
 

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 الحادي عشر اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/11                   

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

                 https://almanahj.com/bh/11arabic                   

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

https://almanahj.com/bh/11arabic2                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade11                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس عبد اإلله قمبر اضغط هنا                                           

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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 مدرسة النعٌم الثانوٌة/ مادة اللغة العربٌة معلم  –عبداإلله قمبر : إعداد وطباعة

 

 الفردية سوس ينخر المجتمع

 (الفردٌة سوس ٌنخر المجتمع)الكتاب فً موضوع إجابة بعض أسئلة  :التوصيف

 

النمط 
 الكتابي

 حجاجي يغتني بالسرد

الجنس 
 األدبي

 مقالة

 

 :تقسيم النص إلى مقاطعه

 عنوان المقطع التقسيم المقطع
 عندٌنتهً  ٌبدأ من

 من بداٌة النص المدعومة االطروحة
 

 من العمل الفردي إلى التحول  فٌه الجماعً المنسجم
 العمل الجماعً

دخلُت مرة  سيرورة الحجاج
 مدرسة  

 سوس الفردٌة بنخر مؤسساتنا بروح اجتماعٌة
 

 إن روح العصر الحجاج نتيجة
 

 ةالجماعٌ الروحنجاُح العمل مع  نهاٌة النص

 

 

 شرُح المقاطع وتحليلها

---------------------------------------------------- مدعومةاألطروحة ال: المقطع األول
 -----------

 :قضايا الحجاج

 .إلى األنانٌة والتفكك االبتعاد عن العمل الفردي الذي تؤدي. ضرورة العمل بتكاتف وتعاون .1

 .مؤسساته ولجانه وهٌئاته التً تؤدي مهامها بصورة جماعٌة فًممثال  المجتمُع  .2

 :لغة المقطع وأساليبه

 .الفردي للعمل الجماعًمن العمل , والمجتمع العصر تحول كٌُد أت .1

 .ماعةمن الفردٌة للجفً العمل ( التبدل)التوسُع والتفصٌل الذي أدى إلٌضاح فكرة  .2

بما الٌدع , (العمل الجماعً)حٌَن ٌكثُر فإنُه ٌوضُح الجوانَب اإلٌجابٌة فً األطروحة ( الوصف)النعت  .3
 .مجاال  للبس فً ذهنٌة المستمع والقارئ

وأصبَح نجاُح كل عمٍل رهٌنا  , وزالت  , قد تبدلت: حٌث قال, (التغٌر)تركز الوصف على مفهوم  .4
 .إٌضاح أهمٌة العمل الجماعً. بالتعاون
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 :فاعلية الخطاب الحجاجي

( التعاون والعمل الجماعً)واحتالل , (العمل الفردي)حٌُث بٌَن زوال , كانت االطروحة واضحة .1
 .محله

ٌبعد كل ضبابٌة ٌمكن أن تعلق فً ذهنٌة , المباشرة ال الفكرة بصورتها العفوٌةوإٌص, إن التوضٌح .2
 القارئ

 

---------------------------------------------------------  سيرورة الحجاج: المقطع الثاني

 

 قصة إدارة المدرسة: الحجة األولى

 :مستوى الحكاية

 :البنية الفاعلية: أولا 

 :ٌفهاالشخصٌات وتصن .1
 .الطالب, المعلمون, المدٌران . أ

كالهما ٌبحث عن  .وعمل محدود مسند لهما, تص بكل واحدقسم ٌخ, لهما غرفة خاصة: المدٌران . ب
 !ٌسترٌح كل مدٌر على أنقاض هذا الخالف, وٌضع العوائق فً طرٌق اآلخر, فوذالن

 ,ٌستغلون الفوضى لمصلحتهم: المعلمون
 .ٌنتفعون بخالف المدٌرٌن: الطالب

 :نظام العالقات .2

 .حرُب النفوذ والظهور . أ

 .وكالهما ٌضع العوائق فً طرٌق الثانً, كالهما ٌرٌد النفوذ لنفسه . ب

 .العمل الجماعًً ضرورة توفر التعاون فً روحة المدعومة وهالمخالفة والمنافرة مع االط . ت

 :البنية الزمانية: ثانيا

 .فإنُه أراد أن ٌوضَح نموذجا  من نماذَج كثٌرة ٌعٌشها واقعنا, (مرة)قال  حٌث .1

مع بعُد إال أن المدٌرٌن لم ٌكونا قد انسجما , نحو الجماعٌة روُح الفردٌة الزمُن الحدٌثُ لقد تبدلت فً  .2
 .النوعٌة هذه الروحٌة

, و لُه من ضرورة التعاونَ ماٌدع ربَط بٌنفإنه  ,(حٌث شاهدها عٌانا) ذكر الحكاٌة بلسانهِ حٌَن  .3
 (.ومنهم المدرسة)والفردٌة التً تفسُد فً مؤسساتنا 

 :البنية المكانية: ثالثا

 .(المدرسة) وهً تعلٌمٌةمؤسسة  .1

 .ومحاسن التعاون والجماعٌة( الفردٌة)مدرسة هً البٌئة األنسُب لتعلٌم األجٌال مخاطر حٌُث إن ال .2
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 حجة األعمال الكبرى: الحجة الثانية
, لتشتتلتنتهً بالتناحر وا, ومعها التً تبدأ نشأتها وتكوٌنها من الجماعة, معاٌنة الكاتب للمؤسسات الكبرىإن 

ٌنعكس بشكل أساسً على تطور ل ,واالستقالل بالشركة, والبحُث عن الركوب على أكتاف اآلخر ,والتراجع
 .المجتمع وارتقائه

 حجة العصر: الحجة الثالثة
إنما هً نتاُج , صدى كبٌرا  وفاعلٌة متطورة والتً لها عمال اإلبداعٌةواأل أن جمٌع الشركات, بٌن الكاتب هنا

أنا مبدع لكن )شعارهُ , كأنه خلٌة متجانسة, ال ٌستفرد بأنانٌة, ٌكمُل العنصر فٌه اآلخر, عمل متكاتف موحدٍ 
 (.أحمُل نقصا  ٌكمله اآلخر

 

 :لغة المقطع وأساليبه

من النظام  فً تسٌٌر المدرسة أن وجود مدٌرٌن ٌنبغً أن ٌؤدي إلى نتائج فعالة, إذ ٌفترض الكاتُب هنا .1
 ,تفأجأ الكاتب بعكِس ذلك لكن, المدعومةاالطروحة  – (العمل الجماعً)لـ  كنتٌجة, والجودة العالٌة

 (.الفردٌة واألنانٌة)مة عن الناج( وهً االطروحة المدحوضة)حٌُث االنهٌاُر والتحارُب 

إن عدم التعاون وعدم التفاهم بطبٌعة الحال ٌؤدي إلى الفرقة والتشتت وضٌاع , (تفاهمال  –ال تعاون ) .2
وكله بسبب الفردٌة الخبٌثة ) الح الشخصٌة وانهٌار مصالح المجتمع العامة على حساب المص, العمل

 .وهو ماٌدحضه الكاتب بقوة( التً استحكمت على قلبٌهما 

السبب الحقٌقً  (حتى)لقد كشفت , (ٌدب فٌها سوس األنانٌةحتى  –حتى رأٌتها فً نفسٌة هذٌن ) .3
 .عند البعض( الفردٌة)كما أنها بٌنت المرض العضال ,  نبمن جا لألنانٌة والفردٌة

 .التفاهم, ال تعاون, الفوضى, االنقسام, االضطراب: المعجم السلبً .4

------------------------------------------------------------------  النتيجة: المقطع الثالث

 :لغة المقطع وأساليبه

 .التأكٌد على االطروحة المدعومة .1

هً واقٌع وتٌار , إن هذا تبدل المجتمعات من الفردٌة للجماعٌة. ( أم أبٌنا شئنا  –ونحن منتقلون حتما  ) .2
ر ضرورة ٌحتمها العقل, وإال فإنا سننسى فإن التغٌوبالتالً , شدٌٌد سٌجرُف كل من ٌقف فً وجهه

  .الٌخدُم أحدا  على الشمال ونكون صفرا  

 .فساُد مشارٌعنا وخٌبتها: فإن النتٌجة هً, حٌُث إذا لم نتعلم التعاون واالنسجام واإلٌثار مع اآلخر, نعم .3

ا  وترهٌبا  لخواتم ٌشكُل ضغطا  وتهدٌد, , إذ إن فساُد العمِل وخٌبته(إذا)الترهٌب جاء ضمنٌا  فً الشرط  .4
 .أعمالنا, والتً بطبٌعة الحال نرٌدها إٌجابٌة دائما  

 

 

 (:مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح 

 عبداإلله قمبر


