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 دقيقة 021المّدة:                                   6الشهادة المتوسطة                                    

 
 "ة بـ"اللبنانيّ اللغة العربيّ 

ا يبلغ ذروته في أوساط الشباب، أمام منافسين كثر: تراجع   ة تشهد  اللغة العربيّ  فيه أنّ  مّما ال شكّ ... 
غة المتداولة على شبكات اإلنترنت، واللغات األجنبية من جهة أخرى، وعلى رأسها اللهجة العامّية، الل

 .ةة واإلنكليزيّ اللغتان الفرنسيّ 
 

 لا اللغة األجنبية أوّ 
 

خارج  ايوم  لم تعش  ة  لبنانيّ ها ة، على الرغم من أنّ تجد صوفي صعوبة كبيرة في القراءة والكتابة بالعربيّ 
ظت ة منذ الصغر، فقبل دخولها المدرسة لم تكن قد تلفّ بالفرنسيّ ث البلد. اعتادت صوفي التحدّ 

سنوات، فأفراد عائلته قّلما  رب بمصطلح عربّي واحد. جيف أيضا، لم يتعّلم العربية قبل عمر األ
 (.يتقن اليوم لغة بلده)لما كان جيف  المدرسة  وبالتالي، لوال  .يتكلمون هذه اللغة في ما بينهم

ة، عاش في أوكرانيا حتى عمر أوكرانيّ  من أمّ  اللبنانيّ  الشابّ  إيليا، غير أنّ إلى  كذلك األمر بالنسبة
 .. دخل المدرسة فور عودته إلى لبنان حيث تعّلم العربية ألول مّرةسنوات   ألرب ا

 
 "ِحمل وراح". .درس العربي.

 
ن من االلتحاق بزمالئه. تمكّ ة، وساعدوه على تعّلمها ليه ال يجيد العربيّ ل أساتذة ايليا معه على أنّ تعام  

ة، من أساتذتها لم ينزعج من عدم إتقانها العربيّ  لت فيها صوفي، أحد  في المدارس الثالث التي تنقّ 
فأنا لست الوحيدة بهذه . أمر طبيعّي جدًّا هذا نّ أ نيعتبرو  هم، ألنّ ال يقولون شيئ االمدرسة في "تشرح: 
ا حصص اللغة ا. فجيف، الذي لم يحّب يوم  ة أبد  اصّ بالفعل، حالة صوفي ليست حالة خ "المشكلة!

ة ما أن أتيحت له الفرصة، أي مباشرة ف عن دروس العربيّ ة. فتوقّ ا أكثر بالفرنسيّ مّ ة، كان ملالعربيّ 
ا ليلى، التي عاشت في دبي قبل أن تعود إلى لبنان، ففّضلت اختيار صفوف البريفيه. أمّ  بعد صفّ 
 .مجانب لكي توّفر على نفسها عناء دراسة اللغة بشكل متقدّ صة لألة المخصّ اللغة العربيّ 

 
 ارة األجرة فقطة.. لسيّ العربيّ 
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األمر ال  ة. لكنّ ها تتقن اللغة العربيّ فيه، لو أنّ  را إلى لبنان لكي تستقرّ ى دنيا، التي عادت مؤخّ تتمنّ 

كن لن يزعجني أّنني ال ل انزعجت،كنت لمثال  ةنكليزيّ إلعرف األو ما كنت ": يزعجها إلى هذا الحدّ 
ة في أستراليا.. وال في لبنان. فهي قّلما تواجه تعتبر دنيا أن ال حاجة إلتقان العربيّ  "!أعرف العربّية

 ة، ومن ال يعّبر بها يمكنه فهمها بكلّ في لبنان يمكنه التداول باالنكليزيّ  لكلّ . اصعوبة في التعبير
 .ةلعربيّ سهولة. وبالتالي ال شيء يحّثها على تعّلم ا

، "عند العازة" ة فال يستخدمها إالّ ا العربيّ أمّ  ،ة هي اللغة األساسجيف مثال، الفرنسيّ إلى بالنسبة 
ة لعدم ة. رغم ذلك، ال يجد نتائج سلبيّ أو في الدوائر الرسميّ  ارة األجرة مثال  كالتحّدث إلى سائق سيّ 

ة لغة االنكليزيّ ا، بدوره، يبّرر تفضيله لّ يليّ إ. مطالما أّن الكّل يفهم عليه بأّي لغة تكلّ ة، تداوله بالعربيّ 
 ه يرتاح أكثر في التعبير عن نفسه باإلنكليزّية!...لكنّ  كثير ا وي جيدها هو يحّب العربّيةبساطة:  بكلّ 

 
 بتصّرف -نترأورنيلال ع                                                                      

 51/55/1155تاريخ  جريدة السفير                                                 
 عالمة( 12أسئلة في فهم النّص: )

 )عالمتان( عّددت الكاتبة في مطل  النّص أسباب تراج  اللغة العربّية، فما هي؟ اشرحها. .1
 )عالمتان( سباب عدم إتقانهم العربّية؟عرضت الكاتبة لنماذج حياتّية في الفقرة الثانية، ما أ .2
 )ثالث عالمات( أعرب ما تحته خّط إعراب مفردات وما بين قوسين إعراب جمل. .3
 )عالمتان( لم ينزعج أحد  من أساتذة صوفي من عدم معرفتها العربّية، عالم يدّل هذا برأيك؟ .4
 عالمتان() ساد في الفقرة الثالثة النمط التفسيرّي، قّدم مؤّشرين اثنين عليه. .5
 )ثالث عالمات(أعد كتابة الفقرة التالية محّرك ا أواخر الكلمات فيها:  .6

ا ليلى، البريفيه. أمّ  ة ما أن أتيحت له الفرصة، أي مباشرة بعد صفّ ف عن دروس العربيّ فتوقّ 
صة ة المخصّ التي عاشت في دبي قبل أن تعود إلى لبنان، ففّضلت اختيار صفوف اللغة العربيّ 

 .متوّفر على نفسها عناء دراسة اللغة بشكل متقدّ  لألجانب لكي
في الفقرة األخيرة تعداد ألسباب فقدان الداف  الستعمال العربّية في لبنان. ما هي هذه األسباب،  .7

 )ثالث عالمات( ومن يتحّمل المسؤولّية فيها؟ اشرح.
 )عالمتان( طرحتها الكاتبة؟ما نوع النّص؟ وما الفكرة الرئيسة التي  .8

 ف ترى وض  اللغة العربّية اليوم؟ وما رأيك بهذا الوض ؟ اشرح مقّدما شواهد من الحياة.كي  -9
 )ثالث عالمات(
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 )أرب  عالمات( أعد كتابة هذا البيت كتابة  عروضّية ذاكرا وزنه وقافيته وروّيه:-11
 اي  اكِ ب   ي  نِ ي  د  ِح الر  م  يِف والرّ وى السَّ د  . . . سِ جِ أ   م  ل  يَّ ف  ل  ي ع  بكِ ي   ن  تذّكرُت م  

 )عالمتان( .عنوان رابط ا مدلوله بمضمون النّص الادرس   -11   
 

 عالمة( 11) في التعبير الكتابي:
يدرس الطالب اللبناني معظم علومه باللغات األجنبّية، فيتطّور فيها على حساب لغته األّم التي تبدو 

 ومهملة. غريبة وبعيدة
ر نتائجه اإليجابّية والسلبّية على الطالب من الناحية العلمية أمشئ نّصا تشرح فيه هذا الواق ، وتذك

 .والثقافّية واالنتماء الوطنيّ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عناصر اإلجابة                              6الشهادة المتوسطة                               



4 
 

 
 عالمة( 28أسئلة في فهم النّص: )

 )عالمتان( النّص أسباب تراج  اللغة العربّية، فما هي؟ اشرحها.عّددت الكاتبة في مطل  -1
 تمهيد لإلجابة )نصف عالمة( -
الّلهجة العامّية اّلتي يختلف لفظ مفرداتها عن لفظ مفردات الّلغة الفصحى،)نصف  -

 عالمة( 
ر الّلغة المتداولة على شبكات األنترنت اّلتي ت ستخدم فيها األحرف األجنبّية واألرقام للتعبي -

 بالعربّية)نصف عالمة(
الّلغات األجنبّية الذتي تطغى بشكل هائل على الّلغة العربّية، إذ يفّضل الشباب التعبير  -

 بالّلغات األجنبّية)نصف عالمة( 
 )عالمتان( عرضت الكاتبة لنماذج حياتّية في الفقرة الثانية، ما أسباب عدم إتقانهم العربّية؟-2

 تمهيد لإلجابة )نصف عالمة( -
أسباب عدم إتقانهم العربّية هي أّنهم لم يتعّودوا سماع هذه الّلغة في بيوتهم منذ الصغر  -

 بين أفراد عائالتهم)نصف عالمة( 
 أو ألن أم أحد منهم أجنبّية ولم يعش في لبنان عندما كان صغير ا)نصف عالمة( -
 دعم اإلجابة بالشواهد )نصف عالمة( -
 )ثالث عالمات( بين قوسين إعراب جمل.أعرب ما تحته خّط إعراب مفردات وما -3

 لبنانّية : خبر أن مرفوع وعالمة رفعه تنوين الضم. )نصف عالمة(
 يوم ا:ظرف زمان مفعول فيه منصوب وعالمة نصبه تنوين النصب.)نصف عالمة(

 المدرسة: مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.)نصف عالمة
 نوين الكسر.)نصف عالمة(سنوات: مضاف إليه مجرور وعالمة جّره ت

 يتقن اليوم لغة بلده: الجملة الفعلّية واقعة في محل نصب خبر كان.) عالمة(
 )عالمتان( لم ينزعج أحد  من أساتذة صوفي من عدم معرفتها العربّية، عالم يدّل هذا برأيك؟-4

 تمهيد لإلجابة )نصف عالمة(
تالميذ اّلذين تعّودوا التحّدث بلغات ألن األساتذة في لبنان اعتادوا على هذا النوع من ال -

أجنبّية منذ الّصغر، وتمّرسوا في تعليمهم، فهي ليست الوحيدة، إن أمثالها كثر)نصف 
 عالمة(

 يدّل على كثرة حاالت مثل هؤالء، واضطرار األساتذة إلى التعامل معه. )عالمة( -
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 )عالمتان( ليه.ساد في الفقرة الثالثة النمط التفسيرّي، قّدم مؤّشرين اثنين ع-5

 سيطر على الفقرة الثالثة النمط التفسيرّي ومن المؤّشرات عليه: 
 التعداد والتفصيل: " المدارس الثالث، إيليا وصوفي وجيف وليلى"  -
 أدوات التفسير والتعليل: " ألّنهم، على أّنهم، أي مباشرة، لكي..."انتشار  -
الذي لم يحّب حصص العربّية،ليلى  األدّلة المقّدمة من الواق :" صوفي واألساتذة، جيف -

 وعالقتها باللغة..." 
 اللغة المباشرة وقّلة الصور البيانّية. -
 تسلسل األفكار وتدّرجها. -

 عالمة لكّل مؤّشر م  الشواهد–ي كتفى بمؤّشرين 
 )ثالث عالمات(أعد كتابة الفقرة التالية محّرك ا أواخر الكلمات فيها: -6

ا ليلى، البريفيه. أمّ  صف   بعد   مباشرة   ، أي  الفرصة   له   ت  ما أن أتيح   ة  العربيّ  دروس   عن   ف  فتوق  
 صة  المخصّ  ة  العربيّ  اللغة   صفوف   اختيار   ت  ، ففّضل  إلى لبنان   تعود   أن   في دبي قبل   ت  التي عاش  
 )نصف عالمة للخطأ(.م  متقدّ  بشكل   اللغة   دراسة   ها عناء  على نفس   لكي توّفر   لألجانب  

الفقرة األخيرة تعداد ألسباب فقدان الداف  الستعمال العربّية في لبنان. ما هي هذه األسباب، في -7
 )ثالث عالمات( ومن يتحّمل المسؤولّية فيها؟ اشرح.

من أسباب فقدان الداف  الستعمال الّلغة العربّية أّن الكّل في لبنان يمكنه التكّلم بالّلغة 
يعّبر بها يمكنه فهمها بكّل سهولة. فال داف  أن يتعّلمها من ال  اإلنكليزّية أو الفرنسّية، ومن ال

 يتقنها.)عالمة ونصف(
في ذلك على عاتق الّناس اّلذين ال يصّرون على أن يحافظوا على لغتهم  وتق  المسؤولّية

األم، ويجبرون األجانب بالتالي على تعّلمها. كما يحصل في معظم البلدان األوروبّية واألميركّية، 
إذا حصل أن سافرت إلى إحدى هذه البلدان تجد نفسك مضطرًّا أن تتواصل معهم من خالل ف

 لغتهم ال لغتك العربّية، ألّنهم لن يفهموها، فهم ببساطة ال يتعلمونها.) عالمتان(
 

 )عالمتان( ما نوع النّص؟ وما الفكرة الرئيسة التي طرحتها الكاتبة؟-8
 جريدة " السفير".)نصف( النص مقالة موضوعّية)نصف(، وورد في -
أّما الفكرة اّلتي تطرحها الكاتبة فهي" تراج  اللغة العربّية الفصحى" في لبنان واستهتار   -

 أهلها بها.)عالمة(
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-  
 كيف ترى وض  اللغة العربّية اليوم؟ وما رأيك بهذا الوض ؟ اشرح مقّدما شواهد من الحياة.-9

 )ثالث عالمات(
 عالمات( 3واضحة+ شواهد )إجابة حّرة بلغة سليمة وفكرة 

 
 أعد كتابة هذا البيت كتابة  عروضّية ذاكرا وزنه وقافيته وروّيه: )أرب  عالمات(-11

 اي  اكِ ب   ي  نِ ي  د  ِح الر  م  يِف والرّ وى السَّ د  . . . سِ جِ أ   م  ل  يَّ ف  ل  ي ع  بكِ ي   ن  تذّكرُت م  
 (ينيي باكيا)نصفسوسسيف وررمح  ررد        تذككرت من يبكي عليي فلم أجد    

 )عالمة(1//1//1/1//1/1/1//1/1//         1//1///1// 1/1/1//1/1//
 فعولن  مفاعيلن فعول مفاعلن         فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن )عالمة(
نظم على بحر الطويل )نصف(  الروّي: اليا المفتوحة، يا)نصف( القافية: باكيا 

 ( )نصف(1//1)/
 

 . )عالمتان(ا مدلوله بمضمون النّص عنوان رابط  الادرس -11
لعنوان النص )اللغة العربّية باللبناني(عالقة وثيقة بمضون النص اّلذي يشرح واق  اللغة العربية 

في لبنان، وتعامل الناس معها، ويبّين أسباب تراجعها وعدم إتقانها، وكيف ينظر اللبنانّي بشكل 
 خاّص إلى هذه اللغة.
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 عالمة( 11: )لكتابيّ في التعبير ا
يدرس الطالب اللبناني معظم علومه باللغات األجنبّية، فيتطّور فيها على حساب لغته األّم التي تبدو 

 غريبة وبعيدة ومهملة.
أنشئ نّصا تشرح فيه هذا الواق ، وتذكر نتائجه اإليجابّية والسلبّية على الطالب من الناحية العلمية 

 ي.والثقافّية واالنتماء الوطن
 التصميم: 

 (1مقّدمة عاّمة.) -المقّدمة: 
 ( 1مقّدمة خاّصة.) -

 (1شرح الواق : تطّور الطالب اللبناني باللغات األجنبّية على حساب لغته األم.) -صلب الموضوع: 
 (2إعطاء دليلين من الواق )

 ( )نتيجتين على األقل(3عرض النتائج اإليجابّية من النواحي العلمّية والثقافّية.) -
( )نتيجتبن على 3ض النتائج السلبّية من النواحي العلمّية والثقافّية واالنتماء الوطنّي.)عر  -

 األقل(
 (1خاتمة خاّصة.) -الخاتمة: 

 (1خاتمة عامة.) -
 (1فتح آفاق جديدة.) -
 ( :1تقسيم الموضوع إلى فقر) 
 (: 1استخدام عالمات الوقف) 
 ( : 1استخدام أدوات الربط) 
 (3ء القواعد: )األخطاء اإلمالئّية وأخطا 
 (: 1الخط والترتيب) 

 
 
 


