين في الخدمة %444يتضح من خالل الجدول بنسبة  

 :يوضح سنوات الخدمة في التعليم  (:4)جدول رقم   

 %النسبة التكرار سنوات الخدمة في التعليم

 %11.11 41 سنوات 1أقل من 

 %44 44 44إلى  1من 

 %44 44 41إلى  44من 

 %43.33 44 سنة فما فوق 41

  

تعود للمعلمين الذين لديهم أقدمية في القطاع  % 43.33 يتضح من خالل الجدول أن نسبة

 الجدد ألن هاته النسبة األخيرة جلها من الجدد لألساتذة  %11.11التربوي التعليمي و 

 :يوضح المشاركة في الدروس التطبيقية  ( :5)جدول رقم 

 النسبة التكرارت هل كانت ليدك مشاركة

 %444 43 نعم

 %44 44 ال

 

وهذا ما يدل   %444كل العينة لديها مشاركة في الدروس التطبيقية بنسة  يتضح أن    

 .في التطبيقات ومشاركتهمنشاط المعلمين 
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 المقاربة بالكفاءات وهل جاءت بالجديد : 60جدول رقم  

 النسبة التكرارات االقتراحات نص السؤال

 %444 43 نعم 

هل ترون المقاربة بالكفاءات جاءت 

 تحققت الكفاءة المطلوبةبالجديد وهل 
 %44 44 ال

 %444 43 المجموع 

 

العينة المدروسة بأن المقاربة بالكفاءات جاءت بالجديد الذي يهم المتعلمين  أجابتلقد    

 .بتحقيق الكفاءة المتوخاة من وضع هذا النظام الجديد

 ما مستوى قسمك ( :7)جدول رقم  

 النسبة التكرارت ما مستوى قسمك

 %11.11 40 جيد

 %11.11 40 مستوى

 %11.11 40 حسن

 

فالبعض يرى أن الخط مستوى جيد  األولاختالف نسب التقييم للطور مايمكن مالحظته  إن

يرى قسمه متوسط  %11.11والبعض اآلخر بنسبة  %11.11في تحسن مستمر بنسبة 

 % 11.11رغم المتابعة أما البعض اآلخر يراه ضعيف دون الوسط بنسبة 

 :جع إلى أسباب من أهمها راويرون هذا الضعف  

 نفسية وجسمانية  أسباب -

 .له المعطاةمن أخذ المقاييس  المتعلمعدم تمكن  -

 .عدم تدريب المتعلم على اإلمالء -

 .نشاط الكتابة إتقانالخلط بين الخطوط قبل  -
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 .عدم توافق المضامين المقررة مع سن المتعلمين في نشاط الكتابة -

 .تأثير المدرسة القرآنية ( :8)رقم  جدول

 %النسبة  التكرار االقتراحات نص السؤال

 %444 43 نعم 

 %44 44 ال 

 %444 43 المجموع 

 

بها المتعلم وخاصة نشاط  ويتأثرللتعليم فهي تؤثر  األساسيةتعتبر اللبنة  القرآنيةالمدرسة  إن

 444بنعم بنسبة  األساتذة أجابالكتابة وذلك الختالف الخطوط وقد 

 

 :تابعة األولياء للمتعلمين م (:9)جدول رقم -

 %النسبة  التكرارات االقتراحات نص السؤال

 %11.11 40 نعم 

 %33.333 41 ال 

 %444 43 المجموع 

 

وهذا ما الحظته العينة من خالل تدرجها  %33.33يتضح أن متابعة األولياء منعدم بنسبة  

 .وهاته الفئة القليلة قد تكون من المثقفين % 11.11مع المتعلم ، إال في القليل النادر بنسبة 

 

 

 

هل تالحظ تأثير المدرسة 

القرآنية في تعليم نشلط 

 الكتابة؟

ميذ من خالل متابعتك للتال

هل الحظت استعداد نفسي 

األولياء في تعليم  من قبل

 نشاط الكتابة ؟
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 :السن المناسب لتعلم الخط ( :06)جدول رقم -

 النسبة التكرارات االقتراحات نص السؤال 

 %44 44 سنوات 1ما بين  

 %41 41 سنوات 3 

 %44 44 سنة 3.1 

 %44 44 سنوات 1 

 

لتعليم نشاط الكتابة للطفل السن المناسب لقد كان اقتراح العينة سن السادسة على انه      

لما سنوات  سبعأما البعض فيرى أن السن المناسب هو   %11.11وذلك وذلك بنسبة 

 .ميستطيع الطفل التحكم في القل

 الحجم الساعي لحصة الكتابة  ( :00)جدول رقم 

 النسبة التكرارت المقترحات نص السؤال

 %44 44 نعم 

 %444 43 ال 

 %444 43 المجموع 

  

من خالل الجدول يتضح أن الحجم الساعي المفروض لحصة الكتابة غير كاف لتعليم  

كل العينة ال حظت ذلك من خالل تدرجها مع  إذ،  %444الطفل نشاط الكتابة بنسبة 

 .المتعلم

 

 

 

في رأيك ما هو السن 

المناسب لتعليم الطفل 

.؟الكتابة   

هل الحجم الساعي لحصة 

 الكتابة كاف ؟
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 . احترام التالميذ لمقاييس الحروف:  02جدول رقم  

 %النسبة التكرارات االقتراحات نص السؤال

 %44 44 نعم 

هل يحترم التالميذ مقاييس 

 الحروف في كتابة دروسهم ؟
 %444 3 ال

 %44 00 أحيانا 

 

، لكن  سن السادسة  لطفل القواعد الكتابية منبالرغم من تعليم ا هيتضح من خالل الجدول أن

ال يستثنى ، أنهم ال يحترمون مقاييس الحروف في كتابة دروسهم تقريبا خالل الطور األول 

النقص في تعلمهم  ىويرون هذا راجع إل %444كله ، لذلك فالعينة رأت ذلك بنسبة 

 .لمهارات الكتابة

 .عدم تركيز المتعلمين أثناء التعليم-

 .علم لتعليمها عدم وجود مقاييس تطبيقية يسير عليها المت -

 .اختالف حجم الخط السبورة ليست كالكراس -

  .صعوبات الكتابة زاوجحلول لت  ( :03)جدول رقم -

 النسبة التكرارت االقتراحات نص السؤال

 %33.33 41 نعم 

 %11.11 02 ال 

 %444 43 المجموع 

                                                                                        

البعض حاول وضع حلوال لتجاوز صعوبات تعليم الكتابة بنسبة  نأل يتضح ومن خالل الجد

 .% 11.11والبعض اآلخر لم يحاول بنسبة  33.33%

 

هل وضعت حلول لتجاوز 

 صعوبات الكتابة
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 :أما الذين اقترحوا حلوال من بينها  و

 .للمتعلم دفتر الكتابة بالتنقيط وهو يعيدتوفير  -

 .رسم نموذج للكراس على السبورة -

 .لزام التالميذ باحترام مقاييس الحروفا -

 .إعطاء التالميذ التطبيقات الكتابة المنزلية -

 :اختبار مهارة الخط 

 واألزهار األشجارويغرسون  األوساخيجمعون  وأصدقاؤهيلي خرج رضا  انقل ما
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ن نطلب منهم أة الثالثة ابتدائي وذلك بنسلتالميذ ا إلىاالختبار الثاني فهو اختبار موجه  ماأ

 .ها عليهمبإمالءكتابة فقرة 

 : اإلمالءاختبار مهارة 

 ثم اكتبها كتابة صحيحة في الفراغ التالي  التاليةضع خطا تحت المثال في الفقرة 

السور الجميلة و علقوها على الجدران تعاون رضى مع زمالئه على تزيين القسم فاحضروا 

 وغطوا اطاوالت والمكتب بورقن مزركشن ذينوه بمذهرية فيها باقة من الورد

 

 

 

 



 الفصل الثاني                                    اثر عوامل النمو في كشف الفروق بين المتعلمين  
 

 
43 

  اإلمالء :األول تحيل نتائج االختبار 

 أننابطلب من التالميذ تصحيح الفقرة وما يالحظ  اإلمالئي الختباربعد المالحظة لنتائج 

تلك  إنلم يوفقوا في ذلك بالرغم من  واألخروجدنا بعضا منهم قد صحح جزءا منها 

 ها المعلم ل إمالء إثناءضعناها يخطئون فيها التي و األخطاء

 (رضا –رضى )ويض مد باخرمثل كلمة تع -

 ( بورق–بورقن )كتابة التنوين بالنون مثل  -

 (دمالئه  –زمالؤه )الخلط بين الحروف المتشابهة  -

 (اطاوالت –الطاوالت )الشمسية مثل كلمة  إل حذف-

 الجهل بمبادئ الكتابة واإلمالء  إلىوهدا راجع 

 .الصوتي مثل  الفرق بين نطق الدال والزاي الجهل باآلداء

 :على الدارس 

 .نطقا مسموعا الصوتيحاول قراءة ونطق  نأ -

  .نطقه حتى يعرف المتعلم مخرجه تماما إثناءيتحسس مخرج كل حرف  نأيجب  -

  .يتدرب على نطق الكلمات مشكلة مع نطق الضبط نطقا واضحا -

   .خراآلكل حرف على  يتميزيالحظ بدقة الفروق بين الحروف وبعضها نطقا وبما  -
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 :تحليل نتائج  اختبار الخط 

 :مايلي  إلىمن خالل مالحظتنا الختبار الخط  الموجهة نخلص    

  :عدم احترام قواعد الكتابة من

  .تكبير الحروف وتصغيرها -

  .وتتبعها األسطرعدم احترام  -

  .الضغط على القلم -

على مهارة الخط وعدم تفريقه  التلميذتطبيقية تمرن  نماذجعطاء المعلم اا راجع إلى ذوه    

  : أيضاالتي واجهت العينة  الكراس ومن الصعوبات علىبين الكتابة على السبورة والكلمة 

 .عدم القدرة على التمييز بين الرموز  -

 أشكالصعوبة كتابة الكلمات العربية بحروفها المتصلة والمنفصلة مع تمييز  -

 . األخير -الوسط  - األولالحروف وتنوعها تبع لمواضع تواجدها في الكلمة 

 :االستنتاج العام -

األنشطة التعليمية ، فهي تحوي الخط اإلمالء والقراءة  أهمتعتبر الكتابة من        -

والتعبير من خالل تعلم الكتابة تستطيع أن تكتب جمال وفقرات ونصوص مفيدة ثم 

 يتدرج إلى كتابة تقارير ومذكرات وغيرها 

أما حصة اإلمالء فهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بتعليم المتعلم فنيات الكتابة           -

ا ال يتأتى إال بجهد من المعلمين الكتابة هي قدرة المتعلم على التقييد بقواعدها ، وهذ

و  المستمرةباحترام مقاييس الحروف ومن ثم فإن اكتسابها يحتاج إلى الممارسة 

 .   التدريب

المقاربة هي القاعدة  األولى واألساسية لتعليم اللغة العربية ، فذلك لتعليم        -

 .بد من التركيز والتدريبالمتعلمين قواعد الكتابة ال

توفرت لها  إذاصائبة تحرز نتائج إيجابية  إصالحيةالمقاربة بالكفاءات فكرة      -

 .الخطية الممارساتوذلك بمساعدة األولياء في تطبيق . األرضية الخصبة لتطبيقها 
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الصحيحة والتعبير  بمقاييسهالمام بالجوانب الكتابية من كتابة الحروف سعى المتعلم من اال-

 .بنوعية الشفهي والكتابي والمتابعة أثناء حصة اإلمالء

بالتدرج السليم والتمرن  بد من تخصيص حصص كافية خاصة بنشاط الكتابة وذلكال -

  .عليها

 .لربط بين فروع اللغة وتكاملها اعتباران نشاط الكتابة احد فروعها ا - 

     الحافز التشجيعي من أهم مكمالت العملية التعليمية وخاصة الكتابة لتنمية روح  -

  المنافسة وذلك للوصول إلى نتائج  جيدة 

لقد أضفنا إلى تقديم استبيانات إلى المعلمين اختبارات إلى المتعلمين من المقاطعة نفسها  -

تالميذ من السنة األولى وثالثة  في مؤسستي االمير عبد القادر وأوالد عيسى باختيار ثالثة

آخرين من السنة الثالثة لكل منهما وبما إن الكتابة تشمل الخط واإلمالء والتعبير  فقد اخترنا 

 الخط للسنة األولى واإلمالء للسنة الثالثة 

 :وكان االختبار كاألتي 

 خركتابتها واآلعادة اجل اختبار مهارة الخط بنقل جملة وأمن  ولىاألول موجه للسنة األ

موجه لتالميذ السنة الثالثة باختبار مهارة اإلمالء وذلك بان نطلب منهم كتابة فقرة بإمالئها 

  .عليهم
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 .أثر عوامل النمو في كشف الفروق بين المتعلمين : المبحث الثاني 

ينتج  عبر مراحل خالل مشواره الحياتي و التغيرات التي تطرأ عليه اإلنسانإن مرور       

عدة عوامل منها الوراثة  إلىو هذا االختالف يرجع  األفرادالشخصيات و  اختالفعن ذلك 

أو العوامل البيئية أو التغذية أو التكوينات  الجسمية أو النضج و التعليم و يقصد بالنضج نمو 

و تفتح خصائص موروثة خصائص تنطبق عليها طبيعة الكائن الحي و تظهر في وقت 

قاء نفسها و إنها موجودة في كل أفراد الجنس و تظهر دون إتاحة الفرصة معلوم من تل

 .لتعليمها أما التعلم فينتج من احتكاك الفرد ببيئته 

 : أثر عوامل النمو في تعليم مهارات الكتابة 

م المختلفة  يعلالتتعد دراسة النمو ذات أهمية بالغة بالنسبة للمشتغلين بكثير من ميادين     

و  األطباءلمعلمين و خصائص النمو في مراحلها المختلفة تفيد اآلباء و المربين و افمعرفة 

 .تفيد المجتمع بصفة عامة ل والخ ، ب... 

فمعرفة طبيعة و سمات المرحلة التي يمر بها الفرد ، تساعد على توجيهه التوجيه السليم و 

دراسة عوامل النمو عند الطفل لنتعرف على  إلىأن ينمو نمواُ متكامال ، و قد تطرقنا 

تأثيرها في تعلم المهارات الكتابية بمعرفة طبيعية كل فرد لتحديد معايير النمو في كافة 

 .أو االجتماعية  االنفعاليةمظاهره سواء من  الناحية الجسمية أو العقلية أو 

 : النمو العقلي 

ٌ في النمو  اإلعالمووسائل  لألسرةتؤثر الظروف االجتماعية االقتصادية     تأثيراُ واضحا

.العقلي 
1
  

إعاقة نمو  إلىيؤدي  األخرىأما بالنسبة للمستوى االجتماعي المنخفض مع ثبات العوامل 

قلة الفرص التعليمية و نقص التشجيع من جهة الوالدين ونقص  إلىيرجع ذلك اء والذك

االستشارة العقلية للطفل في المنزل 
1
. 

                                                           
 نور للطباعة و الكومبيوتر  ،محمود الطواب علم نفس نمو االطفال محمود عبد السالم منسي و - 1

 . 030ص 
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في القراءة و الكتابة و الحساب و خالل هذا  األساسيةالعقلي بتعلم المهارات  يتميز النمو -

تتأثر قدرته على التحصيل و يزيد ذكاؤه  و تنمو قدرته على التذكر و يزداد انتباهه و ينمو 

و التركيب  اإلبداعالواقعية و  إلى اإلبهامتخيله من 
2
 . 

ة االجتماعية  شئالتنيتأثر بالنمو االجتماعي  العقليكما تؤكد بعض الدراسات أن النمو  

الذين  لاألطفاالذين يعتمدون على والديهم يكون تقدمهم العقلي أقل من أولئك  فاألطفال

تقالل االجتماعي سيقطعون شوطا في طريق اال
3
. 

الذين يعانون من القلق و االضطرابات  فاألطفالكما يتأثر النمو العقلي بالنمو االنفعالي ،  

 .تأثر تحصيلهم العقلي بدرجة قد ال تمكنهم من القدرة على النجاح أو و حل المشكالت ي

ئية ، سواء و هذا هو الهدف من االمتحانات الموجهة للمتعلمين الختبار قدراتهم العقلية الذكا

فوجد من خاللها أن أهل الريف يجهلون على درجات أقل من . كانت فردية أو جماعية

 : القدرات العقلية منها  اختالف إلىيرجع  سكان المدن و ذلك

منها االنتباه العقلي و يتمثل  أنواععدة  إلىو يتنوع  اإلدراكهو مصفاة لعملية : االنتباه  -

حل مسألة  إلىالتذكير ، مثل االنتباه و كالتفكير المعقوالنإحدى  إلىفي توجيه العقل 

.فات  شيء وأتذكررياضية 
4
 

 إن حضور عقل الطفل و التركيز على انتباهه يزيد في سهولة تعليمه نشاط الكتابة   

من  والنقصجتماعية ، كالعوامل النفسية و اإل انتباههالتي تشتت  العواملو الحد من 

 .وضاءالض

 

 

                                                                                                                                                                                     
 030محمود عبد الحليم منسي ، محمود الطواب علم نفس نمو االطفال ص  - 1
، ص  4ط.م  0441هـ ،  4101عصام نور علم نفس النمو مؤسسة شباب الجامعة االسكندرية ،  - 2

11 . 
 . 030ود الطواب علم نفس نمو االطفال ص محمود عبد الحليم منسي ، محم - 3
وهيب مجيد الكبيس علم النفس العام ، دار الكندي للنشر و التوزيع  –ينظر صالح حسن الداهري  - 4

 . 411، ص  4االردن ، ط
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 :النمو الجسمي 

كما يتأثر النمو العقلي بعدة تغيرات سواء بيئيا كانت أم اجتماعية فكذلك النمو الجسمي     

يتأثر و يؤثر فيه العوامل الجسمية في تكوين شخصية الطفل ، كالطفل المصاب بعاهة أو 

مرض ما قد يؤثر على شخصيته أو يصاب بأحد العقد النفسية يؤدي في إفرازات بعض 

خلل في سلوك الطفل ، مثال نقص إفرازات الغدة  إلىالطفل الغدد الموجودة في جسم 

الدرقية يجعل الطفل خامال عاجزا على التركيز
1
. 

تركيز على الحرف جيدا و من أهم الشروط التي يجب تعلمها لتقنية فن أو نشاط الكتابة ال

 .قبل كتابته

يرة كعضالت كما أن عضالت الطفل ال تنمو كلها بدرجة واحدة حيث تنمو العضالت الكب

و الرجلين ، و درجة أكبر من العضالت  الصغيرة كعضالت اليدين و  الزارعينالجزع و 

األصابع 
2
. 

كما يؤثر في شخصية الطفل عالقاته مع اآلخرين خاصة أقرانه  ، فالخبرات و التفاعالت 

 سريعولألطفال األقل من العاديين في نموهم و تختلف تماما عن تلك التي يواجهها األطفال 

النمو و األجسام النامية كما يبدوا أهمية هذه الفروق في مرحلة المراهقة
3
. 

و يتأثر النمو الجسمي بالظروف الصحية و المادية و االقتصادية فكلما كانت الظروف  

أن األطفال  إلىجيدة كان النمو أفضل مما لو ساءت هذه الظروف ، و تشير الدراسات 

ي نموهم الجسمي طوال و وزنا و في سن المشي وفي الصحة الموهوبين عقليا يتميزون ف

للكتابة بمسك القلم و الورقة و رسم أي  عدادهإكعامة و كذالك في الدرجات المدرسية ، 

ثم تعليمه رسم الخطوط المستقيمة الرأسية ثم األفقية و استغالل  األمرخطوط في بادئ 

رسومهم كلغة غير لفظية في التشخيص
4
.  

                                                           
 . 14عصام نور علم نفس النمو ، ص  - 1
 . 14عصام نور علم نفس النمو ، ص  - 2
 . 431محمود الطواب ، ص محمود عبد الحليم منسي و سيد  - 3
 . 411ينظر كريمان بدير االسس التقنية لنمو الطفل ص  - 4
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التعليم بصفة عامة و الكتابة بصفة  إلتقانإن النمو الجسمي للطفل و سالمته هي المنفذ  

 .خاصة ، و خاصة عضالت اليد التي تساعد على مسك القلم و غيرها 

 راوالطفل لكلتا يديه أنه كلما  استخدامو تشير الدراسات النفسية التي أجريت في مجال 

الطفل ليديه اليمنى يتزايد  استخدامالطفل الكتابة و أن متجانسا كانت الظروف مواتية لتعلم 

استخدام اليد اليسرى فيمكن بالتدريب استخدام  إلى يلجأ ونبالتدرج مع نمو الطفل أما الذين 

 .اليمنى 

و يرى علماء النفس بأنه يجب عدم التسرع في الحكم على استخدام إحدى اليدين و إهمال 

ذلك في السنة األخيرة من مرحلة الحضانة على أن يتركوا ، و لكن يمكن الحكم في  األخرى

 .للطفل حرية تفضيل استخدام إحدى اليدين 

 : النمو االنفعالي 

بعد الخوف و الغضب و الغيرة من الخبرات االنفعالية المألوفة في هذه المرحلة و      

يظهر انفعال الغضب لدى الطفل عندما يتعرض لمواقف هذه المرحلة و يظهر انفعال 

تعويقه أو حرمانه من إشباع حاجاته  إلىالغضب لدى الطفل عندما يتعرض لموافق تؤدي 

إمكانية تكرار  تقوىو الصراع و العقاب  إلحباطاكما أن كثرة تعرض الطفل لمواقف 

.الغضب حتى تصبح تدريجيا عادة لديه   استجاباتظهور 
1
مستوى  إلىإن وصول الطفل  

تلك العوامل ربما تؤثر على  األوامرمن النضج  العصبي العضلي يجعله قادرا على تقبل 

كما هو معروف واسطة الرسوم . مستوى إنجاز الطفل في الكتابة ، والرسم في المدرسة 

للتعبير عن األفكار و المشاعر الالواعية و الرغبات المكتوية و الصراع الالوعي بين 

.مكونات الذات 
2

   

 

 

                                                           
 . 91عصام نور علم نفس النمو ص  - 1
م  0443هـ ،  4103ينظر حسين نوري الياسري صعوبات التعلم الخاصة ، الدار العربية للعلوم ،  - 2

 .و ما بعدها  31، ص  4، ط
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   : مهارات الكتابة اكتسابالفروق الفردية و أثرها في 

إن االختالفات الظاهرة في تحصيل التعلم عموما و الكتابة في تعليمها خصوصا راجع      

 .تفرقه عن غيره  بتاإذ أنه لكل فرد خاصية ينفرد  اإلفرادظاهرة الفروق الفردية بين  إلى

  :الفرديةتعريف الفروق 

سواء كان في اللون أو الشكل أو الحجم و كذلك المزاج و الذكاء  بتإن لكل فرد نمط يتميز 

و الخلق و االستعدادات الخاصة و كل فرد له نمطه الخاص من الصفات الجسمية و 

 .القدرات العقلية و السمات الخلقية و االجتماعية 

نفسية أنها االختالف في دراجة وجود الصفة جسمية كانت أم ":  يعرفها ممدوح الكنافي بـ 

و قد يكون مدى هذه الفروق كبيراَ أو قد يكون صغير
1

". 

و تعرف أيضا على أنها اختالف الطالب في مستوياتهم العقلية و المزاجية و البيئية و هي 

 .توسط الجماعي في الصفات المختلفةتمثل االنحرافات الفردية عن الم

ها عنه و لذا يختلف أن لكل فرد سمة خاصة تميزه عن غيره و ينفرد ب إلىو نخلص 

 .التالميذ في حجرة الدرس و في تعليمهم و إدراكهم للمعارف المختلفة 

 : مظاهر الفروق الفردية 

 .السمات الظاهرة على الفرد من بينها  باختالفمظاهر الفروق الفردية و تتنوع  دتتعد

 :  األقصى األداءالفروق الفردية في  -ا

مجموع االستجابات التي يأتي بها الفرد في موقف معين و هو ما يالحظ و  باألداءيقصد 

هو ذلك النشاط الذي يصدر عن الفرد عند قيامه  األقصى األداءيقاس من نشاط الفرد ، و 

 .بأفضل أداء ممكن 

 

                                                           
،  0441ندرية للكتاب ، مركز االسك  فردية و القياس النفسي و التربوي،الفروق ال  ناجي دمحم قاسم، - 1
 .41، ص  4ط
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 : و يتضح هذا من خالل سلوك الفرد

المالمح و القدرة على القبض و التحرك و التناسق العام  إلىيشير : كالسلوك الحركي

 .بمختلف أجزاء الجسم و إلى التوافق النوعي الحركي 

التي تعكس القدرة على البالء في أنشطة جديدة و  األفعالتوافق  إلىيشير :  لتكييفياالسلوك 

 .االستفادة من الخبرة السابقة 
1
  

و هي قياس ما يحتمل أن يفعله الفرد في أداء عمل : المميز  األداءلفروق الفردية في ا -ب 

 .الشخصية و الميول  اختياراتما نوع معين من المواقف و يدخل في هذا النطاق 

و أسباب ذلك  األداءالمميز خصوصا ما يؤديه الفرد بالفعل و طريقته في  باألداءو يقصد 

.نفعالية المختلفة فهو يكشف لنا عن دوافع الفرد و ميوله و سماته اال
2
  

و من المظاهر  اآلخرينكالسلوك اللغوي الذي يتضمن جميع أنواع االتصال مع الناس    

 : أيضا 

 بنية الجسم من حيث النمو و النضج : الجسمية 

 الحالة الصحية العامة 

 حالة الجهاز العصبي و النواحي الحسية الحركية  

العقلية العامة أو الذكاء القدرات العقلية الطائفية و أما المظاهر العقلية ، فتشتمل القدرة 

 .كقدرة التذكر ، اإلدراك و القدرات العقلية الخاصة كقدرة تذكر األعداد و األلفاظ 

التي يريد  لأللفاظنشاط الكتابة فالبعض يدرك بسرعة بتذكره  بتعليمةو هذا الجانب يختص 

 .في ذلك  يبطئكتابتها و اآلخر 

 

 
                                                           

 .41لفروق الفردية ص ا قاسم ،ناجي دمحم  - 1
 .41ص  ،جع نفسه  رالم - 2
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 : للفروق الفردية  األساسية األبعاد

مظهرا عاما للفروق الجسمية الفردية  لإلنسانتعد الخصائص الجسمية : البعد الجسمي  -0

بين األفراد ، و تحدد العالقات االجتماعية و نوع المشاكل التي يصادفها في حياته اليومية ، 

ه تأثيرا بارزا في و يعتبر البعد الجسمي مؤشرا أساسيا من مؤشرات الفروق الفردية و ل

في رسم الخط فالبعض يكتب باليمنى و البعض  األيادي اختالفنشاط الكتابة ، فنالحظ مثال 

باليسرى و البعض يكتب كتابة صغيرة و اآلخر كتابة كبيرة نظرا لصغر حجم جسم ا 

ألطفال
1
. 

و قد  اإلفراديهتم بدراسة الفروق النفسية الفيزيو لوجية بين : البعد الفيزيولوجي  -2

تطورت أدوات األلكتروفسيولوجيا مما يساعد على ظهور العديد من معاييره لقياس الفروق 

حيث يتوقف عليها ظهور  اإلشارةالفردية ، فيمكن قياس قوة الجهاز العصبي بالنسبة لعملية 

خصائص نفسية تميز شخصا عن اآلخر
2
.  

 : البعد العقلي المعرفي  -3

ي المعرفي عن فرد إلى آخر طبقا لما يظهر من قدرات عقلية خاصة يختلف التكوين العقل

 ...فالموسيقى يختلف عن الرسام و هكذا 

 : البعد المزاجي االنفعالي 

 تحدد ديناميكية النشاط النفسي حيث تدل على سرعة و حركة  لألفرادالجوانب المزاجية 

فالبعد المزاجي االنفعالي للشخصية يعبر عن تنظيمها هرميا . و مرونة الحياة النفسية للفرد 

 إلىو هو تنظيم فيه السمات أو العوامل أو الخصائص الديناميكية بحيث تنتقل من البسيط 

المعقد من خالل مستويات متدرجة 
3
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ا أثر على تلك له ىإن كل بعد من تلك األبعاد التي تخص شخصية كل فرد على حد

الشخصيات ، و خاصة في مجال التعلم بصفة عامة و الكتابة بشكل خاص ، إذ أن لكل فرد 

المعارف  واكتسابخاصية فريدة تهيئه عضويا و نفسيا للتفاعل الطبيعي و االجتماعي ، 

 .إلدراك األشياء 

 : مواجهة الفروق الفردية 

يل و القلق و مهارة القراءة و مهارة الصفات الموجودة بين األفراد كالتحص اختالفإن 

 األخصائيالخ لمواجهتها البد من السير طبق خطوات عملية يقوم بها المعلم أو ...الكتابة 

ثم يحاول تطويرها لتالءم الحاالت الفردية ، و ذلك بتحديد المشكلة بدقة ليضع برنامج 

التعديل مع إجراء التقييم مناسب لعملية المواجهة ثم يستخدم فنيات التنشيط و التدعيم و 

 .المرحلي 

 : المدرس  وظائفلذا أهم و 

 .( ربط الطالب بعملية التعلم) نشيط الت-

 .(إظهار قدراته ) لطالب بالتحديد ا إلىالتوقيع حيث نصل  -

 .المكافآت التحصيلية الستشارة التحصيل في المستقبل الوظيفة المرتبطة بالحافز -

ُ استخدام الثواب و  - الوظيفة النظامية أو ) العقاب لضبط السلوك الذي يظهر منحرفا

(بية يالتأد
1
.  

 : ومن بعض النصائح التي تقدم إلى المعلم أو المدرس 

عدم مطالبة التالميذ بالكتابة التي ال تناسب طبيعة نموهم العضلي و العقلي ألن الكتابة  -

  .استعداد عضلي و نمو في التفكير إلىتحتاج 

من حيث االستعداد الكتابي فبعضهم يكون مستعدا من سن السادسة من  األطفالف يختل-

 ...النواحي النفسية و االجتماعية و بعضهم اآلخر يكون لديه نوع من القصور أو الضعف 
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لذا ينبغي على المعلم إدراك هذه االختالفات و يحاول أن يقسم تالميذ فصله إلى مجموعات 

حسب استعدادها و يدرب كل مجموعة على حدا بمعنى أن ال يدرب جميع التالميذ على 

 .قت واحد و يعاملهم باألسلوب نفسهالكتابة في و

الترهيب و العقاب ظناُ من المعلم  توفير جو الطمأنينة و األمن للمتعلم و ليس االعتماد على-

أن هذا هو األسلوب الوحيد لتعديل سلوك التلميذ و ممارسته الكتابة بشكل صحيح و التقليل 

 .من أخطائه 

من خالل ما سبق يتجلى لنا أن لألطفال في كل مجتمع قاموساُ لغوياُ من مفردات و ألفاظ ، 

مرهم كما أن لهم رصيداُ لغوياُ يتفق و أدوات خاصة بعالمهم ، و بكل مرحلة من مراحل ع

، و لهم قيم و معايير و طرق غيرو مستواهم العمري و خبراتهم الحياتية ، يتصلون به مع ال

خاصة في اللعب و التسلية ، و أساليب متميزة في التعبير عن أنفسهم مع بعضهم و غيرهم 

 اإلثراءو إن كان ينقصها و كذلك لهم خصائص ثقافية ينفردون بها و لهم أسلوبهم الخاص . 

 .  و النماء ، تدريجيا و شيئا فشيئا حتى يصبحوا مبدعين 
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 خاتمة 

هائنا من معالجة أهم الجوانب التي تناولها هذا البحث ، و الذي من خالله حاولنا انبعد 

التعليمية بشقيها النظري والتطبيقي و عالقتها بعلوم وتخصصات مختلفة منها  إلى التطرق

لمسموعة الدالة على ما في النفس حرفية تدل على الكلمات اهي رسوم وأشكال التي الكتابة 

. هي من خواص االنسان التي يتميز بها عن الحيوانو  

لى ضرورة االهتمام بتعليم نشاط الكتابة في المرحلة االبتدائية إومن هنا دعت الحاجة 

هدا  المنشودة من أجل ، وفي الوقت ذاته تحقق االطرق تدريسية  فعالة وناجعة  باستخدام

.الرفع من مستوى تعليم نشاط الكتابة من خالل االعتناء بتدريسها في مراحل التعليم االولى   

متعلم دون إكتساب ال لموضوع و كذا تشخيص الصعوبات التي تحوالبعد تناولنا جوانب   

: تية لى النتائج اآلإص خليمكننا أن نالكفاءة في عملية الكتابة   

ظرا للمعار  الخصبة التي يقدمها والمنهاج التعليمية تعد تخصصا علميا بالغ االهمية نإن  -

.التي يقدمها كل أطرا  العملية التعليمية  

إن التعليمية تتبادل المنافع مع كثير من العلوم االخرى مثل علم النفس التربوي علم النفس -

  .العام علم النفس اللغوي ، علم التربية 

لى أن يكتسب المتعلم معار  و مهارات و الكفاءة إبالكفاءات بيداغوجيا تهد   المقاربة -

تكمن في أن يتعلم كي  يكتسب المتعلم  معارفه في الحياة كأن يوظفها في إنتاج كلمات ثم 

هدا  التي تجعل المتعلم مجرد و عاء وهي بخال  بيداغوجيا األ ،الخ ...نصوص  وجمل 

.المعلم و عليه استرجاعها في االمتحانات تصب فيه المعلومات من قبل   

االنسان  استخدمهاعامة  اجتماعيةللغة وهي ظاهرة إنسانية وز كتابية لفونيمات االكتابة رم-

 .منذ أقدم العصور رغبة منه في تذكرها أو توصيلها الى غيره 

لى أسس تربوية و نفسية إلتنمية االستعداد لتعلم الكتابة لدى المتعلم تستند عوامل التهيئة  -

 .و عقلية  ةفيزيولوجيو
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طرا  وتنمية التأثير أمن العوامل التي تسبق تعلم الكتابة تنمية العضالت و التحكم في  -

   .البصري وتركيزه مع تنمية الدافعية و فهم تشكيالت الحرو  والخطوط 

.يمي و تؤثر على تعليمه مستقبل المتعلم األكاد فيتؤثر  ألنهايجيب االهتمام بنشاط الكتابة   

البرامج مع قدرات المتعلم و حاجاته  ارتباطمما يؤخذ على مناهج تعليم اللغة العربية عدم  -

.االجتماعية و طبيعة حياته   

نقدم بعض التوصيات والمقترحات ، والتي نرى أنها  إليهابعد النتائج التي توصلنا هذا  -

:بعين االعتبار  أخذتستسهم ولو بقدر قليل في معالجة هذا النقص إذا   

و . ضرورة إتاحة الفرص للمتعلمين للكتابة المتكررة ليتحسن خطهم و تنمو  قدراتهم  -1

.تخصيص و قت كا  لهم للتفكير و التأمل   

بصفة عامة مراعاة مراحل النمو لدى الطفل من عوامل  ساتذة و المعلمينعلى األ -2

لية إعطاء لكل عامل اهتمامه و دوره الخاص في بناء شخصية ااعفو إنأو عقلية أجسمية 

.المتعلم   

يجب اتباع مهارات تعليمية في الكتابة لتسهيل الحصول على مبادئ الكتابة الجيدة و  -3

.الصحيحة   

.المكافآت تشجيع المتعلمين بالجوائز و -4  

مساعدة  التلميذ في تحصيله في ل تعد أهم السب البد من تفعيل دور االسرة و التي -5

.المعرفي   

هذه الدراسة ، و نرجوا  بعض أجزاء في تسليط الضوء على خير نأمل أننا و فقنا ألو في ا

 مهمة في عملية التعليم عملية الذي هو الموضوع هذا  أن تكون هناك دراسات مستقيلة حول

  .وهللا من وراء القصد وهو المستعان
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 قائمة المصادر والمراجع

 .القرآن الكريم  -

 .ابن منظور لسان العرب المحيط ، تحقيق عبد هللا العاليلي، دار لسان العرب بيروت ، لبنان  -1

 .م2222بيروت ابن خلدون المقدمة ، الطبعة األولى ، دار الكتب العلمية ،  -2

أحمد حساني دراسات في اللسانيات التطبيقية، حقل تعليمية اللغات، ديوان المطبوعات الجامعية ،  -3

  .م2222،  4طبعة 

 .م2224 1الخليل بن احمد الفراهيدي ، كتاب العين ، ترتيب ومراجعة داوود سلون وآخرون ط -4

  .م2223ه  1424 1ر للنشر األردن، طأنسي دمحم أحمد قاسم ، الفرق الفردية ، دار الفك -5

 .م 2222بلعيد صالح ن دروس في اللسانيات التطبيقية ، حقل تعليمية اللغات ، دار هومه  -6

حامد عبد السالم زهران ، وآخرون ، المفاهيم اللغوية عند األطفال ، أسسها ومهاراتها ، تدريسها ، -7

 .م2227ه  1422 1تقويمها ، دار الميسرة للنشر والتوزيع ، ط

 . حسين ولي ، كتاب اإلمالء ، دار القلم بيروت -2

 .م 2226ه 1426،  1حسين نوري الياسري ، صعوبات التعلم الخاصة ، الدار العربية للعلوم ، ط -9

 1خالد الزواوي ، التعليم المعاصر ، وقضاياه التربيوة والفنية ، مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع ، ط -12

 م 2226/ 2225

 1خالد لبصيص ، التدريس العلمي ، والفني ، للمقاربة بالكفاءات واألهداف ، دار التنوير الجزائر ط -11

 .م2224

رشدي أحمد طعيمة ، المهارات اللغوية ، مستوايتها ، تدريسها ، صعوباتها ، دار الفكر العربي ،  -12

 م 2229ه 1432القاهرة 

تجية التعليم ، بمقاربة الكفاءات، المعالم اإلجرائة رمضان ارزيل ودمحم حسونات ، نحو استرا -13

 .2221،  1، دار األمل ط 2للمقاربة ، ج
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زين كامل الخويسكي ، المهارات اللغوية ، االستماع ن والتحدث والقراءة والكتابة وعوامل التنمية  -14

 .م2222ه 1429 1، المهارات اللغوية عند العرب وغيرهم ، دار المعرفة الجامعية ، ط

 .سهيلة ، محسن ، كاظم الفتالوي ، كيفايات التدريس ، المفهوم التدريبي، اآلداء ، الطبعة األولى-15

صباح العنيزات ، نظريات الذكاءات المتعددة لتعليم مهارات التعلم ، برنامج تعليمي لتعليم مهارات  -16

 .2229 1االقراءة والكتابة ، دار الفكر ط

 1هيب مجيد الكبيسي،ـ علم النفس العام ، دار الكندي للنشر والتوزيع ، طصالح حسن الظاهري ، و -17

طه علي حسين الدليمي ، سعاد عبد الكريم ، عباس الوائلي ، اللغة العربية ، منهجيته وطرائق  -12

 م2222تدريسها، 

بعة األولى عبد هللا علي مصطفى ، مهارات اللغة العربية دار الميسرة للنشر والتوزيع ، عمان الط -19

 .م2222ه  1423

 .،1995عبده الراجحي ، علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية ، دار المعرفة االجامعية ، االسكندرية -22

عبد المجيد عيساني ، نظريات التعلم وتطبيقاتها في علومك اللغة ، اكتساب المهارات اللغوية  -21

 .م 2212ه ، 1433األساسية دار الكتاب الحديث 

عبد اللطيف ابن حسين  فرج ، تعليم االطفال والصفوف األولية ، دار الميسرة للنشر والتوزيع ،  -22

 .م2225ه 1426 1ط

 .م2224ه 1424عصام نور ، علم نفس النمو ، مؤسسة شباب الجامعة االسكندرية الطبعة األولى  -23

 .2222ابة عطية دمحم عطية وآلخرون ، طلرق تعليم األطفال القراءة واكت -24

 . 2226قطبي الطاهر ، بحوث في اللغة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر  -25

كريمان بدير ، وامبلى صادق، تنمية المهارات اللغوية للطفل ، عالم الكتب ، الطبعة الثانية ،  -26

 .م2223ه 1423

 .2226كريمان بدير األسس النفسية لنمو الطفل ، -27

 .م1994كامل المهندس ، معجم علوم التربية ، مصطلحات البيداغوجية والديديكتاية مجدي وهيبة ،  -22
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 م2223ه 1423 2دمحم محمود بندق ، الكتابة العربية والقواعد اإلمالئية ، مكتبة زهراء الشرق ، ط -29

للغوية قواعد اإلمالء، عالمات الترقيم ، األخطاء ا)دمحم سليمان ياقوت ، فن الكتابة الصحيحة ،  -32

 م2223الشائعة ، لغة اإلعالنات الصحفية ، مختارات من الشعر والنتر ، دار المعرفة الجامعية 

محمود عبد الحليم منسي وسيد محمود الطواب ، علم النفس النمو لألطفال ، دار النور للطباعة  -31

2223 . 

 .2222ع ، مصطفى رسالن ، تعليمية اللغة العرية ن دار الثقافة للنشر والتوزي-32

 2222ناجي دمحم قاسم ، الفروق الفردية ، والقياس النفسي والتربوي ، مركز االسكندرية للكتاب  -33

 .1ط

 م2229نصر عبد القادر ، من كنوز الخط العربي ، مؤسسة حورس للنشر  -34

 .م2226-2225هشام الحسن ، طرق تعليم األطفال القراءة والكتابة ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،  -35

 م2222 2وليييد أحمد جابر ، تدريس اللغة العربية ، مفاهيم ،نظرية وتطبيقات علمية ، ط-36

 :الرسائل واألطروحات 

-2222ربيعة بابلحاج ، مالمح تعليمية اللغة عند ابن خلدون ، من خالل مقدمته ، مذكرة ماجيستير  -1

2229 

 :المجالت والملتقيات 

، خصبة ، العدد العاشر من مجلة اللغة العربية ، مجلة نصف سنوية محكمة  ابرير بشير التعليمية-1

 2224تعنى بالقضايا الثقافية والعلمية للغة العربية الجزائر 
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التربية الوطنية

 

 

 

تعليمية نشاط الكتابة من منظور المقاربة بالكفاءات موجه : استبيان حول 

االبتدائيألساتذة التعليم   

 

 كراسة االستبيان

 استبيان يتعلق بأساتذة التعليم االبتدائي

 

 

األستاذ واألساتذة يشرفنا أن نتقدم إليكم بهذا االستبيان الذي يهدف  حضرة

 إلى جمع معلومات حول تعليمية نشاط الكتابة من منظور المقاربة بالكفاءات

على وثيقة االستبيان كما  تطلعواعن األسئلة أرجو أن  جابةقبل الشروع في اإل 

ا بأن المعلومات التي يرجى منكم أن تدلوا بالمعلومات  بكل موضوعية ، علم

ستدلون بها لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط شاكرين لكم حسن 

.تعاونكم  

 

 

 

 

 

 

5102/5102: الموسم الجامعي   



 

 المعلومات الشخصية :

 

 0/ الجنس: ذكر                                           انثى 

  5/ العمر: 

 3/ المستوى التعليمي : متوسط                 ثانوي                  جامعي          

 4/ الشهادة المهنية :    معلم                استاذ مدرسة ابتدائية          استاذ مجاز         استاذ مكون

 5/ األقدمية في التعليم :

فما فوق 55  55إلى  51من   51إلى  5 سنوات           من 5أقل من    

 6/ القسم المشرف عليه :

 7/ هل كانت لديك مشاركة في الدروس التطبيقية ؟

 نعم  ال  

............................................................................................ 

 أسئلة حول تعليمية نشاط الكتابة 

 0/ هل ترى أن المقاربة بالكفاءات جاءت بالجديد لنشاط الكتابة ؟

 نعم  ال  

........................................................................................ 

 2/ هل تتحقق الكفاءة المتوخاة من نشاط الكتابة ؟

 نعم  ال  

 3/ ما هو مستوى قسمك في نشاط الكتابة؟

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

 4/ هل يعود ضعف التالميذ إلى أسباب في نشاط الكتابة ؟

 نعم ال 



 2/ في حالة اإلجابة بنعم أذكر بعض األسباب 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

سن المتعلمين في نشاط الكتابة ؟ررة مع هل تتوافق المضامين المق/ 6  

نعم    ال     

هل تالحظ تأثير المدرسة القرآنية في تعليم الكتابة ؟/ 7  

 نعم                          ال 

........................................................................ 

........................................................................... 

 8/ من خالل متابعتك للتلميذ هل الحظت استعداد نفسي من طرف االولياء في تعلم نشاط الكتابة ؟

نعم                          ال    

.........................................................................  

 9/ ما هو الخط الذي تراه مناسبا للكتابة ؟

 خط الرقعة                                   خط النسخ

 

 01/ هل الوقت المببرمج كاف لنشاط الكتابة ؟ 

 نعم                                ال 

...........................................................................  

 00/ هل تجد تحسن من خالل تدرجك للتلميذ ؟

 نعم                         ال 

................................................................................ 

.............................................................................. 
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 المحتويات فهرس
 الصفحة الموضوع

 I الشكر 
 II اإلهداء
 ت-أ  المقدمة
 20-20 قراءة في مصطلحات العنوان: المدخل

 العوامل التي تسبق تعليم الكتابة :األول الفصل
 11 تمهيد

 10 عوامل النمو عند الطفل  :األول المبحث
 11 مراحل تعليم الكتابة: المبحث الثاني

 02 استتراتجيات تعليم الكتابة: الثالثالمبحث 
  دور الكتابة في تحقيق الكفاءة المستهدفة :الفصل الثاني

 22 تمهيد
 23 تحليل االستبيان وقراءته  :األول المبحث

 61 أثر عوامل النمو في كشف الفروق بين المتعلمين: المبحث الثاني 
 36 خالصة
 31 الخاتمة 
 30 المراجع و المصادر
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