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 مفهوم فعالية إفراغ التعبري: -1
القرآن  اخلالء، ويف ، الفراغ:يف لسان العرب البن منظور (ف ر غمن معاين مادة )عريف كلمة إفراغ: ت/1-1

والفرُغ: السعة والسيالن. واإلفراغ:  أي خاليا من الصرب. ،(10القصص، اآلية) ×فُ َؤاُد أُمِّّ ُموَسٰى فَارًِّغا َوَأْصَبحَ ÷الكرمي 

َنا َصرْبًا÷: صبه. ويف التنزيل: غه، وفرغ عليه املاء وأفر بُ الص   أي: اصبب، وقيل: أي  ،(250بقرة، اآليةال) ×رَب  َنا أَْفرِّْغ َعَلي ْ
 1.أنزل علينا صربا يشتمل علينا

  .فاإلفراغ يف اللغة يدور حول معنيني : اإلخالء والصب، واملعىن الثّاين يتناسب مع التعريف االصطالحي
:اها: فسر:اها عرب الرؤاي وعربّ  ،يف لسان العرب البن منظور (ع ب رمن معاين مادة )/ تعريف كلمة التعبري: 1-2

عدة معان  اللغة يه:اهب إىل يفواعترب تدبر، ..فالتعبري عرّب عّما يف نفسه: أعرب وبنّي. وأخرب مبا يؤول إليه أمر:اها. 
 يف النفس.ني والتعبري عّما ، معين التبيالتفسريمعىن التأويل و منها: 

ة اء تعبريي، ونقل الفكر ىل أدنقصد بعملية اإلفراغ التعبريي، عملية حتويل الفكرة إ / مفهوم إفراغ التعبري:1-3
الكامنة يف نفس صاحبها إىل احلالة العامة الظا:اهرة والواضحة للعيان، وابلتايل ميكن االطالع  التها اخلاصةمن ح

 عم عليها وتلقيها، ومن مثة التفاعل معها. أي أّن عملية اإلفراغ التعبريي :اهي: صب الفكرة يف قوالب تعبريية،
هارات ، و:اهها حيتاج إىل تضافر خمتلف املاملناسبة اختيار املفردات واألساليبحسن تنظيم األفكار، و مراعاة 

 الكتابية. 
 /مراحل إفراغ التعبري الكتايب: 2
دقة وحتديد غاايهتا ة بوفيها يتم التخطيط وتسطري أ:اهداف الكتاب /املرحلة اليت تسبق الفعل الكتايب:2-1

 انطالقا من حتديد متلقيها. 
و:اهي مرحلة تبدأ ابملسودة، ويتم فيها اختيار قاموس املفردات املالئمة للهدف / مرحلة الفعل الكتايب: 2-2

املراد من التعبري، مث تنظيمها يف سياقات ذات معىن، ويف :اههه املرحلة جيب مراعاة الكثري من الكفاايت الكتابية،  
رسم اإلمالئي الصحيح، سالمة الرتاكيب الّنحوية، وصحة الصيغ الصرفية، واالستخدام األمثل لعالمات كال

 الرتقيم...
ريره  فيكمل ما مت حتوتدقيق وتنقيح عمد الكاتب إىل مراجعة ي يف :اههه املرحلة الكتابة: ما بعد / مرحلة2-3

   ، ويراقب ترابط اجلمل وسالمتها من األخطاء الّنحوية والرتكيبية. ف الزائدالناقص، وحيه
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