
 الكتابة تعريفا ومفهوما  :
: في اللغة العربية يرجعنا إلى دالالت متعددة منها » كتب« لعل إلقاء نظرة على فعل 

:ومن أبرز ذلك الدالالت التالية المجازي والحقيقي   
.خطه برموز معينة منها الحروف والرموز والرسوم:كتب الكتاب  -  

- قدره : كتب هللا األمر    
- جمعه : كتب الشيء   

- طلب منه الكتابة : استكتب فالنا   
- وظفه : اكتتب العامل   

- اشترك معه في الكتابة : كاتبه   
- .ديوان الكتابة أو دفترها : الِكتاب   

- مكان دراسة األطفال : الُكتاّب   
- مكان الكتب : المكتبة   

- . مكان العمل الذى تكتب منه أموره العامة والخاصة : المكتب   
 
 



: مفهوم الكتابة               



- تعتمد على الخبرة المراسية وال تتطلب موهبة كبيرة ولكنها : الكتابة الوظيفية 

: على مرتكزات من أهمها تقوم   

 انتقاء األسلوب المالئم حسب اقتضاء مكانة المخاطب -

- التذكير والدعوة الى االجتماعات (السهولة المتناهية والدقة فى اختيار اللغة المناسبة 

..... )العاجلة واإلنذار   

: المكتوب منها اتباعها لنظام شكليات معينة معتمدة على طبيعة العمل -  

التقرير اإلدارىي-  

المذكرة -  

.....)بأنواعها المختلفة مثل عقود البيع والملكية والزواج (العقود -  

).....المحاضر واألحكام القضائية والمراسيم  مثل( الوثائق األخرى -  

   

          



:أهمية الكتابة   

:أهمية الكتابة من العديد من العوامل من أبرزها تنبع   

.إليهمالذى ال يعوض بين الكاتب ومن يكتب التواصلي طابعها -  

كونها أرقى وسيلة اهتدى إليها اإلنسان حتى اآلن إليداعها مختلف تجاربه وخبراته -

.وأفكاره وتقاسمها مع اآلخر القارئ   

.تعدد أنواعها ووظائفها وخدمة الكاتب والمكتوب له على السواء  -  

للمبدعين حتى يستكشفوا ويعرفوا طبقا لما أحلتهم إياهم الكتابي توفيرها المنبر -

حياة رسالَة الكتابة مهنَة المعرفية واحترافهم ، وقدراتهم اإلبداعية موهبتهم 

.ممارسة لهذه الحياة واألحياء معا ومنهَج   


	: الكتابة تعريفا ومفهوما 
	            مفهوم الكتابة : �مهارة لغوية (خطية) بها يتمكن الكاتب من استعمال اللغة وسيلة لنقل أفكاره ومشاعره وتصوراته إلى الآخر � وتنقسم هذه المهارة إلى قسمين أساسيين : �الكتابة الإبداعية ( مثل كتابة الخاطرة والقصة القصيرة والرواية والقصيدة الشعرية والمقال الأدبي .....)�الكتابة الوظيفية ( مثل كتابة الرسالة الإدارية والتقرير والمذكرة والسيرة الذاتية .....)�الكتابة الإبداعية : تعتمد على جملة أدوات منها:�إتقان اللغة قاعدةً والتعمق والغنى في الثروة اللغوية تمرسا .�كثرة مداومة قراءة نصوصها الإبداعية المتميزة شعرا ونثرا .�حصول الموهبة الإبداعية نفسها مصقولةً بطول التدرب والممارسة .
	Slide Number 3
	Slide Number 4

