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 تمهيد :

 :اإلنشاء

 موضوع اإلنشاء يتكون من: *

 ُيذكر فيها التعريف بالموضوع والهدف منه. 
 جزئية التى يتكون من مجموعها الموضوع. يكون الحديث فيه عن كل فكرة من األفكار ال    

 يتم فيها تلخيص الموضوع، وتقديم المقترحات والتوصيات. 
 * اإلنشاء مير بثالث مراحل:

عناه مان أفكاار يزئياة فاى التعارف علاى الموضاوع والتعارف علاى ماا يتكارع  أى إعماا  الككار 
 نسيق والتهذيب والترتيب المنطقى.، تتسم بالشمو  والتمعرفًة واعيةً 

لكاا  المعتةارة اء األعااي  واأللكاا ، وكلان عان  رياق ايتقاياتم فيهاا التازاوي  اين الم 
 مل وأساليب  ليغة.عن معاييها، ويظمها فى ي

وإصاح  ماا يتعاين غ  حذفه ب ، وحذُف ما ينةت  يتم فيها ترداد النظر فيما كُ  
 إصححه، وتحرير المعايى تحريرًا دقيقًا.

 اإلنشاء : باعتبار الوسيلة اليت يؤّدى بها: -1

 .هو الذى يجرى  ين المتكلم والمخا ب موايهةً شفهي مباشر:  -1
 المخا ب عةر وسائل االتصا .هو الذى يجرى  ين المتكلم و شفهي غير مباشر:  -2

 * من وسائل التعبري الشفهي املباشر وغري املباشر:
 هو النوع الذى يتم فيه تةاد  الحديث  ين شخصين أو أكثر حو  موضوع معين. ( اإلنشاء احلواري:1)
 يكيه أو يك  دليله مع الخصم: ه  علم يعرف به كيكية أداء إثةات المطلوب أو ( املناظرة:2)

 –

 

 ( اخلطابة:3)
- 

 وحدة الموضوع ، تآخ  األفكار ، يودة األسلوب يودة إلقاء الخطةة. أصول الخطابة :
 قة تعالج موضوعًا معينًا معالجة علمية سديدة.عةارة عن معلومات منس( احملاضرة: 4)
ُتلقى لمعالجة موضوع من الموضوعات العامة غير مختص بطائكة معيناة مثال : الحاث محاضرة عامة :  -أ

 على اإليتاي.
 تعالج موضوعًا خاًصا فى مجتمع خاص. مثل : المحاضرة الجامعية. محاضرة خاصة: -ب



 - 2- 

 ( اإلنشاء باعتبار الغرض:2)

هااو كلاان النااوع ماان التعةياار الااذى يحتاااي إليااه اإليسااان فااى مختلاا  مواقاا  الحياااة  شاااا الااو يفي :الإن -أ
ير والمحاضرات.  العلمية والعملية وااليتماعية. مثل : كتابة الرسائل والس ِّ

هاو الناوع الاذى ُيعةار عان المشااعر واألحساسايا والخاوا ر النكساية بىسالوب أد اى  الإنشاا الإباداعي: -ب
 ر. مثل : كتابة الشعر الترايم، القصص األد ية.مشوق ومثي

الإبداعي( متداخل بعضاها ىا   –الو يفي  –التحريري  –)الشفهي * هذه التقاسيم الأربعة 

 بعض ولكنها تتميز باعتبارات معينة ، ىمثلاً: 

 اإليشاء الحواري )وسيلته اللسان( = فهو شكه   -
 ريري اإليشاء الحواري )وسيلته القلم( = فهو تح -
 اإليشاء الحواري )غرضه تىدية فكرة معينة( = فهو وظيك   -
 اإليشاء الحواري )غرضه المتعة األد ية( = فهو إ داع . -

ِّمي الملكة الإنشائية؟ س:  كيف تن 

 ُتنم ِّ  بوسائل متعددة منها: -جا

 داءات المعيةة.وأساليةها من المجيدين، رغةة فى تجنب األ السماع الجيد ألصوات اللغة وألكاظها -1
 ينم  الثروة اللغوية. ؛مطالعة النصوص الكصيحة وحكظها -2
 الكهم الدقيق لمدلوالت األلكا  فى سياقها، وعحقة الُجمل بعضها  ةعض. -3
 ر الشعر يثرًا ، والنثر يظمًا.لُّ الشعر وعقُد النثر، أى : تصييح -4
 سهل تناولها عند إرادتها.التمرن على التعةير فى أيواع اإليشاء المتنوعة، لي -5
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 " الإنشاا التحريري"   الدرس الأول 

: هو كلن النوع الذى ُيعة ِّر عما يدور فى الذهن من أفكاار عان  رياق التادوين ، ووسايلته  الإنشاا التحريري
 " القلم" 

 أهمية الكتابة:  -

ان، ولواًل الكتاباة لزالاا العلاول ولام يةاق لهاا أثار، الكتابة يعمة عظيمة ووسيلة للتكاهم  ين الناس، كالتعةير باللس
ولم يصلح عيش، ولم يستقر يظال، فالكتابة قيد العلول والمعارف ووسيلة ايتقاا  المعاارف  اين األمام والشاعوب، 

 فتةقى المعلمات ثم يةنى عليها ويزاد إلى ما شاء هللا ، فتنمو الحضارات وتسمو األفكار.
( الااذى علاام  3( اقاارأ ورباان األكاارل )2( خلااق اإليسااان ماان علااق )1رباان الااذى خلااق )* قااا  تعااال  " اقاارأ باساام 

 ( 4بالقلم )
 * قا  النةى صل  هللا عل  وسلم : " قي دوا العلم بالكتابة"

 ما يجب مراعاته ى  الإنشاا التحريري:  -

 مراعاة القواعد الصرفية، النحوية ، اإلمحئية. -1
 تخدامًا دقيقًا.استخدال عحمات الترقيم اس -2
 مراعاة األصو ، والقواعد الت  تتعلق باأليشطة اإليشائية التحريرية. -3
بالقواعااد ، واألصااو  الدالليااة المتعلقااة  داللااة المااادة اللغويااة، والداللااة الصااوتية وداللااة الصاايغة ،  االلتاازال -4

 والتركيب، والسياق.
 الذى تد  عليه المادة وإليه تريع ألكاظها كلها.يقصد  ها المعن  العال  )أ( داللة املادة اللغوية:

 إليها كل من :  مادة )  ر ل ( على = المنع ، وُرد   : داللة مثل
رم ان  –تكةيرة اإلحرال  –" اإلحرال  ل  –الح   المحرول" –الُمحرِّل  –رل الُمح   –محارل الليل  –الحريم  –الُحر 

عااض األصااوات اللغويااة داخاال الةنيااة ، حيااث تتكااق بعااض التاا  ُتسااتمد ماان  ةيعااة ب :)ب( الداللةةة التةةو ية  
 األ نية فى أصواتها ما عدا صوتًا واحدًا يترتب عليه بعض التغيرات الداللية.

 سعد( فكحهما يد  على الصعود ولكنه مع الصاد أقوى. –مثل: )صعد 
تاىت  اائادة علاى المعنا   ة من الصيغة الصرفية وه  داللةداُيقصد  ها المعاي  المستك :)ج( الداللة الترفية

 ع( –ط  –الااااااااااااااااااااااااااااذى تااااااااااااااااااااااااااااد  عليااااااااااااااااااااااااااااه الكلمااااااااااااااااااااااااااااة فااااااااااااااااااااااااااااى األصاااااااااااااااااااااااااااال مثاااااااااااااااااااااااااااال: مااااااااااااااااااااااااااااادة )ق 
قطع ( لويديا الصيغتين تشتركان فاى الداللاة ولكان تاد  الثايياة  –تد  على : حزل وإباية فإكا أخذيا منه )قطع 

 على التكثير.
رورة )أيادب( ، االساتحقاق : "الجعال )أخريتاه( ، التعاريض )أقتلتاه( ، الصاي دلالة صيغة )أىعال( علا  -

 " دأحص
ع( ، التدري )تجرعته( ، التوقع )تخوفته(. -  داللة صيغة )تكع ل( على : اإلدخا  )تشج 
 : " المشاركة )تقاتح( ، اإل هال )تغافلا ، تهاويا( دلالة صيغة )تفاعل( عل  -
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ب، أمر، يص ، دعااء، عار ، ُتستمد األيماط اللغوية للجملة من : خةر واستخةار،  ل )د( داللة الرتكيب:
 تمن ، تعجب. ومن التقديم والتىخير، ومن الوصل والكصل.

 )هة( داللة السياق )الداللة حيددها املقال أو املقام(

 : ه  داللة مستكادة من عناصر مقالية داخل النص، ومن كلن: دلالة السياق اللغوى -1
 " أتى أمر هللا فح تستعجلوه"الكعل )أتى( الدا  على الماضى وقد يستعار للمستقةل 
 مصدرية ، مخككة من الثقيلة ، مكسرة، مؤكدة " وتُحدد داللتها عن السياق. ت ىكلمة )الرؤية( ت" : 

 : ه  داللة مستكادة من العناصر غير اللغوية الت  تصاحب النص. دلالة السياق الخارجي -2
 ل الجنة" بمكهومها اآلخروي.كلمة )الجنة( فى "ودخل الجنة" بمكهومها الدييوى ، وفى "مث 

 والدة ، األصل ، المريع والمستقر": كلمة اأُلل  = "ال ثلمتعُدد الداللة للكظ الواحد.  :املشرتك اللفظي
 :التضاد

–عسعسالقرءاجلون

 –– :الرتادف
 هناك كلمات تد  على معان مركةة مثل " )الروضة( = كل أر  كات يةات وماء. :املركب املعين
 : سرير، وسادته ، ومحله منصوب عليهما.: )األريكة( : اسم المجموع  مثا 

 

 * ىروق دلالية: 

"هاااااااااااااااو  خةةةةةةةةةةةةةةةالف ا ول -
 األو  واآلخر"

 مؤيثه )آخرة( -
معااااااااااااااااااااه )أواخااااااااااااااااااااار، ي -

 آخِّرون ( 
 وايها )فاعل( -
 مصروف -
تاااد  علاااى االيتهااااء فاااح  -

ا ر الطاحب يجوا )خري آخِّ
 ثم محمد(

ل "ولاام يتقةاا الواحةةد املغةةاير
 من اآلخر" 

 مؤيثه )أخرى(
 ُأخر( –يمعه )آخريات  -
 ومنها )أفعل(  -
ممنااااااااوع ماااااااان الصاااااااارف،  -

 للوصكية ووان )أفعل(
ال تاااااااد  علاااااااى االيتهااااااااء  -

رت بعلااى ورياال يجااوا )ماار 
 آخر ثم محمد(
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 "المقال"    الدرس الثاني 

هو إيشاء مختصر يهتم كاتةه بمناقشة موضوع ما، أو التعةير عن ويهاة يظار فاى قضاية مان   عريف املقال:
 ع القارئ بما يطرحه من رأي.القضايا، محاواًل إقنا

يتخاذ الكاتاب فياه  ابعاًا شخصايًا ، وينااقش موضاوعه مان موقا  الخةيار صااحب المعرفاة  
 الواسعة.

 يتخذ الكاتب فيه  ابعاًا شخصايًا، ويساتعين باالمزي  اين الحقيقاة والخياا  ويساعى إلاى 
 إقامة عحقة مع قارئه، ويميل إلى موضوعات الحياة اليومية مةتعدًا عن القضايا التخصصية.

 
 

 
 

 النقدى  -السسياس     ا –الصحك      د  –العلم     ي  -د ى      باأل -أ
 التاريخ     -الكلسك     ها -و
 
 

 * كيفية إعداد المقال: 

ه متواصالة، فتكاون كال ينةغا  علاى كاتاب المقاا  أن يقسام موضاوعه، ويرتةاه ترتيةاًا منطقياًا بحياث تكاون قضاايا
 قضية يتيجة لما قةلها ومقدمة لما بعدها، حق ينته  يميعها إلى الغاية المقصودة.

 : المقدمة، العر  ، الخاتمة. * تعتمد خطة المقال عل  
القراء، ويمل قصايرة تصال بعضاها  اةعض تعاين علاى فهام   ها لدى: تتىل  من معارف ُمسل م  المقدمة -1

 مسوق له الكحل.المراد وتهيئ النكا لتلقى الغر  ال
: هو النقطة الرئيسية التى تخضاع لككارة واحادة وينةغا  أن يكاون العار  العرض أو صلب الموضوع  -2

 منطقيًا مؤيدًا بالةراهين.
وت، فح اااد أن تكااون يتيجااة  ةيعياااة للمقدمااة والعااار  : وهااا  ثماارة المقااا ، وعنااادها يكااون السااكالخاتمااة -3

 واضحة صريحة، وملخصة العناصر الرئيسية المراد إثةاتها.
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 "المقال الأدب "    الدرس الثالث 

فاااى كااال شاااةون الحيااااة : السياساااية ، وااليتماعياااة، والثقافياااة، والدينياااة والتاريخياااة،  املقةةةال ا دبةةةد يسةةةت دم  
 ية، وغيرها.والكلسكية، والةيةية، واألد 

 ايتماع  ، سياس  ، دين  ، فلسكى، وصكى ، تاريخ  ، غير كلن. ميكن أن يكون: املقال ا دبد
 بالنظر إلى أسلوبه بة )ا دبد(: سبب التسمية* 

حيث ينةغ  أن تتوافر فيه كل شروط األسلوب األد ى وخصائصه، حيث يجاب أن يكاون أسالوبًا أد ياًا راقياًا، ال 
 ا  ، وال عامية وال سوقية.سقط فيه وال ا تذ

 !ليا معن  )أد ى( أيه يةحث فى األدب والنقد وشةويهما كما يظن الةعض 
 * ختائته:

 : فخامة األلكا  ورصاية العةارة، وسمو  الخيا ، وشمو  الككرة. العناية  ا -1
 : التشةيهات، االستعارات ، الكنايات، المستمدة من الةيةة.استخدال  -2
 القرآن الكريم ، الحديث النةوى ، ما أثر عن العرب من شعر أو يثر. :االستدال  -3
نات المتكلكة. الةعد عن -4  : المقدمات الطويلة ، العةارات الملتةسة ، المحس 
 

 "المقال العلمي "   الدرس الرابع 

 * ختائته:  

 "المقال العلمي المتأدب"   الدرس الخامس 

 :تةةبدباملقةةال العلمةةي امل 
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 " المقال الصحفي"   الدرس السادس 

   عريف املقال التحفي:

  * وظائفه:

 التوييه واإلرشاد  -3  الشر  والتكسير  -2  اإلعحل  -1
 الدفاع عن الحقائق الثا تة  -6 التنمية االيتماعية  -5   التثقي  -4
 موايهة األعداء ، والرد على أبا يلهم ، وحماية الو ن من شرها. -7
 تىكيد الروابط االيتماعية -9تىكيد القيم والمةادئ والمثل العليا والدفاع عنها.   -8
 لهةوط الخلقى.تقديم الككر الرفيع، وموايهة اإلسكاف وا -11  التعليم  -10
 الدفاع عن حرية الكرد والمجتمع. -12

اللغاة  - (األسلوب العلم  االيتماع ) له لغة خاصة وأسلوب متميز هو  * لغة وأسلوب املقال التحفي :
وهاااو أسااالوب يكهماااه العاماااة وال ينكاااره الخاصاااة ويساااتخدل لغاااة  -فاااى صاااورتها الدراياااة وليساااا العلمياااة القومياااة 
 بسيطة.

  * ختائته:

 أقسامه:*
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 "كتابة التقرير"    الدرس السابع 

 هو عةارة عن بحث وصك ، يتناو  ظاهرة ما ، منذ يشىتها إلى ما صارت إليه. :تعريف التقرير 
 ما يراعي ى  كتابة التقرير:

 استخدال األسلوب السهل الميسر. -2  استخدال اللغة الكصحى -1
 تجرى الدقة فى عر  المعلومات وااللتزال بالموضوعية. -4طقى لألحداث العناية بالترتيب المن -3

  ه :اااااا* أنواع

 : تلن المعلومات الت  ُترفع من الموظ  للمسةو  التخاك قرار معين.التقرير الإداري -1
 من القضايا التى تخصه.: تلن المعلومات الت  يدويها الشخص عن قضية التقرير الذات  -2
 : تلن المعلومات الت  يدويها الشخص عن قضية علمية أو كتاب علم . العلمي التقرير  -3

يَر    الدرس الثامن   " " كتابة السِّ

ر فيااه الكاتااب حياااة شااخص تصااويرًا دقيقااًا يعتمااد علااى الحياديااة  السةة ة : فاان ماان الكنااون التحريريااة التاا  يصااو 
 واألماية العلمية.

  -* أنواعها :

 منها بطريقة استرياعية. سيرة حياته أو يزًءا رة عن حكاية يثرية يقص فيها راو  عةا 
 يستوعب ينا السيرة الذاتية : )المذكرات ، اليوميات وغيرها(

  منها :لهذا الجنا يذور فى التراث العربى واإليساي  ، 
 االعتةار( / أسامة  ين منقذ.كتاب ) -2 كتاب )المنقذ من الضح ( للغزال  -1
 كتاب )األيال( لطه حسين، ويعد من أ را النماكي فى األدب الحديث. -3

عناى باه المسالمون واحتكاوا بماا فياه مان القصاص المليحاة واألخةاار  هاو فان 
 الصحيحة.

 الذهةى ، ا ن الجزري  
  الذهة  ، السيو  
 )الشيرااي ) ةقات الكقهاء( ، عيا  )ترتيب المدارك(، التاي السةكى )الطةقات(. 

 ياقوت، القكطى، السيو  . 
 )العةقريات( لا عةاس العقاد. * أبرز النماذج فد ا دب احلديث :
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 "التوقيع"   الدرس التاسع 

: هاو التعليااق الاذى يكتةاه المسااةو  متضامنًا رأيااه وتوييهاه فيمااا ُيعار  عليااه مان الشااةون،  ريااف التوقيااعتع
بااا الاادواوين فااى عهااد الخلكااة الثاااي  " ر   هااذا المعناا  االصااطحح  منااذ ان عُ  وهااو تقليااد فارساا ، عرفااه العاارب

 عمر  ن الخطاب" ، وفشا استعما  التوقيعات بعد كلن حتى صار فنًا يثريًا.
  -* يتميز التوقيع با :

 إيجاا العةارة التى ربما كايا من إيشاء الموقع يكسه. -1
 قد يكون آية قرآيية ، أو حديثًا يةويًا ، أو مثًح سائرًا ، أو حكمة متداولة. -2
 أيه ُيكتب فى مكان معين من حاشية الرقعة، وقد تكون بمداد مغاير لمداد الكتابة. -3

  -أمثلة:

 الأمثلة مواضع استعمالها العلامة

 ة )،(الكصل -1

 ين المكردات المعطوفة، إكا تعلق  هاا  -2
 ما يطيل عةارتها.

ال يساااااتحق االحتااااارال كااااال إيساااااان ال يقااااارن  -2
القاااو  بالعمااال، وكااال صاااايع ال يتاااوخى اإلتقاااان 

 فى عمله.

الكصلة  -2
 المنقو ة
 )؛(

لجماال الطويلااة التاا  يتركااب ماان  ااين ا -1
 مجموعها كحل مكيد.

إن النااااااس ال ينظااااارون إلاااااى الااااازمن الاااااذى  -1
وإيماااا ينظااارون إلاااى مقااادار  ؛ حااادث فياااه العمااال

 يودته.
 ااين يملتااين تكااون الثاييااة منهمااا سااةةًا  -2

فى األولى، أو تكون الجملاة الثايياة مساةةة 
 عن األولى.

 .أليهاااااااااااااااا مكيااااااااااااااادة ؛فهماااااااااااااااا عحماااااااااااااااات التااااااااااااااارقيم -2
و غرابااة فااى أن يكااون ماان  ؛محمااد مجااد فااى كاال دروسااه

 األوائل.

 ُطل  ف ُيم ل  خير الكحل ما قل  ود ، ولم ي   توضع فى يهاية الجملة تامة المعنى. النقطة ).( -3



 - 10- 

 النقطتان ):( -4

. -1 توضع  ين القو  وقائله. -1 ي ن  ي ن  ، والجهل ش   قا  حكيم: العلم ا 
اثناااااان ال يشاااااةعان:  الاااااب علااااام، و الاااااب  -2 . ين الشئ وأقسامه -2

 ما .
أياازاء الكااحل العرباا  ثحثااة: اساام ، وفعاال،  -3 قةل الكحل الذى يوضح ما قةله. -3

 وحرف.
عحمة  -5

 االستكهال
 )؟(

 أهذا خطن؟ متى حضرت؟ توضع فى يهاية الجمل المستكهم  ها.

عحمة التىثر  -6
)!( 

عان  توضع فى آخر الجمل الت  يعةار  هاا
فاار ، أو حاازن، أو تعجااب، أو اسااتنكار أو 
دعااااء، أو إعاااراء، أو تحاااذير، أو ماااد ، أو 

 كل...

اللهااااام إياااااا  –يجحاااااا فاااااى االمتحاااااان!  –ياااااا ! 
 –الصاااااحة الصاااااحة!  –يساااااتغكرك ويساااااتهدين! 

 يعم دليًح القرآن!.

 القوسان )     (  -7
 -   -أو الشر تان  

––

 عحمة -8
 التنصيص
"   " 

كااااااحل ينقااااال  نصااااااه يوضاااااع  ااااااين قوسااااايها 
 وحروفه.

 قا  تعالى : ) إكا ياء يصر هللا والكتح(.

 (-الشر ة ) -9
 ااااين العاااادد والمعاااادود إكا وقعااااا عنواًيااااا فااااى 

 أو  السطر.
 -أوالً 
 -ثايياً 
  -ثالثاً 

عحمة  -10
 الحذف ).....(

توضااع مكااان المحااذوف ماان الكااحل لحختصااار، 
 أو الختةار الطحب.

 الكاعل مرفوع وعحمة رفعه األصلية .... الظاهرة.
 سور القرآن الكريم... سورة

عحمة  -11
 المماثلة )//(

 ربعة:شروط المكل  أ توضع أسكل الكحل المماثل استغناء عن تكراره.
 أن يكون بالغ ا -األو 
 //  // عاقح -الثاي  
 //  // سميًعا بصيًرا -الثالث 
 //  // قد  لغته الدعوة. -الرابع

 


