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2نطاق  -3المجلس التعليمي 
ي 
قر 2حمدرسة حمد بن عبدهللا الشر

نجاة شاهين. أ: مديرة المدرسة 

مراجعة نهاية الفصل الثالث مادة اللغة العربية للصف الثامن

مراجعة الفصل الثالث 
لمادة اللغة العربية



فَت في درِس  ِل والثَّاني خالَل الفصل( النُّصوُص َحْولنا)تعرَّ يِن األوَّ
:ي، وهي كاآلتالنَّوعِ على تصنيفاِت النُّصوِص َوْفَق 

هي : ـةُ النُّصوُص السَّرديَّ 
ـِة، تقوُم على الحكاينصوص  

اُت، َوتظهُر فيها الشَّخصيَّ 
َواألحداُث، وعناصُر أخرى

ماِن والمكانِ  .كالزَّ

ةُ  :  النُّصوُص اإلقناعيَـّ
أثيِر في تهِدُف إلى التَّ نصوص  هي 

ٍر معيَّنـةٍ القارِئ َوإقناِعـِه بوجهـِة نظ
ةَ ، َوتستخِدُم افي موضوعٍ ما ألدلَـّ

ةَ وَ  ةَ َوالمنطقيَـّ ةَ العقليَـّ العلميَـّ
.َواألرقاَم َواإلحصاءاتِ 

ةُ  ي نصوص  ه: النُّصوُص المعلوماتيَـّ
األخبارَ يَعِرُض فيها الكاتبُ 

ٍ، كوالمعلوماتِ  ما تكثُُر بشكٍل ِحيادي 
راُت فيها الشُّروحاُت والتَّفسي
ةُ، فهي تُجيبُكَ  : عْن أسئلـةِ الِحياديَـّ

.ماذا؟ كيَف؟ متى؟ أين؟ لماذا؟ 

ةُ  هي :النُّصوُص الوظيفيَـّ
 المعلوماِت تبادلُ نصوص  يتِمُّ فيها

، لِ بيَن الُمرِسِل َوالمستقب
سائِل َوالرَّ ،البرقيَّاتِ :مثلُ 

يرةِ ،الشَّخصيـةِ  َوالس ِ
ةِ  .َواإلعالناتِ ،رِ َوالتَّقاري،الذَّاتيَـّ

ةُ  نصوص  ي ه: النُّصوُص الوصفيَـّ
المشاهدِ أوِ األشخاِص بوصفِ تهتمُّ 
ٍة،األماكنِ أوِ  وقد تكوُن بلغـٍة مجازيَـّ

ـةٍ ُجزًءا منْ  نص ٍ أوـةٍ ِروايأوقِصَّ
 ٍ ـةَ اِت الطَّبيعيَّ يَصُف النَّباتمعلوماتي 

.مثاًل 

ةُ  ي ه: النُّصوُص اإلرشاديَـّ
ُم إرشاداٍت مرنصوص   تَّبـةً تقد ِ

ةِ   تنفيِذ أو إجراءِ َوُمتسلِسلَـةً لكيفيَـّ
ةِ ، تخلو ِمَن الصُّورِ عمٍل ما الفن ِيَـّ

َوالتَّشبيهاِت، كما تخلو من
مِز والمجازِ لغـةِ  .الرَّ

: نتذكر 



فَت على تصنيفاِت النُّصوِص َوْفقَ  :، وهي كاآلتيالغرِض كما تعرَّ

ـةُ  هَي : األغراُض العامَّ
ماماِت تتعلَُّق باالهتنصوص  
ـةِ  تمِع ، َوأنشطـِة المجالعامَّ

عـِة، َوالعالقاتِ  ِ المتنو 
ِة، مثلُ  ائِق الوث:االجتماعيَـّ

ةِ  سميَـّ ـِة َواألحداثِ ،الرَّ العامَّ
في المجتمِع 

َواإلعالناِت ،َوالعالمِ 
عـةِ  ِ ناِت َوالُمدوَّ ،الُمتنو 
.المختلفـةِ 

ةُ  تبُط ببيئـةِ تر: األغراُض الِمَهنيَـّ
العمِل، والِمهِن المختلفـِة،

مهام ِ وتنطوي على إنجاِز بعِض ال
ةِ  لبحُث عن ا:، مْن أمثلتِهاالفوريَـّ

مرتبطـةُ وظيفـٍة، والتَّْعميماُت ال
بجهـِة العمِل، واإلرشاداُت 
ادرةُ من إدارِة الِمهِن  الصَّ

.المختلفـِة للموظَّفين

ةُ  هيَ : األغراُض الشَّخصيَـّ
اجـةَ القارِئ تلب ِي حالَّتيالنُّصوصُ 
ةَ  ي إمكالشَّخصيَـّ ـةَ اناتِـِه الذَّاتيَّ ، َوتنم ِ

س:َومتطلَّباتِـِه، مثلُ  ائِل الرَّ
ةِ  وايـةِ ،الشَّخصيَـّ يرِة َوالر ِ َوالس ِ

ةِ  .َوالنُّصوِص اإلعالميَـّ

ةُ  تَّعليُم َونقُل الهدُف مْن هذِه النُّصوِص ال: األغراُض التَّربويَـّ
بِ :، مثلُ المعرفـةِ  رِة على الطُّالَّ في المدارِس النُّصوِص المقرَّ

ِة، َوفي الغالِب ت ْقميَـّ ةُ داخَل َوالجامعاِت المطبوعـِة َوالرَّ تمُّ هذِه العمليَـّ
.بيئـِة الجامعـِة َوالمدرسـةِ 

: نتذكر 



: قالَبِ التصنيُف النُّصوِص َوْفَق 

ُغ فيـِه هو ما تُفرَ : القالَبُ 
وَن المعاِدُن وغيُرها، ليك
ا، مثااًل لما يُصاُغ منه

الشَّكُل هوقالَُب النَّص ِ و
صُّ ال ذي يظهُر فيه النَّ 
للقارِئ، وتصنَّفُ 
لقالَِب إلىالنُّصوُص َوفَق ا

:نوعين، هما

القالَُب المطبوُع 
وهو أْن ( : الورقيُّ )

ي قَالٍَب يكوَن النَّصُّ ف
ا، َمْطبُوعٍ َوَرقِيَّ 

، لـةٍ منفِص أوراقٍ فِي
ةٍ ُملَصقاٍت ِدعائأو ، يَـّ
ُمْقتََطفَاٍت أو
تِ ِمنَ  الَّ .الُكتُبِ أوالَمجَّ

يُّ القالَُب اإللْكتُُرون
ْقميُّ )  يكوَن وهو أنْ ( : الرَّ

ٍ،  إلْكتُُرونالنَّصُّ في قَالَبٍ  ي 
ْقمِ َوُهَو ذاتُهُ النَّصُّ  يُّ  الرَّ

ِب الَحاسِ فِي َشاَشاتِ 
،ِ الَهاتِفِ أواآلِلي 

.الَمْحُمولِ 

: نتذكر 



:قِ التَّنسيَق تصنيُف النُّصوِص َوفْ 
ِسيِق إلى  أربعِة أنواعٍ، تُصنَُّف النُّصوُص َوْفَق التَّن

، يُر الممتدَّةِ والن صوُص غ، النُّصوُص الممتدَّةُ : هي
دةُ والنُّصوُص الم، والن صوُص المركَّبـةُ  ، تعد ِ

عين فقط، وسنتناوُل في هذا الجزِء ِمَن الدَّرِس نو
.غيُر الممتدَّةِ النُّصوُص الممتدَّةُ، والنُّصوصُ : هما

: النُّصوُص الممتدَّةُ 
نـة  من جمٍل َوفِْقر اٍت مترابطـٍة هَي نصوص  مكوَّ

ا، َوخارجيًّا داخليًّا مْن خالِل األفكاِر المطروحـِة فيه
بِط المستخدمـِة لرب ِط الجمِل مْن خالِل أدواِت الرَّ

ْنيَـِة، َويظهرُ متماِسكـةُ البِ َواألفكاِر، َوهَي نصوص  
ها ابُع َواالت ِساُق، َوكأنَّ فيها التَّنظيُم َوالتَّرابُط َوالَّتت

 المقاالِت، نصوصُ : َوحدة  واحدة ، َومْن أمثلـِة ذلكَ 
.ـةُ َوالِقصُص، َوالتَّقاريُر الصَّحفيَّ 

:ةِ ومن أهم ِ خصائِص النُّصوِص الممتدَّ 
َمٍة، وَعرْ - ُن ِمْن ُمقَد ِ .ٍض، وَخاتَِمةٍ تتََكوَّ
.ْقراِت والُجَملِ تْظَهُر َكَوْحَدٍة ُمتَرابِطِة الفِ -
سوِم والَجداِوِل التَّ - .وِضيِحيَّةِ تخلو ِمَن الرُّ

ِة  هَي نصوص  : النُّصوُص غيُر الممتدَّ
نَـة  ِمْن ُجمٍل بسيطـٍة َوق ائمـٍة مكوَّ
، َوال يوجُد واحدٍة أو مجموعـِة قوائمَ 

بينَها ترابط  كالَّذي يظهُر في النُّصوِص 
 غيُر الممتدَِّة، َوتتمثَُّل النُّصوصُ 

الممتدَِّة 
، ناتِ اإلعالوَ المخطَّطاتِ وَ الجداِولِ في
، ُكتي ِباِت التَّعليماتِ وَ 
سوِم ، وَ االستماراتِ وَ الفهاِرِس وَ  الرُّ

ةِ  .الخرائطِ وَ البيانيَـّ
ومن أهم ِ خصائِص النُّصوِص غيرِ 

:الممتدَّةِ 
تحتوي على رسوماٍت ومخطَّطاٍت -

ةٍ  .بيانيَـّ
ُن ِمْن جمٍل بسيطـةٍ - .تتكوَّ

: نتذكر 
VIEW

بيَن جُ تدمُ وهي نصوص  : النُّصوُص الُمَركَّبَـةُ 
ُن من النُّصوِص الممتدَِّة َوغيِر الممتدَِّة، فهي تتكوَّ

ٍ، يتض ٍ أو وصفي  ٍ أو معلوماتي  نُـهُ نص ٍ سردي  مَّ
ٍ أو صورٍة توضيحيَّ  ـٍة أو توضيح  برسٍم بياني 
ِت وَ  التَّقاريِر جداوَل، َوهذا الشَّكُل شائع  في المجالَّ
ُف الكاتُب مج موعـةً َومواقعِ المنتدياِت حيُث يوظ ِ
سوماِت َواألشكاِل لتوصيِل  واسعـةً مَن الرُّ

.المعلوماتِ 
:ِمْن أهم ِ خصائِص النَّص ِ الُمركَّبِ 

ةٍ يحتَوي على ُرُسومٍ - وُمَخطََّطاٍت َوَجَداِوَل،بيانيـ 
ةٍ  .بيانِيَـّ

ًدا وتَْدَعُمهُ - الصُّوُر يْعِرُض َموُضوًعا ُمَحدَّ
ةُ  .التَّوضيحيَـّ

، والنَّ - .ص ِ َغيِر الُمْمتَد ِ يدُمُج بَيَن النَّص ِ الُمْمتَد ِ

• َدةُ  ةً معيَّنـةً هَي نصوص  ُجِمعْت من أكثَر ِمْن مصدٍر، َوتت: النُّصوُص الُمتعد ِ ناوُل قضيَـّ
د دةً حولَها، أو تسُرُد مجموعـةً ِمَن النَّصائحِ المتعد ِ ِة في موضوعٍ َوتعرُض آراًء متعد ِ

ةُ :واحٍد، َوِمْن أمثلتِها ةُ ، وَ النُّصوُص اإلقناعيَـّ ةُ النُّصوُص اإلجرائيَـّ .اإلرشاديَـّ
دِ  .تلفـةٍ يُجَمُع ِمْن َمَصاِدَر مخ: ِمْن أهم ِ َخَصائِِص النَّص ِ الُمتَعَد ِ

• ةً معيَّنـةً  .يتناوُل قضيَـّ
• َدةً في موضوعٍ واحدٍ  .يعِرُض آراًء مختلفَـةً أو نَصائَِح ُمتَعَد ِ
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