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 حثالبمستخلص 

ككاف اإلنشاء يقدـ بوسيلة مناسبة يف تعليمو. كأما  .اإلنشاء من أىّم مادة يف اللغة العربية
عملية  تالوسيلة التعليمية ادلناسبة يف ىذا ادلوضوع ىي كسيلة بطاقة التكملة. ككان

البطاقة التكملة سواء كانت التعليم هبذه الوسيلة ىي ابستخداـ البطاقة التكملة ابلصورة 
يف تعليم اإلنشاء، ألف يف ه الوسيلة مناسبة البطاقة التكملة ابلعبارة. كىذ أـمة ابلكل

إجراء تعليم اإلنشاء يقدـ ابلطريقة ادلختلفة منها تقدمي الصور الكثَتة، كالكلمات 
 كظيفتوأداء  ىعلم اللغة العربية علادلتساعد  ه الطريقةادلقطعة، كتكملة ابلعبارة. كهبذ

تتميز ة كجو. فالبطاقة التكملة اليت تتوافر شركط استخدامها ادلطلوب كملأ علىالتدريسية 
استخداـ الوسيلة ادلناسبة كشلا الغرك فيو أف ادلفاىيم.  كوينأبداء دكرىا الكبَت يف ت

يسهل س الطلبةالدقيقة ابلواقع احملسوس، أك يف تقريب ادلعلومات اجملردة إىل أذىاف 
 .دراكهاإل

 اإلنشاء، قة التكملةالكلمات األساسية : بطا
Abstract 

Insyak is one of the crucial lessons in Arabic. The Insyak here is Insyak Syafawi. 

It is presented by using appropriate media in the learning process. The suitable 

media with this lesson is "Combination Cards". The learning process of this 

media can use a combination of cards in the form of images, sentences, or 

expressions. It shows that media is suitable for Insyak learning because the 

learning process is presented by using different method such as display different 
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images, chopped words and perfect sentences. It will greatly help Arabic teachers 

to achieve the learning goals. The use of "Combination Cards" media has the 

requirements that must be met, has a big role in forming concepts and images that 

are accurate with the object being studied, also helping the students in 

understanding the materials.   

Keywords: Combination Cards, Insyak 

Abstrak  

Insyak merupakan salah satu pelajaran yang penting dalam bahasa Arab. Adapun 

insyak yang dimaksud di sini adalah insyak syafawi. Pembelajaran insyak 

disajikan dengan menggunakan media yang sesuai dalam proses pembelajarannya. 

Media yang sesuai dengan pelajaran ini adalah “Kartu kombinas”. Proses 

pembelajaran dengan media ini bisa menggunakan gabungan kartu dalam bentuk 

gambar, gabungan kartu dalam bentuk kalimat, atau gabungan kartu dalam bentuk 

ungkapan. Ini menunjukkan media ini cocok digunakan dalam pembelajaran 

insyak, karena dalam proses pembelajarannya disajikan dengan metode yang 

berbeda-beda, antara lain menampilkan gambar yang berbeda-beda, kata-kata 

yang terpotong-potong dan kalimat yang sempurna. Dengan cara ini akan sangat 

membantu guru bahasa Arab untuk mencapai tujuan pembelajaran. Adapun 

penggunan media” Kombinasi kartu” memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi 

serta memiliki peran besar dalam membentuk konsep dan gambaran yang tepat 

dan akurat dengan objek yang dipelajari,serta membantu siswa dalam menyerap 

dan memahami materi.  

Kata kunci : Kartu kombinasi, Insyak 

 
 مقدمة

ادلواد الدراسية اليت يتعلمها الطلبة يف ادلدارس كادلعاىد. كتنقسم  اللغة العربية إحدل
فمهارة  كالكالـ كالقراءة كالكتابة. االستماع ادلهارات يف اللغة العربية إىل أربعة األقساـ:

 يف ترقية قدرة الطلبة على تعبَت ما يف أنفسهم من األفكار األساسية  هارةادلالكتابة ىي 
األغراض ابلًتكيب العربية مع التعبَت ادلنظم أك "أداء ادلنظم كزلكم يعرب كادلعاين ك  كادلشاعر

سبابو يف أبو اإلنساف عن أفكار كمشاعره يف نفسو، كتكوف دليال على كجهة نظرة ك 
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ترعي فيو لغوم رمزم يعطي دالالت متعددة ك  كالكتابة ىي أداء 1حكم الّناس عليو.
 2ادلكتوبة. ةالقواعد اللغوي

عن األفكار كادلشاعر بعبارات  العربيةلكتابة على ا الطلبةكفاءة ما اإلنشاء فهو  
يبهم على التحرير أبساليب كتدر  خالية من األخطاء، تناسب مستواىم اللغوم، سليمة،
 3بدقة، مع اختيار األلفاظ ادلالئمة كتنسيق األفكار كمجعها كترتيبها.مجيلة 

اللغة العربية،  دلادة تعلم الكمن ادلعركؼ أف ىناؾ كسائل كثَتة يف عملية التعليم ك 
كلكن مل تكن مجيع الوسائل مطابقة لكل ادلادة، لذالك يستخدـ الباحث بطاقات 

بطاقة ملة على التكملة،  كىي يكتب اجلزء األكؿ من مجلة على بطاقة، كتكملة ىذه اجل
ُت كمتحمسُت يف تعلم انشط الطلبةبطاقات جتعل ال، هبذه األخرل من بطاقات الدارسُت

 4.الغة العربية
 اإلطار النظري
 هاالبطاقة وأقسام

 تعريف البطاقة -1
 ستخدمها الناس لكل األمر احملتاجياحلجم،  ةمستطيل ةكثيف  أكراؽالبطاقة ىي 

مة أك تصنع البطاقة من قطع من الورؽ ادلقول يكتب على كل منها عبارة أك كل 5.إليو

                                                           
1.
Azizah, Tanmiyatu Maharatiat-Thalabati Fi-insya’ Bishuwari Almuslsalah, jurnal 

ilmiah,vol 15, no, 1,hal 33 
(، 2212،) دار السالـ: الطبعة الرابعة، ، ادلهارات اللغوية ما هيتها وطرائق تنميتهاأمحد فؤاد علياف.2

 137ص. 

)بَتكت: لبناف  ،احل الدراسيةطرائق التدريس مهارت اللغة العربية وادهبا للمر عابرتوفيق اذلامشي، .3
 437(،ص. 2226

، )مكتبة لبناف،  الطبقة تعلم اللغات احلية وتعليمها بني النظارية والتطبيقصالح عبد اجمليد العريب،  4
 122(، ص.  1981األكىل، 

 
(، 1984، )سعود: عمادة شؤكف ادلكتبات، ادلعينات البصرية يف تعليم اللغة دمحم امساعيل صيٌت،5

 .4ص. 
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مجلة ىف بعض األحياف. كىناؾ نوعاف رئيساف: بطاقة ادلعلم، بطاقة الدارس. كتكتب 
يسمع دلن جيلس ىف مؤخرة حجرة حىت حركؼ الكلمات على بطاقة ادلعلم حبجم كبَت 

سنتيمًتات عرضا ىف  12م بطاقة ادلعلم عن جأف يقرأىا بوضوح، كال يقل حك الدراسة 
فر قطع الورؽ ادلقول الالزمة لذلك يستطيع ادلعلم أف يصنع ثالثة طوال، كحىت إذا مل يتوا

  6.غلفة الكراريس أك اللفات القدديةبطاقة من أ
 أقسام البطاقة -2

 كاإلجابة بطاقة األسئلة  (أ 
كىى تعد بطاقات بعدد الدارسُت ىف الفرقة الدراسية، كيكتب على كجو كل بطاقة 

 7الدارسُت. إىلكتوزع البطاقة  األجوبةكعلى ظهورىا  أسئلة
 بطاقات التكملة  (ب 

األكؿ من مجلة على بطاقة، كتكملة ىذه اجلملة على بطاقة  كىى يكتب اجلزء
 8أجرل من بطاقات  الدارسُت.

 بطاقة الكلمات كاجلمل ادلتماثلة  (ج 
الكلمة  كتب ادلعلمكي الطلبةموزعة إآل كىي بطاقات مكتوب فيها كلمات كمجل، 

كبُت ما ىو  مبُت البطاقة ادلوجودة معه واأف يضاىي الطلبةأك اجلملة على السبورة، كعلى 
 9مكتوب على السبورة.

 
 
 

                                                           
، )مكتبة لبناف،  الطبقة تعلم اللغات احلية وتعليمها بني النظارية والتطبيقصالح عبد اجمليد العريب،  6

 118(، ص.  1981األكىل، 

 122، ص. تعلم اللغات احلية وتعليمها بني النظارية والتطبيق...صالح عبد اجمليد العريب، 7

8
 122، ص. تعلم اللغات احلية وتعليمها بني النظارية والتطبيق...صالح عبد اجمليد العريب،  

 158(، ص. 1991، )النشر دار الشواؼ، تدريس فنون اللغة العربيةعلي امحد مدكور، 9
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 بطاقات تنفيذ األكامر (د 
فتح الباب.. ارفع، اجلس، قف، ا، مثل مرتنفيذ األكىي بطاقات يكتب عليها 

 12بطاقتو بطريقة صامتو، مث ينفذ ما جاء هبا. طلبةخل. يقرأ كل إ
 بطاقات أمساء األشياء (ق 

تكتب بطاقات أبمساء زلتوايت حجرة الدراسة، أك أبمشاء األشياء اليت يعريفها 
كالباب كالشباؾ كالسبورة. كتلصق كل بطاقة على مسمهاىا. كمثل ىذه ،  الطلبة

 11البطاقات تساعد األطفاؿ على التعرؼ على الكلمات كالربط بُت األشياء كأمسائها.
 بطاقات القصص القصَتة اجملرأة (ك 

أف يعيد ترتيب ىذه  طالبيطلب من كل كيف ىذه البطاقات أجزاء من قصة، 
 12البطاقات حبيث تكوف القصة.

 بطاقات القصة الناقصة. (ز 
أف  طلبةكىي بطاقات كتب على كل منها قصة قصَتة رلهولة النهاية كعلى كل 

   13يكمل القصة اليت معو.
 للبطاقات عدة مزااي، من أمهها: -3

 على الزايدة معدؿ سرعتهم يف القراءة  الطلبةحيث  (أ 
 مزج اللعب ابلتعليم (ب 
التدريب على عدد من ادلهارات األساسية، كالتعرؼ على الكلمات كالفهم  (ج 

  14أساليب التعبَت.كحسن اإللقاء كسالمة النطق، كسالمة اذلجاء، كتنمية 
 كلكن يف ىذا البحث خيتار بطاقات التكملة لتعليم اإلنشاء. 

                                                           
10
 158...، ص. تدريس فنون اللغة العربيةعلي امحد مدكور،  

11
 158...، ص. تدريس فنون اللغة العربيةعلي امحد مدكور،  

12
 159...، ص. تدريس فنون اللغة العربيةعلي امحد مدكور،  

13
 159...، ص. ون اللغة العربيةتدريس فنعلي امحد مدكور،  

14
 159...، ص.تدريس فنون اللغة العربيةعلي امحد مدكور،  
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 بطاقات التكملة -أ 
 تعريف بطاقات التكملة  -1

حتتول على تكملة اجلملة ك بطاقات التكملة ىي بطاقات مصنوعة من الكارتوف 
اجلزء األكؿ من مجلة على بطاقة، كتكملة  مكتوبةة أك العبارة. كىي ابلكلمة أك ابلصور 

رل من بطاقات الدارسُت. كحتوم كل من ىذه البطاقات اجلزء خىذه اجلملة على بطاقة أ
 ها كتكملة مجلة األخرل على كجو الثاين. يطلبوىكج لحدإاألكؿ من اجلملة على 

 15.على السبورةادلعلم من أحد الدارسُت أف ديألىا 
 أنواع بطاقات التكملة -2

 التكملة ابلصورة (أ 
أييت ادلعلم بعدة عبارات انقصة، كيكتبها على لوحة أك بطاقة كبَتة، 

، كيوزع ةالطلبكيًتؾ فراغا يف هنايتها لبطاقة الصورة. يعرض اللوحة على 
ىم قراءة اجلملة الناقصة، ات على عدد منهم، مث يطلب من أحدالطاق

حنو اللوحة  ىاواسجليالبطاقات ادلناسبة، أف  ن معوالذي طلبةكعلى ال
 كيعلقها يف مكاهنا.

 مثاؿ:
 أكمل العبارات األتية ابلصورة ادلناسبة

 ذىبت إىل 
 يف الطلبة 
 تطبخ أمي يف 
 يزرع أيب الشجرة يف 

 
 

                                                           
15
 122، ص. تعلم اللغات احلية وتعليمها بني النظارية والتطبيق...صالح عبد اجمليد العريب،  
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 التكملة ابلكلمة  (ب 
يتبع ادلعلم األسلوب السابق نفسو، مستخدما بطاقات التكملة بدال 

 قات الصورة.امن بط
 مثاؿ: أكمل العبارات األتية ابلكلمة ادلناسبة:

 ادلدرسة أراد دمحم أف .... إىل 
 أراد ادلسلموف أف .... يف ادلسجد 
 صلى علي كدمحم كي .... رضي هللا 

 التكملة ابلعبارة (ج 
 يتبع ادلعلم الطريقة السابق، بطاقات العبارات:

 مثاؿ: 
 أكمل اجلملة األتية ابلعبارات ادلناسبة

 .... فتحت النافذة 
 .... أسرعت إىل احملطة 
 .... حبثت عن الكتاب 

 كأمهية بطاقات التكملة -3
 يف التعليم: البطاقات التكملة فيما يلي أمهية استخداـ كسيلة

 ترقية الدكافع على تعلم الطلبة. (أ 
 .كالتعلم التعليم عملية تسهيل فهم ادلادة يف (ب 
 .الطلبةسهولة ادلعلم يف إلقاء ادلواد الدراسية إىل أذىاف  (ج 
 مساعدة يف تعليم اعداد كبَتة. (د 
 16يف تذكَت ادلواد بًتتيب البطاقات. الطلبةسهولة  (ق 

 
                                                           

16
 118، ص. تعلم اللغات احلية وتعليمها بني النظارية والتطبيق...صالح عبد اجمليد العريب،  
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 طريقة الصنع بطاقات التكملة -4
كىي كرقة كرتوف السميكة، كادلسطرة،  ادلكوانت الالزمة يف صنع بطاقات التكملة

 أك ادلرمسة، كادلمحاة.كادلقص، كالقلم 
 كأما األشياء اليت البد أف هنتم هبا يف صنع ىذه الوسيلة ىي :

 حجم البطاقات البد أف يكوف كبَتا ككاضحا. (أ 
 الكتابة البد أف تكوف كاضحا. (ب 
 اجلملة اليت يكتبها على بطاقات مفيدا (ج 
 مزااي كعيوب بطاقات التكملة -5

فهي كما  كالتعلم ة التكملة عند عملية التعليمكأما مزااي استعماؿ كسائل بطاق
 :يلي

 تنمية رغبة الطلبة يف التعليم. (أ 
 ترقية اىتماـ الطلبة. (ب 
 .تنمية الفرحة يف عملية التعليم كالتعلم (ج 
 .جذابةتكوف يشرحها ادلعلم اليت دلادة الدراسية ا (د 
 تنمية أحواؿ التعلم النشاطي كادلريح (ق 

 :لوسيلة فهي كما يليكأما عيوب ىذه ا
 .الطلبةفكرة  سع كعي كال يو  ( أ

 معلم فقط.بل ق  األمثلة من  ( ب
 

 مفهوم اإلنشاء   -ب 
الكتابة يف اللغة ىي اجلمع كالشد كالتنظيم، كما تعٍت اإلتفاؽ على احلرية.      

أداء لغوم رمزم يعطي دالالت متعددة كترعي فيو القواعد كمعٌت اإلنشاء اصطالحا ىو 
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،كيرل ادلؤلف أف التعبَت الكتايب ىو 17للغوم ادلكتوبة، يعرب عن أفكر اإلنساف ك مشاعرها
طقي اإلفصاح عن األفكار كادلشاعر اليت تكوف لدل االفرد أبسلوب كاضح كتسلسل من

 .18كلغة سليمة
إلبالغ كإيصاؿ التعبَت عن طريقة حركة غرضا كإف الكتابة طريقة من الطرؽ  

 اليدكية. فالكتابة نشاط حركي كنشاط فكرم، فمن خالؿ الكتابة يستطيع الفرد تسجيل
فكره كجيتهد ليعرب عن سلتلف ادلشاعر كادلفاىيم كالصور الىت تريد أف خترج من عقلة 
مستخدما يف ذالك الكلمات ادلسطورة على الورؽ، كيعٍت ىذا أف التعبَت الكتايب )التعبَت 

 .19كاإلنشاء( حيقق كظيفتُت من كظائف اللغة، األكىل ىي االتصاؿ كالثانية ىي التفكَت
 :22ىناؾ ثالث رلاالت رئيسية يف تعلم الكتابة ابللغة العربية، كىي

 كتابة احلركؼ العربية -1
 تكوين تراكيب كمجل العربية يفهمها القارئ -2
اسػػػػػتخداـ الًتاكيػػػػػب كاجلمػػػػػاؿ العربيػػػػػة يف فقػػػػػرات تعػػػػػرب عػػػػػن أفكػػػػػار الكاتػػػػػب  -3

 مبوضوع.
: مهارة تدريس اإلمالء، مهارة تدريس لكتابة تنقسم إىل ثالثة أقساـ أمأما مهارة ا

 ط، مهارة تدريس التعبَت ) اإلنشاء(.اخل
قاؿ انيف زلمود معركؼ " إف اإلنشاء ىو العمل ادلدرسي ادلنهجي الذم يسَت 

 مكمشاعرى ممن ترمجة أفكارى الطلبة كفق خطة متكاملة، للوصوؿ إىل مستول ديكن

                                                           

،) دار السالـ: الطبعة الرابعة، ، ادلهارات اللغوية ما هيتها وطرائق تنميتهاأمحد فؤاد علياف.1 
 137(، ص. 2212

)طرابلس: لبناف،  ،، ادلرجع يف تدريس مهارات اللغة العربية و علومهاعلي سامي احلالؽ2 
 229(،ص. 2212

الرايط: طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا، )ة، رشدم أمحد طبيعة، زلمود كامل الناف19 
  222( ص. 2223مطبعة ادلعارؼ اجلديدة، 

20 
Azizah, Tanmiyatu Maharatiat-Thalabati Fi-insya’ Bishuwari Almuslsalah, jurnal 

ilmiah,vol 15, no, 1,hal 44 
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ق فكرم ينستككتابة بلغة سليمة كفق  شفاىيا م،اهترب كخ مكمشاىداهت مكأحاسيسه
  .21معُت"

 
 أنواع اإلنشاء -ج 

 كاف اإلنشاء من جهة األداء ينقسم إىل  مرحلتُت:
 : اإلنشاء التحريرماألكىل ادلرحلة -1

ا يف يف اختيارىم ادلوضوع ادلناسب مب الطلبةإف يف ىذه ادلرحلة يًتؾ ادلدرس 
على ما جيدكف من  الطلبةأفكارىم كأذىاهنم، كال تعٍت احلرية يف كتابة اإلنشاء ترؾ 

خَتاهتم اللغوية كادلفردات العديدة. كإف ادلدرس يعطيهم احلرية يف موضوع ما يشاؤكف مبا 
كىو أيضا كسيلة االتصاؿ بُت الفرد كغَته، شلن  عندىم من ثركة اللغة الوافرة للموضوع.

هم ادلسافات الزمانية أك ادلكانية، كاحلاجة إليو ماسة يف مجيع ادلهن، كمن تفصلو عن
 :22صوره

كتابػػة األخبػػار، الختيػػار أحسػػنها، كتقدديػػو إىل صػػحيفة الفصػػل، أك رللػػة  (1
 ادلدرسة

 معػػػرض مجيػػػع الصػػػور كالتعبػػػَت الكتػػػايب عنهػػػا، كعرضػػػها يف الفصػػػل، أك يف (2
 ادلدرسة.

 اإلجاابت التحريرية عن األسئلة عقب القرأة الصامتة. (3
 تلخيص القصص كادلوضوعات ادلقركءة أك ادلسموعة. (4
 تكملة القصص الناقصة، كتطويل القصص ادلوجزة. (5
 .طلبةأتليف قصص يف غرض معُت، أك يف أم غرض خيتاره ال (6
 حتويل القصة إىل حوار دتثيلى. (7

                                                           

(، ص 1998دار النفائس : :  بَتكتخصائص العربية وطرائق تدريسها، )انيف زلمود معركؼ،  21 
223 
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 ة ادلذاكرات كاليوميات كالتقارير.كتاب (8
كتابػػػػػة الرسػػػػػائل لالسػػػػػتئذات يف زايرة األمػػػػػاكن ادلختلفػػػػػة، أك للػػػػػدعوة إىل  (9

حفلة، أك لتأديػب كاجػب اجتمػاعى يف مناسػبات الشػكر، أك التهنئػة، أك 
 التعزية، أك حنو ذالك من األغراض احليوية.

ليت أشػػػػران إليهػػػػا يف الكتابػػػػة يف ادلوضػػػػوعات األخػػػػرل احلسػػػػية أك ادلعنويػػػػة،ا (12
صػػػور التعبػػػَت الشػػػفوم، علػػػى أف يتخَتىػػػا ادلػػػدرس مناسػػػب للتالميػػػذ، يف 

 النواحى االجتماعية، كالقومية، كاالقتصادية، كاألدبية كحنوىا.
 إعداد الكلمات إللقائها يف مناسبات سلتلفة. (11
 كتابة زلاضر اجللسات كاالجتماعات. (12

 ومادلرحلة الثانية : اإلنشاء الشف -2
. كيف عبارة 23كادلراد ابإلنشاء الشفوم ىو أف يتكلم الطلبة كالما متصال لو معٌت

يتكلم كالما متصال حوؿ فقرة أك  أخرل كاف اإلنشاء الشفوم ىو أف يستطيع ادلرء أف
ادلًتبطة كأسلوب الرقيق. كللتعبَت أكثر. كأنو يعرب من أنواع احملادثة خيتص ابلعبارات 

 24الشفوم صور كثَتة، نعرض بعضها فيما يلي.
 التعبَت احلر (1
، أك يعرضػػها ادلعلػػم، أك الصػػور الػػيت الطلبػػةالتعبػػَت عػػن الصػػور الػػيت جيمعهػػا  (2

 بكتب القرأة.
التعبػػَت الشػػفوم عقػػب القػػرأة، ابدلناقشػػة كالتعليػػق كالتلخػػيص كاإلجابػػة عػػن  (3

 األسئلة.
 استخداـ القصص يف الفي التعبَت ابلصور اآلتية: (4

 ( تطويل القصص القصَتة.3) ( تكميل القصص الناقصة1)
                                                           

23. 
Azizah, Tanmiyatu Maharatiat-Thalabati …,hal 45
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( التعبػػػػػػػػػػػػػَت عػػػػػػػػػػػػػن القصػػػػػػػػػػػػػص 4) ( مرد القصص ادلقرؤة أك ادلسموعة2)
 ادلصورة.

عػػن حيػػاهتم كنشػػاطهم داخػػل ادلدرسػػة كخارجهػػا )قصػػص  الطلبػػةحػػديث  (5
األلعػػػاب، الرسػػػم، كاألشػػػغاؿ، كاحلفػػػالت، كالػػػرحالت، كادلبػػػارايت، كحنػػػو 

 ذالك.
 شللكة احليواف كالنبات كالطَت (6
احليػػػػاة: طبيعتهػػػػا كأعمػػػػاؿ النػػػػاس فيهػػػػا، كمػػػػا جيػػػػد فيهػػػػا مػػػػن األحػػػػداث.  (7

 -البيئػػػػات -صػػػػوؿ ادلختلفػػػػةمظػػػػاىر الف -الصػػػػحارل-ادلػػػػزارع -)احلػػػػدائق
 اجلندم(... -ساعى الربيد-الفالح

 ادلوضوعات اخللقية كاالجتماعية كالوطنية كاالقتصادية. (8
 احلطب كادلناطرات. (9

 
 أهداف تعليم اإلنشاء  -د 

 االستماعىناؾ أربع مهارة اللغوية يف تعليم اللغة العربية يعٍت مهارة الكالـ كمهارة 
كل مهارة لديو فرع. فتعليم اإلنشاء ىو جزء من مهارة ، ك رة الكتابةة كمهااءكمهارة القر 

 الكتابة.
إف اإلنشاء مهارة من مهارات اللغة العربية لتعبَت ما يف أذىاف الطلبة من األفكار 
كادلشاعر عن طريق التعبَت شفواي ككتابيا، لو مكاف ىاـ بُت دركس اللغة العربية، كىو 

م، كأف الكتابة كاإلمالء مرحلتاف أساسيتاف لإلنشاء مبا فيهما يقاؿ أيضا ابلتعبَت التحرير 
 .25من تشكيل أمناط احلركؼ مامسع أحد من القراءة أك السماع ليكتبها

إف تعليم اإلنشاء يكوف مًتابطا مبهارات اللغة ككفاءة اللغة كال ديكن أف نفضل 
القرأة كادلفردات كالقواعد. فالقرأة تزكد القارئ ابدلعارؼ كالثقافات ادلعينة ككل  بينها مثل

                                                           
25
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ىذا أدة لإلنشاء كاحملفوظات كالنصوص. كذلك ادلفردات تسهل على كتابة اإلنشاء 
           . كالقواعد كسيلة لصوف الكالـ يف احملادثة كالقلم يف الكتابة عن اخلطاء.السليم اجليد

عليم اإلنشاء البد للطلبة اف يسيطركا ادلفردات كالقواعد كذالك يتضح لنا أف يف تك 
كيطالعوا على ادلراجع ادلعينة لتزكيدىم ادلعارؼ كالثقافات ادلتنوعة، كيقدـ ادلدرس من 
أحسن مواضع اإلنشاء يتوقف على العصرل الذم يعيش فيو. كمن ادلهم أف يهتم ادلدرس 

 أبف موضوعات اإلنشاء تتعلق ابدلرحلة الدراسية.
 

 اخلامتة
كمن ادلعركؼ أف استخداـ الوسائل التعليمية أمر ىاـ يف عملية التعليم ألهنا تؤثر 

كتساعدىم على تثبيت القواعد يف  الطلبةيف احلواس كحتدد نشاط أتثَتا جليا مثمرا 
 أذىاهنم كادلعلومات احلديثة.

هنم كالواقع اليزاؿ الطلبة يواجهوف ادلشكالت يف تعلم مادة اإلنشاء حيث إ
كىذه الظهاىر  قواعد النحوية الصحيحة.للاليقدركف على كتابة اجلمل كالفقرات كفقا 

 ـ الوسيلة ادلناسبة ىف تعليمو.ادترجع إىل عدـ استخ
الوسائل التعليمية ادلثمرة كمثل  ينبغي دلدرس اإلنشاء أتسيسا على ىذه ادلشكلة 

ىي ترقية قدرة الطلبة على دؼ من ىذه الوسيلة اذلأف  ،اسخداـ بطاقة التكملة. لذا
سيكوف حتقيقو إىل منتهى  على كتابة اجلمل كالفقرات كفقا بقواعد النحوية الصحيحة

 الغاية.
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