
 

 (الوحدة األوىل -التعبري األدبي  -ورقة تدريب ومهارة) ةــــــة العربيـــــاللغ

 2018 / 2017الثالث الثانوي 
)اهتمَّ األدباء بالقضايا الوطنية والقومية يف العصر احلديث، فعّبروا عن فرحتهم جبالء املستعمر الغربي  قيل: نّص املوضوع:

عن أوطانهم، وأّكدوا دور التضحيات يف االنتصار يف مواجهة مع العدّو الصهيونّي، وعقدوا األمل على أجيال املقاومة، متفائلني 

  أّيد ما تذهب إليه بالشواهد املناسبة، موظِّفًا الشاهد اآلتي:ناقش املوضوع السابق، وبانتصار الشعوب(.

 دــاة حميــاب احليــن درك أسبـع    ه  ــا لـاة فمــرف احليـب إن عـوالشع                  خري الدين الزركلي: قال الشاعر

 عناصر املوضوع:
 الوطنية والقومية(.املقدمة املناسبة: )احلديث عن اهتمام األدباء بالقضايا  -
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 فعّبروا عن فرحتهم جبالء املستعمر الغربي عن أوطانهم(.الفكرة األوىل: )العرض:   -

ر الشعب العربيي لىيا املسيرعار اليربيي، وأنيعل نيثار اليفيورا  ك نيّل مليار ميس اليودس، وسياهر بدميه الاياهر   يو  ا سير   ،                 ثا

ونانت أمجل   وله ج ء ا سرعاار لس أرض سورية،  أرَّخ الشعراء هذه الفرحة العظياة حبروف مس نور، قا  الشيالر لاير أبيو ريشية     

 :جبالء املستعمر الفرنسي عن أرض الوطن فرحة االنتصار معبِّرًا لس

 الـشـــهب ذيـول مـغانينا فـي      واسحيب تيهي اجملد عروس يا

 (تأكيد دور التضحيات يف االنتصار يف مواجهة مع العدّو الصهيونّيالفكرة الثانية: )
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، وي ّور ما جسَّده اإلنسار العربي مس  ال هيونّيك مواجهة مع العدّو  دور التضحيات قا  الشالر سىياار العيسا يؤّند

 دم الشبـــاب كتـــاب احلـــّب والغـــزل           ود على اجلبـل  ــأيَّـــــاُر عرســـك معق     م حم وباو   ك معرنة تشريس:

 ِلـِق األرَض واغتسـادة، فاسـأَس الشهـك     ــا   ـب: عرفنـــا كيف ُنرِتُعهقل للتــرا                                                                         

 الفكرة الثالثة: )عقد األمل على أجيال املقاومة(

وينع د األمل دائاًا  لىا جيل امل اومة ال ادم مس لاق املعاناة، يشرق بلربياء العزَّة واللرامة، وميحو آثار اهلزمية واملذلهة، 

وُيجّدد اليف ة بأجيالنا العربية الوالدة ال ادرة لىا صنع املعجزا ، حّرا يرمَّ الرحرير، وتسرعاد األرض السىبية، قا  الشالر 

 مسجًِّ  إحساسه بهذه الروح اآلمىة املرفائىة:سىياار العيسا 

 رس للُقَبــــِلــرِس العـــزات لعــللمعج        ه ــــدًا أخبِّئــأطفـــاُل تشـــرين يا وع                               

 (التفاؤل بانتصار الشعوبالفكرة الرابعة: )
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 اخلامتة املناسبة:  )تلخيص موجز وبارع ألهّم فكر املوضوع(
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 موضوع من الوحدة األوىل )لالستفادة منه يف كتابة الفقرات السابقة يف التعبري األدبي(
أخذ األدباء يهراور بالواقع السياسي ك حدود وليهم، وي ّورونه بىهجة غاضبة، ُتحرِّض لىيا ر هيه، اهيا ييدّ  لىيا أرَّ اليولي       

 السياسّي قد أحدث ك نفوس األدباء نعورًا باملسؤولية الرارخيية اجلديدة.

بالرندييد با سيربداد العيفاياني، وقيد انيردَّ  لواميل الفسياد         اختذ األدباء مس الواقع السياسي مواقَف ُتجسُِّد وليهم، وبرز ذلي   

والهعف،  عانا األحرار مس ظىاة النفي والسجس،  ُلاِّت األ واه، واُحربست األماني، ونرع األدباء يهربور مس وجه ا سربداد 

ويرنّفسيوا ك جوِّهيا، ونيار     إىل ملار ُي  يهم لس أيدي اليباش وا نر يام، وُيرييم هليم قيدرًا ميس حريية يسيرايعور أر يلربيوا         

 إذ ي و : فضح قوى االستبداد وفسادها جريئًا ك الشالر مجيل صدقي الزهاوي

 ل     ــا وتعمــي هواهــا يقضـــوس مبــتـس      ةـــة هـمجيــدول لاّّـي ِإـا هـومـ                              

حتاِّيل اليب د والعبياد  يوق ميا تاييق، وقيد تفياقم اجليوُر ك نيلِّ مليار  ميس اليودس              الي    ونّدد مبظامل املستبّد العثماني وضرائبه

العربّي، ولال الظاملور لىا تودني اجلهل والرخّىف ك ب ٍد، نانت منارة لىعىوم واملعارف ك الدنيا نىِّها، وقيد صيوَّر الزهياوي    

 هذه املظامل وتى  اجلرائم ك سورية والعراق ب وله:

 لــتتحم نــتك مــل اــم ـاــتـحـمِّـلـه      م ــعسفه دــي ةــسوري ىــإل  اَلتــَفـطـ                          

 معضُل لــاجله نــم داء اــيهدده       بهم تــأصبح دــق مــالعل دار دادــوبغ                                

بُسيحب الريرمر، ورليود اإلنيذارا ، وأصيوا  سيناب  خييل الييزاة الييربيني، وجييو  جيرَّارة            مل ُتعاَّر  رحة العرب دويً ،   د تىّبيد اجليو    

تبسط احر هلا،  ُرايو  ألي م ا سير   ، وتن ىيب أليراس الن ير ميرَف، وُيفجيع العيرُب حبىاهيم اجلاييل، اليذي دامليا تراّىعيوا إلييه ك                

 وخيبة األمل، لرحروي امل يبة، وترحّفز لىنها  وإضرام نار اليفورا  الودنية.ليالي املذلة واهلوار، وتناوي النفوس لىا جراح اللربياء، 

نار األدباء يبّددور سحابة اليأس، ويعيدور األمل والرفاؤ  بالن ر، براجييد صيفا  الفياتم العربيي اليذي  يل إىل العيامل اّيث وا يّق          

 الفـاتح العريـي   خبصـال  األنيوف، وقيد تينَّيا الشيالر لاير أبيو ريشية        واجلاا ،  فرم ال ىوب قبل الب د، ونشر لبق اهليد  ك الع يو  قبيل   

   :الذي اناىق مس ال حراء العربية إىل آ اق واسعة، ينشر اّ ب والنااء ك ا ياة اإلنسانية، إذ ي و 

 يــا العربـــي فـتاهــا فــعـرفته     ي ـــروءات الـتـــْت باملــــوتـغـنَّ                            

 ــبـــــــــــــق أرحـــــه ألفــــفـأعـدَّت     أصـيد ضـاقت به صحراؤه                                       

مؤمنني بأر ا قَّ أب ا ك ا ياة وأقو  مس بادل املسرعار، مهايا حياو  النييل منيه      ثبات احلّق يف مواجهة املعتدين، وأّند األدباء

             املراّورة، وجرائاه الوحشية، وها هو ذا الشالر لار أبو ريشة يرينَّا ب وة ا قِّ وثباته ك ساحا  ال را :برلره ا ربية 

 ِبـــــة املغتصـــه قـبضــعـارضي      ت ـــا لطمـــق مهمــوت احلــمي ل                                 

ترحّد  الظ م، وُتازِّق أسراره بالدماء والرهحيا  سائرة إىل  جر الن ر واّ ص، وخيرج اإلصرار ويشرق األمل بامل اومة ال  تفجَّر  

وا دود واجلدرار، ولو نانت العودة سثًا لىا األقدام، وزحفًا  يتطّلع إىل العودة مهما كانت الصعاب واحلواجز مس قا اه ماردًا لا قًا،

 سايين، جيّسده الشالر حماود درويش مس رحىة أسرة صاَّاْت لىا العودة،  ي و :لىا املرا ق والباور، إنه حىم نّل  ى

 األقداِم على مشيًا

 قالـوا ...نعوُد األيدي على زحفًا أو

 َيْضُمُر الصْخُر وكان

 تقوُد يدًا واملَساُء

لليس انر يار تشيريس ألياد ليه      ونانت نلسة حزييرار زليزاً  لنيفيًا هيزَّ اإلنسيار العربيّي، ووضيعه موضيع ا تهيام أميام نفسيه،            

أصالره ال ومية، وث ره بأمره، وأبرز قدراته ا هارية وت اياه لىا الن ر والرحرير مهايا نيار الييفاس، قيا  الشيالر سيىياار       

 بعد ن ر السادس مس تشريس: زوال آثار هزمية حزيران العيسا مبيِّنًا

 م األزل  ــت يف فــد كانــى القصائــأول      ة ــخ أغنيــن التاريــن كفــت مــخرج                             

ل د أنِّد  األحداث األلياة حينًا والسعيدة حينًا آخر قدرة اإلنسار العربّي لىا بناء املسر بل، و ّجر  داقاته، وحيرَّرْ  إرادتيه   

إ  اسيرجابة إجيابيية لدحيداث ا ا ية،      املبدلة، وإرَّ ميا سياهرته األقي م ليس هيذه ا  بية اّايثة ميس تياري  أمرنيا مل يليس           

 واألمل مع ود باألجيا  ال ادمة الوالية املسربشرة.
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