
 كيف تكتب موضوعًا انشائّيًا
 اّتبع التوجيهات التالية ليأتي موضوعك مناسبًا وسليمًا

 اقرأ املوضوع مرتني أو ثالثًا بانتباه جّيد, وضع خّطًا حتت ما هو هام فيه. -1

 تساءل عّما ُطِلب منك أن تكتب حوله. -2

 عنه.أحْط باملوضوع, واحذر اخلروج  -3

 ال تأخذ إاّل باملوضوع املطلوب. وفّكر قبل الكتابة. -4

 استخدم خمّططًا بسيطًا ملوضوعك, ثّم توّسع فيه. -5

 ابدأ مبقدمة صغرية, ولكن متقنة و سليمة. -6

 اتبع املقدمة بصلب املوضوع. -7

 اكتب املوضوع / مقطعًا بعد مقطع/ مّتبعًا املخطط الذي وضعته. -8

 , وتكون مبثابة خامتة له.أنِه موضوعك بكلمة صغرية تلّخصه -9

 استعمل عالمات الرتقيم: النقط والفواصل والنقطتان واألقواس وعالمات التعّجب واالستفهام. -11

 حاول االستفادة من التعابري البليغة واملعاني الرفيعة و االستشهادات املناسبة. -11

 ما ال صلة له به, بدون تردد.أعد قراءة ما كتبته متسائاًل: هل مّتت اإلحاطة باملوضوع؟ احذف من موضوعك  -12

 صّحح إمالء الكلمات, و وّضح الضمائر, واحذف املرتادفات و الصفات اليت ال فائدة منها. -13

 بعد هذا كله, اعمد إىل تبييض املوضوع. -14

 توجيهات عاّمة يف االنشاء

 اخلطوات اليت تسبق كتابة املوضوع

 تريك ألوانًا من املعارف, مما جيعل قلمك سّيااًل, وفكرك نّيرًا , ن تقرأ, ثّم تقرأ, ثّم تقرأ, وهذا يعين أن القراءة, أ

 وعقلك قوة جبارة ال يستهان بها.

 .أن تقرأ بعمق يف املوضوع الذي تريد كتابته, ألّن الكتابة أرق 

 والبالغة, ومن األحاديث النبوية الشريفة, و من أقوال احلكماء, والعلماء, القواعد بشيء من أن تكون ملّمًا ,

 واألدباء, لتقتبس من نارهم املقّدسة شعلة تضئ بها فكرك, وتشحذ بأنوارها مواهبك.    

  أن تثابر على الكتابة, ولو يف كّل يوم مخسة أسطر: كأن تكتب مشاهدتك على الطريق, أو مذاكراتك, أو تبدأ

 ة قصة حياتك, ألّن الكتابة مهنة حتتاج إىل املمارسة, والتدريب.بكتاب

 .ويف كتابة املوضوع, عليك أن تثبت عناصره وتستطيع استخراج العناصر من نص املوضوع 

 املالحظات اليت جيب مراعاتها:
 نبتعد عن األخطاء االمالئّية. .1

 نبتعد عن األخطاء اللغوّية. .2

 نبتعد عن األخطاء النحوّية. .3

 عن الكلمات العامّية: واستعماهلا يسيء للموضوع. نبتعد .4

نبتعد عن التكرار: سواٌء أكان يف األلفاظ أو يف األحرف أو يف بعض العبارات أو أن تعود إىل فكرة قد انتهيت منها  .5

 وبدأت يف غريها.

 نبتعد عن كتابة األعداد على شكل أرقام حسابّية: بل جيب أن ُتكتب باألحرف. .6

 بعض العبارات على هامش الورقة مثل الكلمات التالية:نبتعد عن كتابة  .7

 أو أن توّقع يف نهاية املوضوع أو أن ترّقم األسطر. " انتهى والسالم-اخلامتة  -صلب املوضوع  -املقدمة  " 



 جيب اّتباع التوجيهات التالية:
 بعد كتابة املوضوع يفّضل الرجوع إليه أكثر من مّرة. .1

 وتناسبه مع النّص والرجوع إليه أكثر من مّرة.نظرة االطالع على املوضوع  .2

استعمال الشواهد الشعرّية, والقرآنّية, واألحاديث النبوّية, واحلكم املأثورة, والشواهد التارخيية. ويشرتط يف  .3

 استعمال الّشاهد أن يكون مناسبًا ويف موضعه املالئم.

 استعجال.حسن اخلط وجتويده, وذلك يكون بأن تعتاد الكتابة بتأّن دون  .4

  " وبنفس لون احلرباستعمال عالمات الرتقيم "  .5

 االستفادة من موضوعات كتب القراءة والنصوص, وتطبيق ما تأخذه يف القواعد واإلمالء بشكل صحيح. .6

بتمّعن وفهم ملا تقرأ, والسؤال عّما ال تعرف وحفظ بعض املقاطع و العبارات والتشبيهات و  املطالعة الكثرية واملستمّرة

 استعماهلا يف مواضعها بشكل مناسب وصحيح.

 عليك أن تقرأ وتكتب بدافع ذاتي وتستمتع مبا تكتب وتقرأ, ال خوف عقاب أو رجاء ثواب

 
 


