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 بأنها أصوات يعبر بها كل قوماً عن أغراضهم  تعريف اللغة :

 )سؤال االختبار الشهري (  -اختلف العلماء بوضع اللغة على أقوال : أصل اللغة :

  األولالقول : 

  كلها األسماءدم علم آ بأن اللغة ألهام من هللا ، حيث ألهمها آدم عليه السالم بقوله تعالى 
 

 : القول الثاني 

عندما خلق آدم وذريته من بعده أن اللغة تواضع واصطلح من البشر فاهلل سبحانه وتعالى 

  هذه اللغة لحاجتهم    فاخترعواحاجاتهم  فواضعوما يتفا همونه بينهم  إلىاحتاج الناس 

 استدلوا بأن ) الحاجة أم االختراع ( حيث 

 

  : القول الثالث 

لغة محاكة لألصوات الصعبة فالناس عندما احتاجوا لوضع اللغة بدءوا يحكون ال أصل

... الطبيعة فبدأ يسمون األصوات فسموا الماء خرير، فحيح األفعى ، وزئير األسد 

 بمحاكة أهله . يبدأواستدلوا أصحاب هذا القول بلغة الطفل فإن الطفل 
 

  : القول الرابع 

 .. فأنها أوالً كانت الهام من هللا ثم تواضع واصطالح  هو جمع القول األول والثاني
 

  : القول الخامس 

.. كانت الهام من هللا ثم تواضع هو جمع األقوال كلها ) القول األول و الثاني و الثالث ( 

 واصطالح ومحاكاة في نفس الوقت . 
 

 

 

 أنواع اللغة : 

 اللغة االشاريه -1

 اللغة الكتابية  -2

 اللغة الكالمية  -3

 اإلجابة اللغة -4
 

 

 

 اللغة العربية أفضل اللغات ؟ لألسباب ؟

 لغة القران الكريم ألنها -1

 لغة نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم  ألنها -2

 لغة أهل الجنة  ألنها -3

 لغة ذو ثروة غنية بألفاظ ومعانيها  ألنها -4
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 من أول من تحدث باللغة العربية ؟ 

 فقول يقول آدم عليه السالم هو أول تحدث  اختلف العلماء في أول من تحدث اللغة العربية

 اللغة العربية حيث نصب له أبيات شعرية منصوبة ومصنوعة .
 

  من اسمه ( فأول من تحدث اللغة العربية هو يعرب بن قحطان ) لذا سميت عرب 
 

  القول الثالث يقال من أول من تحدث اللغة العربية قبيلة جرهم وهذه القبيلة نزلت مكة وقت

 عليه السالم إسماعيل ء زمزم حيث تعلم منهم نبوع ما
 

  عليه السالم  إسماعيلالقول الرابع هو أن من أول تحدث اللغة العربية 

 

 

 

 

 

 

 الكتابة والتحرير
 

 أوالً : الكتابة 

 

 .المنطوقة بحروف مرئية مقروه  األصواتهو رسم  تعريف الكتابة :

 كتابة ليس هناك تاريخ محدد للنشأة ال نشأة الكتابة : 

  األولالقول  : 

 . األبجدية وقيل أنهم ملوك مصادر اللغة العربية هم ابجدهوز يقال هم أول من اختراع 
 

  : القول الثاني 

ه وعامر ابن جدره و اسلم ابن سدره هؤالء هم من أول ثالثة نفر أحدهم مرامر بن مر أنهم

 .من اختراع اللغة العربية وقد ورد ذلك عن ابن العباس 
 

 ول الثالث : الق 

 . (الفراعنةمن أيام )أن الكتابة العربية مستمد من الخط المصري القديم 
 

  : القول الرابع 

أن الكتابة العربية مستمده من الخط المسند الحميري الذي كان يكتبه به أهل اليمن وان هذا 

 .القول يضعفها أن الخط العربي ال يتشابه مع الخط المسند 
 

  : القول الخامس 

لقول األرجح للصواب . انه مستمد من الخط النبطي و النبط ) هم قوم سكان الشام وكونوا ا

 لهم حضره ( ويرجح هذا القول أن الخط العربي يتشابه مع الخط النبطي .
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 ماهو أصل الكتابة : 
 

 س / هل كانوا العرب في الجاهلية أميين أم ال ؟ 

            فقوله تعالىية من جهة ومن واقعهم من جهة أخرى أن هذا القول يتبين من النصوص الشرع       

         في األميين رسوالً منهمأرسلنا    أميون ولكن ليس كلهم أميون . الغالب على العرب 

  و ورقة ابن نوفل                 كتاب الرسول صلى هللا عليه وسلم ، معلقات الشعر  : ليس العرب أميين من األدلة      

 من األدلة التي تؤكد أن العرب ليس كلهم أميين .  ... وغيرها .....

 

 هل الحروف كانت منقوطة ؟ 

والدليل على ذلك الكتب القديمة  اإلسالميقالون الباحثون في اللغة أن الحروف غير منقوطة حتى في صدى 

 والمصاحف غير منقوطة .

 

 نقاط اإلعجام  ي: هالمقصود بالنقاط 

  .: هو التفريق بين الحروف منقاط االعجا

 .: هو التشكيل فوق الحروف نقاط اإلعراب

 

 متى نقطة اللغة العربية ؟ 

  األولقول  : 

الدولي تلميذه   ) يحيى ابن اعمر ونصر ابن  األسودأول من نقط اللغة العربية هو أبو 

 .يعمر ( وهم في عصر األموي وثم وضع لقراءة القرآن حتى ال يتشابه في قراءته

 

  : قول الثاني 

نشأتها حيث ليمكن  ويقول بعض الباحثين باللغة العربية أن اللغة العربية منقوطة من 

 .وضع حروف متشابها وهو قول من أقوال الباحثين 

 

  : قول ثالث 

 .أن النقاط موجودة ولكن صغيرة واندثرت مع مرور الزمن 

 

  : قول الرابع 

لك من النقوش حيث وجدوا نقوش من عهد عمر ابن أن اللغة العربية منقوطة واستدلوا بذ

 الخطاب كتبه زهير وقول أن الخط النبطي منقوط .

 

  : قول الخامس 

 .ستدل بالتطور باللغة العربية الحروف ثم اختراع النقاط و ا أن أول من اختراع

 

 ؟من أول من وضع نقاط األعراب 
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 .وسميت نقاط ألنها أول ما وضعت نقاط  هو أبو الخليل 

 

 التحرير والكتابة
 

 تعريف التحرير :

 يطلق على عدة معاني لغة :

 ومنه : تحرير رقبة .العتق ,   -3

 يقال : استحر القتل بينهما أي اشتد القتل بينهما .الشدة ,   -4

 يقال : أنفق فالن من أحر ماله أي من الغالي والنفيس . الغالي والنفيس ,  -1

 إتقان الكتابة .  -2

 ا هي معاني التحرير في اللغة .هذه المعاني كله     

 

 هي الصياغة المحكمة لكتابة وفق قواعد اللغة العربية و أساليبها . اصطالحاً :
 

 ما الفرق بين التحرير والكتابة :
 

والبعض اآلخر يفرق بين التحرير والكتابة أي أن التحرير  التحرير والكتابة بمعنى واحد . بعضهم يقول

 لتالية : أخص من الكتابة للفروق ا

 التحرير أدق من الكتابة . الن التحرير يلتزم بقواعد محكمة بينما الكتابة ال تلتزم بقواعد  -1

 أن التحرير أخص من الكتابة ، والكتابة أعم  -2

 للتحرير ولذلك يحتاج بعضهم إلى مسودة قبل أن يقوم بالتحرير  األولىأن الكتابة تعتبر الخطوة  -3

 أن التحرير لغة خاصة من الناس للمثقفين و المتعلمين بينما الكتابة لغة عامة للناس . -4

 

 تعريف التعبير : 

 عما في النفس في أي لغة كانت . اإلفصاح لغة : 
 

و الكالم  واإلنشاءأطلق عليه تلك المادة التي يتعلم الطالب في مراحل التعليم في طريقة الكتابة  اصطالحاً :

  .أو ارتجاالً 

 

 -ينقسم التأليف إلى قسمين :أنواع التأليف : 
 

 وهو يشمل على التصريف في العلوم المختلفة كعلم و التفسير و الحديث و النحو ... / تأليف علمي : 3

 وهو المراد عندنا بيانه ./ تأليف األدبي : 4
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  -إلى ثالث أقسام :التأليف األدبي  ينقسم 

ثم ترتيبها  األدبيةفما على المؤلف سوى جمع تلك المادة  األدبيةعلى جمع المادة يقوم  ما : األولالقسم 

 وتصنيفها 

 مثل : 

  كتاب األغاني ألبي الفرج األصفهاني والذي يجمع به أراء األدباء والحكماء 

 . كتاب السيف اليماني للرد على أبي فرج األصفهاني 

 كتاب النجالء .كتاب البيان والتبيين للجاحظ  وكتاب الحيوان و 

 

  التأليف المنهجي  القسم الثاني :

 وهو يقوم على التأصيل للموضوع ما أو للفكرة ما وترتيبها وفق خطه علمية معينة .

 مثل :

  كتاب الشعر و الشعراء ألبن قتيبة 

  كتاب طبقات الشعراء إلبن قتيبة 

  القيرواني كتاب العمدة البن رشيق 

 

  بداعياإلالتأليف  القسم الثالث :-1

 يقوم على جهد الكاتب وما توافر لديه من موهبة معينة سواء كانت موهبة مقالية أو قصصية أو رواية
     

 :  اإلبداعي التأليفأول من كتب عن 

  أبو العال المعري 

  الجاحظ 

  (  األيام،  األربعاءطه حسين ) ليلة 

  ) محمود عباس العقاد ) الفصول ، ساعات من الكتب 

 

  -: اإلبداعيأليف فنون الت

 .هي فن نثري أدبي يتناول كتابة موضوعاً أو فكرة أما تكون موجزة  المقالة : -1
 

 .أول ظهور المقالة في عصر الجاحظ  نشأة المقالة :
 

  -أنواع المقالة :

 السياسة : تتحدث عن السياسية بأجملها مثل : مقالة عن فلسطين ... -1

 مثل : عن تاريخ القصيم ... التاريخية : تتحدث عن التاريخ والعصور -2

 .االجتماعية : تتحدث عن ظاهرة المجتمع  -3

 االقتصادية : تتحدث عن الطفرة االقتصادية ... -4

 .العلمية : تتحدث عن ظاهرة علمية  -5

 .يحدث في الرياضة  الرياضية : تتحدث عن ما -6

 الدنية : تتحدث عن األخالق وإفشاء السالم ... -7

 عن شخص .القصصية : القصصية هو الكتابة  -8
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 النقدية : هي النقد بالمظاهر .  -9
 

  -سمات المقالة :

 : وهو االختصار في المقالة . اإليجاز -1

 المطولة : الكتب المطولة الكتابة في المقالة . -2

 : هي دائم الهزل . الهزلية -3

 بجدية . ونالجادة : دائماً تك -4

 : تكون بأسلوب أدبي .  األدبية -5

 العلمي : تكون بأسلوب علمي . -6

 

  .هي عمل نثري يتناول حدث ما أو حدث واحد في زمن واحد صة :الق -2

 

  القصة مرتبة الشعر في هذا العصر بدالً من الشعر لألسباب : تاحتل أهمية القصة :
 

 تحددها حرية الشاعر أن الشعر يخضع لألوزان وقوالب خاصة  -1

 القصة نوافذها مفتوحة  -2

 تحتاج إلى قافية . القصة ال -3

 نفوق سوق الشعر .  -4

 حيث أصبح راكداً ) ضعف ملكه (  .. الشعر ضوب عينن -5

 ابتعاد الشعر عن الواقع   -6

 مأخذاً من الشعر و الشعر أصعب  أسهلأن القصة  -7

 

 تسمى القصة )) الصيغة (( لتفريق بين الرواية .  **

 

  -أنواع القصة :
 

  األنبياءقصص  -مثل : األدبيالقصة التاريخية : هي التي تصب في التاريخ  -1

 سية : هي المترجمة من الغرب اغلب القصص وليلقصة البا -2

 مثل : الحمقاء والمغفلين  الفاكهية: هي  القصة الفكاهيه -3

 ) الفقر و الطالق ... ( -القصة االجتماعية : وهي تتناول قضايا المجتمع مثل : -4

 القصة السياسية : تتحدث عن االستعمار و الحروب وغيرها من أموار السياسة  -5

 ...(  األطفال) قصص تربوية : وهي تتناول قضايا تربوية القصة ال -6

 

  -أساليب القصة :

 واقعي -1

  خيالي -2

 رمزي : مثل كلي ودمنة  -3

 الحواري : ) قال خالد ..(  -4

 السردي  -5
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 ثقافة األطفال  -6

 

  -عناصر القصة :
 

 هو ما يحدد مفتاح القصة : موضوع القصة  -1

 ومضمونها . األحدثعبرة  :الفكرة  -2

 التي تدور عليها أحداث القصة .راما القصصية الد : األحداث -3

وعبارة عن الحلقة المتأزمة في  عبره عن القلب التي تنبض بالحياة في شريان القصة . :العقدة  -4

 القصة  

 هو النهاية التي تنبثق عنها العقدة .  :الحل  -5

 

 د على السرد يعتم األشخاصو  ةاألمكنو  األزمنةهي عمل أدبي نثري طويل متعدد  الرواية : -3

 

   أول ثم صدرت للشرق  ونضجتبالغرب  بدأتالرواية 

 

 أنواع )موضوعات( الرواية : 
 

 الرواية الفكاهيه  -3الرواية البوليسية             -2الرواية التاريخية                          -1

 الرواية التربوية  -6   الرواية السياسية          -5الرواية االجتماعية                        -4

 

 كتاب الرواية : 

 الرواية العربية :

 نجيب محفوظ 

 نجيم الكبالني 

 حيدر حيدر 
 

 الرواية المحلية السعودية : 

 لزالت متأخرة ومنها الراوي غازي القصيبي ، يوسف المحميد ، خالد الجبرين ... 
 

 براون . جورج تشاين .. وغيرهم  الرواية المترجمة :

 

 

 ر التحرير االدبيعناص

 
 الفقرة -3الجملة                        -2اللفظة                      -1

 

 مركز تصوير الكلية االقتصاد للبنات  –مركز يوسف  - ةبمركز تصوير الجامع د** متواج

 

 انتهاء
 اجتهاد مني وإن كنت أخطأت فمن نفسي وإن كنت أصبت فبتوفيق من هللا هذا  ين )محمد(كتبها : با   
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  بالتوفيق والنجاح لي دعواكم ال تنسوا من 

 


