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نص ،أَ تْبـ َعْنا ك َّل جملة من جمل الف ِ ْقر َة بجملة داعمة
ل ف ِ ْقر َة على جملة مفتاحي ّة ،وعلى جمل داعمة .فإذا أردنا تطوير َها إلى ّ
 تحتوي ك ّ
لها ،ومن هذه الجمل الد ّاعمة المُطَوِّرة الآتي:
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الأمثلة

الت ّفاصيل

الحكايات

الحقائق

الت ّعداد

سبب
ال ّ

المقارنة

الت ّعريف

الاقتباس

ل لهذه الطرائق:
وتوضحها .فيما يلي تفصي ٌ
ّ
فتخلق هذه الطرائق صور ًا ذهني ّة ترسّ خ الفكرة

) (١الأمثلة :فيذكر الكاتب بعض الأمثلة والنماذج للأمر الذي يتح ّدث عنه.

) (٢الت ّفاصيل :فيصف الكاتب الشيء الذي يتح ّدث عنه ،ويصف أجزاءه.
يوضح الفكرة ،ويستشهد بها الكاتب من تجربته هو أو من تجارب الآخرين ،بشرط أن يكون معزِ ّز ًا
ّ
) (٣الحكايات :هي حدث قصير ممتع
للفكرة العامّة.

) (٤الحقائق والإحصائيات :الحقيقة شيء موضوعيّ يمكن التح ُ ّقق منه ،والإحصائية حقيقة رقمي ّة تبرز معلومة مهمّة حول الموضوع،
وي ُضط َر ّ إلى ذلك إذا كان الموضوع علمي ًّا أو وثائقي ًّا.

) (٥الت ّعداد :في الفقرات التي يحتاج الكاتب إلى تعداد ،يبدأ عادة ً بذكر المعلومة العامّة ،ثم يذكر أجزاءها المكو ّنة لها .ومثال ذلك» :أقسام
ل على حدث في زمن مح ّدد؛ والحرف وهو ما ليس كذلك«.
ل على ذات أو معنى؛ والفعل وهو ما د ّ
الكلام ثلاثة :الاسم وهو ما د ّ

ظاهرة إذا كان الموضوع يحتاج إلى ذلك.
سبب والت ّأثير :فيلجأ الكاتب إلى تطوير موضوعه إلى ذكر الأسباب والن ّتائج التي أدّت إلى ال ّ
) (٦ال ّ
) (٧المقارنة :أو الموازنة؛ وهي أن ي ُقاب َل بين شيئين أو ي ُشاب َه بينهما .وقد يعمد الكاتب إلى ذكر العناصر المتشابهة أو المتخالفة ،أحدهما أو
كليهما ،وفق ما يقتضيه نسق الموضوع وما يريد الوصول إليه.

) (٨الت ّعريف :قد يحتاج الكاتب إلى تحديد مصطلحاته ،فيعر ّفها من معجم تعريف ًا تقليد ًّيا ،أو يعرفها تعريف ًا إجرائ ًّيا ،فيستخدم مفهوم ًا ما
بمعنى مح ّدد ،وهو ما يعرف بالتعريف الاصطلاحيّ.

) (٩الاقتباس :ولا بُدّ من أهمية القول المقتب َس ومكانة صاحبه ،ويشترط في الاقتباس الدق ّة والأمانة في النقل .ومما يقتبس منه :القرآن
الكريم ،والحديث النبويّ الش ّريف ،وأقوال الصّ حابة والت ّابعين والعلماء ،والأمثال والأشعار والح ِك َم.

فيما يلي فقرة عن فوائد الجبال:

فوائد الجبال
للجبال فوائد عديدة ،منها :أنه يُتّخ َذ منها موا ُدّ البناء ،وتُستخر َج منها المعادن الثمينة ،وهي واقيات للأرض من طغيان البحار ،وهي

أعلام يهتدي بها المسافرون في البر ّ والبحر ،ويلجأ إليها الخائف.
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نص على النحو الآتي) :الزيادة باللون الأزرق(
تأمّل اتّباع َنا الطرائـق والخطوات السابقة لتطوير الف ِ ْقرة إلى ّ
 التعريف :الجبال أجرام وأجسام شامخة تقع في أطراف البلاد ،منها الشاهق ،ومنها المنخفض.
منها :أنه يُتّخ َذ منها موا ُدّ البناء،
للجبال فوائد عديدة،


ل بُي ُوتًا فارِه ِين(
ن الْج ِبا ِ
للإنسان ولغيره قال الل ّٰه تعالى) :و َت َنْحَت ُونَ م ِ َ

وتُستخر َج منها المعادن الثمينة،

ذات القيمة العالية ،كالحديد والنحاس والقصدير

ك ِإلى َّ
ل بُي ُوتًا(
ن الْج ِبا ِ
ن اتَّ خِذِي م ِ َ
ل أَ ِ
وكذلك النحل يتخذ منها البيوت ،قال تعالى) :و َأَ وْحى ر َُب ّ َ
النحْ ِ
وهي واقيات للأرض من طغيان البحار عليها،

قال تعالى) :والجبال أوتاد ًا(

وهي أعلام يهتدي بها المسافرون في البر والبحر،

فتدل ّهم على مواقع المدن والق ُرى التي يقصدونها ،والسواحل التي يبغونها.

ويلجأ إليها الخائف.

كما حدث لأهل الكهف عندما فر ّوا من الحاكم الظالم آنذاك ،فقد لجأوا إلى كهف في أحد الجبال وتخل ّصوا من ملاحقته لهم.
النص الناتج لدينا:
فيما يلي ّ

فوائـد الجبال
الجبال أجرام وأجسام شامخة تقع في أطراف البلاد ،منها الشاهق ،ومنها المنخفض.

ل بُي ُوتًا فارِه ِين(.
ن الْج ِبا ِ
للجبال فوائد عديدة للإنسان ولغيره ،منها :أنه يتخذ منها مواد البناء ،قال الل ّٰه تعالى) :و َت َنْحَتُونَ م ِ َ

ك ِإلى َّ
ل بُي ُوتًا(.
ن الْج ِبا ِ
ن اتَّ خِذِي م ِ َ
ل أَ ِ
وكذلك النحل يتخذ منها البيوت ،قال تعالى) :و َأَ وْحى ر َُب ّ َ
النحْ ِ
وتستخرج منها المعادن الثمينة ،ذات القيمة العالية ،كالحديد والنحاس والقصدير.
وهي واقيات للأرض من طغيان البحار عليها ،قال تعالى) :والجبال أوتاد ًا(.

وهي أعلام يهتدي بها المسافرون في البر والبحر ،فتدلهم على مواقع المدن والقرى التي يقصدونها ،والسواحل التي يبغونها.

ويلجأ إليها الخائف ،كما حدث لأهل الكهف عندما ُ
فر ّوا من الحاكم الظالم آنذاك ،فقد لجأوا إلى كهف في أحد الجبال وتخلصوا

من ملاحقته لهم.

نص أطول من السابق ،بإضافة جمل داعمة أكثر.
وهكذا تحولت الفقرة الواحدة إلى نص مكو ّن من سبع فقرات .ويمكن تكوين ّ
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