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بسم اهلل الرمحن الرحيم

املقّدمُة

احلمُد هللِ ربِّ العاملنَي، والّصالُة والّسالُم عىل سيِِّد املرسلنَي سيِِّدنا حمّمٍد وعىل آلِِه وصحبِِه أمجعنَي.
ــُم  ــِز عــىل نحــٍو يالئ ــِم النّوعــيِّ املتميِّ ــِق الّتعلي ــِم إىل حتقي ــِة والّتعلي ــِة وزارِة الّتبي ــا مــْن رؤي       وبعــُد، فانطالًق
حاجــاِت الطَّلبــِة، وإعــداِد جيــٍل مــَن املتعلِّمــنَي عــىل قــدٍر عــاٍل مــَن الكفــاءِة يف املهــاراِت األساســّيِة الاّلزمــِة 
ديــَن بمعــارَف ومهــاراٍت وقيــٍم تســاعُد عــىل بنــاِء شــخصّياِتْم  للّتكّيــِف مــَع متطّلبــاِت احليــاِة وحتّدياِتــا، مزوَّ

بصــورٍة متوازنــٍة.
      ُبنـِـَي هــذا املحتــوى التعليمــّي عــىل املفاهيــِم والنَّتاجــاِت األساســّية ملبحــِث الّلغــِة العربّيــِة وقواعِدهــا، اّلــذي 
تــي ال بــدَّ منْهــا لتمكــنِي الّطلبــِة مــَن  ــِة لــدى الطَّلبــِة، ويرّكــُز عــىل املفاهيــِم الَّ يشــّكُل أســاَس الكفــاءِة العلمّي
االنتقــاِل إىل املرحلــِة الاّلحقــِة انتقــااًل سلًســا مــْن غــِر وجــوِد فجــوٍة يف الّتعّلــِم؛ لــذا حرصنــا عــىل بنــاِء املفهــوِم 
ــِز  ــَي بالّتكي ــِد املعــارِف؛ إْذ ُعن ــّرِد وحش ــّي وال ــِع األفق ــًدا عــِن التوّس ــيقٍة بعي ــٍة ورش ــٍة ومكّثف بصــورٍة خمتزل
، وإرشاِك األهــِل يف  عــىل املهــاراِت، وإبــراِز دوِر الّطالــِب يف عملّيــِة الّتعّلــِم، بتفعيــِل إســتاتيجّيِة التعّلــِم الــّذايتِّ

ــِة تعّلــِم أبناِئِهــْم. عمليَّ
ــِة  ــِة العربّي ــاراِت اللغ ــِم مه ــّيَة لتعّل ــِم األساس ــع املفاهي ــّف الّتاس ــيُّ للّص ــوى الّتعليم ــتمَل املحت ــِد اش       وق

ــٍز .  ــائٍق ومركَّ ــلوٍب ش ــا، بأس وقواعِده
ــِل:  ــِة، مث ــٍر للّدافعّي ــوِم بمث ــِة للمفه ــمَّ الّتهيئ ــوِم، ث ــوِر واملفه ــِد املح ــىل حتدي ــيُّ ع ــوى الّتعليم ــَي املحت       وُبن
لعبــٍة علمّيــٍة، أو صــورِة، يــيل ذلــَك كشــُف املفهــوِم املتمثِّــل بالنّتاجــاِت احلرجــِة املتوّقعــِة، وبعــَد ذلــَك يعــرُض 
ــِم املفهــوِم أِو املفاهيــِم  ، وينتهــي بتقويــٍم ختامــيٍّ لتعلُّ ُلــُه تقديــُم تقويــٍم تكوينــيٍّ املفهــوُم بصــورٍة مكّثفــٍة، يتخلَّ

ة اآلتيــة: املســتهدفِة؛ ليقــَف الطَّلبــُة عــىل مــدى حتقيِقِهــُم النتاجــات املرجــوَّ
- يقرأ النّص قراءة فامهة ناقدة.

- يكتب األدبّية السليمة املعّبة.
- يتعّرف بعض القواعد اللغوّية؛ لتوظيفها يف سالمة القراءة والكتابة والتحّدث.  

    
واهللُ ويلُّ الّتوفيِق
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التَّْهيَِئُة 

أِي، الفاعُل واملفعوُل بِه/ اساًم ظاِهًرا وضمرًيا. املفهوُم: القراءُة: إِبداُء الرَّ

ُل البيتني اآلتيني، مبدًيا رأيي يف مضموهنام: أتأمَّ

ُقْلــُت اْبَتِســْم وَلِئْن َجَرْعــَت الَعْلَقام َعلَقمـــا َعْتنــي  َجرَّ اللَّيــايل  قــاَل 

ــا َوَتـَرنَّـمــا َطـَرَح الَكـآَبـَة جـانًِبـ ُمَرنَّــاًم رآَك  إِْن  َك  َغــْرَ َفَلَعــلَّ 

ــاِة؛  ــِه يف احلي ــاِن وُمتعتِ ــعادِة اإلنس ــاٌس لِس ــَي ِمقي ــِل ه ــالوُة األم      ح
ــى  ــُن، ويتالش ــُف الّزم ــا، ويتوّق ني ــُج الدُّ ــِدُم َمباِه ــِل تنع ــداِم األم فبانع

ــاِب.  ع ــِة بالصِّ ــاِن املليئ ــِة اإلنس ــِة يف رحل ــاُؤِل واإلجيابّي ــى الّتف معن
ــُل  ــا؛ فاألم ــاِة وهناَءِت ــوِل احلي ــِل وط ــنَي األم ــٌة ب ــُة واضح      والَعالق
اليــأِس  ملقاومــِة  واملناعــَة؛  القــّوَة  صاِحَبُهــام  َيمنحــاِن  والّتفــاُؤُل 
ــِص ِمــَن النّظــرِة  ، والتََّخلُّ والّتشــاُؤِم، وحُماربــِة القلــِق والّتفكــِر الّســلبيِّ
ــِة؛  ــا اليوميَّ ــَك كثــرٌة يف حياتِن ــُة عــىل ذل ــاِة، واألمثل ِة إىل احلي ــوداِويَّ السَّ

ــَك باألمــِل والّتفــاُؤِل كاَن  فاملريــُض مثــاًل إذا فقــَد األمــَل بالّشــفاِء زاَدْت آالُمــُه، وقــَرْت أّياُمــُه، ولكنـّـُه إِْن َتَسَّ
ــِه. ــِم بحياتِ ــِه، والتَّنَعُّ ــاِر علي ــرِض، واالنتص ــِر امل ــىل قه ــاِدًرا ع ق

ضــا َمغنَــٌم وهــدٌف لــُكلِّ إِنســاٍن، واألمــُل يبــدُأ منــُذ الطُّفولــِة وال يتوّقــُف؛ فاإِلنســاُن اّلــذي   إِنَّ الّســعادَة والرِّ
ٍة هــو القــادُر عــىل إجيــاِد األمــِل حّتــى يف ِســنِّ التِّســعنَي مــن ُعمــِرِه.  يتمّتــُع بصّحــٍة نفِســيٍَّة َســِويَّ

     وفقــداُن األمــِل معنــاُه املــوُت أِو انتظــاُرُه؛ فاألمــُل يرســُم أمجــَل صــورٍة للحيــاِة، وُيعــيل مــْن ســقِف طمــوِح 
ــا َمتينـًـا،  ُز إراَدَة األفــراِد والّشــعوِب يف االنتــامِء إىل الوطــِن، وجَيعُلُهــم نســيًجا قويًّ اإلنســاِن وُســُموِّ أهدافـِـِه، وُيَعــزِّ

َتعلــوُه ابتســامُة الّتفــاُؤِل والَعَمــِل.  
ف.  الّطريق إىل الّسعادة، أمحد عكاشة، بترُّ

النَّصُّ اْلِقرائِّي

ا امُلتفائُِل أحسنَت ُصنًْعا  أيُّ

املفرداُت
الّتفاؤُل: ميٌل نحَو النَّظِر إىل اجلانِب 
األفضِل واإلجيايبِّ يف احلياِة، وعكُسُه 

التَّشاُؤُم.  
َمْغنٌم: َمكَسٌب. 

. َيَتالشى: َيفنى ويضمِحلُّ
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أقرُأ وُأناِقُش

ًة؛ ُمراعًيا فيها سالمَة النُّطِق وُحْسَن األَداِء. َ ًة سليمًة ُمَعبِّ 1- أقرُأ النّصَّ الّسابَق قراَءًة جهريَّ
ُة.  وداويَّ 2- أستخرُج معايَن املفرداِت اآلتيِة مَن املعجِم: َمباِهُج ، االنتاِمُء ، السَّ

بَب اّلذي َدعا كاتَب النَّصِّ إىل جعِل األمِل ِمقياًسا لسعادِة اإلنساِن.  ُ السَّ 3- ُأَبنيِّ
ُد الَعالقَة القاِئَمَة بنَي الَتفاُؤِل واألمِل من جهٍة، وطوِل احلياِة وهناَءِتا من جهٍة ُأخرى. 4- ُأَحدِّ
عوِب. ُد الفقرَة اّلتي تتضّمُن الفكرَة اآلتيَة: أمهّيُة التَّحيّل باألمِل عىل مستوى الفرِد والشُّ 5- أحدِّ

َدٍة. ٍة حُمَدَّ تي تدلُّ عىل أنَّ األمَل غُر حَمصوٍر يف فئٍة ُعمريَّ ُد اجلملَة الَّ 6- ُأحدِّ

ُأَحلُِّل

ُق  أتَذوَّ

ُأبدي رأيي 

ُح العالقَة بنَي كلٍّ مَن:  1- أوضِّ
أ- األمِل وطوِل احلياِة وهناَءِتا.
ِة النَّفسّيِة.    ب- األمِل والّصحَّ

2- أذكُر مثااًل مَن الواقِع يتَّفُق مَع قوِل الكاتِب: »فقداُن األمِل معناُه املوُت أو انتظاُرُه«.

مــْن َمواطِــِن اجلــامِل األديبِّ يف النَّــصِّ الّســابِق قــوُل الكاتــِب: »فاألمــُل يرســُم أمجــَل صــورٍة للحيــاِة«؛ فقــد شــبََّه 
ــذي يرســُم صــورًة مجيلــًة للحيــاِة.  ّســاِم املاهــِر الَّ الكاتــُب األمــَل بالرَّ

: ُ مجاَل التَّصويِر يف ما حتَتُه خطٌّ ُأبنيِّ
َك باألمِل والّتفاُؤِل كاَن قاِدًرا عىل قهِر املرِض واالنتصاِر عليِه.  ولكنُّه إِْن َتَسَّ

اًم باحلَُجِج والباهنِي يف قوِل الكاتِب اآليت:  ُ رأيي مدعَّ 1- ُأبنيِّ
فاملريُض مثاًل إذا فقَد األمَل بالّشفاِء زاَدت آالُمُه وقَرت أّياُمُه. 

، وجاِذًبا.  ؛ عىل أْن يكوَن داالًّ 2- َأقِتُح ُعنواًنا آخَر هلذا النَّصِّ
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ــْن  ــْت عــىل َم ــُف الّزمــُن. وكلمــُة )الّزمــُن( اســٌم مرفــوٌع، وقــد َدّل ــصِّ القرائــيِّ اجلملــُة: يتوّق      وردْت يف النًّ
ــِف، فهــَي فاعــٌل مرفــوٌع، وقــْد جــاَء الفاعــُل عــىل صــورِة اســٍم ظاهــٍر، ومــن صــوِر الفاعــِل  قــاَم بفعــِل التََّوقُّ
األخــرى الّضمــُر امُلتَِّصــُل، كــام يف اجلملــِة: فاألمــُل والّتفــاُؤُل َيمنحــاِن صاِحَبُهــام القــّوَة واملناعَة؛ فألــُف االثننِي 
ــِح. ومــن صــوِر  ــاَم بفعــِل امَلنْ ــْن ق ــىل َم ــد َدلَّ ع ــِع فاعــٍل، وق ــيٌّ يف حمــّل رف ــٌل مبنِ ــٌر ُمتَِّص يف )يمنحــاِن( ضم
ــُل الفعــِل )يبــدُأ( ليــَس  ــِة، ففاِع ــُذ الطُّفول ، كــام يف اجلملــِة: واألمــُل يبــدُأ من ــَتِتُ الفاعــِل كذلــَك الّضمــُر امُلْس

ٍم قبَلــُه هــو )األمــُل(.    ــِه، وإِّنــام هــَو ضمــٌر ُمْســَتِتٌ تقديــُرُه )هــَو(، يعــوُد عــىل اســٍم ُمَتَقــدِّ ظاِهــًرا بلفظِ
ــِه فعــُل  ــَع علي ُز إراَدَة األفــراِد، فكلمــُة )إرادَة( اســٌم َمنصــوٌب َوَق ــزِّ ــُة: األمــُل ُيَع ــصِّ اجلمل        وورَدْت يف النَّ
الفاِعــِل/ التَّعزيــُز، فهــَي مفعــوٌل بــِه منصــوٌب، وقــْد جــاَء عــىل صــورِة اســٍم ظاهــٍر، ومــْن صــوِر املفعــوِل بــِه 
ــِب  ــلِّ نص ــيٌّ يف حم ــٌل مبنِ ــٌر ُمتَِّص ــوُه( ضم ــاُء يف )تعل ــاُؤِل؛ فاهل ــامُة الّتف ــوُه ابتس ــِة: َتعل ــام يف اجلمل ــُر، ك الّضم

 . مفعــوٍل بــِه، وقــد َدلَّ عــىل َمــْن َوَقــَع عليــِه فعــُل الفاِعــِل/ الُعُلــوُّ

ُق ِمْن مْن َفهمي قَّ َأَتَ

1- أستخرُج مَن النَّصِّ القرايئِّ ما يأيت:
ا.  ب- فاِعاًل/ ضمًرا ُمْسَتِتً أ- فاِعاًل/ اساًم ظاِهًرا.     

جـ - مفعواًل بِه/ اساًم ظاِهًرا.  د- مفعواًل به/ ضمًرا.                         
ا: 2- ُأْعِرُب ما حتَتُه خطٌّ يف اجلملِة اآلتيِة إعراًبا تامًّ
 فاملريُض مثاًل إذا فقَد األمَل بالّشفاِء زاَدْت آالُمُه. 

ُد الفكرَة الّرئيسَة لكلِّ فقرٍة يف النّصِّ عْن طريِق إكامِل اجلملِة اآلتيِة: أراَد الكاتُب يف هذِه الفقرِة أن ُيَبنا   1- أحدِّ
شيًئا عن ......... . 

    . ُص املغزى مَن النَّصِّ 2- أكتُب مجلًة تلخِّ
ُص زمييل الّدوَر اآلخَر.                        3- أجري حواًرا بنَي التَّفاؤِل والّتشاؤُم؛ متقّمًصا دوَر أحِدمها، ويتقمَّ

اًم ذلَك باألمثلِة. ُح فيها مفهوَم كلٍّ مَن الفاعِل واملفعوِل بِه، وصوَرمُها، مدعِّ 4- ُأِعدُّ لوحًة تعليميًَّة؛ ُأوضِّ

تاميُّ التَّْقويُم اْلِ

القواعُد/الفاعُل واملفعوُل بِه )اساًم ظاهًرا وضمرًيا(
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امْلَْفهوُم:  استخالُص رأِي الكاتِب، الفعُل املتعّدي إىل مفعوَلنِي

أجري حواًرا مَع زمييل حوَل البيئِة اخلرضاِء، ُمستخلًصا أمّهيَتها وكيفّيَة امُلحافظِة عليها.

التَّْهيَِئُة 

األَمُل األخرُض

نــا بالقــّوِة  ــذي َيمدُّ     هــَي رمــُز هنضتِنــا وأســاُس اقتصاِدنــا، الينبــوُع الَّ
ــَب كلَّ  ــى َيَ ــامًرا وظــالاًل، وَيْســخو حّت ــاِة، وُيعطــي امُلحســننَي ث واحلَي
ــاوِل  ــَح يف ُمتن ــى ُتصب ــُه حّت ــو ُقطوُف ــاُه، وَتدن ــن عطاي ــا م ــاٍن نصيًب إنس
ــا  ــامَل، وَجَعَله ــَر واجلَ ــا اهللُ اخل ــي منََحه ت ــجرُة، الَّ ــا الّش ــِع، إهّن اجلمي

ــرضاِء. ــِة اخلَ ــواَن البيئ عن
ــاِد؛  ــِن األعي ــُف ع ــجرِة، يتل ــا للّش ــاِم يوًم ــَد األّي ــاُس أح ــَذ النّ     اّت
ففــي كلِّ األعيــاِد يتبادلــوَن الّزيــاراِت والّتهــاين، إاّل يف يــوِم الّشــجرِة، 
ــرضاَء  ــًة خ ــوَر جنّ ــّروَن األرَض الب ــجاَر، وُيص ــوَن األش ــم يغرس فإهنَّ
ــرًة  ــهوًبا بائ ــاِت ُس َل اجلنّ ــوَّ ــْد ح ــاُل فق ــا اإلمه ــالٍل، أّم ذاَت يْفٍء وِغ
ُمقفــرًة، يســوُدها اجلَــْدُب، وَينَْفــضُّ عنهــا ســاِكنوها، وَمــَع اْنبثــاِق يــوِم 
الّشــجرِة عــاَد االهتــامُم ِبــا، وَكَســْوها ُحّلــًة خــرضاَء، فــدّرْت عليِهــْم 

ــًرا. خــًرا وف
    أيُّ مصــادِر اخلــِر أكــرُم عطــاًء مــَن الّشــجرِة؟ فهــَي تنــُح اإلنســاَن اخلــَر بَســخاٍء، وتــردُّ احلََســنَة الواحــدَة 

مئــاِت احلســناِت، فــام نبذُلــُه مــْن أجِلهــا قليــٌل إذا قيــَس بمقــداِر مــا ُتعطــي.
    والّشــجرُة ليســْت ثــامًرا فَحْســُب، بــْل هــَي األمــُل األخــرُض واملســتقبُل الّظليــُل، فليغــرْس كلُّ واحــٍد شــجرًة، 
ــاُة  ــامُل واحلي ــا اجل ــِه، وفيه ــِن وألبناِئ ــُر للوط ــا اخل ــامِء، فيه ــا إىل الّس ــُق فرُعه ــا يف األرِض وينطل ــُت أصُله َيْثب

لــأرِض.

النَّصُّ اْلِقرائِّي

املفرداُت
األرُض البوُر:

اّلتــي ال  أو  ُتــزرْع،  ملْ  اّلتــي  األرُض 
تصلــُح للّزراعــِة

 الفيُء: الظِّلُّ
 ِغالٌل: مجُع غّلٍة،

وهَو ما ينتُج مْن ثمِر األرِض
 ُسهوٌب: األرايض

املستويُة
 ُمقفرٌة: خاليٌة

 اجلَْدُب: اليابُس
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ُأَحلُِّل

ًة، ُمراِعًيا فيها سالمَة النُّطِق وُحْسَن األداِء. َ ًة سليَمًة ُمَعبِّ 1- أقرُأ النّصَّ الّسابَق قراَءًة جهريَّ
ــذي وردْت فيــِه: َيَــُب، َتدنــو، دّرْت. 2- أســتنتُج معنــى كلٍّ مــَن املفــرداِت والّتاكيــب اآلتيــِة وفــَق الّســياِق الَّ

3- املقصوُد مَن السؤاِل )أيُّ مصادِر اخلِر أكرُم عطاًء مَن الّشجرِة؟( هَو:
       أ- كلُّ مصادِر اخلِر أكرُم عطاًء مَن الّشجرِة.

      ب- تتساوى مصادُر اخلِر يف العطاِء مَع الّشجرِة.
     جـ- الّشجرُة أكرُم مصادِر اخلِر عطاًء.

أقرُأ وُأناِقُش

تي تدلُّ عىل كلٍّ ممّا يأيت: ُد العبارَة الَّ 1- ُأحدِّ
         أ- مكافأُة العمِل بأحسَن منُْه.

        ب- احلثُّ عىل زراعِة األشجاِر.
        جـ- إحدى املامرساِت االجتامعّيِة.

2- يقول الكاتب: )الّشجرُة ليسْت ثامًرا فَحْسُب(. ما تفسُر هِذِه العبارِة؟
3- ُأقارُن بنَي األرِض املزروعِة واألرِض اجلدباِء؛ من حيُث اجلامُل واحلياُة.

ُر الكاتُب بالقرآِن الكريِم. ُد موطنًا يف النَّصِّ ظهَر فيِه تأثُّ 4- أحدِّ

ُأبدي رأيي 

1- ُأبدي رأيي يف تصيِص يوٍم للّشجرِة. 
2- أقتُح ثالثَة حلوٍل جتعُل النّاَس يعتنوَن باألشجاِر والبيئِة.

ُق  أتَذوَّ

أوّضُح الّصورَة اجلاملّيَة يف ما يأيت: 
1- أيُّ مصادِر اخلِر أكرُم عطاًء مَن الّشجرِة؟!

2- الّشَجرُة هي األمُل األخرُض واملستقبُل الّظليُل.
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1- أمُأ الفراَغ يف اجلدوِل اآليت:

ُق ِمْن مْن َفهمي قَّ َأَتَ

تاميُّ التَّْقويُم اْلِ

املفعوُل بِه الّثاين املفعوُل بِه األّوُل الفاعُل اجلملة
ُتعطي الّشجرُة النّاَس ثامًرا

منََحها اهللُ اخلَر

2- أضُع كالًّ مَن الفعَلنِي )َمنََح، اّتََذ( يف مجلٍة مفيدٍة.

1- ُأخلُّص النّصَّ يف حدوِد مخسِة أسطٍر، مَع امُلحافظِة عىل أفكاِرِه.
2- أضيُف إىل النَّصِّ فقرًة تنسجُم مَع سياِقِه.

ُن كلَّ فكرٍة ممّا يأيت: ُد الفقرَة اّلتي تتضمَّ 3- أحدِّ
أ- حتديُد يوٍم لالحتفاِل بالّشجرِة مقابَل إمهاهِلا.

ب- أمهّيُة الّشجرِة يف حياتِنا.
جـ- الّدعوِة إىل غرِس األشجاِر 

د- تفضيُل الّشجرِة عىل غِرها من مصادِر اخلِر.
ــااًل    ــٍة مث ــُن كلُّ رشحي ــُث تتضّم ــنِي، بحي ــّدى إىل مفعول ــي تتع ــاِل اّلت ــِن األفع ــا ع ــا تقديميًّ ــُم عرًض 4- ُأصّم

وإعراَبه، مَع املؤّثراِت الّصوتّيِة، وأشارُكُه مَع زمالئي.

القواعُدُ / األفعاْل اّلتي تنصُب مفعولنْيِ

تــي تتعــّدى إىل مفعولــنِي؛ مــْن مثــِل قولـِـِه: )َيَــُب كلَّ إنســاٍن        وظَّــَف الكاتــِب يف النَّــصِّ عــدًدا مــَن األفعــاِل الَّ
نصيًبــا مــْن عطايــاه(، فالفعــُل )يــُب( فعــٌل مضــارٌع، ماضيــِه )َوَهــَب(، وفاعُلــُه ضمــٌر مســتٌت تقديــُرُه )ُهــَو(، 
( إلتــاِم معنــاُه، بــِل احتــاَج إىل مفعــوٍل بــِه ثــاٍن، هــَو )نصيًبــا(، و كذلــَك مجلــُة  وملْ يكتــِف بمفعولـِـِه األّوِل )كلَّ
)تنــُح اإلنســاَن اخلــَر(؛ فالفعــُل )منــَح( فاعُلــُه ضمــٌر مســتٌت )هــَو( وتعــّدى إىل مفعوَلــنِي، مُهــا: )اإلنســاَن، 

اخلــَر(، ومثُلهــا: )اّتــَذ النـّـاُس أحــَد األيــاِم عيــًدا(، املكّونــُة مــَن الفعــِل )اّتــَذ( وبعــُده فاعُلــه ومفعــواله.
ــَح،  ــَب، َوَمنَ َل، وَوَه ــوَّ ، وَح َ ــرَّ ــَب، وَص ــَم، وَحِس ــَد، وَعِل ــنِي: وَج ــّدى إىل مفعول ــي تتع ــاِل اّلت ــَن األفع   وم

ــا. ــَل، وَكس ــَذ، وَجَع ّ ــى، واتَّ وأْعط
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أذكُر موقًفا حدث معي بّث الّروَر يف َقْلبي وقلوِب اآلخريَن.

امْلَْفهوُم: استخالُص األفكاِر الّرئيسِة

التَّْهيَِئُة 

مــا أْحوَجنــي إىل َضْحَكــٍة َتْــرُج ِمــْن أعــامِق َصــْدري؛ َفيــدّوي بــا جــّوي! 
ــِم، وال مــْن  وأنــا أســعى إىل ضحكــٍة حّيــٍة عاليــٍة، ليَســْت مــْن جنــِس التَّبسُّ
ــامَّ يف  ُ ع ــبِّ ــراُء، ال ُتع ــٌة َصْف ــَي َضحك ــتهزاِء، وال ه ــخريِة واالس ــِل السُّ َقبي
ــوُم  ــا مه ــيَل ب ــْدري؛ تنج ــا َص ــُك منْه ــًة ُأمس ــُد َضحك ــام أري ــِب، وإنِّ القل
ــدي  ، وُتب ــدقيَّ ــُأ ِش ــًة ت ــيل، ضحك ــا األرَض بِرج ــُص منْه ــي، وأفح نف

ــي. ــْريب وَتْكِشــُف مهِّ ُج َك ، وتفــرِّ ناِجــذيَّ
فانفجــاُر اإلنســاِن بضْحكــٍة جُيــري يف عروِقــِه الــّدَم؛ ولذلــَك حيمــرُّ وجُهــُه، 
ــِه فِللّضحكــِة فعٌل ِســْحريٌّ يشــفي النَّفَس،  وتنتفــُخ عروُقــُه. وفــوَق هــذا كلِّ

، وُيعــدُّ اإلنســاَن ليســتقبَل احليــاَة ومتاعَبهــا بالبــِر والّتحاِب. ويَكْشــُف الغــمَّ
حــَك،  تــي َتْســتخرُج منــَك الضَّ وايــاِت امُلضحكــِة، والنَّــوادِر البارعــِة الَّ فــي الرِّ      ولــْو كنـّـا ُمنصفــنَي َلعدْدنــا مؤلِّ
ــْو  ــَن ُيضِحكــون بأشــكاهِلم وأالعيبِهــم وحركاِتــم، أقــوُل ل ذي ــَك الَّ ــرَب، وأولئ ــَك اإلعجــاَب والطَّ ــُر في وتث
أنصْفنــا لعَدْدنــا كلَّ هــؤالِء أطبــاَء ُيــداووَن النفــوَس، وُيعاجلــوَن األرواَح، ويزحيــوَن عنـّـا آالًمــا أكثــَر ممـّـا يفعــُل 
طــاِن، أْو  َ ، أْو للرَّ ــلِّ حــكاِت يف ِعــداِد َمــْن يستكشــُف دواًء لِلسُّ أطّبــاُء األجســاِم. ولَعَدْدنــا َمــْن يستكِشــُف الضَّ
نحــِو ذلــَك مــَن األدواِء امُلســتعصيِة؛ فكالمُهــا منقــذُّ لإلنســانيَِّة ممـّـا َيْعَتِوُرهــا مــْن آالٍم، ُمصلــٌح ملــا ينتاُبــا مــْن 

آالٍم وأمــراٍض.
حــُك َبْلَســُم اهلمــوِم، وَمْرهــُم األحــزاِن، ولــُه طريقــٌة عجيبــٌة يســتطيُع ِبــا أْن حيمــَل عنــَك األنقــاَض،      والضَّ
وحيــطَّ عنــَك الّصعــاَب، ويفــكَّ منــَك األغــالَل - ولــو إىل حــنٍي - حّتــى يقــوى ظهــُرك عــىل النّهــوِض بــا، 

وتشــتدَّ ســواعُدك حلمِلهــا.
فيُض اخلاطِر، أمحد أمني، بتّرف

حُك الضَّ
النَّصُّ اْلِقرائِّي

املفرداُت
ُيدّوي: حُيدُث صًدى. 

املستعصيُة: ما يصُعُب شفاؤها.
األنقاُض: بقايا هدِم البناِء. 
يعتوُرها: يصيُبها وُيِلمُّ با.
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ُق  أتَذوَّ

ُأبدي رأيي 

أوّضُح الّصورَة الفنّّيَة يف ما يأيت: 
1- الّضحُك يفكُّ منَك األغالَل.

2- انفجاُر اإلنساِن بضْحكٍة جُيري يف عروِقِه الّدَم.

ُأَحلُِّل
تي تدلُّ عىل كلِّ فكرٍة ممّا يأيت: ُد اجلملَة الَّ 1- أحدِّ

حُك عالٌج لآلالِم.        أ-نحتاُج إىل ضحكٍة ليَسْت متصنّعًة.   ب-اّلذيَن ُيضحكوَننا يقّدموَن َلنا دواًء.   جـ-الضَّ
2- ما داللُة عبارِة )ضحكٌة صفراُء(؟ 

ًة ُمراِعًيا فيها سالمَة النّطِق وُحْسَن األداِء. 1- أقرأ النصَّ الّسابَق قراَءًة جهرّيًة سليَمًة معّبَ
ــُص  ــِة: )وأفح ــياِق يف مجل ــَم للّس ــى املالئ ــاُر املعن ــُر(، أخت ــف، أحف ــث، أكش ــُص(: )أبح ــاين )أفح ــن مع 2- م

منها األرض بِرجيل(، ثمَّ أعّبُ يف مجٍل مفيدٍة عن املعنَينْيِ اآلخريِن.
3- أستعنُي باملعجِم املتيّرِ لديَّ يف حتديِد الفرِق بني البلسِم واملرهِم.

حكَة اّلتي حيتاُجها الكاتُب. 4- أصُف الضِّ
5- أذكُر آثاَر الّضحِك اإلجيابيََّة عىل الّضاحكنَي.

6- ملَ عدَّ الكاتُب امُلضحكنَي يف عداِد األطّباِء؟
ُحها. حِك، أوضِّ 7-ذكر الكاتُب أصناًفا مَن الضَّ

أقرُأ وُأناِقُش

1- أبدي رأيي يف كلِّ عبارٍة ممّا يأيت؛ معلِّاًل:
.    أ- لِلّضحكِة فعٌل ِسْحريٌّ يشفي النَّفَس، ويَكْشُف الغمَّ
   ب- لْو أنصْفنا لعَدْدنا كلَّ هؤالِء أطباَء ُيداووَن النفوَس.

اُه. . مبيِّنًا سبَب اختيارَي إيَّ 2- أقتح عنواًنا آخَر للنصِّ

تاميُّ التَّْقويُم اْلِ

ُد األفكاَر الّرئيسَة للنّصِّ القرائيِّ عن طريِق وضِع عنواٍن موجٍز دالٍّ لكلِّ فقرٍة مْن فقراتِِه. 1- أحدِّ
ا مع زمييل حول ذلك. ِة اإلنساِن جسميًّا ونفسيًّا ، ثّم أجري حوًرا شفويًّ حِك لصحَّ 2- أكتُب فقرًة عْن فوائِد الضَّ
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التَّْهيَِئُة 

أِي. امْلَْفهوُم: القراءُة: إِبداُء الرَّ

ًحا أثَرها يف نفي.  ُأسّمي بعَض األصواِت الّصادرِة عِن الطَّبيعِة؛ ُموضِّ

ــدوَد  ــا تتَخّطــى احلُ ــَدُة لإِلنســانِيَِّة؛ إِْذ إهِنَّ ــا هــَي اللُّغــُة امُلَوحِّ     املوســيقا حقًّ
ــُه، أو جنُســُه،  ــِه؛ مهــام اختلــَف َموطِنُ ُكلَّهــا، وَتِصــُل إىل ُأذِن املســتمِع وقلبِ

تــي ينتمــي إليهــا. ــُق فــوُه ِبــا، أْو ثقافُتــُه الَّ تــي َينْطِ أْو ُلغُتــُه الَّ
    وهــَي ُلغــٌة أســمى مــَن احلكمــِة، وأعمُق مــَن الفلســفِة، َتنهُض بــدوٍر ذي 
بيــِة؛ فهي ُتســِهُم بفاِعِليَّــٍة يف النُُّمــوِّ الوجــدايِنِّ واالْنِفعايِلِّ  يَّــٍة بالَِغــٍة يف التَّ أمهِّ
ــِة لــدى النّاِشــَئِة، كــام  ــِة الفنِّيَّ ــعوِر امُلْرَهــِف، واالْرتقــاِء بالّذاِئَق ــِة الشُّ وتنمي
أهّنــا ُتنَّمــي عنَدُهــُم اإِلحســاَس باجلَــامِل يف ُكلِّ مــا حُييــُط بـِـم مِمـّـا خلَقــُه اهللُ 
ــِة،  ٍة عــىل َتعميــِق الــّروِح الوطنِيَّ ــا تعمــُل بقــوَّ ، باإلضافــِة إىِل أهنَّ عــزَّ وَجــلَّ
ــام ُيرافُِقهــا مــن أغــاٍن  ــِه؛ وذلــَك بِ ــامِء إىِل ُترابِ وتعزيــِز ُحــبِّ الوطــِن واالْنتِ

وطنِيَّــٍة وأهازيــَج َشــْعبِيٍَّة. 
ــَة مجيَعهــا بِلســاٍن  ــا ُتاطِــُب األجنــاَس البِريَّ     واملوســيقا لغــٌة عاملِيَّــٌة؛ ألهنَّ
ــا  ــٌة ألهنَّ ــَي علِميَّ ــِه؛ فه ــِت نفِس ــٌة يف الوق ــٌة وفنِّيَّ ٌة علِميَّ ــادَّ ــَي م ــٍد، وه واِح
ــُف مــا بــنَي األصــواِت  ــا ُتَؤلِّ ــٌة ألهَنَّ تَضــُع إىل قواِعــَد ِحســابِيٍَّة ثابَِتــٍة، وفنِّيَّ

ــا يف شــخِصيَِّة امُلَتَلّقــي.  ــًرا مجالِيًّ ــِة واملوســيقيَِّة؛ حيــُث تــتُك أث البِريَّ
َق املوســيِقيَّ َيمنــُح صاِحَبــُه امَلْقــِدَرَة العالَِيــَة عــىل ُحْســِن االســتامِع للموســيقا، ومجيــِل االســتمتاِع  ــَذوُّ      إِنَّ التَّ

 . ٍة ورغبــٍة وإِراَدٍة؛ عــىل نحــٍو حقيِقــيٍّ وجــادٍّ ِبــا، وإدراِكهــا وَفْهِمهــا؛ بلــذَّ
ف(   )الّتبية املوسيقّية ودورها يف تنمية اإلبداع، الدكتورة نجالء عبد الغني، بترُّ

    

النَّصُّ اْلِقرائِّي

املوسيقا ُلغٌة عاملِيٌَّة

املفرداُت
املوســيقا: فــنُّ األحلــاِن، وتنظيــُم 
ــا،  ــام بينَه ــاِت في ــاِم والَعالق األنغ

ــا. ــاِت وأوزاهِن ــيُق اإليقاع وتنس
احلكمــُة: معرفــُة أفضــِل األشــياِء 

بأفضــِل العلــوِم.                                                 
: كلُّ  النُُّمــوُّ الوجــدايِنُّ واالْنِفعــايِلُّ
ــاالٍت  ــْن ح ــرَد م ــاُب الف ــا َينت م
والُكــرِه  كاحلُــبِّ  وجدانيَّــٍة، 
واحلــرِة  والغضــِب  واحلــزِن 

والنُّفــوِر.  والقلــِق 
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أقرُأ وُأناِقُش
ًة؛ ُمراِعًيا سالمَة النُّطِق وُحْسَن األَداِء. َ ًة سليمًة ُمَعبِّ 1- أقرُأ النّصَّ الّسابَق قراَءًة جهِريَّ

ياِق اّلذي َوَرَدْت فيِه: الّثقافُة، امُلحاكاُة.   2- أستنتُِج معايَن املفرداِت اآلتيِة؛ َوفَق السِّ
َدَة لإِلنسانيَِّة؟ ِت الكاتبُة املوسيقا اللُّغَة امُلوحِّ 3- ملاذا عدَّ

ُد اجلَوانَِب اإلجيابِيََّة التي ُتسِهُم فيها املوسيقا يف تربيِة النّاِشَئِة. 4- ُأَحدِّ
ُ الَعالقَة بنَي املوسيقا وكلٍّ مَن: أ- اجلامِل.      ب - الّروِح الوطنّيِة. 5- أبنيِّ

ِق احلاِذِق. ُق بنَي َتَلّقي امُلسَتِمِع العادي للموسيقا  وَتَلّقي  امُلَتّذوِّ ؛ ُأَفرِّ 1- يف َضوِء َفهمي الِفقرَة األخرَة مَن النَّصِّ
عـوِر     2- أفاضُل بنَي الّتوجيِه املبارِش، واملوسيقا وما ُيصــاِحُبها من أغاٍن وطنِيٍَّة من جـهٍة أخرى، يف َتعمــيِق   الشُّ

باِب. وِح الَوَطنِيَِّة عنَد فئتي األطفاِل والشَّ        باالنتامِء والرُّ
ُ األثَر النَّفيَّ لكلٍّ مَن املوسيقا اهلادئِة واملوسيقا الّصاخبِة يف املستمِع هلاُم.  3- ُأبنيِّ

ُح ذلَك؛ مدّعاًم الّتوضيَح باألمثلِة. 4- ذكَرِت الكاتبُة أنَّ املوسيقا ماّدٌة علمّيٌة وفنيٌَّة يف الوقِت نفِسِه، أوضِّ

ُأَحلُِّل

ُق  أتَذوَّ

ُأبدي رأيي 

أوّضُح الّصورَة الفنيََّة يف ما حتَتُه خطٌّ ممّا يأيت: 
ا تتَخّطى احلُدوَد ُكلَّها. َدُة لإِلنسانِيَِّة؛ إِْذ إهِنَّ ا هَي اللُّغُة امُلَوحِّ 1- املوسيقا حقًّ

َة مجيَعها بِلساٍن واِحٍد.  ا ُتاطُِب األجناَس البِريَّ 2- املوسيقا لغٌة عاملِيٌَّة ؛ ألهنَّ

1- أتَّفُق أْو أختلُف مَع كاتبِة النَّصِّ يف كلِّ عبارٍة ممّا يأيت؛ ُمعلِّاًل إجابتي: 
أ- املوسيقا ُلغٌة عاملِيٌَّة. 

ب- املوسيقا ُلغٌة أسمى مَن احلكمِة، وأعمُق مَن الفلسفِة.
، وُمَكثًَّفا، وجاذًبا.    ؛ عىل أْن  يكوَن داالًّ 2- أختاُر ُعنواًنا آخَر هِلذا النَّصِّ

؛ بصورٍة صحيَحٍة ودقيَقٍة. َة يف النَّصِّ القرائيِّ 1- أْسَتنْتُِج الفكرَة العامَّ
يَِّة املوسيقا يف حياتِنا اليوميَِّة ،ُمبِدًيا رأيي يف ذلك. 2- ُأْجري ِحواًرا هاِدًفا حوَل أمهِّ

تاميُّ التَّْقويُم اْلِ



15

ِة. أناقُش زمالئي يف دوِر العلامِء يف خدمِة البرّيِة والنَّهضِة احلضاريَّ

ُب. ، والَعَدُد املركَّ ق الفنِّيُّ امْلَْفهوُم: القراءُة: الّتذوُّ

التَّْهيَِئُة 

اْبُن ُزْهٍر اإلشبييلُّ
 ، ــٍد بــِن مرواَن بــِن ُزهــٍر اإلياديِّ     عبــُد امللــِك بــُن أيب العــالِء بــِن حممَّ
ــدِة )بنغلــور( عــاَم  ــَد يف َبل ــِس، ُولِ ــاِء يف األندل أحــُد مشــاهِر األطّب
1702م، وُتــويّفَ يف إشــبيليَة عــام 1162م، وُيَعــدُّ اْبــُن ُزْهــٍر واحــًدا 
 ، ــَز باقتصــاِرِه عــىل دراســِة الّطــبِّ ــِس، تيَّ مــْن أعظــِم علــامِء األندل

وهــو َعَلــٌم يف هــذا املجــاِل.
ــاُب  ــهُرها كت ــِة، أْش ــبِّ والتَّغذي ــِم الطِّ ــرٌة يف عل ــاٌت كث ف ــُه مؤلَّ     ل

ــنَي  ــٍر ب ــِن ُزه ــَة اْب َ مكان ــنيَّ ــاِب؛ لنتب ــذا الكت ــاِت ه ــرُض ملوضوع ــا نع ن ــِر(، ولعلَّ ــداواِة والتَّدب ــُر يف امل )التَّيس
ــَن  ــدٍد م ــالٍة بع ــصُّ كلُّ رس ــائِل، تت س ــَن الرَّ ــدٌد م ــزٍء ع ــزاٍء، يف كلِّ ج ــَة أج ــُه ثالث ــم كتاَب ــَو يقسِّ ــاِء؛ فه األطّب

ــراِض. األم
ــاِل،  ــِة باألطف أِس اخلاصَّ ــرَّ ــروَح ال ــالُة األوىل ق س ــاوُل الرِّ ــالًة، تتن ــرَة رس ــتَّ ع ُل س ــزُء األوَّ ــُن اجل     ويتضمَّ
ســالِة  ســالِة الّثانيــِة َيعــرُض ملَِا يف الــّرأِس ِمــن ِجراحاٍت، ويف الرِّ كالقــَرِع ونبــاِت الّشــَعِر يف غــِر موضِعــِه، ويف الرِّ
ســائِل األخــرى، ويف  أِس، ويف الّرابعــِة أمــراُض األُذنــنِي، وهكــذا يتنــاوُل ابــُن ُزهــٍر يف الرَّ الّثالثــِة أمــراُض الــرَّ

ــَة األمــراِض والِعلــِل. ــِة أجــزاِء الكتــاِب بقيَّ بقيَّ
    ويف هنايــِة الكتــاِب قوائــُم بوصفــاٍت طّبيَّــٍة ســاّمها اْبُن ُزهــٍر )اجلامــع(، ووصايا يف تركيــِب األدويِة واســتعامهِلا. 
وقــْد بلــَغ عــدُد هــذِه الوصفــاِت اثنَتــنْيِ ومخســنَي وصفــًة، وُيالَحــُظ أنَّ كتــاَب الّتيســِر عامــٌر بامللحوظــاِت؛ مِمَّــا 
ــِه  ــِه، وجرأتِ ــِه بآراِئ ِف ــُه ُيعَجــُب باســتقالِل مؤلِّ ــًة، وُمطالُِع أذاَع صيــَت ابــِن زهــٍر خاّصــًة، والّطــبَّ العــريبَّ عاّم

ــمنِي. مــنَي الّســابقنَي؛ مميِّــًزا الغــثَّ مــَن السَّ عــىل توضيــِح اخلاطــِئ مــْن آراِء املتقدِّ
                                           كتاب التيسر يف املداواة والتدبر - املكتبة الرقمية العاملية )wdl.org،(بترف(

النَّصُّ اْلِقرائِّي

املفرداُت
املداواُة: عالُج املريِض باألدويِة.

 القروُح: مفرُدهْا َقرٌح، وهو اجلرُح.
 الِعلُل: مفرُدها ِعلَّة،ٌ وهَي املرُض.

 ذاَع ِصيُتُه: انتَر ِذْكُرُه، اشتهَر.
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ًة، مراعًيا سالمَة النُّطِق وُحْسَن األداِء. 1- أقرُأ النَّصَّ الّسابَق قراءًة جهرّيًة معبِّ
2- أصــّمُم فهرًســا لكتــاِب ابِن زهــٍر )التَّيسُر يف املداواِة والتَّدبِر(، بأجزاِئِه الّثالثِة؛ مكتفًيا بام جــاَء يف  

       النَّصِّ من معلوماٍت.
ُح إسـهاماِت ابِن ُزهٍر  3- تـرَك ابُن زهٍر بصـمَتُه اخلاّصَة يف جماِل الطِّبِّ يف كتـابِِه؛ فأيَن يظـهُر ذلَك؟ أوضِّ

      يف جماِل تركيِب األدويِة.

أقرُأ وُأناِقُش

1- أصُف شخصّيَة ابِن زهٍر مْن خالِل منجزاتِِه.
2- ما عالقُة عنواِن كتاِب ابِن ُزهٍر )الّتيسُر يف املداواِة والّتدبِر( بمحتوياِت الكتاِب؟

3- أستنتُج األساَس اّلذي بنى عليِه ابُن زهٍر تقسيَم كتابِِه أجزاًء ورسائَل.
؟ 4- اإلنجازاُت الفردّيُة تتحّوُل إىل إنجازاٍت مجاعّيٍة، ما مصداُق هذا يف النّصِّ

. وِر الفنّّيِة يف هذا النَّصِّ َة الصُّ 5- أعلُل قلَّ

ُأَحلُِّل

ُق  أتَذوَّ

ُب القواعُد/ العدُد املركَّ

ُأبدي رأيي 

ــٌب، واألعــداُد   ورَد يف النَّــصِّ اســتخداُم الكاتــِب العــدَد )16( يف مجلــِة: )ســتَّ عــرَة رســالًة(، وهــَو عــدٌد مركَّ
( قــْد  املرّكبــُة هــي األعــداُد مــن )11-19(، وُيالَحــُظ أنَّ اجلــزَء األوَل مــَن العــدِد )ســتَّ عــرَة( هــَو )ســتَّ
ــًرا  ــدوَدُه تذك ــَق مع ــد طاب ــرَة( فق ــزُء الّثاين)ع ــا اجل ــا، أّم ــًرا وتأنيًث ــِه تذك ــالًة( يف جنِس ــدوَد )رس ــَف املع خاَل
ــن )11- ــداُد م ــِن، واألع ــا يف اجلزأْي ــًرا وتأنيًث ــا تذك ــاِن معدوَدمُه ــِن )11-12( فيوافق ــا يف العددْي ــا. أّم وتأنيًث

، ومعــدوُد األعــداِد  19( مــا عــدا )12( تُعــرُب: عــدًدا مبنيًّــا عــىل فتــِح اجلزأيــِن يف حمــلِّ رفــٍع أو نصــٍب أو جــرٍّ
ُل منــُه إعــراَب املثنّــى؛ فهــَو ملَحــٌق بِــِه،  بــِة يلــَزُم اإلفــراَد والنَّصــَب. أّمــا العــدُد )12( فيعــرُب اجلــزُء األوَّ املركَّ

ِه اليــاَء.  وتكــوُن عالمــُة رفِعــِه األلــَف وعالمــُة نصبِــِه وجــرِّ

1- وضَع ابن زهٍر يف هنايِة كتابِِه قوائم بوصفاٍت طّبيٍَّة، ووصايا يف تركيب ِاألدويِة واستعامهِلا.
منَي الّسابقنَي. 2- عمَد ابُن زهٍر إىل توضيِح اخلاطِئ مْن آراِء املتقدِّ

 أوّضُح الّصورَة الفنّيَة يف ما حتَتُه خطٌّ ممّا يأيت: 
1- وهَو َعَلٌم يف هذا املجاِل.

منِي. منَي الّسابقنَي؛ ممَيًِّزا الغثَّ مَن السَّ 2- وجرأتِِه عىل توضيِح اخلاطِئ مْن آراِء املتقدِّ
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أكتُب العدَد يف اجلمِل اآلتيِة بالكلامِت:
1- حصَل الّطالُب عىل )17( عالمة.

ا. 2- حرَض احتفاَل تكريِم املرأِة )15( مدعوًّ
قًة رياضيًّا. 3- يف مدرستي )11( طالبًة متفوِّ

ُد الفقرَة اّلتي تتضّمُن كلَّ فكرٍة ممّا يأيت: وصٌف لنهايِة كتاِب الّتيسِر، التَّفصيُل يف اجلزِء األّوِل من كتاِب   1- أحدِّ
       التَّيسِر، الّتعريُف بابِن زهٍر، الّتعريُف العامُّ بكتاِب الّتيسِر.
2- أخِلُص إسهاماِت ابِن زهٍر يف الّطبِّ يف حدوِد مخسِة أسطٍر. 

ّحيَُّة، واملستوى املعييشُّ لأفراِد.  عايُة الصِّ رِة علميًّا، مْن حيُث الرِّ مِة علميًّا، واملتأخِّ 3- أقارُن بنَي البالِد املتقدِّ
حيحَة لكلٍّ ممّا يأيت: 4- أختاُر اإلجابَة الصَّ

حيحُة ممّا يأيت:         )1( اجلملُة الصَّ
أ- قرأُت ثالثَة عَر روايًة                                 ب- قرأُت ثالَث عَر روايًة  
جـ- قرأُت ثالَث عرَة روايًة                            د- قرأُت ثالثَة عرَة روايًة  

ِط: رُس يف .............. صفحًة مَن احلجم املتوسِّ        )2( نقوُل: يقُع الدَّ
أ- أحَد عَر صفحًة                                          ب- أحَد عرَة صفحًة        

جـ- إحدى عرَة صفحًة                                  د- إحدى عَر صفحًة  
       )3( نقوُل: قرأُت ............... كتاًبا علميًّا.      

أ- اثنا عَر              ب- اثنتا عرة              جـ- اثنتي عرة              د- اثني عَر    
       )4( إعراُب العدِد يف اجلملِة )حفظُت سبَع عرَة آيًة مْن سورِة الكهِف(: 

      : ٌب مبنيٌّ عىل فتح اجلزأْيِن يف حملِّ               عدٌد مركَّ
أ- رفِع فاعل ٍ          ب- جرِّ مضاٍف إليِه         جـ- جرِّ اسٍم جمروٍر           د- نصِب مفعوٍل بِِه    

  

ُق ِمْن مْن َفهمي قَّ َأَتَ

تاميُّ التَّْقويُم اْلِ
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أناقُش ما يأيت مَع زمالئي:
1- )أصبَح العامَلُ قريًة صغرًة(. 

ٌة ومتعٌة، والعلُم ال ُيناُل إاّل عىل جٍر مَن الّتعِب واملشّقِة،  ، ولكْن َلُه لذَّ 2- يقوُل أحُد احلُكامِء: )طَلُب العلِم شاقٌّ
وَمْن ملْ يتحّمْل َمراَرَة العلِم ساعًة يتجّرْع كأَس اجلهِل أبًدا(.

امْلَْفهوُم: القراءُة الفامهُة/ املقارنُة بنَي نّصنِي، املفعوُل املطلُق

التَّْهيَِئُة 

ــذي يقــوُم عــىل  ــِة، اّل ــُح اقتصــاِد املعرف ــِة األخــرِة ُمصطل     ظهــَر يف اآلون
فهــٍم عميــٍق لــدوِر املعرفــِة اّلتــي يمتلُكهــا البــُر يف تطــّوِر االقتصــاِد وتقّدِم 

ــِه منــُذ األَزِل. املجتمــِع، فاملعرفــُة رافقــِت اإلنســاَن ُمرافقــَة ظلِّ
    ارتَقــِت املعرفــُة حّتــى وصَلــْت ُذراهــا احلالّيــَة، وأّثــرْت يف احليــاِة 
ــَك  ــا؛ وذل ــاِن عموًم ــاِة اإلنس ــِط حي ــىل نم ــِة، وع ــِة واالجتامعّي االقتصادّي
تــي مّكنــِت اإلنســاَن مــْن فــْرِض  ــِة، الَّ ــِة التكنولوجّي بفضــِل الّثــورِة العلمّي
ــاِة  ــيًّا يف احلي ــورًدا أساس ــاُت م ــِت املعلوم ــِة، وبات ــىل الطَّبيع ــيطرتِِه ع س
االقتصادّيــِة، وشــّكَلْت تكنولوجيــا املعلومــاِت يف عِرنــا الّراهــِن العنــَر 
، وأحدَثــْت مجلــًة مــَن الّتحــّوالِت يف  األســاَس يف النّمــوِّ االقتصــاديِّ

ــاِة. ــِب احلي ــِف جوان خمتل
ــاِة  ــِة حي ــِه، ويف نوعّي ــوِّ ورسعتِ ــِة النّم ــُر يف درج ــيُّ يؤثِّ ــّدُم التَّكنولوج ــُه الّتق ــذي حُيدُث ــَع الَّ ــّرَ الّري    إّن الّتغ
اإلنســاِن؛ عــْن طريــِق التَّأثــِر يف تعليِمــِه وتربيتِــِه وتدريبِــِه، وجيعــُل عامــَل الّرعــِة يف الّتأقلــِم مــَع الّتغيــِر مــْن 
ــذي ال يســعى إىل  أهــمِّ العوامــِل االقتصادّيــِة اإلنتاجّيــِة، ويؤّثــُر تأثــًرا كبــًرا يف توزيــِع الّدخــِل، أّمــا اإلنســاُن الَّ
ــِة الّتطــّوِر العلمــيِّ والّتكنولوجــيِّ فَرعــاَن مــا جيــُد نفَســُه عاجــًزا عــن ُولــوِج عــامَلِ االقتصــاِد اجلديــِد  مواكب

واإلســهاِم فيــه.
حمّمد دياب – جمّلة العريّب، بتّرٍف

الّثورُة الّتكنولوجيَُّة
النَّصُّ اْلِقرائِّي

املفرداُت
األَزُل: الِقَدُم.

ُذراها: مجُع ُذْروة، وهَي أعىل 
ُتُه. اليّشِء وقمَّ

  الّتأقلُم: الّتكّيُف.

   الّراهُن: احلارُض.
  ُولوٌج: ُدخوٌل
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ًة، ُمراِعًيا فيها سالمَة النُّطِق وُحْسَن األداِء. َ ًة سليَمًة ُمَعبِّ 1- أقرُأ النّصَّ الّسابَق قراَءًة جهريَّ
2- أستنتُج معنى كلٍّ مَن املفرداِت اآلتيِة وفَق الّسياِق اّلذي وردْت فيِه: 

خُل        اآلونُة األخرُة، النّموُّ االقتصادُي، الدَّ
3- أذكُر النّوَع األديبَّ اّلذي ينتمي إليِه النَّصُّ الّسابُق.

4- ما أثُر التقّدِم العلميِّ عىل نوعّيِة حياِة اإلنساِن؟
5- كيَف جيُد اإلنساُن اّلذي ال يسعى إىل مواكبِة الّتطّوِر الّتكنولوجيِّ نفَسُه؟

أقرُأ وُأناِقُش

ُأحّلُل
1- أوّضُح دوَر العقِل البريِّ يف إحداِث الّثورِة الّصناعّيِة وتطّوِر االقتصاِد.

2- أعّلُل تأثَر الّتقّدِم التكنولوجيِّ يف نوعّيِة حياِة اإلنساِن.
تي كاَن للتقّدِم الّتكنولوجيِّ أثٌر يف حدوثِها. 3- أذكُر أمثلًة واقعّيًة عىل الّتحّوالِت احلياتّيِة الَّ

4- أوّضُح بعَض اجلوانِب اّلتي سيطَر فيها اإلنساُن عىل الّطبيعِة بفضِل علِمِه.
: 5- ُأبنّيُ السّبَب لكّل نتيجٍة ممّا يأيت كام ورَدْت يف النّصِّ

       أ- تطّوُر االقتصاِد وتقّدُم املجتمِع.
        ب- الّتأثُر يف درجِة النّموِّ االقتصاديِّ ورسعتِِه.

ُأبدي رأيي
ُل  ًقا يف اختياِرِه؟ ثمَّ أَعلِّ ، وهْل كاَن ُمَوفَّ 1- ُأبنّيُ رأيي يف الُعنواِن اّلذي اختاَرُه الكاتُب هلذا النّصِّ

       إجابتي.
2- حّدَد النّصُّ مْن وجهِة نظِر كاتِبِه أنَّ اإلنساَن اّلذي ال يسعى إىل مواكبِة الّتطّوِر العلميِّ والّتكنولوجّي 

ا يف ذلَك؟ أعّلُل         جيُد نفَسُه عاجًزا عن ُولوِج االقتصاِد اجلديِد وامُلسامهِة فيه. هل كاَن الكاتُب حمقًّ
       إجابتي.

3- أصبَح الّتأقلُم مَع الّتغيِر مْن أهمِّ العوامِل االقتصادّيِة اإلنتاجّيِة يف عِرنا احلديِث. أقتُح ثالَث 
        نصائَح لطلبِة العلِم يف هذا املجاِل.

ُق أتذوَّ
ُح مجاَل الّتعبِر يف ما يأيت: أوضِّ

ِه منُذ األَزِل. 1- فاملعرفُة رافقِت اإلنساَن ُمرافقَة ظلِّ
2- ارتَقِت املعرفُة حّتى وصَلْت ُذراها احلالّيَة.

3- فَرعاَن ما جيُد نفَسُه عاجًزا عن ُولوِج عامَلِ االقتصاِد اجلديِد واإلسهاِم فيِه.
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القواعد/ املفعوُل املطلُق:

     وَرَد يف النـّـصِّ توظيــُف الكاتــِب املفعــوَل املطلــَق؛ وذلــَك يف مجلــِة )ويؤّثــُر تأثــًرا كبــًرا يف توزيــِع الّدخــِل(، 
ــِه(، فكلمــُة )تأثــًرا( يف اجلملــِة األوىل، وكلمــُة )مرافقــَة( يف اجلملــِة الّثانيــِة  ومجلــِة )رافقــِت اإلنســاَن ُمرافقــَة ظلِّ
ــُه؛ ويف اجلملــِة الّثانيــِة مؤّكــًدا  ــِه، وكاَن يف اجلملــِة األوىل مؤّكــًدا فعَل مصــدراِن جــاَء كلٌّ منهــام مــْن جنــِس فعِل
 . الفعــَل ومبّينـًـا نوَعــُه، وقــْد يــأيت كذلــَك مبّينـًـا عــَدَدُه إضافــًة إىل تأكيــِدِه؛ مثــَل قولِنــا: قــرأُت الــّدرَس قراءَتــنْيِ
ــاِن  ــَع بي ــِه م ــِد وقوِع ــِه، أو تأكي ــِد وقوِع ــه؛ لتأكي ــِظ فعِل ــْن لف ــِه م ــى ب ــدٌر منصــوٌب ُيؤت ــُق مص ــوُل املطل فاملفع

ــِه.  ــّراِت وقوِع ــدِد م ــاِن ع ــَع بي ــِه م ــِد وقوِع ــِه، أو تأكي نوِع

1- أعيُد كتابَة اجلمِل اآلتيِة، موّظًفا املفعوَل املطلَق، بحسِب الغايِة اّلتي إزاَء كلٍّ منْها:
        أ- ارتَقِت املعرفُة حّتى وصلْت ُذراها احلالّيَة.     )للّتأكيِد(

َرِت الّتكنولوجيا يف احلياِة االقتصادّيِة واالجتامعّيِة.    )لبياِن العدِد(         ب- أثَّ
.        )لبيان النّوع(         جـ- يسعى اإلنساُن إىل مواكبِة الّتطّوِر العلميِّ

ا يف اجلملِة: يؤّثُر الّتقّدُم تأثًرا كبًرا يف توزيِع الّدخِل. 2- أعرُب ما حتَتُه خطٌّ إعراًبا تامًّ

1- ُأضيــُف إىل هنايــِة النّــصِّ الّســابِق فقــرًة تتضّمــُن الفكــرَة اآلتيــَة )مواكبــُة األردنِّ الّتطــّوَر العلمــيَّ 
. (؛ بحيــُث تكــوُن منســجمًة مــَع ســياِق النّــصِّ والّتكنولوجــيَّ

2-  يقوُل الّشاعُر:
يف َعْصـِر عـَْومَلٍَة َعجــاِئُب ُنْبِصـُر      ُسُفُن احلَضاَرِة َقْد َرَسْت يف شاطِـــــٍئ  
إذا التَّقاَنـــُة ال حَمـاَلـــَة َتْظَفــــُر      َشَبكاُتا ُنِسَجــْت َكَبْيــِت الَعنَْكبــوِت  
َعـًة إِْذ َتـنُْقـــُر َسـْهاًل َوَيْأتــي رُسْ ِة ُمْطلــًَقا        أْضـَحى التَّواُصــُل يف البــَِريَّ
يف شاَشِة احلاســوِب إْذ ما َيْظــَهُر حيـــَب كـََقْرَيـــٍة        َفكـَــَأنَّ عامَلَنـــا الرَّ

ُأوائُم بنَي هذِه األبياِت ومضموِن نصِّ القراءِة.

ُق ِمْن مْن َفهمي قَّ َأَتَ

تاميُّ التَّْقويُم اْلِ



َتمَّ َبَحْمِد اهللِ َتعاىل


