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 املقدمة

  املقدمة
سالمیة وحضارتها إضافة إلی أنها مفتاح کنوز من األدب والرتاث الرشقیین وقد تکونت علی إل اإن اللغة العربیة من أهم عنارص الثقافة 

أساسیاً يف تأصیل  اً دور مدی قرون وتوارثها جیل بعد جیل. فبنظرة عابرة إلی خلفیتها العریقة واتساع رقعتها يف مختلف األقطار ولعبها 
العرص الراهن من إقامة عالقات فکریة وثقافیة واقتصادیة  فله هذه اللغة يفالثقافة التي کانت تحملها يف طیاتها ومالحظة ما تتک

عیة وغیرها نتأکد من استمرار مکانتها واألولویة التي تحظی بها.   وسیاسیة واجت
فهي لغة للتواصل  حت الیوم ذات مهاّم تجاوزت سوابقها.بفقد أص اإلسالمیةتالیة لغة الدین ولغة الثقافة تفاذا کانت العربیة يف عصور م

ماً  . فالجانب التوظیفي إضافة إلی الجانب الدیني والثقايف یتطلب اهت ختلف صنوفها بین الناطقین بها وبغیرها يف شتی أقطار العا
اهج أک ألجل تعلیمها وطرائق استخدامها. ومن هذا املنظور وتلبیة للحاجات اللغویة وسّد فراغات املواد التعلیمیة وتحدیث املن

املتعلّم اإلیرا علی املستوی الجامعي معتمدة  والطرائق التعلیمیة حاولنا أن نقدم خطة جدیدة ونقوم بخطوة حدیثة تتناسب متطلبات
تزال تحتفظ  زالت وال الواسعة النطاق التي ما» صدی الحیاة«علی التجارب السابقة الحاصلة من منتجات تعلیمیة خاصة مجموعة 

التي أبرص النور أول  »الرائد«فقد تجّسدت هذه الدوافع يف مجموعة  ر اإلقبال علیها وتناولها يف أوساط علمیة وتعلیمیة.کانتها يف توفی
لتعلیم اللغة العربیة قبل أن نتطرق إلی  »الرائد«جزء منها يف إطار کتاب اإلنشاء. فهنا البّد من تقدیم تقریر ملخص من مجموعة 

  اء کحلقة  من هذه السلسة.مواصفات ومیزات کتاب اإلنش
جموعة الرائد:   تعریف 

أن الحاجات اللغویة تتطور وتتغیّر وفق املالبسات السائدة علی کل عرص وکل مجتمع والظروف املحیطة به وتواکب هذا  كش ال
التطور رضورة التطویر يف املناهج والتحدیث يف املواد کي تتحقق األهداف التعلیمیة املتوخاة من کل منهج وطریقة. وهذا ینبعث من 

الوثیقة بین اللغة والحیاة البرشیة، فک یتحول الفکر البرشي تتحول لغته املعربة عنه کآلیة له وبالتايل فإن  مرتکز الوئام التام والعالقة
اعتربنا املنهج کقالب یجّسد لنا املضمون التوظیفي للغة فإن هذا املحتوی واملضمون البّد من  منهج تعلیم هذه اللغة یتغیّر أیضاً واذ

خدم ویأخذ هذا املوضوع أهمیة قصوی إذا کان األمر یتعلّق بتعلیم موضوع یجمع بین املعرفة والفن فإن القالب املست كتالؤمه مع ذل
ا أن اللغة  الجانب املهاري الذي یتطلب التمرّس والتدرب یتعامل مع أک من عقلیة املتعلّم ویفّعل قدراته النفسیة وحتی الجسدیة. و

فیصعب التخطیط الهادف دون مالحظة جوانبها املختلفة إضافة إلی أن کالً من تعلیم اللغة وتعلّمها تعترب من هذا القسم التعلیمي 
 للناطقین بها وبغیرها یتطلب میزات ومواصفات يف التخطیط والتطبیق.
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 املقدمة

تفرعة من اللغة إّن الواحدات الدراسیة املخصصة لتعلیم اللغة العربیة علی مستوی اإلجازة يف الجامعات اإلیرانیة يف االختصاصات امل
العربیة وهي األدب العر وتعلیم اللغة العربیة والرتجمة بحاجة ماسة إلی مواد تعلیمیة وفق املقرر الدرايس املصادق علیه يف اللجان 

 اً منهجط والتقینة املعنیة باإلرشاف علی النظام التعلیمي يف إیران. فمنذ خمس سنوات حاولنا أن نخطّ  ثاملختصة بوزارة العلوم واألبحا
التعلیمیة للغة العربیة وقد حاولنا يف هذه  »الرائد«فأدت إلی تخطیط مجموعة  تعلیمیاً متجسداً يف مواد ملختلف هذه الوحدات،

  املجموعة تطبیق النقاط التالیة:
مستوی اإلجازة يف الجامعات توفیر املواد التعلیمیة للوحدات الدراسیة علی إلی ک أرشنا إن هذه املجموعة تهدف : أقسام املجموعة .١

فقد تّم تخطیطها وفق املقرر الدرايس واألهداف التعلیمیة املدرجة فیه. فسلسلة الرائد التعلیمیة والتي ستظهر حلقاتها بعون  .اإلیرانیة
  ه تعالی يف ستة أقسام کل واحد منها یمکن أن تتکّون من عدة أجزاء فهذه هي:اللّ 

ع (يف ثالثة أجزاء) .١   ؛کتاب االست
  ؛کتاب املحادثة (يف ثالثة أجزاء مرفقة بدفرت التطبیقات) .٢
  ؛کتاب اإلنشاء (هذا الکتاب الذي بین أیدیکم) (يف ثالثة أجزاء) .٣
  ؛(يف جزء مرفقا بدفرت التطبیقات) کتاب النصوص والقراءة .٤
  ؛یقات)کتاب القواعد (قسم الرصف) (مرفقاً بدفرت التطب .٥
  ؛کتاب القواعد (قسم النحو) (يف جزئین) (مرفقاً بدفرت التطبیقات) .٦

ت جدولة الدروس وفق الحصص الدراسیة و الزمن املخصص للتدریس والتدریب والتقویم. اً بناء   علی الهدف املشار إلیه فقد 
أن تکون املجموعة قابلة لالستخدام يف سائر إضافة إلی الهدف الدرايس املحدد للتدریس الجامعي فقد آثرنا  :مجال التوظیف. ٢

املجاالت التعلیمیة العامة واملفتوحة يف مختلف املعاهد التعلیمیة. لکن تطبیقها خارج النظام الدرايس الجامعي بحاجة إلی مراعاة 
  أهدافها وتسلسلها التوظیفي.

للغویة وما یجاوره من العنارص املؤثرة علی تعلّم اللغة کقواعد إن الرتکیز األساس يف هذه املجموعة علی املهارات ا :املحور األسايس. ٣
ع والتحدث والقراءة والکتابة (االنشاء) ا فیها االست  اللغة فک یبدو من تسمیة أجزاء املجموعة حاولنا أن نقدم املهارات اللغویة 

  یحتاج إليه املتعلّم من القواعد الرصفیة والنحویة. إضافة إلی ما
  کن للمتعلّم الراشد أن یحصل ضمن املجموعة من الدراسة املنهجیّة علی ما یحتاج إلیه من الجانب التوظیفي للغة العربیة.یم كوبذل

إن الوحدات الدراسیة املخصصة للمهارات اللغویة العربیة يف مرحلة إالجازة لطالّب فرع اللغة العربیة وغیره  :األهداف التعلیمیة .٤
الجامعیة األخری علی نفس املستوی صممت ألجل  تکوین الرصید املهاري للطالّب لیمتکنوا من توظیف هذه  من الفروع واالختصاصات

 اللغة واستخدامها يف شتی املجاالت العلمیة واملهنیة. فب أن اللغة منظومة متکونة من مجموعة عنارص فالرباعة والتقدم يف هذا املجال
  التواصيلفحاولنا أن نجمع بین املنهج  واقع اللغة وهذا هو الهدف الذي نرمي إلیه يف مجموعتنا هذه.یحصالن إالّ بالتواصل املبارش مع  ال
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التعلیمیة وهي إجادة املهارات اللغویة التعلیمیة  يف تعلیم اللغة وبین اإلطار الدرايس املحدد وفق املقرر الدرايس لتحصل األهداف
استخدامها يف سائر نشاطاتها العلمیة مه کانت يف مجال األدب العر أو الرتجمة والتعریب  وإتقانها بحیث یتمکن منها املتعلم. ومن ثمّ 

  أو التعلیم. ففهم املسموع و القدرة علی التحدث والقراءة الصحیحة وفهم املقروء إضافة إلی التعبیر التحریري واإلنشاء الناجح من جملة
  هذه األهداف. 

ا وخاصة : التجربة السابقة .٥ قد اعتمدنا يف إعداد مجموعة الرائد علی الجهود املبذولة يف تعلیم اللغة العربیة لغیر الناطقین 
وغیره إضافة إلی املصادر  »شذی الحیاة«و »شاهد وتعلّم«ومالحقها من  »صدی الحیاة«التجربة الناجعة املتجسدة يف مجموعة 
  رجها.املدونة يف الفرتة األخیرة داخل البالد وخا

املجموعات التي حظیت وتحظی  كیطرح نفسه  وهو ما هو الداعي إلعداد هذه املجموعة وتدوینها بعد تلأن یمکن لسؤال  كفهنا 
دافعین أساسیین دفعا بنا إلی تنفیذ هذا  كحاجة إلی مجموعة أخری؟ ففي الحقیقة إن هنا كبرتحیب من قبل املستخدمین وهل هنا

  املرشوع وإنجازه.
إن توفیر املواد التعلیمیة موزعة علی الوحدات الدراسیة لالختصاصات املعنیة باللغة العربیة وغیرها من الفروع املرتبطة بها أوالً: 

کالقانون والرشیعة واألدب الفاريس والتاریخ والفلسفة بحاجة ملحة کان والبّد من تلبیتها ويف هذا الصدد ظهرت هذه املجموعة واملیزة 
ثّل هذا    .كالهدف هي فصل املهارات يف کتب مستقلة. ألن تسمیة املفردات الدراسیة تتطلب ذلالتي 

. وإن یبدو تطور املواد التعلیمیة رضوریاً  أن التجارب التعلیمیة تتطور یوماً بعد آخر وبسبب التطورات العلمیة والبحثیة كثانیاً: الش
نالحظ أن  كر مبارشة يف تنوع املواضیع الواردة يف کتب اللغة وتعلیمها. وبذلهذا التطور یظهر يف املناهج التعلیمیة للغة ک أنها تؤث

حاولت أن تسایر  »لرائدا«مراکز تعلیم اللغة ومؤسساتها العاملیة تقوم بتطویر مناهجها وموادها التعلیمیة بین فرتة وأخری. فمجموعة 
  ن بها.الناطقی هذا التطویر وتعکسها يف تیسیر تعلّم اللغة العربیة لغیر

  فتحدیث هذه املواد یساعد علی إقامة العالقة املعرفیة والنفسیة بین املتعلم وبین هذه املواد م یزید يف فاعلیة التعلیم.
ً من أرکان التعلیم األربعة لها دور مهم يف : املنهجیة الهادفة .٦ من الواضح أن الکتب الدراسیة التي تعترب جزءا أساسیا ورکناً مه

دة الکتب املنهجیة متوفرة يف کثیر من املصادر واملراجع اللغویة یمکن اختیار قبسات منها وجمعها هادفیة ع ملیة التعلیم ونجاعتها. ف
لکن توجیه هذه املواد وصیاغتها يف قوالب تعلیمیة تتالئم مع طبیعة الدراس ومستواه وقاعة الدرس والزمن املتاح للتدریس وتعبید 

ه إضافة إلی تحفیز الطالب بهداف املحددة وتوفیر الجانب التفاعيل بین الدارس واملدرس وقیام کل واحد بواجالطریق للوصول إلی األ 
عنها باملنهجیّة الهادفة والتي حاولنا عربّ نأو املتعلّم ملتابعة الدرس وأداء الدور األقصی يف تفعیل قابلیاته وقدراته. فهذه کلها یمکن أن 

  التعلیمیة علّنا وفقنا به.» الرائد«تطبیقها فی مجموعة 
کنت  كبذلو  فمجموعتنا هذه تحاول أن تجمع بین لغة الحیاة ولغة التعلیم ملا بینه من صلة وثیقة وعالقة وطیدة. فکل 

.   مجموعة تعلیمیة من سد هذا الفراغ بینه وخفضه تتمکن من الحصول علی نسبة نجاح أک
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فإن  االستفادة من التجارب اللغویة التعلیمیة املتجسدة يف املصادر املکتوبة واملسموعة واملرئیة ک أرشنا : مصادر املجموعة .٧
تعلیم اللغة لغیر الناطقین بها م   ملختلف املهارات مه تکن لغتها العربیة أو غیرها وخاصة بصفتها منهجأ لتعلیم اللغة الثانیة أو

رین أونبخل باالستفادة منه يف إعداد املجموع اذج من الت غیره من األقسام املستخدمة يف هیکلة  ة. فاختیار بعض النصوص أو 
د البالغ علی اإلنتاج اللغوي األصیل ألهل اللغة وهو  الدروس من جملة هذه الحاالت والسبب الرئیس يف هذا املجال یعود إلی االعت

  املیزة األساسیة التي یؤکد علیها خرباء تعلیم اللغة.
مع أن الخطة الرئیسة للمرشوع واقرتاحها علی الجهات املعنیة التی نشیر إلیها تالیا کانت حسب دراسا : املساهمون يف اإلعداد .٨

املسحیة وتجار البحثیة والتعلیمیة التي عشتها منذ أن قمت بتألیف املواد التعلیمية وإعدادها علی مدی عرشین عاماً منذ انطالقتها 
لکّن بعض الزمالء  ساعدو يف تنفیذ املرشوع تختلف نسبة مساهمتهم يف إعداد التدریبات  »صدی الحیاة«م مجموعة األولی بتقدی

ئهم يف مقدمة کل جزء من هذه  رین أو التصحیح والتعدیل أو تفریغ بعض النصوص الصوتیه وغیرها حسب نشیر إلی أس والت
 ساهمة.املجموعة راجین لهم التوفیق وشاکرین لهم امل

الیرانیة وهي إ  »سمت«مالحظة تاریخیة البّد من اإلشارة إلیها وهي إن مؤسسة  كوهنا: انبثاق الفکرة و تشمیرعن سواعد العمل. ٩
مؤسسة بحثیة معنیة بتدوین الکتب املنهجیة يف العلوم اإلنسانیة للجامعات تقوم بنرش الکتب واملواد التعلیمیة ملختلف الفروع 

العلوم اإلنسانیة ومن جملتها قسم اللغة العربیة الذي قام بتقدیم عدد من الکتب الدراسیة واملنهجیة وفق املقرر  واالختصاصات يف
ّت صیاغة الخطة بدراسة معمقة واضحة األهداف ورسمت خارطة العمل وافقت أن تدعم املرشوع وتقوم  الدرايس لکل مادة. فبعد أن 

ا أن جامعة  بنرشها وعرضها. الصادق علیه السالم وهي جامعة معنیة بالدراسات اإلسالمیة وتويل أهمیة بالغة  اإلمامومن جانب آخر 
مها باللغة العربیة التوظیفیة والدراسیة والبحثیة غني عن أي تعریف علی مستوی  هلتعلم اللغات کمفتاح أسايس لهذ الدراسات واهت
ا تری نتاجها رضوریاً لالستخدام يف املنهج الدرايس املتبع فیها. فتقدیم مجموعة الجامعات داخل البالد وخارجها ر  حّبت بالخطة واملرشوع 

و عرضها علی رشیحة تعلیم اللغة العربیة وتعلمها حصلیة دوافع وجهود مشرتکة ومساهمة مبارکة بین هذین املرکزین العلمیین  »الرائد«
م بها وتسهل طریقة التعلیم والتعلّم للدراس واملدرس علی نطاق الجامعات املهمین تخدم هذه اللغة وترفع مستواه ا وتدعم االهت

  وغیرها من املعاهد املهتمة باللغة العربیة.
ا أبدتا من دعم ومساندة لتبرص املجموعة النور وخاصة املسؤولین الحالیین والسابقین فیه لشکر املوصول له ملافالبد من تقدیم 

حه الشیخ املرحوم آیة اللّ وأخص بالذک الصادق علیه السالم سابقاً الذي وافق علی تنفیذ اإلمام ه مهدوي الکني رئیس جامعة ر س
حة الشیخ املرحوم آیة اللّ  ه الدکتور أحمد أحمدي املرشوع وأمر بدعمه يف خطواته األولی لکن املنیة وافته قبل مثول املرشوع. وأیضاً س

ً باللغة العربیة وله إنجازات يف هذا املجال حیث وافق علی إعداد املجموعة ونرشها سابق »سمت«عمید مؤسسة  اً والذي کان مهت
و جامعة االمام الصادق علیه السالم مع أننا فوجئنا أیضا برحیله قبل أن تبرص املجموعة النور  »سمت«بین مؤسسة  كکمرشوع مشرت 
  وأسکنه فسیح جناته. وتعالی برحمته الواسعة  كه تبار فتغمده اللّ 



 

١٠ 
 

 املقدمة

  ک نشکر املسؤولین الحالیین باملرکزین ملساعدته يف إعداد املجموعة ونرشها وتوزیعها.
فالدوافع الطیبة والجهود الخالصة والتفکیر املنهجي  نتمنّی أن یحتل هذا املرشوع مکانة جدیرة لنرش اللغة العربیة يف مجتمعنا.

ل للّه وحده. یة مع أننا الالسلیم م یبرش بتحقق هذه األمن ومن  ننکر أن کل عمل إنسا یجب أن یعرض علی النقد والتصحیح فالک
 هذا املنطلق نرحب بتقدیم املالحظات واملقرتحات املوجهة إلینا من قبل األساتذة والخرباء واملتمتعین بخربات وتجارب تعلیمیة وتألیفیة

  للغة العربیة.
الحظاته  كوفقنا إلنجاز املرشوع وثانیاً لکل من دعم وساهم وشار فالشکر للّه أوالً ملا  فیه إلعداده وعرضه. والشکر املسبق ملن یمدنا 

  وتعالیقه اإلصالحیة راجیاً للجمیع التوفیق والنجاح.
  مدیر املرشوع

  يد. مسعود فکر 
  )م ٢٠١٩ شباط|  ه.ش ١٣٩٧ شتاءال(

  



 

  کتاب اإلنشاء
أن مهارة  كش املتمثل بین أیدیکم مخصص لتعلیم املهارة الرابعة من بین املهارات اللغویة األربع. فال »الرائد«هذا الجزء من مجموعة 

 الکتابة والتي نعني بها هنا اإلنشاء التحریري احرتازاً من استخدام املصطلح لإلمالء حیناً وللتعبیر الشفوي حینا آخر حیث أن األول ال
دخل يف یختلف کثیرا من اإلمالء العر مع مفارقات طفیفة، والثا ی ال یدخل مبارشة يف ما قصدناه يف هذا الکتاب ألن اإلمالء الفاريس

إطار املحاولة والنطق ونهتم به يف کتاب املحادثة بشکل مستقل، فهذه املهارة حصیلة عملیة تسلسلیة متدرجة تعتمد علی املهارات 
ع والتحدث والقراءة وبذل راحل تعلّم املهارات السابقة  كالسابقة من االست تظهر أهمیتها وصعوبتها. فاملتعلّم لإلنشاء البد أن یمر 

ع املعلومات واملهارات اللغویة السابقة ویبدأ املتعلم يف هذا املنهج بإتقا رسة اإلنشاء والتعبیر التحریري تتطلب استج ن وإجادة. ألن م
  وراق البحث.أ ی أن ینتهي إلی کتابة املقاالت و التدریبي بالتدرج يف صیاغة الجمل بطریقة محاکاتیة إل

جازة للغة العربیة وآدابها وغیرها من اإلختصاصات املرتبطة بها کفرع الرتجمة حدّدت ففي املقرر الدرايس املطبق يف مرحلة اإل 
ة. وغالبا ما یثالث مراحل لتعلیم درس اإلنشاء وتشتمل کل مرحلة علی وحدتین دراسیتین وتقدم بشکل تتابعي يف ثالثة فصول دراس

مکن الطالب من توظیف ما تعلمه من معلومات ومهارات لغویة یت كبعده وبذل منتصف املرحلة الدراسیة وما تقدم هذه الوحدات يف
هیداً لإلنتاج ـ  ثل و فالسیاقات اللغویة التي درسها وحفظها وترسخت جذورها يف ذاکرته اللغویة تساعده علی تطبیقها يف إطار م

  اللغوي املبدع.
للغوي ونحن يف هذا الکتاب حاولنا أن نجمع بین األمرین يف یخفی أن اإلنشاء یبدأ من املحاکاة اللغویة إلی اإلبداع واإلنتاج ا وال

  التالیة: املحاور إطار تعلیمي هادف. فیمکن  تلخیص األهداف التعلیمیة العامة للکتاب يف
اطها  .١   ؛من عرض النصوصضالتعرف علی الکتابة العربیة وأ
  ؛التعرف علی األسالیب اإلنشائیة املنوعة حسب مواقف التعبیر .٢
  ؛عرض مبادئ اإلنشاء وأصوله يف تصنیف یساعد املتعلّم علی التنوع التعبیري .٣
  ؛مساعدة الطالب لتمکنه من صیاغة الجمل الصحیحة وتصحیح األخطاء .٤
   ؛وة اللغویة لدی الطالب لیتمکن من التعبیر البلیغ التوسع من املخزون اللغوي أو ال .٥
   .التعرف علی األسالیب اإلنشائیة وخصائصها .٦

 اإلنشاء کتاب
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 اإلنشاء کتاب

  ونرمي إلی هذه األهداف وغیرها من النتائج التي یحصل علیها املتعلّم ضمن دراسته بالرتکیز علی جانبین مهمین يف الکتاب.
ختلف املواضیع وأسالیب الکتابة وما عرضناه من قواعد اإلنشاء ی   أ يف توفیر هذا الجانب.أوالً: الجانب التعلیمی فإن تقدیم النصوص 

رین التي تفعل نشاطات الطالب بشکل ذا توفر إتقانه لإلنشاء انیاً: الجانب التدریبي أو التعلث مي فإن صیاغة مجموعة من الت
وذجي وتحلیله والقیام بحل التدریبات  یجعله متفاعالً والتعبیر التحریري وتعّزز من قدراته يف هذا الحقل. فتوّغل الطالب يف قراءة نّص 

  یحتاج إلیه الطالب لتعلّم اإلنشاء. مع واقع اللغة بشکل تطبیقي وهذا ما
العام  للمقرر الدرايس وهي التمهیدیة واملتوسطة واملتقدمة فال تختلف املراحل من حیث اإلطار اً وصنّفنا الکتاب يف ثالث مراحل وفق

وبة النصوص وثرائه اللغوي واملواضیع املعنیة بتعلیم اإلنشاء تختلف من مستوی إلی وعدد الوحدات وأک األجزاء املتوفرة فيها إالّ أن صع
  إضافة إلی التنوع يف التدریبات. مستوی آخر

  إرشادات تطبیقیة للمعلم
ا أن کّل منهج تعلیمي بحاجة إلی خارطة التطبیق فالبد من تقدیم توجیهات وإرشادات تساعد يف تنفیذ عملیة التعلیم وخطة 

ا أن املعلّم کمرشف علی عملیة التعلیم ومدیرها یلعب دوراً أساسیاً يف هذا املجال علیه أن یتبع الخطوات التالیة.   التدریس. و
  مالحظة هامة یجب األخذ بها بعین االعتبار وهي کفاءات املدرس وقدراته اللغویة والتعلیمیة. كلکن قبل عرضها هنا

ستوی راق من إجادتها وإتقانها والتوسع فیها ألن املتعلّم یطمنئ إلی إجتیاز مرحلة التعلم  فاملدرس  للمهارات اللغویه البدّ  وأن یتمتع 
کامنها وقدرة املعلم علی نقل املفاهیم وتدری ا یجده من قدرات وکفاءات تجسدت يف هم م بمعلم املادة. فالتمکن اللغوي واإلحاطة 

  علیم ونجاحه. یمکن غض النظر عنه يف فاعلیة الت ال
  :يمیزات إیجابیة البد من توفرها يف املدرس. وه كأّما بالنسبة إلی مدرس اإلنشاء فهنا

  طالقته اللغویة ـ
  ،ثرائه يف املخزون اللغوي ـ
  ،معرفته باألسالیب اإلنشائیة واللغویة ـ
  ،کنه من التعبیر الشفوي والتحریري املتقدم ـ
مه بتصحیح األخطاء وتقویم ک ـ   ،تابات الطالباهت
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 اإلنشاء کتاب

  
اط الکتابة وأنواعها األدبیة والعلمیة وغیره ـ   .توغلّه يف أ
  أّما الخطوات املقرر اجتیازها يف التدریس: 
  ؛الواجبات الدراسیة مطالبة املشارکین يف الدرس بقراءة النص والقیام بحل التدربیات وأداء .١
  ؛تسجیل النشاط الصفي لکل واحد من الطلبة .٢
  ؛أوارق اإلنشاء وتکوین ملفات الکرتونیة خاصة  لکل طالب يف برنامج حاسو ملتابعة نشاطات الطالب تسلّم .٣
ساعدة الطالب .٤   ؛عرض اإلنشاءات يف قاعة الدرس والقیام بتصحیحها 
رسة غالبیة أجزاء الدرس إلی الطالب بدالً من محوریته يف هذا املجال .٥   ؛تفویض م
  .الرتکیز علی األهداف املحددة لکل قسم من الدرس .٦

وضوع خاص وأسلوب کتابة   فباإلشارة العابرة نشیر إلی هذه األهداف: فالهدف من تقدیم النص التعرف علی أسلوب انشا 
  الکتاب العرب.

  .والهدف من التحلیل اللغوي زیادة التوسع اللغوي لدی الدارس
بادئ الکتابة والتعبیر التحریري وما یحتاج إلیه الطالب يف هذا املجال من اإل والهدف من قسم وقفة مع قواعد  نشاء التعریف 

  األسس النظریة والضوابط اللغویة.
ب والتعابیر وقسم منها یعود إلی تدریب املتعلم يف یأّما التدریبات فقسم منها یعود إلی التحلیل اللغوي للنص  کاستخراج الرتاک 

  ها أو صیاغة الجمل باستخدام املفردات الجدیدة.ثثال  تابة الجمل وصیاغة مالکتابة کإعادة ک
  .ألجل استیعابه واإلجابة عن األسئلة ملضمون النص

والهدف من التدریب املخصص لتعریب التعابیر رفع املستوی اللغوي لدی الطالب ملقارنته يف االنتقال من لغته األم إلی اللغة الثانیة 
  ة واإلنشاء.ويف مجال الکتاب
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 اإلنشاء کتاب

کین املتعلم من تحلیل النص وتنسیق األفکار يف  أما التدریب الثامن املصّمم الستخراج األفکار الرئیسیة من النص یهدف إلی 
ت أو الجمل لصیاغة فقرة لتعلیم الت وأما کتابة اإلنشاء وتقدیم  سیق اللغوي الصحیح يف استخدام املفردات.ناإلنشاء.وترتیب الکل

  ین هو ما یمکن اعتباره املحور األساس لإلنتاج واإلبداع اللغوي لدی املتعلّم.الخیار
فاملدرس یطالبهم بکتابة اإلنشاء ویستلم أوراقهم وبعد مالحظتها یقوم بعرضها يف قاعة الدرس وتصحیحها من مختلف املناحي 

النشائیة. أما تدریب تصحیح األخطاء فهو یتابع نفس إ  ساعدة الطالب لتکون خطوة تعلیمة تطبیقیة تزید يف مقدرتهم لتجنب األخطاء
  املهمة ترکیزا علی األخطاء الشائعة لدی املتعلمین.

رسة أقسام الدرس من قراءة النص  والتدریب األخیر یهدف إلی صیاغة الجمل وتنسیق توظیف مفرداتها. فاملدرس یويص الطالب 
بیتي ومن ثم عرضها وتقویمها وتصحیحها يف قاعة الدرس. و یراعي يف  باإلنشاء کواج واستیعاب قواعد اإلنشاء وحل التدریبات وکتابة

  التوزیع املناسب للوقت املتاح يف کل حصة دراسیة من التدریس والتدریب والتقویم. كذل
  ویقرتح أن یحاسب النشاط الصفی أربعین نقطة من أصل املائة بالقیاس إلی الستین کعالمة لإلختبار النهائی.

نهج التدریس وتطبیقه من قبل املدرس ومساهمة الطالب يف ذل م  ، یفوت الکثیر من األهداف كونؤکد أیضا علی أن عدم اإلهت
  ا.التي تم تصمیم الکتاب وخطة التدریس من أجله

  




