
 

 اللغـــــة العربيـــــة
 2018 / 2017الثالث الثانوي العلمي    

 التعبري الكتابي:                                حترير نص شعري
 : الدخول إىل حتريِر النَّصِّ: ُيستفاُد ممَّا ورد يف مدخِل القصيدة.املقدمة

 ذكُر القضيَُّة اليت تناوهلا النصُّ.  -: أالعرض

 تناول الِفَكر الرئيسُة اليت كّونت النصَّ، وتناول أهمِّ ما ورد يف كّل مقطع، مع احلرِص على اإلجياز. -ب

 االنتقال إىل املستوى الفين: َتناول الوسائل الفنية اليت توّسل بها الشاعر إلظهار معانيه. -ج

 بني املستويني الفكري والفين. االنتباه إىل الرتابط -د

  الوسائل الفنية:

 اعتماد النمط السردي أو الوصفي أو غري ذلك. - 

 استخدام األسلوب اخلربّي وتركيزه على الفعل املاضي. -

 استخدام األسلوب اإلنشائي أو األسلوبني معًا، مع املثال املناسب. -

 استخدام أسلوب التقديم والتأخري والغرض منه. -

 الصور البيانية ووظائفها مع املثال املناسب. -

 احملسنات البديعية وقيمتها الفنية مع املثال املناسب. -

 اإلقناع بصدق املعاني وصدق احلالة الشعورية. -

: وهكذا ميكن القوول: أدى كولم مون املسوتويني الفكوري والفوين دوره يف التعوبري عون مقولوة الونص، يشوكَّ  النسوي              اخلامتة

 ي الذي ال ميكن الفصل بني مكوِّناته، عند النظر إىل النص بوصفه لوحة متكاملة األركان.اللغو

*** 

 حترير نص: عرس اجملد،  للشاعر: عمر أبو ريشة

يتغنَّى الشاعر يف قصيدته عرس اجملود بوذكرى ءو مل املسوتعمر الفرنسوي عون بو ده سوورية، ويوارِّت النتصواراتها بعقود مون  لو               

 صدور الشهدامل الذين ضحَّوا من أءل حرية الوطن. الشعر، ُيزيِّن

عّبر يف هذه األبيات عن يرحة الوطن باالستق ل، وقد كوَّن هذا املوضوع ِيَكٌر رئيسة؛ إذ عبَّر عن يرحته باحلرية والتضحيات 

حابه يف مواءهووة يف سووبيلها يف املقطووع األول، وقوود انطوووى علووى سووخط تووديد علووى املسووتعمر البوواغي، وإميووان بوواحل  و بووات أصوو 

الطغاة، أمَّا يف املقطع الثاني يقد تقصَّى صوفات الفواتا العربوّي الوذي هلول اهلودى واخلوري واحلو  واعموال للشوعوب، منودِّدًا مون             

خ ل ذلك بوحشية املستعمر الغربي وءرائمه حب  الشعب العربّي، ويف املقطوع الثالوع عواد ليشويد بتضوحيات توباب الووطن وموا         

 حرية الوطن الذي أحبَّهم وأحبُّوه.بذلوه من أءل 

وقوود اسووتعان الشوواعُر إليصووال معانيووه بوسووائل ينيووة؛ كووان يف مقوودمتها اعتموواد الوونمط السووردّي الووذي  ل ووى باسووتعمال األسوولوب   

يجَّرتوه  اخلربي غالبًا، وتركيزه يف األيعال املاضية، ممَّا أتاح للشاعر التعبري عن ذكريوات االسوتعمار األليموة، ومواءهتوه، وموا      

 يف نفسه من سخط على املستعمر، واعتزاز بالشهدامل، ويرح باع مل.

واتكأ الشاعر على الصور البيانية مستمّدًا عناصرها من الواقع احملسوس حينوًا واخليوال احملل و  حينوًا ،خوَر، ومثوال ذلوك تشوبيه         

ّل باملسوتعمر مون ءورَّامل املقاوموة، وتثَّلوت أموام       ب ده بالعروس اليت ختتال وتسحب أذيال  وبها األبيض، وصوورة الضوعا الوذي حو    

أعيننا صورة وحش ضاٍر، غدا ضعيفًا جمرَّدًا من أسلحته، وقد أدَّت الصوُر دورًا يف تفجري الطاقوة الشوعورية لونفٍأ أحبَّوت وطنهوا      

دت يقينوًا ال وهوم ييوه،    وعشقت حريته، ونهضت بوظيفة ترح املعنى وتوضيحه، ممَّا ضمَن للونص اإلقنواع بصودق املعواني الويت غو      

 وصدق احلالة الشعورية اليت ءعلنا الشاعُر حنياها، حتَّى غدت ءزملًا من  ربتنا االنفعالية.

ومل يستعمل الشاعر احملسنات البديعية يف نص يفيض صدقًا استعمااًل تزيينًا، وإنَّما انودرءت ضومن نسوي  الونص وبنائوه، توادِّي       

إبراز التناقض بوني مووقفني لوتلفني؛ موقوا مسوتعمر مهوزوم، وموقوا توعب منتصور يسورتّد           دورها يف خدمة املعنى وإيضاحه، و

 حريته املستلب.

                                               وجممل القول: تآزر املستويان الفكري والفين يف إبراز يكرة النّص العامة، وتكام  تكامً  من الصعب أن تفصل ييه بينهما.            

* * * 



 

 الوظيفّي                                    املقالة الصحفية التعبري
 .العام الرأي توءيه يف أهمّية وله معيَّن موضوع حول دورّية أو يومّية صحيفة يف تنشر مقالة هي :الصحفّية املقالة

 :األنشطة من يليها ما نف ذ  ّم ا تية الصحفّية املقالة اقرأ :تعّرف *

 الّرابعة )الصحافة( السُّْلطة

 ما إال ألهمّية ذاك وما والقضائّية؛ والتنفيذّية التشريعّية: السُّلطات بعد الّصحاية على الرابعة السُّلطة تسمّيُة ُأطلقْتاملقدمة: 

 .العامِّ الرأي يف تشكيل واإلسهام القّرامل تفكري توءيه على تعمل اليت واملبادئ واأليكار لآلرامل نشر من به تقوم

 يضو ً  الووعي والتنووير،   وتنشور  املعرية تعّمم أن - ُيسّمَيها أن لبعضهم حيلو كما - اع لة صاحبة الّصحاية استطاعت  العرض:

 مبوا  الفورد  حيواة  يف دورًا تواّدي  وأن لودى احلكوموة،   الّشوعب  وتثيول  الّشعب لدى احلكومة وتثيل السبل، بأيسر املعلومات تقديم عن

 وموا  وقضاياه، ملشك ته حلوٍل ومن حياته أمور تسيري يف تفيده معرية إليه من القارئ يطما ما وكّل واءتماعّي  قايّف وعي من تنشره

اسوتطاعت   كموا  هلوا،  املناسوبة  احللوول  وإجيواد  ييهوا  النظور  إىل القورار  أصوحاب  توديع  عالقة وملف ات مواضيع عاّمة من إ ارته على تعمل

 ،رامل وحيل ول  اعهود،  موا وسوعه   ييوه  ويفّصل يكره يعرض يكلم حبّرّية، ا رامل املثق فون صفحاتها يوق يتبادل منربًا تكون أن الّصحاية

 .معه يت قى ما مغفٍل تأكيد غري واألدل ة، بالرباهني إليه يذهب ما مدعمًا معه يّتف  ال ما وينقض غريه

 .و،راملهم القرَّامل توّءهاِت ما يكّون وهذا النظر وءهات لتلا من األيكار أخذ للقارئ يتيا املفكرين بني املستمّر النقاش هذا إّن

 صوفحاتها  يووق  صواييًة تونعكأ   مور،ةً  وكِونهوا  العاّم، الرأي يف التأ ري على لقدرتها مرموقة؛ مكانًة اإلع م وسائل يف الّصحاية تتبّوأ

 :ا تية الصحفّية املبادَئ اللتزامها سابقًا إّل إليه أتري ما اكتسبت وما ووءدانه، وتطل عاته وأح مه و،المه الّشعب ،مال

 .حتريا أو تزييا أو مبالغة دون من الصحيحة األخبار نشر.  ١

 .صفحاتها يوق ُينشر ما كّل يف والدق ة األمانة حتّري.  2

 .تاّمة بصراحة االنتقادات لعرض اجملال وإتاحة ا رامل عرض يف واحليادّية املوضوعّية التزام.  3

 .إليهم واإلساملة با خرين التشهري عن االبتعاد.  4

 اخلامتة: 
 من وختليصه التقّدم احلضارّي، حنو باجملتمع االرتقامل إىل تهدف وضمريهم، اعماهري وءدان لتكون ُوءدت الرابعة الّسلطة إّن

 .النفوس يف املواطنة قيم غرس إىل الّصحايةتسعى  كما والنزاهة، الشفايّية درءة إىل والوصول والفساد التخل ا توائب

* * * 

 :من الصحفّية املقالة بنية تتكّون :تعّلْم *

 .املطروح املوضوع أو القضّية ءوهر تتضّمن :املقدمة -

 .وامل حظة واملقارنة التحليل مع املوضوع عرض يتضّمن)العرض(  :املقالة جسم -

 .واضحة موءزة تكون أن وينبغي الرأي، خ صة تتضّمن :اخلامتة -

 .الصحفّية املقالة كتابة تقنّية مراعيًا ا تيتني املقالتني من واحدة يف اكتب :طّبق *

 .العام الرأي تشكيل يف اإلع م أ ر.  ١

 .العربي الشعر يف وأ رها املوّتحات نشأة.  2

* * * 



 

 التقـــريــــرالوظيفي                                           التعبري
 .معينة مسألٍة يف ودقيقة صحيحة معلوماٍت على إط عها بهدف مساولة ءهة إىل ُترَيع رمسّية : و يقةالتقرير

 هذا التقرير؟ سيتضّمنه الذي املدرسة، ما يف املطالعة احنسار حول تقريٍر إعداَد كتاٍب مبوءب العربّية الل غة مدّرس كل فك :النشاط

 :تليه اليت األنشطة نف ذ  ّم ا تي التقرير اقرأ :تعّرف .1

 احملرتم....... العربّية الل غة مدّرس السّيد

 .املدرسة يف احنسار املطالعة حوَل تقرير إعداد بتكليفي يقضي الذي م 2017/  4/  1 بتاريخ الصادر كتابكم على بنامًل

 :ا تي التقرير إليكم أريع الوضع، على االط  ع وبعد

 :والوقائع احليثّيات يف.  ١

 .وعلمّية أدبّية كتبًا تضّم املدرسة مكتبة . إّن أ

 .وقصصًا تعرّية وب غة، ودواوين حنو وكتب املختلفة، عصوره يف العربّي لألدب مراءع ضّمت األدبّية الكتب . ب

 .والكيميامل والرياضيات امليّسرة الفيزيامل يف وكتبًا علمّية موسوعات: ضّمت العلمّية الكتب . ج

 .لتلفة عصور يف األدب مراءع على الط ب استعارة اقتصار . د

 .العلمّية والكتب الشعرية والدواوين والقصص األدبية الكتب استعارة تدّني . هو

 .مطالعة قاعة إىل املكتبة ايتقار . و

  :يأتي ما عليكم أقرتح :واملقرتحات احللول يف.  2

 .املعاصرة والقصصية الشعرّية اإلبداعات لتشمل األدبّية الكتب أ. تنويع

 .اعاذبة التفصيلية واخلرائط بالرسوم املزودة الكتب على والرتكيز العلمّية الكتب تنويع . ب

   من على االستفادة وتشجيعهم العصور لتلا من وكّتاب تعرامل حول أدبّية مواضيع كتابة الط ب تكليا . ج

 .دراسات من عنهم كتب وما األدبية إبداعاتهم    

 .علمّية ظاهرة دراسة يف للتوسع العلمّية املراءع إىل العودة على الط ب تشجيع . د

 .للمطالعة واسعة قاعة ختصيص. هو

  وسام أو مْنحهم الّشرف، لوحة يف وخل صوها، الكتب من األكرَب الَكمَّ استعاروا الذين الط  ب أمسامل وضع . و

 .الّرمزّي املطالعة    

 2016/  4/  1 االحرتام                      يف بقبول وتفّضلوا                                     

 .......................... :والتوقيع االسم                                                                               

* * * 

  :التقرير يف املستعملة واألسلوب الّلغة مسات *
 .واملوضوعّية الدقة توّخي - .باملوضوع املرتبطة املصطلحات استعمال - .املباترة الواضحة السهلة اللغة -

  :عناصر من التقرير يتكّون :تعّلم *

 .واملكان الزمان - التقرير إعداَد املكلَّا إىل املوكولة املهّمة - املكلَّفة اعهة - املكل فة اعهة :تتضمن املقدمة -

 .وموضوعّية بدق ة املشاهدات نقل أو الوقائع وصا وتتضمن والوقائع احليثيات :يتضمن العرض -

 .وصفته التقرير منظ م اسم ذكر - .والتوصيات واملقرتحات احللول :تتضمن اخلامتة -

 .عنه تقريرًا واكتب يأتي مما موضوعًا اخرت :طّبق *

 تقريرًا اكتب./ االنصراف املدرسة عند مدخل يف الط ب تزاحم عن تقريٍر إعداَد كتاٍب مبوءب مدرستك مدير إليك طلب -

 .التقرير كتابة تقنّية مراعيًا بذلك

 تقريرًا اكتب./ عنها واألخطار النا ة العاّمة احلدائ  يف الّتلّوث حالة عن تقرير إعداد كتاب مبوءب العلوم مدّرس كل فك -

 .التقرير كتابة تقنّية مراعيًا بذلك

* * * 



 

 التعبري الوظيفي                                     كتابة حمضر اجتماع
 : احلافزة التهيئة

 .ءلساتها إلحدى حمضٍر كتابَة ُكل فَت وقد ييها، سرٍّ أمني وأنت العربّية لل غة للتمكني عنة مدرستك يف

 برأيك؟ احملضر ذلك لكتابة بها ستقوُم اليت اإلجراءاُت ما

 :تليه اليت األنشطة نف ذ  ّم ا تي، احملضر اقرأ : تعّرف . 1

 ..............:مدرسة يف العربّية لل غة التمكني عنة اءتماع حمضر

 .العربّية للُّغة التَّمكني عنة :اللجنة اسم   ( 2) :احملضر رقم

 م2017 / ....../ يف..... األحد يوم من صباحًا الثامنة الساعة يف

 2017 /....../ بتاريخ..... رئيسها من امُلوءَّهة الدعوة على بنامًل الدورّي اءتماعها اللجنة اءتمعت

 /عذر دون أومن بعذر  /..........:من كّل وغياب     ......... : والط ب األساتذة حبضور وذلك

 األعمال ءدول السّر أمني ت  صفحاته على األعضامل وتوقيع السابقة اعلسة حمضر ت وة وبعد

 :ا تية النقاط يتضّمن الذي

 .االءتماعي التواصل مواقع يف الفصيحة العربّية الل غة استخدام .1

 .األخرى املواد دروس يف الفصيحة العربّية الل غة استخدام .2

 .املدرسة يف واملسرح والشعر للقّصة أدبّية مسابقات إقامة .3

 .املدرسة مسرح على الفائزة املسرحّية تثيل ليتضّمن الثالع املقرتح وتعديل والثاني، األول املقَترَحني بإقرار اللجنة أوصت وقد

 .صباحًا العاترة الساعة تام يف اعلسة اختتمت

 :الرئيأأمني السِّرِّ:                                                                                   :احلاضرون

* * * 

 زماٍن يف ماّرخٍة معّينٍة ءلسة يف ءرى ما يتضّمن الرمسي الطابع ذات الديوانية الكتابة أتكال من تكٌل :احملضر :تعلَّْم

 .والتوصيات القرارات وخ صة و،رامل مناقشاٍت من ييها دار ما وكل حمّددين ومكاٍن

 :احملضر عناصر

 .ل ءتماع املنظمة اهليئة اسم. 1

 .اهليئة سجلِّ يف العددي تسلسله وي  احملضر رقم. 2

   .وزمانه االءتماع مكان. 3

 .احلاضرون. 4

 .األعمال ءدول يف ورودها وي  نوقشت اليت املواضيع. 5

 .احلاضرون أبداها اليت . امل حظات6

   .والتوصيات . املقررات7

 .. التواقيع8 

 :اآلتيني املوضوعني من واحٍد يف اكتْب :طّبْق

 مراعيًا ءلساتها إحدى عن اءتماٍع حمضر اكتب .سّرها أمني وأنت احلّي نظاية على للمحايظة مجعّيٌة حّيك يف -

 .احملضر كتابة خطوات

 كتابة خطواِت مراعيًا ءلساتها إحدى عن حمضرًا اكتب .سّرها أمني وأنت املواهب لرعاية مجعّيٌة مدرستك يف -

 .احملضر

* * * 
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