
 ماهوالتّوجيه؟

 
 

 أسلوب في التّواصل، يتضّمن موضوعا بين طرفين، حدّدهما التّوجيه
 
 

 السند

، وعاَش حتى َسئَِم العيَش، وإِنِّي ُمْوِصيَك بَِما إِْن َحِفْظتَهُ بَلَْغَت في قومِ  ، إِنَّ أباَك قد فَنَِي وهو َحيٌّ َك ما يا بُنَيَّ
 : بَلَْغتُهُ، فا اْحفَْظ َعنِّي

ٍء َشيأَِلْن َجانِبََك ِلقَوِمَك يُِحبُّوَك، وتََواَضْع لهم يَْرفَعُوَك، واْبُسْط لهم َوْجَهك يُِطْيعُوَك، وال تَْستَأْثِْر عليهم بِ 
دُوَك، وأَْكِرْم ِصغَاَرهم كما تُْكِرُم ِكبَاَرهم يُْكِرْمَك ِكبَاُرهم، ويَْكبُُر على َمَودَّتِك ِصغَاُرهُم، واْسَمحْ  بَِماِلَك،  يَُسِوّ

ِريخِ؛  فِإنَّ لَك َواْحِم َحِرْيَمَك، وأَْعِزْز َجاَرَك، وأَِعْن َمن اْستَعَاَن بَك، َوأَْكِرْم َضْيفََك، وأَْسِرعِ النَّْهَضةَ في الصَّ
 .أََجالً ال يَْعدُوَك، وُصْن َوْجَهَك عن َمْسأَلَِة أََحٍد َشْيئًا فَبِذَِلَك يَتِمُّ ُسْؤدَدُكَ 

 وصية أب البنه _ج النص ما موضوع_ س

 النصح والتوجيه _ جاستعمل الكاتب األمر والنهي بكثرة لماذا ؟ _ س

 في الوصايا والخطب_  أين يكثر النصح والنهي و اإلرشاد _ س

 من خالل ما سبق عدد موضوع التوجيه

 

 :موضوع التوجيه
 

والنّصائح التّعليمات، عالقةبإعطاء ماله كل العموم في ويشمل
واألدوات،ووصفات  اآلالت استخدام الوصايا،وطرق نصوص في يكثر لهذا .والنّواهي
 .المأكوالت،وغيرذلك األدوية،ووصفات استعمال

 األب _ ج ؟ من كان يأمر وينهى وينقل خالصة تجربته _ س

 يوجه ابنه _ ج ماذا كان يفعل ؟_ س

 الموجه _ جكيف نسميه_ س

 من هو الموجه
 

 
 

 الموجه1 

 
 

صاحب  العادة في ويكون. عنه بالفعل،أوالتّخلي بالقيام يأمر وهوالّذي
 المتلقّي سلوك للتّأثير في معنويّة،يوّظفها فعليّة،أوسلطة سلطة وله. معرفة الحياة،أوصاحب في خبرة

 لالبن _ج لمن وجه األب الكالم ؟_  س

 متلقي _ج األب في مقام موجه فما مقام األبن ؟_  س

 

 

 :المتلقي 2
 

 .ال يملك الخبرة وال المعرفة الكافية بالموضوع .الذي يتلقّى األوامر، وطلب القيام باألفعال وهو
 
 

 أوظف تعلماتي



 

ف اآلتي،ثم النّصّ  اقرأ  :فيه عناصرالتّوجيه إلى تعرَّ

يحفظك  هللا ياغالم؛احفظ :فقال وسلم عليه هللا صلى النّبي خلف يوما كنتُ  :قال عباس بن هللا عبد عن
لو  األّمةَ  أنَّ  باهلل،واعلمْ  فاستعنْ  استعنتَ  هللا،وإذا فاسأل تجاهك،إذاسألتَ  تجده هللا أحفظ

على  اجتمعوا لَك،وإنْ  هللا كتبَهُ  قد بشيء إالَّ  ينفعوك بشيء،لم ينفعوك أنْ  على اجتمعتْ 
 رواه الترمذي .الّصُحفُ  وَجفَّتْ  مُ األقال ُرفِعَتْ  .عليكَ  هللا كتبه قد بشيء إال يضروك بشيء،لم يضروك أنْ 

 الحل

 عناصر التوجيه
 


