
                                                         

ا اري 
الذي يعرض فيه الكاتب املعلومات و األخبار اليت ترمي  طهوا لنمو 

و الظهور مبظهر احلياد جمرد من كل املؤثر  تاملتلقي باملستجداإىل إعالم 
و ال يتوجه إىل القارئ ) حنن -أنا (  مبصيغة املتكلأسلويب و اليتحدث 

 )....أنتم  –أنتما  –أنت  –أنت ( بصيغة املخاطب 

  :خصائصه 
استخدام أساليب اإلجابة عن  - تكثر فيه الشروحات والتفسريات    

استخدام أدوات الشرح و   -.)ماذا؟كيف ؟ مىت ؟ أين ؟ ملاذا؟( أسئلة 
 ).أي ، أقصد ، أعين ، مبعىن ، ذلك ، فاء التفسري ( التفسري 

 :أنواع النصوص اليت تستخدمه
 .فين - ث،.  علمي - ت  ،. سياسي - ب،   اجتماعي - أ

يهدف إيصال معلومات عن حادثة أو مسألة ما  - :هاهلدف من
املتلقي  إعالم -.فيها يالشخصالرأي داء وشرحها و توضيحها دون إب

  باملستجدات حول األوضاع احلالية
 ما ا ) أو )ا ا: 

إىل إثبات قضية أو  يتواصلي يرمهو أسلوب : الربهان اصطالحا 
من خالل  ناع بفكرة أو إيصال رأي ، أو السعي لتعديل وجهة نظر مااإلق

 .األدلة و الشواهد

  :مؤشراته
 -الروابط الزمنية -).و املخاطب املتكلم ،( األول  استخدام الضمري

استخدام اجلمل  - استخدام اخلطاب املباشر -.ةالنعوت املعرباستخدام 
 .القصرية

 :طهذا النمو يف 
قضيته وحججه ، مث يطرح الطرح املعاكس ويفنده يربهن الكاتب  - أ

 .معتمدا على األمثلة و الشواهد ليخلص إىل بيان صحة رأيه هيبطل حججو 

 .سحيصل العكميكن أن  - ب
يطرح الكاتب احلجج و الرباهني دون عرض اآلراء املخالفة  - ت

 .عدم صحة اآلراء األخرى جللقارئ استنتاليترك 

دلة و األمثلة ، استخدام ضمري املتكلم اعتماد األ - أ :خصائصه
إلبداء الرأي الشخصي ، أوضمريمجاعة املتكلمني لتأييد الرأي بشمولية 

 .وحجم أكرب ، باإلكثار من أساليب النفي واإلثبات 
ال، بل ، إمنا ( الربط  ةاالستنتاج و الربهنة و التعليل بأدا - ب

 ).،لذلك ، هكذا ، مثال ، أوال ، أخريا

 : لنصوص املستخدمة هلذا النمطأنواع ا
 .النص املقارن - .النص الدحضي - .النص اإلقناعي -

 :اهلدف منه
( توجيه املرسل إليه  -.اإلقناع برأي و برهنة صحتة أو رفضه -

إىل  لاملظاهر للوصوإىل قضية هامة من خالل تتبع األسباب و ) القارئ
 بعلى األسلوالقارئ تعويد -.محل املخالفني على تغيري آرائهم  - .النتائج 
وظيفة  -. تشجيع القارئ على النقاش واحترام الرأي اآلخر -. املنهجي

  .هذا النمط توجيهية تأثريية الكالم يف
ا ااري 

هو التواصل الكالمي أو التحادث املباشر : احلوار اصطالحا
بني اثنني أو ) التراسل (أو غري املباشر ) التراسل (رغري املباشأو ) املسرح(
 .كثرأ

هو الطريقة التقنية املستخدمة يف إعداد وإخراج  :يالنمط احلوار
 .املرسل منه  ةحتقيق غايالنص املسرحي ،بغية 

 :أما مؤشراته
ضمائر اخلطاب  -.،وغري املباشر ،وغري املباشر احلر راحلوار املباش   

املزدوجان   -.الشرطة ) -عالمات اخلطاب احلواري  -.أنت–أنا : بالتتابع
عدم انقطاع خيوط احلكاية يف غمرة  -.حيوية اخلطاب - .لمجلة القولضم 

 .نبني املتحاوريالسجال 

فبنية خيتلف النمط احلواري باختالف األنواع والفنون األدبية 
 .مثال ختتلف عن بنية اخلطبة أو املسرحية ةالرسال

  :خصائصه 
 يغلب -.ةاجلمل القصريتربز ضمائر املخاطب و  -.تظهر أفعال القول -

 الفعل املضارع يف احلديث عن احلاضر و الفعل املاضي لالستفسار عن
 .أحداث ماضية

 :أنواعه
 .حوار غري مباشر  - ب  .حوار مباشر  - أ

   :هدفه
أو أكثر وتبادل الكالم و اآلراء حول  بني طرفنيالتواصل  -

 -.التوجيه الفكري للمرسل إليه -.فالتعلم والتثقي -.موضوع معني
التأثري الفعلي الوجداين  - .العاطفي التواصل الوجداين -.اإلمتاع والتسلية 

  .خدمة النمط السردي - ).اخلطابة(
اا  
أو  مشهدا حقيقياهو الرسم بالكالم الذي ينقل : الوصف اصطالحا

خالل خيالياً لألحياء أو األشياء أو األمكنة بتصوير خارجي أو داخلي ،من 
 .موضوعية أو ذاتية أو تأملية  ةرؤي

 :الطريقة التقنية املستخدمة ويقوم علىهو ،يالنمط الوصف
 .املهارة يف التعبري والربط -ج  .املالحظة الدقيقة  - ب  .بالنظر الثاق - أ

 :أما مؤشراته فهي 
املكاين احلركي ما يهيئ خللق مناخ معني  عناصر اإلطار الزماين أو  -

وجود  -.ة الوصفدق  -.ةمعجمية خاص، يتأكد هذا األمر بوجود حقول 
حقل  -.املوضوعية أو الذاتيةوجهة نظر الواصف  - .الكثري من ااز

 .معجمي لتجميل املوصوف أو تقبيحه

 :أنواع الوصف يف هذا النمط
 ).من اخلاص إىل العام (البعيد  القريب إىلالوصف من  -أ

  ).العام إىل اخلاص من(الوصف من البعيد إىل القريب  -ب
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 :خصائصه
 .استعمال املماثلة و املشاة - .ثار من اخلرب ، النعت ، احلالاإلك -

استخدام الفعل املاضي و الفعل املضارع للداللة على احليوية و 
التعجب ، (  االنفعاليةاستعمال األساليب  -.احلركة و االستمرار 

 .....) .التمين ، تأوه ، مبالغة ، تفضيل ،مدح ، ذم 

  :إىل يالنمط الوصفيهدف  :اهلدف منه
 .إبراز الصفات اخلارجية و الداخلية  

 .فعالقته باملوصوالوصف من حيث  -1
 .الوصف الداخلي - ب -.الوصف اخلارجي  -أ

 : بالواصف هحيث عالقتالوصف من  -2
        ) .الوجداين(ب الوصف الذايت  - .الوصف املوضوعي-أ

 .مرجعية ، ومجالية :له وظيفتان . الوصف التأملي -ج
يكون الوصف موضوعياً  امرجعية عندمون وظيفة الكالم تك -        

  النفسية،وسلوكه، أفعاله وحركاتهمميزاته اخلارجية و: يتناول حالة املوصوف 
الوصف أمساء  وتربز يف - .وتكون مجالية عندما يكون الوصف ذاتياً -

الذات ، وأفعال اجلوارح ، وأفعال احلالة ،واجلمل االمسية،والنعوت، 
 فتظهر الظروويف وصف الطبيعة احلية أو املتحركة .املكانية  والظروف

 .احلقل املعجمي املتعلق باحلواس اخلمس ويربر أيضاالزمنية 
، املتحرك ....)بيت، موقع(الثابت : فمكان املوصو -

وقد ).حبر ،مساء فالة(،املفتوح ...)غرفة،سجن(املغلق...)سيارة،قطار(
 عهذه األنواتتداخل 

ا  ديرزي : اأو ا: 
اخلطبة هي اسلوب تواصلي يهدف إىل : )اإليعازي ( منط اخلطبة 

 بعمل معني و تنفيذ أمر مودعوم للقياتوجيه التعليمات إىل فئة من الناس ، 

 :خصائصه 
 –أمر  –نداء  –ي ( استعمال اجلمل اإلنشائية الطلبية  - أ

 .املتكلم و املخاطب استخدام ضمري - ب  ..)-تفهام ـاس

 :أنواعه
 توجيهية تأثريية: وظيفته -....خطب دينية  -.خطب سياسية

ونصائح وتعليمات حمددة إىل فئة من  تتوجيه إشارا : يهدف إىل
إبراز   -.على الفعالية هاملرسل إليتنظيم سري العمل و حث  -.الناس

 .سلبيات و إجيابيات موضوع ما

ي اا ا: 
رإىل املرسل إليه املعرفة  لا ملرسفيههو أسلوب تواصلي يقدم :الفَس

 .والرباهني  دإىل الشواهوالعلم ويشرح فكرة ما أو يفسر ظاهرة باالستناد 
 صإعداد النهو الطريقة التقنية املستخدمة يف :النمط التفسريي 

التفسريي وإخراجه بغية حتقيق غاية املرسل منه ويدخل ضمنه النمط 
 .اإلبالغي 

 :مؤشراته 
استخدام لغة  - .ملعاينة و املالحظة و االستنتاج و الوصف بروز أفعال ا -

التركيز  -.كلمات و مصطلحات تقنية خمتصة باملادة املعرفية  -.موضوعية 
 .استخدام ضمائر الغائب -.على األدلة و الوقائع و األمثلة 

 .شرح الفكرة مع تفصيل أسباا وأقسامها  –ب    .مقدمة -أ   :البناء 
 . ةشمل النتيجوتاخلامتة  -ج

النص  –ج  .النص املوضوعي  –ب .  النص التوضيحي -أ :األنواع  
 . ياإلعالم

 :الوظيفة 
وشرحها  ةالقضية املطروحتوضيح  –ب .تعليم وتثقيف املتعلم  –أ 

 .العلمية  ةعلى املنهجيتعويد القارئ  –د  .وتبويبها ,تنظيم املعلومات  –ج 
     . ةواملوضوعية واحليادية العلمية تدريب القارئ على توخي الدق –ه 
  مرجعية قائمة على نقل املعلومات:وظيفة الكالم  -و

ا ادي  
هو أخبار من صميم الواقع أو نسخ اخليال أو من كليهما : السرد اصطالحاً

  .معاً يف إطار زماين و مكاين، حببكة فنية متقنة

اد وإخراج النص هو الطريقة التقنية املستخدمة يف إعد: النمط السردي
  .بغية حتقيق غاية املرسل منه ...)جمالت:صحف(القصصي وغريه 

ويغلب عليه الزمن املاضي، وكثرة الروابط الظرفية، و األسلوب 
  .وهو من أكثر أنواع الفنون األدبية جذباً للقارئ وتشويقاً له.اخلربي

  :مؤشراته   
ألحداث املاضية أفعال احلركة ، ا -.اجلمل اخلربية -.ظروف الزمان واملكان

  .،أدوات الربط
شخص أو مجاعية يعيش يف مكان ما ،بطريقة ما :احلالة البدائية  -أ

ذات :عنصر التحويل- ب -.،لكن هذا ينطوي على نقطة ضعف أو أكثر 
نتائج عنصر  -ج.شكل مفاجئ ،يقع خلل ذه املعيشةيوم وب
 عنصر -د .تكوين عقدة ،وضع خطر يتوقف عليه مصري البطل:التحويل
  .عمل أو حدث يطرأ على املوقف فينهي حالة اخللل أو القلق:التعديل

  .عودة األوضاع مع بعض التعديل يف احلالة البدائية:احلالة النهائية  -هـ
  .يغلب عليه الزمن املاضي و حيدد فيه املكان و الزمان :خصائصه 

  .السرد البسيط -ج  .السرد اخلارجي - ب .السرد الشخصي  -أ :أنواعه
  .السرد املركب - د

  :غايته وهدفه 
غرس األفكار واملفاهيم لدى املرسل إليه بطريقة  -.سرد األحداث و نقلها

ينمي اخليال  -.يعطي للمرسل إليه خربة اجتماعية معرفية -.غري مباشرة 
  .يرتقي بالذوق اجلمايل أو األديب عند املرسل إليه -.عند املرسل إليه 

  .عيةوظيفة الكالم فيه إخبارية ومرج
ا يا:  

  يهدف إىل دفع شخص ما إىل إجنازعمل و القيام بفعل لبلوغ نتيجة ملموسة 
  :مميزاته 

  .أفعال األمر النعوت أدوات التفسري
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