
 

 (االبداعي و الوظيفي -التعبري األدبي ) ةــــــة العربيـــــاللغ

 2018 / 2017الثالث الثانوي 
 (اكتب موضوعًا تتحّدث فيه عن الدوافع اليت دفعت املغرتب إىل اهلجرة، وآثار الغربة يف نفسه مستفيدًا من تأّملَك معاني النّص.) 

 املقدمة: )الغربة تعريفها، أسبابها(
إنَّ من أشدِّ ما يؤمل النفس ابتعاد اإلنسان عن وطنه، الذي عاش فيه، وترعرع فوق ربوعه اخلضررا،، وضضرف فيره أمرا مرا را      

 ياته مرن طفولرو وفترورس ر ر ذ ك تا،رتره، فا رتيان نسريان،ا عليره، فالِّربرو تار يا جاصسراه يرإع  ارا اه، وإن ،ران  را                

 اب،ا املتعدردس؛ من فقر وعوز، وطلب للرزق، وحبثاه عن احلريو، وجرباه من الظلم.أ ا
 آثار الغربة النفسية يف املغرتب. -العرض: 

لقد غادر رو ه وأجله وت،رياته وصذوره، ومحا  قياو السفر م،اصراه، و،لما جاَّذ الريرا  مرن ص،رو الروطن، ترر،رذ لرواع        

واحلإن واحلسررس والنرد ، فعراش  الرو نفسريو ماعرو برالقلر وات رلراباة النفسريو الر  شرلرته            الاوق واحلنني، وجتدرد األمل 

 صسداه يعيش معه ك الِّربو، ورو اه ت تإان تس ن ك الوطن املستلقي علف رمان شاطئ الوداع.

ولو بناجرا خيالره ضارا الِّربرو     و،انذ الصدمو ال ربى ك خياو أما املِّاب ك تقير ما ،ان يصاو إليره مرن أ ر  ر ورديَّرو معسر     

وا جرس، ف  الواضع أ عفه ك تقير أمانيه، وت الاعد منيه السعادس وا نا،س ك غربته، فعامل الِّربو عامل مرادي  يباعرد اإلنسران    

 عن إنسانيته ف  األجا أجله، وت األادضا، أادضاؤه.

 اقرتاح احللول للحّد من معاناة املغرتب: -
ب برجو، فسعف إ ى تقير شي،  ّّما ،ان لحلم به ك وطنه، ملا تر  ربوع طفولته واااه، وملا فارق أجله وأ اته ولو فّ ر املِّا

 ورا، شاطئ حبر جائ  بأمواج الضياع واآلت .

 يٍّ، بعيرداه عرن  ت شكَّ أنر جذا امل،راصر لرو وصرد فروفراه اصتماعيرو م ئمرو تبيّقرر تللعاتره املاديرو والف ريرو ك  يراس ،ركرو، ورضرير ف رر              

 ات لراب والقلر واحلاصو ال  تجاذ خبياله إ ى ب د الِّربو، ملا دخا ك غيابراة تلرك او،رون القا ري، الرذي ت تبعررب عواضاره إت بعرد        

 أن يذوق اإلنسان وي ة الِّربو، ومعانات،ا النفسيو واجلسديو، ال  خلَّذ علف صاينه روايو عاشر ابتعد عن معاوضه الوطن.

 امتة:اخل
وك اخلتا  ،انذ الِّربو وما تإان تستنإب عقون الاااب وطاضات،م ومواجا،م وضدرات،م اليذ لحتاص،ا الروطن، لقرد ،رانوا مثرا     

شررجرس شرراع صررذع،ا، وجرري ك ضمَّررو العلررا،، إت أن جررذه اجلررذور لررن تنمررو وتعلرري أ،لرر،ا إت ك تربت،ررا الرر  تعرف،ررا وتعرررب             

 و علا، أبنائ،ا.إم انات،ا، فالوطن أ ر تلم برؤي

أما آن للليور امل،اصرس أن ترصع إ ى دب، أعااش،ا لتنعم بدب، احلنان واحلبر، وتسعد األجا واألادضا،، وتت ّلص ّمَّا أاراب،ا  

 من أدوا، الِّربو النفسيو ال  ت يداوي،ا إت الوطن احلايب.

* ********** * 

 احللم بالعامل املثالي
 (فيها جلوء الشعراء إىل عامل احللم، مقرتحًا البدائل اليت تراها مناسبة.اكتب مقالة أدبّية حتّلل )

 املقدمة: 
دفع الواضع اتصتماعير والسيا ير املادِّي الاعراَ، عرب العصور إ ى احللم بعامل مثالير، ومدينو فا لو، تنقذجم من أ ر الواضع 

و اارة ف رجم، وارمتذ ب،م ك غياباة الفساد والت ّلف الظامل، وما  ته ال  أرجقذ نفو ،م، وأتعاذ عقو م، 

 والفو ف العارمو ال  أتذ علف احلياس فأجل ت،ا.
 العرض: 

 أسباب اللجوء إىل عامل احللم: -

ا ولعاَّ من أجمِّ الدوافع الوصدانيو للر  ة اخلياليو  لَم احلريو، واتبتعاد عن الواضع املؤمل، وا روب إ ى عوامَل، لحققون في،ا م



 

 لحملون به، وما تصاو إليه نفو ،م بعيداه عن العامل املادي الذي تضيع فيه القيم اإلنسانيو.

ربروا إ ى اللايعرو اجلميلرو نفروراه مرن عرامل بِّريب ألقرف ب،رم ك م،راوي الِّربرو الرو يرو             ضد زجَّ ب،م جذا الواضع ك زوايا احليراس، ف، 

  يناه، واجلسديو  يناه آخر، ف انذ صداون املياه الصافيو م تجم، والِّاباة واخلمائا واجلاان ملجأجم.

 اللجوء إىل الطبيعة:   -
يد الليور، وللرف النسرماة، و رير الفجرر، وخريرر املرا،،       جنا  وصدْة أنفسب،م إنسانيت،ا، فأنسْذ إ ى جمساة الِّروب، وتِّر

 وروعو األ    النديو.

جنا   يثب ت خينقك  إٌن، وت لحالك جم ، وت يقلقرك غرم ، وت يإعجرك  رجي ، وت يؤملرك ا تقرار، وت ياعرد  تلراون، وت         

 يبييرر   ياع، وت يقتلك ض،ر، وت يستعاد  فلم، وت ا تاداد، وت ا تعمار.

إنَّره تلّلرع مارروع إ ى  يراس يسرودجا العردن، واخلرّ، واحلررر، واجلمران، فر  فررق برني عربرير وأعجمرير، وت فضرا ألبريب علررف                 

 أ وَد، وت تلاون لقوير علف  عيف، فاجلميع  وا، ك احلقوق والواصااة.

 بدائل عامل احللم: -
لف بنا، جمتمع ضريب من جذا احللم، إتا جي بنْذ احلياس النظيفو ال  ضد ت تستليع الااريو أن تاين عاملاه مثالياه، ل ن،ا ضادرس ع

يبياَار في،ا الفساد، وتبلرد الفو ف، وتبصادر الرشاوي واللصوايو، وتقيرد احملسوبياة واملصاحل الا صيو، لت ون مصليو 

 من مثارجا، وينعمون بظ  ا.الوطن فوق ،اِّ مصليو، إت ليس من الصعب أن يرعف الاار الاجرس اللياو، فيأ،ا اجلميع 
 اخلامتة:

لذلك نرى أنر الر  ة اخلياليو الر  ابتردع،ا الارعرا، املعااررون مل ت رن إت جروبراه مرن واضرع ردي، ومظلرم، تسروده الع ضراة            

عرن واضعره بالر لرو    املاديو وتسيلر عليه، وتفقد اإلنسان القيم األخ ضيو النايلو ال  جيب أن يتيّلف ب،ا، فابتعد الااعر املعاار 

  الاعريو اخلياليو ليسمو برو ه ويتلّلع إ ى واضع أفضا.

 * ********** * 

 التقـــريــــر                                          الوظيفي التعبري

 اكتب. عنها الناجتةواألخطار  العاّمة احلدائق يف الّتلّوث حالة عن تقرير إعداد كتاب مبوجب العلوم مدّرس كّلفك :النشاط

 .التقرير كتابة تقنّية مراعيًا بذلك تقريرًا

 احملا ....... مادس العلو  واأل يا، مدررس السيرد

 العامرو احلدائر ك الترلورث  ون  الو تقرير إعداد بت ليفي يقضي الذي   2017/  4/  1 بتاريخ الصادر ،تاب م علف بناً،

 :اآلتي التقرير إلي م أرفع الو ع، علف اتّط ع وبعد   .عن،ا واألخلار الناجتو

 :والوقائع احليثّيات يف.  ١

 . الو احلدائر العامو مإريو . إنر أ

 .فقد امتألة أرصاؤجا بالقمامو املتناثرس جنا وجنا  . ب

 .ف العا ت سررة النااتاة مب تلف أنواع،ا؛ ف،نا  أغصان م سورس ملقاس علف األرض، وزجور متناثرس علف املما . ج

 ت اثرة احلاراة علف بقايا اللعا  امللقاس علف املروج اخلضرا،. . د

 جر. ك ن انتاار األمراض من صرا، جذا التلورث الذي ي،درد الصيو العامو.

  :يأتي ما عليكم أقرتح :واملقرتحات احللول يف.  2

 .أ. تعيني موففني توي ،فا،س، للميافظو علف النظافو العامو ك احلدائر

 .تنظيم  اط ألير خمالفو يرت ا،ا أ د الإائرين . ب

 .إضامو ندواة توعيو للناس لليفاف علف املرافر العامو، واحلدائر خااو، ف،ي تع س رضي الس ان أو ختّلف،م. ج

 2017/  4/  1 ات اا                       ك بقاون وتفضرلوا                                    

 .......................... :والتوضيع ات م                                                                               
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