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مقدّ مة
المتوسط.
السنة الثّالثة من ال ّتعليم
ّ
أبناءنا تالميذ ّ
العربيــة» ،آ ِمليــن أن يكــون لكــم رفي ًقــا و ِف ًّيــا
يسـ ُّـرنا أن نضـ َـع بيــن أيديكــم هــذا الكتــاب فــي «ال ّلغــة ّ
ُ
ُّ
ممــا تو ّفــره ال ّنشــاطات
العربيــة ،واالســتفادة ّ
وسـ َن ًدا قو ًّيــا فــي طريقكــم نحــو ال ّت َحكــم فــي مهــارات ال ّلغــة ّ
َ
ميــة مــن ُمعا َل ٍ
معــارف
صــوص المســموعة والمكتوبــة ِمــن
تتض ّمنــه ال ّن
ممــا َ
ُ
جــات ،واالســتزاد ِة ّ
التع ُّل ّ
وتوجيهـ ٍ
ـات و ِق َيـ ٍـم.
ـمي للمــا ّدة فــي ّ
الطــور الثّانــي مــن مرحلــة
نطمـ ُـح أن يكــون هــذا الكتـ ُ
َ
ـاب ترجمـ ًة أمينـ ًة للمنهــاج ال ّرسـ ّ
المتوســط ،مــن خــال سلســلة ال ّنشــاطات التع ُّلم ّيــة وال ّتقويم ّيــة المبثوثــة فيــه ،والتــي يتناولهــا
ال ّتعليــم
ّ
الســنة الدّ راسـ ّية.
التالميــذ بتوجيــهٍ مــن األســتاذ طــوال ّ
يتألّــف هــذا الكتــاب مــن ثمانيـ ِة مقاطـ َـع تع ّلم ّيــةٍ تالمــس الحيــاة المدرسـ ّية واالجتماعيــة لل ّتالميــذ
نجــز ّ
كل مقطــع فــي خــال أربعــة أســابيع؛ ثالثــةٍ لل ّتع ُّلــم ،وال ّرابــع لإلدمــاج وال ّتقويــم والمعالجــة
ُي َ
البيداغوجيــة.
أسبوع من أسابيع ال ّتع ّلم  -على ال ّترتيب اآلتي:
كما تتوالى ال ّنشاطات  -خالل ُك ّل
ٍ
 «ال ّتعبيــر ّـص مســموع يجــده األســتاذ مكتو ًبــا فــي
الشـ ّ
ـفوي»ّ :
حصــة أســبوع ّية تتمح ـ َور حــول نـ ّ
تجــدون فــي الكتــاب القــد َر المشـ َت َ
الدّ ليــل ،ومسـ ّـجال فــي القــرص المضغــوط ،بينمــا ِ
رك مــن المناقشــة
ّ
الشــفو ّية.
ـص» و «قواعــد ال ّلغــة»ِ :ح َّصتــان أســبوع ّيتان متواليتــان تنطلــق
 «القــراءة المشــروحة ودراســة ال ّنـ ّّ
ـص المكتــوب يقــرأه ال ّتالميــذ ويســتثمرونه ويتذ ّوقــون بالغتــه.
كل ّ
حصــة مــن ال ّنـ ّ
ـي»ِ :ح ّصــة أســبوع ّية تتنــاول تقن ّيــة مــن تقن ّيــات التعبيــر بصفــة متد ّرجــة خــال
 «ال ّتعبيــر الكتابـ ّـص المكتــوب الــذي عاشــوا فــي رحابــه طــوال
المقطــع ،و ُي َو َّجـ ُه المتع ّلمــون إلــى إنتــاج كتابـ ٍ
ـات تُوافــق ال ّنـ ّ
األســبوع ال ّتع ّلمـ ّـي.
ـبوع لإلدمــاج؛ ينطلــق ِمــن َسـ َندَ ين أحدهمــا مســموع
ـص أسـ ٌ
بعــد كل ثالثــة أســابيع تع ّلم ّيــةُ ،ي َخ َّصـ ُ
واآلخــر مكتــوبَ ،
ويقطــع مرحلتيــن متكاملتيــن هما مرحلــة ال ّتدريب على توظيف وإدمــاج التع ّلمات،
ـردي هــو اإلنتــاج الكتابـ ّـي ال ّنهائـ ّـي ومــن خــال  
ـاج فـ ّ
ومرحلــة ال ّتقويــم ال ّنهائـ ّـي الــذي يظهــر ِمــن ِخــال إنتـ ٍ
إنتــاج جماعـ ّـي هــو إنجاز المشــروع.
هنــاك مالحــق ِ
ـخيصي قبــل المقاطــع ،والتقويــم ال ّتحصيلـ ّـي بعدهــا
أهمهــا :التقويــم ال ّتشـ
بالكتــاب ُّ
ّ
وكذلــك ال ّرصيــد ال ّلغــوي الـ ّـذي اكتســبه التلميــذ خــال الســنة الدّ راسـ ّية ،وتراجــم موجــزة لألدبــاء.
الص ّف ّيــة ال ّرشــيدة ،بــأن ُيســاهم فــي تحقيــق الفاعل ّية
نأ ُمــل أن ُيح ّقــق هــذا الكتــاب مطالــب الممارســة ّ
فــي القســم بيــن متع ِّلــم حريــص علــى البحــث واالستكشــاف ،و ُم َع ِّلــم حريــص علــى هندســة ال ّنشــاط
والشــكر موصــول إلــى ّ
التعليمـ ّـي التع ُّلمـ ّـي وتحويــره باســتمرارّ .
كل َمــن أعــان علــى إخراج هــذا الكتاب.
للصواب                                              .المشــرف علــى لجنــة التأليــف:
الم َو ِّف ُق َّ
واهلل ُ

ميلود غرمول
مفتش ال ّترب ّية الوطن ّية ل ّلغة العرب ّية وآدابها

أكتشف كتايب
صفحة تعريف المقطع التعلّميّ

صفحة االنطالق

07

07

أتعلّم

ث
ُصغي وأحتدّ ُ
أ ْ

الموارد المُ رساة

َما َسأَعرِ ف ُُه ِمن ِخاللِ النُّصوص

الموضوعات
الصناعات التّقليديّة في الحفاظ على قيم الوطن.
 .1دور ّ
ّقافي.
 .2دور المرأة الجزائريّة في الحفاظ على الموروث الث ّ
ّ
ّقليدي.
الوطني الت
الحث على االعتزاز بالمنتج
.3
ّ
ّ
الموارد اللُّغَ و ّية
 .1أدوات ّ
الشرط الجازمة .2
 .2أفعال ال ّرجاء.
 .3أنواع المنادى.

صورة مُعبِّرة

ترتيب المقطع
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لون وأيقونة فهم المنطوق وإنتاجه

وعنوانه

الصناعات التّقليديّة في أدرار
ّ p

ج ُه ُمشاف ََه ًة ِ
َما َس ُأ ِ
وك ً
تابة
نت ُ

ال�صناعات التّقليدية
ّ

المقطع ال�سّ ابع

صورة مُوَ ِّض حة

فن ّّيات التّعبير
 .1التّعبير عن الرأي (.)1
 .2التّعبير عن الرأي (.)2
 .3التّعبير عن الرأي (.)3

عن المقطع
الصناعات التّقليديّة
ّ

في المقطع

إنتاج المتعلّم

ِخالل كل أسبوعِ
نص حجاجيّ حول تثمين الحرف التّقليديّة.
 .1عرض مقارنة مقنعة  /كتابة ّ
 .2التّدليل على فكرة مسموعة /مقروءة حول فوائد الحرف التّقليديّة.
ـص حجاجــيّ حــول دور األســرة الجزائر ّيــة فــي دعــم اإلنتاج
 .3التّعليــق علــى رأي مســموع  /إنشــاء نـ ّ
المح ّلي.
المقطَ ع
في نهاية َ
الصناعات اليدويّةّ ،
موظفا مكتسباتي.
نص
حجاجي حول فضل ّ
• مناظرة بين األفواج  /إنتاج ّ
ّ

المشروع

َما َس ُأ ِ
نج ُزهُ

الصناعــات
• أشــارك مــع فوجــي فــي إنجــاز المشــروع المتمثّــل فــي رســم خريطــة النتشــار ّ
التّقليديّــة فــي الجزائــر.
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صفحة التّعبير الشفهيّ

رقم المقطع التعلّميّ

سَ ير الدّ رس

صورة مُوَ ِّض حة

عنوان المقطع التعلّميّ

لون وأيقونة

تحضير الدّ رس المُ والي

فهم المكتوب

الصفحة
رقم ّ

ّص وقواعد اللّغة
ّص :القراءة المشروحة ودراسة الن ّ
ثالث صفحات لألنشطة المرتبطة بالن ّ
َص
َصن ِّ
أقرأ
أقرأ ن ِّ

الفخار
ّ
صانعة
ـب ا ّلــذي
الحـ ّ
إنّ اإلنســان ال يبــدع إال إذا أحـ ّ
ـب العمــل ا ّلــذي يقــوم بــه ،هــذا ُ
ـم بــآراء ال ّنــاس المنتقديــن أو المادحيــن ،أل ّنــه يعمــل إلرضــاء
يجعلــه ال يهتـ ّ
ضمــر.
رغبــة داخل ّيــة ،وشــغف ُم َ
أثري لغتي

أردفت:
تابعت.

يعتمل :يثور.

أفهم وأناقش

أالحظ

الصناعات التّقليديّة الّتي أبدعت فيها المرأة الجزائريّة .ماهو؟
ّص يتناول نوعا من ّ
 .1الن ّ
ّص؟
 .2هناك عالقة حميم ّية بين المرأة واألواني الّتي تصنعها .مثّل لذلك بعبارات من الن ّ
تحو َل المرأة من صانعة ّ
فخار إلى فنّانة في مهنتها.
 .3ف َِّس ْر ّ
حب المرأة لعملها؟
 .4أين يظهر ّ
 .5ما هي القيمة االجتماع ّية البارزة التي نتع ّلمها من سلوك المرأة الحرف ّية؟
ّص؟
 .6ماذا يقصد الكاتب بالعبارة األخيرة من الن ّ

نصَ -صانِعَ ُة الفَ ّخارِ-
 اقرأ األمثلة اآلتية ،وتذكّ ر سياقها في ّْتشر الدِّ ْف ُء
الحرَا َر ُة و َين ِ
في َب ْيتِهَ ا َ
َتى ت ُْشعِ ْل نَا َر المَ وْ قِدِ ت َُسدْ ِ
 .1م َ
 .2أيّانَ ي ُزرْهَ ا زائ ٌر ي َِجدْ هَ ا ُمنْهَ مِ ك ًة فِي ِصنَاعَ ةِ ف ََّخارِهَ ا.
َ .3أ ْينَمَ ا َينْطَ لِقْ بصرُها َت َر ا َألوَانِي الـمَ ْبثُوثَة في القَ اعَ ة.
 .4أ َنّى َت ْب َح ْث عَ ِن ا َألوَانِي الف ََخا ِريّةِ الـمُ ز َْخ َرفَةِ َفل َْن ت َِجدَ ِل َفنّهَ ا مِن نظِ ير.
س ا َألوَانِي نَفْ َسهَ ا.
الصانِعَ ُة المَ اهِ رَة يـَمْ أل هَ اجِ ُ
 .5ح ْيثُمَ ا ت َِس ْر هَ ذِ ِه َّ
 .6كيفما تُك ّر ْم هذه الفنّانة فلن نُوَ ِّفيَها حقّها.
تعمل ت ُْج َز به.
ْ
عمل
أي ٍ
َّ .7

ُأقَ وِّ مُ مكتسبايت

ُأناقش

َ
ارتبط ْت صناعة ّ
الفخار بالمرأة أكثر من ارتباطها بالرّجُ ل؟
 -لماذا

الشرط الجازمة.
الشرطيّة تتألّف من أداة شرط و جملتين،كما عرفت بعض أدوات ّ
عرفت أنّ الجملة ّ
 الحظ الكلمات الملوّنة.الشــرطية فــي األمثلة.م ّيــز بيــن األســماء التــي دلّــت علــى المــكان واألســماء التــي
 حــدّ د عناصــر الجمــل ّدلّــت عل ــى الزّم ــان.
مفصال .ما المعنى الذي أفادته كيفما؟ أعربها.
 أعْ رب هذه األسماء إعرابا ّالشــرط؟ أعــرب المثــال األخيــر إعرابــا تا ّمــا.
(أي) عــن بقيــة أســماء ّ
الشــرط الجــازم ُّ
 -فــي مــاذا يختلــف اســم ّ

نص
أتذوّ ق ّ

ّص؟
 .1ما األسلوب الغالب في الن ّ
ّص .مثّل له وب ّين غرضه.
 .2استخدم الكاتب التّكرار في الن ّ
ِّ .3
البديعي فيما يأتي وب ّين أثره في المعنى:
حددْ وَسَ ِّم
المحسنَ
ّ
ّ
َّاس َأنْ َيفْ َه ُموا زَخْ َر َف َت َها أو ال َيفْ َه ُموا).
َكن ت َْه َت ُّم بِالن ِ
(لم ت ْ

أستنتج

 - 1ما الفرق بين التّعبيرين اآلتيين؟
ت ُصنع آ ِن َية َواحِ دَ ة».
 «ال َّن َارَ ،النَّارََ ،لوالها َلما ِاسْ ت ََطعْ ُ «النّار ضروريّة لصنع األواني».ـت إقنــاع هــذه المــرأة بــأنّ عملهــا هــذا صــار مرهقــا لجســمها ،إضافــة إلــى أنّ ال ّنــاس صــاروا
 - 2حاو ْلـ َ
ال يُقبلــون علــى مصنوعاتهــا.
 -اُكتب فقرة قصيرة تتخ ّيل فيها كيف كان ردّها.

[عبد الحميد بن هدوقة .ريح الجنوب]

132

الش ــرط الدّ الّ ــة عل ــى الزّم ــان ه ــي( :مت ــى  -أ ّي ــان) وتك ــون ف ــي مح ــلّ نص ــب عل ــى
 أس ــماء ّالظّ رفي ــة الزّماني ــة.
الشــرط الدّ الّــة علــى المــكان هــي( :أيــن  -أ ّنــى  -حيثمــا) وتكــون فــي محــل نصــب
 أســما ُء ّعلــى الظّ رفيــة المكانيــة.
الش ـ ْـر ِط تا ّم ــا ،وخب ــرا
 (كيفم ــا) للح ــال وتك ــونُ ف ــي مح ــلّ نص ـ ٍـب عل ــى الح ــالِ إن كان فع ــل ّللفع ــل النّاق ــص إذا َو ِل َيت َْه ــا (كان) أو إ ِْح ــدَ ى أَخواته ــا.
(أي) ويك ــون محلّه ــا بحس ــب م ــا تُض ــاف إلي ــه ،وتنف ــرد بكونه ــا ُمعربـ ـ ًة وتصل ـ ُـح لجمي ــع
 ّالس ــابقة.
األن ــواع ّ

وظف تعلّاميت
ُأ ّ
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شغف :تعلق.

َــت قَائِل ـ ًة فــي
أعــاد المو ِقــدُ إلــى َب ْي ِت َنــا الــدّ ْف َء َ
ـي ،و َأ ْردَ ف ْ
والح ـ َرار َة َيــا ُب َنـ ّ
ِ
نفســها:
ت ُصنــع آ ِن َيــة َواحِ ــدَ ةَ .و ِان َْط َلــقَ ب ََص ُرهَ ــا
النَّــ َا َر ،النَّــا َرَ ،لوالهــا َلمــا ا ِْســت ََطعْ ُ
ـت تـ َرى ا َألوَا ِنــي آ ِن َيـ ًة
الم ْبثُو َثــة ِفــي الْقَ اعَ ــةِ  ...فَهِ ــي َكا َنـ ْ
َباحِ ًثــا عــن األوَا ِنــي َ
آ ِن َيـ ًة ِبـ ُ
ـاف وَا ْل ِج َفــانَ و َّ
َالص َحـ َ
ـك ِّل َذ ّرات شُ ــعُ ورِهَ ا؛ َتـ َرى ا َأل ْكـ َـو َ
اب و ِّ
َالط َواجِ ــنَ
َالم ْن ُقـ َ
ـوش وَا ْل ُم َلـ ّـون ومــا ال ز َْخ َر َفـ َة فِيــهِ وَال نَقْ ـ َ
ـش عَ َليــهِ .
وَتــرى ا ْل ُمز َْخـ َر َف و َ
ـت نَفْ ُســهَ ا م ُْكت ََّظـ ًة بِاألوَا ِنــي ا ْل َم ْوجُ ــو َد ِة ِفــي ُك ّل م ََك ٍان مــن َقاعَ ة ا ْل َب ْي ِت.
َكا َنـ ْ
و ََكانَ م ِ
الصنَاعَ ــة؛ فَهِ ي َفنّا َنةٌَ ،و َفنُّهَ ا َأكســبتهَ ا ِإيَّا ُه
ـوءا بِهَ ــذِ ِه ِّ
َاضيهَ ــا أيضــا م َْم ُلـ ً
السـنُونُ َّ
الطوِ ي َلــة الَّ ِتــي عاشَ ــتهَ ا ،و ْ
َأكســبهَ ا ِإ َّيــا ُه ا ْلعَ َمـ ُـل ا ْل ُمت ََو ِ
اصــل الّــذِ ي َلـ ْـم
ّ
َت ُأمُّهَ ــا َصا ِنعَ ة
َت ْنقَ طِ ــعْ عَ نـ ُه َطـ َـوال حَ يَاتهَ ــاَ ،و َأ ْك َســبتهَ ا ِإ َّيــا ُه ا ْلوِ َرا َثــة ،فَقَ ــدْ َكان ْ
ف ََّخـ ٍـارُ ،ثـ َّـم ْ
َطمــوحٌ ُمت ََو ِ
اصــل ن َْحــو اإلتْقَ انِ .
أكسـبَهَ ا ِإ َّيــا ُه شَ ـ ٌ
ـغف دَا ِئـ ُـم و ُ
ـت فــي ِإن َْشــا ِئهَ ا جُ هْ دهَ ــا ُ
وك َّل
عت فــي ُص ْنــع آ ِن َيـ ٍـة َأف َرغَ ـ ْ
ـت ك ّلمــا شَ ـ َر ْ
َكا َنـ ْ
حَ نَا ِنهَ ــا و َُك َّل شَ ـ ْـو ِقهَ ا ،ورسـ َـم ْت ع َليهــا ُك َّل َمــا يجــري حَ ْولهَ ــا ِمــن َأحــدَ اث
رســم ْت َذل َ
يمة
عواطــف
ومــا َيع َتمِ ــل فِــي نَفْ ســهَ ا م ْ
ِــك خطوطــا م ُْســتَقِ َ
َ
ِــن َ
متكســرة أو ُمت ََوازِ َي ـ ًة أو مُتالقي ـةً .ومـ ْـن جَ مِ يــع ِت ْلـ َ
ـك ا ْل ُخ ُطــوط َت ْب ـ ُر ُز ِفــي
أو
ّ
النِّهَ ا َيــةِ ُر ُســو ٌم جَ مِ ي َلــة ا ْلهَ نْدَ سَ ــةِ َوأَشْ ـ َ
ـكال تُع ِّب ـ ُر عَ ـ ْـن ْ
ـات َو َأحْ ــدَ ٍاث ال
ذِك َر َيـ ٍ
َيفْ هَ ــم َر ْمزَهَ ــا ال َّنــاس.
ـت
ـاس أَنْ َيفْ هَ ُمــوا ز َْخ َر َفتَهَ ــا أو ال َيفْ هَ ُمــوا ،فَهِ ــي َل ْي َسـ ْ
لــم تَكـ ْـن تَهْ َتـ ُّـم بِال َّنـ ِ
ـاس ِب َأحْ ــدَ ٍاث َمـ َّر ْت بِهـ ْـم
ُمؤَ ِّرخَ ــة ِإن ََّمــا َصا ِنعَ ـ ُة ف ََّخــار .ف َّخارهَ ــا إنْ َلـ ْـم ي َُذ ِّكـ ِر ال َّنـ َ
فيمــا ي َْسـتَعْ مِ ُلو َن ُه ل ّ
ِلطعَ ا ِم و ّ
َالشـ ِ
ـراب.
فهــو عَ َلــى ُك ِّل حَ ــال ي َْكفِ يهــم حاجتَهُ ـ ْـم َ
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07

َص
َصن ِّ
أقرأ
أقرأ ن ِّ

07
أستثمر

َص
أقرأ ن ِّ

الشرط الجازمة ()2
أدوات ّ

وظف تعلّاميت
ُأ ّ

الش ــرط والج ــواب ،ث ـ ّـم أع ــرب
وعي ـ ْـن ّ
التّمريـــن (ّ - :)1بي ـ ْـن أدوات ّ
الش ــرط الجازم ــة و نوعه ــا ّ
الش ــرط ف ــي المثالي ــن اآلتيي ــن:
أس ــماء ّ
 َأ ّيانَ ت ُْه ِم ِل ِالعقْ ِل.
القرا َء َة المـُت ََجدِّ دة ت َِع ْ
ِيب َ
ش ِفي عَ ْصر َِك غَ ر َ
أي ِكتَاب ُم ٍ
الم ْعرفَة.
ر
ا
 َّفيد تَقْ َر ْأ َتتَذ َّو ْق ِث َم َ َ
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أكتشف كتايب
صفحة التّعبير الكتابيّ
وأيقونة اإلنتاج
لون
أقرأ ن َِّص

ُب
أكت ُ

الكتابيّ

07

التّعبير عن الرأي ()1
اإلقناع بالرأي
أتعرّ ف

 إذا كان ال ّرأي شخصيا ،فكيف يمكن أن نجعل البعض يتبناه؟ ما معنى اإلقناع؟ لو قلنا :احترام الوالدين واجب .فهل هذا ال ّرأي يحتاج إلى دليل أو حجة؟ لماذا؟ متى نستدل على صواب آرائنا؟أستخلص

خالصة الدّ رس

َ
المخاطـ ِ
ـب ،وحملــه علــى تبنــي
اإلقنــاع أســلوب فــي التّعبيــر؛ يعكــس إلحاحنــا للتأثيــر فــي
رأينــا الــذي ندافــع عنــه ،مــن خــال توظيــف الحجــج والبراهيــن.
االســتدالل علــى ال ـ ّرأي بالحجــج والبراهيــن يكــون فــي الوقائــع التــي قــد يخالفنــا فيهــا البعــض
بآرائهــم.
أتدرب

ّص اآلتي ،ثم حدّ د ال ّرأي الوارد فيه ،وب ّين الدّ ليل المعتمد:
 تأم َّْل الن ّالمع ّلــم النّاجــح هــو الــذي يكــون قــدوة حســنة لتاميــذه فــي الجِ ــدّ والمثابــرة .فلــو أنّ التّاميــذ
ّكاســل ،وكمــا
نظــروا إلــى اجتهــاد أســتاذهم رغــم كبــر سـنّه وســعة علمــه ،لمــا ســمحوا ألنفســهم بالت ُ
وجــدَ " و " َمــن ط َلــب ال ُعــا ســهر ال ّليالــي".
يُقــالَ " :مــن َجــدَّ َ
ال�صناعات التّقليدية
ّ

ج
أُ ْن ِت ُ

اإلنتاج الكتابي األسبوعي

ـمعت أخــاك يقــول إ ّنــه ّ
يفضــل أن يبقــى ّبطــاال طيلــة حياتــه علــى أن يعمــل بِحِ ْر َفــة مــن
سـ َ
الحِ ـ َر ِف البســيطة .فتصدّ يــت لــه مع ّبـ ًـرا عــن رأيــك باســتعمال حجـ ٍـج مناســبة و متن ّوعــة.
نصــا مــن فقرتيــن تعــرض فيــه رأيــك ،وتحــاول إقناعــه بــهّ ،
موظفــا عــددا مــن أدوات
 اُكتــب ّالشّ ــرط الجازمــة.
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المشروع
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قو ُم ُمك َت َسباتي القبل ّية
ُأ ِّ
للسنة الدّ راس ّية  2016 /2015م:
إليك هذه المقتطفات من الدّ رس
االفتتاحي ّ
ّ
ــفت ّ
راســيَ ،
ِ
 .1فــي اليــوم األ ّول مــن الموســم الدّ
يســتط ْع إحضــار
بــأن أحــد زمالئــك لــم
اكتش َ
ّ
مســتل َزمات الدّ راســة.
 .2ال ّتضامــن هــو ذلــك ُّ
ويتجســدُ فــي تقديــم ال َعــون والمســاعدة
الشــعور بضــرورة مســاعدة الغيــر،
َّ
كل األحــوال وفــي جميــع ُّ
فــي ّ
الظــروف ،ودون تمييــز .ويتم َّثـ ُـل فــي ُصـ َو ٍر ومشـ ِ
ـاهدَ مختلفــةٍ ؛ إ ّمــا
ِ
ومواطنيهــا ،أو بيــن ُّ
الشــعوب واألمــم.
بيــن األفــراد والجماعــات ،أو بيــن الدّ ولــة
ديني امتثــا ًال لــقول اهلل تعالى...﴿ :
 .3ال ّت
ُ
ضامن مـبـدأٌ ٌّ

								

ثم ِّ
وظفْ ها في معالجة الوضع ّيات اآلتية:
اقرأها قراءة واعيةّ ،

﴾.

[سورة المائدة :اآلية .]2

وضع ّية : 1
ال ال ّروابــط ال ّلغو ّيــة
  َأ ِعــدْ صياغــة تلــك المقتطفــات بأســلوبك ،وقــم بترتيبهــا ،مســتعم ًوالضمن ّيــة ّ
والمنطق ّيــة ّ
اللزمــة.
ووقفــت علــى ســوء حالتــه االجتماع ّيــةّ ،
ــرت كيــف
لــت حالــة زميلــك،
ففك َ
َ
وضع ّية « :2تأ ّم َ

تســاعده دون أن يشــ ُعر بذلــك».
ـف فيــه هــذا ال ّزميــل ،وترســم ّ
ـوارا داخل ًّيــا ت َِصـ ُ
خط ـ ًة لتجنيــد زمالئــك فــي عمل ّيــة
 ُ صــغْ ِحـ ً
تضامن ّيــة غيــر مباشــرة.
وضع ّية « :3لم ُ
تك ْن ِّ
فاحتجت ألن ُت َو ّج َه ُه ْم».
متأك ًدا من تعاون زمالئك بالقدر الكافي،
َ
نصــا توجيه ًّيــا تطبعــه وتوزّعــه عليهــم ،أو تنشــره علــى
 اُك ُتــب ِ -ب ُلغــة ســليمة ووظيف ّيــةًّ -صفحــة الفيســبوكّ .
ـت.
وظــف مــا تــراه مناسـ ًـبا مــن األســاليب الّتــي درسـ َ
ـت بزمالئــك ،وتجاذب ُتــم أطــراف الحديــث حــول الــدّ رس االفتتاحـ ّـي للدّ خــول
وضع ّيــة « :4الت َقيـ َ
المدرسـ ّـي الحالـ ّـي».
ـة  -نصــا يغلــب عليــه ِ
الحــوار وال ّتوجيــه ،تتنــاول فيــه مــا دا َر
 اُك ُتــب ِ -ب ُلغــة ســليمة وجميلـًّ
تضم َنهــا الــدّ رس االفتتاحـ ّـي .مــع توظيــف مــا
بينكــم ِمــن حــوار ،وأهـ ّـم ال ّتوجيهــات التــي ّ
والمحســنات البديع ّيــة.
والصـ َور البيان ّيــة
تــراه مناسـ ًـبا مــن ال ّرصيــد ال ّلغـ ّ
ـوي ُّ
ّ

المقطع الأوّل

اآلفات االجتماعيّة

9
9

الآفات االجتماعيّة

01

أتعلّم

َما َس َأع ِر ُف ُه ِمن ِخ ِ
الل ال ُّنصوص

الموضوعات
المدرسي.
 .1خطورة اآلفات االجتماع ّية على المجتمع و الوسط
ّ
 .2دور العلم في الوقاية من اآلفات االجتماعية.
االجتماعي.
 .3معالجة بعض اآلفات في المحيط
ّ
الموارد ال ُّلغَ و ّية
 .1عالمات الوقف.
 .2بناء الفعل الماضي.
 .3بعض حروف المعاني.
ف ّن ّيات ال ّتعبير
الكتابي ()1
 .1ف ّن ّيات ال ّتحرير
ّ
الكتابي ()2
 .2ف ّن ّيات ال ّتحرير
ّ
الكتابي ()3
 .3ف ّن ّيات ال ّتحرير
ّ

تحسيسي بأحد مراكز إعالم وتنشيط ّ
الشباب
 pلقاء
ّ

َما َس ُأ ِنت ُج ُه ُمشا َف َه ًة ِ
وك ً
تابة

أسبوع
ِخالل كل
ِ
لقصة التّدخين /رسالة إلى صديق أنصحه وأب ّين خطورة بعض تص ّرفاته.
 .1عرض شفوي ّ
.2المخاطبــة بالوصــف الدّ اخلــي والخارجــي /تحريــر فقــرة حــول دور االجتهــاد الدّ
راســي فــي
ّ
الوقايــة مــن اآلفــات االجتماعيــة.
ّ
والغش في االمتحان.
 .3تمثيل حوار ثنائي /بناء فقرة تعالج الفرق بين ال ّتعاون،
المق َ
طع
في نهاية َ
ـاب فيــه تفســير وتوجيــه /ال ّتحريــر الف ّنـ ّـي لفقــرة حــول معالجــة آفــة ال ّتخ ّلــي عــن قيمــة
• إنتــاج ِخطـ ٍ
العمــلّ ،
موظفــا مكتســباتي خــال المقطــع ومراعيــا ال ّنمــط المناســب.
َما َس ُأ ِ
نج ُز ُه

• أشــارك مــع فوجــي فــي إنجــاز المشــروع المتم ّثــل فــي إنتــاج مطويــة تحسيس ـ ّية للوقايــة مــن
ـي.
اآلفــات االجتماع ّيــة فــي الوســط المدرسـ ّ
10

أُ ْصغي وأحتدّ ُث

01

(الســرطان) مرتفعــة فــي المجتمــع ،حســب
كانــت نســبة المصابيــن بالمــرض الخبيــث ّ
ـي تابعتــه فــي القنــاة التلفزيون ّيــة ،وكان ســببه ال ّتدخيــن.
تقريــر دولـ ّ
أقــام مناســبة:
وســجلْ رؤوس
الصوت ّيــة،
ــغ إلــى الخطــاب،
منتبهــا لمواقــع ال ّنبــرات ّ
ِّ
ْ
أص ِ
ً
ٍ
أفهم وأناقش
السجائر سمو ٌم كثيرة .عدّ دها .أ ّيها األخطر؟
 .1في ّ
 .2اُ ُ
المدَ ِّخن؟
السموم على ّ
صحة ُ
ذكر آثار هذه ُّ
العضوي فقط؟ ّ
وض ْح.
 .3هل تقتصر مفاسد ال ّتدخين على الجانب
ّ
 .4ما العالقة بين ال ّتدخين والفقر؟
 .5كيف يمكن أن نواجه الثّالوث الخطير؟
ص المسموع.
 .6استخ ِلص الفكرة العا ّمة لل ّن ّ
 .7اُن ُقل الجدول اآلتي على كراسك ،وامأله بما يناسب من الخطاب المسموع:

العدد المسموع
خمسمائة
ثالثة
اثنان
أربعون مليونا
عشرة

معدوده

خالصــة الخطاب المسموع

أنتج مشافهة

ِ
قصة ال ّتدخين في ثالث عبارات تسردها مشافه ًة هي:
الصورة ،واستنتج ّ
الح ِظ ّ
تبدأ  - ...تستم ُّر  - ...تنتهي ...
حض
ُأ ّ

حــت المطو ّيــة الّتــي جلب َتهــا مــن دار الثّقافــة أمــام زمالئــك ،فقــرأ أحدُ هــم:
ف َت َ
ّ
تظه ُر مع األطفال ،وتكبر معهم».
«كل اآلفات خطير ٌة ،وأخط ُرها تلك التي َ
أهم ّيــة تص ّرفــات األطفــال فــي بنــاء
ــق ُم ِم ٌّ
 اســتعن بال ّنـ ّـص  ال ّنثــري (ق َل ٌ
ــض) إلدراك ّ
شــخص ّيتهم المســتقبل ّية.
11

الآفات االجتماعيّة

اآلفة المُ هلِكة  -مجلّة «العلم واإليمان» الجزائريّة

الآفات االجتماعيّة

01

أقرأ ن َِّص

ض
قَ ل ٌَق مُ مِ ٌّ
تبــدأ اآلفــات االجتماع ّيــة ســلوكات بســيطة مــع األطفــال
ّ
صعبــا.
ثـ ّـم
تتضخــم؛ ّ
ممــا يجعــل عالجهــا ً
اآلفات االجتماع ّية مع األطفال.
ص كيف تبدأ
ُ
يتناول ال ّن ّ

أثري لغتي

دكناءُ:يك َت ِنفُها
سحاب
ٌ
مُظلِمٌ .

لم ي َُحبّذْ  :لم   
َحسنْ .
يست ِ
عب.
ِض :مُرهِقٌ وصَ ٌ
مُ ٌّ

إلى قَرَ ٍف :إلى
               ت َقزُّز.
القَهْ قَرَ ى :الرُّجوع
          إلى خَ ل ٍْف.
َصل ٍْدَ :صلْب.
يُنحِ ي بالالّئمة:
يُك ِث ُر من اللَّوْ م.
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الســماء دكنــا ُء وال ه َّبـ َة ريـ ٍـح ُت َحـ ِّـر ُك تلــك الغيــو َم الثِّقـ َ
ـت
تجم َعـ ْ
ـال التــي َّ
َّ
فالح ُّي يكا ُد
فــي أرجائهــاُ " ،مــرا ُد" ال يــدري مــا يف َع ُلـ ُه لل ّتخَ ُّلص ِمــن َم َل ِلـ ِه؛ َ
العمــل؟ أ َينـز ُِل نحــو المدينــة؟ وأخيـ ًـرا
الســاع ِة ،مــا َ
يكــونُ خا ِل ًيــا فــي هــذه ّ
الد ّكان
نفسـ ُه َيقتــرح علــى صدي َق ْيـ ِه
"رزقي"و"محمــد" ال ّت َو ُّجـ َه إلــى ُّ
ّ
وجــدَ َ
ـدي ،إال أنّ "رزقي" أخبــره أنّ ال ّنقو َد الموجود َة
الجـ ْـو ِز الهنـ ِّ
ِلشــرا ِء ح َّبــةٍ ِمـ َـن َ
الحصـ َ
ـوز في غفلــةٍ ِمن
ـول علــى ح ّبـ ِة َجـ ٍ
فــي َج ْي ِبـ ِه ال تَكفــي ،واقتــرح عليــه ُ
ـاب إلــى ّ
صاحــب الـ ُّـد ّكانّ ،
الطـ َرف ّ
ـرقي مــن الحـ ّـي القتســامها.
والذهـ َ
الشـ ّ
نفســه ُيوا ِفــق "رزقــي" علــى ذلك
ولــم ُي َح ّبــذْ " ُمــرا ُد" الفكــرة ،ولك ّنــه وجــدَ َ
بشـ ِ
ـرط أن َي ِقـ َ
ـف هـ َو عــن ُبعـ ٍـد ،وال يكــون لــه ِض ْلـ ٌـع فــي العمل ّيــة.
تنقـ ِ
ـات صديقــه بال ُقـ ِ
و َق َف" ُمرا ُد"عــن ُبعـ ٍـد يتأ ّمـ ُـل ُّ
ـرب ِمــن الـ ّـد ّكان،
ـض ،فقــد خَ ِشـ َـي أن ينكشــف أمــر "رزقــي" وينكشــف
فأصا َب ـ ُه ق َلـ ٌـق ُم ِمـ ٌّ
مكـ ُـن أن يكــون شـ ً
بذلــك أمـ ُـره هــو .أ ُي ِ
الســرقة؟ يــا
ـريكا فــي ِمثـ ِـل هــذه ّ
َلخَ ْي َبـ ِة أ َم ِلـ ِه! ل َقـ ْـد صــا َر ســا ِر ًقا .األفضـ ُـل لــه أ ّال يب ُلــغَ األمـ ُـر مســا ِم َع األطفــال
فــي الحـ ّـي ...وإذا بصـ ِ
ـوت صاحــب الـ ّـد ّكان ينط ِلـ ُـق ِب ُق ّوةٍ ِمن أعلــى ال ُّز ِ
قاق:
ـض عليكــم  ...إ ّنــي أعرفكــم واحـ ًـدا واحــداً!" .ولــم ِ
يجـ ْـد
"ســوف أق ِبـ ُ
الهـ ِ
ـروب.
" ُمــرا ُد" ُبـ ًّـدا ِمـ َـن ُ
ـف آ َن ِئـ ٍـذ ويعــو ُد إلــى صاحــب
وتحـ َّو َل ق َل ُقـ ُه إلــى َقـ َـر ٍف ،وتم ّنــى لــو يتو ّقـ ُ
الـ ّـد ّكان ِّ
السـرِقة ،ولكـ ْـن أ َّنــى لـ ُه ذلــك؟ إ ّنــه
ويؤكـ ُـد لــه أن ال دخْ ـ َـل لـ ُه فــي ّ
ســيكونُ َجبا ًنــا فــي َ
نظـ ِر أطفــال الحـ ِّـي إن هــو عــا َد ال َق ْه َقـ َـرى ،إال أ ّنـ ُه وهــو
يجــري قــال ِل َن ِ
األفضـ ِـل أن أكـ َ
ـون جبا ًنــا ال ســا ِر ًقا" ...وبينمــا
فسـ ِهِ ":مـ َـن َ
كان"رزقــي" ِ
نحي بال ّ
الجـ ْـو ِز ِب َح َجـ ٍـر َص ْلـ ٍـد عــاد " ُمــراد" ُي ِ
الئمة
يكسـ ُـر ح ّبـ َة َ
علــى نفســه ُ
ـمئزاز ،وهــو ُي ِ
قسـ ُـم فــي أعماقـ ِه أ َّال َي َتنــا َو َل
وينظـ ُـر إليــه نظــرة اشـ ٍ
شــي ًئا منها.
[مرزاق بقطاش .طيو ٌر في ّ
الظهيرة .ص ]106 - 105
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 .1ما هي العوامل التي دفعَت األطفال إلى السّ رقة؟
.2احتــار " ُمــرا ُد" بيــن المشــاركة فــي عمل ّيــة السّ ــرقة والخــوف مــن تُهمــة الجُ بــن .مــا هــو الحــلّ
الــذي اختــاره للخــروج مــن المــأزق؟
بالقبض عليهم.
ِ
ِ .3ص ْف حالة" ُمراد" النّفسيّة حين هدَّ دَهم صاحب الدّ كّ ان
توصلَ " ُمرا ُد" إلى هذا القرار الحاسِ م؟
«.4مِنَ األفضلِ أن أكون جبانًا ،ال سا ِرقًا» .متى َّ
     وما هي الخُ طوة التي اتّخذها لتأكيد هذا القرار؟
ُأقَ وِّ مُ مكتسبايت

ـت إليــه عالقــة " ُمراد"بصديقــه وبِباقــي رفــاق الحـ ّـي إثــر هــذه الحادثــة .ثـ ّـم ار ِو
      -تخ ّيـ ْـل مــا آ َلـ ْ
ذلــك لزمالئــك.
نص
أتذوّ ق ّ
ص لإلجابة عن األسئلة:
ِ -أعد قراءة ال ّن ّ

 .1اُ ُ
القصة .وما أوصافهم؟
ذكر شخص ّيات ّ
 .2ما هو الحدَ ث األ ّول الذي انط َل َقت منه سائر األحداث؟
ض»؟
ص «قلق ُم ِم ٌّ
 .3ما داللة عنوان ال ّن ّ
.4اسـ ِ
ـتبدلِ ّ
الســرقة بآفــة الغـ ّ
ـش فــي االمتحــان ،ثـ ّـم
الشــخص ّيات بأخــرى مــن واقعــك ،واســتبدل آفــة ّ
ُصـ ِـغ األحــداث فــي فقــرة موجــزة.
 .5مــاذا يقابــل العبارتيــن اآلتيتيــن فــي إنتاجــك؟
 «مــن األفضــل أن أكــون جبا ًنــا ال ســار قًا». «وهــو ُيقســم فــي أعماقــه أ ّال يـ َـأكل منهــا شــيئا».
ف تعلّاميت
ُأوَ ِّظ ُ

ـص قيمـ ًة اجتماع ّيــةُ ،
السـ ّيئة لــدى
 اســتخرج مــن ال ّنـ ّواذكــر دورهــا فــي الحــدّ مــن الســلوكات ّ
الصغــار.
ّ
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عالمات الوقف

الح ُظ:
ُأ ِ
 -اقرإ الفقرة اآلتية:

ـف آ َن ِئـ ٍـذ ويعــو ُد إلــى صاحــب الــدّ ّكان ِّ
وتحـ َّو َل ق َل ُقـ ُه إلــى َقـ َـر ٍف وتم ّنــى لــو يتو ّقـ ُ
ويؤكــدُ لــه
ـيكون جبا ًنــا فــي َ
السـرِقة ولكـ ْـن أ َّنــى لـ ُه ذلــك إ ّنــه سـ ُ
نظـ ِر أطفــال الحـ ِّـي إن هــو عــا َد
أن ال دخْ ـ َـل لـ ُه فــي ّ
األفضـ ِـل أن أكـ َ
الق َْه َقـ َـرى إال أ ّنـ ُه وهــو يجــري قــال ِل َن ِ
فسـ ِه ِمـ َـن َ
ـون جبا ًنــا ال ســا ِرقًا وبينمــا كان رزقــي
الئمــة علــى نفســه ُ
نحــي بال ّ
ِ
الجـ ْـو ِز ب َِح َجـ ٍـر َص ْلـ ٍـد عــا َد ُمــرا ُد ُي ِ
ـمئزاز
وينظـ ُر إليــه نظــرة اشـ ٍ
يكسـ ُر ح ّبـ َة َ
وهــو ُي ِ
قسـ ُـم فــي أعماق ـ ِه أ َّال َي َتنــا َو َل شــي ًئا منهــا.
ش:
ُأناقِ ُ

اقرإ الفقرة ،وماذا تالحظ؟
 هل تستطيع قراءة الفقرة كاملة بن َف ٍس واحد؟تم حذفها في هذه الفقرة؟
 ما فائدة عالمات الوقف الموجودة في ال ّن ّص والّتي ّ
 ضع عالمات الوقف ،وأعد قراءة الفقرة .هل لعالمات الوقف تأثير على المعنى؟ـف – آ َن ِئـ ٍـذ – ويعــو ُد إلــى صاحــب الــدّ ّكان ِّ
وتحـ َّو َل ق َل ُقـ ُه إلــى َقـ َر ٍف ،وتم ّنــى لــو يتو ّقـ ُ
ويؤكــدُ
ـيكون جبا ًنــا فــي َ
السـرِقة ،ولكـ ْـن أ َّنــى لـ ُه ذلــك؟ إ ّنــه سـ ُ
نظـ ِر أطفــال الحـ ِّـي إن
لــه أن ال دخْ ـ َـل لـ ُه فــي ّ
األفضـ ِـل أن أكـ َ
هــو عــا َد ال َق ْه َقـ َرى ،إال أ ّنـ ُه وهــو يجــري قــال ِل َن ِ
فسـ ِهِ « :مـ َـن َ
ـون جبا ًنــا ال ســا ِرقًا» ...
الئمــة علــى نفســه ُ
نحــي بال ّ
الجـ ْـو ِز ب َِح َجـ ٍـر َص ْلـ ٍـد عــا َد ُمــرا ُد ُي ِ
وبينمــا كان ‹رزقــي› ِ
وينظـ ُر
يكسـ ُر ح ّبـ َة َ
ـمئزاز ،وهــو ُي ِ
قسـ ُـم فــي أعماق ـ ِه أ َّال َي َتنــا َو َل شــي ًئا منهــا.
إليــه نظــرة اشـ ٍ
أستنتج

ـص ،للفصــل بيــن األفــكار ،والدّ اللــة
عالمــات الوقــف هــي إشـ ٌ
ـارات ت َقـ ُـع بيــن عبــارات ال ّنـ ّ
ـص.
علــى مواضــع ال ّنبــرات ّ
الصوت ّيــة .ولهــا دو ٌر هــا ٌّم فــي المســاعدة علــى فهــم ال ّنـ ّ
ف تعلّاميت
ُأوَ ِّظ ُ
 .1اُ ُ
ذك ْر قائمة لعالمات الوقف التي تعرفها .ما هي وظيفة كل عالمة منها؟
رت عالمات الوقف لتصير الفقرة كاآلتي:
 .2ماذا تالحظ لو غ ّي َ

ـف آ َن ِئـ ٍـذ ويعــو ُد إلــى صاحــب الــدّ ّكان ِّ
وتح ـ َّو َل ق َل ُق ـ ُه إلــى َق ـ َر ٍف؟ وتم ّنــى لــو يتو ّقـ ُ
ويؤكــدُ لــه أن ال
ـيكون جبا ًنــا فــي َ
السـرِقة؟ ولكـ ْـن أ َّنــى لـ ُه ذلــك؟ إ ّنــه سـ ُ
نظـ ِر أطفــال الحـ ِّـي إن هــو عــا َد
دخْ ـ َـل لـ ُه فــي ّ
األفضـ ِـل أن أكـ َ
ال َق ْه َق ـ َرى .إال أ ّن ـ ُه وهــو يجــري قــال ِل َن ِ
فس ـ ِهِ « :مـ َـن َ
ـون جبا ًنــا ال ســا ِرقًا؟»
أهم ّية عالمات الوقف.
 استنتج ّ14

ُب
أكت ُ
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الكتابي ()1
ّ
ف ّنيّات التّحرير
أتعرف

 َالسنة الثّانية .ما هو ال ّتصميم؟
تذ َّكر تناولك لموضوع ال ّتصميم في ّ
 يقوم تصميم الموضوع على ضبط أقسامه .اُ ْذ ُكر هذه األقسام.ض) ،وحدِّ د أقسامه  .
نص (قلق ُم ِم ٌّ
 ِأعدْ قراءة ّأستخلص

الكتابــي فــي مرحلــة أولــى وضــع تصميــم للموضــوع ،وهــو  
مــن ف ّنيــات ال ّتحريــر
ّ
ـب م ّنــا أن نكتب فيــه ،وترتيبها.
تخطيــط يقــوم علــى تحديــد عناصــر الموضــوع الّــذي ُي ْط َلـ ُ
القصة أو المسرح ّية ثالثة ،وهي:
أقسام ال ّتصميم للموضوعات ال ّعامة من غير ّ
ُمهــدُ بهــا لبيــان طبيعــة الموضــوع الّــذي
المقدّ مــة :هــي البدايــة الّتــي تحمــل إشــارات ن ّسـ ُي َعالج.
ـص؛ أل ّنــه
جســم ال ّنـ ّـص أو صلــب الموضــوع :وهــو يحــوز القســم األكبــر مــن بنــاء ال ّنـ ّ
يتضمــن األفــكار ال ّرئيســة مــع تفريعهــا إلــى أفــكار ثانو ّيــة ،ودعمهــا باألمثلــة ّ
والشــواهد.
ّ
 الخاتمة :وتشمل ّملخص القول.
أتدرب

ض) ،وحدّ ْد عناصره  .
نصك (قلق ُم ِم ٌّ
 ُعد إلى ّج
أُ ْن ِت ُ

الحظت
ـت زمي َلــك إلــى المحـ ّـل ليشــتري بعــض األغراض لبيتهــم .وبعد الخــروج
َ
را َفقـ َ
يعج ْبـ َ
أ ّنــه َيزيــد فــي ِ
الحســاب ليحتفــظ بشــيء مــن المصــروف خلس ـ ًة عــن أ ّمــه .لــم ِ
ـك
تص ُّر ُفــه ،ولكـ ّـن اســتعجاله فــي ال ّرجــوع إلــى البيــت لــم َيسـ َـم ْح لــك بنصيحتــه.
َ
ــن لــه فيهــا خطــورة مــا ف َع َ
 ِاب َع ْــل ،و ُت َع ِّبــ ُر عــن خوفــك عليــه ِمــن
ــث لــه رســال ًة تُب ِّي ُ
الرســالة ّأوال ،ثـ ّـم ُصغهــا ،ثــم َص ِّففْ هــا
مســتق َب ٍل ملــيءٍ باآلفــات والمشــاكل
ّ
(صمــم ّ
بالحاســوب)..
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أُ ْصغي وأحتدّ ُث
َك – أحمد رضا حوحو
السكِّ ير والمَ ال ُ
ِّ

لل ّتخ ّلــص مــن بعــض اآلفــات كاإلدمــان ،يحتــاج اإلنســان إلــى إرادة قو ّيــة ،وإلــى وســط
ـي مســاعد .لكــن قــد يضعــف أحيانــا.
اجتماعـ ّ
أقالم تستعين بها في المناقشة:
أص ِغ إلى الخطابِّ ،
ْ
وسجلْ رؤوس ٍ
أفهم و أناقش

َش الكاتب؟
 .1ما هو األم ُر الذي أ ْده َ
 .2ما الذي أبكَ ى والد التلميذة حوريّة؟
الكاتب أنّه أمام رجل مخمور؟
ُ
 .3كيف عر ََف
.4كيف استطاع الكاتب أن يُطَ مْ ئِنَ الرّجُ لَ على ابنته؟
.5اُنقُل الجدول المقابل على كرّاسك ،ثم امأل خاناته من
ّص المسموع.
الن ّ
الصورة ،وع ّب ْر عن فكرتها ،ثمّ أجِ ْب عن السؤال    :
 .6تأمَّل ّ
رج َ
ال خ ِّي ًرا أم ش ِّر ًيرا؟ ع ّلل.
هل ترى ال ّر ُج َل أبا الفتاة ُ

ال
ابتدرَني قائ ً
ُلت
ق ُ
قالَ
استرسل يتك ّل ُم
ثم
َ
ّ

أنتج مشافهة

ّرت لِحال الرّجُ ل والد التّلميذة.
لعلّك تأث َ
واصفًا حالَه ،مب ِرزًا شُ عورك تجاهه.
 تحدَّ ْث لزمالئك ِحض
ُأ ّ

ــت هــذا ال َّر ُج َ
واحــد منــذ
قســم
ــل المنحــرِف؟ لقــد كان يــد ُر ُس معــي فــي
ٍ
«أرأ ْي َ
ٍ
دراســي كامــل،
فصــل
ــدت أصا ِد ُقــ ُه؛ إ ْذ َص ِحب ُتــ ُه ُلمــدّ ِة
خمــس وعشــرين ســنة .ولقــد ِك ُ
ٍ
ٍّ
لوال ْأن َف َّر َق بيننا االج ِتها ُد في الدّ راسة» .هذا ما حدّ َث َك به والدك ذات يوم.
لي ال ّتلميذة)ِ ،لتشرح دور العلم في الوقاية من اآلفات االجتماع ّية         .
 استعن بال ّن ّص َ(و ّ
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01

ـص تحليــل لمنشــإ اآلفــات االجتماعيــة
فــي هــذا ال ّنـ ّ
وتأكيـ ٌـد لمبــدإ ال ّتنافــي بينهــا وبيــن ال ِعلــم.
أثري لغتي

اطمــأن ال َّر ُج ُ
ّ
وعدتُــ ُه ب ُِمراف َق ِتهــا ِب َنفســي إلــى
ــل علــى ابن ِتــ ِه بعدمــا َ
وأخ َ
والح ِ
ــذ َي ِ
ليــط ِمــن َك ِل ِ
مــات ُّ
المنــزل؛ ف َفــر َِح َ
مــد
هــذي ب َِخ ٍ
الشــك ِر َ
ــح فــي ِمشــ َي ِت ِه.
وانصــ َر َف
َ
َ
يتأرج ُ

يَهذِ ي :يتكلّمُ
بكالمٍ
غير
جاع ـ ًا ِمــن ِ
ـتم َّر ال َّر ُجـ ُـل علــى هــذه الحالــة ِ
نفســه ميدا ًنــا لمعركــة
اسـ َ
مفهوم.
ُ
ّ
ُ
غار َتهــا
الخيــر
يــوش
ج
ة
تــار
ــن
ش
ت
ف
؛
ر
ــ
والش
ر
ــ
ي
الخ
عوامــل
بيــن
ِ
عنيفــةٍ
ّ َ ُّ
ً ُ
ْ
َ
غا َرتَها:
ُ
ـب هــذه ال ُب َن َّيــة ،فتنتص ـ ُر ويكـ ُّ
ـف ال ّر ُجـ ُـل عــن تنــا ُولِ الخمــر
يقو ُدهــا ُحـ ُّ
هُجومها.

راضيــا عــن ِ
نفس ـ ِه ،ثـ ّـم تُعيــدُ جيـ ُ
ـوش ّ
الش ـ ّر
أ ّيا ًمــا يقضيهــا سـ ً
ـعيدا بابنتــه ً
الم َت َم ِّكـ ِـن ِمــن ِ
ناص ُرهــا ُجرثــو ُم َ
غارتَهــا؛ ُي ِ
نفسـ ِه ،و ُي َشـ ِّـج ُعها رفقـ ُة
الخ ْمـ ِر ُ
الســو ِء ِمــن ُر َّوا ِد الحانـ ِ
ـات و ُع َّشـ ِ
الســكرِ ،و َيعــو ُد
ـاق ال َّرحيــقِ  ،ف َيعــو ُد إلــى ُّ
ّ
ـبُ ،
ـب ،ويعــو ُد ضميـ ُر ُه إلــى ال ّتأنيـ ِ
إلــى ال ُبــكا ِء وال َّنحيـ ِ
وك ُّل ذلــك ِمــن أجـ ِـل
اب َن ِتـ ِه التــي ُي ِح ُّبهــا إلــى َحــدِّ ِ
ـب إلــى وا ِلـ ٍـد ِسـ ِّـك ٍير
العبــادة ،و َي ُســو ُؤ ُه أن تن َت ِسـ َ
السـ ْـكرِ؛ ال َخ ْو ًفــا ِمـ َـن ّ ِ
ـاء
َقـ ِـذ ٍر ،إ َّن ـ ُه ُيريــدُ أن ُي ْق ِلـ َـع عــن رذيلــة ُّ
الل ،وال َحيـ ً
جتمـ ِـعِ ،
ولكـ ْـن ِمــن أجـ ِـل هــذه ال ُب َن َّيــة؛ ّ
ألن ذلــك َي ُحـ ُّـط ِمــن َكرا َم ِتها
الم َ
ِمـ َـن ُ
ـص.
و ُي ِنقـ ُ
ـص ِمــن قيمتهــا ،وهــو ُيريدهــا كا ِمل ـ ًة ال تَشــو ُبها شــائب ُة نقـ ٍ

إغراءُ :إغواء.

السـ ِّـكي َر فــي
الســنة الدّ راس ـ ّية ،وتركـ ُ
تركـ ُ
ـت المدرســة فــي نهايــة ّ
ـت ِّ
ِصراع ـ ِه العنيـ ِ
ـب الفضيلــة
ـف مــع نفســه ،وإ ّنــي ال أدري إذا مــا تغ َّلـ َ
ـب جا ِنـ ُ
المظ ِلمـ ِة ،أو
الــذي تَحميـ ِه ابن ُتـ ُه حور ّيــة بمــا ت ُِشـ ُّـع ُه ِمــن أنوارِهــا فــي ُدنيــا ُه ُ
ـب ال ّرذيلـ ِة الــذي ت ِ
الســو ِء.
ُناصـ ُر ُه َشــه َو ُة ال َّن ْفـ ِ
تغ َّلـ َ
ـب جا ِنـ ُ
ـس وإغــرا ُء رفقـ ِة ّ
[أحمد رضا حوحو .نماذج بشر ّية .ص]69
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أقرأ ن َِّص

أفهم وأناقش

الس ُ
لوك الّذي يميل إليه هذا ال َّر ُجل حين يبتعد عن شرب الخمر؟
.1ما هو ُّ
 .2اُ ُ
ذك ِر العوامل الّتي تدفعه إلى العودة لمعاقرة الخمر؟
َ .3ب ْي َن البكاء وتأنيب ّ
نفسي عنيف اعتاد عليه ال ّرجل .ما سبب ذلك؟
الضمير صراع
ّ
العلميّ .
وضح تأثيره على اجتناب اآلفات.
 .4حور ّية رم ٌز لإلشعاع
ّ
ُأقَ وِّ مُ مكتسبايت

ونصــك المســموع
نصــك المقــروء
(ولــي ال ّتلميــذة) ّ
 أوجــد العالقــة بيــن مضمــون ّّ
(الس ّ
ــكير والمــاك) ،مــاذا تالحــظ؟
ّ
نص
أتذوّ ق ّ

ص ل ُتعالج األسئلة الموالية:
 ِأع ْد قراءة ال ّن ّص؟
 .1ما نوع ال ّن ّ
ص غيرهما؟
 .2يغلب على ّ
السر ُد والوصف .هل ترى في هذا ال ّن ّ
القصة ّ
 .3حدّ د عبارات تدُ ُّل على ّ
الشرح والتفسير.
ِ .4
واستخرج منوال األسلوب فيها.
الحظ الفقرة األخيرة،
ْ
ِ .5
«تركت  ...في  ،...وإنّي ال أدري إذا ما  ...أو .»...
أنش ْئ عبارة على المنوال:
ُ
الصورة البيان ّية في قول الكاتب:
 .6ما هي ّ
 جيوش الخير  ...وجيوش ّالش ّر.
 ِجاعال  ِمن نفسه ميدا ًنا لمعركة عنيفة.
البديعي في قوله« :يريدها كاملة ال تشوبها شائبة نقص».
المحسن
 .7ما هو
ّ
ّ
ف تعلّاميت
ُأوَ ِّظ ُ

مكتفيــا بســردٍ قليــلّ ،
ومرك ـ ًزا علــى الوصــف
 ُصــغ الخاتمــة الّتــي تخ ّيلتهــا لولـ ّـي ال ّتلميــذة،ً
الدّ اخلـ ّـيّ ،
والشــرح وال ّتعليــل.

18
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أقرأ ن َِّص

الج َم َل الفعلية ذات الفعل الماضي.
ص
 اقرأ ال ّن َّواستخرج منه ُ
ْ
ُأالحظ

اطمـ َّ
وأخـ َـذ َيهـ ِـذي
وعد ُتـ ُه ب ُِمراف َق ِتهــا ِب َنفســي إلــى المنــزل؛ ف َفـ ِـر َح َ
ـأن ال َّر ُجـ ُـل علــى ابن ِتـ ِه بعدمــا َ
ب َِخليـ ٍـط ِمــن َك ِلمـ ِ
ـات ُّ
يتأرجـ ُـح فــي ِمشـ َي ِت ِه.
وانصـ َـر َف
الشــك ِر َ
َ
والحمـ ِـدَ ،

أناقش

 اُن ُقل الجدول على ك ّراسك ،وامأل ُه بما ُي ِناس ُب:
رقم
1
2
3

الفعل
فر َِح
َ
أخ َذ

الضمير هي

هما

هم

أنا

ِ
أنت
أنت
َ

ُه َّن

َن ْح ُن

انص َر َف
َ

ِ
 ِاستخر ِْج ِمن الفقرة باقي األفعال الماضية ،وأس ِندْ ها إلى ّجدول ِمن إنشائك.
الضمائر
ٍ
المناسبة وفقَ
أستنتج

ُيبن ــى الفع ــل الماض ــي عل ــى الفت ــح ،إ ّال إذا ات َّص َل ــت ب ــه واو الجماع ــة ف ُيب َن ــى عل ــى
ّ
ـــم ،أو ات َّص َلـــت بـــه ال ّتـــاء المتح ّركـــة ،أو نـــون ال ّنســـوة ،أو “ َنـــا” الدّ الّـــة علـــى
الض ّ
الســـكون.
الفاعـــل ،ف ُيبنـــى علـــى ُّ
ف تعلّاميت
ُأوَ ِّظ ُ

.1ع ّيــن فــي الفقــرة اآلتيــة األفعــال الماضيــة المبن ّيــة علــى الفتــح ،والمبن ّيــة علــى ّ
الضـ ّـم ،والمبن ّيــة
الســبب فــي ذلــك:
الســكون .وب ّيــن ّ
علــى ُّ
ـت مــن املنــزل بعــد العصــر ،فصاد َفنــي فــي ّ
الطريــق ثالثة ُشـ ّب ٍان يحملون بني أصابعهــم أعقاب
خرجـ ُ
ـت عليهــم أن ُيق ِلعــوا عــن ال ّتدخــن ،فقبلــوا الفكــرة وفرحــوا
الســجائر؛ عرف ُتهــم ولــم يعرفونــي ،فاقت َرحـ ُ
ّ
بهــا ،ولك ّنهــم اســتصعبوا األمــر ووعدونــي بتــرك ال ّتدخــن شــاكرين مبادرتي فــي نصحهم.
ضع ّ
كل فعل من األفعال اآلتية في جملة مفيدة بحيث يكون مرة مبن ًّيا على الفتح ،وم ّرة مبن ّيا
ْ .2
جتمع – انخدع.
السكون :س َب َح – غرِق –
َ
استفهم – ِا َ
على ّ
الضم ،وم ّرة مبن ّيا على ُّ
19
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01

ُب
أكت ُ

الكتابي ()2
ّ
ف ّنيّات التّحرير

أتعرف

ثم نتخلى عنها؟
 كيفنسمي الورقة الّتي نكتب عليها محاوالتنا األولىّ ،
ّ
(ولي ال ّتلميذة) ،هل ستكتبها مباشرة على المب ّيضة؟  
لنص
 لو تَخ َّي ْل َت نهاية سعيدة ّّ
 اذكر فوائد استعمال المس ّودة   .أستخلص

المسـ ّـودة عنــد الك ّتــاب ّ
والط ّباعيــن :هــي الورقــة التــي نكتــب أو نطبــع عليهــا ّ
كل مــا نريــد
مراجعتــه ابتــداء.
بعــد وضــع تصميــم للموضــوع نكتــب فــي مرحلــة ثانيــة ّ
كل األفــكار التــي تخطــر علــى
الصياغــة.    .
البــال ،وتكــون قابلــة للمراجعــة ،وإعــادة ّ
المسودة:
كيفية استعمال
ّ
 نبادر إلى تدوين األفكار ،والجملّ ،والشواهد الّتي لها عالقة بما هو مطلوب.
 نخصــص لــه صفحــة مســتق ّلة ،أو جــزءا مــن صفحــة ،علــى أن يتـ ّـم الفصــل بواســطة خطــوط
 ّعمود ّيــة أو أفق ّيــة بيــن مختلــف أقســام ال ّتصميــم.
 نستعمل األسهم لل ّربط بين األفكار ،وال ّتسطير لتحديد ال ّروابط المنطق ّية. ندخــل ال ّتصويبــات المناســبة علــى جملنــا وعباراتنــا ،وبعدهــا نشـ ّـطب علــى المتخ ّلى عنه.أتدرب

ـي ال ّتلميــذة) ،واكتبهــا فــي فقــرة مــن إنشــائك ،ال تزيــد عــن
 تخ َّيــل نهايــة أخــرى لنـ ّـص (ولـ ّ
خمســة أســطر.
ج
أُ ْن ِت ُ

ـات َمشــين ٌة
تمـ َّر أ ّيــا ٌم ح ّتــى ظهـ َرت منــه تص ّرفـ ٌ
َ
التحــقَ بقســمكم تلميــذ جديــد ،لــم ُ
متوســطتكم بعــد عرضــه علــى مجلــس ال ّتأديــب؛ فهــو بحاجــة
ثـ ّـم عرف ُتــم أ ّنــه ُحـ ِّو َل إلــى ّ
لمســاعدتكم كــي يبــدأ صفحــة جديــدة.
ـب فيهــا بال ّتلميــذ الجديــد ،وتب ّيــن دور االجتهــاد الدّ راســي فــي الوقايــة
 َسـ ِّو ْد فقــرة ُت َر ِّحـ ُمــن اآلفــات االجتماع ّيــة ،ثـ ّـم ح ِّر ْرهــا ُم َو ِّظ ًفــا عــد ًدا مــن األفعــال الماضيــة متن ِّوعــة البنــاء.
20
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01

ـب المالِ  ،دون تفكيـ ٍـر في ّ
الطريقة
كثيـ ٌـر ِمــن ال ّنــاس يلجؤون إلــى اغتنام الف َُرص المواتية ِل َكسـ ِ
ودون مراعــاة حاجــة ال ّنــاس إليهــم ،رغــم علمهــم ّأن كســب المــال ُّ
بالطـ ُـرق المشــبوهة مذمــوم.
السلبية:
وسجل رؤوس األقالم المناسبة،
 أصغ إلى الخطابّ ،لتتعرف إلى بعض ال ّنماذج ّ
ّ
أفهم و أناقش

 .1لماذا كانَ التّاجر يفرَحُ بحلول رمضان المعظّ م؟
الشروط التي من عادة التّاجر أن يُمليَها على زبائنه؟
.2ما هي ّ
ّص؟
الجشع في المجتمع بنا ًء على هذا الن ّ
 .3ما مدى انتشار آفة َ
أنتج مشافهة

ّف مثــل التّاجــر الــذي
ـب الــدّ كّ ان يتصـر ُ
ـدت صاحِ ـ َ
ـت لتشــتري بعــض األغــراض للبيــت ،فوجـ َ
  ذهبـ َـف.
ـك منــه مو ِقـ ٌ
عرف َتــه فــي الخطــاب المســموع ،فــكان لـ َ

 ِمــن أجــل تمثيــل الحــوار بينك وبيــن التّاجرســيقوم زمي ُلــك فــي الفــوج الثُّنائــيّ بتمثيــل
دور التّاجــر الــذي يعمَ ــلُ علــى تبريــر ســلوكه
أنــت بإســداء النّصائــح
باســتمرار .وســتقوم َ
المناســبة لجوابــه كلّ م ـرّة.
 pحبوب وتوابل معروضة للبيع

حض
ُأ ّ

يشــتري والــدُ ك الجرائــد اليوم ّيــة ل َي ّط ِلـ َـع علــى األخبــار ،وفــي ّ
جانبــا
كل مســاءٍ يض ُعهــا ً
ـت َب َصـ َر َك فــي العناويــن فها َلـ َ
علــى ٍّ
وحــدُ ُ
وث
أج ْلـ َ
ـك شـ ُ
الجلــوسَ .
رف فــي غرفــة ُ
ـيوع اآلفــاتُ ،
وس ـ ُبل الوقايــة منهــا؛ ِإذ ِ
العلــم قبــل
الغرائــب ،فاح َت ْجـ َ
ـت إلــى تحليــل أســباب شــيوعهاُ ،
المو ِقــف يســبق ال ّتص ـ ُّرف.
العمــل ْ
وفهـ ُـم َ
َ
الشعري َّ
ص ّ
(الش ِريـــــد) ،لتحليل أسباب اآلفات االجتماع ّية الخطيرة      .
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الشرِ يـــــــــــــد
َّ
التشــرد آفــة اجتماعيــة خطيــرة تضــرب األســرة
ّ
ٍ
الصميــم ،وتهـ ّـدد المجتمــع بتكاثــر آفــات أخــرى
فــي ّ
للحــد
أخطــر ِمن ُه.لــذا ينبغــي تضافُــر كا ّفــة الجهــود
ّ
َ
منــه ،والوقايــة خيــر مــن العــاج.
أثري لغتي

الطمر:الثّوب البالي ال ّر ّث َأط َّل ـ ـ ـ ِ
ـت اآلال ُم ِم ـ ـ ــن ُج ْحـ ـ ـ ـ ِر ِه
ّ
همــــــ ِه
ُم َشـــــ ّر ٌد َيــــ ْأوِي إل ــــى ِّ

َولُ َّف ــ ِ
ـت األس ـــقا ُم ف ـــي ِطم ــ ِـر ِه
إ َذا َأ َوى ّ
الطيـ ـ ـ ـ ُر إل ـ ـ ــى َوكـ ْـ ـ ــر ِه

َمــا َذ َاق حـ ُـ ْل َو ال ّل ْث ـ ِـم ِفــي َخــدّ ِه

َ
وال َح َن ــ َ
ـس ف ـــي َش ْعـ ـــر ِه
ـان املـ َــ ِّ

األم تداعــب وتالعــب
ـأس ِبــــ ِه َن ْظ ــــر ٌة
َوال َوجـْـــــ ُه ِل ْل َي ـــ ِ

َي ِ
قذ ُفه ـــا ا ِحلق ـــدُ ع َل ـــى َد ْهـ ـــر ِه

ال َي ِجــ ـــدُ المـ َـــأ َوى و َل ــ ْـو َرا َم ــ ُه

َأ َحا َلــــ ُه الدّ ْهــــ ُر عل ــــى قــَــــ ْب ِر ِه

ال ّلثم :ال ّتقبيل

ناغــاه :املُناغــاة هــي صــوت َ
وال َحـــــ َو ْت ُه أ ٌّم ف ــــي َصدر َِه ــــا

وليدهــا

احلجى :العقل

ِك ْس ِر ِه :جانبه

َ
أب َناغَ ــــا ُه ف ــــي ِح ْجـ ــــر ِه
وال ٌ

ـاع ا ِحل َج ـــى
إ َذا َه ــ َوى ا ُخللــ ُـق َوضَ ــ َ

ـاع ِفـــي ِإ ْثـ ــرِه
َفــ ُـك ُّل َشــ ْـيءٍ َضــ َ

َمــ ْـن ُي ْص ِلــ ِـح ا ُأل ْســ َر َة ُي ْص ِلــ ْـح ِب َهـــا

َم ـــا َد َّمـــ َر ا ِإل ْف َس ـــا ُد ِف ـــي ُق ْط ـــر ِه

ِج َنا َيـ ـ ـ ـ ُة ال َوا ِل ـ ـ ـ ِـد َن ْب ـ ـ ـ ُـذ ا ْب ِنـ ـ ـ ـ ِه

ف ـ ـ ـ ِـي ُع ْسـ ـ ـ ـرِه َك َ
ان َأ ْو ُي ْس ـ ـ ــر ِه

ـت َص ْح ــــرا ٌء ِإ َذا ل ـــ ْـم َ ِت ــــدْ
ال َب ْي ـــ ُ

ُط ُفولـــ ًة تـ َــ ْـم َر ُح ِف ـــي ِك ْس ــــر ِه

َو َأن ِْق ـــ ُـذوا ِّ
فم ــــا َذن ُب ــــه
الط ْف ـــ َـل َ

إ ِْن َج َم ـ َـح ال َوا ِل ــدُ ِف ــي َخ ْس ــر ِه؟

َو َع ِّل ُمـــــــو ُه َع َمـــــــاً َصا ِل ًحـــــــا

َي ُش ـــ ُّـد  -إ ِْن َكا َف ـــ َـحِ -م ـــ ْـن َأزْر ِه
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01

علــى المجتمــع؟
والســعادة ألفرادهــا .اشــرح األبيــات التــي تشــير إلــى فضــل الــدّ فء
.3للعائلــة دور فــي توفيــر األمــن ّ
العائلـ ّـي فــي القضــاء علــى ال ّتشـ ّرد.
 .4استخرج من األبيات ما قدّ مه ّ
الشاعر من تفسير ألسباب ظاهرة التش ّرد.
الشاعر ّ
 .5يقترح ّ
مسك بالحرفة و العمل الصالح للقضاء على آفة ال ّتش ّردّ ،
وضح ذلك.
حل ال ّت ّ
ُأقَ وِّ مُ مكتسباتي
طبيعيا ّ
لكل مخلوق؟
 .1لماذا ُيعدُّ البيت ح ّقا
ً
 .2ماهي أسباب التش ّرد ؟ اذكر حديثا شريفا َي ُح ُّث على ال ّتكا ُفل لوقاية المجتمع من اآلفات.
نصي
أتذوّ ق ّ

وأجب عن األسئلة اآلتية:
 اقرأ القصيدة قراءة شعر ّية ُم َع ّبرة،ْ
ثري؟
ص
ص ال ّن ّ
ٌّ
 .1ال ّن ّ
شعري ،ما الّذي يج َع ُله متم ّي ًزا عن ال ّن ِّ
 .2في البيت األ ّول صورتان بيانيتان .حدّ د عبارتيهما.
 .3اشرح قول ّ
حر ِه).
الشاعر َ ( :أ َط َّل ِت اآل َال ُم ِمن ُج ِ
.4اســتخرج مــن البيــت الثّانــي  صــورة بيانيــة .ح ّللها ،واذكــر األثر الجميل الذي أضافتــه إلى المعنى.
 .5ما الفرق بين القصيدة والمقطوعة ِّ
الشعر ّية؟
ُأ َو ِّظ ُ
ف تعلّماتي

يتوســد
كنــت راجعــا مــن المدرســة فمــررت بحديقــة تتوســط ح ّيــك فرأيــت طفــا فــي س ـ ّنك ّ
ـس ر ّثــة يمــدّ يــده إلــى المــا ّرة طالبــا ّ
الطعــام ،فراعــك ذلــك المنظــر.
ال ّتــراب يرتــدي َمال ِبـ َ
ً
 اكتــب موضوعــا تفســيريا تش ـ َر ُح فيــه حالــة ّالطفــل المتش ـ ّرد وظروفــه القاســية ووضعــه الخطيــر
مقترحــا الحلــول المناســبة لمثــل هــذه الحــاالت موظفــا األســاليب اإلنشــائية المناســبة.

الي ِد» شعار إحدى الجمعيات الوطنية
«الي ُد في َ
َ p
من أجل الحدّ من اآلفات االجتماع ّية

23

الآفات االجتماعيّة

أفهم وأناقش
 .1ص ّور ّ
الشاعر منظر فردٍ يعاني ال ّتش ّردّ .
ص.
وضح ذلك من ال ّن ّ
.2لـ ّ
ـكل مخلــوق مــأوى ،فإلــى أيــن يــأوي ّ
الشــريد؟ مــا أث ـ ُر ذلــك فــي نفســيته؟ ومــا نتائـ ُـج ذلــك
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بعض حروف المعاني
ُ

أستثمر

أالحظ  :الحظ الكلمات المل ّونة في األبيات اآلتية:
ُ
-1
-2
-3

َأط َّل ِ
ـــــــت اآلال ُم ِمـــــــن ُجحـــــــ ِر ِه
همـــــــــ ِه
ُم َشــــــــ ّر ٌد َيـــــــ ْأوِي إلـــــــى ِّ

َم ـــا َذ َاق حــ ُــ ْل َو ال ّل ْث ــ ِـم ِف ـــي َخ ـــدّ ِه

-4

ـأس ِبـ ـ ـ ـ ِه َن ْظ ـ ـ ــر ٌة
َوال َوجـْــ ـ ـ ـ ُه ِل ْل َي ـ ـ ـ ِ

-6

ـــــــد َن ْب ُ
ِج َنا َيـــــــ ُة ال َوا ِل ِ
ـــــــذ ا ْب ِنـــــــ ِه

-5

-7

ـاع ِ
الح َجـــى
إ َذا َهــ َوى الخُ ُلــ ُـق َو َضــ َ
َو َع ِّل ُمـــــــو ُه َع َمـــــــاً َصا ِل ًحـــــــا

َولُ َّف ـ ـ ـ ِ
ـت األس ـ ـ ــقا ُم ف ـ ـ ــي ِطمـ ـ ـ ـ ِر ِه

إ َذا َأ َوى ّ
الطيـــــــ ُر إلـــــــى َوكـْـــــــر ِه
َ
وال َح َن ـــ َ
ـس ف ــــي َش ْعـ ــــر ِه
ـان المـ َـــ ِّ

قذ ُفه ــــا ِ
َي ِ
الحق ــــدُ ع َل ــــى َد ْهـ ــــر ِه
ـاع ِف ــــي ِإ ْثـــــرِه
َف ـــ ُـك ُّل َش ـــ ْـيءٍ َض ـــ َ
فـــــــي ُع ْســـــــرِه َك َ
ان َأ ْو ُي ْســـــــر ِه
ِ
َي ُش ُّ
ـــــــن َأزْر ِه
ـــــــد-إ ِْن َكا َف َحِ -م ْ

أناقش
 ما نوع الكلمات المل ّونة في األمثلة؟ وما هو المعنى الّذي أفا َدته ٌّكل منها؟
 قارن بين المعنى الّذي أفادته « ِم ْـن» في البيت األول وفي البيت األخير؟ قارن بين المعاني الّتي أفادتها حروف الج ّر في األمثلة. ما الفرق بين العطف بالواو والعطف بـ « َأ ْو»؟أستنتج

الســياق الّــذي تقــع فيــه.
حــروف المعانــي هــي كلمـ ٌ
ـات تفيــد مع ًنــى مــن المعانــي حســب ّ
ومنهــا:
«ال» :من المعاني التي تفيدها ال ّنفي ،وال ّنهي.
والسبب ّية
« ِمن» :من المعاني التي تفيدها ال ّتبعيض ،واالبتداءّ ،
«إذا» :تفيد المفاجأة ،والشرط.
«ثم» تفيد ال ّتراخي.
حروف العطف« :الواو» تفيد الجمع ،و «الفاء»:تفيد ال ّتعقيب و ّ
ف تعلّاميت
ُأوَ ِّظ ُ
 .1اجعل الحروف «الواو» و «الفاء» و « ِمن» و «ال» في ُج َم ٍل من إنشائك.
 .2اُك ُتــب فقــرة مــن خمســة أســطر ّ
توضــح فيهــا جســامة الخطــأ الــذي يقــع فيــه بعــض ال ّتالميــذ

ـش فــي الفــروض واالختبــاراتّ ،
والمتم ّثــل فــي لجوئهــم إلــى االعتمــاد علــى الغـ ّ
موظ ًفــا هــذه
بمعــان متن ّوعــة.
الحــروف
ٍ
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الكتابي ()3
ّ
ف ّنيّات التّحرير

أتعرف

 ماذا تستعمل في تحريرك لموضوع ال ّتعبير؟ متى تنتقل إلى كتابة الموضوع على المب ّيضة؟نصه َّ
 هل ترى َّأن ّ(الش ِريــــد) ع َّبر دون استعمال المس ّودة؟  
الشاعر في ّ
 ما هي اإلرشادات المناسبة لنقل الموضوع على المب ّيضة؟أستخلص

فــي مرحلــة ثالثــة يتـ ّـم ال ّت ّ
أكــد مــن المكتــوب علــى المسـ ّودة بإعــادة قراءتــه ،وضبــط صياغته
ال ّنهائيــة ثـ ّـم نقلــــــه علــى المب ّيضــة ،وبعــد ذلــك يمنــع ال ّتشــطيب ،أو اإلضافــة بيــن األســطر  .
المب َّي َضــة يعكــس جــزءا مــن صــورة شــخص ّية صاحبــه ،لهــذا
 الموضــوع الّــذي ننقلــه علــى ُعلينــا أن نحــرص علــى أن نقدِّ َمــه للقــارئ فــي أجمــل صــورة ،وهــذا بـــ:
 .1ال ّتمييز بين فقراته باحترام مسافات ال ّتبييض المطلوبة عند بداية كل فقرة.
 .2استعمال ال ّروابط الضمن ّية (عالمات الوقف؛ ال ّنقطة ،الفاصلة ،األقواس).
 .3الكتابة بخط أفقي واضح ومقروء ،باحترام أشكال الحروف ومسافاتها ،وتَم ُّيزِها عن بعضها
فــي الكلمــات والجمــل ،واحتــرام قواعــد ال ّلغــة ،ودعــم الموضــوع بالعــذب مــن العبــارات     .
أتدرب

نص َّ
ثم اكتبها وفق ضوابط التحرير واإلخراج.
الس ّتة األولى من ّ
(الش ِريـــــد)ّ ،
 اُنثُر األبيات ّأُ ْن ِتجُ

أثنــاء امتحــان مــا ّدة مــن المــوا ّد المق ـ ّررة ،ات َّصــل بــك جليســك فــي ّ
الطاولــة ِخ ْل َس ـ ًة
يط ُلــب منــك عو ًنــا علــى اإلجابــة .ظ ًّنــا منــه أ ّنــه ليــس ًّ
غشــا وإنّمــا هــو تعــا ُو ٌن.
وتصحح الفرق بين ّ
الغش وال ّتعاون.
ُعالج فيه هذا الوضع،
اُك ُت ْبّ
موضوعا ت ُ
ً
اســتثم ْر محاوالتــك فــي اإلنتاجيــن الكتابييــن الســابقين فــي بنــاءٍ ُم َحكـ ٍـم لفقــرةٍ ت َُص ِّحـ ُـح فيهــا
فهــم زميلــك ،وتُب ّيـ ُـن لــه الفــرق بيــن ِ
الغـ ّ
ـش وال ّتعــاون ،مســتحضرا حــروف المعانــي المناســبة
والج َمـ�لّ ،
وموظف��ا مــا تــراه مناســبا مــن مكتســباتك.
لرب��ط العبـ�ارات ُ
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يع
أست َِط ُ
ْال َن ْ
أتدرَّ ُب

ِ
الغ ّ
ش  -أبو العيد دودو
قد يدفع الجشع إلى ّ
صرف المشين.
يبرر هذا ال ّت ّ
الغش ،وقد يحاول البعض أن ّ
وسجل رؤوس األقالم المناسبة:
 أصغ إلى الخطابّ ،أفهم وأناقش
 .1من هو المتحدّ ث في الخطاب المسموع؟
 .2تعترف شخصية الخطاب الرّئيسة أنها محتالة .اذكر عبارة دالّة على ذلك؟
ثم ب ّين أبرزها.
 .3حدّ ثتنا هذه الشخصية عن صفات ذميمة ت ّتصف بها ،اذكرهاّ .
 .4ع ّلق على سلوك هذه ّ
الشخصية.
 .5لماذا تعتبر ّ
الغش صفة ذميمة؟ ّ
وضح  .

ـب زمــاءك ُم َف ِّسـ ًـرا لُجــوء شــخص ّية الخطــاب المســموع إلــى ِ
أنتــج مشــافهةِ :
الغـ ّ
ـش ،ثـ ّـم
خاطـ ْ
َص ـ ِّر ْح لهــم بمــا يمكنــك أن ُت َقــدِّ َم لــه ِمــن نصائــح ُمق ِنعــة.
 قدّ م مجموعة من ال ّنصائح لهذه ّالشخصية ،كي تتخ ّلص من آفة الغش.

بين اآلباء واألبناء

ـتعجالَ ،
الم ِط َّلـ ِة علــى
الصــاة باسـ ٍ
وركضـ ُ
أنهيـ ُ
َ
ـت ّ
ـت نحــو ُشــرفة منزلــي ُ
بــاب ِ
ـت و َلــدي ّ
ـاب خار ًِجــا ُمندَ ِف ًعــا
العمــارة ،وبعــد لحظــةٍ قصيــرة رأيـ ُ
الشـ َّ
فــي اتّجــاه ّ
الشــارع ...فنادي ُت ـ ُه بِلهجــةٍ حاســمةٍ  ،طا ِل ًبــا منــه العــودة حــا ًال،
وب ُِســرعة!..
ويبــدو أ ّنــه َقطـ َـع ســا ِلم ّ
الطوا ِبــق الثّالثــة بخطــوات قليلــة عمالقــة؛ حيــث
ـأت بــه بعــد لحظــةٍ ِ
يلهـ ُ
ـث ،ويســألُني :مــاذا
تفاجـ ُ
خاطفــة ،وا ِق ًفــا أمامــي وهــو َ
تُريد؟
كت بيده وجررته نحو قاعة الجلوس ،وكان جهاز التلفاز داخلها يمأل األجواء بضجيجه.
أمس ُ
َ
أنت فتح َته! فلماذا لم تُغ ِل ْق ُه وأنت تغادر المنزل؟ أغ ِل ْق ُه اآلن!َ
قلت لهَ :
ُ
كنت أظ ّنك ستأتي لمشاهدته!
فأغ َل َق ُه وهو يقولُ :
ثــم ســحب ُته ِمــن يــده إلــى غرفــة نومــه ،وكانــت مصابيحهــا الكهربائ ّيــة الثالثــة ُمضــاء ًة ،فســأل ُته :وهذه
ـت تظ ُّنني ســآتي ِلمشــاهدتها وال ّتم ُّتع
األضــواء ،لمــاذا لــم تُط ِف ْئهــا وأنــت تخـ ُرج ِمــن غرفتــك .أم هــل كنـ َ
بصمت.
بأنوارهــا؟ فأطفأهــا
ٍ
ـاب منهــا خيـ ٌـط رقيـ ٌـق متواصـ ٌـل مــن المــاء !..وهــذه لماذا
وع ّرجـ ُ
الحمــام وكان ينسـ ُ
ـت بــه نحــو حنف ّيــة ّ
لــم ت ِ
ُحكـ ْـم إغالقهــا ج ّيـ ًـدا؟ أم ّأن ذلــك فــوق طاقتــك؟! أجا َبنــي بنبــرةٍ تــدُ ُّل علــى نفــاد صبــره :إ ّنــك يــا
ـت مرتب ًِطــا بــه.
دائمــا ال تهتـ ُّـم إال باألمــور البســيطة ال ّتافهــة ،وقــد أضَ عـ َ
ـت لــي اآلن موعـ ًـدا ها ًّمــا كنـ ُ
أبــي ً
َ
وتركنــي ،وانصـ َر َف ُمسـ ِر ًعا ِ
ـوارا مــع ذاتــي:
ـت علــى أقــرب مقعــد ،وفتحـ ُ
غاض ًبــا .مباشــر ًة جلسـ ُ
ـت حـ ً
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خمار .حوا ٌر مع ّ
الذات .ص]25
[بلقاسم ّ

ص قراءة واعيةِ ،
وأجب عن األسئلة اآلتية:
 ِاقرإ ال ّن ّ .1ما هي األفعال الّتي قام بها الو َلد ولم َيرت َِضها األب؟ حدِّ ْد مواقع حدوثها.
 .2كيف كان موقف الو َلد من تنبيهات أبيه؟ وما يكون موقفك لو كنت مكانه؟
جسدَ تها تص ُّرفات الو َلد؟ اُ ُ
ذكر ثالث ًة منها.
 .3ما هي اآلفات االجتماع ّية الّتي ّ
ولي أمرك ،واستخ ِل ْص منه ِ
العبرة والمغزى.
َ .4ح ِّل ْل مو ِق ًفا جرى لك مع ّ
ينساب  -نفاد   -أفياء  -مرا ِتع  -المراهقة.
.5اس َت ِعن بالقاموس في شرح الكلمات اآلتية:
ُ
السبب.
.6استخرج من ال ّن ّ
ص األفعال الماضية ،وحدّ ْد عالمة بنائها مع ذكر ّ
وصغ أفكارها ،مب ّي ًنا وظيفة المقدّ مة ووظيفة الخاتمة.
قسم ال ّن ّ
ص إلى ثالث وحداتُ ،
ِّ .7

ُأ ْنت ُِج

والمتوســطة ،تشــاهد مجموعــة مــن ّ
الشــباب المراهــق
ـت أثنــاء تن ّقلــك اليومـ ّـي بيــن المنــزل
مــا زلـ َ
ّ
يحاولــون مـ ْـل َء فراغهــم بمختلــف ال ّتص ّرفــات غيــر المســؤولة.

ِاتّبع التعليمات اآلتية لتتد ّرب على اإلنتاج المطلوب:
وتفسر أسبابها.
 أنشئتصميما ُ
ترصدُ فيه بعض تلك ال ّتص ُّرفاتّ ،
ً
الم َس ـ َّودة ،ثــم َص ِّفـ ْ
ـات تُقدِّ مهــا لزمالئــك ،تكــون ُم َع َّلل ـ ًة ومتبوع ـ ًة باقتراحــات
ـف توجيهـ ٍ
 حــاو ِْل علــى ُوحلــول.
 َح ِّر ْر فقرة ّتؤكدُ فيها ّأن الوقاية من اآلفات خي ٌر من عالجها.
أُقَ وِّ مُ إنتاجي

المتوســطة بمــا تع ّلمتــه فــي نــدوة حــول ال ّتصــدّ ي
كان إصــرارك علــى إفــادة زمالئــك فــي
ّ
لآلفــات االجتماعيــة قو ّيــا.
المتوســطة ،تتنــاول فيها آفــة التواكل
ـطرا ،قصــد نشــرها فــي مج ّلة
ّ
 حـ ّر ْر فقــرة مــن اثنــي عشــر سـ ًالســلب ّيةّ ،
واالعتمــاد علــى ِ
موظ ًفــا ما تراه مناسـ ًـبا من مكتســباتك.
الغــش فــي االمتحانــات ،وآثارهــا ّ
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 ممــا ال ريــب فيــه ّأن أغلــب اآلبــاء أمثالــي غيــر راضيــن تما ًمــا عــن أبنائهــم ّ
الشــباب فــي ســلوكهم
 ّوتص ُّرفاتهــم ونوع ّيــة أذواقهــم ،فهــل يعنــي ذلــك ّأن جيلنــا كان فــي شــخص ّيته وإنجازاتــه أعظــم ِمــن
جيــل األبنــاء؟
واضحــا بيــن الجيليــن تفرضــه طبيعــة الحيــاة وتغ ّيــرات ال ّزمــن  ،فالجيــل
أرى ّأن هنــاك اختالفًــا ً
األ ّول يــكاد يكــون -بأغلــب أفــراده -قــد عـ َ
ـاش محرو ًمــا مــن ال ّتم ُّتــع بأفيــاء طفولتــه ،ومرا ِتــع مراهقتــه.
بينمــا جيــل السـ ّتين ّيات فإ ّنــه قــد تو َّفـ َر ْت لديــه الكثير مــن اإلمكانات الما ّد ّية وال ّنفسـ ّية التي ســاعدَ ت
ّ
خاصـ ًة مــن طــرف الوالديــن واألولياء؛
الطفــل علــى اإلحســاس بطفولتــه ،وه ّيـ َأ ْت للمراهــق جـ ّو مراهقتــهّ ،
الص ّح ّيــة ووســائل
السـ ُل ُ
طات الوطن ّيــة ِمــن متط ّلبــات التعليــم وال ّتكويــن وال ّرعايــة ّ
باإلضافــة إلــى مــا و َّف َرتـ ُه ُّ
ال ّترفيه.
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01

يع
أست َِط ُ
ْال َن ْ
أقوم إنتاجي وفق شبكة ال ّتصحيح اآلتية

 ّّ
هذه  الشبكة لتقويم إنتاجك.
وظف
حكم وعدم ال ّت ُّ
 حدّ د مواضع ال ّت ّحكم.

سالمة ال ّلغة
االنسجام
اإلتقان

ال ّت ُّ
حكم

ّ
المؤشرات

المعايير
الوجاهة

ّ
والمؤشرات.
   -ط ّب ْق على إنتاجك المعايير
  ِ -
كمك.
أصد ْر ُح َ
نعم

ال

التزام املوضوع.حترير فقرة.والصرف واإلمالء.
احترام قواعد ال ّنحو ّالسليم لعالمات الوقف وال ّترقيم.
التوظيف ّتسلسل األفكار.جودة ّاخلط.
توظيف قيمة اجتماع ّية.-توظيف املكتسبات القبل ّية.

المدرسي
أشارك في إنتاج مطوية تحسيس ّية للوقاية من اآلفات االجتماع ّية في الوسط
ّ
خطوات اإلنجاز

المهام

الموارد

الخطوة األولى
 تشكيل األفواج ضبط قائمة لآلفات الخطيرةالشائعة.

والص َور
 جمع المعلوماتُّ ، -تصميم شكل المطو ّية.

الموارد
 توظيف (المعارف القبل ّية) -ضبط الخطوات المنهج ّية.

الخطوة الثانية
 -توزيع المهام على أعضاء الفوج

 ضبط المعلومات وتنظيمها -ال ّتحقق من مرجع ّية الوثائق.

الخطوة الثّالثة:
 التقاء عناصر الفوج -صياغة أركان المطو ّية

 جمع األعمال وتبادلالمعلومات.
 ّ الشروع في تنظيم العمل
الخاص بالمشروع.

الخطوة الرابعة :عرض المشروع

 -المناقشة وال ّتقويم.

الوسائل
 أوراق بيضاء. صور فوتوغرافية. كتب ومج ّالت لها صلةبالموضوع.
 مواقع تواصلية تربوية لها عالقةبالمشروع.
 -وسائل العرض.
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اإلعـالم والمجتمع
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الإعالم والمجتمع

02

أتعلّم

َما َس َأع ِر ُف ُه ِمن ِخ ِ
الل ال ُّنصوص

الموضوعات
خصوصا.
المدرسي
 .1أهم ّية اإلعالم في المجتمع عمو ًما ،و الوسط
ً
ّ
 .2الحاجة إلى تنويع وسائل اإلعالم.
 .3ضرورة ترشيد استعمال وسائل اإلعالم الحديثة.
الموارد ال ُّلغَ و ّية
 .1بناء الفعل المضارع.
 .2اسم الفاعل وعمله.
 .3ال ال ّنافية للجنس.
ف ّن ّيات ال ّتعبير
 .1الفقرة التّفسيريّة ()1
 .2الفقرة التّفسيريّة ()2
 .3الفقرة التّفسيريّة ()3
         

pميكروفون اإلذاعة المدرس ّية

َما َس ُأ ِنت ُج ُه ُمشا َف َه ًة ِ
وك ً
تابة

أسبوع
ِخالل كل
ِ
 .1شرح قول مسموع /تحرير كلمة حول ضرورة و أهميّة اإلعالم لكلّ المجتمعات.
 .2نقد رأي مسموع /تحرير فقرة حول أهميّة تنويع وسائل اإلعالم.
 .3التعبير عن رأي /كتابة فقرة تفسيريّة حول ضرورة االستخدام الوجيه لإلنترنت.
المق َ
طع
في نهاية َ
• إعــادة إنتــاج خطــاب مســموع /تحريــر فقــرة تفســير ّية مترابطــة حــول دور اإلعــام فــي المجتمــع
خصوصــاّ ،
موظفــا مكتســباتي خــال المقطــع ومراعيــا ال ّنمــط
عمو ًمــا وفــي الوســط المدرســي
ً
المناســب.
َما َس ُأ ِ
نج ُز ُه

ـي
• أشــارك مــع فوجــي فــي إنجــاز المشــروع المتم ّثــل فــي تصميــم وتقديــم برنامــج إذاعــي مدرسـ ّ
مدتــه خمــس عشــرة دقيقة.
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ال ّتواصــل مــن أكبــر ال ّنعــم التــي أنعــم اهلل بهــا علــى مخلوقاتــه ،غيــر ّأن قــدرة اإلنســان علــى
التواصــل أكبــر مــن قــدرة بق ّيــة المخلوقــات عليــه.
أصغ باهتمام إلى ِ
وسجلْ رؤوس األقالم المناسبة:
الخطابّ ،
 ِأفهم و أناقش
سمعت؛ ما عالقة اإلعالم بالحياة االجتماعيّة؟
َ
 .1اعتمادًا على ما
سمعت كيف تط َّو َر اإلعالم عند اإلنسان.
 .2ب ّين من خالل ما
َ
 .3اُ ُ
أهم ّية اإلعالم.
ذك ْر عبارات ،من الخطاب المسموع ،تُب ِر ُز ّ
أنتج مشافهة

و َر َد في الخطاب المسموع« :وبدون اإلعالم كان من المستحيل أن تنمو المجتمعات».

ِ -اشرح هذا القول في بضع عبارات مترابطة.

الجزائري
 pشعار ال ّتلفزيون
ّ

ُحض
أ ّ

َدعـ َ
ـاك المدي ـ ُر لطــرح فكــرة إنشــاء اإلذاعــة المدرس ـ ّية فــي اجتمــاع ال ّنــوادي الثّقاف ّيــة
أهم ّيــة اإلعــام فــي المجتمــع عمو ًمــا
للمتوســطة ،فاح َتجـ َ
ّ
ـت إلــى تحضيــر كلمــة تتنــاول ّ
وفــي الوســط المدرسـ ّـي علــى الخصــوص.
ـص (وســائل اإلعــام) لل ّتعـ ُّرف علــى اتّســاع رقعــة التواصــل بيــن البشــر
 اســتعن بال ّنـ ّبفضــل ال ّنقلــة ال ّنوع ّيــة التــي و ّف َرتهــا الشــبكة العنكبوت ّيــة فــي العصــر الحاضــر.
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أقرأ ن َِّص

وسائل اإلعالم
يعــود الفضــل للشــبكة العنكبوتيــة فــي النقلــة
النوعيــة التــي شــهدها اإلعــام خــال العقــود األخيــرة.
أثري لغتي

فورا
ِلل َت ّوً :

ِس َمات :مميزات

الم َع ِ
ــاعة ،األخبــار
الس َ
َو َســا ِئ ُل اإلعــام ُ
اصــر ُت َقــدّ م ،علــى َمــدا ِر ّ
الم َتل ّقــي ولــم َي ُكــن علــى ِع ْلــم
والمعلومــات الجديــدة التــي يجهلهــا ُ
الم َشــاهد كمــا كان
بهــا ّإل َل ْحظــة ُم َطال َعتهــا .ففــي ال ّتلفزيــون لــم َي ُعــد ُ
الســابق ُمضط ـ ّرا لالنتظــار ح ّتــى َموعــد ال ّن ْشــرة ِل َي ِقـ َ
ـف علــى آخــر
فــي ّ
األحــداث فــي ال َعالــم ،ذلــك ّ
ألن ُك ّل َق َنــاة ت َُخ ّصــص
األ ْن َبــاء وتَط ـ ّورات ْ
اآلن َشــريط َأ ْن َبــاء ُم َت َحـ ّرك َأ ْســفل ّ
أحــدَ اث
الشاشــة ُي َقــدّ م مــا َي ْجــري مــن ْ
الصناع ّيــة ،وال ّتكنولوجيــا ال ّر ْقم ّية
َأ ّو ًل ِبـ َأ ّول ،وقــد َسـ ّـهل ُوجــو ُد األ ْقمــار ّ
ِق َيــام َوســائل اإلعــام بهــذه المهــام  حتــى لــو كان الحــدث يقــع فــي
أقصــى الغــرب ،والمحطــة التلفزيونيــة فــي أقصــى الشــرق.
المرئــي ُي َق ُ
ــال كذلــك عــن اإلعــام
      ومــا ُيقــال عــن اإلعــام
ّ
الم ْط ُبــوع ،إذ لــم يعــد القــارئ ُمضط ـ ّرا لالنتظــار إلــى الغــد كــي َي ْقــر َأ
َ
فــي َصحي َف ِتــه الم َف ّضلــة َت َفاصيــل خ َبـ ٍـر ِلل َتـ ّـو ،بــل َي ْك ِفيــه أن َيـ ُزور َم ْوقــع
الحــدث بال ّتزا ُمن مع
ّ
الصحيفــة علــى َشــبكة اإل ْن َترنــت ُلم َتابعــة تَفاصيــل َ
َلحظــة ُو ُق ِ
الجديــد أو
وعــه ،وهــذا مــا لــم َي ُكــن ُم َتو ّفــراً قبــل َع ْصــر اإلعــام َ
الشــبكة ال َع َ
َق ْبــل ان َ
ْتشــار ّ
نك ُبوت ّيــة .
الم ْطبــوع َي ْن َســحب
الم ْرئـ ّـي واإلعـ َـام َ
      ومــا َي ْنطبــق علــى اإلعــام َ
فالم َباشــرة ِ
أصبحــت
كذلــك علــى ْ
والجــدّ ُة وال َف ْور ّيــة ْ
اإلعـ َـام اإل َذ ِاعـ ّـيُ ،
أساســ ّي ًة فــي العمل ّيــة اإلخبار ّيــة فــي ّ
كل الوســائل
ــم ٍ
ات َ
َج ِمي ُعهــا ِس َ
اإلعالم ّيــة.

[د .إبراهيم إسماعيل .اإلعالم المعاصر وسائله مهاراته تأثيراته أخالق ّياته .ص ]25
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حدوثــه؟
ص حسب نوعها وحجم انتشارها .
 .3ص ّنف وسائل اإلعالم المذكورة في ال ّن ّ
 .4هل يمكن لوسائل اإلعالم اليوم االستغناء عن الشبكة العنكبوتية؟ ع ّلل.
 .5ما الوسيلة اإلعالمية التي تراها تضررت بسبب انتشار الشبكة العنكبوتية؟
ُأقَ وِّ مُ مكتسباتي

لــو خيــرت بيــن قــراءة الجريــدة الورقيــة وقــراءة الجريــدة نفســها علــى شــبكة اإلنترنــت فمــاذا
تفضــل؟ ع ِّل ْ
ــل خياراتــك.
نصي
أتذوّ ق ّ
السابق ُمضط ّرا لالنتظار ح ّتى َموعد ال ّن ْشرة ِل َي ِق َف على آخر األ ْن َباء.
 .1كان في ّ
َ
الم ْطبوع ينسحب كذلك على اإلعالم اإلذاعي.
ئي
واإلعلم َ
 .2وما ينطبق على اإلعالم َ
الم ْر ّ

الم َل َّو َنين ،هل اس ُتخدما استخدا ًما حقيقيا أم مجازيا ؟
 الحظ الفعلين ُ عوضهما بفعلين آخرين .ثم قارن بين المعنيين . .3لماذا اعتمد الكاتب على األسلوب الخبري وحده؟

ف تعلّماتي
ُأوَ ِّظ ُ

اإلع َلم اإلذ ِ
َ
ئي
َاع ّي).
الم ْطبوع َي ْن َســحب كذلك علــى ْ
واإلعلم َ
(ومــا َي ْنطبــق على اإلعالم َ
الم ْر ّ
 -في هذه العبارة كناية عن بعض وسائل اإلعالمَ .ص ِّر ْح بها ،مع ال ّتمثيل.

 pالصحافة المكتوبة

33

الإعالم والمجتمع

أفهم و أناقش
خاص ّية اتّصف بها اإلعالم المعاصر؟
أهم ّ
 .1ما هي ّ
.2كيــف اســتطاع اإلعــام المعاصــر بمختلــف أنواعــه أن يوصــل الخبــر إلــى المتل ّقــي فــي وقــت
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أقرأ ن َِّص

بِناء الفعل المُ ضارِ ع

ص ،واقرأه قصد االستثمار:
ِ
أالح ُظ ُ :ع ْد إلى ال ّن ّ
ُ
ِ
ُ .1تقَدّ ُم
والمعلومات الجديد َة التي كان ال ّناس يجهلونها.
وسائل اإلعال ِم األخبار
ّ
ِ
الصــدق فــي نقــل األخبــار
المحطــة ال ّتلفزيون ّيــة
.2قــال مديــر
ـن ّ
مخاط ًبــا مديــر ال ّتحريــرَ « :ل َتل َت ِز َمـ َّ

ِ
والجــدّ َة فــي صياغتهــا ،أو َليأ ِت َي َّننــا ال َّنقــدُ الواسـ ُـع ِمــن الجمهــور».
المذيعات ين ُق ْل َن األخبار على المباشر ،ويق ُْم َن بإجراء ِ
الحوارات مع شهود العيان.
.3
ُ

أناقِ ُش  :اقرأ األمثلة ،واشرحها حسب سياقها ا ّلذي ور َدت فيه.
َ
األفعال المضارعة في األمثلة.
 حدّ ِد مــا هــو الحكــم اإلعرابـ ّـي لألفعــال المضارعــة الــواردة فــي المثــال ()1؟ ومــا هــي عالمــات إعرابهــا؟ هل ور َدت األفعال المضارعة في المثالين( )2و ( )3مرفوعة؟ ماذا ات َّصل باألفعال المضارعة في المثال ()2؟  وما هي الحركة التي َل ِز َمت حرفها األخير؟ ماذا ات َّصل بالفعلين المضارعين في المثال()3؟ وما هي الحركة التي َل ِز َمت الحرف األخير منهما؟أستنتج

األصـ ُـل فــي الفعــل المضــارع أن يكــون مرفو ًعــا ،وذلــك إذا لــم تَدخُ ـ ْـل عليــه إحــدى أدوات
ال ّنصــب أو أدوات الجــزم.
العالمــة األصل ّيــة لرفــع الفعــل المضــارع هــي ّ
الض ّمــة ،و ُير َف ُع بثبــوت ال ّنــون إذا كان من األفعال
الخمسة.
ـارع علــى ال َفتـ ِـح إذا ات َّص َلــت بــه نــون ال ّتوكيــد الخفيفــة أو الثّقيلــة .و ُيب َنــى
المضـ ُ
ُي ْب َنــى الفعـ ُـل ُ
الســكون إذا ات َّص َلــت بــه نـ ُ
ـون ال ّنســوة.
علــى ُّ
ف تعلماتي
ُأوَ ِّظ ُ

ال ّتمريــن ( - :)1حــدّ د فــي ِ
العبــارات اآلتيــة األفعــال المضارعــة ،وم ّيــز المبن ّيــة علــى الفتــح مــن
الســبب:
الســكون ،مــع ذكــر ّ
المبن ّيــة علــى ُّ
البات ُينا ِفسن ّ
ّ .1
قنه ْم.
الط ُ
الط ّلب في مختلف الموا ّد ،وقد ي ُف ُ
 .2ال تُك ِث ّ
رن من مشاهدة ال ّتلفاز ،فيضعف تركيزك.
ال ّتمريــن (َ - :)2ضـ ْـع ّ
كل فعــل مــن األفعــال اآلتيــة فــي جملتيــن ،بحيــث يكــون فــي األولــى مبن ّيــا
الســكونُ ( .ي َسـ ِ
ـاع ُد ُ -ي ْنجِ ـ ُـز)
علــى الفتــح ،وفــي الثّانيــة مبنيــا علــى ّ
ال ّتمرين ( - :)3اشرح البيت اآلتي بإيجاز ،وأعرب ما تحته خط:
قال حافظ إبرهيم :

وحد ُه
فع َ
سب َّن ال ِع ْل َم ي ْن ُ
َال َت ْح َ

تو ْج ر ُّب ُه ب َِخالق
َما َل ْم ُي ّ

ال ّتمرين ( :)4جــاء زميـ ٌـل لــك يلتمــس انضمامــه إلى نادي اإلذاعة المدرسـ ّية.
ُ -صـ�غْ جواب��ك بالموافق��ة ،مســتعمال مــا تراه مناسـ ًـبا مــن أفعال مضارعــة مبن ّية.
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ف
أتَعرَّ ُ

مستذكرا فكرته العا ّمة.
ص،
 ِأعدْ قراءة ال ّن ًّ
المرئي ُيق ُ
الم ْط ُبوع».
 الحظ قول الكاتب« :وما ُيقال عن اإلعالمَال كذلك عن اإلعالم َ
ّ
ويستحق أن ُيقال عن اإلعالم المكتوب؟
المرئي،
 ما الذي قيل عن اإلعالمّ
ّ
ـص« .إذ لــم يعــد القــارئ ُمضطـ ّرا لالنتظــار إلــى
 قــار ِْن إجابتــك بمــا ور َد فــي الفقــرة الثّانيــة مــن ال ّنـ ّالصحيفــة
الغــد كــي َي ْقــر َأ فــي َصحي َف ِتــه الم َف ّضلــة َت َفاصيــل خ َبـ ٍـر ِلل َتـ ّو ،بــل َي ْك ِفيــه أن َيـ ُزور َم ْوقــع ّ
الحــدث بال ّتزا ُمــن مــع َلحظــة ُو ُق ِ
وعــه ،وهــذا مــا لــم َي ُكــن
علــى َشــبكة اإل ْن َترنــت ُلم َتابعــة تَفاصيــل َ
الشــبكة ال َع َ
الجديــد أو َق ْبــل ان َ
ْتشــار ّ
نك ُبوت ّيــة».
ُم َتو ّفــراً قبــل َع ْصــر اإلعــام َ
 ِالحظ المفرداتْ :إذْ ،...بل ،...وهذا ما ،...أو. ...
ّ
مستهل الفقرة.
تفسر قول الكاتب في
 لع ّل َك أد َر َكت أنّها روابط متبوعة بعبارات ّ
 ماذا تستنتج؟أستخلص

الفقــرة ال ّتفســير ّية :هــي ّ
ـروح وتفصيــات
تتضمــن مع ًنــى مجم ـاً،
كل فقــرة
ّ
ً
متبوعــا بشـ ٍ
لبيانــه وتوضيحــه ،باســتعمال ال ّروابــط المناســبة بأنواعهــا ال ّلغو ّيــة والمنطق ّيــة ّ
والضمن ّيــة.
أتدرّ ب

الم ْطبــوع َي ْن َســحب كذلــك علــى
الم ْرئـ ّـي واإلعـ َـام َ
قــال الكاتــب« :ومــا َي ْنطبــق علــى اإلعــام َ
اإلعــام اإلذ ِ
ــي».
َاع ّ
َْ
 انط ِلـ ْـق مــن قــول الكاتــبِ ،وأضـ ْ
لتحصــل على فقرة
تفســره ،مســتعمال ال ّروابــط المناســبةُ ،
ـف عبــارات ّ
تفسير ّية.
ج
أُ ْن ِت ُ

بسـ ِ
ـبب اآلثــار الســلب ّية المترتّبــة عــن َعــدَ م ال ّتث ُّبــت فــي نقــل بعــض األخبــار المتدا َولــة
ـرح فكــرة االســتغناء عــن وســائل اإلعــام ُ
بالك ّل ّيــة.
َسـ َ
ـمعت َمـ ْـن يقتـ ُ
ثنائــي مــن أجــل كتابــة فقــرة تفســيرية تتنــاول فيهــا
اســتعن بزميلــك فــي فــوج
ْ
ّ
ّ
أهم ّيــة اإلعــامَ ،ب ْ
لــكل المجتمعــات علــى اختالفهــا وتن ّوعهــا.
ــل َضرورتــ ُه
ّ
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أُ ْصغي وأحتدّ ُث
الصحافة  -أبو اليقظان
ِّ

وتنوعها تبقى الجريدة تؤدّي دورا ها ّمــا في الحياة االجتماع ّية.
تطور وســائل اإلعــام ّ
رغــم ّ
وســجلْ رؤوس األقــام المناســبة لتســتعين بهــا فــي
ــغ باهتمــام إلــى الخطــاب،
ّ
 ْأص ِ
المناقشــة:
أفهم و أناقش
 .1ما الموضوع الذي يناقشه ّ
الشاعر في هذه القصيدة المسموعة؟
الصحافة كما ب َّينها ّ
الشاعر.
 .2اذكر وظائف ّ
الصحافة تجاه ّ
الشعب؟
 .3ما الدّ ور الّذي تقوم به ّ
للصحافة دور في تقويم األخالق .ما البيت الّذي يشير إلى ذلك؟
ّ .4
أنتج مشافهة
 هــل تــرى ّالشــاعر مبالغــا فــي

الصحافــة .أم هــي حقائــق
إبــراز دور ّ
أوردهــا؟ ع ِّلــل.

 pبعض الجرائد اليومية الجزائرية

ُحض
أ ّ

اع َتـ َر َض نــادي «المج ّلــة الحائط ّيــة» علــى فكــرة إنشــاء اإلذاعــة المدرسـ ّية ،بِدَ عــوى
أ ّنــه ينبغــي توفيــر الجهــود لخدمــة المج ّلــة الحائط ّيــة .لكـ ّـن قناعتــك ال ّراســخة بضــرورة
تنويــع وســائل اإلعــام فــي المجتمعــات جع َل ْتـ َ
ـك تنتصــر لمشــروعك.
(الصحافــة اإللكترون ّيــة) ،إلقنــاع الحاضريــن بجــدوى الوســائل
 اســتعن بال ّن ّــص ِّ
المتعــدّ دة مــن مكتوبــة ومســموعة ومرئ ّيــة ،ومــن تقليد ّيــة ومســتحدثة         .
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الصحافة اإللكترونية
ّ

صــار اليــوم باإلمــكان االختيــار بيــن أن تقــرأ
جريــدة ورقيــة أو تقــرأ هــذه الجريــدة نفســها كصفحــة
للصحيفــة اإللكترون ّيــة أن
إلكترونيــة .فهــل يمكــن ّ
الصحيفــة الورق ّيــة؟
تهــدّ د مســتقبل ّ
أثري لغتي

تواكب :تساير

بوعــة أ َّم َوســائل االت َّصـ ِ
ـال َّ
الشـ ْـعب ّية ُك ّلهــا ،ولقــد
الم ْط َ
ُت َعـ ُّـد ِّ
الص َحا َفــة َ
اإلع َلم ِل ِع ّد ِة ق ٍ
الم ْطب َعة ا ُألولى في
ت ََر ّب َع ْت على َع ْرش ْ
ُرون ُمنذ ُأنْ اخْ ُت ِر َعت َ
الم ْع ُل ِ
ومات ا ُألو َلى.
ُم ْن َ
تصف ال َق ْرن الخَ ا ِمس َع َشر ،وا ْن َط َل َقت بذلك َث ْو َر ُة َ
ـت َم َنا َف َســة
الص ِحي َفـ ُة ال َو َرق َّيـ ُة ِب َت َطـ ُّـو َر ٍات َع ِديــدةَ ،و َو َاج َهـ ْ
ولقــد َمـ َّـر ِت َّ
ـال ُ
َقو ّيــة َبعــد تَطـ ُّـور َو َســائل االت َّصـ ِ
لغـ َـراف والهاتــف والمذيــاع
وظهــور ال ّت ْ
ّ
بمحطاتهــا ال ّتلفزيون ّيــة الّتــي
وانتشــا ِر شــبكة الفضائيــات
تواكــب
ُ
َ
بالصــ َور الثّابتــة العاد ّيــة والمل َّونــة
الحــدث لحظــ ًة بلحظــةُ ،مد َّعمــ ًة ُّ
الصحيفــة عــن توفيــره لق ُّرائهــا
الســينما والفيديــو .وهــو َمــا تعجـ ُز ّ
وبأفــا ِم ّ
الصحــف ظ ّلــت تقــاو ُم هــذه
رغــم ت ََط ُّــور أجهز ِتهــا وتقنيا ِتهــا .ولكــن ُّ
المنافســة باالعتمــا ِد علــى ال ّتفســي ِر وال ّتحليـ ِـل ،وعلــى نشــر المش ـ ِّوقات
لجمهــو ِر ال ُقــرا ِء ِمــن رياضــةٍ وحـ ِ
ـواد َث ومــن موضوعـ ٍ
ـات مثيــرة ،ومعتمــدة
السـ ّـن مــن عاشــقي القــراءة المطبوعــة.
أيضــا علــى الجيــل الكبيــر فــي ِّ
تصمـ َـد أمــام ِّ
كل هــذه ال ّتحديـ ِ
ـات ،ولــم
واســتطاعت ّ
الصحافـ ُة الورق ّيـ ُة أن ُ
تنجـ ْـح وسـ ُ
ـائل االتّصـ ِ
قم ـ ِة هــر ِم وســائل
ـال الجديــد ِة فــي زحزح ِت َهــا عــن ّ
االتّصـ ِ
ـري.
ـال الجماهيـ ّ
الصحافــة الورق ّيــة فــي مواجهــةٍ مــع ُمنافـ ٍـس
ولكــن ســرعان مــا أصبحــت ّ
ســمى ّ
بالشــبكة العالم ّيــة
أخطــر ِب ٍ
كثيــر؛ َ
الســاحة وهــو مــا ُي ّ
ظهــر إلــى ّ
َ
ــد
لتبــادل المعلومات(اإلنترنــت) ،الّــذي انتشــر بســرعة فائقــةٍ ِ ،ل ُتو َل َ
الصحافــة اإللكترون ّيــة الّتي دخلت
بذلــك ظاهــرة إعالم ّيــة جديــدة؛ وهــي ّ
نظــرا لســهولة اســتخدام اإلنترنــت وال ّتطــور الهائــل الّــذي
مجتمعاتنــا ً
الصحافــة اإللكترونيــة
حصــل فــي مجــال ال ّتقنيــات الحديثــة ،فاكتســبت ّ
السياس ـ ّية واالجتماع ّيــة واالقتصاد ّيــة وفــي
أهم ّيــة بالغــة فــي حياتنــا ّ
نفســها فــي
جميــع نواحــي الحيــاة ،ووجــدت ّ
الصحافــ ُة الورق ّيــة َ
واجهــةٍ غيــ ِر متو َّقعــة مــع نظيرتهــا اإللكترون ّيــة.
ُم َ
الصحافة]
[خلوفي صليحة .مستقبل ّ
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ش
أفهمُ وأناقِ ُ
الصحافة المطبوعة أ ّم وسائل االتصال؟
 .1لماذا ُعدَّ ت ّ
نافست الجريدة.
 .2استخرج من ال ّن ّ
ص وسائل اإلعالم الّتي َ
تم ذلك؟
 .3واجهت ّ
الصحيفة الورق ّية منافسة شديدة .كيف َّ
للصحافة الورق ّية؟
َ .4من المنافس األخطر ّ
ص .والفكرة األساس ّية ّ
لكل فقرة.
ُ .5صغ الفكرة العا ّمة لل ّن ّ
ُأقَ وِّ مُ مكتسباتي

الصحافة الورق ّية؟
الصحافة اإللكترون ّية على ّ
 -أين تكمن خطورة ّ

نصي
أتذوّ ق ّ

الصحافة الورق ّية
ّ p

ثم أجب عن األسئلة اآلتية:
نص ّ
 ِأع ْد قراءة ّ(الصحافة اإللكترون ّية)ّ ،
ص؟ وما الغ َرض منه؟
 .1ما نوع ال ّن ّ
ابحث عن معنى« :ثورة المعلومات»« ،ال ّتلغراف»« ،اإلنترنت».
َ .2
 .3ماذا تفهم من عبارة «ولقد» في بداية الفقرة الثّانية؟
 .4ماذا تفهم من عبارة «ولكن» في بداية الفقرة الثّالثة؟
ص ص َو ًرا بيان ّية كثيرة؟ ع ّل ْل.
 .5هل ت َِجدُ في ال ّن ّ
ص أسلو ًبا إنشائ ًّيا .واستنتج األسلوب الغالب فيه؟
 .6استخرج من ال ّن ّ
 .7استنتج ثالث ًة من خصائص األسلوب
العلمي.
ّ
ف تعلماتي
ُأوَ ِّظ ُ

 ّلخص مضمون ال ّنصّ بأسلوبك الخاص.
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اسم الفاعل وعمله

نص (الصحافة اإللكترونية) واقرأه.
 -عد إلى ّ

أالح ُظ :
ِ
يل َ
اش ِقي ِ
الكبير من َع ِ
الصحافة تقاوم المنافسة ُم ِ
عتمدَ ًة على ِ
القرا َء ِة.
الج ِ
 .1ظ ّلت ّ
واجهة ُم َنا ِف ٍس أخطر.
 .2أصبحت ّ
الص َحا َفة في ُم َ
َ .3أ َع ِ
الص َحاف ُة عن توفير ال ّتشويق لق ّرائها؟
اج َز ٌة ّ
الصدْ َق.
ّ .4
افي قا ِئ ٌل ّ
الص َح ّ

ش
أناقِ ُ

 ماذا يقصد الكاتب بقوله (عاشقي القراءة)؟ هات مفرد (عاشقي القراءة)؟ ما نوع كلمة (عاشق)؟ ما وزنها؟ من أين اشتقت؟ ما داللتها؟ فــي المثــال الثانــي :مــا الكلمــة التــي دلــت علــى مــا دلــت عليــه كلمــة (عاشــق) فــي المثــال األول؟ هل هي جامدة أم مشتقة؟ من أين اشتقت؟ كيف تحصلنا عليها؟  ِمـ َـن المثــال الثالــث :اســتخرج اســم الفاعــل؟ مــن أيــن اشــتق؟ عوضــه فــي الجملــة بفعلــه .ثــم اعــرباالســم بعــده .هــل تغيــر المعنــى بعــد التعويــض؟
  ِمـ َـن المثــال األخيــر :اســتخرج اســم الفاعــل .ثــم هــات فعلــه وعــوض اســم الفاعــل بفعلــه فــي الجملــة.هــل تغيــر المعنــى؟ أعــرب االســم بعــد اســم الفاعل.مــاذا تســتنتج؟
أستنتج

 اسم الفاعل اسم مشتق يدل على الحدث وصاحبه. يصاغ اسم الفاعل من: .1الثالثي على وزن فاعل.
 .2غير الثالثي على وزن المضارع مع إبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل آخره.
 يعمل اسم الفاعل عمل فعله: .1يرفع فاعال فقط إذا كان فعله الزما ،مثال :هذا الخبر البارز أث ُره.
 .2وينصب مفعوال به إذا كان الفعل متعديا لمفعول واحد ،مثال :الصحافي ٌ
َ
الصدق.
قائل
مانـح
.3ويرفـع فاعلا وينصـب مفعوليـن إذا كان الفعـل متعديـا لمفعوليـن ،مثـال :التلفزيـون ٌ
المشاهدمتعــــ ًة .

ف تعلماتي
ُأوَ ِّظ ُ
(الصحافــة اإللكترون ّيــة) واســتخرج كل أســماء الفاعليــن الــواردة فيــه وب ّيــن
ـص ّ
 .1عــد إلــى نـ ّ

األفعــال التــي اشــتقت منهــا.
ثم ِزن َْها َ
وض ْعها في جمل مفيدةَ :و َع َد َ -س َعى  -اس َتقَام
 .2صغ أسماء فاعلين من األفعال اآلتيةّ ،
 .3ألِّـ ْ
ـف فقــرة موجــزة تشــرح فيهــا ســبب تفضيلــك للصحافــة المرئ ّيــة (التلفزيــون) علــى حســاب
الصحافــة المكتوبــةّ ،
موظفــا اســم الفاعــل عامــا فــي حالتــي كــون فعلــه الزمــا ومتعدّ يــا .
ّ
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ف
أتَعرَّ ُ

الصحافــة المطبوعــة أ ّم وســائل االتّصــال ّ
الشــعب ّية كلهــا ،ولقــد تر ّبعــت علــى عــرش اإلعــام
« ُت َعــدُّ ّ
لعــدّ ة قــرون منــذ أن اخترعــت المطبعــة األولــى فــي منتصــف القــرن الخامــس عشــر ،وانطلقــت بذلــك ثــورة
الصحيفــة الورق ّيــة بتطـ ّورات عديــدة ،وواجهــت منافســة قويــة بعــد تطـ ّور
المعلومــات األولــى .ولقــد مـ ّرت ّ
وســائل االتّصــال»....
أناقش

 ماذا يتناول هذا المقطع؟ ما هي المعلومات التي قدّ مها لك المقطع؟ص.
 استخرج بعض المصطلحات الواردة في ال ّن ّالصورة في العبارة (تر ّبعت على عرش اإلعالم).
 ما نوع ّأستخلص

فسيري بعنوان ُيع ّرف بالموضوع ،ومقدّ مة تحدّ ُد ّ
سيتم تفسيرها.
 .1يبدأ ال ّن ّص ال ّت
ّ
الظاهرة التي ُّ
التفسيري عبارات وفقرات تصف ّ
السبب والنتيجة  .
 .2تُستخدَ ُم في ال ّن ّص
ّ
الظاهرة اعتماداً على ّ
ُ .3ي ّ
التفسيري المصطلحات العلم ّية المرتبطة بالموضوع.
ص
ّ
وظ ُف ال ّن ُّّ
التفسيري الفعل في الزمن الحاضر واألفعال الدالة على الحركة.
 .4يستخد ُم ال ّن ّص
ّ
ُ
التفسيري الجمل التي تحتوي على ال ّتشبيه وال ّتصوير لتوضيح المعنى.
يوظف ال ّن ّص
.5
ّ
أتدرّ ب

 ح ّرر فقرة قصيرة تشرح فيها دور اإلذاعة في نشر الوعي بين المواطنين.ج
أُ ْن ِت ُ

وحرصــا علــى اســتمرار القائميــن عليهــا ،وحفاظً ــا
خو ًفــا علــى المج ّلــة الحائط ّيــة مــن االنقطــاع،
ً
علــى مشــاركة ال ّتالميــذ فــي أركانهــا ،طلــب منــك المديــر تأجيــل ال ّن َظــر فــي مشــروع اإلذاعــة
المدرســ ّية.
 استثمر مواردك الجديدةّ ،غوي من أجل كتابة فقرة تتناول فيها:
ووظف رصيدك ال ّل ّ
 ال ّتأكيــد علــى ضــرورة تنويــع وســائل اإلعــامّ ،وأن اإلذاع ـ َة تخــد ُم المج ّل ـ َة كمــا تخــد ُم المج ّل ـ ُة
اإلذاع ـ َة.
عهد بضمان مشاركتك في المج ّلة بصفة دور ّية.
 ال ّت ّ40

أُ ْصغي وأحتدّ ُث
الجديد  -د .سعود صالح كاتب

َل َعـ َّ
ـل مزاحمــة وســائل اإلعــام الجديــدة للوســائل القديمــة ،ال يمكــن أن يقضــي عليهــا
وإن ق ّلــل مــن دورهــا .فمــا رأ ُيــك فــي ذلــك؟
وسجلْ رؤوس األقالم المناسبة ل ُتجيب عن األسئلة:
أص ِغ باهتمام إلى الخطابّ ،
 ْأفهم و أناقش
ُ .1
اذكر مظاهر تأ ّثر حياة ال ّناس بمخترعات القرن العشرين؟
اإلعالمي الّذي أتَت به الشبكة العنكبوت ّية؟ وما تأثيره على مناحي حياة ال ّناس؟
 .2ما الجديد
ّ
ِ
لمستخدميها؟ استخرج ثالثة أمثلة.
االجتماعي
 .3ماذا ُت ِتيح مواقع ال ّتواصل
ّ
 .4استخلص المغزى العام للخطاب المسموع.
أنتج مشافهة

سمعت.
َ
 -تحدّ ْث عن تغيير اإلنترنت لمفاهيم االتّصال ،مستعينًا بما

 pمواقع التواصل االجتماعي

أنجزُ واجبي
 ِاستع ْن ّ
بالشبكة العنكبوت ّية في البحث عن المعاني األصل ّية للمصطلحات:
الفيسبوك ،التويتر ،اليوتوب.
حض
ُأ ّ

الصحافــة اإللكترون ّيــة ،بــاد َر َك «نــادي اإلعــام اآللــي» بالقــول:
علــى ِذ كــ ِر ّ
إمكانــات إعالم ّيــة ال ُي ِ
ّ
مكــن
االجتماعــي ِمــن
واصــل
ٍ
ُتيحــه شــبكات ال ّت ُ
«إن مــا ت ُ
ّ
أن ُيقــا َرن بـ ّ
الجهــود فــي تعديدهــا،
ـكل الوســائل ال ّتقليد ّيــة مجتمع ـةً .فلمــاذا إضاعــة ُ
بينمــا الفرصــة فــي االنتقــال إلــى اســتغالل إمكانــات األنترنــت فــي اإلعــام المدرسـ ّـي،
ـت إلــى بيــان مخاطــر اإلعــام الجديــد ،وكيفيــات اســتخدامه ِب َرشـ ٍـاد.
فاح َت ْجـ َ
ـص (دليــل الفيســبوك) ،لتتب ّيــن أخطــار ّ
الشــبكات االجتماع ّيــة ،وكيف ّيات
اســتعن بال ّنـ ّاغتنــام منافعهــا وتفــادي مضا ّرها         .
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دليل الفيسبوك
ـي بســرعة انتشــارها
ّإن مواقــع ال ّتواصــل االجتماعـ ّ
وإمــكان اســتخدامها ِمــن كا ّفــة فئــات المجتمــع ،فــي
ّ
كل المناطــق واألوقــات ،قــد َج َعـ َ
ـل منهــا وســيل ًة بالغــة
ـاح ذو َحدَّ يــن ،إذا ص ُلــح
ّ
األهم ّيــة والخُ طــورة؛ فهــي سـ ٌ
فســد ضـ ّـر.
نفــع ،وإن َ

االجتماع�يـ ،أنش َ�أـه «م��ارك زوكربيــرج» عــام ألفيــن
واص��ل
«الفيســبوك» َ
أح��دُ مواق��ع ال ّت ُ
ّ
وأربعـ�ة للميـلاد ،عندم��ا َ
ِ
مســتخدمي
طالباــ ف��ي جامع��ة «هارف��ارد» .ويزيــد عــدد
كان ً
الفيســبوك اآلن علــى ثمانمائــة مليــون مسـ ِ
ـتخدم فــي كا ّفــة أنحــاء العا َلــم ،وبأكثــر مــن ســبعين
لغ ـةً .ويش ـ َتر ُِط الموقــع أن يكــون المسـ ِ
ويضـ ُّـم الموقــع
ـتخدم قــد تجــاوز ِسـ ّـن الثّالثــة عشــرُ .
الســواء.
بيــن مســتخدميه شــريحة الكبــار ّ
والصغــار علــى ّ
كثيرة  أهمها:
ّإن األطفال يستخدمون الفيسبوك ألسباب
ّ

وبخاصةٍ أصدقاء المدرسة.
االجتماعي ،وقضاء األوقات مع األصدقاء،
 ال ّتواصلّ
ّ
المدرسي.
 التعاون في أداء الواجبّ
 ال ّتعبير عن ّالذات ،وتشكيل ّ
الشخصية الذي يحدث في مرحلة المراهقة.
االجتماعي ما يلي:
تتضمن مخاطر شبكات ال ّتواصل
ّ
ّ
 تع ّرض األطفال أو غيرهم للمضايقة أو ال ّتعدّ ي عبر اإلنترنت.ِ
معلومــات شــخص ّي ًة مــن شــأنها ْأن تُســ َتخدَ م فــي ال ّتال ُعــب بهــم،
المســتخدمين
 نشــرٍ
أو ت ِ
أضرارا نفس ّيةً.
ُلحقَ بهم
ً
 قضاء وقت طويل ًّجدا على اإلنترنت ،وعدم الموازنة بين األنشطة المختلفة.
الئق.
 ال ّت َع ُّرضلمحتوى غي ِر ٍ
ً
لــذا ال ُبــدَّ أن يكــون أوليــاء األمــر علــى يقيـ ٍـن بـ ّ
ـأن ال ّتواصــل االجتماعـ ّـي عبــر اإلنترنــت لــن
يــؤ ّد َي إلــى حــدوث نــوع مــن ال ّتواصــل غيــر المســموح بــه ،لمــا قــد يتسـ ّبب بــه مــن ضــرر بالــغ
فــي حيــاة األطفــال؛ إذ ال شــيء أضـ ّر عليهــم مــن بيئــات ال ّتواصــل غيــر اآلمنــة.
[آن كولير والري ماجد .دليل أولياء األمور الستخدام الفيسبوك .ص  4و  6و]9
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 اُ ُاالجتماعي «فيسبوك»؟
أهم ّية موقع التواصل
ذكر مظاهر ّ
ّ
وأي هــذه األســباب
ـص؟ ّ
 مــا هــي أســباب اســتعمال الفيســبوك مــن طــرف األطفــال حســب ال ّنـ ّأقــوى حســب رأيــك؟
ِ
ـص؟ وهــل
 َ عــدِّ ِدالمخاطـ َر المحتملــة الّتــي تهــدّ د ر ّواد فضــاءات ال ّتواصــل االجتماعـ ّـي حســب ال ّنـ ّ
ـارا حقيق ّيــة فــي واقعــك؟
تراهــا أخطـ ً
 ما نصيحة الكاتب ألولياء األمور في سبيل حماية أطفالهم؟ هل ت ُِح ُّب  أن تكون ِمن ُر ّواد الفيسبوك؟ ولماذا؟ استخرج ِتضمنتها الفقرة األخيرة.
الق َيم التي ّ
ُأقَ وِّ مُ مكتسباتي

تهديدا لإلعالم ال ّتقليدي؟ ع ّل ْل إجابتك.
االجتماعي
 هل يمثّل انتشار مواقع التواصلً
ّ

نصي
أتذوّ ق ّ
ثم أجب عن األسئلة اآلتية:
 ِأع ْد قراءة ّنص (دليل الفيسبوك)ّ ،
ص.
 .1اقترح عنوا ًنا آخر
مناسبا لل ّن ّ
ً
 .2ضع عنوانا مناسبا ّ
ص.
لكل فقرة في ال ّن ّ
ص؛ اسم ّية أم فعل ّية؟ ولماذا؟
 .3ما نوع الجملة التي ابتدأ بها ال ّن ّ
الج َمل التي تليها في الفقرة األولى ،ولماذا ور َدت فعل ّية؟
 .4عدِّ د ُ
 .5ماذا تفهم من عبارةِ « :لذا ال ُبدَّ أنْ »...؟ ألّ ْف عبارتين على هذا المنوال.
ف تعلماتي
ُأوَ ِّظ ُ

ِ
ــم مضمــون ال ّنــصّ إلــى إرشــادات عمل ّيــة يســتفيد منهــا زمــاؤك ممــن لهــم حســابات
ترج ْ
االجتماعــي.
شــخصية فــي مواقــع التواصــل
ّ
43

الإعالم والمجتمع

ش
أفهمُ وأناقِ ُ

الإعالم والمجتمع

02
01
أستثمر 		

أقرأ ن َِّص

«ال» النافية للجنس

أالح ُظِ :
الح ْظ األمثلة اآلتية:
ِ
االجتماعي عبر اإلنترنت لن يؤ ّدي ......
 .1لذا ال بدّ أن يكون أولياء األمر على يقين ّأن ال ّتواصل
ّ
صحيح.
 .2ال خب َر
ٌ
ٌ
شريف.
خائن أمانةٍ
 .3ال َ
 .4ال ناشراً  كذ َبه محتر ٌم.
ش
أناقِ ُ

 استخرج أداة ال ّنفي من األمثلة السابقة .هل دخلت على أفعال أم أسماء؟ ماذا نفت؟«إن» في المثال الثّاني .ماذا تالحظ؟ ما الفرق بينها وبين ّ
 عوضها بــ ّ«إن» في المعنى؟ وفي العمل؟
 عد إلى األمثلة لترى أحوال اسم «ال». فـي المثـال األول والثانـي :غيـر مضـاف ،فـي المثـال الثالـث :مضافـا ،وفـي المثـال الرابـع :شـبيهابالمضـاف.
 هل لعملها شروط؟أستنتج

«ال» التـي يقصـد بهـا ال ّتنصيـص علـى نفـي خبرهـا عـن جميـع أفـراد الجنـس تسـمى
«ال ال ّنافيـة للجنـس» ،وتعمـل عمـل ّ
«إن» فتنصب اسـمها وترفـع خبرها.
يكـون اسـم «ال» منصوبـا إذا كان مضافـا أو شـبيها بالمضـاف ،ومبنيـا علـى مـا ينصـب به إذا
كان مفردا.
لكـي تعمـل «ال» عمـل ّ
«إن» يشـترط أن يكـون اسـمها وخبرهـا نكرتيـن ،وأال يفصـل
اسـمها عنهـا ،فـإن فقـد أحـد هذيـن ّ
الشـرطين بطـل عملهـا ووجـب تكرارهـا ،وإذا اقترنـت
بحـرف جـر بطـل عملهـا.
ف تعلماتي
ُأوَ ِّظ ُ
 .1بيّن فيما يأتي اسم (ال) وخبرها ونوع اسمها من حيث اإلعراب والبناء.

 ال وسيلة اتّصال تحتكر الخبر . ال مسيئا األدب نافع في المجتمع. ال طاعة لكاذب.شائعات رائجة في بلدنا.
ٍ
 ال .2قد تدمّر وسائل اإلعالم  -إذا لم تلتزم بأخالقيّات المهنة  -في ساعة ما تبنيه األسرة في أيّام.
بالشرح في هذه الفكرة بمقدار خمسة أسطر.
 -توسّ ع ّ
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الفقرة التفسيرية ()3

ف
أتَعرَّ ُ

نص (دليل الفيسبوك) وأجب عن األسئلة اآلتية:
ُعد إلى ّ
 ماهو الفيسبوك؟ لماذا يستخدم؟ كيف يجب ال ّتعامل معه؟أستخلص

أنواع ال ّتفسير:
 .1تفسير بالوصف :من خالل االهتمام بالكيف ّية مثل :كيف نتعامل مع الفيسبوك؟
 .2تفسير ّ
بالشرح والتأويل.
.3تفسير بالمب ّررات واألسباب.
أتدرّ ب

 فــي فقــرة قصيــرة اشــرح كيفيــة فتــح حســاب فــي الفيســبوك .ثــم ع ّلــل اإلقــدام علــى فتحــه ،أواإلحجــام عــن ذلــك ،حســب رأيــك.
ج
أُ ْن ِت ُ

المتوســطة ،وكان ال ّتالميــذ يقصدونــه لالســتعانة ّ
بالشــبكة
افتتــح مقهــى اإلنترنــت بجــوار
ّ
ولكــن كثيــرا منهــم كانــوا يدخلــون
فــي جمــع المعلومــات الالزمــة إلنجــاز ال ُبحــوث.
ّ
واليخرجــون؛ يمكثــون طويــا حتــى صــار لديهــم إدمـ ٌ
ـان علــى ذلــك.
موضوعــا تشــرح فيــه خطــورة ّ
الظاهــرة ،وتدعوهــم لالســتخدام
ـب فــي صفحــة واحــدة
 اُك ُتـ ًْ
الوجيــه لهــذه الوســيلة.
ّ
المحل.
 ال َت ِم ْس ِمن صاحب المقهى طبع المقال وتعليقه على واجهة45
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يع
أست َِط ُ
ْال َن ْ
أتدرَّ ُب

العالم االفتراضي  -طاوس وازي
تطور وسائل اإلعالم وال ّتواصل ساهم حق ّا في إضعاف االتصال داخل األسر؟
هل ّ
وسجلْ رؤوس األقالم المناسبة ل ُتجيب عن األسئلة:
أصغ باهتمام إلى الخطابّ ،
 ِش
أفهمُ وأناقِ ُ

 .1ما الذي جعل الكاتب يغير صيغة الحكمة القائلة( :اإلنسان اجتماعي بطبعه)؟
شرح.
 .2هل ترى مساهمة وسائل االتصال الحديث إيجابية أم سلبية في تطوير التواصلِ .ا ْ
االفتراضي؟ ع ِّل ْل.
نستغني عن الواقع بالعالم
 .3هل يمكن أن
َ
ّ
أنتج مشافهة

ـاص ،علــى أن ِّ
توظـ َ
ـف الكلمــات الجديــدة
 ُصــغْ مشــافه ًة مضمــون الخطــاب المســموع بأســلوبك الخـ ّالــواردة فيــه.

التّلفاز والتّنشئة االجتماعيّة

ُيمضــي األطفــال وق ًتــا طوي ـ ًا أمــام جهــاز ال ّتلفزيــون؛ ســواء أكان الجهــا ُز موضو ًعــا فــي غرفــة
ِ
الواحد
يوجــد فــي المنــزل
الجلــوس أم فــي غرفــة األلعــاب وال ّتســلية ،وفــي بعــض ا ُأل َســر الميســورة قــد َ
ُ
ـدرا مــن الوقــت أمــام شاشــة
وثمــة دراسـ ٌ
ثالثــة أجهــزة أو أكثــرّ .
ـات تُفيــد ّأن األطفــال ُيمضــون قـ ً
ال ّتلفزيــون َيزيــدُ عــن الوقــت الــذي ُيمضونــه علــى مقاعــد الدّ راســة أو فــي الحديــث مــع آبائهــم.
الواضــح ّأن ال ّتلفــاز وســيلة ت َ
و ِمــن ِ
ـدر ِمــن االهتمــام فــي الوقــت الحالـ ّـي؛ وذلــك أل ّنــه
َحظــى بِقـ ٍ
يمــارس تأثيـ ًـرا قو ًّيــا ومتعــدّ د الجوانــب علــى األطفــال ،حيــث يؤ ّثــر علــى عــادات وســلوك و ِمــزاج
أيضــا
وهوايــات األطفــال ،كمــا يؤ ّثــر علــى عالقــة األطفــال ب ُأ َســرهم و َمدارســهم وزمالئهــم .ويؤ ِّثــر ً
وتصوراتهــم ومعارفهــم ومعلوماتهــم ،كمــا ُي َعــدُّ ال ّتلفــاز
علــى أفــكار األطفــال ومفاهيمهــم و ِق َي ِمهــم
ُّ
عا ِمــا ُمهِ ًّمــا فــي تنميــة وتطويــر ّ
الطفــل وتأهيلــه اجتماع ًّيــا.
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يع
أست َِط ُ
ْال َن ْ

02
01

بي .اإلعالم ال ّت
لفزيوني .ص 284و]285
ّ
[د.سليم عبد ال ّن ّ

ص قراءة واعية ،وأجِ ب عن األسئلة اآلتية:
 ِاقرإ ال ّن ّص؟
 .1ما هي المشكلة التي يعالجها ال ّن ّ
ص الدّ الّة على ذلك.
 .2ما هو أثر ال ّتلفاز على األطفال؟ ع ّين عبارات ال ّن ّ
ص منافع ال ّتلفزيون ومضا ّره.
 .3استخرج من ال ّن ّ
ّ .4
نظ ْم إجاباتك ،واجعلها في فقرة موجزة.
 .5اس َت ِعن بالقاموس في شرح الكلمات اآلتية :سلوك – مزاج – هوايات.
ولكن قد .»...
عبارات على منوال« :ومن الواضح ّأن ...
ُ .6صغْ ثالث
ٍ
ْ
ص ّ
ّ .7
موظ ًفا أفعاال مختلفة من حيث حاالت اإلعراب والبناء.
لخص ال ّن ّ
ص.
 .8ع ّين مقاطع ال ّتفسير في ال ّن ّ

ُأ ْنت ُِج

مــا زالــت صفحــات ال ّتواصــل االجتماعــي تجــذب نحوهــا الكثير من ّ
والمهتمين بمتابعــة األخبار،
الشــباب
ّ
حتــى صــار الجلــوس إليهــا يطــول لســاعات .لك ّنــك تــرى ّأن اإلذاعة المدرســية يمكنها أن تحظى بــدور فاعل.
وتحـ ُّ
ـث زمــاءك علــى المســاهمة فــي تنشــيط
أهم ّيــة اإلعــامُ ،
 ح ـ ِّر ْر موضو ًعــا مــن فقرتيــن ،تشــرح فيــه ّاإلذاعــة المدرس ـ ّية ،وذلــك بـــ :
تصميم للموضوع قبل تحريره.
 .1إنجاز
ٍ
 .2توظيف أفعال المضارع ،وأسماء الفاعلين ،وال ال ّنافية للجنس  .
أقوّ م إنتاجي

إيفــاء بااللتــزام الّــذي َ
المخالــفِ ،
رصــا علــى
قطع َتــه،
وتعبيــر ا عــن قبــول الــ ّرأي ُ
وح ً
ً
ً
تعا ُيــش وجهــات ال ّن َظــر المختلفــة فــي وســط مدرسـ ّـي تســوده ح ّر ّيــة ال ّتفكيــر واالحتــرام
رت أن تشــارك فــي المج ّلــة الحائط ّيــة بموضــوع تفســيريّ حــول اإلعــام
المتبــادل ،ق ـ ّر َ
المدرسـ ّـي بمختلــف أشــكاله ،ودوره فــي ترســيخ قيمــة االجتهــاد.
 ح ـ ّر ْر فقــرة تفســير ّية مترابطــة تتنــاول فيهــا الخدمــات الجليلــة التــي يو ّفرهــا اإلعــامالمدرســي المتن ـ ّوع.
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ـب عقــول الجماهيــر وعواطفهــم ،وأل ّنــه يعتمــد علــى ِ
مهمــة ،أل ّنــه ِ
الحــوار
يخاطـ ُ
وهــو وســيلة ّ
َّ
ويتدخـ ُـل بقـ ّوةٍ فــي عمل ّيــات ال ّتثقيــف وال ّتوجيــه وال ّتوعيــة ِمــن خــال ما
والمناقشــة واإلقنــاع)...( ،
ُي َقدّ مــه ِمــن برامــج ،ويســتطيع أن ُي َقــدّ م معلومــات فــي ّ
كل المجــاالت الثّقاف ّيــة واالجتماع ّيــة ،ولكـ ْـن
قــد يكــون ال ّتلفــاز وســيلة تدفع المشـ ِ
ـاهدين إلــى الخُ مول وعدم المشــاركة واإلبداع ،وقــد تؤ ّدي بهم
ـات ّأن نســبة معتبــرة مــن األطفــال ُي ِ
نجــزون واجباتهــم
ـلبي ،كمــا أثبتــت الدّ راسـ ُ
إلــى عــادة ال ّتل ّقــي ّ
السـ ّ
ـكل ُم ِّ
ـلبا علــى دراســتهم ونتائجهــم.
بشـ ٍ
تقطــع بســبب برامــج ال ّتلفزيــون؛ األمـ ُر الــذي يؤ ّثــر سـ ً
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يع
أست َِط ُ
ْال َن ْ

الإعالم والمجتمع

أقوّم إنتاجي وفق شبكة ال ّتصحيح اآلتية
ّ
المؤشرات

المعايير
الوجاهة
سالمة ال ّلغة
االنسجام
اإلتقان

ال ّت ُّ
حكم

 احترام سياق الوضع ّية حترير فقرة تفسيرية مترابطة.املبني واسم الفاعل وال النافية للجنس.
 توظيف املضارع ّالسليم لعالمات الوقف والترقيم.
 التوظيف ّ تسلسل األفكار. ترابط العبارات واجلمل. حسن العرض. جودة ّاخلط.

نعم

ال

مدرسي مدّ ته خمس عشرة دقيقة
أشارك في تصميم وتقديم برنامج إذاعي
ّ
خطوات اإلنجاز
الخطوة األولى

المهام

الموارد

جمع المعلومات المتع ّلقة بـ :الموارد

  تشكيل األفواج  ضبط وتحديد أركان البث:الصباح –
تقديم – أخبار ّ
تربوي – محاورة أستاذ
توجيه
ّ
– عرض كتاب – إعالن...

 تجنيـــــد المـــــوارد المعرفيـــــة فن ّيات التقديم اإلذاعي. فن ّيـــــات صياغـــــة األخبـــــار وال ّلغوي ـ ــة ال ّالزم ـ ــة (المع ـ ــارف
القبل ّيـــــة)
وال ّتقاريـــــر اإلذاع ّيـــــة.
  -تو ّقع ما ينتظره المستمعون - .ضبط الخطوات المنهج ّية.

الخطوة الثانية :توزيع
األركان على أعضاء الفوج:
(من يح ّرر /و َمن يقدّ م)

 -ضبط المعلومات وتنظيمها الوسائل

الخطوة الثّالثة

التقاء عناصر الفوج.
الخطوة الرابعة

ّ
«البــث» فــي
عــرض مشــروع
الفعلــي
القســم قبــل بثّــه
ّ
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 ال ّتحقق من مرجع ّية الوثائق - .أوراق بيضاء. كتــب ومجــ ّات لهــا صلــة
با لمو ضــو ع .
 جمع المقترحات وتبادل نتائج منتقاة من مواقع البحثالمعلومات.
مثل غوغل...
المناقشة و ال ّتقويم
 وسائل العرض.إدخال ال ّتحسينات

03

المقطع الثّالث

اإلنساني
ُّ
ّضامن
ُ
الت
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03

أتعلّم

َما َس َأع ِر ُف ُه ِمن ِخ ِ
الل ال ُّنصوص

التّ�ضامن الإن�ساين

الموضوعات
 .1قيمة ال ّتضامن في المجتمعات.
 .2تثمين دور الهيئات الفاعلة في مجال ال ّتضامن.
 .3ضرورة المساهمة في العمليات ال ّتضامن ّية.
الموارد ال ُّلغَ و ّية
 .1اسم الفعل الماضي.
 .2صيغ المبالغة وعملها.
 .3بناء فعل األمر.

ف ّن ّيات ال ّتعبير
 .1ف ّنيات ال ّتقليص وال ّتلخيص ()1
 .2ف ّنيات ال ّتقليص وال ّتلخيص ()2
 .3ف ّنيات ال ّتقليص وال ّتلخيص ()3
َما َس ُأ ِنت ُج ُه ُمشا َف َه ًة ِ
وك ً
تابة

 pتلميذ من ذوي االحتياجات اخلاصة في مخبر اإلعالم اآللي

أسبوع
ِخالل كل
ِ
.1عــرض العبــارات الها ّمــة مــن خطــاب مســموع /جــرد قائمــة اقتراحــات حــول أهمّ ّيــة التّضامــن فــي
المجتمــع ،ثــم تقليصهــا فــي فقــرة موجــزة.
ـفوي بطريقــة ربــط األفــكار األساسـيّة /تلخيــص مقــال حــول فضــل الجمع ّيــات
.2إنتــاج ُملَخّ ــص شـ ّ
الخير ّيــة والمؤسســات التّضامنيّة.
ـاب مســموع /انتقــاء مقــال منشــور حــول دور اإلعــام فــي تنشــيط
.3إنتــاج فوجــيّ لملخّ صــات خطـ ٍ
ـري ثــمّ تقليصــه مـ ّرةً ،وتلخيصــه أخرى.
الفعــل التّضامنــيّ فــي المجتمــع الجزائـ ّ
المق َ
طع
في نهاية َ
•إنتــاج الخطــاب المســموع ّ
ـيري مترابــط حــول األثــر اإليجابــي لل ّتضامــن
ـص تفسـ ّ
ملخ ًصــا /تلخيــص نـ ٍّ
علــى الفــرد والمجتمــعّ ،
موظفــا مكتســباتي خــال المقطــع ومراعيــا ال ّنمــط المناســب.
َما َس ُأ ِ
نج ُز ُه

•أشــارك مــع فوجــي فــي إنجــاز المشــروع المتم ّثــل فــي إنشــاء صفحــة تضامــن مــع ُمعــاق علــى
ـي.
شــبكة ال ّتواصــل االجتماعـ ّ
50

أُ ْصغي وأحتدّ ُث

التّضامن ولَوْ بالكلمةِ

03

 -أحمد سحنون

التّ�ضامن الإن�ساين

أثارتــك كلمــة مع ّلمكــم وهــو يقــول :يكــون اإلنســان
إنســانا عندمــا يتعاطــف مــع اآلخــرّ .
فتذكــرت أحــوال الفقــراء
والمشــردين.
ّ
وســجل رؤوس األقــام المناســبة
 أصــغ إلــى الخطــاب،ّ
لتتعــرف علــى بعــض طــرق ال ّتضامــن.
ّ
أفهم وأناقش

 .1حَ دِّ ْد الدّ افع إلنتاج الخطاب الذي سمعنَا.
قصة العارف.
 .2اُن ُقل بأسلوبك ّ
يقتدي بالعارف في تص ُّرف ِه .فما الّذي منعه؟
 .3أراد الكاتب ْأن
َ
 .4اهتدى الكاتب لطريقة يتضامن بها مع الفقراءِّ .
وض ْحها وب ّي ْن رأيك فيها؟
ُ .5صغ فكرة عا ّمة مناسبة لهذا الخطاب.
أنتج مشافهة

ِض بأسلوبك مضمون ِ
الخطاب المسموع ِ
مقتص ًرا فقط على العبارات ّ
 ِاعر ْالضرور ّية ألداء المعنى.
ُحض
أ ّ

ـن كالبنيـ ِ
ـان يشــدُّ بعضــه بعضــا) .وأنــت تقرأ هــذا الحديث
ـن للمؤمـ ِ
قــال ﷺ( :المؤمـ ُ
ـعرت بقيمــة ال ّتضامــن ودورِه فــي المجتمــعّ .
الصعاب.
وتأكـ َ
شـ َ
ـدت َّأن ال ّتكافل يقهــر كل ّ
الس ِّل) إلدراك قيمة ال ّتضامن.
ْ
استعن بال ّن ّص (درهم ُّ

 pعجلة التضامن  :بالتعاون تدور ،وتتحرك احلياة
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أقرأ ن َِّص

الس ِّل
درهمُ ُّ

التّ�ضامن الإن�ساين

هيهــات أن َي ِص َ
ــن إلــى أبنائنــا إن َلــم ُتســا ِه ْم المدرســة
َ
ــل ال ّتضا ُم ُ
فــي ترســيخ ِق َيمــه وفضائلــه لديهــم .ولكـ ْـن ،هــل ُي ِ
ـاهمة
ـن لمسـ ٍ
مكـ ُ
ِ
متماســك؟
ـوي
ـرح مجتمــع قـ ٍّ
ـي َصـ َ
فرد ّيـ ٍـة بســيطة أن تبنـ َ

ــذ ِم ْن َه ِ
أريد َأ ْن ُي ْح ِض َــر كُ ٌّل ِم ُ
ــذ ِه َّ
نك ْم ِد ْر َه ًما َو ِاح ًدا َفق َْط ِل َي ْأ ُخ َ
الط َوا ِبــع الَّ ِتــي َأ َمامــي
غَداً ُ
الس ِّ
ــك َو ِد ْر َه ِــم َزمي ِل َ
ضل ِد ْر َه ِم َ
ــل ،أل ّنــه ِب َف ِ
ــم
َطا َب ًعــاُ ،م َش َ
ــك َو َد َر ِاه َ
ــار َك ًة ِمنه ِفــي ُم َكاف ََحــ ِة َدا ِء ُّ
ــن أ ُْخــرى َســ َن َت َم َّك ُن من َج ْمع َم ٍ
الس ِّ
ــل..
ــال َك ِثيــرٍ َي َت َ
ــن أ َم ِاك َ
أ ُْخ َــرى ِم ْ
ــدا َوى ِبــ ِه َم ْر َضا َنــا مــن ُّ
رض ِ
الس ِّ
يــض ِإ َلــى َص ِحيح َســ ِل ٍيم؟ ِإ ّن ُه
ــن َم ِر ٍ
َأ َت ْع َل ُم َ
ــل َم ٌ
خط ٌير ِج ًّدا؟ َو َأ ّن ُه َي ْن َت ِقــل ِم ْ
ون َأ َّن َم َــرض ُّ
ُي َه ِّد ُد َنا ِبال َْم ْــو ِت.
الس ِّل.
 َأبِي؛ َط َل َب ِم َّنا ُالم َع ِّل ُم َأ ْن ن ُْح ِض َر َغداً ِد ْر َه ًما َو ِاح ًدا َف َقط؛ ِل ُن َشارِك ِفي ُم َكا َف َحة َدا ِء ُّ
ـك ،اُ ْتـ ُرك ا ْل ُم َع ِّلـ َـم َي ُ
ـت! َدائمـ ًا َأ ُقـ ُ
يشــا ُء إنّه َل ُي َخ ِاط ُبـ َ
ـول َلـ َ
قول َما َ
ـك ِإ ّن ُه ُي َخ ِاطب
َ -ي ْبــدُ و أنّك ُجن ْنـ َ
اج ِإ َلى ِد ْر َهـ ٍـم ِمنـ ُهُ ،م َشــا َر َك ًة ِمن ُه ِفي ُم َكا َف َح ِة َفقـرِي.
َغ ْي َر َكِ .إنّي ُم ْح َت ٌ
 َأبِي ،أ ِّمي َمر َِيض ٌة ُم ْن ُذ َأ ْك َث َر ِم ْن َس َنةٍ ب َِه َذا ا ْل َم َرض.
راراَ :ح َذا ِر َأ ْن ت َُحدِّ ثني َه َك َذا.
 ُق ُلت َل َك ِم ً
َعلم َه َذا؟
َأ َنا َل ُأرِيدُ َأ ْن ُأ َشار َِك ِفي ُم َكا َف َحة َأ ِّي َش ْيءٍ إنّي َف ِقي ٌر َأ َل ت ُ
أع َلـ ُـم َذ ِلـ َ
ـك َو َل ِكــن ِبد ْر َهمــي َو َد َر ِاهــم ُأخْ ـ َرى ِمـ َـن َأ َم ِاكــن ُأخْ ــرى َس ُت ْشـ َفى ُأ ِّمي ِمـ ْـن َهـ َـذا ا ْل َمـ َرض
 ْعهــا َآخ ُرون.
َو َس ُي ْشـ َفى َم َ
سنتيما.
 هيهات أن أعطيك ولوً
 َأبِيَ .أ ْر ُج َوكَ .س ُت ْش َفى.
يك َل ْن ُأ َع ِط َ
 َي ْك ِف َيك َش ْي ًئا...
جئت ُأ َن ِّب ُئ َ
ــيِ ،إنّي َأ ْر َغ ْم ُت ُه ا ْل َبار َِحــ َة
 َأ َنا أبوغريــب ُــك َســ َي ِدي ا ْل ُم َع ِّلمَ ،ض َياع كتا ِب ِه ا ْل َمدْ َر ِس ِّ
َ
الكتـــــــاب َض َاع ِمنــ ُه َو َل ْي َس ِفــي
يقــول ا ْل َح ِقي َق َةَ ،و َل ِك ّنــ ُه ِا َّد َعى َأ َّن
َو َأ َّو َل ا ْل َبار َِحــ ِة َأ ْن
َ
ِإ ْم َكا ِني ُأن ُأ َعــ ّو َض ا ْل َمدْ َر َســ َة َعنــ ُه ثم ًنــا.
ِيب ،أ ْي َن ِك َتا ُبك؟
 ا ْل ُم َع ِّل ُمَ :غر ٌِيبَ :ض َاع ِم ّني يا َس ِّي ِدي.
 َغر ٌنك؟ قل ا ْل َح ِقي َق َة َو َل ت ََخ ْف َس ُأ ْع ِط َ
 ا ْل ُم َع ِّل ُمَ :ك ْي َف َض َاع ِم َيك ِك َتاب ًا آخر.
ِيب :ب ِْع ُت ِ ُ
الس ِّل.
 َغر ٌه ل َس ِاهم ِفي ُم َكا َف َح ِة َدا ِء ُّ
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أفهم وأناقش

التّ�ضامن الإن�ساين

ّص تعريفا للسّ لّ ؟
 .1استخرج من الن ّ
 .2لماذا طلب المع ّلم من ال ّتالميذ شراء ّ
الطوابع؟
ص؟ ولماذا لم ينجح في إقناعه؟
 .3حاول غريب إقناع والده .ت َت َّب ْع ُح َج َج ُه في ال ّن ّ
توصل غريب إلى المساهمة مع زمالئه؟ ما رأيك في ّ
الطريقة الّتي انتهجها؟
 .4كيف ّ
ص؟
 .5ما هي العبارات الدّ الة على روح ال ّتضامن في ال ّن ّ
ُأقَ وِّ مُ مكتسبايت

 تخ ّيل ّأن أبا غريب تأ ّثر بصنيع ولده .ما عساه يقول؟نص
أتذوّ ق ّ

ص.
 .1من وسائل الحجاج المستخدمة ال ّتوكيد واإللحاح .مثّل لهما من ال ّن ّ
ص قيمة اجتماع ّيةِّ .
وض ْح َها.
 .2في ال ّن ّ
نسمي هذه العالقة؟
 .3ما العالقة بين الكلمتين (صحيح) و(سليم) .وكيف ّ
ف تعلّاميت
ُأوَ ِّظ ُ

بب في رأيك؟
 .1بر َز الحوار في ال ّن ّ
الس ُ
ص بروزا كبيرا .ما ّ
َ .2
عيا ّأن األ ْو َلى هو المحافظة على الكتاب.
رفض أحدُ زمالئك تص ّرف ال ّتلميذ (غريب) مدّ ً
ّ
لت مؤ ّي ًدا سلوك (غريب).
فتدخ َ
 -اُكتب ُم َل َّخ ًصا للحوار الذي دار بينكما.

 pاألطفال مرضى السرطان بحاجة إلى تضامن اجلميع
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سنتيما.
ات إعطا ُؤك ولو
َ .1ه ْي َه َ
ً
غريب وأبيه في ال ّتضامن.
 .2ش ّتانَ ما بني ٍ
ُأناقش
 تأ ّمل كلمة (هيهات) ،ما المعنى الّذي أفادته؟أدركت ُب ْعدَ تح ّقق طلب غريب في الحصول على مقدار من المال ولو كان قليال.
 لع ّلكَ
 -تأ ّمل كلمة (ش ّتان) ،هل أ ّدت المعنى السابق؟

أي قسم من أقسام الكالم تنتمي الكلمتان؟
 إلى ّ ّكل اسم منهما ينوب عن فعل ،ما نوعه؟
تسمي االسم ال ّنائب عن الفعل الماضي؟
 كيف ّأستنتج
 اسم الفعل ّيدل على معنى الفعل ،وينوب عنه ،وال يقبل عالماته.
ماض ،وقد ُو ِض َع من أ ّول األمر ّ
 اسم الفعل الماضيّ ،ليدل عليه.
يدل على فعل ٍ
ف تعلّاميت
ُأوَ ِّظ ُ
 .1أعرب :ش ّتان ِص َف َتا العلم والجهل.

 .2عــاد (غريــب) إلــى البيــت ،وهــو ّ
يفكــر فــي جــواب يقدّ مــه لوالــده بعــد بيعــه للكتــاب .فــي فقــرة
ـب جــواب غريــب كمــا تتص ـ ّورهّ ،
ـاض.
قصيــرة اُكتـ ُ
موظفــا اســم فعـ ٍـل مـ ٍ
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ّات التّقليص والتّلخيص ()1
ف ّني ُ

أتعرّ ف

 -ما المقصود من الفعل (ق َّلص)؟

ص ،فما الّذي نحذفه منه؟
 -إذا كان ال ّتقليص اختزاال لل ّن ّ

التّ�ضامن الإن�ساين

ص المق َّل ِص؟
 هل يسمح لنا بإدخال عبارات جديدة على ال ّن ّأستخلص

ال ّتقليــص فــي ال ّلغــة؛ جعــل ّ
ُ
ويقصــ ُر .وعليــه ،فهــو عمــل يعتمــد
ينكمــش
الشــيء
ُ
ـص األصلـ ّـي لبعــض المفــردات والعبــارات ،دون اإلخــال
علــى االختــزال ،والحــذف مــن ال ّنـ ّ
بمضمونــه ،ومــن غيــر إدخــال الجديــد عليــه.
فــي ال ّتقليــص نحافــظ علــى الكلمــات والعبــارات الّتــي ال يمكــن االســتغناء عنــــــها
ـص بعباراتــه.
ونلتــزم بترتيــب األفــكار وتسلســلها ،كمــا نحافــظ علــى نفــس صياغــة ال ّنـ ّ
أتدرّ ب

ص الفقرة التالية:
ق ِّل ْ

َغداً أريدُ َأ ْن ُي ْح ِضــ َر ُك ٌّل ِم ُ
ــذ ِه َّ
نك ْم ِد ْر َه ًما َو ِاح ًدا َف َق ْط ِل َي ْأخُ َ
ــذ ِم ْن َه ِ
الط َوابِــع الَّ ِتــي َأ َمامــي
الس ِّ
ــك َو ِد ْر َه ِــم زَمي ِل َ
ضل ِد ْر َه ِم َ
ــم
ــل ،ألنّــه ِب َف ِ
ــك َو َد َر ِاه َ
َطا َب ًعــاُ ،م َشــا َر َك ًة ِمنه ِفــي ُم َكا َف َحــ ِة َدا ِء ُّ
الس ِّ
ــل.
ــن ُأخْ ــرى َســ َن َت َم َّك ُن من َج ْمع َم ٍ
ــال َك ِث ٍ
ــن أ َم ِاك َ
ُأخْ ــ َرى ِم ْ
يــر َي َتــدَ ا َوى بِــ ِه َم ْر َضا َنــا مــن ُّ
الس ِّ
َأت َْع َل ُم َ
رض ِ
ــل َم ٌ
ِيــض ِإ َلــى َص ِحيح َســ ِل ٍيم؟ ِإ ّن ُه
خطي ٌر ِج ًّدا؟ َو َأ ّن ُه َي ْن َت ِقــل ِم ْ
ــن َمر ٍ
ون َأ َّن َمــ َرض ُّ
ُي َهدِّ ُد َنا بِا ْل َم ْــو ِت.
أُنتج

ـت علــى زمالئــك القيــا َم بعمل ّيــة تضامن ّيــة مــع
بمناســبة الدّ خــول المدرسـ ّـي اقترحـ َ
متوســطتكم المحتاجيــن ،لتزويدهــم بالكتــب واألدوات المدرســ ّية.
تالميــذ ّ
ثم قم بتقليصها.
 ِا َجم ْع اقتراحات زمالئكّ ،
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أُ ْصغي وأحتدّ ُث

التَّوِ يزَ ةُ

 -لمياء مختار نفوسي

استشــعرت منــه حثّــا وحماســة وهــو يدعــو جمهــور
كان صــوت إمــام المســجد جهور ّيــا،
َ
مســتغر ًبا :ال ّتويــزة؟
فتســاءلت
المص ّليــن إلــى ال ّتويــزة.
ِ
َ
أصغ بتركيز إلى ِ
جيب عن األسئلة:
الخطاب المسموعِّ ،
 ِوسجلْ رؤوس األقالم المناسبة ،ل ُت َ

التّ�ضامن الإن�ساين

أفهم وأناقش

 .1ماهي وظيفة «ال ّتويزة» في المجتمع؟
 .2اُ ُ
سمعت.
ذكر المعاني ال ُّلغو ّية لكلمة «ال ّتويزة» الواردة فيما
َ
.3و َر َد فــي الخطــاب المســموع تعريــف «ال ّتويــزة» أكثــر مــن م ـ ّرةِ .اخ َت ـ ْر تعري ًفــا منهــا ،واعر ِْض ـ ُه
علــى زمالئــك.
 .4استنتج األفكار األساس ّية ِ
للخطاب.
أنتج مشافهة

ِ
ب تُ ِ
صم ِ
ِ
ناس ٍ
 اِرب ْلقيه على زمالئك.
ِط بين األفكار األساسيّة للخطاب ،لتَ ُ
حص َل على ُملَ َّخ ٍ ُ
ُحض
أ ّ

الخاصــة بفصــل ّ
الشــتاء ،وبعض األغطيــة واألغذية
قامــت إحــدى الجمع ّيــات بجمــع األلبســة ّ
لتوزيعهــا علــى الفقــراء والمحتاجيــن مــن ّ
ـاهمت مع زمالئــك في هذه
اللجئيــن إلــى بالدنــا ،فسـ َ
فتأكــدَ لديكــم قيمة العمل ال ّتضامنـ ّـي ّ
العمل ّيــة وشــعرت ُْم بســعادةٍ غامــرةّ ،
المنظم.
ضامني في إطاره ّ
المنظم.
الجزائري) لتتع ّرف إلى العمل ال ّت
بنص (الهالل األحمر
ّ
استعن ّّ

 pعجلة التضامن تدور بقوة أكبر
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الجزائري
ُّ
الْهِ اللُ األحمرُ
ّ
المنظمــات ال ّتضامن ّيــة فــي الجزائــر ،اليــزال يقــدّ ُم خدمــات
			 ِمــن أ ْقــد ِم
إلــى اليــوم ،رغــم مــرور أكثــر مــن نصــف قــرن علــى إنشــائه.

ُّ
ـت ت ُ
َعيشـ َـها.
الظــروف الَّ ِتــي َكا َنـ ْ

[إبراهيم قليل .ملحمة الجزائر الجديدة .ص]360 :
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أثري لغتي
ـاع الَّ ِتي
الج َزا ِئـ ُّ
�ري ِف��ي َسـ َن ِة َ 1957ن ِت َ
ـس ا ِله َ�لا ُل ْال ْح َم�� ُر َ
َت َأ َّسـ َ
يجـ ًة حتم ّي ًة ِل ْ َل ْو َضـ ِ
يشـ َـها َّ
َك َان ي َع ُ
الشـ ْـع ُب ا ْل َج َزا ِئ ـر ُِّي و َث ْو َر ُت ـ ُهَ ،و َك َان ا ْل َهــدَ ُف ِمـ ْـن ِإن َْشــا ِئ ِه ُه ـ َو ْإع َطــا ُء
حتمية:
ال َّثـ ْـو َر ِة َوا ْل َق ِض َّيـ ِة ا ْل َج َزا ِئ ِر َّيـ ِة ُب ْعـ ًـدا ِإن َْســا ِن ًّيا َعـ ْـن َطرِيــق ِات َِّصا ِل ِه بِا ْل ُم َن َّظ َم ِ
الن َْســا ِن َّي ِة
ضرورية
ات ْ ِ
وصــا ا ْلهِ ـ َ َ
الص ِليــب ْال ْح َمــر الدّ ولـ ّـي.
ـال ْال ْح َمــر الدَّ ْو ِلـ ّـي َو َّ
ِفــي ا ْل َعا َلـ ِـم خُ ُص ً
المنوط:
َو َل َقــدْ َن ِشـ َـط ا ْلهـ َـا ُل ْال ْح َم ـ ُر ا ْل َج َزا ِئ ـر ُِّي ُم ْنـ ُـذ َت ْأ ِس ِ
يس ـ ِه ِفــي َأ َدا ِء َد ْو ِر ِه ا ْل َم ُنـ ِ
ـوط
المسند
الحصــول َع َلــى ا ْل ُم َســا َعدَ ِ
إيصا ِل َهــا َّللجئيـ َـن ا ْل َج َزا ِئ ِر ِّييـ َـن
ات الدُّ و ِل َّي ـ ِة َو َ
بــه ،مثــل ُ
ِفــي ُك ٍّل ِمـ ْـن تُو ِنــس والمغــرب ،وال َّت َك ُّفـ ُـل ِب َأ ْع َبــا ِء ت َْوز ِ
يها ِمـ ْـن
ِيع َهــا َع َلــى ُم ْسـ َت ِح ِّق َ
ُأو َل ِئـ َ
ال ْح ِتـ َ َ
ـش ْ ِ
يجــة ا ْل َه ْج َمـ ِ
ـات َّ
ـالِ َع َلى
الشر َِسـ ِة ِل َج ْيـ ِ
ـك الَّ ِذيـ َـن َف َقــدُ وا ُك َّل َشـ ْـيء َن ِت َ
ُق َرا ُهـ ْـم َو َم ِ
ـرهم.
داشـ ْ
من ْال ْحـ َوالِ َ ،و َذ ِل َك َن َظـ ًـرا ِل ْ ِل ْم َكا َن ِ
ات
َو َلـ ْـم ت َُكــن َهـ ِـذ ِه ا ْل َم َه َّمـ ُة َسـ ْـه َل ًة ِبـ َأ ِّي َح ٍال َ
يهــاَ .و َلـ ْـم َي ْق َت ِصـ ْر َد ْو ُر ا ْلهالل ْال ْح َمـ ِر ا ْل َج َزا ِئر ِِّي
ا ْل ُم َت َو ِاض َعـ َة الَّ ِتــي َك َان َي َت َح َّصـ ُـل َع َل َ
ـاطات ُأخْ ـ َرى
َع َلــى ت َْقديـ ِـم ا ْل َعـ ْـو ِن ا ْل ِغذا ِئـ ّـي ِل ّل ِجئيـ َـن َف َقـ ْـطَ ،بـ ْـل َت َعــدَّ ا ُه ِإ َلــى نشـ ٍ
ال ْشـ َر ِ
يهــاَ ،و ِإ ْمدَ اد َهــا ب َِمــا تحتاجــه
ت ََم َّث َلـ ْ
ـت فــي َت ْأ ِسـ ِ
اف َع َل َ
ـيس َم َر ِاكـ َز ِص ِّح َّيــةٍ َ ،و ْ ِ
ال ْجهِ ـ َز ِة ِّ
مــن الــدَّ َوا ِء َو ْ َ
الط ِّب َّيـ ِة.
ــا ُل ْال ْح َمــ ُر ا ْل َج َزا ِئــر ُِّي َد ْو ًرا َها ّمــ ًا ِفــي إ ِْط َــاق ســ َراح ْ َ
َو َقــدْ َأ ّدى ا ْلهِ َ َ
ال ْســ َرى
ــيَ ،و َذ ِل َ
يــن َكانُــوا َي َق ُع َ
ــك
ين الَّ ِذ َ
ا ْل َف َرن ِْســ ِّي َ
ــون ِفــي قبضــة َج ْيــش ال َّت ْحرِيــ ِر ا ْل َو َط ِن ِّ
ـب ا ْلهِ ـ َ َ
الص ِليـ ِ
ـال ْال ْح َمـ َر
بِال َّت ْن ِســيقِ َمـ َـع َه ْي َئــة َّ
ـب ْال ْح َمـ ِر الدَّ ْو ِلـ ِّـيَ ،و َهـ َـذا َمــا َأ ْك َسـ َ
سمعة :ذكر ُســمع ًة َد ْو ِل َّي ـةً.
حسن
ات ِمـ َـن ْ َ
ين ِمـ َـن ْ ِ
ال ْل ِت َحـ ِ
ـاق ِب َعا ِئ َل ِتهِ ـ ْـم
َو َه َكـ َـذا ت ََم َّكـ َـن َع َشـ َر ٌ
ال ْسـ َرى ا ْل َف َرن ِْسـ ِّي َ
ـت ِإ َلــى َأ ْب َعــد
الن َْســا ِن َّي ِة الَّ ِتــي َن َج َحـ ْ
َو َذويهِ ـ ْـمِ ،ب َف ْضـ ِـل ُج ُهــو ِد َهـ ِـذ ِه ا ْل ُم َن َّظ َم ـ ِة ْ ِ
الن َْســا ِن ّي ِلل َّثـ َو َر ِة ا ْل َج َزا ِئ ِر َّيـ ِةْ ،
ا ْل ُحــدو ِد ِفــي ِإ ْبـ َرا ِز ا ْل َو ْجـ ِه ا ْل َ
رغـ َـم ُص ُعو َبـ ِة
حضــار ِِّي َو ْ ِ
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أفهم وأناقش
الجزائري؟
 .1ما الدّ وافع وراء تأسيس الهالل األحمر
ّ
 .2للهالل األحمر مها ّم قام من أجلها .اذكرها.
 .3هل كان الهالل األحمر منعزال عن العالم أم كان متف ّتحا عليه؟ ّ
وضح.
 .4أعطى الهالل األحمر وجها مش ّرفا وحضار ّيا للجزائر.كيف ذلك؟
ص القيمة البارزة فيه.
 .5استخرج من ال ّن ّ
ُأقَ وِّ مُ مكتسبايت

 قارن بين األدوار الّتي قام بها الهالل األحمر أثناء الثّورة وما يقوم به اليوم.نص
أتذوّ ق ّ
ص؟
 .1ما ال ّنمط الغالب على ال ّن ّ

.2تأ ّمـ ْـل قــول الكاتــبَ « :و َل ْم َي ْق َت ِص ـ ْر َد ْو ُر ا ْلهــال ْال ْح َم ِر ا ْل َج َزا ِئر ِِّي َع َلــى ت َْقديـ ِـم ا ْل َع ْو ِن ا ْل ِغذا ِئـ ّـي
ئين َف َقـ ْـطَ ،بـ ْـل َت َعدَّ ا ُه ِإ َلى َن َشـ َ
ات ُأخْ َرى .مــا المعنــى الّــذي أفادتــه بــل؟
ـاط ٍ
ِل ّل ِج َ
السابق( :ولم ......بل.).....
ْ .3
أنشئ جملة على منوال ال ّتعبير ّ
ف تعلّاميت
ُأوَ ِّظ ُ
ص في معظمها سهلة .ع ّلل.
 .1جاءت كلمات ال ّن ّ
ـوج ّ
الكشــافة اإلســام ّية الجزائر ّيــة ،بال ّتعــاون مــع الهــال األحمــر
.2خــال عيــد األضحــى قــا َم فـ ُ

زرت مق ّرهــم وتابعــت العمل ّيــة.
ـري ،بجمــع لحــوم األضاحــي لتوزيعهــا علــى الفقــراءَ .
الجزائـ ّ
 ّلخص الخطوات التي م ّرت بها هذه العمل ّية في فقرة من ثمانية أسطر.

أستثمر 		

ِصيَغ المبالغة وعملها

ثم تابع:
نصك (الهالل األحمر
ّ
 أعد قراءة ّالجزائري)ّ ،
أالحظ

 .1ال ّتنسيق َأ ْك َس َب ا ْلهِ َ َ
ل َل ْال ْح َم َر ُسمع ًة َد ْو ِل َّيةً.
مكتسب سمع ًة دوليةً.
 .2الهالل األحمر
ٌ
كاسب سمع ًة دوليةً.
 .3الهالل
ٌ
اب سمع ًة دوليةً.
كس ٌ
 .4الهالل ّ
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 من أكسب الهالل سمعة دولية؟رباعيّ .
تذكر القاعدة ،وصغ اسم الفاعل منه.
 الفعل (أكسب)ّ
ّالثي منه؟ ما هو اسم فاعله؟
 حدّ د الفعل الث ّأدركت أنّها دلّت على كثرة الكسب.
(كساب) .حدّ د وزنها .لع ّلك
َ
 تأ ّمل صيغة ّباعي (أكسب)؟
 هل يمكن أن نحصل على نفس ّالصيغة من الفعل ال ّر ّ
 ماذا تستنتج؟ أسماء األفعال إذا كانت على أوزان؛ ف ّعال ،مفعال ،فعول ،فعيل ،فعل ،فهي صيغ للمبالغة.ثم قابلها بأوزانها.
 هات أمثلة من قبيل :نذير ،صدوق ،مقدام ،ص ّوامٌ ،فطنّ ،
 تأ ّمل كلمة (سمعة) في األمثلة ك ّلها .ما إعرابها؟ وما عامل ال ّنصب فيها؟ ماذا تستنتج؟أستنتج

الصيغ اآلتية:
 .1يح ّول اسم الفاعل عند قصد المبالغة إلى ّ
ف ّعال  /مفعال  /فعول  /فعيل ِ /فعل
ّالثي ويندر أن تُبنى من غيره
وهذه صيغ سماع ّية وال تُبنى إ ّال من الث ّ
 .2تعمل صيغ المبالغة عمل اسم الفاعل بشروطه.
ف تعلّاميت
ُأوَ ِّظ ُ

 .1أعرب :نشطاء الهالل األحمر ف ّعالون الخ ْي َر.
.2أ ّثــر فيــك منظــر طفــل صغيــر الجــئ مــع أســرته فــي بالدنــا ،يطلــب العــون لتســديد إيجــار
المســكن الّــذي ُيــؤوي عائلتــه.
اللجئيــنّ ،
 اُكتــب كلمــة موجــزة لزمالئــك تدعوهــم مــن خاللهــا إلــى ال ّتضامــن مــع هــؤالء ّموظفــا
عــددا مــن صيــغ المبالغــة.

أنجز واجبي

استخرج صيغ المبالغة من الفقرة اآلتية ،وب ّين وزنها.
ال ّتضامــن الحـ ّـق هــو الّــذي يكــون خالصــا لوجــه اهلل تعالــى ،ال تدفــع إليــه منفعــة ،وال يقــود
إليــه جــاه أو طمــع .والمتضامــن الملتــزم بهــذه القاعــدة األخالقيــة ،ناشــط صــدوق ،وجبــت
مح ّبتــه ،وح ّقــت كرامتــه.
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ّات التّقليص والتّلخيص ()2
ف ّني ُ
أتعرف
ثم ِ
أج ْب عن األسئلة اآلتية:
نصك (الهالل األحمر
ّ
ِأعدْ قراءة الفقرة الثّانية من ّ
الجزائري)ّ ،
ّ
يختل المعنى؟
 ما هي العبارات الّتي يمكن أن نستغني عنها من هذا القول دون أنالمحصل عليه ،بعد االختصار؟
ص
ّ
نسمي ال ّن ّ
 كيف ّ ما هو ال ّتلخيص؟ إلنتاج ملخص مكتوب ،نم ّر بإجراءات هي مراحل ال ّتلخيص .فما هي هذه اإلجراءات؟ ما الّذي تقوم به في ّكل مرحلة؟
أستخلص
أصلــي .يعتمــد علــى اســتخراج األفــكار ال ّرئيســة
نــص
نــص مختصــر مــن ّ
ال ّتلخيــص؛ ّ
ّ
ـاص ،وال ّتخ ّلــي عــن عبــارات
والمحافظــة علــى ترابطهــا وانســجامها ،وال ّتعبيــر عنهــا بأســلوبنا الخـ ّ
ال ّتفســير واإلضافــات ،واالســتغناء عــن ّ
الشــواهد واألمثلــة.
أتدرب
الجزائري).
نصك (الهالل األحمر
ّ
َ -ل ِّخ ْص الفقرتين األخيرتين من ّ

ُأنتج

َ
ـت أمطــار طوفان ّيــة فــي بعــض واليــات الوطن،خ ّلفــت أضــرارا ،فحـ ّز فــي نفســك
هط َلـ ْ
مــا أصــاب المواطنيــن مــن تشـ ّرد.
ــث فــي ّ
بح ْ
ــم
الشــبكة العنكبوت ّيــة عــن ٍ
 ِا َمقــال تُطا ِل ُعــ ُه حــول موضــوع كهــذاّ ،
ثــم ُق ْ
بتلخيصــه.
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مِ ن ل َ

أفهم وأناقش

 اُن ُقل الجدول على ك ّراسك ،وامأل ُه بما ُي ِناس ُب:
ّ
المنظمة
اسم

مؤسسها
ّ

أهدافها

خصائصها

ص.
 استخلص فكرة عا ّمة لل ّن ّّ
المنظمة؟
 كيف جاءت فكرة تأسيسأي البلدان تعمل؟
 في ّإنساني .ماهي األعمال الّتي تقوم بها؟
 مجال عملهاّ
ّ
المنظمة بالدّ ول والحكومات؟
 ما عالقةأنتج مشافهة

أفواج:
في ٍ
مناسب له في ّ
ستقومون بمناقشة معاني ِ
الخطاب المسموع ،قصد إنتاج َّ
كل فوج.
ملخ ٍص
ٍ
تلميذ عن ّ
ّ
كل فوج.
الملخصات في القسم من طرف
يتم عرض
ٍ
 ّملخص الفوج من طرف سائر تالميذ القسم.
تتم مناقشة
ّ
 ُّحض
أ ّ

يصـ ّرح بعضنــا بح ّبــه للوطــن ،ويكتفــي بالقــول .ويبــادر بعضنــا إلــى الفعــل ،فيســهم في
الضعيفــة ،وقــد ينشــط مــع ّ
مســاعدة الفئــات ّ
المنظمــات الخير ّيــة ال ّتضامن ّية.
حب الوطن.
 استعن ّبنص (أسعفوه) لتتب ّين كيف يكون ال ّتضامن مظهرا من مظاهر ّ
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ـري ّ
ـي ،ك ّلمــا أعطــى نتائــج ج ّيدة.
ك ّلمــا كان العمــل الخيـ ّ
منظمــا ،وينجــز فــي إطــار جماعـ ّ
هكــذا تحــدّ ث رجــل الحمايــة المدنيــة ،وهــو يشــكر المســاهمين فــي إســعاف منكوبــي
الفيضــان الــذي تحدّ ثــت عنــه وســائل اإلعــام.
 َأ ْصـ ِـغ بِتركيـ ٍـز إلــى ِـجل رؤوس األقــام المناســبة لتتعـ ّـرف علــى بعــض ال ّلجــان
الخطــاب ،وسـ ّ
الدّ وليــة الخيرية.

03

أقرأ ن َِّص

أسعِ فُ وهُ ...

جميــل أن يتضامــن عناصــر المجتمــع فيمــا بينهــم
ــن المحــن.
واألجمــل أن يحــدث هــذا ال ّتضامــن َز َم َ

التّ�ضامن الإن�ساين

()1

()2

َأ ْس ِع ُفوهُ
َأن ِْجدُ و ُه َيا َب ِني ِه،
		
َأ ْس ِعدُ و ُه
ِإ َّن ُه َمدَّ َيدَ ْي ِهَ ،ل ُك ُم َمدَّ َيدَ ْي ِه

ُك ُّل ِط ْف ٍل
َها َم في َع ْر ِض ال َّث َنا َيا
ِين
ُه َو ُج ْر ٌح َي َت َن َّزى في َ
الجب ْ
َو َف ِق ٍير َي َت َّس َّو ْل

َي ْس َت ِعيدُ ال َق َس َما
َو َم َوا ِثيقَ الدِّ َما 		
َي ْس َت ِد ُّر َ
الك َر َما 		

الم َت َم ّو ْل
ِفي َجب ِ
ِين ُ
اسُ ،ه َو ِم ْع َو ْل
ُه َو َف ٌ

َيا َب ِني ِه َي ْست ِف ُّز الهِ َم َما
َي ْس َت ِمدُّ ِّ
الذ َم َما

ِيح َي َت َم ْل َم ْل
َو َجر ٍ
ُه َو َعا ٌر َي َت َمث َّْل

وِيض ِل ُب ْن َي ِان َ
ُه َو ت َْق ٌ
الك َرا َم ْه
الج َزائ ْر
ات
ات َصا ِد َق ٍ
وس ُمؤْ ِم َن ٍ
ريب ِل ْر َك ِان َ
ُه َو تَخْ ٌ
ِم ْن ُن ُف ٍ
الس ِ
احات بِال ُّروح عليه َو َط ٌن لم ُي ْح ِن ل َأل ْقدَ ا ِر َها َم ْه
ُجدْ َن في َّ
ات ِ
كيف ُي ْح ِني ا ْل َها َم في َو ْج ِه
طاهرات
و َأ ُك ٍّف َناص َع ٍ
الص َر ِاص ْر
َّ
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إنما الث َّْور ُة
وح ِمن َل َه ْب
ُر ٌ
ِ
وكف َا ٌح َال ُح ِل ٌّي َو َذ َه ْب

اخْ َل ِعي ِه َيا َح َرا ِئ ْر
َأ ْو ِد ِعي ِه َك َّف َثا ِئ ْر

َي ْبقَ َع ْو ًنا في َ
المخ ِاط ْر
وإذا ِش ْئ ِت ال َّت َكا ُث ْر
َل ْس ِت َح َّوا َء الجزائ ْر

َح َي َو ٌان ليس ِمن َأ ْب َنا ِء آ َد ْم
وق وفي ا ُأل ْص ُب ِع َخات َْم
ُّك ُّل َم ْش ُن ٍ
ح ِّرروا ا ُأل ْص ُب َع ِمن ُغ ِل الخ َوا ِت ْم
تُع ِت ُقوا الدَّ و َل َة ِمن غُ ِّل الدَّ َر ِاه ْم

				
[مفدي زكر ّيا .أمجادنا تتك ّلم .ص]194

أثري لغتي
							

ّ
الذمم :العهود.

()3

يتنزى :يسيل.
المتمول :الغني.
هامة :رأس.

ّ
غل :طوق.

أقرأ ن َِّص

03

ص.
من ال ّن ّ
ص.
 .6اشرح أبرز القيم الواردة في ال ّن ّ

ُأقَ وِّ مُ مكتسباتي  :اشرح المقطع الثّالث بأسلوبك.
نصي
أتذوّ ق ّ
 .1أكث َر ّ
الشاعر من أفعال األمر .ما الغرض من ذلك؟
أهميته في الحجاج.
ْ .2
ادرس ال ّتكرار في القصيدة مب ّينا ّ
 .3ما الّذي أحدثته نهايات الكلمات المختومة بحرف الميم في المقطع األ ّول؟
الموسيقي في المقطعين الثّاني والثّالث ،وحدّ د مواضعه.
 .4تب ّين الجرس
ّ
ف تعلّماتي
ُأوَ ِّظ ُ
ْ
واحفظه عن ظهر قلب.
 .1اخت ْر أحد المقاطع الثّالثة،
تشرح من خاللها دو َر المرأة الجزائر ّية في
.2استنادا إلى المقطع الثّالث ،ح ّر ْر فقرة قصيرة،
ُ

ال ّتضامن مع أبناء الوطن بعد االستقالل.

 pمشهد بدار الرحمة لرعاية المس ّنين
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أفهم وأناقش
 .1يدعو ّ
ص.
الشاعر إلى مساعدة الوطنَ .مث ِّْل بعبارات من ال ّن ّ
ّ .2
الشاعر بما قدّ مه ّ
ذكرنا ّ
الشهداء للوطن .هات العبارات الدّ الّة على ذلك.
توجه ّ
الشاعر بخطابه في المقطع الثّالث؟ ولماذا؟
 .3الوطن يحتاج إلى جميع أبنائه .ولكن لمن ّ
 .4ما الحجج الّتي اعتمد عليها ّ
الشاعر إلقناعهم؟
 .5تب ّرعت المرأة الجزائر ّية بعد االستقالل بحل ّيها من أجل الجزائر .هات العبارة الدّ الّة على ذلك

03
أستثمر 		

أقرأ ن َِّص

بناء فعل األمر

التّ�ضامن الإن�ساين

ثم ِ
الحظ األمثلة:
أعد قراءة ّ
نصك (أسعفوه)ّ ،

أالحظ
ُ
قال ّ
الشاعر:
صب َع ِمن غ ُِّل الخَ وا ِتم.
حرروا ا ُأل ُ
ِّ .1
نج ُدوه يا بنيه َ /أ ِ
َ .2أ ِ
سعفُوه َ /أ ِ
سع ُدوه.
 .3اخ َل ِعي ِه يا َح َرا ِئر َ /أ ِ
ودعيه َك َّف َثا ِئر.

أناقش

 ما نوع األفعال في قول ّالشاعر؟
يوجه خطابه؟ لو أراد أن يخاطب مفردا ّ
مذكرا ،ماذا سيقول؟
 إلى من ّّ
السالم؟
ثم في حالة جمع
 ما إعراب الفعل (أسعف) في حالة اإلفراد؟ ّالمذكر ّ
 ماذا تستنج؟ تأ ّمل الفعل (اخلعي) ،هو فعل أمر .ماذا لحقه في األخير؟ هل ينطبق نفس الحكم على الفعل (أودعي)؟أس ـ ِند فعــل األمــر (هــام) إلــى جماعــة ال ّنســوة ،ثـ ّـم إلــى مث ّنــى المخاطــب ،ثـ ّـم إلــى جماعــةَ
المخاطــب المفــرد المؤنّــث .مــاذا تســتنتج؟
ثــم إلــى
المخاطبيــنّ ،
ّ
المذكــر.
 تأ ّمــل اآلن الفعــل (يحنــي) ،هــو معتـ ّـل اآلخــر .أســنده فــي األمــر إلــى ضميــر المخاطــب مــاذا تســتنتج؟أستنتج

السكون ،إذا لم ي ّتصل به شيء ،أو اتّصلت به نون ال ّنسوة.
 يبنى فعل األمر على ّ ويبنــى علــى حــذف حــرف الع ّلــة ،إذا كان معتــل اآلخــر .كمــا يبنــى علــى حــذفال ّنــون ،إذا اتّصلــت بــه ألــف االثنيــن ،أو واو الجماعــة ،أو يــاء المخاطبــة.
 ويبنى على الفتح إذا اتّصلت به نون ال ّتوكيد.ف تعلّاميت
ُأوَ ِّظ ُ
 .1هــات فعــل األمــر مــن (ي َْســعَ ى) بحيــث يكــون مــرّة مبنيّــا علــى الفتــح ،ومــرة مبنيّــا علــى

السّ ــكون،ومرّة مبنيّــا علــى حــذف حــرف العلّــة ،ومــرّة مبنيّــا علــى حــذف النــون.
فتعاطفت معه.
َ
 .2دخل زميلك المستشفى،
حـ ّر ْر فقــرة موجــزة تع ّبــر فيهــا عــن هــذا التعاطــف ،وتدعــو مــن خاللهــا إلــى زيارتــه للتّضامــن معــهموظّ فــا عــددا مــن أفعــال األمــر.
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ُب
أكت ُ

03

ّات التّقليص والتّلخيص ()3
ف ّني ُ
أتعرف

 َأ ْم ِعن ال ّتفكي َر في تعريف ّثم حدّ د فيما يشتركان؟
كل من ال ّتقليص وال ّتلخيصّ ،
 ما هي مواضع االختالف بينهما؟أستخلص
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يشترك كل من ال ّتقليص وال ّتلخيص في:
نص مختصر ،هو ّ
األصلي.
ص
أقل حجما من ال ّن ّ
 إنتاج ّّ
 المحافظة على األفكار ال ّرئيسة مرتّبة ومترابطة.حــذف الكلمــات والعبــارات ال ّزائــدة ،واالســتغناء عــن عبــارات ّالشــرح وال ّتفســير
واســتبعاد ّ
الشــواهد واألمثلــة.
ويختلف كل منهما عن اآلخر في:
 يحافظ التقليص على أسلوب الكاتب ،بخالف التلخيص الذي يصاغ بأسلوبنا.ّ
الملخص.
األصلي في
ص
 ال يشترط حدّ حجم ال ّتقليص ،بينما يشترط ربع ال ّن ّّ
أتدرب

َ
المقتطف اآلتي من خطبة ُج ُمعة ،ق ِّل ْصه مرة ،ثم ِّ
لخ ْصه أخرى:
إليك
أمــا بعــــــــد :فيــا أيهــا المؤمنــون ..إن اهلل تعالــى خلــق اإلنســان ضعيفـاً ،وهــو يحتــاج  -ليســتمر
فــي حياتــه  -أن يتعــاون ويتضامــن مــع غيــره ،وهــذا واضــح فــي أمــور الدنيــا ،فاإلنســان يحتــاج
لمــن يــزرع لــه ،ولمــن يحصــد لــه ،ويحتــاج لمــن يصنــع اآلالت ،ولمــن ُيس ـ ّوق البضاعــة ،ولمــن
يشــتري ،وبالجملــة :فــا تقــوم حيــاة النــاس إال بتعاونهــم فيمــا بينهم .والمســلمون يحتــاج بعضهم
ا
بعضـ ًا فــي شــئونهم الدنيويــة والدينيــة ،ولذلــك كان التعــاون والتضامــن بيــن المســلمين أمــراً جلـ ً
وقــد أوجبــه اهلل تعالــى ،وجعــل بــه قيــام ديــن النــاس ودنياهــم ،وقــد جــاء وصــف المســلمين – إن
هــم حققــوا هــذا األمــر – بأنهــم بنيــان مرصــوص ،وأنهــم جســد واحــد ،وكل ذلــك يؤكــد علــى
أن التعــاون بينهــم والتضامــن والتكاتــف أمــر ال بــدَّ منــه ،وهــو يشــمل جوانــب كثيــرة فــي حيــاة
المســلمين يجمعهــا كلمتــا ” البــر ” و ” التقــوى ”.
أُنتج

و َقـ َـع زلـ ٌ
ـات
ـزال فــي إحــدى الــدُّ َول ،فبــاد َرت الجزائــر كعادتهــا ب َِه ّبــةٍ تضا ُمن ّيــةٍ ؛ ف َن ِشـ َـطت الهيئـ ُ
الص ُحـ ُ
ـف الوطن ّي ُة نشــاطا ِتها.
اإلغاث ّيـ ُة ،وتا َب َعــت ُّ
الشــبكة العنكبوت ّيــة ،ل َت َت َخ َّيــر مقـ ً
اسـ َت ِع ْن بالبحــث فــي مواقــع الجرائــد الجزائر ّيــة فــي ّـال
ِم َّمــا ن ُِشـ َر ،ثـ ّـم ُقـ ْـم بتقليصــه مـ ّر ًة ،وتلخيصــه أخــرى.
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يع
أست َِط ُ
ْال َن ْ
أتدرَّ ُب
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ناس الخير -جمال كانون
ـي ،ولفــت نظــرك وجــود دعــوة
كنــت تتابــع بعــض صفحــات مواقــع ال ّتواصــل االجتماعـ ّ
لل ّتضامــن مــع عجــوز ،إلعــادة ترميــم مســكنها .تســاءلت :كيــف يمكــن لدعــوة كهــذه أن
تلقــى ال ّتجــاوب مــن ِق َبــل المتواصليــن؟ أيــن ســيتجمعون؟ ومــن أيــن ســيأتون بالمــوارد
رت أن ُتشــارِك.
المادّيــة والماليــة؟ لك ّنــك رغــم ذلــك ،قـ ّـر َ
بتركيز إلى ِ
وسجل رؤوس األقالم المناسبة.
أصغ
الخطابّ ،
ٍ
 ِالخير)؟
اسم (ناس َ
 على َمن ُأط ِلقَ ُ ما الحادثة الّتي جمعت هؤالء ال ّنشطاء؟ ما هو مق ُّر هؤالء ال ُّن َشطاء؟ وكيف ِيعقدون اجتماعاتهم؟
وحس َب رأيك؟
حس َب ال ّن ّ
صَ ،
 إلى ماذا يحتاج فعل الخير َأنتج مشافهة

الخطابّ ،
ِض ُم َل َّخ ًصا لمضمون ِ
 ِاعر ْالسابقة حول معاني ال ّتضامن.
موظفا تع ّلماتك ّ

والسلمُ
التّضامن ِّ
محوري يتع ّلــــــق
ـاني من مفهوم
ّ
المالحــظ أن القــرآن انطلــق فــي نظرتــه لل ّتضامن وال ّتكافل اإلنسـ ّ
بال ّتعــاون ال بيــن المســلمين فحســب ،بــل بيــن ّ
كل ال ّنــاس مهمــا كانت ديانتهـــــــم وثقافــتـهــــــــــــــم
﴾

﴿
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ـاني مــن منظــور قرآنـ ّـي عــدّ ة وجــوه يتع ّلــق بعضهــا بال ّتضامــن
يمكــن أن نجــد لل ّتضامــن اإلنسـ ّ
ال ّنفسـ ّـي االجتماعـ ّـي ،ويتم ّثــل أساســا فــي مــؤازرة المظلــوم ومســاندة قض ّيتــه والدّ فــاع عنهــا فــي
ّ
كل المحافــل ،وتشــجيع المنكوبيــن مــن الحــرب علــى تجــاوز أزمتهــم وتجديــد مســيرتهم،
وعودتهــم للوضــع ّ
الطبيعـ ّـي الــذي كانــوا عليه...ويتع ّلــق بعضهــا اآلخــر بإصــاح ذات البيــن

﴿

﴾
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يع
أست َِط ُ
ْال َن ْ

03

ـادي مــن أهـ ّـم وجــوه ال ّتضامــن وال ّتكافــل ،إذ دعــا القــرآن إلــى
وال نبالــغ إذا اعتبرنــا ال ّتكافــل االقتصـ ّ
االقتصادي شــكل
اإلنفــاق عنــد االســتطاعة علــى المكــروب فــي الحروب.وقــد يأخــذ هــذا ال ّتكافل
ّ
المســاعدة الماليــة أو مــدّ المتض ّرريــن مــن الحــروب باألغذية واألغطيــة والمالبس واألدويــة وأدوات
ال ّتعليم...

[علي بن مبارك -دور التضامن والتكافل اإلنساني في مواجهة الحروب]

ص قراءة صامتةًِ ،
وأجب عن األسئلة اآلتية:
 ِاقرإ ال ّن ّ .1نظرة اإلسالم لل ّتضامن واسعةّ ،
ص.
وضح ذلك من ال ّن ّ
 .2ذكر الكاتب أنواعا من ال ّتضامن ،أبرزها مع إعطاء مثال من عندك ّ
لكل نوع.
.3أعــد صياغــة العبــارة اآلتيــة باســتعمال فعــل األمــر ،وغ ّيــر مــا يجــب تغييــره( :اعتبرنــا ال ّتكافــل
ـادي مــن أهـ ّـم وجــوه ال ّتضامــن).
االقتصـ ّ
ّ .4
وظــف اســم فعــل مــاض فــي العبــارة اآلتيــة :تشــجيع المنكوبيــن مــن الحــرب علــى تجــاوز أزمتهــم
فــي مجتمــع أفــراده أنان ّيــون.
 .5هات صيغة المبالغة من الفعل في« :يأخذ ال ّتكافل
عي».
االجتماعي مأخذ العمل ال ّت ّ
طو ّ
ّ
ّص؟
ُ .6صغ الفكرة العامّة واألفكار األساسيّة للن ّ

ُأ ْنت ُِج
بالسلم ارتباطً ا وثي ًقا؛ فال ّتكا ُف ُل ُي َن ّمي ُّ
الشعور باألخُ ّوة ويؤ ّدي إلى ال ّتآلُف.
يرتبط ال ّت ُ
ضامن ّ
والسلم) قصدَ تحسين صياغتك للفكرة العا ّمة واألفكار األساس ّية.
 ِأعدْ قراءة ّنص (ال ّتضامن ّ
ـصِّ ،
انطال ًقــا مــن األفــكار األساسـ ّيةِ ،ا ْبـ ِـن فقــر ًة ُمترابطـةً ،تص ُلـ ُـح أن تكـ َ
 ِموظ ًفــا اســم
ـون ُم َل َّخ ًصــا لل ّنـ ّ
ـاض وصيغــة مبالغــة وتشــبيها.
فعـ ٍـل مـ ٍ
أُقَ وِّ مُ إنتاجي

الصفحة السـ ّابعة والخمســين
ـص (الهــال األحمر الجزائري ) الذي م ّر بك في ّ
ُعــدْ إلــى نـ ّ
لخصه ّ
ثم ّ
موظفا ما تراه مناســبا من مكتســباتك.
( ،)57اقرأه بتركيزّ ،
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كمــا يأخــذ ال ّتكافــل االجتماعـ ّـي شــكل العمــل ال ّتط ّوعـ ّـي والمــؤازرة الفكر ّيــة والمعنو ّيــة التــي
تكــون عــادة فــي شــكل معــارض ،أو تظاهــرات موســيق ّية وإبداع ّيــة لتجميــع التب ّرعــات أو الكتابــة
الصحــف والمج ـ ّات ومواقــع ّ
الشــبكة.
فــي ّ

03

يع
أست َِط ُ
ْال َن ْ
أقوم إنتاجي وفق شبكة ال ّتصحيح اآلتية
ّ

 ّوظف هذه الشبكة لتقويم إنتاجك.
حكم وعدم ال ّت ُّ
 حدّ د مواضع ال ّت ّحكم.

التّ�ضامن الإن�ساين

سالمة ال ّلغة
االنسجام
اإلتقان

ال ّت ُّ
حكم

ّ
المؤشرات

المعايير
الوجاهة

ّ
والمؤشرات.
 ط ّب ْق على إنتاجك المعايير ِكمك.
أصد ْر ُح َ

 فهم التعليمة. -توظيف ف ّن ّيات ال ّتلخيص.

نعم

ال

 توظيف اسم الفعل الماضي وصيغ المبالغة واألفعال المبنية. خلو امللخص من األخطاء اإلمالئية. التوظيف السليم لعالمات الوقف. تسلسل األفكار. مالءمة األفكار للموضوع. حسن العرض. جودة ّاخلط.

االجتماعي
أشارك في إنشاء صفحة تضامن مع معاق على شبكة ال ّتواصل
ّ
خطوات اإلنجاز

المهام

الموارد

الخطوة األولى
 تشكيل األفواجتحديد المريض الذي يستحقال ّتضامن.

والص َور الموارد
 جمع المعلوماتُّ ، تسمية الصفحة وتصميمها- .تجنيــد المــوارد المعرفيــة وال ّلغويــةال ّ
الزمــة (المعــارف القبل ّيــة)
 -ضبط الخطوات المنهج ّية.

الخطوة الثانية توزيع المهام
على أعضاء الفوج.

 ضبط المعلومات وتنظيمها الوسائل ال ّتحقق من مرجع ّية الوثائق - .أوراق بيضاء كتــب ومجــ ّات لهــا صلــة
جمع المقترحات وتبادلبا لمو ضــو ع .
المعلومات.
نتائــج منتقــاة مــن مواقــع البحــثمثــل غوغــل...
المناقشة و ال ّتقويم
 وسائل العرض.إدخال ال ّتحسينات

الخطوة الثّالثة:
التقاء عناصر الفوج.
الصفحة.
صياغة مضمون ّ
الخطوة الرابعة
الصفحة.
 إطالق ّ المتابعة. -حساب المتابعين والمعجبين.
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َما َس َأع ِر ُف ُه ِمن ِخ ِ
الل ال ُّنصوص
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الموضوعات
 .1الحكمة من تن ّوع ّ
الشعوب و األمم.
 .2ضرورة ال ّتواصل بين ّ
الشعوب.
 .3سبل ال ّتعارف بين ّ
الشعوب.
الموارد ال ُّلغَ و ّية
ّ .1
الشرط وأركانه.
 .2اسم فعل األمر.
 .3نصب الفعل المضارع بــ (أن) المضمرة.
ف ّن ّيات ال ّتعبير
 .1ف ّن ّيات ال ّتوسيع (.)1
 .2ف ّن ّيات ال ّتوسيع (.)2
 .3ف ّن ّيات ال ّتوسيع (.)3
َما َس ُأ ِنت ُج ُه ُمشا َف َه ًة ِ
وك ً
تابة

 pشعار القرية الكونية

أسبوع
ِخالل كل
ِ
.1شــرح قــول مســموع/تحرير فقــرة حــول دور ال ّرحــات المدرسـ ّية فــي اكتشــاف عــادات وتقاليــد
مختلــف مناطــق الجزائــر.
.2التوســيع باالستشــهاد لمقطــع مســموع /تحريــر فقــرة موسّ ــعة تتضمّ ــن شــرحً ا للطُّ بــوع الف ّن ّيــة
والتّراث ّيــة ألحــد المجتمعــات اإلنســانيّة.
الســفر ،ووســائل
نــص يتضمّ ــن شــرح فوائــد ّ
.3التّوســيع بالتّعليــل لخطــاب مســموع /تحريــر ّ
الشــعوب.
التّعــارف بيــن ّ
المق َ
طع
في نهاية َ
ـيري منســجم حــول تظاهــرة عالم ّيــة تجمــع بيــن ّ
الشــعوب
ـص تفسـ ّ
•إلقــاء خطــاب ُمسـ َـهب /بنــاء نـ ّ
وتؤلّــف بينهــاّ ،
موظفــا مكتســباتي خــال المقطــع و مراعيــا ال ّنمط المناســب.
َما َس ُأ ِ
نج ُز ُه

•أشــارك مــع فوجــي فــي إنجــاز المشــروع المتم ّثــل فــي عــرض برنامــج زيــارة ســياح ّية بالجزائــر
ـي.
لصديــق أجنبـ ّ
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بطوطة
الصين  -ابن ّ
عراقة أهل ّ

 pسور الصني العظيم

أفهم وأناقش
الصين.كما ّأكد ال ّر ّحالة (ابن بطوطة)؟
 .1ما سبب استتباب األمن ببالد ّ
 .2اش ُتهِ َر ُ
أهم صناعاتهم قديما.
الصين باالختراع والبراعة في ّ
أهل ّ
الصناعات م ْن ُذ القديم ،اذكر ّ
قديما في البيع ّ
 .3بماذا كانت تتعامل ّ
والشراء؟ هات مثاال؟
الش ُ
عوب ً
ّ
ُ .4أو ِل َع ُ
مايدل على ذلك.
ص
أهل ّ
الصين بال ّتصوير وبرعوا فيه...هات من ال ّن ّ
ُ .5صغ الفكرة العا ّمة للخطاب المسموع.
أنتج مشافهة

سمعت في ِ
أح ٌد في إحكامه.»...
الخطاب« :وأ ّما ال ّت
َ
صوير فال ُيجاريهم َ
ُ
ممــا
ثــم اعر ِْضــ ُه علــى زمالئــك بلغــةٍ
َ
شــرح هــذا القــول ،واستشــهِ دْ علــى ّ
 ِا ْصحتــه ّ
ســمعتّ ،
حس ٍــن.
ســليمة وأداءٍ َ
ُحض
أ ّ

ـب ال ّترحــال واألســفار البعيــدة؛ رغبــة فــي ّ
ُج ِبـ َـل اإلنسـ ُ
االطــاع
ـان منــذ القديــم علــى حـ ّ
وطلــب العلــم وأخــذ العبــرة.
ـص (أرخبيــل البراكيــن والعطــور) لتعــرف ّ
الســياحة ب ّوابــة إلــى معرفــة
 اســتعن بنـ ّأن ّ
ّ
عــادات ّ
واالطــاع علــى تاريخهــا و َدور
الشــعوب ،وتقاليدهــا ،وأنمــاط عيشــها
الرحــات» فــي تســجيل ذلــك.
«أدب ّ
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ّ
نطــل مــن خاللهــا علــى
الســياحة نافــذة
ّ
عــادات ّ
الراســخة ،وهــي
الشــعوب وتقاليدهــا ّ
وســيلة تقــارب وتعــاون بينهــا ،ومــن خــال
الرحــات نعيــش فــي ضيافــة ّ
الشــعوب
أدب ّ
مســتمتعين بســحر موروثها وتنـ ّـوع طبوعها.
أصــغ بِتركيــز إلــى ِ
الخطــاب المســموع
ِ
جيــب
وســجلْ رؤوس األقــام المناســبة ،ل ُت
ِّ
َ
عــن األســئلة:

04

أقرأ ن َِّص

ِيل ا ْلبَرَ اكِ ينِ وَ الْعُ ُطورِ
أَرْ َخب ُ
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أمــواج
بيــن
ــر ُز مــن ِ
ــز ٍر ِمــن ُّ
الز ُهــور ّ
عاشُ ــوا علــى ُج ُ
ِ
والصخُ ــورَِ ،ت ْب ُ
ـاجد علــى أكتـ ِ
المحيـ ِ
الصخــو ِر
ـوت
ـط الهنـ ِّ
والمسـ َ
ـدي ،شـ ّيدوا البيـ َ
ـاف ُّ
َ
الرســول ﷺ.
وأحيــوا
أعراســهم ِب ِإ َ
البركا ِن ّي ـ ِة الدّ ِاك َن ـ ِةْ ،
نشــا ِد ســيرة ّ
َ
ُ
أثري لغتي
راع ْي َهــا
راحـ ْ
ـت ت َْف َتـ ُـح َلنــا ِذ َ
( ُمو ُرو ِنــي) ،لُؤْ لُــؤَ ُة ُج ـ ُز ِر ا ْل َق َم ـ ِر َو ْأك َب ُر َهــاَ ،
ُمو ُرو ِني :اسم
َف َتغْ ُم ُر َنــا ِطي َب ـ ُة ا ْل ُو ُجــو ِه ا ْل ُم ْس ـ ِل َم ِة و َر ْو َع ـ ُة َّ
الخ ّ
الطبِي َع ـ ِة َ
ـوت ب ْي َضــا ُء
الب ـ ِةُ .بيـ ٌ
مدينة من مدن
َن ِ
ـاحل
اص َع ـ ٌة َم ْب ِن ّي ـ ٌة ِمـ ْـن ُآج ـ ٍّر َم ْع ُمـ ٍ
ـول ِمـ ْـن َرمــا ِد ا ْلب َراكيـ ِـن ،ت َْمتــدُّ علــى َسـ ٍ
دولة جزر القمر
ـات َن ِخيـ ِـل جــو ِز ا ْلهِ ْنـ ِـد ا ْل َخ ْضــرا ِء .وي ْب ـ ُر ُز
َص ْخ ـر ٍِّي َد ِاكـ ٍـنَ ،و ُت َك ّل ُل َهــا َها َمـ ُ
اإلسالمية الفدرالية
ــجدُ (ا ْل ُج ُم َعــ ِة) َ
بيضــا ِءَ ،م ْس ِ
ــن ْال ْب ِن َيــ ِة ا ْل َ
الكبِيــ ُر ...،وأ ْي َن َمــا ا ْم َتــدَّ ْت
ي
ب
ْ َ
ات:
تك ّل ُلها َها َم ُ
ْ
ـامات  ..و َمال ِمـ َـح ت ِ
ـس ا ْم ِت ـ َز َاج
وجــو ُه بِا ْب ِت َسـ ٍ
خط َواتُنــا كانـ ْ
ـت تُطا ِل ُعنــا ا ْل ُ
َعكـ ُ
تُز ّينها جذوع
ا ْل َخ ِل ِ
ــمات ا ْل َعرب ّيــ ُة،
قس ُ
ــي ِل َش ْــع ِب ُجــ ُز ِر ا ْل َق َمــرِ ،وإ ِْن َســادت ا ْل َ
يــط ْ ِ
ال ْث ِن ِّ
ال ّنخيل
فم َ
وح ْض َر ِم ّيــةٍ و ُع َما ِن ّيــةٍ  ،مــع ِن َسـ ٍـب أ َقـ َّـل
السـ َّـك ِان ِمـ ْـن ُأ ُصـ ٍ
ـول َيم ِن ّيــةٍ َ
ُ
عظـ ُـم ُّ
ـاش ْ َ
وال َفا ِر َق ـ ِة وا ْل ُه ُنــو ِدَ ..و ِ َلن َُّهــم فــي ُم ْج َم ِلهِ ـ ْـم
ال ْث ِن ِّي :المتعدّ د مــن ا ْل َمال ِو ِّييـ َـن وا ْل َما ْل َجـ ِ
ِْ
ُم ْسـ َ
ـت َع َن ِ
اص ُر ُهـ ْـم ِل ُت َكـ ِّـو َن َشـ ْـع ًبا ع َرب ًّيــا ُم ْسـ ِل ًما
ـلمون ف َقــدْ َت َز َّو ُجــوا ،وا ْم َت َز َجـ ْ
األعراق أو
ـات ِإ ْف ِ
وآس ـ َيوِ َّيةٍ .
األجناس البشر ّية ِب ِإضا َفـ ٍ
ريق َّيــةٍ ْ
َيدْ ُعونــا َخ ِليـ ُـط ا ْل َمال ِمـ ِـحِ ...لن ُعــو َد إلــى أ َوا ِئـ ِـل ا ْلق ـ ْر ِن الثَّا ِنــي ا ْلهِ ْج ـر ِِّي
ين
ا ْل َمالوِ ِّي َ
ـث َه َبـ َـط علــى َسـ ِ
– ا ْلق ـ ْر ِن الثّا ِمـ ِـن ِ
الميـ َـا ِد ِّي  ... -ح ْيـ ُ
ـاح ِل هــذه ا ْل ُج ـ ُز ِر
اش:
وا ْل َما ْل َج ِ
أجناس بشرية من َب ْعـ ٌ
ـض ِمــن ال َّر َّحا َلـ ِة ا ْل َعـ َر ِب َ ...و َل َّن ا ْل َق َمـ َر َك َان َبــدْ ًرا َيــو َم ْاك ِتشــا ِفهِ ْم ِل َهـ ِـذه
أخـ َـذ ْ ُ
الو ُر ِّب ُّيـ َ
ـون ْ ِ
ا ْل ُجـ ُز ِر ف َقــدْ ْأسـ َـم ْوها ُجـ ُز َر ال َق َمــر (وع ْنهــا َ
ال ْسـ َـم فيمــا َب ْعــدُ
إفريقيا وآسيا
(كو ُمــو َر) أ ْو ُ
َف ْأط َل ُقــوا علــى هـ ِـذه ا ْل ُج ـ ُز ِر ِا ْسـ َـم ُ
وس).
(كو ُمــو ُر َ
َح َض ْر َنــا ِفــي ا ْلمســا ِء ُع ْر ًســا َق َم ِر ًّيــاَ ،
وس ـ ْي ِن َخ ِل ً
يطــا ِمــن
ـاس ا ْلع ُر َ
وك َان ِلبـ ُ
الـ َّز ِّي ا ْل َع َر ِبـ ِّـي َوز َِّي ُم ْسـ ِل ِمي ْآسـ َيا...وكا َنت ا ْل ِح َّنــا ُء ا ْل َعرب َّيـ ُة ُت َز ِّيـ ُـن ِب ُن ُق ِ
وشــها
ــل ا ْل ُعــ ْر ِس َف ُهــو
ــي ا ْل َعــ ُر ِ
وس .أ َّمــا ا ْل ُع ْن ُصــ ُر ا ْل َبــا ِر ُز فــي َح ْف ِ
الدَّ ِقي َقــ ِة َر َاح َت ْ
(الب ْر َزن ِْجـ ُّـي) الّـ ِـذي َي َت َبـ َّر ُك ِبـ ِه ُك ُّل َح ْفـ ٍـل ،وهــو ِإن َْشــا ٌد ِ
لســي َر ِة ال ّر ُســولِ ﷺ.
بتصرف]
[أنور الياسين .جزر القمر عرب أرخبيل البراكين والعطور.
ّ
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أفهم وأناقش
 .1كيف َبدَ ْت مدينة (موروني) لز ّوارها ،أ ّول ما رأوها؟
َ
ُ .2
ص العبارات الدّ الّة على ذلك؟
اذك ِر
كونة لشعب جزر القمر .هات من ال ّن ّ
الم ِّ
األعراق ُ
سبب تسمية ال ّر ّحالة العرب لهذه الجزر بهذا االسم؟
 .3ما ُ
 .4ما الدّ ليل الذي قدّ مه الكاتب ّ
ليؤكدَ وجود األصول العرب ّية ممتدّ ة في شعب جزر القمر؟
شعب جزر القمر شعب مسلم .ما الّذي ّ
يؤكد هذا القول؟
ُ .5

ــت َع َن ِ
ــونَ
ــم ِل ُت َك ِّ
ـتعن بال ّنـ ّ
ـرح فــي فقــرة تفســير ّية قــول الكاتــب« :وا ْم َت َز َج ْ
ـص لتشـ َ
اسـ ْاص ُر ُه ْ
ــي ِو َّي ٍة».
عرب ًّيــا ُم ْســ ِل ًما ِب ِإضا َف ٍ
شَ ْ
ــات ِإ ْفري ِق َّي ٍــة ْ
ــع ًبا َ
وآس َ

نص
أتذوّ ق ّ

ص إلى أفكاره األساسية؟
قسم ال ّن ّ
ّ .1

ص؟ هات جملة من ّ
مؤشراته .اذكر مثاال على ذلك.
 .2ما هو ال ّنمط الغالب على ال ّن ّ

الصــورة البيانيــة ،وب ّيـ ْـن
راحـ ْ
ـت ت َْف َتـ ُـح َلنــا ِذ َ
راع ْي َهــا» .اشــرح ّ
 .3تأ ّمــل العبــارةُ (« :مو ُرو ِنــي) َ
مــا الّــذي أضافتــه إلــى المعنــى.
االستعارة المكن ّية تشبيه ُح ِذف منه المش ّبه به ،مع اإلبقاء على كلمة ّ
تدل عليه.

ص عاطفة مع ّينة؟ ع ّلل جوابك.
.4هل في ال ّن ّ

اج ا ْل َخ ِليـ ِ
.5قــال كاتــب المقــالَ ...« :ت ِ
ـي ِل َشـ ْـع ِب ُجـ ُـز ِر ا ْلق ََمـ ِـر »...مــا
ـط ْ ِ
ـس ا ْم ِتـ َـز َ
ال ْث ِنـ ِّ
عكـ ُ
ســبب الغمــوض فــي العبــارة؟ كيــف ّ
وضحــه وتجــاوزه الكاتــب؟
ـص بعبــارات وجمــل نكــون قــدْ
عندمــا َن ْع َمــدُ إلــى تفســير بعــض العبــارات الغامضــة فــي ال ّنـ ّ
ّ
وظفنــا اإلطنــاب ،أي؛ التوســيع املطلــوب لل ّتفســير ّ
والشــرح.
ف تعلّاميت
وظ ُ
ُأ ّ

ـاركت فــي رحلــة ســياح ّية ّ
ـت فيهــا
فالحظـ َ
شـ َ
نظ َمتهــا المتوســطة إلــى إحــدى المــدن الجزائر ّيــةَ ،
تنو ًعــا فــي مظاهــر الحيــاة االجتماع ّيــة.
ُّ
ـت ،ودعــوة زمالئــك إلــى ِ
الحــرص علــى المشــاركة فــي
 ِابـ ِـن فقــرة تفســير ّيةتتضمــن وصــف مــا رأيـ َ
ّ
مثــل هــذه ال ّرحــاتّ ،
موظفــا االســتعارة المكن ّيــة ،وأســلوب اإلطناب.
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ُأقَ وِّ مُ مكتسبايت

04

أقرأ ن َِّص

أستثمر 		

الشــرط وأركــانه
ّ

ص «أرخبيل البراكين والعطور» لتستنتج األمثلة.
 أعد قراءة ال ّن ّأُالحظ

َ .1أ ْي َن َما ا ْم َتدَّ ْت خُ طواتُنا كا َنت تُطا ِل ُعنا ال ُوجو ُه باب ِت
سامات...
ٍ
َ .2وإنْ َسا َدت القسمات العربية،فمعظم ّ
السكان من أصول يمنية وعمانية وحضرمية.
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 .3حَ يثُمَ ا ت َِس ْر في شوارع العاصمة موروني تَك َت ِش ْف ثراء العادات والتقاليد في هذا المجتمع.
رأيت المآذن تعلو المباني.
ُ .4ك َّلما ُج ْل َت ِب َب َصر َِك َ
﴾
 .5قال اهلل تعالى﴿ :
[سورة النساء :اآلية ]100
								
أناقش

 هل يمكن أن يتح ّقق معنى الجملة الثّانية دون ذكر الجملة األولى؟يسمى هذا األسلوب؟ ماهي األداة التي أفادت ّ
نسميها؟
الشرط؟ كيف ّ
 كيف ّتسمى هذه الجمل بالجمل المتالزمة؟
 لماذا ّالشرط إذن؟ حدّ د أركان الجملة ّ
 ماهي أركان أسلوب ّالشرطية في المثال األ ّول وبقية األمثلة.
أستنتج

الشــرط عِ بــارة عــن جُ ملتيــن مُتالزمتيــن تربــط بينهمــا أَداة تســمّ ى أداة
أُسْ ــلوب ّ
الشــرط ،وتكــون الجُ ملــ ُة األولــى سَ ــبب ًا فــي حُ صــول الثّانيــة ،والثّانيــة نتيجــ ًة لحصــول
ّ
الشــرط.
الشــرط ،وتســمّ ى الثّانيــة :جــواب ّ
األولــى .ت َُســمَّ ى الجملــة األولــى :جملــة ّ
الشرط من َثلثة عَ نَاصر هي:
أسلوب َّ
ُ
يتأل ُّف
الشرط.
الشرط  .3جملة جَ واب ّ
الشرط  .2جمُ لة ّ
 .1أدا ُة ّ
ف تعلّمـايت
وظ ُ
ُأ ّ
 .1حدّ د عناصر أسلوب ّ
تحس فيها بالغربة.
الشرط فيما يلي :مهما بعدت جزر القمر فلن ّ
.2اُكتــب فقــرة تفســيرية مــن ثمانيــة أســطر ،تع ّلــل فيهــا كيــف يمكــن أن نجعــل القطــاع الســياحي

منتجــا بمــا نملكــه مــن مــوارد بشــرية وطاقــات طبيعيــةُ ،م َو ِّظ ًفــا أســلوب ّ
الشــرط.
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ُب
أكت ُ

04

ف ّنيّات التّوسيع ()1

أتعرف

أستخلص

 توســيع نــص هــو عمــل يتحقــق بإضافــة ألفــاظ أو عبــارات مناســبة لمقــام القــول ،كأنيكــون فكــرة عامــة ،أو رأيــا موجــزا ،أو كالمــا بليغــا لغــرض إثرائــه ،وتســهيل فهمــه.
 من طرق ال ّتوسيع: .1التّوسيع بالشواهد واألمثلة.
 .2التّوسيع بالمقارنة.
أتدرب

الســياحة فــي الجزائــر
َّ
توســع فيمــا يلــي بإضافــة شــواهد وإحصائيــات ،وبالمقارنــة( :يعتبــر قطــاع ّ
حساســا يم ّثــل ال ّثــروة الدّ ائمــة للبــاد ،نظــرا لمــا تتو ّفــر عليــه مــن مــوارد ومفاتــن
قطاعــا اســتراتيجيا ّ
طبيعيــة لــم تُســتغل بعــد.)..
ج
أُ ْن ِت ُ

ناظ ـ ِر الجميلــة التــي ت َر َكتهــا فــي ُم َخ ّي َلتـ َ
بالم ِ
ـات ال ّرحــات المدرس ـ ّية
تأ َّثـ َ
ـك ِذكر َيـ ُ
ـرت َ
التــي ّ
الســنة الدّ راس ـ ّية الماضيــة.
نظ َمتهــا ّ
متوســطتكم خــال ّ
رســخَ منهــا فــي أذهانكمــا ،ثـ ّـم َحـ ِّر ْر فقــرة ُم َو َّســع ًة ّ
توظــف فيهــا
 ت ََذ َاكـ ْر مــع زميلــك مــا َّ
الشــرط واإلطنــاب واالســتعارة المكن ّيــة.
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نص (أرخبيل البراكين والعطور):
 الحظ قول الكاتب في ّــح لنــا ذراعيهــا فتغمرنــا طيبــة الوجــوه
(مورونــي) لؤلــؤة جــزر القمــر وأكبرهــا ،راحــت تَف َت ُ
المبتســمة ،وروعــة ّ
الطبيعــة الخ ّ
البــة .بيــوت بيضــاء ناصعــة مبنيــة مــن آجــر معمــول مــن رمــاد
البراكيــن ،تمتدّ علــى ســاحل صخــري داكــن وتك ّللهــا هامــات نخيــل جــوز الهنــد الخضــراء.....
ّ
يختل معنى الفكرة؟
 ما هي األلفاظ أو العبارات التي يمكن االستغناء عنها دون أن في رأيك لماذا احتاج الكاتب إلى هذه اإلضافات؟إذا كان الكاتــب بصــدد ّفــأي العبارتيــن ســيكون أكثــر مالءمــة؟ العبــارة
الشــرح وال ّتفســير ّ
الموســعة؟
المختصــرة أم العبــارة
ّ
التوسيع؟ وما هي مراحله؟
 -ماهو ّ

04

أُ ْصغي وأحتدّ ُث
بطوطة
شعوب شرق إفريقيا  -ابن ّ

�شعـوب العامل

لــكل شــعب خصائصــه التــي تم ّيــزه عــن غيــره مــن ّ
الشــعوب،وهذا التم ّيــز يعــود لجملــة
ـن ّ
بطوطــة فــي رحلتــه إلــى شــرق إفريقيــا.
مــن العوامــل المختلفــة .يكشــفها ابـ ُ
أصــغ بِتركيــز إلــى ِ
جيــب
وســجلْ رؤوس األقــام المناســبة ،ل ُت
الخطــاب المســموع،
ِّ
ِ
َ
عــن األســئلة:
أفهم وأناقش

.1ماهــو االنطبــاع الــذي سـ َّـجله (ابـ ُـن بطوطــة)
عــن ســلطان ُم َق ِد ُ
يشــو وعــن صفــات أهلهــا؟
 .2ما الّذي أعجب ال َّر ّحالة في جزيرة ُ
(ك ْلواَ)؟
 .3فــي رأيــك كيــف وصــل اإلســام إلــى هــذه
المناطــق البعيــدة؟
ّ
يــدل وصــف (ابــن ّ
بطوطــة)
.4علــى مــاذا
لســلوك ،وطــرق معيشــة هــذه ّ
الشــعوب؟
بجـ ٌـل
ُ .5يالحــظ فــي رحــات (ابــن ّبطوطــة) أ ّنــه ُم َّ
الســاطين والحـ ّـكام ولــه عندهــم ُحظــو ٌة،
عنــد ّ
فسـ ْر ذلــك مــن فهمــك للخطــاب المســموع.
ِّ
أنتج مشافهة

 pاإلسالم في إفريقيا

حس ٍن.
 -وَسِّ ع الفقرة األولى من الخطاب المسموع ،واعرِضها على زمالئك بلغة سليمة وأداءٍ َ
حض
ُأ ّ

ـات (ابــن ّ
بطوطــة) وأســفار ُه إلــى عديــد البلــدان فــي عصــره ،واســتطاع ْأن
تعــدّ دت رحـ ُ
يقـ َ
ـف علــى كثيــر مــن مم ّيــزات ّ
الشــعوب وعاداتهــا ،وأنمــاط عيشــها.
ـري
ـص( :ال ّتــوار ُِق :ال ّتاريـ ُ
ـخ العريـ ُـق) ِلتســتم ِت َع برحلــة جديــدة فــي مجتمــع ثـ ٍّ
عن بنـ ّ
 اسـ َت ْبالعــادات وال ّتقاليــد وال ُفنــون.
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04

ريق
ّاريخ الْعَ ُ
التَّوارِ ُق :الت ُ
الصحــراء الكبــرى
ينتشــر ال ّتــوارق فــي ّ
ويحرصــون علــى المحافظــة علــى طريقــة
عيشــهم لمواجهــة صعوبــات البيئــة القاســية.
أثري لغتي

السافانا :أرض
ّ
عشبية منبسطة
استوائية أو شبه
استوائية
الحر القائظ:
ّ
الح ّر ّ
الشديد

ال ّتيندي :رقصات
وأغاني ال ّتوارق

اإلمزاد :آلة
موسيقية تقليدية
عند ال ّتوارق

[محمد سعيد ّ
بتصرف]
الصحراء الكبرى.
القشاط .ال ّتوارق .عرب ّ
ّ
ّ
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العشيرة :تنظيم
مجتمعي صغير
ّ
يشترك في ملكية
واحدة

الشـ ْـع ُب ال َّت ِ
الحضار َّيـ ِة ِ
مسـ ِلم ْ ...اح َتفـ َـظ ِب ِ
األصي َلـ ِة
َّ
هو َّيتـ ِه َ
ارقـ ُّـي شـ ٌ
ـعب ْ
الشـ ِ
ـادر ِة
يج َعـ ُـل ِم ْنــه أحـ َـد ُّ
و ِب ُل َغ ِتـ ِه (ال َّتا ِف َينـ ُ
ـاغ) ،وهــذا َمــا ْ
ـعوب ا ِإل ْف ِر ِيق َّيـ ِة ال َّنـ َ
رجـ ُـع ُو ُجو ُدهــا إلــى َثل َث ـ ِة ِ
ـك ْأب َج ِد ّي ـ ًةَ ،ي ِ
تم ِلـ ُ
آالف س ـ َن ٍة َت ْق ِر ًيبــا ،ق َْبـ َـل
الّ ِتــي ْ
ِميــا ِد ِ
تم ّثـ ُـل
ـات وال ُّن ُقـ ُ
المسـ ِ
كمــا َتشـ َـه ُد علــى ذ ِلــك ال ِْكتابـ ُ
ـيح َ ،
ـوش الَّتــي ُ
الشـ َـما ِل َّيةَ.
الص ْحــرا َء و ِإ ْف ِر ْيق َيــا َّ
َّ
ــمى ِع ْن َد ُهــم
الخليــ َة ْالُو َلــى فــي ْ
مج َ
تم ِــع ال َّتــوا ِر ِق ،و ُت َس َّ
ُســر ُة َّ
ُت ْع َت َب ُــر ْال َ
الخ ْي َمــ ُةَ .
(البيــت) وهــو
ون األ ُْس َــر َة
ســم َ
أي َ
َ
ــن)ْ ،
وكذ ِلــك ال َع ُ
( ِإ ِيه ُ
ــرب ُي ُّ
الخ ْيمـ ُة .و َت ْأ ِتــي ْبعـ َـد ْ ِ ِ
ـير ُة و ُتسـ َّـمى َ
(ك ْل ِإ ِيهـ ُـن) ،و َت َتكـ َّـو ُن مـ ْـن
َ
األسـ َـرة ا ْل َعشـ َ
َعـ ٍ
ـدد مــن ْال َُس ـ ِر َت ْر ِب ُط ُهـ ْـم َقراب ـ ُة الـ َّـدمِ...
الحيوانـ ِ
والم ِاعــز وأنواع ـ ًا مــن
ـات َ
وخ َّ
َي ْش ـ َت ِغ ُل ال َّتـ َـوا ِرقُ ِبتر ِبي ـ ِة َ
اص ـ ًة ا ِإل ِبــل َ
الضـ ِ
أصـ َـو ٌ
اف ولهــا ْذيـ ٌـل
ّ
ـأن تخـ ُّ
ـص المنطقــة ُت ْد َعــى ( ِت ْ
ـس لهــا ْ
يه ـ ِري)ْ ،ليـ َ
كشــع ِر الْب َق ِر،كمــا ُير ِّبــي تــوارقُ الج ُنـ ِ
ـوب
بشـ ْـعرٍ َ
ـامها ُم َغ ّطــا ٌة َ
طويـ ٌـلْ ،
وأج َسـ ُ
الســا َفا َنا -حيــث الميــاه وفيــر ٌة – البقـ َـر ،وي َّت ِخـ ُـذ
المتو ِاجـ َ
َ
ـدون فــي منط َق ـ ِة َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
الرئيسـ َّـيَ ،
لحومها،كما
وكذلــك من ُ
ال ّتــوارقُ مـ ْـن أل َْبــان ا ِإل ِبـ ِـل والبق ِر طعا َمهم ّ
ـاء ال ّتـ َـو ِ
السـ ْـم ِن.
ور ّ
هن ْ
نسـ ُ
ارق ُشـ ُـع َ
َتد َهـ ُـن َ
وأج َســا َم ُه َّن ِب َّ
والشـ ِ
ون ع ْنـ ُه ،فَال َّت ْار ِقـ ُّـي ُي َغ ِّنــي
ـرب ،ال َي ْســتغ ُن َ
ـاء ع ْنـ َـد ال َّتــوا ِر ِق َك ْالكْ ِل ُّ
ال ِْغنـ ُ
الحيوا َن ِ
لج ْلـ ِ
ات ،وفــي َص ْحرا ِئه وهو
فــي َب ْي ِتــه وفــي َط ِر ِيقــه َ
ـب المــا ِءْ ،أو َ
لسـ ْـق ِي َ
الص ْيـ ِ
المهــا ِريُ ،يغ ِّنــي ِلطـ ْـر ِد الم َلـ ِـل وال ُّن َعـ ِ
ـف
َيم َت ِطــي َجم َل ـ ُه َ
ـاس فــي َليا ِلــي َّ
ـوم مــن ا ْل َحـ ِّـر ا ْل َقا ِئـ ِ
الر ُجـ ُـل
الرطْ َبـ ِة ،حيـ ُ
السـ ْـي ُر َب ْعــد َيـ ٍ
ـث ْ
يح ُلــو َلـ ُه َّ
ـظ ،وكمــا َّ
َّ
ِ
ِ
َ
اســبات ُتغ ِّنــي ...فــي ْ َ
كذ َ
يــع
المــر َأ ُة ،ففــي
الف ِ
بجم ِ
ِ
ْــراح َ
جميــع الم َن َ
لــك ْ
أ ْن ِ
ـاع (ال ِّت ْين ِ
ــد ِّي) ،وهــي ْأي ًضــا ُترا ِفـ ُـق
واع َهــا وهــي َت ْض ـ ِر ُب علــى آ َل ـ ِة اإلِي َقـ ِ
الج ِميـ ِـل...
َصـ ْـو َت «ا ِإل ْمـ َـزا ِد» َ
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أفهم وأناقش

 .1ك ّون بطاقة تعريف ّ
ارقي العريقِ .
للشعب ال ّت ّ

 .2حياة ال ّتوارق بسيطة .اذكر مصادر عيشهم.

ارقي بصفات متم ّيزة .اذكرها بال ّتفصيل.
 .3يشتهر ال ّت ّ

ارقي إلى الغناء في هذه البيئة الفسيحة؟
 .4ما الذي يدفع ال ّت ّ
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 .5أين تبدو لك مظاهر األصالة والعراقة في هذا المجتمع؟
ُأقَ وِّ مُ مكتسبايت

 ِناسب بين عادات ال ّتوارق وبين البيئة التي يعيشون فيها.
أوجد مظاهر ال ّت ُ
نص
أتذوّ ق ّ

ص الّذي بين يديك؟ اذكر بعض ّ
مؤشراته .هات مثاال.
 .1ماهو نمط ال ّن ّ
( .2الغنــاء عنــد ال ّتــوارق كاألكل ّ
الصــورة البيانيــة.
والشــرب ،ال يســتغنون عنــه) .اشــرح هــذه ّ
وب ّيــن مــا الّــذي أضافتــه إلــى المعنــى.

(.3كمــا تشــهد علــى ذلــك الكتابــات وال ّنقــوش) ح ـ ّول هــذا ال ّتعبيــر المجــازي إلــى تعبيــر
حقيقــي .مــا الفــرق بيــن ال ّتعبيريــن؟
ـوي هــو المسـ ُ
ـتعمل فــي غيــر مــا ُو ِضـ َـع لــه ،مــع وجــود مــا يمنـ ُـع مــن إرادة المعنــى
المجــاز اللغـ ُّ
الحقيقي .
ّ
ومن العاطفة؟
 .4ع ّلل لماذا خال ال ّن ّ
ص من األساليب اإلنشائ ّية َ

ف تعلّمـايت
وظ ُ
ُأ ّ

األسفار وال ّرحالت ب ّوابة لالطالع على عادات وتقاليد ّ
الشعوب.
في سياق متابعتك لشريط سياحي سمعت المع ّلق ينشد قول ّ
الشافعي.
تغـ ّـرب عــن األوطــان في طلــب العال

ـس فوائـ ِـد
وســافر ففــي األســفار خمـ ُ

ِ
مـــــاجد
وصحبـــ ُة
وعـــــلم
معيشـــة
واكتســاب
هــم
ٍ
ُ
ٌ
وآداب ُ
تفريــج ّ
ُ
ٌ
السفر الكثيرة.
 انثر البيتين في فقرة تفسيرية التتجاوز عشرة أسطر متحدّ ثا فيها عن فوائد ّ78
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اسم فعل األمر

أناقش
نسميها؟ ما معنى اسم الفعل «عليك»؟
 ماذا أفادت الكلمات المل ّونة في األمثلة؟ كيف ّ ما معنى اسمي الفعل  :صه ومه؟ أعرب الجملة :صه عن الكالم. ما المعنى الذي أفاده اسم فعل األمر :آمين؟ أعربه؟ هل هو مرتجل أم منقول؟مــا معنــى :دونــك االجتهــاد .أعــرب ( ُدو َنـ َـك) إعرابــا تفصيليــا .مــا هــو فعــل األمــر الــذي عوضتــه
كلمــة دونــك؟ أعربه.
أستنتج

اسمُ فِعلِ األمرِ هو اسمٌ مَبنيٌّ  ،يُستعمَ لُ بمعنى فعل األمر وال يَقبَلُ عالماتِه .مثل:
ْك بمعنىِ :ا ْل َزمْ.
حَ ذا ِر بمعنى :اِحْ ذَ رْ ،آمينَ بمعنى :اِست َِج ْب ،عَ َلي َ
وهو قِسمانِ :
إليــك بمعنــى:
ــت ،حَ ــيَّ بمعنــى :أ ْقبِــلْ  ،ومثــل َ
.1سَ ــماعِ يٌّ  :مثــل َصــ ْه بمعنــى :ا ُْصمُ ْ
اِبتَعِ ــدْ ُ ،ر َويْــدَ كَ بمعنــى :تَمَ هَّ ــلْ .
.2قياسيٌّ  :يجي ُء على وزن (فَعَ الِ ) مثل حَ ذا ِر بمعنى :اِحْ ذَ رْ.
ف تعلّمـايت
وظ ُ
ُأ ّ

حي على الفالح.
 .1أعرب الجملة اآلتية إعرابا ّ
مفصالّ :

وجــه كلمــة إلــى زميلــك تنصحــه فيهــا بوجــوب اكتســاب العلــم ِلتحقيــق
.2بأســلوب تفســيري ّ
ّ
الطمــوحّ ،
موظفــا فيهــا مــا أمكــن مــن أســماء فعــل األمــر.
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نص «ال ّتوارق :ال ّتاريخ العريق» وتأ ّمل مضمون هذه األمثلة:
 أعد قراءة ّضارب في أعماق ال ّتاريخ.
 .1إذا استمعت إلى موسيقى ال ّتوارق ،عليك أن تدرك ّأن ف ّنهم
ٌ
 .2قرأ على مسامعنا األستاذ نصّ «ال ّتوارق» فقال لي زميليَ :ص ْه عن الكالم و َم ْه عن الحركة.
 .3دونك االجتهاد يابني.
.4هــاك كتــاب ابــن ّبطوطــة« :تحفــة ال ُّن ّظــار فــي عجائــب األمصــار وغرائــب األســفار» ،اقــرأه
لتســتفيد منــه.
الصلوات الجهرية يقول المص ّلون :آمين.
 .5حين ينهي اإلمام قراءة الفاتحة في ّ

04

ُب
أكت ُ

ف ّنيّات التّوسيع ()2
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أتعرّ ف

 عد إلى نصك «ال ّتوارق :ال ّتاريخ العريق» والحظ الفقرة:«الغنــاء عنــد ال ّتــوارق كاألكل ّ
والشــرب ،اليســتغنون عنــه ،فال ّتارقــي ُيغ ّنــي فــي بيتــه وفــي طريقــه
لجلــب المــاء،أو لســقي الحيوانــات ،وفــي صحرائــه وهــو يمتطــي جملــه المهــاريُ ،يغ ّنــي لطــرد
الســير بعــد يــوم مــن الح ـ ّر القائــظ،
الملــل وال ّنعــاس فــي ليالــي ّ
الصيــف ال ّرطبــة ،حيــث يحلــو لــه ّ
وكمــا ال ّرجــل كذلــك المــرأة ،ففــي جميــع المناســبات تُغ ّنــي المــرأة فــي األفــراح بجميــع أنواعهــا
وهــي تضــرب علــى آلــة اإليقــاع (ال ّتينــدي) وهــي أيضــا تُرافــق صــوت «اإلمــزاد» الجميــل...
 يبدو التوسيع واضحا .ب ّين بماذا استعان الكاتب في تحقيق ذلك؟ أعد قراءة الفقرة مستبعدا ال ّنعوت واإلضافات والمجرورات بحروفها. كيف تصبح الفقرة الحالية مقارنة بالفقرة األولى؟أستخلص

نص ،منها:
هناك طرق متعدّ دة تمكننا من توسيع ّ

ـص بإضافــة كلمــة
 ال ّتوســيع عــن طريــق اإلضافــة :إ ّمــا بتوســيع جملــة مــن جمــل ال ّنـ ّمفــردة تكــون نعتــا أو حــاال أو مفعــوال مطلقــا أو مفعــوال ألجلــه أو ظرفــا ..وإ ّمــا بإضافــة
جملــة تكــون نعتــا أو حــاال.
أتدرب

إليك العبارة اآلتية :
يشتغل ال ّتوارق بتربية الحيوانات.
توسع فيها بإضافة ما تراه مناسبا.
 ّج
أُ ْن ِت ُ

ارقي في جنوبنا الكبير.
شاهدت شريطا تلفزيونيا يتحدّ ث عن أصالة المجتمع ال ّت ّ
ــب فقــرة تشــرح فيهــا ّ
الطبــوع الف ّن ّيــة وال ّتراث ّيــة التــي شــاهدتها فــي هــذا
 اُك ُت ّْ
الشــريط ،م ّتبعــا تقنيــة ال ّتوســيع.
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بطوطة
رحلة إلى آسيا الوسطى  -ابن ّ
ـجع ُّ
وتعمــق بينهــا
الســياحة تشـ ّ
الشــعوب علــى ال ّتعــاون وتبــادل المنافــع فيمــا بينهــاّ ،
ّ
أواصــر المح ّبــة وال ّلحمــة اإلنســانية.

أفهم وأناقش

�شعـوب العامل

 أصـ ِـغ بِتركيــز إلــى ِالخطــاب المســموع
ـب
وسـ ِّ
ـجلْ رؤوس األقــام المناســبة ،ل ُتجيـ َ
عــن األســئلة:

 pمنظر عام لعاصمة تركيا

ِ .1ص ْف ُمناخ هذه البالد الّتي زارها ابن ّ
بطوطة ِ
طباع أهلها.
وص ْف َ
َ
المدن الّتي زارها الكاتب.
 .2ا ْذ ُك ْر
ابن ّ
 .3على ماذا ّ
بطوطة في وصفه لمدينة القسطنطينية؟
ركز ُ
 .4على ماذا ّ
يدل تعايش ّ
كل هذه ّ
الشعوب واألعراق في مدينة واحدة؟

.5اذكرمــن ال ّتاريــخ اإلســامي ِ
مراحـ َـل تعايــش فيهــا المســلمون مــع بقيــة األقليــات الدّ ينيــة فــي
مح ّبــة وســام.
أنتج مشافهة

 بناء على ما فهمت؛ َف ِّس ْر لزمالئك دواعي هذه الرحلة ،وأهم محطاتها.حض
ُأ ّ

ـن ّ
بطوطــة) عــن األمــن الّــذي وجــده فــي ربــوع البــاد الّتــي زارهــا فــي
تحــدّ َث (ابـ ُ
آســيا الوســطى وفــي باقــي رحالتــه..
 -استعن بقصيدة (أخي اإلنسان) لتكتشف حاجة الشعوب إلى التعارف والتعاون.
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أخي اإلنسان
اس
قــال رســول اهلل ﷺ فــي خُ طبــة ّ
حجــة الــوداعَ « :يــا َأ ُّي َهــا ال َّن ُ
احـ ٌـدَ ،و ِإ َّن َأ َب ُ
اكـ ْـم َو ِ
َأ َل ِإ َّن َر َّب ُ ْكــم َو ِ
احـ ٌـدَ ،أ َل َل َف ْضـ َ
ـي َع َلــى
ـل ِل َع َر ِبـ ٍّ
ـيَ ،و َل ِ َل ْح َمـ َـر َع َلــى َأ ْسـ َـو َدَ ،و َل
ـي َع َلــى َع َر ِبـ ٍّ
ـيَ ،و َل ِل َع َج ِمـ ٍّ
َأ ْع َج ِمـ ٍّ
أثري لغتي

�شعـوب العامل

َج ْو َه ُر َك :آ َد ِم َّي ُت َك
َا ْل ُم ْط َل ُق :اَ ْل َخا ِلي
ِم ْن َكا َّف ِة
اَ ْ ِل ْع ِت َبا َر ِ
ات
َكال َّل ْو ِن
َواَ ْل ِج ْن ِس َو َغ ْي ِر
ذلك.
َا ْل ُع ْم َرانُ :ال ُب ْن َي ٍان
واإلعمار.
ٍ
َد َع ٍةَ :ع ْيش َر ِغ ٍيد

ُر َو ْي َد َك:اسم فعل أمر
تمهل
بمعنى ّ

َأل ْسـ َـو َد َع َلــى َأ ْح َمـ َـر ِإ َّل بِال َّتقْ ـ َـوى».

رواه اإلمــام أحمــد

ِأخي ا ِإل ُ
ِفــي ا ْل َمغْ ِ
نسان في ال َعا َل ِم ال َو ِاس ْع
ـــرب وا ْل َم ْشـــــــــــر ِْق
فــي َج ْو َهـ ِـر َك ا ْل ُم ْط َلــــــــــــ ْـق
ِأخــي األبيــض َوا َألسـْــــــــــ َو ْد
خفــــــــــــق
ت َِجــدْ َق ْلبِــي ب َِهــا َي
ــحـــــــــــــها
ْ
َأ ُمـــــــــدُّ َي ِدي َف َ
ــصا ِف ْ
ب ُِح ِّب َك َيا َأ ِخي اإلن َْس ْان
م ًعــا ِل َن ِع َ
َل َقــدْ ِج ْئ َنــا ِإ َلــى ُّ
يــش إِخْ َوا َنــــــــــــــــــــا
الدنْيـَــــــــــــــــــــــا
ــاء و َأعـْــــــــوانـَـــــــــــــــــــــــا
ــح َيــــــــا ِة َمـــ ًعـــــــــــــا
و َن ْسـ َعدَ بِا ْل َ
َأ ْح َي ً
ا ْلــــــفـِــــ ْر َد ْو ِس ُد ْن َيـــــــــا َنـــــــــــا
و َل ْــو ِش ْئ َنا َأحــ ْلــ َنــا َجــــــ َّنــــــــــــ َة
َف َه َّيا َيا َأ ِخي ْالن َْس ْان
َت َعـ َ
ـال ِل ُن ِ
ـــقــــ ْـم َح َ
ــضـــــــــــا َر ٍات
ـــــــــــر ْان
َم ًعــا َو ِل َن ْر َفــــــ َـع ال ُع ْم
َ
ــج ُح ْلـــــــــ َو َة ْ َ
ال ْلــــــــــــ َو ْان
َونَخْ ُلــقَ ِفــي ا ْل َح َيــــــــــــــا ِة َلـ َنـــا
َم َب ِاه َ
َوضَ ـ ْـع ُي ْم َنـ َ
ِفــي َد َعــــــةٍ ْ
واط ِم ْئ َنـــــــــــــــــــ ْ
ـان
ـاك فــي ُي ْمـــــ َنـــــــــاي
ِل َن ْس َعدَ َيا َأ ِخي ْالن َْس ْان
ــما َن َ
إلــى َل ْو ِن َ
ْ
ــظـــــــــــــــــــــــــــ ْر
ـــــــــــك
ــك َأ ْو ِج ْن ِس
ُأ ِح ُّب َك ُدو َن َ
فس ْ
فــي َن ْف ِســي وفــي َن ِ
ـث ا ْل ِح ْ
و َأ ْك ـ َر ُه َمـ ْـن َي ُبـ ُّ
ــــقـــــــــدَ
ــك
َ
ؤس ْ
ــص فــي ُب ِ
ــك
أنــت ِفــي ُبـؤْ ِســـــــــــي
ــص َ
ــي أ ْر ُق َ
ِل َت ْر ُق َ
وك ْ
ْ
اإلنسان
َو َنش َقى َيا َأ ِخي
ْــت ِفــي ا ْل َحــــ ْرب
ُت ِثي ُر ا ْل َح ْر َب؟ ُقــــــ ْـل ِلــــــــــــــــي
َســ َت ْن ُجو َأن َ
أال ُي ْش ِــق َ
ِ
يك ْأن أ ْف َنــــــــــــــــــى
ْـــــــــــب
بِــــ َنـــــــــار َِك ُدو َن َمـــا َذن
و َه ْ
ِـــــــــــــي
ضَ ِميــرِي ا ْل ُحــ َّر َأ ْو َق ْلب
َــاح ِإ ْذ ُت ْف ِنــــــــــــــــــــي
ــل َت ْرت ُ
ِ
ُر َو ْي َد َك َيا َأ ِخي ْالن َْس ْان

[عيسى ال ّناعوري .مج ّلة صوت الحقّ المغرب ّية .ص]93-92 :
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أفهم وأناقش

 .1ما نوع العاطفة الّتي يحملها ّ
الشاعر ؟
 .2ما هي ال ّروابط اإلنسان ّية الّتي تجمع ال ّناس؟

 .3كيف نظر ّ
الشاعر إلى هذا العالم الّذي نعيش فيه؟
َ
استلهم منها ّ
السامية.
أحاديث شريف ًة
آيات و
 .4هات ٍ
َ
الشاع ُر هذه المعاني ّ
 .5للحرب مآسيها ..ما هي ال ّنصيحة الّتي أسداها ّ
الشاعر ل ّلذين ُيشعلون الحروب في العالم؟

�شعـوب العامل

ّ
ّ .6
كأن ّ
استدل بالبيت الّذي يشير إلى هذا المعنى.
الشاعر يقول :نحن في سفينة واحدة،

ُأقَ وِّ مُ مكتسبايت

االجتماعي.
الجزائري ُص َو ٌر عديدة لل ّتضامن
في مجتمعنا
ّ
ّ
 ِاضر ِْب أمثل ًة من هذه ال ّنماذجّ ،النص من أسماء فعل األمر.
موظف ًا ما َو َر َد في ّ
نص
أتذوّ ق ّ

 ِأعدْ قراءة قصيدة (أخي اإلنسان) وتذ ّوق ما فيها من جمال ال ّتصوير وبراعة ال ّتعبير. .1استخرج ما َو َر َد في األبيات ّ
األدبي.
الشعر ّية من نداء .اُ ْذ ُك ْر غرضه
ّ
ص؟ قدّ م مثاال لذلك.
 .2ما نوع العاطفة الّتي تسري في ال ّن ّ

ص .ماذا أضافت إلى المعنى؟
 .3اُ ْذ ُك ْر نوع ّ
الصورة البيان ّية الواردة في البيت الثّالث من ال ّن ّ
 .4استخرج من القصيدة طباقا وحدّ د نوعه.

ف تعلّمـايت
وظ ُ
ُأ ّ

ّوسع فيه.
 -انثر المقطع األخير من القصيدة ،وت ّ
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(أن) المضمرة
نصب الفعل المضارع بـ ْ

�شعـوب العامل

 أعد قراءة «قصيدة أخي اإلنسان» لتستنتج منها األمثلة:أالحظ
َ
ُ
اإلنسان.
اإلنسان أخا ُه
يحب
 .1يجب أن َّ
لنعيش إخوانــــــا.
معا
 .2لقد جئنا إلى الدّ نيــــــــــــــــا
َ
َ
تستحيل األرض إلى غابة.
 .3يجب أن
تتحاب شعوب المعمورة ،ح ّتى ال
ّ
 .4ليت لي ما ًال فأساعدك.
 .5ال تنه عن خلق و َت ْأ ِت َي مثله .
 .6سأثابر على مساعدة زمالئي أو َأ ِص َل إلى مبتغاي
أناقش

 استخرج من المثال األ ّول فعال مضارعا .أعربه؟ ع ّلل سبب نصبه. اُذك ْر أدوات ال ّنصب.مــن المثــال الثّانــي .اســتخرج المضــارع المنصــوب .مــا الــذي نصبــه؟ هــل يمكــن إظهــار أداةالنصــب؟
 حدّ د أداة ال ّنصب في المثال الثالث. وكذلك في المثال الرابع؟ والخامس والسادس؟أستنتج

إضمار (أن) نوعان  :جائز وواجب.
 .1اإلضمار الجائز  - :بعد الم ال ّتعليل.
 .2اإلضمار الواجب  :أ  -بعد الم الجحود
		
جـ  -بعد واو المع ّية د  -بعد ح ّتى

السبب ّية
ب  -بعد فاء ّ
هـ  -بعد أو الّتي بمعنى إلى.

ف تعلّاميت
وظ ُ
ُأ ّ
ثم أعرب هذه األفعال.
 .1استخرج ّ
مما يلي األفعال المضارعة وب ّين أدوات ال ّنصبّ ،

 ِل َنس َعدَ يا أخي اإلنسان.ْ
بؤســـك
وكي أرقص في
 لترقص أنت في بؤســي.2اُكتــب رســالة لصديــق لــك تشــرح لــه فيهــا مضاميــن المقطــع الثّانــي ِمــن قصيدة (أخي اإلنســان)
ضمرة.
الم َ
بأســلوب تفســيري ُم َو ِّظ ًفا فعلين مضارعين منصوبين بـ (أنْ ) ُ
84
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ف ّنيّات التّوسيع ()3

أتعّ ـــرف

 الحظ قول ّالشاعر في قصيدة أخي اإلنسان.

 ما فائدة ال ّتكرار في :يا أخي اإلنسان؟ في سياق هذا القول توسع بطريقة أخرى .حدّ د هذه ّالطريقة.
 -فــي البيــت الثّانــي صــورة بيانيــة ّ
وظفهــا ّ
الشــاعر .ماهــي؟ مــاذا أفــادت؟ وفــي بقيــة األبيــات
اســتطرادات كثيــرة ،ب ّينهــا .مــاذا تســتنتج؟
أستنتج

يتحقق التوسيع أيضا بــ:
 .1استعمال الترادف ،أي باإلتيان بمرادفات الكلمات في الجمل ذاتها.
.2تكــرار معنــى العبــارات والجمــل ،أي بال ّلجــوء إلــى ال ّتعبيــر عــن المعنــى ذاتــه ،بتوظيــف
جمــل لهــا صياغــات أخــرى.
 .3استعمال ال ّتشبيه.
أتـدرّ ب

 توسع في العبارة اآلتية باستعمال الترادف و ال ّتشبيه :رأس الحكمة مخافة اهلل تعالى.أُ ْن ِتجُ

ـك قـ ُ
ـريطا وثائق ًّيــا عــن منطقــة ّ
باهـ َ
وسـ ّـكانها ال ّتــوارقَ ،
ـت شـ ً
ـول
تا َبعـ َ
وشــدَّ ان ِت َ
الطاســيلي ُ
الم َع ِّلــقِ « :هنــا أجمــل َ
منظـ ٍـر لغــروب ّ
اح مــن مختلــف
السـ َّو ُ
ُ
الشــمس فــي العالــم ،يقصــده ُّ
األصقــاع ،و َي ِجــدُ اإلنسـ ُ
المســا ِف ُر فيــه كـ َر َم ِّ
نسـ ُه».
ـان ُ
الضيافــة مهمــا كان ِج ُ
الم َع ِّلــقُ ،م َو ِّظ ًفــا المضــارع المنصــوب بـــ (أنْ )
 ِاشــ َر ْح فــي ٍّنــص ِمــن فقرتيــن قــول ُ
ضمــرة ،وال َّتــرا ُد َف ،وال ّتشــبيه.
الم َ
ُ
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ْ
والمشــــــــرق
أخي اإلنسان في العالم الواسع في المغـــــــــــرب
المطلـــــــــــق
أخـــــــــــي األبيـــض واألســـود في جـــــــــــوهرك
ْ
يخفـــــــــــق
أم ــدّ يــــــــ ــدي فصافحهــــــــ ــا تجـــد قلبـــي بهـــا
ْ
ْ
اإلنســــــــان
بح ّبك يا أخي

04
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أست َِط ُ
ْال َن ْ
أتدرَّ ُب

العربي
ّ
الطالب
أهال بك في اليابان  -دليل ّ
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مجتمــع عريــق تتعانــق فيــه األصالــة مــع احلداثــة رغــم تقدّ مــه
التكنولوجــي الهائــل.
أصغ بِتركيز إلى ِ
جيب عن األسئلة:
الخطاب المسموعِّ ،
 ِوسجلْ رؤوس األقالم المناسبة ،ل ُت َ
ش
أفهمُ وأناقِ ُ
 .1تحدّ ث الكاتب عن أصالة المجتمع الياباني ،اذكر بعض أوجه هذه األصالة والعراقة.
سمعت س ّر تف ّوقه وتقدّ مه.
مما
َ
 .2شعب اليابان ِجدّ ي ،اذكر ّ
مؤشرات ّ
 .3هات ّ
تدل على تقدّ م المجتمع الياباني.
 .4ع ّلــل كيــف بلغــت اليابــان المرتبــة الثّالثــة فــي االقتصــاد العالمــي ،وقــد خرجــت ّ
محطمــة مــن

الحــرب العالميــة الثّانيــة.
أنتج مشافهة

ـهاب لزمالئــك عــن شــعب اليابــان
ـت مــن الخطــاب الــذي سـ َ
ـاء علــى مــا فهمـ َ
ـمعت ،ت ََحــدَّ ْث بإسـ ٍ
 بنـ ًومــا ُيم ّيــزه ِمــن ِصفــات.

حضارةٌ شعب اإلنْكَ ا

ت َْش ُ
وجـ ْزءاً مــن ِشــي ِلي ْ
ينَ .ع ِ
��مل َ
اص َمتها
ال ْنـ َـكا ُبو ِلي ْف َيــا َوا ْلبِيـ ُرو َو ْ ِ
حضــا َر ُة َشـ ْـع ِب ْ ِ
وال ْر َج ْن ِت َ
ال ْكـ َوا ُدو َر ُ
ُ
اب ...ت َُسـ َّـمى َم ِدي َنــة َّ
الشـ ْـم ِس الم َقدَّ َسـ ُة َ ...ل َقــدْ
السـ َـح َ
(كو ْز ُكو) بِا ْلبِيـ ُرو ،وهــي َم ِدي َنـ ٌة َج َب ِل َّيـ ٌة ُت َعا ِنـ ُـق َّ
َك َان ْأه ُل َهــا ُم ِ
ـس ِل َّن ا ْل َعديــدَ ِمـ ْـن َمبا ِنيهِ ــم َمــا ز ََال
هندسـ َ
ـين َم َهــر ًةَ ،
كمــا ُت َب ْر ِهـ ُـن ا ْل َك ِثيـ ُر ِمـ ْـن َم َبا ِنيهِ ــمَ ،ل ْيـ َ
ـت
ـت َعا ِم َلـةًَ ،ول زَا َلـ ْ
َقا ِئ ًمــا ،فــي ْأك َثـ ِر ِبــا ِد ا ْل َعالـ ِـم َن َشــاطً ا ُب ْر َكا ِن ًّيــاَ ،بـ ْـل إ َِّن ن ُُظـ َـم الـ َّر ِّي الّتــي أن َْشـؤُو َها َب ِق َيـ ْ
َم َص ِاط ُب ُهـ ْـم ت ُِديـ ُـم ُح ُقــول الـ ُّـذ َر ِة َوا ْل َب َ
ـات أخْ ــرى إلــى َي ْو ِمنــا َهــذا.
طاطــا و َم ْز ُرو َعـ ٍ

ـت َوســا ِئ ُل ِ
ـات ُم ّ
ـاس َلـ َـدى الشَّ ـ ْـع ِب ا ِإل ْن ِكـ ِّـي هــي ِز َراعـ ُة َنبا َتـ ٍ
وط َنـ ٍـةَ ،و ْبذ ُر َهــا
َكا َنـ ْ
المعيشَ ـ ِة ْال َسـ َ
ــن َم ِ
ــات ُم َد َّج َن ٍــةَ ،ف ْ َ
وح ْص ُدهــا ،و َت ْر ِب َّيــ ُة حي َوا َن ٍ
ــد ٍة فــي ا ْل َعا َل ِــم شَ ِــه َد ْت
ال ْن ِديــ ُز َو ِاح َ
ــق ِع َّ
ناط َ
َ
ــد ٌة ِم ْ
ــاس ي َتع َّلمــونَ َد ْو َر ِ
ات ِإن َت ِ
يــن َحي َوا َن ٍ
يــن َم ْز ُرو َع ٍ
َــد
اجهــاَ ،فق ْ
ــات و َت ْد ِج َ
َأ ْص ًــا َت ْو ِط َ
ــات َّلمــا َ
راح ال ّن ُ
ِ
وليــا وا ْل َيقْ طيـ َـن ّ
والط َم ِاطـ َـم
َكا ُنــوا َي ْزر ُعــونَ أ ْن َوا ًعــا مخت ِلف ـ ًة ِمــن
المحاصيــلِ ؛ م ْنهــا ا ْل َب َط َاطــا والف ُ
َاص َ
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وكا َت ـ َة وا ْلف ُْس ـ ُت َقَ ...
وال ُف ْلفـ َـل وا َأل ُف َ
الصناع ـ َة الثّاني ـ َة فــي ْالمب َر ُاطو ِر َّي ـ ِة
ـت ِصنا َع ـ ُة المال ِبـ ِ
وكانـ ْ
ـس ّ
يهــا ِصناع ـ ُة ال َفخَّ ــارِ.
َب ْعــدَ ال ّزرا َع ـ ِةَ ،ت ِل َ
ال ْسـ َب ِان ِلدَ َمـ ٍـار َر ِهيـ ٍـب َ ...ونَهـ ٍـب ك ِبيـ ٍـر ْ ...بح ًثــا
تَع ّرضَ ـ ْ
ال ْنـ َـكا َب ْعــدَ َغـ ْز ِو ْ ِ
ـت َحضــا َر ُة َشـ ْـع ِب ْ ِ
ــكان ُ
يظ ُّن َ
يحفــر َ
ون فــي َأ ِّي َم ٍ
ــون َّأن ِفيــ ِه ُك ُنــو ًزا ِإن ِْك َّيــ ًة ...و َمــع َهــذا
َعــنِ ا ْل ُك ُنــوزِ ،ف َقــدْ كانُــوا
ُ
ـران َوال ِّزرا َع ـ ِة ْ
حضــا َر ُة َشـ ْـع ِب اإل ْنـ َـكا ُج ْع َب ـ ًة ُم ْك َت ِن ـ َز ًة ِ
بالخ ْبـ ِ
الن َْســا ِن َّي ِة :فــي ا ْل ُع ْمـ ِ
ت ْب َقــى َ
وال َدا َر ِة
ـرات ْ ِ
الخا ِلــدَ ُة ال َتـ ُ
ـزال َشـ ِ
وال ّت ْن ِظيـ ِـم آ َثا ُر َهــا َ
ـاهدَ ًة َعل ْي َهاِ ..إن َّهــا َحضــا َرة َســا َد ْت ثـ ّـم َبــا َد ْت.

ص قراءة واعية ثم أجب عن األسئلة اآلتية:
 اقرأ ال ّن ّ .1ما هي الحضارة التي تشبه حضارة اإلنكا في االحتفاظ بالمومياء؟
 .2ما هو ال ّنمط المعيشي الذي كانت تقوم عليه حضارتهم؟
 .3بعض مظاهر حضارة اإلنكا الزالت ماثلة .على ماذا ّ
يدل ذلك؟ ع ّلل؟
ثم بادت.
 .4اشرح هذه الكلمات شرحا سياقيا من ال ّن ّ
ص :اإلمبراطورية ُ -ج ْع َبة  -سادت ّ
 .5حدّ د ّ
كل أنواع ال ّروابط ال ّتفسيرية في الفقرة األخيرة بضرب األمثلة.
 .6عد إلى القاموس وابحث عن جذر ومشت ّقات كلمة «سياحة»  ،وكلمة «شَ ْعب».

ُأ ْنت ُِج

الشعار ّ
السياحية المتواجدة ببلدتك ،وقرأت هذا ّ
الجذاب:
مررت أمام الوكالة ّ
وفن وترفيه)
(السياحة ثقافة ّ
ّ

الجمــال فــي مدينتــك أو قريتــكّ ،
موظفــا أســلوب
ـب ًّ
نصــا تفســير ًّيا ُت َعـ ِّر ُف فيــه ببعــض مظاهــر َ
 اُك ُتـ ّْ
الصــور
الشــرط واســم فعــل األمــر والفعــل المضــارع المنصــوب بــأن المضمــرة ،ومــا أمكــن مــن ّ
والمحســنات البديعيــة.
البيانيــة
ّ
أقوّ م إنتاجي

االجتماعــي المختلفــة
خــال مشــاهداتك لل ّتلفــاز أو اســتعمالك لوســائل ال ّتواصــل
ّ
الحظــت ّأن العالــم أصبــح قريــة صغيــرة.
ـجما مــن ثالثــة عشــر ســطرا ،تب ّيــن مــن خاللــه مــا لل ّرياضــة مــن
 اُك ُتـ ْـب ًّ
نصــا تفســير ًّيا منسـ ً
الشــعوبّ ،
دور كبيــر فــي ال ّتقريــب بيــن ّ
موظفــا مــا تــراه م ُناســبا مــن مكتســباتك.
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أُدمِ ُج وأقوّ م
أقوّم إنتاجي وفق شبكة ال ّتصحيح اآلتية

 ّوظف هذه الشبكة لتقويم إنتاجك.
حكم وعدم ال ّت ُّ
 حدّ د مواضع ال ّت ّحكم.
المعايير
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الوجاهة
سالمة ال ّلغة
االنسجام
اإلتقان

ّ
والمؤشرات.
 ط ّب ْق على إنتاجك المعايير ِكمك.
أصد ْر ُح َ

ال ّت ُّ
حكم

ّ
المؤشرات
 التزام الموضوع. توظيف فن ّيات التوسيع توظيف القيم. توظيف الشرط واسم فعل األمر والمضارع المنصوب.السليم لعالمات الوقف والترقيم.
 التوظيف ّ تسلسل األفكار. مالءمة األفكار للموضوع. توظيف صورة بيانية . -حسن العرض.

نعم

ال

أجنبي
أشارك في عرض برنامج زيارة سياح ّية بالجزائر لصديق
ّ
خطوات اإلنجاز

المهام

الموارد

الموارد
والص َور
الخطوة األولى
 جمع المعلوماتُّ ،السياح ّية - .توظيف (المعارف القبل ّية)
 تشكيل األفواج تصميم مسار ال ّرحلة ّّ
ّ
الســياح ّية المقت َرحة- .اقتــراح وســائل ال ّنقــل مــن محطــة  -ضبط الخطوات المنهج ّية.
ضبطالمحطات ّ
ســياح ّية إلــى أخــرى
الوسائل
 ضبط المعلومات وتنظيمهاالخطوة الثانية
الســياح ّية  -أوراق بيضاء.
 توزيع المهام على أعضاء الفوجال ّتحقــق مــن الثّــروات ّّ
للمحطــات المختــارة.
 صور فوتوغرافية. -كتب ومج ّالت لها صلة بالموضوع.
 جمع األعمال وتبادل المعلومات.الخطوة الثّالثة
 -مواقــع تواصليــة تربويــة لهــا عالقــة
ّ -
الشــروع فــي تنظيــم العمــل الخــاص
 التقاء عناصر الفوجبالمشــروع.
ّ
المحطــات بالمشروع.
ال ّتنســيق الختيــار أفضــل وسائل العرض.والمســارات.
الخطوة الرابعة
عرض المشروع
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المقطع الخام�س

ُوجي
ُّ
الْعِ لْمُ والتّقدُّ مُ التِّكنُول
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أتعلّم

َما َس َأع ِر ُف ُه ِمن ِخ ِ
الل ال ُّنصوص

الموضوعات
التكنولوجي سالح ذو حدّ ين.
 .1ال ّتقدّ م
ّ
اإليجابي لإلنترنت في مجاالت الحياة.
 .2الدّ ور
ّ
 .3تفعيل الجانب اإليجابي للعلم و التكنولوجيا بالتزام األخالق.
الموارد ال ُّلغَ و ّية
 .1أفعال ّ
الشروع.
الصفة المش ّبهة باسم الفاعل وعملها.
ّ .2
 .3أدوات ّ
الشرط الجازمة (.)1

قد ُم ال ِّتك ُن ُ
ْ
وجي
ول
ال ِع ْل ُم وال ّت ُّ
ُّ

ف ّن ّيات ال ّتعبير
ِ .1
الح َجاج (.)1
 .2الحجاج (.)2
 .3الحجاج (.)3
 pمجلة مدرسية حائطية بحاجة إلى تصميم حاسوبي

َما َس ُأ ِنت ُج ُه ُمشا َف َه ًة ِ
وك ً
تابة

أسبوع
ِخالل كل
ِ
عرض مُقنِعٌ لمقطع مسموع/تصميم فقرة حجاجيّة حول الوقاية من مخاطر ال ّر ّش الكيميائي.
ٌ .1
.2تعليـقٌ علــى مقطــع مســموع مــع ال ّتعليل/تحريــر فقــرة حجاج ّيــة حــول دور التراســل االلكترونــي
بيــن إدارة المتوســطة وأوليــاء التالميــذ.
.3مناقشــة مدعومــة بالدّ ليــل لمقطــع مســموع/كتابة فقــرة حجاج ّيــة حــول ضــرورة الجمــع بيــن
االجتهــاد فــي الدراســة واألخــاق.
المق َ
طع
في نهاية َ
ـص حجاجـ ّـي منســجم حــول مقولــة« :العلــم ســاح ذو
• عــرض خطــاب حجاجـ ّـي /تحريــر نـ ّ
حديــن» ،أو مقولــة أخــرى تتع ّلــق بالعلــم وثمــارهّ ،
ومراعيــا
موظفــا مكتســباتي خــال المقطــع
ً
ال ّنمــط المناســب.
َما َس ُأ ِ
نج ُز ُه

المتوسطة.
الحاسوبي لمج ّلة
• أشارك مع فوجي في إنجاز المشروع المتمثّل في التصميم
ّ
ّ
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علي
البيئي  -صالح ّ
ّ
العلمي على التّلوّ ث
ّ
التّقَ دُّ م

ظـ ّـل اإلنســان يســعى نحــو تيســير ســبل معيشــته ،وتســخير الطبيعــة لتلبيــة حاجاتــه .لكـ ّـن
رفاهيــة الحيــاة أنتجــت كارثــة علــى اإلنســان نفســه.
وس ّجل رؤوس األقالم المناسبة:
 أصغ بوعي إلى الخطاب َأفهم وأناقش

 .1ما هو موضوع الخطاب المسموع؟
السا ّمة.
 .2اذكر مضا ّر المواد ّ
الس ّيئ للموارد ّ
الطبيع ّية.
 .3اذكر بعض نتائج االستخدام ّ
.4أفــادت التكنولوجيــا اإلنســان فــي تطويــر معيشــته ،لك ّنهــا فــي المقابــل جعلــت مــن مخ ّلفــات
تصنيعهــا وســيلة تهــدّ د حياتــه .مــا الدّ ليــل علــى ذلــك؟
أنتج مشافهة

قد ُم ال ِّتك ُن ُ
ْ
وجي
ول
ال ِع ْل ُم وال ّت ُّ
ُّ

 فــي خطــاب تعرضــه علــىتخصصــا تكنولوج ًّيــا
زمالئــك ،اذكــر ُّ
أفــاد اإلنســان ،وفــي المقابــل كانــت لــه
ســلبيات .عدّ دهــا .وادعــم رأيــك فيــه
بالحجــة.

 pخلية سرطانية

حض
أُ ّ

أثنــاء الــدّ رس ،جــاء علــى لســان أحــد ال ّتالميــذ« :مــادام التقــدّ م العلمــي ُيفضــي إلــى
نهتم بــه إذن؟!»
الكــوارث ،فلمــاذا ّ
 ِالعلمي.
للسرطان» لتتع ّرف على اآلثار اإليجاب ّية لل ّتقدّ م
استعن بال ّن ّ
ص «دواء ّ
ّ
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ِلسرطانِ
دواءٌ ل ّ
ـول الرســول ﷺِ ( :إ َّن َّ َ
الل َعـ َّـز َو َجـ َّ
يقـ ُ
ـل َلـ ْـم ُي ْنـ ِـز ْل َدا ًء ِإ َّل َأ ْنـ َـز َل َلـ ُه ِشـفَا ًءَ ،ع ِل َمـ ُه َمـ ْـن َع ِل َمـ ُه

السـ ِ
ـرطان
ـب فــي (ع ِل َمــه َمــن ع ِل َمــه) مــن أجــل عـ ِ
ـاج ّ
َو َجهِ َل ـ ُه َمـ ْـن َجهِ َل ـ ُه) .فهــل َلنــا نصيـ ٌ

قد ُم ال ِّتك ُن ُ
ْ
وجي
ول
ال ِع ْل ُم وال ّت ُّ
ُّ

ـك بآبائنــا وأقاربِنــا وجيرا ِننــا ِ
ـار َيف ِتـ ُ
وأح ّبا ِئنــا؟
ا ّلــذي صـ َ

أثري لغتي
الم ْبذولـ ُة ِل ْ
الجهــو ُد ا ْل ِع ِ
تطويـ ِر ْأج َسـ ٍـام ُم َضــا َّدةٍ ت َْسـ ِ
يع َن ْقـ َـل
بــد َأ ِت ُ
ـتط ُ
لم ّيـ ُة َ
َْ
السـ َ
األضــرا ِر الَّتــي َت ْلحـ ُـق باألنســج ِة
ـرطاني ِة ،وت َْقليـ َـل ْ
ال ْدوِي ـ ِة إ َلــى ا ْل َخاليــا َّ
فإن ا ْل ِج َ
يل ال َقــاد َم ِم َن ِ
ِ
عل َّ
الجات
الع
الســليم ِة ،ت َتقــدَّ ُم ب ُِســرعةٍ ُم َتزايــدةٍ  ،وبِا ْل ِف ِ
َّ
ب َِه ِذ ِه ْال ْجســا ِم ا ْل ُمضا َّد ِة ا ْل ُمسـ َّلح ِة ،الَّتي ُيط َل ُق َع َل ْيها «دوا ٌء وجسـ ٌـم ُم َضا ٌّد
ُم َت َقــار ٌِن»َ ،بــدَ َأ َي ُشـ ُّـق َطرِي َقـ ُه ْال َن ِمـ ْـن ِخــالِ ال َّتجــار ِِب.
ــذي َت ُقــو ُم َع َل ْيــ ِه َهــذ ِه ْ َ
ال ْد ِو َيــ ُة َم ْبــدأٌ َب ِس ٌ
ا ْل َم ْبــد ُأ الَّ ِ
ــيطَ ،ي َّ
ــص ِفــي
تلخ ُ
تطويع:توجيه
َت ْط ِويـ ِـع ِج ْسـ ٍـم ُم َضــا ٍّد ِل َغـ َر ٍض ُم ْختلـ ٍـف ،وت َْحوِي ِلـ ِه إلــى َأ َداةٍ تَن ُقـ ُـل َد َو ًاء َســا ّم ًا
ـاد َخ ِل َّي ـ ًة َو َر ِم َّي ـ ًة
وتحويل .إلــى داخـ ِـل خل َّيــةٍ َس ـ َر َطا ِن َّيةٍ  ،و َفـ ْـو َر ْأن َي ِجــدَ ا ْل ِج ْسـ ُـم ا ْل ُم َضـ ُّ
و ُي ْر ِســي َع َل ْيهــا ،ت َْم َت ُّصــه ا ْل َخل َّيــ ُة ،وت َْك ِســ ُر ال َّر َ
الج َز ْي ِئ َّيــ َة الَّتــي َت ْرب ُ
ِــط
وابــط ُ
اخل.
الــدَّ وا َء بِا ْل ِجسـ ِـم ا ْل ُمضــا ِّدَ ،ف َيتحـ َّر ُر الــدَّ وا ُء مــن ْأجـ ِـل َق ْت ِل الخل َّي ِة مـ َـن الدَّ ِ
األح ِ
يان ت ُ
َكون
َّإل َّأن َهــذا ال َّنهــجَ ،ث َبـ َ
ـب ال َّت ْحقيــقِ  ،ففي ْبعـ ِ
ـض ْ
ـت أ َّنــه َص ْعـ ُ
ال َّروابـ ُـط ا ْل ُج َز ْي ِئ َّيـ ُة قو َّيـ ًة جـ ًّـدا ،وبال َّتالــي فهــي ال ت ُْط ِلـ ُـق الــدَّ وا َء داخـ َـل ا ْل َخل َّيـ ِة
ـون َغ ْيـ َر ُم ْسـ ِ
وفــي أحيـ ٍـان ُأخْ ــرى تَكـ ُ
ـرب
ـكل كبيـ ٍـر ،ف ُت ْط ِلـ ُـق الــدَّ وا َء ُقـ َ
ـتق َّرةٍ بشـ ٍ
يحــدُّ مــن ُجرعـ ِة الــدَّ وا ِء الَّتــي يمكـ ُـن تناولُهــا.
الســليم ِة ،مــا ُ
الخاليــا َّ
َّإن ال َب ِ
اح ِثيــن ُين ِّق ُبــونَ أ ْي ًضــا فــي مجموعــةٍ َغ ِن َّيــةٍ مــن ا ْلب َيا َنـ ِ
ين ّقبون :يبحثون.
خاص ـ ِة
ـات ا ْل َّ
ِ
السـ ِ
بمشـ
ـرطان ،بح ًثــا عـ ْـن ْأهدَ ٍاف َجديــدةٍ ِل َت ْع َلقَ
ـروعات َو ْضـ ِـع ت ََس ْل ُسـ َـا ِت َّ
بهــا ْ َ
اص ـ ِة با ْل َ
تح ِديــدَ ْال ْهـ ِ
المضــا َّدةَُّ ،
خل َيــا
ـداف ا ْل ُم َم ِّي ـ َز ِة ا ْل َخ َّ
وإن ْ
ال ْجســا ُم ُ
الســرطاني ِة ْ
فقــطَ ،
االه ِتمــا َم ا ْل ُمتزايِــدَ ِب َت ْســخي ِر
لكــن ْ
كان َ
تحدِّ يــ ًا كبيــراًَّ ،
َّ
ا ْل ِج َهــا ِز ا ْل َم َن ِاعـ ِّـي ،قــا َد ا ْل ِ
ـات فريــدةٍ  ،يتـ ُّـم ال َّتعبيـ ُر
باح ِثيــن إلــى َف ْه َرسـ ِة بروتينـ ٍ
أسـ ُـط ِح َ
الخاليــا ا ْل َخبِيث ـ ِة.
ع ْنهــا علــى ْ
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أفهم وأناقش

 .1ماذا تفهم من قول الكاتب؛ (دواء وجسم مضا ّد ُمتقارِن)؟
الصعوبة التي تعترض هذا النّهج العالجي الجديد في تحقيق غاياته؟
 .2ما هي ّ
 .3ما الدّ ليل على ّأن الباحثين يواصلون مجهوداتهم دون أن يستسلموا؟
.4مــا الّــذي يريــده الباحثــون بالجهــاز المناعـ ّـي؟ ولمــاذا كانــت جهودهــم منص ّبــة علــى تســخيره
فــي عمليــات البحــث؟
ُأقَ وِّ مُ مكتسباتي

ـص فــي جــدول مــن ثــاث خانــات؛ األولــى لتعريــف
 أعــد تنظيــم المعلومــات الــواردة فــي ال ّنـ ّوالصعوبــات.
الــدّ واء ،والثّانيــة لطريقــة العــاج ،والثّالثــة للعوائــق ُّ
نصي
أتذوّ ق ّ

وظف تعلماتي
ُأ ّ

صحة اإلنسان.
أثرا إيجاب ًّيا لل ّتقدّ م
تضمن ال ّن ّ
العلمي على ّ
ّ
ّ
ص ً
 ِاشرح ذلك األثر في فقرة من إنشائكّ ،الخبري.
موظ ًفا األسلوب
ّ
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قد ُم ال ِّتك ُن ُ
ْ
وجي
ول
ال ِع ْل ُم وال ّت ُّ
ُّ

ص.
 ِأع ْد قراءة ال ّن ّص؟
 .1ما داللة عنوان ال ّن ّ
ص تؤ ّيد هذه الدّ اللة في نظرك؟ لماذا؟
أهم جملة وردت في ال ّن ّ
 .2ما ّ
أهم ّ
مؤشراته؟
 .3ما هو نمط ال ّن ّ
ص؟ ما ّ
ّ .4
ص بأسلوبك الجميل.
لخص مضمون ال ّن ّ
ٌ
.5يقول الكاتب« :المبد ُأ الَّذي تقو ُم عليه هذه األدوي ُة مبدأٌ
بسيطَّ ،
جسم
ص في
يتلخ ُ
ِ
تطويع ٍ
ُ
داخل خل َّيةٍ سرطانيةٍ ».
دواء سا ّم ًا إلى
مضا ٍّد ِل َغ َر ٍض
ٍ
مختلف ،وتحوي ِله إلى أداةٍ
ِ
تنقل ً
البالغي في قول الكاتب؟
 ما األسلوبّ
الخبــر أســلوبّ ،
عمــا يطابــق الواقع ،أو يخالفــه .ويكون
يوظفــه المتك ّلــم وهــو بصــدد اإلخبــار ّ
جملــة فعل ّيــة أو جملــة اســم ّية ،كمــا يكــون ُمث َب ًتــا أو منف ًّيا.

05
أستثمر 			
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الشروع
أفعال ّ

للسرطان):
 أعد قراءة ّنصك (دواء ّ
أالحظ

تســتطيع َ
نقــل األدويــ ِة إلــى الخاليــا
(بــد َأ ِت الجهــو ُد المبذولــ ُة ِلتطويــ ِر
أجســام مضــا َّدةٍ
ُ
ٍ
َ
الســليم ِة ،تتقــدَّ ُم بســرعةٍ متزايــدةٍ ).
وتقليــل األضــرا ِر الَّتــي
الســرطاني ِة،
ُ
تلحــق باألنســج ِة َّ
َّ

قد ُم ال ِّتك ُن ُ
ْ
وجي
ول
ال ِع ْل ُم وال ّت ُّ
ُّ

أناقش

أي نوع من الجمل دخل الفعل بدأ؟
 على ّ فيم ُي ْشبه األفعال ال ّناقصة (كان وأخواتها)؟ ع ّوض الفعل بدأ بفعل آخر يؤ ّدي معناه. ماذا تستنتج؟ ما نوع خبر (بدأ)؟أي زمن ص ّرف الفعل؟
 في ّ على من يعود ّالضمير في الفعل؟
 ماذا تستنتج؟أستنتج

أفعــال ّ
ـب
الشــروع هــي :بــدأ ،ابتــدأ ،شــرعَ ،ط ِفــق ،انبــرى ،أخــذ ،قــام ،جعــل ،أنشــأ ،هـ َّ
وأخواتهــا ،وتـ ّ
ـدل علــى ّ
الشــروع فــي الفعــل .وهــي مــن األفعــال ال ّناقصــة ،تدخــل علــى
الجملــة االســم ّية فترفــع األ ّول ويسـ ّـمى اســمها ،وتنصــب الثّانــي ويسـ ّـمى خبرهــا .وخبرهــا
جملــة فعل ّيــة فعلهــا مضــارع ،يعــود ضميــره علــى اســم أفعــال ّ
الشــروع.
وظف تعلّماتي
ُأ ّ

 .1أدخل أفعال ّ
الشروع على الجمل اآلتية:
 الجاهل يسيء إلى نفسه. الجنود يذودون عن الوطن. األغنياء يواسون الفقراء. .2أعرب الجملة اآلتية إعرا ًبا تا ًّما :أخذ العلماء يبتكرون المفيد للبشرية.
ــص ،اشــرح كيف ّيــة إســهام األبحــاث العلم ّيــة فــي إيجــاد عــاج لمــرض
.3انطالقــا مــن ال ّن ّ
الســرطانّ ،
موظ ًفــا عــد ًدا مــن أفعــال ّ
الشــروع.
94

ُب
أكت ُ

05

اج ()1
الح َج ُ
ِ

دورة التّواصل في وضعية الحجاج
أتعرّ ف

 هل يكون الحجاج في التواصل؟ -ما طبيعة نية المرسل؟		

 ماذا يشترط في المحاجج (المرسل)؟ -حدد عناصر دورة التواصل في وضعية الحجاج.

أستخلص

ِ
ومرســل إليــه)؛
(مرســل
 المقصــود بــدورة ال ّتواصــل فــي وضعيــة الحجــاج ،وجــود طرفيــنَ
ِ
لمرسـ ٍـل إليـ ِه بنيــة اإلقناع.
المرســل يعــرض أفــكاره أو أحاسيســه (رســالة) ،ويحاجــج دفاعــا عنهــاَ ،
 .1المتكلم صاحب الرغبة في إقناع المتلقي .4 .الحجة التي نوظفها ألجل اإلقناع.
 .5النية المضمرة (اإلقناع).
			
 .2المتلقي الذي نخاطبه.
			
 .3موضوع الحجاج.
معرفة مسبقة
		
باملوضوع

قد ُم ال ِّتك ُن ُ
ْ
وجي
ول
ال ِع ْل ُم وال ّت ُّ
ُّ

ِ
مرس ٌل 				
الرسالة فيها حجاج
بنية مضمرة

مرس ٌل إليه
َ
مقتنع أو معارض

أتدرّ ب - :حدد المتكلم والمتلقي فيما يلي ،وب ِّي ْن مواطن الحجاج:
ُ
زلت في نــاحيــــــــــــــــ ْه
		
قديمـــــا
أنا
الجهل:
الجهل ُس ُ
ولــآلن ما ُ
دت البال َد ً
ِ
فت ُج َّل القرى خَ اويـــــــــــــــ ْه
وعزمي َحديـــــــــد
فبأسي
		
ٌ
فخَ َّل ُ
شديد َ
وفخر ِل ُطالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــ ْه
وع ٌز
		
العلم نو ٌر لمن نالنــــــــــــــــــــي
		
العلم:
أنا ُ
ٌ
وأنت تقو ُد إلى الهاويـــــــــــــــــــــــ ْه
		
خيــــــــــــــر
الجميع إلى ُك ِّل
أقو ُد
		
ٍ
َ
َ
ِ
الداهيــــــــــــــــــه
		
السالح وتنسى الحروب
أتنسى
الجهل:
بأسباب َم ْـن أ ّيهـا ّ
َ
وأنـت لهـم علـ ٌة خافـيــــــــــــــــــــــ ْه
		
الجميـــــــــــــــع
خيـر
		
ِ
وتفخر أنـّك ُ
ُ
لهم َّ
نتائج أقوا ِليـــــــــــــــــــــــــــ ْه
خيــــــــــــر
كل
		
العلم:
ٍ
وهذي ُ
خَ ِس ْئ َت فإنِّي ْ
المدر ُس من نَاحيــــــــــــــــــ ْه
وم ِّني
المهندس
الطبيب ،وم ِّني
فم ِّني
		
ُ
ْ
ِّ
فليس لك اليو َم ِمن باقيـــــــــــــــــــ ْه
وراح
		
زمانُ الجهال ِة َولَّــــــــــــــــــــى َ
ج
أُ ْن ِت ُ

ـررت برجـ ٍـل يســقي األشــجار بـ ٍّ
ـت
فــي طريقــك إلــى المدرســة مـ َ
فانزعجـ َ
ـرش كيميائـ ّـيَ ،
َ
ـت أن تقنعــه بخطــورة هــذه ّ
الطريقــة فــي ســقي األشــجار.
للمنظــر ،وحا َولـ َ
البستانيّ ،
درست.
موظ ًفا ما
خاطبت به هذا
 في فقرة حجاجية اُن ُق ْل ماَ
َ
ّ
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أُ ْصغي وأحتدّ ُث

الدَّ ورُ

الحضاري لإلنترنت  -جهاد عبد الله
ُّ

المتوســطة :اســتطاعت والدتــي البارحــة أن تك ّلــم أخــي
قــال زميلــك وهــو يرافقــك إلــى
ّ
ـت وهــي تســمع صوتــه ،وتــرى صورتــه
الغائــب عنــا فــي البــاد البعيــدة منــذ زمــن ،وكــم ِ
فر َحـ ْ
ـت :إنّهــا التكنولوجيــا.
علــى المباشــر .فع ّلقـ َ
وس ّجل رؤوس األقالم المناسبة:
 أصغ بوعي إلى الخطاب َأفهم وأناقش

 .1لماذا كان لإلنترنت ّ
األهم ّية؟
كل هذه ّ
 .2ما هي المجاالت الحضار ّية التي ّ
غطتها اإلنترنت؟
 .3ما هو المجال األكثر كثافة في اإلنترنت؟ لماذا؟
 .4ما هو أبرز هدف لمنتديات الحوار والدردشة؟
أنتج مشافهة

قد ُم ال ِّتك ُن ُ
ْ
وجي
ول
ال ِع ْل ُم وال ّت ُّ
ُّ

ِ
بالح َجج؟
 ع ّلق على القولَ « :ف َأ ْع ِظ ْم بِخدمات اإلنترنت» و َأ ْب ِد رأ َيك َمدعو ًما ُ
حض
أُ ّ

لإلنترنــت اســتعماالت عديــدة فــي مجــاالت ال ّتع ّلــم ،وال ّترفيــه ،وال ّتجــارة ،وال ّتواصــل
االجتماعـ ّـي.
اإليجابــي لإلنترنــت
 اســتعن بنــصّ «اإلدارة اإللكترونيــة» ،لتتعــ ّرف علــى األثــرّ
اإلداري.
خصوصــا فــي المجــال
ّ
ً

رمز للشبكة العنكبوتية العالمية

96

أقرأ ن َِّص

اإلدارة اإللكترونية

05

ـتمر ٌة ِلســتغاللِ الموار ِد اســتغ ً
الال
اإلدار ُة عمل ّيـ ٌة اجتماع ّيـ ٌة مسـ ّ
ِ
ِ
َ
الهــدف
والرقابــ ِة ِللوصــولِ إلــى
أمثــل بال ّت
خطيــط وال ّتوجيــ ِه ّ
بكفــاءةٍ وف ّعاليـ ٍـة.
نفسها اليو َم في عا َل ِم ال ّتقن ّي ِة؟
فما هي اإلدار ُة ا ّلتي
ُ
تفرض َ

ّ
المنظمات]
[زايد مراد .االتّجاهات الحديثة في إدارة
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قد ُم ال ِّتك ُن ُ
ْ
وجي
ول
ال ِع ْل ُم وال ّت ُّ
ُّ

أثري لغتي
ِ
اإللكترونيــة» ،إذ
مصطلــح «اإلدارة
المصطلحــات الجديــد ِة،
ــن
ِم َ
ُ
ّ
ـال تكنولوجيــا المعلومــات والحاسـ ٍـب اآللـ ِّـي واال ِّتصـ ِ
عتبـ ُـر إدخـ ُ
ـاالت ثــور ًة
ُي َ
ـال والخدمـ ِ
حقيقي ـ ًة فــي عا َلـ ِـم اإلدار ِة ،مفا ُدهــا تحويــلُ األعمـ ِ
اإلداري ـ ِة
ـات
ّ
ّ
ِ
ـات إلكترونيـ ٍـة ،تعمــلُ علــى حماي ـ ِة الكيــانِ
ٍ
قليديــة إلــى أعمــال وخدمـ ٍ
ال َّت
َّ
اإلداري واالرتقــا ِء بأدا ِئــه ،وتحقيـ ُـق االســتخدا ِم األمثـ ِـل للخدمـ ِ
ـات بسـ ٍ
ـرعة
ِّ
ـال ال َّتطبيقـ ِّـي ِلتكنولوجيــا المعلومـ ِ
عاليـ ٍـة ود َّقـ ٍـة متناهيـ ٍـة ،وفــي المجـ ِ
ـات
ِ
اســتراتيجي ٍة بمــا ُت ِ
دعــم
كأهم َّي ٍــة
صــاالت فــي اإلدار ِة،
واال ِّت
ســه ُم مــن ٍ
ِّ
َّ
ـاندةِ ،لجـ ِـل تبسـ ِ
ـيط اإلجـ ِ
ومسـ ٍ
اإلداريـ ِة ،وتسـ ِ
عمليـ ِة
ـراءات
ـهيل وتسـ ِ
ّ
ـريع َّ
ُصنـ ِـع القــرا ِر ،وتمكيـ ِـن اإلدار ِة مــن ال َّتخطيـ ِـط بكفـ ٍ
وفاعليـ ِةِ ،لالســتفاد ِة
ـاءة
َّ
ـات العمـ ِـل ،وتقديـ ِـم جــود ِة الخدمـ ِ
مــن متط َّلبـ ِ
اإللكترونيـ ِة وفـ َـق معاييـ َـر
ـات
ّ
ـب العصـ َـر.
ف ِّن ٍَّيــة،
وتقنيـ ٍـة عاليـ ٍـة تواكـ ُ
َّ
ـوم
َّإن اإلدار َة
اإللكترونيَــة هــي المدرسـ ُة األحـ ُ
ـدث فــي اإلدار ِة ،الَّتــي تقـ ُ
ّ
علــى اســتخدا ِم اإلنترنــت ،وشـ ِ
ـال فــي إنجــا ِز وظائـ ِ
ـبكات األعمـ ِ
ـف اإلدار ِة
ِ
المؤسسـ ِة
ووظائف
اإللكترونيـ ِة،
والرقابـ ِة
َّ
ّ
كال َّتخطيـ ِـط وال َّتنظيـ ِـم ،والقيــاد ِة َّ
ال ّتلفون
ـويق ،والماليـ ِة ،واألفـ ِ
ـات والخدمـ ِ
ـراد ،وتطويـ ِر المنتجـ ِ
ـاج وال َّتسـ ِ
ـات
كاإلنتـ ِ
المحمول:
ِ
ِ
الجوال – الهاتف بطريقـة ال َّتشــبيك اإللكترونـ ِّـي.
ّ
ِ
ِ
ِ
ٍ
وتتم َّثــلُ
اإللكترونيــة فــي أ ّنهــا إدار ٌة بــا مــكان ،فــا
عناصــر اإلدارة
ّ
المحمول
ُ
ـول ،والمؤتمـ ِ
ـاج َّإل إلــى ال ّتلفـ ِ
ـون المحمـ ِ
اإللكترونيـ ِة ،والعمـ ِـل
ـرات
تحتـ ُ
ّ
المؤسسات
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ليــة ،وهــي إدار ٌة بال زمــان ،ففكر ُة
شركات عــن بعــد مــن خــال
َّ
خي َّ
المؤسســات ال َّت ُّ
ال ّتخ ّيل ّية:
ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
الجديد،
ـكان في العا َلـ ِـم
ـ
م
ـا
ـ
له
ـد
ـ
يع
ـم
ـ
ل
،
ء
ـتا
ـ
والش
ـف
ـ
ي
والص
،
ر
ـا
ـ
ه
ن
وال
ـل
ـ
ي
ل
ال
ٌ
ِّ
َّ
َّ
تُدير شؤونها َ
ليل
ِ
ِ
المتواصـ ِـل
ـام ،وشـ ٌ
الشابكة .فنحــن ننـ ُ
ـعوب أخــرى ُ
تصحــو ،لذلــك البـ َّـد مــن العمـ ِـل ُ
نها َر على ّ
المؤسسـ ِ
ِ
ٍ
ٍ
ـلُ
ـات
ـال
ـ
خ
ـن
ـ
م
ـ
تعم
ـي
ـ
فه
،
ـدة
ـ
جام
ـات
ـ
تنظيم
ـا
ـ
ب
ة
إدار
ـي
ـ
وه
ٌ
َّ
والمؤسسـ ِ
ـات َّ
كيـ ِة ،الَّتــي تعتمـ ُـد علــى صناعـ ِة المعرفـ ِة.
ـبكي ِة
َّ
َّ
الذ َّ
الشـ َّ
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أفهم وأناقش

 .1لماذا اعتبر الكاتب اإلدارة اإللكترونية ثورة حقيق ّية؟
 .2ماذا تعني اإلدارة اإللكترونية ؟
 .3ما هي وظائف اإلدارة الّتي تح ّققها اإلدارة اإللكترونية؟
المؤسسات الّتي تح ّققها؟
 .4وما هي وظائف
ّ
 .5ما هي العناصر الّتي تمثّلها اإلدارة اإللكترونية؟
ُأقَ وِّ مُ مكتسباتي

ص معنى.
ص بحيث لو حذفناها لم يعد لل ّن ّ
أهم الجمل الّتي تراها أساس ّية في ال ّن ّ
حدّ ْد َّ
نصي
أتذوّ ق ّ

ص ،و َأ ِج ْب عن األسئلة اآلتية
ِ -أعد قراءة ال ّن ّ

قد ُم ال ِّتك ُن ُ
ْ
وجي
ول
ال ِع ْل ُم وال ّت ُّ
ُّ

ص؟
 .1ما المغزى العا ّم لل ّن ّ

أهم ّ
مؤشراته؟
 .2ما هو نمط ال ّن ّ
ص؟ ما هي ّ
ص؟
أهم القيم الّتي حملها ال ّن ّ
 .3ما ّ

 .4يقــول الكاتــبَّ :إن اإلدار َة اإللكتروني ـ َة هــي المدرس ـ ُة األحـ ُ
ـدث فــي اإلدار ِة ،التــي تقــو ُم علــى
ِ
ِ
ِ
نظيــم
وظائــف اإلدار ِة ،كال َّت
وشــبكات األعمــالِ فــي إنجــا ِز
اســتخدا ِم اإلنترنــت،
خطيــط وال َّت ِ
ِ
كاإلنتــاج وال َّتســويقِ والماليــ ِة ،واألفــرا ِد
المؤسســ ِة،
ووظائــف
والقيــاد ِة وال َّرقابــ ِة اإللكترون ّيــ ِة،
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
اإللكترونــي.
شــبيك
والخدمــات بطريقــ ِة ال َّت
المنتجــات
وتطويــ ِر
ِّ
 -ما هي الفكرة األساس ّية لهذه الفقرة؟

 حدّ د العبارات الواردة في موضع ال ّتفسير.والر قابــ ِة اإللكترون ّيــ ِة » مربوطــة بالعبــارة األولــى
 هــل العبــارة الثّانيــة «القيــاد ِةَّ
ِ
نظيــم » عــن طريــق حــرف الوصــل الــواو؟
خطيــط وال َّت
«ال َّت
ِ
ال َو ُ
ُ
عطف جملة على أخرى ،والفصل هو ترك العطف بينهما.
صل هو
اإلعرابي.
الج َمل إذا كانت لل ّتفسير ،ومشتركة في الحكم
يجب الوصل بين ُ
ّ

وظف تعلّماتي
ُأ ّ

ص بأسلوبكّ ،
 ّووظف فيه الوصل والفصل.
لخص مضمون ال ّن ّ
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الصفة المشبّهة باسم الفاعل ،وعملها
ّ

نصك (اإلدارة اإللكترونية)ِ ،
والح ِظ األمثلة:
 -أعد قراءة ّ

أالحظ

 .1يس َت ِ
األزرقُ
العنكبوتية.
الماليين من المتواصلين عبر الشبكة
َ
ّ
وع ُب الفَضا ُء َ
ُ
والمنازل َم ْ َ
ِ
بالحواسيب.
لى
اإلدارات والمكاتب
 .2صا َر ِت
ُ
خي ّليــة ،ال تســتطيع ال ّتمييــز بيــن َبخيـ ٍـل وكَ ريـ ٍـم ،وال بيــن َفــرِ ٍح
.3فــي ال ّتعا ُمــل بيــن
ّ
المؤسســات ال ّت ُّ
وج ٍ
بان.
وحزيـ ٍـن ،أو بيــن ُشـ ٍ
ـجاع َ
َ

أناقش

 الكلمات المل ّونة تدُ ُّل على صفات ثابتة. ما هي أوزانها؟فات من مصادرها.
الص ُ
 حدّ د األفعال التي اش ُت َّقت ّ ّجدول مناسب.
لخص المعطيات في
ٍ

قد ُم ال ِّتك ُن ُ
ْ
وجي
ول
ال ِع ْل ُم وال ّت ُّ
ُّ

أستنتج

الصفــة المش ـ ّبهة هــي لفـ ٌ
ـظ َمصــو ٌغ ِمــن مصــدَ ر الفعــل الـ ّـازم للدّ اللــة علــى الثُّبــوت.
 ّوهــي ُم َش ـ ّبه ٌة باســم الفاعــل ألنّهــا تعمـ ُـل عم َلــه.
 أشهر أوزانها:أحمر  -حمراء.
«أفع ُل» الذي مؤ َّنثُه « َف ْعال ُء» .مثلَ :
َ .1
طشان َ -ع َ
ُ
طشى.
َ « .2فعالنُ » الذي مؤنّثه « َف ْع َلى» .مثلَ :ع
َ « .3ف ِع ٌ
يل» مثل بخيل وكريم وحزين.
َ « .4ف ِع ٌل» مثل َفر ٌِح.
ُ « .5ف َع ٌ
ال» مثل ُشجاع.
َ « .6ف َع ٌ
ال» مثل َج َبان.
الم َش َّبه ُة حسب موقعها في الجملة ،وتعمل عمل اسم الفاعل بشروطه.
 تُع َر ُب ّالصفة ُ
وظف تعلّماتي
ُأ ّ

الشــأن  /ســماء م ُْص ِح َيــة /
.1م ّيــز الصفــة المشـبّهة مــن اســم الفاعــل فــي التراكيــب اآلتيــة :عظيــم ّ
ـوي الحُ جّ ــة  /تُحفــة ثمينــة .
عفيــف النّفــس  /آثــار رائعــة  /منظــر بهيــج  /ســهل األخــاق  /قـ ُّ

الحسنُ خُ ُل ُق ُه يسعَى لِطلَب العلم النّافع.
َصالً :التّلميذ َ
 .2أعر ِْب إعرابًا ُمف َّ
.3اُكتــب فقــرة مــن ثمانيــة أســطر ،تتحــدّ ث فيهــا عــن بعــض إيجابيــات ال ّتكنولوجيــاّ ،
الصفــة
موظ ًفــا ّ
ـأوزان مختلفــة.
المشـ ّبهة بـ ٍ
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ُب
أكت ُ

الحجاج ()2

الموضوعية في الحجاج

أتعرّ ف

 ما هو الحجاج؟ إذا كان الحجــاج هــو حمــل المتلقــي علــى االقتنــاع بمــا نعرضــه عليــه ،أو إفحامــه .فهــل هــذا ردعلــى الموضــوع أم علــى صاحــب الموضــوع؟
 اذكر بعض السلوكات التي يجب االبتعاد عنها أثناء المحاججة ،حتى نكون موضوعيين. في دفاعنا عن رأينا ،أو في عرضنا لموضوع مقنع ،بماذا نسند كالمنا؟ هل كل الحجج مقنعة؟ بماذا يمكن أن نقوي الحجج الضعيفة؟ هل كل ما يعرضه الخصم من حجج لدعم رأيه أو فكرته مرفوض؟ -ما الذي يجب علينا اإلقرار به ،في هذه الحالة؟

قد ُم ال ِّتك ُن ُ
ْ
وجي
ول
ال ِع ْل ُم وال ّت ُّ
ُّ

أستخلص

 حتـى يكـون الحجـاج مقنعـا ومؤثـرا ،يجب أن يكـون موضوعيا .أي يهتـم بالموضوع؛يناقـش أفـكاره وآراءه ،ويظهـر ضعفهـا أو بطالن حججها.
 التركيز في الحجاج على الموضوع هو الذي يقوي الحجج أو يضعفها ،بل قد يبطلها. من الموضوعية ،إذا كان الخالف جزئيا ،أن نقر بوجود عناصر اتفاق مع الخصم.ص اآلتي ،ثم أبرز كيف كان صاحبه موضوعيا:
أتدرّ ب :اقرأ ال ّن ّ
ّ
«إن (معجــم ّ
الشــعراء الجزائرييــن فــي القــرن العشــرين) الذــي أصــدره الدّ كتــور عبــد الملــك
مرتــاض ،علــى أهميتــه القصــوى فــي ال ّتعريــف بالمواهــب واألصــوات ّ
الشــعرية الجزائريــة مــن لــدن
ـجل عليــه مالحظــات]...؛ إن أول مالحظــة
باحــث حصيــف وناقــد ألمعــي قديــر [يمكــن أن نسـ ّ
نســجلها حــول هــذا المعجــم قلــة محتــواه مــن األصــوات الشــعرية الجزائريــة بالمقارنــة مــع ضخامــة
عنوانــه ..حيــث إن المعجــم يقتصــر فقــط علــى مائــة وشــاعرين..فهل أن جزائــر القرن العشــرين بطوله
وعرضــه ،لــم تنجــب إال مائــة وشــاعرين وفقــط؟».
ج
أُ ْن ِت ُ

ـت ّأن بعــض زمالئــك ُيخفــون دفتــر المراســلة عــن أوليائهــم حتــى ال ّ
يطلعــوا
الحظـ َ
علــى جميــع مالحظــات أســاتذتهم.
 حـ ّرر فقــرة حجاجيــة تتنــاول فيهــا أ َثــر اإلنترنــت علــى تفعيــل دور دفتــر المراســلة فــيعمل ّيــة ال ّتراســل بيــن أســاتذتك وولـ ّـي أمــرك.
100

أُ ْصغي وأحتدّ ُث

05

الشيخ محمّ د البشير اإلبراهيمي
شباب الجزائر! ّ -
َ
يا
ـت تم ّثــل أمــل والديــك وأســاتذتك
أحسســت بالفخــر واالعتــزاز حيــن قــال لــك والــدك :أنـ َ
وبلـ ِـد َكَ ،
بنظرهــم إليــك مواطنــا صالحــا فــي الغــد.
وس ّجل رؤوس األقالم المناسبة:
 أصغ بوعي إلى الخطاب َأفهم وأناقش

فات الّتي ت ََم َّث َلها الكا ِت ُب فيك؟
الص ُ
 .1ما هي ّ
أهمها في نظرِك؟ لماذا؟
 .2وما ّ
الصفات ّ
الذميمة؟ لماذا؟
 .3هل هناك خيار آخر بينها وبين ّ
 .4بأ ّية عاطفة تل ّقيت ال ّرسالة؟ ع ّلل.
أنتج مشافهة

قد ُم ال ِّتك ُن ُ
ْ
وجي
ول
ال ِع ْل ُم وال ّت ُّ
ُّ

الجزائر :هكذا كونواْ ،أو ال تكونوا».
شباب
سمعت عبارة «يا
ِ
َ
كنولوجي.
 ناقش معنى هذه العبارة ،وادعمها بحجة يتط ّلبها ال ّتقدّ م ال ّتّ
حض
أُ ّ

إنّك تمثّل أمل والديك وأساتذتك ِ
وبلد َك ،في أن تكون مواطنا صالحا في الغد.
 ِالسبيل إلى تحقيق ذلك.
استع ْن بقصيدة «إلى أبناء المدارس» لتعرف ّ

 pأبناء المدارس
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المدارس
ِ
إلى أبناءِ
ـت شــجر ُة العلـ ِـم والمعرفـ ِة واألخالقِ
فــي المدرسـ ِة تنبـ ُ
ــم ال ُعليــا ،وثما ُرهــا ا ّلتــي نقطفُهــا هــي
الفاضلــ ِة وال ِق َي ِ
الصحيــح ،والخُ ُلــق الفاضــل
ـدر مــن العلــم ّ
أبنــاء علــى قـ ٍ
الرســال ُة ا ّلتــي يحم ُلهــا هــذا
وال ّتفكيــر ّ
الســليم .فمــا هــي ّ
ـدارس؟
ـص ألبنا ِئنــا فــي المـ ِ
ال ّنـ ُّ
أثري لغتي

وجدَ َّ
الذ ُ
ليل بـــــه اعتزازاً
فكم َ

ـس الحزيـ ُـن بــه ســرورا
وكــم ل ِبـ َ

ُ
هدى و ُر ْشدا
َتزيدُ به
العقول ً

ـوس بــه شــعورا
وتَســتعلي ال ُّنفـ ُ

ـاس
َعقَّ  :عصى وخالف األمر .إذا م ــا َعـــقَّ موط َنه ــم أن ـ ٌ

ولـــم َي ْبنـــوا بـــه ِللعلـــم ُدورا

َّ
ُ
أكفـــان َم ْوتَـــى
فـــإن ثيا َبهـــم

وليـــس ُبيوتُهـــم إ َّال قبـــورا
َ

ـدارس َّإن نفســـــــــي
َأأبنــا َء المـ ِ

تُؤ ِّم ـ ُـل ُ
فيك ـ ُـم األم ـ َـل الكبي ــرا

ـاض
فسـ ْـقي ًا ِللمـ ِ
ـدارس مــن ريـ ٍ
ُ

َلن ــا ق ــد أنب َت ــت ُ
منك ــم زه ــورا

س َت ِ
ـب البــا ُد بكــم ُع ُلـ ّواً
كتسـ ُ

إذا وجــدَ ت َلهــا ُ
منكــم َنصيــرا

علم
إذا ا ْر َتـ َو ِت البــا ُد ِب َف ْيـ ِ
ـض ٍ

ف َع ِ
اجـ ـ ُز أه ِله ــا ُيمس ــي قدي ــرا

و َيقـ َوى من يكون بها ضعيف ًا

و َيغ َنــى مــن يعيـ ُ
ـش بِهــا فقيــرا

و لكـ ْـن ليــس ُمن َت ِفعـ ًا بعلـــــ ٍـم

فتـ ًـى لم ُيحـ ِر ِز الخُ ُلــقَ ال َّنضيرا

قد ُم ال ِّتك ُن ُ
ْ
وجي
ول
ال ِع ْل ُم وال ّت ُّ
ُّ

كفــى بِالعلـ ِـم في ُّ
الظلمــات نورا

ُيب ِّي ـ ُـن ف ــي الحي ــا ِة َلن ــا األم ــورا

ال َّنضيرا:الجميل
والحسن.

سن خُ لـْق
العلم ال َب َس ُح َ
إذا ما ُ

َفـــ َر ِّج أله ِلـــه خيـــراً كثيـــرا

ومـــا ْأن فـــا َز أغز ُرنـــا علومـــ ًا

ـلمنا ضمي ــرا
و لك ـ ْـن ف ــا َز أس ـ ُ
الرصافي .الدّ يوان]
[معروف ّ
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أفهم وأناقش

الشاعر رسالته هذه؟ ما العبارات الّتي ّ
يوجه ّ
تدل على ذلك؟
 .1لمن ّ
يوجههم؟ لماذا؟
 .2إال َم ّ
 .3لماذا ربط ّ
الشاعر بين العلم واألخالق؟
 .4ما الفرق حسب ّ
يهتم بها؟
يهتم بالعلم والمدارس ،ومن ال ّ
الشاعر بين من ّ
ص؟
 .5ما الفكرة العا ّمة لل ّن ّ

ُأقَ وِّ مُ مكتسباتي

 ما المغزى من قول ّالشاعر:
رياض
ِلمدارس من ٍ
ِ
فســـقْ ي ًا ل
ُ

لَنا قد أنبتَـــت منكُ م زهورا

قد ُم ال ِّتك ُن ُ
ْ
وجي
ول
ال ِع ْل ُم وال ّت ُّ
ُّ

نصي
أتذوّ ق ّ

 .1ما هي العاطفة الّتي يحملها ّ
الشاعر ألبناء المدارس؟
محس ًنا بديع ًّيا من البيت الثّاني ،واشرحه.
 .2استخرج ّ
الصورة البيان ّية الموجودة في البيت ال ّتاسع؟ اشرحها.
 .3ما هي ّ
ص؟
فيم تكمن قيمة ال ّن ّ
َ .4
وظف تعلّماتي
ُأ ّ

 انثُر هذا البيت ّالشعري:

كفــى بِالعلـ ِـم فــي ُّ
الظلمــات نــورا

ـــن فـــي الحيـــا ِة َلنـــا األمـــورا
ُيب ِّي ُ
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الشرط الجازمة ()1
أدوات ّ

نص (إلى أبناء المدارس) ،وناقش معانيه لتحصل على األمثلة:
أالحظ :اقرأ ّ
 .2إذ ما يَحُ ْز ُه الذّ لِيلُ َينَلْ به اعْ ِتزَازًا وسُ ؤْ َددَا
 .1إنْ ي َُسدْ عِ لمُ العُلمَ ا ِء تت ِّضحْ كُ لُّ الَحقَائقِ
طلب العلم َتنَلْ به المُ نى.
جهد في ِ
 .4ما َتبْذُ ْل ُه من ٍ
		
 .3فمَ نْ يطلب العلمَ يُحرز الخُ لقَ الن َِّضيرَا
مراتــب فــي الحيــا ِة يَكُ ــنِ الفضــلُ ِللْعلــمِ .
َ
 .5ومهمــا تنــلْ مــن

قد ُم ال ِّتك ُن ُ
ْ
وجي
ول
ال ِع ْل ُم وال ّت ُّ
ُّ

أناقش

 الحظ الكلمات المل ّونة.مــاذا أفــادت هــذه األدوات فــي الجمــل؟ مــا نــوع هــذا األســلوب؟ حــدّ د أركانه.كــم جزمــت مــنفعــل فــي الجملــة؟
 ما نوع أدوات ّالشرط في المثالين األ ّول والثّاني؟ أعربهما.
 على من تعود (من) في المثال الثّالث؟ وعلى ماذا ّتدل (ما) و (مهما) في المثالين األخيرين.
مــا نــوع بقيــة األدوات؟ علــى مــاذا تـ ّـدل كل واحــدة منهــا؟  -ب ّيــن محــل أســماء ّ
الشــرط مــن
الســابقة.
اإلعــراب فــي األمثلــة ّ
أستنتج

أدوات ّ
الشرط الجازمة هي:
إنْ  -إذْ ما :وهما حرفان يفيدان ربط الجواب ّ
بالشرط ،أ ّما بق ّية األدوات فأسماء وهي:
َمــن للعاقــل ومــا ومهمــا لغيــر العاقــل .وتكــون هــذه األســماء الثّالثــة فــي محــل رفــع مبتــدأ
إن كان فعــل ّ
الشــرط الزمــا أو متعدّ ي ـ ًا قــد اســتوفى مفعولــه .وتكــون مفعــوال بــه إذا كان
الشــرط متعدّ يــا واقعــا علــى معناهــا ولــم يسـ ِ
فعـ ُـل ّ
ـتوف مفعولــه.
وظف تعلّماتي
ُأ ّ

ال ّتمرين ( - :)1حدّ د عناصر أسلوب ّ
الشرط فيما يلي:
﴾ [الطالق]3-2 :
قال اهلل تعالى﴿:
ال ّتمرين (ْ - :)2اس َت ْع ِم ْل أدوات ّ
ثم ّبي مواقعها من اإلعراب:
الشرط اآلتية في جمل مفيدةّ ،
ْإنَ -م ْنَ -ماَ -م ْه َما
ال ّتمرين (ْ :)3اشرح البيت اآلتي وأعرب ما تحته خط:
الم ْع ُر َ
قال ّ
وف ِفي َغي ِر َأ ْه ِل ِه
الشاعر :و َم ْن َي ْج َع ِل َ
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الحجاج ()3
حجاجي
ّ
نص
إنتاج ّ

أتعرّ ف

أس ُس موضوعاتُنا التي نع ِّب ُر عنها؟
 على ماذا ت َت َّــ الحجاجـ ّـي لل ّتصميــم .ففــي رأيــك ،مــاذا يجــب أن نتنــاول فــي كل قســم مــن
يخض��ع ال ّنص ّأقســامه؟
الحجاجي.
ص
 اذكر بعض روابط ال ّن ّّ
أستخلص

قد ُم ال ِّتك ُن ُ
ْ
وجي
ول
ال ِع ْل ُم وال ّت ُّ
ُّ

حجاجي ،يجب:
نص
إلنتاج ّ
ّ
ثم نقلها على المس َّودة.
 تحديد الموضوع ،وتص ّور فكرته العا ّمة ذهنياّ ، إعداد التصميم ،وترتيب عناصره:المقدمــة :وفيهــا تمهيــد لتحديــد الموضــوع المعالــج ،أو ضبــط لإلشــكالية المعروضــة
للمناقشــة.
العــرض :وفيــه عــرض لوجهــة النظــر أو الــرأي المــراد مناقشــته ،مــع بيــان أدلتــه وحججــه.
الخاتمــة :تقديــم خالصــة مكثفــة لمــا جــاء فــي صلــب الموضــوع ،مــع إبــداء الــ ّرأي
ّ
ــخصي بوضــوح.
الش
ّ
ص تماسكه.
 استعمال ال ّروابط ال ّن ّصية الّتي تخدم الحجاج بأنواعها ،والتي تحفظ لل ّن ّأتدرّ ب

قيل« :العلم نور والجهل ظالم».
 ِبصحة هذا القول.
أنش ْئ ّ
نصا حجاج ّيا ال يتجاوز اثني عشر سطرا ،تقنع فيه زمالءك ّ
ج
أُ ْن ِت ُ

ـت أ ّنــه ال ســبيل إلــى ال ّنجــاح العلمـ ّـي والعملـ ّـي فــي المســتقبلّ ،إل باالجتهــاد فــي
أي َقنـ َ
طلــب العلــم وال ّتح ّلــي باألخــاق الفاضلــة.
اُكتــب فقــرة حجاجيــة مــن أربعــة عشــر ســطرا ،تتنــاول فيهــا ضــرورة ال ّتكامــل بيــناالجتهــاد فــي الدّ راســة والتح ّلــي باألخــاق الفاضلــة لضمــان مســتقبل زاهــرّ ،
وتوظــف
فيهــا جمــا شــرط ّية متن ّوعــة.
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يع
أست َِط ُ
ْال َن ْ
أتدرَّ ُب

مجتمع المعرفة  -حافظ عبد الرّ حيم

سمعت قول ّ
الشاعر:
َ
تو ْج ر ُّبه ب َِخ َلق
ال
ّ
تحسبن العلم ينفع وحده ما لم ُي َّ
ّ
ــرت ســلوكات بعــض زمالئــك فــي ســوء اســتغاللهم
فتذك َ
للوســائل ال ّتكنولوجيــة.
وس ّجل رؤوس األقالم المناسبة:
 أصغ ب َِو ْع ٍي إلى الخطاب َأفهم وأناقش
المجتمعي الجديد؟
 .1ما المقصود بال ّنموذج
ّ

 .2ما هو مجتمع المعرفة الذي يتحدّ ث عنه الكاتب؟
مست المجتمعات ،أعد ذكرها.
 .3تحدّ ث الكاتب عن ال ّتغ ّيرات الّتي ّ

قد ُم ال ِّتك ُن ُ
ْ
وجي
ول
ال ِع ْل ُم وال ّت ُّ
ُّ

 .4اذكر بعض حجج الكاتب في دعم فكرته حول مظاهر تأ ّثر ال ّتعليم بال ّتكنولوجيا؟

أنتج مشافهة

الســلبيات المحســوبة علــى ال ّتقــدّ م ال ّتكنولوجـ ّـي
 فــي خطــاب قصيــر تعرضــه ،حــدّ د موقفــك مــن ّالســابقة.
مــع توظيــف تع ّلماتــك ّ

المعطيات
ِ
وتراسلِ
ُ
ّات الحديثةِ
التّكنولوجي ِ
ممــا يجــدُ ُر ذكـ ُره ّأن ال ّتطـ ّورات ال ّتقن ّيـ َة ،والوسـ َ
ـائط ال ّتعليم ّيـ َة المختلفـ َة ،قــد تزام َنــت مــع
ّ
مراحـ ِـل تقــدّ ِم ال ّتعليـ ِـم عــن ُب ْعـ ٍـد وانتشــارِه ،فقــد اعتمــدَ ال ّتعليـ ُـم عــن بعــد فــي بدايـ ِة األمـ ِر علــى
نقـ ِـل المــوا ِّد المطبوعـ ِة مــن المع ّلـ ِـم إلــى المتع ّلـ ِـم باســتخدا ِم المراســات البريد ّيـ ِة.
ومــع ال ّتقــدُّ ِم ،غــدا باإلمـ ِ
ـيب ّ
ـال ،عبـ َر الجمـ ِـع بيـ َـن الحواسـ ِ
الشــخص ّي ِة
ـكان إقامـ ُة شــبك ِة اتّصـ ٍ
ـاالت الهاتفيـ ِة الّــذي أعطانــا اإلنترنــت ثـ َّـم البريــدَ اإللكترونـ َّـي ...والمكتبـ ِ
وشــبك ِة االتّصـ ِ
ـات
اتــي .إضافــ ًة إلــى ِّ
ــم ّ
كل
اإللكترون ّيــ َة ...الّتــي َّ
تــم تســخي ُرها جميعــ ًا فــي مســا ِر ال ّتع ّل ِ
الذ ّ
ـاالت والمعلومـ ِ
ـبكات االتّصـ ِ
ـإن شـ ِ
ذلــك ،فـ ّ
ـات تســاعدُ علــى إيجــاد بِيئــةٍ تربو ّيــةٍ تلتقــي فيهــا
ِ
وتوجــدُ بينهــا نوعــا مــن ال ّت ِ
البحــث مــن األقطــا ِر كا ّفــةًِ ،
عــاون
المعاهــدُ الجامع ّيــ ُة ،ومراكــ ُز
ـث المــوا َّد ال ّتعليم ّيـ َة والبحـ َ
ـوي ،...حيــث أنّهــا تبـ ُّ
ـوث المعــدّ َة مــن ِق َبـ ِـل أفضـ ِـل
العلمـ ِّـي وال ّتربـ ِّ
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والمختصيــن ،وتســاعدُ علــى تبــادلِ المعلومـ ِ
ـات بينهــم ...عبــر اســتغاللِ
األســاتذ ِة والعلمــا ِء
ّ
اإلمكان ّيـ ِ
ـهيل ال ّتواصـ ِـل والحصــولِ
ـات الواســع ِة الّتــي تقدّ ُمهــا ال ّتكنولوجيــا المتقدّ م ـ ُة ،لتسـ ِ
علــى المعلومـ ِ
أي وقـ ٍـت.
ـدر وفــي ِّ
ـات مــن ِّ
أي مصـ ٍ
الرحيم]
[د .حافظ عبد ّ

ثم أجب عن األسئلة:
 ِاقرأ ال ّن ّص قراءة واعيةّ ،

ص؟ ولماذا؟
 .1ما الفكرة التي استرعت انتباهك في ال ّن ّ
نصك المسموع.
ص .ومن خاللها تب ّين العالقة بينها وبين ما جاء في ّ
 .2حدّ د أفكار ال ّن ّ
ص بعض المقاطع الحجاجية ،مبرزا مؤشراتها.
 .3استخرج من ال ّن ّ

 .4استعن بالقاموس لشرح معاني الكلمات اآلتية :تراسل  /تزامنت.

ص بصيغة اإلفراد.
 .5أعد كتابة الفقرة األولى من ال ّن ّ
.6أعــد صياغــة الجملــة اآلتيــة بتوظيــف فعــل مــن أفعــال الشــروع مــرة ،وم ـ ّرة أخــرى بــأداة شــرط
جازمــة( :اعتمــد ال ّتعليــم عــن بعــد فــي بدايــة األمــر علــى نقــل المــواد المطبوعــة).

ـمعت مــن مع ّلمــك« :العلــم ســاح ذو حدّ يــن» ،لهــذا يجــب أن يتخ ّلــق أصحابــه باألخــاق
سـ َ
ـت تتســاءل عــن العالقــة بينهمــا.
الحســنة .رحـ َ
نصــا ال يتجــاوز أربعــة عشــر ســطراّ ،
توضــح فيــه العالقــة بيــن العلــم واألخــاق
 اُكتــب ّوفــق ال ّنمــط الحجاجـ ّـي ّ ،
موظفــا عــددا مــن أفعــال الشــروع ،والصفــات المش ـ ّبهة ،وأدوات
ّ
الشــرط الجازمــة.
أقوّ م إنتاجي

تابعــت شــريطا وثائقيــا علــى شاشــة ال ّتلفزيــون ،يعــرض بعــض مــا ينتــج عــن مصانــع
ال ّتكنولوجيــا مــن مخ ّلفــات صناع ّيــة ترمــى فــي األنهــار ،أو تدفــن فــي األرض .وفاجأتــك
خطــورة األمــر.
نصــا حجاجيــا مــن أربعــة عشــر ســطرا ،تدافــع فيــه عــن ضــرورة مواصلــة ال ّتقــدّ م
 ح ـ ّرر ّال ّتكنولوجــي ،مــع التــزام أدب ال ّتعامــل مــع ّ
الطبيعــةّ ،
موظفــا مــا تــراه م ُناســبا مــن
منمــق جميــل.
مكتســباتك ،بأســلوب ّ
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يع
أست َِط ُ
ْال َن ْ
أقوم إنتاجي وفق شبكة ال ّتصحيح اآلتية

 ّوظف هذه الشبكة لتقويم إنتاجك.
حكم وعدم ال ّت ُّ
 حدّ د مواضع ال ّت ّحكم.

سالمة ال ّلغة

قد ُم ال ِّتك ُن ُ
ْ
وجي
ول
ال ِع ْل ُم وال ّت ُّ
ُّ

االنسجام
اإلتقان

ال ّت ُّ
حكم

ّ
المؤشرات

المعايير
الوجاهة

ّ
والمؤشرات.
 ط ّب ْق على إنتاجك المعايير ِكمك.
أصد ْر ُح َ
نعم

ال

التزام الموضوع. تحرير نص حجاجي. توظيف الشواهد. توظيف افعال الشروع والصفة المشبهة وأدواتالشرط الجازمة.
السليم لعالمات الوقف.
 التوظيف ّ دقة المعلومات توظيف النمط الحجاجي. مراعاة المقام. حسن العرض. -توظيف صورة بيانية ومحسن بديعي.

المتوسطة
الحاسوبي لمج ّلة
أشارك في التصميم
ّ
ّ
خطوات اإلنجاز

المهام

والص َور.
الخطوة األولى
 جمع المعلومات ُّ اختيار برنامج ال ّتصميم تشكيل األفواج.الم َف َّضل.
ّ
ُ
 جمع نماذج لمجالت مدرس ّية. تصميم أركان المج ّلة.الخطوة الثانية
 -توزيع المهام على أعضاء الفوج.

 ضبط المعلومات وتنظيمها -إثراء األركان بالمضامين.

الخطوة الثّالثة
 التقاء عناصر الفوج. -رقن المواضيع والمقاالت.

الص َور والجداول.
 -إدراج ُّ
 -ضبط اإلخراج الف ّن ّي.

الخطوة الرابعة
عرض المشروع.

 -المناقشة وال ّتقويم.
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الموارد
الموارد
 توظيف (المعارف القبل ّية). ضبط الخطوات المنهج ّية.الوسائل
 حاسوب وطابعة مل ّونة. برمج ّيات. -وسائل العرض.
 -مواقع تواصلية تربوية لها عالقة
بالمشروع.
ُ -ص َور فوتوغراف ّية.
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المقطع ال�سّ اد�س

البيئي
ّ
التّلوُّ ث
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أتعلّم

َما َس َأع ِر ُف ُه ِمن ِخ ِ
الل ال ُّنصوص

الموضوعات
 .1خطورة ال ّتل ّوث و آثاره المد ّمرة.
 .2سبل مقاومة ال ّتل ّوث و ال ّتقليل من مخاطره.
المدرسي.
 .3نشر الوعي البيئي في الوسط
ّ
الموارد ال ُّلغَ و ّية
 .1أفعال المقاربة.
 .2اسم الفعل المضارع.
 .3أدوات ال ّنداء.

البيئي
ّ
التّلوُّ ث

ف ّن ّيات ال ّتعبير
 .1ال ّروابط ال ّن ّصية (.)1
 .2ال ّروابط ال ّن ّصية (.)2
 .3ال ّروابط ال ّن ّصية (.)3
َما َس ُأ ِنت ُج ُه ُمشا َف َه ًة ِ
وك ً
تابة
 رمز لنقاء البيئة

أسبوع
ِخالل كل
ِ
نص مترابط فيه تفسير وحجاج حول خطورة ال ّتل ّوث البيئي.
 .1إنتاج خِ طابّ /
تفسيري حول الوقاية من مخاطر ال ّتل ّوث.
ّ
نص
 .2مناقشة فكرة تضمَّ نَها الخطاب المسموع/تأليف ّ
السـ ُبل الكفيلة
 .3شــرح وتعليــل فكــرة وردَت فــي الخطــاب المســموع/تأليف نـ ّ
ـص حجاجــيّ حول ُّ
بالحــدّ مــن انتشــار ال ّتل ّوث.
َ
المق َ
طع
في نهاية َ
تفســيري حــول الطريقــة المثلــى لالحتفــال باليــوم العالمــي
نــص
حجاجــي
ّ
• إنتــاج ِخطــاب ّ /
ّ
للبيئــةّ ،
موظفــا مكتســباتي خــال المقطــع و مراعيــا ال ّنمــط المناســب.
َما َس ُأ ِ
نج ُز ُه

للمتوســطة
ـنوي
السـ ّ
ّ
•أشــارك مــع فوجــي فــي إنجــاز المشــروع المتم ّثــل فــي إثــراء المعــرض ّ
بركــن حــول البيئــة.
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ـت دائــم المشــاركة فــي حمــات ال ّتنظيــف التــي تقــوم بهــا بعــض جمعيــات المجتمــع
كنـ َ
ـت فــي كل مـ ّـرة تتم ّنــى لــو تجــدون المحيــط نظيفً ــا.
ـي ،وكنـ َ
المدنـ ّ
جيب عن األسئلة.
 أصغ بوعي إلى الخطابّ ،وسجل رؤوس أقالم كي ُت َ

أفـهم وأنـاقـش

البيئي
ّ
التّلوُّ ث

.1ما الشّ يء الذّ ي جعل هذا القِ ْر َد يهجم على اإلنسان؟
 .2برأيك ،هل هذا الخطر يمتدّ إلى القِ َر َد ِة فقط دون غيرها؟ وضّ ح المسألة أكثر؟
.3اذكــر أهــمّ مظاهــر االعتــداء علــى البيئــة مــن
خــال مــا ســمعت؟
.4ورد فــي الخطــاب التســاؤل اآلتــي« :أليــس هــذا
األمــر مفزعــا؟ مــا الدّ اللــة التّــي يحملهــا هــذا
السّ ــؤال برأيــك؟
ّــص علــى ســرد الحقائــق
.5اعتمــد صاحــب الن ّ
قصــدَ تصويــر خطــورة الموقــف ،اذكــر بعضهــا.
ْ

من مظاهر التلوث البيئي

أنتج مشافهة

فهمــت مــن الخطــاب المســموع ،أ ْلــقِ كلمــة تناقــش فيهــا األخطــار المهــدِّ دة
 بنــاء علــى مــاَ
للبيئــة ،وادعــم مــا تقــول باألدلّــة.
حض
ُأ ّ

المتوســطة)
المؤسسـ�ة إعالنـ�ا بخصـ�وص ال ّتحضيـ�ر إلعـ�داد (معــرض
�ت إدار ُة
وضعـ ْ
ّ
ّ
فــي إطــار االحتفــال باليــوم العالمـ ّـي للبيئــة .
(عدو البيئة) للبدء في عمل ّية ال ّتحضير.
ص
 استعن بال ّن ّّ
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البيئي
ّ
التّلوُّ ث

عدوُّ البيئةِ
ّإن البيئـ َة ت َُم ّثـ ُـل جميــع الظــروف والمؤ ّثــرات الّتــي تحــدّ د وتغ ِّيــر الحيــاة
أثري لغتي
وصفاتهــا ،تأتــي فــي مقدّ متهــا البيئــة ّ
الطبيع ّيــة والّتــي تؤ ّثــر تأثيــرا عظيمــا
خاصة ،و ُيعت َب ُر
على الحياة في كوكبنا بصفة عا ّمة ،وعلى كل دولة بصفة ّ
ال ّت ُ
لوث هو العد ّو األ ّول للبيئة منذ ال ّتاريخ ،كما أن اإلنســان اســتطاع منذ
قــرون أن يسـ ّبب مشــاكل كبيــرة للبيئــة ّ
الطبيعيــة ،وذلــك بمــا أقــدم عليــه
الصناع ّية الحديثة.
البيئي
من أعمال منافية لل ّنظام
...خاصة بعد الثّورة ّ
ّ
ّ
منأى :بعيدة
والجزائــر لــم تكــن بـــمنأى عــن هــذه المشــكلة العالم ّيــة المســتعص ّية
السياسات ال ّتنمو ّية االقتصاد ّية
المستعص ّية:
وقد ارتبطت إشكال ّية تدهور البيئة بطبيعة ّ
الصعبة والمع ّقدة واالجتماع ّية المنتهجة منذ االستقالل ،حيث ت ّ
ُشكل ال ّنفايات الحضر ّية
ّ
المنتهجة :الم ّتبعة والصناع ّيــة الســبب األ ّول لل ّتلــوث ،تليهــا الغــازات والدّ خــان المنبعــث
فــي الهــواء ّ
والســ ّيارات ،ومــا ينتــج
الطلــق مــن المصانــع والمحــ ّركات ّ
صحــة المواطنيــن وجمــال المحيط
عــن ذلــك مــن انعكاســات ســلب ّية علــى ّ
المتوسـ ِـط والبعيـ ِـد ،أضـ ْ
ـف إلــى ذلــك
وال ّتدهــور البيئـ ّـي علــى المد َي ْيــن
ّ
صحــر الّتــي تُعتبــر هــي األخــرى مشــكلة بيئيــة تتمثّــل فــي
مشــكلة ال َّت ُّ
زحـ�ف ال ّرمـ�ال علـ�ى األراضـ�ي الخصبـ�ة.
ـس العا َلـ ُـم أجمـ ُـع خطورة األزمة البيئية ّ
متأخــرا ،وفي هذا اإلطار
وقــد أحـ ّ
بــدأت المســاعي والجهــو ُد الحثيثــة لمعالجــة مشــاكل البيئــة ،والّتــي تب ّيــن
َّأن العا َلــم الغربـ ّـي الصناعـ ّـي هــو المتس ـ ّبب الرئيسـ ّـي فيهــا ،وقــد ُعقــدت
عــدة مؤتمــرات دول ّيــة خرجــت بعــدّ ة قــرارات ،وع ـ َّول العالــم كثيــرا علــى
أســاليب ال ّتنميــة المســتديمة الّتــي مــن مبادئهــا األساس ـ ّية ال ّتنميــة دون
اإلضــرار بالبيئــة ،ومحاولــة العــودة إلــى ال ّنقطــة األولــى ،حيــث كانــت البيئ ُة
تر ّمم:تعيد بناء تتغ ّلــب علــى ال ّتلـ ّوث المحــدود وتر ِّمــم نفســها بنفســها ،وهــو مــا يطلــق
نفسها بنفسها عليــه مفهــوم البيئــة المســتديمة.
[إسماعيل بوزيدة .البيئة في الجزائر .جريدة الخبر] 2014/02/17 .
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أفهم وأناقش

ص؟
 .1ماذا تمثّل البيئة في نظر الكاتب من خالل ال ّن ّ
أهم المشاكل التي يس ّببها اإلنسان للبيئة.
 .2اذكر ّ
 .3ب َِم ارتبطت إشكال ّية تــدهور البيئة في الجزائر؟
الخاصة بالبيئة؟
 .4ما هي المساعي والجهود المبذولة لمعالجة المشاكل
ّ
ص.
 .5حــدّ د ال ّنمـط ال ّت
ّ
الم ْع َت َمدَ في ال ّن ّ
عبيري ُ
ُأقَ وِّ مُ مكتسباتي

ـصّ ،
ـث َعـ ِـن األزمــة البيئ ّيــة الّتــي تهــــدّ د العالــمّ ،
الحديـ ُ
مركــزا علــى
لخــص مــا ورد فــي ال ّنـ ّ
 َك ُثـ َر َجهــود الجزائــر؟

نصي
أتذوّ ق ّ

البيئي
ّ
التّلوُّ ث

(عدو البيئة) وأجب عن األسئلة اآلتية:
نص
 أعد قراءة ّّ
ّص عبارات رئيسة ،وعبارات أخرى شارحة لها.
 .1استخرج من الن ّ
 .2هات ثالثة مشتقات لكل من :البيئة  /ال ّت ّ
لوث.
ِّ
للتلوث)
 .3إليك هذه جملة خبر ّية:
السبب األول ُّ
(تشكل ال ّنفايات الحضرية والصناعية ّ
ص ثالث جمل من األسلوب نفسه.
 استخرج من ال ّن ّص عبارات مجاز ّية ،استخرج بعضها ،وحدّ د معانيها.
َ .4و َر َدت في ال ّن ّ
ف تعلّماتي
ُأوَ ِّظ ُ

ؤسس ُتك ال ّتربو ّية.
أع َر َض ُ
بعض زمالئك َع ِن المساهمة في حمل ِة ال ّتنظيف الّتي ق َّررتْها ُم َّ
كتب فقرة تُق ِنعهم من خاللها بضرورة ا ْلمشاركةّ ،
الخبري وال ّتشبيه.
موظفا األسلوب
ّ
 -اُ ْ

أنجز واجبي:

 ابحــث فــي القامــوس عــن معنــى الكلمــات اآلتيــة « :المســاعي  -عـ ّـول  -منافيــة» ثـ ّـم ّوظفهــا
فــي جمــل مــن إنشــائك؟
 قدّ م مشتقات الكلمت ْين :صناعة  -جهود.113
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أفعال المقاربة

ثم تابع:
نصك
 أعد قراءة ّّ
(عدو البيئة)ّ ،
أالحـظ

 .1و َأ ْوشَ َك اإلن َْس ُ
ان على تدْ ِمير َِها بصفةٍ َكا ِم َلةٍ .
ين.
المواَ ِط ِن َ
َ .2ت َكا ُد ْتق ِضي على ِص َّح ِة ُ

أفهم وأناقش

حدد األفعال الواردة َبهذ ْينِ ِ
يح ِملها ّ
كل ْفع ٍل؟
ثالينِ ؟ ما هي ّ
 ّالدال َل ُة ال ِتي ْ
الم ْ
 أعرب هذ ْينِ ِالفع َل ْينِ ؟ إلى ماذا احتاج ّ
كل ْفع ٍل منهما؟
يها م ْث ُل هذه األفعال داخل الجملة؟
 فما الوظيفة التي تؤ ِّد ََ
المثالينِ ؟ فماذا تستنتج؟
وأوشك في
خبر كا َد
ْ
 -كيف ور َد ُ

البيئي
ّ
التّلوُّ ث

أستنتج

ال ُّ
أفعال المقاربة :هي أ ْف َع ٌ
وع ولك ّن ُه ْلم َي َق ْع.
الفع َل الذي ْبعدَ َها قارب ال ُو ُق َ
تدل على ّأن ْ
وهي« :كا َد ْ -أوشَ َك َ -ك ُر َب».
ويسـ ّـمى
تدخــل علــى الجملــة االســم ّي ِة فترفــع المبتــدأ ،ويسـ ّـمى اســمها ،وتنصــب الخبــرَ ،
خبرهــا.
األصـ َـل فيــه أن يأتــي ِّ
متأخرا عن
وخب ُر َهــا يكــون دائمــا جملــة فعل ّيــة ،فع ُلهــا ُم َضـ ٌ
ـارع ،كمــا َّأن ْ
واس َم َها.
اسـ�مها ،وق َّلما ّ
يتوسـ�ط كا َد ْ
ف تعلّماتي
ُأوَ ِّظ ُ

 .1أدخل أفعال المقاربة على الجمل اآلتية واضبطها ّ
بالشكل:
 الشمس تشرق. الزرع ييبس من العطش. الرخاء يعم البالد.لوث أن َيقْ ِض َي على البي َئ ِة».
 .2أعرب الجمل ِة اآلتية بال َّتفصيل« :أوشك ال ّت ّ
بالمؤسسة ،فك ْنت ِ
بعض ال ّز َمال ِء إلى المساحات ْ
لهم.
الخض َرا ِء
 .3أساء ُ
ّ
ناص ًحا ْ
 اُكتب فقرة ُموج َزة تتضمن النصائح التي وجهتها لهمِّ ،موظفا أفعال المقاربة.
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ّصيّة ()1
الروابط الن ّ

أتعرف

السنة الثّانية .ما المقصود بال ّروابط ال ّن ّصية؟
 اعتمادا على ما م ّر بك في ّص؟
 ما هي وظيفة ال ّروابط في ال ّن ّ اذكر أنواع ال ّروابط.أستخلص

البيئي
ّ
التّلوُّ ث

 تعمل ال ّروابط ال ّن ّصية على بناء العالقة بني معاني ال ّن ّص ،بالربط بني عناصره وأجزائه. أنواع الروابط :كثيرة ومتعددة ،نذكر منها: . 1الروابط ال ّلغوية :كحروف العطف والضمائر وأسماء اإلشارة ،واألسماء املوصولة ،وغيرها.
 .2الروابط املنطقية :نحو؛
روابط السببية ومنها :ألن ،مبا أن ،بسبب...،
روابط الزمن ومنها؛ حينئذ ،عندما ،اآلن...،
روابط التعليل واالستنتاج ومنها :لهذا ،إذن ،نتيجة لذلك ،بالفعل...،
روابط التعارض ومنها :لكن ،بالعكس ،بينما ،باملقابل...،
روابــط اإلضافــة والترتيــب ،وروابــط التفســير ،والروابــط الشــرطية ،والغائيــة،
والتشــابهية.
 .3الروابــط الضمنيــة :ومنهــا عالمــات الترقيــم (النقطــة  /الفصلــة  /القوســان  /عالمــة
االستفهام.)..
أتدرب

ص التالي ،ثم استخرج روابطه ،وب ِّي ْن نوعها:
 اقرأ ال ّن ّقــال رســول اهلل ﷺَّ :
أح ِ
الذيــن
ــؤونَ َأ ْك َنا ًفــا،
اســ ُن ُكم ْأخال ًقــا ،ا ْل ُم َو َّط ُ
إلــي؛ َ
َ
كــم َّ
«إن أح َّب ْ
ــن ْال ِح َّبــ ِة،
يمــ ِة ،ا ْل ُمف َِّر ُقــونَ َب ْي َ
ــي؛ ا ْل َم َّشــاؤُونَ بِال َّن ِم َ
َيأ َلفُــونَ و ُي ْؤ َلفُــونَ .و ِإ َّن َأ ْب َغ َض ُكــم ِإ َل َّ
[رواه ّ
براني] 		
ا ْل ُم ْل َت ِم ُسونَ ِل ْل ُب َرآ ِء ا ْل َع ْي َب».
الط ّ
ُأنتج

ـكاني ال ّرافــض
بعــد عودتــك مــن ّ
مؤسســتك ال ّتربو ّيــة وعــودة والــدك مــن ال ّتجمــع ّ
السـ ّ
�تيكي بالمنطقـ�ة ،دار بينكمـ�ا نقـ�اش حـ�ول خطـ�ورة ال ّتلـ ُّ�وث البيئـ ّ�ي.
إلقامـ�ة مصنـ�ع بالسـ ّ
جسـ ِـد ال ّنقـ َ
ـاش الّــذي دار بينكمــا بخصــوص ال ّتلـ ّوث ومخاطــره فــي فقــرة مــن إنشــائك،
 ِّّ
النصي��ة المناس��بة.
موظف��ا أفع��ال المقارب��ة ،و الرواب��ط ّ
115

06

أُ ْصغي وأحتدّ ُث
ي  -أسامة الخولي
الصنَاعِ ُّ
ال َّتلَوُّ ُث ِّ

ـأس أن يســعى اإلنســان إلــى تحســين ظــروف معيشــته .لكــن أن يد ّمــر بيئتــه فــي ســبيل
ال َبـ َ
الخاصــة ،فهــذا جشــع وإضــرار بمصالــح الجميــع.
المصلحــة
ّ
وسجلْ رؤوس األقالم المناسبة:
 أصغ بوعي إلى الخطابِّ ،أفهم وأناقش

 .1ما هي برأيك متط ّلبات توفير بيئة نظيفة لألجيال القادمة؟
وضح.
 .2هل يكفي سَ نّ القوانين لحماية البيئة؟ ّ
.3اشــرح القــول الــوارد فــي الخطــاب« :ال ّتوع ّيــة التــي تشــير ال ّتجــارب علــى أنّهــا غالبــا مــا تكــون
أكثــر فائــدة».
 .4هل أقنعك الكاتب بأفكاره حول ّ
حل هذه المشكلة؟ هل ترى أن هناك حلوال أخرى غيرها؟
أنتج مشافهة

البيئي
ّ
التّلوُّ ث

الســبل وأق ّلهــا
ناقــش المعنــى الــذي ســمعت فــي الخطــاب« :ضــرورة البحــث عــن أفضــل ّكلفــة للحــدّ مــن هــذا ال ّتلـ ّـوث».

 أخطار التلوث الصناعي

حض
أُ ّ

يضطلع بها المجتمـ ُـع ،وقدْ ال تكفي
حمايـ ُة األجيــالِ القادمـ ِة مــن مخاطــر ال ّتلـ ّو ِث مســؤولي ٌة
ُ
القوانيـ ُـن وحدَ َهــا لتوفي ِر هــذه الحماي ِة.
ـص (إنقــاذ البيئــة) لتعـ َ
ـرف بعـ َ
ـبل ال ّتقليـ ِـل مــن مخاطــر ال ّتل ـ ّوث وســبل
ـض سـ ِ
ـتعن بنـ ّ
 اسـ ْمقاوم ِتــه.
116
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إنقاذ البيئة

وقــد َأ ْد َ
ميـ َة َذ ِلـ َ
الحـ ِّـد ِمـ َـن الفَقْ ـ ِر وت َْح ِســينِ
ـك ،بحيــث َو َضـ َـع َق ِض َّيـ َة َ
رك ال َعا َلـ ُـم َأه َّ
يشـ ِة ا َأل ْفـرِا ِد ِمـ ْـن َب ْيــنِ َأ ْبـ َـر ِز ْأهـ َـد ِ
ُم ْسـ َت َوى َم ِع َ
اف ا َأل ْل ِف َيـ ِة الثَّا ِل َثـ ِة.

[فتيحة ّ
الشرع .تغــ ّير المناخ .مج ّلة «البيئة وال ّتنم ّية»]
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البيئي
ّ
التّلوُّ ث

أثري لغتي
تب ّن ِ
ــت الجزائــر م ْن ُ
ّمانينيــات
ــذ أ َوائــل الث
ّ
تتضمـ�ن اعتمـ�ا َد َمصـ�اد َر أ ْن َظـ�ف؛
سياس�ـ ًة طاقو ّيـ�ة
تبــ ّنــتْ :اع َت ْ
ّ
مدت َ
َ
«ســيرغاز»ك َوق ٍ
ُود
ِمــن ذلــك ْتر َقيــة اســ ِت ْع َمال
ْترقية:تحسين
ِ
ييــع الغَــا ِز
ٍ
تم ِ
بديلــْ ،
وتجدي��د ُم َر َّكبــات ْ
وإتـقان
ِ
يعــي ،وربــط عشــرين قريــة فــي أقصــى
الطب ِّ
وتطويـر
ِ
وس َ�عـ ْت إلــى
،
ة
س��ي
الشم
بالطاق��ة
الجن��وب
َ
ْ َّ
الم َك َّــررة وت َْو ِز ِيع َهــا
ْ
الم ْن َتجــ َا ِت ُ
تحريــ ِر نقْ ــلِ ُ
ؤس َس ٍ
والض ْب ِط.
لم َرا َقب ِة ّ
َم َع إ ْن َشا ِء ُم َّ
ات ِل ُ
الصناع ِة ال ِب ْت ُر ِ
ورك َز ّ
ّ
واإلســم ْنت
مخطط العمل
الوطني على ّ
يائيةَ ْ ،
وك ْ
يم َّ
ّ
والصلب ،وإدخال تكنولوجيا إنتاج أنظف تقوم
وإنتاج األسمدة والحديد ّ
اعية ،واســتبدال بعــض المــوا ّد األ َّو ِل َّي ِة
علــى تدويــر اســتعمال ال ّنفايــات الص ّن ّ
يع.
عملي ِة ال َّت ْص ِن ِ
في َّ
ولمــا كان النقــل مــن القطاعــات الرئيسـ ّـية الّتــي تســاهم ا ْن ِبعاثا ُتهــا فــي
َّ
ـراري ،شـ ّـجع َّ
الم َ
ركبــات ِل ْل َح ِّد
االحتبــاس الحـ ّ
مخطـ ُـط العمــلِ على تجديــد َ
التقنيــة ،وترويــج اســتعمال الغــاز الطبيعـ ّـي
ِمــن ال َّتلـ ُّـوث ،وتعميــم المراقبــة
ّ
المــرور فــي المــدن وخارجهــا.
كوقــود أنظــف ،وتنظيــم حركــة ُ
الحراري ،ألنَّهــا َبدأت فع ًال
الجزائـ ُـر مــن إشــكال االحتبــاس
ّ
وال ُت ْس َت ْثــ َنى َ
تع ِي ُش أز َم َة شُ ِّح ِ
الميا ِه وانعكاسات زحف ال َّت َص ُّح ِر على المناطق الشّ مالية
والم ِ
ـت
الس ْ��ه ِب َّي ِة .وال تملــك َّإل أنْ َت ْث ُبـ َ
بع��د أن َأ َض ّ��ر ْت َ
بالج ُن��وب َ
ناط��ق َّ
ـك ال ِّتي َل َها عالق ٌة ُم ِ
كيـ ِ
وأه ُّمهــا تلـ َ
باشـ َـر ٌة
ـفَ ،
فــي ال ِتزا ِمهـ َا ب َتنفيـ ِـذ تدابيــر ال َّت ُّ
بقطاع�يـ ِ
المي��اه ِوال ِّز َراعـ� ِة و ِ
الهشَّ ـ ِة (خصوصـ ًا
َ
البح ِر َّيـ ِة والم َن ِاطـ ِـق َ
َالواجهـ ِة ْ
الب َش��ر َّي ِة..
الس��هبية) ِّ
والص َّحة ِ َ
ّ
ـب ِحماي ُت ـ ُه
ـتثمار َّ
وتبقــى ِّ
الدائـ ُـم الـ ِّـذي ت َِجـ ُ
الصح ـ ُة البشــر َّية هـ َـي ْ
االسـ ُ
مــن َم َصــا ِد ِر ال َّتلـ ُّـو ِث الّتــي تُؤَ ِّثـ ُـر فــي ِ
نوع َّيـ ِة ِ
وســا َم ِة ا َأل ْغذي ِة.
الميــا ِه َو َ
الهــوا ِء َ
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أفهـم و أنــاقــش

 .1ما السياسة التي اعتمدتها الجزائر منذ أوائل الثّمانين ّيات؟ وما مضمونها؟
 .2من خالل ّ
أهم القطاعات التي شملتها هذه الجهود.
مخطط العمل ُ
الم ْع َت َم ِد ،اذكر ّ
 .3عالم كان ال ّتركيز األكبر في هذا اإلطار؟
 .4ما هو ال ّتهديد المباشر ّ
الحراري؟
الذي يتس ّبب فيه االحتباس
ّ
 .5ما االستثمار الدّ ائــم الذي أشارت إليه الكاتبة؟ وكيف يمكن الوصول إليه برأيك؟
ُأقَ وِّ مُ مكتسبايت

 ح��اول أن تتص�� ّور م��ا يمكنــ أن َت��ؤ َــخ ،إذا لــم يتــدارك العالـ ُـم هــذا األمــر .ثـ ّـم
ُول إليـ� ِه أوض��اع ُ
المنا ِ
ُصــغ هــذا ال ّت َصـ ُّـور فــي فقــرة ِمــن إنشــائك.
نص
أتذوّ ق ّ

البيئي
ّ
التّلوُّ ث

ص (إنقاذ البيئة) لـإلجابة عن هذه األسئلة:
ِ -أع ْد قراءة ال ّن ّ

ص؟
 .1ما الفكرة ال ّرئيسة ال ّتي يعالجها ال ّن ّ
وصغْ فكرة مناسبة ُ
لك ٍّل منها.
أهم فقرات ال ّن ِّ
صُ ،
 .2حدّ ْد ّ
 .3ما نوع ال ّتلـ ّوث ّ
الذي ّ
ص؟
ركزت عليه الكاتبة في ال ّن ّ
َ .4ف ِّس ْر َق ْو َل َ
ائم.......األغذية)
الكا ِتبة
الص ّح ُة
ِ
(وتبقى ّ
البشر َّي ُة هي االست ْث َما ُر الدّ ُ
َ
تعيش أز َم َة ُش ِّح ِ
ُ
الميا ِه وانعكاسات زحف ال َّت َص ُّحر.
ال
 .5تقول الكاتبة :ألنَّها بدَ أت فع ً
ور َد في هذه الجم َل ِة ما ُّ
حقيقيْ ،اس َت ْخر ِْج ُه ،وحدّ د معناه.
معنى غير
ٍّ
يدل على ً
األص ِل ِّي.
 .6بال ّن ّ
ص كلمات تَنـْتـَ ِمي لعائ َلةٍ واحدةٍ  ،استخرجها ،وحدّ د ِفع َل َها ْ

ف تعلّاميت
ُأوَ ِّظ ُ

ابحــث عــن شــرح للكلمــات التاليــة« :التّك ّيــف  -التّرويــج  -تعميــم» ثــمّ وظّ فهــا فــي تراكيــبمــن إنشــائك الخــاص.
أنجز واجبي:

الص حّ ة البشريّة هي االستثمار الدّ ائم»
ّص« :وتبقى ّ
جاء في الن ّ
 استعمل محرك البحث (غوغل) لتوسّ ع هذه الفقرة وتشرحها .مع التّمثيل.118
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اسم الفعل المضارع
أالحـظ

			
الصناع ّية.
ُ .1أ ٍّف لل ّنفايات ّ
		
راض.
َ .2أ ّوا ُه من ا ْن ِت َشا ِر ا َأل ْو ِب َئ ِة واأل ْم ِ
الم ِح ِ
يط.
َ .3ب ٍخ َت ْن ِظيف ُ

من ُح َما ِة البِي َئ ِة.
َ .4و ْي ْ
من ال َغاز ِ
الم ْن َب ِع َث ِة.
 .5آهٍ َ
َات ُ

أناقش

وض ْح َ
ــ انظر إلى الكلمات التي بدأت بها هذه األمثلة ،أهي أسماء ،أم أفعال؟ ّ
ذلك؟
ــ بر ْأي َِك على ماذا دلّت هذه األسماء؟
ــ هل بإمكا ِن َك َج ْع ُل َها َأ ْف َعا ًال؟
ــ وهل ُ
تقبل عالمات ِ
الفعل َ
المضارع؟

البيئي
ّ
التّلوُّ ث

أستنتج

الفعــل ،وت َْع َمــل َع َملــهِ ،
معنــى ِ
لك ّن َهــا ال ت َْقبـ ُـل
أســماء األفعــال :هــي أســماء تــدل علــى ْ
َعال َما ِتــه ،ومــن ذلــك؛ اســم الفعــل المضــارع .و ِمــن أم ِث َل ِت ـ ِه:
(أس َت ْح ِس ُن).
ٍ . 1بخ :اسم فعل مضارع مبني على الكسر ،بمعنى ْ
ّ ٍ . 2
أف :اسم فعل مضارع بمعنى ( َأ َت َض َّج ُر) .

تو َّج ُع).
ّ . 3أوا ْه :اسم فعل مضارع مبني على السكون بمعنى ( َأ َ
 . 4آ ِه :اسم فعل مضارع مبني على الكسر بمعنى (ا َت َو َّج ُع).

 . 5وا ،واها ً ،وي :أسماء أفعال مضارعة مبنية على السكون بمعنى (أتَعَ جَّ ُب).
ف تعلّاميت
ُأوَ ِّظ ُ

الفع ِل المضارعَ ،قدِّ ْم أمثلة عن ّ
كل ْاسم تع ّر ْف َت عليه.
.1ع َر ْف َت معاني ْاسم ْ
الم ِ
حيط.
.2راو َدتْك وبعض زمالئك فك َر ُة ال ّتشجيرِ ،وذلك ْ
قصدَ ْ
تحسين صورة ُ
 اُكتــب فقــرة فــي هــذا اإلطــار تشــرح لهــم هــذه ْالفكــر ِة ،وت َُحثُّهــم علــى تطبيقهــاّ ،
موظ ًفــا ْاسـ َـم
ـارع.
الفعــل ُ
الم َضـ ِ
119
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ُب
أكت ُ
ّصيّة ()2
الرّ وابط الن ّ

ّفسيري
ّ
ّص الت
روابط الن ّ

أتعرّ ف

 اذكر أنواع الروابط ال ّن ّصية.التفسيري؟
ص
ّ
 ما المقصود بروابط ال ّن ّص ال ّتفسيري؟ مث ِّْل لها.
 -ما هي أنواع روابط ال ّن ّ

البيئي
ّ
التّلوُّ ث

أستخلص

ـص ال ّتفســيري :هــي الروابــط التــي تنتمــي لمجمــوع الروابــط ال ّن ّصيــة ،والتــي
روابــط ال ّنـ ّ
ـص مترابطــة بإحــكام ،فــي ســياق الشــرح والتفســير .إال أنهــا تتميــز
تبقــي علــى معانــي ال ّنـ ّ
عــن غيرهــا مــن جهــة الهــدف الــذي تحققــه .ونذكــر منهــا:
.1الروابــط ال ّلغويــة كحــروف العطــف والضمائــر وأســماء اإلشــارة ،واألســماء الموصولــة
وغيــر ذلــك.
.2الروابــط المنطقيــة :روابــط التعليــل واالســتنتاج /روابــط التفصيــل والتقســيم /
روابــط اإلضافــة  /روابــط التشــابهية  /روابــط الســببية  /روابــط الزمــن  /روابــط الغائيــة.
.3الروابــط الضمنيــة وخصوصــا؛ الفصلــة ،والنقطــة ،والفصلــة المنقوطــة ،والنقطتــان
المتراكبتــان ،وعالمــة االســتفهام ،والقوســان ،والمزدوجتــان.
أتدرب

ثم حدّ د روابط ال ّتفسير فيه:
 اقرأ ال ّن ّص ال ّتاليّ ،
ص ،وهو اســم داء يســمى بالعربية ا ْل ُك َزازُ...
«التيتانــوس؛ كلمــة يونانيــة معناهــا التشـ ُّن ُج أو التق ُّل ُ
ـب وِال َد ِتهِ ـ ْـم بقليــل.
يصيــب هــذا المــرض اإلنســان فــي جميــع األعمــار ،حتــى األطفــال ال ُّر َّضـ ُـع َع ِقـ َ
ـبب لدخــول ا ْل ِم ْك ـ ُر ِ
الج ـ ْر ُح صغيــرا كان أو كبيــرا ،حتــى ولــو
وأهـ ُّـم سـ ٍ
وب فــي الجســم ،إنمــا هــو ُ
كان َك َوخْ ـ ِز اإلبــر ِة».
ُأنتج

ـت إلــى غابــة مجــاورة مــع زمالئــك للترويــح عــن أنفســكم ،وإذا بــك أمــام مشــهد
خرجـ َ
ال ّنفا َيــات َت ُعـ ُّـم المــكان.
ـف َن ًّصــا مــن فقرتيــن ،تب ِّيـ ُـن فيــه مخاطـ َر التلـ ّوث ،وتدعــو إلــى مواجهتــهِّ ،
 ألَّـ ْموظفــا أفعــال
المقارب��ة واس��م الفع��ل المض��ارع .
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المائي – شهير العبسي
ّ
التّلوّ ث
شــدّ انتباهــك صــورة فــي جريــدة وطن ّيــة لكثيــر مــن ّ
الطيــور واألســماك الملقاة على شــاطئ
البحــر ،أهلكتهــا البقــع ال ّنفطيــة المتسـ ّـربة مــن الباخــرة القديمــة التــي كانت راســية هناك.
وسجلْ رؤوس األقالم المناسبة:
 أصغ بوعي إلى الخطابِّ ،أفهم وأناقش

أي سياسة إيكولوج ّية؟
 .1ما ال ّركائز األساس ّية الثّالث التي تستند عليها ّ
 .2تحدّ ث الكاتب عن ّ
خطة مثال ّية لحماية مصادر مياه ّ
الشربّ ،
وضح.
السبيل لمقاومته برأيك؟
بيئي
حقيقي يتهدّ د العالم الثّالث ،ماهو؟ وما ّ
ّ
 .3هناك خطر ّ
عت عبــارة« :وعيــا بيئ ّيــا» .مــاذا تفهــم مــن هــذه العبــارة؟ ومــن الـ ّـذي يقــوم بنشــر مثــل
َ .4سـ ِـم َ
هــذا الوعــي؟
المتوسطة مثال؟ ّ
وضح.
بيئي على مستوى
ّ
 .5أيمكننا نشر وعي ّ

البيئي
ّ
التّلوُّ ث

 pأخطار التلوث املائي

أنتج مشافهة

توسع في الفكرة األولى من الخطاب المسموع.
 ّحض
ُأ ّ

ـذت تتأ ّمـ ُـل وتُقــار ُِن
ـت فــي نزهــةٍ علــى أطــراف المدينــة أو القريــة التــي تسـ ُـكن بهــا ،وأخـ َ
َخ َرجـ َ
نفســكَ " :لـ ْـو ُأ ِتيـ َـح ّ
ـت فــي ِ
للطبيعــة أن تتك ّلــم
الم َل َّوثــة والمناطــق ال ّنظيفــة ،ثـ ّـم قلـ َ
بيــن المناطــق ُ
فمــا عســاها تقــول؟!
ـص (محــاورة ّ
الطبيعــة) ِلتسـ َـمع شــكوى مظاهــر ّ
الطبيعــة ِمــن تص ُّرفــات
ـتعن بنـ ّ
 اسـ ْاإلنســان.
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الطبيعة
محاورة ّ

البيئي
ّ
التّلوُّ ث

تصرفــات
ســبق وأن شــاهدت الطبيعــة وهــي تئـ ّ
ـن وتعانــي مــن ّ
اإلنســان ّ
ّ
الــذي ّ
بــكل
ظــل يهــدّ د بقاءهــا واســتمرارها .فهــي
مظاهرهــا لســان حالهــا يقــول :أنقذونــي من بطش وفتك اإلنســان.
أثري لغتي
ـت ِفــي َوسـ ِـط
وغ َّ
الشم ْــ ِس ِمـ ْ�ن َو َرا ِء َّ
الشـفَقِ َ ،ج َل ْسـ ُ
ِع ْنـ َ�د ا ْل َف ْجـ ِرُ ،ق َب ْيـ َ�ل ُب ُ�زـ ِ
اجــي َّ
ال َْح ْقـ ِـل ُأ َن ِ
ـيم َب ْيـ َـن
الطب َ
ِيع ـةََ ،و َب ْي َن َمــا كُ َّنــا َع َلــى َهـ ِـذ ِه ال َْحا َل ـ ِةَ ،مـ َّـر ال َّن ِسـ ُ
ال ْغ َصـ ِ
َْ
ـان ُم َت َن ِّهـ ًـدا َت َن ُّهـ َـد َي ِتيـ ٍـم َيا ِئـ ٍـس ،ف ََسـ َأ ْل ُت ُه ُم ْسـ َت ْفهِ ًماِ :ل َماذَا َت َت َن َّهـ ُـد َيا َأ ُّي َها
ـورا ِم ْن َحـ َـر َار ِة
ـيم ال َّل ِطيـ ُ
ـف ؟ َف َأ َجـ َ
ـابَ ِ :ل َّن ِنــي َأذ َْهـ ُ
ال َّن ِسـ ُ
ـب َن ْحـ َـو ال َْم ِدي َنـ ِة َم ْد ُحـ ً
ات ْ َ
اضِ ،م ْن
ال ْمـ َـر ِ
َّ
الشـ ْـم ِسِ ،إ َلــى ال َْم ِدي َنـ ِة َح ْيـ ُ
ـث َت َت َع َّلـ ُـق ِب ًأذْيا ِلــي ال َّن ِق َّيـ ِة ِم ْك ُر َوب ُ
َأ ْجـ ِـل َذ ِلـ َ
ـك َت َرا ِنــي َح ِز ًينــا.
ــن ُع ُيو ِن َهــا ق ََط َــر ِ
فــت َن ْح َــو ْ َ
ال ْز َهــا ِر ف ََر َأ ْي ُت َهــا َتــذْ ر ُ
ــدى
ات ال َّن َ
ُــم ا ْل َت ُّ
ِف ِم ْ
ث َّ
َد ْم ًعــا ،ف ََسـ َأل ُْتِ :ل َمــاذَا ال ُْبـ َـك ُاءَ ،يــا َأ َّي ُت َهــا ْ َ
ـت َو ِاحـ َـد ٌة
ـار ال َْج ِمي َلـ ُة ؟ ف ََرف ََعـ ْ
ال ْز َهـ ُ
ـان َي ْأ ِتــيَ ،و َي ْق َطـ ُـع َأ ْع َنا َق َنــا
ال ْن َسـ َ
ِم ْن ُهـ َّـن َرأ َْسـ َـها ال َّل ِطيـ َ
ـتَ :ن ْب ِكــي؛ ِ َل َّن ْ ِ
ـف َوقَا َلـ ْ
ـاء
ِيع َهــا َكال َْعبِيـ ِـدَ ،و َن ْحـ ُـن َح َرا ِئـ ُـر َ ،و ِإذَا َمــا َجـ َ
ـب ب َِهــا َن ْحـ َـو ال َْم ِدي َنـ ِةَ ،و َيب ُ
َو َيذْ َهـ ُ
ال ْن َسـ ِ
ـاء َوذ ََب ْل َنــاَ ،ر َمــى ِب َنــا ِإ َلــى ْ َ
ـان ا ْل َق ِاسـ َـية
ال ْقـ َـذارَِ .ك ْيـ َ
ـف َل َن ْب ِكــي َو َيـ ُـد ْ ِ
ال َْم َسـ ُ
َسـ ْـو َف َت ْف ِص ُل َنــا َعـ ْـن َو َط ِن َنــا ال َْح ْقـ ِـل؟
ـوح
ـوح َكال َّث ْك َلــى ،ف ََسـ َأ ْل ُت ُهِ :ل َمــاذَا َت ُنـ ُ
َو َب ْعـ َـد ُه َن ْي َهــةٍ َسـ ِـم ْع ُت ال َْجـ ْـد َو َل َي ُنـ ُ
ـث
ـابَ ِ :ل َّن ِنــي َســا ِئ ٌر ُك ْر ًهــا ِإ َلــى ال َْم ِدي َنـ ِة َح ْيـ ُ
كرها:أي لست َيــا َأ ُّي َهــا ال َْجـ ْـد َو ُل ال َْعــذْ ُب؟ َف َأ َجـ َ
راضيا
يب
ً
ـانَ ،و َي ْسـ َت ْخ ِد ُم ِني ِل َح ْمـ ِـل أ َْد َرا ِنـ ِهَ ،ك ْيـ َ
ال ْن َسـ ُ
ـوح َو َع ْن َق ِر ٍ
َي ْح َت ِق ُر ِنــي ْ ِ
ـف َل َأ ُنـ ُ
ـذرا.
أدرانه :أوساخه ُت ْص ِبـ ُـح َن َق َاو ِتــي ِو ْز ًرا َو َط َه َار ِتــي َقـ ً
ـت ،ف ََسـ ِـم ْع ُت ُّ
ـيدا ُم ْح ِز ًنــا ُي َح ِاكــي ال َّنـ ْـد َب
ُثـ َّـم َأ ْص َغ ْيـ ُ
ـور ُت َغ ِّنــي َن ِشـ ً
الط ُيـ َ
ف ََسـ َأ ْل ُت َهاِ :ل َمــاذَا َت ْن ُدبِيـ َـن َيــا َأ َّي ُت َهــا ُّ
ـور ال َْج ِمي َلـ ُة؟ فَا ْق َتـ َـر َب ِم ِّنــي ال ُْع ْص ُفــور
الط ُيـ ُ
ـف َع َلــى َطـ َـر ِف ا ْل ُغ ْصـ ِـن َو َقـ َ
ـالَ :سـ ْـو َف َي ْأ ِتــي ْابـ ُـن آ َد َم َحا ِمـ ًـا آ َلـ ًة َج َه َّن ِم َّيـ ًة
َو َو َقـ َ
يتم ّلص:
َت ْف ِتـ ُ
ـك ِب َنــا فَتــك ال ِْم ْن َجـ ِـل بِالـ َّز ْر ِعَ ،ف َن ْحـ ُـن ُيـ َـو ِّد ُع َب ْع ُض َنــا َب ْع ًضــا؛ ِ َل َّن َنــا َل َنـ ْـدرِي
يتخ ّلص
ـف َل َن ْنـ ُـد ُب َوال َْمـ ْـو ُت َي ْت َب ُع َنــا َأ ْي َن َما
ـص ِمـ ْـن ا ْل َقــد ِر ال َْم ْح ُتــو ِمَ ،ك ْيـ َ
َمـ ْـن ِم َّنــا َي َت َم َّلـ ُ
ِسـ ْـر َنا؟ َط َل َعـ ِ
وس ْ َ
ال ْشـ َـجا ِر ِب َأ َكا ِليـ َـل
األكاليل:
ـت َّ
الشـ ْـم ُس ِمـ ْـن َو َرا ِء ال َْج َبـ ِـلَ ،و ُت ِّو َجـ ْ
ـت ُر ُؤ ُ
ـان َمــا َت ْب ِنيـ ِه َّ
ِيعـ ُة؟
التيجان
ال ْن َسـ ُ
ذ ََهب َِّيــةٍ َو َأ َنــا َأ ْسـ َأ ُل ذَا ِتــيِ :ل َمــاذَا َي ْهـ ِـد ُم ْ ِ
الطب َ
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أفهم وأناقش

 . 1متى بدأت مناجاة الكاتب للط ّبيعة؟ وأين؟
 . 2ما سبب حزن ال ّنسيم؟ و ِل َم ِ
كانت األزها ُر تبكي؟
ُ
منطقي لهذا البكاء؟
الكاتب عندما سأله عن سبب ن َواحه؟ هل من سبب
الجدول
 . 3ب َِم أجاب
َ
ّ
الكاتب نشيد ّ
الطيور؟ ولماذا؟
 . 4ب َِم ش ّبه
ُ
ص؟
توص َل
الكاتب في نهاية ال ّن ّ
 . 5إ َِال َم ّ
ُ

ُأقَ وِّ مُ مكتسباتي

ُيعدُّ تدمي ُر ّ
أساسي من حقوق اإلنسان.
بحق
مسا ّ
ّ
الطبيعة ًّ
ص.
للسؤال الّذي طرحه الكاتب على نفسه في آخر ال ّن ّ
َ -أ ْب ِر ْز ذلك بتحليلك ّ

البيئي
ّ
التّلوُّ ث

نصي
أتذوّ ق ّ

 pمنظر طبيعي جذاب

نص  -محاورة ّ
الطبيعة  -لإلجابة عن األسئلة التالية:
ْ
عد إلى ّ
 . 1ما الفكرة التي يو ّد الكاتب معالجتها من خالل ال ّن ّص؟
 . 2في كثير من عبارات ال ّن ّصّ ،
وظف الكاتب أسلوب االستفهام ،ما الغرض من ذلك؟
 . 3هل قول الكاتب« :سمعت الجدول ينوح» حقيق ٌة أم مجازٌ؟ وضِّ ْح بشرح العبارة.
ثم ّ
وظفه في جملة من إنشائك.
 . 4استخرج من ال ّن ّص طبا ًقاّ ،
ثم أبرز األفعال التي تحيل عليه في ال ّن ّص.
 . 5تأ ّمل العنوان ج ّيداّ ،
نصه بسؤال ،ماذا تفهم منه؟ وما ال ّرسالة التي أراد الكاتب تمريرها؟
 . 6ختم الكاتب ّ
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أدوات النّداء

نص (محاورة ّ
ثم ِ
الح ِظ األمثلة اآلتية:
 َأ ِع ْد قراءة ّالطبيعة)ّ ،
أالحــظ

يــم؟
 .1لماذا ت َت َن ّهــدُ َيا أ ُّيها ال ّن ِس ُ
الج ِمي َل ُة؟
 .2لماذا ال ُبكا ُء َأ َيا َأ َّي ُتها ا َألز َْها ُر َ
نقاوتي وز ًْرا؟
تصبح
أنوح َ -ه َيا س ِّي ِدي  -وعن قريب
 .3كيف ال ُ
ُ
ِ
َ .4أ ْي ُب َن َّيَ ،ح ْ
افظ على البيئة.

البيئي
ّ
التّلوُّ ث

أفهم وأناقش

 لماذا ت َو َّج َه الكا ِت ُب ِب ِندائه إلى ال ّنسيم؟المستعم َل ُة في هذا ال ّنداء؟
 ما هي األدا ُةَ
 ماذا تستنتج؟ ماهي أدوات ال ّنداء األخرى التي س َبقَ لك معرفتها؟ستعم ُل للبعيد.
ستعم ُل للقريب ،وما ُي َ
 َحدِّ ْد منها ما ُي َأستنتج

ال ّنــداء :هــو دعــوة المخاطــب إلــى اإلقبــال أو اإلصغــاء أو ســماع مــا يريــده
حــرف ِمــن ُحــروف ال ّنــداء.
الم َنــا ِد ي ،باســتعمال
ٍ
ُ
حروف ال ّنداء هي ( :الهمزة َ -أ ْي َ -يا َ -أ َيا َ -ه َيا).
ياِ :ل ِنداء القريب والبعيد.
الهمزة و َأ ْيِ :ل ِندا ِء القريب.
وه َياِ :ل ِندا ِء البعيد.
َأ َيا َ
ف تعلّاميت
ُأوَ ِّظ ُ

 .1قــدِّ ْم ِس َّت ُج َم ٍل مختلفةٍ ّ ،
بحرف من حروف ال ّنداء.
كل جملة
ٍ
ون َل ُه ح ّ
عانون من آثار تّل ّوث البيئة ،و ُيريدُ َ
المتوسطة وخارجهاُ ،ي َ
ال.
 .2الجميع داخل
ّ
ــم فيهــا علــى ُو ُج ِ
الم َحا َف َظــة ِعلــى
اُكتــب فقــرة مختصــرة تدْ ُعــو فيهــا ُز َمــا َءكَ ،ــوب ُ
وتح ّف ُز ُه ْ
يــطِّ ،
الم ِح ِ
طع َت مــن ُح ِ
ــروف ال ّنــدَ ا ِء.
موظفــا مــا ْاســ َت ْ
ُ
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ّصية ()3
الروابط الن ّ

الحجاجي
ّ
ّص
روابط الن ّ

أتعرف

 اذكر أنواع ال ّروابط ال ّن ّصية.الحجاجي؟
ص
 ما المقصود بروابط ال ّن ّّ
ص الحجاجي؟ مث ِّْل لها.
 ما هي أنواع روابط ال ّن ّأستخلص

أتدرب

ص اآلتي ،ثم حدّ د الرأي الوارد فيه ،وال ّروابط الحجاجية التي ّ
وظفها الكاتب:
 اقرأ ال ّن ّ«تعتبــر القصــة القرآنيــة مــادة تاريخيــة هامة ،ألنها تنقل أخبــار األمم الماضية أفرادا أو جماعات.
لقــد عرضــت القصــة القرآنيــة نمــاذج بشــرية مختلفــة ،ممــا جعلهــا ...أنواعا عديــدة ،أهمها :قصص
الرســل واألنبيــاء ...قصــص أشــخاص ســاروا مــن غيــر رســالة علــى درب الحق (أهــل الكهف)...
والقصــة القرآنيــة كانــت لهــا أهــداف دقيقــة  ...وكان من جملــة أغراضها :التربية والتوجيــه ..اإلقناع
بالحجة ...وتثبيت قلب الرســول ﷺ».
ُأنتج

تجمــع بعــض
عالجــت مــع مع ّلمــك موضــوع ال ّتلـ ّوث .وفــي فتــرة ال ّراحــة ّشــدّ انتباهــك ّ
�رب دورات المي��اه.
زمالئ��ك ُقـ َ
جمع
 اُكتــب ّنصــا مــن أربعــة عشــر ســطرا تلفــت مــن خاللــه انتبــا َه زمالئــك إلــى خطــر ال ّت ُّ
فـ�ي مـ�كان ملـ� ّوث الهـ�واء ،وتحثّهـ�م علـ�ى اجتنـ�اب ذلك ّ
موظفـ�ا ،أدوات النـ�داء ،والمجاز.
125

البيئي
ّ
التّلوُّ ث

ــص مترابطــة
ــص
روابــط ال ّن ّ
الحجاجــي :هــي الروابــط التــي تبقــي علــى معانــي ال ّن ّ
ّ
بإحــكام ،فــي ّســياق الدفــاع عــن الــرأي ،وعــرض الحجــج والبراهيــن .وهــي تســاعد
علــى تنظيــم األفــكار وترتيبهــا .ونذكــر منهــا:
 .1الروابط اللغوية كحروف العطف والضمائر وأسماء اإلشارة ،واألسماء الموصولة...
.2الروابــط المنطقيــة :روابــط التعليــل واالســتنتاج  /روابــط التفصيــل والتقســيم  /روابــط
التشــابهية  /روابــط الغائية...
.3الروابــط الضمنيــة وخصوصــا؛ الفصلــة ،والنقطــة ،والفصلــة المنقوطــة ،والنقطتــان
المتراكبتان ،وعالمة االستفهام ،والقوسان ،والمزدوجتان ،وعالمة التعجب أو التأثر...
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أست َِط ُ
ْال َن ْ
أتدرَّ ُب

اإلنسان وال ّتلَوُّ ث  -محمّ د أرناؤوط
ُ
الدولــي حــول البيئــة ،وأثــارك تعليــق
كنــت تتابــع تقريــرا تلفزيونيــا عــن المؤتمــر
ّ
الضــارة فــي ح ّقهــا،كان
صرفــات ّ
ـي :نظــرا لخطــورة مــا آلــت إليــه بيئتنــا بســبب ال ّت ّ
الصحافـ ّ
لزا ًمــا علــى الــدّ ول أن ّ
تتدخــل للحــدّ مــن تفاقــم األوضــاع.
وسجلْ رؤوس األقالم المناسبة:
 -أصغ بوعي إلى الخطابِّ ،

البيئي
ّ
التّلوُّ ث

أفهم وأناقش

 . 1من المتس ّبب في اإلضرار بالبيئة؟ كيف؟
حق اإلنسان استغالل خيرات األرض؟ اشرح.
 . 2أليس من ّ
 . 3اُذكُ ر الهيئات التي جعلت البيئة محور عنايتها ونشاطها.
 . 4متى يعي اإلنسان خطورة وضع البيئة؟
ثم ع ّلق عليها.
 . 5أبرز القيمة الواردة في الخطابّ ،
أنتج مشافهة

 اعــرض ســببين اثنيــن ،وب ّيــن مــدى إســهامهما فــي تلويــث البيئــةّ ،موظفــا بعضا من روابط ال ّتفســير
وروابــط ِ
الحجاج.

الحاجة إلى التّربية البِي ِئيَّةِ
ربيــ َة ال ِبي ِئ َّيــ َة ُت ِّ
ؤَك ـ ُـد
الر ْغ ـ ِـم ِم ـ ْـن أنّ ال ّت ّ
َع َل ــى َ
ـــيخ ِ
ـــم َوا َألخْ َل ِق َّي ِ
ـــات
الق َي ِ
َع َلـــى َأ َه ِّم َّيـــ ِة ت َْر ِس ِ
ال ِبي ِئ َّيـ ِةِ ،إ َّل َأنَّ َوا ِقـ َـع َحـ ِ
ـال ال َعا َلـ ِـم ُي َج ِّسـ ُـد ُســو َء
َع َل َق ـ ِة ا ِإل ْن َس ـ ِ
الب َش ـ ِر
ـان ِب ِبي َئ ِت ـ ِه ،خَ َّ
اص ـ ًة ُم َعا َن ــا َة َ
ِم ـ ْـن ِا ْس ـ ِت ْن َز ِ
اف َم ـ َوا ِر ِد ا َأل ْر ِضَ ،و ِاخْ ِت ـ َـا ِل ِا ِّت ـ َز ِان
وبَ ،و َق ْتـــلِ الغَا َب ِ
ـــر ِ
ـــات
ال ِبي َئـــ ِةَ ،و ِا ْن ِت َشـــا ِر ُ
الح ُ
ِ
الح ْم ِض َّيـــ ِةَ ،و ُدخَ ِ
هديـــد ِب ِا ْســـ ِت ْخ َدا ِم
الم ِشـــ َّع ِة ،وال ّت
ســـم ِم ِبا َأل ْم َطـــا ِر َ
ـــان ال َعـــ َوا ِد ِم َو َ
وال ّت ّ
المـــ َوا ِّد ُ
ا َأل ْسـ ِل َح ِة ِ
يما ِو َّيـ ِة َوال ِب ُيولُ ِ
وج َّيـ ِة ّ
والذ ّر ّيـ ِةَ ،و َت ْأ ِثيـ ِر َظ ِاهـ َـر ِة ا ِال ْح ِت َبـ ِ
ـاس ال َحـ َـرا ِر ِّيَ ،و ِا ْن ِت َشــا ِر ا َأل ْو ِب َئـ ِة
الك َ
اضَ ،و ِإ ْل َق ــا ِء ال ُّنفَا َي ـ ِ
َوا َأل ْم ـ َـر ِ
ـات الخَ ِطي ـ َـر ِة ِف ــي ال ِب َح ــا ِر.
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َو ِفــي ُم َحا َو َلـ ِة ال َّتخَ ُّلـ ِ
الم َحا َف َظـ ِة َع َلــى ال ِبي َئـ ِة
المـ ْأ ِز ِق َ
ـص ِمـ ْـن َهـ َـذا َ
الحـر ِِج َفـ ِإنَّ دور اإلنســان ِفــي ُ
المف ِ
َل َي ْك َت ِمـ ُـل َأ ْو َي َت َح َّقـ ُـق َع َلــى ال َّن ْحــوِ ا َأل ْم َثــلِ ِ ،إ َّل ِب َت ْن ِم َيـ ِة ِإ ْد َر ِاك ِه َوت َْو ِجي ِه ُسـ ُل ِ
يم
وك ِه وإكســابه َ
َاه َ
الدا ِئـ ِـم َع َلــى
ال ِبي ِئ َّي ـ َة الَّ ِتــي ُت ِعي ُن ـ ُه ِفــي ال ِّن َها َي ـ ِة َع َلــى َصـ ْـو ِن ال ِبي َئ ـ ِةَ ،و َتقْ ِدي ـ ِر ُم ْع َط َيا ِت َهــاَ ،وال َع َمــلِ َّ
ِح َما َي ِت َهـ�ا ِمـ ْ�ن ُك ِّل َمـ�ا ُي ْحـ ِ�د ُق ِب َهـ�ا ِمـ ْ�ن َمخَ ِاطـ َ�ر.
[يعقوب أحمد ّ
الش ّراح .عالم الفكر .العدد .2004 ،.03ص]13 :

ص قراءة واعية ،وحاولِ اإلجاب َة عن األسئلة ال ّتالية:
 اقرأ ال ّن َّ. 1ما أسباب إقبال اإلنسان على تهديم وتهديد البيئة؟
السلبي مع البيئة؟
 . 2ما رأيك في ال ّتعامل ّ
 . 3متى يكتمل دو ُر اإلنسان في المحافظة على البيئة؟
استعن بالقاموس لشرح الكلمات ال ّتالية :استنزاف  -يحدق  -االحتباس.
. 4
ْ
ص إلى ثالث وحدات ،مع صياغة أفكارها ،مب ّينا َ
هدف المقدّ مة الّتي وضعها الكاتب.
قس ِم ال ّن َّ
ِّ . 5
ص مقاطع تفسير ّية ،حدِّ ْد َها.
 . 6بال ّن ّ

بــات التلــوث البيئـ ّـي يهــدّ د حياتنــا حتــى فــي المناطــق المعمــورة ،فانتشــرت المصانــع بمــا ترميــه
ـب أمامهــا الصغار.أدركــت خطــورة الوضــع فقــررت دعــوة زمالئــك إلــى حملــة
مــن مخلفــات َيل َعـ ُ
تط ّوعيــة للتنظيــف مــن خــال كتابــة مقــال تنشــره فــي مجلــة المتوســطة.
نصــا مــن أربعــة عشــر ســطرا وفــق ال ّنمطيــن ال ّتفســيري
اُكتــب ،بلغــة ســليمة ومنســجمةّ ،والحجاجــيّ ،
توظــف فيــه عــددا مــن أفعــال المقاربــة ،وأســماء الفعــل المضــارع ،وأدوات النــداء.
أقوّ م إنتاجي

ـاص و الموافــق لليــوم العالمـ ّـي للبيئــة
لــم يبــق الكثيــر مــن الوقــت علــى افتتــاح المعــرض الخـ ّ
ـت إعــراض بعــض زمالئــك عــن المشــاركة فــي فعاليــات إحيــاء هــذه المناســبة.
والحظـ َ
ً
مترابطــا مــن أربعــة عشــر ســطرا وفــق ال ّنمطيــن ال ّتفســيري والحجاجــي ،تســعى
نصــا
 ح ـ ّرر ّمــن خاللــه إلــى إقناعهــم باإلقبــال علــى هــذا المســعى ال ّنبيــلّ ،
موظفــا ماتــراه مناســبا مــن
مكتســباتك.
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أقوم إنتاجي وفق شبكة ال ّتصحيح اآلتية
ّ

 ّوظف هذه الشبكة لتقويم إنتاجك.
حكم وعدم ال ّت ُّ
 حدّ د مواضع ال ّت ّحكم.

سالمة ال ّلغة
االنسجام

البيئي
ّ
التّلوُّ ث

اإلتقان

ال ّت ُّ
حكم

ّ
المؤشرات

المعايير
الوجاهة

ّ
والمؤشرات.
 ط ّب ْق على إنتاجك المعايير ِكمك.
أصد ْر ُح َ

 التزام الموضوع توظيف ال ّروابط ال ّن ّص ّية في ال ّتفسير ،وفي الحجاج تحرير نص حجاجي تفسيري. توظيف أفعال املقاربة واسم الفعل املضارع وأدوات النداء خلو الموضوع من األخطاء اإلمالئية التوظيف السليم لعالمات الوقف والترقيم. تسلسل األفكار. -صحة املعلومات

نعم

ال

 حسن العرض. االستطراد في القول. -حسن التعليل.

للمتوسطة بركن حول البيئة
نوي
الس ّ
ّ
أشارك في إثراء المعرض ّ
خطوات اإلنجاز
الخطوة األولى
 تشكيل األفواجزيارة مخبر العلوم ّالطبيع ّية في
المتوسطة.
ّ

المهام

نــات ِمــن ال ّنباتــات الموارد
جمــع ع ّي ٌواألزهــار.
 توظيف (المعارف القبل ّية) ُص َو ٌر مختلفة. -ضبط الخطوات المنهج ّية.

الخطوة الثانية
 -توزيع المهام على أعضاء الفوج

 ضبط المعلومات وتنظيمهامات.
قات و ُم َج َّس ٌ
ُ -م َع َّل ٌ

الخطوة الثّالثة
التقاء عناصر الفوج (داخل المؤسسة)

 -جمع األعمال وتبادل
المعلومات.
ّ -
الشروع في تنظيم العمل
الخاص بالمشروع.

الخطوة الرابعة
عرض مشروع  -تقديم المادة المنجزة
في ركن خاص من أركان المعرض-

 -المناقشة وال ّتقويم.
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الموارد

الوسائل
 صور فوتوغرافية. -كتب ومج ّ
الت لها صلة
بالموضوع.
 -مواقع تواصلية تربوية لها
عالقة بالمشروع.
 -وسائل العرض.
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المقطع ال�سّ ابع

الصناعات التّقليديّة
ّ
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أتعلّم

َما َس َأع ِر ُف ُه ِمن ِخ ِ
الل ال ُّنصوص

الموضوعات
الصناعات ال ّتقليد ّية في الحفاظ على قيم الوطن.
 .1دور ّ
ّقافي.
 .2دور المرأة الجزائر ّية في الحفاظ على الموروث الث ّ
ّ .3
قليدي.
الوطني ال ّت
الحث على االعتزاز بالمنتج
ّ
ّ
الموارد ال ُّلغَ و ّية
 .1أدوات ّ
الشرط الجازمة .2
 .2أفعال ال ّرجاء.
 .3أنواع المنادى.
ف ّن ّيات ال ّتعبير
 .1ال ّتعبير عن الرأي (.)1
 .2ال ّتعبير عن الرأي (.)2
 .3ال ّتعبير عن الرأي (.)3

ال�صناعات التّقليدية
ّ

َما َس ُأ ِنت ُج ُه ُمشا َف َه ًة ِ
وك ً
تابة

الصناعات ال ّتقليد ّية في أدرار
ّ p

أسبوع
ِخالل كل
ِ
نص حجاجيّ حول تثمين الحرف ال ّتقليد ّية.
 .1عرض مقارنة مقنعة  /كتابة ّ
 .2التّدليل على فكرة مسموعة /مقروءة حول فوائد الحرف ال ّتقليد ّية.
ـص حجاجــيّ حــول دور األســرة الجزائر ّيــة فــي دعــم اإلنتاج
.3التّعليــق علــى رأي مســموع  /إنشــاء نـ ّ
المح ّلي.
المق َ
طع
في نهاية َ
الصناعات اليدو ّيةّ ،
موظفا مكتسباتي.
نص
حجاجي حول فضل ّ
• مناظرة بين األفواج  /إنتاج ّ
ّ
َما َس ُأ ِ
نج ُز ُه

الصناعــات
•أشــارك مــع فوجــي فــي إنجــاز المشــروع المتمثّــل فــي رســم خريطــة النتشــار ّ
ال ّتقليد ّيــة فــي الجزائــر.
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قبل االحتالل – أبو القاسم سعد اللّه

تاريــخ الجزائــر حافــل باإلنجــازات فــي مختلــف مياديــن الحيــاة ،ومــا أكثــر مــا تختزنــه
ـي.
المتاحــف مــن رصيدنــا التراثـ ّ
وس ّجل رؤوس األقالم المناسبة:
 أصغ بتأ ّمل إلى الخطاب َأفهم وأناقش

الصناعات ال ّتقليد ّية.
ص أربع َة أنواع من ّ
 .1استخرج ِم َن ال ّن ّ
الصناعات ال ّتقليد ّية في الجزائر خالل فترة االحتالل؟
 .2ما الحالة الّتي كانت عليها ّ
الصناعات ال ّتقليد ّية قبل االحتالل.
 .3اذكر أربع مناطقَ ازدهرت فيها ّ
 .4ما مصدر الموا ّد األ ّول ّية؟
الصناعات ال ّتقليد ّية بالمساجدَّ .
ص.
ارتبطت ُ
.5
ْ
بعض ّ
وض ْح ذلك معتمدا على ما ورد في ال ّن ّ
الشـ�عور الّ��ذي َي ْن َتا ُب َ
.6مـ�ا ّ
والص ّنــاع الجزائر ّييــن قبــل
الصناعــة ال ّتقليد ّيـ�ة ُّ
��ك وأنتــ تتع�� ّرف إل��ى عظم�� ِة ّ
االحتــال؟ ع ّبــر عــن ذلــك بتوظيــف ال ّروابــط وفــق المنــوال:
«لنفترض  ....من أجل  ...وكذلك»....
أنتج مشافهة

الصناعــات ال ّتقليد ّيــة َ
 ْقبــل
قــارن بيــن حالــة ّ
واســتنتج تأثيــ َر
االحتــال وحال ِتهــا اليــو َم،
ْ
االســتعمار علــى الحرف ّييــن الجزائري ّيــن.
ال�صناعات التّقليدية
ّ

حض
أُ ّ

للصناعــات ال ّتقليد ّيــة المصــادف لل ّتاســع نوفمبــر ُز ْر َت معرضــا
بمناســبة اليــوم الوطنـ ّـي ّ
انتباه َ
قــوي للمــرأة مــن خــال
للم ْن َت َجــات ال ّتقليد ّيــة الجميلــة ،واســترعى
ــك حضــو ٌر ّ
َ
ُ
ـارت إعجا َبــك.
منجــزات أثـ ْ
ـص (صانعــة ّ
الفخــار) إلدراك الــدّ ور الّــذي تقــوم بــه المــرأة فــي الحفــاظ
 اســتعن بال ّنـ ّالصناعــات ال ّتقليد ّيــة فــي بالدنــا.
علــى ّ
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الفخار
صانعة ّ
ـب ا ّلــذي
الحـ ّ
 ّإن اإلنســان ال يبــدع إال إذا أحـ ّ
ـب العمــل ا ّلــذي يقــوم بــه ،هــذا ُ
يجعلــه ال يهتـ ّـم بــآراء ال ّنــاس المنتقديــن أو المادحيــن ،أل ّنــه يعمــل إلرضــاء
ضمــر.
رغبــة داخل ّيــة ،وشــغف ُم َ
أثري لغتي

أردفت:
تابعت.

ال�صناعات التّقليدية
ّ

شغف :تعلق.

يعتمل :يثور.

ــت َقا ِئل ـ ًة فــي
أعــاد المو ِقــدُ إلــى َب ْي ِت َنــا الــدّ ْف َء َ
والح ـ َرار َة َيــا ُب َنـ ّـي ،و َأ ْر َد َف ْ
ِ
نفســها:
ال َّن ـ َا َر ،ال َّنــا َرَ ،لوالهــا َلمــا ِا ْس ـ َت َط ْع ُت ُصنــع آ ِن َيــة َو ِاحــدَ ةَ .و ِان َْط َلــقَ َب َص ُر َهــا
َب ِ
ـت تـ َرى ا َأل َوا ِنــي آ ِن َيـ ًة
الم ْبثُو َثــة ِفــي ا ْل َق َاعـ ِةَ ...فهِ ــي َكا َنـ ْ
اح ًثــا عــن األ َوا ِنــي َ
ـان َو َّ
الص َحـ َ
ـاف َوا ْل ِج َفـ َ
الط َو ِاجـ َـن
آ ِن َيـ ًة ِبـ ُـك ِّل َذ ّرات ُشـ ُعور َِها؛ َتـ َرى ا َأل ْكـ َو َ
اب َو ِّ
الم ْن ُقـ َ
ـوش َوا ْل ُم َلـ ّون ومــا ال َزخْ َر َفـ َة ِفيـ ِه َوال َن ْقـ َ
ـش َع َليـ ِه.
َوتــرى ا ْل ُم َزخْ ـ َر َف َو َ
ـت َن ْف ُسـ َـها ُم ْك َت َّظـ ًة بِاأل َوا ِنــي ا ْل َم ْو ُجــو َد ِة ِفــي ُك ّل َم َك ٍان مــن َق َاعة ا ْل َب ْي ِت.
َكا َنـ ْ
َو َك َ
ان َم ِ
ـبتها ِإ َّيا ُه
الص َن َاعــة؛ َفهِ ي َف ّنا َن ٌةَ ،و َف ُّن َها َأكسـ َ
اض َ
ـوءا ب َِهـ ِـذ ِه ِّ
يهــا أيضــا َم ْم ُلـ ً
ون َّ
الطوِ ي َلــة الَّ ِتــي َ
السـ ُن ُ
ـبها ِإ َّيــا ُه ا ْل َع َمـ ُـل ا ْل ُم َت َو ِاصــل الّـ ِـذي َلـ ْـم
ـتهاَ ،و ْأكسـ َ
عاشـ َ
ّ
ـبتها ِإ َّيــا ُه ا ْلوِ َرا َثــةَ ،ف َقــدْ َكا َن ْت ُأ ُّم َهــا َصا ِن َعة
اتهــاَ ،و َأ ْك َسـ َ
َت ْن َق ِطـ ْـع َعنـ ُه َطـ َوال َح َي َ
ـوح ُم َت َو ِاصــل َن ْحــو اإل ْت َق ِان.
َف َّخـ ٍـارُ ،ثـ َّـم ْأكسـ َب َها ِإ َّيــا ُه شَ ـ ٌ
طمـ ٌ
ـغف َدا ِئـ ُـم َو ُ
دهــا ُ
وك َّل
عت فــي ُص ْنــع آ ِن َيــةٍ َأف َر َغـ ْ
ـت ك ّلمــا َشـ َر ْ
َكا َنـ ْ
ـت فــي ِإن َْشــا ِئ َها ُج ْه َ
َح َنا ِن َهــا َو ُك َّل َشـ ْـو ِق َها ،ورسـ َـم ْت ع َليهــا ُك َّل َمــا يجــري َح ْو َلهــا ِمــن َأحــدَ اث
ومــا َيع َت ِمــل ِفــي َن ْفسـ َـها ِمـ ْـن ع َواطــف رسـ َـم ْت َذ ِلـ َ
يمة
ـك خطوطــا ُم ْس ـ َت ِق َ
متكســرة أو ُم َت َوا ِز َي ـ ًة أو ُمتالقي ـةً .ومـ ْـن َج ِميــع ِت ْلـ َ
ـك ا ْلخُ ُطــوط َت ْب ـ ُر ُز ِفــي
أو
ّ
ـات َو َأ ْحــدَ ٍاث ال
ال ِّن َها َي ـ ِة ُر ُســو ٌم َج ِمي َلــة ا ْل َه ْندَ َس ـ ِة َو َأ ْشـ َـكال تُع ِّب ـ ُر َعـ ْـن ِذ ْك َر َيـ ٍ
َي ْف َهــم َر ْم َز َهــا ال َّنــاس.
ـت
ـاس َأ ْن َي ْف َه ُمــوا َزخْ َر َف َت َهــا أو ال َي ْف َه ُمــواَ ،فهِ ــي َل ْي َسـ ْ
لــم تَكـ ْـن ت َْه َتـ ُّـم بِال َّنـ ِ
ـاس ِب َأ ْحــدَ ٍاث َمـ َّر ْت بِهـ ْـم
ُمؤَ ِّر َخــة ِإن ََّمــا َصا ِن َعـ ُة َف َّخــارَ .ف ّخ َ
ارهــا ْإن َلـ ْـم ُي َذ ِّكـ ِر ال َّنـ َ
فيمــا َي ْسـ َت ْع ِم ُلو َن ُه ِل ّ
لط َعا ِم َو ّ
الشـ ِ
ـراب.
فهــو َع َلــى ُك ِّل َحــال َي ْك ِفيهــم حاج َت ُهـ ْـم َ
[عبد الحميد بن هدوقة .ريح الجنوب]
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الصناعات ال ّتقليد ّية الّتي أبدعت فيها المرأة الجزائر ّية .ماهو؟
ص يتناول نوعا من ّ
 .1ال ّن ّ
ص.
 .2هناك عالقة حميم ّية بين المرأة واألواني الّتي تصنعها .مثّل لذلك بعبارات من ال ّن ّ
َ .3ف ِّس ْر تح ّو َل المرأة من صانعة ّ
فخار إلى ف ّنانة في مهنتها.
حب المرأة لعملها؟
 .4أين يظهر ّ
 .5ما هي القيمة االجتماع ّية البارزة التي نتع ّلمها من سلوك المرأة الحرف ّية؟
ص.
ِ .6اش َرح الفقرة األخيرة من ال ّن ّ
ُأقَ وِّ مُ مكتسبايت

 لماذا َارتبط ْت صناعة ّ
الفخار بالمرأة أكثر من ارتباطها بال ّر ُجل؟
نص
أتذوّ ق ّ

ص؟
 . 1ما األسلوب الغالب في ال ّن ّ
ص .مثّل له وب ّين غرضه.
 . 2استخدم الكاتب ال ّتكرار في ال ّن ّ
ِّ . 3
البديعي فيما يأتي وب ّين أثره في المعنى:
المحس َن
حد ْد َو َس ِّم
ّ
ّ
اس َأنْ َيفْ َه ُموا َز ْخ َر َف َت َها أو ال َيفْ َه ُموا).
كن َت ْه َت ُّم بِال َّن ِ
(لم َت ْ
وظف تعلّاميت
ُأ ّ
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 - 1ما الفرق بين ال ّتعبيرين اآلتيين؟
 «ال َّن َا َر ،ال َّنا َرَ ،لوالها َلما ِا ْس َت َط ْع ُت ُصنع آ ِن َية َو ِاحدَ ة». «ال ّنار ضرور ّية لصنع األواني».ـت إقنــاع هــذه المــرأة بـ ّ
ـأن عملهــا هــذا صــار مرهقــا لجســمها ،إضافــة إلــى ّأن ال ّنــاس صــاروا
- 2حاو ْلـ َ
ال ُيقبلــون علــى مصنوعاتهــا.
 -اُكتب فقرة قصيرة تتخ ّيل فيها كيف كان ر ّدها.
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الشرط الجازمة ()2
أدوات ّ

(صانِعَ ُة الفَخّ ارِ):
نص َ
أالحظ  -اقرأ األمثلة اآلتية ،وتذكّ ر سياقها في ّ
ْتشر الدِّ ْف ُء
 .1مَتىَ ت ُْشعِ لْ نَا َر المَ وْ قِدِ ت َُسدْ فيِ َب ْيتِهَ ا الحَ رَا َر ُة و َين ِ
 .2أيّانَ ي ُزرْهَ ا زائ ٌر ي َِجدْ هَ ا ُمنْهَ مِ ك ًة فِي ِصنَاعَ ِة فَخَّ ارِهَ ا.
َ .3أ ْينَمَ ا َينْطَ لِقْ بصرُها َت َر ا َألوَانِي الـمَ ْبثُوثَة في القَاعَ ة.
 .4أ َنّى َت ْب حَ ْث عَ نِ ا َألوَانِي الفَخَ ا ِر ّي ِة الـمُ زَخْ َر َف ِة َفلَنْ ت َِجدَ ِل َفنّهَ ا مِن نظِ ير.
الصا ِن َع ُة المَ اهِ رَة يـَمْ أل هَ اجِ ُس ا َألوَانِي نَفْ َسهَ ا.
 .5ح ْيثُمَ ا ت َِس ْر هَ ذِ ِه َّ
 .6كيفما تُك ّر ْم هذه الفنّانة فلن ُن َو ِّفيَها حقّها.
عمل تعملْ ت ُْج َز به.
 .7أيَّ ٍ
ُأناقش

 الحظ الكلمات الملوّنة. حــدّ د عناصــر الجمــل الشّ ــرطية فــي األمثلة.م ّيــز بيــن األســماء التــي دلّــت علــى المــكان واألســماء التــيدلّــت علــى الزّمــان.
مفصال .ما المعنى الذي أفادته كيفما؟ أعربها.
 أعْ رب هذه األسماء إعرابا ّ -فــي مــاذا يختلــف اســم الشّ ــرط الجــازم (أيُّ ) عــن بقيــة أســماء الشّ ــرط؟ أعــرب المثــال األخيــر إعرابــا تا ّمــا.

ال�صناعات التّقليدية
ّ

أستنتج

الدالّ ــة عل ــى ال ّزم ــان ه ــي( :مت ــى  -أ ّي ــان) وتك ــون ف ــي مح ـ ّـل نص ــب عل ــى
أس ــماء الشّ ــرط ّّ
الظرفي ــة ال ّزماني ــة.
الدالّــة علــى المــكان هــي( :أيــن  -أ ّنــى  -حيثمــا) وتكــون فــي محــل نصــب
أســما ُء الشّ ــرط ّعلــى ّ
الظرفيــة المكانيــة.
(كيفم ــا) للح ــال وتك ــونُ ف ــي مح ـ ّـل نص ـ ٍـب عل ــى الح ـ ِـال إن كان فع ــل الشّ ـ ْـر ِط تا ّم ــا ،وخب ــرا
للفع ــل ال ّناق ــص إذا َو ِل َي ْت َه ــا (كان) أو ِإ ْح ـ َـدى َأخواته ــا.
(أي) ويكون مح ّلها بحسب ما ُتضاف إليه ،وتنفرد بكونها ُمعرب ًة.
 ّوظف تعلّاميت
ُأ ّ

ثم أع ِر ْبها:
ال ّتمرين (َ - :)1ح ِّدد أدوات ّ
الشرط في المثالين اآلتيينّ ،
 َأ ّيانَ ُت ْه ِملِ ِِيب ال َعقْ لِ .
القرا َء َة المـُ َت َج ِّددة ت َِع ْش ِفي َع ْصر َِك َغر َ
أي ِك َتاب ُم ٍ
الم ْعر َفة.
 َّفيد تَقْ َر ْأ َت َتذ َّو ْق ِث َما َر َ
ال ّتمريـــن ( :)2اس ــتعمل (كَ ْي َف َمـــا) ف ــي تعبيري ــن م ــن إنش ــائك بحي ــث تك ــون ف ــي الجمل ــة
األول ــى ح ــاال وف ــي الثاني ــة خب ــرا لفع ــل ناق ــص.
ال ّتمرين ( :)3اشْ رح البيت اآلتي وأعرب ما تحته خط:
َو َم ْه َما َت ُكن ِع ْن َد ْام ٍ
تخ َفى علَى ال َّن ِ
رئ ِم ْن َخ ِلي َق ٍة
الشاعر:
اس ُت ْعل َِم
قال ّ
وإن َخال ََها ْ
ْ
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التّعبير عن الرأي ()1
اإلقناع بالرأي
أتعرّ ف

 إذا كان ال ّرأي شخصيا ،فكيف يمكن أن نجعل البعض يتبناه؟ ما معنى اإلقناع؟ لو قلنا :احترام الوالدين واجب .فهل هذا ال ّرأي يحتاج إلى دليل أو حجة؟ لماذا؟ متى نستدل على صواب آرائنا؟أستخلص

َ
المخاطـ ِ
ـب ،وحملــه علــى تبنــي
اإلقنــاع أســلوب فــي ال ّتعبيــر؛ يعكــس إلحاحنــا للتأثيــر فــي
رأينــا الــذي ندافــع عنــه ،مــن خــال توظيــف الحجــج والبراهيــن.
االســتدالل علــى ال ـ ّرأي بالحجــج والبراهيــن يكــون فــي الوقائــع التــي قــد يخالفنــا فيهــا البعــض
بآرائهــم.
أتدرب

ص اآلتي ،ثم حدّ د ال ّرأي الوارد فيه ،وب ّين الدّ ليل المعتمد:
 تأ َّم ْل ال ّن ّالمع ّلــم ال ّناجــح هــو الــذي يكــون قــدوة حســنة لتالميــذه فــي ِ
الجــدّ والمثابــرة .فلــو ّأن ال ّتالميــذ
كاســل ،وكمــا
نظــروا إلــى اجتهــاد أســتاذهم رغــم كبــر سـ ّنه وســعة علمــه ،لمــا ســمحوا ألنفســهم بال ّت ُ
وجـ َـد" و " َمــن ط َلــب ال ُعــا ســهر ال ّليالــي".
ُيقــالَ " :مــن َجــدَّ َ
ال�صناعات التّقليدية
ّ

أُ ْن ِتجُ

ـمعت أخــاك يقــول إ ّنــه ّ
يفضــل أن يبقــى ّبطــاال طيلــة حياتــه علــى أن يعمــل ب ِِح ْر َفــة مــن
سـ َ
ِ
الح ـ َر ِف البســيطة .فتصدّ يــت لــه مع ّبـ ًـرا عــن رأيــك باســتعمال حجـ ٍـج مناســبة و متن ّوعــة.
نصــا مــن فقرتيــن تعــرض فيــه رأيــك ،وتحــاول إقناعــه بــهّ ،
موظفــا عــددا مــن أدوات
 اُكتــب ّّ
الشــرط الجازمــة.
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أُ ْصغي وأحتدّ ُث
الحلي في الجزائر -حنان قرقوتي
ّ
صناعة

والمعنوي.
تنوع ال ّتراث المادّي
ّ
التنوع الثّقافي في الجزائر يظهر جل ّيا في ّ
إن ّ
وس ّجل رؤوس األقالم المناسبة:
 أصغ بتأ ّمل إلى الخطاب َأفهم وأناقش

وبمن تأ ّثروا؟
 .1متى عرف الجزائر ّيون صناعة
الحلي؟ َ
ّ
َ .2س ِّم َ
ص.
بعض
الحلي الّتي ُذكرت في ال ّن ّ
ّ
 .3قا َر ْن بين الح ّلي في منطقة القبائل ،وفي منطقة األوراس .ع ّبر عن رأيك في هذا ال ّتن ّوع ّ
موظفا
ّ
"وكما ...تبعا لـ ّ ...
فإن  ...لكي."...
منوال:
عبارات على
ّ .4
الحلي الجزائر ّية مالمح الحضارات المتعاقبة.
وض ْح كيف ظه َر ْت في صناعة
ّ
استنتج ِ
الحلي الجزائر ّية.
الق َي َم المستوحاة من خصائص
.5
ِ
ّ
أنتج مشافهة

ال�صناعات التّقليدية
ّ

الحلي.
 ّلخص الخطاب المسموع بأسلوبك واحرص على إقناع زمالئك بضرورة االهتمام بصناعةّ

الحلي المصنوعة بالجزائر
 pنماذج من
ّ

حض
أُ ّ

ـص (مدينــة ال ّنســيج) لتعــرف معنــى الحكمــة القائلــة( :ال خيــر فــي أ ّمــة
اســتعن بنـ ّ
ال تلبس مما تنسج) ،وتتب ّين ّأن الحرفة أمان من الفقر.
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مدينة النّسيج
أثري لغتي

تندف:تضرب
الصوف ّ
ليرق ويزول
تل ّبده.
جزز:قطع
الصوف.
البعر:فضالت
الماشية.

ُ
الم ِ
ناس ُج
األنوالَ :

[محمد ديب .ال ّنول .ترجمة سامي الدروبي]
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ال�صناعات التّقليدية
ّ

اصطفاق:
اضطراب واهتزاز.

َكانَ ا ْل َبـ ْـر ُد َقا ِر ًســاَ ،و َل ِكـ َّـن الشَّ ـ ْـم َس َت َت ـ ْأ ُأل َوا ُأل َسـ ُـر الَّ ِتــي َي َت َع َاطــى َج ِميـ ُـع
ـت ِفــي َهـ َـذا ا ْل َع ْهـ ِـدُ ،ر َّبمــا َأ ْك َثـ َـر ِمـ ْـن َأ ِّي َع ْهـ ٍـد َم َضى
َأف َْرا ِد َهــا ِم ْه َنــة ا ْل ِح َي َاكـ ِة َكا َنـ ْ
الر َجـ ُ
ـال ُم َع َّل ُقــونَ َوراء َأ َن َوا ِل ِهـ ُـم ا ْل َع ِتي َق ـ ِةَ ،وال ِّن َســاء َت ْنـ ِـد ُف
ال ُي ْح َصــى َعـ َـد ُد َهِّ :
الصـ َ
ـت َع ْينــي َنف ُْسـ َـها ت َْح ُصـ ُـل ِمـ ْـن ِحيـ ٍـن إلــى حيـ ٍـن َع َلــى
ـوف َأ ْو ت َْغ ِزلُـ ُهَ .كا َنـ ْ
ُّ
اب َوالْب َعــرَ ،ف ُت َن ِّظف َُهــا َو ُت َه ِّي ُئ َهــاِ ،
وتحم ُلها
ُجـ َـز ٍز ُم َل َّطخَ ـ ٍـة ِب ُّ
الد ْهــنِ ُ ،م ْث َق َلـ ٍـة ِبال ُّتـ َـر ِ َ
إلــى ُسـ ِ
ـوق ا ْل َغـ ْز ِلَ ،ب ْعـ َـد َعـ َـد ٍد ِمـ َـن األ َّيــا ِم َي ِقـ ُّـل َأ ْو َي ْك ُثـ ُـر ت ََب ًعــا ِل َمــا ُت ِطي ُقـ ُه قُوا َهــا
ِر ْطــا َأ ْو ِر ْط َل ْيــنِ ِمـ َـن ا ْلخُ ُيـ ِ
ـوط ال َّن ِاع َمـ ِة ال َّل ِّي َنـ ِة ال َّلـ ْـو ِن.
َع َلى َأنّ ا ْل َم ْش َه َد ا ْل ُمشَ ِّج َع ا ْل ُم ْن ِع َش ِإن ََّما َم ْش َه ُد ا ْل َم َعا ِملِ ِ .إنّ َه ِذ ِه ا ْلم َعا ِم َل
ـت ُم ْنـ ُـذ َز َمــن َغ ْيــر َبعيـ ٍـد ت َْع َمـ ُـل ِفــي َتثَا ُقــلَ .م ْن َذا الَّـ ِـذي ال َي َت َذ َّكر؟ ت َْشـ َـه ُد
َكا َنـ ْ
ـف ِفــي ُسـ ِ
ـك ِت ْلـ َ
َع َلــى َذ ِلـ َ
ـوق ا ْل َغ ـ ْز ِل
يهــا َع ْينــي ت َِقـ ُ
ـك ا َأل ْسـ َـح ُار الَّ ِتــي َكا َنـ ْ
ـت ِف َ
َمـ َـع َك ِثيـ َـر ٍات َغ ْير َهــاَ ،و ِهــي َت ْن َت ِظـ ُـر ِفــي َم َلـ ٍـلَ ،ع َســى َأنْ ت َِجد َزبو ًنا َي ْشـ َترِي ِم َنها
ات اإل ْنـ َـذا ِر ُت َو ْلـ ُ
ـت ِبا ْل َم َعا ِملِ
َغ ْز َلهــاَ ،و َل ِكـ ْـن َمــا ِإن َأخَ ـ َـذ ْت َص َّفــا َر ُ
ـوِلَ ،ح َّتــى َأ َل َّمـ ْ
ُح َّمــى َم ْسـ ُعو َرةٌَ ،ف َمــا ِمـ ْـن َحـ ٍّـيَ ،و َمــا ِمـ ْـن َم َك ٍانَ ،ب ْل َمــا ِم ْن ضَ ِاح َيـ ٍـة إال واه َت َّز ْت
ِبنشَ ـ ِ
ينَ ،ف َح ْي ُث َما ت َْذ َه ْب َي ْسـ َتقْ ِب ْل َك ِا ْص ِط َفاقُ األمشــاط.
ـاط ا ْل َحا ِئ ِك َ
األ ْنـ َـو ُال َت َل َت ِهـ ُـم ا ْل َغ ـ ْز َل َوت َْس ـ َأ ُل َهـ ْـل ِمـ ْـن َمزِيـ ٍـدَ ،فــا شَ ـ ْـي َء ُي ْش ـ ِب ُع ُجو َع َهــا
يد ا ْل َم ْج ُنــونَ إلــى َهـ َـذا ا ْل َع َلـ ِ
الصــوف.
الشَّ ـ ِـد َ
ـف ا ْل َوا ِف ـ ِر ُّ :
يم ـ َة الّتــي كا َنــت َم ِدي َنــة َأ ْصح ـ َاب ِحـ َـر ٍفُ ،ت ْض ِحــي اآلن
إنّ ا َلمدي َن ـ َة ال َق ِد َ
ِب َغفْوِهــا ال َع ِتيــق وت َْس ـ َت ِح ُ
ـب
اعيــة ،ومنــذ ا ْن َط َلـ َـق هــذا ال َّل َهـ ُ
يل إلــى َمدي َنـ ٍـة ِص َن ّ
الح ِاكمــونَ مــن ت ْل َقــا ِء أ ْنفُســهم عــن َت َع ّســ ِف ِهم ال َقديــمُ ،فهــم اآلن
َع َ
ــدل َ
َي ْن َتزِعــون مــن َأ ْيــدي َالبا ِئعـ ِ
أي ُصـ ٍ
ـوف مهمــا َي ُكــن شَ ــأ ُنه.
ـات ّ
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أفهم وأناقش

 .1لماذا يتعاطى ُّ
كل أفراد األسرة مهنة الحياكة؟
وضح عمل ّ
الكاتب بين عمل يقوم به ال ّرجال وعمل تقوم به ال ّنساءّ .
كل منهما.
 .2ف ّر َق
ُ
« .3عيني» مثال للمرأة الّتي تعاني .صف معاناتها .وب ّي ْن سبب هذه المعاناة.
ِ
الحرب في انتعاش صناعة ال ّنسيج؟
ساهمت
 .4كيف
ُ
صّ .
وضحها.
 .5قيمة العمل بارزة في ال ّن ّ
ُأقَ وِّ مُ مكتسبايت

ص بأسلوبك.
 اشرح الفقرة األخيرة من ال ّن ّنص
أتذوّ ق ّ

النص؟ مع ال ّتمثيل.
 . 1ما األسلوب الغالب على ّ
 . 2مثّل لألسلوب ّ
ص.
األقل
حضورا في ال ّن ّ
ً
الحقيقي .ما الفرق الّذي تالحظه؟
 . 3استخرج بعض ال ّتعابير المجازية .وع ّبر عنها بال ّتعبير
ّ
ص ما يوافق معنى اآلية الكريمة:
 . 4استخرج من ال ّن ّ

ال�صناعات التّقليدية
ّ

﴿

﴾

[سورة ق – اآلية ]30

وظف تعلّاميت
ُأ ّ

ص« :األ ْن َو ُ
ال َت َل َتهِ ُم ا ْل َغ ْز َل َو َت ْس َأ ُل َهلْ ِم ْن َم ِزيدٍ» .اشرحها بأسلوبك.
 .1ور َد في ال ّن ّ

وضــح صبرهــا فــي
.2لع ّلــك شــاهدت إحــدى النّســاء وهــي تقــوم بإعــداد أحــد األطبــاق التّقليد ّيــةّ .
إنجــاز عملهــا ،ودرجــة اإلتقــان الّــذي يبلغــه عملهــا فــي فقــرة مــن ثمانيــة أســطر.
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أفعال الرّ جاء

نص مدينة ال ّنسيج ،ثم تابع:
 -اقرأ ّ

ُأالحظ

 .1وهي تنتظر في ملل َع َسى أن ت َِجدَ زبونًا.
َ .2ح َرى الوطنُ أن ينتفعَ بصناعاتِه.
اري أن يَصي َر فنّانًا.
ِ .3ا ْخ َل ْو َل َق الفخّ ُّ

أناقش

الصوف؟
 هل وجدت عيني زبونا يشتري منها ّ ما الكلمة الدّ الّة على ما تذهب إليه؟ ما نوع هذه الكلمة؟ هل هي عاملة أم ال؟نسميها؟
 كيف ّ كيف جاء خبرها؟ اقرأ بق ّية األمثلة واستخرج فعل الرجاء وب ّين كيف جاء خبره.أستنتج

(ع َســىَ ،حـ َـرىِ ،ا ْخ َل ْو َلـ َـق) وهـ�ي تـ ّ
�دل أن الفعـ�ل الـ�ذي بعدهـ�ا يرجـ�ى وقوعه
الرجــاء َ
أفعــال ّ
وهــي أفعــال ناقصــة وناســخة ترفــع المبتــدأ ويسـ ّـمى اســمها وتنصــب الخبر و ُيسـ ّـمى خبرها.

وظف تعلّاميت
ُأ ّ

 .1أعرب قوله تعالى﴿

﴾ [الحجرات.]11 :

الســام مهنــة الحــدادة تؤ ّّكــد علــى ّأن المهــن اليدو ّيــة مهمــا صغــر شــأنها
.2ممارســة داوود عليــه ّ
عنــد بعــض ال ّنــاس ،أفضــل مــن البطالــة.
 ّأكد هذه الفكرة في خمسة أسطر ّموظفا فعل ال ّرجاء «عسى».
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ال�صناعات التّقليدية
ّ

الرجاء :يكون جملة فعل ّية فعلها مضارع:
خبر أفعال ّ
 .1مقترن بـ (أن) جوازا بعد (عسى).
 .2مقترن بــ (أن) وجوبا بعد (حرى واخلولق).
الغائب أن يعودِ .اخلولقَ القم ُر أن يظه َر.
مثالَ :ح َرى
ُ

07

ُب
أكت ُ

التّعبير عن الرأي ()2
االستدالل

أتعرف

الحجة ،لدعم ال ّرأي؟
نسمي فعل تقديم الدّ ليل أو ّ
 كيف ّ لماذا نلجأ إلى دعم ال ّرأي؟ أنواع األدلّة والحجج كثيرة .اذكر بعضها.أستنتج

تعريــف االســتدالل :تقنيــة فــي ال ّتعبيــر تقــوم علــى دعــم الـ ّرأي بالحجــج واألدلــة العقليــة
والمنطقيــة ،بــل وحتــى اســتثارة العواطــف لغــرض إقنــاع اآلخريــن بــه.
أنواع الحجج :هي كثيرة ،منها:
 المعطيات التاريخية. المعطيات العلمية - .المعطيات العددية. أقوال رجال العلم.		
السببية.
 ّ  

ال�صناعات التّقليدية
ّ

أتدرب

الحجة:
 في الجمل ال ّتالية استدالل .ب ِّي ْن نوع ّ.1يرتفــع عــدد ســكان الجزائــر ّ
باطــراد منــذ االســتقالل ،فبعــد ْأن كان يبلــغ نحــو ثمانيــة مالييــن
نســمة غــداة االســتقالل ،أصبــح فــي أيامنــا هــذه يقــارب األربعيــن مليونــا.
.2أ َّول دليــل علــى وجــود األكســجين يمنحــه وجــود أكســيد الحديــد فــي ال ّرواســب الجيولوجيــة
التــي يرجــع تاريخهــا إلــى مليــاري ســنة تقريبــا.
 .3سيرتفع منسوب المياه الجوفية هذا العام ،بعد سقوط كميات معتبرة من الثّلوج.
ج
أُ ْن ِت ُ

فــي حــوار داخــل القســم ّ
تدخــل األســتاذ قائــا  :لــو ّأن بالدنــا اعتمــدت علــى
ـتطاعت ْأن تُسـ ِ
ـاه َم فــي ال ُّنهــوض باالقتصــاد الوطنـ ّـي .أعجبتــك
الصناعــات ال ّتقليد ّيــة السـ
ْ
الفكــرة  ،فطلبــت مزيــدا مــن التوضيــح ِل ُت ِعــدَّ برنامــج اإلذاعــة المدرس ـ ّية.
يتضمن
المتوسطة،
 في أفواج :تعاونوا على إعداد تقرير مختصر تعرضونه في إذاعةّ
ّ
شرح الفكرة وعرض ُح َج ِج متن ّوعة لتدعيمها ّ
موظفين ّ
الشرط وأفعال ال ّرجاء وال ّتشبيه.
140

أُ ْصغي وأحتدّ ُث

07

صناعة النّحاس في تلمسان – محمد خالدي
ال تخلــو منطقــة مــن مناطــق الجزائــر مــن وجــود حــرف تقليديــة ،غيــر أن بعــض المناطــق
الصناعــة ،وصــارت ُتعــرف بــه.
اشــتهرت بنــوع معيــن مــن ّ
وس ّجل رؤوس األقالم المناسبة:
 أصغ بتأ ّمل إلى الخطاب َأفهم وأناقش

التلمساني وغيره؟
حاسي
المختص أن يف ّرق بين المنتوج ال ّن
 .1لماذا يستطيع
ّ
ّ
ّ
 .2فيم تختلف صناعة ال ّنحاس في تلمسان عن بق ّية المناطق؟
استدل من الخطاب المسموع بعبارات ّ
ّ
لمساني في صناعة ال ّنحاس.
تدل على تف ّنن ال ّت
.3
ّ
ّ .4
أكــدْ أو ا ْنـ ِ
ـاني بالكيــف
ـف هــذه المقولــة اعتمــادا علــى مــا ســمعت( :اهتـ ّـم ّ
الصانــع ال ّتلمسـ ّ
ال بالكـ ّـم).
.5الحــظ العبــارة ... « :إذ يعتمــد ال ّن ّحــاس علــى مرونــة يديــه ،فواحــدة  ...واألخــرى .»...ثـ ّـم
صــغ علــى منوالهــا مضمــون المناقشــة ،وأعــد عرضهــا.
أنتج مشافهة

في أفواج ثنائية؛ ستقومون بمعاودة اإلصغاء
إلى الخطاب المسموع من أجل:
 رصد بعض اآلراء مع الحجج الدّ اعمة لها.ثم
عرض تلك اآلراء مدعومة بحججهاّ ،ال ّتعليق عليها.
ال�صناعات التّقليدية
ّ

 pصناعة ال ّنحاس في اجلزائر

ُحض
أ ّ

قال ّ
الشاعر الكبير أحمد شوقي:
ــــر ْف لــــيس يعنينــــا ال َّت َر ْف
		
نحن أصحــاب ا ْل ِح َ
ُّ
ـــــــــر ْف أنّنــا ُن ْحيِـي ِ
كــــل ّ
ـــــــن
الــش
ولنا
		
الم َه ْ
َ
الصناعــة ال ّتقليد ّيــة فــي القضــاء علــى البطالــة
ـص (رســل ّ
الصناعــة) لتعــرف دور ّ
اقــرأ نـ ّ
وتقويــة اقتصــاد البــاد.
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أقرأ ن َِّص

الصنَاعَ ة
رُ ُس ُل ّ
ـب ا ّلــذي يشــتغل
يقــول جبــران خليــل جبــران :أحـ ّ
بفكــره فيبتــدع مــن ا ّلتــراب صــورا ح ّيــة جميلــة نافعــة
ــول ّ
أحــب
الطيــن إلــى آنيــة ل ّلزيــت،
يح ِ
أحــب ا ّلــذي ّ
ُّ
ّ
الصــوف ج ّبــة
ا ّلــذي يحــوك مــن القطــن قميصــا ومــن ّ
ومــن الحريــر رداء.
أثري لغتي

غبطت :حسدت
أكبرتّ :
عظمت
يذعن :يخضع

ــت ّ
الص َنا َعــ ْه
غَ َب ْط ُ
ِيــن إلــى ِّ
الذ ِاهب َ
		
ــت َن ِســيج ًا
و َأ ْف َخــ ُر بال ّتــي َح َاك ْ
		

الحديــدَ ا
و ُي ْع ِج ُب ِنــي ال َف َتــى َي ْطــوِي َ
ــن ِل ْل َم ْر َك َب ِ
ــت
ــات إ َذا َت َوا َن ْ
و َم ْ

و َلــوال َســ َو ِاعدُ ال َب ّنــا ِء َشــا َد ْت
و َمـ ْـن َص َنـ َـع ال َّت َو ُاصــل فــي َ
الخال َيــا

ال�صناعات التّقليدية
ّ

َو َقــ ّر َب َنا ِئيــ ًا ِلل َب ْي ِ
ــت َشــخْ ص ًا
َأ َل ْــم ت َْع َل ْــم بِــ َأ ّن اهلل َأ ْو َحــى

ــما َء ح ّتــى
َف َع ّل َــم آ َد َم ا َأل ْس َ
ِ
ريــس ِ
والح َي َاكــ ْه
الخ َي َاطــ َة
و ِإ ْد َ

أو َل ِئ َ
ــك َص ْفــ َو ُة الدّ ْن َيــا ِك َرامــ ًا
َأ َل ْيــس ال َع ْجــز ْأن َت ْب َقــى َق ِعيــداً
الوضاعة :االنحطاطَ 		 .و َت ْب َحــث عــن َو َظا ِئ َ
ــف َت ْن َت ِقيهــا
العوز :الفقر.
ــن لــم َي َّت ِخ ْ
ــذ ِم َهنــ ًا َت ِقيــ ِه
َفم ْ

		

ْ
الم ْصنــع والب َِضا َعــ ْه
ــر ُت َ
وأك َب ْ
ــن َح َ
يــص َو َبا َعــ ْه
ــاك ال َق ِم َ
َو َم ْ
ــن ُص ْل ُبــ ُه ِلينــ ًا َو َطا َعــ ْه
َف ُي ْذ ِع ُ
ِسـ َوى ِ
الم ْه ِنـ ّـي ُي ْص ِل ُح َهــا ب َِســا َع ْه
َف َــا ريــح ت َُصــدُّ وال ُشــ َعا َع ْه

َاح ِل َتا ِئــهٍ ُغ َم َــم ّ
الض َيا َعــ ْه
َأز َ
َك َأنَّــ ُه َح ِ
الج َما َعــ ْه
يــن َ
اضــ ٌر َب َ
ســلُ ،ي َع ّل ُمهــم ِص َنا َعــــــــ ْه
إلــى ُر ٍ

يب الـــــــــ ّز َرا َع ْه
و َع ّل َمــ ُه َأ َســا ِل َ
ــج فــي َب َرا َعــ ْه
ــاس َي ْن ُس ُ
وذاك إِل َي ُ

ّ
ــجا َع ْه
للمــرو َءة
والش َ
تَنــا َدوا ُ
ــي و َقا َعــ ْه
ت َُمايِــ ُز بيــن ُك ْر ِس ٍّ
ــه
الو َض َاع ْ
ودون ُو ُصو ِلهــا َه ْــو ُن َ
َهــ َو َان العــو ِز ُع ْمــراً َقــد أضَ ا َعــ ْه
[الشاعر محمد حيدر محيالن]
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أفهم وأناقش

ص وعنوانه؟ ّ
وضح.
 .1هل تلمح عالقة بين ال ّن ّ
 .2ما االنطباع الذي يحمله ّ
والص ّناع؟
للصناعة ّ
الشاعر ّ
الشاعر إعجابه ببعض المهن ألثرها في حياتنا .اذكرها .واذكر أثر ّ
 .3أبرز ّ
كل منها.
 .4مث ََّل ّ
للص ّناع ببعض األنبياء .لماذا؟
الشاعر ّ
للبطالين .ما األبيات الّتي ّ
 .5في القصيدة توبيخ ّ
تدل على ذلك؟
ص؟
 .6ما القيمة البارزة في ال ّن ّ
ُأقَ وِّ مُ مكتسبايت

قلب.
 ِاخ َت ْر خمسة ٍثم اح َف ْظها عن ظهر ٍ
أبيات متوالية نا َل ْت إعجا َب َكْ .
اشرحها بأسلوبكّ ،

نص
أتذوّ ق ّ

ُ .1عد إلى القاموس لل ّتفريق بين (غبط) و (حسد).
 .2من وسائل ِ
ص استخدام ّ
ص بثالثة أمثلة.
الشرط .مثّل من ال ّن ّ
الحجاج في ال ّن ّ
 .3قال ع ّز ّ
﴾[ .البقرة.]31 :
وجل ﴿
تسمي هذه ّ
الظاهرة؟
ما البيت الّذي يوافق هذا المعنى؟ كيف ّ

الصد َر وال َع ُجز.
 .4حدّ د في البيت األخير ّ
 .5اُك ُتب البيت األ ّول كتابة عروض ّية.
روي هذه القصيدة؟
 .6ما هو ّ

ال�صناعات التّقليدية
ّ

وظف تعلّاميت
ُأ ّ

ص رفع لقيمة العمل ،وتنديد
 في ال ّن ّبالبطالة .مث ِّْل ّ
لكل منها ببيتين من القصيدة.
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أنواع المنادى

أالحظ
ُ

اس ،إنّك َت ْن ُسج ب َبراعة.
َ .1أ َيا ِإ ْل َي ُ
اس ،ب َِك َن ْف َخر.
َ .2ه َيا ّ
نح ُ
اصل.
 .3يا نائياً ،قد َق َر َّب َك َم ْن َص َن َع ال َّت َو ُ
يصَ ،بورِك في ُج ْهدك.
َ .4أ ْي َحا ِئ َك ال َق ِم ِ
 .5يا ُم ِضيع ًا ُع ْم َر ُه في ال َب َطا َلة ،تَدَ ا َر ْك َن ْفسك.

أناقش
 مانوع األسلوب في األمثلة؟ِ
أدوات ال ّنداء ،و َم ِّي ْز ما ُيفيدُ نداء القريب ،وما يفيد نداء البعيد.
 َحدِّ ْدالح ْظ في ّ
 ِاالسم الذي َيلي أداة ال ّنداء.
مثال
كل ٍ
َ
نت ّأن االسم المقصود بال ّنداء يأتي على أنواع.
 لع ّل َك تب َّي َ -ماذا تستنتج؟

ال�صناعات التّقليدية
ّ

أستنتج
والم َنا َدى
 ُع ُنصرا ال ّنداء هما :أداة ال ّنداء ُ
المنا َدى خمسة أنواع:
 ُالم ْف َر ُد :مثل «يا فاطمةُ ،أ ْت ِق ِني ال َغ ْز َل».
َ .1
العل َُم ُ
ُ
تلميذِ ،اج َت ِه ْد».
.2ال َّن ِكرة المقصودة :مثل «يا
غير المقصودة :مثل «يا طا ِلباَ ،أ ْق ِب ْل على ِ
الع ْل ِم».
.3ال ّن ِكرة ُ
ً
اف :مثل «يا صا ِنع َة الفخّ ار ،حا ِف ِظي على ال ّت ِ
الم َض ُ
قاليد».
ُ .4
بالم ِ
برنوسا ،بو ِر َك ْت ِح َ
ضاف :مثل «يا ً
ّ .5
ياك ُت َك».
حائكا
الشبي ُه ُ
ً
وظف تعلّاميت
ُأ ّ

 .1أعرب إعرابًا ُمف ََّصالً :يا مضيّعا عمره في البطالة تدارك نفسك.

.2آلمــك تــرك بعــض الحرفي ّيــن التّقليديّيــن لصناعاتهــم وتغييــر نشــاطهم .فــي فقــرة مــن خمســة
أســطر ،ا ْدعُهُ ــم إلــى التمسّ ــك ب ِِح َرفِهِ ــمْ  ،مُوظّ فــا ال ّنــداء.
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التّعبير عن الرأي ()3
ض والتَّفنيدُ
الدَّ ْح ُ

أتعرف

(دحضت رأيه) ،فماذا تفهم؟
 تسمع عبارةُ
 ما الغرض من الدّ حض أو الّتفنيد؟ ما هي خطوات تفنيد ال ّرأي؟ ما هو السلوك الذي يجب التحلي به عند دحض رأي شخص ما؟أستنتج

ِ
المرسـ ُـل مــن خاللــه إلــى إبطــال
مفهــوم الدّ حــض :الدّ حــض أســلوب فــي ال ّتعبيــر يهــدف
رأي الخصــم بوســاطة حجــج دامغــة.
الرأي:
خطوات دحض ّ
 تحديد ال ّرأي كما ورد على لسان صاحبه. نقد الحجج وبيان ضعفها. تقديم الحجج المضادة المقنعة.الرد على الخصم :عند دحض وتفنيد رأي ينبغي تجنب:
آداب ّ
صفة ال ّتعالي ،والعنف الكالمي ،ونبرة االزدراء واالحتقار.
أتدرب

  

ال�صناعات التّقليدية
ّ

ْ
ف ِّندْ أو
ادحض األخبار التالية:
اندلعت من أجل رغيف الخبز.
 الثورة التحريرية الجزائريةْ
 فرعون؛ حاكم مصر القديم عمالق ،طوله ثالثة أمتار. ال ّرياضة يمارسها ال ّناس في مرحلة ّالشباب.
أُ ْن ِتجُ

الشــباب إلــى ممارســة ال ّتجــارة الح ـ ّرةُ ،م َه ِّونيــن مــن قــدْ ر ِ
يطمــح كثيــر مــن ّ
الحــرف
والمهــن ،ولهــم فــي ذلــك آراء متن ّوعــة واســتدالالت ش ـ ّتى عليهــا.
نصا حجاج ّيا تعرض فيه بعض تلك اآلراء وتف ّند الحجج الدّ اعمة لها.
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الفخار والخزف  -ويزة باشا
ّ
جميــل أن حتافــظ علــى تراثــك ،وتعتـ ّـز بــه ،واألجمــل أن تحيــي هــذا ا ّلتــراث وتطـ ّـوره َلي ْبـ ُـر َز
للعالــم َو ُي ْبـ ِـر َز الثّقافــة األصيلــة.
وسجلْ رؤوس األقالم المناسبة:
 أصغ بتأ ّمل إلى الخطابِّ ،وأناقش
ُ
أفهمُ

الفن الذي برعت فيه «ويزة باشا»؟
 .1ما ّ
 .2لماذا لم َي ُك ْن ُيتو ّقع أن تكون ف ّنانة في الخزف؟
 .3لم تكتف «ويزة» بصناعة الفخار بطريقة بدائ ّيةّ .
وضح ذلك.
 .4ماذا قدّ مت «ويزة» لصناعة الفخار للجزائر؟
 .5ع ّبر عن رأيك في عمل «ويزة» بتوظيف عبارات على منوال:
( وإذا ّ ...
فإن ...من أجل ...وهذا سواء كان نظير  ...أو بمقدار.)...
		
أنتج مشافهة

ـري أو الحفــاظ عليــه كمــا هــو
 شــاركت زمــاءك فــي حــوار حــول ضــرورة تطويــر ال ّتــراث الجزائـ ّدون تغييــر .ماهــي احلجــج التــي قدّ متهــا.
بالصناعات ال ّتقليد ّية ،ستقومون بـ:
في أفواج :حول فكرة االهتمام ّ
 .2دحض ال ّرأي املخالف بأسلوب مقنع.
			
 .1عرض رأي الفوج.
توجيه :قبل العرض يتناقش أعضاء الفوج فيما بينهم.

ال�صناعات التّقليدية
ّ

ناعات اليَدَ وِ يّة
ُ
والص
ف ّ
الحرَ ُ
ِ

ّإن ِ
والصناعــات اليدو ّيــة هــي العمــل الّــذي نشــأ
الحــ َر َف ّ
يــرث اهللُ
ُّ
وســيظل إلــى ْأن َ
مــع اإلنســان وال زال يصاحبــه،
َ
فبهــا تُحافـ ُـظ األمـ ُـم علــى هو ّي ِت َهــا الثّقاف ّيــة
األرض ومـ ْـن عليهــاَ ،
وأصال ِت َهــا الوطن ّيـ ِة وقــد اهتمــت الدّ ولـ ُة بحفـ ِـظ تُراثهــا الوطنـ ّـي
ـدوي ،وال ّتأكيــد علــى أن يكـ َ
ـون
ـيخ ألهم ّيـ ِة العمــل اليـ ّ
وال ّترسـ ِ
المواطـ ُـن عامــا فــي كا ّفــة مجــاالت الحيــاة مشــارك ًا فــي بنــاء
وطنــه وتنميتــه...
ّ
وإن هــذا ال ّنشــاط ال يجــب ْأن يقتصــر علــى بيــع منتجاتــه فــي الفعاليــات والمهرجانــات ،بــل يجــب
أن نــرى ّ
كل بيــت يعت ـ ّز بوجــود حرفــة أو صناعــة يدو ّيــة فيــه ،وأن ننطلــق بتراثنــا مــن المحل ّيــة إلــى
األســواق الخارج ّيــة؛ لتكــون حرفنــا اليدو ّيــة معروفــة عالم ًّيــا ،ومــن هــذا المنطلــق كان البرنامــج
الوطني
ّ
لتنميــة الحــرف والص ّناعــات اليدو ّية...حيــث أصبــح من المسـ ّل ِم به على المســتوى العالمي أن هناك
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الســائح ،كيفما كان
ارتباطــا وثيقــا بيــن قطــاع الحــرف ّ
الســياحة ،ذلك أن ّ
والصناعــات اليدو ّيــة وقطــاع ّ
الســياحة الّتــي يمارســها ،قلمــا يغــادر المــكان الّــذي يــزوره دون أن يحمــل معــه تــذكارا ،فاألمــر
نــوع ّ
لــم َي ُعــدْ محل ًّيــا؛ بــل هــو أمــر يشــغل العا َلــم ك ّلــه وهــو مــا نــراه فــي تعريــف ّ
منظمــة اليونســكو للحــرف
والصناعــات اليدو ّيــة علــى أنهــا “تعبيــر حقيقــي عــن ال ّتقاليــد الح ّيــة لإلنســان تتج ّلــى فيــه األســس
ّ
الثّالثــة لل ّتنميــة المســتديمة والقيــم االنســان ّية وهــي :ال ّتكيــف وال ّتجديــد واإلبــداع”.
الصــدد إلــى االعتــراف بأهم ّيــة دور الحرفييــن المبدعيــن ومنتجــي
وقــد دعــت اليونســكو فــي هــذا ّ
المــوا ّد الحرف ّيــة ،مشــيرة إلــى أنــه فــي شــتى أنحــاء العالــم يبتكــر الحرفيــون مصنوعــات تنســجم مــع
ّ
مهمــا مــن الحيــاة اليوم ّيــة لألفــراد والمجتمــع...
الطبيعــة وتشـ ّـكل جــزءا ًّ
والصناعــات اليدو ّيــة إلــى جانــب كونهــا مــن أجمــل مظاهــر ال ّتــراث بإبداعاتهــا المع ّبرة عن
فالحــرف ّ
حيــاة ّ
الشــعوب ونمــط معيشــتها وأســلوب تفكيرهــا ،وإلى جانب كونهــا إرثًا ثقاف ّيا ومجــاال لالبتكار،
فهــي نشــاط يســاهم فــي تحســين الدّ خــل ورفــع مســتوى المعيشــة ،وتوفير فــرص العمــل؛ وهي مصدر
والســياح ّية.
لتنميــة المــوارد االقتصاد ّيــة ،وأحــدُ العوامل
ّ
المهمــة إلنعاش الحركة ال ّتجار ّية ّ
والصناعات اليدو ّية]
[مجلة الحرف ّ

ص قراءة واعيةِ ،
وأجب عن األسئلة اآلتية:
 اقرإ ال ّن ّ .1لماذا تهتم الدّ ولة بتراثها وتعمل على ترقيته؟
الصناعات ال ّتقليد ّية؟
 .2ب ّين كيف يمكن للمواطن أن يساهم في بناء وطنه من خالل ّ
والصناعات اليدو ّية؟
السياحة ّ
فسر العالقة بين ّ
ّ .3
 .4اس َت ِعن بالقاموس في شرح الكلمات اآلتية :ال ّترسيخ – المستديمة.
الســياحة الّتــي يمارســها ،ق ّلمــا
 . 5انســج جملــة علــى منــوال الجملــة اآلتيــة( :كيفمــا كان نــوع ّ
يغــادر المــكان الــذي يــزوره دون ْأن يحمــل معــه تــذكارا).
ص جملة شرط ّية – حدّ د أركانها – نوع األداة .نوع الفعل بعدها – إعرابه.
 .6استخرج من ال ّن ّ
الحجاج وال ّتفسير .مثّل ّ
ص ب ْين ِ
ص.
من ال ّن ّ
 .7جمع ال ّن ّ
لكل نمط بمثال َ
ص تعبيرا مجاز ًيا واشرحه.
 .8استخرج من ال ّن ّ
حضــرت معرضــا للصناعــات ال ّتقليديــة بــدار الثّقافــة ،واكتشــفت إبداعــات أبنــاء وطنــك،
وأدركــت ّأن ّ
الصناعــات ناتــج عــن جهــل بقيمتهــا.
كل تفريــط فــي هــذه ّ
 اُكتــب موضوعــا حجاجيــا مــن أربعــة عشــر ســطرا ،تبــرز فيــه قيمــة الصناعــات اليدو ّيــة وضــرورةاالهتمــام بهــاّ ،
موظفــا عــددا مــن أدوات ّ
الشــرط الجازمــة ،وأفعــال ال ّرجــاء ،و المنــادى.
أقوّ م إنتاجي

ترســخ
تأكيــدا علــى اعتــزازك بمــوروث بــادك الثّقافـ ّـي ،وحرصـ ًا منــك علــى إقنــاع زمالئــك بمــا ّ
للصناعــات ال ّتقليد ّيــة.
لديــك مــن أهم ّيــة ومكانــة ّ
الصناعــات ال ّتقليد ّيــة ،وان َت ِص ـ ْر للمقولــة (ال خيــر فــي أ ّمــة
ـص حجاجــيِ ،اشــرح أهم ّيــة ّ
 فــي نـ ّممــا تنســج) ،مسـ ِ
ـتثم ًرا مكتســباتك.
ممــا تنتــج ،وال تلبــس ّ
ال تــأكل ّ
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أقوم إنتاجي وفق شبكة ال ّتصحيح اآلتية
ّ

 ّوظف هذه الشبكة لتقويم إنتاجك.
حكم وعدم ال ّت ُّ
 حدّ د مواضع ال ّت ّحكم.

سالمة ال ّلغة
االنسجام
اإلتقان

ال ّت ُّ
حكم

ّ
المؤشرات

المعايير
الوجاهة

ّ
والمؤشرات.
 ط ّب ْق على إنتاجك المعايير ِكمك.
أصد ْر ُح َ
نعم

ال

 كتابة نص حجاجي. التقيد بالموضوع. توظيف أدوات الشرط اجلازمة وأفعال الرجاء والمنادى خلو النص من األخطاء اإلمالئية التوظيف السليم لعالمات الوقف وال ّترقيم ترتيب األفكار منطقيا.سن ال ّربط بني اإلقناع والدّ حض.
 ُح ُ تنظيم الفقرات. توظيف الحجج والبراهني. -توظيف المكتسبات القبل ّية.

الصناعات ال ّتقليد ّية في الجزائر
أشارك في رسم خريطة النتشار ّ

ال�صناعات التّقليدية
ّ

خطوات اإلنجاز

المهام

الموارد

الخطوة األولى
 تشكيل األفواج-ضبط وتحديد المنتج (خريطة).

 جمع المعلومات المتع ّلقة بـ:المناطق التي تنتشر بها الصناعاتالتقليدية.
 -فن ّيات رسم الخريطة بمفتاح لها.

الموارد
 توظيف (المعارف القبل ّية) -ضبط الخطوات المنهج ّية.

الخطوة الثانية
 -توزيع المهام على أعضاء الفوج

ضبط المعلومات وتنظيمها.ال ّتحقق من توثيق المعلومات،وصحة المعلومات.
ّ
جمع المقترحات وتبادلالمعلومات.
 -تنظيم العمل وضبط اإلنتاج.

الخطوة الرابعة
عرض المشروع

 المناقشة وال ّتقويم. -إدخال ال ّتحسينات.

الوسائل
 أوراق بيضاء. صور فوتوغرافية. -كتب ومج ّ
الت لها صلة
بالموضوع.
 -مواقع تواصلية تربوية لها عالقة
بالمشروع.
 -وسائل العرض.

الخطوة الثّالثة
 -التقاء عناصر الفوج
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أتعلّم

َما َس َأع ِر ُف ُه ِمن ِخ ِ
الل ال ُّنصوص

الموضوعات
 .1ال ّتع ّرف إلى ظاهرة الهجرة.
 .2أنواع الهجرة.
السامية لهجرة اإلنسان.
 .3األهداف ّ
الموارد ال ُّلغَ و ّية
ران جواب ّ
ِ .1اق ِت ُ
الشرط بالفاء.
 .2إعراب المنادى.
 .3أدوات ّ
الشرط غير الجازمة.
ف ّن ّيات ال ّتعبير
الحجاجي (.)1
التفسيري
ص
ّ
 .1ال ّن ّ
ّ
الحجاجي (.)2
التفسيري
ص
ّ
 .2ال ّن ّ
ّ
الحجاجي (.)3
التفسيري
ص
ّ
 .3ال ّن ّ
ّ

الهِ جرة الدّ اخليّة واخلارجيّة

َما َس ُأ ِنت ُج ُه ُمشا َف َه ًة ِ
وك ً
تابة

أسبوع
ِخالل كل
ِ
ـيري يتضمّ ــن مقارنــة بيــن الهجــرة
ـص تفسـ ّ
ـفوي ألســباب الهجــرة السّ ـ ّريّة  /إنتــاج نـ ّ
 .1عــرض شـ ّ
ّ
الســر ّية.
الشــرع ّية والهجــرة ّ
نص حجاجيّ حول فضل الهجرة لطلب العلم.
 .2إنتاج حِ وار ثنائيّ  /إنتاج ّ
تفسيري حجاجيّ حول الهجرة ال ّنبو ّية.
ّ
نص
 .3صياغة شفويّة لمقطع مسموع  /إنتاج ّ
المق َ
طع
في نهاية َ
نوع من أنواع الهجرةّ ،
موظفا مكتسباتي.
تفسيري
نص
• تعليق
ّ
ّ
شفوي  /كتابة ّ
ّ
حجاجي حول ٍ
َما َس ُأ ِ
نج ُز ُه

مدونــة علــى اإلنترنــت لتوعيــة
•أشــارك مــع فوجــي فــي إنجــاز المشــروع المتم ّثــل فــي إنشــاء ّ
ّ
السـ ّـرية.
الشــباب بخطــورة الهجــرة ّ
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العطري
ّ
السرية – عبدالرّ حيم
الهجرة ّ

تكــون الهجــرة محمــودة العواقــب إذا كانــت ألهــداف نبيلــة ،لكــن بتع ّقــد ّ
الظــروف
المعيشــية فــي حياتنــا العصريــة ظهــر نــوع مــن الهجــرة الضــا ّرة ال تقـ ّـره القوانيــن ،نظــرا لمــا
فيــه مــن أضــرار علــى الفــرد والمجتمــع.
وس ّجل رؤوس األقالم المناسبة:
 أصغ بتأ ّمل إلى الخطاب َأفهم وأناقش

 .1من أين جاء مصطلح «الحرقة»؟
الس ّر ّية األفراد إلى الدّ ولّ .
وضح ذلك.
 .2تعدّ ى تأثير الهجرة ّ
ص ما ّ
يؤكد ذلك.
 .3شملت هذه الهجرة كل شرائح المجتمع .ب ّين من ال ّن ّ
 .4ما هي الدّ وافع الّتي تجعل ّ
الشباب يقدمون على هذه المغامرة الخطيرة؟
الشبابّ ،
 .5أبد رأيك في طريقة تفكير هؤالء ّ
موظفا عبارات على منوال:
السبب الوحيد وراء»...
ّ
«لكن ...لم يكن دوما ّ
اعتمــادا علــى رؤوس األقــام التــي سـ ّـجلتها .أعــد صياغــة الخطــاب المســموع ّمركــزا علــى تحديــد
األســباب ّ
الس ـ ّرية ،واســتنتاج األســباب الحقيقيــة لهــا.
الظاهــرة للهجــرة ّ
أنتج مشافهة

وفــق نمــط الحجــاج ،تحــدّ ث عــن واجــب المجتمع اتجاه ّالشــباب الذين اختاروا طريق الهجرة السـ ّرية.
الهجرة السرية عبر البحر

الهِ جرة الدّ اخليّة واخلارجيّة

حض
أُ ّ

لطالمــا ارتبطـ ِ
الس ـ ّر ّية بقــوارب المــوت وركــوب مخاطــر البحــر ،إ ّال أنّهــا
ـت الهجــر ُة ّ
ـزي فــي بعــض الكائنــات الح ّيــة وظاهــرة اجتماع ّيــة ارتبطــت بغايــات نبيلــة
ســلوك غريـ ّ
وأهــداف ســامية فــي بعــض المجتمعــات المعاصــرة.
بنص (ظاهرة الهجرة) لتعرف المقاصد المختلفة الّتي تدفع إلى الهجرة.
استعن ّ
ْ
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ظاهرة الهجرة

الهِ جرة الدّ اخليّة واخلارجيّة

الهجــرة هــي انتقــال الفــرد أو الجماعــة مــن مــكان إلــى آخــر
بقصــد ،وقــد تكــون داخل ّيــة أو خارج ّيــة ،ولـ ّ
ـكل نــوع مــن أنــواع
الهجــرة أســبابه ونتائجــه.
أثري لغتي
ـراع مــن أجــلِ
والصـ ِ
كونيــة ،وهــي إحـ َـدى ُس ـ َنن الحيــا ِة ّ
الهجــر ُة ظاهــر ٌة ّ
البقــا ِء ،وهـ َـي قديمـ ٌة ِقــد َم اإلنسـ ِ
ِ
ـان
ـان علــى هــذه
األرض ،واليهاجـ ُـر اإلنسـ ُ
ـمك وال ّنحـ ُـل ّ
والسـ ُ
ـات .إ ّنهــا
فقــط ،بـ ْـل يهاجـ ُـر الحيـ ُ
ـور والفراشـ ُ
والطيـ ُ
ـوان ّ
ـودي ...فهجــر ُة هــذه الكائنـ ِ
ناموس
ـات ك ّل َهــا تخضـ ُـع ِلقوانيــن مثل:
ّ
ـوس وجـ ٌّ
وجودي :نامـ ٌ
ّ
قانون ثابت في
الطفـ ُـو فــي الفيزيــاء ،واالنحــال وال ّتفاعــل فــي الكيميــاء ،وال ّنســبية فــي
الكـ ِ
ـذب حـ َ
الكون.
ـول القطـ ِ
ـب المغناطيسـ ِّـي تحت
ـون ،و ُبــرادة الحديـ ِـد الّتــي تنجـ ُ
ِ
ـتقطاب ...أ ّما هجر ُة اإلنسـ ِ
ِ
الهجرات
تختلف عن هذ ِه
ـان فإ ّنها
قانون االسـ
ُ
ِ
الصحـ َـرا ِء ،وال يهاجــرونَ إلــى
ـاس
اليهاجـ ُـرونَ إلــى ّ
ثقافيـةٌ ،فال ّنـ ُ
أل ّن َهــا هجــر ٌة ّ
ـران والخيـ ُـر ِ
بلـ ٍ
والغ َنــى،
ـث العمـ ُ
ـدان فقيـ ٍـرة ،ولك ّنهـ ُـم يهاجــرونَ إلــى حيـ ُ
ـان والعـ ُ
والحري ـةُ ...ويرحـ ُـل البــد ُو عند َمــا
ـدل
ـث األمـ ُ
ويهاجــرونَ إلــى حيـ ُ
ّ
تشح
َت ّ
ضنّ :
ِ
ّ
ـب والـ ّـدف ُء ،ويفـ ُّـر
ـ
الح
ـث
ـ
حي
ـى
ـ
إل
ـور
ـ
ي
الط
ـر
ـ
وتطي
ـا،
ـ
بخيراته
األرض
ـن
ـ
ض
ت
ُ
ُ
َ
َ ُّ
َ ُّ
ُ
ُ
وتبخل.
ِ
ِ
ِ
بالســا ِم
ـان
ـ
اإلنس
ـا
ـ
فيه
ـم
ـ
ع
ن
ي
ـات
ـ
تمع
ج
م
ـى
ـ
وإل
،
ة
ـ
ي
الحر
ـاد
ـ
ب
ـى
ـ
إل
ـر
ـ
البش
َْ َ ُ َ
ُ ْ
ُ ّ
ّ
ُ
ّ
ـث ال ّتحصيــلُ
ِ
ـث َينــا ُم قريـ َـر العيــن ،ويهاجـ ُـر الشـ ّـب ُ
وحــون حيـ ُ
الصيرورة :الدّ وام حيـ ُ
ان الط ُم ُ
ّ
ـرآن علــى الهجــر ِة ِمـ ْـن َفـ َـر ٍاغ ،فالهجــر ُة صيــرور ٌة
ـض القـ ُ
المعرفـ ُّـي ،ولــم َي ُحـ َّ
واالستمرار.
أيضــا علــى األنبيــا ِء والمعتقـ ِ
ـدات.
ـق
ـ
تنطب
ُ ً
زاخرة :مليئة.
ِ
ِ
تجــارب
الحيــن
والص
ء
األنبيــا
ة
ســير
وفــي
غنيــ ٌة بأحدا ِث َهــا ،زاخــر ٌة
ّ
َ
ٌ ّ
الســام هاجـ َـر وتـ َ
ـرك بــا َد
بدالال ِت َهــا ،متنوعـ ٌة بمعطيا ِت َهــا؛ فإبراهيـ ُـم عليــه ّ
الرافد ْيـ ِـن وو ْفـ َـر ِة ِ
الميــا ِه ،وتـ َ
ـرك ُخ َضــر َة ال ّنيــلِ ليــأ ِوي إلــى ٍ
واد غي ـ ِر ِذي َز ْر ٍع
ّ
الحريــةِ
ِ
ِ
ِ
زرع هــو
حــر ِم ،ألنّ
ُ
َ
اإلنســان فــي ِ
أعظــم ٍ
َ
عنــد بيــت اهلل ُ
منــاخ ّ
الم ّ
ِ
ِ
اج َــر ِفتيــ ُة ْأهــلِ
وفــر
الكهــف فــراراً مــن
َو َه َ
االضطهــاد ُ
كلب ُه ْ
ومعه ْ
ــم ُ
ــمَّ ،
بطشه :ظلمه
ِ
وبطشــ ِه ،ولـ ْـم يعـ ْـد إلــى مصـ َـر إ ّال برسـ ٍ
ـالة.
ُموســى مــن فرعــون
ٌ
ــق عليــه ســور ٌة واحــد ٌة
وجبروته .والهجــر ُة ال ّنبو ّيــ ُة
أكبــر مــن أن ُت َع ِّل َ
حــدث َ
فالهجــر ُة إيمــانٌ بالمســتقبلِ وثقـ ٌة بالغيـ ِ
ـب ،وهـ َـي فكــر ٌة ال رحلـةٌ ،وهــي
تنــة ْ
مــن ِف ٍ
آمــن…
بــل إلقا َمــ ِة
مجتمــع ٍ
ْ
ٍ
ليســت تَخَ ّل ًصــا ْ
[صبحي درويش  .جريدة إيالف اإللكترونية]
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أفهم وأناقش

 .1الهجر ُة قد ٌر مشترك بين سائر المخلوقاتّ ،
ص.
وضح ذلك من ال ّن ّ
 .2فيم تختلف هجرة اإلنسان عن سائر المخلوقات؟
ص.
 .3حدّ د أشكال الهجرة كما وردت في ال ّن ّ
والصالحين؟ ّ
ص.
 .4ما خصائص هجرة األنبياء ّ
وضح ذلك بمثال من ال ّن ّ
 .5اشرح بأسلوبك العبارة« :الهجرة فكرة ال رحلة فقط».
ُأقَ وِّ مُ مكتسبايت

والصالحيــن عــن باقــي أنــواع الهجــرات األخــرى؟ ِّ
وضـ ْـح بأمثلــةٍ ِمــن
 بمــاذا تم ّيــزت هجــرة األنبيــاء ِّع ِ
ند ك.
نص
أتذوّ ق ّ

ص؟ اذكر بعض ّ
مؤشراته.
 .1ماهو ال ّنمط الغالب على ال ّن ّ
الصــورة البيانيــة فــي هــذه العبــارة،
(.2ويرحــل البــدو عندمــا َت ِضـ ُّـن األرض بخيراتهــا) حــدّ د نــوع ّ
اشــرحها .و ب ّيــن أثرهــا فــي المعنــى؟
الصحراء ...ولك ّنهــم يهاجرون
.3مــا هــو
المحســن البديعـ ّـي فــي العبــارة( :فال ّنــاس اليهاجرون إلــى ّ
ّ
إلــى حيــث العمران والخيــر والغنى)؟
ص عاطفة مع ّينة؟ ع ّلل لماذا.
 .4هل في ال ّن ّ
ّ .5
ص.
لخص مضمون ال ّن ّ
الهِ جرة الدّ اخليّة واخلارجيّة

وظف تعلّماتي
ُأ ّ

إليك العبارة «حيث ينام قرير العين» .ما المقصود بهذه العبارة؟
 -ع ّبر عنها تعبيرا حقيقيا .ثم وازن بين العبارتين.
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أستثمر 		

الشرط بالفاء
اقتران جواب ّ

نص (ظاهرة الهجرة) بتم ّعن لتستخلص األمثلة
 -أعد قراءة ّ

أالحظ

اج َر ِفي َط َل ِب ِ
الع ْل ِم ف ََس ْع ُي ُه َم ْش ُكو ٌر.
َ .1م ْن َه َ
ِ .2إنْ ِا ْس َت ْن َص َح َك ُم َه ِ
اج ٌر فَا ْن َص ْح ُه ِب ِص ْد ٍق.
الص ِديق َفل َْي َس ِب َأ ِمين.
َ .3م ْن َأف َْشى ِس َّر َّ
ِ .4إنْ َف َّر ْط َت ِفي ُن ْص ِحي َفل َْن َت َن َ
ال َم َح َّب ِتي.
اليو َم ِل َط َل ِب ِ
الر ِ
زق.
الع ْل ِم َف َق ْد َه َ
ِ .5إنْ َه َ
اج َر ا َأل ْب َنا ُء َ
اج َر اآل َبا ُء ِل َط َل ِب ّ
ِ .6إنْ ت َْج َت ِه ْد ف ََما ُأ َق ِّص ُر ِفي ُم َكا َف َأ ِت َك.
يح في ِك َبرِه.
َ .8م ْن َي ْت َع ْب ِفي ِص َغ ِر ِه ف ََس َي ْس َترِ ُ
َ .9م ْن َه َج َر َو َط َن ُه ِلغ َْي ِر َس َب ٍب ف ََس ْو َف َي ْن َد ُم.

أُناقش

 تد ّبر جملة الجواب وحدها في ّكل مثال ،وحاول أن تجعلها في مكان جملة ّ
الشرط.
 لع ّلــك تب ّينــت أن الــكالم لــن يســتقيم ّألن الجــواب فــي المثــال ( )1جملــة اســمية ،وأداة ّ
الشــرط
ال تدخــل علــى الجملــة االســم ّية ،وأل ّنــه فــي بق ّيــة األمثلــة جملــة فعل ّيــة فعلهــا فــي المثــال ()2
طلبـ ّـي ،وفــي المثــال ( )3جامــد ،وفــي المثــال ( )4مســبوق بـــ ( َلـ ْـن) ،وفــي المثــال ( )5مســبوق
بالســين ،وفــي المثــال
بـــ ( َقـ ْـد) ،وفــي المثــال ( )6مســبوق بـــ ( َمــا) ،وفــي المثــال ( )7مســبوق ّ
( )8مســبوق بســوف ،وأدوات ّ
الشــرط ال تدخــل علــى الجمــل الفعل ّيــة علــى هــذا الوضــع.
الشرط في ّ
كما نالحظ ّأن أجوبة ّ
كل األمثلة قد اقترنت بالفاء؟

الهِ جرة الدّ اخليّة واخلارجيّة

أستنتج

اب أل َْن ُ
ـمي ًة
ـب ا ْق ِترا ُنـ ُـه بال َفــاء؛ و َذ ِلـ َ
ـك إ َذا كَ َ
يكـ َ
الجـ َـو ُ
إ َذا َلـ ْـم َي ْص ُلـ ْـح َ
ـون َشـ ْـرط ًا َو َجـ َ
ان ُج ْم َلـ ًة اسـ ّ
الســين أو سـ ْـو َف.
عليـ ًة ِف ْعلُهــا طَ َل ِبـ ٌّـي أو جا ِمـ ٌـد أو َم ْسـ ُـب ٌ
أو ِف ّ
وق ِب َلـ ْـن أو َقـ ْـد أو َمــا أ ِو ّ
وظف تعلّاميت
ُأ ّ

الشرط المحذوفة مقرونة بالفاء.
الشرطية اآلتية بذكر أجوبة ّ
التّمرين ( :)1أتمِ مْ الجمل ّ
أحب أن يُطاع...........
 من ّ من مدحك بما ليس فيك........ إن أحسنتم إلى النّاس........ْت األشرار..............
 إن َص ِحب َالشــرط فــي األولــى جملــة
التّمريــن ( :)2كـوّنْ ثــاث جمــل مــن إنشــائك الخــاص؛ يكــون جــواب ّ
فعليــة فعلهــا جامــد ،وفــي الثّانيــة جملــة فعليــة فعلهــا دالّ علــى الطّ لــب ،وفــي الثّالثــة جملــة فعل ّيــة
فعلهــا مســبوق بســوف.
التّمرين ( :)3أعرب ما يلي :مَنْ جَ دَّ فال َنّجَ احُ حَ لِي ُف ُه
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الحجاجي
ّ
ّفسيري
ّ
النص الت
ّ
تفسيري
ّ
نص
إنتاج ّ

أالحظ

والصــراع مــن أجــل البقــاء ،وهــي قديمــة قــدم
ـنن الحيــاة ّ
الهجــرة ظاهــرة كون ّيــة وهــي إحــدى ُسـ َ
والســمك وال ّنحــل
اإلنســان علــى هــذه األرض ،وال يهاجــر اإلنســان فقــط؛ بــل يهاجــر الحيــوان ّ
ّ
ـودي..
والطيــور والفراشــات .إنّهــا نامــوس وجـ ّ
أتعرف

 ما ذا يشرح الكاتب في هذا المقطع؟فسيري عن غيره من الموضوعات؟
ص ال ّت
ّ
 ما الّذي يم ِّي ُز موضوع ال ّن ّ اُ ْذ ُك ْر روابط ال ّتفسير الّتي يجب ْأن َّص المن َت ِج.
توظ َف في ال ّن ّ
أستخلص

تفسيري ،يجب:
نص
ّ
إلنتاج ّ
 تحديد الموضوع. إعداد ال ّتصميم (مقدمة  -عرض  -خاتمة) ،وترتيب عناصره.مفس ـ َرة ،أو موضوعــا
 توظيــف المعرفــة الجديــدة الّتــي قــد تكــون ألفاظــا ،أو عبــارات َّغيــر شــائع أو ظاهــرة غيــر مألوفــة ،نتو ّقــع إفــادة القــارئ بهــا.
استعمال الروابط ال ّنص ّية بأنواعها.الهِ جرة الدّ اخليّة واخلارجيّة

أتدرب

دوافع هجرتها في بضعة أسطر.
فس ْر
تهاج ُر ُ
َ
بعض الحيوانات تارك ًة أوطانهاّ .
أُ ْن ِتجُ

ـت أبــاك إلــى حفــل زفــاف أحــد األقــارب ،فحضــرت جانبــا مــن سـ َـمر الضيــوف؛
رافقـ َ
ـرعي ،وأحــد الضيــوف ِ
ـمعت مــا
الســرية .سـ َ
فشـ َـل فــي محاولــة للهجــرة ّ
العريــس مهاجــر شـ ّ
تضمــن حســر َة الضيــف وتوجيـ َه العريــس لــه.
دا َر بينهمــا ِمــن ِحـ ٍ
ـوار َّ
 -اُكتــب مــا َع ِلــق بذهنــك مــن مضاميــن ذلــك الحــوار فــي فقــرة تفســير ّيةّ ،
موظ ًفا أســلوب
ّ
الشــرط وصــورة بيان ّية.
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هجرة األدمغة الجزائرية – فهيمة بوعديل

تغــري الــد ّول المتطــورة العقــول المبدعــة مــن الــدّ ول ال ّناميــة بمختلــف اإلغــراءات لتســتفيد
مــن خبراتهــا فــي تطويــر اقتصادهــا وتنميــة مجتمعاتهــا ،لكــن لهــذه الهجــرة انعكاســات خطيرة
علــى األوطــان.
عن األسئلة:
وسجل رؤوس أقالم ل ُتجيب ِ
 -أصغ بتأ ّمل إلى الخطاب المسموعّ ،

أفهم وأناقش

 .1حدّ ِد الفتر َة الّتي اشتدّ ت فيها وتيرة هجرة األدمغة في الجزائر .ولماذا؟
الوطني؟
 .2ت ََحدّ ْث عن آثار هذه الهجرة على االقتصاد
ّ
 .3هناك دوافع ومغريات تكون وراء هجرة العقول .اذكرها في نقاط محدّ دة.
.4ما موقفك من هجرة الكفاءات الجزائر ّية إلى الدّ ول الغرب ّية؟ ع ّلل.
الحساسة التي تأ ّثرت بهجرة األدمغة في الجزائر؟
 .5ما هي القطاعات ّ
أنتج مشافهة

الهِ جرة الدّ اخليّة واخلارجيّة

 تص ّور ّأن أحد أقربائك من هذه ّالطاقات الخ ّالقة قد ق َّر َر الهجرة إلى بالد الغرب.
فــي فــوج ثنائـ ّـي :يقــوم أحدكمــا بتمثيــل إطــار عــازم علــى الهجــرة إلــى الخــارج .ويقــوم اآلخــر بمحاولــة
ثنيــه عــن قــراره.
ّنائي المناسب.
المطلوب :إنتاج الحوار الث ّ

حض
أُ ّ

تع ّقـ ِ
ـدت الحيــا ُة المعاصــرة وك ُثــرت معهــا المغريــات الّتــي تدفــع الكفــاءات الوطن ّيــة إلــى
الهجــرة والبحــث عــن المجــد ،إ ّال أنهــا خســارة كبــرى لأل ّمــة ،لهــا آثارهــا الوخيمــة علــى
االقتصــاد الوطنـ ّـي ومقــدّ رات األ ّمــة.
بنص «المهاجر إلى المجد» لتعرف نبل الغاية الّتي من أجلها يهاجر اإلنسان.
استعن ّ
ْ
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هاجرُ إلى المَ ْجد
المُ ِ
الهجــرة فــي ســبيل تحقيــق غايــة ســامية ّ
مرغبــة فــي كل الثقافــات ،وهاهــو األديــب أحمــد
ـروي «دروت» الــذي لــم ُت ْث ِنـ ِه ّ
الظـ ُ
الصعبـ ُة عــن
قصــة الفتــى القـ ّ
ـروف ّ
رضــا حوحــو يــروي لنــا ّ
تحقيــق هدفــه ...حيــث أصبــح مــن أعظــم قــادة نابليــون بونابــارت.
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أثري لغتي
المســابقة
قــال «دروت» :حدّ ثتنــي نفســي بالهجــرة للمشــاركة فــي ُ
وااللتحــاق بهــذه المدرســة الحرب ّيــة ،ولكــن كيــف يمكــن ذلــك وأبــواي
الفاقة:الفقر
ـت مــع ذلــك علــى ترخيص
تحصلـ ُ
فــي غايــة الفاقــة واالحتيــاج؟ ...ولكــن ّ
ّ
الشديد.
بالســفر لتأديــة االختبــار ...ولــم ِ
الســفر مشـ ًـيا علــى األقــدام.
أجــدْ ُبـ ًّـدا مــن ّ
ّ
ـت لفــوري
وتوجهـ ُ
وصلـ ُ
ـت مــن مدينــة «نانســي» إلــى مدينــة «ميتــز» ّ
		
ـدت أبــدو فــي القاعــة الّتــي كانــت حافلــة بال ّتالميــذ
حافلة :مليئة .لقاعــة االختبــار ،ومــا كـ ُ
واألســاتذة ،ح ّتــى تل ّقانــي هــذا الجمــع الكبيــر ِ
بعاصفــة مــن ّ
الضحــك
والحــق ّأن حالتــي كانــت تدعــو إلــى أكثــر مــن ذلــك ،فقــد
والســخر ّية،
ّ
ّ
ـت َنحيفــا ضعيفــا ،تكســو مالبســي ال ّريف ّيــة المر ّقعــة طبقــة كثيفــة مــن
كنـ ُ
غبــار ّ
منتعال  :لبس
عصا غليظــة ،ومنتعال نعال ريف ّية َخ ِشــنة
الطريــق ،أحمــل فــي يمينــي ً
حذاء .ت َُح ُ
ـت مضطربــا فــي القاعــة بيــن ضجيــج
وطهــا طبقــة مــن األوحــال ...ووقفـ ُ
ّ
والســخر ّية ،ولــم أنتبــه ّإل وأحــد المختبِريــن يخاطبنــي ب ِر َّقــة
الضحــك ّ
ـت ســبيلك ياصديقــي؟ مــاذا تريــد؟ فأجبتــه علــى الفــور:
وشــفقة :ضللـ َ
الســيد :إذن ّ
تفضــل
أريــد المشــاركة فــي المســابقة يــا س ـ ّيدي! وأجابنــي ّ
اجلــس يــا بنـ ّـي وانتظــر ،فعندمــا يأتــي دورك أدعــوك ...والتلتفــت لهؤالء.
أخــذت أســتمع بإمعــان إلــى أســئلة
ورغــم الخجــل واالضطــراب
ُ
أستمع بإمعان:
أصغي للحديث المختبريــن وأجوبــة ّ
الطلبــة ...وأحسســت بــروح جديــدة تــدُ ُّب فــي
بتركيز شديد .جســمي ال ّنحيــل ،وتب ّيــن لــي ّأن فــي اســتطاعتي اإلجابــة عن األســئلة ك ّلها.
وجــاء دوري وامتــأت القاعــة بالفضول ّييــن لمشــاهدة اختبــار الفتــى
الفضولي :من
ّ
ـدت أنتهــي
يتدخل فيما
الســاعتين ،ومــا ِكـ ُ
القـ ّ
ـروي ...وامتــدّ اختبــاري مايقــرب مــن ّ
ال يعنيه.
وضمنــي إلــى صــدره وهــو يــر ّدد :أقــدّ م إليــك
ح ّتــى قــام ال ّرجــل نحــوي ّ
تهنئتــي وإعجابــي يابنـ َّـي! وأعتقــد تمامــا بأ ّنــك ســتكون أ ّيهــا المهاجــر إلى
المجــد أحــد طلبــة المدرســة الحرب ّي��ة ال ّنجب��اء.
[أحمد رضا حوحو .نماذج بشر ّية]
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أفهم وأناقش

 .1ما الغاية الّتي هاجر من أجلها الفتى «دروت»؟
 .2كيف كان موقف الحاضرين عند رؤيته؟ و لماذا؟
جلي في ال ّنصّ .
وضح ذلك.
 .3اإلصرار على تحقيق ال ّنجاح ٌّ
ُ .4
اذك ْر نتيجة إصرار الفتى «دروت» على تحقيق هدفه؟
 .5تخ ّيل مستقبل الفتى «دروت» في الحاالت اآلتية:
 لو بقي في قريته. لو تأ ّث َر بازدراء ُّالط ّ
الب ،وغادر قاعة االمتحان َخ ِجالً.
استنتج الق َيم المستوحاة من موقف «دروت».
ِ

ُأقَ وِّ مُ مكتسبايت

الصعــب
رغــم مــا تعـ ّرض لــه الفتــى المهاجــر «دروت» مــن ســخر ّية واحتقــار إال ّأن هــذا الموقــف ّ
لــم يؤ ّثــر عليــه وواصــل تحدّ يــه .ع ّلــل سـ ّر ق ّوتــه.

نص
أتذوّ ق ّ

ص؟ ُ
اذك ْر بعض مؤشراته.
 .1ما ال ّنمط الغالب على ال ّن ّ
َ
الغرض منهما.
ص أسلوبا إنشائ ًّيا و آخر خبر ًّيا ،وب ّي ِن
ِ .2استخرج من ال ّن ّ
ــد ُّب فــي
يــدة َت ُ
ِــروح َج ِد َ
الصــور َة البيان ّيــة الــواردة فــي هــذه العبــارة (و َأ ْح َس ْس ُ
 .3اســتخرج ّ
ــت ب ٍ
الصــورة إلــى عناصرهــاُ ،
ِج ْس ِ
واذكــر أثرهــا علــى المعنــى.
ــمي ال َّن ِحيــل) .ح ّلــل هــذه ّ
ـص عبــارات تـ ّ
يوجهنــا
.4فــي ال ّنـ ّ
الســخر ّية واالســتهزاء ،اســتدل مــن القــرآن والحديــث مــا ّ
ـدل علــى ّ
إلــى عــدم احتقــار بعضنــا والحـ ّـط مــن شــأنهم.
وظف تعلّاميت
ُأ ّ

الهِ جرة الدّ اخليّة واخلارجيّة

ص؟
الـمجد العظيم» .هل ترى لهذه المقولة عالقة بمضمون ال ّن ّ
«األ َلم العظيم يص َن ُع َ
نجزُ واجبي:
ُأ ِ

العربيُ :
«ك ْن ِع َصا ِم ًّيا ،وال َت ُك ْن ِع َظا ِم ًّيا».
المث َُل
يقول َ
ّ
ـت ّأن ِ
ـروي (دروت)
إذا ع ِلمـ َ
(عصــام) هــو ف ًتــى عربـ ٌّـي ُيشـ ِب ُه فــي شــخص ّيته وفــي ســيرته الفتــى القـ ّ
ـب عــن األســئلة اآلتيــة:
ف َأ ِجـ ْ
قصة الفتــى ِ
.1اسـ ِ
ـتعم ْل أحــد محـ ّركات البحــث ّ
«عصام».
كي (غوغــل مثـاً) ِلتتع ّر َف علــى ّ
الشـ َب ّ
(توجيـ ٌه هــا ٌّمُ :قــم بتفعيــل وضــع «األمان» قبــل البحث)
وقصة الفتى «دروت».
قصته ّ
 .2قار ِْن بين ّ
 .3ماهي ِ
باب من سيرة ِ
العبرة التي يستفيدها ّ
«عصام» وسيرة «دروت»؟
الش ُ
 .4استن ِت ْج معنى المثَل ُ
الخاص.
«كن ِعصام ًّيا ،وال َت ُك ْن ِعظا ِم ًّيا» ،واش َر ْح ُه بأسلوبك
ّ
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إعراب المُ نادى

ّ
ص:
 اقرأ األمثلة اآلتية،وتذكر سياقها في ال ّن ّ
ُأالحظ

ُوتّ ،
تفضل اجلس لتجتاز االختبار.
 .1يَا ُدر ُ
أنص حُ َك بالهجرة في طلَب العِ لمِ .
 .2ن ََصحَ األستا ُذ أحدَ تالميذه المتفوّقين قائالً :يَا ناجِ ُحَ ،
 .3يا مُهاجِ رً ا ،استثمر وقتك فيما ينفعك.
 .4هَ لِّلي يا تِاللَ المدينةِ ،واهْ مِ ي ب َِس ِخيِّ األظاللِ واألنداءِ.
الس ّر ّية.
 .5يا قا ِرئًا ّ
الصحيف َةَ ،ن ِّب ْئني بأخبار الهجرة ّ
 .6نصح األستاذ تلميذَ ْي ِه المتف ّو َقيْنِ قائال :يا ناجِ حانِ  ،أنصحُ كُ ما بالهجرة في طلب العلم.
ني قائال :يا ِ
أنصح ُكم بالهجرة في طلب العلم.
ناج ُحونَ ،
 .7نصح األستاذ تالميذه املتف ّو ِق َ
ُ

أناقش

اإلعرابي؟
كم ُه
 ما نوع المنادى في المثال األ ّول؟ وما حركة آخره؟ وما ُح ُّ
 حدِّ ْد نوع المنا َدى في األمثلة من الثاني إلى الخامس. ِالح ْظ حركات آخرها.
اإلعرابي.
 استن ِت ْج ُحكمهاّ
ونوعه ،وإعرابه.
 ُعد إلى المثالين األخيرين ،لتحدّ َد المنادىَ ، ماذا تستنتج؟شبيها بالمضاف.
 ُي َنص ُب ُ
المنا َدى إذا كان َنكرة غير مقصودة ،أو مضافًا ،أو ً
المنا َدى على عالمة رفعه إذا كان :نكرة مقصودة ،أو ع َل ًما ُمف َر ًدا.
 ُي ْب َنى ُوظف تعلّماتي
ُأ ّ

مفصال:
أعرب المنادى في الجمل ال ّتالية إعرابا ّ
يــا محبــا للمهاجريــن واألنصــار أبشــر بصحبتهــم  -يــا مســافر فــي طلــب ال ـرزق ،كان ّالل فــي
ّ
ّ
ُ
عونــك.
 -يا أحمدُ انصح أخاك بالعدول عن الهجرة الس ّرية.
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ُب
أكت ُ

الحجاجي
ّ
ّفسيري
ّ
النص الت
ّ
حجاجي)
ّ
نص
(إنتاج ّ

أالحظ

لقــد تس ـ ّببت هجــرة األدمغــة فــي الجزائــر فــي خســائر قــدرت بأربعيــن مليــار دوالر ،حســب
مــا كشـ ِ
ـفت ال ّتقاريــر .الّتــي ّأكــدت ّأن حركــة الهجــرة الّتــي تســارعت بســبب تدهــور األوضــاع
األمن ّيــة آنــذاك دفعــت بعشــرات اآلالف مــن األط ّبــاء والجامع ّييــن والباحثيــن للهجــرة إلــى الغــرب.

أتعرف

 ما الحجج المقدّ مة لبيان خطورة هجرة األدمغة؟ص؟
 وما الهدف من تقديم األدلّة واإلحصائ ّيات في ال ّن ّالحجاجي لل ّتصميم .ففي رأيك ،ماذا يجب أن نتناول في ّ
كل قسم من أقسامه؟
ص
 يخضع ال ّن ّّ
ص ِ
الحجاجيّ.
 اذكر بعض روابط ال ّن ّأستخلص
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حجاجي ،يجب - :تحديد الموضوع - .إعداد ال ّتصميم ،وترتيب عناصره.
نص
إلنتاج ّ
ّ
المقدّ مة :وفيها تمهيد لتحديد الموضوع المعالج.
العــرض :وفيــه عــرض لوجهــة ال ّنظــر أو الـ ّرأي المــراد مناقشــته ،مــع بيــان أدلّتــه وحججــه.
َ
المخاطـ ِ
ـب بــه.
ثـ ّـم عــرض لوجهــة ال ّنظــر ،أو الـ ّرأي المــراد تقديمــه لتثبيتــه ،وإقنــاع
الخاتمــة :تقديــم خالصــة مكثّفــة لمــا جــاء فــي صلــب الموضــوع ،مــع إبــداء الــ ّرأي
ّ
ــخصي بوضــوح.
الش
ّ
 استعمال ال ّروابط ال ّن ّص ّية الّتي تخدم الحجاج بأنواعها.أتدرب:

نصا حجاج ّيا ُت َب ّي ُن فيه ّأن الهجرة لهدف عظيم ال بدّ أن تنتهي إلى نجاح باهر.
َص ِّم ْم ًّ
ج
أُ ْن ِت ُ

مؤسســتكم حفــا تكريم ّيــا علــى شــرف أحــد أبنائهــا
بمناســبة يــوم العلــم ّنظمــت ّ
ال ُقدامــى؛ هاجــر لطلــب العلــم ،وعــاد بدرجــة علم ّيــة عاليــة ليخــدم بهــا وطنــه ...ألقى كلمة
توجيه ّيــة فأقن َعـ َ
ـك بتجربتــه ال ّناجحــة.
ـب فقــرة حجاج ّيــة تعــرض فيهــا وجهــة نظــره واألدلّــة الّتــي ســاقها إلقناعكــمّ ،
موظفــا
اُ ْك ُتـ ْال ّنــداء وصــورة بيان ّيــة.
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ث العَ ظيم – شوقي أبو خليل
الحدَ ُ
َ
الضعف والمعانــاة ،وعهــد المنعة
الهجــرة الن ّبويــة نقطــة تحـ ّـول فــي تاريــخ اإلســام بيــن عهــد ّ
وقــوة الجانــب .لقــد غ َّيــرت الهجــرة مجــرى التاريــخ ،وحملــت فــي طياتهــا معانــي ال ّتضحيــة
الصــادق.
والصبــر ،واإليمــان ّ
َّ
وس ّجل رؤوس األقالم المناسبة:
 أصغ بتأ ّمل إلى الخطاب َأفهم وأناقش

 .1لماذا ِ
كانت الهجر ُة ال ّنبو ّي ُة حدثا عظيما في ال ّتاريخ؟
ّ .2
وضح حياة الجهالة الّتي ف ّر منها المسلمون بدينهم.
.3كان للمسلمين واقع جديد بِدَ ا ِر الهجرِةِ ،ص ْف هذا الواقع.
ّ .4
والصحابة في الهجرة المباركة.
إن الهجرة تضح ّي ٌة وفدا ٌء .تحدّ ث عن تضح ّية ال ّنبي ﷺ ّ
والصحاب��ة س ـ ّراّ ،
موظفــا عبــارات علــى المنــوالّ :
«إن ...
.5ع ّلل ِــ الحكم�� َة م�نـ هج�رـة ال ّنبيــﷺ ّ
ألن ّ ...
ّ
وكل مــا .»...
أنتج مشافهة

 اعتمــادا علــى رؤوس األقــام المسـ ّـجلة ،والمناقشــة الجاريــة .أعــد صياغــة الفقــرة الثّانيــة مــنالخطــاب بأســلوبك.
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حض
أُ ّ

ـت هجــرة ال ّنبـ ّـيﷺ كثيــرا من األحداث الّتي سـ َّـج َلت ِق َي ًما رائعة.
عر َفـ ْ
 ِاقــرأ قصيــدة (نــور الهجرة) لل ّتعــرف إلى مزيد منها.161
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نُورُ الهِ ْجرَ ةِ
 بهجــرة المصطفــى ﷺ ،أشـ ِ
ـرقت المدين ـ ُة بأنــوار الهدايــة
والبــركات وتوالــت علــى أهلهــا نســمات الوحــي ،وضيــاء ال ِبـ ّـر
وتل ّقــاه األنصــار بنشــيد:
طلع البدر علينــــــا من ثن ّيات الوداع.
		
وجب ّ
الشكر علينا مـــا دعـــا هلل داع.
		

أثري لغتي

َجـــم َع ْت َشـــم َلها ُق ٌ
وسـ َّل ْت
ريش َ

الزهراء:مؤنّث األزهر
ّ
أي المشرق.

ّ
يـــحث خطــا ُه
الـــوحي أن
أمـــر
ُ

الصعدة :قناة الّ ّرمح.
ّ
َ
وأرا َد ْت ْأن ت ِ
ُنقذ ال َبغْ َي ِم ْن ْأح َمدَ
ال ّليلة الليالء :ال ّليلة
ّ
الطويلة شديدة ّ
ــــــــــــع
يــق ُمنخَ ِل
الصدِّ ُ
السوادَ .فأتَــا ُه ِّ
َ
منخلع ال ّلب:خائف
َ
َ
ـــمدُ بـ َ ِ
ــاس َم الـثَّغـْـــ ِر
فـتـَــل َّقا ُه ْأح َ
القلب.

الرعاء:العناية
ّ
وال ّرعاية.
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اهمي :أسيلي الدّ مع.

لـــأ َذى ُكــ َّـل َص ْـع َدةٍ َســ ْـمرا ِء
ـــيال ِء
فــــي ُجـنـ ْ ِ
ــح َلـيـــلةٍ َل ْ

ـارا بِأفــدَ ِح األنبــا ِء
ال ُّل ِّ
ــب ُمثـ ً

يما ب َِـما ان َْط َوى في َ
الخ َفا ِء
َعـ ِل ً
الزهرا ِء
فـي الـدّ جى لـلمدينة ّ

ـوي
وأقـــاما فــي الغــار والمــأ العلــ ّ

بـالـــر َعا ِء
يـرنـــو إلـيـــهما
ّ

ٌ
قـــريش حيــا َرى
وقـــفت دونـَــه

هت جــَـريح َة الـــكبريا ِء
وتـــن ّز ْ

ـثنت وال ّريــاح تجــأر وال ّرمـــ ُـل
وانــ ْ

تُـــثير فـــي األوجـــه الـــ ّربدا ِء

واه ِمي
هــ ّللي يـــا ُربــَـى المدينــة ْ

بِـسـَـ ِـخ ِّي األظـــال واألنـــدا ِء

واقـذفـــيها اهلل أكـبـــر حـتـــــــى

ـوكب وضّ ا ِء
يـــنتشي كـــل كــ ٍ

واجمعــي األوفيــاء َّإن رســول اهلل

ٍآت لـصـحـــبه األوفــيــــــــــــا ِء

َ
فيضــا ِمن ال ّرحــــمة
وأطــ َّـل ال ّنبـ ُّـي ً

يـُــروي الــ ِّـظما َء ِتــ ْل َو الــ ِّـظ َما ِء

والصــا ُة ّ
الط ُهــو ُر عالي َة األصـــدا ِء
ّ

َج ّوا َب ـ ًة بـ ّ
ـكل فضـــــــــــــــــــــا ِء
[عمر أبو ريشة .األعمال الكاملة]
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أفهم وأناقش

الس ّر ّي؟
 .1ما األمر الّذي ب ّيتته قريش في اجتماعها ّ

 .2أين أقام ال ّرسول ﷺ وصاحبه بعد الخروج من ّ
مكة ليال؟ ولماذا؟
بي ﷺ؟ ولماذا؟
 .3هل نجح كفار قريش في تت ّبع ال ّن ّ

.4مــا أثــر هجــرة ال ّرســول الكريــم ﷺ إلــى المدينــة المنـ ّورة علــى اإلســام والمســلمين؟ اذكــر هــذه
اآلثــار فــي نقــاط محــدّ دة.
 .5مــا هــي العبــر الّتــي يجــب أن يتع ّلمهــا المســلمون من الهجرة ،وهم يحتفلــون َّ
كل عام ّ
بالذكرى؟
ُأقَ وِّ مُ مكتسبايت

« ُتعتبــر الهجــرة ال ّنبو ّي ـ ُة أعظــم حــدث فــي التاريــخ» ،اشــرح هــذا القــول فــي فقــرة تفســير ّية
مســتلهما المعانــي مــن القصيــدة.
نص
أتذوّ ق ّ

وظف تعلّاميت
ُأ ّ

ص ثالثة أبيات متوالية نالت إعجابكَ ،ت َغ َّن بها ُم َر ِّد ًدا قافيتها ،واحفظها.
 اختر من ال ّن ّ163
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ص؟
 .1ما الجنس
األدبي لهذا ال ّن ّ
ُ
 .2حدّ ْد ك ًّ
الصدر وال َع ُجز في البيت األ ّول.
ال من ّ
 .3ماهو ُ
حرف ال ّرو ُِّي في هذه القصيدة؟
ثم ِ
أج ْب عن األسئلة:
 .4اُك ُتب البيت اآلتي كتابة عروض ّيةّ ،
بأفدح األنبا ِء
منخلع ال ّل ّب ُمثارا
الصدّ يق
	
فأتاه ّ
ِ
َ
وأعدْ قراءته متو ِّق ًفا على ّ
الحظ ال ّرموز العروض ّية الموافقة للبيتِ ،
 ِساكن.
كل
ٍ
الســاكن الــذي
 اك ُتـ ْـب سلســلة ال ّرمــوز العروض ّيــة الممتــدّ ة مــن آخــر سـ ٍ
ـاكن فــي البيــت إلــى ّ
قبلــه .هــل تســتطيع قراءتهــا؟ ولمــاذا؟
 ِأض ْف إلى تلك السلسلة المتح ّرك الذي قبلها ،واقرأها.
 اقرأ ما يوافقها في ّكل بيت من أبيات القصيدة.
ـاكن فــي البيــت إلــى
الرمــوز العروض ّيــة الممتــدّ ة مــن آخــر سـ ٍ
نتيجــة :القافيــة هــي سلســلة ّ
ـاكن يليــه مــع المتحـ ّـرك الــذي قبلــه.
أقــرب سـ ٍ
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أستثمر 		
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الشرط غير الجازمة
أدوات ّ

أالحظ
ُ

نص (نور الهجرة)
 اقرأ األمثلة اآلتية ،وتذكّ ر سياقها في ّ قال الشَّ اعِ ُر عُمَ ر أبُو ريشة في ثنايا قصيدته الملحميّة «الهجرة»باألصــــــدَ ا ِء
َفيُدوّي الوُجُ و ُد ْ
		
هاتف يصيحُ به اقــْــــــــر ْأ
وإذَا ٌ
قَذَ ف ْت ُهبطعنةٍ نَجْ ـــــــــــــــــــــال ِء
		
كلّما َم ّر مُؤمِنٌ بِحِ ماَهــــــَــــــا
الضحى – اآلية ]11
 قال اهلل تعالى﴿ :﴾ [سورة ّ
 لوال القراء ُة ماتقدّ َم اإلنسانُ -لوما حَ اد ُِث الهجرة ما تغيّرت صفح ُة التّاريخ

أناقش

 عرفت ّأن ِمن أدوات ّالشرط ما يجزم فعلين.
ماذا تالحظ في هذه األمثلة؟
نسمي هذه األدوات إذن؟  -ماذا أفاد الحرف (إذا)؟ وما المعنى الذي أفادته (ك ّلما)؟
كيف ّماذا أفادت (أ ّما) وكيف كان جواب ّ
الشرط بعدها؟
 عد إلى الحرفين (لو) (لوما) ،ماذا أفادا في جملة ّالشرط؟
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أستنتج

الشرط غير الجازمة :إذَا ُ
من أدوات ّ
ك َّل َما َ -ل ْو َ -ل ْوال َ -ل ْو َما. إذا :ظرف لما يستقبل من ال ّزمان  -ك ّلما :ظرف لما مضى من ال ّزمان. لو :حرف شرط يفيد امتناع الجواب المتناع ّالشرط.
 لوال  -لوما  :حرفان يفيدان امتناع الجواب لوجود ّالشرط.
 أ ّما :حرف تفصيل يقوم مقام أداة ّالشرط وفعله ،ويجب أن يقترن جوابها بالفاء.

وظف تعلّماتي
ُأ ّ

ال ّتمرين ( :)1أكمل جمل ّ
الشرط اآلتية بوضع جواب شرط مناسب:
الصناعة  - ......لو أ ّدى كل إنسان واجبه.........
 لوما المط ُر ما - .......ك ّلما تقدّ مت ّمحتاجا - ......لوال المدرس ُة..............
رأيت
 إذا ًَ
الشرطية اآلتية بوضع جملة ّ
ال ّتمرين ( :)2أت ِْم ْم الجمل ّ
الشرط المحذوفة:
لـما  .......زاد انتشار العلم.
 لو....الستراح في كبرهّ - .لوما........لساءت ُ
حال المرِيض.
 لوال........ما غادرت األدمغة أوطانها- .ْ
ستطاع.
 إ َذا َ .......ف َس ْل َما ُيُ
ال ّتمرين (ْ :)3اشرح البيت اآلتي وأعربه :
َو َل ْم َأ ْس َت ِف ْد ِع ْل ًما َف َما ذ َ
ولم َأت ِّخ ْ
َاك ِم ْن ُع ْم ِري
ـــدا
ـــــذ َي ً
ِإذَا َم َّر بــــِي َي ْ
ـــو ٌم ْ
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حجاجي
ّ
تفسيري
ّ
نص
إنتاج ّ

أالحظ

ٌ
العملي والموقف الحاســم في تاريخ
حدث غ ّي َر مجرى ال ّتاريخ؛ ألنها الهدف
ّإن الهجرة ال ّنبو ّية
ّ
اإلسلـامُّ ،
وكل مــا تح ّقــق بعدهــا مــن منجــزات و َت َتا َبـ َـع مــن نجاحــات وانتصــارات محســوب عليهــا.

أتعرف

 هل كل فكرة نستعرضها ،أو رأي سيستقبلها المتل ّقي بوضوح؟ إلى ماذا سيحتاج إذن؟ أفكارنا أو آراؤنا نع ّبر عنها في موضوعات ،فكيف نصوغ هذه الموضوعات؟ إذا كان الموضوع يخضع في صياغته لل ّتصميم ،فما الّذي يفضل ال ّتعبير عنه في كل قسم؟ص المنتج تماسكه وانسجامه؟
 بماذا نحفظ لل ّن ّأستخلص

كل ن��صّ يعتمــد علــى ِ
منتجـ ُه إلــى ال ّتفصيــل فــي القــول وال ّتفســير ،لــذا
الحجــاج ،يحتــاج ُ
ـيري والحجاجـ ّـي.
يجــب توظيــف ال ّنمطيــن ال ّتفسـ ّ
ويبنى كما يأتي - :إعداد ال ّتصميم (مقدمة /عرض /خاتمة) ،وترتيب عناصره.
 -استعمال ال ّروابط ال ّنص ّية بأنواعها.

ُأ ْنت ُِج

(الرســالة) ّ
الشــهير ،تأ ّثــرت بمشــهد خــروج
عرضــت ال ّتلفــزة الوطن ّيــة فيلــم ّ
المصطفــى ﷺ وصاحبــه مــن ّ
مكــة نحــو المدينــة.
 ّتفســر فيهــا دوافــع الهجــرة
حض ـ ْر فقــرة تفســير ّية ِحجاج ّيــة تســردها علــى زمالئــك؛ ّ
ال ّنبو ّيــة ،وتسـ ُّ
ـتدل علــى نُبـ ِـل مقاصدهــاّ ،
موظفــا ّ
الشــرط غيــر الجــازم وال ّنــداء وصورتيــن
بيانيتيــن.
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أتدرب:
اختلفت مع زميلك بخصوص موضوع الهجرة غير ّ
الشرع ّية إلى البالد األجنب ّية.
َ
ـب فقــرة تشــرح فيهــا ســلب ّيات هــذه الهجــرة ،وتبــدي رأيــك فيهــا ،وتدحــض رأيــه ،ملتز ًمــا
اُكتـ ْالحجــاج؛ ِّ
الحــوار والموضوع ّيــة فــي ِ
آداب ِ
ـيري والحجاجـ ّـي ،ومســتد ًال
موظ ًفــا ال ّنمطيــن ال ّتفسـ ّ
بمــا يلــزم مــن أدلّــة.

08

يع
أست َِط ُ
ْال َن ْ
أتدرَّ ُب

الشريف داودي
الرحل ّ -
البدو ّ
ملحة ،سواء كانت هجرة داخلية أو خارجية ،فردية أو جماعية.
تكون هجرة اإلنسان لحاجة ّ
وسجلْ رؤوس األقالم المناسبة:
 أصغ بتأ ّمل إلى الخطابِّ ،ش
أفهمُ وأناقِ ُ

 .1بم وصف الكاتب حياة البدو ال ّر ّحل.
 .2ما هي المناطق التي يتواجد بها البدو ال ّر ّحل؟
 .3كيف تُوزّع المهام والمسؤوليات في األسرة ؟
الصيــف؟
.4إلــى ّ
أي مــكان يرتحلــون فــي فصــل ّ
ولمــاذا؟
الرحل.
عما أعجبك في يوميات البدو ّ
.5ع ّلق بأسلوبك الخاص ّ
أنتج مشافهة
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شــاهدت ش��ريط ًا متلفـ�زا ،ع��ن حيــاة الب��دو ال ّر ّح��ل فـ�ي والي��ة مـ�ن والي��ات جنوبنا الكبير وســمعت
تصريحــات المواطنيــن حــول ظاهــرة الهجــرة نحــو ّ
الشــمال ،فــكان منهــم مــن ّ
يفضــل الهجــرة لطلــب
الــكإل ،ومنهــم مــن ّ
يفضل االســتقرار.
فــي أفــواج :ســتقومون بتلخيــص مضمــون ّ
الشــريط المتلفــز متبوعــا بعــرض اآلراء الــواردة فيــه
ـاص فــي ال ّنهايــة.
مع ّللــة ،ثـ ّـم إبــداء الـ ّرأي الخـ ّ

الخ ِطرَ ة
الهِ ْجرةُ َ

تُعــدّ هجــرة األدمغــة مــن المشــاكل الها ّمــة الّتــي تواجــه األقطــار ال ّناميــة ،وهــي التقـ ّـل عــن
والص ّحــة وغيرهــا مــن مشــاكل هــذه األقطــار إن لــم
مشــاكل ال ّتنميــة وال ّتعليــم وال ّتصنيــع ّ
تســتحق ّ
والمهتميــن.
كل عنايــة واهتمــام مــن الباحثيــن
األهم ّيــة ،وهــي لذلــك
ّ
ّ
َت ُف ْق َهــا فــي ّ
وقــد يظـ ّـن ال ّنــاس أن القـ ّوة الماد ّيــة هــي الفــارق بيــن ّ
الشــعوب فــي القـ ّوة ّ
والضعــف ،وال ّتقــدّ م أو
ال ّتخ ّلــف ،ولكنهــم ينســون أن اإلنســان هــو األســاس فــي كل ذلــك .فهــو البذرة التــي إن صلحت
الظــروف ّ
صلحــت األمــة ك ّلهــا حتــى ولــو كانــت ّ
الطبيع ّيــة غيــر صالحــة ،وإن فســدت فســدت
الظــروف ّ
األ ّمــة ك ّلهــا ،ح ّتــى ولــو كانــت ّ
الطبيع ّيــة صالحــة ومواتيــة ،ولذلــك كانــت ّ
الشــعوب
الصالــح المثقــف الممتــازّ .إن هجــرة العلمــاء والمث ّقفيــن
النام ّيــة أحــوج مــا تكــون إلــى اإلنســان ّ
منهــا إلــى الــدّ ول المتقدّ مــة يك ّبدهــا خســائر فادحــة ويعتبــر مــن أهم المشــاكل الّتــي تعانيها هذه
ّ
الشــعوب وأكثرهــا حساســية وأشــدّ ها ضــررا.
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وأهـ ّـم عامــل مــن عوامــل هــذه الهجــرة يأتــي فــي المقدّ مــة هــو أن الف ّن ّييــن والعلمــاء اليجــدون
ـدس أو عالـ ٍـم فــي الـ ّـذ ّر ِة أو غيرهــا مــن فــروع
اختصاصاتهــم فــي بلدانهــم األصل ّيــةَ ،ف َكـ ْـم مــن مهنـ ٍ
الهندســة ال يجــد العمــل فــي مجــال اختصاصــه ،فيضط ـ ّر إلــى الهجــرة إلــى البلــد الّــذي يقــدّ ر
مواهبــه ويفتــح لــه المجــال ليمــارس اختصاصــه.
والحـ ّـل األمثــل لهــذه المعضلــة ،هــو أن تكــون الدّ ولــة الّتــي ترســل طلبتهــا للدّ راســة فــي
الخــارج علــى اتّصــال مســتم ٍّر بأبنائهــا للعمــل الدّ ائــم علــى توعيتهــم وربــط عواطفهــم وأفكارهم
الصعبــة الّتي تجتازها
بوطنهــم ،وتوجيههــم باســتمرار نحــو قضايــا الوطــن في مرحلتــه ال ّتاريخ ّية ّ
البــاد ،وتحــاول فيهــا ال ّلحــاق بركــب المدن ّيــة.
عمار .مج ّلة األصالة]
[موسى بن ّ

ص قراءة واعيةِ ،
وأجب عن األسئلة اآلتية:
 اقرإ ال ّن ّ .1لماذا كانت هجرة األدمغة خطرة على األوطان؟
أهم ثروة في األ ّمة هي اإلنسان .لماذا في رأيك؟
ّ .2أكدَ الكاتب على ّأن ّ
موضوعي لهجرة هذه العقول؟
 .3هل ِمن سبب
ّ
 .4ما هو ّ
الحل الّذي اقترحه الكاتب لوقف نزيف الكفاءات؟
ص ،وأفكاره األساس ّية.
 .5حدّ ِد الفكر َة العا ّمة لل ّن ّ
 .6استخرج من الفقرة الثّانية طباقا وب ّين نوعه وأثره في المعنى.
تتضمن ِ
الحجاج مع ّلال جوابك.
تتضمن ال ّتفسير .وأخرى
ص عبارة
 .7استخرج من ال ّن ّ
ّ
ّ
استعن بالقاموس وب ّين المعاني المختلفة لكلمة (الهجرة).
.8
ْ

ُأ ْنت ُِج

أقوّ م إنتاجي

عمــك اإلطــار المهاجــر مــن ديــار الغربــة إلــى أرض الوطــن ،بعــد أن أمضــى
عــاد ابــن ّ
مــدّ ة طويلــة أنفقهــا مــن حياتــه فــي األبحــاث العلم ّيــة ،وقــ ّرر ْأن يســتق َّر بالجزائــر ليجعــل
فدعوك إللقاء كلمة ترحيب ّية.
خبرته في خدمة بلده .التأ َم شمل العائلة في حفل تكريمهَ ،
الســامية
نصــا تفســير ّيا حجاج ّيــا مترابطــا مــن أربعــة عشــر ســطرا،
 اُكتــب ّّ
يتضمــن المعانــي ّ
للهجــرة فــي طلــب العلــمّ ،
موظفــا مــا تــراه مناســبا مــن مكتســباتك.
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تتس ـ ّبب الحــروب واألزمــات فــي هجــرات واســعة عبــر مختلــف أصقــاع العالــم .ولع ّلــك تــرى
بعــض مظاهرهــا فــي وســائل اإلعــام المرئ ّيــة.
نصا تفسير ّيا حجاج ّيا يتناول هذا الموضوع مسترشدا بالخطوات اآلتية:
 اُكتب ّ .1عرض ّ
الظاهرة وتفسير أسبابها .2 .افتراض رأيين مختلفين تجاهها .3 .عرض ّ
كل رأي مع ّلال.
 .4ترجيح ال ّرأي الذي تراه سديدا مع توظيف ال ّروابط ال ّتشابه ّية والغائ ّية ّ
والشرطية.
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أقوم إنتاجي وفق شبكة ال ّتصحيح اآلتية
ّ

 ّوظف هذه الشبكة لتقويم إنتاجك.
حكم وعدم ال ّت ُّ
 حدّ د مواضع ال ّت ّحكم.

سالمة ال ّلغة
االنسجام
اإلتقان

ال ّت ُّ
حكم

ّ
المؤشرات

المعايير
الوجاهة

ّ
والمؤشرات.
 ط ّب ْق على إنتاجك المعايير ِكمك.
أصد ْر ُح َ
نعم

ال

	-كتابة نص تفسيري حجاجي.
	-التقيد باملوضوع
	-توظيف أسلوب الشرط واملنادى .
	-خلو النص من األخطاء اإلمالئية
السليم لعالمات الوقف وال ّترقيم.
	-التوظيف ّ
	-ترتيب األفكار منطقيا.
	-جعل التفسير في خدمة احلجاج.
	-وتنظيم الفقرات.
	-حسن العرض.

أشارك في إنشاء ُم َد َّونة على اإلنترنت لتوعية ّ
الس ّر ّية
الشباب بخطورة الهجرة ّ
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خطوات اإلنجاز

المهام

الموارد

الخطوة األولى
 تشكيل األفواج-ضبط مخاطر الهجرة الس ّر ّية ،وآثارها.

والص َور
 جمع المعلوماتُّ ، -تصميم شكل المد ّونة.

الموارد
 توظيف (المعارف القبل ّية) -ضبط الخطوات المنهج ّية.

الخطوة الثانية
 -توزيع المهام على أعضاء الفوج

 ضبط المعلومات وتنظيمها -ال ّتحقق من مرجع ّية الوثائق.

الخطوة الثّالثة
 التقاء عناصر الفوج. -صياغة أركان المد ّونة.

 -جمع األعمال وتبادل
المعلومات.
ّ -
الشروع في تنظيم العمل
الخاص بالمشروع.

الخطوة الرابعة
عرض المشروع

 -المناقشة وال ّتقويم.

الوسائل
 أوراق بيضاء. صور فوتوغرافية. -مقاطع فيديو ،وتحقيقات
إعالم ّية.
 -مواقع تواصلية تربوية لها
عالقة بالمشروع.
 -وسائل العرض.
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قو ُم ُمك َت َسباتي
ُأ ِّ

احة ْأم لِ ِ
للر ِ
الع ُ
طلة ُف ٌ
لفائ َدة؟
ُ
رصة ّ

الســنة
خــال آخــر ِح َّصــةٍ مــن العــام الدّ راســي ،دار بينكــم وبيــن أســتاذكم ِحــوا ٌر حــول نتائــج ّ
ـتطعت أن
الصيف ّيــة .ولقــد اسـ
َ
الدّ راسـ ّية المنتهيــة ،ثـ ّـم امتــدّ ال ّنقــاش ليشــمل كيف ّيــة قضــاء العطلــة ّ
تُسـ ّـجل رؤوس األقــام اآلتيــة:
الصيف ّية هي ذلك الوقت الممتدُّ الّذي تتو ّقف فيه الدّ راسة بين موسمين دراس ّيين.
.1ال ُعطلة ّ
 .2يختلــف ُّ
الطـ َّـاب والموظفــون علــى حــدٍّ َســواءٍ فــي تعاطيهــم مــع اإلجــازة الصيفيــة ،ودرجــة
مشارب ش ّتى.
استفادتهم منها ،ويعود ذلك لثقافة الوعي بقيمة الوقت لديهم .وال ًناس في هذا
ُ
أبدا.
عمل ،وي ّتصف بسرعة االنقضاء ،وما مضى منه ال يعود ً
 .3ال ّز َمن وِعا ٌء ِل ُك ّل ٍ
ـب َمــن يتعامــل مــع
 .4األعمــال ثالثــة :عمـ ٌـل عاجـ ٌـل ،وعمـ ٌـل ِآجـ ٌـل ،وعمـ ٌـل ّ
متوســط األجــل .وال ّلبيـ ُ
هــذه األعمــال الثّالثــة ّ
ومتوســط األجــل يبنــي منــه ولــو لبِنـ ًة واحــدة،
كل يــوم؛ فالعاجـ ُـل ينجــزه،
ّ
فيتعهــدُ ُه ويســقي شــجرته.
وأ ّمــا العمــل اآلجـ ُـل
َّ
 .5ال ُبــدَّ مــن ال ّترويــح عــن نفســك أحيا ًنــا ح ّتــى تحافــظ علــى مســتوى ِه َّمتــك ،وتواصــل إنجــاز
أعمالــك.
الصيف ّية.
تصميما
الوضع ّية َ - :1ض ْع
مناسبا لموضوع يتناول كيفية قضاء العطلة ّ
ً
ً
ـب َمــن
الوضع ّيــة « : 2األعمــال ثالثــة :عمـ ٌـل عاجـ ٌـل ،وعمـ ٌـل ِآجـ ٌـل ،وعمـ ٌـل ّ
متوســط األجــل .وال ّلبيـ ُ
يتعامــل مــع هــذه األعمــال الثّالثــة ّ
ومتوســط األجــل يبنــي منــه ولــو لبِنـ ًة
كل يــوم؛ فالعاجـ ُـل ينجــزه،
ّ
فيتعهــدُ ُه ويســقي شــجرته».
واحــدة ،وأ ّمــا العمــل اآلجـ ُـل
َّ
توضــح فيهــا هــذه المقولــة ّ
اُكتــب فقــرة تفســير ّية ّموظفــا أدوات ال ّتفســير ،ومــا تــراه مناســبا مــن
األســاليب.
رت أن تســتفيد مــن
الوضع ّيــة : 3
الصيف ّيــة بمــا ُيفيــدك ،قـ ّر َ
«حرصــا منــك علــى اســتثمار عطلتــك ّ
ً
تجــارب بعــض زمالئــك ،وأن تَعــي قيمــة الوقــت التــي عنــد البعــض منهــم .فتواصلــت عبــر صفحــة
االجتماعــي مــع ثالثــة مــن زمالئــك فــي وضع ّيــة حــوار ،فحــدث ال ّتفاعــل المناســب
ال ّتواصــل
ّ
واســتفدت مــن المناقشــة».
نصــا ت ّ
ٌلخــص فيــه ثمــرة هــذا الحــوار ،عا ِر ًضــا آراء زمالئــك فــي كيف ّيــة قضــاء
اُكتــب ّ
العطلــة ،وأســاليب اإلقنــاع ا لّتــي اســتعملوها.
الســنة الدّ راس ـ ّية ،أخــذ ّ
كل واحـ ٍـد منكــم ُي َف ِّك ـ ُر فــي كيف ّيــة قضــاء
الوضع ّيــة « : 4مــع انقضــاء ّ
الصيف ّيــة؛ فمنهــم َمــن ح َّبـ َـذ األســفار وال ّتخييــم والبحــر ،ومنهــم َمــن َف َّضـ َـل البقــاء فــي البيــت
العطلــة َّ
لالســتراحة واغتنــام األوقــات فــي المطالعــة».
نصــا يغلــب عليــه ال ّتفســير ِ
المفاضلــة بيــن
 اُك ُتــب ِ -ب ُلغــة ســليمة وجميلــة ًّ -والحجــاج حــول ُ
المطروحيــنِّ ،
موظ ًفــا مكتســباتك القبل ّيــة.
االختيا َريــن
َ
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تراجم أهم األدباء
أبــو العيــد دودو ( )2004 / 1934أديــب جزائــري معاصــر وواحــد مــن الصفحات
أبــرز مثقفيهــا مــن أهــم أعمالــه  :بحيــرة الزيتــون  /ودار الثالثــة /
21
ومســرح ّية البشــير  /والطعــام والعيــون  /وهــي مجموعــات قصصيــة
26
 /و الطريــق الفضــي  /و مســرح ّية التــراب.
أبــو اليقظــان الشــيخ إبراهيــم بــن عيســى حمــدي أبــو اليقظــان
( )1973 / 1888صحفــي وشــاعر ومــؤرخ وعالــم دينــي ورائــد مــن رواد
الحركــة اإلصالحيــة فــي الجزائــر مــن أهــم مؤلفاتــه  :ديــوان أبــي
وســ َّلم االســتقامة.
اليقظــان  /و إرشــاد الحائريــن ُ /

36

أحمــد رضــا حوحــو ( )1959 / 1910أديــب جزائــري معاصــر مــن
المدرســة اإلصالحيــة وأحــد شــهداء الجزائــر و رائــد القصــة القصيــرة
الجزائريــة مــن أهــم أعمالــه :غــادة أم القــرى وهــي قصــة طويلــة /
ومجموعــة قصصيــة ســاخرة مــع حمــار الحكيــم /ونمــاذج بشــرية /
وصاحبــة الوحــي.

16
17
157

أحمــد ســحنون ( )2003 / 1907مــن رواد الحركــة اإلصالحيــة فــي
الجزائــر أديــب وشــاعر وعالــم مــن أهــم آثــاره :ديوانــان شــعر ّيان/
كتــاب دراســات وتوجيهــات إســامية وهــو مجمــوع المقــاالت التــي
نشــرت فــي جريــدة البصائــر.

51

بلقاســم خمــار ( )1931شــاعر جزائــري معاصــر مــن أهــم أعمالــه :
دواويــن شــعرية هــي أوراق  /وظــال وأصــداء  /وديــوان ربيعــي
الجريــح  /وديـ�وان حــاالت للتأمــل وأخــرى للصــراخ.
جبــران خليــل جبــران ( )1931 / 1883شــاعر وكاتــب ورســام لبنانــي
عربــي مــن أدبــاء وشــعراء المهجــر مــن أهــم أعمالــه :األجنحــة
المتكســرة  /دمعــة وابتســامة  /النبــي/
حافــظ عبــد الرحيــم (  ) 1964مثقــف تونســي متخصــص فــي علــم
االجتمــاع ،لــه دراســات منشــورة فــي دوريــات مختلفــة حــول البنــاء
الوطنــي والتنميــة واالتصــال.
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27

122

106

تراجم أهم األدباء
ـري مــن رجــاالت الصفحات
ســعد اهلل أبــو القاســم ( )2013 / 1930مــؤرخ جزائـ ّ
الفكــر البارزيــن ومــن أعــام اإلصــاحاالجتماعــي مــن أهــم أعمالــه:
131
موســوعة :تاريــخ الجزائــر الثقافــي.
ســعود صالــح كاتــب هــو أول باحــث ومتخصــص فــي اإلعــام
الجديــد عربيـ ًا ومــن أوائــل المتخصصيــن عالميـ ًا فــي المجــال نفســه.
شــوقي أبــو خليــل ( ) 2010 / 1941كاتــب وباحــث فلســطيني مــن
أهــم مؤلفاتــه :كتابــه “اإلســام فــي قفــص االتهــام”

صليحــة خلوفــي أســتاذة ال ّلغــة العرب ّيــة بالمدرســة العليــا لألســاتذة
ببوزريعــة.
عبــد الحميــد بــن هدوقــة (  ) 1996 / 1925أديــب وروائــي جزائــري
مــن أهــم أعمالــه :روايــة ريــح الجنــوب  /و بــان الصبــح  /والجازيــة
والدراويــش.
عبدالرحيــم العطــري باحــث فــي علــم االجتمــاع مــن المغرب/قــاص
وكاتــب صحفــي  /أســتاذ علــم االجتمــاع بكليــة اآلداب والعلــوم
اإلنســانية.

41

161

37

132

151

مصري ،شــغل
ـب وشــاع ٌر وكاتــب
ّ
علــي الجــارم (1881م1949-م) :أديـ ٌ
وظيفــة مفتــش التربيــة ،ثــم وكيــا لــدار العلــوم ،ثــم عضــوا فــي مجمــع
ال ّلغــة العرب ّيــة بالقاهــرة .لــه كتــب مدرس ـ ّية وتربو ّيــة كالنحــو الواضــح
والبالغــة الواضحــة ،ولــه ديــوان شــعر مــن أربعــة أجــزاء.

22

عمــر أبــو ريشــة (  ) 1990 / 1910شــاعر ســوري مــن كبــار شــعراء
وأدبــاء العصــر الحديــث مــن أهــم أعمالــه :ديــوان بيــت وبيــان /
غني�تـ ف��ي مأتم��ي  /مســرحية شــعرية رايــات ذي قــار.

162

عيســى ال ّناعــوري ( )1985 / 1918أديــب و كاتــب و باحــث أردنــي
فــي أدب المهجــر مــن أهــم أعمالــه  :إليــاس فرحــات  /مهجريــات
 /ســفراء الضفــة الشــرقية  /باإلضافــة فــن القصــة مثــل طريــق الشــوك
 /ليلــة فــي القطــار.

82

171

تراجم أهم األدباء
فتيحــة الشــرع كاتبــة وقاصــة جزائريــة مــن أهــم أعمالهــا  :كتــاب الصفحات
مقــاالت بيئيــة  /ومجموعــة قصصيــة تيــه النســاء.
117
محمــد البشــير اإلبراهيمــي ( )1965 / 1889علــم مــن أعــام الفكــر
واألدب وهــو رفيــق عبــد الحميــد بــن باديــس فــي قيــادة الحركــة
اإلصالحيــة الجزائريــة وجمعيــة العلمــاء المســلمين وكاتــب تبنــى
أفــكار تحريــر الشــعوب مــن االســتعمار وتحريــر العقــول مــن الجهــل
والخرافــات مــن أهــم مؤلفاتــه“ :عيــون البصائــر” وهــي مجموعــة مــن
مقاالتــه ،وروايــة “كاهنــة األوراس” ،وروايــة “بــال بــن ربــاح”.
محمــد بــن بطوطــة ( )1377 / 1304هــو رحالــة ومــؤرخ وقــاض وفقيــه
مغربــي أمازيغــي لقــب بـــأمير الرحاليــن المســلمين تــرك لنــا أعجوبــة
زمانــه وهــو كتــاب تُحفــة ال ُّنظــار فــي غرائــب األمصــار وعجائــب
األســفار.

71
76
81

محمــد ديــب (  ) 2003 / 1920كاتــب وأديــب جزائــري كتــب فــي
مجــال الروايــة والقصــة القصيــرة و المســرح
والشــعر باللغــة الفرنســية .مــن أهــم مؤلفاتــه  :ثالثيــة الجزائــر :الــدار
الكبيــرة  1952م  /الحريــق  1954م  /النــول 1957

137

مــرزاق بقطــاش ( )1945أديــب وروائــي جزائــري معاصــر خريــج معهــد
اآلداب العربيــة ،مــن أهــم أعمالــه  :روايــة طيــور فــي الظهيــرة  /ورواية
البــزاة  /ومجموعــة قصصيــة بعنــوان جــراد البحــر  /وأخــرى بعنــوان
كــوزه  /ومجموعــة مقــاالت قفــزة فــي الظــام.

12

معــروف الرصافــي معــروف بــن عبــد الغنــي بــن محمــود الجبــاري
( )1945 /1875شــاعر عراقــي كــردي األصــل مــن أهــم أعمالــه ديــوان
شــعري.
مفــدي زكريــا ( )1977 / 1908الشــيخ زكريــا بــن ســليمان بــن يحيــى
النشــيد الوطنــي الجزائــري «قســما» الــذي نظمــه بســجن بربــروس فــي
الزنزانــة  69بتاريــخ  25أفريــل  .1955مــن أهــم مؤلفاتــه تحــت ظــال
الزيتــون (ديــوان شــعر)  /اللهــب المقــدس (ديــوان شــعر) /مــن
وحــي األطلــس (ديــوان شــعر)  /إليــاذة الجزائــر.
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ّغوي
رصيدي الل ّ
هــا ٌّم :هــذا َمسـ َر ٌد لأللفاظ الّتي ُأثـر َِي بها ال ّرصيد
الســنة الدّ راسـ ّيةُ .يحيل
ال ّلغــوي لل ّتلميــذ خــال ّ
شــرحا
الصفحــة علــى موضــع شــرحها
رقــم ّ
ُ
ً
ــص .وهــي ُم َرتَّبــ ٌة
ســياق ًّيا فــي إطــار معالجــة ال ّن ّ
ترتيبــا ألفبائ ًّيــا ،ل ُي ِ
مكـ َـن
علــى حــروف المعجــم ً
اســتثمارها فــي ّ
الشــرح المعجمـ ّـي بالعــودة إلــى
القامــوس وال ّتع ـ ُّرف علــى معانيهــا المختلفــة.
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