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 الباب الرابع
 ومناقشتها البياانت حتليل

 

 لجزء األو الكتابة ل مواد - أ

 الدرس األول: تطوير انجمل ابألمناط العربية )أ(-1

 : مواد يف الدرس األول4.1جدول 

املستوى  املواد
 املعريف

 مهارة التفكري
 األدىن/ املتوسط/ العليا

 املتوسط الفهم النمط األول: مبتدأ + خرب 

النمط الثاين: مبتدأ )منعوت ونعت( + 

   خرب  
 املتوسط الفهم

 املتوسط الفهم النمط الثالث: خرب )حرف جار( + مبتدأ

النمط الرابع: خرب )حرف جار( + مبتدأ 

 )منعوت ونعت(
 املتوسط الفهم
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النمط اخلامس: مبتدأ )مضاف ومضاف 

 إليه( + خرب 
 املتوسط الفهم

مبتدأ + خرب )مضاف  النمط السادس:

 ومضاف إليه(   
 املتوسط الفهم

 املتوسط الفهم والتطبيق نص تطبيقي

 األدىن التذكر لعب

 

بحث عن مبتدأ + خرب. ترمجة هذه األمناط إىل ينمط السادس النمط األول إىل ال

يف  " بني مبتدأ + خرب.  األمناط خمتلفة، على سبيل املثالitu" و"iniاإلندونيسية إبضافة "

املبتدأ أو اخلرب يوجد منعوت ونعت، وحرف انجر، واملضاف ومضاف إليه. فيما يتعلق 

 على ذلك ما يلي:واحد ومن األمثلة  ك، درس الطالب يف املستوى سابقا.بذل

 

 

 

 

 1الصورة 
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 ستوى. امللطالب أن يفهموا منط مبتدأ + خرب إبكمال مبتدأ أو خرب يف انجملةا

 يف 53.قد درسيمي معىن أو استيعاب شيء نشاط ترمهو على مستوى الفهم  املعريف

تذكر أو أنشطة الطالب إعادة بناء شيء بعيد عن يستطيع  هذا املستوى، املشاركون

ستوى املعر ى تصنيف بلوم، فتدخل املواد عن هذه األمناط يف املبناء على مؤشر حفظ. 

النص و  .املتوسطالتفكري  ةمهار  يفتدخل  (2)ج مستوى الفهم(. 2مستوى الفهم )ج

 ما يلي: التطبيقي

 

 

 

 

 

 

 

 2الصورة 

كمالوا انجمل. الفعل هو لييطلب من الطالب  يف الدرس األول نص تطبيقي

 ، حىت يتمكن الطالب فقطتكملهامتاحة ل املفردات "أكمال"، ولكن هناك خيارات
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" يف الفهم تعينيالكلمة ". يف تصنيف بلوم، تقع الكلمات املناسبة مع النص عينيت

ة التفكري مهار  مبا يف ذلك على( 3( والتطبيق )ج2لفهم )جا 54(.3( والتطبيق )ج2)ج

 ا يلي:مب ةاللعباملتوسط. و 

 

 

 

 

 

 3الصورة 

هو "احبث عن أمساء دولة أو مدينة يف العامل  الدرس األوليف توجيه اللعب 

كر أمساء دولة أو مهارة تذ  مناسبا ابحلروف األجبدية اآلتية". هنا تحتاج الطالب فقط

 املستوى األول من مستوى املعريف ألن دخليف اهلجائية. التذكر و احلر  مدينة حسب

( مؤشرات املستوى األول من الكفاءة 1996يصف مرزوقي )  بشكل أكثر حتديدً 

 والتحديد واالسم والقراءة واالختيار. تذكرواملعرفة والاملعرفية على سبيل املثال التكرار 
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 تدخل يف هذا اللعب بلوم، فإن املادة حول اًدا إىل مؤشر املستوى املعريف تصنيفاستن55

 ة التفكري األدىن.مهار  يفدخل ي( 1(. التذكر )ج1لتذكر )جمستوى ا

 الدرس الثاين: تطوير انجمل ابألمناط العربية )ب(-2

 : مواد يف الدرس الثاين4.2جدول 

 املواد
املستوى 

 املعريف

 مهارة التفكري

 األدىن/ املتوسط/ العليا

 املتوسط الفهم النمط السابع: مبتدأ + خرب )مجلة فعلية( 

 املتوسط الفهم   النمط الثامن: فعل + فاعل  

 املتوسط الفهم النمط التاسع: فعل + فاعل + مفعول  
النمط العاشر: فعل )مبين للمجهول( + 56

 انئب فاعل

 

 الفهم
 املتوسط

النمط احلادي عشر: مبتدأ + خرب )فعل( 

 + ضمري )مفعول به( + فاعل 
 املتوسط الفهم

                                                           

55
التعلمية والسلوكية ياغيت األهداف صيل املعلم إىل دلمرزوقي وحممد السيد حممد،   

 (.1996، الدمام: دارو بن انجوزي) ،واملهارات التدريسية
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 العليا التحليل نص تطبيقي

 العليا حليلالت لعب

 

كثري من األمناط، مبا يف  يوجد هنا. توصيل النمط ابملادة السابقة الثاينالدرس 

ذلك املتعلقة مببتدأ خرب )مجلة إمسية(، فعل فاعل )مجلة فعلية(، مفعول، مفعول به، 

فعل الو  فعل الالزمالفعال املستخدمة يف هذا النمط يعين انئب الفاعل. من بني األ

. ال ميكن تغيري حتتاج مفعول به أفعال تتطلب الفاعل وليس والزم هالل فعال. يتعدامل

رُِّس"، ة السلبية.املانجمل يف انجملة إىل الالزم فعلال اءه املده قهاله عهِليٌّ وهأهمْحهد"، "ثل "جه

حتتاج مفعول به. على سبيل املثال "يُ عهلُِّم  أي األفعال اليت فعل املتعديالوأما واألخرى. 

رها رُِّس الدِّ " واألخرى.املده فه اُن اْلُمْصحه ةه"، "ي هْفتهُح ُعْثمه سه
يف هذا املستوى جند أن املتعلم  57

وأبسلوبه  هو قادر على أن يصوغه صياغه جديدقد هضم الشيئ الذي تعلمه وفهمه. و 

 دخلفق مع تصريح مرزوكي أبن هذا يتذكر. هذا يتواعن أنشطة حفظ و هو وبعيدا 

مهارة يف   (2)ج مستوى الفهم دخلي  58( يف تصنيف بلوم.2)ج مستوى الفهم

 .التفكري املتوسط

                                                           
57

Ahmad Muradi, Mawad al-Kitabah (Juz 1), (Banjarmasin: 2020), h. 18-19.  

(https://www.researchgate.net/publication/338956156_mwad_alktabt_aljz_alawl)  
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 4الصورة 

يف نص تطبيقي، يطلب من الطالب تعينوا منطا من األمناط العربية يف العبارات 

 املبلغ املسطر.  التحقق من تصنيف بلوم يف املستوى اليت حتتها خط. للطالب حتققوا

 .التفكري العليا ةمهار تدخل يف  (4التحليل )ج 59(.4التحليل )ج

 

 

 

 
                                                           

59
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(HOTS), Seminar Nasional Bahasa Arab Mahasiswa III Tahun 2019 HMJ Jurusan Sastra Arab 
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 5الصورة 

 

"رتب انجمل التالية لتصبح ذات معان معني"، هنا يطلب من  يف توجيه اللعب

لتشكيل مجلة متماسكة.    ترتيب مجلة إىل فقرة كحل مشكلة الطالب أن يكونوا قادرين

طوير اسرتاتيجيات حل بناء على مؤشرات املستوى املعريف تصنيف بلوم، القدرة على ت

 .ة التفكري العليامهار دخل يف ي. التحليل 60(4)ج حتليل  املستوى تدخل يفاملشكالت 
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 الدرس الثالث: تطوير انجمل ابألمناط العربية )ج(-3

 : مواد يف الدرس الثالث4.3 جدول

 املواد
املستوى 

 املعريف

 مهارة التفكري

 األدىن/ املتوسط/ العليا

النمط الثاين عشر: فعل + ضمري )مفعول 

 به( + فاعل 
 املتوسط الفهم

النمط الثالث عشر: فعل + جار + جمرور 

   + فاعل   
 املتوسط الفهم

النمط الرابع عشر: فعل + جار + جمرور + 

 أن + فعل )فاعل(/ مصدر مؤول   
 املتوسط الفهم

النمط اخلامس عشر: فعل + مصدر 

فائل(/فعل + مصدر )فاعل )فاعل/انئب 

 وهو مضاف( + مضاف إليه

 املتوسط الفهم

النمط السادس عشر: كان + اسم + خرب 

 )اسم( أو فعل ماض أو فعل مضارع 
 املتوسط الفهم
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 العليا التحليل نص تطبيقي

 العليا تحليلال  لعب

 

يوجد هنا كثري من األمناط، مبا  .ةتوصيل النمط ابملادة السابق يف الدرس الثالث،

ؤول، وكان، وغريها. يف هذا املستوى جند أن املتعلم امليف ذلك املتعلقة ابملصدر، واملصدر 

هو قادر على أن يصوغه صياغه جديد وأبسلوبه قد هضم الشيئ الذي تعلمه وفهمه. و 

 دخلافق مع تصريح مرزوكي أبن هذا يتذكر. هذا يتو هو وبعيد عن أنشطة حفظ و 

مهارة يف   (2)ج مستوى الفهم يدخل  61( يف تصنيف بلوم.2)ج مستوى الفهم

 .التفكري املتوسط

 

 

 

 

 

 6الصورة 
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من األمناط العربية يف العبارات  ني منطييف نص تطبيقي، يطلب من الطالب تع

يف تدخل التحقق من تصنيف بلوم  املبلغ املسطر. اليت حتتها خط. للطالب التحقق

 .التفكري العليا ةدخل  يف مهار ي (4. التحليل )ج62(4التحليل )جاملستوى 

يكتب كلمة واحدة،  "أطول مجل"، يطلب الطالب عن كل شخص اللعب يف

هذا  يفحىت  خمتلفة، لتشكيل مجلة أو فقرة. مث الكلمة التالية يتابعها الشخص الذي

على مجلة أو فقرة حبيث يتم احلصول  لعب تدرب على القدرة على االتصال بني األجزاء

بناًء على مؤشر املستوى املعريف تصنيف بلوم، فإن هذه القدرة تدخل يف مستوى  .شاملة

 يف مهارة التفكري العليا. يدخل. التحليل 63(4التحليل )ج

 الدرس الرابع: تطوير انجمل ابألمناط العربية )د(-4

 : مواد يف الدرس الرابع4.4جدول 

 املواد
املستوى 

 املعريف

 مهارة التفكري

 األدىن/ املتوسط/ العليا

النمط السابع عشر: يكون + اسم + خرب 

 )اسم( أو فعل مضارع
 املتوسط الفهم

                                                           
62

 Moch Ali Mustain, Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis Higher Order Thinking Skills 

(HOTS)..., h. 395.  
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النمط الثامن عشر: تركيب إسنادي فيه 

نفي واستثناء )ما/ال/ليس ... + إال/ ... 

   )..... +   

 املتوسط الفهم

النمط التاسع عشر: تركيب إسنادي فيه ما 

ن  ... + ِمن البيانية )ما/من + ... +  أو مه

 من ...(   

 

 املتوسط الفهم

 العليا تحليلال لعب

 املتوسط الفهم النمط العشرون: تركيب إسنادي + حال

النمط الواحد وعشرون: تركيب إسنادي + 

 مفعول ألجله/له/من أجله
 املتوسط الفهم

 العليا التحليل تطبيقينص 

 

ن. يف يلسابع عشر إىل النمط الواحد وعشر يف الدرس الرابع، هنا يبدأ من النمط ا

ه. يف اإلستشناء، حال، مفعول ألجله، له، ومن أجل هذه األمناط حتتوي على يكون،

هو قادر على أن قد هضم الشيئ الذي تعلمه وفهمه. و  طالبهذا املستوى جند أن ال
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فق مع يتوا وأبسلوبه هو وبعيدا عن أنشطة تحفظ ويتذكر. هذا جديد يصوغه صياغه

 دخلي  64( يف تصنيف بلوم.2)ج مستوى الفهم دخلتصريح مرزوكي أبن هذا ي

 .مهارة التفكري املتوسط (2)ج  مستوى الفهم

 

 

 

 

 

 

 7الصورة 

من األمناط العربية يف العبارات  ني منطييف نص تطبيقي، يطلب من الطالب تع

املبلغ املسطر.  التحقق من تصنيف بلوم يف املستوى  اليت حتتها خط. للطالب التحقق

 .التفكري العليا ةدخل  يف مهار ي (4التحليل )ج 65(.4التحليل )ج
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 8الصورة 

وابلتايل ، ب من الطالب شرح كيفية صنع شيء. طلي لدرس الرابعاللعب يف ا

ستوى املعريف الرابع التحليل هو املية املناسبة ابلطبع هي التحليل. القدرة املعرففإن 

 التفكري العليا. ةيف مهار يدخل التحليل  ،لتصنيف بلوم

 الدرس اخلامس: تطوير انجمل ابألمناط العربية مع وصف الصور-5

 : مواد يف الدرس اخلامس4.5جدول 

 املواد
املستوى 

 املعريف

 مهارة التفكري

 األدىن/ املتوسط/ العليا

 العليا اإلبداع تدريب األول: صف الصور

 العليا اإلبداع تدريب الثاين: صف الصور
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 العليا اإلبداع تدريب الثالث: صف الصور

 العليا اإلبداع تدريب الرابع: صف الصور

 العليا اإلبداع تدريب اخلامس: صف الصور

 العليا اإلبداع تدريب السادس: صف الصور

 

يف اإلندونيسية.  ”deskripsi“ الوصف هو كلمة عربية تعرب عن معىن 

أو مقالة. صرح اهلنداوي، الوصف يعىن نوع من كتابة  الوصف هو أحد أنواع الكتابة

كتابة ومقالة يف نوع الوصف الذي  من اخلارج والداخل للكائن. مع وصف كال ذلك

حبيث يبدو أن القارئ قادر على رؤية ما جيري وجتربته  يبذل املؤلف قصارى جهده

 66.وصفهاو وشعوره 
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Ahmad Muradi, Mawad al-Kitabah (Juz 1), (Banjarmasin: 2020), h. 41.  
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 9الصورة 

بناًء على املستوى املعريف  .يف الدرس اخلامس، توجيه الطالب لوصف الصورة

، لذلك هو يف 67(4)ج يف مستوى التحليل تصنيف بلوم صف الصورة مبا يف ذلك

التفكري العليا متشعب، يعين أنه يسمح  مهارة مهارة التفكري العليا.  جيب أن يكون

هة النظر املستخدمة ألهنا حسب عملية التفكري ووج للطالب إبعطاء إجاابت خمتلفة

 والنقدي واإلبداعي الذي مييل إىل أن يكون فريًدا أو خمتلًفا التفكري التحليل عمليةتقيس 

 .استجابة لكل فرد

 العربية مع وصف اإلنسانالدرس السادس: تطوير انجمل ابألمناط -6

 : مواد يف الدرس السادس4.6ول جد

 املستوى املعريف املواد
 مهارة التفكري

 األدىن/ املتوسط/ العليا

 العليا التحليل تدريب األول: صف صور الوجه

 العليا التحليل تدريب الثاين: صف صور الوجه

 العليا التحليل تدريب الثالث: صف صور الوجه
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 العليا التحليل الرابع: صف صور الوجهتدريب 

 العليا التحليل تدريب اخلامس: صف صور الوجه

 العليا اإلبداع تدريب األخرى

ميكن تشبيه حتليل  .أحد املستوايت املعرفية لتحليل الفعل هو حتليل الصور

الصورة بوصف الصورة. يف الدرس السادس توجيه الطالب لوصف الصورة )وجه 

يف مستوى  على املستوى املعريف تصنيف بلوم صف الصورة مبا يف ذلك بناء .اإلنسان(

 خرى،األ ارينرة التفكري العليا. يف التميف مها التحليل يدخلحىت ، 68(4)ج التحليل

(، ألنه يصف شيًئا متت ماشاهدته. ومن األمثلة على 6اإلبداع )ج املستوى يفتدخل 

 ذلك ما يلي:

 

 

 

 

 

   10 الصورة
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 السابع: تطوير انجمل ابألمناط العربية مع كتابة القصةالدرس -7

 : مواد يف الدرس السابع4.7جدول 

 املواد
املستوى 

 املعريف

 مهارة التفكري

 األدىن/ املتوسط/ العليا

 العليا اإلبداع تدريب األول: كتابة القصة

 العليا اإلبداع تدريب الثاين: كتابة القصة

 العليا اإلبداع تدريب الثالث: كتابة القصة

 العليا اإلبداع تدريب األخرى: كتابة القصة

 

مع نوع الرواية أو ابللغة العربية  يف هذا الدرس السابع، تقدمي متارين لكتابة املقالة

حتديدها وهذه األحداث  األحداث اليت أديب تحكي هي.  الرواية أو القصة قصةتسمى 

 69.جمرد خيال ميكن أن تكون أحدااًث حقيقية أو
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 11الصورة 

ما جيب مراعاته هو  عند تطوير مقالة هبذا النوع من الرواية، هناك شيئان مهمان

حادث. الغرض من هذه الرواية حسب جوريس كراف  عنصر الفعل وعنصر الوقت

على  بناء 70لتصبح عالقات األحداث أحدااًث يف وحدة الزمن. ( هو صنعها2010)

ألنه  71اإلبداع، املستوى يف هذه الرواية فتدخلعريف لتصنيف بلوم، بعمل نوع املستوى امل
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إلجراء البحث العلمي بشكل بسيط وقادر على  إرشاد الطالب من خالل هذا النشاط

خرى األ تمارينًء على الصور املقدمة. يف الوميكن استخالص استنتاجات بنا الوصف

قصة على أساس  يؤلف أو يكتب ر(، ألن أم6اإلبداع )ج املسنوى يف دخلابلطبع ت

 .يف مهارة التفكري العليا يدخلاخلربة. اإلبداع 

 مواد الكتابة اجلزء الااين - ب

 العرض التعييين-1

والتعيني هو طريقة لعرض إستجابة سؤال: ما هذا؟، من هو؟ وهذه 

يعرفها الطريقة اليت تسمى أن تبني مسات أو عناصر عالمة املوضوع حىت 

هو تقنية تطوير  ييينعرض التعال، فإن باحثوفًقا لل72. القارئ أو املستمع

ا حىت خلصائص أو العناصر اليت تشكل شيئا أو كائنالعرض اليت تذكر ا

يتمكن القارئ من التعرف على الكائن بشكل صحيح وواضح. لتسهيل 

املواد املتعلقة  لذلك، .ةكتاب فهم ملا ناى األقل لدي، علييينعمل فقرات تع

 مستوى الفهم دخلي .(2)ج ستوى الفهمامل تدخل يف ينيينمبعرض التع

 املتوسط. التفكري ةإىل مهار  (2)ج
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  العرض املقارنة-2

وجبانب التعيني، هناك طريقة أخرى يف تعريف املوضوع، وهي طريقة 

إىل املقارنة .وهذه الطريقة هتدف إىل ظهور املوضوع أو أكثر بطريقة إشارة 

التساوى أو االختالف بني موضوعني أو أكثر ابستخدام األسس التقنية 

وهذا الّنوع يستخدمه الكاتب غالبا إذا يريد أن يشرح أو يتحدث  املعينة.

لذلك يف  73.شيئا اليعرفه القارئ بطريقة املقارنة مبا يعرفه القارئ من قبل

أحد هي  "مقارنة"هذه املادة ميكن للطالب مقارنة شيء ما. كلمة 

الشخص  متسم 74مستوى التفكري التقييمي. يفاألفعال التشغيلية اليت 

القادر على التفكري مبستوى تقييمي بقدرته على التفكري مبوضوعية يف 

 دخل. ي(5)ج مستوى التقييم يفهذه املادة  فتدخل 75مقارنة األشياء.

 التفكري العليا. ةمهار  يف (5)ج التقييم

 العرض التوضيحي-3

هذا النوع طريقة لتصور أو شرح خاصا وملموسا على رأي عام . 

هبذه الطريقة يشرح الكاتب أسسا عامة أو أوسع إطارها بنقل أو يدل 
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على أسس رئيسية. ويزدهر هذا النوع ابستخدام املثال أو الوصف، ومها 

اللذان يتيحان صدق أفكار الفقرات سواء كان ابالستنباط أو ابالستقراء 

 76فق بينهما.أو التوا

: أ( يعرض املثال بشكل مباشر ؛ ألن املثال ومميزات هذا النوع

، ويلزم فيها عالقة وطيدة بني ة مع شرحهايهدف إىل حتديد أمينا عام

 .77 أسس عامة وأمثلتها. ب( املثال الذي يعرض متأكدا أومتيقنا

 باحث. يذكر المنوذسم التوضيحي على أنه صورة أو تفسري الر ميكن 

ا يف شكل أمثلة أو رسوم العرض التوضيحي هو وصف يقدم شرح أن

 ميكن العرض التوضيحيالبيان السابق. تقدمي  أوتوضيحية للجملة 

عرض ابستخدام الرسم البياين. الرسوم البيانية هي جزء من األمثلة يف ال

خبالف استخدام انجمل أو العبارات. لذا فإن الطريقة األوىل  التوضيحي

توضيحي هي فهم تدفق الفكر من التوضيح اللفظي، مث ال عرضاللعمل 

 الطريقة الثانية هي استخدام الرسم البياين أو انجملة املناسبة. وابلتايل،

ابلطبع جيب أن يتمتع الطالب ابلقدرة على اإلبداع من أجل عمل 
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 يف تدخلدرة على اإلبداع يف تصنيف بلوم نصوص توضيحية جيدة. الق

 .يامهارة التفكري العل

 العرض التحليلي-4

( التحليل انجزئي، 1ينقسم العرض التحليلي إىل أربعة أقسام، وهي: 

 78( التحليل السبيب.4( التحليل العملي، و3( التحليل التوظيفي، 2

هو نص تحتوي على مناقشة فإن العرض التحليلي  باحثوفًقا لل

 وبذلكمنهجي إىل عدة أجزاء.  إجراؤه عن طريق تقسيمه بشكل  لشيء

لى املستوى (. بناء ع4)جإدخاهلا على مستوى التحليل  العرض التحليلي

( يف مهارة التفكري 4دخل مستوى التحليل )جاملعريف تصنيف بلوم، ي

 العليا.

 العرض التصنيفي-5

مبا شرح عن أنواع العرض، والتصنيف هو طريقة طبيعية لتعرض جمموع 

خصائص خاصة لدى أفراد مثل، أشياء بتجربة الناس. ويتمثل يف تصنيف 

 79.الشعوب ومجعية السياسة والدين والثقافة وحنو ذلك
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ض حتتوي هو فقرة عر  يعرض التصنيفالللمؤلف أن يستنتج أن ميكن 

. أكد عثمان أن التصنيف هو أحد على حمتوايت جتميع شيء أو تصنيف شيء

التفكري  ةر مها يدخل يف( 4)جالتحليل  80الكفاءات التحليلية يف تصنيف بلوم.

 .العليا

 العرض التعريفي-6

وهذا النوع هو التعريف والتحديد عن شيئ أو مفاهيم. هذا النوع إذن، 

وفقا   81الفقرة اليت تطور التعريف أو التحديد عن العبارة أو املصطلح.

التعريف هو بيان حول املقصود بكلمة. . التحديد، فإن التعريف هو باحثلل

على املستوى املعريف  بناء معني. وضوعشامل مل د وضع تعريف، يلزم فهمعن

  دخل يف مهارة التفكري املتوسط.( ي2الفهم )جلتصنيف بلوم، 

 انجدل-7

إن كلمات انجدل هي الكلمات اليت تعين احلجات واملسوغات، وكتابة 

الكاتب آرائه  فيهايوصل انجدل إذن، الكتابة اليت تعطي حجات قوية ومتيقنة. و 

 الدفع يف انجدل جيوز لناو  ستهدف أتثرا على قارئه.مع بياهنا وحجاهتا القوية وت
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ختتلف. الفكر الصحيح الذي على ما ذهبنا إليه مع اهتمام آبراء غريان اليت 

 .ستخدام اللغة الصحيحة والفعالة دعما كثريا لكتابة انجدلايدعمه 

ثر على سلوك الشخص ورأيه انجدل هو شكل الفكر الذي تحاول أن يؤ 

ليؤمن ويعمل مناسبا مبا يريده الكاتب أو املتحدث. ومن خالل هذه الطريقة، 

تحاول الكاتب أن يرتب تتابع البياانت مرتبا ترتيبا، حىت ميكن أن يدل على أن 

الرأي أو الشئ املعني صواب أم ال. وهذا انجدل أساس رئيسي يف العلوم. وموقفه 

و اتحماولة على استحضار انجدل أو التدليل تعيينا على رأي يف العلوم إمنا ه

 82.وموقف عن شيئ

كتابتها  ع من الفقرة العائمة يف الكتابة ، فإن انجدل هو نو باحثا للوفق

ميكن أن يكون اتحمتوى يف شكل  دلهبدف إقناع أو إقناع القارئ. عند كتابة انج

تضمني األمثلة والتماثل والسبب  سري أو إثبات أو سبب أو هدف حيثتف

 والنتيجة.

 :وهناك العديد من اهتمامات يف كتابة انجدل،  وهي كما يلي

 الفكر الصحيح والنقدي واملنطقي.(أ 
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مناسبة أبهداف وموضوع، والتمكن ث عن احلقيقة ومجعها واختيارها البح (ب 

 على ربطها إلثبات اآلراء أو ما يعتقدها.

 والذاتية.البعد عن العاطفة النفسية (ج 

 83استخدام اللغة جيدا وصحيحا وفعاال حىت اليظهر املعىن املختلف. (د 

، فإن الشيء الوحيد الذي جيب مراعاته عند كتابة يف الشرح السابقكما 

الالزمة  ةالتفكري العليا على أهنا املهار  ةهو التفكري املنطقي. تعريف مهار  انجدل

يف  نجدلمادة ا هذه الختاذ القرارات ابستخدام التفكري املنطقي.  لذلك، فإن

التفكري العليا، خاصة على املستوى  ةمستوى مهار  تدخل يفتصنيف بلوم هي 

84(.6املعريف اإلبداعي )ج
.                                                      
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