
 هناك معايير مهمة لكتابة موضوع التعبير ،                                

 منها هذه القواعد :           

 اتباع مجموعة من عليك عزيزي الطالب            

 األمور :         

 كتابته . قراءة رأس الموضوع جيداً مرتين على األقل لتستطيع فهم المطلوب  ✓
 أسباب ، نتائج  الموضوع والتي على األغلب يجب أن تحتوي على إيجابيات ، سلبيات ،  تحديد عناصر ✓
 إيجابيات االنترنت ، سلبيات االنترنت ، أسباب  إذا كان الموضوع عن اإلنترنت / مثالً :   

 نترنت وإدمانه . انتشار االنترنت ، نتائج االنقياد لل    

 كتابة الموضوع على مسّودة في دفتر اإلجابة ومن ثم نقله مرة أخرى في مكانه الصحيح.  ✓
 مراعاة عالمات الترقيم قدر اإلمكان . ✓
 عند بداية كل فكرة نترك مسافة )حجم كلمة كبيرة ( ، وعند نهاية الفكرة نضع نقطة .  ✓
 الكتابة بخط واضح خالياً من الخربشات .  ✓
 اً واكتب على التالي . عدم الكتابة بأسطر متتالية ، أي اترك سطر ✓
 وأن تكون ضمن الموضوع المطلوب وعدم االبتعاد عنه . تسلسل األفكار أمر مهم جداً ،  ✓
 اختيار كلمات بالعربية الفصحى واالبتعاد عن العامية .  ✓
 رص على خلو الموضوع من األخطاء النحوية و اإلمالئية . ل ، والح عدم تكرار الجم ✓
. عربي أو األمثال الشعبية المعروفة االستشهاد من القرآن الكريم أو األحاديث النبوية أو الشعر ال ✓

 واجعل الشاهد في سطر وحده وخاصة األبيات الشعرية . 
ة من دروس ب الفنية وحاول االستفادحّسن من أسلوبك قدر اإلمكان واختر العبارات الجميلة واألسالي  ✓

 .ي ألنه ثري بهذه األمور سالمطالعة في الكتاب المدر
شمل ، ثم صلب الموضوع الذي يوعك من مقدمة جذابة تلفت انتباه القارئ حاول أن يتكون موض ✓

العناصر التي حددتها ، ثم اختم الموضوع بوصية أو نصيحة أو نبذة مختصرة عن الموضوع أو 

 لمسة تفاؤلية .. 
 (  دكعلّها تساع ) أنا ال أحفّز المواضيع الجاهزة لكن سأقدم لك بعض الخيارات   

 مثال : 

    المقدمة :
 .ممكن أن تبدأ بآية قرآنية تتحدث عن الموضوع -

؛ ألنه من الموضوعات الهامة في حياتنا ،  ما أجمل أن أكتب عن موضوع قرأت عنه منذ وقت قريب  -

 في موضوع .......   هذا سأكتب لو

موضوع ...   موضوع يناسب ما قرأته وحضرت له ، فلم أجد أفضل من عقلي عنمحفظة  بحثت في  -

 .. ألكتب فيه .

فنيات 

 التعبير



كنت خائف الفترة السابقة من الموضوع الذي سيأتي في االمتحان ، لكني وجدت ضالتي وارتاحت  -

استمعت للكثير من ، فقد قرأت عنه الكثير ونفسيتي عندما رأيت موضوع ... من الخيارات المطروحة 

 فقرات اإلذاعة المدرسية تتحدث عنه . 

 الخاتمة : 
 ممكن اختصار الموضوع بسطرين ، أو إعطاء نصيحة ما أو حلول ...  -
قول : من خالل ما سبق ذكره يتضح لنا أن هذا الموضوع من الموضوعات الهامة التي تمس  أو أن ن -

 حياتنا بشكل مباشر ، وتؤثر عليها ، فيجب االهتمام به حتى نعلو ونرتقي بفلسطين . 
كلمات وعبارات ، وحاولت أن أكتب في جميع عناصر الموضوع قد أخرج قلمي كل ما في بطنه من  -

 عجابكم واستحسانكم . وأرجو أن ينال إ ، وذلك ألهمية الموضوع في حياتنا . التي أعرفها
 بعض الشواهد التي تنفع لجميع الموضوعات : 

 . عملوا فسيرى هللا عملكم و رسوله والمؤمنون (قــل او قال تعالى : )

 . اونوا على البر و التقوى وال تعاونوا على اإلثم والعدوان (قال تعالى : )وتع

 . : ) ال يغيّر هللا ما بقوٍم حتى يغيّروا ما بأنفسهم (قال تعالى 

 . قال الرسول )ص( : ) من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل خيراً أو ليصمت (

 قال الرسول )ص( : ) كلكم راع ، وكلكم مسؤول عن رعيته ( . 

 يات شعرية مثل: أب

 ولكن تؤخذ الدنيا غالبا      وما نيل المطالب بالتمني         

 مجد تمراً أنت آكله      لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا  ال ال تحسب

 ً  .ئل كبير إذا ردت إليـه المسا     وإن صغير القوم إن كان عالما

 

   بعض العبارات التي تساعدك في تحسين أسلوبك :

 تغيب / عمود المجتمع  ار / شمس مشرقة الهو ركيزة أساسية / شجرة مثمرة تمدنا بالعطاء و االزده

علينا تحمل المسؤولية وعدم الهروب من واقعنا / حجر أساس ال يمكن التخلي عنه / علينا أن نكون  

مفاتيح للخير مغاليق للشر بخصوص ... / قمر يضيء لنا ليالينا المظلمة / التخطيط مهم لكي نبني جيال  

من باب التفاؤل فقط بل من باب الواقع والتجارب ، وجدنا أن تقدم  قويا متمرسا على ... / وأخيراً ليس

 الشعوب يكون بــ ...  

أن نهتم بــ ... / لماذا ال نوجه البوصلة نحو ... / ما أجملك يا جيل الوطن وأنت  أليس من الضروري 

أن تضعوا لم عليكم ..؟ / فيا طالب العتتمسك بـ ... / ماذا علينا أن نفعل لنكون أمة متطورة مزدهرة .

 نصب أعينكم أهمية .... .

 

 

 

 

 

 



 

 عالمات الترقيم :

    

 

 

  

 أرجو لكم التوفيق والتفوق 

 .   اعمل وثابر وتوكل على هللا طتأكد أن هللا ال يضيع عمل عامل منكم ، فق

 

 

  

 مثال  استخدامها شكلها  عالمة الترقيم 

توضع في نهاية الفكرة ، وبعدها يبدأ سطر  . النقطة       
 جديد .

القدس عاصمة فلسطين 
 األبدية.

ي نظيفة ،  مدرست توضع نهاية كل جملة ، وبين المعطوفات .  ، الفاصلة  
 . ومرتبة 

توضع قبل نص القول أي بعد كلمة قال ، وبعد   : النقطتان 
 كلمة مثل . 

 قال المعلم : االمتحان غداً 
أحب الكتب مثل : الكيمياء  

 والرياضيات. 
أحب فلسطين ؛ ألنها   قبل الجملة السببية .  ؛ الفاصلة المنقوطة  

 بلدي .

سود)البترول(  الذهب األ شيء وتفصيله ، أو توضيحه . ) (  القوسان الكبيران
 يكثر عند العرب. 

بعد أسلوب التعجب ، أو أي شيء تراه  ! عالمة التعجب  
 غريباً. 

 قريب ؟! لماذا تخلى عنا ال

 ما أجمل النجاح! 

اكتب موضوعا أو قصة   عند حذف كالم ما .  ...  ثالث نقط متتالية 
 أو...حوراً أو 

 هل درست جيداً؟  بعد السؤال .  ؟  عالمة استفهام  

لكالم منقول عن هللا أو الرسول أو أحد األدباء  "  "  تنصيص عالمات ال
 ، أي كالم منقول . 

قال تعالى : " قل هو  
 هللا أحد "


