الدرس األول
المقدمات اإلنشائية

يقصد بها:

مبادئ َفنّ اإلنشاء
المقصود بهذه المبادئ:
-اإلنشاء:

تعريف اإلنشاء:

اإلجابة:
مصطلح التعبير

موضوعه:

استمداده:
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هو:

ُيستمد من:

إعداد  :اسامة عبدالغني

فضل اإلنشاء:

فضله:

ثمره اإلنشاء:

ثمرته:

واضعه:

وفي العصر الحديث:
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 عند كتابة الموضوع يجب مراعاة ما يلي :

أي:
.

أوالً :مرحلة التفكير

يعين علي ذلك ما يلي:

أي:

ثانياً :مرحلة الصياغة أو
الكتابة:

كيفية ذالك:
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موضوع اإلنشاء يتكون عاد ًة من:

مما يتكون موضوع اإلنشاء:

مقدمة الموضوع:
صلب الموضوع:
الخاتمة:

ثالثاً :مرحلة اإلنتقاءات

والتصويبات:

وأُشتهر بذالك:

تدريبات الدرس األول
س :1ما المقصود بالمقدمات اإلنشائية؟
س :2ما المقصود بمبادئ َفنّ اإلنشاء؟
س :3اذكر تعريف علم اإلنشاء ,وما موضوعه ,وما ثمرته؟
س :4ما الفرق بين مصطلح اإلنشاء ,ومصطلح التعبير؟
س :5من أي شئ استمد به علم اإلنشاء ,وما فضله؟
س :6اذكر بإيجاز كيفية الشروع في عمل اإلنشاء؟
س :7مما يتكون موضوع اإلنشاء؟
س :8ما عماد علم اإلنشاء ,مع ذكر السبب؟
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تقاسيم اإلنشاء
 أقسام اإلنشاء
 ينقسم اإلنشاء أقساما ً متعددة:
التقسيم
األول:

ينقسم
اإلنشاء
باعتبار
الوسيلة إلي
قسمين:
األول:
اإلنشاء
الشفهي(:)1

وجة المقارنة
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اإلنشاء الشفهي

الثاني:
اإلنشاء
التحريري.

اإلنشاء التحريري

إعداد  :اسامة عبدالغني

التقسيم
الثاني

ينقسم اإلنشاء
باعتبار الغرض
إلي قسمين:
األول:
اإلنشاء
الوظيفي
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الثاني:
اإلنشاء
اإلبداعي

إعداد  :اسامة عبدالغني

معلومات إثرائية:
اإلنشاء الشفهي

(:)1

 ,وقيل:
.......

معلومات إثرائية مهمة.
هناك علماء قسموا اإلنشاء إلي نوعين( :معنوي و لفظي)؛ والسبب:
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ملحوظة هامة :هذه التقاسيم األربعة تتمايز باعتبارات معينه.
مثال:
ان اإلنشاء الحواري إذا كانت وسيلته اللسان
واما إن كان الغرض منه تأدية غرض معين
واما إن كان الغرض منه متعة أدبية وأحاسيس ومشاعر

تدريبات علي الدرس الثاني
س :1ينقسم األنشاء باعتبار وسيلته إلي قسمين اذكرها,مع ذكر تعريف لكل منهما.
س :2اذكر انواع اإلنشاء الشفهي والتحريري ,واذكر وسيلتهما.
س :3ما الذي يجب مراعاته في اإلنشاء الشفهي والتحريري.
س :4اذكر الفرق بين اإلنشاء الشفهي والتحريري.
سس اآلتية:
س :5في أي نوع من انواع اإلنشاء ُتراعي األ ُ
 .1مراعاة القواعد اإلمالئية ,واستخدام عالمات الترقيم.
 .2استعمال األلفاظ السهلة ,وبساطة المعاني ,وتطبيق القواعد تطبيقا ً سليماً.
 .3اإلبتعاد عن الصفات المكتسبة ,والعناية بمخارج الحروف.
س:6عرف التعبير اإلبداعي ,والوظيفي ,واذكر مميزاتهم.
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نماذج خاصة باإلنشاء الوظيفي
النموذج األول :الالفتة
(حافظوا علي نظافة معهدكم)
(النظافة من اإليمان)( ,الكتاب خي ُر جليس)

انظرايضا ً في كتاب المعهد صــ94ــ95ــ96ــ97ـــ98ــ

النموذج الثاني :اإلعالن
تعلن المدرسة عن بدأ رحلة إلي األقصر لزيارة المعالم السياحية,فعلي
من يرغب في اإلشتراك ُيسجل اسمه ويتم دفع قيمة اإلشتراك
لألستاذ ..........وستكون الرحلة يوم ......

النموذج الثالث :الدعوة
مثال /اكتب دعوة لصديقك لحضور عيد ميالدك

بسم هللا الرحمن الرحيم
إلي صديقي العزيز....................../
ُيشرفني أن اد ُعوك لحضور عيد ميالدي وذالك في يوم .........الموافق..../.../.....م
ويكون ذالك في تمام الساعة  .........بنادي..........
الموافق..../.../.....م
تحريراً في ....../....../.....هـــ

صديقك العزيز............./
النموذج الرابع :التعزية
المرسل إليه............................. :
عنوانه................................... :
قال تعالي:
َو َب ِّ
لِل َوإِ َّنا إِ َل ْي ِه َرا ِجعونَ *.
صا َب ْت ُهم ُّمصِ ي َب ٌة َقالُو ْا إِ َّنا ِ ّ ِ
صابِ ِرينَ * الَّذِينَ إِ َذا أَ َ
ش ِر ال َّ
الموافق..../.../.....م
تحريراً في ....../....../.....هـــ

اسم المرسل........................... :
عنوانه.................................. :

النموذج الخامس :التهنئة
المرسل إليه............................. :
عنوانه.................................. :
** أسعدني نجا ُحك وأتمني لكم دوام الوفيق**

تحريراً في ....../....../.....هـــ

الموافق..../.../.....م
اسم المرسل............................. :

عنوانه................................. :
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النموذج السادس :حضور حفل زفاف
قال تعالي:

ت لِ َق ْو ٍم َي َت َف َّكرُونَ )
اجا لِ َت ْس ُك ُنوا إِلَ ْي َها َو َج َعل َ َب ْي َن ُك ْم َم َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة ۚ إِنَّ فِي َٰ َذلِ َك َآل َيا ٍ
(ومِنْ آ َياتِ ِه أَنْ َخلَقَ لَ ُك ْم مِنْ أَ ْنفُسِ ُك ْم أَ ْز َو ً
َ

يتشرف السيد............................... :
والسيد........................................ :
بدعوة سيادتكم لحضور حفل زفاف نجل األول ,وكريمة الثاني ,وذلك بمشيئة هللا تعالي في تمام الساعة ..............
الموافق........./...../.....م
مساءيوم  ............الموافق......./...../.....هــ

والعاقبة عندكم في المسرات

النموذج السابع :اإللتحاق بجماعة الصحافة
األزهر الشريف
منطقة  .............األزهرية
معهد ................الثانوي
السيد صاحب الفضيلة شيخ المعهد
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
أرغب في االلتحاق بجماعة الصحافة بمعهدنا ,ومستعد إلجتياز اإلمتحان المقرر من قبل فضيلتكم
مقدمه................................. :
الطالب بالصف األول الثانوي
التوقيع............................. :
النموذج الثامن انظر كتاب المعهد صــ97ــ98ـ

تدريبات الدرس الثاني
س:1صف كيفية كتابة كالً من...

الالفتة.

اإلعالن.

الدعوة.

التعزية.

التهنئة.

حضور حفل زفاف.

طلب التحاق.

الكتابة الوصفية.

س:2ما الفرق بين التعبير اإلبداعي والوظيفي؟
3
سس اآلتية:
س  : :في أي نوع من انواع اإلنشاء ُتراعي األ ُ
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 -1ال يركز علي الخيال والعاطفة.
 -2التعبير عن فكر صاحبه وخواطره النفسية.
 -3تعبير يخضع ِألنماط وأساليب معينة.
 -4تعبير يتسم بالذاتية والوضوح.
 -5تعبير ُيعبر عن األحاسيس والمشاعر بأسلوب أدبي مشوق ومثير.
 -6تعبير يحتاج له اإلنسان في جميع مواقف الحياة.
-7
س :4ضع عالمة (صح) أو عالمة (خطأ) ,مع تصويب الخطأ.
 -1التعبير اإلبداعي يحتاج له اإلنسان في جميع مواقف الحياة).............( .
().............
 -2التعبيرالوظيفي يخضع ِألنماط وأساليب معينة
().............
 -3اإلنشاء التحريري هو النوع الذي ُي َع ّبر عن األفكار
().............
 -4وسيلة اإلنشاء الشفهي القلم
س :5اكتب الفتة تدل علي الجمال.
().................................................................
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الدرس الثالث
وسائل تنمية ملكية االنشاء
جـ : 1يقصد بالسماع الجيد "
ويكون ذالك عن طريق :ا
) او

(

عن طريق( " :
)".

س :2اذكراهمية السماع الجيد ؟
2

جـ  :يؤدى السماع الجيد الى :
.1

.
.

.2



الصورة االولي :

صور الخلط بين األلفاظ المشابهة:

مثال :قوله تعالي (

).

)و(

س:متي تظهر هذه الصورة بشكل أوضح ؟
ويكون ذالك عن طريق:

الصورة التانية :

مثال ( :

) مثال آخر( :

) بدال من (

).

س:متي تظهر خطورة هذه الصورة ؟
مثل(:
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و

و

و

و ).
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الصورة الثالثة :

مثال ( :

)و(

).

الصورة الرابعة :

تأتي قبل حرف من هذه الحروف(:
الصورة الخامسة :

).

تعريف همزة الوصل:
وتوجد همزة الوصل:

تدريبات الدرس الثالث
س :1اكتب موضوعا ً كامالً عن السماع وأهميته في تنمية الملكة اإلنشائية ؟
س :2ما المقصود بالسماع الجيد  ,وما أهميته؟
س :3اذكر طرق السماع الجيد ؟
س :4اذكر صورتين من صور الخلط بين األلفاظ المتشابهة ؟
س :5عرف همزة الوصل ,واذكر مواضعها ؟
س :6ضع عالمة صح أو خطأ.
 .1وتوجد همزة الوصل :في الحروف واألسماء واألفعال .
 .2الخلط بين مخارج االصوات تأثيرا بالنظق العامى.
 .3يؤدى السماع الجيد إلى عدم القضاء على الخلظ واللبس.

Page

().................
().................
().................

إعداد  :اسامة عبدالغني

الدرس الرابع
مطالعة النصوص الفصيحة وحفظها
س : 1ما اثر مطالعة النصوص الفصيحة وحفظها عاى تنمية الثروة اللغوية ؟
جـ: 1

يساعد علي:

ما قاله ابن االثير :
(
,
).

هل يجوز أن يقتصر علي أسلوب واحد ُيعلِق عليه ؟ اذكر مثال.
جـ: 1

مثال( :

) أو (

).

تدريبات الدرس الرابع
س:1اثرمطالعة النصوص الفصيحة وحفظها عاى تنمية الثروة اللغوية ؟
2
س  :هل يجوز أن يقتصر علي أسلوب واحد ُيعلِق عليه ؟وضح ذالك مع التمثيل.
س :3كيف ترد علي من ينكرون علي طالب العلم حفظ النصوص؟ دلل.
س :4ماذا تفعل حتي تكون ُملِما ً باألنشطة األنشائية؟
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