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 ( عشرون درجة   20)    الكتابة 

 

 كتابة استجابة أدبية لقصة قصيرةأوال :  

 
باع الخطوات اآلتية :

ّ
 علينا ات

 اختيار عنوان مناسب ملضمون القّصة :  -      

الفكرة التي أراد الكاتب نقلها  ة و اسم الكاتب و نشير فيها إلى عنوان القص    : الفقرة األولى-

ق يشد  قارئ االستجابة للمتابعة بشغف ته و ذلك بأسلوب مشو   . للقارئ من خالل قص 

 

انية -
ّ
لخيص  ألسلوب الكاتب في نقل :  في الفقرة الث ة و نعرض في هذا الت  نبدأ بتلخيص القص 

مثيل من ا ات مع الت  خصي 
 
ة باقتباسات مختلفة و منسجمة مع األحداث و تصوير الش لقص 

لخيص .  الت 

الثة تين في الفقر  -
ّ
ة و أسلوب الكاتب في  : والرابعة  الث نستمر في عرض مضمون القص 

ل لكل  منها من نص  
 
رد و الوصف و الحوار ( و كذلك نمث ات القص  املختلفة ) الس  اعتماده تقني 

ة بطريقة سلسة ال تشعر القارئ باالنقط كلف في نقل ذلك .القص   اع  أو الت 

 

رت بنا  و ما القيم التي أعجبتنا  فيها .   :في الفقرة الخامسة  -
 
ة و كيف أث ن رأينا في القص  بي 

ُ
 ن

 

حيف (
ّ
 الستجابة أدبّية على قّصة ) البدين و الن

ً
 و إليك نموذجا
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 ) العنوان من اختيارك (      النفاق االجتماعي 

 

حيف ( أ              ته ) البدين و الن  راد الكاتب الكبير أنطوان تشيخوف أن ينقل لنا من خالل قص 

ذان كانا في مرحلة 
 
ة  الل فكرة النفاق االجتماعي الذي يسود الكثير من العالقات ، فبطال القص 

ة عن تلك  ة طويلة و تحادثا بطريقة عفوي   في مدرسة واحدة ؛  التقيا بعد مد 
ً
فولة معا

 
الط

حيف الذي كانت عائلته برفقته زوجته و ابنه و عندما اكتشف في حديثه مع املر  م الن  حلة و قد 

ق صديقه و  
 
 و بدأ يتمل

ً
ر  أسلوبه تماما  ؛ تغي 

ً
ا  مهم 

ً
ا  سري 

ً
البدين أن  صديقه قد أصبح مفتشا

لوك   على هذا الس 
ً
 ينافق له و هذا  أثار حفيظة و امتعاض صديقه الذي انصرف معترضا

 ب .الغري

ة التي تنقل لنا طبيعة كل                مزي  ات على التعابير الر  خصي 
 
اعتمد تشيخوف في رسم الش

ة و   ما تكون دالالت على الحالة املادي 
ً
حف غالبا ة بطريقة غير مباشرة فالبدانة و الن  شخصي 

ة ألصحابها  ، فعندما ذكر البدين قال :   االجتماعي 

ات  اضحة ، و فاحت منه رائحة الحلوي  هن كما تلمع ثمار الكرز الن  ) و ملعت شفتاه من الد 

رة (  .
 
 املعط

ة               فسي  حيف الن  اخل فصفات الن  ات من الد  خصي 
 

 في رسم الش
ً
و تجد تشيخوف بارعا

دة منها ذكره لتفاصي ة كانت واضحة من خالل قرائن متعد  خصي 
 

ل ال البساطة و ضعف الش

 أهمية لها عن عمله اإلضافي و عن زوجته و عائلتها  

و عملها : ) زوجتي تعمل في املوسيقا  ، و أنا أصنع علب سجائر من الخشب ، أبيعها الواحدة 

 ( و 
ً
ا عادة مسروٌر جد  ني يا صاحب الس 

 
بروبل .... ( و كذلك إصراره على عبارات اإلطراء ) إن

 طفولته .تكرارها عندما اكتشف عمل صديق 

رد و             ة الحوار ، و أكثر من الحوار على حساب الس  ته هذه بتقني  اهتم تشيخوف في قص 

ث في  اء فهمها و ذلك ألن  املتحد  ة القر  الوصف و قد كان لغته بسيطة مفهومة يستطيع عام 

ة بسيطة حيف ( كان شخصي  ة ) الن  ة القص   غالبي 

ث بكل  سذاجة : ) ... كانوا ميمية ( ، و  تتحد  ني كنت أحبُّ الن 
 
يغيظونني بلقب إيفيانتوس ، ألن

 في قصته هذه فهو يخاطب البسطاء و يريد أن تصل لهم هذه 
ً
ا أظن  أن تشيخوف كان تعليمي 

فاق ( . سالة ) ال حاجة للن   الر 

1 

2 

3 

4 
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ة الرائعة                التي نقلت قيمة عظيمة ، و في الختام أود  أن أعبر عن إعجابي بهذه القص 

ات لطبيعتها 
 
ة بما ، قيمة احترام الذ فس البشري  ة ، فالن  و ليس ملنصبها أو مكانتها االجتماعي 

ة و الخير أجل  من أن ندنسها بنفاٍق ال يغني و ال يسمن من  تحمل من قيم الصفاء و العفوي 

متني أ
 
 في نفس ي  و عل

ً
 كبيرا

ً
ة أثرا روف جوع ، لقد تركت هذه القص 

 
ن أبقى على طبيعتي في الظ

 املختلفة .
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 كتابة قصة قصيرةثانيا : 

 

سواء اللغة  –عند كتابة القصة القصيرة يجب مراعاة عناصرها ) الزمان واملكان            

 وما يصاحبها من عقدة وحل ( األحداث  –الشخصيات  –م سردا أم وصفا أ كانت حوارا 

 .قصة ال في  الفنية العناصر بين  التوازن  تحقيق ويجب   

 

 

 ثالثا : كتابة النص التأملي                                                          

 يجب مراعاة ما يلي :  

 األحداث وأثر ، بها مررت  التي الشخصية ك تجارب أهميةالنص التأملي يكشف  -

 مختلفة كتابات مستخدًما الخاصة ك ورؤيت حياتك  في واألفكار واألشخاص

  . (تفسير وصف، سرد،)                                                      

 البديعية البالغية واملحسنات( والتشخيص التجسيد) البالغي التصوير  استخدم    -

 معتمدا على األدلة املعززة للفكرة .. الكتابة أدوات من وغيرها اإلنشائية واألساليب

 

 

 حاول اآلن كتابة قصة قصيرة أو نص تأملي عن نفسك

 ) تذكر شخصية فوزية في قصة رأيت النخل ( واكتب على غرارها 

 (اإلمالئية واللغوية الصحة  –الترقيم عالمات  –التفقير )  ما يلي ال تنس  :    مالحظة
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 قناعيّ ّص إلاالنَّ 

ا مقِنًعا،  سوف نتعرَّف ُم كيف نكتب نصًّ
َّ
رس على النّص إلاقناعّي، عنتعل في هذا الدَّ

 :اقرأ النصَّ الّتالي

 مدرسَّة  بال هواتف خلوية ؟
ٌ
 رحل 

ه ال ينبغي السَّ 
ّ
ة معهم في الرَّحالت  ماُح أعتقُد أن الميذ باصطحاب الهواتف الخلويَّ للتَّ

ة  .املدرسيَّ

رات أستنُد  ل أنَّ الهاتف الخلوّي هو . في موقفي هذا إلى عدٍد  من ألاسباب عاملبِرّ ألاعَّ

ن م  آلة محكمة الصُّ
َّ
من ُيمكن أن تتحط

َّ
 ع، باهظة الث

 
، ال سّيما عأنَّ بسهولٍة  ، أع تتلف

بيعة، عقد يسيرعن في ُدرعب 
َّ
لون خالل الّرحالت بين أحضان الط الميذ يتجوَّ التَّ

 
ُ

م ععرة، فيسقط منهم الهاتف
َّ
 .الخلوّي عيتحط

اني فهو أنَّ معظم الّتالميذ يستمعون إلى ألاغاني 
ّ
بب الث بواسطة الهواتف أّما السَّ

ة، مّما يجعلهم غير منتبهين ملا يدعُر من حولهم أقصد أّنُهم ال ُيصغون إلى . الخلويَّ

بيعة، مثل
َّ
زقزقة العصافير، عحفيف ألاشجار، عهدير أمواج البحر، : أصوات الط

ى لهم ذلك عموسيقى الهاتف الخلوّي تصمُّ 
ّ
 فال يستمتعون بالِرّحلة كما ينبغي، عأن

 آذانهم؟

عليل الّسابقعال ق بالتَّ
َّ
الث، عهو أهّم ألاسباب، يتعل

ّ
بب الث بسبب عدم انتباه : سَّ

الميذ ملا يدعر من حولهم فإّنهم ال يُ  مين، عال إلى شرح التَّ
ّ
صغون إلى تعليمات املعِل

  املرشد في الِرّحلة، فتفوتهم معلومات  
 
، ألّنهم غارقون في الاستما  للموسيقى، مفيدة

 .ن بالهاتف مع أحد أصدقائهمأع تجدهم يتحّدثو 
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الميذ مع  ة يحول دعن اختالط التَّ عالّسبب ألاخير أنَّ الانرشغال بالهواتف الخلويَّ

، عكّل عاحٍد منهم 
ّ

الميذ من نفس الّصف بعضهم البعض، فال تنرشأ صداقات بين التَّ

ث بالهات مرشغول   حدُّ عب بهاتفه، أع باالستما  إلى املوسيقى، أع التَّ
َّ
عهكذا . فإّما بالل

ريفة بين ألاصحاب، عهو 
َّ
ة الفكاهات، عألاحاديث الط اختفت من الّرحالت املدرسيَّ

ر في الِرّحلة الّناجحة
َّ
 .ما يجب أن يتوف

ة رأيي  ُيثِبُت صحَّ
ً
يوم غرس "في الِرّحلة ألاخيرة لتالميذي بمناسبة . أسوق إليكم مثاال

الميذ صارعا ، الحظت بعد أن منعتهم من إحضار الهواتف "ألاشجار ة، أّن التَّ الخلويَّ

ة شاركوا فيها جميًعا، كما  ثون مع بعضهم البعض، علعبوا ألعاًبا جماعيَّ يتحدَّ

ال شّك عندي أنَّ هذه . عالوئام شرعوا بالغناء مًعا، عسادت بينهم رعح الّصداقة

ميذ من الِرّحلة ستظّل ماثلة في ذاكرة هؤالء الّتالميذ ألمٍد طويل، علوال منعي الّتال 

ة ملا جرت كّل هذه الفعالّيات  . اصطحاب هواتفهم الخلويَّ

ة في  بناًء على ما أعردته أعاله أعود عأزُعم من جديد بأنَّ استخدام الهواتف الخلويَّ

الميذ رر على التَّ ة أمر  ال ضرعرة له البّتة، عيعود بالضَّ  .  الّرحالت املدرسيَّ
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 إلانقنععّي؟مع هو النّص 

النّص إلانقنععّي هو نّص الهدف ألاسعس ّي منه إنقنعع القّراء بقبول رأي الكعتب، 

نوأن يتصّرفوا حسب ذلك، أو تحفيزهم يلى   .القَّعم بعمل ُمعية

ع؟ قن 

ُ

  كَّف ن

م)من أجل إنقنعع القعرئ، يلى الكعتب 
ّ
يعءه، أو رأيه، ومن ( أو املتكل  ّ

أن يطرح اد 

  وبراهين، معطَّعت
ة
رات، أدل ّ

، أجل أن ُيقنع القّراء بصحة  رأيه يذكر الكعتُب مبر 

يعئه، وبمسعيدة هذه ا ّ
ت صحة  رأيه أو اد  ثب 

ُ
لوسعئل حقعئق، وإحصعئَّّعت، ت

فقوا معه 
ّ
يحعول الكعتب أن يوضح رأيه أو مونقفه، وملعذا ينبغي يلى القّراء أن يت

وا مونقفه
ّ
 .في الّرأي ويتبن

 :الّتمييُز بينها، عمن املهّم آراءع حقعئق علىيحتوي النّص إلاقناعّي 

ل، التي ليست موضع خالف، ألاشياء املتعارف  -الحقعئق هي ألاقوال، أع الُجم 

.  عليها كحقائق، عالتي ُيمكن إثبات صّحتها

ر فيههي ما  –آلاراء
ّ
. عن الحقائق، أع ألافكار، أع معتقدات آلاخرين نفِك

ر عن معنى شبيه بكلمة  لكلمات التي تعِبّ يا عاء، موقف، ُعجهة نظر، : هي رأ اِدّ

 . تخمين، تقدير، ُحكم، اعتقاد، نقد

وسعئل إلانقنعع

  

معين  ه، أع املست  ه يستخدم طإليه كي ُيقِنع الكاتُب قّراء  ة، مثلفإنَّ : رائق منطقيَّ

برير، ألامثلة، عاملعطيات، عالحقائق  .التَّ

ة  صوص إلاقناعيَّ ل النّص إلاقناعّي قصيرة، عيستخدم بعض الكّتاب في النُّ ُجم 

ة  نات بالغيَّ ة (. معنوّي ع لفظَّة )محِسّ ة أسئلة استنكاريَّ نجُد في النُّصوص إلاقناعيَّ

ة) ل، ذكر أمثال عحكم مأثورة، أع (بالغيَّ ، سجع، عتكرار بعض الكلمات أع الُجم 

راث العربي
ّ
ب، . أشعار من الت

 
م إلى ضمير املخاط

ّ
 من ضمير املتكِل

ً
كما نجد انتقاال

 )عأفعال أمر، إسداء نصائح، عذكر مقترحات أع توصيات 
ً
 (.املقال خعتم في  عادة
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 : الهوائَّة  الّدّراجعت ُركوب
ٌ
فس صحة 

ة
 والَبَدن للن

ة الّدّراجة اتية، بقواه إلانساُن  ُيحِرّكها عجلتين من نقٍل  عسيلة الهوائيَّ
ّ
 عأحياًنا الذ

ع. ُمساِعد محِرّك بمعونة صن 
ُ
كها دّراجاٍت  اليوم   ت ُل . عاحد راكٍب  من أكثر ُيحِرّ

ّ
رشِك

ُ
 ت

قل عسائط إحدى الّدّراجاُت  ة النَّ م، ُبلدان بعض في ألاساسيَّ
 
عل  عفي العال  هي الّنامية الدُّ

قل عسائط إحدى ة النَّ لفتها بسبب ألاساسيَّ
ُ
هيدة، ك ان يستخدمها بينما الزَّ

ّ
 ُسك

ل ُسرعة بسبب أمريكا عشمال أعرعبا، في الكبرى  الحواضر نقُّ  خالل بواسطتها التَّ

 .املرعرّي  الاكتظاظ ساعات

خدم ست 
ُ
فر عكوسيلة أيًضا، عمل كأداة الّدّراجة ت  ،(املثال سبيل على الّريكرشا)  س 

ة علأللعاب  شائعة طريقة الّدّراجة ركوب أنَّ  ذلك إلى أضف الُجمهور، أمام البهلوانيَّ

سلية
َّ
ياضة للت  . عالِرّ

ت
 
ل رت الحين ذلك عمنذ ،0101 عام اخترا  كبراءة الّدّراجة ُسِجّ  دّراجات نماذُج  تطوَّ

ل  ُعِرض. مختلفة تحريك عطرق  جلوس، تصميمات ذات ة للّدّراجة نموذج أعَّ  الهوائيَّ

حرَّك عكانت ،0101 عام دريس ألاملانّي  املختر  صّممه عقد باريس، في الجمهور  أمام
ُ
 ت

غط بواسطة الّدّراجة هذه جاه الّراكب بأرُجل الضَّ
ّ
ف عكانت ألارض، باِت عر 

ُ
 دّراجة: "بـ ت

صالِن  ،حور امل نفس على تتحّركان عجلتان الّدّراجة لهذه كانت. "الّدفع  بإطارٍ  عتتَّ

 ألارض قدماهُ  تطأ بينما العجلتين، فوق  الِرّجلين منفرج يجلُس  الّراكُب  عكان خرشبّي،

وجيه عكان الّدّراجة، عتدفعاِن  ة العجلة بواسطة يتّم  التَّ  .ألاماميَّ

 غدا أطفاٍل، لعبة عندنا بدأ عما العالم، أنحاء جميع في الّدّراجات راكبي نسبة تزدادُ 

 
ً
ا مجاال ياضة ملحّبي عهواية للمحترفين، رياضيًّ  فر  الّدّراجات ركوب أنَّ  إلى باإلضافة. الِرّ

ة، فوائده ِرياض يّ  ان معظم عيستطيع جمَّ
ّ
ه  ممارسته، ألاصّحاء الّسك

ّ
 عميسور  ُمتاح فإن
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ة، الّناحية من للجميع   نرشتري  أن يجب ال إذ الاقتصاديَّ
ً
 دّراجة عتُسّد  فخمة، دّراجة

 .الحاجة عادّية

عتبر
ُ
ة الّدّراجة عتتناغم ،"خضراء" رياضة الّدّراجات ُركوب رياضة ت  البيئة مع الهوائيَّ

ُب  ال فهي مثالّي، برشكٍل  سِبّ
ُ
ا، ت

ً
لحق عال تلويث

ُ
رر   ت  أعرعّبا، ُمُدن من كثيرٍ  عفي بالبيئِة، الضَّ

ُع  عبرشلونة، أمستردام،: مثل شِجّ
ُ
 املناطق من كثيرٍ  عفي ،الّدّراجاِت  ُركوب   البلدّياُت  ت

ل فيها ُيسمُح  نقُّ ة الّنقل عسائط دخول  عُيحظر فقط، الّدّراجات بواسطة التَّ  آلاليَّ

 . ألاخرى 

غيرة دعلتنا عفي  ُهواة رؤية عُيمِكُن  الّدّراجات، ُركوُب  ألاخيرة ألاعوام خالل يتزايُد  الصَّ

ّل  في الّدّراجات ُركوب
ُ
ُدن، شوار  في: مكان ك

ُ
ريق في امل

َّ
 الحدائق عفي العمل، إلى الط

 مختلف عمن املجتمع، أطياف جميع من ألاشخاص   يدفُع  الذي فما .عاملتنّزهات

رائح   الّدّراجات راكبي تجعُل  التي ألاسباُب  هي عما الّدّراجات؟ ُركوب إلى الرشَّ
 يتركون 

ب رياضة ملمارسة املريحة أرائكهم
ُّ
ا جهًدا تتطل  ُمضِنًيا؟ بدنيًّ

  البيئّي، الجانب على عالعة
 
ة ة دّراجة على الرُّكوب الختيار ُمقِنعة أسباب   ثمَّ  هوائيَّ

ة كهواية نات أبرز  إنَّ . ثابتة رياضيَّ ياضة هذه حس  ة فوائدها هي الِرّ حيَّ  ُيماِرسها، ملن الِصّ

ياقة عتحسين الّضاّر، مقابل املفيد الكولسترعل نسبة تثبيت: عمنها
َّ
ة، الل  البدنيَّ

وبة إلاصابة احتماالت عتقليص ة، بالنَّ  من يزيُد  الّدّراجة ُركوب ُمداعمة أنَّ  كما القلبيَّ

ة در 
ُ
ئتين القلِب  ق  . عالِرّ

ه هذا إلى أِضف
ّ
ِل
ُ
تائج إحدى هو الّدم ضغط انخفاض أنَّ  ك انوية النَّ

ّ
 الّناجمة املفيدة الث

قة باألمراض إلاصابة احِتماالُت  تنخفُض  ذلك عبسبب الّدّراجات، ُركوب عن
ّ
 املتعِل

 عتحفيز عالعضالت، الِعظام تقوية في الّدّراجات ُركوُب  ُيساِهُم  كما الّدم، بضغط

ة ساهم التي ألايض عمليَّ
ُ
 .الوزن تخسيس في ت
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ياضة، هذه ُيماِرسون  الذين يجنيها التي الفائدة إلى عباإلضافة  نتجاهل أن ُيمكننا ال الِرّ

ة، فوائدها فسيَّ ي فهي النَّ ؤِدّ
ُ
 تحسين في ُيساِهُم  الذي إلاندرعفين، إفراز زيادة إلى ت

عور  رشاط ممارسة بعد العامّ  الرشُّ
ّ
ياضة هذه ُيزاعلون  الذين يعود. البدنّي  الن  إلى الِرّ

 تحّملوا بعدما بالِرّضا عيرشعرعن بأنُفِسهم، ثقتهم عتزدادُ  ُسعداء، لكّنهم ُمنهكين، بيوتهم

، دَّ
 
ب   الك ع   . عالتَّ

ياضة هذه مثل   ملمارسة الاستعداد فحص ضرعرة إلى أخيًرا نرشير أن عينبغي  لدى الِرّ

بيب
َّ
ياضة ُيماِرس أن إنسان أّي  بمقدعر  ليس إذ املعالج، الط ة، الِرّ  الُجهد بسبب البدنيَّ

بيب عفقط. املضني البدنّي 
َّ
 ُمعيقات عجود عدم تحديد يستطيع من هو املختّص  الط

ياضة ممارسة دعن  تحول   أن شأنها من  .الِرّ
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ص في خانة النَّ ( √)ة أخرى،ثم ضع إشارةمرَّ ين الّسابقين إلاقناعيّ  ينصَّ تصفح النَّ 

  الذي تنطبُق 
ُ
 :في إيصال الفكرة ّص التي اعتمدها النَّ  عليه الوسيلة

 
ة
 ّص الن

2 

 
ة
 ّص الن

1 

 قمالرَّ  وسَّل  إيصعل الفكرة

 0 .ةيَّ ور الفنِّ توظيف الصُّ     

 توظيف السَّ     
َّ
 رادُ جع أع الت

ّ
 2 .باقف أع الِط

 3 .ةتوظيف الكلمات العاميَّ     

توظيف آلايات أع ألاحاديث أع ألاقوال املأثورة أع     

 .لألامثا

4 

 5 .ةخصيَّ توظيف آراء الخبراء أع الخبرة الشَّ     

 6 .ةة العقليَّ توظيف الحجج املنطقيَّ     

 7 .سك املرشاعر عتثير ألاحاسيتعابير تحرِّ توظيف     

 1 .برشكٍل مباشرمخاطبة القارئ     

 1 .ه إليهتفنيد الحجج التي قد توجَّ     

     
َّ
 استخدام أسلوب الت

َّ
 01 .برهيرغيب عالت
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