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  تمهيد
  

      قد ال يفهم إنجازات العلماء حق الفهم، ويشارك في استيعابها ونقدها           

يظل باقيـا مـن هـذه       " شيئا ما   " ولكن. إال قلة ضئيلة من المتخصصين      

 لدى اآلخرين، أعني طريقة معينة في النظـر إلـى األمـور،             االنجازات

العقليـة  "وهذا األثر الباقي هو تلك      . وأسلوبا خاصا في معالجة المشكالت    

التي يمكن أن يتصف بها اإلنسان العادي، حتى لو لم يكن يعرف            " العلمية  

إنها تلك العقلية المنظمة التي تسعى إلى       . نظرية علمية واحدة معرفة كاملة    

التحرر من مخلفات عصور الجهل والخرافة، والتي أصبحت سمة مميزة          

يترك بـصماته علـى عقـول       " تراث  " للمجتمعات التي صار للعلم فيها      

  . الناس

     ونحن ال نكف عن الزهو بماضينا العلمي المجيد ، والتغني بأمجـاد            

اوم وغيرهم ، ولكننا في حاضرنا نق     ) ابن حيان و ابن الهيثم والخوارزمي     (

العلم أشد مقاومة، بل إن الذين يحرصون على تأكيد الدور الرائد الذي قام             

به العلماء المسلمون ، هم أنفسهم الذين يحاربون التفكير العلمي في أيامنا            

وهذا تناقض صارخ إذ المفروض فيمن يزهو بانجازاتنـا العلميـة           . هذه

  . به في الحاضر الماضية أن يكون نصيرا للعلم ، داعيا إلى األخذ بأسبا

     وأعظم خطأ يرتكبه المدافعون عن مبدأ معين ، أو عن ضرب مـن             

ضروب النشاط الروحي لإلنسان، هو أن يعتقدوا أن العلم مصدر خطـر            

فعلت ذلك الكنيسة األوروبية في مطلع عصر النهـضة، فكانـت           . عليهم

 إن  .خصومتها مع العلم سببا من أسباب اجتياح موجة اإللحاد ألوروبـا            

العلم ال يهدد أحدا ، وكل ما وجه إلى العلم من اتهامات إنما هو في واقع                



 

 

األمر راجع إلى تدخل قوى أخرى ال شأن للعلم بها، تفسد تأثير العلـم أو               

إن كل تقدم أحرزته البشرية في القرون األخيرة إنما         . تسيء توجيه نتائجه  

ن تغير وجه الحياة    وإ. كان مرتبطا  بطريق مباشر أو غير مباشر  بالعلم         

على األرض خالل األعوام المائة الماضية األخيرة بأكثر مما تغير خالل           

  . ألوف األعوام السابقة ، فإن الفضل األكبر يرجع إلى  المعرفة العلمية 
  

   فؤاد زكرياللدكتور  " التفكير العلمي"                          عن كتاب 
 
 

  :المطلوب 
  

 فيها دور التفكير العلمي في القـضاء علـى التفكيـر            حرر مقالة  تبرز    

  . الخرافي والجهل، ومساعدة اإلنسان على فهم نفسه ومحيطه

  :التصميم 
  

  :معارف اإلنسان قبل استعانته بمصباح العلم  - 1

  .             نظرته إلى محيطه ؛ الكون والطبيعة

  .             نظرته إلى الحياة والموت 

  .نظرته إلى نفسه ؛ الصحة والوهن            

  .             نظرته إلى مصدر األمراض وعالجها 

  .  رأي القرآن في العلم واالكتشافات  - 2

  .   ظهور االكتشافات العلمية وموقف اإلنسان منها - 3

  :  دور الفكر العلمي في تغيير الحياة المعاصرة  - 4

  .       في التعامل مع الطبيعة 

  . في التعامل مع الكون        



 

 

  .       في التعامل مع اإلنسان وطبيعته وتكوينه 

  .        في التعامل مع األمراض والمعيشة 

  .       في التعامل مع القضايا االجتماعية واالقتصادية 

  ) . العلمية (        في التعامل مع الظواهر الطبيعية 

  .        في التعامل مع القضايا التربوية 

  .  حظنا من التفكير العلمي - 5

  .  القوى المضادة للتفكير العلمي وأثرها السلبي على مجتمعنا - 6

  .  دور المعارف العلمية في تقدمنا - 7

  .  أهمية التفكير العلمي في الرقي بمستوى الفرد والجماعة - 8

ضرورة تمسكنا بالعلم ومعارفه للحاق بتطور المجتمعات، :  الخاتمة - 9

  . كما يقول القرآن الكريم ) يعلمون ( ونكون من الذين 
 
 
 

  تقييم الوحدة   
  

  :   األمثلة
  

  )إلى جميلة (  في قصيدته  بدر شاكر السياب  قال- 1

  اهللا  لوال أنت  يا فادية           

            ما أثمرت أغصاننا العارية 

            أو زنبقت أشعارنا القافية 

   هنا ،،، في هوة داجية           أنا

            ما طاف لوال مقلتاك الشعاع 

  20طه آية  ) . فإذا هي حية تسعىفألقاها ( :وقال سبحانه   -2



 

 

   :   قال شاعر  - 4

   أوشكتما أن تفّرقا  إذا زلها لم تترك أخاك وزلة    إذا أنت           

  ) ده من قصيدة يرثي فيها أوال(   قال الشاعر أبو ذؤيب - 6

             وإذا المنّية أنشبت أظفارها    ألفيت كل تميمة ال تنفع   

   :  قيل في وصف بخيل - 8

   بصخرإذ فجعت بكى عليه      بكاء الخنساء  كسر الرغيفَ           إذا
 

  : األسئلة 
     

  

    ؟1 ما هي األفكار والمعاني التي يحملها قول السياب في المثال )  1  

   ؟6 ما نوع الصورة البيانية المستعملة في المثال  ) 2  

   ؟  إلى أيد مدى بلغت الصورة في تأدية فكرة الشاعر وقصده)   3  

  ما إعراب الكلمات المسطرة ؟ )   4  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
  



 

 

  :أصحح انجازاتي  

  

يعّبر الشاعر العراقي السياب عن عظمة الثـورة الجزائريـة ،             - 1ج  

  . وبثته في الشعر العربي. وإشعاع الحياة الذي نشرته على األمة العربية

ويقول لها ، لوال انتفاضك،     . يخاطب الجزائر عن طريق مجاهدة جزائرية     

فقد كنـا   . وشجاعتك، ما استرجعنا كرامتنا، وال عادت إلينا الحياة الزاهية        

فأنـت  . أغصانا عارية، ميتة، ال شيء يستر عورتنا، أو يدل على وجودنا          

ما أثمرت أغـصاننا    (وقوله  . الربيع الذي ينعش الحياة ويعيد إليها بهجتها      

رمز، يعبر  تعبيرا قويا عن سمعة الثورة الجزائرية ومكانتها في           ) العارية

كما بثـت    . قلب األمة العربية، وعن دورها اإليجابي في السمو بمكانتها        

القوة في قرائح الشعراء، إذ كانت منبع إلهامهم، ومصدر أشعارهم الجيدة           

. أعادت إلى الشعراء القدرة على تنويع القوافي      . المشحونة باألمل والحياة    

وكالم السياب يؤكده الكّم الهائل من القصائد التي نظمـت عـن الثـورة              

   كما قال أحد الشعراء فهي. الجزائرية، والتباهي بها، والرفع من شأنها

  أنت بيت القصيد لفظا ومعنى    لو نظمنا بطولة العرب شعرا  

بل هذه الثورة أخرجت العرب من هوة الظالم  الغائرة التي يعيشون فيها             

كأن عيون هذه الثائرة شمس ساطع الـضياء،        . وأنارت بشعاعها حياتهم  . 

فقـد  . طالق شعاعها   ما كانوا يبصرون واقعهم، وواجبهم، وأملهم، لوال ان       

كانوا في ظالم دامس، وشمس الثورة الجزائرية أضـاءت لهـم الكـون             

  .والحياة 

  . من حيوان مفترس للمنية) أظفار( استعارة مكنية؛ استعار لفظ - 2ج 



 

 

. يصور الشاعر عجزه أمام الموت ، وحزنه العميق لفقـد ابنـه             - 3ج  

ـ              وقـد نقـل     .اذه  ونراه يتحسر على موت ابنه، وال قدرة لـه علـى إنق

إذ نرى المنية حيوانا مفترسـا      . الشاعرحالته هذه ، ببراعة الفنان المقتدر     

فقد وظف االسـتعارة توظيفـا معبـرا،        . جاثما على ابنه، ال يريد تركه     

. جسمت فكرته بوضوح ، وإقناع ، كما نقلـت إحـساسه نقـال صـادقا              

 في مرعبـا    وتجسيده للموت في هذه الصورة القوية اإليحاء ، جعلنا نراه         

وال قـدرة   . ممسك بفريسته مسكا قويا، ولن ينفع معه الدواء ، وال التمائم          

   . لقد قضي األمر . ألحد على انتزاعها من قبضته
  

 حرف عطف ، مبني على الفتح ال محل لـه           :الفاء   :   اإلعراب  - 4 ج  

حرف مفاجأة مبني على السكون ال محل لـه مـن            : إذا. من اإلعراب   

.  ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتـدأ            :ي  ه. اإلعراب  

 فعـل مـضارع      :تسعى.  خبر المبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة      :حية

مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على آخره ، منـع مـن ظهورهـا              

  ) . حية ( والجملة الفعلية في محل رفع نعت ل . التعذر 

 لشرطه منـصوب بجوابـه،       ظرف لما يستقبل من الزمان، خافض      :إذا  

 ضمير منفـصل  :أنت . مبني على السكون في محل نصب على الظرفية    

والجملـة  . مبني على الفتح في محل رفع توكيد لفاعل الفعل المحـذوف            

 ظـرف   :إذا  . إليهـا   " إذا  " الفعلية في محل جر مضاف إليه ، بإضافة           

 فعل ماض   :زّل  . زمان مبني على السكون في محل نصب على الظرفية          

 ضمير متصل مبني على السكون في محـل  : الهـاء و. مبني على الفتح    



 

 

والجملة الفعلية في   . والفاعل ضمير مستتر تقديره هو      . نصب مفعول به    

  . إليها " إذا " محل جر مضاف إليه بإضافة 

مفعـول بـه منـصوب       : الرغيف.  فعل ماض مبني على الفتح        :كسر

والجملة الفعلية في محل جـر      . على آخره   وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة     

  . إليها " إذا " مضاف إليه بإضافة 

 ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب على             :إذ  

.  فعل ماض مبني على الفتح ، وهو مبنـي للمجهـول              :فجع. الظرفية  

.  للتأنيث حرف مبني على السكون ال محل لـه مـن اإلعـراب               :التاءو

والجملة الفعلية في محـل جـر       . فاعل ضمير مستتر تقديره هي      ونائب ال 

  .  إليها " إذ"مضاف إليه بإضافة 

  

  

  

  
  


