
 

 

 أضتاذ الفهس الطٔاضٕ                             التعبري الهتابٕ              عيْاٌ احملاضسٗ :
 أ . و . د . عناد علٕ الشنسٖ                                              7/4/2020 املْافل  الجالثاٛ

 نلٔ٘ الطب /دامع٘ األىباز                                                                                                 

                                                                                                                                                                              معيٙ التعبري الهتابٕ :  

                                                                                                           

ٍْ تْصٔل األفهاز لآلخسًٓ مً خالل اضتدداو السمْش الهتابٔ٘ . ٓعترب التعبري الهتابٕ 

 مً أزقٙ دزدات التخصٔل اإلىطاىٕ ، ّٓته تعكبُ فكط حني تتخكل مجٔع متطلباتُ . 

 

تعد الهتاب٘ إحدٚ ّضاٜل التْاصل بني البشس ، ّالتعبري الهتابٕ ٍْ ّضٔل٘ متهً التلنٔر 

بلْزٗ آزاُٜ ضنً ضٔام لػْٖ ٓتطه بػيٙ األلفاظ ّّدٔص العبازات ، مً تسمج٘ أفهازِ ّ

 ّصخ٘ الرتانٔب .

ّعلٙ السغه مً التكدو التكين الرٖ شَدِ دلال الهتاب٘ اإللهرتّىٔ٘ إال أٌ احلاد٘ تبكٙ 

 ماض٘ إىل تعله مَازات التعبري الهتابٕ . 

ل زضه السمْش اليت ٓيبػٕ ، تعسف الهتاب٘ بأىَا الكدزٗ علٙ التعبري عً األفهاز ، مً خال

مما ٓؤدٖ إىل بياٛ نلنات ّاضخ٘  ّأٌ تتطابل مع قْاعد اإلمالٛ ّالتَذٝ٘ املعسّف٘ ،

 للكساٛٗ .

ّتعد الهتاب٘ ىشاطاّ  معسفٔاّ  معكداّ  ٓعتند علٙ مَازات الطالب األضاضٔ٘ ، ّقدزتُ علٙ 

 دْاىب زٜٔط٘ ٍٕ :التيطٔل بني عنلٔات عدٗ ، ننا ٓشتنل مفَْو الهتاب٘ علٙ أزبع٘ 

 

 التعبري الهتابٕ : ٍّْ إفصاح الفسد عنا ٓدّز يف ىفطُ بلػ٘ ضلٔن٘ ّأفهاز مرتابط٘ . -1

 

 اإلمالٛ ٍّٕ الكدزٗ علٙ حتْٓل األصْات املطنْع٘ إىل زمْش مهتْب٘ . -2

 

 اخلط : زضه احلسف بشهل صخٔح مً حٔح اضتدازتُ ّشآّتُ ّاتصالُ باحلسف . -3

 

اعد اليخْ ّالصسف مً أدل تستٔب نلنات اجلنل٘ حطب الطٔام التخهه يف قْ -4

الداللٕ ) املعيٙ ( ، ألٌ ٍرِ الكْاعد ٍٕ اليت تيظه ّتستب الهلنات حطب املعيٙ املكصْد ، 

 لهيَا لٔطت نافٔ٘ ألٌ اجلنل٘ قد تهٌْ صخٔخ٘ لهيَا ال حتنل أٖ معيٙ ميطكٕ .

 

ٌ معظه األفساد ٓطْزٌّ مَازات الهتاب٘ ّالهتاب٘ ّاحدٗ مً أزقٙ أشهال االتصال ، حٔح إ

بعد أٌ ٓهْىْا قد أتكيْا مَازات االضتناع ، ّاحملادث٘ ، ّالكساٛٗ ، ّمً ٍيا فإٌ الصعْبات 

 . اليت تربش يف املَازات اللػْٓ٘ ، قد تعٔل طسٓل إتكاٌ الهتاب٘

 

 أىْاع التعبري الهتابٕ : 

التعبري الهتابٕ الْظٔفٕ : ٍّْ  الرٖ ٓطتددو ألغساض معٔي٘ يف احلٔاٗ العلنٔ٘ ،  –أ 

 نتعبٝ٘ االضتنازات ، ّاإلداب٘ علٙ أضٝل٘ االختٔازات ، ّنتاب٘ التكازٓس .

 



 

 

التعبري الهتابٕ اإلبداعٕ : ّٓشري إىل تعبري الفسد الشدصٕ عً أفهازِ ، ّخرباتُ ،  –ب 

 نٔص ، نهتاب٘ املرنسات اخلاص٘ ّالشعس ّاإلىشاٛ .ّجتازبُ بأضلْبُ اخلاص ّامل

 

التعبري الهتابٕ الْصفٕ : ٍّٕ احملاّالت اليت ٓصف بَا اآلخسٌّ جتازبَه ّخرباتَه  –ج 

 أفهازٍه ّما ٓتعسضٌْ إلُٔ مً األشٔاٛ ّاألمانً .

 

التعبري الهتابٕ التفطريٖ : مً خالل حتلٔل الْقاٜع ّاألفهاز ّاآلزاٛ ، ّإدساٛ  –د 

 املكازىات، ّشسح األضباب ّالعالقات الطببٔ٘ ، ّتكدٓه ّدَات اليظس ّدعنَا باألدل٘ .

 

 متطلبات التعبري الهتابٕ :

التخهه يف الكساٛٗ ّحتْٓل األصْات إىل حسّف مطابك٘ هلا . ّمعسف٘ األصْات اليت 

ل٘ تيطل ّال تهتب ، ّاليت تهتب ّال تيطل ، ّنتاب٘ مجل تام٘ ّّاضخ٘ ، ّإىَاٛ اجلن

بعالم٘ الرتقٔه املياضب ، ّاضتعنال عالمات الرتقٔه بدق٘ ، ّمعسف٘ الكْاعد البطٔط٘ ) 

حنْٓ٘ ، صسفٔ٘ ، إمالٜٔ٘ ( لرتنٔب اجلنل٘ ، ّنتاب٘ فكسات نامل٘ ، ّتسمج٘ األفهاز 

 إىل مجل .

 

 خطْات الهتاب٘ اجلٔدٗ :

إخباز .........،..( ، ّالفٝ٘ مسحل٘ االضتعداد : ّٓته فَٔا حتدٓد غسض الهتاب٘ ) ّصف ،  -1

املطتَدف٘ ، ّمً ثه اضتعساض األفهاز حْل مْضْع ما ، ّتطذٔلَا علٙ ّزق٘ بالطسٓك٘ 

 اليت تالٜه الطالب ) زضه ، خسٓط٘ ذٍئ٘ ........( .

مسحل٘ الهتاب٘ : اختٔاز فهسٗ مما ضبل ثه الهتاب٘ عيَا يف مجل ، دٌّ التدقٔل يف قْاعد  -2

د أنرب قدز مً اجلنل لفهسٗ الهتاب٘  ّتعد املسحل٘ ذلاّل٘ لتْلٔالتَذٝ٘ ّقْاعد 

 .ّاحدٗ

مسحل٘ املسادع٘ : ّحتدخ مبشازن٘ شمٔل أّ معله ، بأٌ ٓكسأ الطالب ما نتبُ ،  -3

ّٓطلب مً اآلخس التعلٔل علٙ املْضْع ، ّتْضٔح اجلنل غري الْاضخ٘ ، ّتكدٓه 

 ادع٘ إىل أٌ ٓشعس بالسضا التاو عنا نتبُ .املكرتحات . ّميهً تهساز مسحل٘ الهتاب٘ ّاملس

مسحل٘ التخسٓس : ّٓته الرتنٔص فَٔا علٙ ذلاّل٘ تدقٔل مَازات التَذٝ٘ ّآلٔات  -4

 الهتاب٘ ، ّميهً مشازن٘ األضتاذ أّ الصمٔل يف ذلو .

 مسحل٘ الطباع٘ ّاليشس : ّٓته يف تلو املسحل٘ نتاب٘ املْضْع بشهل ىَاٜٕ . -5

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 أضتاذ الفهس الطٔاضٕ                           الظَّاء والضَّاد:  المحاضرةعنوان 
 أ . و . د . عناد علٕ الشنسٖ                                                                    

                                                              نلٔ٘ الطب /دامع٘ األىباز                                                                                                                                                  

 

ما ٓهتب  ت

 بالظاٛ

 معـــــــــــياِ ما ٓهتب بالّطاد معـــــــــــياِ

َِ َضلَّ معسّف ظلَّ -1  تا

اليطّٔس  معسّف الّيظري -2

 ّاليَُّطاز

 الرٍب التِّرب/

ُٓداز فَٔا  الَعِطه = الَعظه -3 اخلشب٘ اليت 

 الطعاو

 العٔش اللرٓر الْاضع الّطسف = الّظسف -4

 صدسٗ بأعلٙ اجلبل الّطَس ظَس اإلىطاٌ  الظَس -5

 الهتب اجملتنع٘ اإلضبازٗ الرٍب اجملنْع اإلظبازٗ -6

بالشعس مدح السدل  الّتكسٓظ -7

 حّٔا 

 ٍذاِ بالشعس الَتكسٓض

اجللد املدبْغ بالَكَسظ/  الكسٓظ -8

 ىبات صخساّٖ

 الشعس مطلكَا الكسٓض

الصَِّزُب)حطريٗ  ريٗظاحل -9

 االغياو( 

الُعصب٘/حطريٗ  احلطريٗ

 اجليْد

الػصً الياعه/الْدُ  الّياضري امُلبصس الياِظس -10

 احلطً

 ىكصاٌ املاٛ)غٔض املاٛ(  الَػٔض شّدٗ الَػَطب الػٔظ -11

12- ُُ  ضاَل فاَض املاٛ خسدت فاَظِت ىفُط

 ُخَصل٘ الشعس/ اجلدٓل٘ الّطفريٗ الّيصس الظََّفس -13

14-  َّ َّ اعتكَد ظ  َبِدَل  َض

 خبٔل ضيني متََّه ظيني  -15

 معسّف البٔض  للينل البٔظ -16

 = املسض شّدٗ اجلْع املسظ -17

18-     

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 أفعال األمس اليت تأتٕ علٙ حسٍف ّاحد :

  
 الفعل األمس الفعل املطازع الفعل املاضٕ ت

 َز ٓسٚ زأٚ -1

 ِفُ  -ِف   ٓفٕ ّفٙ -2

 مِ  ٓكٕ ّقٙ  -3

 عِ  ٓعٕ ّعٙ -4

 لِ  ٓلٕ  األمس األمس   -ّلٕ   -5

    

 


