
 عشر (  ثانيالثانوي ) ال الثورقة عمل لمادة اللؽة العربية للصؾ الث

 وحدة االتصال الكتابي :  ول الوحدة األ

 14_41كتاب المادة العلمية : ص 

  14_41كتاب التطبيقات : ص 

___________________________________________________________________ 

  السؤال األول :اختر رمز اإلجابة الصحيحة فيما يلي :  

 الكتابة الوظيفية ال ترتبط بمواهب و ال تتطلب قدرات إبداعية ألنها:_1

 ب_ ؼير مهمة .            أ_ مطلوبة لإلنسان العادي و اإلداري . 

 مطلوبة للمدراء.                               د_ ال شيء مما ذكر.ج_

 جسور االتصال بين الناس، فهي النصوص التي ينتجها اإلنسان لقضاء عمله و حاجاته: دبة تهدؾ إل  م_ كتا2

 ب_ تعريؾ الكتابة الوظيفية.        أ_ تعريؾ الكتابة اإلبداعية.      

 د_ تعريؾ الخاطرة.              ج_ تعريؾ التقرير .       

من هو ُمقِدٌم عل  كتابة طلب إداري أو رسالة أو تقرير و هو إجراء ما  _ مجموعة من اإلجراءات يقوم بها4

 قبل الكتابة :

 د_ تعريؾ القصة.  ج_ تعريؾ الرسالة اإلدارية .   التخطيط .      ب_ تعريؾ الكتابة اإلبداعية .  ؾأ_ تعري

 من أمثلة الكتابة الوظيفية : _1

 د_ القصة القصيرة.       ج_ الرسائل اإلخوانية .            ب_الخاطرة.          أ_ العروض التسويقية . 

 _ يتضمن االختتام في الرسالة ما يلي : 1

 التحية الختامية و االسم و التوقيع و التاريخ و العنوان.      ب_ البسملة و التوجيه و التحية االفتتاحية .أ_

 د_ شكر القائمين عل  الحفل.        ج_ الترحيب بالحضور.                                   

 _من أنواع التقرير من حيث اإلعداد :6

 أ _ دوري _ ؼير دوري.       ب_ سري _ علني.   ج_ فردي _ جماعي.     د_ عمل قائم_ عمل مقترح.

 _هو الشخص الذي يتول  توثيق ما يدور في االجتماع :7

 قصة .                ج_ القائد.         د_ الحضور.أ_ مقرر االجتماع .                 ب_ القاص لل

 _تحتوي المقدمة في المحضر عل  :8

 أ_ عنوان المحضر و رقم االجتماع والزمان و المكان و اسم الرئيس و عدد الحضور و الؽائبين.

 ب_ تحديد موعد االجتماع القادم و وقت انتهاء االجتماع و التوقيع.



 قرارات و التوصيات.الض المحضر السابق و رج_ ع

 د_ وقت انتهاء االجتماع و توقيع الحضور.

 _تبدأ المناسبات الكبيرة و تختم بحفالت خطابية تسم  :9

 الرسائل .           ب_ المحضر .         ج_ الخطب المحفلية.              د_ القصص.أ_ 

 _ هي بمثابة الؽلق و التلخيص لما جرى في الخطبة المحفلية:41

 أ_ الكلمة االفتتاحية .       ب_ الكلمة الختامية.             ج_ المقدمة.              د_ العرض.

 _ خطوات كتابة الكلمات االفتتاحية : 44

 أ_ االلتزام بالشكل العام للمحضر. 

 ب_ جمع المعلومات و رسم مخطط و الكتابة األولية و تنقيح الكلمة و التدريب.

 جتماع.ج_ تحديد موعد لال

 د_توقيع الحضور.

 _ من استراتيجيات كتابة العرض التسويقي أو اإلعالن الدعائي :42

 أ_ إثارة االنتباه و الحاجة و العرض و اإلقناع.

 شكر الحضور.ب_

 ج_ ذكر أسماء المشاركين في االجتماع.

 د_ توقيع الحضور.

 : التسويقيةمن خصائص اإلعالنات الدعائية و العروض _ 44

 تيار عبارات واضحة و جمال اإلخراج.أ_ اخ

 ب_ بيان سلبيات الدعايات المنافسة.

 ج_ توثيق ما جاء في االجتماع .

 د_ بيان بأسماء من حضروا.

 _ موضوع ) شكوى موجهة إل  مدير إدارة المرور( ينتمي إل  :41

 د_ خاطرة.            أ_ رسالة إدارية .               ب_ القصة .                ج_ إعالن دعائي.  

 _ موضوع) إثارة المتلقي و إشعاره بأنه يعتقد شيئا و إقناعه بالحصول عليه بطريقة أو بأخرى ( ينتمي إل :41

 أ_ تقرير.                     ب_ اإلعالن الدعائي.            ج_  رسالة إدارية.        د_ محضر.

 عناصرها الفنية المكونة لها و هي : تشترك جميع فنون الكتابة الوظيفية في_46

 أ_ االفتتاح و العرض و الختام.      ب_ شكر الحاضرين.         ج_ التشويق.        د_ المحسنات البديعية.

 اقلب الصفحة



 _ ) مت  استعبدتم الناس و قد ولدتهم أمهاتهم أحرارا( هذه الحملة تدل عل  : 47

 ب_ مقولة محكمة الصياؼة.               ج_ خاطرة.           د_ مقالة.   أ_ قصة خيالية .              

 

 السؤال الثاني : ظلل اإلجابة الصحيحة فيما يلي : 

  _ من خصائص الكتابة الوظيفية أنها ال تهتم بالعواطؾ و المشاعر.4

  الجيد من الكاتب المبتدئ . _ أسلوب العرض هو الذي يميز الكاتب2

 ما أو دائرة حكومية أو مؤسسة تجارية. ارية :هي كل رسالة ترسل إل   مسؤوؤل_ الرسالة اإلد4

 _ من العناصر الفنية للرسالة: االفتتاح و العرض و الختام.1

 الرسالة عل  البسملة. ختام _ يشتمل1

 _ عند العرض للرسالة يجب ترك فراغ يعادل مسافة كلمة واحدة في أول السطر ثم عرض الموضوع.6

 _ التقرير الدوري هو التقرير الذي يعد في فترات زمنية محددة مسبقا.7

 عناصر التقرير: االفتتاح، المقدمة، المضمون ، الخاتمة._ 8

 تنقسم المحاضر إل  قسمين : محضر سري و محضر تقريري._ 9

 _يجب مراعاة الدقة في اختيار عنوان المحضر ، ليكون دال عل  مضمونه و يدون بخط بارز في منتصؾ السطر.41

 لتعبير الكتابي(._ من المهارات التي يجب توافرها في مقرر االجتماع ) االستماع ،سرعة الكتابة، جودة ا44

 _ من مكونات الخاتمة في الخطب المحفلية : ) شكر رعاة الحفل و المشاركين(.42

 تأليؾ كلمات من أجل الترويج لشخص أو منتج أو رأي. :هي_المحضر44

 العرض فعال لهم ._ عند إعداد العرض التسويقي يجب مراعاة الفئة المستهدفة ليكون 41

 _ من أهم العناصر الفنية إلعداد العرض التسويقي كلمة) إعالن( بخط واضح و مميز أعل  الصفحة.41

 العاطفي لكتابة موضوع عن الحوادث ) الدمار، الهالك، الكوارث، اإلعاقة(. _ من الكلمات الجاذبة ذات التأثير46

 _ التقرير الفني : هو تقرير يتعلق باألحداث و الوقائع التي يترتب عليها دفع أو استالم مبالػ مالية معينة. 47

 

 _ انتهت األسئلة_
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