
 
 

 ورقة عمل  فــي مــادة اللغـــة العربيـــة
 2018 / 2017الثالث الثانوي األدبي    

 قال أبو القاسم الشابي:

ِ، وللشُّشششششششششششا      ل شُّشششششششششششا          شششششششششششل1                                             .ِعششششششششششش
                                    ع ششششششششِ الاميششششششششِه الا  شششششششش         ششششششششل ِششششششششش    ،.2
ِِششششششششششش    ا  شششششششششششل      3                                             كئ بشششششششششششً . ت َظششششششششششش ُّ م ل
                                   َقلئششششششششش ًا. اماششششششششش ، شيفشششششششششا   َ     الم ب اششششششششش    4
                                                  . الاقشششششششششششش يف   ويشششششششششششش   ِششششششششششششش بِ    َقششششششششششششل  5
 . هششششششششش  ال ش ششششششششش يف وللا ا شششششششششِه   شششششششششل لششششششششش يف  6

 

                                            ششششششششششا     ع اطشششششششششٍهد  شششششششششلَ  كششششششششش  يف   
                                    )لتجششششششهُِّ لشششششش  ِششششششش   ، ع ششششششِ الششششششت      
                                                             كلهل  شششششششششششششش  الت شششششششششششششش    ال جشششششششششششششش    
                                                               شششششششششش  ااششششششششششب يف وِت  ششششششششششل ال ،شششششششششش      
 ِ                                                      )ِشششششششششل اا    اص شششششششششل  مششششششششش    ششششششششش   

 ِ ششششششششش   ِشششششششششت لشششششششششل    ِت   شششششششششٍه    
 

 :والبنية الفكرية والعاطفة اللغويةأواًل: املهارات 

 درجات( 10)                                       (؟                                                                           مغرور(؟ وما ضّد )اهليكل( ما مجع )1

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

 درجات( 10)                    ( اخرت اإلجابة الصحيحة مّما بني القوسني، ثّم انقلها إىل ورقة إجابتك فيما يأتي: فكرة البيت الرابع هي:          3

 (.العقل يكشف غموض احلياة، الطبيعة حتب غموض احلياة، اإلحساس يكشف مجال احلياة ، الغموض مجال احلياة)    

 درجات( 10)                           ريده الشاعر من اإلنسان يف البيت األول؟ ومّب سّوغ طلبه يف البيت الثاني؟                                ( ما الذي ي4

 درجات( 10)                            ( من فهمك البيت السادس. ما الصفة اليت منحها الشاعر للعقل؟ ومَل يستحقها يف رأيه؟                           5

 درجات( 10)                             ( كيف ستكون احلياة لو بنيت على العقل كما يرى الشاعر يف البيت الثالث.                                     6

 درجة( 20)                                                                     ذو العقل يشقى يف النعيم بعقله     وأخو الشقاوة يف اجلهالة ينعم( قال املتنيّب: 7

 وازن بني هذا البيت والبيت اخلامس من النّص من حيث املضمون. -    

 درجات( 10)                              ( هات شعورًا عاطفّيًا جتلَّى يف البيت السادس، واذكر أداة من أدوات التعبري عنه، مع مثال مناسب.         8
 ثانيًا: البنية الفنية والقواعد:

 درجات( 10)                                (.            العقل(، وكلمتني تنتميان إىل جمال )القلب( استخرج من النّص ثالث كلمات تنتمي إىل جمال )1

 درجات( 10)                               ( هات من األبيات أسلوبًا إنشائيًا، واذكر نوعه.                                                                            2

 درجة( 30)                         التوضيح.                 ( صورة بيانية، حّللها، ثم اذكر قيمة من قيمها الفنية مع واجعْل ُشعوَرَك َقائدًا( يف قوله: )3

 درجات( 10)                              ( استخرج مصدرًا من مصادر املوسيقا الداخلية  برز يف البيت الثاني، ومّثل له.                                      4

 درجة( 30)                               ث، وسمِّ حبره.                                                               ( قّطع عروضيًا الشطر األول من البيت الثال5

 رجة(د 70)                               (أعرب من النّص ما وضع حتته خط إعراب مفردات، وما بني قوسني إعراب مجل.                                 6

 درجات( 10)                              (.                                                    هو اخلبري بتيهها املسحور( أّكد اجلملة اآلتية مبؤكِّدين مناسبني: )7

 درجات(   10)                                                   ( هات من البيت السادس أسلوب تعّجب مساعي، ثّم اجعله أسلوَب تعجُّب قياسّيًا.               8

 درجات( 10)                                  (، واضبطها بالشكل.                                             اجعْل شعورك( هات صيغة أمر أخرى من الفعل )9

 درجة( 30)     ( اسم مشتق. نوعه:.........،املهشَّم) -( اسم مشتق. نوعه:.........، متفلسف)-ورقة إجابتك فيما يأتي: امأل الفراغ مبا يناسبه، ثّم انقله إىل ( 10

  فعله:...............( مصدر، كون) -(:..........، تيههاوزن كلمة )   -( هي: ........... عْشالعلة الصرفية يف كلمة ) - ( اسم جامد، نوعه:.........اجلمال) -      

وقد تدّرج ظهور املقالة عرب األزمنة املتوالية، وعرف بأمساء خمتلفة، لكّنه حافظ على ( ما يأتي: )املقالة والصحافةجاء يف مقالة )ثالثًا: القراءة واملطالعة:

 (. مجلة من امليزات جعلته منفردًا غري ملتبس بغريه مّما يشبهه من فنون الكتابة

 درجة(  30)                            وصف العامل اليوم بالقرية الصغرية، احتالل اخلاطرة زوايا ثابتة يف الصحف الكربى.        -يأتي: علل ما( 1

 درجات( 10)                               (.                                  أمساء(، وكتابة همزة القطع يف: )األزمنة( علل كتابة التاء على صورتها يف: )2

 درجات( 10)                         ( وفق ورودها يف معجم يأخذ بأواخر الكلمات.                      املقالة، خمتلفة، حافَظ( رّتب الكلمات اآلتية: )3

احلديث التكامل بني األدب والفّن، فجّسد بالكلمات املشاهد الفنية أدرك األديب العربي يف العصر قيل: ) د م ِ 160التاب  اإلمبل ي : ) -أ رابعًا: التعبري:

(. حقه اإلنسان واجملتمع بالفنٍّالبارعة، وأضاف إليها من ذاته مجااًل على عناصرها الثابتة، مبّينًا دوَر الفّن واألدب يف احلياة اإلنسانية، مربزًا الظلم الذي ُيل

 بالشواهد املناسبة مّما ورد يف كتابك املقرَّر، موظِّفًا الشاهد اآلتي:  ناقش القول السابق، وأّيد ما تذهب إليه

 يا ضيعة الفّن نامت عن رعايته   عنُي الرِّضا واستفاقت أعنُي التهِمقال عبد الرحيم احلصيّن:  

 صر اللؤلؤة:قال ابن محديس الصقلّي يف ق اكتب يف واحد من املوضوعني اآلتيني: د م ِ 80التاب  االخت ل ي : ) -ب
 قصرررررر  لرررررَو انَّررررر  كحلرررررَت بنررررروره   . 1

 . ومضرررْت علرررى القررروُ الررردَّهوُر ومرررا بَنررروا  2

                                         . وظننرررررررُت أنِّررررررري حرررررررا   يف جنَّرررررررٍة3
.  

 أعمررررررى لعرررررراد إ  املقرررررراُ بصررررررريا   

 مللررررررروكهم َشرررررررَبهًا لررررررره ونظرررررررريا

                                         ملَّررررررا رأيررررررُت املريل ررررررَ  فيرررررره كرررررربريا
. 

 ادرس األبيات السابقة دراسة أدبية من حيث البنية الفكرية مكتفيًا بـ: )الفكرة العامة، املعاني، مسات املعاني(. -

 اختلفت اآلراء بني مؤيِّد ومعارض لتحديد عدد أفراد األسرة. (2

 املختلفة حول حتديد النسل واالكتفاء بولد أو ولدين يف األسرة الواحدة.اكتب مناظرة يف هذا القول مبينًا اآلراء  -
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 (املقـــالة والّصحـــافةدراسة درس القراءة )

                       2018 / 2017الثالث الثانوي العلمي                                                                                                                    
 البنية الفكرية:* 
   من الفكر اآلتية: املقطع الذي يتضّمن كالًّ( حّدد من النّص 1

 (.1)التنّوع اإلعالمّي يف عصرنا  -( 3مكانة اخلاطرة يف الصحافة ) -( 4أثر الصحافة يف اللغة العربية ) -( 2العالقة بني الصحافة واملقالة ) -
 ( علل ما يأتي:2

إذ وصـلت أجهـزة التّلفـزة املتطـّورة إىل البيـوت، ولـو كانـت يف أقاصـي          ،ئل اإلعـالم احلديثـة  بسبب التنـّوع الواسـع يف وسـا    ؛وصف العامل اليوم بالقرية الصغرية -

 األرض، وأصبحت تستقبل حمطاٍت ال حصر هلا.

 .ةدماقحلرصهم على أن تظلَّ بني أيدي القّراء من األجيال ال مجع بعض الكـُّتاب مقاالتهم الصحفية يف كـُتـُب؛ -

لقصـرها ورشـاقة أسـلوبها، ولقـدرتها علـى الولـوج إىل أكثـر        وأكثـر قربـًا مـن واقـع القـاري احلـديث،       ألنهـا   ثابتـة يف الصـحف الكـ  ؛   احتالل اخلاطرة زوايا  -

 جوانب احلياة حساسّية وخطراً.    

 ضوح وتركيز، واختصار الوقت على الكاتب.و حلرصها على الوصول إىل مجهور القرّاء كي يستوعبها ببساطة و ابتعاد لغة املقالة عن التقّعر، ونبذها االستطراد؛ -

 تكون جزءًا مهمًا وعنصرًا أساسيًا ال تكتمل اللوحة اإلعالنية إاّل به. للشغل أقّل مساحة مكانّية ممكنة، و االختصار والتكثيف الشديدان يف عبارات اإلعالن؛ -
 انتفاع املقالة من الصحيفة:   الصحيفة؟ ( كيف توّزعت املنفعة املتبادلة بني املقالة و3

 تطويع اللغة لتناول املوضوعات بلني وسالسة يف الصياغة. -        تطّور فّن املقالة، وبلوغها درجات عالية من الرتكيز والدقة وبراعة العرض.  -

 حتريض املبدعني على إجياد طرائق جديدة للتعبري. -                                                                           اكتمال أنواعها ومتّيزها.  -

ت القلل :    ا ت لع الص    ِ 

          مالحقة التطّور الفكرّي والفيّن لتحقيق أهداف أدباء النهضة يف التنوير والتثوير.   -                  تناول موضوعات متجّددة جتمع بني اجلّد والطرافة.  -

 انتشار الصحف وشهرتها وشعبيتها. -    االجتماعيّ.  حتّول الصحف واجملالت منابر للوعي السياسّي و -

 .إفساح الصحُف مساحًة واسعة فيها لألدباء والعلماء واملصلحني كي يكتبوا مقاالتهم -                                                   تكوين الرأي العام الثقايفّ.  -
 ( أسهم تطّور احلوادث يف اجملتمع يف تعداد أنواع املقالة. وّضح ذلك.  4

 ت السياسّية واالجتماعّية  متّيز أسلوب الّنّص اإلعالمّي باملرونة والّسرعة يف االستجابة للتيارات الّسائدة يف اجملتمعات وما يعرتيها من حوادث، فكثرت املقاال -

 بّد من االهتمام باملقاالت اليت تثري اجلماهري وتبّصرها حبقوقها، بعد أن انتشر الوعي الوطيّن، فغدت الّصحف واجملاّلت   مع احتدام الّصراعات، وكان ال      

 منابر تبّث الوعي السياسّي وتعاجل مشكالت اجملتمع.        

 ؟( ملاذا تتفّوق اخلاطرة على املقالة يف قدرتها على التحريض الشعورّي5

 . لقصرها ورشاقة أسلوبها -                                                   .أكثر قرباً من واقع القاري هاألنَـّ -               

 تطعيم أسلوبها بالسخرية الالذعة والّنقد احلادّ. ل -                   لقدرتها على ولوج أكثر جوانب احلياة حساسية وخطراً. -               
 الصحفية خصائص فنية ُعرفت بها، ما أبرزها؟ وما قيمتها؟( للغة 6

   أو ا ااصلئص ال ن   ل    الص    :   -

   استخدام األلفاظ السهلة املألوفة. -                  .         هجر األساليب اللفظّية القائمة على التقعُّر واملعجمّية -       

   استخدام العبارة املرسلة الواضحة البعيدة عن التكلف والزينة اللفظية. -                   .الّتعبري عنها يف عبارة سليمةامليل إىل وضوح الفكرة ودقـّة  -      

 .اإلطناب اإلجياز والرتكيز والبعد عن االستطراد و -      

 .الشعبّيةعلى ألسنة اجلماهري  حّررتها الصحافة من كونها لغًة للنخبة، وجعلتها تدور - ق  ت ل: -

 كّونت رأيًا ثقافّيًا عاّمًا ما كان ليّتضح لوال الّصحافة ولغتها امليّسرة.    -             .أسهمت يف سيادة ثقافة لغوّية أكثر رسوخًا وانتشارًا -              

 (. املعاجلة، موقف القارئ ( وازن بني املقالة واخلاطرة من حيث: )املوضوع، الطول، األسلوب، طريقة1* التعليق على النّص:  

 االط   القلل  الانص 
 موضوعاتها أشياء صغرية يف احلياة ذات دالالت كبرية. - موضوعاتها متنّوعة؛ سياسية، اجتماعية، فكرية، علمية... - ال ض ع

 قصرية مركزة - متوسطة الطول - الم  

 يكون ذاتيًا غنائيًا، ساخرًا، ناقدًا، رشيقًا. - يكون علميُا، أو أدبيًا، علميًا متأّدبًا. - اصل  ب

ط  ق  
 الال  

تتأّلف من مقدمة وعرض وخامتة، ويشمل العرض على حتليل  -

 للموضوع واستدالل وجدل.

 ال حتتاج إىل خّطة؛ هي أقرب إىل الطابع الغنائي الذاتي،  -

 فيها إجياز وتكثيف.     

 تطلعه على منجزات العصر.  -. الوعي مبشكالت اجملتمع- ِ قه القل ئ

 تكّون رأيه العام اجتاه األحداث. -

 تثري يف نفس القاري املشكلة -

 لك هذا الوصف؟ يوحي ( وصفت الصحافة بـ )صاحبة اجلاللة(، مَب2

وتبصـريها حبقوقهـا، وحتريضـها علـى مواجهـة      يوحي خبطورة الصحافة، وسيطرتها على الرأي العام، والتأثري فيه وتوجيهه بقوة، ودورهـا يف توعيـة اجلمـاهري     -

 الفساد، وتغيري اجملتمع ونقله إىل طورًا أكثر إنسانية وعدالة.
 اصرة.( تؤّدي وسائل اإلعالم دورًا جلياًل يف تقّدم اإلنسانية، ولكّنها حتمل خماطر عديدة حني ُيساء استخدامها، ناقش ذلك يف ضوء أمثلة مع3

 نية.كاراً هدّامة، وقد حتّطم اجملالت املبتذلة العقول، وتدّمر األخالق، وتشيع التطّرف، وقد تعمل حمطّات التلفزة على حتطيم الوحدة الوطقد حتمل وسائل اإلعالم أف -
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