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 حتليل اخلطاب

 و تعليم اإلنشاء للناطقني بغري العربية

 

 البحث ملخص

تبيان منزلة حتليل اخلطاب وعلم النن    تعلنيم الل نة     ذا البحث إىليقصد ه
للناطقني ب ريها؛ وإمنا يكون ذلك بالنظر   حقل جديند   تعلنيم العربينة للنناطقني     

وحتقيًقنا لنذلك يعنتل البحنث بتوونيه وجنو        . ب ريها وهو تعليم الكتابة واإلنشنا  
األجنبينة مرزنزًا علنل الكتابنة      استثمار حتلينل اخلطناب   تعلنيم مانارال الل نال     

أما القسم الثناني ييقندو وحندط تطبيقينة   تعلنيم      . واإلنشا ، وهذا هو القسم األول
َصَدَر  اإلنشا  العربي للناطقني ب ري العربية، منبًاا علل األسس النظرية والتطبيقية اليت

 .عناا

 

 هن37/3/3313وُقبل للنشر                                         هن               7/7/3311ورد البحث   
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Discourse Analysis and Teaching Composition For None 

Native Speakers of Arabic 

 

ABSTRACT 

This paper aims at showing the importance of Discourse 

Analysis in teaching foreign languages, by shedding light on 

teaching foreign languages through writing and composition. The 

first part focuses on using writing and composition to teach foreign 

languages, while the second part provides a practical model for 

teaching Arabic 

 composition to non-native speakers of Arabic, highlighting 

the theoretical and applied principles upon which it is built. 
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 حتليل اخلطاب وتعليم الكتابة واإلنشاء: املبحث األول

 حتليل اخلطاب وتعليم اللغة األجنبية

اللسانيات النصية ومناهج حتليل اخلطاب املتعددط قفزاٍت نوعينًة     قد أحدثت
اللغننة ألبنااهننا وللننناطقني بغريهننا   السننيا  الغربنني  اللسننانيات التطبيقيننة وتعلننيم

إعنداد   :القفزات متثاًل ظاهًرا   عناصر عملية التعليم زلنها واألمريكي، ومتثلت تلك 
املعلم، و إعداد املتعلم، و بناء املنواد التعليمينة، و طنر  التندريس، و تعنديل طنر        

 .وبلفظ آخر أحدثت انقالباٍت واوحًة   أسس تعليم اللغة للناطقني بغريها. التقييم
اخلطناب بكنثري منل العلنوم علنل       وإمنا زانت هذ  االنقالبات بفضيلة تعنال  حتلينل  

 .تفاوت مشاربها

ومل تقتصر استفادط حتليل اخلطاب علنل علنم دندد؛ إذ وجند حتلينل اخلطناب       
 واللسانياتوالته   زم زبري مل العلوم املختلفة، زالفلسفة، واللسانيات االجتماعية، 

للسنانيات  وتأسيسًا علل ذلنك مل تندخر ا  . احلاسوبية، ودراسات علم اللغة اإلجنليزية
التطبيقية بعامة ودراسات اإلنشناء والتعنبري باللغنة األجنبينة جهنًدا   اسنتثمار هنذا        

يفي دراسنة متمينزط   . التعاُل    تكييف نظرياٍت وتطبيقاٍت   تعليم الكتابة واإلنشاء
سرًدا تارخيًيا لتحليل اخلطناب املكتنوب مننذ بنوازري  األوىل،      1"(زابالن وغراب)قدَّم 

علل وجو  تعاُل  حتليل اخلطناب بنالعلوم األخنرى وزيفينة انعكنا  ذلنك         دالَّْيل 
األسنَس الفكرينة لتحلينل اخلطناب     ( سيلفا وماتسودا)وقدم . تعليم الكتابة واإلنشاء

 . وزذا يعل غريهم.  ومدى انتفاع دراسات تعليم الكتابة واإلنشاء مل هذ  النظريات

يل اخلطاب لتعلنيم اللغنة تنطلن  منل     وميكل القول إن امليزاِت اليت يقدمها حتل
 :1طبيعة موووعه ومنهج املعاجلة؛ وبيان ذلك أنه
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يتخذ مادته مل وقااَع لغويٍة حقيقيٍة وواقعية جتري   سيا  عفوي طبيعني؛ يهنو    -1
يتعامل مع اللغة   سيا  االستعمال، وهو بذلك يقدم رؤية ديناميكية للغة وهي 

قل معاني املفردات مل معانيها املعجمية السازنة   حالة االستعمال؛ يرتا  مثاًل ين
 .إىل معانيها   اخلطاب إواية إىل وظاافها اخلطابية املختلفة

يتعامل مع النصوص اللغوية الواقعية زما هي دون تعديالت أو حتويرات خلدمنة   - 
األغراض التعليمية؛ إمنا يتعامل مع النصوص األصيلة زمنا يسنتعملها النناطقون    

أنَّ هذِ  النصوَص توير درجة عالية مل الواقعية والصد ، بعيدًا عل  والشك. بها
 التوجيهات الرتبوية اخلالصة القاصدط إىل حتقين  األهنداب بأقصنر الطنر ؛ يهنو     

 .تيسري النصوص واصطناعها وتكييفها بذلك يتجاوز

ال يفاول بني نّ  وآخر؛ يجميع النصوص صاحلة لالستثمار بدءًا مل اإلعنالن   -1
 .والطرية الساارط إىل أرقل النصوص العلمية وأعقدها التجاري

يؤطر لالستعمال اللغوي الواقعي مل حيث داولة التوصل إىل أبنينة وخصناا     -3
زربى للنصوص وأنواع التفاعل اللغوي اليومية؛ ييقدم للمنتعلمني إطنارًا نظرينًا    

ْل َثنمَّ بلنو    و ِم للتحليل النصي االستقبالي ليتوصل به إىل االقتدار علل اإلنتاج،
 .الكفاية اخلطابية: الغاية املنشودط

 . ال يفاول بني اللغة املنطوقة واملكتوبة   التحليل اللغوي و  االستثمار -5

 .يستنفد جانيب الشكل والوظيفة؛ يال ُيَغّلُب أحَدُهما علل اآلخر -1

وقد ظهر واوًحا أن عناصر اللغة ومهاراتها املختلفة قد استفادت بدرجات 
ة مل اللسانيات النصية وحتليل اخلطاب؛ يقد أيادت حبوث تعليم املفردات متفاوت

العناية  إياداٍت منهجيًة وتطبيقية ظاهرط مل حتليل اخلطاب، ومتثل ذلك   االنتقال مل
مبعنل املفردط يحسب إىل النظر   منزلتها   بنية اخلطاب مل حيث داللتها علل 
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ل بنية الن  ونوعه، والوظااف اليت تؤديها متاسك اخلطاب وانسجامه، وداللتها عل
وقد انعكست هذ  الرؤى النظرية   طر  . هذ  املفردات   بنية الن  وداللته العامة

تدريس املفردات؛ إذ مل يعد االعتماد علل قواام املفردات ثنااية اللغة ميثل الطريقة 
فردات   انسجام الرايسية   تعليم املفردات، وانتقلت الطر  إىل تلمس أثر امل

اخلطاب ومتاسكه، وصارت العالقات الداللية املختلفة عالمة علل بنية معلومات 
الن  أو بنيته الشكلية بعد أن زانت عالقاٍت دالليًة خالصًة ختدم توصيَل املعنل 

 . 3للمتعلم

مل حنو اجلملة إىل حنو الن ،  و  سيا  النحو والقواعد انتقلت العناية
حتليل اخلطاب الوقوب علل وظااِف الكلمات النحويِة   إطار وجتاوزت غايات 

اجلملة إىل زيفية إسهام القواعد النحوية   بناء الن  وانسجامه مل ناحية، وبيان 
إجناز وظااَف تداوليٍة علل التعيني؛ يليست غاية العناية بنحو الن  غايًة حنويًة شكليًة 

دلل علل متاسك بنية الن ، ووظيفة معنوية وإمنا جتاوزتها إىل وظيفة شكلية بنيوية ت
تشري إىل ترتيب معلومات الن ، ودلَّت البنية النحوية أحيانًا علل طريقة تقديم 

، وزل ذلك   إطار سيا  يتجاوز (إخل...ن  سردي أو وصفي)املعلومات   الن  
 .سيا  اجلملة إىل سيا  املقام واملقال

االت تطبي  اللسانيات النصية وحتليل ولعل الكتابة واإلنشاء تكون أظهر جم
وبيان ذلك أن دراسات الكتابة واإلنشاء   سيا  . اخلطاب علل اختالب يروعها

الكاتب، والن ، : مل زوايا  األربع( اإلنشااي)حتليل اخلطاب تناولت املنجز الكتابي 
والشك أن لكل عنصر مل هذ  العناصر نصيًبا وايًرا مل  .والقارئ، والسيا 

النفسية، : سات حتليل اخلطاب والكتابة   اجتاهات حتليل اخلطاب املختلفةدرا
 . 5واملعريية، واللسانية، والنقدية، واالجتماعية، واحلاسوبية
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 1اجتاهات حتليل اخلطاب   تعليم التعبري

ولعل استطالعًا متأنًيا للبحوث املنجزط   تعليم الكتابة واإلنشاء مل منظور 
 : 7ر أن هذ  البحوث تسري   االجتاهات الرايسية التاليةحتليل اخلطاب يظه

 1دراسات التماسك واالتسا  -1
  دراسات  لعل هذا النوع مل الدراسات يكون األزثر عدًدا وتنوًعا

عند ( التماسك واالنسجام)وتتخذ هذ  الدراسات مل مفهومي . الكتابة والتعبري
ويظهر أن . علل أحناء خمتلفة هاليداي ورقية حسل منطلًقا تأسيسًيا وتطبيقًيا

املشتغلني بتحليل اخلطاب التطبيقي وتعليم اللغات األجنبية مل يلتزموا الصورط 
اليت قدمها هاليداي ورقية حسل عندما رغبوا   استثمار هذ  املفاهيم   تعليم 
اللغة األجنبية؛ يقد حدد بعضهم تعريفات إجرااية واوحة تكون أسهل تعليمًا 

 .وسع بعضهم   هذيل املفهومني ليكونا أقبل للتطبي  وأْطَوَعوتعلًما، و
وميكل التعميم بالقول إن األسئلة اليت زان يطرحها دللو اخلطاب 
ومعلمو اللغات األجنبية حول جدوى استثمار التماسك واالتسا    تعليم 
اللغات األجنبية متثل أهم اجتاهات هذيل املفهومني، ولعل أهم هذ  األسئلة 

 :كونت
 مباشًرا؟ النصي للطلبة األجانب تعليًما نظرًياهل ميكل تعليم التماسك واالتسا   -
 ما مدى اجلدوى اليت حيصلها املتعلمون مل تعلم التماسك واالتسا  نظرًيا؟ -
 ما مدى إسهام تعليم التماسك واالتسا    حتسني إنشاء الطلبة األجانب؟ -
 نصوًصا متماسكة؟هل ميكل تعليم الطلبة أن يكتبوا  -
مدى جدوى اختاذ التماسك معياًرا للحكم علل جودط الكتابة باللغة  ما -

 األجنبية؟
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حبًثا )تقودنا إىل اجتاهات تعليم الكتابة لألجانب  هذ  األسئلة وغريها زثري
انطالًقا مل مفهومي التماسك واالتسا ، ومل أهم هذ  االجتاهات منا  ( وتعليًما

 : يلي
؛ وخالصة ذلك أن عددًا مل  ك تعليًما مباشًرا للمتعلمنيتعليم التماس -

مفهومي التماسك  معلمي اللغات األجنبية يرون ورورط تعليم الطلبة
تعليًما واعًيا لتكون أدواته حاورط   زتاباتهم، ويتمثلوها عل  واالتسا 

ويصدر هؤالء عل اجتا  عام   حتليل اخلطاب يرى ورورط . قصد ودراية
عكس دعاط املنهج التواصلي الذيل يدعون إىل تعليم ( عل اللغة)بة تعليم الطل

زما يدايع هؤالء عل رأيهم بالقول إن تقديم هذ  . اللغة تعليمًا ال واعًيا
 املعرية النظرية املباشرط يهيئ للطلبة أدواٍت منهجيًة واوحة   تقييم زتاباتهم

نمية مهاراتهم   تطوير تقييمًا دقيًقا وي  معايري واوحة، زما يساعدهم   ت
وقد انتهل بعض الباحثني إىل استفتاء الطلبة   . الكتابة وتصويب أخطااها

رأيهم حول جدوى معريتهم بآليات التماسك وانعكا  ذلك   زتاباتهم، 
 .ومدى إسهامها   تطوير آليات املراجعة والتحرير

 :أساسني نظريني مهمني يستند إىل وظاهر أن هذا االجتا 
أصالة النصوص التعليمية املقدَّمة للمتعلمني؛ ذلك أن حتليل اخلطاب : ولاأل

يرزز علل أن تكون املواد التعليمية املقدمة للمتعلمني أصيلة؛ أي أنها موادُّ 
حقيقية ُأْنِتجت لتحقي  أغراض تواصلية واقعية، وأنها مل ُتْصَنع لغايات 

 .تعليمية؛ إذ هي مل تتعرض للتعديل والتكييف
اإلميان بفكرط أن مدى التعرُّض للغة األجنبية يؤثر تأثرًيا نوعًيا   : ثانيال

يزداد استدخال  زفايات املتعلم اللغوية والتواصلية؛ يالتناسب بينهما طرديٌّ؛
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املتعلم األجنيب األعراَب النصيَة واخلطابية باللغة األجنبية بزيادط مدى تعروه 
 .ألنواع خمتلفة مل النصوص

، وهذا االجتا  قريب مل حتليل 11سك النصوص وانسجامهايح  متا -
األخطاء وإن زان يتجاوز    مدى تعقيد آليات يح  التماسك النصي، 
وزثرًيا ما زانت دراسات هذا االجتا  تنتهي إىل ربطه مبدى جودط الكتابة 
وإحكامها؛ يكلما زان الن  متماسًكا   شكله دكًما   مضمونه وبنيته 

 .ن أجوَد وأَدلَّ علل زفاية املتعلم اإلنشاايةالداخلية زا

اختاذ التماسك واالنسجام معياريل   املفاولة بني عينات متفاوتة مل الطلبة،  -
 .وربط ذلك بأساليب الكتابة اليت متارسها زل جمموعة مل اجملموعات املقارنة

 يوظفها الطلبة   تقييم مدى متاسك نصوصهم تطوير معايري تقييم ذاتي -
 .واقرتابها مل النصوص األصيلة

 (بنيته اخلارجية)دراسات أشكال اخلطاب  - 
اخلصاا  الشكلية للخطناب النيت    ويعتل هذا النوع مل الدراسات باستثمار

 متثل أعراًيا خطابية مستقرط تدل داللة واوحة علنل ننوع اخلطناب وشنكله،    
ملينة   املختنرب،   يالرسالة تفرت  عل املقالة، واملقالة تفرت  عل تقرير جتربة ع

وأغلب عناية هذا االجتا  . إخل...والتعلي  الرياوي خيتلف عل إعالن جتاري
منصرية إىل الرتزينز علنل شنكل اخلطناب وخصااصنه التداولينة وأغراونه        
التواصلية املختلفة، وأمسل غاياته التطبيقينة أن ينشنئ املنتعلم غنري النناط       

تقاليد اخلطاب املقصود؛ ينذذا زنان   باللغة نًصا سليمًا يراعي أعراب الكتابة و
اخلطاب املراد تعليمه خطاًبا تراسلًيا ودًيا لزم الطالب أن يراعي طبيعة عالقة 
املرسل باملستقبل، وأن يدلل علنل ذلنك داللنة صنرحية باسنتخدام ايتتاحينة       



 وليد أمحد العناتي .د. أ

 321                                              م  2132نوفمرب   –هـ 3414 حمرم – العدد التاسع

مالامة، ومفردات تشي بطبيعة العالقة اليت تربطنه باملرَسنلإ إلينه، إوناية إىل     
 .اسلية األخرىالتقاليد الرت

 دراسات النوع النصّي -1
البنية )ويقوم هذا االجتا  علل دراسة أنواع النصوص مل ناحيتني

 (:الداخلية

اخلطاب والطريقة اليت / طبيعة األسلوب الذي تعاجل به موووعات الن  -
الكتابة السردية، والوصفية، : تقدم بها املعلومات   الن ، وهي تشمل

 .واإلقناعية، والتمثيلية، واملقارنة واجلدلية، والتقريرية،
نتيجة، -سبب: تضم، مثاًل بنية املوووعات وطريقة تعالقها الداخلية، وهي -

 . إخل....حل -مشكلة
الكتابة مل هذ  الزاوية إىل تقديم  وقد انصريت أزثر أحباث ودراسات

 اسرتاتيجيات وطر  تدريس تعني املتعلمني علل إنتاج نصوص علل وي 
سبياًل  (القراءط مل أجل الكتابة)وصة، ويتخذ أزثرها أسلوب شروط خمص

مباشًرا إىل تطوير زفايات الكتابة وإنشاء النصوص؛ حيث يقدم للمتعلم ن  مل 
نوع خطابي ما، حيلله املدر  ويكشف عل بنيته املقصودط شكاًل ومضمونًا 

 . علل منواهلالتكون مألوية للمتعلم، لينطل  منها بعد ذلك حملازاتها والنَّْس إ 
 Genre- Based Approaches 11 بناء مناهج قوامها نوع الن  -3

التطبيقي إمنا ميثل حصيلة اجتاهات / إن هذا امُلْنَجَز الرتبوي ميكل القول
ويبدو  .املقررات التعليمية/ حتليل اخلطاب املختلفة وتفاعلها مًعا لبناء املناهج
ذا االجتا  التطبيقي؛ ذلك أنه مل الصعوبة مبكان الوصول إىل تعريف ددد هل

علل أنه . يتداخل تداخاًل عضوًيا مع مناهج حتليل اخلطاب بل إنه جزء منها
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علل أيهام خمتلفة للنوع النصّي مل حيث بنيته  ميكل القول إن هذ  املناهج تقوم
" مفاد   ينطوي علل توسيع الشكلية أو املعريية أو التواصلية، ولكل تعريفه العام

هو استعمال اللغة ألغراض وظيفية   سياقات ثقاية اللغة  النصي أن النوع
 . املتحدثون االستعماالت مع اجملتمع الكالمي الذي ينتمي إليه واجملتمع، والتفاعل بهذ 

تصدر   إنتاجها املواَد التعليميَة عل  إن نظرية النوع النصي وميكل القول
 : 1الرؤى التالية

ي ال معاني مجله منفردط، والعناية باخلصاا  الرتزيز علل معنل الن  الكل -1
 .الشكلية لكل نوع نصي

الرتزيز علل اهلدب؛ ومفاد ذلك أن استعمال اللغة إمنا هو استعمال موجَّه  - 
 .االجتماعي   التواصل والتفاعلإلجناز غايات وأهداب متثِّل وظااف دددط 

لبنل النحوية املختلفة الرتزيز علل املعنل واالختيار؛ زيفية انتقاء املفردات وا -1
لتخدم نوع الن  املنوّي إجناز ، وزيف تسهم هذ  البنل   حتديد بنية 

 .املعلومات وزيفية تقدميها   الن 

أن اللغة دكومة بسياقها الثقا  واالجتماعي؛ ذلك أن اختالب اهلدب  
االجتماعي والسيا  االجتماعي يتحكمان بنوع الن  املستعمل؛ واملقصود 

طبيعة العالقة بني املشرتزني   اخلطاب، والوظيفة اليت استعملت  : بالسيا
 .اللغة إلجنازها، وطبيعة اخلطاب مكتوًبا أو منطوًقا

أن اللغة ليست دايدط و إمنا حتمل قيًما ثقايية واجتماعية وسياسية متثِّل  -5
 .اجملتمع الناط  بها خري متثيل

ل املبادئ الرايسة   عملية الكتابة أن حتليل اخلطاب قد ثبَّت عدًدا م واخلالصة
 :وتعليمها للناطقني بغريها، ولعل مل أهم هذ  املبادئ
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إمنا هي عملية تفاعلية ال ُتْنَجُز إال بتفاعل الكاتب والن   أن عملية الكتابة -1
 . والقارئ

 .أن هذا التفاعل دكوم ومضبوط بضوابَط ثقايية واجتماعية ومعريية دددط - 

تواصلية تقصد إىل حتقي  غرض تواصلي معني؛ زاإلقناع، أو  أن الكتابة عملية  -1
 .إخل.....املقارنة، أو الَعْرض، أو اإلعالن

أن الكتابة ليست عملية ابتكارية يقط؛ ياملتعلم عندما يكتب ال يأتي بكل ما هو   -3
جديد؛ وإمنا هي عمليٌة تتفاعل ييها املعريُة القدمية مع املعرية اجلديدط إلنتاج ن  

 .11يتقيد بأعراب اخلطاب املطلوب، وأعراب اجملتمع اخلطابيجديد 

أن الكتابة ليست عماًل يردًيا خالصًا؛ إمنا هي حدث اجتماعي يقتضي استكمال  -5
املرسل، واملستقبل، وقناط التواصل، وتفكيك : عناصر احلدث التواصلي زلها

 .إخل...جتماعًياالرسالة لغوًيا وثقايًيا وا

 تواصليمنظور : تعليم الكتابة

ليس مثة حاجة تفصيلية للحديث عل مفهوم الكفاية التواصلية؛ ذلك أنها 
ومل تبعه مل اللسانيني واللسانيني التطبيقيني؛ يقد " دل هاميز" باملكان املعلوم مل زتب 

علل إهمال  ُعدَّ هذا املفهوم مفهوًما ثورًيا   اللسانيات االجتماعية عندما استدرك به
ولعل هذا املصطله يكون . ي العناية باجلانب االجتماعي للغةالتحويلية وتشومسك

استخداًما   دراسات تعليم اللغات األجنبية؛ إذ صار  أزثر مصطلحات اللسانيات
وبناء مناهجها وموادها التعليمية، وزيفية تقييمها، وإعداد  ،أساًسا   طر  تعليمها

 .املعلمني ويقًا هلا
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أن نتناول تعليم الكتابة باللغة الثانية مل منظور ويعنينا هنا علل وجه التحديد 
تواصلي؛ قاصديل إىل تعرُّب منزلة الكتابة   تعليم اللغة تواصلًيا، ومعرية زيفية 

 .إنشاء تداريب تواصلية

لقد صار عرًيا مستقًرا لدى الباحثني، علل وجه التقريب، أن مييزوا أربع 
وسنختار هنا . بعضهم تفصياًل وتفريًعا زفايات يرعية للكفاية التواصلية، وقد يزيد

منوذًجا مقرتحًا جملموعة مل الباحثني، وتقوم ييه الكفاية التواصلية علل مخسة عناصر 
 :، مبينًا منزلة الكتابة مل هذا النموذج13ميثلها الشكل التالي

 
يتألف النموذج الساب ، زما ترى، مل مخس زفايات يرعية؛ إذ أواب 

ويظهر الشكل أن الكتابة حتتل موقع القلب مل ". ر الثقايية الكفاية" الباحثون 
النموذج؛ وإمنا زان ذلك ألن إنتاج أي خطاب مكتوب إمنا ميثل متظهًرا حقيقًيا 

 :وييما يلي توويه لكيفية حتليل الكتابة مل املنظور التواصلي. للكفايات األخرى
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 الكفاية اخلطابية (Discourse Competence) 

ة اخلطابيننة بذجننناز ننن  متماسننك لغوًيننا، ومالاننم للغننرض  الكفاينن تعننتل
: ويقع حتتها. اخلطابي املطلوب/ التواصلي، ومبّل علل وي  أعراب النوع النصي

انسجام الن  ومتاسكه معنوًينا ومنطقًينا ومعلوماتًينا، والتزامنه بالبنينة الشنكلية       
معنني  ، لتحقين  غنرض تواصنلي    (إخل...رسالة، مقالة وصنفية )للن  املطلوب 

 .إخل...زالوصف أو اإلقناع أو العرض أو الريض
وظاهر أن إجناز أي ن  مكتوب ينبغي أن يلتزم هذ  القواعد؛ إذ ينبغي أن 
يستعمل املفرداِت الدالَة علل جنس املخاطب، وعالقته به، ومراعاط بناء الن  

 .املطلوب
 اللسانية/ الكفاية اللغوية (Linguistic Competence) 

: امتالك العناصر اللغوية الشكلية اليت تتألف منها اللغةويقصد بها 
والشك أن . املفردات، والصرب، والنحو، والرتازيب، والداللة، والرسم واهلجاء

الكتابة إمنا متثل حصيلة تفاعل هذ  العناصر؛ إذ ينبغي اختيار املفردات املناسبة 
غة املتعلمة، والتزام للموووع، والكتابة علل وي  أعراب النحو والرتزيب   الل

 . أعراب رسم اللغة املتعلمة
ومتثل الكفاية اللغوية الوسيط اللغوي الذي ينقل عملية التواصل الصحيه؛ 
يذن زانت عناصر الكفاية اللسانية متحققة قطع املتعلم مساية مهمة   سبيل 

 .خطاب مكتوب ومنسجم لغوًيا إنتاج
  الكفاية التداولية (Pragmatic Competence) 

ويظهر . وتعتل بتأثري الكالم منطوًقا أو مكتوًبا   إجناز األيعال التواصلية
اخلطاب  أن أزثر عمل الكفاية التداولية   اللغة املنطوقة، ولكنها تظهر  
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طريقة إخراج الن  وتصميمه، وعالمات : املكتوب علل هيئات متعددط، منها
ويقع . اختيار األيعال، والظروب: ومنها عناصر حنوية. الرتقيم، وتفقري الن 

ومل ذلك أيًضا الفضاء اجلغرا  الذي يووع ييه الن ؛ ذلك أن املكان الذي 
 .يظهر ييه الن  قد يؤدي إىل تأويالت خمتلفة هلذا الن 

 (التثاقفية) الكفاية عرب الثقايية Intercultural Competence 

املتعلمة، وإمنا يكون  وتعتل بكيفية إنتاج ن  دكوم بقواعد ثقاية اللغة
  تلك الثقاية، وزيفية " ما ينبغي ِيْعُله، وما ينبغي َتَجنُُّبه" ذلك بوعي املتعلم 

استعمال اللغة املكتوبة استعمااًل دااًل علل مَتثُّلإ هذا القواعد واألعراب 
القواعد اللغوية الشكلية الدالة علل أساليب  االجتماعية، ومل ذلك مثاًل مراعاط

 .دب   تلك اللغةالتأ
  (اإلسرتاتيجية)الكفاية التدبريية (Strategic Competence) 

وتعتل باإلجراءات والعمليات العقلية واملعريية اليت يستعملها املتعلم جلعل 
ولعلَّ أزثَر حاجة . تعلمه أجدى وأْيَعَل، وجلعل تعلمه عماًل منهجًيا ُمَنظَّمًا

؛ إذ "تعثُّر التواصل"  معاجلة    أنها أداط ياعلة املتعلمني للكفاية التدبريية تتمثل
 .غري الناطقني باللغة يستعمل املتعلم حياًل وطرًقا الستئناب التواصل السليم مع
 :وتتجلل الكفاية اإلسرتاتيجية   الكتابة   أمثلة زثريط منها

م مراجعة قواام التحرير اللغوي، وقواا: اعتماد املتعلِّم قوااَم التقييم الذاتي -
 .إخل.....املسوَّدط

  الكتابة؛ وذلك بتجنب الكلمات (" االجتناب/ التَّحاشي" اللجوء إىل إسرتاتيجية  -
اليت يشك   قدرته علل زتابتها زتابة صحيحة؛ يقد يتجنب املتعلم زلمات حتتوي 
همزط   العربية؛ ألنه خيشل مل اخلطأ   زتابتها ييبحث عل مرادب هلا خيلو مل 

 .ُينبئ؛ هرًبا مل اهلمزط" بداًل مل " ُيْبِلُغ / ُيْخِبُر" ييكتب  مزط،اهل
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املهاّم الكتابية اجلزاية للتدرب علل التوسُّع   الكتابة وبناء ن  منسجم  استثمار -
 . إخل......إعادط الصياغة، والتلخي ، واستبدال مجل بأخرى: ومتس ، مل ذلك

الكفايات وتضايرها؛ إذ ال غنل إلحداها عل  وال َيْخَفَيلَّ علل أحد تعاُلُ  هذ 
األخريات؛ وإمنا تعمل زلها   صعيد واحد منسجم متكامل، وأما التقسيم يلغايات 

 .التوويه والتعليم ال غري
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 املبحث الثاني

 تعليم اإلنشاء بالعربية للناطقني بغريها

 أسس بناء الوحدط

قوم عليها بناء هذ  الوحدط، حريٌّ بي هنا أن أشري إىل األسس املنهجية اليت ي
وتتمثل هذ  . واألسس اليت تقوم عليها طريقة تنفيذها وتطبيقها   غرية الصف

 :األسس ييما يلي

    ٍ حتليل اخلطاب مبعانيه املختلفة؛ وأقصد بذلك أن تعليم الكتابة سريزز علل ننوا
 ، خمتلفة مل علم حتليل اخلطاب مبا يستنفد مجينع عناصنر النن  املطلنوب إجنناز     

 :وبيان ذلك أن نعتل بِن
شكل اخلطاب وبنيته اخلارجية مل حيث هو نوع نصّي متميز بنيوًيا وشكلًيا؛  -1

 .إخل......زأْن يكون رسالًة أو مقالًة أو قصًة

يقد يكون نصًّا سرديًّا أو وصفيًّا أو إقناعًيا  ؛أسلوب اخلطاب وزيفية بنااه  - 
 .إخل....أو

تقديم املعلومات داخل الن ؛ يقد يكون  بنية اخلطاب الداخلية؛ أي زيفية -1
 .إخل...نصًّا قااًما علل مشكلة وحلها، أو يكون متضمًنا سبًبا ونتيجًة

أدوات انسجام اخلطاب واتساقه مل حيث هو ن  ناجز ومتماسك     -3
 .شكله ومضمونه، والرتزيز علل زيفية حتق  هذا االنسجام واالتسا 

 يكنون النن  املقنروء مقدمنة ومفتاًحنا       أْن ويعنل هنذا  . القراءط مل أجل الكتابة
أساسًيا إلجناز املهمات اإلنشااية والكتابية املختلفنة؛ ييكنون علنل املنتعلم إجنناز      

ويفرض علينا هذا األسنلوب انتقناًء دقيًقنا للنصنوص     . االستجابة املناسبة للن 
 .اخلادمة للمهارات الكتابية املختلفة
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 :تعليم الكتابة مظهريل رايسني  " ةالقراءط مل أجل الكتاب" ويتخذ منهج 

ليقّلد  ( إخل...رسالًة، قصًة)أوهلما أن خيتار املعلم نوعًا خطابيًا دددًا 
املتعلمون وينسقوا علل َنَسِقِه، وتكون غاية الرتزيز هنا علل التمكل مل دازاط 

لغوية بنية الن  املقروء الشكلية أزثر مل العناية ببنيته املعلوماتية أو بنيته ال
 .وهذا األسلوب أصله للطلبة املبتداني. الداخلية

وثانيهما يتمثل   اختاذ الن  املقنروء دفنًزا لالسنتجابة لبنيتنه املعلوماتينة      
واملنطقية، وشكله اخلطابي الداخلي؛ إذ يتخذ املعلم مل هذا الن  أداط يبل عليها 

 والشننك أن هننذا. إخل...املتعلمننون نصوصننهم تأيينندًا أو معاروننًة أو مقارنننةً 
وهنذا هنو   . األسلوب أنفع وأجدى وأنسنب للمنتعلمني املتوسنطني واملتقندمني    

 .األسلوب املتبع   هذ  الوحدط

 أي أن طريقة التدريس املتبعة ستكون قاامة علنل مننهج املعاجلنة؛    . منهج املعاجلة
از وهو املنهج القاام علل خطوات إجرااية دددط يتفاعل ييها املعلم و الطلبة إلجن

 .املهمات الكتابية املطلوبة

 واملقصود منل ذلنك أنَّ املهنامَّ الكتابينة املطلنوب منل املنتعلم        . الكتابة التواصلية
تقصد إىل حتقي  أهداب تواصلية حقيقية قد َتْعرإُض للمتعّلم   حياته  إجنازها إمنا

 .اليومية عندما ميار  اللغة األجنبية

 بنية الوحدط التعليمية

 األهداب، ومعنايري الكفاينة الكتابينة واإلنشنااية، ومعنايري      : ندط للتعلماملواد املسا
 .التقييم الذاتي، واجلدول الزمل

 اللغنة  " املفردات اجلديدط، واستعماالت سياقية خمتارط، والنن    :الدر  التطبيقي
 .، وَذْيٌل علل التطبي 11-1: ، والتطبيقات"العربية   أمريكا
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 املواد املساندط للتعلم

مواد تربوية وإرشادية  أن متعلم اللغة األجنبية ومعلمها دتاجان إىل سبأح
األهداب، ومعايري : مساندط للمواد التعليمية، وتتألف هذ  املواد مل ثالثة أنواع هي

وُزّلي يقنٌي أّن هذ  املوادَّ املساندط . ومعايري التقييم الذاتي الكفاية الكتابية واإلنشااية،
 .الغايات املطلوبة علل حنو علمي قاصد ومنظم حتقي  ستختصر الطري  حنو

 حتديد األهداب -1

إن أهم عناصر ختطيط املعلم لدر  الكتابة واإلنشاء حتديد أهداب زل در ، 
وبناًء علل هذا التحديد ينتقي املعلم الن  الذي خيدم أهدايه؛ إْن مل يكل مثَة زتاٌب 

ويذهب زثري مل اللسانيني . دط مل األولومنهاٌج ددد يستند إىل معايري وزفايات دد
التطبيقيني إىل ورورط أن يكون املتعلم علل دراية باألهداب اليت جيب عليه حتقيقها؛ 

 . 15إذ يرون أنَّ ذلك يقصِّر الطري  حنو التعلم، وجيعله عماًل واعًيا

 :يقصد هذا التطبي  إىل أن يصل باملتعلم إىل حتقي  عدد مل األهداب، منها

 :هداب العامةاأل -أ
 .أن يتعرب مفردات جديدط واستخداماتها السياقية املختلفة -
 .أن يتعرب املفردات الرايسية وزيفية إسهامها   بناء الن ، وحتديد بنيته الداخلية -
 .أن يستعمل ترازيب لغويًة دددط لربط النصوص وإحكام بنااها -
 .وي  غروه وبنيتهالعربي علل  أن يتمثَّل األعراب الكتابية للن  -

  أهداب الكتابة واإلنشاء -ب
 .أن يقسِّم الن  شكلًيا إىل يقرات مميزط تدل زل واحدط علل يكرط معينة
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 .مل زل يقرط أن يستخل  الفكرط الرايسة -
 أن حيدد اجلمل والرتازيب احملورية   زل يقرط -
 (.مجلة املوووع)
ط تصله أن تكون تلخيًصا دااًل أن حيول جممل األيكار الرايسة إىل يقرط واحد -

 .للن 
 .أن يكتب نصًّا يصف تعليم اللغة العربية   بلد  -
أن يكتب نصًّا يقارن ييه أهداب تعلم اللغة العربية   أمريكا بأهداب تعلمها    -

 .بلد 
أن يكتب نصًّا يقارن ييه جتربتيه   تعلم اللغة العربية   بلد  و  بلد عربي آخر،  -

 .بتيه   بلديل عربينيجتر أو
أن يكتب رسالًة يقنع بها صديًقا أو قريًبا له بتعلم اللغة العربية، مرزِّزًا علل جوانب  -

 .إقناعية دددط
أن يكتب تقريًرا رمسًيا لرايس قسمه يقيِّم ييه جتربته   تعلم اللغة العربية    -

 .األردن، منتهًيا إىل توصية دددط
 .تًا وجاذًبا لتعلم اللغة العربية، بلغة صحايية جاذبةأن يكتب إعالنًا الي -
االقرتاض اللغوي،  :أن يكتب مقالًة علمية تتناول أحد موووعات الن ، مثل -

 .وتأثري اللغات الواحدط   األخرى
أسلوب الكاتب، : تتناول"اللغة العربية   أمريكا" أن يكتب مقالًة نقدية للن  املقدَّم  -

 . ، وطبيعة القضايا اليت طرحها   الن ولغته، وبناء الن
أن يستعمل،   التطبيقات السابقة زلها، أدوات اتسا  الن  وانسجامه إلجناز  -

 .ن  مرتابط علل وي  بناء الن  العربّي
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11الكفاية الكتابية واإلنشااية - 
 

/ ويقصد بها املهارات واملعلومات واملعارب اليت ينبغي أن ينتهي الكتاب
والشك أن تزويد الطلبة مبعايري الكفاية اإلنشااية املطلوبة منهم . إجنازها الفصل إىل

سيجعلهم يتعلمون تعلًما واعًيا مقصوًدا يتجه مباشرط إىل األهداب والكفايات 
املرسومة مل األول، بل إنه يتجاوز ذلك إىل متكني الطالب مل تقييم أداء املعلم ومدى 

كنه زذلك مل تقييم املادط التعليمية ومدى توجهه حنو حتقي  هذ  الكفايات، ومي
خدمتها إلجناز الكفايات واألهداب املقررط، وأخرًيا يذنها تهيئ للمتعلم يرصة لتقييم 

  .زفاياته تقييمًا ذاتًيا، ومتابعة سري تعلمه علل حنو منتظم

 معايري التقييم الذاتي -1

ون أداط تقييمية يستعني أعدها املعلم أو مؤلِّف الكتاب التعليمي لتك وهي قواام
وقد تتعدد هذ  القواام . بها الطالب لقيا  زفايته اإلنشااية والكتابية باللغة األجنبية

 قواام التحرير اللغوي، وقواام: قواام تقيس زفاياٍت يرعيًة خمتلفة، ومنها لتشمل
 .إخل... يح  اتسا  اخلطاب وانسجامه، وقواام خصاا  زل نوع خطابي

هذ  القواام تنتمي إىل منهج املعاجلة   إجناز مهارط الكتابة،  ومعلوم أن مثل
وهي ترزز التعلم علل الطالب؛ ييكون قارًاا للن ، ومنتًجا له، ومدقًقا   الوقت 

ُتْسَتْعَمَل  التعاون الصفي عماًل مثمًرا؛ ذلك أن هذ  القواام تصله أنزما جتعل مل . نفسه
 .وتطويرها علمون زتابات زمالاهم، ويسهمون   تقييمهاحني يقرأ املت" تقييم األقران"   
 اجلدول الزمل -3

. ساعة تعليمية 11-5 ُيقدَّر أْن ُتْنَجَز هذ  التطبيقات   يرتط زمنية ترتاوٍ بني 
وقد تتجاوز ذلك اعتماًدا علل أعداد الطلبة   الصف؛ يهذا الوقت املقدَّر يصد  

 .طلبة يقط 11-1علل صف يرتاوٍ عدد طلبته بني 
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 الفئة املستهدية

األعلل واملستوى املتقدم  يستهدب هذا النموذج التطبيقي املستوى املتوسط
ويًقا ملا يرا  املعلم مل زفايات طلبته؛ يالكفايات الكتابية واإلنشااية اليت يروم تعليمها 

 ومهارات معينة   اللغة العربية تتطلب خربًط ومعارب أساسية والتدريب عليها
 .كل أن تتواير للمتعلم املبتدئميال

 الدر  التطبيقي

 قراءط التلخي : التطبي  األول

بني أيدي الطالب قبل يوم واحٍد علل األقل لقراءته علل  يضع املعلم الن 
و  بداية . مهل ودون وغط الوقت الصفي، هذا إن مل يكل مثة زتاب لتعليم الكتابة

الن  قراءط صامتة لتحقي  هديني أساسيني احلصة املقررط يطلب إىل التالميذ قراءط 
 :هما

 .تقسيم الن  شكلًيا إىل يقرات مميزط تدل زل واحدط علل يكرط معينة -1

 .مل زل يقرط استخالص الفكرط الرايسة - 

وقد يكون مفيًدا جًدا أن يطلب إىل املتعلمني حتديد اجلمل اليت تصله أن تكون 
وبعد االنتهاء مل القراءط يستمع .  مجَل املوووع   زل وحدط مل وحدات الن

املعلم إىل مواوع حتديد الفقرات ويًقا لأليكار الرايسية شفوًيا، وصواًل إىل حتديد هذ  
وإذا زان ممكًنا عرض الن  حاسوبًيا زان ذلك أسهل علل الطلبة وأيضل . املواوع

يقرأ  إىل زل واحد منهم أن يذذا انتهل الطلبة مل ذلك طلب. توصياًل للمعلومة
 .األيكار اليت حددها ويًقا لتقسيمه الن  إىل وحدات معنوية
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 :اْلُمْفَردات

 .أْن َيْتُرَك اإلإْنساُن َبَلَدُ  اأَلْصِليَّ ِلَيعيَش   َبَلٍد آَخَر :اْلهإْجَرط

 .(الشَّْمس ُشرو )َمْطَلُع الشَّْمس ْطَلُع اْلَقْرن، ، َمَمْطَلُع اأُلْسبوعِبداَية؛ َمْطَلُع اْلعام، : َمْطَلع

 .إإْعالًنا، ِبداَيًة :إإيذاًنا

 .َتَغيُُّر الظُّروِب السِّياِسيَِّة َأوإ االْجِتماِعيَِّة َأوإ االْقِتصاِديَّة :اْلُمَتَغيِّرات

 .َمْوِوَع اْهِتمام: َمَحلَّ ِعناَية

 .ْأْعلل الَشيء وَأْيَضُلُه :ِقمَّة

 .داِيع: اْلُمْفَرد. َأْهداب، َأْغراض :عَدواِي

 .الشُّعوُر ِباالتِّصالإ النَّْفِسيِّ ِباْلَوَطلإ َأوإ الدِّيلإ َأوإ اْلَجماَعِة :ااِلْنِتماء

 .َتْنَتِشُر، َتْكُثُر :َتسوُد

 .إإْرساُل الطََّلَبِة خارإَج اْلِبالِد ِلَيَتَعلَّموا :ِاْبِتعاُث الطََّلَبِة

ُدها راِبَطة؛ َوِهَي َمْجموَعٌة ِمَل اأَلْشخاصإ اْلُمَتَخصِّصنَي   َمْوووع  ُمَعيَّل، ُمْفَر :َرواِبط
 .راِبَطِة الِعيب ُزَرِط اْلَقَدم، َوراِبَطِة ُعَلماِء اْلُمْسِلمنُي، َوراِبَطِة اْلُكّتاِب اأُلْرُدِنّينَي :ِمْثُل

 .اْلَمْدَرَسةَمْرَحَلٌة َتْعليِميٌَّة َتْسِبُ  ُدخوَل  :الرَّْوَوة

 .صاِيَية، َنِقيَّة :خاِلَصة

 .اْلَعَمُل ِبِجدٍّ َواْسِتْمرار  ِلَتْحقي إ َهَدٍب ُمَحدٍَّد :َسْعًيا َدؤوًبا



 وليد أمحد العناتي .د. أ

 311                                              م  2132نوفمرب   –هـ 3414 حمرم – العدد التاسع

 .َعناِصُر اْلُمْجَتَمعإ الثَّقاِييَُّة َواالْجِتماِعيَُّة َواالْقِتصاِديَّة: التَّْرزيَبُة االْجِتماِعيَُّة

 .ظاِهًرا، بارإًزا: الِيًتا

 .َمْوجوَدًط: اِوَرًطح

 .َعْبداهلل، ياِطَمة، ِيَلْسطني: مثل َأْسماُء اأَلْشخاصإ َوالدَُّولإ :اأَلْعالُم اْلَعَرِبيَُّة

 :الِحظ اْلَفْرَ    اْلَمْعنل ييما َيْأتي

 .َتَغيََّرت الظُّروُب َتَغيًُّرا ُزلِّيًّا: اْنَقَلَبِت اأُلموُر َرْأًسا َعلل َعِقب -

ُمساَعَدُط َيريَقْيلإ ُمْخَتِلَفنْيلإ َعلنل التَّفناُهمإ، َوُتْسنَتْعَمُل هنِذِ       : ْجهاِت النََّظرإَتْقريُب ُو -
 .اْلِعباَرُط َزثرًيا   َمجالإ اْلُمفاَوواِت السِّياِسيَِّة

 :اللَُّغُة اْلَعَرِبيَُّة   َأْمريكا

ْطَلعإ اْلَقْرنإ اْلماوي إإىل الَشكَّ َأنَّ ِهْجَرَط َأْعداٍد َزبرَيٍط ِمل اْلَعَرِب ُمْنُذ َم
اْلوإالياِت اْلُمتَِّحَدِط اأَلْمريِكيَِّة َواْسِتْقراَرُهْم ييها َقْد زاَن إإيذانًا ِبُدخولإ اْلَعَرِبيَِّة إإىل 
اْلوإالياِت اْلُمتَِّحَدِط ِبَوْصِفها ُلَغَة َجماعٍة َزبرَيٍط َتْفرإُض َعَلْيها زثرٌي ِمل الظُّروِب 

َوَمَع َمرِّ الزََّملإ زاَنْت هِذِ  اْلَجماَعُة َتَتكاَثُر ِبِفْعلإ إإْحضارإ اْلعاِاالِت . َر ُهناَكاالْسِتْقرا
َواأَلقارإِب ِمل اْلِبالِد اْلَعَرِبيَِّة َوَتْشجيِعهإْم َعلل االْسِتْقرارإ   َأْمريكا أَلْسباٍب َأَهمُّها 

َوَلّما زاَنِت اْلَعَرِبيَُّة ُلَغَة هِذِ  اْلَجماعاِت َيذإنَُّه ِمل . ةَأْسباٌب ِسياِسيٌَّة َواْقِتصاِديٌَّة َوِعْلِميَّ
االْجِتماِعيَِّة َوالسِّياِسيَِّة َواالْقِتصاِديَِّة الَّيت َتُمرُّ ِبها  الطَّبيعيِّ َأْن َتَتَأثََّر ِباْلُمَتَغيِّراِت

َوَيْظَهُر َأنَّ اللَُّغَة اْلَعَرِبيََّة َلْم َتُكْل َمحلَّ ِعناَيِة اْلُحكوَمِة . اْلوإالياُت اْلُمتَِّحَدُط اأَلْمريِكيَُّة
َأْن َوَقَعْت َأْحداُث اْلحادي َعَشَر ِمْل َأْيلوَل اأَلْمريِكيَِّة ِلَفْتَرٍط َطويَلٍة ِمَل الزََّملإ إإىل 

َياْنَقَلَبت اأُلموُر َرْأسًا َعلل َعِقب، َوصاَرت اْلَعَرِبيَُّة   ِقمَِّة َأْوَلوإّياِت اإلإداَرِط اأَلْمريِكيَِّة؛ 
اْلَقْوِميِّ اأَلْمريِكّي، َوصاَر إإْذ ُعدَّت اْلَعَرِبيَُّة َأَهمَّ اللُّغاِت اْلَمصريإيَِّة َواْلحاِسَمِة   اأَلْملإ 
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َتَتَمثَُّل َمظاِهُر اْلِعناَيِة ِباْلَعَرِبيَِّة   اْلُمْجَتَمعإ و .ُهناَك ِعناَيٌة َزبرَيٌط ِبَتَعلُّمإ اْلَعَرِبيَِّة َوَتْعليِمها
َوالتََّوسُّعإ   َبراِمجإ اْبِتعاِث الطََّلَبِة اأَلْمريِكّينَي إإىل اْلجاِمعاِت اْلَعَرِبيَّة، : اأَلْمريِكيِّ  

َتْعليمإ اللَُّغِة اْلَعَرِبيَِّة   اْلجاِمعاِت َواْلَمدارإ إ، َوَعْقِد النََّدواِت َواْلُمْؤَتَمراِت 
 َلاْلُمَتَخصَِّصِة ِباللَُّغِة اْلَعَرِبيَِّة، َوإإْنشاِء َرواِبَط َوَجْمِعّياٍت ِلُمَعلِّمي اْلَعَرِبيَِّة َوباِحثيها، َوَلعَّ

، َوَأْيًضا راِبَطُة ُمَعلِّمي "الّراِبَطُة اأَلْمريِكيَُّة أَلساِتَذِط اللَُّغِة اْلَعَرِبيَِّة"َأَهمَّ هِذِ  الرَّواِبِط 
َأّما َدواِيُع الطُّاّلِب ِلَتَعلُّمإ اْلَعَرِبيَِّة َيَتْخَتِلُف . اْلَعَرِبيَِّة ِمَل الرَّْوَوِة إإىل الصَّفِّ الثاني َعَشَر

َشْخ   آلَخَر؛ َيَأْبناُء اْلُمهاِجريَل اْلَعَرِب َيْرَغبوَن   َتَعلُّمإ اْلَعَرِبيَِّة أَلنَّها ُتَعبُِّر َعل  ِمْل
اْنِتماِاهإْم َوَأْصِلهإُم اْلَعَرِبيِّ، َوَزذِلَك أَلنَّها ُلَغُة اْلُقْرآنإ اْلَكريمإ، َوُلَغُة اْلَحضاَرِط اْلَعَرِبيَِّة 

َوَأّما الطََّلَبُة اْلُمْسِلموَن َغْيُر اْلَعَرِب َيَيَتَعلَّموَنها أَلنَّها ُلَغُة اْلُقْرآنإ َوُلَغُة  .َواإلإْسالِميَِّة
َوَأّما الطََّلَبُة اأَلْمريِكّيوَن ِمْل َغْيرإ . اْلُعلومإ اإلإْسالِميَِّة اْلُمْخَتِلَفِة، َوُهْم َيْحتاجوَنها ِلْلِعباَدِط

اْلُحصولإ َعلل : َيَلُهْم َأْهداٌب َزثرَيٌط ِمْنها َأْهداٌب اْقِتصاِديٌَّة ِمْثُل اْلَعَرِب َواْلُمْسِلمنَي
َوَيَتَعلَُّمها َبْعُضُهْم أَلْسباٍب َثقاِييٍَّة خاِلَصة؛ أَلنَُّه ُيريُد . َوظاِاَف َجيَِّدٍط َوذاِت َدْخل  ُمْرَتِفع 

ُمها َبْعُضُهْم أَلْغراض  ِعْلِميٍَّة خاِلَصة، َوَيَتَعلَّ. َأْن َيْعرإَب َحقيَقَة اإلإْسالمإ َواْلَعَرب
َوَيَتَعلَُّمها َزثرٌي ِمْنُهْم ِلإلإْسهامإ   َتْقريِب ُوْجهاِت النََّظرإ َبْيَل اْلَعَرِب َواْلُمْسِلمنَي 

َواللَُّغُة اْلَعَرِبيَُّة  .َوَقْد َيَتَعلَُّمها َبْعُضُهْم أَلْغراض  ِسياِحيَّة. َواْلوإالياِت اْلُمتَِّحَدِط اأَلْمرِيِكيَِّة
ُتَمثُِّل إإْحدى الظَّواِهرإ اللَُّغوإيَِّة االْجِتماِعيَِّة الَّيت َتسوُد اْلُمْجَتَمَع اأَلْمريِكيَّ؛ أَلنَّ َزثريًا ِمَل 

ْوَن َسْعًيا اْلُمهاِجريَل اْلَعَرِب اأَلْمريِكّينَي ال َيزالون َيَتَحدَّثوَن اْلَعَرِبيََّة ييما َبْيَنُهْم َوَيْسَع
َدؤوًبا إإىل َتْعليِمها أَلْبناِاهإْم؛ ِحفاًظا َعلل ُهوإيَِّتهإُم الثَّقاِييَِّة َوُأصوِلهإُم اْلِعْرِقيَّة؛ إإْذ إإنَّ 

َوَلْيَس َغريًبا اْلَقْوُل إإنَّ . َمْعرإَيَة اْلَعَرِبيَِّة ُتَمثُِّل َأَدلَّ اْلَعالماِت َعلل ُأصوِلهإُم اْلَعَرِبيَّة
جاِلياِت اْلَعَرِبيََّة، َزَغْيرإها ِمَل اْلجاِلياِت، َتميُل إإىل التََّجمُّعإ   َمَناِطَ  ُمَعيََّنٍة َقْد َتعوُد   اْل

َوهَكذا َيذإنَّ النََّظَر   التَّْرزيَبِة . َأْصِلها إإىل ُوجوِد اأَلقارإِب َأْو ُظروِب اْلَعَملإ َأوإ الدِّراَسِة
ثَّقاِييَِّة ِلَبْعضإ اْلوإالياِت اأَلْمريِكيَِّة َيْكِشُف َعْل َتَجمُّعاٍت َعَرِبيٍَّة االْجِتماِعيَِّة َوال
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؛ "ديرتويت"َوإإْسالِميٍَّة َقْد َيِصُل َتْعداُد َأْيراِدها إإىل َعَشراِت اآلالِب، َزما ِهَي اْلحاُل   
ساِت االْجِتماِعيَِّة َوالثَّقاِييَِّة الَّيت َتَتناَوُل َوِلذِلَك زاَن ِمَل الطَّبيِعيِّ َأْن َتِجَد َعَدًدا ِمَل الدِّرا

َو  اإلإطارإ االْجِتماِعيِّ الثَّقاِييِّ َنْفِسِه َنِجُد  .التََّجمُّعاِت اْلَعَرِبيََّة   اْلوإالياِت اْلُمتَِّحَدط
اُهم  َبْيَل اْلَعَرِب َوَغْيرإِهْم َأنَّ اْلَعَرِبيََّة َتْحُضُر ُحضوًرا الِيًتا ِبَوْصِفها َوسيَلَة َتواُصل  َوَتَف

ِمَل اْلُمْسِلمنَي؛ إإْذ ُتَمثُِّل ُلَغًة ُمْشَتَرَزًة َيْسَتْعِمُلها اْلَعَرُب َوإإْخواُنُهُم اْلُمْسِلموَن   َأداِء 
َوَلمَّا  .َفةاْلِعباداِت َوالشَّعاِارإ اإلإْسالِميَِّة، َوما َيْتَبُعها ِمْل ُمناَسباٍت َوُطقو   ديِنيٍَّة ُمْخَتِل

رًيا زاَنِت اْلَعَرِبيَُّة ُلَغًة َحيًَّة ُمَتداَوَلًة   اْلُمْجَتَمعإ اأَلْمريِكيِّ زاَن َطبيِعيًّا َأْن ُتَؤثَِّر، َوَلْو َتْأث
َبسيًطا،   اللَُّغِة اإلإْنِجليزإيَِّة،   ِبْنَيِتها َوَبْعضإ َقواِعِدها؛ َيَقْد َأدَّْت َطبيَعُة اأَلْسماِء 
 اْلَعَرِبيَِّة َوِبْنَيُتها التَّْرزيِبيَُّة إإىل اْقِتحامإ اإلإْنِجليزإيَِّة، َيصاَر َطبيِعيًّا َأْن َتِجَد االْسَم اأَلوََّل

التَّْعريِف حاِوَرًط   االْسمإ اْلَعَرِبيِّ " ال"َيَتَقدَُّم اْسَم اْلعاِاَلِة، َوصاَر َمْقبواًل َأْن َتِجَد 
ْنِجليزإيَِّة، َويْنضاُب إإىل ذِلَك َأنَّ اأَلْعالَم اْلَعَرِبيََّة صاَرْت ُمَكوًِّنا ثاِبًتا ِمْل اْلُمَثبَِّت ِباإلإ

 ُمَكوِّناِت الثَّقاَيِة اأَلْمريِكيَِّة، َوالِسيَّما اأَلْسماُء اْلَعَرِبيَُّة اْلخاِلَصُة الَّيت َلْم ُتَحرِّْيها اْلِكتاَبُة
ُثمَّ إإنَّ اإلإْنِجليزإيََّة َبَدَأْت َتْسَتْوِعُب ُمْفَرداٍت َعَرِبيًَّة َوَتْسَتْعِمُلها   . َأوإ النُّْطُ  اإلإْنِجليزإيُّ

ُمْعَجِمها، ِبَصْرِب النََّظرإ َعْل َطبيَعِة هِذِ  اْلُمْفَرداِت َأْو َمْدلوالِتها السِّياِسيَِّة، َوِمْل ذِلَك 
الصَّالُط َوالزَّزاُط َواْلَحجُّ َوعيُد اْلِفْطرإ، َوعيُد : ِةاْلَكِلماُت اإلإْسالِميَُّة   اْلَحياِط اْلعامَّ

، َوإإنَّ َبْعَض اْلُمْفَرداِت اَلَعَرِبيَِّة صاَرْت َعالَمًة ِتجارإيًَّة ....اأَلْوحل، َوالسَّالُم َعَلْيُكْم
 "!َحالل"واِوَحًة؛ َزِلَمَة 

 زتابة التلخي : التطبي  الثاني

بني زتابة الفكرط الرايسية وزيفية تلخي   ًيا الفر وِّه املعلم للطلبة نظريو
الن ، مرزِّزًا علل االختصار قدر اإلمكان، ومبيًنا أن التلخي  ال يعتل بالتفاصيل 
الدقيقة و تفصيل اآلراء والقضايا اليت يطرحها الن ، وإمنا غايته أن يدلَّ القارئ علل 

د ذلك يطلب إليهم حتويل وبع. مستصفل املعلومات واأليكار الواردط   الن 



  طقني بغري العربيةحتليل اخلطاب و تعليم اإلنشاء للنا 
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وميكل للمعلم أن يزوِّد . األيكار الرايسة اليت دوَّنوها إىل ملخ  شامل للن 
املتعلمني برتازيب ومجل مفتاحية تساعدهم علل إجناز املهمة إجنازًا متقًنا؛ يقد يقدِّم 

يقدِّم الن   قضية،/وخالصة النّ  أن، يتناول الن  موووع: العبارات التالية
وتتمثل أهمية هذ  اجلمل االيتتاحية   أنها تساعد املتعلم . إخل.. .وَجزًط لِن،صورط م

 (. مجلة االيتتاٍ/ مجلة املوووع)علل جتاوز صعوبة زتابة 

وال يتوقف دور املعلم   هنذا التطبين  علنل ذلنك؛ ذلنك أن مننهج املعاجلنة        
ل هنذ  االسنتجابات   يقتضيه أن يستجيب للمسوَّدات األوىل اليت يكتبها الطلبة، وتتمث

أمثلنة هنذ       متابعة الطلبة   أثنناء الكتابنة وتزويندهم مبعلومنات مشنجعة، ومنل      
 .إخل...الن ؟ األيكار زما هي  التزمَت برتتيب  هل هذ  البداية جيدط،: االستجابات

وبعد انتهاء الطلبة مل زتابة التلخي  يطلب املعلم إىل زل واحد أن يقرأ 
ويتيه هلم التعلي  علل التلخي  مل حيث مشوله واستنفاد   تلخيصه أمام زمالاه،

وميكل أن يتوقف املعلم عند بعض القضايا اللغوية . مجيع القضايا املطروحة   الن 
حيث يكتب بضعة أمثلة علل االستعمال  ،زاستعمال بعض املفردات استعمااًل خاطئًا

ة عل عدم استعمال الصحيه، ومل الضروري أن يتوقف عند أعطاب اخلطاب الناجت
وقد يرزِّز علل بعض . استعمااًل صحيًحا، أو عدم استعمال الضمري املناسب الروابط

 وبناًء علل ذلك، وهلذا زلِّه،: الرتازيب اليت تربط بني يقرات الن  املختلفة، ومنها
وهكذا جند أن، وال يتوقف األمر عند هذا احلد ولكنه يتجاوز  إىل، وتتمثل أهم 

 .خلإ...أسباب

 .إعادط الرتتيب: التطبي  الثالث

بنية  يقصد هذا التطبي  إىل أن يتمثل الطالب بنية إحدى يقرات الن  اعتماًدا علل
 .11الصحيحة الن  الشكلية، ولعل أهم قصد هنا أن يستدل بأدوات اتسا  الن  علل البنية
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 . لياقرأ الفقرة التالية، ثم رتبها ترتيبًا صحيًحا، ثم قارنها بالنص األص

َوَيَتَعلَُّمها َبْعُضـُهْم  . ِإْذ ِإنَّ َمْعِرَفَة اْلَعَرِبيَِّة ُتَمثُِّل َأَدلَّ اْلَعالماِت َعلى ُأصوِلِهُم اْلَعَرِبيَّة
ــُة       ــا الطََّلَب ــَر  َوَأم  َِْســالِم َواْلَع ــَة ا ــِرَا َسقيَق ــُد َأْن َيْع ُُ ُيري ــ ــةث صاِلَ ــةه أَلنَّ أَلْســبا ث َثقاِفيَّ

ََة  ِمْنهـا َأْهـداٌا اْقِت ـاِديَّة       اأَلْمريِكي وَن ِمْن َغْيِر اْلَعَرِ  َواْلُمْسِلمنَي َفَلُهْم َأْهداٌا َكـث
ََِج َجيِّـَدةث َوذاِت َدْصـٍل       .َوَقْد َيَتَعلَُّمها َبْعُضُهْم أَلْغراٍض ِسياِسيَّة: ِمْثُل اْلُح ـوِل َعلـى َوئـا

َعَرِ  اأَلْمريِكي نَي ال َيزالون َيَتَحدَّثوَن اْلَعَرِبيََّة فيما أَلنَّ َكثًَا ِمَن اْلُمهاِجريَن اْل. ُمْرَتِفٍع
َِِهْمه ِسفاًئا َعلى ُهِويَِّتِهُم الثَّقاِفيَِّة َوُأصوِلِهُم  َبْيَنُهْم َوَيْسَعْوَن َسْعًيا َدؤوًبا ِإىل َتْعليِمها أَلْبنا

ٌَ ِمـْنُهْم ِلِهْسـهاِم         اْلِعْرِقيَّة َوَيَتَعلَُّمها َبْعُضُهْم أَلْغراٍض ِعْلِميَّـةث  صاِلَ ـة، َوَيَتَعلَُّمهـا َكـث
َواللَُّغـُة   ..َتْقريِب ُوْجهاِت النََّظِر َبـْيَن اْلَعـَرِ  َواْلُمْسـِلمنَي َواْلِواليـاِت اْلُمتَِّحـَدِة اأَلْمرِيِكيَّـةِ      

 لَّيت َتسوُد اْلُمْجَتَمَع اأَلْمريِكيَّه اْلَعَرِبيَُّة ُتَمثُِّل ِإْسدى الظَّواِهِر اللَُّغِويَِّة االْجِتماِعيَِّة ا

ومل املؤزد أن هذا التمريل سيخترب قدرط املتعلم علل إعادط بناء الن  باقتدار  
علل معرية الوظااف اخلطابية لكثري مل مؤشِّرات اخلطاب اليت تدل علل بدء مجلة أو 

 :لتاليةمعلومة وانتهاء أخرى، مل ذلك أن عليه ازتشاب احلقاا  اخلطابية ا

، وأن هذا الرتزيب ينبغي أن ُيْسَبَ  جبملة (إذ إن)ال ميكل أن تبدأ اجلملة العربية بِن  -
 .تكون معلومة ويأتي هذا الرتزيب لتفسريها

؛ إذ عليه أْن (ألن)ورورط ازتشاب العالقة الداللية واملعلوماتية عندما ميرُّ برتزيب  -
 سبب ونتيجة أو عالقة تفسريية، أوالهما أنَّ مثة ربًطا بني :يعرب حقيقتني

وثانيتهما أنه ينبغي أن يتعرب طبيعة هذا العالقة منطقًيا ومعلوماتًيا؛ يليس مقبواًل 
 :مثاًل القول

َوَقـــْد َيَتَعلَُّمهـــا َبْعُضـــُهْم أَلْغـــراٍض ِســـياِسيَّة أَلنَّ َكـــثًَا ِمـــَن اْلُمهـــاِجريَن اْلَعـــَرِ  
 .ثوَن اْلَعَرِبيََّة فيما َبْيَنُهْماأَلْمريِكي نَي ال َيزالون َيَتَحدَّ
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ومثل هذ  العناصر اخلطابية زثريط   هذا الن ، ولكنل أزرر ثانية أن الطالنب  
قد ينتج يقرط جديدط برتتيب منطقي صحيه ومقبول ولكنه ترتيب خيتلف عل النن   

 .األصلي، وال غضاوة   ذلك

 (الروابط) أدوات متاسك اخلطاب: التطبي  الرابع

حتديد أدوات اتسا  الن ؛ الكلمات واألساليب النيت   د هذا التدريب إىليقص
العالقنة الداللينة أو   )ربطت عناصنر الفقنرط أو النن ، وحتديند طبيعنة هنذا النربط        

  .(...املنطقية

تأمل اجلمل التاليـة، ثـم سـدِّد العناصـر اللغويـة الـيت تـرى أنهـا أدت إىل تـراب           
 :ثال التاليثم بني وئيفتها، كما   امل ،اجلمل

ُُ ِمن الطَّبيعـيِّ  فإنـُ   ...َلمَّـا  ................َوَلم ا كاَنِت اْلَعَرِبيَُّة ُلَغَة هِذِه اْلَجماعاِت َفِإنَّ
 .ارتباط شرطيه سبب ونتيجة: العالقة

 .......................َتَتَمثَُّل َمظاِهُر اْلِعناَيِة ِباْلَعَرِبيَِّة   اْلُمْجَتَمعإ اأَلْمريِكيِّ  و -

َوَيَتَعلَُّمها َبْعُضُهْم أَلْسباٍب َثقاِييٍَّة خاِلَصة؛ أَلنَُّه ُيريُد َأْن َيْعرإَب َحقيَقَة اإلإْسالمإ  -
 ........َواْلَعَرب

داٌب َوَأّما الطََّلَبُة اأَلْمريِكّيوَن ِمْل َغْيرإ اْلَعَرِب َواْلُمْسِلمنَي َيَلُهْم َأْهداٌب َزثرَيٌط ِمْنها َأْه -
 :اْقِتصاِديٌَّة ِمْثُل

َوَيْسَعْوَن َسْعًيا َدؤوًبا إإىل َتْعليِمها أَلْبناِاهإْم؛ ِحفاًظا َعلل ُهوإيَِّتهإُم الثَّقاِييَِّة َوُأصوِلهإُم  -
 .اْلِعْرِقيَّة؛ إإْذ إإنَّ َمْعرإَيَة اْلَعَرِبيَِّة ُتَمثُِّل َأَدلَّ اْلَعالماِت َعلل ُأصوِلهإُم اْلَعَرِبيَّة
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 تعرُّب وظااف املفردات   اخلطاب: التطبي  اخلامس

اليت ( الرتزيبية)وغاية قصد هذا التدريب تعريف املتعلمني بالوظااف اخلطابية 
تؤديها املفردات   الن  مل حيث هي أدوات ربط أو أدوات يصل بني الوحدات 

 .النَّصِّيَّة الفرعية   الن 
سهمت   بناء الن ، أزمل اجلدول وردت   الن  ترازيب ومفردات مهمة أ

 :التالي علل وي  املثال
 الوظيفة   الن  الرتزيب/ الكلمة

 التعداد/ التفصيل أَلْسباٍب َأَهمُّها

  إىل أن

  وتتمثَُّل مظاهر

  وأيًضا 

  وزذلك

  ِمْثُل

  وهكذا يذن 

  حفاًظا

  لذلك

  ينضاُب إىل ذلك

  وِمْل ذلَك 

  إإْذ إإنَّ
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 زتابة ن  وصفّي: بي  الساد التط

: يشرٍ املعلم لطلبته معنل الن  الوصفّي، ويرزز علل عدد مل القضايا، منها
 املشننتقة لألمسنناء واسننتخدامه القصننريط، ترزيننز الوصننف علننل اجلملننة االمسيننة 

اسم الفاعل، واسم املفعول، والصفة املشبهة، واسنم التفضنيل، وصنيغة    (: الوصف)
عل املضارع أزثر مل غري  مل األيعنال، ويطلنب إلنيهم قنراءط     املبالغة، واستخدام الف

 .الفقرط األوىل مل الن ، ثم زتابة يقرط واحدط تصف تعليم اللغة العربية   بالدهم

وميضي التطبي  علل نس  التطبي  األول مل حيث دور املعلم وإسهامه   
يِّر املعلم   تدابري  هنا وقد يغ. تسيري املهمة الكتابية وإجنازها علل الوجه املؤَّمَّل
" زتابًيا بالعربية، وهو ما ُيْعَرُب بِن  ييطلب مل املتعلمني تبادل زتاباتهم والتعلي  عليها

وقد يستأذن املعلم أحد . يرصة التحاور حول ما زتبو  ثم يتيه هلم" مراجعة األقران
وجو  القوط طلبته   عرض موووعه أمام الطلبة علل جهاز العرض؛ ليتناوله ببيان 

 .والنقاا  اليت اعرتته، وال سيما ما تعل  بانسجام الن  واتساقه

 1الكتابة املقارإنة : التطبي  السابع

يقصد هذا التطبي  إىل تدريب املتعلمني علل زيفية إنتاج ن  مقارإن  يعتل 
املطلوب علل وجه التحديد  أما. إخل...باملقارنة بني موووعني أو قضيتني أو حالتني

هو أن يكتب الطالب مقالًة قصريًط ال تتجاوز عشريل سطًرا يقارن ييها بني تعليم ي
ووبًطا للموووع يذن املعلم حيصر املقارنة . اللغة العربية   بلد  وتعليمها   أمريكا

أسباب إقبال الطلبة علل تعلم العربية، وأساليب التدريس، :   جماالت معينة، ومنها
 . مية، واملدرِّسونوالكتب واملواد التعلي
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يبدأ دور املعلم التوجيهي والتدرييب   شرٍ معنل املقارنة وزيفية إجرااها، 
 ،أيضل)وُيْنَصُه بأن يرزز هلم علل زيفية انعقاد أسلوب التفضيل باللغة العربية 

أسهل، أصعب، أقرب، أزثر، أطول عمًرا، أحسُل تدريًبا، أسهل تنفيًذا، التعليم   
زما يقدِّم هلم ترازيَب ومفردات متثل أدواِت ربط مهمة (. إخل....بلدي أصعب مل

التشابه، يشبه، الفر  بني،  خيتلف، االختالب،: إلجناز النصوص املقارنة، وذلك مثل
 .إخل..............أقّل، أزثر، أْمَهُر، الفر  ليس زبرًيا إن املقارنة،

ط الرايسة اليت يرغبون وقد يقرتٍ املعلم عليهم أن يصنعوا جدواًل يضم النقا
 .  تسجيلها   املقالة، ثم حتويلها إىل مقالٍة متماسكة مرتابطة

ويسري الدر  علل ما هو مرسوم له مل األول؛ أن يكتب الطلبة واملعلم 
يذذا ما ير  الطلبة مل الكتابة تبادلوا . يتجول بينهم مالحًظا مساعًدا وموجِّهًا

لك الستفتااهم   مدى وووٍ األيكار مل ناحية، نصوصهم للتعلي  زتابًيا عليها وذ
مل أعطاب  يذذا ما عرض للمعلم عَطٌب ظاهر .ومدى التزامها ببنية الن  املقارن

 .اخلطاب توقَّف عند  وبينه واستبدل به األسلوَب الصحيه

  الكتابة املقارإنة: التطبي  الثامل

 ذ يقصد إىل املقارنة بنييعد هذا التطبي  توسيًعا للتطبي  الساب  ومدًّا له؛ إ
جتربتني   تعليم العربية، إحداهما جتربة املتعلم   بلد ، والثانية جتربة تعلمه   بلد 

ويبدو أن هذا التطبي  سيكون أيسر مل الساب ؛ إذ سيعتمد علل معطيات . عربّي
ط   التطبي  السابع الرايسة؛ وييه يطلب املعلم إىل طلبته العودط إىل مقالتهم املنجز

التطبي  الساب ، ليستفيدوا منها   املقارنة بني التجربتني، ويزيد املعلم وجو  مقارنة 
أخرى مل ترد   املقارنة السابقة، زطبيعة ظروب التعلم، وأهمية تعلم العربية   

 .إخل...دها، ومشكلة العامية والفصحلبال
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 الكتابة اإلقناعية : التطبي  التاسع

ينتج الطالب رسنالًة إقناعينة يوجِّههنا إىل أحند أصندقااه      وغاية القصد هنا أن 
صديقه ظروب  إلقناعه بتعلم العربية، مقدًِّما أسباًبا مقنعة قوية مل جتربته اخلاصة، ومنطلقة مل

ولعل خري بداية هلذا التطبي  العودط إىل املقناالت النيت زتبوهنا حنول أسنباب إقبنال       . وجمتمعه
أسنباب  : عربية، وقد ينزوِّدهم املعلنم بنبعض األسنباب العامنة     الطالب   بالدهم علل تعلم ال

ثم يكون مل باب الضرورط تذزريهم بالتزام تقاليد اخلطاب . إخل...اقتصادية، وسياسية، ودينية
 .واخلتام... التحية، وايتتاحية اخلطاب،: هالّتراسلّي الودّي وأعراي

قراءط الن  أمام ولعل أيضل وسيلة لقيا  مدى قدرط الن  علل اإلقناع هي 
زمالء الصف، ثم االستماع إىل ردودهم حول مدى اقتناعهم باألسباب اليت قدمها 

 .ومع نهاية زل قراءط يكون للمعلم دور التوجيه والتعلي  والتصويب. زل طالب

 الكتابة التقريرية والتقييمية: التطبي  العاشر

للغة العربية الذي واملقصود أن يكتب املتعلم تقريًرا مفصاًل حول برنامج ا
علل أن يتضمل هذا التقرير تقييمًا لفقرات دددط، وينتهي (   األردن مثاًل)يتعلم ييه

 :ويكون التمريل علل النحو التالي. بتوصية مناسبة

 : اكتب ردًّا مناسًبا على الرسالة التالية

 السيد كيم شو لي احملرتم
امج تعليم اللغة العربية للناطقني أرجو أن ُتَقدَِّم لنا تقريًرا مف َّاًل عن برن

الكتب التعليمية، واملدر سون، والبيئة : بغَها   جامعة آل البيت، من سيث
 . وذلك   ضوء جتربتك اخلاصة. ال فية، وطرق التدريس

 .وأرجو أن يكون التقرير جاهزًا مع نهاية هذا الشهر
 شوان هون. د

 رَيس قسم الدراسات العربية   جامعة بوسان
31/1/2131 
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وظاهر أنَّ علل املتعلم أن ُيْنِجَز زتابًة تقريريًة وصفية تتناول صفاٍت دددًط   
هذا الربنامج، مقرونًة بتقييم الكاتب املتعلِّمإ، ومنتهًيا إىل توصيات تنصه بهذا الربنامج 

ْسمّي؛ ثم إنَّ ذلك زلَّه ينبغي أْن يلتزم إطار اخلطاب الرتاسلّي الرَّ. أو تدعو إىل تغيري 
إذ عليه أن يراعي أعراب املكاتبات الرمسية وما تنطوي عليه مل عالقات القوط بني 

 .املتخاطبني

ولعله يصهُّ للمعلم أن ينصه املتعلمني بالعودط إىل رسالتهم اإلقناعية ونصهم 
 .املقارن ليستفيدوا مل املعلومات اليت دونوها هناك

 الكتابة النقدية: التطبي  احلادي عشر

املقصود أن يكتب الطالب مقالًة شاملة يقّيم ييها الن  القرااي مل زوايا و
متعددط زاملفردات واألسلوب، وطريقة عرض املوووعات، وتسلسل األيكار، ومدى 

 .مطابقة املعلومات للواقع إن زان َثّمة طلبٌة أمريكيون

ابة املختلفة، أخرًيا ليكون املتعلم قد َمَهر أنواع الكت وإمنا ُجِعل هذا التطبي 
وصار قادًرا علل استعمال األساليب للداللة علل املقصود، والسيما الكتابة التقييمية 

 :ولعل خري وسيلة إلجناز هذ  املهمة تكون. ونقد الن 

األيكار، : مل حيث" اللغة العربية   أمريكا" ُتقِّيم ييها ن   ازتب مقالًة نقديًة
 .عم رأيك بأمثلة مل الن إخل، واد....واألساليب، وبناء الن 

 :َذْيٌل علل التطبي 

وينبغي أن أحرت ،   نهاية هذ  الوحدط، بتنبيهات أراها حامسة ودورية   
 :إجناز املهاّم التعليمية علل الوجه املَؤمَّل، وهي
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أن تطبي  منهج املعاجلة يقتضي أن تكون حصُة الكتابِة عماًل تواصلًيا مستمًرا بني  -
 .م واملعلمالطلبة أنفسه

أّن وظيفة املعلم ال تتوقف علل التدريس والتوجيه داخل الصف يقط، ولكنه معّل  -
 .بقراءط النصوص   صورتها األخريط وتقييمها، ومناقشتها أحياًنا مع الطلبة

أْن يعتل املعلم باالحتفاظ بنسخ مل مجيع أعمال الطلبة   صورها املرحلية املختلفة  -
يتعرب به مدى تقدم الطلبة   إجناز املهام الكتابية، وتعرب  لتكون   ملف خاص

 .االسرتاتيجيات اليت ميارسونها   أثناء الكتابة

يفضَّل أن حيتفظ زل طالب مبلٍف خاص يشابه ملف املعلم، ويتضمل نسًخا مل  -
تقدمه   إجناز  أداط يتعرب بها مدى زتاباته   صورها املرحلية املختلفة لتكون

 .الكتابية املختلفة املهام

ويظهر أن هذ  املهام زثريط وثقيلة؛ ولذلك يذنه ينبغي أن يكون مثة َمْل يساعد  -
 .املعلم   تنفيذ هذ  املهام والواجبات، والسيما مع زثرط األعداد

وأمَّا مقدار جناٍ اإلجراءات املتقدمة يذنه رهني بظروب متعددط أهمها عدد 
خصصة لدر  الكتابة، والشك أن هذيل العاملني الطلبة   الصف، والساعات امل

يؤثران تأثرًيا بالًغا   مدى إجناز الطلبة هلذ  املهمات ومل ثَم التمكل منها علل الوجه 
 .املرتضل
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 اخلامتــة

اجتهد هذا البحث أن يدل علل وجو  استثمار حتليل اخلطاب وعلم الن    
ية؛ وحتقيًقا لذلك لزمه أن يعرِّج علل تعليم الكتابة واإلنشاء للناطقني بغري العرب

األسس النظرية العامة الجتاهات حتليل اخلطاب النظرية وزيفية إسهامها   تعليم 
عناصر اللغة األجنبية ومهاراتها املتعددط، منتهًيا إىل تطبي  وحدط تعليمية يراها 

 .منوذجية لتعليم اإلنشاء العربي للطلبة الناطقني بغري العربية

ا لي أن منجزات حتليل اخلطاب وعلوم الن  علل اختالب تقنياتها وقد بد
وآلياتها التحليلية ميكل أن تنقل تعليم العربية للناطقني بغريها نقالٍت نوعيًة ومتميزط؛ 

واليغينبَّ عنا أن معظم ما . إذا بنيت علل أسس سليمة مل التنظري والتطبي  املتضاير
للغة اإلجنليزية ومطبًقا علل اللغة اإلجنليزية، ولذلك يذن ُأْنِجَز   هذا احلقل إمنا زان با

ترمجة هذ  املصادر وتطبيقاتها متثل مرحلة تأسيسية سليمة للبدء بتعليم العربية تعليًما 
 . 1"َيْرِط الرتاُزمإ إىل وبط العلم" ينقلها مل 
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