
 

 دراسة درس القراءة )الرتبية االجتماعية(ألمحد أمني

                       2018 / 2017    األدبيالثالث الثانوي                                                                                                                 
 األدب الذي جيب أن يتأدب به الفرد من حيث هو عضو يف جمتمع وعضو يف أمة ماذا يعين الكاتب باألدب االجتماعي ؟ -1

 واجبات اجتماعية .شخصية فردّية ، وعليه إزاءها واجبات فردّية ، وشخصّية اجتماعية ، وعليه إزاءها  لإلنسان من وجهة نظر الكاتب شخصيتان ، وضحهما . -2

 عاطفة حب الذات ، عاطفة حب األمة  ما أنواع العاطفة اليت تتوزع اإلنسان ؟ -3

 كيف نظر الكاتب إىل الشخص البدائي والشخص الراقي ؟ -4

ه حقوقها وهذه الشخص البدائي : من ينظر إىل كل األمور مراعيًا شخصه فقط ، الشخص الراقي : هو الذي ينظر إىل ذاته وإىل أمته ويعطي هذ

 حقوقها ويرى خريه يف خري أمته ، وخري أمته يف خريه .

 ما دور اجملتمع يف تكوين الثقافة االجتماعية ؟ -5
 إن اجملتمع الذي يعيش فيه اإلنسان هو الذي يكّون الشعور بالواجبات االجتماعية ويرّبي عنده الشعور باألمة إىل جانب الشعور بالذات

 ظاهر ضعف الشعور االجتماعي وما سببه ؟ وكيف يعاَلج ؟اذكر مظهرًا من م -6
إال إذا املظهر : فشلنا يف األعمال االجتماعية كاللجان والنوادي واجلمعيات و األحزاب والنقابات ، سببه : أن هذه جمتمعاٍت ال ميكن أن تنجح 

 . توارى إىل حدٍّ كبري الشعور بـ )أنا ( وظهر إىل حّد كبري الشعور بـ ) حنن (

 يعاَلج : من خالل الرتبية االجتماعية اليت تشعر الفرد مبسؤوليته حنو جمتمعه .

 أنانيته . عدم تربيتنا تربية اجتماعية يتناسى فيها الفرد ذاته و ما أساس إخفاق اجلمعيات يف بالدنا ؟ -7

عرف كّل عضو ماله وما عليه ويقوم به ، وتلتقي هذه األعمال توّزع الواجبات على أفراد اجلمعية وتنّظم األعمال وي كيف نتعلم عمل اجلمعيات ؟ -8

 كلها يف شكٍل متضامٍن منّظم .

 الشعور حبق الغري ، ومنفعة الغري ، مراعاة شعور الغريما اإلجنازات اليت تتحقق من شعور الفرد مبسؤوليته حنو جمتمعه ؟ -9

 ؟ اذكر مظهرًا من مظاهر ضعف األدب االجتماعي ، وما عالجه -10
 فوضى االجتماعات كاالجتماع حملاضرة علمية أو أدبية أو حفلة ، حيث يفهم الفرد أّن احملاضرة أو احلفلة له 

 وحده وليست للناس فيتكلم بصوٍت عاٍل ويؤذي الناس ويضحك ولو تضايق من حوله .

يراعي شعورهم كما حيب أن يراعى شعوره وأن يفهم معنى العالج : أن يكون لدى اإلنسان شعور اجتماعي بأن له ما لآلخرين وعليه ما عليهم وأن 

 اء .احلرية .مظهر آخر من مظاهر الفوضى :  السائر يف الشارع يعتقد أن الشارع له وحده فريمي باألوراق كما يشاء ويسري يف أي جانٍب كما يش

 كيف فهم الكاتب معنى احلرّية ؟ -11

 ل احلرية املمنوحة له مقيدة بقيود أّوهلا أّلا يؤذي غريه ، و أن يكون له مثل ما لغريه .ليست أن يفعل ما يشاء بغري قيد و ال شرط ، ب

 ما املشكلة اليت كشفتها احلرب ؟ وعن أي شيء نتجت ؟ -12
 تكشف احلرب عن مشكالت يف التموين ناجتة عن نقص األدب االجتماعي أكثر منها لنقص املواد الغذائية.

م من الناس ال ينظرون إال ألنفسهم فيخزنون ما قدروا عليه من غري مراعاة لغريهم من احملتاجني  وكم من التجار فك ما مظاهر االحتكار؟ -13

 اجلشعني الذين ينتهزون الفرصة لريحبوا رحبًا غري معقول ولو هلك الشعب .

 ما السبيل للقضاء على االحتكار يف رأي الكاتب ؟ -14
و أن يشعر الفرد بـ )حنن( جبانب شعوره بـ )أنا( و أن يفهم أّن له حظًا من اخلري جبانب حظوظ الناس ، و أنه  من خالل نشر ثقافة األدب االجتماعي

 جيب أن يتحمل شيئًا من املتاعب كما يتحّمل الناس . 

 املدرسة( يف معاجلة النقص االجتماعي يف الرتبية االجتماعية ؟ ادور )اجلندية ،األسرة، م -15
 الفرد الرجولة والنظام و يتعلم فيها الروح االجتماعية ، وأنه جزء من فرقة كبرية ، خريه خريها، شره  اجلندية : تعويد

 شرها وأّن له حقوقًا وعليه واجبات .

 األسرة : الفرد جزء من كل ، أن خري األسرة كلها خريه ، أن شر األسره شره ، أن ميزانية البيت ال يتمتع بها 

ألفراد ، حتّمل واحد أكثر من غريه ، جناح الفرد جناح لألسرة ، إخفاق الفرد إخفاق لألسرة ، أن يتناسى الفرد ذاته و أنانيته ، توّزع الواجبات على ا

 الفرد املسؤولية  جتاه األسرة ، الشعور حبق أفراد األسرة  .

عيات منظمة تنظيمًا دقيقًا ) لعب ، كشافة ، فنون (  تقوية الروح اليت تسيطر على املدرسة : رسم اخلطط املتعددة لتعويد األطفال أن يعملوا يف مج

 كل فرد حتى يندمج يف مجعية يشعر بشعورها ويعتّز بعزتها .

الناشئني ، تكوين جيل واحد يبذل فيه الزعماء والقادرون كل قوتهم لتكوين هذا األدب يف نفوس اذكر اخلطة اليت ارتآها الكاتب لعالج الداء . -16

 وأخذهم باحلزم والقوة حتى يتعّودوه .

 علل جناح األمم األخرى يف األعمال االجتماعية . -17
اعية من طفولتهم جنحت األمم األخرى يف األعمال االجتماعية ) نقابات ، اندية ، أحزاب ، مجعيات ( ألنهم ُنشِّئوا عليها من صغرهم  وُرّبوا تربية اجتم

 نب ) أنا ( متامًا ال تفارقها وال تتخّلف عنها .وأصبحت ) حنن ( جبا
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 ورقة عمل يف مادة اللغة العربية

 2018 / 2017الثالث الثانوي األدبي    
 يف قصيدة الشاعر والفقر: قال الشاعر: اجلزَّار

 (رأ  ذذذذذذذذذذذذ )ٍر إذ ذذذذذذذذذذذذذذ.أخذذذذذذذذذذذذ         1

 الذد  )دذأ أ ذذ   ) لو ترا ذ    الَّمذِ و    .2

  َّذذذذذذ وا يومذذذذذذً .لسذذذذذذ خي  ُّذذذذذذ   ذذذذذذ خي   3

  إن حذذذذ  صذذذذأر   ضذذذذ   ف ذذذذر  .حذذذذ َر4

 اأَلي ذذذذذذ زالذذذذ   فِذذذذ   صذذذذذدًا فذذذذ ا    .يذذذذ  5
 

ٍِْ  تسذذذذذذذذو    ه ال ُّْلِذذذذذذذذ ءخيءَعْبذذذذذذذذَأ َسذذذذذذذذ

 لقْلذذذذَ ِّ إ بذذذذ   بذذذذ ءخي    (ذذذذذجس(  سذذذذِ  

 سذذذذذذذذذذذذذذواءخيعنذذذذذذذذذذذذذذأ   األيمذذذذذذذذذذذذذذ َ  ألنم؛هخي

 (عنهذذذذذ  الَ ضذذذذذ ءخي َيضذذذذذ  خي)َز  ِومذذذذذً  

  الضَ ذذذذذذذذذذرَ اءخي السذذذذذذذذذذرماءخي ف هذذذذذذذذذذ  ذذذذذذذذذذذ  خي
 

                                                                                درجة(    80أواًل: املهارات اللغوية والبنية الفكرية والعاطفة: )

 درجات(10)                   (؟                                                                      السراء(؟ وما مرادف )الفضاء( ما مجع )1

 درجات( 10)                ( ما الفكرة العامة اليت ُبيَن عليها النّص؟                                                                         2

 درجات( 10ة البيت األول هي:     )( اخرت مّما بني القوسني اإلجابة الصحيحة ، ثّم انقلها إىل ورقة إجابتك فيما يأتي: فكر3

 )عبادة الشاعر الشمس، وقوف الشاعر حتت الشمس، متّتع الشاعر بالشمس، إقامة الشاعر يف الظالم(. 

 درجات(   10)               ( ما احلالة اليت وصلت إليها نفس الشاعر يف البيت الرابع؟ وما سبب ذلك؟                                4

 درجات( 10)                ماذا يطلب الشاعر من فؤاده يف البيت اخلامس؟ وملاذا؟                                                      ( 5

 (ةدرج 20)                                        وما الدهُر يومًا واحدًا يف اختالفه   ومـــا كلُّ أيـــام الفتـى بســـواِء( قال أبو العتاهية:  6

 وازن بني هذا البيت والبيت الثالث من النّص السابق من حيث املضمون. -

 درجات(10)             همت األلفاظ والرتاكيب يف إبراز شعور احلزن. مّثْل لكلٍّ منهما مّما ورد يف األبيات.                ( س7

 درجة(  120ثانيًا: البنية الفنية والقواعد: )

 درجات( 5)             ( استخرج من البيت اخلامس حمسِّنًا بديعّيًا، ثّم اذكر نوعه.                                                     1

 درجات( 5)                                                           ( يف البيت الثاني؟يف الشمسما املعنى الذي أضافه قول الشاعر )( 2

 درجات( 10)              ( صورة بيانية. اشرحها، وسمِّ نوعها، واذكر قيمتها الفنية.              حار فكري( يف قول الشاعر )3

 درجات(                       10)              (  استخرج مصدرًا من مصادر املوسيقا الداخلية برز يف البيت الرابع، ثّم مّثل له.                          4

 درجة( 40)               بني قوسني إعراب مجل.                        ( أعرب من النّص ما وضع حتته خط إعراب مفردات، وما5

 درجات(   10)               ( استخرج من البيت الرابع أسلوب شرط، واذكر أركانه.                                                    6

 (. ه الظَّْلماُءءتسوتقديم املفعول به يف قوله: ) -( عّلْل ما يأتي: 7

 درجات( 10)                                                                        .رابعحذف جواب الشرط يف البيت ال -                     

 جات(ادر 10)                           أسلوب نفي، وحّدد أداته. -  أسلوب توكيد، وحّدد مؤكِّده. -استخرج من النّص:  (8

      أسلوب أمر، وحّدد صيغته. -                      نوعهمنادى، وحّدْد  -                            

  وبّين حمله من اإلعراب.                                  امسًا مبينًا، -                           

 درجات( 10)            امأل الفراغ مبا يناسبه، ثّم انقله إىل ورقة إجابتك فيما يأتي:                                                  ( 9

 (: .........، خيصُّوزن كلمة ) -( فعل. مصدره: .....، أحنل) -( اسم مشتّق نوعه: .....، ظاهر) -

 ( اسم جامد. نوعه:.........هباء) -

 درجات( 5)            استخرج من البيت اآلتي امسني معربني: األول بعالمة إعراب أصلية، والثاني بعالمة إعراب فرعية:   (10

 حصو ً  من ع ٍت هل   دالع    إذا أصجرْت للخطب ك ن سب  خيه 

                                                                                                                                                                                                                                           درجات( 5)                                                                            (، ثّم وّضحها. رأونيالصرفية يف كلمة )( سمِّ العلة 11
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 موضوع الوحدة األوىل
(1) 

صورة اجملتمع وما سادها من مشكالت يف صفحات األدب العربّي، وهي تعكـس اهتمـام األديـب العربـّي بقضـايا اجلمـاهري        ارتسمت      

يف عصره، وقد تأثر يف ذلك مبا تفّتح مـن مسـالك ثقافيـة، واسـتيقاظ الشـعور بـاحلقوق االجتماعيـة والسياسـية يف البلـدان العربيـة، فـدبَّت            

 عربّي.حياة جديدة يف عروق األدب ال

 قضية الفقر:
، صوٌر وجدانيَّة فرديَّة للفقر والشقاء رسم األدباء العرب ُصَورًا اجتماعية، ُتريَك واقع الفقراء والبؤساء يف عصر الدول املتتابعة، وهي     

بيته  يصف اجلزارقال الشاعر  ومبالغة مؤملة أحيانًا أخرى، حتمل يف طيَّاتها أمَل املعاناة، وتربز مظاهر الفقر املدقع بروح ساخرة أحيانًا،

اختذه من األرض، والفضاء حييط به من كّل جانب، والسماء تعلوه كالسقف، وقد أهزل الربد واجلوع جسده، حّتى غدا ضعيفًا واهيًا 

 :كذرات تراب تتطاير يف الفضاء

 َماءُ ــالسَّ  قُف بَيتيٌر ُمَداٌر وسَ    و ــــاُء به سُ ـــبَيتَي األرُض والفض

 اءُ ـــَهبَ  إني ـَل جسمي لقلتَ   قد أنحـ والبردُ  مســالش في تراني لو

االجتماعّي بكّل مآسيه ومرارته وخيبة األمل من جتاوزه أو اخلالص منه، لذلك راح األدباء يندبون  الواقَع هذه اللقطات الفنية وتصوِّر      

 ، قال الشاعر اجلزَّار:الواقع األليمحظَّهم العاثر بعد أن رصدوا مظاهر 

َهررررررَ  الُ مررررررـ ـَ  آِه واحسرررررررتي لقررررررد 

ِرُك الس  ـــُت في غـــا قُل  ـــكلَّم  ؤـــٍد أُد 

ررررررررٌف وَ  َرررررررراءُ ـرررررررررُ    ، وحظِّرررررررري تَس 

 اءُ ـــــا ال أشــــــــٌد بمـــــاني غتَل، أ

، لكنَّ مشكلة الفقر لدى بعض األدباء مل تبلغ مستوى القضية االجتماعية، بل ظلَّت آنية انفعاليَّة ذاتيَّة؛ ألنها مل ُتحدِّد املشكلة         

 ومل ُتحلِّل أسبابها، ومل تقرتح احللول للخالص منها.

كتفي بالدعوة إىل مدِّ يد العوِن للفقراء، واإلحسان ، تنظرة موضوعية إصالحيةبينما حاول بعٌض من األدباء أن ينظر إىل موضوع الفقر    

 إليهم، لكنَّها مل ترَق إىل املستوى املطلوب منها، قال الشاعر عبد اهلل حالق بروح إنسانيَّة تأُمل بالعطاء ومساعدة الفقراء:

 أ ررررِل الفقيررررر وال تضـررررـ   ب ونـررررـه

 اش م   ما  ـرى و ــــ  أثـــكم محس

 شررررررقا هإن  الفقيررررررر أمرررررروك رغررررررم  

 ا هـــل د ـــا بفضــــذه الدنيـــفي ه

ه وتقدَّمت رؤية األدباء لقضية الفقر مع تقّدم السنني وتطوُّر الِفْكر العربّي، الذي استوعب قضايا جمتمعه، وفهمها فهمـًا عميقـًا، دفعـ        

والتحوُّل إىل  اجلماهري وآالمها وآماهلا إميانًا حبتمية التغيريفعّبرْت عن وعي إىل العناية بها، واإلحساس العميق بالواقع، ورفض مسلَّماته، 

 ، وعاَلم أكثَر إنسانيَّة وعدالة اجتماعيَّة، قال وصفي القرنفلي مصوِّرًا ذروة التحوُّل يف حياة الفقراء الكادحني:مستقبٍل زاهٍر

 حكم الق ا ة واستفاقوا حط موافقراؤنا قد                  

 الجوُع ليس م  السَّماء، فَم   إـا  ؟.. وه ا أفاقوا                         

 ومضوا فم  متسولي                                                                                  

 الرصيف لثا ري .. لى                                                                               

 

وأّن  اخلالص من الذلِّ واحلرمان واجلوع آٍت ال حمالة، دًا أنَّفالتحم بالكادحني مؤكِّ ،على االستغالل ورموزه الثورةهو  ورأى أن احلّل

                                                                        باخلالص:مبشِّرًا  التحرُّر من قوى الظلم واالستغالل همٌّ مجاعّي، وليس هّمًا فردّيًا، قال القرنفلّي

 ومشت جموع المؤم ي 

 تطَ الس ي  ،تطَ الدجى

 اقرأ: هو الفتح المبي 

 اسمع هدير الكادحي 

وهكذا نرى أنَّ األدباء عّبروا عن قضايا جمتمعهم، وصّوروا مظاهر الفقر بروح ساخرة حينًا، وبنظرة إصالحية حينًا آخَر، وبرؤية    

 ثورية تدعو إىل التغيري من أجل مستقبل أفضَل. 

 

 

 

 



 

(2) 

 قضية الفساد الوظيفّي:
الوساوُس واخلرافات، و فسدت العالقاُت االجتماعية، وتدنَّت األخـالُق، وراَن علـى   عشَّشْت يف اجملتمع العربّي يف بداية العصر احلديث     

 العقول اجلهُل والتخلُّف، وُغيَِّبت عنها احلقائق، بينما كان اجملتمع يف الغرب يهنأ بااًل بالتقدُّم، وينعم بثمار احلضارة والعلم.

رصد األدباء بعني حزينة فساد األخالق العامة، وعرَّوا الواقع وتناقضاته؛ بسبب ما عاناه من احـتالل واسـتعمار، وسـعى كـلُّ طـرٍف إىل           

تغلغـل الفسـاد يف   توطني التخلُّف، وإشاعة الفساد والرِّْشوة والنفاق، وإفساد ُسُبل العالقات بني الناس، قال الشـاعر حممـد الفراتـي يصـوُِّر     

 ، وتكبُّر املوظِّف على املراجعني يف أقّلها أهمية:سام دوائر الدولةأق

 تمشرررـي الماـرررـالُح فررري أقـرررـ ِ  دولت ـرررـا

رررـي أ يـــرررـُذَك فررري أدنـرررـى دوا ِرهـــرررـا  إنـ 
 

ررو ِ    مشررَي الا ررافِس فرري جررصُّ مرر  الا 

ررـِر موصــررـو ِ   مرر  كررلُّ ـر إمرررٍك بالِكب 
 

 

القلب، الذي يتجاهل الربَّ واملعروف،  صورة املوظف الكذاب املتكرب املغرور القاسيويتجلَّى الفساد الوظيفي يف أبرز صوره يف      

 ق الكريم، قال الفراتي:اكأنه الرزَّ، وويتحكَّم مبصائر املراجعني

 رآك تُش َق في حبٍل م  الليف    ما إن يرق  له قلٌ   ليك، ولو                             

ك الـَنَّ رزقك م قــــود بـك                                   رَّ لم يَُمــر بم ـرو بَ ه أبــدا     وربَـّ

يف تعاملهم مع املراجعني، من تكبُّر وقسوة وخداع ومماطلة وتسويف، وكأّن املراجع عدوَّه أو سلوك املوظفني الفاسدين  وصوَّر األدباء    

 خصمه أو سارقه، قال الشاعر الفراتي يصّور جانبًا من امَلطل والتسويف: 

 إن  قرررال: ُ رررد  فررري غرررٍد، فاحُسررر   لررره ُجُم رررا  

 أو قررـال: ُ ررـد  ب ررـد أســـررـبوٍع، فُ ررـدَّ لـررـه

 ـرررـروِق الكرررـذِد يـرررـدفُ  امـرررـوادٌع مرررـ  بـ
 

 وضررريَِّع الوقرررَت فررري مطـرررـٍل وتسرررـويفِ  

يررفِ    امررـا   لررى ثقررـٍة، وارحررل إلررى الرِّ

 إليــرررـك دف ــــرررـَع مبيــرررـٍر باألراجيــرررـفِ 
 

        قضية التحّرر من اجلهل للحاق بركب احلضارة:
وقــّدم بعــض األدبــاء مشــروعًا لنهضــة عربيَّــة علميــة اجتماعيــة ُخُلقيَّــة، ورأى ضــرورة حلــاق األمــة بركــب احلضــارة والتحــرُّر مــن اجلهــل         

إعـداد جيـل   والتخّلف والضعف والتهاون والتقاعس؛ ألنَّ هـذا التحـرُّر وذاك اللحـاق همـا منطلـٌق لبلـورة املشـروع النهضـوِي لألمـة، فـدعا إىل           

 ، قال الشاعر حممد اجلواهرّي:التصدِّي للكوارث وصّد املصائب قادٍر على

رررررُت ل رررررذا الررررر  ِء بي رررررا نُريرررررده  أنف 

 يَرررررِدد  الرررررى البلرررررَوى هرررررصي  كَنررررره 

 

 طرررروي    لررررى صررررد  الكرررروارِ  با ررررا 

ررررررَك  وَرضررررررا ا  ربيررررررُ  ُممرررررروٍل نَش 

 

، اليت ُتنشئ جياًل فاسـدًا، ال يستشـعر املسـؤولية، بـل ركبـه اخلمـوُل       خطورة العادات والتقاليد الباليةونبََّه األدباء بعينهم البصرية إىل      

ال فـ  وهـاٍم ال طائـَل وراءهـا،   أعشَّشت اخلرافات يف رأسه فأفسدته، فال تفكري لديه وال تدبري، بل هو ألعوبة بيـد  ووالتقاعس والتكاسل، 

والوســاوس العاتيــة الــيت تأخــذ بــالعقول  وهلم مــن القــيم الباليــةُيطهِّــروا عقــبــدَّ للشــباب أن يتخّلصــوا مــن اخلرافــة والــوهم والتكاســل، وأن 

 وتنسفها نسفًا، قال اجلواهري:

َزٍك  ش شررررت ب ررررا   وردَّ رؤوٍس بَررررر 

 وسررررراوُس لرررررو حقق تَ رررررا لوجررررردتَ ا 

فررررررا    ررررررا األم رررررراُ  تاو  َمتَ    ب ررررررا نو 

 

 ُمرافرررراُ  ج ررررٍل فاشررررتَكي َ  ُصرررردا ا 

 مرررر  الم ررررِد كانررررت أـؤبررررا  وضرررربا ا

 لحادثرررررراُ  تِبا رررررراومررررررا أيقظت ررررررا ا

 

 وتقـدُّم  ويقيم األدباء مقارنة بني اجملتمع العربّي الغارق يف ُسُبحاِت التخلُّف واجلهل وبني اجملتمع الغربّي الذي يتلّقف كلَّ خمرَتع علمـيّ        

قّدمتـه لـه أيـدي احلضـارة والتطـوُّر؛ وهـو يريـد مـن هـذه املقارنـة بـني شـباب العـرب وشـباب                الـذي تقيّن جديد، وينعم برغد العيش الكـريم  

 ، قال اجلواهرّي:التحديث واإلصالح حثَّهم على السري يف طريقالغرب 

 َغرررررَص   أمرررررم الةررررررِد الحيررررراكَ تُريرررررُدها

 وهرررا نحررر  فررري  ارررٍر يَفررريُ  صررر ا ة  

 ظيـــواِرَج تلتــــــــود البــــاِوُ  بال ــنق 

َد   غيرررررَر الشرررررباِد متا رررررا   ومرررررا زوَّ

 نرررى كررلَّ مرر  حرراك الحارريَر صرر ا ا

 را اــــــاِر شِ ـد  الباـاُض    حـون ت

هكــذا تنــاول األدبــاء قضــييت الفســاد اإلدارّي وجهــل الشــباب، ورمســوا ســبيل احلداثــة والتقــّدم مــن خــالل املقارنــة بــني جمتمــع الغــرب         

 الالهي املتقاعس املتخلِّف، ودعوا إىل نهضة عربية عمادها الشباب الواعي املسلِّح بالعلم.املتقّدم، وبني جمتمع العرب 

 


