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“Step Up to Writing” مقدمة عن
ومؤلفة ھذا الكتاب _البرنامج _Maureen Auman  كانت معلمة للغة اإلنجلیزیة، و تقول أنھا تقوم بإستراتیجیات -

صحیحھ و تعلیمات واضحة، وكثیر من التشجیع والتدریب للتالمیذ لتمكنھم من أداء مھمتھم الكتابیة. وتشیر الى ان 
ھناك نوعان من الكتابة كما تقول الكتابة :التفسیریة ،و كتابة الروایة.

 و من اجل كتابة فقرة او مقال  مثل موضوع إقناعي ،أو المقارنات وغیرھا، في وقت محدد البد من تحلیل المھارات -
التي یحتاجھا الطالب إلى خطوات صغیرة لتعلیم الطالب كیفیة عمل جملة،ومن ثم  مقدمھ بدقائق ،ومن ثم كیف یتم 

دعم المواضیع بالتفصیالت و الحقائق، و یتم تقدیم ھذه اإلستراتیجیة عن طریق اعطاء الطالب نموذجا بین یدیھ یقوم 
بطباعھ و شرح كل خطوة لھ الى ان یصبح ماھراً في استخدامھا.

وكذلك تساعد الطالب على العمل الثنائي مع زمیلھ و التقییم الذاتي لعملھ من خالل إستخدام قائمة اإلختبارات العملیة و -
ھذا البرنامج یعلم الطالب تنظیم افكاره ورؤیتھا بوضوح وكذلك مساعدتھ على ترجمة أفكاره إلى اللغة و كتابتھا في 

جمل وبھذا تتم عملیة التواصل.



إستراتیجیات الربط بین الكتابة و القراءة 
 أوالً: إستراتیجیات الربط بین الكتابة و القراءة:

استراتیجیة اإلستجابة الحرة للموضوع وتتمثل بأن یشرح للتالمیذ األسئلة المكتوبة على النموذج رقم 11 الف مثل ماھي الصفة التي 
احببتھا في شخصیة القصة او الحادثة ما المشاعر التي تنتابك عند قراءة القصة.

 ماذا یمكن أن تقول للكاتب؟1.

 لماذا ھذه المعلومات مھمة؟2.

 وكیف یمكن إستخدامھا في مواد أخرى؟3.

 ما الذي أعرفھ عن ھذا الموضوع؟4.

 ما الشيء الجدید الذي تعلمتھ؟5.

 ھل ھناك مفردات وعبارات لم أفھمھا ؟6.

 ماھو الجزء الجید للنقاش في ھذه المقالة؟7.

 وھناك مرفقا بالكلمات التي تعبر عن المشاعر نموذج رقم.. و ایضا نموذج مرفق باالسئلة. وقبلھا البدء بالتطبیق البد من الشرح للتلمیذ 
شفویا مثل ھذه اإلستجابة بعد انتھاء وقت القراءة المحدد .



إستراتیجیات الربط بین الكتابة و القراءة 
 ثانیا: إستراتیجیة اإلستجابة للكلمة الواحدة:

 و فیھا على الطالب أن یكتب كلمة واحدة لكل فقرة في الھامش او على ورقة المالحظات الالصقة على أن تكون ھذه الكلمھ أھم 
كلمة في الفقرة و بعد ذلك یستخدم المعلم ھذه الكلمات في النقاش حول الموضوع و یطلب من الطالبھ انتاج جملة او اثنتین 

بإستخدام ھذه الكلمات.

ثالثاً: إستراتیجیة الربط بین الموضوع المقروء وما في ذھن الطالب او ما یتعلق بھ أو أصدقاءه في المدرسة وكذلك بین 
الموضوع و موضوع اخر كمقال في مجلة أو قصة أخرى أو كتاب آخر و بین الموضوع المقروء وشؤون العالم سواء سیاسیھ 

اقتصادیھ اجتماعیھ وھناك نموذج یسلم للطالب لتحدید إطار الكتابة. 

رابعا: استراتیجیة التلخیص: 

وھي تعلیم الطالب كیفیة تلخیص الموضوع و ھناك عدة طرق مذكورة وأعجبني منھا ما یسمى بإستراتیجیة النقود و في ھذه 
تحدد المعلمھ للطالب مبلغ معین لشراء مجموعة من الكلمات وكل كلمھ یشتریھا بالسنت و اذا انتھى المبلغ توقف عن استخدام 

الكلمات تبین لھ أنھ استخدام الحروف مجانا ولیس علیھ ان یستخدم كل الكلمات التي یشتریھا.



تدریب عملي على بعض ھذه اإلستراتیجیات
من المقالة الموزعة نطبق اإلستراتیجیات التالیة:

إستراتیجیات الربط بین الكتابة و القراءة

إستراتیجیة اإلستجابة للكلمة الواحدة



أنواع الكتابة
الكتابة التفسیریة او التفصیلیة مثل ؛مقال، تقریر ،خطبة رسالة:1.

.a.جملة الفكرة الرئیسة للموضوع و ھي قلب الفقرة  وفیھا یقول الكاتب للقارئ سوف یثبت او یشرح فكرتھ

.b.كیفیة االنتقال من فكرة الى اخرى وعمل ربط بینھما

.c.الشرح و الحقائق و الدالئل وھي صلب الموضوع

.d الخاتمھ ربط كل االفكار معا واعطاء القارئ شيء یفكر بھ في النھایة وھنا یعود الطالب الى جملة الفكرة الرئیسیھ و یربطھا بشكل قوي
مع الجملة الختامیة ,ولكن ال ینسخھا.

كتابة القصة وھي نوعان ؛الروایة والقصة الذاتیة استراتیجیات لكتابة الروایة:2.
.a.التخطیط او عمل سكیتش سریع و مالحظات سریعھ 
.bتحدید األحداث
.cخلق وتطویر الشخصیات
.dالتخطیط إلحداث  تغیرات في الشخصیات وتطویرھا
.e.تحدید نھایة القصة

كتابة الشعر3.



الخاتمة
الكتابة متطلب أساسي للنجاح األكادیمى، و تعلیم  الكتابة إنجاز كبیر ویعتمد علي اجراءات تعمل معنا و كل خطوه من 

خطوات الكتابة یجب أن تعلم مباشرة وبالتفصیل للتالمیذ.


