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 مقدمة
  العلوم  مختلف  استيعاب  على  وقادرة  ومتجددة  غنية   لغة    العربية  اللغة

  –  باقتدار  –  تكون   أن  خلت  لقرون   استطاعت  وقد  تمثيل  خير  وتمثيلها
 والصرفية   النحوية  وأنظمتها  ودقتها  العالية   بجمالياتها   واألدب  العلم  لغة

 عن  تعبيرها   جانب  إلى  واألحاسيس  المشاعر  عن  فعبرت  ـالثراء  بالغة
  وهي.  وتعريبا    ترجمة    الوافد  تقب لت  وكذلك  ـالعلمية  الموضوعات  أخص  
 والعقل   العربية  للثقافة  األمثل  والتجسيد  والتواصل  والحوار  الحياة  لغة  أيضا  

 .العربي
 نظرا    قصوى   أهمية  المعاصر  عالمنا  في  الفصحى  العربية  اللغة  وتكتسب

  والعولمة  اللهجات بسبب ـبها الناطقين تواجه التي  الكبيرة التحديات إلى
 .حصرها يصعب متعددة عوامل بفعل اللحن وانتشار الثقافية

  -  الطالب  اختصاص  كان  أيا    -  الجامعية  المرحلة  في  األهمية  وتزداد
 ولغة   الجامعي  الكتاب  ولغة  -  الرسمية  التعليم  لغة  هي  العربية  فاللغة
  طبيبا    الحقا    وينتجها  ـطالبا    المعرفة  يتلقى   خاللها  من  التي   واألداة  ـالطالب

 ... ومحاميا   ومهندسا  
  الشام   جامعة  لطالب  يدرَّس   الذي  الجامعي  الكتاب  هذا  يأتي  هنا  من

 األربع   المهارات  تكامل  إلى  ويستند  تخصصاتهم  بمختلف  الخاصة
 النحو   مبدأ  على  يقوم  كما  -(  والتحد ث  واالستماع  والقراءة  الكتابة)
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  على   اللغوية  األساليب  استعمال  على  القدرة  الطالب  يكسب  الذي  الوظيفي
 .والشائعة والصرفية  النحوية األخطاء عن ويبعده صحيح نحو

  والصرفية   النحوية)    اللغوية  الموضوعات   من  مجموعة  الكتاب  يشمل
 الشائعة   المعاصرة  الفصحى  العربية  اللغة  على  فيها  ويركز(  واإلمالئية
  االستغراق  دون   من  -  اللغة  في  األساسية  الموضوعات  وعلى  ـوالمتداولة

  أو ـ  الكتابة لمهارة اهتماما   ويولي  -  أهميتها على -  الترائية اللغة في
 .الفصحى العربية باللغة العلمية الصياغة

 في واألدبية العلمية النصوص من متنوعة مجموعة كذلك الكتاب ويضم  
  واستيعاب  القراءة  مهارة  تنمية  بهدف  -  المعرفية  المجاالت  مختلف
 .حوله حوار وإجراء ومناقشته المقروء

  الكتابات   في  الشائعة  األخطاء  من  عدد  على  بالتنبيه   الكتاب  وُيعنى
 هذه  مثل  في  الطالب  وقوع  عدم  يضمن  نحو  على  وتصويبها  الحديثة
 .األخطاء

ز  التي  واألنشطة  التدريبات  من  مهارة  أو  موضوع  أي  يخلو  وال  قدرات   تعز 
ن  -  اللغوية  الطالب  ـ العربية  اللغة  في  وأدائه  إجادته  مستوى   من  وتحس 
  .والقراءة الكتابة مهارتي في والسيما

 المؤل ِّفون 
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 محاضرة األولى ال

 
 
 .ةالعلمي ةالمقال: أنواع الكتابة العلمية ،النص  ،أوال

 : اوغاياته ، سمات المقالة العلميةأ
تعدد  كتدابدة المقداالت األكدادمميدة من أام  عندااددددددددددددددر النجدا  خال  المر لدة  

 .الدراسية الجامعية
األدبية   ختلف اختالفًا كبيرًا عن الكتدابةت ةالعلمـي  ةاألكادمميد  ةالمقدالد كتدابة و 

عب ر عن نوع من أنواع الكتابة الرسدمية التي تتناو  فهي ت  ،اإلبداعية الفنية
دًا. وغالًبا ما م ون الهد  منه إقناع القارئ بأمر  اموضدددددددددددددوًعا وا ًدا محد 

علمي   معي ن من خال  عددد من البرااين الحقيقيدة المبنيدة على أسدددددددددددددددا 
 .احيح

 :المقالة األكاديمية العلميةأجزاء ، ب
العنددااددددددددددددددر   ةالندداجحدد   العلميـة  األكددادمميددة  المقددالددةالبددد  من أن تتوافر في  

 :األساسية اآلتية
 ا.والهد  من كتابته ةقد مة واضحة مع تقدمم تلخيص للمقال، م1
 مخطط منظ م منطقي للمقالة.، 2
تتضدمن أدلة داعمة من مصدادر رات ذات تسدلسدل منطقي ومنهجي ق  ، ف  3

  ة.محتوى المقال  وتش   ل ة،أكادممية موثوق
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من  توالهدد  الذ  كتبد  ةخاتمدة واضددددددددددددددحدة تلخ ص موضددددددددددددددوع المقدالد ،  4
  .أجله

 :المقالة األكاديمية العلمية تحضير مراحل، ت
الخطوة األولى إلتمددددام الواجدددد  ويم ن   ة:فهم المطلوب في المقــالــ،  1

والبحث عن أم ة جزئية قد تبدو    ددددددد تحقيق ذلك من خال  قراءة السؤا  جي داً 
 .غامضة وتحتاج إلى توضيح

 في كتابتها.   والحد  األعلى للكلمات  اوطوله :ةتحديد هدف المقال، 2
  .ةاختيار موضوع المقال، 3
اللجوء إلى مختلف مصادر المعلومات  إذ يتعي ن   :إجراء البحث الالزم، 4

 .ةالموثوقة وغيراا للعثور على التفاايل والمعلومات الالزمة لبناء المقال
ترتي  منهجي ومنطقي لتسددلسددل األفكار   وفيه :ةوضــع مخط ل للمقال،  5

 .ةوكيفية طر ها في المقال
 :المقالة األكاديمية العلمية كتابة، مراحل ث
ــابــة  ،  1  مــة:كت مدددة ذات ااميدددة كبيرة في جدددذب انتبدددا     المقــد  تعدددد  المقدددد 

ة  و  مدا سدددددددددددددديعثر عليده في مقدال  ئ،القدار  . إذ  ه ادذتد وإعطدائده فكرة عدامد 
وتتضددددم ن   ة،مقال% من إجمالي ال 20إلى  10تشددددلل المقد مة ما نسددددبته  
 :ثالثة تساؤالت رئيسة في العادة إجابات عن

ك. وانا مج  تقدمم خلفية تموضددددوع مقالماذا؟" أ  ما الذ  يدور  وله  " 
وأم ة نظريات أو    ددددددد بسيطة  و  الموضوع وتعريف المصطلحات األساسية

  .مراجع تاريخية ذات عالقة
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لماذا؟" أ   لماذا اختير اذا الموضوع بالذات؟ انا تقدم إجابات مختصرة "
 و  المعلومات الجديدة التي سدددددددددددتذكراا في المقا  أو القضددددددددددداما المهم ة  

  .للحديث عنها تطرق إلىتي ستال
؟ إذ يتعي ن انا إعطاء رؤو  أقالم  و   ةكون المقالكيف؟" أ   كيف سددت"

 .ةالمواضيع التي ستناقش والعناار األساسية في المقال
لترتيد   ة  مم ن االسددددددددددددددتعددانددة بمخطط المقددالدد  :ةكتـابـة محتوى المقـالـ،  2 

  .األفكار ووضعها في م انها السليم
.  اونوعه ةعلى طبيعة المقال ةمعتمد طو  محتوى المقال  :ةالمقالطول  ، 3

ويصدل طوله   ة% من المقال80إلى    60لكنه مشدلل في اللال  ما نسدبته  
ر َ بالنسبة إلى المقاالت األكادممية الجامعية إلى ما مقارب   افحات. َعش 

رة فكرة  ق  من الحرص على أن تتضددددددددددددددم ن كدل  ف    بدد    ال :ة، فقرات المقـالـ4
  .أو قضية جدلية وا دة ،رئيسة وا دة فقط

اي الجملة األولى  ،  تي: جملة الموضددددددوعبحسدددددد  اآلرة الوا دة  ق  تُبنى الف  و 
ح فيها الفكرة الرئيسة التي ستدور  ولها اذ  الفقرة دددددددددددد  في الفقرة  د  إذ توض 

ة انتقا  من الفكرة السددابقة إلى الفكرة الجديدة. والجمل التي  وتشدد ل منصدد 
لة لدعم الفكرة الرئيسة باإلضافة   ددددددددددددد  تلي جملة الموضوع اي  برااين وأد 

ا  إلى األمثلة والبيانات وكل  ما مسدددددددددهم في شدددددددددر  اذ  الفكرة وتوضددددددددديحه
  .للقارئ 

  ة:تابة الخاتمة متضمنك،  5
 .ةتلخيص جميع األفكار في المقال -
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حته المقدمة   - د الهد  الرئيّ الذ  وضددددددددد  توضددددددددديح كيف أن ها كل ها تؤك 
 .وتدعمه

 ، ذات اددددددددددددددالت لتسدددددددددددددددداؤالت أو جوانددد  أكثر عموميدددة  تطرق إلىال -
 .بالموضوع مم ن أن تكون قاعدة لمقاالت ال قة

ة  المقال تطرق إلىلم ت ددددددددددددددد  وضدع النتائ  واقترا   لو  وقضداما مشدابهة -
 .حاو  توضيحهاإليها ولم ت

بناء على و   ددددددددددددددددددددددد  أخيراً و   ،البدء بجمل وعبارات ختامية مثل: في الختام -
 ...ماسبق

من األخطداء    اوخلو اد   ،ةللتدأكدد من سددددددددددددددالمدة المقدالد   مرحـلة المراجـعة:،  6
  ة  لدة على التدأكدد من ترتيد  المقدالد ويجد  الحرص في ادذ  المر   ،والهفوات

وا تواء كل  منها على فكرة رئيسددددددددددة وا دة   ،راتق  وترابط الف   ا،رتيبا منطقيت
الذ    ،الرئيّ  ةرات تتوافق مع اد  المقالق  فقط. والتأك د من أن  جميع الف  

وأن كل  فقرة على  دة تنسجم مع ذلك الهد  والتأك د   ددددددددددددد ُذكر في المقد مة
رة الوا دة تتوافق مع جملة الموضدددددددددوع الرئيسدددددددددة ق  من أن  كل جملة في الف  

حة ومعر فة    ،فيها. والتأك د كذلك من أن  جميع المصددددطلحات التقنية موضدددد 
من   ققوالتح  تهددا،ودالال  معنددااددا  كثيرون منهم  قددد ال معر    نالددذي  ،قر اءلل

ة  المقددالدد   توإن كدداندد   ،للويددةمن أمدد ة أخطدداء مطبعيددة ونحويددة و   ةلدد خلو المقددا
فيجدد  الحرص على تو يددد اللون و جم الخط  وتمييز العندداوين   مطبوعددةً 

  .الرئيسة والفرعية من بقي ة الفقرات
 مفردات ومصطلحات:
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االجتماع، ينشددر الَمَقالة: بحث قصددير في العلم أو األدب أو السددياسددة أو 
 في احيفة، أو مجلة، والجمع: مقاالت.

 اختلف عنه: لم م ن مساويا له. واالختال : التنوُّع والتفاوت.
الف ق َرة: ُجز ء من موضددددددوع نص. والف ق َرة: معنى مسددددددَتق ل مما تشددددددتمل عليه 

والجمع: ف َقر، وف ق رات، وف َقرات. }من الخطددأ تحريددك ون.  نالمددادة في القددا
 الفاء في اذ  المفردة بالفتح، ويخطُئ من مقو : َفَقرة، وَفَقرات.{ ر  

 تدريبات:
 .سمات المقالة العلمية وغاماتها، تحدث عن 1 
 .أجزاء المقالة األكادممية العلمية  ، اذكر2 
، واشددددددددددددر  مر لة  مرا ل تحضددددددددددددير المقالة األكادممية العلميةعدد  ، 3 

 وا دة منها.
 ، واشر  مر لة وا دة منها.المقالة العلمية كتابةمرا ل د عد    ،4 
 .وضعه في جملة مفيدة، مبينا  ماضياالمن النص  فع استخرج: 5 
اسددددددددتخرج من النص  كلمة جاءت بصدددددددديلة جمع المذكر السددددددددالم،  : 6 

 وضعها في جملة مفيدة.
 نهضة العلمية في المجتمع.دمة لموضوع يبحث قضية الاكت  مق، 7 
تجاوز  تال   ةي تخصدصدك الدراسدي واكت  فيه مقالموضدوعًا فاختر ، 4 

 التي تعلمتها ةقواعد كتابة المقال ااثني عشر سطرا، تراعي فيه
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 .الهمزة  ثانيا: فوائد وتمارين كتابية ولغوية:
  نبدأ    ادذا: نحو  الحرو   من كلير  الحركدات  مقبدل  ر  الهمزة  والحرـكات:  الهمزةأ،  

 .نجا ك بنبأ وسررت جديداًد نبأً  وسمعت ،طريف  
 .أ والها جميع في الس ون  تالزم التي األلف عن تختلف وبذلك

 .أخذ: نحو الكلمة أو  في الهمزة تقع :الهمزة  مواقعب، 
  (.المتوسطة الهمزة وتسمى)  سأ : نحو وسطها في وتقع
 (.المتطرفة الهمزة وتسمى) قرأد: نحو آخراا في وتقع
 :موقع كل في كتابتها أ  ام وإليك

  أكانت  سواء  د الكلمة أو  في  جاءت  إذا  ألفاً   الهمزة  تكت  :الكلمة  أول في الهمزة، 1
 .الضيف إكرام  إلى ُأدعوك  أخ  أكل ُأم  ُأايبت  :مثل  م سورة  أم  مفتو ة  أم  مضمومة
 :مالحظات

  امزة  من( الهمزة  عليهددا  تكتدد   التي  األلف  واي) القطع  امزة الكلمددة  أو   في  نميز
  أو  إسدددقاطها مجوز  وال  وقعت   يثما  تلفظ  القطع  فهمزة( امزة  بال  ألف واي)  الوادددل
 .النطق أو الكتابة في إامالها
 . ينها ُتذكر مواضع والوال القطع امزتي من ولكل
  أ د  بها  اتصل وإن  األلف على  كتابتها   يث من    مها  الكلمة أو   في  للهمزة  يبقى

 .سُأكرمك ألنك بَأن :مثل الحرو 
  .النافية ( ال )و  الناادددددددددددبة( أن) و(  الالم)  من مؤلفة  واي  لَئال :  ذلك من  ويسدددددددددددتثنى

 .الشرطية( إن) و ( الالم)  من مؤلفة واي ولئ ن
 إن  تحتها  وتوضددددددع مفتو ة  أو  مضددددددمومة  كانت إن األلف  فوق   القطع  امزة  توضددددددع
 .م سورة كانت

 :المتوسطة  الهمزة، 2
  ونكتبها د قبلها الذ  الحر  و ركة  ركتها بين نوازن  المتوسطة الهمزة كتابة عند
  ثم الفتحة ثم الضمة ثم الكسرة الحركات وأقوى  األقوى؛ الحركة يناس  ما على
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 :مثل وذلك الس ون 
م د ب ئ ر د ُسئ ل  . ُنب َئت   د ُنب ئ تُ  د ُلؤ 
 :ومال ظات تفصيل يلي وفيما العام األال او اذا
  َمرئي   ُرئي  يئ ّ  :مثل دددددددددددددددد (  نبرة) ماء على  كتبت  م سددورة  المتوسددطة  الهمزة  كانت  إذا
 .نائم قائل مسائل سائل مالئم يالئم
  ماء أو  ب سدددددرة  سدددددبقت  إذا إال  واو  على  كتبت  مضدددددمومة  المتوسدددددطة  الهمزة  كانت  إذا

ؤو  ُشؤون  :مثل  وذلك ماءددددددددددددد  على  فتكت   ساكنة  َسؤو  ددددددددددددد  َخؤون  ُرؤو  ُفؤو  مس 
 .مسوَؤ  َنؤوم َقؤو 
 .ُيهز  ُئه يبر  ُئك ُينب ُئك
 على  كتبت ممدود غير سددددددداكن  قبلها كان فإن ة،مفتو   المتوسدددددددطة  الهمزة  كانت  إذا
 .يز أر د مسأ : مثل ألف
  ،مسددددوَء   لن، مرو ءة :مثل  السددددطر على  كتبت(  ألف  أو واو) مد     ر   قبلها كان وإن
 . ساَء  ،عباَءة
 على  ماء  كتبت  ،كسدددرة أو  ،سددداكنة ماء  قبلها  كانت  أو ،ماء  قبلها  المد     ر  كان وإن
َئة د ُ طي ئة د ايئة د خطيئ ة د بي َئة :مثل  . فئة د م 
: مثل  قبلها ما  ركة  يناسدددددد    ر  على  كتبت سدددددداكنة  المتوسددددددطة  الهمزة  كانت  إذا
 . ب ئر ُلؤم َرأ 
 كالضددددددددددددددمائر  بالكلمة يتصددددددددددددددل  ما  لحقها ثم  متطرفة  األاددددددددددددددل  في  الهمزة  كانت  إذا

 .جز أين في ملؤوا مقرؤون  : مثل متوسطةد امزة ُعدت ،والجمع التثنية وعالمات
 : المتطرفة  الهمزة، 3

 عن  النظر بلض   قبلها  الذ   الحر    ركة  يناسددددددددددد   ما على  المتطرفة  الهمزة  تكت 
 .التواُطؤ د التباُطؤ د لؤُلؤ د تباَطأ د قَرأ د مأل د بَدأ د نَبأ: مثل  ركتها
  :مثل السطرد عن منفصلة تكت  فإنها ساكناً  قبلها الذ  الحر  كان إذا أما

ء د بدء د م لء د ُكفء ء د ع    ء د نشء د د   ء د المر ء د ُجز ء د شي  ء د َبر   ء د ُمسي   . ُمضي 
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  كتبت  بها واددددددله مصددددددح    سدددددداكناً   قبلها ما  وكان  بالنصدددددد   المتطرفة  الهمزة  نتنو    إذا
 .انيئاً  د بريئاً  د شيئاً  د بطئاً  د عبئاً : مثل ماء على
  بمداا  وزدنا  السددددطر على  الهمزة  كتبنا  بليراا تواددددل  التي الحرو  من م ن  لم وإن
ءاً  :مثل ألفاً   )المصيبة: الرزء) رزءاً  د بد 

 بعداا  ألف  زيادة  دون  من  الهمزة  على  التنوين وضعنا ممدودة  ألفاً   قبلها ما كان وإن

 .أسماءً  د فراءً  د أعباءً  د جزاءً  د ماءً  :مثل د
 :الوصل  وهمزة القطع  همزةت، 
 :مثل نطقها من بد وال  د كتابتها من البد القطع امزة
 .واج  الضيف إكرام إن
 واي  الكالم  وال عند  النطق  في  وتسقط دددد  امزة بدون   ألفاً   فتكت  الوال امزة  وأما
 .التعريف( ا ) في الالم تسبق التي
دة أماكن في الوال امزة وتقع  : اي محد 
 .اثنتان ،اثنان ،امرأة ، امرؤ ،ابنة ،ابن اسم ا 
ر ب، ان ز   ،ُاكُت :  مثل الثالثي الفعل أمر  .اض 

  ،ان َتصددددر    ،ا ن تصددددرَ : مثل  ومصدددددر   وأمر   زائدة  بهمزة  المبدوء  الخماسددددي  الفعل ماضددددي
 .ا ن طالق ،ا نطلق   ،ا ن طلقَ ، ان تصار
،  ا سددتخر ج   ،اسددت خرج  :مثل ومصدددر   وأمر   زائدة  بهمزة  المبدوء  السددداسددي  الفعل ماضددي
 .ا طمئنان ا طمئن   اطمأن   .ا ست خراج

 .إ سان أعطى أكرم: مثل قطع امزة فهمزته اذا عدا وما
 :اتتدريب
 :الهمزات كتابة في األخطاء تصوي  بعد اآلتي المقطع كتابة أعد 

 د المختلفدددة  الحيددداة  مندددا ي  جميع  على  مفروضدددددددددددددددداً   واقعددداً   االلكترونيدددة  المواقع  بددداتدددت
 من  تحتويه  ما ب ل  يومياتنا من  جزءً  اإلجتماعي  التوااددددددددددددل وسدددددددددددداء   وااددددددددددددبحت
  والتي ددددددد  معها  منا  كل    تعاطي  طريقة اي  تئثيراا  طبيعة  محدد وما  وسلبيات  امجابيات
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 عن  التوعية  الضدددددرورة من اادددددبح  ولذلك  ددددددددددددددددددد  والحيطة  الحذر من  تخلو ال  ان  مج 
 د لعملها  ناظمة  بقوانين ضبطها وضرورة  ددددددددددددد  السلبية  وتئثيراتها  اإللكترونية  اإلختراقات

  الوسدددددددددددددددائدل  مع التعددامددل  في  والوعي والحيطددة الحددذر الى الشدددددددددددددددابددة  االجيددا   ودعوة
 وقوع  عند بترو    والتعامل  الهلع عدم ضرورة على  التأكيد مع دددددددددددد   المختلفة  االلكترونية

 .وواعية سليمة بطريقة والتصر  ابتزاز ا   
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 ثانيةالمحاضرة ال
 
 

 :عالمات الترقيم، أوال، النص 
    النقطة }.{  ،1

 : اي إشارة توقف تام مس ت القارئ عنداا س وتًا تامًاد وتوضع
 .في نهامة كل جملة تم معنااا د مثل :  فظ الطال  القصيدة

الطويلة والمركبة من جمل قصيرة ددددددد مثل:  ددددددد واي الجملة   رةق  في نهامة الف  
 .وبشر مقبو ، المروءة فينا طعام مأكو  ونائل مبذو 

والخطبة   -والقسددم من الفصددل   -والفصددل من البحث - في نهامة الرسددالة
 .والمقالة –
 الفاصلة }،{  ،2

سدددددددتعمل لفصدددددددل بعض أجزاء الكالم عن تو   ر،الوقف القصدددددددي ةاي عالم
اذا الرجل كبير   :مثل  ا،بين الجمل وأجزائه  :بعض وأشدددددددددددهر مواضدددددددددددعها

وكل   ،ومن مات فات  ،أو نحو: "من عاش مات  .ورقيق اإل سا   ،العقل
 ر، ونجوم تزا  ،وسدددددماء ذات أبراج ،ليل داج ونهار سددددداج ،ما او آت آت
 .)من خطبة لقّ بن ساعدة اإلماد  في سوق ع اظ (ر.وبحار تزخ

 .تحقق ادفك   ،عملك بين الشرط وجوابه مثل :إن تخلص في 
 .ألكيدن  أانام م ،بين القسم وجوابه نحو: تاهلل
 .ال تسرع ،بعد المنادى نحو: ما سائقاً 
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نحو: فصددو  السددنة  ،بين المفردات المعطوفة إذا أفادت تقسدديمًا أو تنويعاً 
 .والربيع  ،والشتاء ،والخريف  ،أربعة: الصيف 

قرأتده. إجدابدة لمن سددددددددددددددألدك قرأت الكتداب؟   ،نعم  :بعدد  رو  الجواب نحو
 .قد قلت الحق ،كنت له ادمقًا. بلى  ،أجل

فددإن لددك في أعندداقنددا دينددًا ال   د،نحو: أمددا بعدد   ،بعددد )أمددا بعددد( أو )وبعددد(
 .ننسا 

 الفاصلة المنقوطة }؛{  ،3
مقف القارئ عنداا وقوفًا أطو  من الفاالة غير   ،اي عالمة وقف وسط

 : المنقوطةد وتوضع
أشر  لطالبي الدر ؛ سعيًا  :بين جملتين تكون األولى سببًا للثانية ددد نحو

 .في تفوقهم ونجا هم
ألنه   لم مسددددددتطع أن يدرك النجا ؛  :تكون الثانية سددددددببًا لألولى مثل أن   أو

 أامل قيمة الزمن.
إن  مدا ننعم   :فتبداعدد الزمدان مثدل  ،بين ركني جملدة طدا  ركنهدا األو  كثيراً 

به في اذا العصدددددددددددددر من وسدددددددددددددائل العيش الحديثة التي  ققت لنا الرا ة  
 .والرغد؛ معود الفضل فيه إلى جهود العلماء

 : توضعو {  -الشرطة }   ،4
الصادق في أقواله   :لإلشارة إلى بدامة جملة معترضة دددددد أو نهايتها دددددد نحو

 .يثق فيه النا  ويحترمونه -ولو كان فقيرًا  -وأفعاله  
 :بين األعداد والجمل التفصيلية د في مثل قولك: التعلم او

 . صيل العلوم والمعار   -1
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 .تكوين العادات والمهارات -2
 .تهذي  الحّ الخلقي -3

قا  ريفيُّ   :ونح، إذا اسدُتلني فيه عن تكرار اسدميها  ،في الحوار بين اثنين
 :لمعلم القرية

 .أريد أن أُعلم ابني كي ال يبقى جااالً  -
 . سنًا تفعل ولكنه م لفك عشرة دنانير -
 .اذا كثير؛ إذ مم نني أن أشتر  بهذ  القيمة  ماراً  -
 .إذا اشتريت  مارًاد ولم تعلم ابنك فقد أابح عندك  ماران -
 ل: إن عدد الطلبة بين شق ي جملة طالت المسافة بين ركنيهاد كقو  القائ 

ودائرة القبو    -المسددجلين في سددجالت عمادة شددؤون الطلبة  -الرسددميين  
 .او ألف وخمسة وسبعون طالباً  -والتسجيل

 [ : ] النقطتان الرأسيتان  ،5
 :الوقف المعتد : أ  المتوسطد وتوضعان  ةواما عالم

وسددددلم(:  قا  رسددددو  ص ) اددددلى ص عليه : بعد قا  ومشددددتقاتها دددددددددددددددددد نحو
 .االتحاد قو ة

 .ويقو  الطبي : درام وقامة خير من قنطار عالج
أذكر لك موضدددعين إسدددالميين في فلسدددطين: المسدددجد  :قبل التفصددديل نحو

 .األقصى والحرم اإلبراايمي
الشدددجرة: جذور   .و ديثم  الشدددعر قسدددمان: قدم  :بين الشددديء وأقسدددامه نحو
 .وفروع وأغصان وثمار

 [ ! ] عالمة التعجب  ،6
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وتسدتعمل بعد الجمل التي تعبر عن االنفعاالت النفسدي ة الممزوجة باإلثارة  
والمد     ،واإلغراء،  واالسدتلاثة ،والداشدة: كالتعج  والفر  والحزن والدعاء

ما   !أ    !تبًا للكاذب  !الناَر دددددددد النارَ   !ما أكرَم الرجلَ   :والذم ونحو ذلك مثل
 !وا سرتا  !بشرا 

 ["    " ] عالمة التنصيص  ،7
 :تستعمل في المواضع اآلتية

وال تحسدددددددبن  الذين : "كقوله تعالى، الجمل والعبارات المنقولة نصدددددددًا و رفاً 
 ."بل أ ياء عند ربهم يرزقون   ،قتلوا في سبيل ص أمواتاً 
اتق دعوة المظلوم؛ فإنها ليّ  "ص عليه وسددددلم(:وكقو  الرسددددو  )اددددلى  
"   .بينها وبين ص  جاب 

اقرأ لمحمود درويش " صدددددددددددددددار    :كدل مدا يراد لفدت النظر إليده مثدل قولدك 
 .لمدائح البحر"

 ."البخالء"واقرأ للجا ظ "البيان والتبين" و
 [ ( ) ] القوسان  ،8

األسدداسددية في الجملة: كالجمل  ويوضددع بينهما كل كالم ليّ من األركان 
وقد تسدتعمل الشدرطتان بداًل من القوسدين    ،والجمل التفسديرية ،االعتراضدية

قا  رسددددو  )اددددلى ص عليه وسددددلم(: " المسددددلم من سددددلم النا  من  :نحو
 .لسانه ويد "

 [ ... ] عالمة الحذف  ،9
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إما لالقتصار على ذكر األام   ،وتوضع للداللة على المحذو  من الكالم
فاإلنسددان الواعي ال يدع  :وإما ألنه ال مسددتطاع ذكر  مثل  ،منه دون المهم

 .يومه ممر اباء ... بال نفع
   :اتتدريب
  :ضع عالمات الترقيم المناسبة في المقطع اآلتي، 1 

عد  المشددرع السددور   يازة المواد المخدرة وزراعتها وتصددنيعها من الجرائم 
الخطورة على المجتمع فواددددددلت العقوبة في قانون المخدرات في شددددددديدة  

كثير من الحداالت إلى اإلعددام، فكداندت الحيدازة لجوار المدادة المخددرة في 
 د ذاتها جرمًا خطيرًا تتلير أواافه القانونية تبعًا ألسباب الحيازة وتتنوع  

د  النا  العقوبة في شدتها تبعًا لذلك ألن المادة المخدرة ووجوداا بين أي
المم ن إال أن تؤد  إلى تخريدد  في البنيددان المجتمعي وادددم للعالقددات  
اإلنسددانية ومن انا نظر المشددرع السددور  إلى اإلنسددان ب ثير من االاتمام 
فرأى أن الردع م ون بحمايته ومسددددددددداعدته على عدم اللوص في مخاطر  

معاق   تعاطي اذ  المادة لذلك أخذ بنظرية مزدوجة ففي الوقت ذاته الذ 
على الحيازة بقصددددد التعاطي فإنه معفي المدمن الذ  مخضددددع للعالج من 
العقددداب وادددذا نه  قويم مجعدددل البددداب مفتو دددًا لعودة المددددمن إلى  يددداتددده 

 . الطبيعية
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 :  المشتقة األسماء  ثانيا: فوائد وتمارين كتابية ولغوية:
  يتفرع   الذ  األادددددددددل أو  الجذ ر  فكرة على  تقوم  اشدددددددددتقاقية؛  طبيعة  ذات  العربية  الللة
  نشتق أن مم ن للو   جذر    مثالً (  ب ت  ك)   والباء  والتاء فالكا   ددددددددد   األغصان عنه
 : مثالً  منه فنأخذ د مختلفة معاني تؤد  كثيرة ألفاظاً  منه
 بأنواعها األفعا ..  اكت    – م ت  – كت َ  -
 .فاعل اسم: كات    -
 .مفعو  اسم: م توب -
 ..... ذات اسم: كتاب -
  ُأخذ  الذ   االسددم او  فالمشددتق.  مشددتقات  تسددمى  الجذر  عن تصدددر  التي  األلفاظ اذ 
  األسددددماء من أنواع   سددددبعة على  المصددددطلح  اذا الصددددر  علماءُ   وسددددُيطلق ،غير  من
 -5  التفضدديل  اسددم -4  المشددبهة  الصددفة -3 المفعو   اسددم -2 الفاعل  اسددم  -1 :اي
 .اآللة اسم -7 الزمان اسم -6 الم ان اسم

  فالبائع ددددددددد   (البائع  رأيت: )أقو   فعندما  ددددددددد الجملة في موقعها  حس ب  ُتعرب  والمشتقات
 .به مفعو  اإلعرابي التركي   يث من لكنه فاعل اسم البنية  يث من

 :الفاعل اسم -1
 :وداللته  تعريفهأ، 
ر ضار ب قات ل:  مثل وفاعله  َدث   على يد  د المصدر من مشتق اسم او  .منَكس 
 .به قام الذ  الفاعل وعلى القتل  دث على يد  قاَتل  

  البلبلَ   رأيت:  مثالً  تقو   الزمان اي  أخرى  داللةً   السددددددياق في  الفاعل  اسددددددمُ   وَيكتسدددددد 
  دواقفاً   الرؤية وقت كان  أ   الحا  على يد (  واقف)  الفاعل فاسددددم اللصددددن  فوق   واقفاً 
(  منتصددرون ) الفاعل  فاسددم  –  ص   شدداء  إن – منتصددرون   وإن ا األعداء  سددنقاتل: وتقو 
 .سننتصر: أ  المستقبل على يد 
 :الفاعل اسم  صياغةب، 
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=  كت َ  :(فاعل) وزن   على  م ون   الفاعل  اسم فإن ددددد   مجرداً   ثالثياً   الفعل كان  إذا  ، 1
َرب ،  كات   ومثله  .قائم=    قام  بائع=    باع :  ومثله .سددددددامع=   سددددددمع ،ضددددددارب=   ضددددددَ

 واما  السددددداكنين  اللتقاء أ  منقوص   اسدددددم ألنه  الياء   ذفت]  قاض  =  قضدددددى:  أمضددددداً 
 .داع  =  دعا د [والتنوين دالياء

 :اآلتية الخطوات باتباع  م ون  الفاعل اسم فإن قاتل – انقل  – د رج – استلفر
 .مقاتل – ينقل  – يد رج – مستلفر: مضارع  إلى الماضي الفعل تحويل
 .ُمقات ل – ُمنق ل  – ُمد ر ج – ُمستلف ر: مضمومة ميماً  المضارعة  ر  إبدا 
 م ن  لم ما  السابقة  األمثلة في  كما دددددددددددددد  م سوراً  األخير قبل  ما  الحر  م ون  أن  مج 
 .محَتل   – مختار مثل التضعيف  رفي أ د ألفاً 

   :الفاعل اسم  مبالغة صيغت، 
  إلى  تضيف بل  فحس   وفاعله  الحَدث على  الداللة  تفيد ال   أخرى  ايغ    الفاعل السم
  بفعل  مقم لم  الفاعل أن  مفيد  قت ا :  فقولنا  دددددددددددددددددد المباللة اي  ثالثة داللةً   الداللتين ااتين
 في  بينها فيما  تتفاوت  كثيرة  المباللة  وادديغ.  كثيرة  مر ات  به قام  بل  وا دة؛  مرةً   القتل
 :استعماالً  وأكثراا وقلته االستعما  كثرة
 .رز اق – تو اب – غف ار – من اع  – فت ا : مثل فع ا 
 . ضروب – أكو  – ش ور – ابور – ظلوم: مثل فعو 
 .مدرار – ملوار – مقدام: مثل مفعا 
 .سميع –  فيظ – قدير – عليم: مثل فعيل

 : ملحوظة
 د منذر  بمعنى  ددد نذير مؤلم  بمعنى  أليم: مثل ددد  (فعيل) ايلة على  الفاعل  اسم  مأتي قد

  رقي  –  اديق –  رفيق:  ذلك ومن.  مجالّ  بمعنى  جليّ ددددد  معاشر  بمعنى ددددد  عشير
 ... ضجيع –  سي  –

 –  راوية  – دااية  رجل:  مثل  ددددددددددددددددددددد المباللة على  للداللة  تاء به  تلحق  قد الفاعل  اسدددددددم
ا ة – نو ا ة – عالمة – طاغية  .مد 
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 :المفعول اسم -2
  ،معلوم  ،مقتو : مثل  ومفعوله  الحَدث على  للداللة  الفعل من  مشددتق    اسددم  :تعريفهأ، 

 .ُقتل الذ  الشيء وعلى القتل  صو  على يد :  مقتو :  دف محترم د مسلوب
 : اشتقاقهب،
: مثل  مفعو  وزن  على  المفعو   اسددددددددددددم  منه  اشددددددددددددتق    مجرداً   ثالثياً   الفعل  كان  إذا ،1

  يتبع  فإنه  معتالً  كان  إذا أما  ادددددددددددحيحاً  الفعل كان  إذا  اذا ،مضدددددددددددروب ،مسدددددددددددجون 
 المضددارعة   ر   إبدا   بعد المضددارع  شدد ل على المفعو   اسددم م ون   أ )  مضددارعه
  دقداد  – رام  – قدا   مثدل(  علدة   ر  وسددددددددددددددطده)   األجو  المعتدل  -(:  مفتو دة ميمداً 
  أجو ) قا   ددددد جاء باع . مقود – مروم – مقو =    مقود –  يروم: مقو ( واو    أجو )

  نداقص )  اآلخر المعتدل .مقيّ –  مجيء – مبيع=    مقيّ  – مجيء – يبيع( =  مدائي
(:  واو   ناقص  (.مرمي    –مقضدي  =  يرمي  –  مقضدي=    رمى – قضدى: مثل  ددددددددددددددد (مائي
  ُرد ت  مخا   ينام مثل  المضارع  كان  فإذا.  منه مدنو   دمدعو  =   يدنو ديدعو=   دنا ددعا
 .مخو  – منوم: فيقا  دأالها إلى األلف

 وزن  على  المفعو   اسدددددددم ُمصدددددددا    أ ر   ثالثة من أكثر من  مؤلفاً   الفعل  كان  إذا، 2
  َتر جم: اآلخر قبل  ما  وفتح ددددددددددددددددد مضددمومة ميماً  المضددارعة   ر   إبدا   بعد المضددارع 

 .ُمستعَمل=  استعمل ُمزخَر = زخر  د مترَجم=
  رجيم – طعين  – جريح: مثل  ددددددددددد فعيل وزن  على  المفعو   اسم  مأتي ما  كثيراً   :ملحوظة

 .... دفين – قتيل – لدمغ –
 :المشبهة الصفة، 3

  أو  ثابتة ادددددددددفة على  للداللة المصددددددددددر من  ُمشدددددددددتق  اسدددددددددم اي :وداللتها  تعريفهاأ، 
 :أقسام ثالثة إلى الصفة اذ  نقسم أن ويم ن د اا بها في كالثابتة
 – أعور –  دميم –  جميل – قصير – طويل: مثل دد   اا بها في  ثابتة  جسدمة افة
 ...أسمر – أبيض 
 .... وغد – شهم – كريم، جبان:  مثل د اا بها عليها ُفطر نفسية افة
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  ،بعيد   ،شدبعان ،عطشدان: مثل ددددددددددددددد   نفسدية وال   ثابتة  جسددمة  ليسدت مالزمة غير ادفة
بهة  اددفةً   وسددميت. مريض   واددف من على الداللة  في الفاعل  اسددم  تشددبه ألنها  مشدد 
 .الفاعلية سبيل على بالحدث

 :صيغتهاب، 
 :أشهراا كثيرة أوزان أو ايغ لها المشبهة الصفة
 : على د   ما غالباً  الوزن  اذا على ويأتي: فعالء/  أفعل
 .... سمراء/  أسمر –  مراء /أ مر:  مثل د لون 
 ...كحالء/  أكحل د  وراء /أ ور: ظاار جما 
 ... والء/  أ و  د عرجاء / أعرج: ظاار عي 
 ...اوجاء/  أاوج د  مقاء/أ مق: نفسي عي 
 كانأ  سواء  دددددد امتالء أو  خلو    على د   ما  غالباً  الوزن   اذا على  ويأتي:  فعلى/  فعالن
 ... غضبى/  غضبان د ثكلى/  ثكالن د عطشى/  عطشان: مثل د نفسياً  أم جسدماً 
 .... خفيف نشيط مريض  نبيل وسيم طويل د قصير بخيل كريم: نحو: فعيل
 .... مر  خشن فطن تع  فر  : نحو :َفع ل
ل ل: ونح: َفع   ... َوع ر َغض   َعذ ب َاع   َسه 
 .... ُأجاج ُفرات ُشجاع : نحو :ُفعا 
 ... وقور رؤو : نحو: َفُعو 
 :التفضيل اسم: 4
  وزاد دددددددددددددددددد ادددفة في  اشدددتركا  شددديئين  أن على  للداللة  الفعل من  ُمشدددتق  اسدددم  :  تعريفهأ،  

 ولكن  الطو  افة في  اشتركا  الفرات من أطو   النيل:  نحو  دددددددددددددد  اآلخر على  أ داما
 . فيها اآلخر على زاد أ داما
لى ومؤنثه  للمذكر(  أفعل) اي  وا دة ايلة  له  التفضيل  اسم:  وزنهب،  : مثل ددددددددددددد   ُفع 
 .ُعظ مى أعظم د كبرى   أكبر
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  مثبت مبنيم  تا  متصدر   ثالثي فعل: من  التفضديل اسدم ُمصدا  :   ادوغه  شدروطت، 
  اسم  منها ُمصا   ال   َفن ي –  الك –  غرق  –  مات:  فاألفعا   د  للمفاضلة  قابل  للمعلوم
 .....والهالك اللرق  وكذلك فيه مفاضلة ال  الموت ألن التفضيل

  اسم  منه ُمصدا   فال ددددددددددددددد   ناقصداً  أو  منفياً  أو  جامداً   الفعل كان  إذا  :الشدروط  خالف ما
  منه  التفضددددددديل معنى ادددددددياغة فيم ن  الشدددددددروط؛  بقية  خالف  إذا أما.  أبداً   التفضددددددديل
+   أ سن دددددددددددد   أشد   دددددددددددد   أكثر: مثل  ب لمة  نأتي  :اآلتي  النحو  على مباشر غير  بأسلوب

  فوق   من  واو  امتدد  من مشددددددددددددددتق)  امتدداداً  أكثر  الطريق ادذا:  تقو  الفعدل  مصددددددددددددددددر
 .(الثالثي

 

  :والزمان  المكان اسما ،6و5
رى : )مثل  زمانه أو  الحَدث   صددددو  م ان على يدالن اسددددمان:  امتعريفهأ،    في(  َمج 
  فيه  انحدرت  الذ   الم ان او " مجرى "  فد  ضي ق  مجرى  في  الميا   انحدرت:  قولنا  نحو
ر : )ومثدل.  الميدا  ر   الثدانيدة  السدددددددددددددداعدة: قولندا في( ُمن صددددددددددددددَ     الموظفين ُمن صددددددددددددددَ
 .الموظفون  فيه ينصر  الذ  الزمان او  " منصر " 

 : صيغهماب، 
َعل  ايلتان فلهما الثالثي الفعل من اشتقا إذا والم ان الزمان اسما ،1 ع ل َمف    وَمف 

َعل ايلة   مفتو  : المضارع  كان  إذا  الصيلة اذ  على  والم ان  الزمان اسم م ون : َمف 
=   مقُعد قعد  .ملَع =    يلَع   لع /   مسَبح=    مسَبح  َسَبح: مثل ددددددد  مضمومها أو  العين
 .م َت =  م ُت  كت /  مقَعد

 . مجا =  مجو  جا  مقام=  مقوم قام: مثل العين مضموم في يدخل: مال ظة
 مشتى= مشتو شتا مجرى = مجر   جرى :  مثل د اآلخر معتل
ع ل ادددددديلة   المضددددددارع   كان  إذا ة:الصدددددديل  اذ  على  والم ان الزمان  اسددددددم م ون :  َمف 
 .موعد=  معد وعد / موقف=  مقف وقف / منز  =  ينز   نز : مثل العين م سور
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=  مصيف اا َ  مثل ددددددد  (مائي  أجو )  ماء  عن  منقلبة  ألف   وسطه  الماضي كان  إذا
 ... مبيت=  يبيت بات/ مصيف
َعل تكون  أن   قُّها  أسماء  اناك: مال ظة   العين ب سر  وردت  لكنها  ددددددددددددد (العين بفتح)َمف 
د – ملر ب – مشر ق  ا:أشهرا ل ع – مسق ط – مسج   .َمط 
َعلة وزن  على الم ان اسم مأتي قد  .مدرسة دملحمة دمسم ة مثل دَمف 
  اسددم ُمصدددا   كما  الثالثي  فوق  مما مصددداغان ي:الثالث فوق   الفعل من  صــوغهما:  ،2

  ميماً   المضددارعة  ر   إبدا   بعد  المضددارع  وزن  على:  أ   الثالثي فوق  مما  المفعو 
  مصددددددددطا  منعطف  ملتقى مسددددددددتودع   مسددددددددتشددددددددفى: اآلخر قبل ما وفتح مضددددددددمومة
 ....ُمصل ى

 :اآللة اسم ،7
 في  واي دددددددددددددددد   جداً   كثيرة واألجهزة  واألدوات اآلالت  تسدمية في ُتسدتعمل  التي  الكلمات
 :قسمان العربية الللة
 .خااة ارفية أوزان له قياسي قسم
ة  أوزان  له  وليّ  المعاجم في  نجد   قياسي  غير  قسم  –  كأ  – فأ :  مثل دددددددددددد  خاا 
مة – رمح – تر  – إبرة – قلم  .....ُمد 
 : اي معروفة ايغ له مشتق اسم    ي:القياس اآللة اسم
عا  ف   .... مصبا  – محراث – مسواك – ميزان: مثل م 
َعل ف  ب َرد: مثل م  َفع – م  د  ث َق  – م   .... مبضع – م 
َعلة ف   .... مدخنة د مصيدة د م دفأة: مثل م 
 ... غسالة – طيارة – سيارة: مثل َفع الة
 .... لثام – لجام – قطار:  مثل ف عا 
 ....  افلة – رافعة – كاسحة – ناقلة: مثل فاعلة
 .... ااروخ – ماعون  – ناقو  – تابوت: مثل  فاعو 
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 ولوضدددع  للمترجم ضدددرورية ادددياغتها  وُطُرق   المشدددتق ات  معاني معرفة  إن::   ملحوظة
 . الجديدة المخترعات ومسميات المصطلحات

 :أنواعها واذكر المشتقات اآلتي النص  من استخرج  :تدريب
 من  انطالقاً   السددددددددددددددوريين  لالجئين  ذراعيها  فتحت أوروبا أن  معتقد  يزا ما  من  مخطئ
 لكل   لماً   السيا ة بقصد  زيارتها  كانت  الدو  فهذ  دددد  تدعيها  التي دددد   اإلنسانية  ثوابتها
  اإلنسانية؟  تدعي  أن  لها  فكيف  وانتشار   اإلرااب وجود  سب   كانت  ذاتها  واي  إنسان
  المفتو   الباب  سددددددددياسددددددددة  وأبعاد   قيقة  تخفيه  ومازالت  كانت  الذ   ما:  السددددددددؤا   يبقى

 على  اإلاددددددددرار اذا  ولماذا  شددددددددرعية؟ غير  وأسددددددددالي   بأشدددددددد ا   الالجئين  السددددددددتقبا 
 إال   الدو   لهذ   لجوؤام  ينظم ال   بحيث  الشددددددددرعي؟  غير  اللجوء  خال   من  اسددددددددتقبالهم

  السدتقبا   المخيمات  أقيمت  ولماذا اإلنسدان؟  و قوق   باإلنسدانية  تتعلق ال   معايير وفق
 ؟1951 عام اتفاقية على المصدقة غير الدو  في الالجئين
 :الم ان واسم المفعو  واسم الفاعل اسم اآلتية األفعا   من اغ
  .انعطف – سا َ  – استقر   – خي م – انطلق
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 ةثالثمحاضرة الال
 

 
 . العلمي التقرير: أنواع الكتابة العلمية ،، النصأوال

ُمكت  عادة   ،مسدددددددتند قصدددددددير مختصدددددددر ومباشدددددددر  او  :التقريرتعربف  ،  أ
د ا مددا ي  ،لهددد  معي ن وجمهور محددد  التقرير إلى تحليددل   تطرق إلىوغددالبددً

م تواددددديات التخاذ القرارات مسدددددتقباًل.   ددددددددددددددددددد  موقف أو مشددددد لة معي نة ويقد 
  .وُيعر  عنه أن ه ورقة  قائق لذا مج  أن تكون واضحة  سنة التنظيم

 :أنواع التقارير، ب
د مصدددددددن ف أشددددددد ا  التقارير ليّ انالك في الواقع تصدددددددنيف      دعالمي مو  

لكن فئات التصدددددنيف اآلتية شدددددائعة االسدددددتخدام وتسددددداعد عادة في عملية 
 .دراسة التقارير واستخدامها

التقارير الرسدددددددمية تكون شدددددددديدة   التقارير الرســـــمية وغير الرســـــمية:،  1
تتضدددددم ن الكثير من و  ،وترك ز تركيزا كبيرا على الحيادمة والترتي  ،التنظيم

إزالة بعض العناادددددر مثل   تعتمدوتلتزم بصددددديلة كتابة معي نة  ،التفااددددديل
فتكون رسدائل قصديرة ُتكت   ددددددددددددددد ضدمائر المتكلم. أم ا التقارير غير الرسدمية

  .بُللة طبيعية اعتيادمة مستخدمة في الحياة اليومية
قد تكون اددديلة التصدددنيف اذ  مُرب ة   طويلة أو القصــيرة:التقارير ال،  2

والتقرير من  ددددددد فالتقريُر من افحة وا دة او تقرير قصير  ددددددد بعض الشيء
لكن من المسددددددددتقر  أن ه كلما كان التقرير   ،اددددددددفحة تقرير طويل  عشددددددددرين

 .أطو  أابح رسمًيا أكثر
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التقددارير اإلعالميددة مثددل التقددارير التقــارير اإلعالميــة أو التحليليــة:  ،  3
 د   السددددددددددددنوية والتقارير المالية تحتو  عادة على معلومات مهم ة واضددددددددددددحة
وتنقلها من جزء في الشدركة أو المؤسدسدة إلى جزء آخر منها. أم ا التقارير 
التحليلية فهي تهد  في المقام األو  إلى دراسدددددة مشددددد لة معي نة ومحاولة  

  .إمجاد  لو  لها
تقدارير االقترا  اي نوع من التقدارير التي تهدد   تـقارير المقترحـات:  ،  4

شركة معينة لتلبية ا تياجات   تتضم ن عادة خط ة دددددددد إلى  ل  مش لة معي نة
عن   عادة شدددددددددركة أو مؤسدددددددددسدددددددددة أخرى. والمؤسدددددددددسدددددددددات الح ومية تعلن

التي تقد م    د"دعوة لتقدمم المقتر ات" ياجاتها من خال  نشر ما ُمعر  بدا ت
حًة فيها كيف مم ن  دددددددددددددددددد بناًء عليها الشدددركات المختلفة تقاريراا  ل    موضددد 

 .المش لة المطرو ة ومعالجتها
تصددددددر التقارير الدورية في مواعيد مجدولة بانتظام  التقارير الدورية: ،  5

 (.إذ يتم  إرسالها عادة رأسيًا إلى األعلى )من الموظفين إلى المديرين
يتضدددددددددددم ن اذا التصدددددددددددنيف مجموعة واسدددددددددددعة من  التقارير الوظيفية:،  6

لذا نجد اناك:   تي تأخذ تسددددددميتها من ادفها األسددددددا التقارير المختلفة ال
 ...وتقارير التسويق والتقارير المحاسبية دلتقارير الماليةا

  ومراحلها: رطريقة كتابة التقاري، ت
  وتنطبق على جميع األنواع إذ تتضدددددددم ن ددددددددددددددددددددد   طريقة كتابة التقارير وا دة

 :ةاآلتي  الخطوات
 :ة األولى: تحديد الشروط المرجعيةمرحلال،  1
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نبدأ بقراءة اإلرشادات   ددد  للتقرير تى نتم  ن من تحديد الشروط المرجعية  
وأم ة معلومات أخرى إضافية أعطيت  و  كيفية  ددددددددد  المقد مة بشأن التقرير

كتابته. ثم  نبدأ بعداا بالتفكير في اد  التقرير من خال  طر  األسدددددددددئلة 
 اآلتية: 

مدا الدذ  يددور  ولده التقرير؟ مدا الدذ  نحتداج إليده من ادذا التقرير؟ لمداذا  
األمر؟ متى نحتداج إلى ادذا التقرير )أو المعلومدات التي نحتداج إلى ادذا  

  فيه(؟ لمن يوجه التقرير؟ من او المستهد  لقراءة التقرير؟
 ، وتجميع المعلومات المقد مة بشددأن التقرير ،عند اإلجابة عن اذ  األسددئلة

  .سيصبح لدينا خطة عامة  و  ما مج  أن يتضم نه التقرير
 :ة الثانية: تحديد إجراءات الكتابةمرحلال،  2
وطريقة كتابة   ،سنخط ط كيفية البحث عن المعلومات  ددددددددد   في اذ  الخطوة 

التقرير المناسددددددددددددبة. و تى نتم  ن من ذلك مج  أن نجي  عن األسددددددددددددئلة  
 اآلتية: 

ما المعلومات التي نحتاج إليها لكتابة التقرير؟ ال نحتاج إلى أمة قراءات  
إضدددددددددددافية قبل البدء؟ ما المقاالت أو المسدددددددددددتندات التي نحتاج إليها؟ ال  

ات معي نة السدتكما  التقرير؟ نحتاج إلى التواادل مع الم تبات أو أمة جه
ادل محتداج التقرير إلى إجراء مقدابالت مع أشددددددددددددددخداص معي نين أو مراقبدة 
عي نة ما؟ ال مج  تسدددددددددجيل بيانات معي نة؟ كيف سدددددددددنحصدددددددددل على كل   

  معلومة من المعلومات أعال ؟
 :الثالثة: تحديد الهيكل العام للتقرير ةمرحلال،  3
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لكنها مع ذلك قد تختلف اعتمادًا على  ددددد  وا داً تمتلك التقارير اي اًل عامًا 
 وا د أو أكثر مم ا مأتي: 

ودرجة   ،سددددددددواًء أكان علميًا أم مخبريًا أم وظيفيًا أم غير ذلك  ،نوع التقرير
 .وطو  التقرير، رسمية التقرير

 وعليه فقد يتضم ن اي ل التقرير العناار اآلتية: 
والشددددددددددددددروط    -  اددددددددددددددفحدة العنوان والملخ ص وفهر  المحتويدات والمقدد مدة

والنتائ    دددددددددددددددد وخطوات  ل المشدد لة )المطرو ة في التقرير(  دددددددددددددددد   المرجعية
والتواددديات والمراجع/   دددددددددددددددددد   والخاتمة دددددددددددددددددد   )الحلو ( التي تم  العثور عليها

 والمال ق. د الببليوغرافيا
ويج  الحرص على أن يتضم ن كل  جزء من أجزاء التقرير عنوانًا رئيسًا   

  .ومجموعة عناوين فرعية تكون في اللال  مرقم ة لضمان فهم أفضل
 :الرابعة: إعداد المسودة األولية ةمرحلال،  4
 ، نبدأ ب تابة العناوين الرئيسدددددددددددة ،االنتهاء من بناء اي ل التقرير العام بعد

من   وعنددد االنتهدداء  ،ثم  تعبئددة مددا تحتهددا بددالمعلومددات الالزمددة التي ُجمعددت
المسددددددددودة األولية لكل  من الشددددددددروط    ذلك، سددددددددنكون على األرجح قد كتبنا

ل  .إليها ناالمرجعية وخطوات  ل  المش لة وأام  النتائ  التي ُتوا 
ات التي تم العثور عليها وتحضير  الخامسة: تحليل المعلومة  مرحلال، 5

 :الخاتمة
. و تى ذ  ُتحلد ل فيده المعلومدات وتترجم دالالتهداالخداتمدة اي الم دان الد  

 محدث ذلك نقرأ كل  ما عثرنا عليه بتمع ن ثم نسأ  أنفسنا: 



 ـ  31ـ 
 

مدا أاميدة ادذ  المعلومدات؟ مدا قيمتهدا؟ مدا الدذ  تعنيده ادذ  المعلومدات أو  
المثا  مم ننا أن نصف كيف مم ن للمعلومات التي البيانات؟ على سبيل 

إليها في  تطرق إلىجمعنااا أن تشدر  السدب  وراء  دوث المشد لة التي ن
 ت اسددتمر  إذا  وأامي تها بالنسددبة إلى المؤسددسددة أو آثاراا المسددتقبلية  ،التقرير

الحدا  على مدا او عليده. واندا نحرص على عددم إضددددددددددددددافدة أمد ة معلومدات  
  .جديدة في الخاتمة

والتوادددديات اي ما تعتقد أن ه  ،تقدمم التواددددياتة: الســـادســـ  ةمرحلال،  6
أو االقترا ددات التي   ،إليهددا في التقرير  تطرق إلىالحددل  للمشدددددددددددددد لددة التي ت

  .تظن  أن ه مج  األخذ بها مستقبالً 
 :ة: إعداد فهرس المحتوياتالسادبع ةمرحلال،  6

والملخ ص م ون   ،محتويداتتحتداج بعض التقدارير إلى مل خص أو فهر   
وتلخيص أام  ،كلمة تقريًبا ويتضددددددددددددمن موضددددددددددددوع التقرير  100عادة من  

 .التوايات الواردة فيه
 :السابعة: كتابة قائمة المراجعة مرحلال  ،7
 .واي قائمة بجميع المصادر والمراجع التي عدنا إليها في كتابة التقرير 

 :الثامنة: المراجعة النهائية والتدقيق ةمرحلال،  8
إذ البدد  من مراجعدة مدا ُكتد  خطوة األخيرة في أمد ة عمليدة كتدابدة،  واي ال 

ومن أن  التنسدددديق العام للتقرير اددددحيح بما   ، قبل تسددددليم النسددددخة األخيرة
هم أن  للة التقرير مج  ة والفرعية. والمُ في ذلك الترقيم والعناوين األسداسدي  

  .روءة واحيحة نحوًيا وإمالئًياأن تكون مق
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 مفردات ومصطلحات:
 التقرير: الرأ  الذ  يبدمه شخص، أو لجنة، خااا بحادث ما. 

 : اعتمد على. }من الخطأ القو  استند على.{ إلى ستندا
 ابتلى إليه طريقا. مقا : تطرق في  ديثه إلى الموضوع...:  تطرق إلى
 تدريبات:

 التقارير التي أشير إليها في المحاضرة.أنواع اذكر   ،1س
  ، اذكر مرا ل كتابة الترير.2 
راعي فيه عن قضدية مفترضدة في مجا  اختصداادك، ت  اتقرير  اكت ، 3 

  دقواعد إعداد التقرير
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  كتابية ولغوية:  دريباتثانيا: فوائد وت
 أ، الخاطرة.

بمددا ال   الطالبيددة تتحدددث فيهددااكتدد  خدداطرة قصدددددددددددددديرة في المجلددة  ،  4 
 .  هداءعيد الش شاعرك فيعن م يتجاوز سبعة أسطر

 .وتأنيثه وإعرابه  العددتذكيرب، 
اكت  األعداد الواردة في الجمل اآلتية  كتابة مبينا  ركة الحر  "ش" من  ددددددددددددددددددد 1 

 ":10العدد " 
 9روامة، و 11، أادددددددددددددرت الهيئة العامة السددددددددددددورية للكتاب في العام الماضددددددددددددي  1

 مجموعات شعرية.
 ندوات علمي ة. 5، أقامت مديرية الثقافة في دمشق في العام الماضي 2
أطباء أسدنان وتحدث في جلسدته األخيرة   10أطباء األسدنان   ضدر مؤتمر نقابة  ، 3
 .طبيات 10و د أطباء 3
 . اسوباً  12هندسُة المعلوماتية ال كلية اشترت ،4
 .هندسُة المعلوماتية اثني عَشَر  اسوباً ال كلية اشترت د4ج

 تذكير: تذكير العدد وتأنيثه:
فيذك ران مع المذك ر ويؤنثان مع المؤنث  ددددددد العددان وا د واثنان: يوافقان المعدود دائما  1

 .سواء أكانا مفردين أم غير ذلك
 .د األعداد من ثالثة إلى تسعة تخالف المعدود في التذكير والتأنيث2
دددد العدد عشرة مخالف معدود  إن كان مفردادددد ويوافقه إن كان مركبا من أ َد عَشَر إلى  3

 المعدود مؤنثا، وتفتح إذا كان مذك را. وتس  ن "ش" العدد عَشرة إذا كان .تسعَة عَشرَ 
  .دددددددددددددددددددد ألفاظ العقود من عشدددددرين إلى تسدددددعين: م ون العدد بلفظ وا د للمذكر والمؤنث 4

 وتعرب ملحقة بجمع المذكر السالم.
دد وما جرى مجرااما كالمليون والمليار: م ون العدد بلفظ   دد المئة واأللف ومضاعفاتهما5

 .وا د للمذكر والمؤنث
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و ركة  دددددددد  اكت  األعداد الواردة في الجمل اآلتية  كتابة مبينا  ركات أواخراا دددددددد 2 

 ":10الحر  "ش" من العدد " 
مجموعة   19، أادددددددددددددددرت الهيئدة العدامدة السددددددددددددددوريدة للكتداب في العدام المداضددددددددددددددي 1

 مجموعات شعرية. 21، وقصصية
 ندوة علمي ة. 12، أقامت مديرية الثقافة في دمشق في العام الماضي 2
 

 كير:تذ
دددددد بحس  موقع كل منها من  معربة بالحركات الظاارة  دددددد األعداد من وا د إلى عشرة:1

اإلعراب أما العدد "اثنان أو اثنتان" فيلحق بالمثنى وعالمة رفعه األلف وعالمة نصددددددبه  
 وجر  الياء.

محامية وا دة .  : مثل والعددان وا د واثنان مأتي كل  منهما ادددددفة لمعدود  الذ  مسدددددبقه
   م القاضي على متهمين اثنين.و 
بة من أ َد عَشَر إلى تسعَة عَشَر:2  د األعداد المرك 

مبنية على فتح الجزأين في محل رفع أو نصددد  أو جر. ما عدا الجزء األو  من "اثني  
َرَة" فإن ه معرب إعراب المثنى  الفتح.د ويبقى الجزء الثاني مبنيا على  عَشَر واثنتي عش 

 كلُّها معربة:  د وما جرى مجرااما"المليون والمليار" د وجمعهما المئة واأللف ومثنااما.  3

د فتكون األلف عالمة الرفع والياء عالمة  د تعرب بالحركات إال إذا كانت بصيلة المثنى
 النص  والجر.
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 ة بعارمحاضرة الال
 

 
 . التلخيص :أنواع الكتابة العلمية النص ،أوال

 :التلخيص  ، تعريفأ
او اسددتخالص العنااددر الجوارية في الموضددوع وتنظيمها وعرضددها عرضددًا موجزًا  

 .غير مخل بالمعاني الرئيسة للموضوع 
 :مأتي مم ن أن نذكراا فيما  :ومهاراتعدة ويتطلب التلخيص إجراءات  

 .قراءة الموضوع أو الجزء المراد تلخيصه قراءة متأنية •
 . األفكار الرئيسةوضع خط تحت  •
  جمع اذ  األفكار الرئيسة وإقامة عالقات بينها باستخدام أدوات ربط مناسبة •
 .  ذ  الجمل االعتراضية أو الدعائية •
 . ذ  المترادفات و الجمل المفسرة أو الموضحة •
 .  ذ  التشبيهات و األمثلة •
 .  ذ  التوابع عامة...أو  ذ  تكرارات األدلة و األسانيد •
بأسددددددددددددلوب الكات  مع مراعاة الدقة في كتابة    فكار الرئيسددددددددددددة في فقرةتجميع األ  •

 . األرقام والتواريخ والحقائق
كما اي في المصدر   إذا اضطر الكات  أن ينقل عبارة بذاتها أو عدة عبارات  •

فالبد أن توضع العبارة أو مجموعة العبارات بين عالمات   الذ  يلخص منه
 . التنصيص 

 : أسس التلخيص، ب
 .التمييز بين النقل والتلخيص  •
 . الحرص على جوار الموضوع أو ما يراد تلخيصه •
 .فهم الموضوع أو ما يراد تلخيصه فهمًا جيداً  •
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 .أن م ون التلخيص بللة الملخص  •
 : مراحل التلخيص، ت
  : المرحلة األولى، 1

واد  الكات  من   ،قراءة النص بدقة وتأن للوقو  على فكرته األسددددداسدددددية  :التمهيد
 . معالجتها وإبرازاا

 . إ صاء أسطر النص أو مفرداته لتعيين الحجم المطلوب في التلخيص 
 . لعدم إغفالها في التلخيص  .تحديد المفردات األساسية التي ترتكز إليها األفكار

 . واألفكار الفرعية ،اكتشا  بنية النص وتحديد الفكرة الرئيسة
 .الكات  في عرض موضوعه تحديد التسلسل الذ  اتبعه

 . تدوين رؤو  األقالم التي تبرز األفكار األساسية في النص 
 :اآلتيوفق لثانية : التلخيص الفعلي و يجرى المرحلة ا، 2

جمل  دددددددددد   جمل اعتراضية دددددددددد مفردات وأفكار م ررة  ذ  فضو  الكالم من األال )
 .....(  شوااد د  شو د اقتباسات استطراد د تفسيرية

االسدددددددتناد إلى رؤو  األقالم والتصدددددددميم الشدددددددخصدددددددي الجديد في إعادة كتابة النص  
 .بأسلوب شخصي مستقل

 . الحرص في إعادة الكتابة على الموضوعية و الحياد و األمانة و التجرد
المحافظة على التسلسل والتوزان بما يتناس  مع النص األالي في تسلسله وتوازن  

 . أقسامه
ومهم من مفردات الكات  خشدددددددددية أن تخل مرادفاتها بالمعنى  اسدددددددددتعارة ما او دقيق  

 .المقصود
 . ومتداولة د وسليمة د الحرص على كتابة النص الجديد بللة فصيحة

 .ومتماس اً  د أن مأتي النص الجديد مترابطاً 
 .المرحلة الثالثة: التقييم، 3

 .الزوائدلفضو  و إعادة قراءة النص الجديد و ذ  ا 
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والمطابقة في  دددددددددددددددددد الجديد باألاددددل للتأكد من االختال  في الصددددياغةمقارنة النص  
 . الجوار

 .التأكد من عملية التسلسل و التماسك بين األفكار والجمل والف قر
 . أو الكلمات للتأكد من االلتزام بالحجم المطلوب د إ صاء األسطر

 : شروط  التلخيص، ث
الملخصدددددة  تى ال تتشدددددو  أو يتلير المعنى  ال مجوز التعديل أو التحريف في المادة  

  .األالي
معرفددة التمييز بين الرئيسددددددددددددددوالفرعي فترتدد  األفكددار من خال  األام فددالمهم فدداألقددل 

  .أامية
  .والهوامش واألمثلة المتعددة التي ال ضرورة لها د التخلص من االستطراد

األاددلي وأثبتها  عدم تجاال اإلشددارة إلى المراجع واألاددو  التي اسددتعان بها النص  
 . في المتن

التوازن بين فقرات التلخيص بحيث ال مطلي قسدددددددددددم من الموضدددددددددددوع الملخص على 
  .اآلخر

 . التسلسل في عرض األفكار

 . مج  أن تكون اياغة النص بأسلوب من قام بالتلخيص  
 .والتكرار دواألمثلة واالقتباسات والحشو دالتخلص في التلخيص من التفاايل 

 . التقيد بالنص وعدم الزيادة عليه بما ليّ فيه
 .الحرص على أن م ون  جم األقسام واألجزاء مناسبًا لحجمها في النص األال

  :اتتدريب

 عر   التلخيص.، 1 
 ، اذكراا.يتطل  التلخيص إجراءات عدة ومهارات،  2 
 التلخيص.، تحدث بإمجاز عن أسّ 3 
 ، عدد مرا ل التلخيص.4 
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 ، اذكر شروط التلخيص.5 
متبعًا قواعد التلخيص    هاثم لخصددددد   ،مجا  تخصدددددصدددددك في  ةعلمي  ةاختر مقال، 6 

 . التي تعلمتها
  .لخ ص النص اآلتي وفقًا لقواعد التلخيص التي درستها ،2 

األسدددددددددددرة ب ل مما ال شدددددددددددك فيه أن األزمة السدددددددددددورية قد أرخت بظاللها وثقلها على 
ع بنيان    ددد وعلى مختلف المستويات المادمة والسياسية واالجتماعية  ددد م وناتها فقد تصد 

اذ  األسددددددددرة بقوة الظرو  الطارئة التي كانت سددددددددببًا رئيسددددددددًا في تفشددددددددي العديد من 
ة االختال  والتباين بين األفراد في المواقف السدددددددددددياسدددددددددددية من  األزمات بدءًا من  د 

ة البطالة   دددددددددددددد   ع االقتصاد  الذ  تردى كثيراً األ داث مرورًا بالوض في ظل تفاقم  د 
التي طا  شددددددبحها بعض أفراد العائلة بح م توقف العديد من الشددددددركات والقطاعات  

وراكم فوق   دد   عن العمل وكذلك اللالء الفا ش الذ  أتى على جميع مدخرات األسرة
 .ذلك ديونًا مصع  سداداا في المدى المنظور

لكن  أكثراا  د ة   د  القات األسريةإن اذا الوضع برمته قد خلق شروخًا عميقة في الع
ما كان بين الزوجين إذ  وادددددلت خالفات كثيرين إلى الطالق الذ  ارتفعت نسدددددبته  

 الة طالق يوميًا في دمشدق    100في اذ  األزمة إلى مسدتويات قياسدية وادلت إلى
 سددبما ذكر مصدددر قضددائي مطلع في دمشددق الذ  رأى أن اذ  النسددبة   دددددددددددددددد   وريفها

  .يرًا وغير مسبوق مقارنة باألعوام الماضيةتش ل ارتفاعًا خط
كما ُتفيد إ صددددداءات المحاكم الشدددددرعية في وزارة العد  السدددددورية أن  االت الطالق  

في  ين انخفض معد  الزواج    % العام الماضددددي45في سددددورية تضدددداعفت بنسددددبة  
  د الة يومياً  350%. وتقد ر مصددددادر   ومية عدد  االت الطالق بنحو  40بنسددددبة  
قريبًا في محافظتي  ل  ودمشدددق. وجدير بالذكر أن اذ  النسددد  لم تشدددمل نصدددفها ت

 االت الطالق التي تحدث بناء على العقود العرفية التي ال تسددددددجل في السددددددجالت  
 .واي تحدث غالبًا في األماكن النائية البعيدة عن مراكز المدن د الرسمية
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 دموجودة قبل األزمةويرجع ذلك لعدة أسددددددددددباب أامها: ظهور خالفات جديدة لم تكن 
ما أج   بعض االختالفات المنسدددددددية    كالموقف السدددددددياسدددددددي أل د الطرفين أو لكليهما

 .وتسب  بحاالت طالق كبيرة تم  تسجيلها نتيجة الخالفات السياسية تحديداً 
ة ونسدبة البطالة بسدب  إغالق العديد من المنشدات العامة والخااة    دكذلك  ازدماد  د 
ما دفع بالعديد من العاملين والعامالت إلى سددددددددا ات المصددددددددير المجهو  واالعتماد 

 على اآلخرين في تأمين مستلزمات العيش.
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وتعريف    الصفات المصوغة من األعداد ثانيا: فوائد وتمارين كتابية ولغوية:
 العدد.
مسددددددددبقها، أو بحسدددددددد  ، اكت  األعداد الواردة في اآلتي اددددددددفات لما  1 

مقتضددددددددددددددى الحدا ، مبيندا  ركدات أواخرادا، و ركدة الحر  "ش" من العددد  
"10:" 
جلت  القوات الفرنسددية عن   1946من شددهر نيسددان عام   17، في اليوم 1

 أرض سورية.
 .4، لعقد ندوتهم الحقوقية 3، اجتمع طالب كلي ة الحقوق في المدرج 2
رة" عام ، أادر جبران خليل جبران روايته "األجنح3  .1912ة المتكس  
 . 1988،  از نجي  محفوظ جائزة نوبل لآلداب عام 4
 

 الصفات المصوغة من األعداد:
توافق مواددوفها في التذكير   الصددفات المصددوغة من األعداد من وا د إلى عشددرة

الصددددددددفات  و   بحسدددددددد  محله من اإلعراب. اددددددددفات للمواددددددددو   عربوت  والتأنيث،
رَ  رددددددددددددددد مبنية على فتح الجزأين  المصدوغة من األعداد من أ د عشدَ  إلى تسدعَة عشدَ

في محل رفع أو نصدددد  أو جر. ما عدا الجزء األو  من العددين الحاد  عشددددر 
 والثاني عشرد فإنه يبنى على الس ون.

ددددددددددددددد ويعامل في التذكير   ددددددددددددددد العدد بعد عام وسنة: م ون في محل جر باإلضافة4
لألعداد المفردة من وا د إلى عشدددددددرة د والتأنيث واإلعراب بحسددددددد  الوارد سدددددددابقا:  

 واألعداد المركبة وغيراا.
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 ، اكت  األعداد الواردة في اآلتي وعر فها بإدخا  "أ " التعريف:1 
 محامين.  4،  ضر جلسة المح مة 1
 العبا. 11، شارك في المباراة 2
 طالبا.   25، شارك في المهرجان الطالبي األدبي 3

 تعريف العدد.ت ـ 
 د بحس  اآلتي: إذا أردنا تعريف العدد أدخلنا "ا " التعريف على العدد أو المعدود

معمل ثالثة  مثا :   دددددددددددددددد إذا كان المعدود مجرورا باإلضدافة أدخلت "ا " التعريف عليه.1
 المهندسين في قسم البرمجيات.

با من "أ د عشددر إلى تسددعة عشددر" أدخلت "ا " التعريف على 2 دددددددددددددددد إذا كان العدد مرك 
 شارك األ َد َعَشَر  قوقيًا في ندوة تطوير القوانين. :مثا  الجزء األو  من العدد.

  د إذا كان العدد من ألفاظ العقود دخلت "ا " التعريف عليه مباشرة.3
  قرأ طال  كلية الهندسة المعلوماتية العشرين كتابا في العطلة الصيفية. :مثا 
 د إذا كان العدد معطوفا عليه فإن المعطو  والمعطو  عليه معر فان ب "ا ".4

 .قرأ طال  كلية العالقات الدولية الثالثَة العشرين كتابا في العطلة  :مثا 
كتددابددة، مبينددا  ركددات أواخراددا، و ركددة    اكتدد  األعددداد الواردة في اآلتي،  2 

 ".10الحر  "ش" من العدد " 
 .1973قامت  رب تشرين التحريرية عام ، 1
 .1911ولد الروائي نجي  محفوظ عام ، 2
 . اسوبا َ 12هندسُة المعلوماتية اثني ال ت كليةاشتر  ،3
 .اشترت مهندسُة المعلوماتية اثني عَشَر  اسوبا د1ج

 قراءة األعداد:
جلددت قوات  :  مثددا   تقرأ األعددداد كمددا ُمق َرُأ الكالم العربيُّ أ  من اليمين إلى اليسدددددددددددددددار.

  وألف. وأربعين وتسعمئة   ة  االستعمار الفرنسي عن سوري َة عام ست  
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و ركة  دددددددد  اكت  األعداد الواردة في الجمل اآلتية  كتابة مبينا  ركات أواخراا دددددددد 3 
  د " 10الحر  "ش" من العدد " 

 من القرارات الخااة بتنظيم المهنة. 13أادر نقي  المحامين القرار  ،1
َر من القرارات الخاادددددددددددة بتنظيم    ،1ج أاددددددددددددر نقي  المحامين القرار الثالَث عشدددددددددددَ

 المهنة.
 .مهندساً  13شارك في ندوة البرمجيات الحاسوبية  د2
 .شارك في ندوة البرمجيات الحاسوبية ثالثَة عَشَر مهندساً  د2ج

 ثالثَة عَشَر: جزءان مبنيان على الفتح في محل رفع فاعل شارك.
 مدر  سا. 20يدر    في كلية العالقات الدولية  د3
 عشرون مدر  سا.يدر    في كلية العالقات الدولية  د3ج

 عشرون: فاعل يدر  مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه ملحق بجمع المذكر السالم.
 سيدة أعما .  20محاميا و 20 ضر  د4
 .وزيرة مفو ضة 100و د سفير 100معمل في العالقات الدولية  د5
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 ة خامسمحاضرة الال
 

 

 الرسالة اإلداري ة.أوال، النص أنواع الكتابة العلمية: 
ــاـئل اإلداريـ ة، تعريف  أ ســـــــ  د خطدابدات تتمي ز بطبيعتهدا الرسددددددددددددددميد ةاي   :الر 

ائرة أو القسددددم اإلدار     ويتشددددارك في إرسددددالها واسددددتقبالها الُموظ فون في الد 
 .أو مع اإلدارة الُمباشرة والَمسؤولة عنهم دالوا د بين بعضهم بعضاً 

 :شروط كتابة الر سائل اإلداري ة، ب
روط التي مج  التقي د بها عند كتابة الر سددددددددددددائل   توجد مجموعة من الشدددددددددددد 

 :واي د اإلداري ة
قيقة  ،والمفهومة  ،اسددددتخدام األلفاظ الواضددددحة والتي ُتسدددداعد على فهم    ،والد 

  .الهد  الخاص  من الر سالة اإلداري ة
وقابلة  للت حليل من ُمسددددددتلم الر سددددددالة    ،واددددددحيحة    ،توفير معلومات  موثوقة  

 .اإلداري ة؛  تى يتم  ن من الرد  عليها بطريقة  ُمناسبة
عبة أو التي َمصدُع  تفسديراا    ،االبتعاد عن اسدتخدام الكلمات واأللفاظ الصد 

 .والتي ُتعرق ُل إدراك الَمطلوب من الر سالة  ،مهاأو فه
روط   دددددددددددددددد   الموضدوعي ة واالختصدار في ادياغة نص الر سدالة وُتعد من الشد 

 .والتي ُتسهم في تحقيق الهد  المطلوب منها ،الُمهم ة للر سائل اإلداري ة
بناًء على َمجموعة  من   ،الحرص على توزيع األفكار في الر سدددالة اإلداري ة

رات وخصدددددوادددددًا في الر سدددددائل التي تحتو  على عدد من ق  األقسدددددام أو الف  
  .المعلومات

نات الر سائل اإلداري ة، ت  :ُمكو 
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نات العام ة اآلتية   :عادًة مج  أن تحتو  الر سائل اإلداري ة على الُمكو 
ل الر سالة  ترويسة الر سالة:، 1 وبريد     د اي التي تحتو  على عنوان ُمرس 

اإللكتروني  )في  ا  اسدددتخدامه في إرسدددا  الر سدددالة( أو وسددديلة االت صدددا   
  .الُمناسبة للحصو  على رد   على الر سالة اإلداري ة

وعادًة مج  أن    دددددد  او الذ  ُتكت  فيه الر سالة تاريخ الر سالة ورقمها:،  2
  .يوجد في أعلى افحتها من جهة اليسار أو اليمين

 .أ  تحديد الجهة المرسل إليها توجيه الرسالة:،  3
سـالة اإلداري ة:،  4  د   او نص  م ت  بطريقة  ُمختصدرة وموضدوعي ة نص الر 

  .ويشمل كاف ة المعلومات التي ُيريد كات  الر سالة توايلها
خص الذ  قام ب تابة   صفة كاتب الر سالة:، 5 اي افة الُموظ ف أو الش 

خص الذ    ،وإعداد الر سددالة من أجل إرسددالها إلى اإلدارة أو القسددم أو الشدد 
  .سيستلمها

ســــــــالة:،  6 اي التحي ات التي ُتسددددددددددددتخَدم في كتابة الر سددددددددددددائل  تحي ات الر 
وعادًة ُتستخدم في بدامة  دددددددد   والر سائل اإلداري ة خصوااً   دددددددد  الرسمي ة عموما

الر سددددالة ُجملة )تحي ًة طي بًة وبعد( أم ا في نهامة الر سددددالة فُتكت  ُجملُة )مع  
  (.فائق اال ترام والت قدير

التي   التوقيع والختم:،  7 أو الكلمدددات  ه الحرو   معر  الت وقيع على أنددد 
وُيكَت  عادًة في أسدددفل    ددددددددددددددددد ُتسدددتخَدم للد اللة على شدددخصدددي ة كات  الر سدددالة

 .افحتها
 .الُمرفقات: اي الوثائق التي يتمُّ إضافتها للر سالة اإلداري ة ،8

 مفردات ومصطلحات:
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 اشترك فيه، فهو مسهم.:  في الشيء أسهم
َن فالن    بدَُه بدالتدأليف بين أجزائده، و كو  ند الشدددددددددددددديء: رك  ات الشدددددددددددددديء أو  ُمَكو  
ن منها.:  الموضوع  أجزاؤ  التي يتكو 
ُبني فالن وخصواا عل َمُه. )بالواو أو دونها(خصواا:    مقا : مع ج 

   :اتتدريب
 .الر سائل اإلداري ةعر  ، 1 
 .شروط كتابة الر سائل اإلداري ة، تحدث بإمجاز عن 2 
نات الر سائل اإلداري ة، اذكر  3   .ُمكو 
اكت  رسدددددددددددالة إدارية بين جهتين رسدددددددددددميتين مراعيًا شدددددددددددروط كتابة ، 4 

 .الرسالة اإلدارية
 

 :نماذج من الرسائل اإلدارية
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 :ثانيا: فوائد وتمارين كتابية ولغوية
  دسبعَة أسطر " تبين فيها بما ال يتجاوز  ثقافة والمجتمعاكت  مقالة في مجلة "ال دددد 1 

مشدديرا إلى مثا  مناسدد  في اذا    دددددددددددددددد   ضددرورة اال تفاء بالمناسددبات الوطنية والقومية
 المضمار.

 ح.اكت  جملة مفيدة فيها فعل ماض مبني على الفت. 2 
با األدويَة للمريض  .2ج  .الصيدالنيان رك 
 اكت  جملة مفيدة فيها فعل ماض اتصلت به تاء التأنيث وبي  ن  ركة آخر . د3 
رَ  د3ج  .ة  قدَم المريضةت  طبيبُة األشع  او 
وبي  ن   دد ضمير الرفع المتحرك التاءاكت  جملة مفيدة فيها فعل ماض اتصل به   دد 4 

  ركة آخر .
 ..ذاب ُت إلى كلية الصيدلة  د4ج
 .داكت  جملة مفيدة فيها فعل ماض اتصلت  به نون النسوة د5 
 .المؤتمر العلمي ر نَ الصيدالنياُت  َض  د5ج
 وبي  ن  ركة آخر . داتصلت به واو الجماعةاكت  جملة مفيدة فيها فعل ماض  د6 
 .وا على نظافة الجامعةالطالُب  افظُ  د6ج
   

 تذكير:
أو اتصددلت به ألف االثنين أو تاء   ء،دددددددددددددددد يبنى على الفتح إذا لم يتصددل به شددي1

 .التأنيث الساكنة
ددددددد يبنى على الس ون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك: التاء المتحركة ددددددد ونون 2

 .د ونا الدالة على الفاعلين النسوة
 .د يبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة3
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 سة سادمحاضرة الال
 

 
 المعاجم.أوال، النص: 

تعريف  أ من  المعجم:،  كبير  عدد  على  مشتمل  كتاب  َجم  مفردات  الُمع 
وتفسير   الللة غموضها،  وإزالة  شر ها  إلى  ويهد   معينا،  ترتيبا  مرتبة 

معانيها، وبيان طريقة نطقها، فيثبت اجاءاا وإمالءاا، ويذكر مرادفاتها  
ومشتقاتها والشوااد عليها، وكيفية استعمالها، أو أ د اذ  الجوان  على  

أو    األقل،  الهجاء،  على  رو   خااا  ترتيبا  مرتبة  فيه  المواد  وتكون 
 الموضوع، أو غير ذلك... 

المدرسي  المعجم  الللة، مضبوطة  1جاء في  "المعجم: كتاب لمفردات   :
يتقصى  والمعجم  الهجائية.  الحرو   على  ومرتبة  ومشرو ة  بالش ل، 

اشتقاقها.   وأوجه  بنائها،  وايغ  المفردات،  معجمات  أاو   والجمع: 
 ومعاجم".

ة والمرجع الددذ  َمحتكم إليدده مسددددددددددددددتخدددمو الللددة في  إن  المعجم او الحجدد 
لبيان   -ادددددددددياغًة، وإمالء، وداللًة، واسدددددددددتخداما –ادددددددددحة الكلمة المفردة 

 احة تداو  الكلمات في الحياة والكتابة والتلقي العلمي والفني...
وائدده معددانَي الكثير من ترجع أاميددة المعجم إلى ا ت  ، أهميــة المعجم:ب

الكلمدات، التي ال مم ن أن محيط بهدا فرد وا دد من األفراد النداطقين بتلدك  
 

، وزارة التربية في الجمهورية العربية  2المعجم المدرسي. ط -2007أبو حرب، محمد خير،  1
 {. 1985: 1. }ط683ص(. ص 1183السورية، دمشق، )
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الللة مهما بلغ  راددددددددده على اسدددددددددتقصددددددددداء تلك الكلمات. ومفردات الللة  
تتوزع بين األفراد، كددل بحسددددددددددددددد  بيئتدده وثقددافتدده. ومن تلددك الكلمددات التي 

أدبيددة مثددل: )ينتقددد( و تتددداو  يوميددا: )خبر( و)مددا( و )إلى(، أو كلمددات  
: )مقددددار(   )مشددددددددددددددرئددد ( و)منسددددددددددددددجم(، أو كلمدددات علميدددة وتقنيدددة مثدددل

و)ايدروجين( و )وراثة( … إلخ. كما تتضمن اذ  الكلمات ألفاًظا أايلة  
مثل: )جمل( و)كت ( و)رسددددددددم(، وألفاًظا معر بة أو دخيلة، مثل: )تلفاز(،  

 أو ألفاًظا مول دة مثل: )ُمنطاد( ،.  
الللددددددة   ثروة  التفدددددداعددددددل إن  نتيجددددددة  يوم،  بعددددددد  يومددددددا  تزداد  المفردات  من 

االقتصددددددددددددددداد  والثقدافي والحضدددددددددددددددار  بين األمم المختلفدة، ذلدك التفداعدل  
المتنددامي مع  التقدددم الهددائددل في ميدددان وسدددددددددددددددائددل االتصدددددددددددددددا ، وأقمدداراددا 

 الصناعية، ووسائل اإلعالم وغيراا. 
تنوعددددددت   التي  للمعددددددداجم،  العلم  طلبدددددددة  أاميدددددددة  ددددددداجدددددددات  ازدادت  لقدددددددد 

تصدددااددداتها، وغدت ادددحبتها ومرافقتها ضدددرورية، لكل طال  علم، أو  اخ
يرفدددد الطالب   مهتم بتحصدددددددددددددديدددل المعدددار  والعلوم، ألنهدددا الخزان الدددذ  
والمهتمين بمفردات الللة التي محتاجونها في تحصدددددددددددديل المعار  والعلوم  

 مقرونة بطريقة نطق كل مفردة منها، وشر ها، وتفسير معنااا.
ى تلدك المعداجم ال تتوقف، مدا دامدت قددرات كدل  و داجدات طالب العلم إل

منهم، مهما أوتيت من القوة، تبقى مقصدددددددددرة عن اإل اطة بجميع مفردات 
 الللة التي معتمدونها جسرا إلى معارفهم وعلومهم.   



 ـ  51ـ 
 

معجمات، أو معاجم، او اسددم مشددتق   وجمعه المعجم ، تسـمية المعجم:ت
الُعجمددددة أزا   فعددددل )أعَجَم(، أ   قددددا واللموض  من  أعجمددددُت   :ابن جني . 

 الكتاَب: أزلُت استعجامه.  
وال معر  أو  من أطلق تسددددددددددددددميددة المعجم على اددذا النوع من المؤلفددات 

   .والكت ، وال تاريخ أو  استعما  لها بالمعنى المتداو  اليوم
عنددددمدددا ظهر المعجم األو  في العربيدددة، منحددده مؤلفددده الخليدددل بن أ مدددد  

تسدددددددددددددميته: "كتاب العين"، وتتالى ظهور المعاجم وتسدددددددددددددمياتها    2الفراهيدي
  ،3الخاادددة، فكان من ذلك: "البارع" للقالي، و"لسدددان العرب" البن منظور

 .. .4و"القامو  المحيط" للفيروز آباد 
الحدددديثدددة معددداجم عددددة، منهدددا: "المنجدددد" في لبندددان، وظهر من المعددداجم  

 و"المعجم الوسيط" في مصر، و"المعجم المدرسي" في سورية.
وقد را ت تسددددددددددددمية المعجم في االسددددددددددددتخدام العربي الحديث تراد  كلمة  
عنواندددده  جعددددل  مهمددددا،  الفيروزآبدددداد  د ألف معجمددددا  وكددددان  "القددددامو "، 

 جمه، ووضددو  شددر ه،  "القامو  المحيط"، وانتشددر وذاع ادديته، لصددلر  
وغزارة مادته، على الرغم مما فيه من انات، فانتشددددددددددر اسددددددددددم "القامو "،  

 َعَلما ذلك النوع من الكت  المعجمية المرجعية عامة.
وتعني كلمة "القامو "، البحر، أو وسددددددددطه، أو البحر العظيم، لكن داللة 

معجم  ادددذ  الكلمدددة في عصددددددددددددددرندددا الحدددالي تلي رت مع َكث َرة  تدددداو   ذاك ال

 
 م(. 786 -718هـ (، ) 170- 100)  الفراهيديالخليل بن أحمد  2
 اد(. 711-630ابن منظور ) 3
 م(. 1414 - 1329) ه(،817 -730الفيروزآبادى ) 4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9_(%D9%84%D8%BA%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D9%86%D9%8A
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المعرو  باسددددددددددددددم "القدامو "، فأاددددددددددددددبحدت بداللتهدا الجدديدة مرادفة لكلمدة  
"المعجم"، سدددددواء أكان اذا المعجم بالللة العربية أم بللة أجنبية، أم ثنائي  

قددددامو  إنكليز    كتدددداب "المورد:  مثددددل  منير   5عربي. "\الللددددة،  لمؤلفدددده 
ب ور عبد  لمؤلفيه: د.ج  6البعلب ي، وكتاب "المنهل: قامو  فرنسدددددي عربي"

 النور، ود. سهيل إدريّ. 
  ، البحث عن الكلمة في المعاجم الحديثة:ث

 للبحث عن الكلمة في المعاجم الحديثة، تتبع الخطوات اآلتية:
 التجريد من الزيادة،  1

إن كانت الكلمة المراد الكشدددددف عنها مزيدة، مثل: )اسدددددتعالم( التي زادت 
،ال بد من تجريداا من (عن أاددلها )علم( بأربعة  رو  اي )أ،  ، ت

 .((.تلك الزيادة  يث تبقى أاو  الكلمة التي اي )ع   م
 الرد  إلى الماضي،  2

فال بد من   ،إن كانت الكلمة المراد الكشددددددددف عنها فعاًل مضددددددددارًعا أو أمًرا
رد اا إلى الماضدددددددي؛ ألنها في ادددددددورة المضدددددددارعة أو ادددددددورة األمر تفقد  
بعض أادولها خال  االسدتعما  فكلمة مثل: )معي( المضدارع، إن رددتها  
إلى الماضدددددددددي كان فعلها )وعى( فإن  الواو  ذفت من المضدددددددددارع ولكنها  
( و )ب ع ( ( و )ُقل  ل  و   عادت عند اإلتيان بالماضدددددددي. وكلمات مثل: )اددددددد 

)ال ُه(، أفعا  األمر إن رددنااا إلى ماضددديها كانت على الترتي  )وادددل(  
 (.و )قا ( و )باع( و )لها

 
 ،. 2004،  دار العلم للماليين، بيروت، 38عربي. ط\المورد: قاموس إنكليزي  -البعلبكي، منير 5
 ،.2004،  دار اآلداب، بيروت، 5عربي. ط \المنهل: قاموس فرنسي  -عبد النور، د.جبور، ود.سهيل إدريس 6
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 الرد  إلى المفرد، 3
ا فال بددد من اإلتيددان بمفرداددا، فكلمددة   أمددا إن كددانددت الكلمددة مثنى أو جمعددً
)قوسدددددددددددان( ترد إلى مفرداا )ق و  ( وكلمة )رجا ( ترد إلى مفرداا )ر  

 (.وكلمة )اندات( ترد إلى مفرداا ) اد ن دج  (،  
 رد  األلف إلى أصلها، 4

فإن كان أ د أاددددددددددو  الفعل الماضددددددددددي ألفا رد ت إلى أاددددددددددلها )الواو أو  
الياء(، ذلك باإلتيان بمضدددددددددددددارع الفعل المتضدددددددددددددمن ألًفا مثل: )مقو ( في 
)قدا ( و)يبيع( في )بداع(، و )يلهو( في )لهدا(. إذن فدأادددددددددددددددل األلف في 

او )ق و  ( وفي )بداع( اليداء )ب   ع( وفي )لهدا( الواو )  اد )قدا ( الو 
و(، وقدد ترد  ادذ  األلف بداالسددددددددددددددتنداد إلى ضددددددددددددددمدائر الرفع المتحركدة مثدل 
)لهوت(. أمددا األلف في األسددددددددددددددمدداء فلددالدد  أمراددا أنهددا زائدددة تحددذ  تبعدا  
لتجريد الكلمة من الزيادة مثل ألف )جالّ( تصددددددددددددير الكلمة بعد  ذفها )  

 (.ج    
 طلحات:دات ومصمفر 

َمة: عدم اإلفصددددددا  في الكالم. واألعجم: من ال مفصددددددح في كالمه،   الُعج 
 وإن كان عربيا. والمرأة عجماء.

 تدريبات
 بما ال يتجاوز خمسة أسطر.  عر  المعجم ،1 
 بما ال يتجاوز خمسة أسطر. أامية المعجمتحدث عن  ،2 
 بما ال يتجاوز خمسة أسطر. المعجم تسميةتحدث عن  ،3 
 .المعجم اذكر خطوات البحث عن الكلمات في ،4 
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، ابحث في المعجم المدرسدددددددددي الصدددددددددادر في دمشدددددددددق، عن شدددددددددرو   5 
 الكلمات اآلتي: 

 ،  5ج
نًا: أباَ ُه لُه وأجاَزُ . فهو مأ ذون  له َن لُفالن  في السفر وغير  إ ذ  َن: َأذ   .َأذ 

تبعد عن عاادددددمتها طشدددددقند سدددددفر    .أوزب سدددددتانُبخارى: مدينة في غرب  
 ساعة 

 ونصف بالسيارة.
قًادددددددددددددددد وَ َذاَقًة: أوغل في ممارسدته  ذ  َ َذَق: َ َذَق ُفالن العمَل وفي العمل    

ذ ُق والَحَذاَقة  . تى مهر فيه فهو  اذ ق وجمعه ُ ذ اق. الح 
 .خوارزم: مدينة في غرب أوزب ستان
ر   ر عاَن: سدددددددَ ر عاَن سددددددد  ر َعاَن سدددددددُ َرَع َما  سدددددددَ ُت َعَمل ي: أ   َما أسددددددد  َعاَن َما أن َجز 

تُ   .أن َجز 
يَُّك  : المثل والنظير. )ويسددددددتو  فيه المذكر والمؤنث فتقو : او سدددددد  السددددددي 

ي ان أ : م ث الن أو متماثالن يَُّك(. ويقا : اذان س    .واي س 
سي ما: مقا : والسي ماددددددددددددد أ : بخااة. وتستعمل لترجيح ما بعداا على ما  

  .بلها. والمشهور استعمالها مع الواوق
ُر بين النا . ُمقا : ذا  اددديته بين  يُت: الذكر الحسدددُن الذ  ينتشددد  الصددد  

  .النا 
ء َظَفرًا: فاَز به وناَلُه. الظ َفُر: الفوز بالمطلوب  .َظَفَر بالشي 
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". وأكثر ما تقع بعد االسددددددددتفهام. وتختصُّ  بلى:  ر  تصددددددددديق مثل "َنَعم 
" ء كان ما قبلها ُمث َبتا أو منفي اباإلمجاب سوا د الجواب: بلى  د نحو "أقاَم زيد 

  .د الجواب بلى أ  قام أ  قام و"أما قام زيد"
ر وبلَي َفَتَفتد ت. وُيقدا : ُنقد َل   ُرفدات: مفرد مدذكر. الُحطدام. وكدل  مدا تكسدددددددددددددد 

 د أ : ُجث ُتُه.  ُرَفاُت الُجن د    الشهيد
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 المضارع في الجملة والنص.  :ثانيا: فوائد وتمارين كتابية ولغوية
 اكت  جملة مفيدة فيها فعل مضارع مبني على الس ون. د1 
 الطبيبات معالجن المرضى في العيادات الشاملة. د1ج
 اكت  جملة مفيدة فيها فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاارة على آخر . د2 
 اكت  جملة مفيدة فيها فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة. د3 
 اكت  جملة مفيدة فيها فعل مضارع مرفوع بثبوت النون في آخر . د4 
 اكت  جملة مفيدة فيها فعل مضارع منصوب بالفتحة الظاارة على آخر . د5 
 .المقدرة  جملة مفيدة فيها فعل مضارع منصوب بالفتحة اكت د6 
 اكت  جملة مفيدة فيها فعل مضارع منصوب بحذ  النون من آخر . د7 
 .الس ون الظاار على آخر بمجزوم  اكت  جملة مفيدة فيها فعل مضارع  د8 
 ذ   ر  العلة  وعالمة جزمه    مجزوم  اكت  جملة مفيدة فيها فعل مضارع   د9 

 . من آخر 
النون من    ذ وعالمة جزمه    مجزوم  اكت  جملة مفيدة فيها فعل مضارع   د10 

 آخر . 
 ".الطبيبات معالجن الجر ىأعرب الجملة اآلتية إعراب مفردات: "  د11 

 .الطبيبات: مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاارة على آخر 
لنسددددددوة  معالجن: فعل مضدددددددارع مبني على السددددددد ون التصددددددداله بنون النسدددددددوة. ونون ا

  .ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل
الجر ى: مفعو  به منصدددددددددددوب وعالمة نصدددددددددددبه الفتحة المقدرة على األلف للتعذر.  

  .وجملة "معالجن الجر ى" في محل رفع المبتدأ
 
 
 
 



 ـ  57ـ 
 

 تذكير:
 .أد الفعل المضارع  او الفعل الذ  يد  على  دث وقع في زمن مقبل الحا  واالستقبا  

يبنى الفعل المضدددارع  على السددد ون إذا اتصدددلت به نون   :الفعل المضدددارعب ددددددددددددددددد بناء  
ددددددددددددددد ويبنى الفعل المضارع على الفتح إذا اتصلت به إ دى نوني التوكيد اتصاال  النسوة
 مباشرا.

 .:ت د إعراب الفعل المضارع
الفعل المضدددددددددددارع مرفوع إذا تجرد من النوااددددددددددد  والجوازم. وعالمات رفعه: الضدددددددددددمة  

 .الظاارةد والضمة المقدرةد وثبوت النون إذا كان من األفعا  الخمسة
الفعل المضدددددارع منصدددددوب إذا سدددددبق بإ دى أدوات النصدددددبدددددددددددددددددددد واي: أن لن كي إذن.  

ددددددددد و ذ  النون إذا كان من األفعا   وعالمات نصبه: الفتحة الظاارةددددددددد والفتحة المقدرة
 .الخمسة

الجزم )لم ولما والم األمر وال النااية(  الفعل المضددددددارع مجزوم إذا سددددددبق بإ دى أدوات  
وعالمدات جزمده:   .أو إ ددى أدوات الشددددددددددددددرط الجدازمدة مثدل: إن. أو وقع جوابدا للطلد 

السدددددددددددددد ون الظدداار على آخر  و ددذ   ر  العلددة من آخر  و ددذ  النون إذا كددان من 
 .األفعا  الخمسة
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 ة سابعالمحاضرة ال
 

 العلمي".، النص: "المصطلح أوال
اي "ما ُأقر  في االسددددددددتعما  على أاددددددددل    :األصــــــلية ، الحقيقة اللغويةأ

، اي اسدتعما  داللة اللفظة في وضدعها الللو  األو ،  7وضدعه في الللة"
فال يتبدادر إلى الدذان  ينمدا نطلق لفظدة "القلم" للدداللدة على آلدة الكتدابدة،  

ك تسددددددددددددددتعمددل  ولفظددة "القمر" للددداللددة على على الكوكدد  المعرو ، وبددذلدد 
 األلفاظ بمعنااا األو  أو "االسم األالي".

ــطالحيـة العرفيـة:ب اي دالالت األلفدداظ التي   ، الحقيقـة اللغويـة االصـــــــ
"انتقلددت من معددانيهددا الللويددة األولى، أ  من "الحقيقددة الللويددة إلى معددان 
جديدة"، فأاددددددددددددبحت تد  على معان محددة معرفها أال العلم، وكان لكل  

من أوائل    8وكان الجا ظ  ،لفنون ألفاظ ومصددددددددددددددطلحاتلون من العلوم وا
الددذين تحدددثوا عنهددا، فقددا : وام تخي روا تلددك األلفدداظ لتلددك المعدداني، وام 
اشدددتقوا لها من كالم العرب تلك األسدددماء، وام اادددطلحوا على تسدددمية ما  
لم م ن له في للة العرب اسددددم، فصدددداروا في ذلك سددددلفا لكل خلف، وقدوًة  

 
 . 242، ص 2(، الخصائص. ج1002-941جني )ابن  7
 م( 868 -776)الجاحظ    8
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والعلوم    ، وتنامى ظهور   المصدددددددددددددطلحات في الدراسدددددددددددددات10""9لكل تابع
 المختلفة منذ عصور قدممة، وما زا  في تنام متنوع مط رد.

 ."مصطلح" و"اصطالح"، كلمتا:  ت
إن  كلمتي "مصدددددددددددطلح" و "اادددددددددددطال " مترادفتان في الللة العربي ة. واما  

  " المصدددطلح")وجذر  ادددلح( بمعنى "اتفق"، ألن    ،مشدددتق تان من "اادددطلح"
ص ما على اسددددتخدامه   "االاددددطال "أو  يد   على اتفاق أاددددحاب تخصدددد 

د  .للتعبير عن مفهوم علمي  محد 
  بعضرى  ي". و كلمة "مصدددددطلح" اسدددددم مفعو  مشدددددتق من الفعل "اادددددطلح

وأن  اللفظ الصدددددددددددحيح او  ،أن  لفظ "مصدددددددددددطلح" خطأ شدددددددددددائع الدارسدددددددددددين
ها ق النظر في المؤل فات العربي ة التراثي ة، مجد أن  َمن يدق     لكن"اادددددطال "،  

 تشتمل على لفَظي "مصطلح" و"ااطال " بوافهما مترادفين. 
االدعاء بأن لفظ "مصدددطلح" ال يت فق والقواعد العربي ة، ألن ه  وفي الرد على

واو فعل الزم ال يتعدى إال بحر    ،اسدددددددددددم مفعو  من الفعل "اادددددددددددطلح"
".   فنقو  "ااددددددددددطلحوا عليه"، ولهذا ينبلي أن نقو  "مصددددددددددطلح عليه،  جر

ا كددد  "منددده"  اندددت  ولمددد  ة تجيز  دددذ  الجدددار والمجرور  قواعدددد الللدددة العربيددد 
كتفي ن للتخفيف عندما مصددددددبح اسددددددم المفعو  َعلمًا أو اسددددددمًا ُمسددددددمى به،

 ." بدال من "مصطلح عليه""مصطلح  :قو بال

 
 .139، ص 1البيان والتبيين. ج  –الجاحظ  9
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شدددددددددددددددائع وعدام في الللدة العربيدة   ، ـتداول األلـفاف في حقيقتهـا اللغوـية:ث
وغيراا، ومن ذلك: قمر، قلم، أفعى، شددددددددددددجرة، بحر، نام، شددددددددددددرب، أكل،  

 زرع، خرج. 
ــطلح واالصـــــــــطالح:ج )ت    11عر   أبو البقدداء الكفو    ، تعريف المصـــــــ

 فقا :  اتفي كتابه "الكل ي   "االاطال " م(1683اد/1094
اج الشدددديء  االاددددطال  او اتفاق القوم على وضددددع الشدددديء، وقيل: إخر  "

 ".عن المعنى الللو   إلى معنى آخر لبيان المراد
بيددددد   للمرتضددددددددددددددى الز  : 12"جدددداء في مسددددددددددددددتدددددرك معجم "تدددداج العرو " 

. }في  13االاددددطال  او اتفاق طائفة مخصددددواددددة على أمر مخصددددوص
بدامة اقترا  الداللة االاطال ية على لفظ محدد أو عبارة محددة، تسمى 

مقتر ها، ثم مصددبح المفهوم مصددطلحا، عندما  الداللة مفهوما خااددا بمن 
تتفق على الددداللددة الجدددديدددة جمددداعددة من المعنيين من المهتمين{، وبهدددذا 
المعنى مسدددددتعمل لفظ "االادددددطال " في المجا  العلمي، فيقا : اادددددطلح  
اي  الرموز  واددددددذ   عليهددددددا،  اتفقوا  أ :  الكيميدددددداء،  رموز  على  العلمدددددداء 

أو االاطال  او لفظ }أو  مصطلحات، أ  مصطلح عليها. فالمصطلح  
عبدارة من عددة ألفداظ أ يداندا{ اتفق العلمداء على اتخداذ  للتعبير عن معنى 

 
 م(، له "الكل ِّيات" وهو معجم لمصطلحات العلوم".1684 -هـ 1095الكفوي )ت أبو البقاء  11

بيدي ) 12 م( عالم لغوي يمني األصل، عاش في القاهرة. له "تاج العروس" وهو شرح  1790-1732المرتضى الزَّ

 ر األحمر.وزبيد مدينة يمنية قريبة من ميناء الحديدة على البحم(.1415 - 1329جواهر "القاموس" للفيروزابادي )
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من المعاني العلمية، فالتصدددددددعيد مصدددددددطلح كيميائي، والهيولى مصدددددددطلح  
 .14فلسفي، والجرا ة مصطلح طبي، والتطعيم مصطلح زراعي..."

القترا  المفاايم وتحولها  ال يوجد خطة ثابتة  المصطلح:   والدة ، شروطح
إلى مصدددددددددطلحات، بعد اتفاق جماعة من المعنيين على تداولها، غير أن  
شدددرطين أسددداسددديين ال بد من توفراما في ذلك، مضدددا  إليهما شدددرط ثالث 

 مفض تحققه، واذ  الشروط اي:
، اتفداق جمداعدة من العلمداء على المصددددددددددددددطلح للدداللدة على معنى من 1

 المعاني العلمية.
  داللدة المصددددددددددددددطلح الجدديدد، }أ  المعنى الجدديدد للفظده{ عن ، اختال2

 داللته األولى في المعاجم الللوية.
، وجود مناسدبة أو مشدابهة أو مشداركة، بين المعنى الللو  الذ  وضدع 3

الكلمة للداللة عليه في األادددددددل، والمعنى االادددددددطال ي الجديد  –اللفظ  
ذلك كلمة "السدددددددددددديارة"، فهي  الكلمة، ومثا   –الذ  يراد تحميله لهذا اللفظ  

وضددددددددددعت في األاددددددددددل للداللة على الجماعة التي تسددددددددددير، أ : القافلة،  
ولكنها في العصددددددر الحديث اددددددارت تسددددددتخدم بمعنى ااددددددطال ي جديد  
للداللة على اآللة المحدثة، أو وسددددددددديلة النقل التي نركبها، والمناسدددددددددبة أو  

  العالقة بين المعنيين القدمم والجديد واضحة واي السير.
 :المصطلحات أام ي ة، 3
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ونو      .15المصددددددددددددددطلحددات اي مفدداتيح العلوم، على  ددد تعبير الخوارزمي
في مقد مة كتابه المشدهور "كشدا  اادطال ات الفنون"، الذ    16التهاوني  

جمع فيدده أام  المصددددددددددددددطلحددات المتددداولددة في عصددددددددددددددر  وعر فهددا، بددأاميددة  
نددة والفنون  إن  أكثر مددا محتدداج بدده في  " :المصددددددددددددددطلح فقددا  العلوم المدددو 

لم اادطال ًا به  المرو جة إلى األسداتذة او اشدتبا  االادطال ، فإن  لكل   ع 
إذا لم ُمعلم بذلك ال يتيسددددر للشددددارع فيه إلى االاتداء سددددبياًل وال إلى فهمه  

   ".دليالً 
لم، ألن  المصدطلح  ويقو  علماء كثيرون:  إن  فهم المصدطلحات نصدف الع 
هوم، والمعرفددددة مجموعددددة من المفدددداايم التي يرتبط  او لفظ معبر عن مف

بعضددها ببعض في شدد ل منظومة. وقد ازدادت أامي ة المصددطلح وتعاظم 
دور  في المجتمع المعاار الذ  أابح يواف بأن ه "مجتمع المعلومات"  
أو "مجتمع المعرفة"،  ت ى أن  الشددددددددددددب ة العالمية للمصددددددددددددطلحات في فينا 

 ..فة بال مصطلح".بالنمسا ات خذت شعار "ال معر 
لحات وعلومها،  اتسدددددعت الدراسدددددات العربية والعالمية التي تعنى بالمصدددددط

 ".Termفي الللات األروبية كلمة: "  وتطلق على المصطلح
 مفردات ومصطلحات:

 اط رد: تتابع. والُمط رد: المتتابع.
 تدريبات:

 
 ( أول من ألَّف موسوعة بالعربية : "مفاتيح العلوم".997الخوارزمي، أبو عبد هللا )ت 15
م(، ألف معجما للعلوم بعنوان "كشَّاف اصطالحات  1745 -هـ1158التهانوي ، محمد علي، محمد علي، )ت  16

 الفنون".
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االادددطال ية  ، وازن بين الحقيقة الللوية األادددلية و الحقيقة الللوية  1 
 العرفية.

 ."مصطلح" و"ااطال "، وازن بين كلمتي: 2 
 ، عر    المصطلح واالاطال  بما ال يتجاوز خمسة أسطر.3 
 ، ناقش شروط والدة المصطلح.4 
، اذكر مصددطلحا علميا متداو  في مجا  اختصددااددك، وضددعه في 5 

 جملة مفيدة. 
بما ال يتجاوز    وضدددددرورتها العلمية  اتالمصدددددطلح  عن أامية، تحدث  6 

 خمسة أسطر.
 

 األمر في الجمل والنصوص.  :ولغويةثانيا: فوائد وتمارين كتابية  
 الس ون الظاار على آخر . مبني علىاكت  جملة مفيدة فيها فعل أمر  د1 
  ذ  النون من آخر . مبني علىاكت  جملة مفيدة فيها فعل أمر  د2 
  ذ   ر  العلة من آخر . مبني علىاكت  جملة مفيدة فيها فعل أمر  د3 
: ."42: "اذابا إلى فرعون إنه طلى". "طه:  قا  تعالى في التنزيل العزيز  ددددددددددددددددددددددددد 4 

 .الكريم أعرب مفردات اذا القو 
 تذكير: 

 .د أو اتصلت به نون النسوة يبنى فعل األمر على الس ون إذا لم يتصل به شيء، 1
 .يبنى فعل األمر على  ذ  النون إذا كان مضارعه من األفعا  الخمسة، 2
 يبنى فعل األمر على  ذ   ر  العلة من آخر .، 3
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 ةمناثالمحاضرة ال
 
 

 ... 17قصة االمتحان :النص ،أوال
 ـ 1ـ 

مئة    ع  ُول َد األدي  د.ايثم محيى الخواجة في مدينة  مص عام تسددددددددعة  وأربعين وت سدددددددد 
وشارك منذ مرا ل دراسته االبتدائية في النشاطات القصصية والمسر ية التي    ددددددددد وألف

الذ  تأسّ    دددددددددددددد مقدمها المسر  المدرسي أو ناد  "دو ة الميما  للموسيقا والتمثيل" 
مئة   و از جائزة أفضدددل ممث  ل  في مهرجان المسدددر     ددددددددددددددددد  في عام ثالثة وثالثين وتسدددع 
مئة  وأل ي   عام ست ي َن وتسع  ر    المدَرس  َرَة من ُعم    .ف وكاَن في السنة  الحادمَة َعش 

 

منشورة في كتابه "البطة الذكية" الصادر عن اتحاد الكتاب العرب   .د.ايثم محيى الخواجةتأليف قصة من  17

 (. 2007عام )
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ئة في كت   متَنو  َعة ي ة  للناشددددد  ليم  َمَة بطوابَع َتع  ُه ومسدددددر ي ات ه  المت سددددد  صدددددَ   د    ونشدددددَر قصدددددَ
ُتُه "االمتحان"  المنشدورُة في كتابه "البط ة المسد ينة" الذ  أاددر  ات  حاُد   ددددددددددددددد  وتعب  ُر ق صد 

 .مناسباً  الكت اب  العرب  عام سبعة  وألفين عن تلك الطوابع تعبيراً 
 ـ 2ـ 

ُّ إلى الجامعة  مب   رًة   ُة "االمتحان": في اددددبا   يوم  مشددددرق  جميل  واددددلت  لمي قصدددد 
ها لالمتحان الشدددددددددددفهي الذ  مجريه ال َز نفسدددددددددددَ ُع العالمَة  لُتجه   مدر ُ  للطالب ويضدددددددددددَ

  .النهائيَة لكل   وا د  منهم
َوة   ُّ لهذا االمتحان  واثقَة الُخط  َمت  لمي سدعيدة راضديًة عن نفسدها ألنها قدمت   دددددددددددددددد  َتَقد 
 .جهدا كبيرا في المذاكرتين األولى والثانية

َمَع   ددددد  قبل ملادرتها منزَلها ددددد  استشارت  أم ها ع  الجديدَتي ن  كي  َتس  م  ي َتي الس  ّ  ُمَقو   في ُلب 
ا   أو   وُتجيَ   عنها من دون   أن مفوَتَها قسم  من ُسؤ  ددددددد  أسئلَة االمتحان  الشفهي بدق ة

 .ُتَضي  َع َشي ئا منه
ُاما... كانت    د  ُّ تدخُل قاَعَة الصدددددف    ت ى َتَفق َدت  السدددددم اَعتي ن  فلم  تج  وما َكادت  لمي

ي ًة لها َمُة قو  َقًة َاد ت  ك ياَنها دددد  الصد  ت  ب َأن  ااع  َصاب ها...   دددد  إذ َأَ س  وَسي َطَرت  على أع 
رَ  َنًة وُيس  َعد   د ةً َتَلف َتت  ُمم  َفَظة   دَوَبَحَثت  تحَت الَمق  َل المح  ما د وداخ  ُثر  علي ه   .فلم َتع 

ت َحان     ددددد  كانت  َتب حُث بُسر َعة  وَتَوتُّر   م  في االم  َرَاا في اذا اليوم  مَتَقد   ر ُ  َأن  دو  أَلن ها َتع 
ي    ُمَها    دددددد الشَفه  َتَوى الالئق والمطلوب  وقد  َمُكوُن اس  ئ َلة  بالُمس  وال ُبد  من  إجاَبت َها عن اأَلس 

ماء   َ  األس  َّ فلم  َتن َتب ه  لل  ددددددد  َأو  ل  نادى الُمَدر  ُ  على لمي َمت  من وبالف ع  . ولك ن َها َفه  نداء 
ن يها َرة  الُمَدر     ونظرات  زمالئها َأن  النداَء َمع  ة     د َنظ  ن َضَدة  الَخاا  َفَخَرَجت  من  وراء  الم 

ُّ َأن  َتَتَماَلَك نفَسها ي َ َلم  ع  . لم تستط  َمة  الصف    .فب ت  ُبَكاًء  ار ا دبها باتجا   ُمَقد  
َع ال َة من لميسَبعَد أن  َسم  جا  دددددددددد مدر  ُ  القص  ب  َ ز ينا ُمن َزع  َوَطَلَ    دددددددددد  َوَقَف أماَم الطال 

ُّ طددال بدَة    ي َيَتي السددددددددددددددمع  فَلم  َث عن  ُمَقو   َّ والَبحدد  من الجميع  الُوُقوَ  إلى جدداندد   لمي
َدة   َته  يَبة  ُمج  ب َنا أن نق َف في َاف  ها دددد  َنج  وُمَعاَوَنُتها   دددد  وإذا كانت  َضعيفَة السمع  َفم ن  واج 

 .على تجاوز إعاَقت ها
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َيتي السددددددددددددددمع   َفى مقو   طدَأ َوأخ  ل َن أند ُه او الدذ  أخ  أًة وقَف الطدالدُ  إبراايُم  زيندا ل ُيع  َفجد 
رَ  للُمَدر     ب َأن  اذ  اللتين كانتا قرب لميّ  تى ال تتَلل َ  عليه في االمتحان واعت

  .َغل َطة  لن تتكرر
و صددددل  ددددددددددددددددددد  قبل المدر  اعتذار  وعاد إلى االمتحان الشددددفهي فكانت لميّ األولى

 :إبراايُم على الدرجة الثانية. وعندما سأ  المدر  لميّ
 ال َقب ل ت  اعتذاَر إبراايَم ما لميّ؟ -
 :عب َرت  عن قبولها اعتذاَر  وقالت   -
 .أيها المدر ُ  أن تمَنَحُه الدرجَة األولى ألن ُه اعتر  بخطئه ما أرجو  منك -
بموقف لميّ المعبر عن قيم    فجأة عال تصددددددددفيق   ار اسددددددددتمر دقيقتين إعجاباً  -

  د من التالميذ الهدوء  التسدددددددددامح الجميل بين النا  فأشدددددددددار المدر  بيدمه طالباً 
 :وطل  من إبراايم اإلجابَة عن السؤا   اآلتي

 .ا إبراايُم ما طلبت لميّال تقبُل م -
ق     دددددددددددددد أرفُض ذلك ما أستاذُ  - فهذا  قُّها الطبيعي ألن َها اجتهدت  من أجل اذا التفوُّ

 وإذا كنت قد أخطأت مرًة فهل تريدني أن أخطَئ ثانيًة؟
َرَقت  مالمُح وجهه وعب َر عن محبته وتقدير  للطالب جميعاً  د ابتسم األستاذُ   ...وَأش 
 :شرح مفردات

 .ع سه َكَسل له. الجمع: نشاطات وأنشطة د الن َشاُط : ممارسة فعلي ة لعمل  ما
َف من  َد وُراددددد   ُد البيت أ  ما ُنضددددد   َدة: شددددديء له أربُع قوائَم مجَعُل عليه َنضدددددَ ن ضدددددَ الم 

د عليه الكت  ويستعمل للقراءة والكتابةَمَتاع البيت أو   .تنض 
 :أسئلة النص

ُّ مب   رًة إلى الجامعة في ذلك الصبا ؟ د1   لماذا والت لمي
َوة   د2  َّ لهذا االمتحان  واثقَة الُخط  م  لمي  سعيدة راضيًة؟ دما سب  َتَقدُّ
 لماذا شعرت بصدمة  قوية؟ د3 
 .تحدث عن الموقف الذ  اتخذ  المدر  عندما علم بقصتها د4 



 ـ  67ـ 
 

 بَم اعترَ  الطالُ  إبراايم؟ د5 
 ال قبلت لميّ اعتذار ؟ وما موقفها؟ د6 
 لماذا اف َق الطالب؟ د7 
 ال وافق إبراايم على طل  لميّ وما او موقفه؟ د8 
  دتتجاوز سدددددددددبعة أسدددددددددطر " مقالة ادددددددددليرة ال الثقافة والمجتمعاكت  في مجلة "  ،9 

  طلبة الجامعة. بين والمسامحة الصداقةقيم ُتَعر  ُ  فيها ب
 د " مقالة اددددددليرة ال تتجاوز سددددددبعة أسددددددطرالثقافة والمجتمعاكت  في مجلة "  ،10 

 وأاميتها في الحياة المعاارة. د بالمعلوماتية ُتَعر  ُ  فيها
 :ثانيا: فوائد وتمارين كتابية ولغوية

 الكتابة:أ، من فنون  
... اكت  رسدددالة ال 1959بدأ اال تفا  بعيد "الشدددجرة" في سدددورية منذ عام  ددددددددددددددددد 1 

تتجاوز سددددددبعة سددددددطر إلى  رئيّ الهيئة اإلدارية لالتحاد الوطني لطلبة سددددددورية في 
تقتر  فيها خطة ال تفا  طالبي بهذا العيد في آخر شدددهر كانون الثاني من   ،كليتك

 العام القادم. 
 :جمع، والالمثنىب، 
 ـ المثنى.  1
 أعربه.و اكت  جملة مفيدة فيها مثنى مرفوع  د1 
 أعربه.و  منصوباكت  جملة مفيدة فيها مثنى  د1 
 أعربه.و اكت  جملة مفيدة فيها مثنى مرفوع  د1 
 

او اسددددددددددددددم ناب عن اثنين اتفقا في الوزن والحرو  بزيادة ألف في  الة    المثنى:
ددددد فعالمة رفعه األلف وعالمة  الرفع وياء مفتو  ما قبلها في  التي النص  والجر

نصددبه وجر  الياء. وثمة كلمات ملحقة بالمثنى تعرب إعرابه أامها: "اثنان واثنتان  
 ."وك اَل وك ل تا
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 :سالمالمذكر  ال جمع، 2
 أعربه.و مذكر سالم مرفوع  جمع كلمة بصيلة اكت  جملة مفيدة فيها د1 
 أعربه.و  منصوبمذكر سالم  جمع كلمة بصيلة اكت  جملة مفيدة فيها د2 
 أعربه.و  مجرورمذكر سالم  جمع كلمة بصيلة اكت  جملة مفيدة فيها د3 
 
 
 
 
وجر  الياء. تقو : ددددددددددد وعالمة نصبه  عالمة رفعه الواو ــــــــ جمع المذكَّر السالم:2

 .""دافع المحامون عن المظلومين في المحاكم
دددددددددددددد وبنون  دددددددددددددد وذوو وتلحق بجمع المذكر السالم كلمات تعرب إعرابه أامها: "أولو

 .وأالون وسنون وألفاظ العقود من عشرين إلى تسعين
 السالم:  ؤنثجمع الم ـ3
 مؤنث سالم وأعربها.  جمع كلمة بصيلة اكت  جملة مفيدة فيها ،1 
 . ققت سوري ُة إنجازات  باارًة ، 1ج

عن الفتحة ألنه جمع   : مفعو  به نصدددددوب وعالمة نصدددددبه الكسدددددرة عوضددددداً إنجازات  
 مؤنث سالم.

 باهرة : صفة ل "إنجازات" منصوب مقله وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
زائدتين. وعالمة نصبه او كل جمع ينتهي بألف وتاء    ــــــ جمع المؤنث السالم:3

 الكسرة عوضا عن الفتحة. 
 ، جمع التكسير:4
 اكت  جملة فيها جمع تكسير ممنوع من الصر .، 1 
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ــير4 : أوزاندده مختلفددة، ومددا جدداء منهددا على وزن مفدداعددل ومفدداعيدل  ، جمع التكســـــــ
ممنوع من الصددددر ، مجر بالفتحة وال ينون، مثل: مسدددداجد، ومدار ، ومصددددابيح 

 وعصافير.
 وكلمة أشياء ممنوعة من الصر  أمضا.

 
  
 
 
 
 
 
 

 ة سعاتالمحاضرة ال
 
 

 أوالـ النص: العالقات األدبية الدولية.
 ـ  1ـ 

أ دددد أبرز المهتمين بددددراسددددددددددددددددة العالقدددات األدبيدددة   18رأى م.  . غويدددار
الدولية، في بحوثه في النصف األو  من القرن العشرين أن دراسة "تاريخ  
العالقدات األدبيدة الددوليدة وجددت من أكثر من سددددددددددددددتين عدامدا". وعدد  كتداب 

 

س في جامعتها مدة.  .م(2011 -1921م.  . غويار) 18  أستاذ جامعي فرنسي زار القاهرة غير مرة، ودرَّ
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: "الرسددددددائل اإلنكليزية"ددددددددددددددددددددد أنموذجا مهما لتلك  19األدي  الفرنسددددددي فولتير
 بااتمام دارسيها.العالقات، الجديرة 

 ـ  2ـ 
أقام فولتير في لندن ثالث سنوات، تم ن فيها من معرفة الللة اإلنكليزية، 
واالطالع الواسدددددع والعميق على مؤلفات أدبائها ومفكريها، ما جعله م ت  
مقداالتد ه  المتنوعدَة عن المجتمع اإلنكليز  وأدبده وثقدافتده، ويجمعهدا في ادذا 

م، لي ون جسدددر عالقات ثقافية  1734نة الكتاب الذ  نشدددر  في فرنسدددا سددد 
 بين البلدين.

،  20م( 1616-1564شددااد في بريطانيا بعض مسددر يات وليم شدد سددبير)
وتدأثر بمحدادثداتده مع النقداد اإلنكليز عنده، وأُعجد   بده، فكتد  عنده وترجم 

بعد مرور أكثر من مئة سدددددنة   -له، فجاء عمله سدددددبل شددددد سدددددبير األولى  
نسددددددددددددددي، وعبر  إلى القددارئ األوربي، وقراء  إلى القددارئ الفر   -على ر يلدده  

 البلدان المختلفة.
مقو  غويار: "إن  ش سبير كاَن مجهواًل في القرن السابع عشر في فرنسا، 

 جهاًل يوشك أن  م وَن تامًا، وقد انتشر فيها بفضل  فولتير".
 ـ  3ـ 

كانت آراء فولتير ذات أثر عميق في اكتشددددددددددددا  شدددددددددددد سددددددددددددبير في القارة 
د  عاء، إذ لم  م ن شددددد سدددددبير قبل فولتير معروفًا خارج إنكلترااألوروبية جم

 

 (. 1728-1726أديب فرنسي عاش في لندن ثالث سنوات ) .(1778 –1694فولتير) 19

 . م(1616-1564وليم ش سبير) 20
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وسدددرعان ما راَ  بعد توسدددط فولتير ُمعَر  في أوروبا والسددديما ألمانيا، وقد  
 :كاَن أثر فولتير عميقًا ألسباب متعددة منها

دددددددددددددددد م انة فولتير: كاتبًا ومفكرًا، وسدمعته التي جعلت  ما م ت  مسدموعًا 1
 .في فرنسا وخارجها

دددددد منزلة الللة الفرنسية في عصر فولتير، فقد  كانت  الفرنسية للة أوروبا 2
 الثقافية وذات الم انة األولى فيها.

 ـ  4ـ 
انقل  فولتير على مواقفه السابقةدددددددددددددد فهاجم ش سبير وانتقد  وأخذ عليه ما  

 مأتي:
ددددددددددددددد جهله: ولم م تف  فولتير بوادف شد سدبير بالجهل بل وادف البيئة 1

دددددد لكنه   اإلنكليزية كلها بالجهل لُيعلي م انة ش سبير في بيئته ، في البدامة
 بعد سنوات را  مصف ش سبير نفسه بالجهل.

ددد أخَذ عليه أن ه بعيد في مسر ياته عن قواعد  الذوقددد معرض على النظارة 2
مناظر و شددية. مقو  فولتير: "تعلموَن أن  في مسددر ية ُعطيل ملتا  زوج   

المسددر ، وتصدديح المسدد ينة  ين تهو  اددريعة، أنها اغتيلت   امرأته على 
 ظلمًا".
دددد لم م تف  فولتير بمثل اذا النقد لش سبير بل وال به األمر إلى قوله  3

عبارته الشدددددددددددددهيرة: "إن ه ال مصدددددددددددددلُح أن م ون كاتبًا إال لقبائل اوتينتو في 
 أفريقية".
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 ديددددرو على فرد     لم ينقلددد  كثيرون كمدددا انقلددد  فولتير في موقفددده ادددذا،
قائال: "سددديبقى شددد سدددبير ذلك العمالق الذ  سدددنمرُّ جميعا من بين  فولتير
 قدميه".

 أسئلة النص:
 د ال تعدُّ دراسة العالقات األدبية الدولية قدممة في التاريخ؟ 1 
 د عر    ب ات  تجلت في كتاباته ظواار من العالقات األدبية الدولية2 

 د جديرة بالدراسة والبحث.
 قام فولتير بتعريف الفرنسيين ب ات  إنكليز  مهم. وضح ذلك.د 3 
دددددددددد انقل  فولتير على مواقفه من ش سبيردددددددددد فأخذ عليه ماخذ. تحدث  4 

 عن اثنين منها.
 د ال نجح فولتير في إقناع الفرنسيين بمواقفه الجديدة. ناقش ذلك. 5 
 بية د ما او موقفك من  ق الدار  في تليير مواقفه من الظواار األد6 

 التي يدرسها. والفكرية
د أكت  األعداد الواردة في تواريخ النص واوامشه كتابةد مبينا  ركات 7 

 أواخرااد ومراعيا تسلسلها التاريخي. 
  فيها بما ال يتجاوز سددددددبعة أسددددددطر  تعر  ، ددددددددددددددددددددد اكت  مقالة قصدددددديرة8 

 د وبعض ظوااراا. بالعالقات األدبية الدولية
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 :األسماء الخمسة  :ثانيا: فوائد وتمارين كتابية ولغوية
أ، اكت  رسدددددالة إلى اددددديق لك مسدددددافر، تخبر  فيها عن اختصددددداادددددك الذ  اخترت  

 دراسته في الجامعة، بما ال يتجاوز ثمانية أسطر.
 :األسماء الخمسةب: 
مضا  إلى غير ماء المتكلم   د اكت  جملة مفيدة فيها اسم من األسماء الخمسة  د1 

 مرفوع وأعربه.
مضا  إلى غير ماء المتكلم   د اكت  جملة مفيدة فيها اسم من األسماء الخمسة  د2 

 منصوب وأعربه.
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مضا  إلى غير ماء المتكلم   د اكت  جملة مفيدة فيها اسم من األسماء الخمسة  د3 
 أعربه.و  د مجرور
ذو. عالمة   ،فو ، م  ،أخ ،األسددماء الخمسددة اي: أب  األسـماء الخمسـة:تذكير:  

رفعها الواودددددددددددددددد وعالمة نصددبها األلف وعالمة جراا الياء. ويشددترط فيها أن تكون 
مضددددددددددددافة إلى غير ماء المتكلم وأن تكون مفردة ال مثناة وال مجموعة. تقو : "إن 

 رفيقك ذو وعي قومي". وتقو : "فوك ينطق بالحق".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ة ر  ش  االمحاضرة الع  
 

 المذكرات. ، كتابة النص ،أوال
كتابة المذكرات من ظواار الكتابة المنتشرة في المجتمعات المختلفة. وقد 
تعزز انتشار اذ  العادة في العصور الحديثة، مع زيادة االاتمام بالقراءة 
والكتابة، ورا  كثيرون ينشرون ما كتبو  من مذكرات في كت  خااة،  

في   معبرا عن مضمونه، فظهرت  عنوانا  منها  المضمار محمل كل  اذا 
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كت  عديدة لسياسيين، ورجا  أعما ، ورجا  علم، وأطباء، وفنانين، وأدباء 
 وغيرام. 

  :الرواية فن مع المذكرات كتابة فن تداخلأ، 
  كتابة المذكرات مع فنون أدبية عدة، والسيَّما فن الرواية.فن  تداخل  ي

ا من ونجد أن عددا غير قليل من الروائيين قد ضمَّن بعض رواياته شيئ
الشخصية، وسيرته    نسي    في  الروائي  الكات   مذكرات  فتدخل  مذكراته 

   في روايته "أديب"، طه حسين ومن ذلك ما فعله ، ملحوظا دخوال روايته،
صر الشوق،  قبين القصرين،  في ثالثيته الروائية: "  21نجيب محفوف و 

مينة حنا  فعله  وما  المرفأ  "  22السكرية"،  الدقل،  بحار،  ،  البعيد"حكاية 
 . وغيراا " يفا إلى عائد"وغسان كنفاني في روايته 

سبع عشرة روامة تحت  قد نشر  23الكات  األمري ي جيف كينينجد كما 
مذكرات كتبها الفتى غريغ ايفلي عن    فيها  مسرد  ،عنوان "مذكرات طال "

ومية وتفاايل  ياته الي  ادقائه وعائلته،يومياته المدرسية وملامراته مع أ 
 المضح ة.  

  المذكرات، لكتابة الفني  البناء تنوع :المذكرات لكتابة الفني البناء ب،  
 :في الكتابتن القدممة والحديثة وظوااراا سماتها أبرز عدة، اتجااات في
  أو  كت   في  المذكرات  نشر  على   تهيمن:  المذكرات  كتب  تسميات   ،1

  بها   مستبد   التي  ،"المذكرات"  كلمة  عن االبتعاد  ظاارة  ومجالت،  احف 
  دالالت   ذات  تسميات  أو  ،"الذاتية  السيرة"و"  الذكريات"  تسميتي  عادة  الكتاب

 
 . 1988منح جائزة نوبل عام  .1956(، نشر روايات ثالثيته عام 2006-1911نجيب محفوظ )  21
 . 1981نشر هذه الثالثية تباعا منذ عام  (2018 -1924)حنا مينة   22
، وحقق شهرة واسعة تنوعت بين رواياته وعمله في السينما 1971جيف كيني كاتب أمريكي معاصر ولد عام   23

 وفنون األطفال.
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   سين، طه لدى" األمام"و  ،"منقذ بن أسامة  لدى" االعتبار" مثل  مختلفة،
 اليرا  فرعيا  عنوانا  مضع  الذ   مروة،   إلسماعيل  24" عشتها  كما  األمام"و
 ".ذاتية سيرة" او اللال  أسفل في
 المذكرات   كت   على  عادة  الدارسون   مطلقها  تسمية"  الذاتية  السيرة"و 

 25عبا    إ سان.  د  ومنهم  وتسمياتها،  عناوينها  اختلفت  مهما  والذكريات
  من  أن  يرى   الذ   26محمد شعبان عبد الح يم  . ود  ،"السيرة  فن"  كتابه  في

  في   أمثلتها  ومن:  الذكريات  استرجاع  في  الرغبة"   الذاتية  السير  كتابة   وافز
  طوق "  وكتاب  منقذ،  بن  ألسامة"  االعتبار"  كتاب  القدمم  العربي  األدب
 . "شبابه  لذكريات  فيه  معرض  الذ    زم،  البن"  واألال    األلفة  في  الحمامة

  المذكرات،   كت   في  المهيمن  أن  يال ظ  :ومكانها  المذكرات  كتابة  ، زمان2
  اذ    تطو   وقد   الفعلية،  وأم نتها  أزمنتها  عن  بعيدا  م تبونها  أاحابها  أن

  مذكرات   منقذ  بن  أسامة  كتابة  في  نجد  كما  كثيرا،  أم نتها  وتبتعد  األزمنة،
  كتابه  في   ماة،   عااي  ضفة   على  شيزر   قلعة   في  ونشأته  طفولته

 من  الثمانين  نااز  وقد  الفرات،  بأعالي   صن   في  كتبه  الذ "  االعتبار"
 . عمر 

  الشخصية  الكات   خبرات  على  باعتماداا  :المذكرات  كتابة  مصادر  تنوع  ،3
 ومعارفه   أادقائه  خبرات   من  سمعه  بما  ذلك   رفد  أو  ومشاادته،
 قدمما   منقذ  بن  أسامة  مثل   الكثيرين،  لدى  مهيمنا  نجد   ما  واو  ومشااداتهم،

، وغسان كنفاني  ديثا في روايتيه "عائد إلى  يفا"، "االعتبار"  كتاب  في
 

 ص(. 304.شركة بستان هشام، دمشق، )عشتها كما األيام -مروة، د.إسماعيل 24
 . 123:140فن السيرة. ص  –عباس، د. إحسان  25
،  2014في األدب العربي الحديث. مؤسسة الوراق، عمان، األردن،  السيرة الذاتية -عبد الحكيم، محمد شعبان 26

 ص(. 245)
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خبراتهما  بين  مصادراما  تنويع  معتمدان  فهما  الشمّ"،  في  و"رجا  
 . الشخصية، وما سمعا  من معارفهما

  ضمير معتمد األو   : اتجاهين في صاحبها  إلى المذكرات إسناد تنوع ،4
 ،"االعتبار"  كتاب  في  منقذ  بن  أسامة   مثل   الكات   اوت   مظهرا  المتكلم
 بين   الكات   المتكلم  ضمير   مضمرا  ،"او"  اللائ   ضمير  معتمد  والثاني
 ".األمام"  سين طه كتاب أمثلته ومن كتابه، سطور

 مفردات ومصطلحات 

وَتذكارا:   وذكرى،  را،  ك  ذ  األم ر  نسيان.  َذَكَر  بعد  ذانه  في  استحضر  
ُرُ ، والجمع الُمَذك  َرات، وكت    ُن فيه ما ُيراُد تذكُّ والُمَذك  َرة: دفتر الير ُيَدو 
الُمَذك  َرات تضمُّ ما استحضر  كت اُبها في أذاانهم من أمور أرادوا  فظها 

 وعدم نسيانها.  .
َلُلهُ  ُة: مقدار ما ُمَعدُّ مب  د  ُة: الجماعة، مقا : عند   عديدة: كثيرة. والع  د  ، والع 

َة رجا ، أ : جماعة منهم.  والعديد:  د  َة نساء، وع  د  ُة كت ، ورأي ُت ع  د  ع 
يُدنا   َعد  قليل   أن ا  "ُتَعي  ُرنا  السموء  في شعر :  قا   إ ن    \العدد،  لها:  َفُقل ُت 

 نا .         ويقا : يرى العديد من النا ، أ : يرى عدد من ال الكراَم قليُل".
 أسئلة النص: 

 الروامة.  فن مع المذكرات كتابة فن ابحث في تداخل، 1 
 اذكر أربع ظواار تتصل بالبناء الفني لكتابة المذكرات.، 2 
 المذكرات. كت  ابحث في تسميات، 3 
 ، ابحث في الصلة بين كتابة المذكرات باألزمنة واألم نة. 4 
 المذكرات. كتابة مصادر تحدث بإمجاز عن تنوع، 5 



 ـ  78ـ 
 

 ناقش ظاارة إسناد المذكرات إلى اا بها، موضحا ذلك باألمثلة.، 6 
اكت  في دفتر مذكراتك عن يوم من أمام  ياتك الجامعية، بما ال  ،  7 

 يتجاوز ثمانية أسطر.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عمُل المصدرِّ عمَل فعله. :كتابية ولغوية  دريباتثانيا: فوائد وت
 وأعربها إعراب مفردات.  َعم َل َعَمَل فعل ه اكت  جملة مفيدة فيها مصدر د1  
 .مساعدة الطال   زمالء  عمل مفيد د1ج

 .مساعدة: مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاارة على آخر 
: مضا  إليه مجرور باإلضافة وعالمة جر  الكسرة الظاارة على آخر    .الطال  
منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاارة على  دددددد  للمصدر مساعدةزمالء : مفعو  به  

 .آخر . والهاء ضمير متصل مبني في محل جر باإلضافة
 .عمل: خبر المبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاارة على آخر  

 . مفيد: افة عمل مرفوع مثله وعالمة رفعه الضمة الظاارة على آخر 
 ت.فعل ه وأعربها إعراب مفردا  عملَ َمل  ع  م لماكت  جملة مفيدة فيها مصدر  د2 
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 .عمل مفيد زمالء  مساعدة ال د2ج
 .مساعدة: مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاارة على آخر 

 .: مضا  إليه مجرور باإلضافة وعالمة جر  الكسرة الظاارة على آخر زمالء  ال
 .آخر عمل: خبر المبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاارة على 

 آخر .  مفيد: افة عمل مرفوع مثله وعالمة رفعه الضمة الظاارة على
 
 
 
 
 
 
 
 
 " 

 ةحادية  ع ْشرالمحاضرة ال
 

 األحالم... و القيم  سليمان العيسى: شاعر، أوال: النص
م( في شعر  وسلوكه ا تفاء 2013 -1921قدم الشاعر سليمان العيسى )

ا تفاؤ  بالصداقة واألادقاء معبر جميال بالقيم السامية األايلةدددددددددددددد وكان 
 عن تم ُّن قيمة مهمة من تلك القيم من نفسه.

تشددرد عن مرابع طفولته في "لواء إسدد ندرون" منذ قرار إللاء التدريّ فيه 
دددددددددددددد فر ل واو في الصف األو  اإلعداد  مع   1936بالللة العربية سنة 
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نقلين بين كوكبة من أقرانه بحثا عن فرص تؤمن لهم متابعة دراسددددددددددتهم مت
  ل  و ماة والالذقية ودمشق...

ددددددددد في مطالع األربعينيات   سافر بعد نجا ه في امتحانات الشهادة الثانوية
ددددددددددد فجمعته مقاعد  من القرن العشرين إلى العراق لمتابعة دراسته الجامعية

الدراسدددددددددددددة ونشددددددددددددداطاتها األدبية بزمالء مهتمين بالكتابة الثقافات واآلداب 
دباء العربية في القرن العشددرين منهم: "بدر شدداكر  سدديصددبحون من أبرز أ

د  دددددددددددددددددددددد ولميعة عبا  أمارة السدددددددياب وعبد الوااب البياتي ونازك المالئكة
 وديز  األميرد وغيرام...".

دددددددددددددددددددد وَظل ت  اددددددداقته مع   تنوعت اددددددداقاته على مدارج األم نة واألزمنة
ذكريات الدراسدددة  السدددي اب ذات رنين خاص في فكر  ووجدانه إذ ربطته به 

الجامعية منذ سددددددنتها األولى وعززاا إممانهما المشددددددترك بقيم ما تفيض به 
إنسددددددانية البشددددددر من نقاء وإخاءدددددددددددددددددددد و   األوطان والسددددددعي على دروب 

ددددد وقد  ددددد فعب ر كله منهما عن اور تلك القيم: شعرا ونثرا نهضاتها وعزتها
م تلك  غذ ى ومضددددددددها غير قصدددددددديدة من قصددددددددائد  بتعبير شددددددددفيف عن قي

دددددد التي وافها الشاعر ذات يوم  الصداقة النابتة في  قو  اآلما  الرايفة
 في قصيدته "إلى ادمقي بدر شاكر السياب" بقوله: 1960من عام 

العدددددددذاب  الصددددددددددددددبوات  أخدددددددا 
 الددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددعددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددذاب
 أما زا  ينبض اددر النخيل

 

 كدددأن الربيع بهدددا سددددددددددددددرمدددد 
 ببلددددداَد من  لمنددددا األرغددددد؟ 
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والجزائر وفلسدطين محتفية بأ الم عربية    تلن ت قصدائد  بدمشدق وادنعاء 
ددددددد بمثل استقبا  ادمقه  كبيرةددددددد واستقبلها األدباء والدارسون بحفاوة وتقدير

ه التي ألقددااددا في مطلع   األديدد  اليمني د.عبددد العزيز المقددالح قصدددددددددددددديدددتددَ
: الجنوبي والشددددددمالي والو دة   بو دة شددددددطريه الثمانينيات في اليمن  الماً 

 :فاً العربية الكبرى اات
 ماذا من الشددددددددددددهقة الحمراء أختزنُ 

  وتنأي َن ما ادددددددددددددنعاُء..   أمشدددددددددددددي..
 عدُن"ما

َ  عام  عضددددوا في مجمع الللة العربية في دمشددددق وأضددددافت  1990انُتخ 
د  ً  ددددددددددددددددددددد وناثرا جهود  الللوية واألدبية إلى ثراء  ضدددددددور  الثقافي: شددددددداعراً 

 .وألقاً  د عمقاً  ثقافياً  د ومنظماً  ومترجماً 
تنوعت جوائز التقدير التي  ازاا الشدددددداعر سددددددليمان العيسددددددى في سددددددورية 
وخارجهادددددددددددددددد وكت  اددمقه الناقد الفلسدطيني د. سدام الخطي  يوما: "اذا  

 الشاعر جائزة  لكل جائزة". 
ُتو  جت  مسددددددددديرة عطائه بتقليد  وسدددددددددام االسدددددددددتحقاق السدددددددددور  من الدرجة  

 .2005 ية عامالممتازة في ا تفا  كبير في م تبة األسد الوطن
 أسئلة النص:

ددددددددددددددددددددددد تحدث عن أسددددددددباب اجرة الشدددددددداعر من مرابع طفولته في لواء  1 
 إس ندرون.

 د عر    بمر لة دراسته الجامعية وأثراا في تكوينه الثقافي.2 
 د تحدث عن اداقته مع السي اب.3 
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 د تحدث بإمجاز عن اورة اليمن في  كتاباته.4 
 د تحدث عن جهود  الللوية.5 
 تحدث عن اال تفاء بتكريم مسيرة عطائه.د 6 
 د اكت  بما ال يتجاوز خمسة أسطر ما تعرفه عن لواء إس ندرون.  7 
د اكت  مقالة تعر  فيها بما ال يتجاوز سبعة أسطر بالشاعر سليمان 8 

 العيسى وأدبه.
دد تقام في الثامَن عَشَر من كانون  دد ا تفاء باليوم العالمي لللة العربية9 

ددددددددد ضرورة االاتمام بالعربية   الثاني كل عام  بندوات يبي  ن المشاركون فيها
الفصدددددحى والحد من ايمنة اللهجات العامية على وسدددددائل اإلعالم. اكت  

 .  مقالة عن ندوة  ضرتها في اذا المضمار مبينا رأمك 
 
 
 
 

 

 :.المنادى ثانيا: فوائد وتدريبات كتابية ولغوية:
ددددد وال  ينادى بها القري  والبعيد  ،ددددد واي األال أدوات النداءأددددد "ما" أشهر  

دددددددددددددددد تقو : "ما أهلل خفف  آالَم المرضددى". واي التي  ينادى اسددم ص إال بها
 .."د قا  تعالى: "يوسُف أعرض  عن اذا تقدر إذا  ذفت أداة النداء

ددددددددددددددد والمضدا    بددددددددددددددد أقسدام المنادى خمسدة: المفرد العلم والنكرة المقصدودة
 .يه بالمضا  والنكرة غير المقصودةوالشب
 .د المفرد العلم: واو مبني على الضم في محل نص 1
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ددددددددددددد فتتعر  به  ددددددددددددد النكرة المقصودة: اي النكرة التي تتوجه إليها بالنداء2
دد فإذا قلنا: ما جند   تنبه  فالنداء موجه إلى جند   ويزو  تنكيراا وإبهامها

ةدد واي مبنية على الضم  مقصود أو مخصوص فأابح اذا الجند  معرف
 .في محل نص 

ر  أدويَة المرضى1مثا   .: ما ايدالنيُّ  ض 
: ما طالَ  العلم ال تهمل  واجبات ك. ويعرب المنادى 1دددددددددد المضا : مثا 3

  .المضا  منصوبًا على النداء
ددددددددددد الشبيه بالمضا : إذا كان المنادى كلمًة ارتبطت ب لمة أخرى تكم ل  4

مضافةدددددددد ُسم َي المنادى شبيها بالمضا  واو في اللال   معنااا ولم تكن 
ددددددددددددددد وسدمي   المشدتق العامل فيما بعد  أو شدبه الجملة من الجار والمجرور

 .بذلك ألنه مسهل أن مصبح التركي  تركي  إضافة
 .د ما منتصرا رأُمه نفذ  خطتك. = ما منتصر الرأ 1مثا 
. = ما راق2مثا  د الروابي ويا راقد روابي  دددددد ما راقدا في روابي ميسلوَن أفق 

.  ويعرب المنادى الشبيه بالمضا  منصوبا على النداء  .ميسلون أفق 
دددددددددددددددددددد النكرة غير المقصددددددودة: او المنادى النكرة الذ  لم يتعر  بالنداءد 5

فدددالندددداء موجددده إلى عموم المندددادى. ويعرب المندددادى إذا كدددان نكرة غير 
 .مقصودة منصوبا على النداء

 .ا  م بالعد د ما قاضيا 1مثا 
 :ت د نداء المعر  بأ 

ددددددددد و"أي تها"  إذا أردنا نداء ما فيه "ا " توالنا إلى ذلك بنداء "أي ها" للمذكر
للمؤنث وأ   وأم ة نكرة مقصددددددودة مبني على الضددددددم في محل نصدددددد  واا 
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ددددددددددددددددد وبد  إن كان  للتنبيه والمنادى الحقيقي بعداما ادددفة إن كان مشدددتقاً 
 .د واو مرفوع جامداً 
 د أنتم واامون. د ما أي ها المشتهون فناء أمتنا1مثا 
 .د ما أيتها الصيدالنيات تابعن نجا ات العمل2مثا 

ث ددددد لفظ الجاللة ينادى وفيه "ا " وامزة الوال تصبح امزة قطع تقو :  
ُض عنها بالميم المشددددددة دددددددددددددددددد تقو : "اللهم  خذ   "ما أهلُل خذ  بيدنا". وقد معو 

 ."بيدنا
 :نماذج معربة

 د ما أيها الصيدالنيون تابعوا نجا ات العمل.1مثا 
 د ما أيتها الصيدالنياُت تابعن نجا ات العمل.2مثا 

 .ما: أداة نداء
أيها: أ : منادى نكرة مقصددددودة مبني على الضددددم في محل نصدددد  على 

 .النداء. واا للنتبيه
الصددددددددددديدالنيون: بد  من "أ " مرفوع وعالمة رفعه الولو ألنه جمع مذكر  

 .مسال
تددابعوا: فعددل أمر مبني على  ددذ  النون من آخر  ألن مضدددددددددددددددارعدده من 

د والواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. واأللف   األفعا  الخمسة
 .للتفريق

نجا ات: مفعو  به منصددوب وعالمة نصددبه الكسددرة بدال من الفتحة ألنه 
 .جمع مؤنث سالم
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كسرة الظاارة على ددد وعالمة جر  ال العمل: مضا  إليه مجرور باإلضافة
 .آخر 
 .د ما أيتها الصيدالنياُت تابعن نجا ات العمل2مثا 

 .ما: أداة نداء
أيتها: أمة: منادى نكرة مقصدددودة مبني على الضدددم في محل نصددد  على 

 .النداء. واا للنتبيه
الصدددددددديدالنياُت: بد  من "أمة" مرفوع وعالمة رفعه الضددددددددمة الظاارة على 

 .آخر 
على السدددددددددد ون الظاار على آخر . ونون النسددددددددددوة  تابعن: فعل أمر مبني  

 المحاضرة الثامنة..ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل
 
 
 
 
 
 
 

 ة ية  ع ْشرناثالمحاضرة ال
 

 أوال، النص، تقدم العلوم بين العرب والفرنجة.
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ــامة بن منقذ  يعدُّ كتاب أو  سددددددددددديرة ذاتية في تاريخ األدب  ،  28"االعتبار" ، 27أســـــ
أمام عمر  ومشددددددددااداته منذ طفولته في   ذكريات يتذكر أسددددددددامة محطات منالعربي.  

هًا غرباً  فا  نهر "العااددددددي" بعد ملادرته  واد  " ماَة" مت ج   قلعة "شدددددديزَر" على ضدددددد 
  د نحو خمسة  وعشريَن كلمترا
ه  الثمدددانين مقيمددداً  ه عدددام )  إلى ُبُلوغددد   -ه570في منددداطق أعدددالي الفرات قبيدددَل عودتددد 

َق" بناًء على دعوة  سددددددددددلطان مصددددددددددر والشددددددددددام اددددددددددال  الدين  1174 َمشدددددددددد  م( إلى "د 
ب ا له منذ نشدددددأته   ددددددددددددددددددد 29األيُّوبي الذ  دخلها في العام نفسددددده وسدددددأ  عنه إذ كان ُمح 

 ومعجبا بشعر  مضع ديوانه قرب سرير . 
األوربيين اللزاة  منذ بدامات ا تاللهم مناطَق    اشدددددددددددددترك أسدددددددددددددامُة في مقاومة  الفرنجة  

َر العرُب   ددددددددد  واسَعًة من األرض العربية وتأسيسهم فيها أربَع ممالك فرنجية... وقد َ ر 
"عدد دددددددا"   تددحددريددر  مددعددركدددددددة  فددي  الددزمدددددددان  مددن  قددرندديددن  نددحددو  بددعدددددددد  م  هدد  لدد  مددعددددددداقدد   آخددَر 

 م(.1291 -ه690عام )
والهدن   د لحروب بين العرب والفرنجةَتَضم َن "كتاب االعتبار" اورا متنوعًة أل وا  ا

في مجتمعاتهم    باء،الط  واألطعلوم  و  ،  والسدددددفارات بين ملوكهم والقوانين والقضددددداء
َق العرب  على والفرنجة األوربيين علمي اً  مبيناً   ... وثقافياً  تفوُّ

ف ه   ي مما رآ  في زياراته إلى مناطق    ددد  العلميَة واالجتماعيدددة  ت هماو استقى مصادَر وا 
ومن ذلك على سبيل المثا    ددددد  أو مما رآ  أاحابه في زياراتهم إليها  ددددد  محتلها الفرنجة

 د  ما سددددمعه من الطبي  العربي   "ثابت" موفد  عم  ه  اددددا    "شدددديزَر" إلى الفرنجة مرة
ه  كت  إلى عم  ي مطل  من   ددددددد مقو  أسامة: "ومن عجي  طبهم أن اا   "المنيطرة" 

مقددددددددا  له ثابت    إنفدددددددداَذ طبي   يداو  مرضى من أاحابه. فأرسل إليه طبيبًا نصراني اً 
 

 شعر وكتب ديوان له وفارس وأديب شاعر ( م1188-1095) ـ(هـ584 -488)أسامة بن منقذ  27

 ".والديار  المنازل"و" االعتبار  كتاب" منها ـمهمة
  قصصا يتضمن ـالثمانين من عمره قارب وقد له أصحاب على أسامة  أماله" االعتبار  كتاب" 28

  كتاب أول وهو ـالميالدي  عشر  الثاني ـالهجري السادس القرن في ومشاهداته سيرته من وأخبارا

 . العربية الثقافة تاريخ في ذاتية سيرة

  م(.  1193– 1138 /ه589-532صالح الدين األيُّوبي ) 29
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  دفمددددددا غاب َعَشَرَة أم ام   ت ى عدددددددددددداد". ويسرد أسامددددددة مشاادات  الطبي   العربي   الموفد 
رعاً  ًة  إلى قومه العرب إذ لم مجد  كلَمَتُه الطب  َيَة العلمي َة مسدددددموعًة ونافذَ   الذ  عاد ُمسددددد 

بسدب   معانَدة  الطبي   الفرنجي وإادرار    على معالجة المرضدى بأسدالي  غير علمية  
 وو شية.

َم الطبيُ    ددددد  يلتقى الطبيبان العربي والفرنجي في معالجة مرضى الفرنجة وبعَد أن مَقد  
اًل جااال وو شي ددددددددد العربيُّ العالَج بأسلوب علمي   مفيد   يُّ تدخُّ ُل الطبيُ  الفرنج   د اً يتدخ 

في   ددددددددد  ينمُّ على تخلف وجهل علميين فيداو  المرضى بطرق غريبة تؤد  إلى الوفاة
ُه أراَد عالَج فددار  وامرأة كددانددا قددد تلقيددا عالج الطبيدد  العربي   عدددة  دداالت منهددا أندد 

فقا : "أ ضروا لي فارسًا قويًا وفأسًا قاطعًة..  فحط  ساقه على  ددددد  والحت أ والهما
ومات من  دددد  : اضرب ساقه بالفأ  ضربه ضربة ثانيددددة ...قرمة خش  وقا  للفار 

ا لقوا شعراا   ددددددددد ساعته وأبصر المرأة فقا : اذ  المرأة في رأسها شيطان قدددددددددد عشقها
فأخذ الموسددددى وشددددق    -فحلقو  فزاد بها النشددددا  فقا : الشدددديطان قد دخل في رأسددددها

 وسلخ وسطه  تى ظهر عظم الرأ  و  ه بالملح فماتت في وقتها".   -رأسها اليباً 
إن قصدددة بتر السددداق تعبر عن تخلف علمي مسدددتلربه أسدددامة واددددمُقدددددددددددددددددده الطبي   
العربي فيحيطانه باالسدددددددددددددتهجان أما ربط الطبي  الفرنجي مرَض المرأة بالشددددددددددددديطان  

العلمي    فيعبر عن سدددددديطرة الخرافددددددددددددددددددددات على الط  الفرنجي وابتعاد  عن التفسددددددير
معب  ران ب لمات هما عن   ابتعادًا أثددددددددددددددددددار  فيظة أسددددامة وادددددمقه الطبي  العربي فرا اً 

 إدانت ه ومقدارنته بصورتده النقيضة في الط  العربي.
ويصل استهجاُن أسامة وادمقدددددددددده الطبي  العربي "ثابت"  دودًا بعيدة عند الحديث  

من عدذاب المرض وقدد جداء  عن قتدل الطبيد  الفرنجي لمريض فدار  ابتلداء إرا تده  
 اً القو : "فلما رآ  قا  أعطوني شمعفي اذ  القصة عن الطبي  اإلفرنجي والمريض  

فأ ضرنا له قليال من الشمع فلي نددددده وعمل عقد اإلابع وعمل كل وا د في جان    ددددد 
أنفه فمدددددات الفار  فقلنا له: قد مات فقا : نعم كان يتعذب سددت أنفه  تى مموت 

 ".ويستريح
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 :ومصطلحات مفرداتح شر 
 استهجان: شعور بعدم الموافقة أو االستنكار .

الخرافددددددددددددددددددددات: مفرداا ُخراَفة: الحديث الباطل مطلقا. الخرافة اي االعتقاد أو الفكرة  
القائمة على مجرد تخيالت من دون وجود سدددددددب  عقلي أو منطقي مبني على العلم  

 والمعرفة.
 والركبة.ساق: مؤنث ما بين الكع  

 عالج: اسم لما معال  به دواء. 
 فأ : مؤنث ج ُفُؤو  آلة اقطع الخش  وغير .  

 .الفرنجة: التسمية الذائعة لألوربيين لدى العرب قبل العصر الحديث
 أسئلة النص:

 عر     ب تاب "االعتبار" بما ال يتجاوز ثالثة أسطر. د1 
بي  ن المصددددر الذ  اسدددتقى منه أسدددامة معلوماته عن ط  الفرنجة في اذا    دددددددددددددددددد 2 

 النص.
كت  أسامة عن الطبي  العربي: "فمدددددا غاب عشرة أمام  تى عددددداد". بم تفسر   ددددد 3 

 إلى قومه العرب. عودته سريعاً 
 بي  الفرنجي للفار  والمرأة؟بم مم ن واف أسالي  عالج الط د4 
 كيف عال  الطبي  الفرنجي الفار  الذ  كانت تؤلمه ساقه؟ د5 
 وكيف عال  المرأة؟ د6 
 لماذا وضع الطبي  الفرنجي الشمع في أنف المريض الذ  يتعذب.  د7 
تعر  فيها بأسامة بن منقذ وكتابه   ددددد  بما ال يتجاوز سبعة أسطر ددددد  اكت  مقالةً  ددددد 8 

 "االعتبار".
التي   ددد  اكت  كلمة قصيرة ال تتجاوز سبعة أسطر تلقيها في ندوة نظمتها الكلي ة  ددد 9 

 ا تفاء بعيد الشهداء. د تدر  فيها
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 . : أخطاء شائعةلغويةو دريبات كتابيةثانياًـ فوائد وت
وأخطأ من قا : ما رسبت    أااب من قا : لن أامل واجباتي في العيادة أبدا. دددددد  أبدا

 .في سنوات دراستي السابقة أبداً 
أااب من قا : عب ر الطبي  في أثناء كالمه عن تقديريه للمرضى وأخطأ    ددددددددددددددد أثناء

 .من قا : عبر الطبي  في ثناما كالمه
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أذن واسدددددتأذن أاددددداب من قا : اسدددددتأذنه في "كذا". ال تقل : اسدددددتأذن منه أن مفعل  
 "كذا" 

 أااب من قا : مما يؤسف عليه. ال تقل: مما يؤسف له. أسف على
 رث له. التقل: اكترث به. اكترث أااب من قا : اكت

أااب من قا : اجتاز المسافر ثناما الجبا  وأخطأ من قا : عبر الطبي  في   دددد ثناما
 .ثناما كالمه

در  . . ال تقل:  داُء الج   الجدر  أااب من قا : داُء الُجَدر   أو داُء الَجَدر   
 .دام أااب من قا : دامنا  ر الصيف وأخطأ من قا : داامنا  ر الصيف

وأخطأ من قا :  ازت    ددددددددد أااب من قا :  ازت المرتبة األولى طالبة ذكية ددددددددد  كيةذ
 .المرتبة األولى طالبة زكية

وأخطأ من قا :  دددد  أااب من قا : روى الشهداء أرض الوطن بدمائهم الزكية دددد  زكية
 .روى الشهداء أرض الوطن بدمائهم الذكية

وأخطأ من قا :  دد  أااب من قا : قابل الطبي  المريض مصادفة دد  ااد  مصادفة
 .قابل الطبي  المريض ادفة

أاداب من قا : ط  ُّ األسدنان وجرا تها. ال تقل : ط  ُّ   ددددددددددددددد  ط  ُّ األسدنان وجرا تها
 إضافة اسمين لمضا  إليه وا د (وجرا ُة األسنان. .)ألنه ال مجوز 

َرةً  َرًة أو َفَقَرةً  د ف ق  َرًة من الكتاب الطبي. وأخطأ من قا : َفق   .أااب من قا : قرأت ف ق 
 .ويخطئ من مقو : َفناء الدار د تقو : ف ناء الدار د ف ناء وَفناء

لن   وأخطأ من قا :  لم أرس  في سنوات دراستي السابقة قط. أااب من قا :  ددددددد قط
 ور اذا الصديق بعد اآلن قط.أز 
أااب من قا : ما  ملنا على نقله إلى المستشفى او إاابته   د دعانا وما  ملناما 

 بالحمى. ال تقل: األمر الذ   ملنا على نقله إلى المستشفى او إاابته بالحمى. 
 .ق أااب من قا : وقع في مأز ق. ال تقل: وقع في مأزَ  :مأز ق 
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كان   ومنزلة. أاددداب من قا :  كان البيروني البن سدددينا بمنزلة األخ. ال تقل:  مثابة
 .البيروني البن سينا بمثابة األخ

ال   دددددددددد  وجودا: أااب من قا : على المحامين أن يوجدوا )الوجود( في المح مةوجد 
تقدددل: على المحدددامين التواجدددُد في المح مدددة. )ألن التواجدددد او إظهدددار الوجدددد واو 

 الح  والشوق  ووجود المحامين في المح مة ليّ اذا من أغراضه(.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


