


:مفهوم التعبير الكتابي

رة أو يمكن أن نٌعرف التعبير الكتابي بأنه امتالك القدرة على نقل الفك

اإلحساس إلـى اآلخرين كتابة ، مستخدماً مهارات لغوية مثل قواعد 

لترقيم نحواً وصرفاً ، وعالمات ا: إمالءاً وخطاً ، وقواعـد اللغـة : الكتابة 

.نقطة ، فاصلة ، وعالمة تعجب ، وعالمة استفهام وغيرها: 

ومن الممكن أن يلجأ اإلنسان إلى هذا اإلسلوب عندما يكون 

تواصل المخاطب بعيداً عنه مكاناً وزماناً ، أو عندما اليكون قادراً على ال

.اللفظي 



:مفهوم التعبير الكتابي-تابع 

عبير وللتعبير الكتابي أهمية ال تقل عن أهمية الت
الشفوي ، فالتعبير الكتابي من أهم أنماط 

والذي تستطيع من خالله أن . النشاط اللغوي
ذي ال تستفيد وتفيد من نتاج العقل اإلنساني ال

بديل عن الكلمة المكتوبة أداة لحفظه ونقله 
في وتطويره ، والتعبير الكتابي ذو أهمية قصوى
يل الحياة فهو وسيلة من وسائل االتصال وتسه

.عملية التفكير والتعبير عن النفس 



:أهم مهارات التعبير الكتابي 

:من أهم هذه المهارات الكتابية ذات الصلة بالتعبير الكتابي ما يلي

.اكتمال أركان الجملة•

.ترتيب الجمل األساسية•

.تنوع األفكار األساسية•

.وضوح األفكار•

.ترتيب األفكار•

.استخدام فقرة أو أكثر لكل فكرة•

.إتباع نظام الفقرات في الكتابة•

.التعبير عن األفكار بلغة المتعلم نفسه•

.توظيف الحقائق والمعلومات•



:أهم مهارات التعبير الكتابي -تابع 

.دقة الحقائق والمعلومات•

.استخدام أدوات الربط بدقة•

.كتابة مقدمة تجذب االنتباه•

.كتابة خاتمة تلخص الموضوع•

.استخدام عالمة الترقيم الصحيحة•

.سالمة الضبط النحوي•

.سالمة الضبط اإلمالئي•

وضوح الخط وجماله •



أهمية التعبير الكتابي 

ني اللغة أصال هي وسيلة من وسائل اإلتصال والتواصل بين ب
البشر فهما وإفهاما ، واللغة هي أداة الفكر ، فنحن نفكر باللغة ، 

فكر والتعبير هو أداتنا إلى هذا التوصل ، وهو أدائنا للبوح عن مكنون ال
والحس ، إذ يصعب على اإلنسان أن يعيش دون أن يتحدث أو يكتب ،
.فاإلنسان إن لم يجد شخصا يحاوره ، فإنه يحاور نفسه سرا أو جهرا 

، وأن ومن هنا نستطيع القول أن التعبير هو الهدف النهائي للغة
غاية كتابة وقراءة ، نحوا وصرفا كلها وسائل ل: المهارات اللغوية األخرى 

لنا في واحدة في التعبيـر ، وتفشل كل محاوالتنا لتدريس اللغة إن فش
قرر أن تمكين الطالب من القدرة على التعبير ، ونستطيع بعد ذلك أن ن
.اللغة مرادفة للتعبير ، وأن التعبير هو اللغة منطوقة أو مكتوبة



:األهداف العامة للتعبير الكتابي 

:يهدف التدريب على التعبير الكتابي ، أن يتقن الطالب
روع استخدام المهارات اللغوية المختلفة التي اكتسبها الطالب من خالل تعلم ف-

.اللغة المختلفة
وى نموه تحديد الفكرة واستقصاءها من جوانبها المختلفة بتعمق يتناسب مع مست-

.اللغوي
.بناء الجملة بشكل سليم-
رة أو ربط الفقرات بعضها ببعض بشكل متساوي يقود إلى البناء الكلي للفك-

.اإلحساس المعبر عنه
.استخدام األنماط اللغوية المختلفة القادرة على نقل ما يريد أن يعبر عنه-
.استخدام الصور الفنية الجميلة مما يضفي على الموضوع طالوة وجماال-
.االستفادة من قراءاته وخبراته في إثراء مضمون الموضوع المعبر عنه-
لحكم االستشهاد بمحفوظة من القرأن الكريم والحديث الشريف والشعر والنثر وا-

.واألمثال إلغناء مواضيع التعبير المختلفة
.موضوعاستخدام عالمات الترقيم المختلفة ، مما ييسر على القارىء التفاعل مع ال-



:أنواع التعبير الكتابي

التعبير الوظيفي: أوالً 

ويهدف إلى تسهيل االتصال بالناس من أجل 
كتابة  :قضاء الحاجات المعيشية من مثل

ر الرسائل ، واإلرشادات ، والتعليمات والتقاري
وغيرها، ويشترط في هذا النوع من الكتابة 

المباشرة وإيصال الرسالة بأقصر الطرق دون
.تطويل



:أنواع التعبير الكتابي-تابع 

التعبير اإلبداعي: ثانياً 

ويهدف إلى نقل األفكار واألحاسيس بطريقة
اقته شائقة تتصف بالجمالية ورقة األسلوب ورش

ة من ، ومن ذلك الكتابة الفنية بأنواعها المختلف
المقالة ، والقصة القصيرة والرواية  :مثل

.والمسرحية وفنون الشعر المختلفة



:صعوبات تعليم التعبير الكتابي 

.صعوبة توليد الفكرة وصياغتها •

.نقص المفردات والحصيلة اللغوية •

.مشكالت بناء وربط الجمل •

.عدم إدراك الطالب ألهمية التعبير الكتابي •

.عدم وجود إستراتيجيات واضحة لتعليم التعبير الكتابي •

.جمود طرائق التدريس الحالية للتعبير الكتابي •

.ب عدم وجود أدوات قياس محددة لمستويات االتقان اللغوي لدى الطال•

.نفور المعلمين من حصص التعبير •

.ضعف القدرات اإلمالئية لدى الطالب •

.ضعف القدرات النحوية والصرفية لدى الطالب •



:ابيالخطوات العامة في تدريس التعبير الكت

خطوات درس التعبير مهما تعددت أشكاله وتنوعت 
أهدافه تتفق في الخطوات العامة التالية ، وان 

:اختلفت في التفاصيل



( PREWRITING)أ ـ مرحلة ما قبل الكتابة 

من وقت الكتابة % 70وفيها يتم التهيئة للكتابة، حيث يشير بعض الباحثين إلى أن 
:ينبغي أن يصرف في هذه المرحلة، وتتضمن هذه المرحلة

ي الحرية في اختيار الموضوع تساعد التلميذ على الكتابة ف: اختيار الموضوع
.الموضوعات التي يميل إليها، ويرغب في الكتابة عنها

، إذا ما وهذا بمثابة الحافز الذي يوجه التلميذ للكتابة: تحديد الغرض من الكتابة
. حدد هدفاً يسعى للوصول إليه

يقوم وهذا عبارة عن شحذ للفكر، حيث: كتابة قائمة باألفكار الرئيسة للموضوع
تاره على التلميذ بكتابة جميع األفكار التي ترد إليه وترتبط بالموضوع الذي اخ

.شكل نقاط، دون النظر في ترتيبها

تي يعود التلميذ في هذه المرحلة إلى األفكار ال: مراجعة وترتيب قائمة األفكار
دمة، صلب المق: )دونها، ويقوم بمراجعتها وترتيبها وتنظيمها حسب البنود التالية

ي ، ويضع كل فكرة  تحت ما يناسبها،كما يمكن أن يغير ف(الموضوع، الخاتمة
.  األفكار باإلضافة أو الحذف حسب ما يراه مناسباً 



(DRAFTING)ب ـ مرحلة الكتابة األولية  

ار وكتابة وتسمى بالمسوّدة، وفيها يركز التالميذ اهتمامهم على توليد األفك
قة، الجمل المعبرة، باالستعانة بالقائمة التي دونوها في المرحلة الساب

:يدون النظر في األخطاء اإلمالئية أو النحوية،  وتشمل هذه المرحلة ما يل

لموضوع، حيث يقوم التالميذ بكتابة مسودة أولية ل: كتابة المسودة األولية
ينتقل بناء على ما دونوه من أفكار يراعي فيها  التلميذ تسلسل األفكار و

.فيها من فكرة إلى أخرى بشكل منطقي وسليم

وع تكون يركز التالميذ هنا على كتابة مقدمة للموض: كتابة مقدمة للموضوع
عرفه بمثابة المدخل له، وتبرز أهميته، وتهيئ القارئ وتجذب انتباهه، وت

.  بالموضوع الذي يتناوله المقال

لخص ينهي التالميذ كتاباتهم بخاتمة ت: كتابة خاتمة مناسبة للموضوع
ياً أو الموضوع، وتذكر القارئ بما ورد فيه من أفكار، وغالباً ما تتضمن رأ

.نصيحة



(REVISING)ج ـ مرحلة المراجعة   

لكتابة وفيها يقوم التالميذ بمراجعة األفكار والجمل التي دونوها في ا
:، وتشتمل هذه المرحلة على(المسودة)األولية، 

اف قراءة المسودة قراءة ذاتية متأنية تساعد التلميذ على اكتش
.بهااألخطاء وتبين الخلل في ترتيب الجمل أو العبارات التي كت

ضوع الذي تبادل الكراسات بين التالميذ، ليقوم كل تلميذ بقراءة المو
كتبه زميله ووضع المالحظات التي يراها، والتعديالت التي 

.يقترحها

إجراء التعديالت وفقا لما الحظه التلميذ بعد قراءته أو ما الحظه
.زميله، بالتقديم أو التأخير أو الحذف أو اإلضافة

.يهاإعادة كتابة المسودة وتنظيمها بعد التعديالت التي أجريت عل



( EDITING)د ـ مرحلة التصحيح 

في هذه المرحلة يركز التالميذ على عملية اإلخراج 
:وتصحيح األخطاء النحوية واإلمالئية وتشمل

.مراجعة المسودة بعد إجراء التعديالت

.ويةالتركيز في هذه المرحلة على األخطاء اإلمالئية والنح

.تبادل الكراسات إلجراء التصحيح النحوي واإلمالئي



(PUBLISHING)هـ ـ مرحلة النشر 

حاول عندما يتم مراجعة الكتابة األولية وتصحيح األخطاء، ي
ه التالميذ في هذه المرحلة إخراج التعبير في شكل

: األخير ونشره، وتشمل هذه المرحلة

(.المبيضة)كتابة التعبير في شكله النهائي 

نشر هذا المقال أو الموضوع حسب الهدف والغرض 
.المحدد في المرحلة األولى

ذ أو تتم عملية النشر إما بقراءة الموضوع  على التالمي
أو في اإلذاعة المدرسية أو نشره في صحيفة الفصل

.  مجلة تصدر في المدرسة ونحوها



:كتابيأنشطة مقترحة للتدريب على التعبير ال

.االهتمام بأنشطة االثراء اللغوي •

.التدريب على بناء وإستخدام قوائم المفردات •

.التدريب على الكتابة بالمشاركة •

ة التدريب على كتابة السير الذاتية، والموضوعات الحياتي•
.المعاصرة، واألحداث اليومية 

.الكتابة في موضوعات حرة دون فرض عنوان محدد على الطالب•

.التشجيع على االطالع والقراءة •

.االهتمام بالمحفوظات بجميع أشكالها •



:معايير تصحيح موضوع التعبير 

.  األفكار والمحتوى•

.  تنظيم األفكار وتسلسلها•

.  صلة األفكار بالموضوع•

.  أسلوب الكتابة وطالقة العبارة•

.  دقة الشواهد وتوظيفها المناسب•

.التراكيب والقواعد واإلمالء •

.عالمات الترقيم •

.الترتيب والتوضيح•



شكراً لكم


