تنمية مهارة الكتابة لدى متعلمي اللغة العربية كلغة اثنية من خالل املنهج الوظيفي

 .1امللخص
تقوم ىذه الورقة مبحاولة تعزيز مهارة الكتابة للطلبة األجانب من خالل ادلنهج الوظيفي وتطبيقو على متعلمي اللغة
العربية كلغة أجنبية .وكذلك تقوم بتحديد طرق تنمية تلك ادلهارة حىت يتمكن الطالب من تطويرىا وتنميتها من أجل
الكتابة بكفاءة وفاعلية ،وابإلضافة إىل ذلك فإن ىذا البحث يقًتح منوذج خطة لكيفية تعليم الكتابة دلتعلمي اللغة
العربية كلغة اثنية .فهذه الورقة تبحث أمهية استخدام اللغة من خالل ادلنهج الوظيفي ،حيث إن الطالب يتعلم اللغة من
خالل احتياجو للغة وتوظيفها إلصلاز أموره .وعلى ىذا فسيقوم ىذا البحث ابختبار أثر طريقة التدريس الوظيفية للغة
على الطالب يف كلية الدراسات اإلسالمية يف جامعة سليمان دديَتل يف إسربطة بًتكيا ،وذلك من أجل وضع خطة
لتنمية مهارة الكتابة لدى الطالب خالل الفصل الدراسي وذلك من أجل إبراز مواطن الضعف عند الطالب وكيفية
جتاوزىا حىت يتمكنوا من تنمية مهارة الكتابة بصورة تتناسب مع ختصصهم يف اللغة العربية والدراسات اإلسالمية.
 .2املقدمة
يرى الباحثون يف رلال نظرايت اكتساب اللغة الثانية أن الكتابة ىي أصعب ادلهارات اليت يواجهها ادلتعلم أثناء تعلمو
للغة أجنبية ،فمهارة الكتابة ىذه تتطلب إتقان ادلتعلم للكفاءات اللغوية وادلعرفية واالجتماعية والثقافية (،Barkaoui
 .)ٕٓٓٚوبناءً على ذلك فإن تدريس منهج الكتابة للطالب األجانب يُعترب مهمة صعبة لألستاذ ،حيث إنو كلما كان

تعلم ادلهارة يشكل صعوبة على الطالب ،ازداد عبء ادلعلم يف تعليم تلك ادلهارة ،ولذلك فإن ىذا البحث حياول تقدمي
منوذج لتدريس اللغة العربية للناطقُت بغَتىا من خالل النظرايت ادلوضوعة لتدريس اللغة الثانية ،ومن خالل ذلك
النموذج يستطيع الطالب تنمية مهارة الكتابة عندىم بطريقة فعالة.
وقد مت جتريب ادلدخل الوظيفي لتنمية مهارة الكتابة على طالب السنة التحضَتية يف كلية اإلذليات يف جامعة سليمان

دديَتل .وذلك من خالل دروس اإلنشاء خالل الفصل الدراسي احلايل (شتاء  )ٕٓٔٙفتم تكليف رلموعة من الطالب
ابلكتابة يف موضوعات وظيفية ومقارنة أدائهم بطالب آخرين مت تكليفهم ابلكتابة يف موضوعات عامة ال تتصل
ابدلدخل الوظيفي ،ومت قياس درجة الكفاءة يف ٍ
كل من اجملموعتُت وذلك لتحديد مدى فاعلية ادلدخل الوظيفي يف تنمية
مهارة الكتابة لدى الطالب يف ادلرحلة ادلتوسطة .حيث إن طالب كلتا اجملموعتُت قد خترجوا من مدرسة األئمة واخلطباء
يف الثانوية العامة ،كذلك مت تعليمهم خالل فًتة اإلعداد كيفية بناء اجلمل وإنشائها من بنات أفكارىم .مث مت جتريب
ادلنهج الوظيفي على إحدى اجملموعات يف النصف الثاين من الفصل الدراسي.
ٔ

 .2.1تعريفات ومفاهيم

 .2.1.1املدخل التواصلي Communicative Approach

يرى ( )ٕ :ٕٓٓٙ ،Richardsأن ادلدخل التواصلي يقوم يف األساس على أربعة مكوانت ،أال وىي )ٔ :حتديد
أىداف ادلتعلمُت بدقة ،وٕ) حتديد الطريقة اليت يتعلم من خالذلا الطالب اللغة األجنبية ،وٖ) معرفة األنشطة األنسب
لتيسَت العملية التعليمية ،وٗ) حتديد دور كل من ادلعلم والطالب داخل الصف .وىذه ادلكوانت األربعة يف ادلدخل
التواصلي تعٍت التخلص دتاماً من ادلنهج السلوكي والذي يعترب تعلم اللغة عبارة عن رلموعة من األنشطة اللغوية
والنحوية .فادلنهج التواصلي ال يعترب ادلتعلم رلرد ٍ
متلق للمعلومة ولكنو أيضاً منتج للغة ومشارك يف العملية التعليمية.
ونستطيع أن نقول أيضاً إن ادلنهج التواصلي قائم على االحتياجات األساسية للمتعلم ورغبتو يف التواصل مع اآلخرين
لتحقيق احتياجاتو تلك ،وانطالقاً من ىذا ادلبدأ ،فإن ادلتعلم ال يهدف إىل (اللغة نفسها) خالل تعلمو ،ولكنو يهدف
إىل الوصول إىل مهارات التواصل اليومية اليت تشمل النواحي االجتماعية والثقافية والنفسية واليت تيسر لو التعبَت عن
احتياجاتو اليومية ابللغة ادلستهدفة (.)ٔٙٛ :ٕٕٓٔ ،Sambu
 .2.1.2املدخل الوظيفي
وبناءً على تعريف ادلدخل التواصلي ،فإن عملية تعليم اللغة جيب أن تنطلق من مواقف اجتماعية حقيقية وليس رلرد
تلقُت اللغة للطالب .ومبا أننا زلكومون ٍ
بوقت زلدد وقصَت داخل الصف الدراسي ،ابإلضافة إىل أن اجملتمع خارج
الصف ال يتيح للطالب التواصل ابللغة العربية مع اآلخرين ،فإنو يتحتم على ادلعلم داخل الصف أن يهيئ البيئة ادلناسبة
للطالب حملاكاة البيئة العربية الالزمة للطالب دلمارسة ادلهارات اللغوية ادلختلفة .ولذلك جيب اتباع ادلنهج الوظيفي الذي
ىو يف األساس انتج عن ادلنهج التواصلي ( )ٜٔٙ :ٕٕٓٔ ،Sambuأي أنو جيب على ادلعلم أن جيعل ادلنهج
كم ِّ
كون وظيفي.
الدراسي للطالب األجانب قائما على احتياجاهتم اللغوية ُ
ويتم تعريف الوظيفية على "أهنا سلسلـة من ادلهارات اللغوية ادلتصلة ،اليت يتعلمها التلميذ ،بقصد استخدامها وتوظيفها
داخل ادلدرسة وخارجها" (الديب)ٖٕ :ٕٖٓٓ ،؛ و(السيد .)ٖٕ :ٕٜٓٓ ،وقد ركز (أبو لنب )ٕٕٓٔ ،على أمهية
ادلدخل الوظيفي لتدريس اللغة العربية بصفة عامة حيث قال إن الوظيفية ىي "أىم ادلداخل احلديثة يف تعليم اللغات
القومية ،حيث يُنظر إىل اللغة على أهنا أداة اجتماعية ،أي ذات وظيفة اجتماعية".
 .2.1.3الكتابة
يرى بعض علماء اللغة أن الكتابة ىي أصعب مهارات اللغة اليت جيب أن يكتسبها الطالب ،حيث إنو يف كل مرة
يتعرض فيها الطالب للكتابة فإنو يتعرض للكثَت من فرص الوقوع يف اخلطأ( ،خصاونة  .)ٙ :ٕٓٓٛوكلما تعرض
الطالب للكتابة ،قلت فرص وقوعو يف اخلطأ بسبب التدريب والتعلم .وتضيف ( )ٖ :ٜٖٔٛ Ramisإن مهارة
الكتابة ىامة مبكان لعدة أسباب :أوالً ،أهنا تساعد إىل حد بعيد يف تعزيز القواعد النحوية والتعبَتات وادلفردات لدى
ٕ

الطالب الذين يتعلمون اللغة العربية كلغة اثنية .وكذلك فهي تفتح الباب أمام الطالب الستخدام ما تعلموه يف
سياق ٍ
ات سلتلفة .وأرى أنو يكمن ىنا دور ادلعلم يف استغالل ادلدخل الوظيفي إلعادة استخدام كل ما تعلمو الطالب يف
سياقات جديدة .اثلثاً ،إن الطالب عندما يستخدم يده وعينيو مع إعمال الفكر يف الكتابة ،فكل ذلك يقوي ارتباط
الطالب ابللغة وجيعلو أكثر ألفة هبا .ابإلضافة إىل ذلك فإن اذلدف األساسي من الكتابة ىو دتكُت الطالب من التعبَت
عن نفسو بطريقة واضحة وسليمة.
 .3أمهية الدراسة
تكمن أمهية ىذه الدراسة يف تسليط الضوء على ضرورة استخدام ادلنهج الوظيفي يف تدريس مهارات اللغة العربية وبوجو
اخلصوص مهارة الكتابة ابعتبارىا أصعب ادلهارات اليت يواجهها الطالب أثناء تعلمو ،فادلدخل الوظيفي يتيح للطالب
الفرصة إلعادة استخدام ادلفردات والقواعد اليت قد تعلمها يف سياقات جديدة ومجل من ابتكاره.
 .4هدف الدراسة
تعقد ىذه الدراسة مقارنة بُت أداء الطالب الذين يتم تكليفهم أبنشطة كتابية وظيفية تعرب عن جتارهبم الشخصية
وآرائهم ،وبُت أداء الطالب الذين يتم تكليفهم أبنشطة كتابية بعيدة عن ادلنهج الوظيفي ،وىذه ادلقارنة تُظهر إىل أي
مدى يتحسن أداء الطالب الذين يتم تدريسهم من منطلق ادلنهج الوظيفي.
 .5الدراسات السابقة
 .5.1الدراسات النظرية
توجد الكثَت من الدراسات اليت تناولت تدريس اللغة من خالل ادلدخل الوظيفي من حيث األساس النظري فهناك
(قورة وأبو لنب )ٕٓٔٓ ،الذين عرضا كثَتاً من اسًتاتيجيات تعلم اللغة العربية يف العصر احلديث ولكنو عرض نظري
لتلك النظرايت ادلستخدمة يف التدريس .أما (البطل )ٔ٘ٓ-ٔٗٓ :ٜٜٔٛ ،فقد عرض بعض األنشطة الوظيفية اليت
ديكن دلعلمي اللغة العربية اتباعها داخل الصف لتعليم الكتابة ،ومن أمثلة تلك األنشطة اليت ذكرىا البطل (التعريف
ابلذات أو ابآلخر ،كتابة اإلعالانت مثل البيع والشراء ،كتابة الرسائل الشخصية ،كتابة قوائم االحتياجات ادلنزلية،
إعطاء اإلرشادات والتعليمات ،ملء االستمارات والطلبات ،وغَتىا.
 .5.2الدراسات التطبيقية
أغلب الدراسات اليت عمدت إىل تطبيق ادلدخل الوظيفي لتدريس الكتابة كانت سلصصة للطالب العرب أي أبناء اللغة
مثل (بريكيت ٕٗٔٓ) الذي خصص دراستو يف حتديد األساليب الالزمة لتنمية مهارات الكتابة اإلبداعية لدى تالميذ
الصف السادس اإلبتدائي ،والوقوف على مستوى دتكنهم من أساليب تنمية مهارة (الطالقة ،وادلرونة ،األصالة ،واإلثراء
ابلتفاصيل) ومعرفة ما إذا كانت ىناك فروق ذات داللة إحصائية بُت ادلتوسطات اخلاصة مبستوى دتكن معلمي اللغة
العربية من أساليب تنمية مهارات الكتابة اإلبداعية تُعزى إىل (ادلؤىل العلمي أو سنوات اخلربة( .وكذلك (دمحم ٖٕٓٓ)
ٖ

الذي درس أثر تطبيق ادلنهج الوظيفي التكاملي تعليم اللغة العربية على مهارات القراءة والكتابة عند طالب الصف
الرابع االبتدائي.
 .6منهج البحث والبياانت
"من ادلعروف يف ادلناىج أن اجملتمع الذي يعيش فيو ادلتعلم من أىم ادليادين اليت تشتق منها أىداف التعليم ،ومن مث
فالبد أن هتتم جبعل ادلتعلم قادراً على القيام ابدلطالب ،أو الوظائف وادلهام اليت يتطلبها اجملتمع الذي يعيش فيو" (أبو
لنب .)ٕٕٓٔ ،ومبا أن الطالب زلل الدراسة ال يعيشون يف رلتمع عريب ،ويصعب حدوث التعلم الوظيفي بطريقة
عفوية ،فلزم األمر اتباع أسلوب احملاكاة ،أو هتيئة مناخ للطالب وكأنو يعيش يف رلتمع عريب ويتعامل مع مجاعة عربية
حىت يكون إنتاجو ابللغة العربية فقط .ولذلك قامت الدراسة كما ذكر (البطل )ٜٜٔٛ ،ابتباع ادلبادئ التالية:
أوالً ،أهنا جعلت الكتابة نشاطاً يهدف يف األساس إىل إاتحة الفرصة للطالب كي يعرب عن نفسو ويتعامل مع اآلخرين
فتم ربط أنشطة الكتابة ابلطالب نفسو للتعبَت عن نفسو وخرباتو واحتياجاتو وآرائو ومشاعره لتكون كل ىذه اجلوانب
ىي ادلصدر األساسي الذي يتزود منو الطالب ابألفكار أثناء نشاط الكتابة .ومت استخدام ىذا ادلدخل الوظيفي مع
طالب اجملموعة التجريبية زلل الدراسة .أما اجملموعة ادلرجعية فقد مت االلتزام معها ابدلوضوعات اإلنشائية الواردة يف كتاب
القراءة أو موضوعات أخرى تكون بعيدة دتاماً عن ادلدخل الوظيفي.
اثنياً ،ادلدخالت :القيام ابلنشاطات القبلية مع كال اجملموعتُت؛ ويعٍت ذلك أنو قبل نشاط الكتابة يتم القيام بنشاطات
من شأهنا إمداد الطالب ابدلفردات الالزمة للكتابة وادلساعدة على العصف الذىٍت للطالب.
اثلثاً ،العمليات (النشاط) :تكليف الطالب بنشاط الكتابة كواجب يف البيت بناءً على تلك األنشطة القبلية على أن
يعرضها يف الصف؛ وألن الكتابة ابعتبارىا شكالً من أشكال التواصل تقوم على طرفُت :الكاتب والقارئ ،وألن ادلعلم
ىو القارئ الوحيد دلا ينتجو الطالب ،فإن ىذه الدراسة قد وسعت نطاق مجهور القراء ابلنسبة للطالب ،أبن جعلت
بقية الطالب يقرأون لو بل ويتناقشون معو ويعلقون على ما كتبو .وتكمن أمهية ىذه ادلشاركة يف أمرين :أهنا تولد شعوراً
عند الطالب أن لو مجهوراً يقرأ لو فتجعلو أكثر اىتماما ابلكتابة ،وكذلك فهي ختلق نوعاً من التفاعل بُت الطالب
وتضفي جواً من احليوية واحلركة بُت الطالب (البطل )ٜٜٔٛ ،ىذا ابإلضافة إىل ادلساعدة على العصف الذىٍت ابللغة
العربية لدى الطالب ،فجميع ادلناقشات جتري داخل الصف ابللغة العربية فقط شلا يساعد على تنمية مهارة احملادثة
لدى الطالب.
رابعاً ،ادلخرجات :بعد ادلناقشات والتصويبات يف الصف يُعيد الطالب كتابة موضوعاهتم بناءً على تلك التصويبات،
وبسبب ضيق الوقت فإنو يُكتفى بعرض بعض الكتاابت لتكون منوذجاً لتصحيح أخطاء الطالب ،أما بقية الواجبات
فيصححها األستاذ بطريقة الرموز اليت سيتم شرحها الحقاً ،وعلى الطالب أيضاً إعادة كتابتها مرة أخرى وإعادهتا
لألستاذ.
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 .7العينة
خالل فصل الشتاء الدراسي يف سنة  ٕٓٔٙمت تدريس طالب كلية اإلذليات يف جامعة سليمان دديَتيل منهج الكتابة
ابللغة العربية ،وقد كان ىناك رلموعتان من الطالب ،اجملموعة (التجريبية) اليت سيتم تطبيق ادلنهج الوظيفي عليها ()ٖٙ
طالباً ،أما عدد الطالب يف اجملموعة (ادلرجعية) الذين لن يتم تطبيق ادلنهج الوظيفي عليها ( )ٖٛطالباً .كان مقرر
اإلنشاء عبارة عن درس واحد أسبوعياً دلدة ساعتُت .مجيع الطالب موضوع الدراسة خرجيو مدارس األئمة واخلطباء يف
تركيا ،ويدرسون حالياً يف كلية اإلذليات يف جامعة سليمان دديَتل ،ومجيعهم يدرسون منهج العربية ادلكثف نفسو ،من
قراءة وضلو وصرف وزلادثة ،ابإلضافة إىل مادة اإلنشاء زلل الدراسة .وقد مت الًتكيز خالل األسابيع الستة األوىل على
تعزيز قدرات الطالب على إنشاء اجلمل االمسية والفعلية وكيفية استخدام أدوات الربط مثل (و ،مث ،ابإلضافة إىل ذلك،
لكن ،أما... ،إخل ).مع الًتكيز على كيفية ترتيب األفكار وترابطها يف اإلنشاء بطريقة منطقية.
ومت استغالل دروس احملادثة كنشاطات قبلية أو ُمدخالت للكتابة ابلنسبة للمجموعة التجريبية ،فدرس احملادثة ىو فًتة
إعداد وعصف ذىٍت للطالب يتمكن من خاللو مجع ادلفردات الالزمة لدرس الكتابة وتداوذلا بُت الكالب يف حوارات

بينهم ،مث يُطلب منهم الكتابة حول موضوع احملادثة.
وعند تكليف الطالب ابلواجبات خالل فًتة اإلعداد كان عدد الطالب الذين تفاعلوا مع الدرس وعملوا واجباهتم
كالتايل:
اجلدول ٔ :تفاعل الطالب مع واجبات الصف خالل فًتة اإلعداد
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الشكل ٔ :نسبة تفاعل الطالب يف اجملموعتُت مع الواجبات قبل التجربة

نرى من خالل اإلحصاءات السابقة أن نسبة ادلشاركة خالل الدروس األوىل واليت جتهز لفًتة جتريب ادلنهج الوظيفي،
كانت متقاربةً ،أي أنو تقريباً نصف عدد الطالب يف كل رلموعة قد تفاعلوا مع الواجبات ادلنزلية .وسًتصد ىذه
الدراسة مدى جتاوب الطالب يف كال اجملموعتُت أثناء تكليفهم بكتابة موضوع إنشائي كامل يف موضوعات سلتلفة،
دلعرفة مدى تفاعل الطالب مع الواجبات اليت تتبع ادلنهج الوظيفي ومقارنتو مبدى تفاعل الطالب مع الواجبات الواردة
يف كتاب القراءة واليت تبتعد إىل حد بعيد عن ادلنهج الوظيفي.
خالل الفصل الدراسي مت اتباع منهج واحد يف التعامل مع كال اجملموعتُت قبل تطبيق ادلنهج الوظيفي وخاللو ،وذلك
من حيث:
ٔ .مت عرض كتاابهتم على السبورة (اللوح) من أجل توسيع مجهور القراء للطالب وخلق نوع من ادلناقشات بُت
الطالب للبحث عن األخطاء النحوية واللغوية وغَتىا شلا خيلق جواً من التفاعل واحلركة داخل الصف.
ٕ .مل يتم تصحيح أخطاء الطالب بطريقة مباشرة ،فالتصحيح ادلباشر والصريح لألخطاء دينع الطالب من التفكَت
ويوقف العصف الذىٍت بُت الطالب ،ولذلك مت اتباع الطريقة ادلشهورة لتصحيح أخطاء الطالب النحوية
واللغوية يف كال اجملموعتُت ،وىي استخدام رموز زلددة للفت انتباه الطالب لنوع اخلطأ الذي وقع فيو دون أن
يتم التصريح لو هبذا اخلطأ ،وعلى مجيع الطالب أن يشًتكوا يف إجياد ىذا اخلطأ (انظر الصورة ٔ كنموذج
لنظام التصحيح ادلتبع خالل الفصل الدراسي) .وىذه الرموز كالتايل:
( .aىـ) وتعٍت خطأ ىجائي.
( .bق) وتعٍت خطأ ضلوي أي خطأ يف القواعد.
ٙ

( .cت) وتعٍت خطأ يف ترتيب اجلملة ،مثالً الطالب ابتدأ اجلملة ابدلفعول بو بدالً من الفعل.
( .dك) وتعٍت أن الطالب استخدم كلمة خطأ للتعبَت عن ادلفهوم الذي يريده مثالً كتب (شربت
أكلت الطعام).
الطعام بدالً من ُ
( .eج ) وتعٍت حرف جر خطأ ،أي أنو استخدم حرف جر غَت صحيح أو أنو استخدم حرف جر يف
حُت أن الكلمة ال حتتاج حرف جر ،أو أنو مل يستخدم حرف اجلر يف حُت أن السياق حيتاج إىل
حرف جر.

صورة ٔ :منوذج لكتابة رموز التصحيح

وفائدة ىذه الرموز أهنا تُسهل على الطالب حتديد نوع اخلطأ الذي وقع فيو دون أن تقدم لو ادلعلومة بكل سهولة ويسر.
فالتصحيح السريع للخطأ ال جيعل الطالب يتعلم أو أن ادلعلومة سرعان ما تذىب من عقلو مبجرد انتهاء الدرس ،ولكنو
ٚ

إذا بذل شيئاً من اجلهد يف سبيل الوصول إىل ادلعلومة أو تصحيح اخلطأ ،فإهنا تستقر يف ذىنو .مع مالحظة أن
التصحيح الذايت يكون يف حدود ما درسو الطالب فال ديكن مطالبة الطالب بتصحيح أخطائو يف دروس مل يدرسها
بعد.
يف خالل األسابيع التالية (ثالثة أسابيع) مت فصل ادلنهج التدريسي للطالب ،فاجملموعة األوىل (ادلرجعية) مت تكليفهم
ابدلوضوعات اإلنشائية الواردة يف كتاب القراءة واليت تبتعد إىل ٍ
حد بعيد عن ادلدخل الوظيفي الذي ذكرانه آنفاً ،وأحياانً
قد مت تكليفهم مبوضوعات أخرى خارج كتاب القراءة ولكنها تبتعد أيضاً عن ادلدخل الوظيفي .مع األخذ يف االعتبار
أن ىذه ادلوضوعات اإلنشائية تكون مرتبطة بصورة أساسية بدروس القراءة اليت درسوىا خالل الفصل ،شلا يعٍت أن
احلصيلة اللغوية عندىم متوفرة إلعادة استخدامها يف سياقات جديدة من عندىم .أما اجملموعة الثانية (التجريبية) فقد مت
تكليفهم يف الفًتة نفسها مبوضوعات إنشائية وظيفية تعرب عن أنفسهم واحتياجاهتم وآماذلم وآرائهم.
سيتم قياس درجة كفاءة كل رلموعة إبنتاجها يف ادلوضوعات اإلنشائية ومدى اتقاهنم فيها وذلك من خالل قياس ٍ
كل
من:
ٔ .عدد الكلمات :ففي كل رلموعة جيب أن يكتب الطالب ما ال يقل عن ٓ ٚكلمة يف كل موضوع ،والطالب
الذي يكتب أقل من عدد الكلمات ادلطلوب خيصم منو درجات بعدد الكلمات الناقصة .فمثالً الطالب
الذي يكتب (ٓ ) ٚكلمة أو أكثر ال يفقد أي درجات يف عدد الكلمات .أما الطالب الذي يكتب (ٖ٘)
كلمة مثالً حيصل على (ٓ٘ )%من عدد الكلمات ،وبناءً عليو (أيخذ عليو الطالب درجة من ٓٔ)
ٕ .مدى استخدام أدوات الربط ادلستعملة بُت اجلمل( .وأيخذ عليو الطالب درجة من ٓٔ)
ٖ .مدى ترابط األفكار ببعضها البعض( .وأيخذ عليو الطالب درجة من ٓٔ)
فاجملموع يكون من (ٖٓ) ،وستعرض ىذه الدراسة نتائج أعلى طالب وأقل طالب يف كل رلموعة خالل ثالثة دروس
إنشائية دلقارنتهما ببعض .ولن يتم النظر إىل األخطاء النحوية واللغوية ابعتبارىا عوامل متكررة يف اإلنشاء ،وديكن
تصويبها وتعديلها مع ادلمارسة والتدريب .فهذه األخطاء من الطبيعي تكرارىا بُت كل دارسي اللغة العربية .ولكن
اذلدف ىو قياس إىل أي حد ديكن للطالب إعادة استخدام ادلفردات اليت تعلمها خالل فًتة الدراسة ومدى أتثَت
ادلدخل الوظيفي يف إاتحة الفرصة للطالب إلعادة استخدامها يف سياقات أخرى تعرب عن احتياجاتو وآرائو .ابإلضافة
إىل قياس قدرة الطالب على استخدام أدوات الربط ادلختلفة يف صياغة ادلوضوع الذي يتكلم عنو .وكذلك قياس قدرة
الطالب على ربط أفكاره بطريقة منطقية جتعل من السهل على القارئ أن يفهم ما يعرب عنو الطالب .وادلوضوعات
اإلنشائية الثالثة اليت مت تكليف الطالب هبا يف كل رلموعة كالتايل:
 .8املوضوع األول
 .8.1أوالً ،اجملموعة التجريبية
ٛ

 .8.1.1الرسالة والتعبري عن األنشطة اليومية
 .8.1.1.1املدخالت
خالل دروس احملادثة تعلم الطالب درس "النشاطات اليومية" لشخصية يف كتاب احملادثة (عبس وآخرون.)ٕٓٔٓ ،
وبعد شرح الكلمات اجلديدة وقراءة الدرس ،مت تكليف الطالب أبن يتكلموا عن نشاطاهتم اليومية مثلما تعلموا من
الكتاب يف رلموعات وأمام الصف ،واذلدف من ىذه النشاطات القبلية إثراء الطالب مبفردات يستخدموهنا يف الكتابة.
وكذلك تعلم الطالب كيفية كتابة الرسالة ،ومبا أن الطالب يف ادلستوى ادلبتدئ ،فلم يتم تعليم الطالب تفاصيل كتابة
الرسالة بدقة ،ولكن مت االكتفاء بتعريفهم ابألقسام الرئيسة للرسالة وىي( :اسم ادلرسل إليو والتحية وادلوضوع مث السالم).
 .8.1.1.2النشاط
ويف نشاط الكتابة مت تكليف اجملموعة بكتابة رسائل إىل أسرىم يتم من خالذلا إخبار أسرىم ماذا يفعلون يف إسربطة كل
ٍ
يوم (أي منذ القدوم إىل ادلدينة) ،وفائدة ىذا النشاط الكتايب أنو يُعلم الطالب كيفية كتابة الرسائل يف اللغة العربية،
وكذلك يتيح ىذا النشاط للطالب فرصة التعبَت عن نفسو وأنشطتو الشخصية اليت يقوم هبا ،فعلى الطالب إعادة
استخدام مفرداتو بطريقة سليمة يف سياقات وظيفية جديدة وىي السرد واحلكاية .ابإلضافة إىل ذلك فإن ىذا النشاط
ٍ
زلافظات
يعزز عند الطالب استخدام الزمن ادلضارع للتعبَت عما يفعلو كل يوم .ومبا أن أغلب الطالب وافدين من
أخرى خارج مدينة إسربطة ،فقد جعلت الرسالة إىل األسرة إلخبارىم أبحواذلم يف ادلدينة اجلديدة اليت ذىبوا إليها .أما
الطالب الذين يعيشون مع أسرىم يف إسربطة – وىم قليلون – فقد وجهوا تلك الرسالة إىل صديق عريب يف خارج
إسربطة.
 .8.1.1.3املخرجات
عدد الطالب الذين اشًتكوا يف ىذا الواجب (٘ٔ) طالباً .أكرب عدد من الكلمات ُكتب كان ( )ٕٔٙكلمة (انظر
صورة ٕ) ،ولذلك فقد حصل ىذا الطالب على (ٓٔ درجات كاملة يف عدد الكلمات ،أما أدوات الربط فقد تعددت
خدمت تلك األدوات يف مكاهنا الصحيح
كالتايل (ف االستئنافية ،و ،فيما بعد ،وبعد ذلك ،حىت ،قبل) وقد استُ
ْ
وبصورة جيدة ،ولذلك فقد حصل الطالب على( )ٜدرجات يف استخدام أدوات الربط .أما الًتابط بُت األفكار فكان
شلتازاً ،حيث بدأ الطالب ابلسالم على األسرة يف الرسالة ،مث بدأ يف سرد نشاطو اليومي مىت يستيقظ وماذا يفعل بعد
االستيقاظ حىت خيرج من البيت ويعود مرة أخرى مث ينام ،مث يف النهاية يلخص رأيو يف احلياة يف إسربطة مث ختام الرسالة
ولذلك فقد حصل على (ٓٔ) درجات يف ترابط األفكار.

ٜ

صورة ٕ :أعلى درجة يف اجملموعة التجريبية

أما أقل عدد من الكلمات فكان ( )ٗٚكلمة أي أن الطالب قد حصل على (( )%ٙٚانظر الصورة ٖ) .أما أدوات
الربط ادلستخدمة فقد كانت (و ،بعد أنّ ،أما) فكان استخدامو لألدوات جيداً ولكنو قليل وكذلك مل يوفق يف استخدام

أداة الربط ادلناسبة بُت مجلتُت" :أان أحب أسربطة" ".أما اجلو ابرد ".وكان جيب أن يستخدم (لكن) .ولذلك فقد
حصل على ( )ٙدرجات .ومن انحية الًتابط الفكري ،فقد كان ضعيفاً إىل ٍ
حد ما ، ،ولذلك فقد حصل على (٘)
درجات.

ٓٔ

صورة ٖ :أقل درجة يف اجملموعة التجريبية

 .8.2اثنيا ،اجملموعة املرجعية:
 .8.2.1شخصية اترخيية
 .8.2.1.1املدخالت
درس الطالب يف منهج القراءة شخصية "أبو ذر الغفاري" هنع هللا يضر ،ودرسوا كلمات تدور حول التاريخ فأصبح عندىم
حصيلة كلمات تساعدىم على الكتابة يف ادلوضوع.
 .8.2.1.2النشاط
مت تكليف الطالب بنشاط الكتابة الوارد يف كتاب القراءة ادليسرة والذي ال يلتزم ابدلنهج الوظيفي يف تعليم الكتابة،
حيث كان ادلوضوع "اخًت شخصية من رجال اإلسالم األقوايء الذين تعرفهم مث اكتب عنها يف حدود سبعة أسطر".
شعبان وفضل هللا (د.ت ، )ٔٛٔ :.ولكن مت توسيع رلال السؤال لتسهيل الكتابة على الطالب ليكون كالتايل" :اخًت
شخصية اترخيية حتبها وتكلم عنها يف حدود ٓ ٚكلمة".
 .8.2.1.3املخرجات
اشًتك يف ىذا النشاط من اجملموعة ادلرجعية ( )ٚطالب من أصل( )ٖٛطالباً ،أي أن نسبة ادلشاركة مل تتجاوز .%ٔٛ
وكان أكرب عدد من الكلمات ُكتب يف ىذا ادلوضوع ىو (ٓٗ) كلمة ،أي ( )%٘ٚمن عدد الكلمات وكانت
الشخصية ىي النس أرمسًتونج (انظر الصورة ٗ) وقد استخدم الطالب بعض أدوات ربط وىي (لكنَّ ،
ألن ،مث) وقد
كان موفقاً أحياانً يف استخدامها ولكنو مل يستخدم أدوات الربط يف كثَت من اجلمل ،فجاءت اجلمل متقطعة بعض
ٔٔ

األحيان ،مثل" :تناول منشطات" ".أحرز  ٚمرات طواف فرنسا ".ولذلك فقد حصل الطالب على ( )ٙدرجات يف
أدوات الربط .أما الًتابط بُت األفكار ،فأحياانً كان ىناك ترابطاً بُت األفكار وأحياانً مل ينجح الطالب يف الربط بينها،
فمثالً ،قد ذكر الطالب اتريخ ميالد الشخصية ومن ىو .مث تكلم عن احتيالو وتناولو ادلنشطات .مث تكلم عن احرازه
الطالب عالقتو بفرنسا.
سبعة بطوالت ،مث عاد للكالم عن الفحوصات الطبية اليت كشفت تناولو للمنشطات ،مث تناول
ُ

مث أخَتاً تكلم عن إيقاف الالعب عن شلارسة الرايضة .وىذا يعٍت أن الطالب غَت قادر على ترتيب أفكار ادلوضوع يف
عقلو بصورة منطقية .ولذلك فقد حصل الطالب على (٘) درجات يف ترابط األفكار.

صورة ٗ :أعلى درجة يف اجملموعة ادلرجعية

أما أقل عدد من الكلمات ُكتب يف ىذا ادلوضوع كان (ٕٔ) كلمة أي (٘ ،)%ٖٔ.وكان قد تكلم الطالب عن
شخصية عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر .ومل يستخدم الطالب إال أداة الربط (و) ومل يستخدمها كثَتاً يف الربط بُت اجلمل.
ولذلك فقد حصل الطالب على درجة (ٗ) يف استخدام أدوات الربط .ومن حيث ترابط األفكار ،فجاء النص عبارة
عن عدة مجل ال عالقة ذلا ببعضها البعض ،كما ىو واضح يف الصورة (٘) ولذلك فقد حصل الطالب على درجة (ٕ)
يف ترابط األفكار.

ٕٔ

الصورة ٘ :أقل درجة يف اجملموعة ادلرجعية
اجلدول ٕ :متوسط درجات ادلوضوع األول للطالب يف اجملموعتُت
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الشكل ٕ ٕ-متوسط درجات اجملموعتُت

 .9املوضوع الثاين
 .9.1أوالً اجملموعة التجريبية
 .9.1.1العطلة
 .9.1.1.1املدخالت

ٗٔ

أثناء درس احملادثة درس الطالب درساً عن العطلة ،وماذا فعل شخصية الكتاب خالل عطلتو وإىل أين ذىب وماذا
رأى وغَت ذلك .مث تكلم كل طالب عن عطلتو يف العام ادلاضي وماذا فعل.
 .9.1.1.2النشاط
قد حصل الطالب على عطلة دلدة أسبوع ،وقد مت تكليفهم بكتابة موضوع إنشائي عن عطلتهم ،أين قضوىا؟ وماذا
فعلوا فيها؟ وىذا النشاط مهم للطالب ليوظف حصيلة ادلفردات لديو يف سياق الزمن ادلاضي ،وابإلضافة إىل ذلك فإن
ىذا النشاط يتيح للطالب الفرصة للتحدث عن خرباتو والتجارب اليت مر هبا خالل العطلة ،ابإلضافة إىل التعبَت عن
مشاعره اليت شعر هبا أثناء عطلتو.
 .9.1.1.3املخرجات

كتب يف ىذا ادلوضوع عدد ( )ٔٙطالباً من اجملموعة أي بنسبة (ٗٗ .)%وأكرب عدد من الكلمات قد ُكتِب ىو
(ٖ )ٙأي أن الطالب قد حصل على (ٓ )%ٜمن حيث عدد الكلمات (انظر الصورة  .)ٙأما من حيث أدوات
الربط فقد استعمل الطالب (و ،عند للزمان ،مث ،بعد أايم) فقد كان استخدامو جيد لألدوات ولكنو ليس منوعاً وكان
ىناك أدوات أخرى يستطيع أن يستخدمها لربط اجلمل ولكنو مل يفعل ولذلك فإنو قد حصل على ( )ٚدرجات .أما
من حيث ترابط األفكار ،فقد كانت مرتبة ومًتابطة بعض الشيئ ،ولكنو مل يعرب عن الوقت بدقة ،فكان جيب عليو
حتديد األايم وماذا فعل يف كل يوم ،ولذلك فقد حصل على ( )ٚدرجات يف ترابط األفكار.

الصورة  :ٙأعلى درجة يف اجملموعة التجريبية

أما أقل الطالب فقد كتب ( )ٗٙكلمة أي أنو قد حصل على (( )%ٙٙانظر الصورة  .)ٚومن حيث أدوات الربط
فقد تنوعت بُت َّ
(ألن ،مث ،بعد ذلك) .وابلرغم من تنوع تلك األدوات إال أنو كان ىناك مجالً مل يستخدم فيها أدوات
الربط ،فجاءت بعض اجلمل منفصلة عن بعضها البعض ،ولذلك فقد حصل على (٘) يف أدوات الربط .أما ترابط
٘ٔ

وبُت سبب ذلك ،مث سرد ماذا فعل ىناك
األفكار فقد جاءت مًتابطة ومنتظمة حيث قال إنو قد ذىب إىل الريف َّ
ودلاذا كان يصوم ،وماذا فعل يف العيد وكذلك تكلم عن عودتو إىل إسربطة وعلل سبب ذلك ابلدراسة ،ولذلك فقد
حصل على ( )ٛدرجات .ومل حيصل على الدرجة الكاملة ألن ىناك مجلتُت مل يربط بينهما ،ومها" :عملت ىناك"،
"قرأت القرآن الكرمي"

الصورة ( :)ٚأقل درجة يف اجملموعة التجريبية

 .9.2اثنياً ،اجملموعة املرجعية
 .9.2.1األعياد
 .9.2.1.1املدخالت
يف كتاب احملادثة درس الطالب موضوع ادلناسبات واألعياد (عبس وآخرون ،)ٕٓٔٓ ،وبعد الدرس مت تداول ادلوضوع
بينهم فتكلموا عن األعياد يف بلدىم وماذا يفعل الناس يف كل عيد.
 .9.2.1.2النشاط
يف كتاب القراءة يقول السؤال" :اكتب موضوعاً عن بلدك"( ،شعبان وفضل هللا د.ت .)ٔٚٙ :.وألن ىذا التدريب
حددت ادلوضوع ابألعياد يف تركيا ،وسألت الطالب :ما ىي األعياد يف تركيا؟ تكلم عن ثالثة على
شامل جداً فقد
ُ
األقل .وابلطبع فإن ىذا السؤال يبتعد عن ادلنهج الوظيفي ،إذ أن ادلنهج الوظيفي يستدعي أن تتم صياغة السؤال بصورة
ذلا عالقة أكثر ابلطالب ،فيمكن أن يكون ،ما ىي األعياد يف تركيا وماذا تفعل يف كل عيد مع عائلتك وأصدقائك؟
ولكنو اتباعاً للدراسة فقد مت االلتزام بصيغة السؤال العام عن األعياد يف تركيا بشكل عام.
 .9.2.1.3املخرجات
اشًتك يف ىذا النشاط ( )ٚطالب ،أي أن نسبة ادلشاركة كانت (ٗ .)%ٔٛ.وكان أكرب عدد من الكلمات ىو ()ٖٛ
كلمة أي أن الطالب حصل على (ٗ٘( )%انظر الصورة  .)ٛومل تُستخدم من أدوات الربط إال (و) مرة واحدة ولذلك
فقد حصل الطالب على درجة (ٔ) .أما ابلنسبة للًتابط بُت األفكار فقد جاءت األفكار متفرقة جداً وال عالقة بينها
إال أنو قد تكلم أوالً عن األعياد الدينية مث عن األعياد الوطنية ،ولذلك فقد حصل الطالب على درجة (ٔ).
ٔٙ

الصورة  :ٛأعلى درجة يف اجملموعة ادلرجعية

أما أقل طالب قد كتب ( )ٕٙكلمة ،أي أنو حصل على (( ،)%ٖٚانظر الصورة  .)ٜومل يستخدم الطالب أايً من
أدوات الربط إطالقاً فقد سرد األعياد يف تركيا رلرد سرد بدون أي رابط ولذلك مل حيصل على أي درجة يف أدوات الربط
أو ترابط األفكار.

الصورة  :ٜأقل درجة يف اجملموعة التجريبية
اجلدول ٖ :متوسط درجات ادلوضوع الثاين للطالب يف اجملموعتُت
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املوضوع الثالث

مت تكليف طالب اجملموعتُت بكتابة موضوع عن ادلستقبل ،وذلك هبدف تعزيز درس ادلستقبل عند الطالب.
ٔٛ

 .10.1أوالً ،اجملموعة التجريبية
 .10.1.1املستقبل
 .10.1.1.1املدخالت
درس الطالب يف احملادثة ادلستقبل من خالل شخصية طفل يتكلم عن آمالو يف ادلستقبل وماذا يريد أن يصبح عندما
فتكون عند الطالب
يكرب .وبعد ذلك مت تفعيل الكلمات بُت الطالب أبن حتدث كل طالب عن آمالو يف ادلستقبلَّ ،
حصيلة مفردات جيدة يف ىذا ادلوضوع.
 .10.1.1.2النشاط
مت تكليف اجملموعة التجريبية (الوظيفية) بكتابة موضوع (ماذا تريد أن تصبح يف ادلستقبل؟) .فمن خالل درس ادلستقبل
ىذا ستُتاح الفرصة للطالب للتعبَت عن آمالو وطموحاتو مستخدماً الكلمات اليت درسها.
 .10.1.1.3املخرجات
وكان أكثر ٍ
عدد من الكلمات قد ُكتب ىو ( )٘ٙكلمة( ،انظر الصورة ٓٔ) ،أي أن الطالب قد حصل على (ٓ)%ٛ
من عدد الكلمات ادلطلوبة .أما أدوات الربط اليت است ِ
خد َمت فهي (عندما ،مث ،الم اجلر ،و ،بعد ذلك) ( )ٜمرات،
ُ
فهناك تنوع يف استخدام أدوات الربط ولذلك قد حصل الطالب على ( )ٜبسبب أنو ال يوجد ربط بُت اجلملتُت
"سأحبب األطفال يف العربية"" ،سيكتشفون مجال العربية" .أما عن تسلسل األفكار وترابطها فهو شلتاز .حيث نرى أن
الطالبة ىنا قد عربت عن التسلسل الزمٍت ألمنياهتا :أوالً ىي تدريس العربية لألطفال ،مث السفر إىل أورواب ،مث العودة إىل
تركيا واحلصول على الدرجة العلمية ،مث أخَتاً الزواج .وىذا التسلسل ادلنطقي والزمٍت جيعل النص اإلنشائي عندىا عايل
اجلودة ابلنسبة لطالبة يف السنة التحضَتية ولذلك قد حصلت على درجة ( )ٜيف ترابط األفكار.

صورة ٓٔ :أعلى درجة يف اجملموعة التجريبية

ٜٔ

وقد كان أقل عدد من الكلمات ُكتب كان ( )ٕٚكلمة( ،انظر الصورة ٔٔ) .أي أنو قد حصل على (،)%ٖٜ
واستخدمت خالل النص أدوات الربط (و ،مث) ٗ مرات بطريقة جيدة ،ولكنها ليست منوعة ولذلك حصلت على
(٘) يف أدوات الربط .وكان الًتابط بُت األفكار إىل ٍ
حد كبَت معقول ويسهل فهمو على القارئ .فالًتابط بُت أفكار
ادلوضوع واضح ومسلسل بطريقة معقولة ،فأوالً التخرج من اجلامعة مث العمل وكسب ادلال مث السفر وأخَتاً الزواج .كان
من األفضل أن تتنوع يف استخدام أدوات الربط ،ولذلك قد حصلت على دجة ( )ٛيف ترابط األفكار وتسلسلها.

صورة ٔٔ :أقل درجة يف اجملموعة التجريبية

 .10.2اثنياً ،اجملموعة املرجعية
 .10.2.1املستقبل
 .10.2.1.1املدخالت
وكان درس ادلستقبل الذي استخدم كنشاط قبلي مع اجملموعة التجريبية ىو نفس الدرس الذي استخدم مع اجملموعة
ادلرجعية ،مث جعلت الطالب يتكلمون عن توقعاهتم عن األوضاع السياسية يف تركيا حىت أستخرج الكلمات اليت تفيدىم
يف موضوع اإلنشاء الذي سيتك تكليفهم بو.
ٕٓ

 .10.2.1.2النشاط
حاولت الدراسة االبتعاد قدر اإلمكان عن ادلدخل الوظيفي ،فجعلت ادلوضوع ادلكلف بو الطالب (مستقبل تركيا:
كيف سيكون بعد ٓٔ سنوات؟)
 .10.2.1.3املخرجات
كان عدد ادلشاركُت يف ىذا النشاط (ٓٔ) طالب ،أي أن نسبة ادلشاركة بلغت ( .)%ٕٙوكان أكرب عدد من
الكلمات ىو (ٓٗ) كلمة أي أن الطالب قد حصل فيو على (( )%٘ٚانظر الصورة ٕٔ) .أما أدوات الربط فقد
كانت (بعد ،و) ،فلم يستخدم الطالب كثَتا من أدوات الربط بُت اجلمل فجاءت اجلمل متفرقة عن بعضها .ولذلك
فقد حصل الطالب على (٘) درجات يف أدوات الربط .ومن حيث الًتابط بُت اجلمل ،فلم يستطع الطالب الربط بُت
أفكاره بطريقة صحيحة ،فتكلم عن مستقبل تركيا داخلياً وخارجياً واقتصادايً وتكنولوجياً بطريقة عشوائية بدون ترتيب
لألفكار ،ولذلك قد حصل الطالب على (ٗ) درجات يف ترابط جيد لألفكار.

الصورة ٕٔ :أعلى درجة يف اجملموعة ادلرجعية

وأقل عدد من كان ( ٜٔكلمة) أي بنسبة (( )%ٕٚانظر الصورة ٖٔ) .أما أدوات الربط فلم يستخدم الطالب إال (و)
ابلرغم أنو قد كتب أربعة مجل ولذلك فقد حصل الطالب على (ٕ) يف أدوات الربط .أما يف ترابط األفكار فقد جاءت
أيضاً األفكار متفرقة بدون رابط منطقي بينها إال بُت مجلتُت فقط ،ولذلك فقد حصل الطالب على (ٕ) يف الًتابط
الفكري.

ٕٔ

الصورة ٖٔ :أقل درجة يف اجملموعة ادلرجعية
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إمجايل الطالب املشاركني يف اجملموعتني

من خالل ما سبق صلد أن متوسط مشاركة الطالب يف التكليفات قبل التجربة يف اجملموعة التجريبية ( )ٔٛبنسبة
( )%ٗٚويف اجملموعة ادلرجعية فقد كان متوسط ادلشاركة  ٔٚبنسبة ( ،)%ٗٛورأينا أنو يف أثناء جتريب ادلنهج الوظيفي
فإن ىذه النسب مل ختتلف كثَتاً ابلنسبة للمجموعة التجريبية اليت اعتمدت ادلدخل الوظيفي يف تعليم مهارة الكتابة،
ولكنها اختلفت كثَتاً يف اجملموعة ادلرجعية اليت التزمت بتدريبات ال تتبع ادلنهج الوظيفي .ففي اجملموعة التجريبية اشًتك
يف الواجبات الثالثة (٘ٔ )ٔ٘ ،ٔٙ ،على التوايل أي مبتوسط نسبة ٕٗ %من عدد الطالب ،أي أن نسبة إحجام
الطالب كانت قليلة .أما اجملموعة ادلرجعية فقد اشًتك يف واجباهتا ( )ٔٓ ،ٚ ،ٚعلى التوايل مبتوسط نسبة ٕٔ %أي
أن أكثر من نصف الطالب قد أحجم عن االشًتاك يف تلك التكليفات.

اجلدول ٘ :تفاعل الطالب مع واجبات الصف خالل فًتة التجربة
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الشكل  :ٙبيان مقارنة إقبال الطالب على الكتابة قبل التجربة وخالذلا

اخلامتة والنتائج
كما رأينا من األرقام السابقة أنو كلما ابتعد التكليف الكتايب عن ادلنهج الوظيفي كان إحجام الطالب عن الكتابة يف
ىذا ادلوضوع أكرب ،فرأينا عدد الطالب ادلشاركُت يف اجملموعة ادلرجعية أقل يف ادلشاركة يف التكليفات اإلنشائية أثناء فًتة
التجربة ،بل إن عدد الكلمات اليت استخدمها الطالب يف تلك ادلوضوعات أقل بكثَت من تلك الكلمات يف واجبات
اجملموعة التجريبية .وىذا يعٍت أنو كلما ابتعد ادلوضوع اإلنشائي عن شخصية الطالب وآرائو واحتياجاتو كان ادلوضوع
صعباً عليو وشعر بثقلو على نفسو شلا دينعو من الكتابة فيو ويقلل فرص تعلمو خالل الفصل الدراسي .والعكس
صحيح ،فكلما جاء التكليف الكتايب معرباً عن شخصية الطالب واحتياجاتو وجتاربو الشخصية أاثر يف نفسو احلماسة
والفضول أن يكتب أكثر وزادت فرص تنمية مهارة الكتابة عنده.
جيب على ادلعلم تكليف الطالب مبوضوعات وأنشطة كتابية وظيفية ،وإذا كانت ادلادة اليت لديو بعيدة عن ادلنهج
الوظيفي ،فإنو ابستطاعتو إعادة صياغتها بطريقة جتذب الطالب وتتوائم مع ادلنهج الوظيفي .فمثالً ،بدالً من أن نكلف
الطالب ابلكتابة عن نشاطاتو اليومية ،فمن األفضل أن نكلفو بكتابة رسالة إىل أسرتو أو إىل صديقو العريب ليعرفو عن
نفسو وماذا يفعل كل يوم ،أو ماذا فعل خالل الفًتة ادلاضية .وىذا التكليف ابإلضافة إىل كونو يعزز مهارة الكتابة ،فإنو
يعلم الطالب أيضاً كيف يكتب رسالة ابللغة العربية ويعلمو أجزاء الرسالة وكيف يبدأىا وكيف ينهيها .وألن كتابة
الرسالة أمر ال غٌت عنو يف أي لغة ،جيب تكرار تكليف الطالب بكتابة الرسائل ألغراض سلتلفة حسب مستواه مثل أن
يكتب لصديق عريب ،مث يرسل رسالة لصاحب السكن الذي يسكن فيو يشكو من مشكالت يف شقتو ،مث يكتب
جلامعة عربية يريد أن يتعلم فيها ،وىكذا .وىذه ىي قيمة ادلنهج الوظيفي يف تعليم اللغة .ومثال آخر لتعديل ادلوضوعات
اإلنشائية ادلوجودة يف ادلنهج ،إذا كان ادلوضوع ادلتاح لدى ادلعلم ىو "تكلم عن األعياد يف بلدك؟" ديكن تعديل
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ادلوضوع حبيث يكون "ماذا تفعل يف العيد؟" فهذه الصياغة للسؤال حتفز الطالب أكثر وجتعلو يعرب عن نشاطاتو اليت
يقوم هبا خالل العيد.
ابإلضافة إىل ذلك فإنو جيب التدريج يف تكليف الطالب بواجبات الكتابة .فيجب أوال البدأ ابألنشطة الوظيفية ،بل
نبدأ ابدلوضوعات البسيطة يف األنشطة الوظيفية مثل التعريف ابلذات أو كتابة قوائم االحتياجات الشخصية لو مثل
احتياجاتو من السوق من اخلضار والفاكهة وغَتىا ،البطل ( )ٜٜٔٛوىكذا .وكلما أتقن الطالب مرحلة انتقل للتكليف
األصعب واألطول ،إىل أن يتقن الطالب الكتابة دون اللجوء إىل ادلدخل الوظيفي وساعتها يستطيع الطالب من تلقاء
نفسو الكتابة يف كافة ادلوضوعات.
ادلناقشات اليت تُدار داخل الصف لتصحيح األخطاء أو لتبادل األفكار تكون مفيدة جداً للطالب من عدة نواح ،منها
خلق جو من الفاعلية داخل الصف شلا يكسر ادللل ،وكذلك تعزيز مهارة احملادثة عند الطالب ابإلضافة إىل أهنا تساعد
على زايدة العصف الذىٍت وإجياد أفكار وموضوعات جديدة للمناقشة داخل الصف .ويزيد من حجم ىذه ادلناقشات
بًتك اجملال مفتوحاً أمام الطالب لتصحيح أخطاء بعضهم البعض .فال جيب على ادلعلم أن يصحح خطأ الطالب
مباشرة ،بل جيب عليو أن يًتك لو الفرصة أن يصحح نفسو ،فإن مل يستطع إجياد اخلطأ ،يفتح الباب أمام زمالئو دلناقشة
اخلطأ الذي وقع فيو الطالب ،فإن مل يستطيعوا إجياد اخلطأ ،يبدأ ادلعلم بتيسَت األمر بكتابة رموز األخطاء اليت ذكرانىا
سابقاً.
وأخَتاً حيب على ادلعلم وضع خطة زلددة لتعليم مهارة الكتابة من أجل تنميتها على مدار الفصل الدراسي ،فكل درس
جيب أن ُخيطط لو بدقة ،وديكن اعتماد اخلطة اليت اتبعتها الدراسة وىي كالتايل:
ٔ .التخطيط
أ .حتديد أىداف كل درس بدقة ،فمثالً اذلدف ىو تعزيز درس ادلضارع.
ب .وضع ىذه األىداف يف إطار ادلدخل الوظيفي ،فمثالً ،لدراسة ادلضارع ديكن وضعو يف إطار
األنشطة اليومية للطالب.
ٕ .األنشطة القبلية
أ .التسخُت :وىو عبارة عن ٘ دقائق يسأل األستاذ أسئلة ذلا عالقة ابدلوضوع مثل "ماذا تفعل كل
يوم؟" ويكتب الكمات اجلديدة على اللوح ،واذلدف من التسخُت ىو هتيئة الطالب للموضوع
وحتفيز أذىاهنم.
ب .عرض منوذج مقروء أو مرأي للموضوع مثل شخص يتحدث عن نشاطو اليومي .وىذا األمر مهم
ألنو يكون منوذجاً للطالب يتعلمون من خاللو كيف ينجزون نشاطهم.
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ت .طرح ىذا النموذج للمناقشة بُت الطالب للتعليق عليو وإبداء رأيهم فيو والتحدث عن خرباهتم يف
ىذا ادلوضوع.
ٖ .الكتابة
أ .تكليف الطالب ابلكتابة يف نفس ادلوضوع والتحدث عن أنفسهم.
ب .عند التصحيح جيب على األستاذ اتباع ما يلي:
 .iال يكون التصحيح مباشراً ولكن ابلرموز حىت يعطي الطالب الفرصة يف تصحيح نفسو.
 .iiعرض مناذج الطالب للصف حىت تكون ادلناقشة علنية ويستفيد اجلميع من التعليقات
ويقضي على ادللل داخل الصف .مع مراعاة إخفاء اسم الطالب صاحب الورقة حىت
يتجنب إحراجو أمام الطالب ،فإن بعض الطالب ديتنعون عن أداء وظائفهم بسبب
احلرج من الصف.
مسوداتن
ٗ .النشاطات البعدية :جيب على الطالب إعادة كتابة واجبو مرة أخرى بعد التصويبات فيكون عنده َّ
من الواجب (قبل التصحيح وبعده) ،وديكن أن يعمل االستاذ ملفات اإلصلاز ،أي أن كل طالب لو ملف
خاص بو واجباتو وحتتوي (ادلسودة األوىل والثانية من كل واجب) ،ويف هناية الفصل الدراسي يستطيع الطالب
مسودة.
مسودة ،وكيف أصبح يف آخر َّ
االطالع على تطوره خالل الدراسة كيف بدأ الكتابة يف أول َّ
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أبو لنب ،وجيو ادلرسي (ٕٕٔٓ) ،ادلدخل الوظيفي وتدريس اللغة العربية للناطقُت بغَتىا ٕٓ ،أبريل
http://kenanaonline.com/users/wageehelmorssi/posts/407172
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بريكيت ،أكرم دمحم بن سامل (ٕٗٔٓ) .مستوى دتكن معلمي اللغة العربي ة من أساليب تنمية مهارات الكتابة اإلبداعية لدى تالميذ الصف السادس
االبتدائي ،اجمللة الدولية الًتبوية ادلتخصصة)ٕٕٔ-ٜٔٓ ،ٔٔ:ٖ( ،
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البطل ،زلمود ( ،)ٜٜٔٛنشاطات وظيفية لتدريس مهارة الكتابة ،رللة العربية ،ٕٕ ،صصٔ٘ٙ-ٖٔٚ .
خصاونة ،رعد مصطفى ( ،)ٕٓٓٛأسس تعليم الكتابة ،إربد ،عامل الكتب احلديث

 .ٜالسيد ،فايزة عوض ،)ٕٜٓٓ( .مداخل واجتاىات حديثة يف تدريس اللغة العربية والدراسات اإلسالمية ،القاىرة :مطبعة جامعة عُت مشس
ٓٔ .شعبان ،دمحم عادل ،فضل هللا دمحم الفاتح ،القراءة ادليسرة :سلسلة يف القراءة العربية لغَت الناطقُت هبا ،د.ن ،.د.م ،.د .ت.
ٔٔ .عبس ،دمحم صبحي (ٕٓٔٓ) ،سلسلة اللسان :الكتاب التمهيدي يف تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا ،ديب :مركز اللسان االم
ٕٔ .قورة ،علي عبد السميع  ،وأبو لنب ،وجيو ادلرسي (ٕٓٔٓ) ،السًتاتيجيات احلديثة ىف تعليم و تعلم اللغة ،د.م ،.د.ن.
ٖٔ .دمحم ،خلف الديب عثمان (ٖٕٓٓ) ،فاعلية استخدام بعض ادلداخل التكاملية الوظيفية يف تعليم اللغة العربية على بعض مهارات القراءة والكتابة لدى
عينة من تالميذ الصف الرابع االبتدائي ،القاىرة :جامعة القاىرة ،كلية الًتبية
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