
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

الملف التعقيب الصحفي اللغة العربية الفكر والعلم

موقع المناهج ⇦  ⇦ الصف الثالث الثانوي ⇦ لغة عربية ⇦ الفصل الثاني

روابط مواقع التواصل االجتماعي بحسب الصف الثالث الثانوي

روابط مواد الصف الثالث الثانوي على تلغرام

الرياضيات اللغة االنجليزية اللغة العربية التربية االسالمية

المزيد من الملفات بحسب الصف الثالث الثانوي والمادة لغة عربية في الفصل الثاني

دروس شاملة في اإلمالء 1

إجابة نموذجية المتحان وطني 2

نموذج امتحان وطني الورقة 1 حل المشكالت 3

أسئلة امتحان وطني الورقة 1 حل المشكالت 4

نموذج إجابة وتوزيع الدرجات المتحان وطني ورقة 1 حل
المشكالت

5
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   إعداد األستاذین                              ألدونیس - التعقیب الصحفيمدرسة أحمد العمران الثانویة للبنین       

  محمد مجاھد علي  -محمود محمد عثمان            اللغة العربیة والفكر والعلمقسم اللغة العربیة                          

 

  :التعقیب الصحفي

مھ، وفق منھج علمي مدعم تناولھ، بغیة توضیح ما التبس فھ لباحث رأیا ما في سیاق مناقشة موضوع جرىھو إیراد ا
  .باألدلة والبراھین

  :تبویب النص

  .. تعقیب أكادیمي :الجنس األدبي.    حجاجي یغتني بالتفسیر :النمط الكتابي

   :عنوان النص

 الث اني و) اللغ ة العربی ة  ( مرك ب نعت ي   أح دھما  :ین ناقص ین عن وان مرك ب م ن عنص ر    : اللغة العربیة والفك ر والعل م  

  ).الفكر والعلم( مركب بالعطف

  .والعالقة بین ھذین العنصرین عالقة تكامل وترابط حیث إن اللغة العربیة ھي الوسیلة التي تظھر لنا الفكر والعلم -

  .لعربیة لغة علم وفكراللغة العربیة لغة حضارة أو اللغة ا: ویمكن اقتراح عنوان آخر للنص ھو -

  :تحدید موضوع النص

إن وجود اإلنسان مرتبط باللغة العربیة حیث ال یكون اإلنسان إنسانا إال إذا بدأ في التفكی ر، وھ و ال یفك ر إال بلغت ھ      -١
  .األم

  .ھو إنسان یجھل العربیة وال یعرف تاریخھا العلمي" أن اللغة العربیة ال تتسع للعلم: "إن من یدعي -٢

  : یعني أمرین ھما –عند الكاتب  –القول بأن اللغة العربیة ال تتسع للعلم  -٣

  .أنھ محكوم على اللغة العربیة أن تبقى خارج العلم أي محكوم على الحیاة أن تبقى خارج العلم) أ

  .أن الناطقین بالعربیة ال بد لھم أن یتبنوا لغة ثانیة إذا أرادوا أن یسیروا في حركة التطور) ب

دو الكاتب متمسكا باللغة العربیة؛ ألنھ یدافع عن اللغة العربیة ویرى عدم قصورھا عن مجاراة العلم بمخترعات ھ  یب -٤
  .وإنجازاتھ، فھي لغة طّیعة یمكن أن تكون لغة العلم بجدارة

ءه م دعما آرا  ویدحض الكات ب ھ ذه األطروح ة   ، یدور حول القول بأن اللغة العربیة ال تتسع للعلم موضوع النص -٥
  . باألدلة والبراھین التي یثبت من خاللھا أن لغتنا العربیة لغة حیة تستطیع أن تتكیف مع العلم الحدیث

  :تحدید بنیة النص

  .اللغة العربیة تعبیر عن وجود اإلنسان: عنوانھا" ال لغتان أو ثالث: "من بدایة النص إلى قولھ: األطروحة :المقطع األول

  .حیویة اللغة: وعنوانھ" الروسیة: "إلى قولھ" الكالم على أن العربیة ال تتسع: "من قولھ: جسیرورة الحجا:المقطع الثاني

  .واجبنا تجاه لغتنا: عنوانھ. إلى نھایة النص.... أوصل المسألة :" من قولھ: النتیجة: المقطع الثالث

  شرح المقاطع

   :األطروحة :المقطع األول

اإلنسان ال یكون إنسانا إال إذا بدأ في التفكیر، وھو ال ف" ة صفة وجود لإلنسانإن اللغة العربی: "یقصد الكاتب بقولھ -١
  .یفكر إال بلغتھ األم

الرد على من یدّرس العلوم باللغات األجنبیة، وم ن ی دعو إل ى ت رك الفص حى      : اإلشكالیة التي یطرحھا الكاتب ھي -٢
  .واستعمال العامیة بدال منھا

حیث إن األخذ برأي من یرى ض رورة   للكاتب منزلقا خطیرا في حیاة الشعوب العربیة تمثل ھذه اإلشكالیة بالنسبة -٣
تدریس العلوم باللغات األجنبیة، وترك الفصحى فھذا یؤدي إل ى القض اء عل ى حض ارتنا وبالت الي م وت اللغ ة العربی ة         

  .وھجر أصحابھا لھا فضال عن اآلخرین

  :مؤشرات النمط الحجاجي في ھذا المقطع -٤

  "وال یفكر إال بلغتھ األم: "في واالستثناء الذي یفید الحصر في قولھالن -

  ..." ألنھ باللغة : "التعلیل الذي یتضح في قولھ -

  .األسلوب الخبري الذي تعتمد علیھ الفقرة -

  :سیرورة الحجاج :المقطع الثاني

  جنبیة وترك استعمال اللغة الفصحى وكأن ارتبط المقطع الثاني بما قبلھ؛ ألنھ یرد على من یدّرس العلوم باللغات األ -١

  .الفكرة الثانیة جاءت نتیجة للطرح السابق

 -١-  
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حیویة اللغة بقدر مرونة الناطقین بھا وبقدر تجدد اإلنس ان والحی اة والفك ر وت اریخ اللغ ة      " أدونیس"یسوغ أو یبرر  -٢
  .رھان على حیویتھا وضرورة استمرارھاالعربیة قام على االقتباس والتعریب واألخذ من اللغات األخرى، وھذا ب

بأن اللغة العربیة إن كان فیھا ضیق فھو ضیق : القول بأن اللغة العربیة ال تتسع للعلم الحدیث "أدونیس "یفسر -٣
  .سنجده أیضا في معظم اللغات الحیة إذا ما قورنت اللغة العربیة باأللمانیة أو اإلنكلیزیة

ال یواف ق الكات ب عل ى أطروح ة الق ائلین بقص ور اللغ ة العربی ة ف ي مج ال العل م؛ ألن ھ ذا الق ول یحك م عل ى اللغ ة                  -٤
  .العربیة والحیاة العربیة أن تبقى خارج العلم، وضرورة أن یتبنى الناطقون بھا لغة أخرى إذا أرادوا التطور

  .تسع للعلم وال تضیق عن مواكبة كل جدیدأن اللغة العربیة ت :األطروحة التي دافع عنھا الكاتب-٥

  :من المؤشرات الحجاجیة في ھذا المقطع -٦

  "ثم إن كان في العربیة فھو ضیق" :في قولھ والفاء الرابط االستنتاجي من خالل الشرط -

س ع، ال   ال تت:"ف ي قول ھ  " ال النافی ة "كم ا تك ررت   " لیس ت ألفاظ ا ، لیس ت قواع د    : "ف ي قول ھ  " ل یس "تكرار أداة النف ي   -
  "یقولھ

  "إنما ھي تیار متجدد: "في قولھ" إنما"أسلوب القصر بـ  -

  "لكن ماذا یعني: "في قولھ" لكن"االستدراك بـ  -

  .اعتماد الحجة المنطقیة في إثبات حیویة اللغة -

  .استخدام حجة المقارنة بین اللغة العربیة وغیرھا من اللغات -

  النتیجة :المقطع الثالث

أوصل المسألة إلى (ھذا المقطع بما قبلھ حیث إن الفقرة الرابعة ھي استنتاج أظھرتھ الجملة الفعلیة  "سأدونی"ربط  -١
  .وكأنھ تعقیب على االستفھام الذي ختم بھ الفقرة السابقة) طرفھا األقصى

نس تطیع أن   ا الھي أنن) اللغة العربیة ال تتسع للعلم الحدیث( في دحض أطروحة "أدونیس"الحجة التي استند إلیھا  -٢
ى عن لغتھ یتخلى عن نفسھ، وإذا افترض قصور لغتنا فھذا ال یبرر أن نستغني عنھ ا  ألن من یتخلنتخلى عن لغتنا؛ 

  .وأن نستعمل غیرھا

  .إلى تطویر اللغة وتلیینھا ، وأن نعید النظر في بنیتھا ،وأن نوائم بین أشكالھا الفصیحة والدارجة "أدونیس"یدعو  -٣

  : المقطع ھذا بط الحجاجیة فيمن الروا -٤

لك ي  (..ف ي قول ھ    )ولك ي  (، )؛ ألن م ن یتخل ى   ...ف نحن ال نس تطیع   ( في قولھ )ألن: (استخدام الروابط التعلیلیة مثل -أ
  )أظھر

  .إن قصور لغتنا: في قولھ)إن (التوكید بـ -ج )بل إنھ على العكس( ... في قولھ ) بل(ام حرف اإلضراب داستخ -ب

  :لنصإعادة بناء ا

ویحاول دحض ھا باعتم اد حج ج متنوع ة كالمقارن ة      ) تتسع للعلم الحدیث  اللغة العربیة ال( یطرح الكاتب إشكالیة ھي -
  .بین اللغة العربیة واللغة األلمانیة واإلنكلیزیة ، وكحجة المنطق العقلي التي تعتمد على استنتاج النتائج من المقدمات

وجود اإلنسان وذلك حین یبدأ في التفكیر ، أما اللغة العربیة فیرى الكاتب حیویتھا یرى الكاتب أن اللغة عموما تعني  -
  .وسعتھا وإمكانیة تطویرھا وإعادة النظر في بنیتھا 

  .ألن من یتخلى عن لغتھ یتخلى عن نفسھع أن نتخلى عن لغتنا مھما كانت؛نستطی أننا ال ھيتوصل الكاتب إلى نتیجة  -

   .ض الروابط الحجاجیة والتي أسھمت في تماسك النص، وربط فقرهوقد استعان الكاتب ببع -

  : تقویم ال

عل  ى اللغ ة العربی ة ، ونش وء دع  اوى    یعك س ھ ذا ال نص بعض  ا م ن معطی ات عص ر الكات  ب حی ث الھجم ة الشرس ة           -
ال تواك ب  عون أنھ ا  وأولئ ك ال ذین ی دّ    واس تعمال العامی ة ب دیال عنھ ا ،     مغرضة تدعو إلى ترك اللغة العربی ة الفص حى  

  .معطیات ومنجزات العصر الحدیث وعلومھ المختلفة ؛ ولذلك كان ھذا المقال

  -: التعقیب الصحفيمن الخصائص الفنیة لھذا  -

  .استعمال المنھج العلمي المعزز باألدلة والبراھین  -١

  .التركیز في نقطة واحدة وإلقاء الضوء علیھا لتوضیحھا -٢

  .علمیة وفلسفیة  -اجتماعیة  –أدبیة  –سیاسیة : بین  تعدد موضوعات التعقیب الصحفي -٣

                                                          .  بموضوع سابق یضیف إلیھ فكرة ما أو أفكارا الصحفي ارتباط التعقیب -٤

                                     إعداد األستاذین 

  حمود محمد عثمان    م –محمد مجاھد علي سلیمان   

-٢-                                           
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