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ّ
 حجاجي

ّ
 أمنوذج كتابة نص

 

ُيعبِّر املقال عن موقف جتاه ظاهرة، أو . رأًيا، أو توضيًحا اّدعاًء معّينًا، أو النّص احلجاجّي هو مقالة تتضَّمن

 . موضوع معَين، واهلدف من كتابته إقناع القّراء بقبول رأي الكاتب، أو ُوجهة نظره

 

 :عدًدا من النِّقاطعندما نكتُب مقالة حجاجَية علينا أن نراعي 

  ".التزاُيد الُسّكاني على الَتنمية االقتصادَيةضرر " :، على سبيل المثالالُعنوان في جوهر االّدعاء يرد غالًبا

 .نذكر فيها االدِّعاء، أو نعرض القضَية التي نريد تناولها في المقال :االفتتاحَّية

مع : سطة قَصة من الواقع، أو وصف للّظاهرة، نعبِّر عن موقفنانستعرض فيه غالًبا الوضع الموجود بوا :متن المقال

عندما نكُتب توضيًحا علينا ! انتبهوا. يجب أن نلتزم بطريقة كتابة االّدعاء، والّتعليل، والّتوضيح. أو ضّد هذه الّظاهرة

 .لةمن المفَضل ذكر بعض األمث. "(ُيعَتقُد أَن"،"ُيقال)"  المبني للمجهولان نستخدم صيغة 

استنتاج وصياغة واضحة وقاطعة لالّدعاء الذي يعبِّر عن موقف ، تشمل في الغالب ملَخص االّدعاءات :الخاتمة

  .الكاتب

  خمزن عبارات مساعدة
ّ
 حجاجي

ّ
 يف كتابة نص

ة اال
َ
 اخلامتة منت املقالة فتتاحّي

وفي ...في جميع أرجاء العالم

 ...بالدنا أيًضا

ِزد بادئ ذي بدء، أضف إلى ذلك، 

 ...على ذلك

 ...علمنا من كّل ذلك أَّن

كثرة الحديث بتنا نسمع مؤَّخًرا 

 ..إلى أسماِعنا ُنمَي/تناهى..عن

 ...رأينا إًذا أَّن كذلك، 

 ...لم يُعد ثَمة شّك في أشخاص ذوو مشارب مختلفة ...مشكلة الـ/مسألة/قضَية

 ...تأَكَد لنا من...عرفنا إًذا أَّن ...فينخوض /عندما نتناَوُل .أمًرا عادًيا.. غَدت ظاهرة الـ

أمًرا حاسًما  ...الـ أصبح موضوع

 ...في حياتنا

يميُل كثيروّن إلى االعتقاد 

 ...يذهُب البعُض إلى..أَّن

 ...ُيمكننا القول إًذا

ّخاَض  ..كُثر الَلَغُط مؤَّخًرا حول

 ...الّناُس مؤّّخًرا في قضَية

ُيمكن تناُول الموضوع من جوانب 

منظور ..من زوايا مختلفة...مختلفة

 .مختلف

ُيثِبُت ...كّل ما أوردنا يُدّل على

بات ...ال يدُع مجااًل للشّك في...أَّن

 ...مؤَكًدا أَّن

  ...عندما...حينما 
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 جملة استهالل

تتضَّمن االّدعاء  

عرض  بأكّمله، أو 

ة التي نناقشهاللقضَّي  

 ُعنوان موقف
يتضَّمن ملّخص 

القضَّية ، يلّيه اسم 

  كاتب النّص
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 متن المقالة

تعريف بالقضَّية التي 

الّتعبّير عن +  نعالجها

 موقف مع أو ضّد
االدِّعاء ودعّمه 

 بالّتفسّير واألدَلة

 تعليالت وبراهين +

 خاتمة

تلخّيص االّدعاءات 

ملّخص موقف + 

استنتاج + تب الكا

 وتوصّيات
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