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 السادس ( المستوى بية )ورق عمل : الصف الثالث الثانوي                             المادة : اللغة العر   

 وضوع األول  )  الكتابة الوظيفية (مال                                        

              _________________________________________ 

 : ما   مفهوم -: )أ(1س 

 

 حاجاتهم هي كتابة تهدف إلى مد جسوراالتصال بين الناس وتنظيم حياتهم وقضاء :الكتابة الوظيفية -1

    ____________________________________________________ 

 ما الفرق بين الكتابة اإلبداعية والكتابة الوظيفية  ؟     -1)ج ( : 

      و مهارة        ألى موهبة إحتاج تبة ومهارة  أما الكتابة الوظيفية فهي  ال لى موهإالكتابة االبداعية تحتاج          

         ________________________________________________________ 

  -:أكمل ما يأتي -:2س

 ...........    جيد. تخطيطالعمل الناجح هو نتيجة طبيعية لـ.........   -1     

 ....... وظيفيا.إلى قضاء مصالح ُمنشئه يسمى نصا  ......  كل نص نفعي يهدف -1

       ..... الصدق....-1من إجراءات أساليب عرض الكتابة الوظيفية القوية  :  -2

 ةداعياب قدرات....... وال تتطلب .......... بمواهبالكتابة الوظيفية: هي ال ترتبط  ....... -3

       ________________________________________________ 

 : طئة( أمام العبارة الخا   ×أمام العبارة الصحيحة وعالمة )     (     √: ضع عالمة )  3س

 (  √ )     وتنظيم حياتهم وقضاء حاجاتهمالكتابة الوظيفية تهدف إلى مد جسور االتصال بين الناس  -1

 (√  )                                 من إجراءات ما قبل الكتابة تحديد موضوع الكتابة                   -2

  (    √  )                  من أساليب عرض الكتابة الوظيفية االستشهاد واالقتباس                          -3

 (    ×    )                 الكتابة الوظيفية تهتم بتجميل االسلوب بالخيال والمحسنات البديعية              -4

 (    ×    )                     الوظيفية  ترتبط بمواهب.                                                 الكتابة  -5

 (    √     )                  األسلوب العلمي في الغالب من خصائص الكتابة الوظيفية.                     -6

 (    √      )                                                 من أمثلة الكتابة الوظيفية تعبئة االستمارات .      -7

___________________________________________________________ 

 -: اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يأتي:4س

 لتسويقية (ا -فلية  حالم -لوظيفية ا  -اإلبداعية الكتابة التي تحتاج إلى موهبة هي الكتابة ...........)  -1

 ة ووسط (نهاي -ط وس  -نهاية   - بداية التخطيط يأتي في ..............العمليات الكتابة الوظيفية . )  -2

                __________________________ 

 الموضوع  الثاني   )   الرسائل  اإلدارية   (                                   

                    ______________________________ 

 :: ما   مفهوم كل من1س

 

جارية أو ت مؤسسةهي كل رسالة تُرسل إلى مسؤول ما أودائرة حكومية  أو -  الرسائل اإلدارية  -2

 غيرذلك 

  ______________________________________________ 

 : ئة( أمام العبارة الخاط     ×أمام العبارة الصحيحة وعالمة )    (   √: ضع عالمة )  4س

 (     √)         تعد الرسائل اإلدارية من أهم أنواع االتصال الكتابي.                               -1

 (   √ )    من الخصائص الفنية للرسائل اإلدارية الموضوعية والبعد عن التعبير الخيالي.      -2

 ( ×     )  الدقة والوضوح.                           عدم من الخصائص الفنية للرسائل اإلدارية  -3
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 (  ×   ) من الخصائص الفنية للرسائل اإلدارية التكرار الكثير والجمل الطويلة.                -4

 (    √  من الخصائص الفنية للرسائل اإلدارية مناسبة المعنى واأللفاظ للمكانة المرسل إليه. ) -5

___________________________________________________________ 

 -: اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يأتي:5س

 (جميع ما سبق  -االعتذار    -الطلب     -من أنواع الرسائل اإلدارية رسائل ............) الشكوى  

 ________________________________________________________ 

               ر   (الموضوع  الثالث  :  )  التقاري                                                  

 :: ما   مفهوم كل من1س

 ت حولنوع من أنواع الكتابة الوظيفية يتضمن جمع قدر من الحقائق والمعلوما:   تقاريرال -3

 موضوع معين بناء على طلب محدد أو غرض مقصود.

_________________________________________________ 

 -: اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يأتي:4س

 (  ةلخاتما -المضمون   –االفتتاح  -التوصيات في التقرير من عناصر ............)  المقدمة -1

 (  المضمون   -الخاتمة   –المقدمة   - االفتتاح عنوان  التقرير من عناصر ........في التقارير.)    -2

 (  المقدمة   -العرض    -االفتتاح   -موضوع التقرير من عناصر ............)   الخاتمة   -3

 فتتاح(اال-الخاتمة  - العرض  -شرح الموضوع  في التقرير من عناصر ......في التقارير)المقدمة  -4

 لمقدمة   (ا  -العرض    -  االفتتاح -اسم المعد في التقرير من عناصر ............)   الخاتمة   -5

         ___________________________________________ 

 : اطئة( أمام العبارة الخ     ×أمام العبارة الصحيحة وعالمة )    (    √: ضع عالمة )   5س

 (   √    )             التقارير تعد من الكتابة الوظيفية ألن معديها موظفون                               -1

 (×)   ليةلغ ماالتقرير الفني هو تقرير يتعلق باألحداث والوقائع التي يترتب عليها دفع أواستالم مبا -2

 (    √  )   تقرير التسويق مثل تقارير خدمة العمالء وتقارير اقتصاديات السوق من أنواع التقارير -3

 (   √  )                                    من خصائص التقرير الجيد وضوح الهدف من كتابة التقرير -4

 (   ×   )        من خصائص التقرير عدم الدقة في تدوين االرقام والتواريخ واالسماءوالمعلومات. -5

 (    √  )                            توثيق النشاطات واالنجازات واألحداث من أهمية كتابة التقارير.   -6

 (  ×    )                                  خصائص التقرير . المساعدة في تحديد القرارات المناسبة من -7

 (  √    )                                                 من عناصر التقارير االفتتاح  والمقدمة والخاتمة  -8

 (   ×   )                                           جعل االفكار الرئيسة بارزة من خاتمة التقرير.          -9

 (  ×    )                                          ال ينبغي أن تكون الخاتمة مركزة وموجزة.      -10

 -(   6س____________________________________________________   

 صحح الخطأ فيما تحته خط في الجملتين اآلتيتين:

        
 ائص الكتابة الوظيفية .  ...........  )   العلمي (في الغالب من خص األدبياألسلوب   -1

 

 .  .....................) اإلبداعية ( الوظيفيةلكتابة التي تحتاج إلى موهبة  هي الكتابة  -2
 

 هو  الذي يعّد بواسطة أكثر من فرد  .  ..................) الجماعي (.  الفرديالتقرير  -3
 

 ظيفية  (.             ) الو العلميةداء واجبات العمل الوظيفي من أهداف  الكتابة  أ-4                             

 
_________________________________________________________________________ 
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                                                                        المحاضر  -الرابع  :  الموضوع                    

   
ية ما تسجيل كتابي لما يدور في االجتماعات لمناقشة قض المحاضر   :  هي  مفهوم -:1س

_________________________________________________ 

 : اطئة( أمام العبارة الخ    ×أمام العبارة الصحيحة وعالمة )     (    √: ضع عالمة )   4س

 )  √ )       ّون فيه المقرر كل من يتحدث  سواء كان إيجابيا أو سلبيا  في المحضر السري يد -1

 ( √   )             توثيق ما دار في االجتماع يعتبر من أهمية كتابة محاضر االجتماعات.      -2

 (× )  في المحضر التقريري يدّون فيه المقرر كل تفاصيل الحوار والمناقشات في االجتماع .  -3

 (  √  )            جتماع من عناصر  المقدمة  في كتابة المحاضر.                 تدوين  رقم اال -4

 (   √  )                 توقيع رئيس الجلسة من عناصر  الخاتمة في كتابة المحاضر.               -5

 (  √   )            جودة التعبير الكتابي عما يطرح في االجتماع من مهارات كتابة المحضر.    -6

 ( √   )              سرعة الكتابة  من مهارات كتابة المحضر .                                       -7

 (     ×)               توقيع الحضور من عناصر المقدمة في كتابة المحاضر.                       -8

 (   √  )    تابة المحضر  القدرة على التلخيص غير المخل باألفكار المطروحة من مهارات ك  -9

 (  √   )      القدرة على ترتيب األفكار وترابطها من مهارات كتابة المحضر.                  -10

 ( √   )     ر.   من مهارات كتابة المحض االلتزام بالشكل العام المتعارف عليه لكتابة المحاضر-11     

___________________________________________________________ 

 -: اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يأتي:5س

 عالنات(اإل-ر المحاض  -التقارير -زمن االجتماع ومكانه من عناصرالمقدمة في.......)  الرسائل  -1

 (ع ما سبقجمي - العرض -الخاتمة  -الدقة في صياغة القرار من عناصر...... في المحاضر.) المقدمة  -3

 (  لخاتمةا -العرض     -ديد وقت انتهاء االجتماع من عناصر ......  في المحضر. ) المقدمة    تح -4

 ( لخاتمة ا -العرض     -تحديد موعد االجتماع القادم من عناصر ......  في المحضر. ) المقدمة     -5

 لخاتمة  (ا -ض   العر  -    المقدمةعنوان المحضر من عناصر ....................  في المحضر. )  -6

 الخاتمة  ( -   العرض  -كتابة القرارات  من عناصر ....................  في المحضر. ) المقدمة     -7

_____________________________________________________ 

 -صل من المجموع )  أ  ( بما يناسبه من المجموعة   ) ب  (  فيما يأتي : -:6س

______________________________________________ 

   ( )   ب                                         )   أ    (                     

                

 لمحاضرا( مهارات كتابة 3رقم  االجتماع  من عناصر                                       )  -1

 حاضر(المقدمة في الم1)                       توقيع الحضور من عناصر                    -2

 ماعاالجت)   ( توثيق ما دار في                                                  

 حاضر(  العرض في الم4القدرة على التلخيص من                                          ) -3

 اضر( الخاتمة في المح2)               القرارات والتوصيات  من عناصر                   -4

  _______________________________________________ 

 (وضوع الخامس  :  )  الكلمات المحفلية مال                                         

        _____________________________________ 

 : : ما   مفهوم 1س

 ناسبةف بالمالمحفلية:هي الترحيب براعي الحفل والحضور والمشاركين والتعريالكلمات االفتتاحية  -2
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 صلت اليهوما توالكلمات االختتامية المحفلية:هي بمثابة الغلق والتلخيص لما جرى في هذه المناسبة - 3

 من نتائج وما تحقق من أهداف.

     ____________________________________________________ 

 : طئة( أمام العبارة الخا     ×أمام العبارة الصحيحة وعالمة )    (    √ع عالمة )  : ض4س

 (√   )                الكلمات المحفلية تلقي في اول الحفل وفي آخره .                                  -1

 (  ×   )              الكلمات المحفلية ال تشتمل على مقدمة  وعرض  وخاتمة .                        -2

 (     ×)بيان تفصيلي بما تّم خالل الحفل من خصائص العرض في الكلمات االفتتاحية المحفلية .   -3

 (     ×)     بيان أسباب إقامة الحفل من خصائص العرض في الكلمات الختامية المحفلية .          -4

 (   √ )                                      جمع المعلومات من خطوات كتابة الكلمات المحفلية.        -5

 (   √   )               تنقيح الكلمة من خطوات كتابة الكلمات المحفلية.                                    -6

 ( ×     )               ال يجب التدريب على إلقاءالكلمات المحفلية قبل إلقائها.                            -7

 (   √   )           معرفة المناسبة من المهارات الالزمةإلعداد الكلمات المحفلية.                       -8

 (√  )            انتقاء الكلمات من المهارات الالزمةإلعداد الكلمات المحفلية.                       -9

 (   √    )                                اإليجاز من المهارات الالزمةإلعداد الكلمات المحفلية.     – 10

             (       √  ة. ) التنويع في االسلوب بين الخبر  واالنشاء من المهارات الالزمةإلعداد الكلمات المحفلي 11

___________________________________________________________ 

 -: اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين:7س
ألدبية ا –الوظيفية  -األدبية – العلمية   بةقل  المعرفة إلى القارئ، وتفسيرها  وتقويمها من أهداف الكتان -1

 والوظيفية 

 -العلمية    –لوظيفية ا -) األدبية                               قضاء المصالح الشخصية من أهداف الكتابة2

 اإلبداعية  (

 –األدبية  –علمية ال –)الوظيفية           الت النفسية من أهداف الكتابةالتعبير عن العواطف واالنفعا-3

 الوظيفية والعلمية (

 

 - الوظيفية -دبية  األ –)العلمية                        أداء واجبات  العمل الوظيفي من أهداف الكتابة-4

 العلمية واالدبية(

  –الوظيفية  -  األدبية –)العلمية   أهداف الكتابة تقديم حلول مبتكرة  لمشكالت النفس والمجتمع من-5

 العلمية والوظيفية(

_______________________________________________ 

 -صل من المجموع )  أ  ( بما يناسبه من المجموعة   ) ب  (  فيما يأتي : -:6س

              (   ب  )                                          )   أ    (                        

                                                                          (  تقرير 3توثيق اجتماع مجلس اإلدارة                                          )   -1

              (  محضر  1شكوى موجهة إلى مدير إدارة المرور                               )    -2

 يدعائ  إعالن)    (                                                                  

 ية( كلمة  افتتاح محفل 4معلومات وحقائق وتوصيات حول مشروع  تجاري                )  -3

 يةرسالة إدار  ( 2)  ترحيب بالحضور وتعريف بالمناسبة                                  -4

       __________________________________________ 
 -صل من المجموعة ) أ (  بما يناسبه من المجموعة  )  ب  ( فيما يأتي : -: 7س      

 )ب(                                                           (أ)
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 لكلمات المحفلية.االمهارات الالزمة إلعداد  من  (   3)                االفتتاحية المحفلية الكلمات -1

 التعريف بالمناسبة .والترحيب براعي الحفل  هي  (   1 )                               األولية الكتابة -2

 مشكالت النفس والمجتمع .حلول مبتكرة ل تقديم (    )                                                 
 اد الكلمات المحفلية.بمثابة الغلق والتلخيص إلعد هي (   4 )                           اد.االستشه دقة -3

 ية من خطوات كتابة الكلمات المحفل(     2.         )   االختتامية المحفلية  الكلمات -4
 -أكمل ما يأتي بكلمة واحدة فقط .: -)ب(

 ا .ميدورفي االجتماعات لمناقشة قضية  ....... هي تسجيل كتابي لما(..المحاضر...)..... -1
 

 حدد...)التقارير..(.  هي جمع قدر من الحقائق والمعلومات حول موضوع معين بناء على طلب م2   
 
 قضاء المصالح الشخصية من أهداف الكتابة ..)...... الوظيفية ........( -3  

__________________________________________________________ 

بة فيما لكتامن أنواع ا لهدفضع المصطلح المناسب  مما يأتي في الفراغ أمام  كل  جملة توضح  ا -)ج(

 -: يأتي

 (   لكتابة الوظيفيةا  -الكتابة التاريخية         -الكتابة  العلمية        -األدبية        الكتابة)  

 يمها .رها وتقوتفسيونفل المعرفة إلى القارئ ،  )....الكتابة العلمية   ...............( من أهدافها -

 

 ).....الكتابة الوظيفية...............(  من أهدافها قضاء المصالح الشخصية . -

 

 شخصية.الرؤى الوسية )......الكتابة األدبية......(  من أهدافها التعبير عن العواطف واالنفعاالت النف-

_____________________________________________ 
طلحات تعرف كل من المصضع المصطلح المناسب  مما يأتي في الفراغ أمام  كل  جملة توضح   -)ج(

 :اآلتية 

 

 محفليةلاالكلمات     -  المحاضر     -الكلمات المحفلية االفتتاحية     -التقارير     -اإلدارية   ئل)  الرسا

 (االختتامية   

 

 لت سبة وما توصبمثابة الغلق والتلخيص لما جرى في هذه المنا يهة(      المحفلية االختتامي الكلمات)

 إليه من نتائج.                                 

 

 ذلك . و غيرأ).....الرسائل االدارية....(  هي كل رسالة ترسل إلى مسؤول ما أو دائرة حكومية  -

 

 شة قضية ما  .يدور في االجتماعات، لمناق.......(  هي تسجيل كتابي لما ..).........المحاضر.. -

 

 بناء على ..( هي جمع قدرمن الحقائق والمعلومات حول موضوع معين..).....  التقارير....... -

                             


