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رغم                                     ويتعث رون في تحويل األفكار لكلمات،  كتابة موضوع تعبير،    عنديعاني كثير من األبناء  

 :إذاأن ذلك من أبسط األمور، 

 .منها                    وطريقة كتابة كل    ،منا أنواع الموضوعات    فه  . 1

يمكن أن نحصل عليه بكثرة القراءة  وهو ما  ) فردات والتعابير                      ثروة معقولة من الم  امتلكنا .  2

 .(وتنويع مصادرها

، وليس انتظار ما قبل االمتحان  الكتابة والتعبير عن أنفسنا في كل مناسبة ممكنة حاولنا    .3

 للتدرب عليه.

 : إلىينقسم التعبير فإن بصفة عامة، و 

ل: )البرقية،  ثم ،  في حياة الفرد والجماعةمعينة                                هو التعبير الذي يؤدي وظيفة    ،التعبير الوظيفي 

 (. ...المذكرات، التقارير ، المالحظاتالالفتة، التلخيص، الرسالة، 

ونقلها إلى اآلخرين بأسلوب    ،التعبير عن األفكار والمشاعر النفسيةغرضه  ،  التعبير اإلبداعي

 . (، اإلنشاء...الخاطرة، المقال، للتأثير فيهم، مثل )القصة، أدبي

ة أنواع من التعبير الوظيفي واإلبداعي، هي: )البرقية، الالفتة،      عد  في ما يلي  وسوف نتناول  

 (. اإلنشاءالتلخيص، 

 : ر     تذك  و 
                                                                                     أي ا كان نوع التعبير المطلوب منك، فهو ال يختلف كثير ا عم ا يمكن أن نتبادله من أحاديث  

ذلك   نحو  ل  عندما  واإليجاز  االنضباط  بعض  يتطلب  فقط  األمر  بعضنا،  مع  كتابة،  ل                                                                     شفهية 

ذلك شفهي   تفعل  نفسك  البداية،  ا                            فتخيل  الموضوع  وقلفي             بصوت عال     أفكارك بخصوص 

 .                     التعبير عنها كتابي اها، قبل أن تبدأ          لت مسك ب

 البرقية. 1
ز                                          رسلها فرد إلى فرد أو إلى مجموعة، وتتمي            مكن أن ي                               نوع من أنواع الرسائل التي ي   :هي

 الرسالة. عكس بطابع رسمي، 

 هامات   س  

 كلمة حسب نوعها(.  22إلى  7)من وواضحة صرة     خت     م   .1

 . في السؤال ى لك    عط                                      باألسماء والمناسبة وعدد الكلمات الم  يجب أن تلتزم   .2

 تخلو من األخطاء اللغوية.  .3
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 ها أنواع

 تهنئة.  •

 تعزية.  •

 كر.    ش   •

 هاعناصر

 . ل إليه، العنوان(    رس                  مقدمة )اسم الم   ✓

 . إلى المتلقي( االمراد إرسالهالرسالة )تن  م ✓

 .                                    خاتمة )اسم م رسل البرقية، العنوان( ✓
 

 للبرقيات  نماذج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم المرسل إليه:  

 عنوانه: 

 تهنئة 

 "ألف مبروك الزواج السعيد، ورزقكم هللا الذرية الصالحة". 

          الم رس ل:

 عنوانه: 

 اسم المرسل إليه:  

 عنوانه: 

   تعزية

 "رحم هللا فقيدكم الغالي، وأفاء عليكم بالصبر والسلوان". 

           الم رس ل:                                                           

 عنوانه:       
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 : تدريب 

 ئه بالنجاح.      هن                        اكتب برقية لصديقك ت   •

 اكتب برقية تهنئ فيها زميلك العائد من الخارج على سالمة الوصول إلى الوطن.  •

 اكتب برقية تعزية لصديقك في وفاة أبيه.  •

 الشرح طوال العام. اكتب برقية شكر لمعلمك على مساعدتك في  •
 

  

 اسم المرسل إليه:  

 عنوانه: 

        ش كر

 ".                    وال حرمنا هللا مود تكمح،                            شكر ا لتهنئتكم لنا بالنجا" 

           الم رس ل:                                                           

 عنوانه:                                               
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 الالفتة. 2
 وسيلة إلرشاد اآلخرين إلى سلوك حميد، أو تحذيرهم من سلوك ضار.: هي

 طريقة الكتابة 
به،                           فيها على فعل شيء أو تجن                                                         . اكتب جملة تامة، قصيرة، ذات معنى، سليمة لغوي ا، تحث  1

 ا للمطلوب منك.      وفق  

 ا حول الالفتة.            . ضع إطار  2

 : أمثلة

 العلم، النظافة، مخالفة قوانين المرور، بر الوالدين، الصحة، القراءة :الفتة عن اكتب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 العلم نور 

 
 النظافة من اإليمان

 
 فتقع في المشكالت ال تخالف قوانين المرور 

 
                    وبالوالدين إحسان ا 

 
 الصحة تاج فوق رؤوس األصحاء

 
 القراءة طريق النجاة
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 اإلنشاء .3
 : مناإلنشائي ن موضوع التعبير       يتكو  

سنكتب  لتمهيد للعناصر التي وطبيعته، وا  ،الذي سنناقشه عامة عن الموضوع مقدمة .1

الوالدين؟ نعم                                          عن الموضوع ثم تجيب عنه )هل أمر هللا ببر    بسؤال، كأن تبدأ عنها

)قال تعالى "وبالوالدين  آية قرآنية( أو تكتب وأكد ذلك في آيات كثيرة...  بالتأكيد

جملة  (، أو تضع وما يجب أن نسعى لاللتزام به...                                إحسان ا"، هذا ما أمر هللا به إذ ا

الوالدين من أهم ما دعا                                                    تصف القضية التي تناقشها أو تمث ل حكم ا عليها )بر    اسمية

   (. ه... ب ، وحثنا على االلتزام إليه الدين

 اقشها في الموضوع. أهم النقاط التي سنن وهي ، العناصر .2

 .كل عنصر  بخصوصفقرتين أو ثالث فقرات نكتب ،  تن )الموضوع(الم .3

أو  ص أهم ما ورد فيه،      لخ   ن الدروس المستفادة من الموضوع، أو نكتب ، الخاتمة  .4

 جديدة. ختامية  معلومة نضيف  أو  بينه وبين موضوع آخر، نربط 

 مالحظات

المعروفة، أو اآليات أو األمثال كم                                  ل أن يحتوي الموضوع على بعض الح      فض     ي   -

 القرآنية، أو األحاديث الشريفة، أو أبيات الشعر. 

 ينبغي أن تكون الكتابة خالية من األخطاء اللغوية. -

 بة، ذات المعنى.     رت                   مل القصيرة، الم         م الج         استخد   -

 انتبه إلى استخدام عالمات الترقيم في مواضعها الصحيحة.  -

                                       مل، لتجعل موضوعك مت صال  مترابط ا، مثل                    ات الربط بين الج  انتبه إلى استخدام أدو  -

                                                                                 حروف العطف )الواو، الفاء، ثم...(، الكلمات والج مل مثل: باإلضافة إلى، وكذلك، كما

             ، ومن ثم ...، ومن ذلكأن

ال تخش التعبير عن رأيك وقول وجهة نظرك في الموضوع، حتى لو كانت تخالف  -

سي تشجيعك على التعبير عن نفسك واإلفصاح عما يجول  رأي أستاذك، فالغرض األسا

 في ذهنك. 

 ؟ نبدأكيف 

 .الموضوع أكثر من مرة           نقرأ رأس   •

  ونخطط ب األمر في عقولنا                                                      نتخيل أننا سنتحدث عن الموضوع مع أحد األصدقاء، ونقل    •

                                                                وكيف نسو  ق له الموضوع، كأنه سلعة، ونحن نسعهى إلى بيعها له، ثم  من أين سنبدأ،  

أ الحديث  وكيف سنبد  ،أي العناصر سنختار للنقاشو كيف سنتحرك بعد البداية،  نحدد  
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وصوال      ون    عنه العناصر،  مختلف  بين  سنربط  وكيف  التي                                           نهيه،  النقطة  تحديد  إلى   

 .لتي يمكن أن تخدم موضوعناسنتوقف عندها، وكذلك اآليات واألحاديث واألشعار ا

 الترتيب الذي سنتبعه. على الورق ب نبدأ كتابة العناصر   •

 المقدمة. نكتب  •

 ه، وهكذا مع باقي العناصر.فقرتين أو ثالث فقرات أسفلأول عنصر ثم نكتب  •

الكتابة،   • عملية  خالل  العناصر  تطوير  حجم  أخرى  ابتكار  ب يمكن  زيادة  أو  جديدة، 

 .د األفكار     ول                           بعضها اآلخر، فالكتابة ت  بعضها وتقليص حجم  

 نكتب الخاتمة.  •

 نقرأ الموضوع مرة أخرى من أجل تحسين ما يحتاج إلى ذلك. •

  :مثال

ر، اكتب في هذا الموضوع     ب                                                           أمرنا هللا سبحانه ببر الوالدين واإلحسان إليهما، خاصة في الك  

 ا فضل الوالدين وواجبك تجاههما.    ن        مبي   

 الوالدين  بر  

 . مقدمة ✓

 .أدوار الوالدين في حياتنا ✓

 . واجبنا نحو الوالدين ✓

 .رأي الدين في بر الوالدين ✓

 . خاتمة ✓

 مقدمة

وتعالى،  ،  على األرض  األم واألب هما سبب وجود اإلنسان لما  ولوال بعد هللا سبحانه  هما 

                      كما أن فضلهما يمتد  ،  ع بالنعم التي نحظى بها        والتمت    إلى هذا العالم  ءكانت لدينا فرصة المجي 

 حتى نكبر ونصبح أكثر قدرة على رعاية أنفسنا   ،ا إلى تربيتنا وتعليمنا والمحافظة علينا     أيض  

انتهاء دوريهما في حياتنابأنفسنا النقطة  ، وإن كان هذا ال يعني  ، فنحن في حاجة  عند هذه 

 إليهما حتى آخر العمر. 

 أدوار الوالدين في حياتنا

آباؤنا في حياو  ، مثل االهتمام        أبد ا  التي ال يمكن إغفالهاالمهمة  ا من األدوار            تنا عديد  يلعب 

بشرط أال يتعارض مع األخالق أو يتسبب    ،بصحتنا النفسية والجسدية، وتحقيق ما نرغب فيه 

  حريصون على تعليمنا وتوفير كل  سبل التقدم في المدرسة   كما أنهملنا في وقوع األذى،  

ويساعدوننا على تنمية أجسادنا  من الغرباء  فهم يحموننا    باإلضافة إلى ذلك،  لناوتحصيل العلم  

ومتحققين  عداء                          فهم حريصون على جعلنا س    وغير ذلك،  واديبلعب الرياضة واالشتراك في الن 
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ها والتعامل معها وإعدادنا لحياة                                                        باحتضاننا طوال الوقت واالستماع إلى مشكالتنا ومحاولة حل   

 الكبار.

 واجبنا نحو الوالدين

ن معاملتهما، ونستمع إلى النصائح التي يقوالنها      حس                هما، أي أن ن                                وواجبنا نحو آبائنا يكون ببر   

، حتى إذا كانت لدينا بعض االعتراضات أو األسئلة، نت لديهما عبر خبرة السنين            والتي تكو    لنا

ونستمع الحدود،  تجاوز  بأدب ودون  ذلك  نقول  أن  نظريهما  فينبغي  ،  ونحترمها  إلى وجهة 

نرد   أن  يجب  السن  في  يكبران  رب                                      وعندما  كما  ونتولى رعايتهما  الجميل           صغار ا،    يانا                                    لهما 

                                 ، وال نحم لهما ما ال طاقة لهما به.دون ملل  ونستمع إليهما  ،ونصبر عليهما

 رأي الدين في بر الوالدين

،  والتوجيهات  دنا ببعض النصائح                                    الوالدين، ناقش الدين هذا األمر، وزو                     ولخطورة قضية بر  

                                                                                                       و ق ض ى  ر ب ك  أ ال  ت ع ب د وا إ ال  إ ي اه  و ب ال و ال د ي ن  إ ح س ان ا   إ م ا ي ب ل غ ن  ع ند ك   فاهلل يقول في كتابه العزيز )

 ( ( 23                                                               ه م ا أ ف   و ال  ت ن ه ر ه م ا و ق ل ل ه م ا ق و ال  ك ر يم ا )                                                   ال ك ب ر  أ ح د ه م ا أ و  ك ال ه م ا ف ال  ت ق ل ل  

خاصة ،  الدنيا واآلخرة  لننال الثواب والتوفيق في الحياةن إلى الوالدين،      حس                    فاهلل يأمرنا بأن ن  

ر منهما أو قول "أف"،                                                               عندما يكبران، ويكون هذا اإلحسان بأشياء كثيرة، منها عدم التضج  

صوت عليهما وإن لم يكن ما يطلبانه على هوانا، والتلطف بهما واالبتسام في وعدم رفع ال

 وجهيهما، والحرص على قول كالم طيب لين لهما في كل الظروف واألحوال. 

بصحبته،                                                                         وفي الحديث الشريف أن الرسول صلى هللا عليه وسلم قال لمن سأله عمن هو أحق  

إرشاد إلى استحقاق كليهما الصحبة، ولكنه خص    فقال له "أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك"، وفيه

 سن عشرتهم.                   ا لعطف األبناء وح                        األم ألنها األشد احتياج  

 خاتمة

                                                                                       إن بر  الوالدين من السلوكيات اإليجابية التي تنشر الرحمة بين أفراد المجتمع، وتجعل الحياة 

عنه إلى المحيطين    قه، ونتحدث                                                       ألطف، واألسرة أكثر تماسك ا، لذا يجب أن نحرص عليه، ونطب  

                                             ا أنه )كما تدين ت دان(، بمعنى أن إحساننا إلى                                               بنا، ونلفت انتباههم إلى أهميته، ولنتذكر دائم  

إلينا إحسان ا من أوالدنا في المستقبل، لتتصل دائرة العطاء والمودة  اليوم، سوف ي رد                                                                                        أهلنا 

 ا سعداء ومتكاتفين.                     والرحمة ونصبح جميع  

 :آلنا

 الخطوات السابقة، واكتب مواضيع تعبير عن:      طب  ق  

 . نهر النيل •

 .السياحة •
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 .النظافة •

 . الصداقة •

 . الربيع •

 

  

http://www.youtube.com/c/Ektebsa7
http://www.ektebsa7.com/
http://www.facebook.com/HosamMostafaEbrahem


 ( 10)                        2022  اكتب صح   –حسام مصطفى إبراهيم 
 

 
   www.facebook.com/HosamMostafaEbrahem  فيس بوك  /  ektebsa7.com  الموقع   /  youtube.com/c/Ektebsa7  القناة

 
 

 التلخيص.4
 معناه 

 ، دون اإلخالل باألفكار الرئيسية للنص.                                    التعبير عن معان  كثيرة بكلمات قليلة :هو  

 الطريقة 

 اقرأ النص قراءة متأنية.  •

 حولها. د األفكار الرئيسية التي يدور       حد    •

 من الكلمات. ممكن بأقل عدد    ،بأسلوبكفكرة رئيسية كل            عب  ر عن •

 .                         تخل ص من المعاني المكررة •

 أكثر من هذا. هاقرأ النص ثانية لتكتشف إن كان بإمكانك اختصار •

 1 مثال

"البترول يعد من الثروات القومية الهامة، التي تحرص الدولة على التنقيب عنه، في أراضيها  

لديهم من جهد الستخراج   ما  والعمال كل  والمهندسون  الخبراء  ويبذل  بالثروات،  المملوءة 

 الذهب األسود، كما يطلقون عليه". 

 التلخيص 

 . ثروة قومية، تهتم الدولة بالتنقيب عنه، وبذل الجهد الستخراجه"  "الذهب األسود " "البترول

 ماذا فعلنا؟ 

المعنى، أو يمكن استنتاجها                              االستغناء عنها دون أن يختل  استبعدنا الكلمات التي يمكن أن    -

الخبراء  بالثروات،  المملوءة  أراضيها  في  التي،  الهامة،  "يعد،  مثل  إليها،   اإل شارة                                                                                    دون 

 والمهندسون والعمال، كما يطلقون عليه". 

 أفكار رئيسية:  3في النص السابق  ،رة رئيسيةك وضعنا جملة لكل ف -

 ثروة قومية(.  "الذهب األسود"ة قومية: )البترول . أهمية الذهب كثرو 1

 . حرص الدولة على التنقيب عنه: )تهتم الدولة بالتنقيب عنه(. 2

 . بذل الخبراء جهودهم للوصول إليه: )وبذل الجهد الستخراجه(. 3
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 2مثال 

المشروعات  تهتم الدولة بالمشروعات الصغيرة، والتي تتميز بخصائص عديدة، تميزها عن  

                                                                                الكبيرة، وذلك ألن هذه المشروعات قد أسهمت في تحويل دول عديدة من دول مستهل كة إلى  

                                                                                    دول منتجة، كما أنها ت سهم  في حل مشكلة البطالة، ولهذا السبب وغيره، تعمل الدولة على  

 تذليل العقبات أمام الشباب، للقيام بمشروعات صغيرة تعود بالخير عليهم وعلى الوطن. 

 خيص التل

الصغيرة بالمشروعات  الدولة  ت       شج       وت    ،"تهتم  ألنها  إقامتها،  على  الشباب  الد       حو                                 ع  من     و         ل  ل 

 . مستهلكة لمنتجة، وتقضي على البطالة"

 ماذا فعلنا؟ 

 حددنا األفكار الرئيسية للنص، والتي دارت حول: 

 (. الصغيرةتهتم الدولة بالمشروعات . اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة: ) 1

 (. وتشجع الشباب على إقامتها. تشجيع الشباب على إقامتها: )2

الصغيرة: )3 بالمشروعات  الدولة  اهتمام  الد  . سبب  تحول  لمنتجة،     و                 ألنها  ل من مستهلكة 

 وتقضي على البطالة(. 

 3مثال 

                                                                               "للناس في الدنيا حظوظ، فمنهم من كان حظه ماال ، ومنهم من كان حظه عمال ، ومنهم من  

                                                                              ن حظه أخالق ا كريمة، وأفضل هذه الحظوظ األخالق الكريمة، وحبذا العلم واألخالق مع ا".كا

 التلخيص 

العلم  " وحبذا  أفضلها،  وهي  الكريمة،  واألخالق  والعمل  المال  بين  مختلفة  الناس  حظوظ 

 .  "ا           واألخالق مع  

 تدريب 

                           ولخ  صه في نصف عدد سطوره،  اآلن اختر أي موضوع قراءة من المواضيع المقررة عليك،  

 ثم في ربع عدد السطور، ثم اكتب فكرته الرئيسية في سطر واحد فقط. 
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