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من املالحظ أن املعلميني يهتمون بتعزيز مهارة الكالم واالستماع عن طريق التواصل
اليومي في الصفّ ومن ثَمّ التدريب على القراءة والكتابة النسخيّة فقط ،ولكن
عندما يتقدم الطالب في املستوى اللغوي جند أن هناك فجوة كبيرة بني مهارة
الكالم والفهم وبني مهارة الكتابة مع أن الطالقة في الكالم
هي مؤشر على قدرة الطالب للكتابة.
لذلك من الواجب تدريب الطالب على مهارة الكتابة فوراً لدي قدرتهم على
كتابة مفردات أو جمل بسيطة.

تُستخدم الكتابة جملموعة متنوعة من األغراض التواصلية اليومية:
كتابة قائمة التسوق.
مقال.
تقارير أو إنشاء .
عرض تقدميي للعمل.
رسائل طويلة أو قصيرة.
بريد إلكتروني والرد على الرسائل اإللكترونية.
بطاقة بريدية.
دعوة للعشاء ،حفل زواج أو تخرج.
بطاقة تهنئة.....إلخ.

الكتابة هي شكل بصري كطريقة للتواصل.
وتكون في شكل كتابي على الورق أو في شكل الكتروني كما هو احلال اآلن.
يترتب عليها فهم بني الكاتب والقارئ حتى لو تغّير شكل الكتابة من نص طويل
إلى رسالة قصيرة مثل الرسائل النصيّية اخلاصة املستخدمة من قِبل مجموعة
املراهقني (.) texting
تعتبر املتابة مهارة إنتاجية ألن الكاتب يخلق لغة جديدة وال يُفسر املعلومات فقط.

الوسيلة

وسائل اإلعالم اخملتلفة مثل اخلطابات  ،أجهزة
الكمبيوتر  ،الرسائل النصية على الهواتف احملمولة ..إلخ
التي تتطلب أمناط مختلفة من الكتابة

املتحوى

ماذا يريد الكاتب أن يوضح للقارئ

النوع

النمط التعبيري في الكتابة ( الشعر  ،قصة قصيرة ،
مُذكرات  ،مُحاضرات ..إلخ)

املفردات

املفرادات الالزمة للتعبير وإعطاء املعنى

النحو والصرف

تركيب اجلمل ( توافق االسم مع الفعل  ،تصريف زمن
الفعل  ،موافقة االسم والصفة..إلخ)

امليكانيكية

النقطة في نهاية اجلملة ،الفاصلة و عالمات التعجب
واإلستفهام

إن مهارة الكتابة كثيراً ما تنحصر في متارين يقوم بها الطالب في البيت أو
الصفّ  ،ولكن في احلقيقة تُعتبر الكتابة من املهارات التي تعزز في تفعيل
املفردات أوالَ  .وثانياً إن الكتابة من أكثر املهارات مرونة إذ ميكن للطالب الكتابة
حسب مستواهم الشخصي وحسب إهتماماتهم ورغباتهم الشخصية.

ينبغي أن تعكس أنشطة الكتابة اللغة التوظيفية للتواصل احلقيقي في احلياة.
ميكن أن تكون الكتابة في اللغة العربية في أغراض مثل اللغة األم.
الكتابة يجب أن تُدرس بشكل منهجي ،ال كشيء عشوائي.

نص وصفي ( مدينتي )
:ا

}

ت
 :محبتهم لها  .وقد حتدث مهند واصفا موقعه الذي يقف فيه فقال

}

ا
منتصف الشاطىء الشرقي للبحر األحمر  ،وتعد البوابة البحرية واجلوية للحرمني الشريفني  ،والشريان التجاري الرئيس
 .في البالد  ،وهي إحدى أهم املدن السياحية الساحلية في اململكة
}

ف
 :عمر في عطلة الصيف لهذا العام  ،واصطحبته في جولة شاملة على مدينتي استغرقت عدة أيام
ف
 .التقليدية  ،وتناولنا بعض املأكوالت الشعبية التي تشتهر بها مدينتي  ،وقد استمتع عمر مبا شاهده ورآه
و
 .األعداد الكبيرة ملرتادي هذه احملالت  ،وأماكن البيع باجلملة  ،وكثرة السيارات

}

}

}

ﻭوﻓﻲ ﺍاﻟﻳﯾﻭوﻡم ﺍاﻟﺛﺎﻟﺙث ﺯزﺭرﻧﺎ ﺍاﻟﻣﻧﻁطﻘﺔ ﺍاﻟﺣﺩدﻳﯾﺛﺔ  ،٬ﺍاﻟﻭوﺍاﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺷﻣﺎﻝل ﻣﺩدﻳﯾﻧﺗﻲ  ،٬ﺍاﻟﻣﺗﻣﻳﯾﺯزﺓة ﺑﺷﻭوﺍاﺭرﻋﻬﮭﺎ ﺍاﻟﻭوﺍاﺳﻌﺔ ،٬
ﻭوﺃأﺣﻳﯾﺎﺋﻬﮭﺎ ﺍاﻟﺳﻛﻧﻳﯾﺔ ﺍاﻟﺭرﺍاﻗﻳﯾﺔ  ،٬ﻭوﺗﺟﻭوﻟﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻌﺎﺗﻬﮭﺎ ﺍاﻟﺗﺳﻭوﻳﯾﻘﻳﯾﺔ ﺍاﻟﺿﺧﻣﺔ  ،٬ﻭوﻗﺎﻝل ﻋﻣﺭر :ﺣﻘﺎ ﺇإﻥن ﻣﺩدﻳﯾﻧﺗﻛﻡم
ﻣﺩدﻳﯾﻧﺔ ﻛﺑﻳﯾﺭرﺓة ﻳﯾﺎﻣﻬﮭﻧﺩد  ،٬ﻭوﻟﻘﺩد ﺳﺭرﺭرﺕت ﺑﻣﺎ ﺭرﺃأﻳﯾﺕت  ،٬ﻭوﺃأﺩدﻫﮬﮪھﺷﻧﻲ ﻋﺩدﺩد ﺍاﻟﻧﺎﺱس  ،٬ﻭوﻛﺛﺭرﺗﻬﮭﻡم ﻓﻲ ﺍاﻟﺷﻭوﺍاﺭرﻉع
ﻭوﺍاﻟﻣﺟﻣﻌﺎﺕت ﺍاﻟﺗﺟﺎﺭرﻳﯾﺔ .
ﻭوﻓﻲ ﺍاﻟﻳﯾﻭوﻡم ﺍاﻟﺭرﺍاﺑﻊ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺯزﻳﯾﺎﺭرﺓة ﻁطﺎﻟﻣﺎ ﺗﺷﻭوﻗﻧﺎ ﺇإﻟﻳﯾﻬﮭﺎ ﺟﻣﻳﯾﻌﺎ  ،٬ﺣﻳﯾﺙث ﻭوﻗﻔﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻝل ﻣﺩدﻳﯾﻧﺗﻲ  ،٬ﻭوﺷﺎﻫﮬﮪھﺩدﻧﺎ
ﺟﻣﺎﻝل ﺍاﻟﺑﺣﺭر ﻭوﺯزﺭرﻗﺔ ﺃأﻣﻭوﺍاﺟﻪﮫ ﻭوﺗﺩدﺭرﺟﻬﮭﺎ  ،٬ﻭوﺳﺭرﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺭرﺻﻳﯾﻑف ﺍاﻟﺷﺎﻁطﻰء ﺍاﻟﻧﻅظﻳﯾﻑف ﺍاﻟﻣﻧﺳﻕق ﺑﺗﻌﺭرﺟﺎﺗﻪﮫ
ﺍاﻟﺟﻣﻳﯾﻠﺔ ،٬ﻭوﺍاﺳﺗﻣﺗﻌﻧﺎ ﺑﻬﮭﻭوﺍاء ﺍاﻟﺑﺣﺭر ﺍاﻟﻧﻘﻲ  ،٬ﺛﻡم ﺟﻠﺳﻧﺎ ﻭوﺗﻧﺎﻭوﻟﻧﺎ ﺑﻌﺽض ﺍاﻟﻣﺛﻠﺟﺎﺕت ﻭوﺍاﻟﻌﺻﺎﺋﺭر ﺍاﻟﺑﺎﺭرﺩدﺓة  ،٬ﻭوﻗﺩد
ﺃأﺩدﻫﮬﮪھﺵش ﺍاﻟﻣﻧﻅظﺭر ﻋﻣﺭر  ،٬ﺧﺎﺻﺔ ﻭوﻗﺕت ﻏﺭرﻭوﺏب ﺍاﻟﺷﻣﺱس  ،٬ﺣﻳﯾﺙث ﺷﺎﻫﮬﮪھﺩد ﺍاﻟﺷﻣﺱس ﻭوﻛﺄﻧﻬﮭﺎ ﺗﻐﻁطﺱس ﻓﻲ ﺍاﻟﻣﺎء
ﻭوﺗﺧﺗﻔﻲ ﺑﺩدﺍاﺧﻠﻪﮫ  ،٬ﻭوﺑﻌﺩد ﻏﺭرﻭوﺏب ﺍاﻟﺷﻣﺱس ﺍاﻧﻁطﻠﻘﺕت ﻣﻳﯾﺎﻩه ﺍاﻟﻧﺎﻓﻭوﺭرﺓة ﺍاﻟﻣﺎﺋﻳﯾﺔ ﻭوﺯزﺍاﺩدﺕت ﻣﻥن ﺍاﺳﺗﻣﺗﺎﻋﻧﺎ ﺑﻬﮭﺎ  ،٬ﺧﺎﺻﺔ
ﻭوﻫﮬﮪھﻲ ﺗﺭرﻓﻊ ﻛﻣﻳﯾﺎﺕت ﺍاﻟﻣﺎء ﻣﻥن ﻗﻠﺏب ﺍاﻟﺑﺣﺭر .
ﻭوﻓﻲ ﻧﻬﮭﺎﻳﯾﺔ ﺍاﻟﺯزﻳﯾﺎﺭرﺓة ﺍاﻟﺗﻲ ﻧﺎﻟﺕت ﺇإﻋﺟﺎﺏب ﻋﻣﺭر ﻗﺎﻝل ﻣﺳﺭرﻭوﺭرﺍا :ﺗﺳﺗﺣﻕق ﻣﺩدﻳﯾﻧﺗﻛﻡم ﻓﻌﻼ ﺃأﻥن ﻳﯾﻁطﻠﻕق ﻋﻠﻳﯾﻬﮭﺎ ﻋﺭرﻭوﺱس
ﺍاﻟﺑﺣﺭر ﺍاﻷﺣﻣﺭر 	
   .

ﻡمﺩدﻱيﻥنﺕتﻱي

بعد العمل في ثنائيات أو مجموعات صغيرة في الصفّ في اخلريطة املرفقة ،
تُناقش املعلومات جماعياً.
الواجب املنزلي:
اِكتب نصاً وصفياً ملدينة قد زرتها من قبل وأعجبتك.
اِكتب بالتفصيل ماذا فعلت ؟ ومع من ذهبت؟ وكيف؟

إن مهارة الكتابة من املهارات األربعة التي تُدرس في صفوف اللغات األجنبية
ولكن من املهم معرفة الغرض من الكتابة ولذلك البدء املُبكر في التدريب عليها
أال هو من أهم العناصر لتحقيق النتيجة املرجوة ملفهوم الكتابة.

