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I - التعريف بالمهارة:  

هي مجموعة من األخبار والمعلومات، يبعثها شخص إلى شخص آخر أو شخص إلى إدارة أو إدارة إلى شخص بواسطة : الرسالة

  .البريد العادي أو اإلليكتروني

II  - خطوات المهارة:  

  :الحظ الرسالة التالية واكتشف عناصرها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :سالة تكتشف أنها تتكون من العناصر التاليةمن خالل مالحظتك للر 

  

  أيمن  المرسل

  والد أيمن  المرسل إليه

  .سيدي الوالد أدام اهللا بقاءك  الديباجة

  .تحية عطرة ومحبة خالصة، وبعد  التحية

  2012فبراير  20: اكادير في  .التاريخ ومكان اإلرسال

 بها والتواصل الرسائل كتابة مهارة

  الرحيم الر�ن اهللا بسم
  201 ف�اير 20: � ا�دير                :بقاءك اهللا أدام الوا� سيدي

  :وبعد خالصة، و&بة عطرة !ية
 الواجب وتؤدي اEقل � تعمل حيث هناك إ@ تتطلعان وعيناي ا،وبأهله بها، 8يط الصغ5 وقل2 القرية، /درت فقد

I و النشيط الفالح األكمل، واجب الوجهR ي الشعور هذا إن. ووطنه أمتهWالفالح بأن فخرا قل2 يمأل ا � من يعد وطننا 
Zوحرصا للواجب، تفهما العالم فال] أر I ثقافتهم، !صيل `تموا عاتها،وجام ا_دن مدارس إ@ بهم يبعث أبنائه، حياة 

 /درت مذ نفh غمر اWي الفراق ألم eفف �ن الشعور هذا اEياة، تبعات يقدرون رجاال فيصبحوا واجباتهم ويتفهموا
  .ا�ار

  .سيدي
jعن ألطمئنك الرسالة بهذه إ`ك أبعث وأنا إ ،nأبلغك صح � _ا لوالك الn با_درسة واqحاp ا_دينة، وصوo خ

 !ياx أدي كما مثمرة، يانعة غرسك ثمرة لuى بقاءك يطيل أن اهللا أرجو هذه رسالn أختم أن وقبل. بها أqحق أن r قدر
yاuواح yبر}يته اهللا حفظها أل.  

  .ا�وام I ود}ك رضاك وأرجو يديك أقبل ا{تام و|
  ا_طيع و�كم

 أيمن
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  .»حفظهااهللا برعايته... لى إ... فقد غادرت القرية «: من  .موضوع الرسالة أو غرضها

  .وفي الختام أقبل يديك وأرجو رضاك ودعاك على الدوام  الخاتمة

  .ولدكم المطيع  التوقيع

  :استنتاج

  :لكتابة الرسائل نلتزم بما يلي

  .كتابة البسملة في أعلى الصفحة �

  .كتابة اسم المرسل إليه في يمين الصفحة �

  .التاريخ ومكان اإلرسال على يسار الصفحة �

  .التحية على يمين الصفحة أسفل المرسل إليه �

  ...).النصح  –االعتذار  –التهنئة (الغرض األساسي من الرسالة  �

  ).تختتم الرسالة بمشاعر الود واإلخاء والسالم(خاتمة الرسالة  �

  .كتابة اسم المرسل مع التوقيع في أسفل الصفحة على اليسار �

III - نماذج من الرسائل االجتماعية:  

  :لة تهنئة بعيد الفطررسا -أ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الرحيم الر�ن اهللا بسم
  201 ف�اير 20: � ا�دير                :بقاءك اهللا أدام الوا� سيدي

  :وبعد وبر�ته اهللا ور�ة عليكم السالم
jلكم أبعث فإ xوتقديري، بتحيا  

ً
  .حال أسعد � الكريمة واأل�ة أنت تكون أن اهللا داعيا

 بدوام وا�}ء اqهاj أ�ل إ`كم ألبعث ا_بارك طرالف عيد حلول مناسبة السعيدة، ا_ناسبة هذه أنتهز إن�: أ�
 علينا ا_ناسبة هذه يعيد أن تعا@ اهللا وأسأل. أعما�ا وصالح وقيامنا صيامنا وجل عز اهللا يتقبل وأن وال�ور السعادة

  ا_سلم� وI وعليكم
ً
  .عزتهم واستعادة �متهم وحدة !ققت وقد �يعا

 إخوانك و�@ الفاضل وا�كم إ@ وم� إخواj ومن وا�ي من اqهاj وأس� حياتاq أعطر تبلغ أن أرجو :صدي�
  .معكم واEديث برؤيتكم لنسعد الكريمة ا_ناسبة هذه � نزور�م أن نتم� كنا كم األعزاء،

 نا،تقدير وعظيم !يتنا خالص وتقبلوا وال�ور، بالفرح تغمرنا قريبة بزيارة تسعدنا أن أرجو رسالn ختام و|
  .وبر�ته اهللا ور�ة عليكم والسالم قلوبنا، وتسعد نفوسنا تطم� منكم رد وبوصول

  ا_خلص صديقك
 زياد
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  :رسالة شكر -ب 

  الرحيم الر�ن اهللا بسم  
  2011 يونيو 30:  � ا�دير                :الفاضل معل�

  :وبعد وبر�ته اهللا ور�ة عليكم السالم
 Eسن ا¢زيل وشكري الكريم، بشخصك الشديد إعجا  هذه رسالn خالل من أسجل أن سعيدة فرصة أجدها

�ن ¦ا ح�، ¥ � ¤ان2 والوقوف اEانية واqفاتاتك   عنايتك § �� دراستنا طوال واالجتهاد ا_ثابرة إ@ دف¨ � األثر أك 
  علينا وسهل االبتدائية ا_رحلة

ً
  .الالحقة ا_رحلة � كث5ا

  ذلك وسيظل حيينا ما فضلك نن© أن يمكن ال الفاضل معل�
َ
  .أعناقنا مطوقا

. حسناتك موازين � ذلك وجل عز اهللا °عل وأن ا�ائم، باqوفيق ا�}ء خالص زمال® �فة ومن م� لك ،أخ5ا
  .وبر�ته اهللا ور�ة عليكم والسالم

  ا_خلص تلميذكم
 حسام
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