
 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 إن كتابة موضوع التعبير تمثّل مشكلة كبيرة لبعض الطالب ، فكثير من أبنائنا ال يستطيعون كتابة موضوع 

المهارات األساسية لمادة اللغة العربيةالتعبير بشكل قريب من اإلجادة ، وانطالقا من أهمية التعبير كأحد   

 انطالقا من ذلك قررت أن أقوم بكتابة بعض موضوعات التعبير وبصورة تناسب مستوى الطالب في كل صف 

 دراسي ، لذلك راعيت أن تكون الكلمات سهلة وبسيطة حتى يتسنى للطالب أن يستفيد منها ، وحتى يتسنى لوليّ 

عليها وربما حفظ بعض التراكيب خاصة الطالب الضعاف واالستفادة من ذلك  األمر أو المعلم تدريب الطالب  

 في كتابة موضوع التعبير في االختبارات .

 وقبل أن أعرض هذه الموضوعات أقدّم بعض النصائح التي يجب أن تراعى عند تدريب الطالب على كتابة 

 موضوع التعبير .

يم من فاصلة ونقط وعالمة تعجب وغير ذلك .التنبيه على الطالب بكتابة عالمات الترق – 1  

التنبيه على الطالب بااللتزام بأدوات الربط بين الجمل ومن أدوات الربط البسيطة ) الواو / الفاء ( . – 2  

التنبيه على الطالب بكتابة نقطتي التاء المربوطة وهمزة القطع فكثير من طالبنا ال يعتنون بذلك . – 3  

أو أكثر من الشواهد لالستعانة بذلك في تدعيم التعبير اإلبداعي ويتمثل الشاهد فيمحاولة حفظ شاهد  – 4  

 ) آية قرآنية  /  حديث شريف  /  بيت شعري ... ( .

جودة الخط وتنظيم الكتابة عامل أساسي في تقدير المعلم المصحح للموضوع المكتوب . – 5  

ابة فقرة أو فقرتين أو ثالث فقرات أو كتابة المقالالحرص على معرفة أساسيات المهارة المطلوبة من كت – 6  

والخاطرة وغير ذلك .   

 وفي النهاية هذه الموضوعات المقدمة كتبتها بأسلوب ميسر يخلو من العمق ألنني أضع نفسي مكان الطالب

 أكتب بيده ، حتى ال ينتقد زمالئي وزميالتي سطحيتها أو بساطة أفكارها .

 ولقد راعيت في اختيار الموضوعات أن يكون اختياري مرتبطا بشكل كبير بالموضوعات التي تتكرر في 

 االختبارات مثل ) الوطن / األم / المدرسة / تقرير عن رحلة وغير ذلك ...... 

    أ / أحمد عشماوي 
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مهارة كتابة فقرة                                              

الوطن                                                   

  الوطن أغلى ما في الحياة . اكتب فقرة تتحدث فيها عن فضل الوطن وواجبك تجاهه .

 أنا أحب وطني ، فالوطن أغلى ما في الحياة ، ووطني قدّم لي الكثير ، فمهما حاولت أن أعدد أفضال وطني 

لى أرضه ، ونشأت على ترابه ، كما تعلمت في مدارسه ، فيه أبي وأمي فلن أستطيع ذلك ، فلقد ولدت ع  

 وأسرتي جميعا ، فكل ما أحتاجه أجده في وطني ، ففيه المدارس والجامعات والمستشفيات وكل ما يضمن 

وصدق الشاعر حين قال : الحياة الكريمة ،  

 وطني الكويت سلمت للمجد            وعلى جبينك طالع السعد

بي تجاه وطني أن أحافظ عليه وأجتهد في دراستي ، فأنا كطالب البد أن أدرس وأجتهدوواج   

 حتى أخدم وطني عندما أكبر ، حقا ما أجمل الوطن !

 

)  األم  (                                                

.األم سبب وجودنا ومصدر سعادتنا . اكتب فقرة توضح فيها فضل األم وواجبك نحوها   

 األم أعظم إنسانة في الكون ، أمي هي سر حياتي وسبب وجودي ، ومهما حاولت أن أعدد أفضال أمي

 فلن أستطيع ، فهي التي حملتني في بطنها تسعة أشهر ، ولقد تحملت آالم الحمل والوالدة ثم الرضاعة ، وهي

ح لفرحي وتحزن لحزني ،التي سهرت الليالي من أجلي ، تساعدني في دراستي ، وتسهر على راحتي ، تفر  

 وصدق الشاعر حين قال :

.أعددت شعبا طيب األعراق              األم مدرسة إذا أعددتها  

 ومن الواجب علينا احترام األم وتقديرها وطاعتها ، فلقد وصانا هللا تعالى بذلك حين قال عن الوالدين :

تقل لهما أف وال تنهرهما " ، حقا ما أعظم األم ! .. فال "  
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مهارة كتابة فقرتين                                              

) الوطن (                                                      

 الوطن أغلى ما في الوجود ، ومهما حاولت أن أعدد فضل وطني فلن أستطيع ، فأفضال الوطن ال تعد

، ولقد وجدت كلتعلمت في مدارسه ونشأت فوق ترابه وال تحصى ، فأنا ولدت على أرضه الطاهرة ، و  

 ما أحتاج إليه في وطني ، فالمدارس والجامعات والمستشفيات في كل مكان في وطني ، وصدق الشاعر 

 حين قال :

 وطني بحبك تشرق اآلمال        وعلى رحابك لي هوى سيّال 

أن نؤديها ، فكل فرد في الوطن عليه أن وإذا كان للوطن أفضال كثيرة عددنا بعضها ، فله واجبات البد  

 يحافظ على الوطن ويخدمه بحسب قدرته ، فالجندي يدافع عن وطنه ، والطالب يجتهد في دراسته ، والمعلم 

 والمهندس والطبيب وغيرهم يستطيعون خدمة الوطن ، وذلك بأن يؤدي كل واحد منهم دوره بإتقان ، حقا ما 

 أجمل الوطن ! 

 

) األم  (                                                               

 األم سر الوجود في هذه الحياة ، فهي أعظم ما في الحياة ، ومهما حاولت أن أعدد أفضالها فلن أستطيع ،

 فهي التي تحملت آالم الجمل والوالدة والرضاعة ، وهي التي سهرت من أجلي ، تساعدني في دراستي 

من أموري ، تفرح لفرحي وتحزن لحزني ، ففي حضنها أشعر باألمان والحنان ، وصدق  وتهتم بكل أمر  

 الشاعر حين قال :   األم مدرسة إذا أعددتها                أعددت شعبا طيب األعراق .

طاعتهاوإذا كان لألم أفضال ال يمكن حصرها ، فعلينا واجبات البد أن نقوم بها ، فعلينا احترام األم وتقديرها و  

 كما يجب علينا االجتهاد في الدراسة من أجل إسعادها ، ولقد أوصانا هللا تعالى بالوالدين وبخاصة األم خيرا ،

 فقد قال هللا تعالى في القرآن الكريم : " ووصينا اإلنسان بوالديه .. " .

كما قال تعالى " .. فال تقل لهما أف وال تنهرهما وقل لهما قوال كريما .. " .   

 حقا ما أعظم األم ! 
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ة كتابة التقرير للمرحلة المتوسطة       )  تقرير زيارة إلى معرض الكتاب (مهار              

بسم هللا الرحمن الرحيم                                               

الرحلة .أعلنت المدرسة عن رحلة إلى معرض الكتاب بمنطقة مشرف ، ولقد قمت باالشتراك في هذه   

خرجنا في صفوف العدداكتمل وفي تمام الساعة الثامنة صباحا تجمعنا في ساحة المدرسة ، وبعد أن   

 منتظمة ، وتحركت الحافلة بنا في شوارع الكويت الجمبلة .

 وفي أثناء سير الحافة شاهدنا البيوت الكويتية وأشكالها الجميلة ، كما شاهدنا األشجار الخضراء على جانبي 

ريق ، وقد كان وصولنا في تمام الساعة التاسعة .الط  

 وقد قامت هيئة اإلشراف المدرسية بعرض بعض التعليمات الواجب اتباعها في أثناء الزيارة ومنها :

الحفاظ على الكتب المعروضة ( . –) التزام الهدوء   

 وعند وصولنا قمنا باآلتي :

من دينية وعلمية وثقافية . زرنا جميع األجنحة التي تعرض الكتب المتنوعة – 1  

اشترى البعض منّا الكثير من الكتب كل حسب رغبته وميوله . – 2  

قام بعض العارضين في األجنحة بإهدائنا بعض الكتب والمطويات . – 3  

استمعنا من بعض العارضين في األجنحة إلى بعض الشروحات والمعلومات القيمة . – 4  

تجمعنا في الساعة الثانية عشرة وذهبنا مرة أخرى إلى الحافلة في نظام وهدوء . – 5  

  ، وكان الجميع في غاية الفرح والسعادة من هذه الرحلة الممتعة  وصلنا إلى المدرسة في تمام الساعة الواحدة

وطننا . للتعرف على هذه المعالم الجميلة فيوقمنا بشكر إدارة المدرسة على إتاحة الفرصة لنا   

 وأقترح اآلتي :

تكرار مثل هذه الزيارات لما فيها من متعة وفائدة . – 1  

إتاحة الفرصة لعدد أكبر حتى يتمكن الجميع من معرفة معالم الوطن الجميلة . – 2  

2017/  10/  12كتب التقرير في                                                        

التوقيع /  ............................                                                        
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 ) تقرير زيارة إلى حديقة الحيوان ( 

بسم هللا الرحمن الرحيم                                                

  أعلنت المدرسة عن رحلة إلى حديقة الحيوان ، ولقد قمت باالشتراك في هذه الرحلة  .

 وفي تمام الساعة الثامنة صباحا تجمعنا في ساحة المدرسة ، وبعد أن اكتمل العدد خرجنا في صفوف

 منتظمة ، وتحركت الحافلة بنا في شوارع الكويت الجمبلة .

 وفي أثناء سير الحافة شاهدنا البيوت الكويتية وأشكالها الجميلة ، كما شاهدنا األشجار الخضراء على جانبي 

كان وصولنا في تمام الساعة التاسعة . الطريق ، وقد  

 وقد قامت هيئة اإلشراف المدرسية بعرض بعض التعليمات الواجب اتباعها في أثناء الزيارة ومنها :

عدم إزعاج الحيوانات والطيور ( . –) التزام الهدوء   

 وعند وصولنا قمنا باآلتي :

ة .تجولنا في حديقة الحيوان والتي تقع في منطقة العمري – 1  

شاهدنا الكثير من الحيوانات مثل األسد والفيل والنمر والغزال . – 2  

قام البعض بالتقاط الصور التذكارية . – 3  

قام البعض بركوب القطار الداخلي في الحديقة لالستمتاع بمشاهدة جوانب الحديقة المختلفة . – 4  

 وفي تمام الساعة الثانية عشرة تجمعنا مرة أخرى استعدادا للخروج وقمنا بركوب الحافلة ، ولقد شعر الجميع 

 بالسعادة والفرح لما شاهدوه من مناظر جميلة ، وقد وصلنا إلى المدرسة في تمام الساعة الواحدة ، وقد قمنا

 بشكر إدارة المدرسة ألنها أتاحت لنا هذه الفرصة الجميلة .

 وأقترح اآلتي :

تكرار مثل هذه الزيارات لما فيها من متعة وفائدة . – 1  

إتاحة الفرصة لعدد أكبر حتى يتمكن الجميع من معرفة معالم الوطن الجميلة . – 2  

2017/  10/  12كتب التقرير في                                                        

التوقيع /  ............................                                                        
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) مهارة كتابة ثالث فقرات (                                        

 ) الوحدة الوطنية ( .                                       

 

 الوحدة الوطنية هي النموذج المشترك بين نسيج الشعوب ، فالوحدة هي التجمع واالتحاد ، والوطنية 

 جاءت من الوطن ، وهو الذي يجمع أبناء مكان معين على عادات وتقاليد وصفات مشتركة بينهم ، 

 اللون  يجمعهم على كلمة واحدة ويجمع بينهم ترابط بسبب هذا الوطن الذي يشملهم بغض النظر عن

 والجنس والدين ، فالوحدة الوطنية هي أساس تماسك أي مجتمع من المجتمعات ، فهي كأعمدة 

 المنزل ال يقوم المنزل إال بها ، فإذا انهارت انهار المنزل على ساكنيه ، وإذا بقيت بقي المنزل

 عاليا شامخا على مر السنين .

 وصدق الشاعر حين قال :

 بالدي هواها في لساني وفي دمي           يمّجدها قلبي ويدعو لها فمي 

 وللوحدة الوطنية أهمية كبيرة للفرد والمجتمع ، فهذه الوحدة هي التي تجعل الناس في ترابط والتحام 

 ، يعيشون في سعادة واستقرار بال مشاكل أو منغصات تنغص عليهم حياتهم ، وعندما يعيش أفراد 

 ي استقرار يتفرغون للعمل واإلنتاج ونهضة بلدهم ،وهكذا يسود األمن واألمان ربوع هذا المجتمع ف

 الوطن .

 ولكي نحافظ على الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن ، البد من نبذ الفتن ، واالبتعاد عن إثارة 

 روب ، وقد تّم ذلك النعرات الطائفية والقبلية والفئوية التي قد يستغلها الحاقدون في إشعال الفتن والح

 بالفعل في كثير من دول العالم ، والخاسر هم أبناء الوطن ،فالحرب تأكل األخضر واليابس ، 

 والسالم حياة ، وأخيرا ندعو العلّي القدير أن يحفظ بالدنا الكويت لؤلؤة الخليج العربي ، فما أجمل 

 الكويت ! وما أحلى شعبها ! وما أقوى وحدتها الوطنية !
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 كتابة الرسالة للمرحلة المتوسطة مهارة

 ) كتابة رسالة (                                                         

تعد المراسلة من فنون التعبير األساسية ,التي عرفها اإلنسان منذ القدم , و هي من أكثر الفنون قربًا من الحياة 

 اليومية . 

 

 نظام كتابة الرسالة :

 الرسالة بكتابة البسملة في وسط الصفحة .ـ تبدأ  1

 ـ يكتب اسم المرسل و المرسل إليه في يمين الصفحة . 2

 ـ المقدمة ، وتشمل : تحية المرسل إليه , و السؤال عن أحواله . 3

 ـ الغرض األساسي من الرسالة سواء كان التهنئة أو االعتذار أو النصح ...... 4

 بفيض من مشاعر الود و اإلخاء, ثم السالم . ـ الخاتمة ، حيث تختم الرسالة 5

 ـ كتابة االسم و العنوان ) المرسل ( و تاريخ الرسالة .  6

 

 أغراض الرسالة :

تتنوع أغراض الرسائل , فمنها الرسائل المتبادلة بين األهل و األقارب , و منها الرسائل التجارية أو 

 الرسمية، أو رسائل النصح أو العتاب ......

 

  ات الرسالة الجيدة :مقوم

 ـ أن يراعي الكاتب غرض الرسالة , فرسالة التهنئة تختلف ألفاًظا عن رسالة التعزية , 1

 و رسالة االعتذار تختلف كذلك عن رسالة العتاب .

 ـ الوفاء بغرض الرسالة , فليس المهم طول الرسالة أو قصرها , و إنما المهم أن تعبر عما يريده الكاتب  2

 اة البساطة و عدم التكلف , و التعبير بأسلوب سلس ميسر .ـ مراع 3

 ـ مراعاة الوضوح في المعاني , و البعد عن الغموض و اإلبهام . 4
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 نماذج

 بسم هللا الرحمن الرحيم                                                   

 2017 – 11 – 25الكويت في 

 صديقي العزيز / سعد 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،                                           

 أتمنى أن تصلك رسالتي وأنت في صحة جيدة وفي أحسن حال ، إنني أكتب إليك هذه الرسالة يا صديقي من 

 ج الكويت العاليةأجل دعوتك لزيارة الكويت ، وطني الجميل الذي يمتلئ بالمعالم السياحية الجميلة ، فهنا أبرا

 التي تستطيع من خاللها رؤية الكويت بكل تفاصيلها ، وهنا حديقة الحيوان التي تمتلئ بكل أنواع الحيوانات ،

 كما يوجد في وطني المركز العلمي وما فيه من أشياء جميلة ، وأنا متأكد يا صديقي من أنك ستشعر بالسعادة

 والمتعة في بلدي .

 صديقك / أحمد                                                                                      

 بسم هللا الرحمن الرحيم                                              

 2017 – 11 – 25الكويت في 

 صديقتي العزيزة / فاطمة 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،                                              

 أتمنى أن تصلك رسالتي وأنت في صحة جيدة وفي أحسن حال ، وبعد ..

بمناسبة العام الدراسي الجديد ، فقد اقتربت الدراسة يا صديقتي واقترب معها اللقاء ،كل عام وأنت بخير   

بة التي أعتز بصداقتها ، ومع اقتراب العام الدراسي البد أن نستعد جيدا ، فالدراسة فأنت صديقتي المقر  

 هي الحاضر وهي المستقبل ، وأتمنى أن نحصل معا على أعلى الدرجات كما حدث في العام الماضي ،

  وأرجو أن تكون صداقتنا مفيدة لنا وحافزا للجد والنشاط في المدرسة ، وأن نحرص على أن ننال رضا

 معلماتنا كما كان في العام الماضي ، وأخيرا أتمنى لك النجاح والفالح , ولقاء قريب إن شاء هللا .

صديقتك /  مريم                                                                                                
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