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 المقدمة :

 

اللغة تمثل ذاكرة األمة ، ومستودع تراثها ، وقيمها فهي أداة التواصل بين الماضيي والحاضير ، 

الذاكرة الحضارية وقوام  الشخصية ، ومناط األصالة ، وهي ليست ألفاظ فحسب بل هيي وتمثل 

 آداب وتقاليد وعادات وطرق تفكير، ووسائل تعبير ، ولون من ألوان الشعور .

برز مظاهر الثقافة العربية ، وأكثرهيا تعبييرا وأثيرا بوصيفها وعياج الو يدان أفاللغة العربية هي 

ية دون لغة قومية ، والحفاظ عليها حفاظ على الثقافة العربيية مين السيح  القومي ، فال ثقافة قوم

 الذوبان واالنبهار بالثقافات األخرى . أوأمام الغزوات الثقافية الشرسة ، 

واللغة مصدر من مصادر االستمتاع بال ميال األدبيي ، ووسييلة لتنميية اليذوق و رهيا  الحي  ، 

شيعرا  رائعيا  ، يبعيي فيي   أوتعية حيين يقيرأ قصية معينية يشيعر بالم فاإلنسيان، ودعم قيم ال ميال 

راحيية نفسييية وسييعادة داخلييية ، ويشييبال لدييي  ميييوال ويتسييامى بغرائييز  ، وبييالقراجة يعييي  حييياة 

ن  أتهم ، فيتحق  لدي  الرضا واإلشباع ومن ثم االتزان النفسي ، كما اآلخرين ، ويطلال على خبرا

ني  باللغية أ عبير عين دواخلي  ويخلي  مين هوا سي  ، كمياينف  عين نفسي  ، وي واإلبداعبالكتابة 

فيشاركهم مشياعرهم ويحمليون عني  مشياعر  ، حتيى ليو ليم ي يد أنيسيا فهيو  اآلخرينيتحدي مال 

 مال الذات ؟ ! المخاطبةنفس  ، وكثيرا ما نفعل ذلك ، وهل التفكير  ال   لىيتحدي 
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  مفهوم الكتابة 

  أنواع الكتابة 
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 مفهوم الكتابة 

( الكتابة بأنها لغة مصيدر كتيب يكتيب كتابيا  وكتابي  ومكتبية  51،  2004عر  )القلقشندي ، 

ومعناها ال مال يقال: كتبت القوم  ذا ا تمعوا ومن  قيل ل ماعة الخيل كتيبي  ، وكتبة فهو كاتب ، 

كما سمي خرز القربة كتابية لضيم بعيل الخيرز  ليى بعيل ، وقيال ابين األعرابيي : وقيد تطلي  

يعلمون  أي } 41الطور : {بون ( .الكتابة على العلم ومن  قول  تعالى : ) أم عندهم الغيب فهم يكت

. 

 حا  :الكتابة اصطال

مفهوم الكتابة قُدم ل  تعريفات كثيرة ،  ال أنها تدور في فلك واحيد وهيو تفسيير عمليية الكتابية   ن

 وكي  تتم عملية الكتابة ؟ ومن هذ  التعريفات 

قيدرة عليى تصيور األفكيار وتصيويرها فيي حيرو   أوفي ذاتها كفياجة ،عملية معقدة هي الكتابة 

والطالقة مال عرل تليك  متنوعة المدى والعم  أساليبوكلمات وتراكيب صحيحة نحوا  ، وفي 

في تتابال وتتدف  ثم تنقيح األفكار والتراكيب التي تعرضها بشكل  األفكار في وضوح ومعال تها 

 ( 248،  1994.) عصر،يدعو  لى مزيد من الضبط والتفكير  

. 

نية وهييو رسييوم الخييط ، والكتابيية ميين عييداد الصيينائال اإلنسييا أن"ورأى ابيين خلييدون فييي مقدمتيي  

وأشكال حرفية تيدل الكلميات المسيموعة الدالية عليى ميا فيي الينف  ، فهيو ثياني رتبية مين الداللية 

 وأيضااللغوية ، وهو صناعة شريفة  ذ الكتابة من خوا  اإلنسان التي تميز بها عن الحيوان ، 

حا يات ، وقيد فهي تطلال على ما في الضمائر وتتأدى بها األغرال  لى البلد البعيد ، فتقضيي ال

المباشرة لها ويطلال بها على العليوم والمعيار  وصيح  األوليين ، وميا كتبيو  مين دفعت مؤونة 

علومهم وأخبارهم ، فهي شيريفة بهيذ  الو يو  والمنيافال . وخرو هيا مين اإلنسيان مين القيوة  ليى 

 ( .  87:  1994الفعل  نما يكون بالتعليم " . )المندورة ، 

 

مهارات اللغة العربيةة وهةي عبةارن عةن عمليةة عقليةة يقةوم الكاتةب  إحدىفالكتابة هي  -

 وصياغتها وتنظيمها ثم وضعها بالصورن النهائية على الورق . األفكاربتوليد 

 

 

 



 

 

 

 أنواع الكتابة :

مختلفة تندرج تحت مفهوم الكتابية ، منهيا الخيط بأنواعي  ) النسير والرقعية ،..... (،  أنواعهناك 

واعي  ) منقيول ،منظيور، اختبياري ( ومنهيا التعبيير بأنواعي  ) المقييد والمو ي  ومنها اإلميالج بأن

 والحر ( ومن أنواع الكتابة :

 ظيفية :والكتابة ال -1

لتحقيي  الفهيم واإلفهيام ، هي الكتابة التيي تيؤدي وظيفية خاصية فيي حيياة الفيرد وال ماعية ، 

وهي ذلك النوع من الكتابة التي يمارسيها الطلبية كمتطليب لهيم فيي حيياتهم اليوميية العامية ، 

ويمارسونها عند الحا ة  لى الممارسات الرسمية ومن م االت اسيتعمال هيذا النيوع : كتابية 

ت وكتابة الس الت واإلعالنا بأنواعهاواالستدعاجات   األكاديميةالرسائل والبرقيات والسير 

 .( 1999والتقارير والتلخي  .......الر ) الب ة ، 

 : الكتابة اإلبداعية -2

هييي عملييية تسييمح بننتيياج نيي  مكتييوب ميين خييالل تطييوير الفكييرة األساسييية  اإلبداعيييةالكتابيية   

 ( 2008ومرا عتها وتطويرها . )خصاون ،

لداخليية واألحاسيي  واالنفعياالت ، والمشاعر ا األفكاروهي الكتابة التي تهد   لى التر مة عن 

ومن ثم نقلها  ليى اآلخيرين بأسيلوب أدبيي رفييال ، بغيية التيأثير فيي نفيو  السيامعين أو القيارئين 

 ( 1999)الب ة ،تأثيرا يكاد يقترب من انفعال أصحاب هذ  األعمال .

وينسقها وينظمها في موضوع معين  أفكار لية ، ويبني الذاتية األص أفكار وفيها يعبر الفرد عن 

بيالتعبير  أيضياويطلي  عليهيا يمر بالخبرة نفسيها التيي مير بهيا الكاتيب . أنبطريقة تسمح للقارئ 

، لذا فهو تعبير  بداعي ذاتي ينفي في  الشاعر أو الناثر أفكار  وأحاسيس  ، فيفصح عما  اإلنشائي

السالمة النحوية واللغوية . ومن األمثلة في داخل  من عواط  بعبارات منتقاة مستوفية الصحة و

األدبيية والقصييدة الشيعرية ، وكتابية  على هذا النيوع : كتابية القصية القصييرة والروايية والمقالية

 ترا م حياة العظماج ، والسير ، والمذكرات الشخصية .

 الكتابة اإلقناعية :  -3

ب ووسيائل  قناعيية إلقنياع القيارئ وهي فرع من الكتابة الوظيفية ، وفيهيا يسيتخدم الكاتيب أسيالي

بو هة نظر  ، مثل المحا  ة و ثارة العط  ونقل المعلومات بطريقة تؤثر لصالح موق  معين 

واستخدام األسلوب األخالقي . فهيو يل يأ  ليى المنطي  والعاطفية أو األخيالق ، وربميا  ليى اليدين 

 ( 2006إلقناع القارئ بآرائ  .)طعيمة ،

 



 

 

 

 أهداف الكتابة :

األسا  من تعليم الكتابة هيو خلي  القيدرة عليى التعبيير السيليم الواضيح المتعمي  ليدى  ن الهد  

المتعلم ، وهذا الهد  العام يتطلب تحقي  م موعة أهدا  خاصة لتعليم الكتابة وهي :)خصاون  

،2008  ) 

شيكل راق واالنفعياالت والعواطي  ب واألحاسي  األفكار كساب المتعلم القدرة على التعبير عن -

 ورفيال ومؤثر في  سعة األف  ورحابة اإلبداع .

 كسيياب المييتعلم القييدرة علييى التعبييير بلغيية سييليمة تراعييي قواعييد االسييتخدام ال يييد ألنظميية اللغيية -

 التركيبية والصرفية والداللية .

 كساب المتعلم القدرة على ممارسة التفكير المنطقي في عرل أفكار  وتسلسلها والبرهنة عليها -

 تكون مؤثرة في نف  المتلقي .ل

تنمية قدرة المتعلم على موا هة المواق  الحياتية المختلفة ككتابة بطاقة تهنئة او رسالة لصدي  -

 ، او كتابة المذكرات والخواطر .

 الكتابة كعمليات عقلية أدائية :

كيل ميا ليدى  الكتابة مفهوم لغوي واسال مرتبطة بالتفكير ، وهي بمثابية المخبير اليذي يتفاعيل فيي 

الفرد من خبرات لغوية ومعار  ، ومهارات عقليية ، وأدائيية وفنيية مكتسيبة . وهيي فيي الوقيت 

 .ذات  المرآة التي تعك  شخصية الفرد في مواق  الكتابة 

الكتابة عملية ذهنية أدائية مكون  من م موعة من العمليات التي ت ري في شكل متيزامن تقريبيا 

يد ألنها تقوم على الخل  واالبتكار من خيالل تحيول األفكيار والمعياني ، و تتسم بالصعوبة والتعق

والصور الذهنية الم ردة التي يمتلكها الكاتب  لى رميوز خطيية ميؤثرة ، و فيي  ملتهيا عملييات 

 ( 2008) خصاون  ، بنائية تراكمية من حيي الشكل او المضمون .

وتعد الكتابة من أولى مهارات اللغة األساسيية ففهيي عملييات حقيقيية أدائيية مركبية ييتم اكتسيابها 

بصورة مقصودة عبر مواق  التعلم اللغوي ، التي تؤكد المنحى التكاملي بسبب تشيعب مهيارات 

 تياج ن  نميدخل العملييات اليذي يتمثيل فيي   لى  تقانهاالكتابة وتنوعها ،  لى  انب أنها تستند في 

مركبة  ف   نتا يةالكتابة يستدعي عمليات التخطيط والبناج والمرا عة . وهي عملية فكرية لغوية 

) الهاشييمي  ن الكاتييب يستحضيير األفكييار واألمثليية المتنوعيية التييي يييراد نقلهييا  لييى المسييتقبل .أل

 (  2011وفخري ، 

 



حل يستخدم فيها الكاتيب ( أن الكتابة عملية معقدة تتم وف  مرا 2011ويرى )الهاشمي وفخري ،

ف ليقييوم بعييد ذلييك بسييبر أغييوار  اإلسييقاطاتالكتشييا  المعنييى وتوضيييح  عيين طرييي   أداةاللغيية 

التي اكتسبتها ، ثم يعيد صياغة الموضوع والمعلوميات والح يو وطريقية تنظييم األفكيار  األفكار

 د  بوضوح القارئ المعنى الذي يري  لىما كتب  ينقل  أنمعها  حتى تصل  لى مرحلة يشعر

( التعبير التحريري بقول  :" هو عميل عقليي شيعوري لفظيي ،  229 2007ويعر  مذكور )

ووضييعها علييى الصييفحة البيضيياج وفيي  قواعييد السييالمة فييي   بييداعها أو األفكيياريتصييل بتكييوين 

 الترقيم ، والوضوح وال مال في الخط " .الته ي ، والتنظيم في 

على  األفكارينتو وينظم م موعة من  أنن الكاتب ي ب ألفالكتابة نمط من حل المشكالت ف     

مين خيالل م موعية واسيعة مين  الورق ، وذلك عن طري  اختييار عيدد مين المفياهيم والعالقيات

. المعرفة وترتيبها بما يتالجم مال معار  القارئ وحا ات  مين  هية وميال قييود الكتابية الرسيمية 

لة وتتطليب أشيياج كثييرة إلتقانهيا مين ال هيد والعميل فالكتابة مهيارة معقيدة ال يمكين  تقانهيا بسيهو

 ال اد وتطور المهارات وسنوات من الممارسة .

عملييية خالقيية تسييتدعي  عمييال الييذهن وعميي  المعال يية ، ودقيية التنيياول  اإلنشييائيةوالكتابيية     

دمون للموضوع مدار الكتابة ، زيادة على ان آلية الكتابة طريقة  فاعلة لتعليم الطلبة كيي  يسيتخ

 (  2008التفكير بشكل عام والنقد على و   الخصو  . )خصاون  ،   سترات ية

هي التر مة الحرفية للغة الحيوار ، واليدليل عليى ذليك لغة الكتابة  أنيتصور  أنوال يمكن ألحد 

والخطة والمسودات ليقوم بمرا عتها وتصويبها و خضاعها لكثير  اإلطارالكاتب يقوم بنعداد  أن

الغائيب عين لغية الحيوار الصيامت " لغيية  اإلنسييانط ، ألن لغية الكتابية يخاطيب فيهيا مين الضيواب

تكون هذ  اللغة الكتابية في صورة محددة الداللة ف ألن المتلقي ال يرى  أنالتفكير " ولذلك ي ب 

نبييرات الصييوت .)البكييور و النعانعيية وصييالح  أوتغيييرات الو يي   أوحركييات لليييد  أو  شييارات

،2010 ) 

عملية الكتابة تتطلب التنسي  بين أكثر من  هاز ، فهناك القدرة على التحكم في عضالت  أنكما 

اليد والتواف  الحركي والعصبي العضلي لحركية أصيابال الييد ميال حركية العينيين ، وهيذ  تتطليب 

مستوى من النضو العصبي والعضلي وتدريب على الحركة السليمة في االت ا  السليم وفي تتابال 

ن التواف  البصيري للطفيل ميال حركية الييد عليى اليورق يعتبير مين ضيرورات الكتابية محدد،  ذ  

 ( . 2007)الناش  ،

 ذن يمكن القول بأن الكتابة هي م موعة العمليات الذهنية التي تمكن الطالب من تحويل الصور 

وعات التعبيير الكتيابي المتمثلية فيي موضي الذهنية الم ردة  لى رموز خطية في صور من صور

 دمة للطالب .مق

 

 

 

 



 

 

 

 

 أبعاد الكتابة : 

 الكتابة تبنى على بعدين متالزمين ال يمكن الفصل بينهما وهما: أنيدرك كل معلم  أنينبغي 

ما يسمى بالبعيد اللفظيي : ويقصيد بي  األلفياظ والتراكييب واألسياليب والقواليب  أوالشكل  -1

 أفكييار اللغويية التيي يختارهيا الكاتييب بميا يتفي  مييال العير  اللغيوي كوعيياج يحميل بنيات 

 ومعاني  التي رغب في  يصالها  لى اآلخرين .

قييائ  مييا يسييمى بالبعييد المعنييوي المعرفييي : ويقصييد بيي  المعلومييات والح أوالمضييمون  -2

واألفكار والمعاني والخبرات التي يحصل عليها اإلنسيان عين طريي  قراجاتي  الواعيية ، 

 ومن خالل مشاهدات  في المدرسة وخار ها . 

 

وتوليدا  مستمرا  لألفكار  المعرفةبما أن الكتابة عملية عقلية معقدة ، وتتطلب قدرا خاصا من 

ورق فيي صيور  مقنعية وميؤثرة ، والتصورات وكيفية صوغها وتنظيمهيا ووضيعها عليى الي

فنن االهتمام ي ب أن يت    لى مدخل العمليات الذي يستند  ليي  الكاتيب فيي صيناعة رسيائل  

عمليتي   لى  ضافة، والمرا عة ،  والتر مةالمكتوبة ،  وتتمثل تلك العمليات في التخطيط ، 

هيذ  العملييات متسلسيلة بنائيية مترابطية وليي    ن  ليىالتحرير والنشر . وال بد من اإلشيارة 

 مفككة .

 ماهية عمليات الكتابة :

هييي م موعيية األفعييال الذهنييية واللغوييية األدائييية التييي يمارسييها الكاتييب لتوليييد عييدد ميين األفكييار 

المرتبطة بموضيوع الكتابية ، وتر متهيا  ليى وحيدات لغويية فيي شيكل كلميات و ميل وفقيرات ، 

 ة العربية ، وعوامل اإلقناع والتأثير في  مهور القراج المستهدفين بالكتابة .مراعيا قواعد الكتاب

 Pre Writingويطل  عليها مرحلة ما قبل الكتابة  planningعملية التخطيط  -1

التخطيط مهارة أساسية في الكتابة تبدأ قبل شروع الكاتب في  نتياج نصي  وتشيتمل عليى 

تبيدأ عمليية الكتابية ، فهيي ترافي  الكاتيب فيي   ميال عمليات الكتابية ، وال تتوقي  عنيدما

ممارست  لها أثناج  نتاج الن  وعند مرا عت  لها ، وهو  لى األمام و لى الخلي  ، ومين 

 ( 2008خصاون ،مرحلة  لى أخرى ، بينما يقوم بتنظيم أفكار  وتصفية خطط  . )

ج بوضيال األفكيار وهي أول عمليات بناج الن  ،وتحتاج  لى الكثير من الوقت قبل البد  

على الورق ، فالكاتب بشكل عام يوا   سلسلة من القرارات ، ويشعر أن  ال يمليك شييئا  

 



حيات  مليئية باألحيداي والمواضييال المتنوعية ، ويمكني  اختييار  أنليكتب عن  ، مال العلم 

 (  2008البداية من تلك األحداي والمواضيال ) خصاون  ،

تي يقوم بها الكاتب تتضمن أداجات ذهنيية تسيتدعي فالتخطيط م موعة من اإل راجات ال

اسييتمطار األفكييار والحييوار والمناقشيية واسييتدعاج اللغيية المناسييبة ، وصييياغتها فييي شييكل 

مييؤثر ، والن يياح فييي هييذ  اإل ييراجات يييؤدي  لييى المنييتو الكتييابي ) الهاشييمي وفخييري، 

2011 ) 

كون عليي  العميل الكتيابي التصيور لميا سيي أووالتخطيط عملية تفكيرية متمثلة في الرسم 

 الحقا من حيي الشكل والمضمون .

وهي عملية  عطاج الكاتب نفس  فرصة لالطالع بوسائل المناقشة ) المساجلة ( الذاتيية ، 

  و ثييراج خبراتيي  . ففييي والعييودة  لييى المرا ييال ، والتعميي  فييي الموضييوع لتعيير   وانبيي

نفس  ويتولى اإل ابة عنها فيي حيوار   لىيحاول الكاتب ان يو   أسئلة مرحلة التخطيط 

هي : )البكيور  األسئلةوهذ   أهداف ذاتي مما يساعد  كثيرا على ن اح الكاتب في تحقي  

 (  2010والنعانع  وصالح،

 ثييارة أكتييب ؟  أي مييا الهييد  ومييا الييدافال ميين الكتابيية ؟ هييل الكتابيية ميين ا ييل لميياذا  -1

والفكيير ميين أ ييل اإلقنيياع ؟ أو و ييدان القييارئ وعاطفتيي ؟ أم الهييد  مخاطبيية العقييل 

 مخاطبة العقل والو دان ؟ فهناك فرق  بين كاتب يُعلم وكاتب يعلّم وكاتب يقنال .

أن يعر  الشريحة التي يكتب لها ، أي من ال مهور الذي  أكتب ؟ فعلى الكاتبلمن  -2

سيكتب ل  ؟ فيتساجل : هل تكون الكتابة مو هة  لى صدي  وهل الكتابة مو هة  لى 

المقصيودة يسيتطيال عنيدها الكاتب الفئة  قفة أم  لى عامة النا  ؟ وعندما يحددفئة مث

اسييتخدام األسييلوب المناسييب واللغيية المناسييبة " لكييل مقييام مقييال " ؟فيضييال الكاتييب 

تصورا عن معار  ال مهور ومعتقدات  وكفايات  اللغوية ف ليتمكن مين التفاعيل معي  

ما يقدّم للعامة ، وقد يكون كاللؤلؤ يتطلب والتأثير في  ، فقد يكون المعنى ظاهرا عند

 من القارئ أن يكون صيادا ماهرا قادرا على الغو  في أعماق النّ  .

 ر الكاتب األفكار العامة في خطوط عريضة .أكتب ؟ وهنا يستحضماذا  -3

واألسييلوب المسييتخدمان فييي الكتابيية ألن لكييل موضييوع أكتييب ؟ أي الطريقيية كييي   -4

كتابي أسس  ومعايير  الخاصة ، فكتابة القصة مثال تختل  عن كتابية الخياطرة ، او 

أن يكتيييب بأسيييلوب علميييي أم بأسيييلوب أدبيييي ؟هيييل التقريييير أو البحيييي .  أوالمقالييية 

 العناصر مدار الكتابة متسلسلة وشاملة ل ميال  وانب الموضوع ؟  

وميا األسيلوب الفاعيل اليذي سيأعتمد  إلقنياع المناسب لطبيعة الموضوع ؟ظيم ما التن -5

 .بأهدافي وتو هاتي القارئ

عملية ترتبط بيالتفكير المحيوري اليذي يؤكيد التحلييل والتركييب و ميال  والتخطيط       

 المعلومات والبيانات وتنظيم هذ  البيانات وتذكرها .

 

 



وفيها يحدد الكاتب الموضوع وعناصر  ) األفكار ( ، والغرل من الكتابة وكيفية       

الكتابة واألسلوب الذي سييعتمد  فيي  قنياع القيارئ والتيأثير ، والفئية التيي سييكتب لهيا ) 

 ( 1980ال مهور (.)يون  والناقة ومدكور، 

كيل   راجاتهيا الفنيية (  لى أن عملية التخطيط ب  Flower,1989وأشارت فالور )      

واألدائية تستهد  بشكل رئي   كساب الطلبة القدرة عليى اسيتخدام اإلسيترات ية البنائيية 

في  نتاج اللغية، مميا يحيتم عليى الكاتيب ممارسية اإلحسيا  اليداخلي بمشيكلة الموضيوع 

والنظر  لي  وتحديد كيفية الطيرح ، ثيم تحدييد فكيرة الموضيوع وتحليلهيا  ليى عناصيرها 

، ومناقشتها الموضوع ، وتوليد أفكار مرتبطة بالموضوع ، وتصور الشكل او ية األساس

 القالب الذي ستظهر ضمن  الكاتب حول الموضوع .

 عملية التخطيط وهي :مؤشرات السلوكية ل(  ملة من ال 1999وقدم نصر )

 كير فيما اكتب بأساليب متنوعة قبل أن أباشر عملية الكتابة .التف -1

 . اإلنشاج أوة قيد الكتابة المشكل وأتحديد الموضوع  -2

 تحليل الموضوع الذي سأكتب حول   لى عناصر أساسية .  -3

 بلورة الفكرة المحورية في الموضوع الذي سأكتب حول  . -4

 توليد المعاني واألفكار ذات العالقة بموضوع اإلنشاج وتدوينها . -5

 . وضال مخطط عقلي وهيكلي لعناصر موضوع الكتابة ولألفكار المنتمية -6

 تحديد المراحل واإل راجات العملية الالزمة إلنشاج الموضوع او المهمة الكتابية . -7

 داخلي نحو الموضوع الذي أنوي الكتابة حول  .خل  ح   -8

 اختيار المنه ية األكثر مناسبة لعرل أفكاري وتنظيمها على الورق . -9

 التفكير في موضوع اإلنشاج كون  مشكلة تتطلب حال . -10

 كتابة موضوع اإلنشاج قبل البدج بالكتابة . تحديد أهدافي في -11

  مال المعلومات والبيانات ذات العالقة من مصادرها وتدوينها في رؤو  أقالم -12

 الموضوع قيد اإلنشاج .وضال تصور مسب  لعدد فقرات  -13

 تحديد نمط العالقات القائمة بين األفكار المقترح استخدامها في الكتابة . -14

 الفكرة الرئيسية في فقرات الموضوع .تصميم مخطط مسب  لمواضال  مل  -15

  مال األدلة والشواهد المناسبة لتدعيم أفكاري أثناج الكتابة . -16

 تعر  السياق والقيود المتعلقة بموضوع اإلنشاج قبل بدج الكتابة . -17

 تحديد المفاهيم األساسية والكلمات المفتاحية في الموضوع الذي سأكتب في  . -18

 

 (  (Composingالترجمة :  أو اإلنتاج أوعملية التأليف  -2

) المسيودة ( حييي ي ميال  األولييةعملية مركبية تشيمل المناقشية ومرحلية الكتابية  التألي 

، وتوزيعها داخل تصور ذهني لألفكار  أوالموضوع ، ثم يعد خطة  الكاتب أفكار  حول

 سم الموضوع ، وتطوير الح  بأهمية البدج بالكتابة الذي يتم من خيالل تقيديم مهميات 

 



تشمل التكتيك الالزم لممارسة عمليات الكتابة بدجا بالتفكير بالموضوع والمساجلة الذاتية 

  ( 2008وحتى  نشاج الموضوع في صورت  النهائية .)خصاون , 

 

وهي العملية التي تستدعي من الطالب الكاتب أن يوليد أفكيارا ويصيوذ هيذ  األفكيار     

 العربية مراعيا خصائ  ال مهور وأهداف  .في قوالب لغوية وفقا لقواعد الكتابة 

لبنياج ني  مقيروج،  ن عملية التألي  تتضمن اختيار األلفاظ المناسبة لألفكيار وتنظيمهيا 

وتتمثييل بكتابيية مسييودات الموضييوع ، أي كتابيية األفكييار علييى الييورق ميين دون االهتمييام 

و غير ذلك مميا يتعلي  الكبير بالكتابة اإلمالئية الصحيحة أو استخدام عالمات الترقيم ، أ

 ( 2011بآليات الكتابة .) الهاشمي وفخري ، 

 

( فعيد عمليية التيألي   2008( المشار  ليي  فيي خصياون  ،   Stein,1990أما ستين )   

عملية معقدة تتطلب وضوح المعنى لما سيُقرأ ويكتب ، حيي تضم هذ  العمليية كيال مين 

ليية الفكييرة الرئيسيية ، وتييدعيم وتقوييية مهييارة انتقيياج األلفيياظ والمصييطلحات ، وبنيياج  م

األفكييار باألدليية ، وتييألي  مقدميية مناسييبة ، والييربط بييين ال مييل وكتابيية خاتميية مناسييبة 

 للموضوع وعمل استنتا ات .

 (  ملة من المؤشرات السلوكية لعملية التألي  أو اإلنتاج وهي : 1999وقدم نصر )  

 موضوع الكتابة .انتقاج األلفاظ والمصطلحات المناسبة لماهية  -1

 بناج  ملة الفكرة الرئيسة ووضعها في مكانها الصحيح في الفقرة . -2

 موضال التعبير باألدلة والتفاصيل المناسبة وتقويتها . أفكاريتدعيم  -3

 توظي  خبراتي السابقة في كتابة موضوع اإلنشاج . -4

 تألي  مقدمة لموضوع اإلنشاج  اذبة ومحفزة للقارئ  -5

 أثناج الكتابة بقصد  قناع  بأفكاري .محاورة القارئ في  -6

 استعمال الصيغ اللغوية المناسبة لربط األدلة والشواهد ب سم الموضوع . -7

 تو ي  كتابي وف  السياق والحدود المطلوبة  -8

 الربط بين ال مل والفقرات بأدوات الربط المناسبة وألفاظ . -9

 تكيي  أسلوب كتابي طبقا للغرل الذي أكتب من أ ل  . -10

الصور البيانية والمحسينات اللفظيية بقصيد  بيراز المعياني والتيأثير فيي  استخدام -11

 القارئ .

 تكيي  أسلوب كتابتي طبقا لحا ات ال مهور / القراج . -12

 عمل استنتا ات منطقية طبقا لألفكار والمعلومات المتضمنة فيما أكتب . -13

 حيال المشكلة او الموضوع الذي اكتب حول  .تبني مواق  وآراج شخصية  -14

 داد صورة أولية ) مسودة ( للموضوع قيد اإلنشاج قابلة للتعديل . ع -15

تنظيييم مييادة الكتابيية وعرضييها فييي شييكل فقييرات مترابطيية ومتقاربيية ميين حيييي  -16

 الطول .

 

   Reviewingعملية المراجعة :  -3

 



المرا عة واحدة من أبرز عمليات اإلنشاج الثالي التي تستهد  تقليل التعقيد والغميول 

لك ألنها تسمح للكاتيب أن يغيير اهتمامي  المركيزي مين م يرد اإلنتياج في المكتوب ، وذ

، فهي قد تفضي بالكاتب  لى  صدار حكم على المنتو الكتيابي ، وربميا  اإلنتاج لى تقييم 

 مكتوبة .تدفال ب   لى تغيير المادة ال

 

التقيويم والتفكير فيما كتب ، وممارسة أشيكال أي أنها تمكن الكاتب من  عادة النظر      

فالمرا عية في كل ميا يتعلي  بالميادة المكتوبية مين حييي الشيكل والمضيمون واألسيلوب .

عملية شاملة وليست مقتصرة على تصحيح األخطاج اللغوية او ممارسة عمليات الحذ  

واإلضافة ، ولكنها عملية تقويم شاملة لقدرات الكاتيب فيي م يال  نتياج اللغية وكتابتهيا ، 

هنييات والثقيية بهييا فييي تالفييي ميين ال أنفسييهماعتميياد الطلبيية علييى  ووسيييلة نا حيية لزيييادة

( فعمليية المرا عية عبيارة عين تقيييم لألفكيار قبيل  خرا هيا  1999والهفوات .) نصير ،

 بقالبها النهائي .

وهي مهارة مركبة يتم التدريب عليها تدريبا مقصيودا ،  ال أن المعلميين ال يو هيون     

  طالبهم  لى الخاتمة ال يدة .

نستنتو مما سب  أن المرا عة هي  عيادة قيراجة الين  المؤلي  مين و هية نظير القيارئ 

 واألفكييارقييراجة متأنييية ، والبحييي عيين مييواطن الضييع  وتييدعيمها وتحديييد شييموليت  ، 

ووضيييوحها وخضيييوعها للنسييي  اللغيييوي العيييام ، و  يييراج التعيييديالت الالزمييية إلخيييراج 

 الصورة النهائية المثلى للن  .

لحظية الكتابية حتيى النشير وهي العملية التي تتيح للكاتب أن يعيد النظر فيما كتب منيذ   

من حيي الشكل والمضمون واألسلوب . فهي ليست عملية   رائيية تقتصير عليى سيطح 

تشتمل أيضا على العمي   و نماالكتابة ) الشكل ( الذي يشمل اإلمالج وعالمات الترقيم ، 

 والمعاني . األفكاراٍن وعالقات بين هذ  ) المضمون ( من أفكار ومع

تشتمل أيضا على العم  ) المضمون ( من أفكار  و نماشمل اإلمالج وعالمات الترقيم ، 

 والمعاني . األفكارومعاٍن وعالقات بين هذ  

 وهي : اإلنتاج أو(  ملة من المؤشرات السلوكية لعملية التألي   1999وقدم نصر )

 ناقدة بغرل التقويم . قراجةموضوع الكتابة قراجة الصورة األولية ل -1

 في الرسم اإلمالئي للكلمات فيما أكتب  أخطائيتصويب  -2

 تصويب أخطائي في الترقيم حيثما و دت في موضوع اإلنشاج  -3

 تصويب أخطائي في النحو والصر  طبقا لقواعد اللغة الخاصة بذلك . -4

 اكتشا  مواضال الضع  في الصياغة اللغوية وتعديلها . -5

 تحديد مواضال الحشو في اللغة فيما أكتب وحذفها . -6

 توظي  مالحظات المعلمين والزمالج حول ما أكتب بقصد ت ويد الكتابة . -7

  عادة النظر في بعل التراكيب وال مل فيما أكتب . -8

  عادة النظر في المعاني واألفكار المنت ة . -9

 ينهاالتثبت من مدى مراعاتي للتسلسل المنطقي لألفكار والترابط ب -10

قييراجة الموضييوع أو المهميية الكتابييية فييي صييورتها النهائييية ميين مييدى الشييمولية  -11

 والتكامل .

 



 

 (  Editingعملية التحرير والتنقيح : ) -4

تعييد عملييية التحرييير ميين الخطييوات الضييرورية  ييدا ف وذلييك ألن الكاتييب عنييدما يكتييب 

كثيييرة .  طيياجأخالمسييودة ينصييب تركيييز  علييى المعلومييات دون االنتبييا  لمييا يرتكبيي  ميين 

والقيام بضبط األخطياج وتصيحيحها وتتلخ  عملية التحرير في  عادة قراجة الموضوع 

فيي األسيلوب  واألخطياج،  النحويية واألخطياجاإلمالئيية ،  األخطياجومن هذ  األخطياج : 

كتصييحيح األدوات والحييرو  ، و ضييافة عالمييات التييرقيم المناسييبة.)خليل والصييمادي 

،2008 . ) 

تتلوها ، ولكنها في مطل  األحوال البد أن تسب  النشر ،  أووهذ  العملية تسب  الطباعة 

بالفعل تشب  كتابة المادة ميرة أخيرى ، فيال نكتفيي  ألنهاويسميها بعضهم بنعادة الكتابة ، 

بقراجة الموضوع ولكننا نقوم بحذ  ما نح   بأن  زيادة ونستبدل كلمة بأخرى أكثر دقة 

 زا ، ونشكل الكلمات الملبسة . ي ا أكثرأو 

 

 ( (Publishingعملية النشر : -5

يعرل المقال في  ريدة ، او م لة بل يتخطى ذليك بحييي يطليال  أنالنشر ال يعني فقط 

على ما كتب ويعد هذا نشيرا)  األهل أوالصدي   أو، كأن يطلال المعلم ،   قارئ أيعلي  

 (  2011الهاشمي وفخري ،

المدرسيية او  اإلذاعيةكما ويمكن النشر من خيالل قيراجة الموضيوع عليى الطلبية او فيي 

 الطلبة في المسابقات . و شراكنشر  في م لة المدرسة . 

وعندما يعر  الكاتيب ان اآلخيرين سييطلعون عليى ميا كتيب فنني  يبيذل  قصيارى  هيد  

ها اللغوية والفكريية في  وانب اتقىنهاصورها ، ويعمل على  أفضلحتى تكون كتابت  في 

 والفنية . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ويشتمل على : 

  (نموذج وارنwarren) 

  ( نموذج سوالزSwales) 

  ( نموذج فكورترme Whorter وحل المشكالت ) 

  (نموذج فالورflower) 

  نموذج فالور وهيز(Flower &Hayes) 

 نموذج  كالرك و إيفانك (Clark & Inavic)  

  نموذج قراب وكابالن(Grabe & Kaplan ) 

  نموذج وايت وارندت ( White &Arndts )  

  نموذج  هانلي وهيرون وكول(hanley & herron & cole) 

 الثانيالفصــــــــــــل  

 



  



 (warrenنموذج وارن)  -1

 (:2008وقد قدم وران ثالث نماذج للكتابية  وقد أشار وهي ) بني ياسين،

 نموذج يوضح العالقة بين الكاتب والقارئ:  -أ

و الشككككآل ا تكككي يبكككين لنكككا العالقكككة بكككين الكاتكككب والقكككارئ والكككنم والمعنككك  تمثكككآل  كككي م مو  كككا  مليكككة 

المعن  إذا مو كككود  كككي ذهكككن الكاتكككب ، أمكككا الكككنم   كككو الوسكككيلة التكككي  كككالتواصكككآل ونقكككآل المعلومكككا  ، 

 يحاوآل ب ا الكاتب إيصاآل المعن  للقارئ 

 

 

 

 

  

 (warrn,1985,p:25)العالقة بين القارئ والكاتب      

أن العالقكككة القا مكككة تسكككير  كككي لكككب واحكككد مكككن الكاتكككب إلككك  القكككارئ ، ممكككا ي عل كككا  ومكككن المالحككك  أيضكككا

(، والتكككككي تلتقكككككي مككككك  المدرسكككككة bottom-up theoryأل لككككك  )  آلتتلقكككككي مككككك  ن ريكككككة مكككككن أسككككك 

 السلوكية .

 تطبيقات النموذج :  -*

، وتقككك  المسككك ولية  هكككذا النمكككوذج ي كككب  لككك  ككككآل معلكككم   كككي أي ميكككدان مكككن ميكككادين العلكككوم اسكككتلدام 

الكبكككرل  لككك   كككاتل معلكككم الل كككة العربيكككة ،   كككي هكككذا النمكككوذج تو يككك  حقيقكككي لم كككارا  ا تصكككاآل ، 

وحيثياتكككك  ، وأدا ت اصككككيل  ، نعلككككم  بلبتنككككا ) كيكككك  نكتككككب  ، مككككا هككككي األ كككككار المتضككككمنة  ،مككككا هككككي 

 الل ة المستلدمة  ، من الملابب  ،.....( 

 نموذج المراحآل والعمليا  :  -ب

 لمراحآل الكتابة الثالث وهي: النموذج توضيحو ي 

 مرحلة التحليآل : وتشمآل مكون الوا ب ، ومكون الموق   .1

را عككككككة ، ممرحلككككككة الكتابككككككة : وتشككككككمآل  لكككككك  المسككككككود، األولكككككك  ، والثانيككككككة ، والثالثككككككة ، وال .2

 والتحرير، والنشر

المقاصككككد ، مرحلككككة مككككا بعككككد الكتابككككة ) التقيككككيم( : وتعلككككل هككككذو المرحلككككة  بالقككككارئ والمحتككككول و .3

 ونالح  أن ا ن س العناصر المذكور،  ي مكون الموق 

  يوسنبين هذو العمليا  والمراحآل  ي الشكآل ا ت

Writer 

 الكاتب 

Means 

 المعاني 

Massage 

 الرسالة ) النص( 
Reader 

 القارئ

 



 

 

writing                      post writing                                  Analyzing 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 (warren,1985,p:26)نموذج مراحآل الكتابة و مليات ا                

 

 

 

 تطبيقات النموذج :  -*

ومكككن أمثلكككة وهكككذا النمكككوذج يتبلكككب مكككن معلكككم الل كككة أن يكككدرب بالبككك   لككك   مليكككا  الكتابكككة برمت كككا  

  ذلك : 

 التحليآل : ت ز ة الموضوع إل  أ كار وتن يم هذو األ كار ب قرا   -

 الموق  : تحديد الموق  المراد الكتابة  ي  ، وتحديد موق  الكتابة أيضا  -

 المبروحة  رالمحتول : الل ة المستلدمة واأل كا -

 ي  ككك  بككك ي  مكككآل كتكككابي معر كككة األسككك لة ا تيكككة ) لمكككن أكتكككب  ، لمكككاذا أكتكككب ، مكككاذا أكتكككب، بكككاوير

 بريقة ( وإ ابا  هذو األس لة تكون  بيانا تببقياً لكآل  مليا  ومراحآل الكتابة .

 نموذج ما قبآل الكتابة :  -ج

 التحليل الكتابة  ما بعد الكتابة

Assignment 

 الواجب الكتابي 

Situation  الموقف 

Reader القارئ 

Content المحتوى 

Purposeالمقاصد 

Restraints القيود   

Drafts المسودة 

First  األولى 

Secondالثانية 

Final نهائية 

Review تحرير 

Revise تحرير

 نشر

 

  

Evaluation تقييم 

Reader القارئ 

Content المحتوى 

Purposeالمقاصد 

Restraints القيود   

 

 



ويتككككون هكككذا النمكككوذج مكككن أربككك   مليكككا  سكككابقة لعمليكككة الكتابكككة وهكككي : التحليكككآل و مككك  المعلومكككا  ، 

 مليكككة التحليكككآل هكككي  أن إلككك التن كككيم ، والمسكككود،  ، ويبكككين الرسكككم ا تكككي هكككذو العمليكككا  ، وانكككوو هنكككا 

 ،  كككد ووقككك   قكككد اسكككتحوذ   لككك   كككزد كبيكككر مكككن مسكككاحة الكككدا ر،  إلككك أكثكككر العمليكككا  التكككي تحتكككاج 

ونالحكككك  أيضككككا أن بككككاقي العمليككككا   قسككككم  بالككككدا ر، حسككككب الوقكككك  وال  ككككد المسككككت را ل ككككا وهككككي 

 كا تي : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (warren,1985,p:27 )مرحلة ما قبآل الكتابة  

 تببيقا  النموذج:  -*

و ككككي هككككذا النمككككوذج تككككدريب حككككي  لكككك  نليككككة الكتابككككة الصككككحيحة ، ألن العمليككككا  التككككي تسككككبل  لميككككة 

الكتابكككة تضكككارع  مليكككة الكتابكككة باألهميكككة بكككآل ت وق كككا  كككي بعككك  األحيكككان ، ألن  مليكككة الكتابكككة ترتككككز 

  لي ا .

 

 ( Swalesنموذج سوالز )   -2

 ( أن  الم الكتابة يمتاز بس  لصا م وهي:Swales,1990ويرل سوالز )

 للكتابة أهدا  لاصة  .أ

 ل ا نليا  للتواصآل الذاتي والتواصآل الم تمعي .ب

 تعمآل  ل  المشاركة بإ باد المعلوما  والت ذية الر عة  . 

 يتم است الآل اللبرا  الحياتية  ي التعبير الكتابي .ث

 ت  ر نصوم كتابية تمتاز بالرو ة واإلتقان  .ج

 سب اللبرا  الواسعة  ي م اآل الكتابة تك .ح

Analyzing  

 التحليل

 جمع المعلومات

collection 

Organization 

 تتظيم

 

First   األولى 

Second الثانية 

Final  نهائية 

 



 كككالنم المنكككت  يككككون نات كككا  كككن  كككد، قكككرارا  وهكككي : المعر كككة السكككابقة بتن كككيم المحتكككول ، اإلبكككالع 

السكككابل  لكككك   ككككد، نصككككوم ، اإللمككككام بككككالبرا اإل را يكككة لكتابككككة الككككنم ،  تصككككبح الكتابككككة المنت ككككة 

...، التكككي بم مل كككا تككككون اللبكككرا  الذاتيكككة ثمكككر، المعكككار  السكككابقة المباشكككر،  الشككك وية والكتابيكككة و..

 للكاتب ، وهذو اللبرا  تن م بإ رادا  كتابية  ، لتكون نموذج قا م  ل  الت ا آل .

 

 ونوضح ذلك بالرسم ا تي 

 

 

(swales,1990) 

 

 

 

 Prior knowledge 

 

 Prior texts                                   previous Experience 

(oral &within) 

 

  

Facts & concepts  

Procedures:                  

                                                                                        Information  structures                                                                     

                                               Rhetorical elements style                                    

                                                            

 التن يم العام

Content schemata                                    Genre                              formal schemata 

 

 المعرفة السابقة

 النصوص السابقة  الخبرة السابقة 

 المكتوبة ، الشفوية 

 تراكيب المعلومات

 العناصر الخطابية 

 الحقائق والمفاهيم

 اإلجراءات

 تنظيم المحتوى النمط

 



 الرسم بكآل معبيات  وهي:وهنالك بع  األمور التي ي ب الوقو   لي ا لنقرأ 

   أن األس م  تسير بات او واحد وهذا يعني ، أن العالقة ليس  تبادلية بآل كآل  نصر يت ثر بالعنصر

 الذي يسبق   قب

  نقبة انبالا العمآل الماد، الكتابية لبر، الكاتب السابقة 

  و وب البدد بالمعر ة السابقة إلنتاج الماد، الكتابية 

  ي التعامآل م  النصوم ) المكتوبة والش وية (المعر ة السابقة ت ثر  

 اللبر، السابقة ت ثر تن يم المحتول وهذا يسا د  ل  ت ويد العمآل الكتابي 

  يركز هذا النموذج  ل  إغناد المعر ة وتسمين ا 

 التركيز  ل  زياد، الملزون الل وي وال كري للبالب ليكون منت ا  يدا 

 تطبيقات النموذج:  

ويضي  ب ن للتدريب  ل  التعبير والحديث ،  (  ل  أن اللبرا  مدلآل  يد2007، كور وي كد ) مد 

  مي ب أن تكون نقبة بداية ل ذب انتباه   اقولي اومورث وحكايا    االبلبة يملكون قصص

تقودنا كآل  كر، إل   ملة من األ كار وذلك ب ن و من البرا المستلدمة أيضا ، بريقة العص  الذهني 

 عآل من  مشارك اي ابيا  ي الموضوع .ومن ما ومسلسال أل كارو. للبر، المتلقي ، مما يالمالمسة 

 

 ( وحل المشكالت me Whorterنموذج فكورتر )  -3

 ل  الت كيد  ل  ال د  الكتابي ،  ال د  هو محرك العملية الكتابية ،وال د   هو   ويرتكز هذا النموذج 

 ملية الكتابة وحا  ا ل ا من التشت  .نقبة انبالا الكتابة أيضا ، وهو محدد لع

الوصوآل  كما يركز هذا النموذج  ل  األسلوب العلمي لحآل المشكال  ، حيث أشار  كورتر إل  أن  ملية 

حل ا وب كثر من بريقة ، ويمكن تحقيل ذلك من لالآل المن   لإل  ال د  هي مشكلة الكاتب التي يسع  

 بوا  ا تية :العلمي  ي حآل المشكال  والذي يسير بالل

 تحديد المشكلة :بإ با  ا وص ا أو اسما 

  تحليآل المشكلة : تحليال  لميا متص ا بالدقة والمرونة و م  المعلوما  بموضو ية 

  وض  الحلوآل الممكنة ل ذو المشكلة 

   نقد الحلوآل وبيان السلبيا  وا ي ابيا 

  تقييم الحلوآل 

 تن يذ الحآل المناسب 

الوق   إ باد، الت كير بصو  مرت   ،  ا لرينومن أهم العوامآل المسا د،  ل  تحديد ال د  : محاور، 

حآل المشكلة من ا آل اتلاذ القرار  إل الكا ي الذي يتناسب م  المشكلة ، وبتالي نصآل من لالآل النموذج 

 المناسب ، كما يوضح لنا الشكآل ا تي  :

 

 



  

 

Solution path 

Solution path 

Solution path 

  بريقة الحآل 

  

 ( وحآل المشكال  me Whorter 1992,نموذج  كورتر )  

 

 تببيقا  النموذج :  -*

وقد قدم هذا النموذج إس اما   اما للمعلمين والمتعلمين  ل  األسلوب العملي لحآل المشكال   

وق  و  د ، وهذا األسلوب  إل وبتالي  تصبح  ملية حآل المشكلة  ملية من مة هاد ة ،   تحتاج 

 ضروري لكآل بلبة العلم وب ي مرحلة كانوا 

 

 

 (flowerنموذج فالور)  -4

 وقد قدم  الور نموذ ين وهما : 

 نموذج مبسب من ا تصاآل:  -أ

ويتضمن هذا النموذج م مو ة من اللبوا  تبين كي ية تبوير  ملية الكتابة ، والمرحآل التي تمر 

ب ا ، وا سترات يا  التي ت عآل الكاتب يلبب بشكآل أكثر  ا لية وينت  أ ضآل األ كار، وهذا كل  

 من ص ا  الكاتب ال يد . 

 ل  هذا النموذج أن  يحوآل الكاتب لمو   اتصاآل ،  ا تصاآل يبدو أن  يشير للتعبير  المآلذ ومن

 ما ي وآل  ي اللابر ، وبتالي يكون المعن  مو ود ب زد من الرسالة و ل  القارئ البحث  ن  ، 

 النموذج  األتيالمعن  . ويوضح الشكآل  إي ادوبتالي من الممكن القارئ أن ي شآل  ي 

 

 

 

 

  

(flower,1989,129)  

 الحلول

Present State  

 المرحلة الحالية 

Goal State 

   الهدف

 الكاتب يضع الفكرة في كلمات

Writer Puts Idea to Words  

 ئ يحصل على الصورة دون فقدان المعنى القار

Reader Gets The Picture : On Loss Of 

Meaning   

 



 نموذج يعتمد  ل   ملية ا تصاآل:  -ب

المبسب الذي سبق  ،  لالآل الحرب وهذا النموذج من الممكن أن يكون متمما أو شارحا للنموذج 

الذين حاولوا زياد، كمية  نالعالمية الثانية تم تبوير النموذج األوآل من قبآل الم ندسين والك ربا يي

المعلوما  المنقولة  بر األ  ز، اإللكترونية مثآل الراديو وال ات  ، وو   الشب  بين النموذ ين  

أن العالقة  تسير بلب واحد _ أحادية _ وهذا األمر يتعار  من الن ريا  الحديثة وهي ثنا ية 

 العالقة وتبادليت ا .

ين ) مذي  وناقآل يرسآل الرسا آل  بر المو ا  الصوتية ( ، ويبين النموذج أن الكاتب يقوم بدور

وهذا النموذج يو د لدل الكاتب ) المرسآل ( معنً  متضمن  ي ذهن  حيث يحوآل المعن  لرسالة ، 

وهذو الرسالة ت لذ صورا  د،  من الممكن أن تكون بويلة أو قصير، أو رسما   أو ...،  من 

، وإتقان هذو الم مة مت او  من شلم ر ليمكن  إرسال  الم م أن المرسآل يحوآل المعن  لشكآل نل

  لر. 

هنالك بريل بويآل ليصآل المعن  للقارئ لي ك رموزو ، وي ب  ل  القارئ  أنومن ال دير بالذكر 

 أن يكون متنب ا ليحصآل  ل  المعن  ب كمل  وبدقت  

ي مبدأها   نالك (أن  هذو العملية تشب   محبا  الرديوا   ,1989Flower الور )  قاآلوقد  

الكثير من المشوشا  التي تحد من وضوح رسالة  المذي  ، والكاتب كذلك ، و ي الرسم ا تي  

 يت ل  لنا المعن  .

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(flower,1989, 130) 

 

 الكاتب ) المرسل( 

Writer ( sanders )  

 القارئ ) المستقبل ( 

Reader ( receiver )   

تحويل  رموز المعنى  

 رسالة  إلى

Meaning 

encoded into 

meaning   

 اإلزعاج

Noise   

 الرسالة 

Message   

 تحليل رموز الرسالة 

 فرة ( ي) حل الش

Message  

decoded   

 استقبال المعنى

Meaning 

received  

 معنى المرسل 

Senders 

Meaning  

 



 التطبيقات  على النموذج :  -*

ولمعر ة العالقة التبادلية بين القارئ والكاتب يمكن ل  أن يبادآل  بين كتابا  البلبة أن س م ويقوموا بإ باد  ت ذية  

 را عة لبعض م البع  ، واستلدام أسلوب الحوار   ي ذلك إل ابة بع  األس لة مثآل : 

 ر ة وضوح الموضوعد -

 در ة إقناع الموضوع -

 تناسل الموضوع -

 هدا بيان األ كار واأل -

- .... 

  ل  مسام  زمال  م . بلب من بع  البلبة قراد، ما كتبواكما يمكن ال

 

 وقدم  الور نموذ ين نلرين  وهما : 

 نموذج يمثآل العملية الكتابية بوص  ا  ملية  قلية : -أ

البلبة  واحد، لدل  مي  أن ا، كما  لألمام ملية  قلية لبية تسير بات او  أن اوهذا النموذج ي سر  ملية الكتابة 

 تحتوي  ل  : 

 التلبيب : و ي  يتم تحديد المشكلة الكتابية و مآل لبة للكتابة  

 التوليد ) اإلنتاج وتشكيآل األ كار( : و ي ا يتم استلدام الت كير اإلبدا ي ثم تن م األ كار 

تابة النثرية القا مة كالتصميم للقارئ : وهنا  بد من التعر   ل  احتيا ا  القّراد ، حيث يتم تحويآل ال 

 كتابة نثرية قا مة  ل  القارئ إل  ل  الكاتب 

التحرير لل ا لية : وهنا يتم مرا عة الورقة ومرا عة األهدا  وتعديآل الكتابة ، وتحرير النم لمزيد من  

 الترابب والتماسك

 والرسم ا تي يبين  هذو العمليا   

 

 

   

 

 

 

 

 

(Flower,1989, 50)  

 

 

plan 

Generate 

Design 

Edit 

 يخطط

 يولد

 يصمم

 يحرر

 



 نموذج يوضح  م  وم العملية الكتابية بوص  ا  ملية أدا ية من مة  -ب

وهذا النموذج يص   ملية الكتابة ب ن ا  ملية كتابية من مة  ، ولكن العالقة غير لبية   العناصر ن س ا  

والبداية والن اية ن س ا ولكن العالقة بين هذو العناصر غير لبية تضبب ا بع  المت يرا  مثآل  لبر، الكاتب 

 أكثر واقعية كما يبين الرسم ا تي  والموضوع الذي سيكتب  ي  ، وال د  من الكتابة ، وهذا النموذج

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 (Flower,1989,50)  

 

 

 : تربويا تطبيقات النموذج  -*

الالزمة للكتابة الصحيحة  وما هي تدريب البالب كي  يبدأ بالكتابة وما هي األشياد لويستلدم هذا النموذج 

متبلبا  كآل  ملية من  مليا  الكتابة ، ومن الممكن أيضا استلدم النموذج  ي  استرات يا  التدريس مثآل 

 العص  الذهني وحآل المشكال 

 

 (Flower &Hayes)نموذج فالور وهيز  -5

 ويتكون هذا النموذج من ثالثة مكونا  أساسية وهي :

 البي ة ) البي ة المناسبة لم مة الكتابة ( وتشمآل :  (1

  المشكلة : الكتابة مشكلة تتبلب حال، وتكون  ي ضود ال د  وقد يكون مثيرا دالليا، أي اإلحساس

أكان  بالكتابة ، وقد يكون مثيرا لار يا وهو بلب الكتابة حوآل موضوع ما ، وهذا المثير سواد

 راكا  كريا و ص ا ذهنيا لللبرا  المتصلة بالمشكلة .لار يا أم دالليا   بد أن ينت  ح

  هو تاريلي أم أدبي ، أهو تحليلي أم  لمي ، ... وهنا أالموضوع :  بد أن نتعر   ل  الموضوع

  بد من  رز المعلوما  بعمليا   قلية .

 ال م ور : والذي يحدد ال م ور  س اآل ) لمن أكتب ( أي  بد من معر ة لصا م ال م ور من 

 حيث ال  ة العمرية ، الثقا ة ، البي ة .....

مكون مرتبب بذاكر، الكاتب بعيد، المدل :  : وهذا ما يتعلل بالمعر ة واللبرا  السابقة ، المعر ة  (2

بالموضوع ، المعر ة بال م ور ، المعر ة بالبي ة  بم  وم ا الواس  . وهذو اللبرا  ككآل تشكآل المواد اللام 

 .لعملية الكتابة 

 

plan 

Generate 

Design 

Edit 

 يخطط

 يولد

 يصمم

 يحرر

 



 ون العمليا  :  مك (3

 :(Flower &Hayes,1986)وتمر  ملية الكتابة و ل نموذج  الور وهيز بثالث مراحآل هي 

 

 : التلبيب 

 وتشمآل  ل  ثالث  مليا  هي:  

o  المرتببة بالموضوع األ كارالتوليد : توليد 

o  األ كار وتن يم ا دالآل  قرا  وتسلسل ا أهمالتن يم : التيار 

o  تحديد ال د  :  بد من توضيح ال د   ن الكتابة مو  ة 

  : التر مة 

أن الكتابة  أسل ناتحويآل الصور، الذهنية الم رد، لماد، كتابية و قا لقوا د الكتابة السليمة ، وكما  

 د بناد ال ملة والربب بين وام مو ة  من العمليا  العقلية األدا ية التي تتيح لبلبة ممارسة ق

 ، وذلك من ا آل تقديم المضمون بشكآل مثير وم ثر . م  مرا ا، استلدام  ماليا  الل ة  أ زا  ا

  

  : المرا عة 

ن هما تقويم الموضوع وتحريرو ،   ي المرحلة اللتامية يوتشمآل  المرا عة  ل   مليتين أساسيت

ن ترا ي ال قرا  دالآل النصوم ، شريبة أو ال قرا دالآل ال مآل وال مآل دالآل  األ كارلتن يم 

قوا د  الكتابة وقوا د اإلمالد  والل ة برمت ا ، ومن بين م شرا  المرا عة السلوكية : ) تن يم 

 ال ملة ، تن يم ال قر،، تن يم النم ، ترابب األ كار ،الصحة الل وية واإلمال ية ( 

 

 ولالصة الموضوع  أن هذا النموذج يقوم  ل  أركان ر يسة هي :

 ية م مو ة من  مليا  الت كير  التي ت عآل الكاتب ين م  ملية الت لي أو : العملية الكتاب 

 العمليا  من مة ومتسلسلة بشكآل هرمي  غير من صآل أنما هي متداللة مركبة ثانيا: 

  ملية ت كير مو  ة نحو  هد   الت لي ثالثا :  ملية 

 

 

 وهنالك م مو ة من ا نتقادا  و    ل ذا النموذج وهي: 

  من أن ا  ملية أدا ية  أكثرتركيزو  ل  الكتابة بوص  ا   ملية  قلية 

  دم مرا ا، ال وانب ا  تما ية  

  ال مو   ي التن يم بحيث أن  يساوي بين الكاتب المبتدئ والكاتب الماهر 

 

 

  ا تيولتوضيح هذا النموذج أن ر الشكآل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (Flower &Hayes)ز نموذج  الور وهي                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (251، 2007)بني ياسين  ، 

 تببيقا  النموذج تربويا :   -*

العصك  الكذهني  بإسكترات يتيهذا النموذج يشتمآل  ل  تببيقا  يمككن تو ي  كا  أن( 2007وبين بني ياسين )

،  بد من تحديد ال نس الكتابي وال كد  منك  و كدد ال ككر المككون لك  ، و بكد مكن  ةتعبيري أووحآل المشكال  

 مستقبلية .لت يدو  ي كتابات  ال أ ا روقآل هذو الم ارا  لدل المتعلم منذ نعومة ص

 

 

 

 

Writing 

Process 

model 

 

 

Flower & 

Hayes 

(1996) 

Task Environment  بيئة المهمة 

 

The Rhetorical 

Problem 

Topic 

Audience 

Exigency  

 

المشكلة 

 البالغية 

 الموضوع 

 الجمهور

 المحددات 

 

 

Text  

Produced  

So far  

النص 

 المنتج 

The Writers  

Long_ Term 

Memory  

 ذاكرة الكاتب بعيدة المدى

Knowledge  of  

Topic Audience 

And Writing  

Plans 

 معرفة الموضوع 

 والجمهور 

  وخطط الكتابة 

 

Writing processes   عمليات الكتابة  

 Planning  التخطيط 

G
en

er
at

in
g 

 
  

د 
لي
تو

ال
  

 

  

Organizing 

  التنظيم

Goal  

Setting  

Tr
an

sl
at

in
g 

 
 

ة 
جم

تر
ال

 

Reviewing  

 مراجعة 

 Evaluating 

 التقويم

 
Revising  

 التحرير 

Monitor            المراقبة 

 



 

  (Clark & Inavic)نموذج  كالرك و إيفانك  -6

( أن  كالرك واي انك  ينتقدا نموذج  لكور وهكايز بقول مكا أن النمكوذج يرككز  لك  2008وكما أشار بني ياسين ) 

، ،محكدد إ كرادا الكتابة بكون ا  مال  قليا  أكثكر مكن تركيكزو  لك   مليكة الكتابكة بوصك  ا  بريقكة تسكير و كل 

وكذلك   إن هذا النموذج   يتناوآل السياا ا  تما ي ،   و يركز  لك  الت كا ال  ال رديكة دون الر كوع للكاتكب 

  ي سياا ا تما ي .

 الكتابكة  نكد كككالرك وإي انكك هككي شككآل مكن أشكككاآل التواصكآل ا  تمككا ي والت ا كآل مك  ا لككرين   مكاد، الكتابككة  

 (2008أن ينت   ن ا : ) بني ياسين ،المنت ة  هي وسيب للتواصآل ا  تما ي  بد 

 تكوين قواسم مشتركة حوآل المشكال  والقضايا .أ

 تبادآل ا راد واأل كار .ب

 إثراد لبرا  حياتية  متنو ة  . 

 الل ة كوسيب ا تما ي بين األ راد .ث

 تحمآل المس ولية  .ج

 اإلس ام  ي حآل المشكال   .ح

 التحليككآل  يسككا د  لكك  بنككاد األهككدا  ،  ينبلككل هككذا النمككوذج  مككن تحليككآل  اللبككرا  السككابقة  ككي ضككود ال ككد  ،

واألغرا  وتحديد نوع العمآل الكتكابي ، وهكذو األغكرا  ل كا صكلة بالمشكا ر وا راد ، و بكد مكن األلكذ بعكين 

الزمانية  التكي تك ثر بعمليكة الكتابكة القكراد،  لك  حكد سكواد ، بعكد ذلكك يكتم صكياغة  ا  تبار ال رو  المكانية و

، ويتم الد اع  ن ا بوض  تصورا  وتعليقا  و ..، بما يتناسكب  مك  أ ككارك  ويتبلكب  األ كار اللاصة بالكاتب

 استلدام الل ة  وقوا دها .بذلك التلبيب وتو ي  المعر ة  

وتتم الكتابة  ن بريل م مو ة من العمليا  المتسلسلة المتراببة ، حيث يقوم الكاتب بكتابة مسكود،  مكن لكالآل 

 ، ثم يرا   المسود، ، وبعد المرا عة يصن  النسلة األولية .اها م مو ة األ كار التي يتبن

 

 تطبيقات النموذج تربويا:

  ) أن يدرك المعلم ببيعة العالقة بين الكاتب والقارئ ) ا تما ية ت ا لية 

  تدريب البلبة  ل  صياغة األهدا  قبآل الشروع بعملية الكتابة 

 تدريب البلبة  ل   مليا  الكتابة وم شرات ا 

 ج أن ر الشكآل التاليذولتوضيح هذا النمو 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Clark & ivanic,1997,11) 

 

  

 

 

Analyzing 

The 

Assignment 

 تحليل الخبرات 

Drawing  On 

Familiarity With  

Types  Of Writing 

 اإللمام بأنواع الكتابة 

Establishing goals 

and purposes  

 بناء األهداف 

Accumulating 

knowledge 

opinions feelings 

 معرفة اآلراء والمشاعر

Considering 

constraints of 

time and space 

 الظروف  الزمكانية  

Considering 

the reader 

  خصائص القارئ

 

Formulating  

your own 

ideas 

 صياغة األفكار 

 

Clarifying 

your 

commitment 

to your ideas 

بناء األفكار 

 الخاصة 

Establishing your 

identity as a 

waiter  

 إعداد نفسك كأنك كاتب 

Deciding how to take 

/mask Responsibility 

for your ideas 

 مسؤوليتك عن أفكارك

Planning  

 التخطيط

Putting your 

knowledge of the 

language to use 

 توظيف المعرفة اللغوية

Drafting 

 مسودة

Revising 

 مراجعة

Make the neat cope 

 نسخة أولية

Experiencing 

pleasure 

satisfaction 

 درجة الرضا
Experiencing        التعرض 

Panic    للخوف 

Pain        األلم 

Anguish    قلق 

 



 

 ( Grabe & Kaplan)نموذج قراب وكابالن  -7

األ كار والثقا ة والقيم ب ملية تواصآل ل وي  أن انموذ ا ين ر للكتابة  ل   1996وقدم قراب وكابالن  ام 

 ( :2008والتعبيرا  ، لذا أكد البعد ا  تما ي ويتكون هذا النموذج من مكونين أساسين ) بني ياسين ، 

 أو  : مكون لار ي : وهذا المكون يت ثر ي ثر باللارج ويتكون من : 

 المدلال  المتمثلة   ي الموق  وتشمآل  ل  العناصر ا تية  -أ

  المشاركون 

 اإل داد أو الضبب 

  الم مة 

 النم 

 الموضوع 

 الملر ا  المتمثلة  ي األداد وتشمآل  ل  المنت  أي النم بصورت  الن ا ية   -ب

 ثانيا: مكون داللي  ويشمآل  ل  ا تي : 

  اإل داد الداللي أثناد الكتابة : أهدا  الكتابة وميول 

 الك اية الل وية 

  المناسبة للتعبير ال يد األل ا معر ة ال انب الل وي ا  تما ي   الذي يسا د  ل  انتقاد 

  ماد، كتابية( إلنتاجالمعال ة المباشر، م  ا لرين ) تصورا  ن رية 

   الموضوع إنتاجأو مراحآل  الدالليةمعال ة النتا ا 

  النتاج النصي  أي إلراج النم بصورت  الن ا ية 

و ي هذا النموذج  يركز كآٌل من قراب وكابالن  ل  أن الكتابة وسيلة تلابب ا تما ي هامة ل ا بنا  ا وأبعادها  

 ا  تما ية  ول ا أهدا  مت ل  لي ا 

 

 ا: تطبيقات النموذج تربوي -*

 ويمكن ا ست اد، من هذا النموذج با تي :

 تدريب البلبة  ل  كي ية صنا ة   نم  ديد  -

 تدريب البلبة  ل  إبراز الذاتية بالنم -

 دريب البلبة  ل  العالقا  مكونا  النم  بإنتا   ت -

 تمكين البلبة من الكتابة بشكآل ملبب ومن م وهاد  -

 ولبيان هذا النموذج أن ر السم التالي. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (248، 2007) بني ياسين ، 

 

 

 

 

 

Context      السياق العام 

Performance                                 األداءexternal                                                خارجيsituation    الموقف 

Participants     المشاركون 

Sayings   اإلعداد 

Text    النص 

Topic      الموضوع 

 

Textual output 

 الناتج النصي

Internal    

  داخلي 

Internal processing goal 

 معالجة الهدف الداخلي

Language competence 

linguistic 

sociolinguistic 

discourse 

 الكفاية اللغوية

Knowledge of  the 

world 

 معرفة العالم

On-line processing 

assembly  

معالجة مباشرة مع 

 اآلخرين 

الذاكرة الفعلية  

 للكتابة 

Verbal wrking 

memore  

Internal 

processing output 

معالجة النتاجات 

 الداخلية

Metacognition processing  

 عملية  ما وراء المعرفة 

  

 



 

  ( White &Arndts ) نموذج وايت وارندت  -8

( أن هذا النموذج يشتمآل  ل   د،  ناصر هي : المسّود، ، البناد، توليد األ كار ، التقويم، 2007وقد أشار بني ياسين )

ة كد النموذج  ل  العالقا  الت ا لية بين هذو العناصر ، كما أن  ملية المرا عة  هي محوريوالتركيز ، التنقيح، كما ي

لكآل العناصر ، ومن مميزا  هذا النموذج أن  يركز  ل   ملية الكتابة  قب  بمنئ  ن العوامآل اللار ية  التي تحيب ب ا 

 ، ولبيان هذا النموذج أن ر الشكآل ا تي : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

((white & arndis ,1991,3 

  

 

 

 تطبيقات النموذج تربويا :  -*

وكما نالح  أن هذا النموذج يركز  ل   مليا   قلية  وأدا ية إلنتاج الكتابة  ، وهذو العمليا    بد ل ا من صقآل 

توليد األ كار ، ندرب البلبة  ل  توليد األ كار بالعص  الذهني  ،ولتدريب البلبة وتمرين  مستمر ، ومن ذلك مثال 

أيضا  لة البناد  نعلم م    ناصر النم  ، ومكونا   كآل  نس أدبي ، ونعود البلبة  ل  المرا عة المستمر، ألي  مآل 

 كتابي يقوم ب  .

 

 

 

 

 

Drafting 

 المسّودة

Focusing 

 التركيز

Evaluation 

 التقويم

Generating ideas 

 توليد األفكار

Structuring 

  البناء 

Re- viewing 

 المراجعة

 



 

 

 (hanley & herron & cole)نموذج  هانلي وهيرون وكول  -9

الذي يعتمد  ل  استلدام ال يديو كمن م بصري متقدم لعملية اإلنشاد ، ولتنمية التعبير  (2007)وقد أشار بني ياسين 

ضوع والكتابي  بت كيدو تدريس م ردا  كلبو، أولية ، و ص  األ كار وترتيب ا لتزويد البلبة باللبرا  المتعلقة بم

 ي : الكتابة ، ولبيان هذا النموذج أن ر الشكآل ا ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2007,252)بني ياسين  

 

 تببيقا  هذا النموذج تربويا : -*

 ويمكننا ا ست اد، من هذا النموذج با تي: 

  ،البلبة بتوليد األ كارأن نبدأ درس التعبير بمثير بصري ، لمسا د 

  مسا د، البلبة  ل  إثراد القاموس الل وي ، لي يد بكتابت م 

  تعويد البلبة  ل  ترتيب أ كارهم لت ل  ذلك  ي إنتا  م الكتابية 

 

 

 

 

 

 

Teach vocabulary as Preliminary step 

 Brainstorm ideas تدريس المفردات كخطوة أولية

based  on the visual 

cue 

عصف األفكار المرتكزة على 

 الوسيلة البصرية 

List ideas terns of 

relevance and significances  

رتب األفكار وفقاً : لمناسبتها 

  وأهميتها 

Provide experiences direct 

 التزويد بالخبرات مباشرة

Introduce a conceptual framework 

 تقديم إطار مفهومي

 



 

 الخاتمة

 سيما  الكتابة هي أحدل وسا آل ا تصاآل وأحدل م ارا  الحيا، األساسية ،   ي ضرورية ألي ميدان من ميادين الحيا، ،

أن ا إحدل م ارا  الل ة العربية ، والو   الثاني لعملة التعبير، من هذا كل  تنب  أهميت ا ، وضرور، ا هتمام ب ا كون ا 

  ملية من  صب الل ة العربية  ومن رحم الحيا، ا  تما ية.

بيقا  هذو النماذج تربويا، أي وقد تعرضنا  يما سبل لتعاري  الكتابة و مليات ا، ومن ثم تعرضنا لنماذج الكتابة وتب

لضبب تعليم  ملية  إرشادا م مو ة  إل دالآل ال ر ة الص ية ، وكي  يمكنننا ا ست اد، من هذو النماذج ، لنتحصآل 

العمآل الكتابي، تن يم العمآل الكتابة ، التركيز  ل   وإنتاج تدريس: التسلسآل   ي  اإلرشادا  الكتابة  ومن بين هذو 

 المرا عة  ي العمآل الكتابي ،....

إيالد و ي ن اية هذو األوراا نركز  ل  هذو النماذج ، ونركز  ل  ضرور، ت علي ا  ي الحيا، التعليمية ، كما نركز  ل  

ية ، لت نب  تن ير العملية التعليمية ، كما نل   ا نتباو  ملية الكتابة اهتماما أكبر من الناحية التببيقية  ي الحيا، المدرس

 ضرور، سبر غور كآل نموذج  ل  حداد لنتمكن من ت عيلة بشكآل أ م وأشمآل  ي الحيا، المدرسية  إل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 المراجع العربية :

 

.  مان : أصول تدريس العربية بين النظرية والتطبيق ) المرحلة األساسية العليا(  .(1999الب ة ،  بد ال تاح حسن ) 

 دار ال كر

 فن الكتابة وأشكال التعبير(. 2010 بد الرحمن و صالح، محمود  بد الرحمن ) إبراهيمالبكور، حسن  الح والنعانعة ، 

 : دار  رير للنشر والتوزي .  مان 

أثر أنموذج فالور وهيز األصلي والمعدل في تنمية مهارات التعبير الكتابي لدى طلبة الصف  بني ياسين، محمد  وزي ،

 .2007، أبروحة دكتوراو ،  امعة اليرموك ،  العاشر األساسي في األردن

 .  مان: دار المسير،  القراءة والكتابة بين النظرية والتطبيق(. 2008بني ياسين، محمد  وزي )

 .  مان :  دارا للكتاب العالمي أسس تعليم الكتابة اإلبداعية(. 2008)  لصاونة ، ر د مصب  

 .  مان : دار المسير، فن الكتابة والتعبير.  (2008الصمادي ، امتنان )  لليآل، إبراهيم و

( االتجاهات الحديثة لتدريس اللغة العربية في المرحلتين اإلعدادية والثانوية .  1994)  صر ، حسني  بد الباري

 اإلسكندرية : المكتب العربي الحديث للببا ة والنشر

: سلسلة الذلا ر ، القاهر، : 1ج(: صبح األعشى في صناعة اإلنشاء . 2004) القلقشندي ،أبو العباس احمد بن  لي

 ال ي ة العامة لقصور الثقا ة .

 . القاهر، : دار ال كر العربي  المهارات اللغوية : مستوياتها ، تدريسها ، صعوباتها(. 2006بعمية ، رشدي أحمد )

 . مان : دار المسير، طرق تدريس اللغة العربية (. 2007مدكور،  لي أحمد) 

. مكة المكرمة :م سسة الكتب  2،م1،تصحيح و  رسة ،ب مقدمة ابن خلدون(.1994المندور، ،أبو  بد هللا السعيد )

 الثقا ية 

 .  مان : دار ال كر غوية ألطفال ما قبل المدرسةتنمية المهارات الل(. 2007الناش  ، هدل محمود) 

آراء طلبة الصف الثاني الثانوي في األردن حول مدى توظيف عمليات اإلنشاء في  (.1999نصر ، حمدان  لي )

 277-223، 3، ع:15. م لة  امعة دمشل ، م :ةالمواقف الكتابة التعبيري

–مهاراتها –أهميتها -)مفهومهاالكتابة الفنية (.2011، ا ز، محمد)ال اشمي ، بد الرحمن و  لري

 . مان:م سسة الوراا للنشر والتوزي  تطبيقاتها(
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