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ل مراجعة التطبيق الشام
222لعرب 



دروس التطبيق الشامل عبارة عن مجيع دروس املقرر-1
"الكتاب املدريس–احملتوى الرمقي –ادلروس الالكرتونية " ادلراسة من مصادر متعددة -2
الالزتام بوقت التطبيق الشامل واذلي س يكون يوم الأربعاء -3
عدم حمادثة املعلمة أأثناء التطبيق -4
قراءة الأس ئةل جيدا والتأأين قبل الإجابة علهيا -5
قراءة سؤال التعبري جيدا والإجابة عليه مضن املطلوب -6
رسال التطبيق قبل انهتاء الوقت احملدد-7 الرجاء اإ



لياس قنصل-1 "15-11" حفظ " 29-22" ردي عيل عواطفي وساليم لإ
"37-30" الكوكب الأريض لفدوى طوقان -2
"57-39" الضحك يف أ خر الليل لعبدهللا عبد -3
"113–100" النائبة احملرتمة لتوفيق احلكمي -4
"134–119" دواء املتقدم يف السن لنجيب حمفوظ -5
"168-159" املقاحلاحتجاج العائد من رحةل اخلوف لعبدالعزيز -6

:أأمناط التعبري املطلوبة للتطبيق الشامل 
"مقاةل أأدبية" تعبري حر 
"قصة" تعبري حر 

الواقعية اجلديدة/ التيار الواقعي 





يمفهوم املقال األدب

التفكيرلىعبناءوتفسيرهمعينموضوعتحليلإلىكاتبهيسعىنظر،وجهةأوفكرةعنالدفاعهواألدبياملقال
منكذلكيوظفهبمابموقفهاإلقناعبهدفُحَجَجهويوظفاألدبيمقالهفيشخصيتهيعكسأنيمكنهحيثاملنطقي،
.وفنيةإبداعيةأساليب



بنية املقال األدبي

.تأطير للموضوع املطروح-تمهيد: املقدمة العامة❖
إدراج املوضوع بإعادة صياغته صياغة فنية : املقدمة الخاصة❖ ةاملقدم

العرض
املنظمة يتضمن عنصرا أو أكثر وُيشترط فيه تسلسل األفكار، سالمة اللغة ، الحجج: التحليل❖

.وتوظيف أدوات الربط املختلفة
.دعم أطروحة املوضوع أو نقضها: إبداء الرأي: النقاش❖
.يتم التأليف بين التحليل والنقاش ثم ينتهي إلى تبني فكرة محددة: التأليف❖

ِل إليها: الخاتمة العامة❖الخاتمة .التأكيد على أهم النتائج املَُتَوصَّ
.إمكانية فتح اآلفاق والبحث في مقترحات جديدة: الخاتمة الخاصة❖



نموذج ملقالة أدبية

.إلى جانب الرجل تسهم في تقدم املجتمع ونهضتهيعتبر البعض أن املرأة في عصرنا الحاضر صارت: املوضوع
. اكتب مقاال أدبيا توضح فيه هذا الرأي معتمدا حججا دقيقة

جل وتتقاسم معه ما انفكت املرأة في العصر الحاضر كما في املاض ي تقود نهضة املجتمعات وتقدمها جنبا إلى جنب مع الر 
ة؟ فما مختلف تجليات هذا الدور املجتمعي للمرأ. األدوار في كل مجاالت الحياة، مثبتة جدارتها واستحقاقها

.لتي عرفها العالمرية اــــــــــــــــــــــــإلى دور املرأة  في املجتمع تطورا هائال عبر العصور خصوصا إّبان النهضة الفكرةـــــــــــــــــــــــــــالنظشهدت 
اء و تسهر على تربيتهم ، فهي التي تنجب األبندتهاـــــــــــــــــــــــــــوالسهر على تماسكها ووحرةــــــــــــــــــــــــاملرأة هي اللبنة األولى لتكوين األسإّن 

ل خارج البيت في مواقع ــــــــوتنشئتهم تنشئة سليمة، وهي التي تقوم على شؤون البيت والزوج كذلك، وهي أيضا املُساِنُد للرج
ائرة إلى غير الطدةـــــــــــــــوقائنجدها املعلمة، واملحامية، والقاضية، والطبيبة، وامرأة األعمال الناجحة، حيثالعمل واإلنتاج، 

رة العمل على مزيد ذلك ما يدفع إلى ضرو لعّل ذلك من املهام واملناصب التي ظلت تنافس فيها الرجل بكل اقتدار و نجاح، و 
.تمكين املرأة في مختلف مجاالت الحياة اعترافا بأهمية دورها في إدراك النهضة والتطور 

قديما وحديثا، دون شك قيمة دور املرأة في املجتمع وتعاظم دورها إلى جانب الرجل في صناعة نهضة املجتمعاتإذاتتضح 
.ما يدفع كذلك إلى ضرورة االعتراف بهذا الدور وإيالئه املنزلة التي يستحق تقديرا لها



ة القصيرة :القصَّ
،املالشخصّيات  منمحدود  عدد  أو واحدة  شخصَية  حول يدور نثري  حكائي  سرد   يجمعهاالتيتقاربة 
،وزمان  واحد  مكان   ةعلىواحد  .عنهالحديثاملراداملوضوعأو الحدثخلفّي 

القصة القصيرة

ةمميزات القصة القصير 

:  من أهم ما يمّيز القصة القصيرة عن الرواية
.أّنها قصيرة➢
.وحدة الزمان واملكان➢
.محدودّية الشخصيات  واألحداث  ➢



إضاءات حول 
تصميم 
ة القص يرةالقصَّ

.وجذاًباداًّل عنواًناالطالبيختار العنوان

فيودورهماّية؛والنفسالعملّيةاألحداثفيتأثيرهمامبرًزاالطالبيتناولهماالزمان واملكان
.األمور ومصائر األحداثمسار 

فيبرز األحداث؛بعضويحّدداألشخاصبعضالطالبيسّميهناوضع البداية
أثناءحواضغير بتأّزمتنذر وظواهر أحداثإلىويشير ،أكثر أو شخصية

.األحداثعرض

.محدودةفقراتفيمطردةً األحداثيعرضأنالطالبعلىيقترحسياق التحّول 

.لهدفايحققبمامفجعةً أو ساّرةً إماالنهايةيختار أنبالطالبيجدر وضع الختام





ىل الأدب العريب :أأس باب انتقال الواقعية اإ
.هاتصال الأدب العريب ابلغرب وذكل للهنوض ابلأدب العريب من س بات

.  ظهور حراكت التحرير يف معظم ادلول العربية
.  احلرب العاملية الأوىل والثانية وما أأحدثته من خراب وتدمري

تطور وسائل التصال مما أأدى للتقارب الثقايف



خصائص التيار الواقعي
ىل الواقع الاجامتعي والانطالق منه ، أأي الارتباط ابلإنسان يف حميطه البييئ وتف• اعهل ورصاعه مع احمليط الزنول اإ

الطبيعي والاجامتعي 
...  وات والألبسة والألوان العناية ابلتفصيالت ادلقيقة والثانوية حىت التافه مهنا مما يتعلق بوصف املالمح والأص•
الرتكزي يف اجلوانب السلبية من اجملمتع اكلأخالق الفاسدة والاس تغالل والظمل •
ه  ويه تعين العرض والتحليل وفق واقع الشخصية ل وفق معتقدات الاكتب ومواقف: احليادية •
أأي البحث عن العلل والأس باب وادلوافع والنتاجئ : التحليل•
ال من هجة أأخرىاس تعامل اللغة املأأنوسة الواحضة البعيدة عن التوعر والتلكف من هجة ، وعن الاسفاف والابتذ•



خصائص التيار الواقعي

أأي تركيب عامٍل شبيه ابلواقع وليس نسخة أأمينة عنه: الإبداع•
البعد عن التقرير واملبارشة واخلطاب والوعظ •
ىل خفااي النفس والعلل والأس ب• اب التحليل وعدم التسطح، والوصول اإ
أأي رمس الامنذج الإنسانية اخملتلفة: المنذجةبراعة •
.وخادًما هلتالمح الشلك و املضمون،  بأأن يكون الشلك الفين اتبعا للمضمون•



خصائص املدرسة الواقعية اجلديدة

لرصاعات اليت س تفيض أأهنا تنطلق من الواقع املادي من خالل فهم معيق لبنية اجملمتع والعوامل الفاعةل فيه وا•
ىل التغيري ، فالواقع هو الصادق الوحيد والقاعدة العلمية املوضوعية .اإ

وهنا . صياغة املس تقبل عدم الاكتفاء ابلتصوير بل لبد من شفعه ابلتحليل واس تخالص العوامل الفعاةل يف•
.تربز رساةل الاكتب ، فهم ل يبقى مشاهدا سلبيا بل يتدخل لتغليب الإجيابيات

عي والنفيس وحرارة العاطفة كام أأهنا ل هتمل املقومات الفنية اكملقدرة اللغوية والأسلوبية وبراعة التصوير الطبي•
ىل امجلاهري يف خطاهبا  ة السهةل املتداوةل ول وذلكل ختتار اللغ: واملقومات اخلاصة بلك جنس أأديب ، ويه تتجه اإ

صل أأحدهام فاملضمون والشلك متضامنان ل ينف. تقمي وزان لأدب يؤدي الأهداف دون حس مرهف وأأداء فين 
.عن ال خر



مقارنة بني الواقعية اجلديدة والواقعية العادية

واقية الأم من هنا ميكن أأن نالحظ سامت أأساس ية تامتيز هبا الواقعية اجلديدة عن ال•
:ويه

ايل حيمل رساةل عدم احليادية ، فالعمل الأديب حيمل هدفا حمددا لتصوير الواقع وهو ابلت•
ىل أأداهئا .يسعى اإ

ىل الانسان بصفته الرتكزي يف رصد البيئة اجملمتعية يف حركة نضالها وتطورها والنظر• اإ
فردا فاعال يف جممتعه املوصول مبا جيري ابلعمل الأوسع

ل الإصالحيةعدم الاكتفاء بتصوير مشألك اجملمتع ونقدها بل اقرتاح احللول والس ب•
ىل أأن الواقعية اجلديدة مع احلداثة الشعرية اليت عرفها الأدب• ابتداءاالعريب ابلإضافة اإ

من منتصف القرن العرشين



األمور المهمة للنصوص

معاني 
المفردات

الحقول المعجمية

الصور البالغية

النمط الكتابي 
والجنس األدبي

الظواهر 
اإليقاعية 

مقاطع النص 



.وصفي يغتني بالسرد النمط 
الكتابي 

اقعية وجدانية .قصيدة و الجنس 
األدبي

(.10-3األبيات )ّل أرض تعدل أرض الشام-2

(.15-11األبيات )العودة إلى حضن الوطن-3

اة يصّور الشاعر في هذه القصيدة مأس
.هالهجرة والغربة عن الوطن والحنين إلي الفكرة العامة

(.2-1البيتان )غترا  اّل خطأ -1



حجاجي يغتني بالتفسير 
واإليعاز

النمط 
الكتابي 

اقعية قصيدة و
الجنس 
األدبي

مصير اإلنسان على الكوكب
.ادةاألرض ي بين الشقاء والسع

الفكرة 
العامة

:(اقسام3وتنقسم إلى ( كيفية تغيير الكوكب)سيرورة الحجاج-2
.(التوق إلى ملء الكون ببذور الحب)الحب هو الدر : لو أني أملك إلى: من•
.(التوق إلى حماية الكوكب من دنس الشرور)من دنس الشر: لو بيدي أن أحميه إلى: من •
قر األمل في تطهير الكوكب من بصمات الف)أمنحه العيش اآلمن: لو بيدي أن أمسح إلى: من •

.(والقهر

(.بقية القصيدة)( عجز الشاعرة بمفردها عن تحقيق أمنيتها)النتيجة-3

.أقلبه هذا الكوكب: البداية إلى: من( الكوكب األرض ي بين املوجود واملنشود)األطروحة -1



سردي يغتني بالوصف النمط 
الكتابي 

قصة قصيرة الجنس 
األدبي

الفكرة
العامة

املوظف األمين ذو الدخل 
.املحدود

.(إلى أمر غير معقول ؟من فقال لها ألم تنامي) شظف العيش: سياق التحّول -2

(.النصبقية )الضحك: وضع الختام-3

.(من البداية إلى تنتظر عودته.) عود ة الزوج إلى املنزل : وضع البداية-1



الفكرة
العامة

اقع املرأة بين املسؤولي ة و
ريةاملجتمعية والواجبات األس

د تداخل بين الحوار والسر 
والوصف

النمط 
الكتابي 

مسرح الجنس 
األدبي

:ُيقّسم إلى مشهدين: سياق التحّول -2
(.«البرملان»الطفل إلى قول « التليفون ير ّن في الخارج»من )الطفل وحكاية الببغاء والفيل : املشهد األّول * 
(.«الرّف األعلىابحث في»إلى قولها « ُيفتح البا » من )إلى البيت ( الزوجة)عودة النائبة : املشهد الثاني* 

(.إلى النهاية« التليفون يرّن » من )موعد لقاء النائبة بمعالي الوزير :وضع الختام-3

.(ّل أعرف شيئا... قول األ  في يأسمن البداية إلى)ساعة نوم الطفل: وضع البداية -1



الفكرة
العامة

أعراض التقدم في السن 
وعالجها

سردي يغتني بالوصف
والحوار

النمط 
الكتابي 

رواية الجنس 
األدبي

(تقدمت في السّن : ولفت سمعه إلى:من)تشخيص املرض وتحديد العالج : سياق التحّول -2

(.النصبقية )البحث عن معنى الحياة :وضع الختام-3

.(لم تمتلئ األبقار بالطمأنينة:من البداية إلى)في قاعة اّلنتظار:وضع البداية -1



الفكرة
العامة

ود البشري ومرارتهــــــــــــــــالوج
وصفي يغتني بالسرد النمط 

الكتابي 

(جديدةاقعيةو )شعر حديث الجنس 
األدبي

(.34إلى السطر الشعري 13من السطر الشعري ).عمق معاناة الشاعر-2

(.بقية القصيدة). استسالم الشاعر ورضاه باليأس والعدم-3

(.12إلى السطر الشعري 1من السطر الشعري ).رغبات الشاعر وصعوبة تحققها-1



:ة التاليةعن األسئلأجيبيبعد قراءتك للنص السابق 
.حددي الجنس األدبي للنص

قصيدة واقعية
أقصي" ومضاد كلمة " تعرش " هاِت مرادف كلمة 

في جملتين من إنشائك
تتسلق 
أُقّرب 

في" حب" حددي الوظيفة الداللية لتكرار كلمة 
المقطع السابق

رضيتعبير عن افتقاد الحب على سطح الكوكب األ
انا قسمي المقطع السابق إلى قسمين وضعي عنو

:مناسبا لكل مقطع
الحب هو " –" لو أني أملك"من : القسم األول 

لحبالتوق إلى ملء الكون ببذور ا: العنوان " الدرب
دنس" –" لو بيدي أن أحميه " من : القسم الثاني 

دنس التوق إلى حماية الكوكب من ال: العنوان " الشر
والشرور



:ة التاليةعن األسئلأجيبيبعد قراءتك للنص السابق 
مي هاِت من المقطع األلفاظ الدالة على الحقل المعج

عدوانية الشر
أخوة / قابيل / الشرور / الحرب / كابوس / شر 

يوسف

ي وضحي ذلك ف. ربطت الشاعرة الحرب بالشرور
.ضوء فهمك للنص

كل ألن الحرب ال تقتل اإلنسان وحده ، ولكنها تدمر
ما بناه ، وهذا منتهى الشر

الحب بذور" وضحي االستعارتين في قول الشاعرة 
"  ، أشجار الحب 

مما أعطت الشاعرة الحب هوية نباتية قابلة للنماء
ن إلى األفضل يكويدل على ان تغيير الكوكب 

بالمحبة بين الناس 














