
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/12                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني عشر في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/12arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                            

        

                  https://almanahj.com/bh/12arabic2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني عشر اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade12                   
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شرح نص حدیث في الحداثة
قمر الكیالني

) توحید المسارات: المرحلة الثانویة ـ المسار
  302عرب : رمز المقرر  302عرب : رمز المقرر

شرح نص حدیث في الحداثة
قمر الكیالني  

المرحلة الثانویة ـ المسار(
رمز المقرررمز المقرر



:أھداف الدرس

.الصحفيّ التعلیق  .الصحفيّ التعلیق 

مفھوم الحداثة عند الكاتبة؛ وذلك بإبراز الفرق بین وجھة نظرھا 
.من یجري التعلیق على آرائھم

األطروحة المدحوضة واألطروحة المدعومة، ومؤّشرات كّل من 
.والتفسیري، ووظیفة كّل منھما في بناء نّص التعلیق

أھداف الدرس

التعلیق  -الطالب عزیزي  - أن تتعّرف  التعلیق  -الطالب عزیزي  - أن تتعّرف 

.الفكرة الرئیسّیة للنصّ تحّدد أن 

مفھوم الحداثة عند الكاتبة؛ وذلك بإبراز الفرق بین وجھة نظرھا تحلّل أن 
من یجري التعلیق على آرائھمنظر ووجھة 

األطروحة المدحوضة واألطروحة المدعومة، ومؤّشرات كّل من تحّدد  أن
والتفسیري، ووظیفة كّل منھما في بناء نّص التعلیقالنمطْین الحجاجي 



الوارد ) حدیث في الحداثة الوارد ) حدیث في الحداثة
من كتاب الطالب ثّم قّدمھ 

.وعّرف بالكاتبة تعریًفا موجًزا

حدیث في الحداثة(اقرأ نّص  حدیث في الحداثة(اقرأ نّص 
من كتاب الطالب ثّم قّدمھ  28بالصفحة رقم 

وعّرف بالكاتبة تعریًفا موجًزا



:تقدیم النص

.ھو نّص نثرّي للكاتبة قمر الكیالني، یندرج ضمن محور التعلیق الصحفّي المنتمي للوحدة الثانیة

:التعریف بالكاتبة

.  م1994أتّمت دراستھا الجامعّیة عام . م1932كاتبة سورّیة، ولدت بدمشق عام 
كتبت مقاالت متنّوعة نشرتھا في صحف . اشتغلت بتدریس ماّدتْي اللغة العربّیة واألدب العربيّ  كتبت مقاالت متنّوعة نشرتھا في صحف . اشتغلت بتدریس ماّدتْي اللغة العربّیة واألدب العربيّ 

ا رئیسة تحریر مجلّة  .»اآلداب األجنبّیة« تعمل حالّیً

تقدیم النص

ھو نّص نثرّي للكاتبة قمر الكیالني، یندرج ضمن محور التعلیق الصحفّي المنتمي للوحدة الثانیة

التعریف بالكاتبة

كاتبة سورّیة، ولدت بدمشق عام : قمر الكیالني
اشتغلت بتدریس ماّدتْي اللغة العربّیة واألدب العربيّ اشتغلت بتدریس ماّدتْي اللغة العربّیة واألدب العربيّ 

ا رئیسة تحریر مجلّة . عدیدة تعمل حالّیً



بَحَسِب رأیك؟» التعلیق الصحفيّ 

الصحفّي، نالحظ أّن العالقة التركیبّیة نعتّیة بین منعوت 

.أن یتعّرف الطالب التعلیق الصحفيّ 

الصحفّي، نالحظ أّن العالقة التركیبّیة نعتّیة بین منعوت 
ا فھو ماّدة إخبارّیة  ترد في شكل . وھو الصحفيّ  أّما معنوّیً

مقالة صغیرة ، مختصرة، وتقوم على الشرح والتحلیل، یتناول فیھا الكاتب حدًثا معّیًنا ُیبدي فیھ 
.

ھو رأي ُیدلي بھ كاتب حول  قضّیة مطروحة أو حدث جلب انتباھھ فأبدى 
.وغالًبا ما یكون الخبر منشوًرا في صحیفة

التعلیق الصحفيّ « ما 

الصحفّي، نالحظ أّن العالقة التركیبّیة نعتّیة بین منعوت / التعلیق : بالنظر في العالقة بین كلمتيْ 

أن یتعّرف الطالب التعلیق الصحفيّ : الھدف األول

الصحفّي، نالحظ أّن العالقة التركیبّیة نعتّیة بین منعوت / التعلیق : بالنظر في العالقة بین كلمتيْ 
وھو الصحفيّ ) وصف(وھو التعلیق، ونعت ) موصوف(

مقالة صغیرة ، مختصرة، وتقوم على الشرح والتحلیل، یتناول فیھا الكاتب حدًثا معّیًنا ُیبدي فیھ 
.رأیھ

ویمكن اختصار مفھوم 
» التعلیق الصحفي« 

:كاآلتي

ھو رأي ُیدلي بھ كاتب حول  قضّیة مطروحة أو حدث جلب انتباھھ فأبدى 
وغالًبا ما یكون الخبر منشوًرا في صحیفة. فیھ وجھة نظره



:حّدد الفكرة الرئیسّیة للنّص متتّبعا التوجیھات اآلتیة

.الطالب الفكرة الرئیسّیة للنصّ 

ما ھو تصّور الكاتبة للحداثة في العالم العربّي؟

ما العالقة بین التقّدم و االنفتاح والذات القومّیة العربّیة بحسب الكاتبة؟

حّدد الفكرة الرئیسّیة للنّص متتّبعا التوجیھات اآلتیة

الطالب الفكرة الرئیسّیة للنصّ د یحدّ أن : الھدف الثاني

لماذا تقّر الكاتبة بضیاع معنى الحداثة؟ - أ

ما ھو تصّور الكاتبة للحداثة في العالم العربّي؟ -ب

ما العالقة بین التقّدم و االنفتاح والذات القومّیة العربّیة بحسب الكاتبة؟–ج 



:اآلتيبتتّبع التوجیھات یمكن تحدید الفكرة الرئیسّیة للنّص  بَحَسِب 

الحداثة وجوھرھا وكیفّیة المحافظة علْیھا

بتتّبع التوجیھات یمكن تحدید الفكرة الرئیسّیة للنّص  بَحَسِب 

الحداثة وجوھرھا وكیفّیة المحافظة علْیھا



إلیھ؟تعّرفت إلى كم مقطع ینقسم النّص بحسب الموضوع الذي 

.أن یحلل القصیدة تحلیال أدبیا بالنظر في مقاطعھا الثالثة

إلیھ؟تعّرفت إلى كم مقطع ینقسم النّص بحسب الموضوع الذي  إلى كم مقطع ینقسم النّص بحسب الموضوع الذي  -

أن یحلل القصیدة تحلیال أدبیا بالنظر في مقاطعھا الثالثة:  الثالثالھدف 

إلى كم مقطع ینقسم النّص بحسب الموضوع الذي  -

حدود كلّ مقطع؟وما  -

.أسند عنواًنا مناسًبا لكلّ مقطع -



والكّتابالحداثة  :عنوانھ)وأفكارھم
.المستلبون              

: ، إلى)
.الحداثة واختالل معناھا: عنوانھ)وكأّنھا الآللئ في األصداف

نھایة : 
.العصر وحراس الحداثة: عنوانھ

المقطع  -أ
وأفكارھم:(من بدایة النّص إلى :األّول

المقطع  -ب
:الثاني

)ما الحداثة؟... والحداثة: (من
وكأّنھا الآللئ في األصداف(

المقطع  -ج
:الثالث

: إلى) وإذا كانت الحداثة: (من
النصّ 



، ودورھم مغّیًبا؟غیر مسموعأصبح صوت الُكّتاب واألدباء لَِم 

.المقطع األّولأن یحلل القصیدة تحلیال أدبیا بالنظر في 

 وجعلتھم الُكّتاب في فأّثرت وتسارعت وتتالت األحداث كثرت
 تفاعل الجمھور وبین بینھم یعد فلم ُیسمع، ال وصوتھم یتغّیبون
 في یدورون ومقھورون، مستلبون –رأیھا بَحَسبِ  –ألنھم 

ا، فیھ وُیحبسون الماضي، إلى فیھربون األحداث،  وال فكرّیً
.الحداثة غمار یواكبون .الحداثة غمار یواكبون

لَِم  -؟ھذا الموضوعسبب طرح الكاتبة لما  -

أن یحلل القصیدة تحلیال أدبیا بالنظر في :  الثالثالھدف 

 إلى السؤال لھذا الكاتبة طرح سبب یعود -
 نفسھا في الموضوع ھذا تركھ الذي األثر

 معناه بات )ضائع عالَم( إلى تنتقل فجعلھا
 إلى انتمائھا من بالرغم ذھنھا؛ في مشّوًشا
 تحتار أّال  المفروض من أيْ  األدبّي، المیدان

كثرت 
یتغّیبون

 ُیذكر؛
األحداث، فلك

یواكبون أيْ األدبّي،
یواكبون.»الحداثة ما « سؤال عن اإلجابة في



ھل للحداثة الُمَبشَّر بھا معنى في نظر الكاتبة؟-

.المقطع الثانيأن یحلل القصیدة تحلیال أدبیا بالنظر في 

لیس لھذه الحداثة معنى؛ ألنھا تتسّتر بغطاء  
التقّدم والتطّور لُتلحق العالََم العربّي بمفاھیم 

.غریبة، ال تنّم عن الذات العربّیة

موقف الكاتبة من الحداثة الُمقترحة؟ ما  -

أن یحلل القصیدة تحلیال أدبیا بالنظر في :  الثالثالھدف 

ترفض الكاتبة ھذا المفھوم؛ وحّجتھا في ذلك أنھا 
والحّرّیة، منبثقة من أناس یّدعون الدیموقراطّیة 

.وھم منھما براء



.المقطع الثانيبالنظر في أدبَیا تحلیال 

؟ھم رّواد الحداثة العربّیة بَِحَسِب الكاتبة

ھم نوابغ من األدباء العرب الذین أسھموا إسھاًما فاعال  في إرساء 
وھي الحداثة التي تختلف تماًما عن مفھوم الحداثة التي یرید إرساَءھا وھي الحداثة التي تختلف تماًما عن مفھوم الحداثة التي یرید إرساَءھا 

.اآلخرون من أھل الغرب

تحلیال النَص أن یحلل :  الثالثالھدف 

ھم رّواد الحداثة العربّیة بَِحَسِب الكاتبةمن 

ھم نوابغ من األدباء العرب الذین أسھموا إسھاًما فاعال  في إرساء –ِبَحَسِب الكاتبة –رّواد الحداثة العربّیة 
وھي الحداثة التي تختلف تماًما عن مفھوم الحداثة التي یرید إرساَءھا . المعنى الحقیقّي للحداثة مشرًقا ومغرًبا وھي الحداثة التي تختلف تماًما عن مفھوم الحداثة التي یرید إرساَءھا . المعنى الحقیقّي للحداثة مشرًقا ومغرًبا

اآلخرون من أھل الغرب



الكاتبة؟بحسب ما ھي الحداثة التي یرید اآلخرون إرساَءھا 

ھي التي ترتبط بأھدافھم ھم، وھي أھداف ترمي إلى ضرب 
وتفسیرھم للمفاھیم الناشئة المتعلّقة بالحداثة تتالءم  مع أغراضھم ومصالحھم، وال 

.صلة لھا بالواقع العربّي خصوًصا، والواقع اإلنسانّي عموًما

فھي تضرب كلّ شيء؛ لُتْثبَت . مرتبطة بالحمالت االستعمارّیة
.ما یمكن أن یحّقق أھدافھا

ما ھي الحداثة التي یرید اآلخرون إرساَءھا 

–– ھي التي ترتبط بأھدافھم ھم، وھي أھداف ترمي إلى ضرب –وھم الغربّیون –الحداثة التي یریدھا اآلخرون 
وتفسیرھم للمفاھیم الناشئة المتعلّقة بالحداثة تتالءم  مع أغراضھم ومصالحھم، وال . مقّومات الذات العربّیة

صلة لھا بالواقع العربّي خصوًصا، والواقع اإلنسانّي عموًما

مرتبطة بالحمالت االستعمارّیة–بحسب الكاتبة –في مفھوم الغرب –فالحداثة 
ما یمكن أن یحّقق أھدافھا



.المقطع الثالثأن یحلل القصیدة تحلیال أدبیا بالنظر في 

كیف یجب أن تكون الحداثة في العالم العربّي، بَِحَسِب الكاتبة؟

ترى الكاتبة أْن تكون الحداثة في العالم العربّي منبثقة من الذات ومواكبة لتقّدم العالَم وانفتاحھ؛ حّتى تثبت 
.  ذاَتھا، وتؤّدي دورھا المھّم في التاریخ.  ذاَتھا، وتؤّدي دورھا المھّم في التاریخ

أن یحلل القصیدة تحلیال أدبیا بالنظر في :  الثالثالھدف 

كیف یجب أن تكون الحداثة في العالم العربّي، بَِحَسِب الكاتبة؟ 

ترى الكاتبة أْن تكون الحداثة في العالم العربّي منبثقة من الذات ومواكبة لتقّدم العالَم وانفتاحھ؛ حّتى تثبت 
ذاَتھا، وتؤّدي دورھا المھّم في التاریخذاَتھا، وتؤّدي دورھا المھّم في التاریخ



مّم تحّذر الكاتبة؟ وبم توصي؟: 

في نھایة المقطع الثالث تحّذر الكاتبة العالم العربّي من الحداثة الجدیدة التي یرّوج لھا اآلخرون، و 
توصي بأن یتنّبھوا جّیًدا  إلى األخطار المحدقة، وأّال ینجّروا وراء ما یمكن أن یندموا علیھ فیضّیعوا 

.تراثھم وشخصّیتھم القومّیة

: في نھایة المقطع الثالث 

في نھایة المقطع الثالث تحّذر الكاتبة العالم العربّي من الحداثة الجدیدة التي یرّوج لھا اآلخرون، و 
توصي بأن یتنّبھوا جّیًدا  إلى األخطار المحدقة، وأّال ینجّروا وراء ما یمكن أن یندموا علیھ فیضّیعوا 

تراثھم وشخصّیتھم القومّیة



.مدحوضة ومدعومة، حّددھما

:  جانبانلھا –من منظور الكاتبة 

.المقطع الرابعفي النّص تحلیال أدبّیا بالنظر 

:  جانبانلھا –من منظور الكاتبة 

:الثاني

فقد اقترحتھ الكاتبة في األطروحة المدعومة، وتشترط أن تكون 
الحداثة منبثقة من العالّم العربّي نفسھ، وعلى األدباء والمفكرین الحداثة منبثقة من العالّم العربّي نفسھ، وعلى األدباء والمفكرین 
والكّتاب أن یقترحوا حداثة تتماشى وقیم الوطن العربّي ومبادئھ، 

.وخصائصھ القومّیة والدینّیة

مدحوضة ومدعومة، حّددھما: انبنى النّص على أطروحتین

من منظور الكاتبة –الحداثة 

النّص تحلیال أدبّیا بالنظر أن یحلل :  الثالثالھدف 

من منظور الكاتبة –الحداثة 

:األول

طرحتھ الكاتبة في أطروحة مرفوضة، 
وتتمّثل في الحداثة التي یفرضھا الغرب 

فقد اقترحتھ الكاتبة في األطروحة المدعومة، وتشترط أن تكون 
الحداثة منبثقة من العالّم العربّي نفسھ، وعلى األدباء والمفكرین  طرحتھ الكاتبة في أطروحة مرفوضة، 

وتتمّثل في الحداثة التي یفرضھا الغرب 
.على العالَم العربيّ 

الحداثة منبثقة من العالّم العربّي نفسھ، وعلى األدباء والمفكرین 
والكّتاب أن یقترحوا حداثة تتماشى وقیم الوطن العربّي ومبادئھ، 



.النصّ مؤّشرات النمطْین الحجاجّي والتفسیرّي ووظیفة كلّ منھما في بناء 

اّتبعت الكاتبة استراتیجّیة تنبني على نمط حجاجّي مغتنى بالتفسیر الداعم للسیرورة الحجاجّیة المرتكزة على اّتبعت الكاتبة استراتیجّیة تنبني على نمط حجاجّي مغتنى بالتفسیر الداعم للسیرورة الحجاجّیة المرتكزة على 

أفادت الكاتبة من المؤّشرات الحجاجّیة، ومن النمط التفسیرّي، كما اعتمدت أسلوًبا یختّص بالجدل والفلسفة؛ أفادت الكاتبة من المؤّشرات الحجاجّیة، ومن النمط التفسیرّي، كما اعتمدت أسلوًبا یختّص بالجدل والفلسفة؛ 
.وبذلك ثبتت أركان الحجاج انطالًقا من الفكرة إلى تأكیدھا إلى برھنتھا

مؤّشرات النمطْین الحجاجّي والتفسیرّي ووظیفة كلّ منھما في بناء حّدد 

اّتبعت الكاتبة استراتیجّیة تنبني على نمط حجاجّي مغتنى بالتفسیر الداعم للسیرورة الحجاجّیة المرتكزة على اّتبعت الكاتبة استراتیجّیة تنبني على نمط حجاجّي مغتنى بالتفسیر الداعم للسیرورة الحجاجّیة المرتكزة على 
.حجج وشواھد استقتھا من الواقع المعیش

أفادت الكاتبة من المؤّشرات الحجاجّیة، ومن النمط التفسیرّي، كما اعتمدت أسلوًبا یختّص بالجدل والفلسفة؛ أفادت الكاتبة من المؤّشرات الحجاجّیة، ومن النمط التفسیرّي، كما اعتمدت أسلوًبا یختّص بالجدل والفلسفة؛ 
وبذلك ثبتت أركان الحجاج انطالًقا من الفكرة إلى تأكیدھا إلى برھنتھا



ما مدى مساھمة الكّتاب العرب في بناء الحداثة، بحسب الكاتبة؟

تقویم شامل

النّص تعلیق صحفّي یتناول مفھوم الحداثة، وقد  عرضت فیھ الكاتبة للواقع العربّي الصعب؛ إذ رأت أّن الكّتاب 
.المتسارعةالعرب ال یستطیعون أن یكونوا فاعلین فیھا ألّنھم منشغلون باألحداث 

ما مدى مساھمة الكّتاب العرب في بناء الحداثة، بحسب الكاتبة؟

تقویم شامل

النّص تعلیق صحفّي یتناول مفھوم الحداثة، وقد  عرضت فیھ الكاتبة للواقع العربّي الصعب؛ إذ رأت أّن الكّتاب 
العرب ال یستطیعون أن یكونوا فاعلین فیھا ألّنھم منشغلون باألحداث 



ما الحداثة التي حّذرت منھا الكاتبة؟

تقویم شامل

تساءلت الكاتبة عن طبیعة الحداثة في عالَم یغلب علیھ التدمیر والقتل، وھیمنة المفاھیم الغربّیة المسلّطة على 
وقد حَذرت من ھذا النوع من الحداثةوقد حَذرت من ھذا النوع من الحداثة

ما الحداثة التي حّذرت منھا الكاتبة؟

تقویم شامل

تساءلت الكاتبة عن طبیعة الحداثة في عالَم یغلب علیھ التدمیر والقتل، وھیمنة المفاھیم الغربّیة المسلّطة على 
وقد حَذرت من ھذا النوع من الحداثة. العالم العربيّ  وقد حَذرت من ھذا النوع من الحداثة. العالم العربيّ 



ما ھي توصیاتھا؟

)نشاط تألیفيّ (إعادة بناء النّص 

أوصت بضرورة مواكبة التطّور التكنولوجّي والعولمة  وثورة االّتصاالت؛ لكن مع الحرص على الحفاظ على 
.الھوّیة والتراث والذات القومّیة والدینّیة واللغوّیة.الھوّیة والتراث والذات القومّیة والدینّیة واللغوّیة

ما ھي توصیاتھا؟ 

إعادة بناء النّص 

أوصت بضرورة مواكبة التطّور التكنولوجّي والعولمة  وثورة االّتصاالت؛ لكن مع الحرص على الحفاظ على 
الھوّیة والتراث والذات القومّیة والدینّیة واللغوّیةالھوّیة والتراث والذات القومّیة والدینّیة واللغوّیة



عزیزي الطالب، عزیزتي الطالبة عزیزي الطالب، عزیزتي الطالبة 

.إلى اللقاء في درس قادم

عزیزي الطالب، عزیزتي الطالبة عزیزي الطالب، عزیزتي الطالبة 

إلى اللقاء في درس قادم


