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مقّدمة

حيم 
ّ
حمن الر

ّ
ب�سم اهلل الر

أبناءنا التالميذ

لقد أعددنا كتابكم يف الّلغة العربّية للّسنة الّرابعة من الّتعليم املتوّسط طبقا للمنهاج الّدرايّس اّلذي 

إنهاء مرحلة تعليمكم  الوطنّية منذ سنة 2016. وتكمن أهّمّيته يف كونه يرافقكم يف  الّتبية  أقرّته وزارة 

املتوّسط ويهّيئكم ملزاولة الّتعليم الّثانوّي إن شاء الّله، فيام يخّص تعّلامتكم يف ماّدة الّلغة العربّية.

تّم تصميم هذا الكتاب يف مثانية مقاطع تعّلمية، كّل مقطع يتناول جانبا من حياتكم واهتامماتكم، فيتيح 

لكم تناول جانب من التعّلامت الّلغوّية يف امليادين اّلتي ستوّظفون فيها معارفكم وقدراتكم، وتعّبون عن 

مواقفكم، مستأنسني مبا يقّدمه لكم هذا الكتاب من معارف و طرائق عمل، وما يزّودكم به من قيم من 

خالل نصوصه املنطوقة واملكتوبة. ففي هذا الكتاب ستتعاملون مع خطابات تستمعون إليها وتعّبون عن 

فهمكم لها وتتعّلمون من خاللها أمناط الّنصوص ومؤّشاتها والعالقات القامئة بني هذه األمناط. كام يزّودكم 

بنصوص مكتوبة تتعّلمون منها كيفّية بناء الّنصوص وهيكلتها و تنظيمها وترابط أجزائها. كلُّ هذا متهيدا 

لتمكينكم من اإلنتاج الشفوّي والكتايّب.

هذه التعّلامت كّلها تنطلق من خالل وضعكم يف وضعّيات من حياتكم أو من اهتامماتكم، حيث يطلب 

منكم يف بدايتها القياُم بإنجازات قد تبدو لكم يف أّول وهلة صعبَة الّتنفيذ، لكن من خالل مساركم يف التعّلم 

من أسبوع آلخر سوف تكتسبون من املعلومات واملنهجيّات والقيم ما ميّكنكم من حّل تلك املشكالت، 

لتنطلقوا بعدها إىل حّل مشكالت أخرى تحمل نفس املستوى من الّتحّدي لكم.  

كام يزّودكم الكتاب بوسائل تساعدكم عىل تقييم أعاملكم فرادى أو يف أفواج مع زمالئكم املتعلمني، 

ماّم ميّكنكم من ضبط تعّلامتكم ومامرسة الّتصحيح الّذايّت مبرافقة أستاذكم الّساهر عىل حسن استغاللكم 

لهذا الكتاب.

أملنا فيكم كبري لتعبوا هذه الّسنة واملرحلة الحّساسة من مساركم الّدرايّس وكّلكم نجاح وإرصار عىل 

مواصلة اجتهادكم وتفّوقكم.

الناش
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كيفّية استعامل هذا الكتاب 
من الوضعّيات  مجموعة  منها  كّل  يف  مقاطع   08 الكتاب  يف  املقطع :  رقم   1

واألنشطة الّتعّلمّية مليادين الكفاءة األربعة.

2 عنوان املحور : لكّل مقطع محور يتعّلق مبجال من املجاالت الّثقافّية مثل مجال 

اآلفات االجتامعّية

3 املوارد اّلتي تتناولها يف املقطع :

• نصوص )املنطوق واملكتوب(

• أمناط

• ظواهر لغوّية

2 1

3

1

2

3

5

4

1 تستمع إىل الخطاب بوعي : تستمع إىل خطاب منطوق و تستعّد للّتعامل 

مع الّتعليامت.

تتفاعل مع  الخطاب  إىل  االستامع  بعد  وتكتشف مضمونه :  الخطاب  تفهم   2

الّتعليامت من أجل فهم الّنّص ومناقشة مضمونه.

تتوصل  الّتحليل  بعد  تستنتج :   4

إىل استخالص الّنمط ومؤّشاته.

5 ُتنتج خطابا شفوّيا : تقوم مبحاكاة 

نّص الخطاب يف جزئه أو كّله.   

3 تحّلل الخطاب و تحّدد منطه :

تقوم بتحليل الخطاب الكتشاف منطه 

و مؤّشات الّنمط. 

1 تقرأ الّنّص : نّص مكتوب تقرؤه بقواعد القراءة ليكون نّصك الوظيفّي يف الفهم واالستثامر الّلغوّي 

مرفقا بتقديم موجز لصاحبه.
2 تفهم الّنّص و تناقش فكره : مجموعة من الّتعليامت لوضعّية فهم الّنّص وملناقشة مضمونه؛ مع 

تعليامت يف الّنّص الثالث تهتّم بالقيم و الّتعبري عن موقفك.

3 تكتشف منط الّنّص، وتبنّي خصائصه : ينَصّب اهتاممك يف هذه الوضعّية عىل اكتشاف منط/ 

استكشاف  من خالل  الّنّص  أمناط 

بوظيفة  االهتامم  مع  مؤّشاته 

الّنّص  بناء  خدمة  يف  الّنمط 

ومضمونه.

الّنّص  ترابط جمل  تبحث عن   4

وانسجام معانيه : يف هذه الوضعّية 

أحد  اكتشاف  إىل  الكتاب  يدعوك 

مظاهر بناء الّنّص من حيث اّتساقه 

وانسجامه. 

1 تدرس الّظاهرة الّلغوّية : وهي متعّلقة مبواضيع نحوّية تركيبّية.

2 تالحظ و تناقش : تقرأ األمثلة وتناقشها من خالل الّتعليامت.

املتعّلقة  الّلغوّية  األحكام  املناقشة  تستنتج من خالل  تستنتج :   3

بتلك الّظواهر الّنحوّية.

املكتوب  بفهم  الخاّص  الجزيئ  أنشطة تطبيقّية لإلدماج  4 تطّبق : 

متصاعدة من البساطة إىل التعقيد.

1

3

4

2

2 43 1

 يف هذا امليدان ثالث صفحات لثالثة أسابيع :

األسبوع 01 : تحّدد املوضوع - تجّند املوارد املالمئة - تقوم بالجمع والّتصفية 

والّتبويب.

نّص منوذجّي  تتعامل مع  األسبوع 02 : 

الستخراج تقنّيات ومؤّشات مشوع نّصك 

الكتايّب.

بتقييم  خاّصة  صفحة   : 03 األسبوع 

جامعّي للموضوع املنجز رفقة فوجك.

1 إنتاج شفوّي : تعرض عليك وضعّية يف اإلنتاج الّشفوّي، عليك باالستجابة إىل 

تعليامتها من خالل إنجاز منتج شفوّي.

أ -  الّسياق

ب -  الّتعليمة

2 إنتاج كتايب : تعرض عليك 

الكتايّب،  اإلنتاج  يف  وضعّية 

عليك باالستجابة إىل تعليامتها 

من خالل إنجاز منتج الكتايب.

أ -  الّسياق

ب -  الّتعليمة

أ

أ

ب

ب

1

2
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املقطع

ة ق�ضايا اْجِتماِعيَّ

مواردي
الّنصوص

• ثرّي الحرب )خطاب منطوق(  

• ذكرى وندم )نّص مكتوب(  

• الّضحيّة واملحتال )نّص مكتوب(  

• سائل )نّص مكتوب(  

األمناط

• الّسد )مع الوصف والحوار(  

الظّواهر اللّغويّة

• عطف النََّسق  /  عطف البيان  /  البدل  

1
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�أفهم ما �أ�سمع و �أنتج
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ثَِريُّ الَْحرِْب
  أفهم وأحلّل

  أستمع إىل الخطاب ِبَوْعي  

أستمع إىل الخطاب كلّه وأفهم مضمونه 

1 - ما املوضوع الذي يتطرّق إليه هذا الّنّص ؟ لَِم يعترب آفة اجتامعيّة ؟

2 - أعد بناء صورة بطل هذه القصة حسب ما جاء يف الخطاب.

3 - أسقط شخصيّة البطل عىل الواقع ماذا تالحظ ؟

4 - كيف يتم القضاء عىل هذه اآلفة ؟ 

د منطه   أحلّل الخطاب وأحدِّ

أستمع إىل هذا الجزء من الخطاب ثّم أجيب. » اندلعت الحرب العامليّة الثانية ... تعّد باملاليني «

1 - اذكر األفعال الواردة يف الخطاب. حّدد  زمنها. 

2 - ما داللة هذه األفعال يف صنع األحداث ؟ 

3 - اذكر األحداث الواردة يف هذا  الخطاب.

• هل هي متسلسلة زمنيّا ؟ - علّل.

4 - هل يف الخطاب ظروف تدّل عىل الزّمان ؟

5 - ما الّضمري الغالب عىل الخطاب؟ وعىل من يعود ؟

 �أ�ستنتـج 

هذا الخطاب من منط الّسد ؛ ومن مؤّشاته :

األفعال املاضية - تتابع األحداث - َغلَبة ضمري الغائب - وجود ظروف الزّمان.

أستمع إىل هذا الجزء ثّم أجيب. » أّما حجرته املتواضعة... ولوكان أعّز أصدقائه «

1 - ِصف منزل " يس شعبان".

2 - اذكر مواصفات منزل يس شعبان. عالَم تدّل ؟

elbassair.net
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د هذه األوصاف واذكر ما تدّل  عليه من مظاهر.  3 - َوَصَف الكاتب مقعد حجرة االستقبال. حدِّ

4 - ما الّداللة الزّمنيّة لألفعال الواردة يف الخطاب؟

5 - اذْكُْر بعض األفعال وأزمنتها، مع بيان داللتها.

6 - اذكر بعض الّنعوت الواردة يف الخطاب. ما وظيفتها ؟

دها ثّم بنّي وظيفتها يف بناء الخطاب الّسدّي. 7 - وردت يف الخطاب ظروف مكان. حدِّ

 �أ�ستنتـج 

هذا الخطاب من منط الوصف، ومن مؤّشاته : استعامل الّصفات و األحوال، اعتامد األفعال 

املضارعة، األفعال املاضية. املتبوعة باملضارع )كان، عرش، يس شعبان، ال يجلس...(.

أستمع إىل هذا الجزء ثّم أجيب. » وما كاد يتوارى عن األنظار... فقد رجع إىل حالته الّسابقة «

1 - ما الّضمريان الغالبان عىل الخطاب ؟ وملاذا ؟

2 - هل يف الجزء عالقات بنْيَ الُجمل ؟ بيّنها.

 �أ�ستنتـج 

هذا الخطاب من منط الحوار، ومن مؤّشاته : بروز ضمريَي املتكلّم واملخاطَب - توظيف الُجمل 

القصرية )سؤال وجواب( - تغرّي نربات الّصوت بتغرّي املواقف )يف املسموع من الخطاب(.
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» اسرتَجع اآلن إبراهيم مشهدا واحدا، ذلُكم هو املشهد األخري ِمْن حياته الزّوجيّة :

كانــِت الّســاعة الثّانيــة زواال، ويف البيــت الـّـذي يُقيــم فيــه العــّم محّمــٌد حاليّــا، حيــث يســكن 

مــع زهــرَة يف الطّاِبــق الُعلــوّي.

ــُل. ويف الّســاعة الثّانيــة  يف هــذا اليــوم دخــل صباًحــا مخمــوًرا، إىل حــدٍّ مل يبلغــه قَــطُّ ِمــْن قَبْ

ــه، وكانــت زهــرُة تنتظــر اســتيقاظه لتضــع  ــر اســتيقظ كالعــادة بَعــد ليــايل َعْربََدتِ بعــد الظّه

ــَدة «. » الَْميْ

كانــت جالســًة عــىل إهــاب خــروف موضــوع يف» الّصحــن «، هــذا الــرِّواق الّــذي تُِطــلُّ عليــه 

غــرُف املنــازل ذات الطِّــراز املغــاريّب. وقــد عــادت بَعــد أْن قامــت بغســل بعــض املالبــس لقتــل 

ــٌة وُحــزٌن كمــن بــه مــرٌض ُعضــاٌل. إنّهــا تعــاين  الوقــت، وارتســمت عــىل صفحــاِت وجههــا رِقّ

ــًة بَعــد انتقــال والَديْــه  بهــا، خاصَّ ــِوّي الّــذي كان يُعذِّ منــذ مــّدة مــن ســلوك إبراهيــَم غــري السَّ

إىل الرّفيــق األعــىل.

ويف هــذا اليــوم وعــىل غــري عادتهــا كانــت َهاِدئـَـًة.. وكان الَجــّو رائعــا يف هــذا اليــوم الّربيعــّي، 

ــَرَواٌن أصبــح مــع َمــرِّ الزّمــن رفيقــا  وبجــوار أعمــدة الــرِّواق هنالــك قََفــٌص ُمَعلَّــٌق، بداخلــه كَ

لزهــرَة حتَّــى إنّهــا كانــت تُغّنــي لتغريــده، وكُلَّــام رأتــه ســاكنا عــىل أُرجوحتــه تــأيت لِتكلَِّمــه.. 

كانــت زقزقتُــه كافيــًة لِتُشــِعرَها بالرِّفَقــة، خاّصــة عندمــا كانــت تنتظــُر اســتيقاَظ زوجهــا بعــد 

الــزّوال أو عودتــه مــن الَحانَــة.

ــطِفَقْت تَْشــُدو بأغنيــة  وهــي ترفــع الَقَفــَص، أطلــَق العصفــوُر زقزقــاٍت تأثّــرْت بهــا زهــرُة فَـ

َــنْي  ــذي ناداهــا مرّت ــا مل تســمع زوَجهــا الّ ئُ روَحهــا دامئــة الُحــزن.. إىل درجــة أنّه ــدِّ شــجيّة تَُه

أو  ثالثًــا ِمــْن داخــل الغرفــة عندمــا اســتيقظ وراح يُتاِبــع املشــهد ِمــَن العتبــة وهــو ال يــزال 

نِْصــف مخمــور. أحــّس إبراهيــم بأنـّـه ُمحتََقــٌر ِمــْن ِقبَــِل زهــرَة الّتــي تبــدو لــه وكأنّهــا ال تُعــريُه 

اهتاممــا كافيــا ِمثــل الّــذي تُعــريه لِلُعصفــور، فاستشــاط َغَضبًــا ِمــَن اإلهانــة الّتــي تَعــرَّض لهــا 

كِرْبِيَــاُؤُه، فانَْقــضَّ عــىل القفــص دون أن يَْنِبــَس بكلمــة واحــدٍة وألقــى بــه يف صحــن البيــت ؛ 

مالِك بن نبي

)1905-1973م(  

ُمفكِّر جزائرّي 

وأحد ُرّواد 

الّنهضة الفكريّة 

يف العالَـم الَعَريِبّ 

واإلسالمّي يف الَقرن 

العرشين، ويَُعّد 

ِمن أكرث املفكِّرين 

املعارصين الّذين 

نبّهوا إىل رضورة 

العناية مبشكالت 

الحضارة. من 

مؤلَّفاته : شوط 

الّنهضة، مشكلة 

الثّقافة، آفاق 

جزائريّة، ميالد 

مجتمع.

  أقرأ الّنّص 

ِذْكـــَرى وَنــــَدٌم
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فأطلقــت زهــرُة رصخــَة أمٍل وَهبَطـَـِت الّساللـــَم ُمسعــًة لِتأخــَذ القفــَص حيــث لََفــَظ العصفــور آِخــر أنفاســه... غــري أنّها 

مل تَْصَعــْد مــرّة أخــرى، ومل يَرَهــا إبراهيــُم منــذ ذلــك اليــوم إاّل مــرّة واحــدًة عنــد القــايض الّــذي أعلــن طالقهــا منــه «.

مالك بن نبي : حّج الفقراء )رواية( - ترجمة زيدان خويلف - دار الفكر -  دمشق -   2009

أثري رصيدي الّلغوّي
•  عربدته : طيشه •  ُعضال : ُمزِْمن •  الّسِوّي : الّسليم •  الحانة : محلُّ ُشب الخمور •  مخمور : َسكران

•  انقّض : َهَجَم •  ينبس : ينطق. •  كروان : طائر حسن الّصوت، أغرب اللّون، طويل الرّجلني.

•  استشاط : اشتعل وثار.

  أبحث يف قامويس عن معاٍن أخرى للكلامت.

  أؤلِّف ِمْن ُمعجمي الجديد ُجمال رسديّة ثّم وصفيّة.

  أفهم الّنّص وأناقش ِفكَرُه 

1 - ما مشكلة زهرة ؟ وِبَم كانت تستأنس لتنىس مأساتَها ؟

2 - كيف كانت نهاية عالقتها مع زوجها ؟

3 - ما الّسبب املباش لهذه الّنهاية ؟

4 - هل ترى أنّه سبٌب معقول ؟ لَِم ؟

5 - ما الحّل الّذي تراه ناجعا للقضاء عىل هذه اآلفة.

6 - هل تجد العنوان منسجام مع نهاية القّصة ؟ علّل.

  أكتشف منط الّنّص وأبّي خصائصه

1 - اذكر بعض األفعال الواردة يف الّنّص. ما داللتها يف بناء أحداث القّصة ؟

2 - اذكر بعض الّصفات الواردة يف الّنّص. عالم تدّل كرثة استعاملها ؟

3 - ما الّنمط الغالب عىل الّنّص ؟  اذكر أربعة مؤّشات له. 

4 - استخرج منطا آخر مع ثالٍث من مؤّشاته.

5 - فيَم أفاد كلُّ منط يف بناء القّصة. 

  أبحث عن ترابُط ُجمل الّنّص وانسجام معانيه 

• قارن بْيَ الفقرتي اآلتيتي، واستنتج أيًّا منهام كانت منسجمة املعنى، ُمعلِّال ُحكمك.

ُئ روَحهــا دامئــة  ــرت بهــا زهــرة َفـــطَِفَقْت تشــُدو بأغنيــٍة شــجّيٍة تهــدِّ الفقــرة 1 : » أطلــق العصفــور زقزقــات تأثّ

ــا... « ــي أو ثالث ــذي ناداهــا مرّت ــا الّ ــا مل تســمع َزْوَجه الحــزن... إىل درجــة أنّه

ئ روحهــا دامئــة  ــرت بهــا زهــرة َفـــطَِفَقْت تشــدو بأغنيــة شــجّية تهــدِّ الفقــرة 2 : » أطلــق العصفــور زقزقــات تأثّ

ــا... « ــي أو ثالث ــذي ناداهــا مرّت ــا الّ الحــزن... مل تســمع زوجه

• استخرج من الفقرة اآلتية روابط الُجمل واذكر داللتها.

 » انَْقضَّ عىل الَقَفِص... عند القايض الّذي أْعلََن طاََلَقَها منه «.
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�أفهم ما �أقر�أ و �أناق�ش

أستنتـج 
• عطف النسق هو ربط اسم معطوف مبعطوف عليه تابع له يف اإلعراب بأحد أحرف العطف.

• وهو نوعان :

أ( عطف نسق يرشك املعطوف واملعطوف عليه يف املعنى واللفظ بأحرف العطف اآلتية : الواو- الفــاء - ثّم – 

أو – أم – حتى. 

ب( عطف نسق يرشك املعطوف واملعطوف عليه يف اللفظ فقط بأحرف العطف اآلتية: ال – بل-لكن.

  أدرس الظّاهرة اللّغويّة : عطف الّنسق

• أالحظ الجمل وأناقشها :

"ب""أ"

• ارتسَمْت عىل صفحاِت وجِهها رِقٌَّة وحزٌن كمن به مرٌض عضاٌل.

• كانْت تنتظر عودَة  زوِجها من الحانِة أو استيقاظَه فرصاَخه 

لتضَع له املائِدة. 

• طال غضبُه زوجتَه حتى عصفورَها.

• تأثر العصفوُر ثّم زوجته ببطشه.

• ظل يسائل نفسه : من السبب يف حالته أطبُعه أم الخمُر ؟

1 - اشرتكت صفتان يف االرتسام عىل صفحات وجه زهرة، ما هام ؟

2 - ما األداة الّتي حققت هذا االشرتاك يف املعنى ؟

3 - كيف نسمي كاّل من لفظتي رقٌة وحزٌن ؟ 

4 - هل اشرتكتا أيضا يف اإلعراب ؟ فام عالمة إعرابهام ؟

5 - تأّمل األمثلة األخرى و أجر املناقشة نفسها.

• ارتسَمْت عىل صفحاِت وجِهها رقٌّة وحزٌن

• ارتسمت عىل صفحات وجهها رقٌّة ال ِغلْظٌة.

• كانت زهرة ضحيّة ظلِم زوجها  بل طغيانِه.

• مل يكن زوجها رحياًم بها لكن قاسيًا.

1 - هناك أدوات عرفتها األمثلة الّسابقة فاذكرها. 

2 - فهل الرّقّة والغلظة حّققتا هذا االشرتاك يف 

املعنى أيضا ؟ ما األداة الّتي منعت ذلك ؟

3 - هل حّقق حرف العطف ال هذا االشرتاك بني 

الرّقّة و الغلظة ؟ 

4 - أْجِر املناقشة نفسها عىل املثالني الثّالث والرّابع.

5 - ماذا تستنتج ؟

  أطّبق
• أْسَتْخِرُج ِمَن الُجمل اآلتية املعطوَف واملعطوَف عليه وحرف العطف ثّم أعرُب املعطوَف.

- مل تسمع زوجها الّذي ناداها مرّتي أو ثالثا من داخل الغرفة - أّدى تهّور إبراهيم بسبب الخمر إىل ذهاب 

زوجته ثّم طالقها منه - مل يكن سلوك زوج زهرة سويّا بل مضطربا لتأثّره بالخمر. 

• أُنِْشُئ ثالث ُجمل رسديّة وثالثا وصفّية، يف كّل منها عطف نسق.

• أوظّف تعلاّميت الّسابقة يف جمل رسديّة، ووصفّية.
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  أختار الّنمط و املوضوع

• من أجل كتابة قّصة ؛ انتق أحد األمناط اآلتية مربّرا اختيارك :

الّسد مع الحوار الّسد مع الوصف و الحوار الّسد مع الوصف الّسد

•  من بي عنارص القامئة اآلتية، حّدد موضوع قصتك واذكر سبب اختيارك له :

النفاق الكذب االحتكار الِغّش

الظلم الحسد الشح التبذير

موضوع آخر الرشوة اإلجرام املخدرات

  أجمع مواردي املعرفّية

ال ميكنني أن أكتب دون أن أقرأ و أطالع. وليك تكون قراءيت اسرتاتيجية و نافعة، عيّل أن أختار ما أقرأ وأن 

أحدد املصادر الّتي أبحث فيها عام أقرأ.

• أحدد يف هذا الجدول الّنصوص الّتي أطالعها من حيث :

مصادرها مجالها الّثقايفّ جنسها األديّب

املكتبة املنزلّية اآلفات االجتامعّية قّصة قصرية

املكتبات الجواريّة الّتضامن مسحية

املكتبة املدرسّية الهجرة مقالة

مواقع األنرتنت الطبيعة رسالة

مصادر أخرى مجال آخر جنس أديّب آخر

• أبّرر اختيارايت و أناقشها مع زماليئ.
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  أحلِّل بنية الخطاب الّسدّي 

• أستمع إىل الخطاب كلّه ثّم أجيب.

1 - صّمم مخطَّط الّسد مستعينا بالجدَول.

الوضعيّة الّنهائيّةالعنرص املحّولالوضعيّة االبتدائيّة

؟؟؟

2 - الِحظ املخطَّط وعلِّق عىل عالقة األحداث بالّشخصيّة.

ِمحور تطّور الّشخصيّة

محور تطّور 

األحداث

شخص مغرتّ مبا وصل إليه

شخص متكربِّ وظامل

انتهازّي مستغّل يغتني بأيّة وسيلة

شخص ذليل متأثّر بفقره
ضياع كّل

ثروته

استغالل

املحتالني له
نهاية الحرب

العامليّة
بداية الحرب

العامليّة

 �أ�ستنتـج 

كلاّم تطّورت األحداث تتطّور معها الّشخصيّة.

د العالقة بي أمناط الخطاب    أحدِّ

• أستمع إىل هذا الجزء من الخطاب ثّم أجيب : 

» وما كادت الحرب تضع أوزارها... أعّز أصدقائه «
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1 - حّدد منط الخطاب. 

2 - كيف خدم هذا الّنمط الّسَد ؟

 �أ�ستنتـج 

يحتاج الّنمط الّسدّي إىل منط يخدمه هو الوصف.

• أستمع إىل هذا الجزء من الخطاب ثّم أجيب :

» قال صديقي : وها هو... شهواتها بجوع «

1 - حّدد منط الخطاب. 

2 - كيف خدم هذا الّنمط الّسَد ؟

 �أ�ستنتـج 

يحتاج الّنمط الّسدّي إىل منط يخدمه هو الحوار.

• أستنتج مام سبق :

1 - تتنّوع األمناط يف الخطاب القصيص بي السد كنمط غالب لسد األحداث، وبي الوصف 
الذي يصف بيئة القّصة والشخصيات، والحوار الذي يدور بي هذه الشخصيات كنمطي 

خادمي له. 

2 - مخطط هيكلة الخطاب

وصف

حوار

حوار

وصف
 رسد

 رسد
رسد

elbassair.net



�أفهم ما �أقر�أ و �أناق�ش

16

بديع الزّمان 

الهمذاين، 

)969م ـ1007م( هو 

أبو الفضل أحمد 

بن الحسني بن يحي 

بن سعيد،  كاتب 

وأديب من العرص 

العبّايّس، كان لُغويّا 

وأديبًا وشاعرًا. اشتُِهر 

بالكتابة يف فّن 

املقامة، وهي قصص 

قصرية تهتّم بالبديع 

والطّرافة. من أهّم 

مؤلَّفاته : املقامات.

  أقرأ الّنّص 

ُة والُمْحتاُل ِحيَّ الضَّ
ثنــا عيــىس بـْـُن ِهَشــاٍم قــال : اْشــتََهيُْت األَزَاَذ وأنــا ببغــداذ، وليــس معــي َعْقــٌد عــىل نقــٍد ؛  » َحدَّ

فخرجــت أنْتَِهــُز محالـّـُه حتـّـى أحلّنــي الَكــْرَخ، فإذا أنا بســواديٍّ يَُســوُق بالَجْهــِد حــامرَه ويُطَرُِّف 

بالُعَقــِد إزارُه ؛ فقلــت : ظِفرْنــا واللَّــِه ِبَصيْــٍد، وَحيَّــاَك اللَّــُه أبــا َزيـْـٍد... ِمــْن أَيـْـن أقبلــَت ؟ وأيــن 

ــٍد، ولكّنــي أبــو  ــأيَِب َزيْ ــت. فقــال الّســواديُّ : لســُت ِب ــمَّ إىل البَيْ ــَت ؟ وهلُ نزلــَت ؟ ومتــى وافَيْ

ــٍد. فقلــُت : نََعــم، لََعــَن اللّــُه الّشــيطاَن، وأبَْعــَد النِّســياَن، أنَْســانِيَك طــوُل العهــِد، واتّصــاُل  ُعبَيْ

البُعــِد، فََكيْــَف حــاُل أبيــك ؟ أشــابٌّ كعهــدي أم شــاَب بَعــدي ؟ فقــال : قــد نَبَــَت الّربيــُع عــىل 

ــا إليــه راجعــون، وال َحــْوَل وال  ــِه وإنّ ــا للّ ــُه إىل جّنتــه. فقلــت : إنّ ُُه اللّ ِدْمنِتــه وأرجــو أن يَُصــريِّ

ــوِق نَْشــرَتِ  َة إاّل باللـّـِه الَعــيِّ العظيــِم... ثــّم قلــت : َهلـُـمَّ إىل البيــِت نُِصــْب َغــَداًء، أو إىل السُّ قـُـوَّ

ِشــواًء، والّســوق أقـْـرَُب وطعامــه أطْيَــُب.   فَطَِمــَع ومل يعلــم أنـّـه وقــع.

ثــّم أَتَيْنــا َشــّواًء يتقاطــُر ِشــَواُؤه َعرَقـًـا، وتَتََســايَُل ُجْوذاباتـُـُه َمرَقـًـا، فقلــُت : أَفـْـِرْز أليب َزيـْـٍد ِمــْن 

ــا  ــْد عليه ــاِق، وانِْض ــك األطب ــن تل ــه ِم ــرَتْ ل ــَواِء، واْخ ــك الَحلْ ــه مــن تل ــّم ِزْن ل ــواِء، ث هــذا الشِّ

اُء  ــوَّ ــا. فانَْحَنــى الشَّ ــُه أبــو َزيْــٍد َهِنيًّ ق، لِيَأْكُلَ ــامَّ أوراَق الرُّقَــاِق، ورُشَّ َعلَيهــا شــيئا ِمــن مــاء السُّ

ــا، ثُــّم جلــس وجلســُت،  ــورِِه فجعلهــا كالُكحــل َســْحًقا وكالطّْحــِن َدقًّ ــَدِة تَنُّ بســاطوره عــىل ُزبْ

وال نَبَــَس وال نَبَْســُت حتـّـى اســتَْوفَيْناُه. وقلــُت لصاحــِب الَحلـْـَوى : ِزْن أليب َزيـْـٍد ِمــَن اللَّْوِزيَنــِج 

ــا. فََوزَنَــُه ثــّم قََعــَد وقعــدُت، وَجــرََّد وَجــرّدُت، حتّــى اْســتَْوفَيَْناُه.  رِطْلَــني لِيأكُلَــُه أبــو َزيْــد َهِنيّ

ــأَ  ــارََّة ويَْفثَ ــَع هــذه الصَّ ــج لِيَْقَم ــُع بالثّل ــا إىل مــاٍء يَُشْعَش ــٍد، مــا أَْحَوَجن ــا َزيْ ــا أب ــُت : ي ــّم قل ث

بَــِة مــاٍء. ــَك بســّقاٍء، يأتيــَك ِبرَشْ ــْس يــا أبــا َزيْــٍد حتّــى آتِيَ هــذه اللَُّقــَم الحــارَّة، اْجلِ
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ثــّم خرجــُت وجلســُت بحيــُث أراُه واَل يـَـرَايِن أنظـُـُر مــا يصْنــُع. فلــاّم أبطــأُت َعلَيْــه قــام الّســواديُّ إىل حــامره، فاْعتَلـَـَق 

ــّواُء بــإزاره، وقــال : أيــن مثــُن مــا أكلــَت ؟ فقــال أبــو َزيـْـٍد : أكلتـُـُه َضيًْفــا، فَلََكَمــُه لَْكَمــًة، َوثنَّــى عليــه ِبلَطَمــٍة، ثــّم  الشَّ

ــُت  اُء : هــاك ! ومتــى َدَعْونــاَك ؟ ِزْن يــا أخــا الِقَحــِة ِعرشيــن... فجعــل الّســوادّي يبــي ويقــول : كــم قُل قــال الّشــوَّ

لذلــك الُقَريـْـِد أنــا أبــو ُعبَيْــٍد وهــو يقــول أنــت أبــو َزيـْـٍد «.

بديع الزّمان الهمذاين : مقامات الهمذاين-

أثري رصيدي اللغوي
•  األزاذ : الطّعام  •  َعقد عىل نَقد : كيس صغري به مال  •  أنتِهُز محالَّه : أبحث عن مكانه  •  الكرخ : حّي 

ببغداد  •  سوادّي : رجل من َسَواِد أهل العراق - أي من قراه وبواديه  •  يُطَرُِّف بالعقد : له أكياس صغرية للامل  

•  نزلت : أقمت  •  وافيت : قَِدْمت  •  نَبََت الّربيع عىل ِدمنته : مات منذ مّدة طويلة •  الَجْوذبات : نوع من 

ق : مرق اللّحم  •  ُزبدة تَّنوره : أَفَضل طواجينه   امَّ الطّعام  •  انضد : رُّص  •  أوراق الرّقاق : خبز رقيق •  ماء السُّ

•  استوفيناه : أكلناه  •  اللّوزينج : حلوى شقيّة من اللّوز  •  الّصارّة : الّساخنة  •  يفثأ : يُطفئ  •  ثّنى : أعقب 

وأتبع  •  أخا الِقَحِة : اللّئيم.

  أبحث يف قامويس عن معاٍن أخرى للكلامت.
  أؤلِّف من معجمي الجديد ُجمال رسديّة ثّم وصفيّة.

  أفهم الّنّص وأناقش ِفكرَه

1 - ما مفهومك لكلمة الّضحيّة لَُغًة، وما مدلولها يف الّنّص ؟

2 - ما مفهومك لكلمة املحتال لَُغًة، وما مدلولها يف ِسياق الّنّص ؟

3 - َمن الّضحيّة وَمن املحتال يف هذه القّصة ؟ 

4 - هل يعرف عيىس بن هشام حّقا أبا ُعبَيْد ؟ علّل.

5 - ما الحيلة الّتي دبّرها عيىس للّسوادّي ؟ وما كان هدفه منها ؟

6 - ما رأيك يف ترصّفه ؟ ملاذا ؟

ال يستحّق ما جرى له ؟ 7 - هل ترى الّسوادّي شخصا يُثري الّشفقة أم ُمغفَّ

ْصها َوأَبِْد َمْوِقَفك ِمْنها.  8 - هل تعرف قّصة احتيال وقعت يف محيطك ؟ لَخِّ

  أكتشف منط الّنّص وأبّي خصائصه
• يف الّنّص ثالثة أمناط ُمتداِخلة. بنّي - ِمْن ِخالل فقرة منه - كيف أسَهمت يف بناء القّصة ؟

  أبحث عن ترابط ُجمل الّنّص وانسجام معانيه
• الحظ األداة »ثّم« يف بداية الفقرتني الثّانية والثّالثة ثّم استنتج الوظيفة الّتي أّدتها يف بناء أحداث القّصة.

• تتبَّع أحداث القّصة. هل ميكن تغيري تعاقبها وترتيبها ؟

أستنتـج 
• تقوم األداة »ثّم« بوظيفة الّربط اللّفظّي الذي أَْسَهَم يف تسلسل أحداث القّصة زمنيّا.

• ال مينكن تغيري أحداث القّصة، ماّم يعطي لها بناء محكاًم و متّسًقا.
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  أدرس الظّاهرة اللّغويّة :عطف الَبيان
• أالحظ الجملتي :

ثَنا الّراِويَُة عيىس بن هشام قال: اشتهيُت األزاذ وأنا ببغداذ. - حدَّ

- ظِفرنا واللّه ِبَصْيٍد سواديٍّ غريب عن املدينة.

1 - ما الكلمة الّتي وّضحت املُراَد من الكلمة الّتي سبقتها يف املثال األّول والثّاين ؟

ة ؟ 2 - أهي جامدة أم ُمشتقَّ

3 - ِفيَم طابقت متبوعها ؟

4 - كيف يَُسّمى االسم الجامد املبنّي ملتبوعه ؟ وما وظيفته ؟

أستنتـج 
ــُه  ــرًَة ويُواِفُق ــه إن كان نَِك ُص ــًة، ويَُخصِّ ــُه إن كاَن َمْعرِفَ ــُح متبوَع ــا، يُوضِّ ــٌد غالب ــٌع جاِم ــان اســٌم تاب ــُف البي َعطْ

ــع( ــة والجم ــراِد والتّثني ــدد )اإلفْ ــِث( والع ــرِي والتّأني ــوع )التّذكِ (، والّن ــرِّ ــب، أو الج ــع، والّنص ــراب )الرّف يف اإلع

والتّعِريــِف والتَْنِكــريِ.

  أطّبق
• أستخرج من الُجمل اآلتية عطف البيان وأبنّي  نوعه وإعرابه :

ظفرنا واللّه ِبَصيْد، وحيّاك اللّه صديَقنا أبَا َزيْد. ِمْن أين أقبلَت ؟ وأين نزلَت ؟ ومتى وافيت ؟ وهلّم إىل البيت. 

- كم قلُت لذلك الُقَريْد : أنا الغريُب أبو ُعبَيْد وهو يقول : أنت الحبيُب أبو زيد - أفِرْز أليب زيد طعاما ِشواًء، 

ثُّم ِزن له من تلك الحلواء، واخرت له طبًقا َسَمًكا طريّا. 

• أنِْشُئ ثالَث ُجمل رسديٍّة وثالثًا وصفيًّة تتضّمن كلٌّ منها عطف بيان.

• أوظّف معاريف املعجميّة واللّغويّة ألقارَن بني سلوك عيىس بن هشام وسلوك املحتالني يف مجتمعنا و أبرز 

موقفي منهم. 
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  أستثمر الّنّص ألكتب عىل منواله

من أجل كتابة قّصة ال بد من توفر خصائصها : موضوع لها – فكرة يُراُد إيصالُها- حدث رئييس و أحداث جزئية 

متتابعة – بطل و شخصيات ثانوية نامية )تتطور عرب تطور األحداث( - لغة قصصية )رسد، وصف و حوار(.

• أرصد خصائص القّصة يف هذا الّنّص مبينا :

 1- ما تحقق يف هذا الّنّص من خصائص قصصية؛
2- ما مل يتوفر فيه من الخصائص.

ــا يبيعــون األرَض بأســعاٍر  ــّروِس يُدَعــى » باخــوم « ســمع أّن أُناًس ــن بــالد ال ــاّلٍك لــألرض ِم » يُحــى عــن َم

ــَق معهــم عــىل أن  ــِه وأراضيــه، فقصــد أصحــاَب تلــك األرض واتّف زهيــدٍة، وكان شــخصا يحــبُّ توســيَع أمالكِ

ــإن مل  ــْمُس، ف ــب الّش ــل أن تغي ــالٍم قب ــا بأع ــتطيع أن يُحيطه ــي يس ــل، األرَض الّت ــف روب ــل ألْ ــرتَي، مقاب يش

ــا.  يســتطْع فقــد أضــاع نقــوَده. فــكاد )باخــوم( يطــرُي فرًَح

ــَن  ــٌر ِم ــا نََف ــه عليه ــالم يُِعيُن ــى خــرج باألع ــًة حتّ ــْر باخــوم لحظ ــوايل مل ينتظ ــوم امل ــر الي ــزوغ فج ــد بُ وعن

الّنــاس. لقــد كان يســري َســرْيًا غــري متباطــئ وال متــّسع، وكان كلّــام قطــع ِميــاًل أمــر بنصــب َعلَــٍم. وملـّـا قطــع 

ــاع، فعــيَّ  ــة أرب ــَق إاّل ثالث ــار ومل يب ــع الّنه ــال باخــوم  يف نفســه : » لقــد مــى ُرب ــاٍل ق مســافَة خمســة أمي

اإلرساع «. واصــل باخــوم َســريه ويف كّل ِميــٍل يَْغــرُِس َعلـَـاًم وُهــو متلّهــٌف إىل قَْضــِم املزيــد ِمــَن األرِض، والَعــرَُق 

متصبّــب ِمــن عــىل جبينــه ورقبتــه وظهــره. بعدهــا نظــر وراءه وأمامــه، ثــّم قــال ملــن معــه : » لقــد قطعنــا 

ــرْيِ لــي تكــوَن األرُض مربّعًةفأفــوز بأكــرب  خمســة عــرش ِميــاًل، فَلُْنَعــرِّْج ناحيــَة الــرّشِق... َعــَيَّ أن أَِجــدَّ يف السَّ

مســاحٍة... « ثــّم واصــل َســرْيَُه ومل يـَـْدِر أّن الجامعــَة قــد توقّفــْت بَْعــَد أْن أنهكهــا التَّعــُب. نظــر - بَْعــَد ذلــك - 

وراءه فــإذا هــو يــرى ُمَعاِونِيــه نُقطــا ســوداَء، وشــعر أّن ِجْســَمُه كُلَّــُه يَْنَضــُح عرقـًـا والعطــش قــد متلّكــه ورجــاله 

كَلَّتَــا فَتَــَدارََك.

يف طريــق الَعــْوَدِة دبَّ اإلرهــاُق إىل َجَســِدِه لــوال أنـّـه كان يُـــَمّني نَْفَســُه بالوصــول... لقــد أعطــى ألـْـف روبــل 

مــا وال يريــد أن يَْخَسََهــا، فكيــف بــه أن يَْخــَس األرَض ؟! الَحــَظ  باخــوم أنـّـه كلـّـام تثاقــَل يف مْشــيَِتِه كلـّـام  مقدَّ

ا : » وا حستــاه قــد ال أكــون إاّل مخدوعــا... لقــد جمعــُت  أرسَعــِت الّشــمُس يف الهبــوط فأطــرق يفّكــر متحــسِّ

مــن األرض أكــرث مــاّم ينبغــي... يبــدو أنّنــي مل أُحِســْن ُصنعــا... لقــد أعــامين طََمِعــي... ال... عــَيَّ أْن أُقــاِوم... أنــا 

ــُه وهــو يُســارع يف املــي حتّــى  ــر مالَ ــْو أرسعــُت الُخطــى فســوف أبلــُغ ُمــرادي « وتذكّ يف طريــق العــودة َولَ

ــِض... هــا قــد كــربِت الّشــمُس وهــي تبــدو حمــراَء  ــرْيَ إىل حــدِّ الرّكْ بــدأت الجامعــة تَــرَتأى لــه فََضاَعــَف السَّ

أُرجوانيّــة تــكاد تغيــب مــع األفـُـِق... وفجــأًة تعــرّث فســقَط وهــو ميــدُّ يديــه... يبــدو أنـّـه أُغِمــي عليــه... ال... بــل 

لقــد مــات.. مــا أشــّد جشــع اإلنســان ! كيــف ينــىس أن هــذه الحفــرة مــن األرض تكفيــه ؟ «
عن ليون تولستوي - بترصّف.

 - أضع تخطيطا أّوليا لقّصتي انطالقا من النتائج الّتي توّصلت إليها.
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  أوظّف تعلاّميت 

• أستمع إىل الخطاب كلّه ثّم أجيب.

د األمناط الواردة يف الخطاب. 1 - يف ضوء دراستك الّسابقة، حدِّ

2 - استخرج مثاال عن كّل منط.

3 - ما وظيفة الّنمط الغالِب يف تغرّي األحداث ؟

4 - ما عالقة الّنمطنَْي اآلخَريْن بالّنمط الغالب ؟

• أنقل املخطََّط إىل كُّرايس ِمن أجل :

1 - وضع مخطٍَّط لألحداث.

2 - وضع مخطٍَّط لتطّور الّشخصيّة.

3 - بيان الحدث املتسبِّب يف تغرّي الّشخصيّة.

elbassair.net



21

• ميّز الجملة الّتي تراها تدّل عىل املغزى ِمَن القّصة. 

الُجمل :

- » كان ثريّا ثراًء فاحشا ولكّنه اليوم ال ميلك قوت يومه، فقد ضيَّع كّل يشء «.

- » أُثِْرَي أثناء الحرب، وعليه فقد رجع إىل حالته الّسابقة... «.

- » لََعَن اللُّه الحرب، ما أكرث ضحاياها يف هذا الوجود ! «.

- » لََعَن اللُّه ذئاب البرشيّة، ما أشّد خطرها إذا ما أحّست شهواتها بجوع ! «.

1 - ما العوامل الّتي أّدت إىل تغرّي الّشخصيّة البطلة ؟

2 - ما الوسائل الّتي استعملها للوصول إىل تلك املرتبة االجتامعيّة املرموقة ؟ هل دامت ؟ ولـَم ؟ 
هل تراها مرشوعًة ؟ علّل ِوجهة نظرك.

3 - هل ترى أّن » يس شعبان « هو املتسبِّب فيام حدث له أم هناك أسباب أُخرى ؟ علّل.

  أتدرب عىل اإلنتاج الشفوّي :

• مع زمالئَك، تدرّْب عىل رَسِْد قّصٍة ِمْن ُمحيطك االجتامعّي عن شخص استغّل ظُروفا خاّصة 
مستعِمال طُرقا غري مرشوعة ليصبح فجأة ثريّا !

- تقوم مبا يأيت :

1 - تحديد موضوع القّصة؛

2 - تحديد ُمخطَّط الّسد )وضعيّة ابتدائيّة – عنرص التّحّول - وضعيّة نهائيّة(.

3 - ضبط مواصفات الّشخص: قبل التحّول، أثناءه، ثّم بَعده.

4 - تحضري حواٍر بينك وبني زمالئك تستعمله يف بداية رسد األحداث ثّم أثناء التّعليق عليها.
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عبد الله صالح حسن 

الشحف الربّدوين )1929 

- 1999( شاعر ميني 

معارص فقد برصه وهو 

يف الخامسة من عمره.

بدأ اهتاممه بالشعر 

واألدب وهو يف الثالثة 

العرشة من عمره فدأب 

عىل حفظ مايقع بني 

يديه من قصائد، وانتقل 

إىل صنعاء يف أواسط 

العرشينات من عمره 

فنال جائزة التفوق 

اللغوي من دار العلوم 

الرشعية نظم قصائد 

يف مواضيع سياسية 

واجتامعية وإنسانية 

جمعت يف ديوان ضخٍم 

سمي ديوان عبد اللّه 

الربّدوين. 

َساِئٌل  أقرأ الّنّص 
1- َمـــَررُْت ِبَشـــيٍْخ أَْصَفـــِر الَعْقـــِل َو اليَـــِد

2- ثَقيـــِل الُخطــَـى يَــــْمي الُهَويَْنـــى ِبُجوِعـــِه

ـــي ـــَن يَْنتَِه ـــْدِري إىل أَيْ ـــْمِض َو اَل يَ 3- َو يَـ

4- َو يُزِْجـــي إىل األَْســـامِع َصْوتًـــا ُمَجرًَّحـــا

ْفـــرَا إىل كُلِّ عاِبـــٍر 5- يَــــُمدُّ اليَـــَد الصِّ

6- فَيُلِْقـــي َعـــىل الَكـــفِّ النَّحيـــِل َجِبيَنـــُه

ُّ طَبُْعَهـــا ُّ ِمـــْلَء األَرِْض َو الـــرشَّ 7- ُهـــَو الـــرشَّ

8- َوَهـــَذا ُغبَـــاُر األَرِْض آَهـــاُت َخيِّـــٍب

ـــرََة األََس ـــُه نَظْ ـــاَم َحْولَ ـــيُْخ ِفي ـــى الشَّ 9- رََم

يِْخ يَــــْمِي َعىَل الطََّوى 10- فَيَا لَــــلَْفقريِ الشَّ

ـــا ـــِوي ِبُجوِدَه ـــاِس تَْه ـــفَّ النَّ ـــنُّ أَكُ 11- يَظُ

ــِه ــُه يف ُضلُوِعـ ــوِّي نَْفَسـ ــوٍع يُلَـ 12- َو ُجـ

ــِدي ــِق َو يَْجتَـ ــِر الطَّريـ ــِدبُّ َعـــىل ظَْهـ يَـ

الــــُمَقيَِّد يـــِر  الضَّ َمـــْيَ  َوأَْحزانِـــِه 

ـــِدي ـــَن يَبْتَ ـــْن أَيْ ـــرْيِ ِم ـــَل السَّ ـــْدِر قَبْ ـــْم يَ َو لَ

الــــُمرَشَِّد الَغريـــِب  كَأَْحـــالِم  كَِئيبًـــا 

ِه اليَـــِد َو لَـــْم يَْجـــِن إالَّ اليَـــأَْس ِمـــْن َمـــدِّ

َو يَْســـأَُل َهـــْل يف األَرِْض ِظـــلٌّ لُِمْســـِعِد ؟

ـــِد ـــْوِم َو الَغ ـــِس َو اليَ ـــْلَء األَْم ُّ ِم ـــرشَّ ـــَو ال ُه

ــِد ـ ــعٍ ُمَجمَّ ــاُت َدْمـ ــَى َحبَّـ ــَذا الَحـ َو َهـ

ِد الــــُمَهدَّ الــــُمْستَكنِي  كَطَيْـــِف  َوَمـــرَّ 

ــِدي ــُروُح َو يَْغتَـ ــْكَوى يَـ ـ ــِم الشَّ َو يف َمأْتَـ

ـــرَِّدي ـــِه ال ـــَوى َوْهِم ـــرِصْ ِس ـــْم يُبْ ـــِه َو لَ إلَيْ

فَيَْنَســـاُق اَل يَـــْدِري إىَل أَيْـــَن يَْهتَـــِدي.

ديوان عبد اللّه الربّدوين
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أثري رصيدي الّلغوّي
ير : األَْعَمى ل ويطلب املساعدة والعون •  الضَّ •  يَِدبُّ : ميي مشيًا بطيئًا  •  يَْجتَِدي : يتوسُّ

•  يُزِْجي : يسوق اليء برفق ويُس •  َخيٍِّب : خائٍب ومحروٍم •  الطََّوى : الجوع الّشديد.

 أبحث يف قامويس عن معنى كلمة الرّدي واشتقاقاتها املختلفة ثّم أوظّفها يف ُجمل رسديّة ووصفيّة.

  أفهم الّنّص وأناقش ِفكَرُه

1 - ما مالمُح الشيخ وصفاتُه ؟ ملن كان ميدُّ يده ؟ هل جنى شيئًا ؟ لَِم ؟

2 - مّم يشكو ؟ ما الذي يزيُد من معاناته ؟

3 - ماذا كان الشيخ يظن ؟ هل صدق ظنُّه ؟ لَِم ؟

4 - ما مصرُي الشيخ و ما وجهته ؟

5 - هل صادفَت شيًخا سائاًل أعمى ؟ حّدد أوصافه مستعينا بالّنّص.

6 - ما اآلفة الّتي يعالجها الّنّص برأيك ؟ هل للمجتمع دور فيها ؟

7 - كيف تفّس موقف الّناس من هذا الّسائل ؟ ما موقفك أنت ؟

8 - وّجه تَْذكِرًَة لهؤالء تُلنَّيُ قلوبهم مستعينا مبا تحفظه من شواهد دينيّة وأخالقيّة مؤثّرة.

9 - اقرتح حلواًل تراها ناجعة للحّد من ظاهرة الفقر والتسّول واملحافظة عىل كرامة اإلنسان.

10 - استخرج ألوان البيان )صور بيانية( الّتي وردت يف الّنّص. اشحها وبنّي قيمتها الجاملية والتصويرية.

  أكتشف منط الّنّص وأبّي خصائصه

1 - استخرج أوصاف السائل من الّنّص ؟ بنّي نوعها.

2 - استنبط من الّنّص أوصاف األرض وإىل من يرمز الشاعر بها ؟ 

• إىل أي منط نّصّ تشري هذه القرائن كلّها ؟
3 - الحظ قول الشاعر » َو يَْسأَُل َهْل يف األَرِْض ِظلٌّ لُِمْسِعِد ؟ «

• من الّسائل ؟ ومن املجيب ؟
• إىل أّي منط نّصّ تشري العبارة الّساِبقة ؟

  أبحث عن ترابُط ُجمل الّنّص وانسجام معانيه 

1 - وظّف الّشاعر اإلحالة الّنّصيّة بالضمري حينا وبالروابط اللفظية حينا آخر : 

• استنبط هذه القرائن اللّغويّة ثّم بنّي دورها يف اتساق الّنّص. 

2 - بَم تفسِّ هيمنة حروف الّنفي عىل القصيدة ؟ وما عالقتها بالحالِة الّنفسيِة للّسائِل ؟ 

3 - هل ميكنك تقديم بعض أبيات القصيدة وتأخري بعضها اآلخر ؟ كيف تسّمي هذه الظّاهرة ؟

وكيف تحّققت يف  هذا الّنّص ؟
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  أدرس الظّاهرة اللّغويّة : الَبَدل
• أالحظ الجمل وأقارن :

ِد. - َهَذا الَحَص َحبَّاُت َدْمعٍ ُمَجمَّ

ْيخِ مَيِْش عىَل الطََّوى! - يا للَلَْفقريِ الشَّ

- ُغَباُر األَْرِض نصُفه آَهاُت َخّيٍب.

ِه الَيد. - لَْم يَْجِن إالَّ الَيأَْس َمَراَرتَُه ِمْن َمدِّ

- أيَُّتها الُقلُوُب الرَّحيَمُة أَِغيِثي الَجائَِع املِْسِكَي.

1 - قارن بني الكلامت امللّونة باألحمر وبني الكلامت الّتي

      تحتها خط ؛ هل تالحظ عالقة ما بينها ؟

يِْخ - الُقلُوُب 2 - من املقصود بـ : الَحَى - الشَّ

   - نِْصُفُه - َمرَارَتَُه ؟
3 - فامذا تستنتج ؟

• أتأمل الجدول أالحظ وأقارن :

املالحظةالبدلاملبدل منه
الشيِخ = الفقريِ الشيخالفقري
املقصود جزء من الغبارمعظُمهغباُر
مرارة صفة يف اليأسمرارتَهاليأَس
الحى= هذاالحىهذا
القلوب = أيةالقلوبأيتها

 

أستنتـج )2(
البدل ثالثة أنواع :  

1 - بــدل ُمطابــق )الــكّل مــن الــكّل(، وهو مســاواة 

البــدل للمبــدل منــه يف املعنــى؛ و مــن أنــواع البدل 

املُطابــق االســم املعــرّف بـ"ال" بعد اســم اإلشــارة.

ــو أن  ــكّل، وه ــن ال ــدل الجــزء )البعــض( م 2 - ب

ــه؛ ــدل من ــدل جــزءا مــن املب يكــون الب

3 - بــدل االشــتامل، و هــو أن يكــون البــدل دااًل 

عــىل املبــدل منــه و املقصــود بالــكالم. لبــدل 

الجــزء مــن الــكّل و بــدل االشــتامل ضمــري يعــود 

عــىل املبــدل منــه و يطابقــه يف الجنــس و العــدد. 

1 - ماذا تالحظ عن العالقة بني البدل و املبدل منه يف كّل         

سطر من أسطر الجدول؟

2 - ما هي أنواع البدل؟

3 - ماذا ىتستنتج ؟

أستنتـج )1(
البــدل تابــع مقصــود بالحكــم بــال واســطة بينــه 

ــا  ــإْن قلن ــه؛ ف ــدّل علي ــه ي ــه. إنّ ــدل من ــني املب و ب

"الفقــري الشــيخ" فاملقصــود بالفقــري هــو "الشــيخ".

ــاج إىل  ــه ال يحت ــَدل من ــاش للُمب ــع مب ــدل تاب الب

رابــط بينهــام. و هــذه التبعيــة تالزمــه يف حــاالت 

ــع أو الّنصــب أو الجــّر. اإلعــراب، أي يف الرّف

  أطّبق
• استخرج من الجمل اآلتية البدل واملبدل منه مبيّنا نوع البدل وإعرابه : 

1 - هــؤالء الفقــراء وصمــة عــار عــىل جبــني األغنيــاء البخــالء 2 - عــىل املجتمــع أن يحافــظ عــىل الفقــراء كرامتهــم 

ــل  ــىل  التكاف ــري ع ــع الجزائ ــرّب املجتم ــه 4 - ت ــه نصف ــة مبال ــة خريي ــىل جمعيّ ــواُد ع ــُن الج ــربّع املحس 3  - ت
االجتامعــّي و حمــى فقــراءه معظمهــم يف أعصــب فــرتات تاريخــه 

• اكتب ثالث جمل رسديّة وثالثا وصفيّة يف كّل منها بدل.

• وظـّـف مــواردك املعجميّــة واللّغويـّـة مــن أجــل وصف شــخصية متســّول مــررت به وحّز يف نفســك منظــره الكئيب.
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  أتدّرب عىل اإلنتاج الكتايب

• أناقش مع زماليئ مرشوع موضوعي، أنتجه ثّم أقيّمه وفق شبكة لضبط اإلنتاج الكتايب من أجل انتقاء موضوع 

باسم الفوج ونرشه عرب شبكة التّواصل االجتامعّي للقسم.

• شبكة لضبط اإلنتاج الكتايب :

النعممواصفات الـُمنَتج

؟؟هل كتبُت نّصا قصصيا ؟
؟؟هل كتبُت يف املوضوع املناسب لآلفات االجتامعيّة ؟

؟؟هل حمل نّص رسالة اجتامعية أخالقية ؟
؟؟هل اعتمدُت عىل الّسد يف بناء اللّغة القصصية مبؤشاته ؟

؟؟هل استعملُت مؤشات الوصف يف الّنّص القصص ؟
؟؟هل استعملُت مؤشات الحوار يف الّنّص القصص ؟

؟؟هل وترية األحداث كانت مرتبة ترتيبا زمنيّا و وجيها ؟
؟؟هل تأثرِت الشخصية باألحداث و أثرْت فيها ؟

؟؟هل اعتمدُت عىل املخطط الّسدي بوضعياته الثالث ؟
؟؟هل بنيُت شخصيّة القّصة بناء متطورا من البداية إىل النهاية ؟

؟؟هل كانت األمناط الثالثة متناسبة الحجم و ذات عالقة بعضها ببعض ؟
؟؟هل احرتمُت الرتكيب الّنحوي للجمل ؟

؟؟هل احرتمُت الضوابط اللّغوية ؟
؟؟هل احرتمُت عالمات الوقف ؟

؟؟هل احرتمُت معايري الكتابة و العرض ؟
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و�ضعّية تقومي الإدماج

إنتاج شفوي :

 الّسياق :

• هالــك منظــر زميــل لــك يغــش يف أحــد االختبــارات؛ فأثـّـر ذلــك يف نفســك تأثــريا كبــريا، فَعزَْمــَت أن تقــوم 

بعمــل تحســييّس تجاهــه عســاه يقلــع عــن هــذا الســلوك الــذي يــر بــه يف الوقــت الــذي ظــن أنــه ينفعــه.

• لكنك مل ترد خدش مشاعره فتكشف له عن علمك مبا قام به، و يف الوقت نفسه أرصرت عىل أن تعظه.

 التعليمة :

• ارسد قّصة عن شخص كان يغش يف حياته املهنية فأّدى به إىل نهاية مأساوية دّمرت مستقبله املهنّي.

إنتاج كتايب :

 الّسياق :

املخّدرات أّم الرّذائل تغزو محيطك االجتامعّي، بل لقد رأيتها – أحيانا- تقتحم مدرستك.

لهذا فكِّْر مع فوجك يف وسيلة لتوعية زمالئك من هذا الخطر.

 التعليمة :

مستعينا برشيط فيديو، اكتب قصة بأسلوبك الخاص عن مدمن مخدرات أدت إىل تدمري حياته، مستغال 

مواردك يف بناء السد القصيص.  

  مالحظة :

تختار شبكة من شبكات التقويم الذايت التي يقرتحها عليك أستاذك لتقويم ما أنجزته.
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املقطع

الإْعالُم وامُلْجَتَمع

مواردي
الّنصوص

• ثقافة الّصورة )خطاب منطوق(  

• الّصحافة واألّمة )نّص مكتوب(  

• أْسَى الّشاشات )نّص مكتوب(  

• تلك الّصحافة )نّص مكتوب(  

األمناط

• التّفسري والحجاج  

الظّواهر اللّغويّة

• العدد  /  االستثناء  /  التّمييز  

2
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وَرِة ثََقاَفُة الصُّ
  أفهم وأحلّل

  أستمع إىل الخطاب ِبَوْعي  

أستمع إىل الخطاب كلّه وأفهم مضمونه

1 - ما املقصود ِبثقافة الّصورة ؟ و ما الثقافة التي تقابلها ؟

2 - جاء يف الخطاب » الّصورة تساوي ألف كلمة « علّق عىل هذه العبارة، مبيًّنا كيف طغت الصورة 

عىل الكلمة ؟

3 - هل توافق الخطاب يف كون الصورة مفروضة عىل املجتمع ؟ علّل إجابتك من خالل الخطاب و من 

خالل واقعك اإلجتامعي الـَمعيش.

4 - ما إيجابيات و ما سلبيات القنوات الفضائية ؟ 

5 - هل توافق صاحب الخطاب فيام ذهب إليه ؟ علّل.

د منطه   أحلّل الخطاب وأحدِّ

أستمع إىل هذا الجزء من الخطاب ثّم أجيب. » لقد كان األدب... حكرا عىل دولة أو أّمة «.

1 - وردت يف هذا الجزء األفعال اآلتية : » كان يقوم - كان يعكس - بدأ ينحرص – مل يعد «.

ما زمن هذه األفعال ؟

2 - يف هذا الجزء حدثان متتابعان ما هام ؟

3 - ما الّضمري املهيمن عىل هذا الجزء ؟ 

4 - يف هذا الجزء ظرف زمان. حّدده.

5 - استنتج منط الخطاب.

 �أ�ستنتـج 

ال شّك يف أنّك أدركت أّن هذا الجزء من الخطاب هو من منط الّسد الذي من مؤّشاته : األفعال املاضية 

- تتابع األحداث - َغلَبة ضمري الغائب - وجود ظروف الزّمان.
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• أعيد االستامع إىل الجزء الّسابق من الخطاب.
- هل تغرّي منط الخطاب ؟ ملاذا ؟

- تأّمل هذا التّقطيع للجزء :

وجهة نظر – رأي - موقف

ميكن أن نستنتج أهّميّة الّصورة يف العرص الرّاهن قياسا باألدب

حجج

أقوال داعمةشواهد واقعيّة

جاء يف املثل الّصينّي » الّصورة تساوي ألف كلمة «فالحياة املعارصة ال ميكن تصّورها من دون صور

َورُة بشكلها يف القنوات الفضائيّة  لقد َجَعلَِت الصُّ

اإلنسان يف مواجهة مباشة مع الحدث

رأي الناقد الفرنيّس "روالن بارت" : » إنّنا نعيش 

يف حضارة الّصورة «.

- علّق عىل هذه الهيكلة.

- استنتج منط املقطع.

 �أ�ستنتـج 

من بني مؤّشات بناء الّنمط الحجاجّيّ قيامه عىل : 1 - عرض وجهة الّنظر ؛ 2 - تقديم الحجج 

)شواهد – أقوال..(.

1 - حّدد البناء الفكرّي ومنطه مستعينا بالجدول :

مؤّشات الّنمطالّنمطاملضمونالفقرة

 ؟ ؟ ؟لقد كان األدب... حكرا عىل دولة أو أّمة

من هذا الحديث ميكن أن نستنتج... يف مواجهة 

 ؟ ؟ ؟مباشة مع الحدث

2 - بنّي سبب اعتامد الفقرة األوىل عىل الّنمط األّول ؛ والفقرة الثّانية عىل الّنمط الثّاين.
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  أقرأ الّنّص 

ُة َحاَفُة واْلُمَّ الصِّ
ــه،  ــُه اللّ ــز الّشــيخ أيب اليقظــان َحِفظَ ــارع أخــي العزي » حــرة العاّلمــة العامــل الّصحــايّف الب

ــه وبركاتــه : الّســالم عليــك ورحمــة اللّ

ــَواِر باملعصــم ؟ وهــل  ــَة السِّ أخــي مــاذا أقــول ومبــاذا أعــّرُ لــك عــن اآلالم املحيطــة يب إَحاطَ

َصِحيــٌح وقــَع مــا كنــُت أخشــاُه مــن تعطيــِل جريدتَِنــا الوحيــدِة ؟ وهــل أودت الُقــَوى 

الَغُشــومة والَعْجرَفَــُة املشــؤومُة ِبلســان األّمــِة الّناطــق ؟ وكيــف حلّــت الّنائبــة بذلــك اللّســان 

الــذي كان يرســل أشــّعة الهدايــة يف العــامل ويُِنــرُي ُســبَُل الحيــاِة أمــام قومــه، َويَْنُفــُذ إىل قلــوب 

الُقَســاِة فَيُلَيِّنهــا وإىل األحــداِث فيبعــُث أمواتهــا، ومــا كنــت أظــّن أن تنــاَل منهــا يـَـُد الَعْســِف 

ــاة إىل إعــدام  ــِدم أيــدي العت ــغ إىل الفتــك بهــا إىل حــّد اإلزهــاق ؟ كيــف تُق واإلرهــاق، وتبال

متكلـّـِم أّمــٍة بأسهــا، وقطــع لســان قــوٍم أرادوا الظّهــوَر أمــام العالـَـِم كشــعٍب مجيــٍد لــه تاريــٌخ 

عظيــٌم، وكشــعٍب حــيٍّ ترتقــرق يف عروقــه ميــاُه العــزّة والكرامــة ؟

ــَك بهــذا الّشــعِب وهــم يزعمــوَن احــرتاَم البطولــة، وَعبثُــوا بكرامتــِه وهــم  ــِد اْســتََهاَن أولَِئ لََق

يّدعــون الِغــريَة عــىل الكرامــِة، فهــل ألّن » وادي ميــزاب « كانــت ذات شــجاعة أدبيّــة وفصاحــٍة 

ــعوب ؟ أم  ــني الّش ــم ب ــوء فعاله ــدي س ــقطة وتب ــد كّل س ــم عن ــوا أن تطارده ــٍة فخاف عربيّ

ــا إّن  ــه وال هــوادة ؟.. حّق ــاَء ل ــٍص صــادق ال رِئَ ــا غيــورٌة عــىل شــعبها الكريــم غــرية مخل ألنّه

االســتعامَر مــن أغــرب أســاليِب الظّلــم وأقبــح شيعــٍة أّسســها الّشــيْطاُن، وأفظــع مــا أوجــده 

مــن الطّاغــوت.

ــالوَة  ــُة ح ــِت األّم ــد ذاق ــَغ. لق ــا بل ــُر م ــغ األم ــو بل ــزَْن ول ــْن وال تَْح ــُر وال تَِه ــَك األم ال يهّولّن

الّصحافــِة وال بــّد أن تقــوَم معــك تطالــب بظهــور جريدتهــا. ال يجــوز أن تبقــى األّمــُة بــدون 

َمــْت منهــا صحافتهــا مــا ال ينكــر مــن االعوجــاج، وأظهــرت شــيئا مــن  جريــدٍة فإنـّـه بعــد أن قَوَّ

ــَنى. ــة الُحْس ــل واملكان كفاءتهــا واســتحقاقها للحمــد والّذكــر الجمي

الّشيخ أبو إسحاق 
إبراهيم بن الحاج 

محمد اطفيّش 
)1886-1965( رائد 

من رّواد الفكر 
اإلسالمي وعامل من 

علامئه وفقيه مجّدد 
من فقهاء اإلباضيّة.

ولد ونشأ ببني يزڤـن 
بوادي ميزاب يف 

والية غرداية.
تنّقل بني غرداية 

وقسنطينة والجزائر 
العاصمة وتونس 

طلبا للعلم. ونظرا 
لنشاطه الّنضايّل
 نََفتُْه الّسلطات 

االستعامريّة إىل مرَص.
كان الّشيخ اطفيّش 

محّققا بارعا لنفائس 
الكتب الرّتاثّية منها : 

الجامع الّصحيح، 
مسند اإلمام الّربيع 
بن حبيب، معتمد 

اإلباضيّة يف الحديث 
الّشيف.
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لســت أرى خــريا يف أّمــة ال صحافــة لهــا، إّن الّصحافــة هــي ســالُح األّمــة وقــّوة تعتــزُّ بهــا ولســان يعــّر عــن كاملهــا 

ــوا. وإّن مــا تركــه يف  ــِدرَُة العاملــني وإن قَلُّ ــا تظهــر املهــارُة وتتجــىّل َمْق ــه. هن ــاة وأهل ومرشــد لهــا إىل مناهــج الحي

ــُر «. ــأَُس وال نَتََقْهَق ــا ال نَيْ نفــيس قولــك : إنّن

الشيخ إبراهيم اطفّيش يف جهاده اإلسالمي- الدكتور محمد نارص- ص 385 - 390 

أثري رصيدي الّلغوّي
•  الغشومة : العدوانيّة •  العجرفة : الطّغيان •  الّنائبة : املصيبة •  ينفذ : يتسلّل •  العتاة : الظّاملون 

•  رئاء : ُعْجب •  هوادة : تراخ •  الطّاغوت : الظّلم.

 أبحث يف قامويس عن صيغ أخرى ملفردة : الغشومة – ينفذ – العتاة – الطّاغوت.
 أبحث يف قامويس عن الحقل املعجمّي لكلمتي : نائبة – مساجلة.

  أفهم الّنّص وأناقش ِفكَرُه 
1 - ماذا حدث لجريدة » وادي ميزاب « حسب ما جاء يف الّنّص من خالل قراءتك له ؟

2 - كيف عّر الكاتب عن شعوره بهذا الحدث ؟ وما سبب هذا االنفعال ؟

3 - ملاذا اعتر الكاتب منع االستعامر صدور الجريدة جرأة ؟ ولَِم تفاجأ بتجّرؤ االستعامر عىل فعلته تلك ؟

4 - ما الدوافع الّتي جعلت االستعامر يقدم عىل منع صدور جريدة » وادي ميزاب « ؟ 

5 - يعرض الكاتب العالقة الوثيقة بني الّصحافة الهادفة والّشعب. ما واجب كّل منهام نحو اآلخر حسب الّنّص ؟ 

6 - قامت جريدة » وادي ميزاب « عىل الّدفاع عن مقّومات الّشعب الجزائرّي ؟ عّدد هذه املقّومات.

وكيف نحافظ عليها ؟

7 - الحظ العبارة : »وما كنت أظّن أن تناَل منها يَُد الَعْسِف واإلرهاق، وتبالغ إىل الفتك بها إىل حّد اإلزهاق ؟«

- أبرز املحسن البديعي يف هذه العبارة ثّم بني اسمه ونوعه.

- هل وظيفته داللية معنوية أم جاملية صوتية ؟

  أكتشف منط الّنّص وأبّي خصائصه
عد إىل الّنّص وتأّمل الفقرات ثّم أجب

» ال يهّولّنك األمُر وال تهن وال تحزن... ال بّد أن تقوم معك تطالب بظهور جريدتها. - ال يجوز أن تبقى األّمة ... 

وإْن قلّوا «.  

• باعتامدك عىل مكتسباتك الّسابقة، بّي منط كّل فقرة مستخرجا منها مؤّشات كّل منط مع الّتمثيل.

  أبحث عن ترابُط ُجمل الّنّص وانسجام معانيه 

الحظ الفقرة وركّز عىل الحرفي امللّوني

ــا  ــه...أن تطاردهــم أم ألنّه ــوا بكرامت ــة وعبث ــذا الّشــعب وهــم يزعمــون احــرام البطول ــك به » لقــد اســتهان أولئ

ــم.. «. ــورة عــىل شــعبها الكري غي

• أِعد قراءة الفقرة بدون روابط.

• ما هي روابط هذه الفقرة وما نوعها ؟

تربط بي جمل الّنّص روابط لفظّية متنّوعة منها حروف العطف، مثل : الواو، أم، ثّم...
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 أدرس الظّاهرة اللّغّوية : العدد وأحواله
• أالحظ الجمل وأتأّمل الجدول :

- منع االستعامر صدوَر أكرث من عرِش جرائَد.

- ُحِجَبِت الصحُف الوطنيُة مدةَ ستَِّة أعواٍم أثناَء الحرِب العاملّيِة الّثانيِة.

- حرم االستعامر الجزائّريي من مامرسة حّريّة الّتعبري مائة واثنتي وثالثي سنًة. 

أستنتـج 
• العدد هو ما دّل عىل املعدود مثل واحد، خمسة، عشون، ألف... 

• العدد أربعة أنواع هي : املفرد، وهو الخايل من الرتكيب والعطف. وهو من واحد إىل عشة، مائة، ألف. مثل : عشة؛
املركّب : وهو املركب تركيبا مزجيا. وهو من أحد عش إىل تسعة عش. مثل: تسعَة عَش؛ العقد : وهو ما يطلق 
عىل األعداد التالية: عشون، ثالثون، أربعون.... إىل العدد: تسعون؛ املعطوف : وهو العدد املحصور بني عقدين. 

مثل: واحد وعشون، ثالثة وثالثون، خمس وتسعون...
يطلق االسم الذي يدل عليه العدد املعدود أو التمييز العددي.

الجملة
أنواع 

العدد

عالقة املعدود به

يف اإلعرابالجنس

مضاف إىل العدديخالفهمفردتعّدى عدد جرائد املصلحني خمَس صحٍف.

متييز للعدديطابقهمركّبأقرأ أحَد عَش عنوانًا من الّصحف أسبوعيّا.

متييز للعدديطابقهمركّبأقرأ اثنتَْي عشَة جريدًة أسبوعيّا.

مركّبأقرأ ثالثَة عَش عنوانًا صحافيّا أسبوعيّا وأربَع عشَة مجلًة سنويا.
يخالفه يف اآلحاد 

ويطابقه يف العشة
متييز للعدد

سُة الطباعة عشيَن مجلًة وثالثنَي عنوانًا صحفيًّا. متييز للعددال عالقة للمعدود بهعقودطبَعْت مؤسَّ

معطوفُسِحَب ثالثٌة وعشون عنوانًا أُعيدت منها ثالٌث وخمسون ُرزمًة.
يخالفه يف اآلحاد 

وال عالقة له به يف العقود
متييز للعدد

 . مضاف إىل العددال عالقة للمعدود بهمفردباع تاجُر الصحِف اليوَم ألَف نسخٍة من مائِة عنواٍن صحفيٍّ

حِف العامليَِّة أكرثَ من مليوِن نسخٍة يوميًّا.  لت َمبيعاُت الصُّ مضاف إىل العددال عالقة للمعدود بهمفردسجَّ

  أطّبق
• أحّوُل األعداد املكتوبة باألرقام إىل أعداد مكتوبة بالحروف و أغرّي ما يجب تغيريه.

يبيع الوّراق 1500 )جريدة( يف اليوم – زار مؤّسستنا 15 )صحفّي(. قُتل يف الحروب هذا العام 71 ) مراسل 

ومصّور صحفّي( – تنتج مطبعة 10 )جريدة( – تخّرج من املعهد 111 )طالب صحفّي(  و212 )طالبة صحفيّة(.

• أوظّف معاريف املعجميّة واللّغويّة لكتابة نّص توجيهّي حول رضورة االهتامم مبطالعة الّصحف واملجالت.
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  أختار الّنمط و املوضوع

• من أجل كتابة نص حجاجّي ؛ انتق أحد األمناط اآلتية مربّرا اختيارك :

الّتفسري مع الوصف الحجاج مع الحوار الّسد الّتفسري

• من بي عنارص القامئة اآلتية، حّدد موضوع قّصتك و اذكر سبب اختيارك له :

بي التحسيس و الدعاية املفاضلة بي إعالم الخرب و إعالم الّرأي

وسائل الّتواصل االجتامعّي بي الّرافض لها و املؤيّد هل لإلعالم وظيفة

وسائل االتّصال الحديثة بي املحاسن و املساوئ بي وسائل اإلعالم الحديثة و القدمية

  أجمع مواردي املعرفّية

مصــادر املعرفــة متنوعــة بــي مــا هــو ورقــّي و مــا هــو رقمــّي. و قــد تكــون األنرنــت أرسع وســيلة و أقربهــا 

لــورود املعلومــات. لكــن ال بــد مــن استشــارة األوليــاء و األســاتذة النتقــاء املعلومــات مــن املواقــع املوثوقــة؛ 

كــام ال بــّد مــن تنويــع مصادرهــا.

• أحدد يف هذا الجدول الّنصوص الّتي أطالعها من حيث :

مصادرها مجالها الّثقايفّ جنسها األديّب

املكتبة املنزلّية اآلفات االجتامعّية مقاالت

املكتبات الجواريّة الّتضامن مسحّيات

املكتبة املدرسّية الهجرة حوارات

مواقع األنرنت اإلعالم رسائل

مصادر أخرى الطّبيعة مقابالت

االتّصال مناظرات

مجاالت أخرى أجناس أخرى

• أبّرر اختيارايت وأناقشها مع زماليئ.
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  أحلِّل بنية الخطاب 

• أستمع إىل هذا الجزء من الخطاب ثّم أجيب. » إّن ثقافة الّصورة... وينتبه لها «

1 - كم منطا ُوظِّف يف هذا الخطاب ؟ 

2 - اْستَِمْع إىل الفقرة األوىل منه وبنّي الّنمط املوظَّف فيها مستعينا بالجدول.

املعطياتجمل الفقرة

الفكرةإّن ثقافة الّصورة هي ثقافة مفروضة علينا

شح وتحليلتقتحم بيوتنا وتؤثّر عىل ثقافتنا وأفكارنا وليس لنا سيطرة عليها

شح وتحليلفهي قابلة للتّكرار

شح وتحليليحدث نوع من األهّميّة والتّأثري، ومن ثّم التّفاعل

•  كيف بُنيت الفقرة ؟   وما منطها ؟
•  الحظ هذا الجدول ثّم أجب.

الّنمططريقة العرضمقاطع الفقرة

 ؟فعل العديد من الرامج الثّقافيّة عىل التّنميط الثّقايّف

 ؟يعني إنتاج منط ثقايفّ واحد وفق إرادة املنتج املهيمن بالتّعاون مع املخرج واملعّد... ؟

 ؟يكون ذلك عر احتكار وسائل االتّصال والّسيطرة املختلفة كالتّقنية واملعلوماتيّة

• كيف بُنيت الفقرة ؟ وما منطها ؟

 �أ�ستنتـج 

يعتمد الّنمط التّفسريي عىل طرق متعّددة إليصال الخطاب إىل املستمع ؛ من ذلك طرح الفكرة وإتباعها 

بالّشح  والتّحليل.

د العالقة بي أمناط الخطاب    أحدِّ
• إليك الفقرة الثانية منه مهيكلة يف هذا الجدول.

املعطياتجمل الفقرة

الفكرة..ويتطلّب االنتباه إىل ذلك ومتابعة أثرها عىل ثقافة املجتمع واملتلّقي

تعليلهافالعديد من الرامج .. ممكن أن تكون ذات تأثري ثقايّف كبري.

تعليلهافتحتاج إىل من يأخذ بيدها وينتبه لها.

• كيف بُنيت الفقرة ؟ فام هو منطها ؟
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 �أ�ستنتـج 

من بني تقنيّات الّنمط التّفسريّي طرح الفكرة وإتباعها بتعليل صّحتها.

  أحّدد العالقة بي أمناط الّنصوص

• أستمع إىل هذه الفقرة الّثالثة من الخطاب.

» معظم ثقافات األمم باتت تواجه اليوم.. بأشكال إيجابيّة حينا وأشكال سلبيّة حينا آخر «.

قارن بني القطعة املمتّدة من بداية الفقرة إىل » ..لهذه التّقنيّة واملتحّكم بها «. َوبنَْيَ بقيّة الفقرة.

• أيٌّ منهام تَْعرُِض فكرة صاِحب الخطاِب ؟ وأيٌّ تَْعرُِض تَعلِيَل الفكرِة ؟ 

- تأّمل تركيبتهام من حيث منُط كلٍّ منهام.

- تالحظ أّن منط القطعة الثّانية سدّي جاء ليعلّل حكام ؛ وبالتّايل َشكَّال معا نّصا تفسرييًّا.

 �أ�ستنتـج 

قد يتخلّل الّنمُط الّسديُّ الّنمط التّفسريّي فيكون األّول خادما والثّاين غالبا.

لها، أَتَِّبُع الخطواِت اآلتيَة : •  من أجل تناول كلمتي عن الوسيلة اإلعالمّية الّتي ال أفضِّ

1 - أَُعرُِّف الوسيلة ؛

2 - أذكُُر تاريَخ اخرتاِعَها وتطوُّرَِها ؛

3 - أبنّيُ سبََب عدم تَْفضيلها.

•  من أجل تناول كلمتي ألعّقَب عىل زماليئ عندما تَناولُوا كَلَِمَتُهْم يف املوضوع أَتَِّبُع 

الخطوات الّتالية:

ُص َمْوِقَف زماليئ ؛ 1 - أُلخِّ

ُ تأييدي أو عدم تأييدي لهم ؛  2 - أُبنَيِّ

3 - أعلّل موقفي.
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ولدت حنان نجيب 
يوسف بريويت 

يف مدينة الَزرقاء 
باألردن، كاتبة 
وأديبة أردنية، 

تكتب يف القّصة 
القصرية واملقالة، 

وعضو رابطة الكتاب 
األردنيني واتحاد 
كتاب اإلنرتنت. 

حصلت عىل درجة 
الليسانس يف اللغة 
العربية وآدابها من 

الجامعة األردنية. من 
مؤلفاتها مجموعة 

قصصية بعنوان 
»اإلشارة حمراء دامئا« 

صدرت عام 1993. 
وأخرى بعنوان« فرح 
مشوخ« عام 2007. 

تحصلت عىل عدة 
جوائز منها جائزة 

ناجي نعامن األدبيّّة 
العاملية وجائزة 

اإلبداع سنة 2007.

  أقرأ الّنّص 

اَشاِت أَْسَرى الشَّ
ــا حــول  ــدور أغلبُه ــي ي ــرِة، الّت ــِث العاب ــا بعــُض األحادي ــُة يتخلّلُه ــهراُت العائليّ ــت الّس بات

ما َشــاَهَد أو قَــَرأَ عــىل الّنــت، وال تَِتــمُّ إاّل بتواصــِل اإلمســاك بالهاتــف ليعــوَد الّصمــُت 

ُم  ــِة، الّتــي تقــدِّ ويتســلّل مجــّددا، والعيــوُن مســلَّطٌة عــىل الّشاشــاِت الّصغــرية للهواتــف الّذكيّ

ــِة ووســائل التّواصــل  ــٍة واتّصــاٍل عــىل الّشــبكة العنكبوتيّ لــك مــا شــئَت مــن ألعــاٍب إلكرتونيَّ

ــامء  ــوَن الّس ــا ل ُق به ــدِّ ــت تَُح ــى وأن ــاة، وتن ــك عــىل الحي ــا نافذت ، فتحــّس كأنّه االجتامعــيِّ

َوطَــالَء جــدران البيــت، وملعــَة الحــزن أِو التامَعــَة الفــرح يف عيــون مــن هــم بقربــك، لكأنّــك 

ــُكلٌّ غــارٌق يف عاملــه امللــّون قريبــا وبعيــدا  بعيــٌد عنهــم وغائــٌب رغــم حضــورك الجســدّي ؛ فَ

ــه..  عــاّم وعّمــن حول

الهواتــُف الخلويـّـُة الّتــي بــات ُوُجوُدَهــا توأًمــا للحيــاة املعــارصِة، وباتــت رضورًة، وتحديثُهــا 

ــا عنيــدا مــن  ومواكبــُة آخــَر املوديــالت أو متابعــُة الخيــارات تشــّكل ُجــزًءا ُمْســتَْحَدثًا وطفيليّ

ميزانيّــة األسِة، بــرصف الّنظــر عــِن املســتوى االجتامعــّي والقــدرة الّشائيّــة وأولويـّـاِت الحيــاة 

الخاّصــة لهــا، فكأنّهــا مســألُة حيــاٍة، ال بــل َمْوِضــَع تفاخــٍر وســباٍق وتنافــٍس وارتبــاط بقيمــِة 

الفــرد وانفتاحــه ومســتواه الفكــرّي وتعاطيــه مــع العــرص.

زمــُن التّواصــل شع البــاَب ملواســَم مــَن الجفــاف العاطفــّي والتّصّحــر أحيانــا يف العالقــات 

ــل األبنــاء الذيــن شــّكلت لهــم التّكنولوجيــا  ــة وبــني أفــراِد األسِة، وبخاّصــة مــن ِقبَ االجتامعيّ

ــِة  ــَس للمنظوم ــَع الرَّئِي ــداِن املْنبَ ــِد الوال ــم يَُع ــواِء ؛ فل ــان واالحت ــَن األم ــًة م ــا مصّنع ُجْدران

ــا » تَرُْشــو « ابَنهــا الّصغــري بهاتفهــا الخلــوّي يك يجلــَس  القيميَّــِة واملعرفيِّة...كثــريا مــا أشــاهد أُمًّ

ــى  ــل أو حتّ ــون التّجمي ــا يف صال ــمَّ حاجته ــَة، أو تت ــا املنزليّ ــَز واجباتِه ــا منشــغال يك تنج هادئ

ــاحرَِة،  ــَل، وينشــأ الطّفــل يف ســنواتِِه األوىل مفتونــا بالّشاشــِة اآلِسَِة السَّ تتابــع مسلســلها املفضَّ

الّتــي تَسقــه أضواُؤهــا وأصواتُهــا دون أن يعــَي أنّــه أصبــح أســريًا لهــا.
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ــٍح سيــعٍ لشاشــات هواتفنــا الّذكيّــة ومواقــع   لـَـِو اْســتَطَْعَنا حســاَب الَفــرَتِْة الزّمنيّــِة اليوميّــِة الّتــي نقضيهــا يف تََصفُّ

التّواصــل االجتامعــّي ألصابتنــا صدمــٌة، ووصلــت إلينــا مــرارُة اإلحســاس ِبـــَهْدِر الوقــت، لكّننــا اعتدنــا التّخفيــَف مــن 

َهــْوِل الّصدمــِة والتّقليــل مــن أهّميّــِة األمــِر، باعتبــار أّن هــذا التّصّفــَح سيــٌع وُدونـَـُه نشــعُر بالوحــدِة، وأن الجميــَع 

يقومــون بذلــك. فهــِل االنــزواُء عــىل الّشاشــاِت ميثـّـل هروبـًـا مــن الَوْحــَدِة أم أحــَد أْســبَاِبَها ؟ «
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أثري رصيدي الّلغوّي
•  الهواتف الخلويّة : الهواتف املحمولة  •  مواكبة : مسايرة  •  املوديالت : كلمة أجنبيّة تعني الّنامذج  

•  هدر : إضاعة •  االنزواء : االنعزال.

  أبحث يف الّنّص عن ُمفرداٍت تنتمي إىل معجم اإلعالم و االتّصال الحديث.

  أفهم الّنّص وأناقش ِفكَره

1 - العناوين مفاتيح الّنصوص. ما الذي فهمته من عنوان هذا الّنّص ؟

2 - من خالل الكلامت: الّشاشات الّصغرية – الهواتف الّذكيّة – الّشبكة العنكبوتيّة – وسائل التّواصل االجتامعيّة 

الهواتف الخلويّة – بعيد – غارق – الجفاف العاطفّي – االنزواء. هل تؤكّد أو تغرّي تصّورك األّول ملوضوع الّنّص ؟ ملاذا ؟

3 - ضع عنوانا خاّصا لكّل فقرة، ثّم كّون فكرة موّحدة لهذه األفكار. بعدها قارن ما توّصلت إليه مع تصّورك 

الّسابق ملوضوع الّنّص. فامذا تستنتج ؟

4 - أَتُواِفُق أم تعارُِض ما ذهبت إليه صاحبة الّنّص ؟ علّل موقفك.

  أكتشف منط الّنّص وأبّي خصائصه
اِقرأ هاتي الفقرتي من الّنّص :

» زمن التّواصل ... وبني أفراد األسة... «   
يعتمد الّنمط الّتفسريي عىل مجموعة من 

املؤّشات ؛ فإىل جانب الرّشح والّتحليل 
واستعامل لغة األرقام وعرض الّشواهد 

واألمثلة، يعتمد عىل عنرص الّتعليل من خالل 
تقديم الفكرة ثّم إتباعها بتعليل يدّعمها.

» كثريا ما أشاهد... أصبح أسريا لها «.                                 

1 - ماذا تعرض الفقرة األوىل ؟ وماذا تعرض الفقرة الثّانية ؟ 

2 - كيف - إًذا - نعرض مواقفنا حول موضوع ما ؟

3 - يف أي منط من الّنصوص نجد هذا البناء لألفكار ؟

  أبحث عن ترابط ُجمل الّنّص وانسجام معانيه

• الحظ الكلامت امللونة ثّم أبرز دورها يف ترابط الجمل وتناسقها.

» لــو اســتطعنا حســاب الفــرتة الزّمنيّــة اليوميّــة الّتــي نقضيهــا يف تصّفــح سيــع لشاشــات هواتفنــا الّذكيّــة ألصابتنــا 

صدمــة، لكّننــا اعتدنــا التّخفيــف مــن هــول الّصدمــة... «.

أستنتـج 
• نعتمد يف فهم الّنّص عىل روابط منطقية تعمل عىل انسجام معانيه ؛ كام تعمل عىل اتّساقه وجعله بناء متامسكا.

• من هذه الروابط أدوات الرّشط الّتي تربط بي جملة الرّشط وجوابها.
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�أفهم ما �أقر�أ و �أناق�ش

  أدرس الظّاهرة اللّغويّة : االستثناء
• أالحظ الجمل ثّم أستنتج :

- يتهافت الّناس يف هذا العرص عىل شبكات التّواصل االجتامعّي إاّل كباَر الّسّن.

- ال سمَر يف هذا العرص ِسوى سهراِت الكبار. 

- يُفّضل كثري من الّناس التّواصل االفرتايّض غري الكباِر، فيفّضلون التّقارب عر الّزيارات ألهّميّتها العاطفيّة.

ي هذه األداة؟  نِّ ال يتهافتون؟ كيف نَُسمِّ • ما هي األداة الّتي من خاللها َعلِْمَت أن كباَر السِّ
• وكيف نسمي هذا األسلوب؟ وكيف نسمي طرفيه ؟

• هل قامت األداة " سوى" بالوظيفة نفسها؟

- ... ِسوى سهراِت الكبار- ... غري الكباِر. نِّ • حّدد حركة إعراب املستثنى يف كّل من: ...إالَّ كبار السِّ

أستنتـج 
• االستثناء هو إخراج عنرص يف الجملة من الحكم العاّم باستعامل أداة استثناء.

• عنارص االستثناء ثالثة : 1 - املُْستَثَْنى منه، وهو ما َشَملَُه الحكُم العاّم ؛   2 - املستثنى، وهو ما خرج عن الحكم 

العاّم ويقع بعد األداة ؛  3 - أداة االستثناء وهي : )إاّل- سوى – غري( يكون املستثنى بإاّل منصوبا واملستثنى بغري 

وسوى مجرورا باإلضافة.

• أالحظ الجدول وأعلّق عليه :

إعراب املستثنىعنارص االستثناءنوعهاالجمل

مستثنى بإاّل منصوبموجودة كلّهامثبتةكّل أفراد األسة تتواصل عر شبكة التّواصل االجتامعّي إالَّ الكباَر.

موجودة كلّهامنفيةال يفّضل الناُس التّقارب عر الّزيارات إالَّ الكباَر / الكباُر
جواز إعرابه مستثنى بإاّل 

منصوبا أو بدال )من الّناس(

فاعل مرفوعغياب املستثنى منهمنفيةال يفّضل التّقارب عر الّزيارات إالَّ الكباُر.

أستنتـج : يعرب املستثنى بإاّل منصوبا إذا كانت الجملُة مثبتًة، وذُكَِر املستثنى منه. ويعرب منصوبا 
أو حسب موقعه من الجملة إذا كانت منفيًّة وذُكر املستثنى منه. أّما إذا كانت منفيّة ومل يذكر املستثنى 

منه فيعرب حسب موقعه من الجملة.

أطّبق
• أستخرج ِمَن الجمل مستثًنى وأبيِّ أداتَُه وأعربه وأستخرج املستثنى منه.

 انتشت يف عرصنا كّل وسائل االتّصال إاّل التّلغراف.    يستعمل الّشباب وسائل اإلعالم غري الجرائد، يجب التثبّت 

من أغلب املؤلّفات الرّقميّة سوى املجاّلت العلميّة فإّن معلوماتها معتمدة.

• أنشُئ جمال عن عالقة الناس مع وسائل التواصل االجتامعي مستعمال أسلوب االستثناء. 

• أكتب  نصا تفسرييا حول سلبيات اإلدمان عىل وسائل التواصل االفراضية عىل حساب العالقات العائلية، موظّفا  

   تعلاميت يف املقطع.
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  أستثمر الّنّص ألكتب عىل منواله

من أجل كتابة ملخصات لنصوص حجاجّية ال بّد من أن أفكّر يف هيكلة الّنّص الحجاجّي ثّم يف تقنّية تلخيصه.
هيكلة الّنّص الحجاجّي:

هناك نوعان : 1 - عرض فكرة.  2 - إبداء رأي يف فكرة.
عنارص تلخيص نّص حجاجّي :

عرض فكرة : تلخيص كّل من عرض الفكرة وعرض الحجج وعرض تأكيد الفكرة.
إبداء رأي يف فكرة : تلخيص كّل من عرض فكرة وإبداء الّرأي والحجج.

• استنبط خصائص الّنّص الحجاجّي الواردة يف هذا الّنّص :

- هل الّنّص عرض فكرة أم عرض رأي عن فكرة ؟

يف الفقرة األوىل : 

- الفكرة : »إّن دور التّلفزيون يزداد أهّميّة يف حياة الّناس كّل يوم«.

- حّدد الحجج املدعمة لهذه الفكرة.

- بنّي نوع هذه الحجج ماّم ييل : الرهان العقيّل – التّحليل الواقعّي - الّشواهد – عرض آراء متخّصصني

- حّدد الرّابط املنطقّي بني الفكرة والتّعليل.
.
» إّن دور التّلفزيــون يــزداد أهّميّــة يف حيــاة الّنــاس كّل يــوم، فهــو يهــّدم الفواصــل بــني الحقيقــة والوهــم، وهــو 
يتمتـّـع بتقنيّــاِت إغــراٍء ووصــول إىل املتلّقــي ال تَُقــاَوُم، ولطاملــا أُشــرَي إىل أّن وســائَل اإلعــالم ويف مقّدمتهــا التّلفزيــون 

تســاعد عــىل ترســيخ نظــام مــن األولويـّـات يف مجتمــع مــا حــول مشــاكله وأهدافــه. وهــي يف ســعيها إىل تحقيــق 

ذلــك، ال تعمــل عــىل أن تســّجل املــايض ورؤيــة الحــارض فحســب وإمّنــا قــد تؤثـّـر يف املســتقبل أيضــا.

ــكارا  ــل أف ــو ينق ــاهدين، فه ــور املش ــريا يف جمه ــرث تأث ــوى واألك ــة األق ــيلة الجامهرييّ ــون الوس ــر التّلفزي و يعت

ــا. ــنا وترصّفاتن ــا وإحساس ــرق تفكرين ــا عــىل طُ ــريا جذريّ ــه تأث ــام أّن ل ــرصّف، ك ــاِذَج للتّ ــَف َومَنَ َوَمَواِق

وتأكيــدا عــىل ذلــك مــا توّصــل إليــه برنامــٌج عرضتــه فضائيّــة عربيّــة خّصــَص حلقتَــه ليــوم 2008/5/8 ملناقشــة 

ــز الّدراســات والبحــوث يف كّل مــن القاهــرة  ــون يف مراك موضــوع اإلعــالم واإلرهــاب مبشــاركة متخّصصــني يعمل

وعــاّمن وواشــنطن وشــارك فيــه أيضــا مجموعــة مــن أســاتذة وطلبــة. وبعــد مناقشــات دارت عــىل مــدار ســاعة 

ــج  ــق بالرّتوي ــة ومســؤوليّة العاِملــني فيهــا والقامئــني عليهــا فيــام يتعلّ ــزت حــول املؤّسســات اإلعالميّ ــة وتركّ كامل

للعنــف أو الحــّد منــه أجــرى الَرنَاَمــُج اســتفتاًء للطّلبــة املشــاركني فيــه وعــىل الهــواء مبــاشة ونــشت تفاصيلــه 

ــيلة  ــو الوس ــون ه ــىل أن التّلفزي ــني ع ــم املبحوث ــات معظ ــدت إجاب ــد أكّ ــة، وق ــئلة ثالث ــن أس ــة ع ــاول اإلجاب تن

ــة األكــرث نــشا للّدعايــة للعنــف. اإلعالميّ

و عليــه فــإّن علــامَء االتّصــال يبــّشون بقــدوم مجتمــع يخضــع لســيطرة وســائل االتّصــال بشــكل كامــل مــن 

حيــث تأثريهــا العميــق والطّويــل األمــد عــىل طــرق التّلّقــي والقيــم وســلوكات األفــراد.

اإلعالم وثقافة الّصورة - صالح عبد الحميد- أطفالنا للّنش والتّوزيع - ط1 الجزائر - 2015 

• اِنتق من مكتبتك املنزليّة نّصا حجاجيّا، لّخصه ثّم حلّل بنيته الحجاجيّة.
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  أوظّف تعلاّميت 

• أستمع إىل هذا الجزء من الخطاب » إّن ثقافة الّصورة و تأثرياتها... الّنفيّس والعقيّل ملجتمعٍ «
استمع إىل الفقرة األوىل منه ثّم أجب مستعيًنا بالجدول.

1 - يطرح صاحب الخطاب رأيا يتعلّق بتعميم ثقافة الّصورة بقوله : » إّن ثقافة الّصورة وتأثرياتها دخلت 
كّل مجاالت الحياة البشيّة « فامذا يعرض يف بقيّة الفقرة ؟

2 - ما منطها ؟

3 - بقيّة هذه الفقرة منط سدّي. ما املراد من ذلك ؟

4 - فام عالقة هذا الّنمط الّسدّي بالّنمط الحجاجّي ؟

لإلجابة عن هذه األسئلة، إليك الجدول:

جمل 

الفقرة
الّنّص

تحليل 

الفقرة

تحليل 

الخطاب
الّنمط

القصد من 

الخطاب

1
إّن ثقافة الّصورة وتأثرياتها دخلت كّل 

مجاالت الحياة البشيّة.

عرض 

الّرأي
رأي

تأكيد تعميم 

تأثري ثقافة 

الّصورة يف كّل 

فئات املجتمع

2

فـقد كّست الّصورة حاجز التّلّقي لدى 

األمينّي وأصبح بإمكانهم مشاهدة ومتابعة 

ما تعرضه الفضائيّات
تعليل1

حجج

سد

ومل يعد ذلك حكرا عىل األغنياء3
نتيجة 

التّعليل1
سد

4
بل تتوفّر اليوم أجهزة االستقبال وبأسعار 

زهيدة بإمكان معظم الّناس اقتناؤها
تعليل 2

تعليل 3كام يشاهد الفضائيّات الّصغري والكبري5

ماّم يعني سعة تأثريها6
نتيجة 
التّعليل3

7
فاليوم ال يحتاج املتلّقي إىل معرفة اللّغة 

أو امتالكه مستوى وعي ثقايّف معنّي 

ملتابعة املواّد عر التّلفزيون

سدتعليل4

8

فـقد راح عرص الّنخبة رغم أنّها مل تفقد 

دورها القيادّي، فهي الّتي عليها أن ترسم 

وتخطّط، وبدون ذلك سنفقد البوصلة.

نتيجة 

التّعليل4
سد

سدّيحجاجّي

5 - ماذا تستنتج ؟
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قــم بالتّحليــل نفســه عــىل الفقــرة الثّانيــة »إّن الحديــث عــن القنــوات الفضائيّــة.. للّصــورة تأثــريات فكريـّـة 

واقتصاديـّـة ناهيــك عــن الثّقافيّــة«   مــن أجــل اإلجابــة عــىل مــا ورد يف الجــدول :

1 - وضع بناء فكرّي للّنّص؛

2 - تحديد الّنمطني؛

3 - بيان العالقة بني الّنمطني

4 - بيان القصد من االستعاملني.

جمل 

الفقرة
الّنّص

تحليل 

الفقرة

تحليل 

الخطاب
الّنمط

القصد من 

الخطاب

 ؟ ؟ ؟ ؟1

 ؟

 ؟ ؟2

حجج

 ؟

 ؟ ؟ ؟3

 ؟ ؟4
 ؟

 ؟ ؟5

 ؟ ؟ ؟6

 ؟ ؟ ؟7

 ؟ ؟ ؟8

 ؟ ؟
  أتدرب عىل اإلنتاج الشفوّي :

أعيد بناء نّص الخطاب من خالل :

1 - تلخيص فكرته ؛

2 - تحديد العنارص الّتي جاء بها يف التّحليل والتّعليل ؛

3 - تحديد األمناط الّتي استعملها.

و ذلك من أجل : 

1 - عرض فقرة مبنيّة عىل موقف صاحب 
الخطاب ؛

2 - عرض املوقف املؤيّد أو املعارض. 

elbassair.net



�أفهم ما �أقر�أ و �أناق�ش

42

  أقرأ الّنّص 
َحاَفُة ِتْلَك الصِّ

تَُحيِّينــا داَمــت  مــا  الجزائــَر  َحــيِّ   -1

2- واْعَمــْل لَِخــرْيِ بــالٍد طَالََمــــــا ُهِضَمــْت

3- َوِسْ َحِثيثًــا عــىل تلــك الطَّريــِق إىل

ــفُّ لهــا ــَدى األَكُ ــْو تَْن حافــُة لَ 4- تلــك الصِّ

5- َمرَْحــى لهــا َولَِمــْن قَاُمــوا بواِجبهــا

بواجبكــْم قُْمتُــْم  َوفّقُكــْم،  اللّــُه   -6

بَــَداًل بهــا  تَبِْغــي  ال  اللّــَه  نَاَشــْدتَُك   -7

ــلَُفوا ــا َس ــُدوٍد قَبْلن ــَث ُج ــْر حدي 8- واذكُ

ِبِعزَّتَِهــا تَْعلُــو  أْصبََحــْت  ــًة  أمَّ كَــْم   -9

َمَعارِفََنــا يَبِغــي  أَت  قَبيــٍل  وكَــْم   -10

َدانِيــًة ــوَن َرْوَض الِعلــِم  11- كانــوا يَُؤمُّ

ــا ــه ِحيَن ــَى يف َجْهل ــْعٍب قَ ــْض ِبَش و انَْه

ِديَنــا ُحبِّهــا  ِمــْن  واتَِّخــْذ  ُحُقوقُهــا، 

يَْهِدينــا الِعلْــُم  املَعــارُف حيــُث  َحيــُث 

يُْسلِينـــا األيّــاِم  َمــَدى  عنهــا  َء  َشْ ال 

ُمْصِغيَنــا لِلَْحــّق  َعلًَنــا  يَْدُعونََنــا 

تَْخِميَنـــا  الَغــرُي  رآُه  مــا  َحّقْقتُــُم 

تُرِْديَنــا الَعْســِف  يف  ُخطّــًة  تَلِــْج  ال  و 

تُْحِييَنــا  الَجْهــِل  بَْعــَد  بالِعلــِم  َعَســاَك 

يَنــا تُرَجِّ قُْدًمــا  الَعطــا  لَِنيْــل  كانــْت 

تَُواِفينــا كانــت  لهــا  ُجُمــوٍع  كَــْم  و 

يَبُْغونــا الَفْضــِل  وَمِعــنَي  قُطوفُــُه 

الطيب العقبي موسوعة الشعر الجزائري 

دار الهدى عني مليلة – 2009

أثري رصيدي الّلغوّي
•  حثيثا : سيعا، جادًّا  •  تندى : تنفق عليها الجهد والوقت  •  يسلّينا : يشغلنا عنها  •  

مرحى : أهال وسهال  •  تخمينا : ظنا، وحدسا  •  تردينا : تهلكنا  •  دانية : قريبة.

  أبحث يف قامويس عن معاٍن أخرى للكلامت.

  أؤلِّف ِمْن ُمعجمي الجديد ُجمال سديّة ثّم وصفيّة.

ولد الطّيب بن محّمد 

بن إبراهيم العقبي 

مبدينة سيدي عقبة 

بسكرة يف الجزائر 

سنة 1888. وهو من 

األعضاء املؤّسسني 

لجمعيّة العلامء 

املسلمني. كان له 

نشاط كبري يف الّدعوة 

إىل اللّه يف األماكن 

العاّمة كاملقاهي 

و الّنوادي.

ُعرِف بالجرأة عىل 

قول الحّق ونشاطه يف 

مجال الّصحافة، كام 

ُعرِف بكرثة مقاالته 

يف جريدة الّشهاب 

والبصائر التابعتني 

لجمعيّة العلامء 

املسلمني الجزائرينّي 

تويّف -رحمه الله- يف 

21 ماي  1960.
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  أفهم الّنّص وأناقش ِفكره

رْيَ حثيثا عليها ؟ 1 - ما الطّريق الّتي يطلب الّشاعُر من مخاطَِبه السَّ

2 - مبن يرّحب يف البيت الخامس عند قوله » مرحى لها « ؟

3 - ملن يدعو بالتّوفيق؟ ولَِم ؟

ا يف ذلك ؟ علّل من الّنّص. 4 - ماذا يطلب من مخاطَبه يف البيت الثّامن؟ وهل تراه محقًّ

5 - كيف تخدم الّصحافُة الُهويّة الوطنيّة حسب الّنّص ؟

• استعن باألبيات األوىل واألخرية لإلجابة عن السؤال.
6 - هل توافق الّشاعر فيام ذهب إليه يف إشادته بأهّميّة الّصحافة يف تعزيز الّروح الوطنيّة واالعتزاز باالنتامء 

الوطنّي ؟ علّل.

  أكتشف منط الّنّص وأبّي خصائصه

1 - استخرج األفعال الواردة يف األبيات الثاّمنية من الّنّص.

• صّنفها من حيث زمانها ووظيفتها.
• الّنمط التّوجيهّي هو خطاب من اتّجاه واحد )املرسل إىل • أهي طلبيّة أم إخباريّة ؟

املرسل إليه( قصد أداء فعل ما أو اجتنابه.

• من أهّم مؤّشاته : أفعال األمر، أفعال منهيٌّ عنها وضمري 
الخطاب.

2 - استخرج الّضامئر الواردة يف تلك األبيات.        

• ما الّضمري الطّاغي فيها ؟
• فام الّنمط الغالب عىل الّنّص ؟

• وما هي أهّم مؤّشاته ؟
3 - قارن بني األبيات الثاّلثة األوىل واألبيات الثاّلثة األخرية واستنتج منط كّل مجموعة.

  أبحث عن ترابُط ُجمل الّنّص وانسجام معانيه 

1 - وردت لفظة » الّصحافة « يف البيت الرّابع ثّم وردت سلسلة من ضمري املؤنّث الغائب، من هذا البيت إىل غاية 

الثّامن. عىل من يعود ؟ 

2 - الحظ الظّاهرة نفسها مع ضمري املتكلّمني يف األبيات األربعة األخرية. عىل من تعود ؟ 

3 - حرص الّشاعر خطابه عىل مخاطب واحد. عىل من يعود ؟

أستنتـج 
تقوم الّضامئر يف بناء الّنّص بعّدة وظائف منها :

• تجّنب التّكرار، فعوض أن نكّرر كلمة ذكرت يف بداية الّنّص نعّوضها بضمري يعود عليها.

• يحيلنا الّضمري إىل تلك الكلمة األوىل؛ فندرك - بفضله أّن املوضوع مل يتغرّي. هذه الظّاهرة تسّمى اإلحالة القبليّة 
بالّضمري. وهي إحدى مظاهر االتّساق داخل الّنّص.
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  أدرس الظّاهرة اللّغويّة : الّتمييز 

الحظ الجملتي :

• َحَوت قصيدة » الّصحافة « أحد عش بيتًا.

• امتألت الَوّراقات صحًفا.

1 - ماذا ميّزت كلمة » بيتًا « وماذا ميّزت كلمة » صحًفا « ؟      

2 - ما عالمة إعراب كُّل من » بيتًا « و» صحًفا « ؟  

3 - ماذا تستنتج ؟

أستنتـج 
ى مَتِْييَز ذاٍت ؛ أو عن جملٍة فيسّمى متييَز جملٍة. الّتمييز اسم نَِكرٌَة َمنصوٌب يأيت ليزيَل الغموَض عن كلمة، َفُيَسمَّ

فـ » بيًتا « أزالت الغموض عن عدد » اثني عرش « ؛ بينام » صحًفا « أزالت الغموض عن جملة » امتألت الوّراقاُت «.

• أالحظ الجدول وأستنتج :

نوع التّمييزالتّمييزنوع املميَّزالجملة

ذاتنسخًةعددُوزَِّعت عشُة آالٍف وخمٌس وثالثون نسخًة من الّصحافِة املّحلّيِة.

ذاتحرًاكيل/سعةاشرتت املطبعُة ألَف لرتٍ حرًا الستنساِخ الّصحِف.

سُة الّصحافِة أطنانًا ورقًا الستصداِر العدِد الجديِد. ذاتورقًاوزنطبَعْت مؤسَّ

صت الِواليُة عشين هكتارا أرًضا لبناء داٍر للّصحافِة. ذاتأرًضامساحةَخصَّ

َل خْمسوَن مرتًا قاُمًشا لخياطِة ُسرْتَاٍت خاّصٍة باملراسلني الّصحاِفيّني. ذاتقاُمًشاقياسفُصِّ

أستنتـج : يكون املمّيز يف متييز الّذات داالًّ عىل العدد أو  عىل املقادير : الكيل، الوزن، املساحة والقياس.

  أطّبق
• أستخرج ِمَن الفقرة اآلتية الّتمييز وأبّي نوعه وإعرابه، وأستخرج املمّيز وأبّي نوعه.

امتــألت الجزائــر َفخــرا بأمجــاد صحافّييهــا الّثوريّــي الذيــن رفعــوا تحــّدي الّدفــاع عــن حّريّتها وصون اســتقاللها 
ــا  ــًة قربان ــر الجرائــد، وزخــرت شــوارع الوطــن دمــاًء زكّي غــداة االســتقالل. لقــد ســالت أقالمهــم حــربا يَُعطِّ
ــة والفرنســّية  ــة العربّي ــة واملجاهــد وغريهــا مــن الّصحــف الجزائريّ ــه. ونــرشت البصائــر واألّم ــه وِكرْبِيائِ لعزّت

آالف األمتــار املربّعــة صحفــا ناضحــة بصــوت الحــّق والّصــدق واإلخــالص للوطــن.

ــف  ــة الّصح ــامم مبطالع ــول رضورة االهت ــا ح ــا توجيهّي ــب نّص ــة وأكت ــة واللّغويّ ــواردي املعجمّي ــف م • أوظّ
ــالت.  واملج
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  أتدرب عىل اإلنتاج الكتايب

• أناقش مع زماليئ مشوع موضوعي، أنتجه ثم أقيمه وفق شبكة لضبط اإلنتاج الكتايب من أجل انتقاء موضوع 

باسم الفوج ونشه عر شبكة التّواصل االجتامعّي للقسم.

• شبكة لضبط اإلنتاج الكتايب :

النعممواصفات الـُمنَتج

؟؟هل حّرت ملخصات لنصوص حجاجيّة ؟
؟؟هل هيكلت الّنصوص عىل شكل مخطّطات حجاجيّة ؟

؟؟هل صّنفتها إىل نصوص تعرض أفكارا و أخرى تعرض آراء حول أفكار ؟
؟؟هل ما حّرته يتطابق مع املجال الثّقايّف املستهدف ) اإلعالم واملجتمع( ؟

؟؟هل صّنفت الّنصوص إىل صنفني: املؤيّدون – املخالفون ؟
؟؟هل لّخصت تلك الّنصوص إىل الحجم املعياري ) ¼ الحجم األصيّل( ؟ 

؟؟هل وازنت بني األفكار املؤيّدة و األفكار املعارضة ؟
؟؟هل احرتمُت الرّتكيب الّنحوي للجمل ؟

؟؟هل احرتمُت الّضوابط اللّغوية ؟
؟؟هل احرتمُت عالمات الوقف ؟

؟؟هل احرتمُت معايري الكتابة و العرض ؟
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و�ضعّية تقومي الإدماج

إنتاج شفوي :

 الّسياق :

ــتاغرام  ــبوك و األنس ــّي كالفايس ــل االجتامع ــبكات الّتواص ــك بش ــغال زمالئ ــدريّس انش ــك امل ــظ يف محيط تالح

والتويــر وغريهــا.. مــن بقّيــة وســائل اإلعــالم األخــرى؛ مــا يجعلهــم بعيديــن عــاّم يــدور يف وطنهــم ومــا يحيــط 

بــه.

ــي  ــوم الوطن ــبة الي ــم مبناس ــل القس ــاش داخ ــم نق ــك تنظي ــرح علي ــتاذك، فاق ــىل أس ــغالك ع ــت انش عرض

ــوبا يف  ــك محس ــون عمل ــأن يك ــجعك ب ــام ش ــه؛ ك ــوق و إنتاج ــم املنط ــة فه ــتغالل حص ــاء اس ــة، أثن للصحاف

ــتمرة. ــة املس ــة املراقب عالم

 التعليمة :

أدر النقاش معتمدا عىل بيان أهمية هذه الوسائل و الحجج التي يستند إليها كل طرف؛ ثم اختم حلقة 

النقاش بعرض شفوي يستخلص نتائج النقاش.

إنتاج كتايب :

 الّسياق :

ــة. لكــّن هــذه الحقيقــة ال يقتنــع  ــة الحديث ــًة عــن الوســائل اإلعالمّي ــة أهّمّي ال تقــّل وســائُل اإلعــالم املكتوب

بهــا مــن يحيطــون بــك مــن الشــباب املولعــي باســتغالل شــبكات التواصــل االجتامعــي بــكل مســّمياتها؛ غــري 

مدركــي الفوائــد الكثــرية الناتجــة عــن املطالعــة. فــأردت توعيــة تالميــذ متوســطتك بفوائــد مطالعــة الجرائــد 

ــتك  ــا مؤسس ــي تصدره ــة الت ــاهمة يف املجل ــأردت املس ــة، ف ــر و اللغ ــة الفك ــتوى تنمي ــىل مس ــالت ع و املج

املدرســية يف إطــار اإلعــالن عــن مســابقة ألحســن مقــال مــدريس يتنــاول قضيــة ثقافيــة.

 التعليمة :

اكتب مقالة ال تقل عن عرشة أسطر، تتناول فيها أهمّية اإلعالم املكتوب معتمدا عىل الحجج حتى تجعل 

زمالءك يهتمون باملطالعة الصحافّية.

  مالحظة :

تختار شبكة من شبكات التقويم الذايت التي يقرحها عليك أستاذك لتقويم ما أنجزته.
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املقطع

�ساُمُن الإِْن�ساِنّ الَتََّ

األمناط

• الوصف والتفسري والتّوجيه  

 الظّواهر اللّغويّة

• املمنوع من الّصف   

• التّوكيد اللّفظّي والتّوكيد املعنوّي  

• الجملة البسيطة والجملة املركّبة  

الّنصوص

• اإلنسانيّة ومشكالتها )خطاب منطوق(  

• وكالة األُونُْروا )نّص مكتوب(  

• يف مواجهة الكوارث )نّص مكتوب(  

غري ؟ )نّص مكتوب( • من يُجري فؤاد الصَّ  

مواردي

3
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اْلِنْسانِيَُّة وُمْشِكالتُها
  أفهم وأحلّل

  أستمع إىل الخطاب ِبَوْعي

أستمع إىل الخطاب كلّه وأفهم مضمونه 

1 - ما مفهوم اإلنسانيّة حسب الخطاب ؟

2 - اذكر بتعبريك سبب استغاثة اإلنسانية.

3 - هل ما تستغيث منه اإلنسانية قديم أم حديث يف رأي صاحب الخطاب ؟ علّل إجابتك.

4 - َعلّق عىل الحلول التي قّدمها الكاتب ؟

د منطه   أحلّل الخطاب وأحدِّ
أستمع إىل هذا الجزء من الخطاب ثّم أجيب.  » اإلنسانيّة تلك األّم الّرؤوم.. مصائب الّسامء «

1 - يعرّف الكاتب اإلنسانيَّة مبجموعة من الّصفات. فَِبَم َوَصَفها : مبفردات أم بجمل ؟ ِبَم َشبّهها ؟

ْدها. 2 - يذكر الخطاب مشكالت اإلنسانيّة. عدِّ

3 - ما الّنمُط الغالب عىل الخطاب ؟ اذكر مؤّشين من مؤّشاته.

4 - ُوظَِّفْت يف هذا الجزء من الخطاب أداتان ربطتا بني فقرتني يوّضحهام الجدول اآليت : 

الفقرتاناألداتان

كفاها من مصائب الّدهر.....هذه املصائب املجتاحة ؛ أّما

ظاهرتها الطّبيعة الجبّارة...هذه اإلنسانيّة املسكينة.حتّى

1 - أحّققت هاتان األداتان فقرتني متالزمتني، متزامنتني أم ِفقرتني متالزمتني متتاليتني زمنيّا متعاقبتني ؟ 

2 - انتهت الفقرة بجملة طلبيّة. فامذا طلب ُمرِْسُل الخطاب ؟ ومّمن ؟

3 - حّدد أسلوب الخطاب ونوعه حسب الجدول اآليت :

نوعهأسلوبهاالعبارة

؟؟فلريحم اإلنسانيّة...

؟؟فهل ِمْن ُمغيث ؟

؟؟فهل من منجد ؟

• ما الّنمط الذي تنتمي إليه هذه العبارات الطّلبيّة ؟

• ماذا تستنتج ؟
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 �أ�ستنتـج 

ميكن أن نجد يف الفقرة الواحدة أكرث من منط، بحيث يتداخل منط معنّي مع أمناط أخرى. كام يف هذه 

الفقرة حيث بدأ الخطاب بالوصف ثّم التّفسري والّسد والتّوجيه، خدمًة لقصد ُمرِْسِل الخطاِب.

أستمع – من جديد - إىل الجزء الّسابق من الخطاب من أجل هيكلته من خالل أمناطه :

القصد من الخطابالّنمطالفقرات

التّحسيس بقيمة اإلنسانيّةوصفّيمن بداية الّنّص إىل نهاية البيت الّشعري

؟؟من بداية الفقرة الثّانية إىل الجملة الطّلبيّة

؟؟الجملة الطّلبيّة
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  أقرأ الّنّص 
َوكاَلُة األُوُنْرَوا

يف أعقــاب الّنــزاع العــريّب اإلرسائيــّي عــام 1948، تــّم تأســيس األُونـُـْروا مبوجــب القــرار رقــم 

ــم  ــدف تقدي ــون األَوَِّل 1949 به ــدة يف 8 كَانُ ــم املتّح ــة لألم ــة العاّم ــن الجمعيّ ــادر ع 302 الّص

ــا يف األوَّل مــن  برامــج اإلغاثــة املبــاشة والتّشــغيِل لاَِلجئــي فلســطنَي. وبــدأت الوكالــة عمليّاتِه

ــة  ــُة العامَّ ــت الجمعيّ ــطنَي، عِمل ــي فلس ــألة الجئ ــلٍّ ملس ــاب ح ــام 1950. ويف غي ــاَر ع ــهر أيَّ ش

ــِة 30  ــروا لغاي ــِل األون ــُد عم ــا متدي ــرَوا، وكان آخرَه ــة األُونُ ــد والي ــىل تجدي ــّرٍر ع وبشــكٍل متَك

ــران 2017. حزي

مــت األونروا املســاَعدَة والحاميــَة لحــواِل خمســِة ماليــنِي الجــٍئ مــن فلســطنَي يف األردِن  قدَّ

ولبنــاَن وســوريَّة واألرايض الفلســطينيِّة املحتلـّـِة، وذلــك إىل أن يتــمَّ التّوصــُل إىل حــلٍّ ملُعاناتِهــم.

ــِة  ــِة التّحتيّ ــِة والِبْني ــة واإلغاث حيِّ ــِة الصِّ ــم والرِّعاي ــىل التّعلي ــِة ع ــاُت الوكال ــتَمل خدم  وتش

ــك  ــا يف ذل ــِة مب ــريِ واالســتجابِة الطّارئ ــراِض الّصغ ــيِّ واإلق ــم املُجتَمِع ــامت والّدع وتحســنِي املخيَّ

ــلَّح. ــزاِع املَُس ــاِت النِّ يف أوق

ــون  ــن يُِقيم ــنَي الَّذي ــك الاّلجئ ــة أولئ ــًة لِكافَّ ــروا ُمتاح ــا األون ــي تُقّدُمه ــاُت الّت ــدُّ الِخْدم وتَُع

ــدى  لون ل ــن هــم ُمســجَّ ــُف و الّذي ــم هــذا التّعري ــُق عليه ــن يَْنطَب ــا والّذي يف َمَناطــِق َعمليَّاتِه

يَّــَة أولئــك الالجئــني الفلســطينيّني األصلينّي يســتحقون  الوكالــِة وِبحاَجــٍة إىل املُســاَعدة. كــام أّن ُذرِّ

ــا يف عــام 1950، كانــت  ــُة عملَه ــدأت الوكال ــة. وعندمــا ب ــِجاّلِت الوكال ــمَّ تســجيلُهم يف ِس أْن يَت

. واليــوَم، فــإنَّ  تعمــل عــىل االســتجابة اِلْحتياجــاِت مــا يُقــارُِب مــن 750,000 الجــٍئ ِفلســطينيٍّ

ــَع بِخْدمــاِت األونــروا. ون التّمتُّ مــا يقــارُب مــن 5 ماليــنِي الجــٍئ فلســطينيٍّ يَســتحقُّ

األمم املتحدة إلغاثة 
وتشغيل الالجئني 

الفلسطينيني 
أو اختصاًرا أونروا هي 

وكالة غوث وتنمية 
برشية تعمل عىل 

تقديم الدعم والحامية 
وكسب التأييد لحوال 

4.7 مليون الجئ 
فلسطيني مسجلني 

لديها يف األردن ولبنان 
وسوريا والضفة 

الغربية وقطاع غزة، 
إىل أن يتم إيجاد حل 

ملعاناتهم. 
يتم متويل األونروا 
بالكامل تقريبًا من 

خالل التربعات 
الطوعية التي تقدمها 

الدول األعضاء يف 
منظمة األمم املتحدة 
وتعاين يف نهاية 2018 

من مشكلة التمويل 
بعد سحب الواليات 

املتحدة األمريكية 
مساهمتها مام يهدد 

بغلق الوكالة .
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ــايتِّ لأِلونــروا، فــإنَّ الجئــي فلســطنَي هــم أولئــك األشــخاُص الّذيــن كانــت فلســطنُي هــي  ــَق التّعريــف الَعَملِيَّ وَوفْ

ــْورَِد  ــم وَم ــُدوا منازلَه ــن فََق ــاَر 1948، والّذي ــرَاَن 1946 وأَيَّ ــنْيَ ُحَزيْ ــالَل الفــرِة الواقعــِة ب مــكاُن إقامِتهــم الطَّبيعــيُّ ِخ

اِع العــريبِّ اإلرسائيــيِّ عــام 1948. ِرزِقهــم نتيجــَة الــصِّ

ــاِت  ــاِد األورويبِّ و الحكوم ــدة واالتّح ــم املتّح ــّدول األعضــاِء يف األم ــَن ال ــِخيِّ ِم ــِم السَّ ــىل الّدع ــروا ع ــد األون تعتم

ــِة للوكالــة. و يف عــام 2012،  ــَن املســاهامِت املاليّ ــْن 92 يف املائــِة ِم ــًة أكــرَث ِم ــُل هــذه املصــادُر ُمْجتَِمَع ــِة. مُتثِّ اإلقليميّ

ــّي. ــوَن دوالٍر أْمري ــاوِن أكــرَث مــن 25 ِملي ــُة لهــذا التّع بلغــت القيمــُة املاليّ

عن املوقع الرسمي لألونروا «

أثري رصيدي الّلغوّي
•  األُونُْروا : وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطني يف الرشق األدىن •  كانون األول : ديسمرب

•  أيّار : فيفري •  الجئ : َمن الذ بغري وطنه ِفراًرا من اضطهاد أَو حرب أَو مجاعة  •  حزيران : جوان.

•  مورد رزقهم : مصدر العيش  •  الحكومات اإلقليمية : دول الجوار الجغرايف

  أفهم الّنّص وأناقش ِفكَرُه 

1 - ما الّسبب التّاريخّي الّذي أّدى إىل إنشاء وكالة » األونروا« ؟ ولفائدة من ؟

2 - هل كان إنشاء هذه الوكالة حاّل مؤقّتا أم حالًّ دامئا ؟ ولَِم يستمّر عملها إىل اليوم ؟

3 - ما هي املهاّم الّتي تقوم بها الوكالة لصالح الاّلجئني الفلسطينيني؟ وما حدود صالحيتها ؟

4 - لخص أفكار الّنّص يف شكل هيكلة فكريّة تشمل فكرتَه العاّمة وأفكاره األساسيّة. ثم بنّي ترابط األفكار بالفكرة العامة.

5 - هل ترى أّن الّنّص يقّدم معلومات أم أفكارا ؟ علّل إجابتك.

6 - هل اعتمد الّنّص عىل لغة مباشة قاموسية أم عىل لغة موحية جميلة ؟ علّل سبب ذلك. 

  أكتشف منط الّنّص وأبّي خصائصه

1 - بدأ الّنّص بالسد. اُذكر ثالثًا من مؤّشات.

2 - انتقل بعد ذلك إىل منط آخر من مؤشاته الرشح والتفصيل. وّضح هذا مدعام بأمثلة من الّنّص.

3 - من مؤشات هذا النمط أيضا املوضوعية واألسلوب املباش. مثل لهام من الّنّص ؟

4 - ما الوظيفة التواصلية التي أداها النمطان ؟

أستنتـج 
ــّص تفســري، مــن مؤرشاتــه: األفعــال املضارعــة، التعديــد و الــروح، الوظيفــة العالميــة، األســلوب  • منــط الّن

املبــارش، و املوضوعيــة.

• قــد يدعــم هــذا النمــَط منــٌط آخــر هــو الــرد عندمــا يحتــاج إىل تفاصيــل تاريخيــة مثــاًل، فيقومــان مًعــا بــأداء 

الوظيفــة العالميــة.

  أبحث عن ترابُط ُجمل الّنّص وانسجام معانيه

التّكرار سمة بارزة يف بناء هذا الّنّص وترابط ِفَقره، وظََّفُه صاحُب الّنّص لرسيخ املفاهيم املحوريّة وتأكيدها لدى املتلّقي.

• أعط مثالني عن هذا التّكرار مبينا مواقع تواجدهام داخل الّنّص.
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  أدرس الظّاهرة اللّغّوية : املمنوع من الّصف

• أالحظ الجملة :
ُم َوكالُة أُونُرَوا بََراِمَج إَِغاثٍَة لِاَلِجِئي ِفلِْسطَي. تَُقدِّ

- بأية حركة انتهت كلمتا برامَج و فلسطنَي ؟ أعربهام. 1

- لَِم مل تنّون برامَج ُرغم كونها نكرة و غري مضافة ؟ 2

- لَِم لَْم يكس آخر حرف فلسطنَي رغم كونها مجرورة ؟  3

أستنتـج 
نسمي كلمة برامَج و فلسطَي اسمي ممنوعي من الصف ألنهام ال يقبالن التنوين و ال الجّر بالكرة.

- تأّمل اآلن هذا الجدول ثّم استنتج. 4

العلّةاملمنوع من الصفالجملة

.صحراءهام املنقذون يف صحراَء شاسعة بحثا عن املفقودين. االسم املنتهي بهمزة تأنيث بعد ألف مدٍّ

صيغة منتهى الجموعَمرافقهيّأت األنوروا لاّلجئني مرافَق لإليواء.

الصفة عىل وزن فعالء عرجاءلوال مستشفيات األنوروا ألصبحت الالجئة عرجاء.

صفة عالمة تأنيثها ألف مقصورة ُحبْىلاملخيامت ُحبْىل بآالف الالجئني.

َعلَم املؤنّث تأنيثا لفظيّاغزَّةتنترش يف غزَّة هياكل األنوروا.

هذه الكلامت ممنوعة من الّصف أيضا. بنّي علّة منعها : رضوان - بور سعيد – أحمد – موريس – زينب - عمر.

أستنتـج 
ِْف يف الحاالِت التّالية : مُيَْنُع االْسُم مَن الصَّ

.    • صيغة منتهى الجموع.    • الصفة عىل وزن فعالن/فعىل.     • االسم املختوم بهمزة تأنيث بعد ألف مدٍّ

• الّصفة عىل وزن أفعل/فعالء.    • الَعلَم املؤنّث تأنيثا لفظيّا أو معنويّا.    • الَعلَم املنتهي بألف ونون زائدتني.    

• الَعلَم املركّب تركيبا مزجيًّا .    • الَعلَم عىل وزن الفعل.    • الَعلَم األعجمّي فوق ثالثة حروف.

• الّصفة املنتهية بألف مقصورة.    • الَعلَم عىل وزن فَُعل.

  أطّبق
• استخرج ماّم ييل األسامء املمنوعة من الّصف، ووظّفها يف جمل مفيدة.

 زلزال- زالزل- سهران – ثالَث – أَُخُر- َحْضَ َمْوُت- مطافئ- طّوافات – مالجئ - إميان

• أعرب ما تحته خط : 

ساَعَد أطبّاُء جزائريّون إخوانهم أثناء العدوان األمريّي عىل بغداَد وعدوان االحتالل اإلرسائيّي عىل غزَّة.

• أوظّف مكتسبايت يف كتابة فقرة عن نشاط منظّمة أنوروا.
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  أختار الّنمط و املوضوع

• من أجل كتابة قّصة ؛ انتق أحد األمناط اآلتية مربّرا اختيارك :

التفسر مع الوصف الوصف مع الّتوجيه الّرد مع الوصف الّرد

• من بي عنارص القامئة اآلتية، حّدد موضوع قصتك و اذكر سبب اختيارك له :

الطّفولة املسعفة اليوم الوطنّي لذوي االحتياجات الخاّصة الّتضامن النساين

مساعدة الفئات املحرومة اليوم العاملّي للّتربّع بالّدم رعاية املسّني

  أجمع مواردي املعرفّية

أتبع طريقتي للبحث :

- املعلومات ذات العالقة مبوضوعي؛ 1

- الّنصوص والخطابات ذات العالقة بالّنمط الذي سأكتب وفقه. 2

فالطريقة األوىل تزودين باملوارد املعرفّية )املعلومات واملعارف( عن املوضوع املستهدف.

أّما الطّريقة الّثانية فتعرّفني بطريقة بناء نّص ومؤرّشات منطه.

• أحّدد يف هذا الجدول الّنصوص الّتي أطالعها من حيث :

مصادرها مجالها الّثقايفّ جنسها األديّب

املكتبة املنزلّية اآلفات االجتامعّية خطاب

املكتبات الجواريّة الّتضامن مقالة

املكتبة املدرسّية الهجرة قّصة

مواقع األنرتنت الطّبيعة رسالة

مصادر أخرى مجال آخر جنس أديّب آخر

• أبّرر اختيارايت وأناقشها مع زماليئ.
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  أحلِّل بنية الخطاب الّردّي

• أستمع إىل هذا الجزء من الخطاب ؛ ثّم أجيب  » أال فلريحم اإلنسانيّة... حزب اللّه املفلحون «

- استعن يف إجابتك بالجدول اآليت :

مؤّشاتجمل واردة يف الفقرة

أال فلريحم اإلنسانيَّة من يف قلبه رحمة، أال وأَّن اإلنسانيَّة تستغيث 

فهل من مغيث، وتستنجد فهل من منجد ؟

- أفعال مضارعة تدّل عىل األمر

- جمل استفهاميّة

استغاثت اإلنسانيّة قدميا بأبنائها الّصادقني عىل أبنائها املارقني... 

واستغاثت من طواغيت االستبداد وقيارصة االستعباد فأغاثها دعاة 

الّدميقراطيّة وأنصار املساواة واإلنصاف.

- أفعال يف الزّمن املايض

- ظرف زمان

- حدثان متتابعان

استغاثت من املشعوذين املحتالني واملنحرفني املبتدعني والّضالني 

املضلنّي الذين يستغلون جهل الجهالء وميتّصون دماء البسطاء.
- تعّدد الصفات

1 - استعن مبؤّشات الجدول وحّدد أمناط الجمل املستخرجة من الخطاب.

2 - ملَ استخدم الخطاب هذا العدد من األمناط ؟ 

3 - ما الّنمط الذي غلب ؟ لـَم ؟ 

• انطالقا من الجزء نفسه من الخطاب، أجيب

1 - ما مضمون هذا الجزء من الخطاب ؟

2 - هل يتناول الخطاب أفكارا أم أحداثا ؟ 

3 - حّدد الّداللة الزّمنيّة لألفعال الواردة فيه. 

4 - استمعت إىل العبارة اآلتية : » فام كاد املتنبي واضع شيعة التاّميز بني الّسادة والعبيد يجّف ثراه 
حتّى قيّض اللُّه له فيلسوف املعرّة«.

• استعن بالجدول أدناه لتجيب عىل ما يأيت

منطهازمانهاداللتهاالجملة

األداتان : ما... حتّى...؟حدثيجّف ثراه

فعل املقاربة : كاد يجّف؟حدثقيّض اللّه له فيلسوف املعرّة
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- يف هذه العبارة حدثان ؟ حّددهام ؟

- هل هام متزامنان أم متعاقبان ؟ علّل.

- إىل أّي منط تؤّش هاتان األداتان ؟

- ماذا تستنتج ؟

 �أ�ستنتـج 

من مؤّشات الّسد ورود األفعال يف زمن املايض، وتعاقب األحداث بفضل األدوات الّدالة عىل ذلك.

د العالقة بي أمناط الخطاب    أحدِّ

• أعد االستامع إىل الجزء نفسه من الخطاب من أجل أن :

1 - تحّدد الّنمط الغالب عليه.

2 - تستخرج الّصفات الّتي وردت فيه، مع بيان موصوفاته.

3 - تحّدد الّنمط الذي تشري إليه.

4 - تبنّي العالقة بني الّنمطني.

5 - ماذا تستنتج ؟ 

 �أ�ستنتـج 

يحتاج الّسد إىل منط نّص يخدمه كالوصف لبيان موقف صاحب الخطاب من املوصوف الذي صنع 

األحداث املسودة.

• من أجل إعادة صياغة الخطاب أتّبع الخطّة اآلتية :

1 - أستمع اىل الجزء الثّاين من الخطاب.

2 - أحذف الّصفات الواردة فيه.

3 - أقارن بني الِخطابني.

4 - أستنتج.
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اللّجنة الّدوليّة 

للّصليب األحمر 

والهالل األحمر منظّمة 

مستقلّة ومحايدة 

تضمن الحامية 

واملساعدة يف املجال 

اإلنسايّن لضحايا 

النـّزاعات املسلّحة 

وحاالت العنف 

األخرى.   وتتألّف 

الحركة من اللّجنة 

وليَّة للّصليب  الدُّ

األحمر، واالتّحاد 

الّدوّل لجمعيّات 

الّصليب األحمر 

والهالل األحمر، 

و190 جمعيّة وطنيّة 

للّصليب األحمر 

والهالل األحمر.

  أقرأ الّنّص 

في ُمواَجَهِة اْلَكواِرِث
أصبحــِت الكــوارُث الطّبيعيّــُة اليــوم أكــرثَ تََواتـُـرًا، وأَشــّد ُعنًفــا، وأْعتـَـى َدَمــاًرا واملالَحــُظ أّن أشــّد 

ــوُل  ــا تَُح ــريا م ــي كث ــا للكــوارِث والحــروِب واألزمــاِت، والّت ــرًا أكرثهــا تعرّض ــِم فَْق ــدان العالَ بل

ــاُت الّصليــِب األحمــِر والهــالِل  دون منّوهــا االقتصــادّي ورقيّهــا. ولهــذه األســباب لعبــت جمعيّ

األحمــِر دوًرا فّعــاال يف تقديــم املســاعداِت لضحايــا هــذه الكــوارِث... وأبــرز الفاعلــني يف الحركــة 

منــذ نشــأتها، وتَْحِديــِد أهداِفهــا.

ــاِت الّصليــِب األحمــر والهــالل األحمــِر : هــي أكــرُب منظّمــٍة إنســانيٍّة  ــُة لجمعيّ الحركــُة الّدوليّ

ُم املســاعدة دون متييــٍز مــن حيــث الجنســيِّة أِو العــرِْق أِو املعتقــدات الّدينيّــِة  يف العالـَـِم، تقــدِّ

أو الطّبقــة أو اآلراء الّسياســيّة.

تتكّون الحركة من ثالثة أقسام هي : 

ــئَْت عــام 1863 بُجنيــف  ــس للحركــة، أُنِْش ــُة للّصليــب األحمــر : تُعتــرب املؤسِّ • اللّجنــة الّدوليّ
وقـَـِد انبثقــت عــن الّرغبــِة يف إغاثــِة َجرَْحــى الحــرِب دون التّمييــِز بينهــم، ومهّمتهــا األساســيّة 

حاميــُة الَجرَْحــى، وكرامتهــم.

ــنة 1919  ــت س س ــر : أُسِّ ــالل األحم ــر واله ــب األحم ــات الّصلي ــُة ملؤّسس ــُة الّدوليّ • الفيدراليّ
ــاَعدَة  ــُة املس ــُق الفيدراليّ ــام تُنسِّ ــانيِّة، ك ــَوى اإلنس ــة قُ ــتضعفني بتعبئ ــاة املس ــني حي لتحس

الّدوليّــَة لصالــح ضحايــا الكــوارِث الطّبيعيّــة والتّكنولوجيّــة، والاّلجِئــنَي دون حــاالِت الطّــوارئ، 

ــد  ــدى البعي ــىل امل ــة ع ــا الوقائيّ ــط برامجه ــَة لتخطي ــاِت الوطنيّ ــُة املؤّسس ــاعد الفيدراليّ وتس

ــات. ــل االحتياج ــدف تقلي به

ــِة  ــِة الدوليّ ــُة قــّوَة الفيدراليّ ــاُت الوطنيّ ــات : تشــكل الجمعيّ ــة أو الجمعيّ • املؤّسســات الوطنيّ
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ملؤّسســات الّصليــب األحمــر والهــالل األحمــر، إذ مينــح التّعــاون بــني الجمعيّــات والفيدراليّــة أكــرب اإلمكانيـّـاِت لتنميــة 

الُقــدرات ومســاعدة أكــرث األشــخاص احتياجــا.

ــلطات  ــاعدٍة للّس ــاٍت مس ــل كجه ــا تعم ــا، فإنّه ــد تقريب ــودة يف كّل بل ــا موج ــا أنّه ــّي، ومب ــد املح ــىل الّصعي ــا ع أّم

ــة. ــة واالجتامعيّ ــِج الّصحيّ ــم الربام ــِة، وتنظي ــم اإلغاث ــتعداٍد لتقدي ــىل اس ــا ع ــي دامئ ــا، فه يف بلدانه

أمال فضيل، مجلّة الجيش العدد 449، ديسمرب 2000 - بتصّف

أثري رصيدي الّلغوّي
•  أعتى : أقوى وأشّد.   •  اإلغاثة : الّنصة، العون.

  أبحث يف قامويس عن معاين كلامت أخرى يف الّنّص صُعب عي فهمها.

  أبحث يف القاموس عن معاين املصطلحات اآلتية : اإلنسانيّة - التّمييز - الجنسيّة - العرق - الطّبقة.

  أوظّف معجمي الجديد يف جمل.

  أفهم الّنّص وأناقش ِفكَرُه

1 - ماذا تعرف عن الهالل األحمر والصليب األحمر الّدوليني ؟

2 - ما العمل اإلنسايّن الذي يقّدمانه للعامل ؟ 

3 - هل يتّم التّنسيق بينهام ؟ كيف ؟ 

4 - هل ترى التّنسيق بينهام رضوريّا ؟ علّل.

5 - ما أقسام الحركة الّدوليّة للهالل األحمر والّصليب األحمر ؟  

6 - متى تأّسست هذه الحركة ؟ وما الّداعي لتأسيسها ؟   

7 - ما التّحّديّات الّتي تواجه هذه الحركة عىل الّصعيدين املحّيّ والدوّل ؟

  أكتشف منط الّنّص وأبّي خصائصه

1 - ما الهدف من كتابة هذا الّنّص ؟

2 - ما الوسائل اللّغويّة الّتي وظّفتها الكاتبة لتحقيق هدفها ؟

3 - هل نجحت الكاتبة يف تحقيق هذا الهدف ؟

4 - ما الّدور الذي قامت به الكاتبة داخل هذا الّنّص ؟

5 - وظّفت الكاتبة قرائن لغويّة، وصفت بها املأساة اإلنسانيّة اليوم. حّددها وبنّي وظيفتها يف إبراز معاين الّنّص.

6 - إىل أّي منط تشري هذه القرائن ؟

7 - ماذا تستنتج ؟

أستنتـج 
ــه  ــة ل ــاط داعم ــا إىل أمن ــاج أحيان ــذي يحت ــُخها وال ــم ويرّس ــرشح املفاهي ــذي ي ــري ال ــط التّفس ــن من ــّص م الّن

ــا. ــط فيه ــي تتخبّ ــآيس الّت ــانيّة وامل ــَع اإلنس ــّص- واق ــذا الّن َ – يف ه ــنيَّ ــذي بَ ــف ال كالوص
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  أبحث عن ترابُط ُجمل الّنّص وانسجام معانيه

يف هذه الفقرة، استعانت الكاتبة – لتحقيق متاسك بناء الّنّص – بروابط لفظيّة ومنطقيّة )معنويّة( ملّونة باألحمر 

وباألخض. سّمها.

»ومبا أنـها موجودة يف كّل بلد تقريبا فــإنّها تعمل كجهات مساعدة للّسلطات يف بلدانها، فهي دامئا عىل استعداد 

لتقديم اإلغاثة، وتنظيم الربامج الّصّحيّة واالجتامعيّة«.

  أدرس الظّاهرة اللّغويّة : الّتوكيد اللّفظّي والّتوكيد املعنوّي

• أالحظ الجمل وأحلّلها :

)أ(

- .. ولهذه األسباِب األسباِب لعبت جمعيات 

الّصليب األحمر والهالل األحمر دورا فّعاال يف تقديم 

املساعدات.

)ب(

- .. ولهذه األسباِب كُلِّها لعبْت جمعّياُت الّصليب 

األحمر والهالل األحمر دورا فّعاال يف تقديم 

املساعدات.
 

• تأمل الجملة )أ( ماذا تالحظ عىل كلمة األسباب ؟
• كيف نسمّي هذا التكرار للكلمة؟ وما وظيفته ؟

• هل تختلف حركة إعراب الكلمة الثّانية عنها يف الكلمة 
األوىل ؟

• فام إعراب هذه الكلمة ؟
• هل ميكن أن نعّوض هذه الكلمة مبرادف لها ؟

• عىل من تعود كلمة كُلّها يف الجملة )ب( ؟
• ما الذي تضيفه عىل معنى الجملة ؟

• عىل من يعود الضمري الذي ألحق بآخرها ؟ فيم 
يطابقه ؟

• كيف تُعرُب كلمة »كّل« ؟ لَِم ؟
• استبدل كلمة »كّل« بـ »َعنْي، نفس، جميع«.

هل تالحظ فرقا ؟

أستنتـج 
ــا  ــا بعده ــها أو مرادفه ــة نفس ــّررت الكلم • إذا تك
ــدا  ــة توكي ــة الثّاني ــة نســّمي الكلم ــاشة يف جمل مب

ــدة يف  لفظيــا. يتبــع التّوكيــد اللّفظــّي الكلمــة املؤكًّ

اإلعــراب فهــو مــن التّوابــع.

• التوكيــد املعنــوي و يكــون بألفــاظ توافــق املؤكــّد 
مــن حيــث املعنــى و هــي : نفــس – عــني – ذات – 

كّل – جميــع، مضافــة إىل ضمــري متصــل يعــود عــىل 

االســم املؤكّــد ويطابقــه يف الّنــوع والعــدد.

  أطّبق
أمّيز بي التوكيد اللّفظّي والّتوكيد املعنوّي مبّينا إعرابهام : 

الترّبّع عظيم الفوائد عظيم الفوائد– التّضامن آثاره كلّها طيبّة عىل املجتمع – اللّه يف عون العبد ما دام العبد 

ذاته يف عون أخيه – الّسعي يف قضاء حوائج الّناس يطيل العمر وميحو الّذنوب جميعها – األنانيّة األنانيّة عدّو 

للمجتمع 

elbassair.net



�أنتج كتابّيا

59

  أستثمر الّنّص ألكتب عىل منواله

من أجل كتابة الخطاب املستهدف أوّفر ما ييل :
- عنارص املوضوع املستهدف.

– عنارص وصفّية عن املوضوع.
- عنارص حجاجّية لإلقناع.

– مؤرشات الّنمط الّتوجيهّي. 

• اُرصد مؤشات الخطاب التّوجيهّي :

طبيعة املؤرّشاتالقرائن اللّغوية

؟أيّها األغنياء، أيّها الّسعداء، أيّها الرّجال والّنساء
؟لست أدعوكم..... و لكّنني أدعوكم... و ستجلبون ألنفسكم

؟َهلُمَّ اىل إغاثة امللهوف - وارحموا من يف األرض
إنّكم بالحسان تَْسَتلّوَن الّضغائَن ِمَن القلوِب، وتُذِهبون 

دور وتستجلبون ألنفسكم سعادة الرّضا، ...  األحقاَد من الصُّ

َويْبُذُل ُدونََك نَْفَسُه.
؟

» أيّها الّسادة :

لســت أدعوكــم إىل الرّحمــة، وإغاثــة امللهــوف، واإلحســان إىل الفقــراء، والــرّب بالّضعفــاء باســم الّديــن واإلنســانيّة 

فقــط، ولكّنــي أدعوكــم أيضــا باســم املصلحــة العاّمــة للوطــن، وباســم مصلحتكــم الخاّصــة.

إنّكــم باإلحســان والــرّب، وتنظيمــه عــىل وجــه يغيــث امللهــوف، ويؤّســس املرشوعــات العاّمــة الّنافعــة، تجــدون 

مــن أبنــاء الَشــوارع جيشــا جــرّارا، ينهــض بالبــالد، ويعمــُل عــىل تقّدمهــا، ويف الوقــِت نَْفِســِه تضعــون َســّدا قويـّـا 

يَُحــوُل دون طُغيــاِن األفــِكار الَخِطــرَِة واملبــادئ الّضــارِّة بســالمة البــالد وأمنهــا.

دور وتســتجلبون ألنفســكم  إنّكــم باإلحســان والــرّب تَْســتَلُّوَن الّضغائــَن ِمــَن القلــوِب، وتُذِهبــون األحقــاَد مــن الصُّ

ســعادة الرّضــا، والثّقــة واملحبّــة، والتّعــاون الّصــادق، والطأّمنينــة عــىل الّنفــس واملال.

إّن الفقري إذا أَْحَسْنَت إليه َجعل من نفسه عبًدا لك، يفديك بروحه، َويبُْذُل ُدونََك نَْفَسُه.

ــني،    ــاذ املنكوب ــمَّ إىل إنق ــني، َهلُ ــة امللهوف ــمَّ اىل إغاث ــال والّنســاء : َهلُ ــا الرّج ــعداء، أيّه ــا الّس ــاء، أيّه ــا األغني أيّه

ــة. ــن وداعــي املصلحــة الّذاتيّ ــة داعــي اإلنســانيّة، وداعــي الّدي ــمَّ إىل إجاب ــني، َهلُ ــج عــن املكروب ــمَّ اىل التّفري َهلُ

 َهلُمَّ اىل جميع هؤالء، وارحموا من يف األرض يرحمكم من يف الّسامء «
محمود شلتوت.من توجيهات السالم.ص 328.

• بإمكانك كتابة محاوالت لتوجيه زمالئك إىل القيام بحمالت تضامنيّة، محاكيًا الّسند.
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  أوظّف تعلاّميت 

• أستمع إىل هذا الجزء من الخطاب ثّم أجيب  » و هي اآلن تستغيث... وللّنفوس ثورة ثّم تسكن «

1 - اِنتقل زمن الخطاب من املايض إىل الحارض ؛ فهل تغرّيت حال اإلنسانيّة ؟

2 - عرض الخطاب مشكلة اإلنسانيّة يف الفقرة األوىل من هذا الجزء عىل الّنحو الذي يف الجدول املوال :

التّفصيلالجزء اإلجاملهيكلة عرضهااملُشكلة

معاناة اإلنسانيّة من 

الحروب ومن الفقر

من العرض اإلجامّل 

إىل التّفصيل

هي اآلن تشتي من 

داهيتني وتستجري 

من غائلتني

1 - هي تشتي من داهية الحرب 

وتحكيم الّسيف يف مواطن الخالف.

2 - وهي تشتي من غائلة الفقر 

وشوره.

• فَِبَم أنْهَى كلَّ مشكلٍة ؟

• ما الّنمطان املستعمالن ؟ وما مساهمة  كّل منهام يف تبيان قصد صاحب الخطاب ؟

• ماذا تستنتج ؟

 �أ�ستنتـج 

لتوضيح غاية الخطاب يتّم توظيف الّنمط التّفسريّي من خالل مؤّش اإلجامل والتّفصيل لتربير 

ز. القصد من الخطاب من خالل الّنمط التّوجيهي عرب استفهام استفسارّي ُمَحفِّ

3 - تطرّق الخطاب يف الفقرة الثّانية إىل توجيه الّناس إىل حّل هذه املُشكلة، فهل استعمل التّصيح أم التّلميح ؟
• لإلجابة استعن بالجدول التّوضيحي املوال :

القصد البعيدالّداللة الظّاهريّةأسلوبهاجمل الفقرة

طلبيّةشطيّة تفيد التّأكيدخربّيلو تساند أغنياء األمم.. ألحسنوا ألنفسهم ولألمم.

طلبيّةشطيّة تفيد التّأكيدخربّيلو فعلوا ذلك لدفعوا..

طلبيّةشطيّة تفيد التأكيدخربّيلو بذل أغنياء املسلمني.. لقاموا ببعض من هذا الواجب.

 �أ�ستنتـج 

قد يأيت الّنمط التّوجيهّي بغري الّصيغ الطّلبية وال اإلنشائيّة ؛ بل يتّخذ شكال ضمنيّا يُكتشف من خالل 

الّسياق والتّمّعن يف غرض الخطاب.
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  أتدرب عىل النتاج الشفوّي :
• ألِْق كلمة أماَم زمالئَِك تنبّههم إىل العمل عىل توحيد الجهود والتّعاون من أجل مساعدة التاّلميذ الذين 

يعانون من صعوبات يف التّعلّم خالل التّحضري لالمتحانات.

• منهجيّة تحضري الخطاب :

الهيكلة :

1 - املقّدمة : 

• اقراب االمتحانات.
2 - العرض : 

• االنتباه إىل أهّميّة االمتحانات يف مصري التاّلميذ ؛ 

• االنتباه إىل مشاكل تعلّم الزمالء الذين يعانون من مشكالت التّعلّم رغم ِجّدهم. 

3 - الخامتة : 

• الّدعوة إىل مساعدتهم.

األمناط :

• الّنمط التّفسريّي لتربير الّدعوة إىل املساعدة

• الّنمط التّوجيهّي لهذه الّدعوة.

حلقة نقاش جامعي داخل القسم بإشاف األستاذ
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  أقرأ الّنّص 

ِغيِر ؟  َمْن ُيِجيُر فَُؤاَد الصَّ
1-  تفاقـَم كَـــــرُْب الَفقيــــِر الَكسيــــــــــْر

لـــوْع 2- لقـــْد ودََّع القلـــــــــُب منـــــــُه الضُّ

3- فيـَـا أيُّهـــــــــا الرّافعــــوَن الُقصـــــــوْر

4- ويَــا أيُّها الَوادعـــــــــوَن الِنيـَّــــــــــاْم  

5- ويَــــا َمـــــْن تَــــرُفُّ عليــــــــِه الــــُوروْد 

6- أاََل تذكـــروَن ُحَفـــــــــاًة عـــــــــــراْة 

7- أاََل تســمعـــــــــوْن أاََل تُبـــــــــِصوْن

8- َشــكا الطِّفــُل َحرَّ الطََّوى واْســــــتََغاْث 

9- تَُنــاِدي الُعمـــــــوَم أاََل َمْن يَُقـــــــــوْم 

ِغــــــــرْي  10- أاََل َمــْن يُجيــُر فُــــــؤَاَد الصَّ

11- تَُقــــوُل ارحُمــــــوا ِذلَّتـــــــي يا رَِجـــــاْل 

12- أَتَْنُســـــوَن َما بَيَْنَنـــا يف الِجـــــــــــَواْر

أَمــا عندكـــــــــــُم مــن يٍد جابـــــــــــــرَه

ائـــــــــــرَه وطـــــــاَر مع الخبــــــزِة الطَـّ

ــــــِة الَقـــــــــارِصَه إىل الجــــــوِّ يف األمَّ

الفاخـِـــــــــرَه ِر  الــُسُ الَخــــزِّ يف  عــىل 

الَعاِطـــــــــرَه الّنســــَمُة  وتَْنَفُحـــــــــُه 

أصابهـــــــــُم الَفْقـــــــــــُر بالَفاقـِــــــــرَه

َمــــــــآيس ِمْن َحْولُِكـــــــــْم صائِــــــرَه

ـــــــــُه َحائِـــــــــــرَه وطافَـــْت ِبـــــِه أُمُّ

َشاكـِـــــــــرَه لَـــــــــُه  َوأَدوُم  ِبَنـــــــــا 

ويُْســـــــِكُن لَْوَعتـَـــــــُه الثَّائِـــــــــــرَه

أَِعــــــــزُّوا كَراَمِتـــــــــي الّصاِغــــــــــرَه

ويف اآلَدِميَّـــــــــِة ِمـــــــــَن آَصـــــــــرَُه

ديوان محمد العيد – دار الهدى - عني مليلة- الجزائر 2010

أثري رصيدي الّلغوّي
•  كَرٌْب : حزن وغمٌّ • جابـرة : مصلحة • الخّز : نسيج من الحرير •  الفاقـرة : املصيبة 

الشديدة • الطوى : الجوع • يجري : يغيُث وينقُذ • الصاغـــرة : املهانة و الذّل

• آصـرة : رابطة قويّة.

  أبحث يف قامويس عن اشتقاقات كلمة يُِجري وأوظفها يف جمل جديدة.

 محّمد العيد آل خليفة 

1904-1979، شاعر 

جزائرّي، اشتغل 

بالتّعليم يف املدارس 

الحرّة وأسهم يف تأسيس 

جمعيّة العلامء املسلمني 

الجزائرينّي، وكان شاعرها. 

بعد اندالع الثّورة، اعتقل 

وسجن، ثّم فُرَِضْت عليه 

اإلقامة الجربيّة مبدينة 

بسكرة حتّى االستقالل.

وافاه أجله عام 1979 

مخلّفا آثارا قيّمة منها : 

- ديوان محّمد العيد 

آل خليفة – رواية 

شعرية بعنوان )بالل بن 

رباح( - وله أعامل نرثيّة 

كثرية نرشها يف مختلف 

الّصحف.
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  أفهم الّنّص وأناقش ِفكَرُه :
1 - إىل من يوّجه الّشاعُر نداَءه ؟ ما سبب هذا النداء ؟ و ما غايتُه؟ 

2 - ملَ وجه الشاعر نداءه إىل هؤالء ؟

3 - كيف عرض الشاعر مأساة هؤالء املساكني ؟ ملَ استعمل هذا األسلوب ؟

4 - يف البيتني الّسادس و السابع مسحة عتاب. ما قصد الشاعر منها ؟

5 - ترك الشاعر شخصيات موضوعه تتحّدث حتى يؤثر يف مخاطَبيه. يف أّي األبيات يبدو ذلك ؟ 

6 - بنى الشاعر نّصه عىل أساس ثالث فقرات. حّددها، ثم حلّل هذا البناء من حيث ترتيب هذه الفقرات.

ماذا تستنتج ؟

7 - التضامن أهم مميزات املواطَنة لدى شعب من الشعوب. فهل ترى الشاعر يدعو إليه ؟ ثم هل ترى أن هذا 

السلوك الحضاري كفيل مبْحو آثار الفقر و الحرمان يف املجتمع؟ اِ شح إجابتك و علّل وجهة نظرك. 

  أكتشف منط الّنّص وأبّي خصائصه :

1 - النربة الخطابيّة بارزة يف القصيدة. و قد اتضحت معاملها من خالل ضامئر الخطاب و النداء وصيغ األمر والنهي 

واالستفهام. مثِّل لهذه الصيغ من النّص. ثم بنّي إىل أّي منط تؤّش ؟

2 - حتى يؤثّر يف مخاطَبيه، وظّف الشاعر منط الوصف يف تبيان حالة الفقراء. استخرج مؤشاته من القصيدة مع 

التمثيل من النّص. 

أستنتـج 
• الّنّص من الّنمط التّوجيهّي الذي من مؤشاته  أفعال األمر والّنهي وصيغ النداء و االستفهام.

• قد يحتاج هذا الّنمط إىل أمناط أخرى تخدمه و تخدم قصدية صاحب النص مثل الوصف.

  أبحث عن ترابُط ُجمل الّنّص وانسجام معانيه

1 - ما الضمري الطاغي عىل النص؟ عىل من يعود ؟ هل يخدم طغيانه بناَء و اتساَق النّص ؟

2 - ما األسلوب الغالب فيه: الخربّي أم اإلنشايئ ؟ ما عالقة ذلك بقصدية الشاعر و بانسجام النص ؟

أستنتـج 
غلبــة ضمــريٍ عــىل نــّص مــن مظاهــر اتســاقه و وحــدة بنائــه. كــام أن طغيــاَن أســلوب بعينــه عــىل الخطــاب 

يحّقــُق انســجاَمه. 
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�أفهم ما �أقر�أ و �أناق�ش

  أدرس الظّاهرة اللّغويّة : الجملة البسيطة والجملة املركّبة

• أالحظ الُجمل وأحلّلها :

)ب(

1 - أما ِعْنَدكُْم ِمْن يٍَد َجاِبــرٍَة ؟

2 - وأَدوُم له َشاكرًَة.

1 - أما ِعْنَدكُْم ِمْن يٍَد تَْجُبـرُُه ؟ 

2 - وأَدوُم لَه و أنا شاِكرٌة. 

)أ(

• قارن بني الجملة األوىل يف العمود أ والجملة األوىل يف العمود ب.

• كيف وصف الشاعر اليَد يف العمودين؟

• لكن كيف وردت الصفة يف جملة العمود أ ؟  ماذا تالحظ: أهي مفردة أم جملة ؟ 

• و كيف وردت يف جملة العمود ب؟

• تأمل الجملة الثّانية يف العمود )أ( والعمود )ب( وأجر املقارنة نفسها.

• ماذا تستنتج ؟

أستنتـج 
تكون الجملة بسيطًة : إذا كانت كلُّ عنارِصها مفردًة؛ وتكون مركّبًة إذا كان أحد عنارصها جملة فعليًة أو اسميًة.

  أطّبق
ــاره  ــد – التّضامــن آث ــم الفوائ ــربّع عظي ــل : الت ــة مــع الّتعلي ــي الجمــل اآلتي ــة مــن ب ــة مركّب ــز كّل جمل • أمّي
طيّبــة عــىل املجتمــع – اللّــه يف عــون العبــد مــا دام العبــد يف عــون أخيــه – الّســعي يف قضــاء حوائــج الّنــاس 

يطيــل العمــر وميحــو الّذنــوب – األنانيّــة والبخــل عــدّوان للمجتمــع – الجمعيّــات الخرييــة متعــددة يف الجزائــر 

ــاه  ــه ورض ــون رحمت ــم يرج ــه وه ــاة اللّ ــاء مرض ــني ابتغ ــون املحتاج ــم املؤمن ــا يطع ــري إمّن ــىل الخ ــس ع تتناف

ويخافــون ســَخطه.

ــرّق – املجتمــع  ــة مــن الفقــر والتّف ــاون حصــُن األّم • أحــّول هــذه الجمــل البســيطة إىل جمــل مركّبــة : التّع
بأمــّس الحاجــة إىل مؤسســات خرييـّـة مســاندة لجهــود الّدولــة ال إىل جمعيّــات مطلبيّــة معارضــة لــكّل مجهــود 

مخلــص – مثــل املؤمنــني يف تواّدهــم وتعاطفهــم وتراحمهــم كمثــل الجســد الواحــد ذي األعضــاء املتضامنــة.

• أعيــد كتابــة هــذه الجمــل بحيــث تصبــح جمــال بســيطة : التّعــاون يحّصــن األمــَة مــن الفقــر والتّفــرّق – 
ــة ال إىل جمّعيــات تطالــب وتعــارض كّل مجهــود  ــة تســاند جهــود الّدول ــاج إىل مؤّسســات خرييّ املجتمــع يحت

مخلــص.

• أكتب فقرة أصف من خاللها موقفا تضامنّيا مستثمرا مكتسبايت اللّغويّة.
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  أتدرب عىل النتاج الكتايب

• أناقش مع زماليئ مرشوع موضوعي، أنتجه ثم أقيمه وفق شبكة لضبط اإلنتاج الكتايب من أجل انتقاء موضوع 

باسم الفوج ونرشه عرب وسائل اإلعالم واالتصال املتاحة.

• شبكة لضبط النتاج الكتايب :

النعممواصفات الـُمنَتج

؟؟هل كتبت خطابا توجيهيا ؟
؟؟هل كتبت يف املوضوع املناسب للتّضامن اإلنسايّن ؟

؟؟هل حمل نّص رسالة اجتامعيّة أخالقيّة ؟
؟؟هل اعتمدت أسلوب الّنداء ؟

؟؟هل اعتمدت ضامئر املخاطب ؟
؟؟هل اعتمدت الجمل الطّلبيّة ؟

؟؟هل اعتمدت صيغ األمر و الّنهي ؟
؟؟هل عرضت وصفا متهيديّا عن املوضوع ؟

؟؟هل أعقبت العرض التمهيدي بالتّوجيه معتمدا عىل أساليب اإلقناع و التّأثري ؟
؟؟هل ختمت بالتّأكيد عىل رضورة العمل بالتّوجيهات ؟

؟؟هل احرمُت الّركيب الّنحوّي للجمل ؟
؟؟هل احرمُتُ الّضوابط اللّغويّة ؟

؟؟هل احرمُت عالمات الوقف ؟
؟؟هل احرمُت معايري الكتابة و العرض ؟
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و�ضعّية تقومي الإدماج

إنتاج شفوي :

 الّسياق :

مبناسبة اليوم العاملّي لألشخاص ذوي االحتياجات الخاّصة، نظّمت جمعّية تعنى بهؤالء األشخاص يوًما

إعالميًّا و تحسيسيًّا يف مدرستكم لتحسيس الّشباب بأهّمّية إدماج هذه الفئة من الّتالميذ يف الّنشاطات

ــر يف  ــع و مؤث ــاب مقن ــر خط ــة إىل تحض ــَت يف حاج ــوع، فكن ــة يف املوض ــاول كلم ــَت لتن ــّية . فانُتدبْ املدرس

الحارضيــن.

 التعليمة :

عىل رشيط فيديو منزوع الصوت قمت بتحضره، تُوّجُه من خالله الحارضين إىل العمل عىل إدماج هذه الفئة 

ضمن جامعاتهم و عالقاتهم. 

إنتاج كتايب :

 الّسياق :

أنشــأت – مبعيــة زمالئــك يف املدرســة- جمعيــة مدرســية تعنــى مبســاعدة التالميــذ ذوي االحتياجــات الدراســية 

ــد مــن زمالئكــم إىل هــذا العمــل الخــرّي  ــم اســتقطاب املزي ــرتة قصــرة قررت لتحســي مســتواهم، وبعــد ف

النســايّن.

 التعليمة :

حــّرر موضوعــا منســجام ال يقــل عــن أحــد عــر ســطرا، تعرضــه عــىل زمالئــك – باســتخدام وســيلة الفيديــو-  

لعــرض نشــاطات الجمعّيــة و نشــاطاتها املفيــدة، والعمــل عــىل التأثــر فيهــم وإقناعهــم لينخرطــوا يف األعــامل 

الّتطوعّيــة الخريّــة لهــذه الجمعّيــة املدرســية.

  مالحظة :

تختار شبكة من شبكات التقويم الذايت التي يقرتحها عليك أستاذك لتقويم ما أنجزته.
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املقطع

عوُب العاَل �شُ

مواردي
األمناط

• التّفسري والوصف خادًما له – الوصف والّسد   

خادًما له.

الظّواهر اللّغويّة

• الجملة الواقعة مفعوًل به  /  الجملة الواقعة   

نعتًا  /  الجملة الواقعة حاًل

الّنصوص

• مفاخر األجناس )خطاب منطوق(  

• من معتقدات الهنود )نّص مكتوب(  

• الّشعب اليابايّن )نّص مكتوب(  

• أنا اإلفريقّي )نّص مكتوب(  

4
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َمفاِخُر اأْلَْجناِس
  أفهم وأحلّل

  أستمع إىل الخطاب ِبَوْعي  

أتهّيأ لفهم الخطاب ألبني فرضّيتي حول مضمونه.

1 - ِمْن خالل الخطاب، من يحّق له من الشعوب الفتخار بنفسه ومن ل يحّق له ذلك ؟  

2 - قارن بني األسس التي ارتكزت عليها الشعوب حني افتخرت بنفسها قدميا، و التي ترتكز عليها حديثا.

3 - ما موقف الكاتب من هذه األسس ؟ 

4 - عّب عن رأيك يف موقفه، مسانًِدا أو مخالًفا، مدّعًم إجابتك.

أستمع اآلن إىل الخطاب كلّه وأجيب.

1 - هل يَْعتَِبُ الخطاُب افتخاَر الّشعوب بأقوامها سلوكا قدميا أم حديثا ؟ 

2 - ما الذي يراه الخطاب طبيعيّا وما الذي يراه غريبا يف افتخار الّشعوب بنفسها ؟ وكيف تراه أنت ؟

3 - كان أساس الفتخار مبنيّا عىل الخرافة قدميا، فََعاَلَم بُني يف العرص الحديث ؟ وما موقف الخطاب من 

هذه الّنظرة الحديثة ؟

4 - لّخص موقف العالِم النمساوّي »فريدريك هرتز«.

5 - هل توافقه املوقف ؟ علّل رأيك.

د منطه   أحلّل الخطاب وأحدِّ

أستمع اىل هذا الجزء من الخطاب ثّم أجيب : » الفخر باألجناس... من ذلك الجنس «

1 - إىل أّي زمن يُرِجع صاِحُب الخطاِب الفخَر باألجناس ؟ هل علّل نظرته هذه ؟ بنيِّ ذلك.

2 - ما موقف صاِحُب الخطاب من هذا الفخر ؟ َعاَلم بََنى هذا املْوِقَف ؟

3 - هل غرّي هذا املوقف ؟ بنّي ذلك بقرائن من الّنّص.

4 - كيف بنى هذا املوقف الجديد ؟
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لإلجابة عن األسئلة الّسابقة، استعن بالجدول أدناه :

بناء املوقفاألدواتاملواقفالفقرات

01
بالتّعليلفــم من...الَفْخُر باألْجَناِس قديٌم

بالّشطإذا سّوغتها...ل غرابة يف هذه الّدَعاَوى

02
بالتّعارضلكّن...الغريب أن تشيع...

بالستشهادشاهدكان املرصيون...

فم الّنمط الذي اعتمده ؟

و ما مؤّشاته ؟

 �أ�ستنتـج 

هذا الجزء من الخطاب من الّنمط الحجاجّي الذي يعتمد عىل مؤّشات عديدة منها :

إصدار املواقف أو اآلراء أو األفكار املدعومة بـ : 1 - التّعليل 2 - الّشط 3 - الستشهاد.

أستمع من جديد إىل الجزء الّسابق من الخطاب ثّم أجيب.

يعتمد الّنمط الحجاجّي كثريا عىل الّروابط اللّغويّة وخصوصا املنطقيّة)املعنويّة(.

إليك هذا الجدول لتستعني به عىل تحليل الخطاب واكتشاف هذه الّروابط.

الّروابط املنطقيّةالّروابط اللّغويّة

دللتهالرّابطدللتهالرّابط

التّعليلالفاء )فََم من ِجيٍل(الّربط والعطفالواو )و ل غرابَة(

الّشطإذا )إذا سّواها(الّربط والّتاخيثُّم )ثُّم تتواىَل الّدرجاُت(

العتاضلكّن الستدراكية )و لكنَّ الغريَب(
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  أقرأ الّنّص 

ِمْن ُمْعَتَقداِت الُهنوِد
َوَصــَف البَــرْيُوين الهنــوَد باإلعجــاِب بأَنُْفِســِهم، والْعِتــَداِد بأّمتهــم، والزدراء ِبَــْن َعَداُهــْم...

ــِة  ــه واملوجــوداِت العقليّ ــاد باللّ ــَن العتق ــد، م ــِة للهن ــد أطــال يف وصــف الفلســفة الّدينيّ وق

ــار،  ــة والّن ــق الّنفــس باملــاّدِة، واألرواِح وتناســخها، ومواضــع الجــزاء مــن الجّن والحّســيِّة، وتعلّ

نيــا، ومنبــع الّســنن والّنواميــس، والرّســل ونســِخ الّشائــع... ــِة الخــالِص مــَن الدُّ وكيفيَّ

ــٌة ِمــْن َخــواصِّ الهنــد،  ــًة ل بُــدَّ مــَن اإلَشــارِة إليهــا ؛ ألنّهــا خاصَّ َغــرْيَ أّن هنــاك مســألة هامَّ

تلــك هــي مســألُة »تََناُســخ األرواح«. وقــد قــال فيهــا البــريوين بحــقٍّ »كــم أّن اإلخــالَص شــعار 

ــُخ  ــَك التَّناُس ــة، كذل ــُة اليهوديّ ــباَت عالم ــة، واإلس ــة الّنرصانيّ ــَث عالم ــان املســلمني، والتّثلي إمي

ــُه مل يَــُك منهــا، ومل يَُعــدَّ مــن ُجملَتهــا!« ــِة، فََمــْن مل يَْنتَِحلْ ــِة الهنديّ ــُم النِّْحلَ َعلَ

َح نَظَِريَّتَهــم يف التّناُســخ : أّن األرواَح ل َتُــوُت، ول تَْفَنــى، وأنّهــا أبديّــُة الوجــوِد،  وَشَ

ل َســيَْف يَْقطعهــا ول مــاَء يَُغّصهــا، ولَ ريــح تُيبُّســها، ولِكّنهــا تَنتقــُل مــن بَــَدٍن إىل بَــَدٍن، كــم 

ــَق، وتَتَقّــى الّنفــُس يف األبــداِن املختلَفــِة كــم يَتقّــى اإلنســاُن  ــَدُن اللّبــاَس إذا َخلِ يَْســتبِدُل البَ

ــيَِّقٌة  ــمِل، َش ــٌة لِلْك ــَس طَالب ــك أّن الّنف ــيْخوَخٍة. ذل ــٍة إىل َش ــباٍب إىل كهول ــٍة إىل ش ــْن طُُفولَ م

ــدَّ  إىل العلــِم بــكلِّ َشٍء، وهــذا يحتــاُج إىل زمــٍن فَســيح، وُعمــُر اإلنســان وغــريه قصــرٌي، فــاَل بُ

ــدًة، ومعلومــاٍت  ــارَِب جدي ــتفيُد تََج ــَدٍن تَس ــَدٍن ويف كلِّ بَ ــَدٍن إىل بَ ــِل الّنفــِس مــن بَ مــن تَنقُّ

جديــدًة. وهــي تــتّدُد يف األبــداِن الباليــِة مــَن األرَذِل إىل األفَضــِل، دوَن َعْكِســِه، لتتقـّـى الّنفــُس 

يف الكــمِل حتّــى يتحّقــق َشــْوقُها ِبِعلْمهــا مــا مل تَْعلَــْم، واْســِتيفاُؤها َشََف َذاتهــا، واســتغناُؤها 

َعــِن املــاّدِة، فتُعــرُِض عنهــا...

أحمد أمني إبراهيم 
الطباخ) 1886 - 1954( 

أديب مرصي عمل 
مدرسا بدرسة القضاء 
يف 1926م ثّم مدرسا 

بكلّيّة اآلداب بجامعة 
القاهرة ثّم أستاذا 

مساعدا إىل أن أصبح 
عميدا لها يف 1939 . 
أنشأ مع زمالئه سنة 

1914م »لجنة التّأليف 
والّتجمة والّنش« وبقي 

رئيسا لها حتّى وفاته 
سنة 1954م. أنشأ 

»الجامعة الشعبيّة« 
وكان هدفه منها نش 

الثّقافة بني الّشعب 
عن طريق املحارضات 

والّندوات.
أنشأ »معهد 

املخطوطات العربيّة« 
التّابع لجامعة الّدول 

العربيّة .من أشهر 
مؤلفاته : فجر اإلسالم، 

ضحى اإلسالم وظهر 
اإلسالم.
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وقــد َربَطــوا الثـّـواَب والعقــاَب والجنَّــَة والّنــار بنظريـّـِة التّناســخ، فقالــوا : إّن الغــرَض مــن جهّنــم َتْييــُز الخــري مــَن 

ــتَِحقَّ  ــري ومــرُْذول الهــوامِّ إىل أن تَْس يــرة تــتّدد يف الّنبــات، وخشــاِش الطّ ، والعلــم مــن الجهــِل، فــاألرواُح الّشّ الــّشّ

الثّــواَب، فتنجو مــن الّشــّدة وتــتّدد فيــم هــو أرقــى.

أحمد أمني. ضحى اإلسالم. ج1، بترصف.

أثري رصيدي الّلغوّي
•  البريوين : عامل جغرايّف وفليّك مسلم •  الزدراء : الستخفاف والحتقار •  ينتحله : ينتسب إليه، ويدين به

•  َخلَِق : صار باليًا  •  تناسخ األرواح : انتقال األرواح من أجسام إىل أخرى بعد املوت.

  أفهم الّنّص وأناقش ِفكَرُه 

1 - ِبَم وصف البريوين الهنوَد ؟ ولَِم ؟

2 - ما عقيدة الهنود ؟ وِبَم يؤمنون ؟

3 - ما عالقة التّناسخ بالثّواب والعقاب يف هذه العقيدة من عقائد الهنود ؟ 

4 - أين تذهب األرواح عندما تفارق أجسادها، حسب العقيدة الهنديّة ؟

5 - هل هناك ميزات للهنود مل يذكرها الكاتب ؟ بيِّْنها.

ــة   ــة القرآني ــتعينا باآلي ــلمني مس ــدة املس ــود وعقي ــدة الهن ــني عقي ــارن ب 6 - ق

)28  -  27 اآليتــان  الفجــر :  )ســورة   

  أكتشف منط الّنّص وأبنّي خصائصه
عد إىل الّنّص وتأّمل الفقرات ثّم أجب

1 - ذَكر البرْيُوين مواصفات الهنوِد مفّصال. فم النمط الغالب عىل الّنّص ؟

2 - واصل البرْيُوين يف عرضه ملعتقدات الهنود مستعمال النمط ذاته. بنّي املؤشين اللّذيِن اعتمد عليهم. 

3 - عرض البرْيُوين كيفية انتقال األرواح عند الهنود. ما النمط الذي وظفه ؟

أستنتـج 
َع َنُط الّنّص بني التفسري والوصف ؛ وقد غلب التفسري الذي خدمه الوصف. تََنوَّ

إن اعتــمد هذيــن النمطــني يخدمــان قصديــة البــرْيُوين املتمثلــة يف التعريــف املوضوعــي والحيــادي للفكــرة التــي 

أراد إبرازهــا.

  أبحث عن ترابُط ُجمل الّنّص وانسجام معانيه 
1 - استخرج الكلمت الّتي ابتدأت بها كّل فقرة.

قْت بالّنسبة إىل بناء الّنّص وانسجام ِفَكرِِه ؟ صّنفها. 2 - ماذا حقَّ

أستنتـج : لُِكلِّ نّص َرواِبُط تَحُكُم َربْط فقراته فتعمل عىل اتّساقِه وتقوية بنائه وانسجام معانيه.
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�أفهم ما �أقر�أ و �أناق�ش

 أدرس الظّاهرة اللّغّوية : الجملة الواقعة مفعوال به

• أالحظ الُجمل وأحلّلها.

- قال الَبْيُوِنّ : إّن اإلخالَص شعاُر إمياِن املسلمني.

و قال أيضا : يؤمُن الهنوُد بتناسخِ األرواح.

- تَطْلُُب النَّْفُس أَْن تَِصَل إىل الكَامِل.

- تََودُّ النَّْفُس لَْو تَِصُل إىل الكَامِل.

- يظنُّ الهنوُد األرواَح تتناسخ.

1 - حلّل الُجمل لتحّدد : الفعل والفاعل واملفعول به.

2 - كيف جاء املفعول به يف هذه الُجمل : مفردة، جملة فعليّة أم جملة اسميّة ؟

3 - اذكر – من خالل هذه الجمل- متى يكون املفعول به جملة.

4 - فمذا تستنتج ؟

أستنتـج 
يرد املفعول به جملة فعليّة أو اسميّة يف الحالت اآلتية :

• إذا كان مقول للقول؛

• إذا كان مصدرا مؤّول بأن أو لو املصدريّتني و فعلهم املضارع.

• إذا كان مفعول به ثانيًا لظّن أو إْحَدى أخواتها.

تكون الجملة الواقعة مفعوًل به يف محل نصٍب دامئا.

  أطّبق
• مّيز ماّم ييل جملة املفعول به مبّينا نوعها : 

قال تعاىل :  

)سورة هود من اآلية 42( - يخال الهندوس األرواح تنتقل من مخلوق ميت إىل مخلوق حّي- يعتقد البوذيون بوذا إلَها-  

يحرق بعُض املسيحيِّني ُجثََث موتاهم ويعتقدون أن ما كان غبارا يعود إىل الغبار.

• حّول املفعوَل به إىل جملٍة فيام يأيت :

اعتقد كّفار قريش عدَم بعِث اإلنسان يوم القيامة – يظّن املسيحيّون اللَّه ثالَث ثالثة – يرى املسلمون عدَم 

انتقال الّروح من كائن إىل آخَر.

• باستغاللك لتعلاّمتك،كّون فقرًة تتناول بالّتفسي ُمْعَتَقًدا لَِشْعٍب من الّشعوِب.
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  أختار الّنمط و املوضوع

• من أجل كتابة نّص يغلب عليه العرض و اإلرشاد ؛ انتق أحد األمناط اآلتية مربّرا اختيارك :

الوصف مع الحجاج  الّسد مع الوصف  الّتفسي مع الحجاج  الحوار مع الّتوجيه

• من بني عنارص القامئة اآلتية، حّدد موضوع خطابك و اذكر سبب اختيارك له :

الّتبادل الّثقايفّ بني الّشعوب الهويّة الوطنّية و الّتفتح عىل العامل الّتعرف عىل الّشعوب 

مساندة الّشعوب املستعمرَة مناهضة العنرصيّة حّق الّشعوب يف تقرير املصي

  أجمع مواردي املعرفّية

كيف أنظّم عملّية البحث يف املواقع اإللكرتونّية :

ــارات أعــاله( والّنمــط املناســب ملوضوعــي) الّتفســيي  ــار مــن ضمــن قامئــة االختي - أحــّدد املوضــوع )يخت 1

ــّي( ؛ الحجاج

- أختار محرّك البحث عىل األنرتنت و أسّجل املوضوع قيد البحث ؛ 2

- أتفّحص نتائج البحث ألختار الّتي تتناول بدّقة موضوعي ؛ 3

- أحّدد من خاللها عنارص املوضوع ؛ 4

ــة أعضــاء فوجــي  ــا مبعّي ــا و ألّخصه ــّم أصّفيه ــارص املوضــوع ؛ ث ــات بحســب عن ــب املعلوم ــف و أرتّ - أصّن 5

ــتاذ.  ــة األس ومرافق

• حّدد يف هذا الجدول الّنصوص الّتي تطالعها من حيث :

مصادرها مجالها الّثقايفّ جنسها األديّب

املكتبة املنزلّية شعوب العامل رسالة

املكتبات الجواريّة الّتضامن مقالة

املكتبة املدرسّية الهجرة أدب الرّحالت

مواقع األنرتنت الطّبيعة خطاب

مصادر أخرى مجال آخر جنس أديّب آخر

• أبّرر اختيارايت وأناقشها مع زماليئ.
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  أحلّل بنية الخطاب

• أستمع إىل هذا الجزء من الخطاب ثّم أجيب. » ثّم جاءت العصور األخرية... أّي زمن من 

األزمان «

1 - هل تغرّيت نظرة العلم الحديث إىل فكرة التفّوق العرقّي ؟

2 - اذكر الحجج الّتي اعتمد عليها أصحابها.

3 - صّنف هذه الحجج حسب األنواع اآلتية : البديهيّات، املسلّمت، الباهني العقليّة، الّشواهد.

4 - ما موقف صاحب الخطاب منها ؟

5 - ما هي الحجج الّتي أّسس عليها هذا املوقف ؟

6 - صّنفها.

7 - إًذا ما نط هذا الخطاب ؟

 �أ�ستنتـج 

اعتمد الخطاب عىل نط الحجاج من خالل عرض مواقف اآلخرين ودحض حججهم وتفنيدها معتمدا 

عىل مسلّمتهم نفسها املبنيّة عىل نظريّات العلم الحديث.

- انطالقا من الجدول املساعد، حّدد نط الّنّص يف هذه الفقرة.

الّنمطالـمؤّشالعبارات

جملة اسميّةالعلم الحديُث صادٌق شيٌف

اسم تفضيلإّن األوروبيّني هم أفضُل من َغَبَ وَحَضَ ؟

جملة نعتيّةتََفاُوٌت ل تََدارَُك لَهُ 

- ماذا تستنتج ؟

 �أ�ستنتـج 

قد يتقاطع الّنمط الوصفّي مع الّنمط الحجاجّي كلّم تَطَلََّب الخطاب ذلك.
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د العالقة بني أمناط الخطاب    أحدِّ

•  أستمع إىل الجزءين الّسابقني من الخطاب كله ؛ ثّم أجيب..

1 - امإل الجدوَل لِتَُهيِْكَل العالقاِت املتقاطعَة بني األناط :

الّنمططبيعة العبارةالفقرات

َعاَوى... َعاَوى ... ولكنَّ الغريَب أن تَشيَع هذه الدَّ حجاجإصدار أحكامل غرابَة يف هذه الدَّ

كان املرصيّون... وكاَن اليوناينُّ ..ثّم جاءِت العصوُر األخريُة فإذا كلُّ أّمٍة...
الّسد التّاريخّي 

)شواهد تاريخيّة(
رسد

2 - لـمذا أُدخل الّنمط الّسدّي يف هذا الّنّص الحجاجّي ؟

استمع اآلن إىل هذا الجزء من الخطاب. » قد فَعلها النَّمساِويُّ »فريدريك هرتز« .. قال لعلمء 
بني : إنّكم .. تستعىص عىل التّقارب «. األجناس املُتََعصِّ

1 - إىل أّي نط من أناط الّنصوص تنتمي هذه الفقرة :
    - حواري - رسدي - وصفي ... ؟

2 - لَِم استعملَُه يف هذا الخطاب :
    - لتأكيد فكرته  - لشح فكرته   - إلضافة فكرة جديدة ؟

3 - ما عالقته بالّسياق الحجاجّي يف هذا الخطاب :
    - برهان لتدعيم النمط الحجاجّي   - مثال لدعم الخطاب الحجاجّي - شاهد يستخدم حجة لدعم  

      أفكار الكاتب ؟

4 - ماذا نستنتج ؟

 �أ�ستنتـج 

قد يتقاطع نوع آخر من الّنصوص - كالحوار مثال - مع نّص ِحَجاِجيٍّ كلّم استلزم الخطاب ذلك.
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أنيس محمد منصور 
)1924 - 2011( كاتب 

صحايف وفيلسوف 
وأديب مرصي معارص. 

جمع بني األسلوب 
الفلسفي و األسلوب 

األديب الحديث. 
متعدد اللغات. تفرغ 

للصحافة. 
ألف عديد الكتب 

منها : يف صالون العقاد 
كانت لنا أيام، حول 
العامل يف 200 يوم، 

أنت يف اليابان وبالد 
أخرى. 

حصل عىل كثري 
من الجوائز األدبية 
منها : جائزة الدولة 

التشجيعية يف مرص يف 
مجال األدب. 

تويف صباح يوم 
الجمعة 21 أكتوبر 

2011 عن عمر ناهز 
87 عاماً.

  أقرأ الّنّص 

ْعُب اليــــــــــاباِنيُّ الشَّ
وق  ــذَّ ــى ال ــّدُر معن ــت ل تُق ــان.. أن ــا يف آســيا إذا مل تذهــب إىل الياب ــَر أجمــَل م ــت مل ت أن

ــان.. ــْب إىل الياب ــارِع إذا مل تذه ــت والّش ــاِس ويف البي ــِل يف الّلب الجمي

أنــا مل أعــرف أّن طفولتــي كانــت تعيســًة، إّل عندمــا ذهبــُت إىل اليابــان ،فقــد رأيــُت أطفــاًل 

يف مالبــِس رجــاٍل ورأيــُت رجــاًل يف ســعادِة األطفــاِل.

ل تــزاُل طُوكيــو أجمــَل مدينــٍة رأيتُهــا ليــاًل يف اليابــان حتّــى اآلن ..فالّشــوارُع تصبــُح خيوطًــا 

مــن الُّلؤلـُـؤ ..واإلعالنــاُت ُهنــا باهــرٌة لهــا أشــكاٌل وألــواٌن عجيبــٌة، وعــىل أَْســطحِ البُيــوِت أباريــُق 

الّشــاِي تتلــُئ بالّنــوِر األحمــر، وتُفــرغ ُمــا فيهــا يف فناجــنَي تــكاُد تَســقُط فــوَق رؤوس الّنــاِس.

كلُّ يــوٍم تتغــرّيُ ِفكــريت عــِن هــذِه البــالِد ..كنــُت أتصــّوُر أنَّ اليابــاَن بــالٌد صغــرية، يَْســُكنها 

َشــْعٌب ضئيــُل الَحجــِم، يــأكُل يف أطبــاٍق صغــريٍة ،ومالِعــَق صغــريٍة، ويَقعــُد عــىل األرِض، ومَيــي 

ــه مــوُج البحــِر، ولكّنــي وجــدُت اليابــان ليســت صغــريًة، فعــَدُد ُســّكانها  يف زِحــاٍم شــديٍد كأنّ

ــُض  ــِة، ِبي ــوال القام ــاٌس ِط ــم أن ــزاِم ففيه ــن األق ــا م ــوا جميًع ــوٍن، وليُس ــة ملي ــن مائ ــرُ م أك

ــىل  ــامِل، أع ــرج يف الع ــىل بُ ــو أع ــي طوكي ــم، فف ــريًا عنده ــَس كلُّ شٍء صغ ا، ولي ــدًّ ــوه ِج الوج

من بـُـرج إيفــل بباريــس، وإذا كانــت عنَدهــم هواتــُف صغــريٌة، فــإّن لديهــم محطـّـاٌت ومصانــُع 

مســاحتُها شاســعٌة. فاليابــاُن ليســت صغــريًة، وإّنــا هــي عمــالٌق يخطــو إىل الــوراِء، فتظــّن أنـّـه 

يتاجــُع، ولكّنــُه يف الحقيقــِة يتحّفــُز ليقفــَز إىل األمــاِم.

ــا فــوَق مدينــِة طُوكيــو ..كلُّ شٍء ُمنــرٌي  ــا ِقطًَع كأّن القمــَر نــزَل مــَن الّســمِء، وتكــّسَ ِقطًَع

ــوارِع الكبــريِة، وأكــرُ عفاريــَت ومالئكــًة  غــريُة أجمــُل مــَن الشَّ وُملــّوٌن وُمتحــرٌِّك، الَحــاراُت الصَّ

غــريُة فيهــا حيــاٌة، أنــاٌس يَضحكون  ا، واملطاعــُم الصَّ مــَن املياديــِن، واملطاعــُم الكبــريُة نظيفــٌة ِجــدًّ

بــال حســاٍب ويأكلــوَن بــال حســاٍب.
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ــٌر..  ــُه أّوٌل ول آخ ــَس ل ــذي لي ــاِء الّ وِق واألدِب والنحن ــذَّ ــالَد ال ــا ب ــا ي ــا ..وداًع ــة وداًع ــايونارا..وَمعناها باليابانيَّ َس

وداًعــا يــا بــالًدا ل تعــرُف اإلنجليزيــَة وتقــوُل نعــم دامئـًـا إذا فهمــْت وإذا مل تفهــْم ..وداًعــا يــا بــالَد الُّلؤلــِؤ والِجيشــا.. 

ــا  ــحاِب واملشقــِة دامئً ــمِس املُشقــِة فــوَق السَّ ويســكُن نصــُف أهلِهــا يف بيــوٍت مــن الخشــِب ..وداًعــا يــا بــالَد الشَّ

ــَل  ــلُُق البَص ــِة، وتَْس لص ــكََّر يف الصَّ ــُع السُّ ــَئ، وتض ــمَك النَّيِّ ــأكُل السَّ ــالًدا ت ــا ب ــا ي ــاِء.. وداًع ــاِل والنِّس ــوِه الرِّج يف وج

فــادِع البشيـّـة، وهــي تُغّنــي يف مالبــِس الِجيشــا،  والَفجــَل والخيــزراَن، وتــأكُل عــىل حصــريٍة ناعمــٍة، وتســتمُع إىل الضَّ

ــايونارا. ــايونارا ..َس ــًدا. َس ــرَب أب ــن تَْغ ــي أشقــْت يف نفــي، ول ــمِس الّت ــالَد الشَّ ــا يا ب وداًع

 أنيس منصور : حول العامل يف 200 يوم، بترصف.

أثري رصيدي الّلغوّي
•  الجيشا : كلمة يابانية مكونة من مفردتني»جي« وتعني فنان و»شا« وتعني إنسان، والكلمة تطلق عىل نوع 

من الفتيات الخادمات الاليئ يُجدن فنون الغناء واملسح والستعراض. •  الصلصة : مادة سائلة تستخدم يف الطّبخ، 

تتشكل يف الغالب من الطمطم وبعض التوابل والبهارات. •  الخيزران : هو اسم لنبات ُعشبي عمالق جذوعه 

مجّوفة ميتاز باملرونة.

 أبحث يف قامويس عن مشتقات كلمة » يخطو « وأّوظفها يف جمل وصفية.

  أفهم الّنّص وأناقش ِفكَرُه

1 - أين تقع اليابان ؟ ما السم الذي يطلق عليها ؟ وملَ ؟ كم يبلغ عدد سكانها اليوم ؟

2 - نقل لنا الكاتب بعض عادات اليابانيني. وّضحها ثم بنّي موقف الكاتب منها.

3 - ما الذي تفهمه من عبارة الكاتب : »رأيت أطفال يف مالبس رجال ورأيت رجال يف سعادة األطفال« ؟

4 - عّب الكاتب عن عاطفة إعجاب وإكبار شديد لليابانيني. استخرج العبارات التي تثبت ذلك.

5 - مل يخُل أسلوب الّنّص من عنرص املرح والسخرية.استخرج العبارات التي تؤكّد ذلك.

6 - اشح عبارة الّنّص اآلتية : »وداًعا يا بالد الشمس التي أشقت يف نفي ولن تغرب أبًدا«.

7 - هل أعجبت بأخالق اليابانيني ؟ ما الذي يدعوك إىل هذا اإلعجاب ؟

8 - با شبّه الكاتب اليابان اليوم ؟ هل تراه كذلك ؟ أبرز موقفك ودّعمه.

  أكتشف منط الّنّص، وأبنّي خصائصه

قّدم الّنّص أوصافًا للشعب الياباين. استخرج بعضها.

• ما الّنمط الّنّص الذي تشري إليه هذه األوصاف ؟ علّل.
• ما الفكرة التي كان يحملها الكاتب عن اليابانيني ؟ هل هي فكرة سلبية أم إيجابية ؟ هل تغريت هذه الفكرة ؟ كيف ؟

• دافع الكاتب عن فكرته الجديدة مستخدما شواهد واقعية شاهدها. أبرز هذه الشواهد ثم صّنفها.
• إىل أي نط تشري هذه الشواهد ؟ 

  أبحث عن ترابط ُجمل الّنّص وانسجام معانيه

1 - وظّف الكاتب ضمري املخاطَب : » أنت «. ما الّدللة التي يضيفها هذا الضمري إىل معنى الّنّص ؟

2 - امتاز الّنّص بعنرص التجّدد واإلثارة. ما الذي أكسبه هاتني الصفتني برأيك ؟ علّل.

3 - وظّف الكاتب مجموعة من الروابط التي حققت اتّساق الّنّص. استخرج بعضها ثم مثّل لكل نوع.
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�أفهم ما �أقر�أ و �أناق�ش

  أدرس الظّاهرة اللّغويّة : الجملة الواقعة نعًتا
• أالحظ الجمل :

1 - كنُت أتصّوُر أنَّ الياباَن بالٌد صغيٌة.

2 - ال تزاُل طُوكيو أجمَل مدينٍة ليلُها ُمنٌي.

3 - .. تُفرغ ُما فيها يف فناجنَي تكاُد تَسقُط فوَق رؤوس الّناِس.

4 - .. يا بالًدا ال تعرُف االنجليزيَة.

• قابل بني كلمتي بالٌد و » صغريٌة « من حيث الجنس، العدد، التعريف والتنكري و اإلعراب.
• فهل تذكّرَت إىل أّي نوع من األسمء تنتمي لفظة صغريٌة ؟ فم إعرابها ؟ و كيف نسمي السم الذي تتبعه ؟

َصُه، يتبعه يف اإلعراِب والنَّْوِع والَعَدِد والتَّعريِف والتَّنكريِ. أتذكّر : الّنعت الحقيقيُّ تابٌع يأيت ليصف َمْنُعوتَه أو يَُخصِّ

• طوكيو مدينة منرية يف الليل ؟ فم العبارة التي نعتتها ؟ ما نوع هذه الجملة ؟ عىل من يعود الضمري املتصل 
يف ليلُها ؟ وكيف وردت لفظة مدينة : نكرة أم معرفة ؟ فم محل الجملة » ليلُها ُمنرٌي « ؟

• حلّل اآلن الجملة الثالثة و استنتج نوع النعت.
• جاءت لفظة بالًدا منعوتًا. فم نعتها ؟ هل يف جملة ل تعرُف النجليزيَة ضمري يعود عىل »بالدا« ؟ وكيف وردت 

لفظة » بالًدا « : نكرة أم معرفة ؟

• فمذا تستنتج ؟

أستنتـج 
ــة، أحــد  ــة مركّب ــك جمل ــح بذل ــي تصب ــيّة الّت ــة األساس ــة أو اســميّة( داخــل الجمل ــة )فعليّ ــأيت الّنعــت جمل ي

ــر(. ــب أو الج ــع، الّنص ــراب )الرّف ــا يف اإلع ــة ملنعوته ــة، تابع ــميّة أو فعليّ ــة اس ــت( جمل ــا )الّنع عنارصه

أطّبق
• حّدد الجمل الواقعة نعتا فيام يأيت ثم أعربها :

القــدس مدينــٌة تضــمُّ أديــان الســمء – يف الجزائــر شــعٌب يحــّب الضيــف و يقــاوم املحتــّل – نيويــورك مدينــٌة 

كبــرية الشــوارع شــاهقة البنايــات- إســطنبول مدينــة ثقافتهــا تجمــع بــني الــتاث الشقــي و التمــّدن الغــريّب – 

عظمتنــا ليســت يف كوننــا شــعبا ل يســقط و إنــا ألننــا أمــة ننهــض كلــم ســقطنا )حكمــة يابانيــة( – إفريقيــا 

قــارٌَّة عظيمــة ومتواضعــة تهــب و ل تأخــذ.

• ضع جملًة نعتّيًة يف كّل فراغ ماّم يأيت.

الجزائريون شعب... – شعوب أمريكا الالتينية ثّواٌر... – للفلسطينيني مقاومٌة... – للعرب تاريٌخ...

• اكتب فقرة تصف من خاللها سكان مدينة تحبها موظفا تعلامتك اللغوية يف هذا املقطع.
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  أستثمر الّنّص ألكتب عىل منواله

من أجل كتابة نّص يُعرّف بشعوب العامل عيّل االعتامد يف كتابتي عىل : - الّسد و الوصف - معلومات 
من الجغرافيا و الجغرافيا البرشيّة - إبراز القيم اإلنسانّية ) الّسالم – الّتعارف- احرتام اآلخر...( 

• اكتشف مؤشات أدب الرحلة واذكر أمثلة عنها من الّنّص :

طبيعة املؤّشاتالقرائن اللّغوية
؟اعتمد الّسد الواقعّي

؟التّتابع الزّمنّي لألحداث
؟الهتمم بذكر األماكن ووصفها بالتّفصيل 

؟اعتمد أفعال املايض املسند إىل ضمري املتكلّم
؟إظهار الحيّز)املكايّن و الزّمايّن(

؟إبراز قيم الحتام للشعوب

لَــم يكــن هّمــي عندمــا وصلــُت الّصــني زيــارة رضيــح "ماوتــي تونــغ" ول ســاحة "تــان آن  مــني"، ولكــن حرصــت 
عــىل الوصــول إىل ســورها العظيــم، ومــا إن بلغــُت املــكان، نظــرت إىل الّســمء وأنــا أقــول : »  يــا اللـّـه أنــا فــي المــكان 
ــرى ِمــن القمــر « ثــّم ســألُت ُمراِفقــي مــاذا تعنــي هــذه الاّلفتــة المكتوبــة بخــّط اليــد. قــال لــي : » َمــن  ــذي يُ الّ

وصــل إلــى هــذا المــكان فهــو بطــل «.. يبــدو أنّنــي كذلــك.
وفــي إســطنبول َمَخــرَت بنــا الّســفينة نحــو ُجــُزر األميــرات، وهنــاك ســمعُت مــن دليلنــا الّســياحّي أّن هــذه الُجــُزَر 
كانــت فــي فتــرة ســابقة منفــى لُمناِوئــي الّســلطان، ول يأتــي إليهــا إّل المغضــوب عليهــم.. واليــوم ل يزورهــا إّل مــن 
ــا مــآَن وبطنــا شــبعاَن.. ول أحســبني منهمــا.. إنّمــا أحببــُت أن أكتشــف هــذا المــكان الّــذي تُمَنــع فيــه  أوتِــَي جيبً

مركبــات البنزيــن ول تـَـرى فيــه إّل الحناطيــر تتحــرّك بحّريـّـة فــي دروب وعــرة وملتويــة.
وكــم كانــت مدينــة مرّاكــش ُمدِهشــة عندمــا ُزرتُهــا أّول مــرّة. شــّدني األرجوانــّي الطّاغــي، وحيــن دخلــت ســاحة 
جامــع الفنــا، رأيــت فيمــا يَــرى الّنائــم، مشــاهد الّســندباد ومروِّضــي الحيّــات واألفاعــي، واأليــدي المزيَّنــة بالحّنــاء 

ــَور مبهوريــن بمدينــة ليســت مــن هــذا الزّمــن. تلتــّف حــول ُعُنقــي، والُغَربــاء يلتقطــون الصُّ
حيــن ُزرُت بلغــراد أيـّـام كانــت عاصمــًة ليوغوســالفيا التّحاديـّـة بَعــد وفــاة "تيتــو" ببضع ســنوات، وحــدث أن تعرّضُت 
ــة ألشــتري دواًء ُمســكًِّنا، فحاولــُت عبثًــا أن أشــرح  ــة، وشــعرُت بألــم فــي الكبــد، وذهبــُت إلــى الّصيدليّ لوعكــة صّحيّ
للّصيدلــّي مــاذا أريــد، لكــن لـَـم يفهــم أّي لغــة أخــرى ســوى لغتــه، حتّــى لغــة اإلشــارة تعطّلــت، فانتبهــُت إلــى أنّنــي 
درســُت فــي الفنــون الجميلــة، فاســتعنُت بورقــة وقلــم، وشــرعُت فــي رســم جســم إنســان بمكّوناتــه وأجهزتــه، والرُّجل 
ــه أراحنــي كثيــرًا، لكّننــي أرحــُت  ــزُت علــى الكبــد، ففهــم قصــدي، وأعطانــي دواًء، ل أنكــر أنّ يتابعنــي بإمعــان، وركّ

الرُّجــل مــن ِحــوار طرشــان كاَد ينتهــي بــأن يُغلِــق محلّــه، وأخــرُج أنــا غاضبًــا ِمــن أهــل مدينــة ل يفهمــون حاَجِتــي.
أعتــرف أنّنــي ســافرت كثيــرًا، لكّننــي لـَـم أُزر ســوى عــدد قليــل ِمــن البلــدان، ورأيــت أكثــر مــن أولئــك الّذيــن جابــوا 
العالـَـم ذهابـًـا وإيابـًـا ول يذكــرون ســوى مــا يقتنونــه مــن أســواقها، أّمــا أنــا فــال أريــد أن أنســى.. وأريــد أن أقاســمكم 

بعــض الـّـذي عشــته فــي أســفاري ولــم يعشــه الّســندباد.

عز الدين ميهويب، مامل يعشه السندباد، الشوق لإلعالم والنش ط1. 2011.

• مستفيًدا من الّنّص ومن خصائصه، حّض موضوًعا يف أدب الرحلة يحاكيه.
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  أوظّف تعلاّميت 

• أستمع إىل الخطاب كُلِِّه من جديد أِلَُهْيِكلَُه وْفَق الجدولني اآلتيني.

1 - تأّمل الجدولني

جدول رقم 01

مواقف• الفخر باألجناس قديم مازال سائر املفعول يف العرص الحديث

مواقف• هذا املعتقد أساسه خرايّف وإن أُلِبَس ثَْوَب الِعلِْم

مواقف• إّن مميّزات كّل شعب ونقائصه ليست محصورًة عليه فقط

جدول رقم 02

رسد• الحديث عن املرصينّي واليونان واألوربينّي الحاليني

وصف• الحديث عن أهّميّة وصدقيّة العلم

حجاج• تفنيد املوقف العلمّي بوقف علمّي

2 - ماذا ميثّل كّل واحد منهم ؟

3 - أربط العالقة بينهم.

4 - لّخص الخطاب واصفا طَِريَقَة هيكلته من خالل ربط مواقف الخطاب بالوسائل الّتي اعتمدها يف 
التّعبري عن رأي صاحبه.

5 - مثّل إنتاجك بلء الّشبكة اآلتية :

الّنمط املعتمدأداة الِحجاجاملوقف املعّب عنهاملوقف املعروض

؟؟؟؟

  أتدرب عىل اإلنتاج الشفوّي :
• أعيد صياغة الخطاب كلّه من خالل تحليله من حيث هيكلته الفكريّة وأناطه املوظّفة قصد إيجاد 

العالقة بني الّنمط والقصد من الخطاب وأبنّيُ العالقة بنْي الّنمط الخادم والغالب.

• أستعني بالجداول اآلتية إلنتاج الخطاب.
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تحليل املقاطعمقاطع من الفقرةالفقرة

الفقرة 01

ٌة ول قَبيلٌَة إعالممل تَْخُل ِمنُه أُمَّ

عيها... تعليل الحكمفََم من ِجيٍل مَن الّناِس إلّ ولَُه فضائُِل يدَّ

َغتْها ظواهُر األُّمِة... الغالبُة َعاَوى إذا سوَّ ل غرابَة يف هذه الدَّ
موقف مؤيّد 

مشوط

عاَوى بنَي أَُمٍم ل قّوَة لها ول ماَل  ولكنَّ الغريَب أن تشيَع هذه الدَّ

ول َغلَبَة

موقف معارض يف 

غياب الشط

الحجاجالّنمط املعتمد

عرض فكرة ونقيضها مع إبراز املوقف منهاقصد الخطاب

تحليل املقاطعمقاطع من الفقرةالفقرة

الفقرة 02

إعالمكان املرصيّون يََرْوَن أّن املرِْصِيَّ هو اإلنساُن الكامُل

إعالموكاَن اليوناينُّ يحَمُد اللَّه أْن خلَقُه من ذلك الجنس

إعالمثّم جاءِت العصوُر األخريُة فإذا كلُّ أّمٍة

الّسدالّنمط املعتمد

رسد حقائق تاريخيّة لتأكيداملوقفقصد الخطاب

تحليل املقاطعمقاطع من الفقرةالفقرة

الفقرة 03

نعم أصبح الفخر القديم الذي نشأ مَن الخرافاِت القدمية علم 

جديدا
عرض فكرة

عدم تأييد فرضيةولكّن العلم الجديد مل يكن إّل ِصبَْغًة لتلك الُخرافِة العتيقِة

لقد فَعلها النَّمَسِويُّ »فريدريك هرتز« وقال ما قال وأَْجرُُه عىل الذي 

بني : إنكم مخطئوَن ِجدُّ ُمخطئنَي. َخلََقُه ! قال لعلمء األجناس املُتََعصِّ
التّعليل

الحجاجالّنمط املعتمد

معارضة فرضية بنفس نوع الحججقصد الخطاب
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  أقرأ الّنّص 
أنا اإلفريقّي

1- يا أخي يف الّشِق يف كّل سَكْن

2- يا أخي يف األرِض يف كلِّ وطْن

3- أنا أدعوك ..

4- فهل تعرفني؟..

َجى  5- إنّني مزّقُت أكفاَن الدُّ

6- إنّني هدمُت جدراَن الوَهْن

7- ملْ أُعْد مقبًة تحيك الِبىَل

َمْن  8- مل أُعْد ساقيًة تبيك الدِّ

9- مل أُعْد عبَد قُيودي ..

10- مل أُعْد عبَد ماض هرِم

11- أنا حيٌّ خالٌد رغم الرّدى

12- أنا ُحّر رغَم قُضباَن الزّمْن

13- إن نُكْن رِسْنا عىل الّشوِك ِسنينا

14- ولَقيْنا من أذاُه ما لْقيَنا

15- ومألْنا كأَسه من دِمنا

16- فسَقانا ِجراًحا وأَنينا

17- وجعلْنا حَجر القرْص رؤوًسا

18- فلقْد ثُرنا عىل أنفِسنا

لة ِفينا  19- وَمحْونا وصَمَة الذِّ

20- أنا زنجيٌّ ...

21- وإفريقيتي يل ل لاّلجئي املُعتدي

22- أنا فاّلٌح ويل أريِض ...

23- التي اشتيُت ويل ُحّريتي 

24- ها هنا واريُت أجدادي ُهنا..

25- وُهم اختاروا ثراها كفًنا

26- نحن أهرقنا عليها َدَمنا

27- ومزَْجنا براها َعظَْمنا

28- وَشَقْقناها بحاًرا وُرىب 

29- وَزَرْعناها ُسيوفًا َوقَنا

30- وركزنْا فوقَها أعالَمنا

ينا عليها الزََّمنا 31- وتحدَّ

32- وسُنهديها ألحفاِدنا

33- فاسلمي يا إفريقيا لنا

34- فاسلمي يا إفريقيا لنا
محمد الفيتوري – عاشق  إفريقيا

ولد محمد مفتاح رجب 

الفيتورى، يف 24 نوفمب 

عام 1936م  بالسودان، 

نشأ يف مرص وحفظ 

القرآن الكريم يف 

مراحل تعليمه األوىل، 

ثم درس باملعهد 

الديني وانتقل إىل 

القاهرة حيث تخرج 

من كلية العلوم باألزهر 

الشيف. اشتغل 

بالصحافة و بالعمل 

الديبلومايس. يعتب 

الفيتورى جزًءا من 

الحركة األدبية العربية 

املعارصة، و من رواد 

الشعر الحديث. تويف 

يوم 24 أفريل 2015.
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أثري رصيدي الّلغوّي
َمْن : آثار الّدار ) األطالل( َجى : الظاّلم الحالك •  الوَهن : الّضعف •  البىل : الِقدم •  الدِّ •  الدُّ

•  واريُت : أْخفيُت وداريُت •  أهرَقنا : َسفْكنا وأَسلْنا.

  أبحث يف القاموس الخاص بتاريخ دللة الكلمت عن دللة كلمة » إفريقيا«.

  أفهم الّنّص وأناقش ِفكَرُه

عب الذي يتحدث عنه النص ؟ ماهي صفاته؟وما مشكلته ؟ 1 - ما الشَّ

2 - ما الّدعوة التي وّجهها اإلفريقي إىل شعوب العامل ؟ ما الغاية منها ؟

3 - يبنّي الّنص معاناة اإلفريقي باألمس. استخرج العبارات التي توّضح ذلك.

..أنا فاّلح ويل أريض وحريتي« ؟ 4 - ما املعنى  الذي توحيه لك هذه العبارة : »أنا زنجيٌّ

5 - يدعو الشاعر إلفريقيا بالّسالم. ملَ ألّح يف دعائه برأيك ؟

6 - ما األخطار التي تهّدد الّشعب اإلفريقي اليوم ؟ بَم يواجهها برأيك ؟

7 - ما الذي فهمته من قول الشاعر : وركزنا فوقها من أعالمنا ؟ وكْم َعلًَم ركز اإلفريقّي عىل أرضه ؟

  أكتشف الّنص وأحّدد منطه :

1 - بنّي الّشاعر الفرق بني مايض إفريقيا وحارضها.ما الّنمط الّنّص الذي وظّفه يف بيان تلك املفارقة؟

2 - استخرج مؤّشات هذا الّنمط من خالل الّنص.وبنّي نوعها.

3 - قّدم الّشاعر أوصافًا لإلفريقّي اليوم. أبرز هذه األوصاف من الّنص ،ثّم اذكر النمط الذي تُحيل إليه.

4 - ملْ يتخلَّ الّشاعر عن نزعة التوجيه.استخرج من الّنص ما يثبت ذلك.

  أبحث عن ترابط جمل الّنص وانسجام معانيها

1 - كان ألسلوب الّنفي وظيفة دللية حافظ بها الشاعر عىل انسجام القصيدة كلّها.علّل.

2 - هيَمَن ضمرُي املتكلّم عىل بناء القصيدة كلّه. أسنِد أفعال القصيدة كلّها لضمري الغائب. ماذا تستنتج؟

3 - استخدم الشاعر قرائن لغوية كثرية ليحكم بناء قصيدته.استخرج هذه القرائن من الّنص.ثم بنّي نوعها.
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  أدرس الظّاهرة اللّغويّة : الجملة الواقعة حااًل 
• أالحظ الُجمل :

)أ(

- ركز األفارقُة أعالَمنا.

ى األفارقة الزََّمن ثابتني. - تحدَّ

- وسُنهديها ألحفاِدنا حرّة.

)ب(

ى األفارقة الزََّمن وقد ثبتوا - تحدَّ

- وسُنهديها ألحفاِدنا وهي حرّة.

• لو سألنا : كيف ركز األفارقة أعالمهم ؟ فهل يف الجملة جواب لسؤالنا ؟

• فم الذي ينقص هذه الجملة لتجيبنا ؟

• ولو طرحنا السؤال نفسه عن الجملة الثانية يف العمود »أ«، لكان الجواب : ثابتني.

أتذكر : الحال اسٌم مشتقٌّ نكرٌة منصوٌب يأيت لبيان حال صاحبه عند القيام بالفعل )يف الجمل الفعليّة(.

1 - قارن بني هذه الجملة و بني الجملة الثانية يف العمود ب.

2 - فهل جاءت الحال يف العمود أ مفردة أم جملة؟

3 - فكيف هي يف الجملة األوىل يف العمود ب ؟ وهل هي جملة فعلية أو اسمية ؟

5 - قارن اآلن بني الجملة الثالثة يف العمود أ و بني الجملة الثانية يف العمود ب...

6 - فإذا كانت الحال يف العمود أ مفردة، فم نوعها يف العمود ب؟ أهي جملة فعلية أم اسمية؟

7 - ما الذي يربط بني كل جملة حاليّة و صاحبها ؟ 

8 - فمذا تستنتج ؟

أستنتـج 
• تأيت الحاُل جملًة )فعليًَّة أو اسميًَّة(. يف محل نصب حاٍل.

• للحال عائد يربطه بصاحبه، قد يكون ضمريا )متّصال أو مستتا( وقد يكوُن واَو الحال أو كليهم معا.

  أطّبق
• استخرج الحال الجملة و بنّي إن كانت اسمية أو فعلية و عنّي صاحبها و عائده.

زار السيّاح اسطنبول ورجعوا و قد اكتشفوا أنها عاصمة السياحة والتاريخ – بالدنا قبلة الثوار و األحرار يقيمون 
فيها وهم معززون مكرّمون مؤيدون باملواقف والوسائل - قاوم األفارقة الظلم و الستعباد و هم صامدون.

• حّول األحوال املفردة إىل جمل وغّي ما يجب تغييه.

يقيم مختلف شعوب العامل يف نيويورك شاعرين أنها مدينتهم – يحج ماليني البش عب العامل مكة املكرمة 

معتبين إياها قطب الكون - بريوت ملتقى املثقفني العرب يتددون عليها ملتهمني كنوزها الفكرية والثقافية.

• وظف مكتسباتك لكتابة فقرة منسجمة تصف فيها مأساة الالجئني عرب العامل.
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  أتدرب عىل اإلنتاج الكتايب

• أناقش مع زماليئ مشوع موضوعي، أنتجه ثم أقيمه وفق شبكة لضبط اإلنتاج الكتايب من أجل انتقاء موضوع 

باسم الفوج ونشه عب شبكة التّواصل الجتمعّي للقسم أو مجلّة املؤّسسة.

• شبكة لضبط اإلنتاج الكتايب :

تعليل أحكام الفوجالّتصديق  أو  الّتعديلاملوارد املعرفّية واملنهجّية

؟؟يتعلق املوضوع املوصوف باملناطق واملدن.
؟؟يتعلق نوع الّنّص بأدب الرحلة.

؟؟احتام التّسلسل الزمني يف الّنّص املنتج.
؟؟مناسبة النمط املوظف ومؤشاته مع عرض املوصوفات.

؟؟مناسبة النمط املوظف ومؤشاته مع عرض حكاية الرحلة.
؟؟مناسبة الضمري املوظف مع أدب الرحلة. 
؟؟توظيف التعلّمت املناسبة ألدب الرحلة. 

؟؟احتام الضوابط اللّغوية )معجًم ورصفًا وامالًء وتركيبًا(.
؟؟التعبري عن املشاعر و األحاسيس املناسبة.

تثال الحرية - أمريكا -

تاج محل - الهند -

الساحة الحمراء - روسيا -

برج إيفل - فرنسا -

أهرمات الفراعنة - مرص -
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و�ضعّية تقومي الإدماج

إنتاج شفوي :

 الّسياق :

زرت – رفقــة أعضــاء أرستــك معرضــا دوليــا للكتــاب أقيــم يف بلــدك، فــكان مناســبة ســانحة لــك للتعــرّف عــىل 

ثقافــات الشــعوب التــي مثلتهــا دور النــرش يف بلدانهــا، كــام كانــت لــك فــرص للتحــدث أو االســتامع إىل حــوارات 

دارت مــع ممثــيل هــذه الشــعوب.

فــأردت أن تنقــل هــذه التجربــة إىل زمالئــك الذيــن مل يتمكنــوا مــن زيــارة املعــرض مــن خــالل خطــاب تصــف 

فيــه مــا شــاهدت و مــا ســمعت. 

 التعليمة :

ِصــْف مجريــات هــذا املعــرض مقّدمــا أمثلــة عــن بعــض دور النــرش و مــا عرضتــه مــن إنتاجــات بلدانهــا التــي 

مــن خاللهــا تعرفــت عــىل جــزء مــن تقاليــد تلــك الشــعوب وثقافاتهــم.

إنتاج كتايب :

 الّسياق :

اختارتــك بــالدك أن تكــون عضــوا مشــاركا يف ُملَْتَقــى برملانــاِت أطفــاِل الَعالَــم لتلقــي خطابــا باســم بــالدك تعــرب 

فيــه عــن انشــغاالت أطفــال وطنــك و طموحاتهــم.

 التعليمة :

اُكتــب نًصــا ملوضــوع خطابــك ال يقــل عــن َخمَســَة عــرش ســطًرا، تتنــاول فيــه انشــغاالت أبنــاء وطنــك ورغبتهــم 

يف أن يســود العــامل الســلم و األمــن والتعــارف والتعــاون، آملــني أن تــزول كل مظاهــر العنــف و االســتغالل 

والظلــم بــني الــدول و الشــعوب.

  مالحظة :

تختار شبكة من شبكات التقويم الذايت التي يقرتحها عليك أستاذك لتقويم ما أنجزته.
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املقطع

ْكنولوِجيُّ ُم التِّ َقدُّ الِعْلُم والتَّ

مواردي
الّنصوص

• اللّغة العربيّة وتحّديات التّقّدم العلمّي  

   والتّكنولوجّي  )خطاب منطوق(

• األنرتنت )نّص مكتوب(  

• التّقّدم العلمّي واألخالق )نّص مكتوب(  

• فضل العلم )نّص مكتوب(  

األمناط

• التّفسري مع الحوار والتّوجيه  

الظّواهر اللّغويّة

• أنواع الخرب  /  الجملة الفعلية الواقعة   

خربا  /  الجملة االسمية الواقعة خربا ملبتدإ

5

elbassair.net



�أفهم ما �أ�سمع و �أنتج

88

ِم الِعْلِميِّ والتِّْكنولوِجيِّ  ياُت التََّقدُّ َغُة الَعَرِبيَُّة وَتَحدِّ اللُّ

  أفهم وأحلّل

  أستمع إىل الخطاب ِبَوْعي  

أستمع إىل الخطاب كلّه وأفهم مضمونه.

1 - يجري الحوار مع شخصية علمية جزائرية مشهورة، عرّف بها.

2 - اعتمد الدكتور حاج صالح أسلوَب املقارنة يف اإلجابة عن سؤال املحاور.

• أعد صياغة هذه املقارنة.

• استنتج الفكرة الّتي أراد توضيحها مستعيًنا بالجدول.

محتوى اإلجابةالعملية الفكريّة

املقارنة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الطرف األول : .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الطرف الثاين : .

.االستنتاج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفكرة هي : .

3 - ما الّذي يجب فعله الزدهار اللّغة العربيّة؟ هل يتمثّل ذلك يف تطوير اللّغة أم يف تطوير التّفكري 

العلمّي يف مجتمعاتنا يف نظر الدكتور حاج صالح ؟ 

4 - هل ميكن أن تكون اللّغة العربيّة لغة علم يف رأيك ؟ أقنع زمالءك بإجابتك.

د منطه   أحلّل الخطاب وأحدِّ

أستمع إىل الخطاب كلّه من جديد ثّم أجيب.

وردت يف الخطاب مجموعة من الجمل كام يأيت :

• ما رؤيتكم لطبيعة العالقة املوجودة بني اللّغة والهويّة ؟

• ما أُفق حضور العربيّة يف املعلوميّات ؟

• ما الفرق بينهام ؟

• اإلنسان الّذي يتكلّم لغًة ليَل نهاَر هو من أهلها وأيًّا كان.

• فهذا ليس من أهلها.

• البد أن تؤدي ما عليها يف الحياة اليومية.

• وهذا ليس له أي عالقة بالهوية وإمنا له عالقة بعدم التفتح.

• االكتشافات صارت يومية يف الطب.
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1 - حّدد نوع كّل واحدة منها مستعينا بالجدول اآليت : 

جملة إخباريةجملة طلبيةجملة منفيةجملة مثبتةجملة استفهامية

2 - اربط كّل نوع بصاحبه ) الصحايف/ الدكتور حاج صالح( : 

الدكتور حاج صالح

الّصحايف

الّسائل

الـمجيب

ضمري املخاطَب

3 - اكتشف عالمات الوقف الغالبة يف الخطاب من خالل تنغيم املتحاورين.

4 -  استنتج ماّم سبق منط هذا الخطاب ومؤّشاته.

 �أ�ستنتـج 

اته : الُجمل االستفهامية املشفوعة بإجابات، توظيف ضامئر  الخطاب من منط الحوار، ومن مؤشِّ

املخاطب واملتكلّم، عالمات الوقف )عالمات التّنصيص، االستفهام والـعارضة »املّطة«(.

أستمع إىل هذه الفقرات من الخطاب ثّم أجيب

• استنتج من املقطع مؤشات الّنمط املوظّف مستعينا بالجدول : 

- »اللّغة ليس فيها أيُّ عيب، العيب يف أهلها. عندما يصبح للعرب واملسلمني حضارة سيأيت األجانب 

لتعلّمها كام كان الحال يف عصور االزدهار اإلسالميّة.

ففي مدينة بجاية بالجزائر مثال يف القرون الوسطى كان يأيت األجانب لتعلّم العربيّة حتى يتمكنوا       

من قراءة الكتب العلمية يف الجرب والعلوم املختلفة مثل رميون لول الفيلسوف والعامل الكبري اإلسباين الذي 

قىض عمره يف دراسة الّرياضيّات يف بجاية. فال نلوم اللّغة وإمّنا نلوم أنفسنا والوضع الّذي نحن عليه«.

الّنمطالجملة الّدالة عىل املؤّشاملؤّش

 ؟ ؟ ؟

 �أ�ستنتـج 

حافيّة - باعتبارها نصوصا حواريّة - يطغى عىل خطابها منط الحوار، يتخلّله كّل      يف املقابالت الصِّ

من الّسد واإلخبار والتّفسري والحجاج حسب سياق املحاورة.

elbassair.net



�أفهم ما �أقر�أ و �أناق�ش

90

  أقرأ الّنّص 

األَْنَتْرَنْت
إّن )أنرتنــت( هــي شــبكة الّشــبكات اإللكرتونيــة، شــبكة تلــّف العــامل بــأرسه وتســمح لــكّل 

إنســان باالتصــال بغــريه عــرب الكومبيوتــر.

 )أنرتنت( هي مبثابة الّسلّة الكبرية الّتي تجمع كّل ما يقّدمه املتعاملون من معلومات 

أو مــن خدمــات، بواســطة خطــوط إلكرتونيّــة متشــّعبة متواســطة ومتشــابكة بعُضهــا ببعض، 

يـّـة لســبب بســيط هــو أنـّـه مــن املســتحيل الّســيطرة عليهــا  تخيــف الحكومــات واألجهــزة الّسّ

ــة باملائة. مائ

ــن أن  ــا م ــن كّل مّن ــي يتمّك ــّي ل ــّط هاتف ــودم( وخ ــاز )م ــر وجه ــاز كومبيوت ــي جه يكف

ــام  ــت.إّن آخــر األرق ــبكة األنرتن ــرب ش ــون ع ــن يتجّول ــني الّذي ــات املالي ــن مئ ــح واحــدا م يُصب

واإلحصائيّــات تقــول إّن مليونــا ونصًفــا مــن مســتعميل األنرتنــت يرتبطــون بالّشــبكة كّل شــهر 

ــا أّي اخــرتاع آخــر. ــادة مل يعرفه وهــي زي

وقــد كانــت االنطالقــة الفعليّــة لشــبكة )األنرتنــت( عــام ألــف وتســعامئة وثالثــة وتســعني، 

ــة تســتند إىل  ــة( وهــي شــبكة إلكرتونيّ بفضــل ظهــور مــا يعــرف )بشــبكة العنكبــوت العامليّ

ــوك معلومــات  ــا ببعــض، وتســمح بدخــول بن ــوك املعلومــات املختلفــة بعضه ــط بن ــدإ رب مب

ــال ال الحــر، والعنــر  ــة )الكونغــرس( األمريــّي عــىل ســبيل املث متنّوعــة، منهــا مثــال مكتب

األســايّس الــذي ســمح بنمــّو شــبكة األنرتنــت هــو يف الواقــع توحيــد الــّروط والقواعــد التّقنيّــة 

ــت  يف اســتعامل الكومبيوتــر وتبــادل املعلومــات بواســطة الهاتــف. ولــوال هــذا التّوحيــد لظلّ

الفكــرة األساســيّة الّتــي أنجبــت األنرتنــت متواضعــة ومحصــورة.

ــتنّي،  ــة وس ــعامئة ومثاني ــف وتس ــام أل ــود إىل ع ــت( تع ــيّة وراء )األنرتن ــرة األساس إّن الفك

ــة( بإنشــاء نظــام ارتبــاط إلكــرتويّن قــادر عــىل  حــني قــام البانتاغــون )وزارة الحــرب األمريكيّ

لعلّك داعبت جهاز 

الحاسوب مرّة أو مرات 

ولعلّك دخلت إىل عامل 

األنرتنت فاستهواك 

البحث فيه، فهل 

سألت نفسك : ما هو 

األنرتنت ؟ وما هي 

مجاالته ؟ وكيف 

يعمل ؟

لعّل الّنّص الذي بني 

يديك يساعدك عىل 

معرفة وظائف الشبكة 

اإللكرتونية ويحّفزك 

عىل مزيد من البحث 

يف هذا العلم.
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االشــتغال يف كّل الظـّـروف مبــا يف ذلــك الحــرب الّنوويّة.كانــت هــذه بدايــة الّشــبكة الّتــي تلــّف العــامل حاليــا وتســمح 

لــكّل شــخص لقــاء اشــرتاك شــهرّي بــأن يصبــح واحــدا مــن مســتعميل هــذه الّشــبكة وأن يتمّكــن مــن تبــادل الّصــوت 

ــة املســتعملني. والّصــورة والّنــّص بينــه وبــني بنــوك املعلومــات وبقيّ

يـّـِة  لقــد أصبحــت شــبكة األنرتنــت مصــَدَر قلــٍق لبعــض الحكومــاِت، إن مل نقــْل لجميــعِ الُحكومــاِت واألجهــزِة الّسّ

الّتــي تجــُد نفَســها يف الواِقــع عاجــزًة عــن مراقبــِة هــذه الوســيلِة اإللكرتونيّــِة لنقــِل وتبــادِل املعلومــاِت، وحاميِتهــا

فاِع واملؤّسســاِت  مــن قراصنــِة املعلوماتيّــة الذيــن أثبتــوا ِمــرَاًرا َوتَكــراًرا قُْدرَتَُهْم عــىل اِخــرتاِق كمبيوتــراِت وزاراِت الدِّ

الرســميِّة يف كثــرٍي مــن دول العــامِل، مبــا يف ذلــك الــّدول املتقّدمــة يف عــامل املعلوماتيّة.

 يوسف حسني، مجلة الجيل عدد جانفي 1997 

أثري رصيدي الّلغوّي
•  الكومبيوتر : آلة إلكرتونية لها قابلية استعامل البيانات ومعالجتها إىل معلومات ذات قيمة يخزّنها يف وسائط 

تخزين مختلفة،  •  املودم : جهاز، معّدل، كاشف )الحاسوب(، مبعنى، أسلوب املعالجة املستقلّة

•  املعلوماتيّة : هي مصطلح مستحدث، مشتق من كلمة معلومات.

  أفهم الّنّص وأناقش ِفكَرُه 

1 - ما االخرتاع الذي تناوله الّنّص ؟ وما التّأثريات الّتي أحدثها يف حياة البر ؟

2 - استخلص من ثنايا الّنّص الّدافع إىل هذا االخرتاع. هل تراه ال يزال قامئا إيل يومنا هذا ؟ وّضح.

3 - هل الكمبيوتر هو الوسيلة اإللكرتونية الوحيدة الّتي نلج بها إىل شبكة األنرتنت ؟ وّضح.

4 - بم مثّل الكاتب هيمنة شبكة األنرتنت الّتي استوعبت العامل بأرسه ؟

5 - عّدد الكاتب وظائف األنرتنت ومزاياها. اذكر أمثلة من الّنّص.

6 - ما التّخّوف الذي أبدته معظم حكومات العامل بسبب انتشار األنرتنت ؟ ولَِم ؟

7 - تناقش مع زمالئك عن مدى تأثري األنرتنت يف ثقافة مجتمعك وتقاليده ؟

8 - ما القيم الحسنة الّتي بثّتها الّشبكة العنكبوتيّة بني شعوب العامل ؟ وما مساِوئُها ؟

9 - كيف ميكن تجاوز مساوئ األنرتنت يف رأيك ؟

10 - ماذا لو انقطع األنرتنت عن عامل اليوم ؟!

  أكتشف منط الّنّص وأبنّي خصائصه

1 - شح الكاتب أهميّة األنرتنت وتأثرياتها يف عامل اليوم مستخدما أكرث من منط، أبْرز هذه األمناط وحدد مؤشاتها.

2 - ما الحدث البارز الذي تناوله صاحب الّنّص ؟ وعالم تدّل التواريخ الواردة فيه ؟

3 - ما قصد الكاتب من كتابة هذا الّنّص ؟ هل ترى أّن األمناط الّتي استعملها مالمئة لذلك ؟ 

  أبحث عن ترابُط ُجمل الّنّص وانسجام معانيه

1 - عد إىل الّنّص وأحِص الّروابط الّتي وظّفها الكاتب يف بناء نّصه وصّنفها ؛ ثّم مثّل لكّل رابط. 

2 - ما الّداعي إىل تكرار كلمة أنرتنت يف الّنّص ؟
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)1   أدرس الظّاهرة اللّغوية : الجملة الواقعةخربا للمبتدإ )

• أالحظ الُجمل اآلتية : 

- األنرتنت شبكة إلكرتونّية تستند إىل مبدإ ربط بنوك املعلومات املختلفة. 1

- الّشبكة العنكبوتّية يف كّل العامل. 2

- األنرتنت يغزو العامل ويخيُف الُحكوماِت. 3

- األنرتنت منافُعُه جّمٌة ومضاّرُه ُمريَبٌة. 4

• ما موقع كلمتي األنرتنت والّشبكة العنكبوتية يف الجمل األربع السابقة ؟

• فام موقع كّل من : شبكة - يف كّل العامل- يغزو العامل - منافعه جّمة ؟

- َصّنفها حسب الجدول : 

جملة فعليّةجملة اسميّةشبه جملةمفردة

 ؟ ؟ ؟ ؟

أستنتـج 
يكون خرب املبتدإ اساًم مفرًدا أو شبه جملة متعلّقة مبحذوف خرب ؛ كام يأيت جملة فعلّية أو اسمّية يف محّل رفع. 

أطّبق
- حّدد أنواع الخرب يف الجمل اآلتية :  1

ــاع          ــت أض ــدة - األنرتن ــافات البعي ــارا للمس ــت اختص ــق األنرتن ــة إىل الّتواصــل عــن طري ــاُس يف حاج • النَّ

عــى الّنــاس زيــارة بعضهــم بعضــا- وســائل االتّصــال الحديثــة منافعهــا جّمــة. - الّشــبكة العنكبوتّيــة معّقــدة 

ــا. الّتكنولوجي

- كّون جملتني يف كّل منهام يرد الخرب جملة اسمية؛ وأخريني يف كّل منهام يرد جملة فعلّية. 2

- كّون فقرة تُواِزن فيها بني فوائد ومضاّر األنرتنت موظّفا تعلّامتك اللّغويّة يف هذا املقطع. 3
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  أختار الّنمط واملوضوع

• من أجل كتابة نّص وثائقي أو علمي؛ انتق أحد األمناط اآلتية مربّرا اختيارك :

الحجاج الوصف الّسد الّتفسري الحوار

• من بني عنارص القامئة اآلتية، حّدد موضوع خطابك و اذكر سبب اختيارك له :

األجهزة العلمّية يف ميدان الطّبِّ الجزائر وإسهامها يف اإلشعاع العلمّي عرب الّتاريخ 

الّتحكّم يف الّتقنّيات الّتكنولوجيا الرّقمّية العلمّية االخرتاعات العلمّية العلم يف خدمة البرشيّة

  أجمع مواردي املعرفّية

لكتابة نّص وثائقي أو علمي عيّل أن آخذ بعني االعتبار:

ــّص العلمــي : املوضوعيــة و الحياديــة يف تنــاول املوضــوع – اســتعامل املصطلحــات العلميــة  - خصائــص الّن 1

ولغــة األرقــام – التعبــري املبــارش – املنهــج العلمــي يف بنــاء األفــكار

ــل  ــل – الجم ــة – اإلجــامل و التفصي ــل و األمثل ــرشوح و التفاصي ــامد ال ــؤرشات الّنمــط الّتفســريي : اعت - م 2

ــي. ــّص و تسلســلها املنطق ــكار الّن ــط أف ــة – تراب ــة و اللفظي ــط املنطقي ــة – الرواب الطويل

• حّدد يف هذا الجدول الّنصوص الّتي تطالعها من حيث :

مصادرها مجالها الّثقايفّ جنسها األديّب

املكتبة املنزلّية شعوب العامل رسالة

املكتبات الجواريّة الّتضامن مقالة

املكتبة املدرسّية الهجرة أدب الرحالت

مواقع األنرتنت العلم و التكنولوجيا خطاب

مصادر أخرى مجال آخر جنس أديّب آخر

• أبّرر اختيارايت وأناقشها مع زماليئ.
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  أحلِّل بنية الخطاب 

• أستمع إىل هذا الجزء من الخطاب ثّم أجيب. » من خالل تجربتكم... إىل حّد اإلتقان «

1 - مّهد الّصحايف لحواره بخطاب يختلف منطه عن منط خطاب الحوار، ميّز بني الّنمطني و وظيفتهام 

الّداللية و التواصلية، مستعينا بالجدول اآليت : 

وظيفته التّواصليّةوظيفته الّدالليةموضعه من الخطابالجزء املستهدف من الخطاب

؟؟؟الفقرة التّمهيديّة

؟؟؟نّص الحوار

2 - بُني االستجواب عىل منطني، حّددهام ؛ ثّم بنّي الوظيفة الداللية لكّل منهام، معتمدا النموذَج اآليت :  

الوظيفة الّدالليّةالّنمطالعبارة

ما هي رؤيتكم لطبيعة العالقة املوجودة بني اللّغة 

والهويّة ؟

طلب معلومات واستثارتها لدى توجيهّي

املحاَور

فعدم معرفة الباحث املتخّصص يف الفيزياء 

أو الكيمياء. اللغات األجنبية ال يسمح بتجديد 

املعلومات ألّن االكتشافات صارت يوميّة يف الطّّب…
تقديم معلومات جديدةتفسريّي

الّدكتور عبد الرّحمن حاج صالح.
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د العالقة بني أمناط الخطاب    أحدِّ

• أستمع إىل الخطاب كلّه.. ثّم أجيب

1 - عّدد األمناط الّتي اكتشفتها من هذا الخطاب.

حافيّة/ الباحث(. 2 - انسب كّل منط إىل ُموظِّفه )الصِّ

3 - فهل للخطاب منط غالب ؟ علّل.  

4 - استنتج العالقة الرّابطة بني هذه األمناط.

5 - كيف ساهمت هذه العالقة يف بناء الّنّص ؟

 �أ�ستنتـج 

يشكّل الحوار يف الخطاب أحد الرّكائز األساسيّة يف إدارة االستجواب ودفع املستجوب إىل املزيد

من الّرح وكشف الحقائق والوقوف عىل املستجّدات ؛ إذ يعترب الحوار ُمّحركا لسريورة الخطاب، 

واستنطاق الّشخصيّة املُستجَوبة، والحصول عىل مزيد من التّفسري والكشف عن الحقائق وبلوغ 

الغايات املرجّوة من االستجواب. وبناًء عىل ما تقّدم، نخلُص إىل أّن وجود أكرث من منط يف الحوارات 

حافيّة  يعود إىل املوقف واملقام الذي يقتضيه. الصَّ

بعض مؤلّفات العامل األلسنّي الّدكتور عبد الرّحمن حاج صالح.
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  أقرأ الّنّص 

ُم الِعْلِميُّ واألَْخالُق َقدُّ التَّ
ــوم مــن تســجيل انتصــارات باهــرة مبــا  ــن اإلنســان مــن أّول هــذا القــرن إىل الي لقــد متّك

اكتشــفه مــن نواميــَس علميّــة واهتــدى إليــه مــن تطبيقــات تقنيّــة عجيبــة تســاوي يف َحجمهــا 

َوبُْعــِد تأثريهــا يف مجــرى الحيــاة ونوِعهــا ومعناهــا، كّل مــا تــّم كشــُفه منــذ أكــرثَ مــن عريــن 

قرنــا خاّصــة يف علــوم الطّبيعــة والكيميــاء والحيــاة والطّّب، غــري أّن الواقــع - إذا نحن اْســتَبَْرْنا 

الحقيقــة - مــيلء باألخطــار زاخــر ِبُنَقــِط االســتفهام حــول مســتقبل اإلنســان َومصــريِه، ذلــك 

ــاّدة  ــًة ح ــاين أزم ــانيّة تع ــىل أّن اإلنس ــوم ع ــون الي ــني يُجمع ــن املالحظ ــدا م ــددا متزاي أّن ع

ــذي  ــّدم املدهــش ال ــم التق ــِه رغ ــرّي نفِس ــس الب ــاء الجن ــاؤل حــول بق بلغــت درجــَة التّس

ســّجله اإلنســان.وإذا نحــن حرنــا َمْصــدر القلــق وحتّــى الخــوف يف ميــدان الطّاقــة الّنوويّــة 

ــة، أدركنــا أّن العلــم أصبــح  ــة والهيدروجينيّ يّ والتســابق الرهيــب نحــو التســلّح بالقنابــل الّذرِّ

اليــوم -رغــم ازدهــاره املــاّدي ومتّدنــه - عــىل شــفا ُجــرٍف هــار ُمــْؤِذٍن بالويــل والثبــور.

إّن التأّمــل يف هــذه املعطيــات يجــب أن يســاعدنا عــىل تقويــم الحالــة والنظــر إىل الواقــع 

كــام هــو، ألّن تحــّدَي الّربــع األخــري لهــذا القــرن يتمثـّـل يف قُدرتنــا عــىل إعــادة الــروح لإلنســان 

حتــى يتحّكــم يف نفســه ويحيــي منــه الجانــب الّنبيــل ويقــدم عــىل تغيــري مــا به.وكثــري أولئــك 

الذيــن يــرون أّن العلــم يســري يف تقّدمــه ســريا حتميّــا، وأنـّـه كلـّـام ازداد ِعلــم اإلنســان ازدادت 

ــّدم يجعــل  معــه قّوتــه، ثــّم إنّهــم اليقفــون عنــد هــذا الحــّد، بــل يذهبــون إىل أّن هــذا التّق

ــك  ــم، وذل ــاس يف القدي ــه الن ــاّم كان علي ــة م ــامل والحكم ــعادة والك ــرب إىل الّس اإلنســان أق

باالعتــامد عــىل وســائل ماّديـّـة محسوســة، إذ أّن اإلنســان قــادر بتســلّحه بالعلــم عــىل الوصــول 

إىل تحقيــق كّل املنجــزات الّتــي مل يحّققهــا حتـّـى خيــال القدمــاء يف خرافاتهــم وأســاطريهم.لكّن 

هــؤالء يتناســون أّن العلــم هــو مجموعــة مــن املعــارف الّتــي ال تكــون لهــا قيمــة إاّل إذا أحســن 

اإلنســان اســتعاملها وهــذا االســتعامل يتّصــل دامئــا بالعقيــدة واألمــل املنشــود، فمــن املمكــن 

محمد مزايل : ولد

يف املنستري بتونس سنة

1925 زاول تعلمه

االبتدايئ والثانوي

يف تونس، ثّم انتقل إىل

فرنسا ملزاولة تعلّمه

العايل حني تخصص

يف الفلسفة.

رجع إىل تونس، واشتغل

ُمدرّسا باملدرسة

الصادقية أّسس مجلة

الفكر الّتي كان يدافع

من خاللها عن أفكاره

املتعلّقة باألصالة

والتّعريب، تقلّد عّدة

مناصب وزارية يف

الّدولة التونسيّة.

ومن اهتامماته الفكريّة

قضيّة العلم واألخالق 

الّتي يتناولها الّنّص الذي 

بني يديك.
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ــا عــىل االتجــاه  ــم ال يدلّن ــد، لكــن العل ــة الخل ــا جّن ــن املمكــن أيضــا أن يجعــل منه ــا، وم ــا تخريب أن يخــرّب الّدني

األخالقــي القويــم وعــىل الّســبيل الّروحــّي الّســليم الـّـذي إن رسنــا فيــه تََجنَّبنــا أنــواع املزالــق والّدمــار، فالعقيــدة إذن 

أمــر يتّصــل بالّضمــري الحــّي، أّمــا العلــم فإنـّـه يتّصــل بالعقــل وحــده، وقدميــا قالــوا : علــم غزيــر اليعتمــد عــىل ضمــري، 

ال يعــدو أن يكــون خرابــا للّنفــوس.

محمد مزايل- مجلة الفكر- عدد 1976

أثري رصيدي الّلغوّي
•  نواميس علميّة : قوانني علميّة ج : ناموس.  •  استبرنا الحقيقة : اْستَبْيَنَّاها وعرفناها.   •  التّسابق الرّهيب : 

التّنافس املخيف. •  عىل شفا جرف هاٍر : َمثٌَل سائر يرَُضب ملا يكون يف منتهى الوهن واالنحالل واإلشاف عىل 

الزّوال، ورد ذكره يف القرآن الكريم. •  الحتمّي : الواجب املفروض.  •  األساطري : الخرافات الّتي ال أساس لها من 

الّصّحة، والواحدة أسطورة البعيدة عن الواقع املألوف. •  العقيدة : التّصديق باليشء والجزم به.

  أفهم الّنّص وأناقش ِفكَرُه

1 - ما الذي ساعد اإلنسان يف بداية هذا القرن عىل انتصاراته يف كّل املجاالت العلميّة ؟

2 - ما قيمة هذه الفتوحات العلميّة بالّنسبة ملا تّم اكتشافه من قبل ؟

3 - ما طبيعة األزمات الّتي تعاين منها اإلنسانيّة رغم تقّدمها العلمّي والتّكنولوجّي ؟ 

4 - ما الّذي يفتقده اإلنسان ليتحّكم يف نفسه ويسّخر العلم لخدمته ؟

5 - لِـَم ملْ تستطع وسائل العلم املاّديّة اليوم أن تُحّقَق الّسعادة لإلنسان ؟

6 - كيف نُحِسن استعامل املعارف العلميّة لتجنيب اإلنسانيّة الخراب والّدمار ؟

7 - أصحيٌح أّن اإلنسان كلاّم ازداد علام كان أقرب إىل الّسعادة والكامل والحكمة ؟ علّل.

8 - هل ترى أن تطوير مجال البحث العلمّي وتثمني مكانة العلامء رضورّي لنقل بالدنا إىل مصافِّ الّدول 

املتقّدمة ؟ وضح.

  أكتشف منط الّنّص وأبنّي خصائصه

• قابل الّنّص السابق )ص86( بهذا الّنّص ثّم أجب : 
1 - هل قصُد الكاتبني واحد أم ال ؟ علّل.

2 - هل استعمل كّل منهام األمناَط نفَسها ؟ علّل.

3 - فام عالقة الّنمط الغالب يف هذا الّنّص بقصديّة كاتبه ؟

4 - انتِق فقرة من الّنّص تبنّي من خاللها كيف ساعد الّنمُط الكاتَب يف إقناعك بوجهة نظره. 

  أبحث عن ترابُط ُجمل الّنّص وانسجام معانيه
1 - عد إىل الفقرة األخرية من الّنّص واستنبط هيكلتها من حيث بناء الكاتب ألفكاره مستعينا بالجدول : 

الُحّجةالرّابط املنطقّيالفكرة

تحّدي الّربع األخري... عىل تغيري ما بهألّنإّن التأّمل يف...كام هو
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  أدرس الظّاهرة اللّغويّة : الجملة الفعلية الواقعة خربا للمبتدإ )2(

• أالحظ الجملتني : 

- العلم يسري يف تقّدمه سريا حتميا

- العلم يتصل بالعقل وحده

1 - ما موقع الخرب يف هاتني الجملتني ؟

2 - كيف ورد الخرب فيهام ؟

3 - يف هذا  النوع من الخرب ضمري يعود عىل املبتدإ. عيّنه.  

4 - ماذا تستنتج ؟

أستنتـج 
يرد الخرب جملة فعلية ويشرتط يف جملته أن تشتمل عىل ضمري يربطها باملبتدإ يطابقه يف الجنس والعدد.

تعرب الجملة الفعلية يف محّل رفع خرب.

  أطّبق
• ميّز الخرب الواقع جملة فعلية عام سواه يف الجمل اآلتية : الناس يف حاجة إىل التواصل عن طريق األنرتنت 

اختصارا للمسافات البعيدة - األنرتنت أضاع عىل الناس زيارة بعضهم بعضا- وسائل االتصال الحديثة منافعها 

جمة عىل التعلم عن بعد - الشبكة العنكبوتية معقّدة التكنولوجيا.

• كّون جملتني يف كّل منهام الخرب جملة فعلية.

• كّون فقرة تبني فيها أهّميّة اتصاف العامل بالُخلق الكريم، موظّفا تعلاّمتك اللّغوية يف هذا املقطع.
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  أستثمر الّنّص ألكتب عى منواله

• أتأّمل الّسند من أجل أن : 

1 - أبحث يف قامويس عن معاين الكلامت الّصعبة يف الّسند.

2 - أضع عنوانا مناسبا للّسند.

3 - أحلّل بنيته الفكريّة )األفكار األساسيّة(.

4 - أستخرج مؤّشات األمناط الّتي أختارها.

5 - أستخرج أهّم املعلومات الّتي تفيدين يف موضوعي.

الّســند : إّن أهــّم مــا متتــاز بــه األشــّعة الّســينيّة َمْقدرتُهــا عــىل الّنفــاذ مــن املــواّد العامتــة للضــوء مثــل الــورق 

والخشــب وجســم اإلنســان وحتــى مــن الّصفائــح املعدنيّــة الرّقيقــة، خاّصــة األشــّعة القاســيّة منهــا. عندمــا تُعرّض 

لهــا يف الظـّـالم صفائــح التّصويــر الحّساســة، فإنّهــا تؤثـّـر فيهــا وتســوّد لـَـو ُعرّضــت لضــوء الّشــمس املرقــة. وقــدرة 

ــّذّري-  ــّذرّة - أي برقمهــا ال ــق يف الواقــع بضخامــة ال ــاز املــواّد املانعــة للضــوء، تتعلّ ــينيّة عــىل اجتي األشــّعة الّس

الــذي يرتكــب منهــا الجســم.

ــة واألوعيــة  ــُف األجســام مــن عنــارِص الهيدروجــني والفحــم والّنرتوجــني واألكســجني، كاألنســجة العضليّ فَُمتَأَلَّ

ــي تحتــوي  ــة الّت ــينيّة، وتعتــرب شــّفافة لهــا مــن األنســجة العظمي ــة واألعصــاب... ومنفذهــا األشــّعة الّس الّدمويّ

ــة،  ــات الباطنيّ ــوض واإلصاب ــن الرّض ــف ع ــّب، للكش ــص يف الطّ ــذه الخصائ ــتغّل ه ــيوم. وتُس ــفور والكلس الفس

فعندمــا تـَـرُِد األشــّعة عــىل الجــزء املــراد فحصــه فإنّهــا تنفــذ مــن األنســجة العضليّــة دون األجســام الكلســيّة الّتــي 

ــْوِح التّصويــر. يَُشــاَهُد ِظلُّهــا عــىل الّشاشــة َولَ

وهــذه الطّريقــة هــي الّتــي متّكــن الطّبيــب مــن الَكْشــف عــن الحــى املتجّمــع يف الكليتــني أو املــرّارة وبالعظام 

وآثــار الّســّل بالرّئتــني.. أّمــا إذا أريــد معاينــة األنســجة الّشــّفافة لألشــّعة الّســينية، مثــل الجهــاز الهضمــّي فإنّــه 

يُْســَقى للمريــض مــاّدة غنيّــة بعنــر رقُمــه الــّذّريُّ مرتفــع مثــل كربيتــات الباريــوم. 

وقــد تطــّور تطبيــق خاّصيّــة النفوذيـّـة لألشــّعة الّســينية يف ميــدان الطـّـّب حتـّـى أصبــح الطـّـبُّ الحديــث يُعتمــد 

عــىل نطــاق واســع، يف التّصويــر والَكْشــف اإلشــعاعّي للتعــرّف عــىل املــرض وتحديــد مكانــه.

محمد سويلم- بترف - عن مجلة العلم العدد 18 - 1973

• هاك مخطّطا مخترا لنّص وثائقّي علمّي لتكتب عىل منواله.
املقدمة :

• التّعريف باملوضوع ) مثال: أهمية العلم و التكنولوجيا يف ترفيه حياة اإلنسان(

• التساؤل عن مدى قدرة العلم و التكنولوجيا يف ترقية الحياة اإلنسانية. 

العرض :
• الصعوبات الّتي واجهت اإلنسان يف العصور البائدة – محاوالت اإلنسان تسهيل منط حياته يف القديم و الحارض 

– إسهامات العلم و التكنولوجيا يف ميادين الطب و االتصال و التنقل – إال أن العلم ساهم يف تدمري حياة اإلنسان 
عندما استخدمه لغاية اإلفساد و الدمار

الخامتة : الجواب عن استفسار املقدمة.
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  أوظّف تعلاّميت 

• أستمع إىل الخطاب كلّه ثّم أجيب

1 - بالعودة إىل املعالجة الّسابقة للخطاب، وباستعامل الجدول بعد نقله إىل كُرّايس، باستطاعتي أن : 

- أحّدد أمناطه املختلفة مع التّمثيل لكّل منط.

- أبنّي العالقات القامئة بني األمناط يف مجرى الخطاب.

تحديد العالقاتالتمثيلتحديد الّنمطصاحب الخطابتحديد الجزء

حايّفالجزء األول التّمهيدّي متهيد للحوار ملعرفة سياقه ؟ ؟الصِّ

الجزء املتضّمن للحوار

حايّف الصِّ
 ؟ ؟ ؟

 ؟ ؟ ؟

الباحث
 ؟ ؟ ؟

 ؟ ؟ ؟

2 -  أصّنف قيم الخطاب وأضع كّل قيمة مقرتحة يف الخانات املقابلة لكّل فقرة أسمعها مستغاّل الجدول :

قيمة حضاريّة - قيمة إنسانيّة - قيمة اجتامعية- قيمة تاريخية

القيم املستخلصةالّسند

إّن رضورة معرفة اللّغات األجنبيّة قد تكون 

مثل التمّسك بالهويّة رمّبا، كأنّها رضورة 

ماّديّة، من ُملزِمات العر.

 - 1

 - 2

 - 3

اللّغة ليس فيها أّي عيب، العيب يف أهلها. 

عندما يصبح للعرب واملسلمني حضارة 

سيأيت األجانب لتعلّمها كام كان الحال      

يف عصور االزدهار اإلسالميّة. 

 - 1

 - 2

ففي مدينة بجاية بالجزائر مثال يف القرون 

الوسطى كان يأيت األجانب لتعلّم العربيّة 

حتى يتمّكنوا من قراءة الكتب العلميّة 

يف الجرب والعلوم املختلفة مثل رميون لول 

الفيلسوف والعامل الكبري اإلسبايّن الّذي قىض 

عمره يف دراسة الّرياضيّات يف بجاية.

 - 1

 - 2
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اإلنسان هو الرّثوة الحقيقيّة الّتي بها 

ميكن مواجهة التحّديات التّقنيّة والعلميّة 

والحضاريّة عموًما.

 - 1

 - 2

  أتدرب عى اإلنتاج الشفوّي :
أتناول الكلمة ألجرَي مقابلة صحافيّة بيني وبني أحد زماليئ أحايك فيها الخطاب املنطوق، مستثمرا املوارد 

املنهجيّة الّتي تعلّمتها.

- من أجل ذلك أستغّل الجدول اآليت : 

األمناطالهيكلة الفكريّةالهيكلة العامة

وصفي / رسدي ؟سياق املقابلة )التعريف باملحاَور أو مبوضوع املحاورة(متهيد

عنارص موضوع الحوار بناء عىل القصد منهنّص الحوار )املقابلة(
حواري توجيهي/تفسريي 

يخدمه الحجاج

وصفي / ِحوارينتائج الحوار مع شكر املحاَورالخامتة

الّتكنولوجيا

ين !  سالح ذو حدَّ
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  أقرأ الّنّص 

َفْضُل اْلِعْلِم
آثــاَرا الِعلْــِم  ألَْهــِل  أَبَْقــى  الِعلْــُم   -1

َوَرٍع َوذو  ِعلْــٍم  ذُو  َمــاَت  ِوإْن  َحــيٌّ   -2

َواَل أََحــًدا فَْضــٌل،  لَــُه  ُدرٌّ  الِعلــُم   -3

4- لِلِعلْــِم فَْضــٌل َعــىَل األَْعــاَمِل قَاِطبَــٍة

لَيْلتَــُه بَــاَت  علــٍم  طالــُب  يقــوُل   -5

ُمْجتَِهــًدا لِلّــِه  ســنًة  عابــٍد  ِمــْن   -6

ــٍة ــوَق راِحل ــاًل ف ــِم رِح ــُدد إىل الِعلْ 7- اُْش

ــًفا ــاِق ُمعتَِس ــِج األْغَس ــىل َدلَ ــرِب ع 8- واْص

رَِحالِِهــُم يف  رجــاالً  تَــزُوَر  حتّــى   -9

10- والِْطــْف مِبن أنــَت ِمْنه الِعلـْـَم ُمْقتَِبٌس

ْحــِف تَْخزِنَُهــا 11- وال تَُكــن جامًعــا للصُّ

ــُه ُ ــُر تُورِث ــَم الّذخ ــُة نِْع ــَم الَفضيل 12- نِْع

لَــُه إنَّ  اللّــِه  ِعبــاُد  العبــاِد  َخــرْيُ   -13

َوأَبْــَكارا َرْوًحــا  أَْشــَخاَصهُم  يُريــَك 

َمــا َمــاَت َعبْــٌد قَــىَض ِمــْن َذاك أَْوطَــارا

ِمْقــَدارا رِّ  الــدُّ لِــذاك  يَــْدِري  الّنــاِس  يِف 

أْخبــارا فيــه  َرَويْنــا  النَّبــيِّ  َعــِن 

أْخطَــاَرا اللّــِه  عْنــد  أْعظَــُم  الِعلــِم  يف 

أْســَهاَرا اللَّيْــَل  َوأَْحيَــا  النَّهــاَر  صــاَم 

أَْســَفارا اآلفــاق  يف  الِعلْــِم  إىل  َو ِصــْل 

وأقطــارا أَْحزانًــا  األَرِْض  َمهاِمــَه 

اَرا ُزوَّ الِعلْــِم  بأْهــِل  فَأَكْــرِم  فَْضــاًل، 

إِبْــرَاَرا ِمْنــك  يــوٍم  كلَّ  لــُه  ْد  َجــدِّ

أســفارا الِعــريِ  بــنَي  يَحِمــُل  كَالَْعــرْيِ 

آثَــارا أَْحســْنت  إن  اليــوَم  لِنْفِســَك 

أيْســارا الُعــْسَ  يَــرُدُّ  َخِفيًّــا  لُطًْفــا 

اإلمام أفلح بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن

ابن عبد الوهاب املتوىّف 

سنة )240هـ / 845م( 

هو أبو سعيد اإلمام أفلح 

بن عبد الوهاب بن عبد 

الرّحمن ثالث أمراء 

الدولة الرستميّة تيهرت 

وأطولهم مّدة يف الحكم 

)190هـ / 240هـ(  

رضب يف زَحمة كّل فّن 

من فنون العلم ونبغ 

يف األدب فرتك فيه 

مجموعة من الُخطب 

والرسائل وقال الشعر 

أيضا. لكّن شعرُه، كشعر 

كّل الفقهاء يغلب عليه 

الطابع التّعليمّي.

وماّم اشتهر من شعره 

قصيدته يف بيان فضل 

العلم. منها األبيات الّتي 

بني يديك.
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أثري رصيدي الّلغوّي
•  َرْوحا : رجوعا بعد الغروب.  •  أوطارا : حاجات، مفردها وطر.  •  أخطارا : ِذكْرًا، ج : خطر.  •  معتسفا : سالًِكا 

وسائرًا.  •  أحزانا : الَحزَُن من األرض ماَغلُظ، من جبال وفياٍف.•  إبرارا : إحسانا وتقّربا.

  أبحث يف قامويس عن الكلامت اآلتية : دلج األغساق – مهامه – العري – رحال.

  أفهم الّنّص وأناقش ِفكَرُه

1 - ما موقف الّشاعر من الِعلم ؟ علّل إجابتك من خالل ألفاظ الّنّص وعباراته ؟

2 - يف األبيات األوىل ثالثة معاٍن تدعم إجابتك. استخرجها.

ّنة الّنبويّة الريفة ما يَدعم موقفه ؛ استظهر هذا االقتباس ؛ هل تراه مالمئا ؟ علّل. 3 - اقتبس الّشاعر من السُّ

4 - أراد الشاعر إبراز موقفه من أجل التحفيز عىل الّسعي يف طلب ما دعا إليه ؛ فإالم دعا ؟ وما جدوى دعوته ؟

5 - أَلَّح الّشاعر عىل رضورة الّربط بني العلم والعمل به مّوظفا االقتباس والتّشبيه. مثّل لذلك من الّنّص.

6 - ختم الشاعر قصيدته بحكمة، أبِْرزْها و بنّي أثرها يف حياة الفرد والجامعة. 

  أكتشف منط الّنّص وأبنّي خصائصه

• ما الّنمط الغالب عىل األبيات الّستّة األوىل ؟
• ما التّغيري الذي أحدثته أفعال األمر يف سياق الكالم بَْدًءا من البيت الّسابع ؟

• ما الّنصائح الّتي أسداها الشاعر يف هذه األبيات ؟ ما األسلوب الذي استعمله الشاعر ؟ وما الّنمط الذي استخدمه ؟

  أبحث عن ترابُط ُجمل الّنّص وانسجام معانيه 

     x ــّص )مــن حيــث محتــواه( ؛ انقلهــا إىل كراســك ثــّم ضــع إشــارة يف هــذا الجــدول عنــارص تــدّل عــىل انســجام الّن

يف الخانــة املقابلــة لهــا : 

اإلشارةالعنر

 ؟وحدة املوضوع
 ؟التّدّرج من التّمهيد إىل التّوجيه

 ؟الّروابط اللّفظيّة
 ؟َوحدة مْوقف الّشاعر من املوضوع

 ؟َوحدة الوزن والقافية
 ؟تكرار بعض الكلامت
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  أدرس الظّاهرة اللّغّوية :  الجملة االسمية الواقعة خربًا للمبتدإ)3(

• أالحظ الجملتني : 

- الِعلُْم النَّاِفُع طَلَُبُه َواجٌب.

- طَالُِب الِعلِْم َسْعيُه َمْشكُوٌر.

1 - ما الكلمة الّتي تبتدئ بها الجملة األوىل ؟ أهي اسم أم فعل ؟ أمعرفة أم نكرة ؟ 

2 - وما الكلمة الّتي جاءت بعده ؟ ِقْسها عىل منَوال الكلمة األوىل واحكم عليها.

3 - هل اكتملت الفائدة يف قولك : العلم النافع ؟ ماذا ينقصه ؟

4 - ما عالقة )طلبه واجب( )بالعلم النافع( ؟

5 - ماذا تستنتج ؟

6 - يف أّي محل حلّت جملُة طلبُه واجب وجملُة سعيه مشكور ؟

أستنتـج 
لقد علمت يف الدروس السابقة أّن املبتدأ يحتاج إىل خرب يكّمل معناه ويوضّحه، وهو عىل ثالثة أنواع : 

- الخرب مفرًدا - والخرب جملة فعلية، ويف هذا الدرس ستتعرّف عىل الخرب جملة اسميّة.

- املبتــدأ دامئــا، يحتــاج إىل خــرب يكّمــل معنــاه، ويكــون أيضــا جملــة اســمية، ترتبــط باملبتــدإ األول بضمــري يعــود 

. عليه

- حكمها : تكون جملة الخرب يف محّل رفع دامئًا. 

  أطّبق

• ميّز الخرب جملة اسمية عاّم سواه يِف الجمل اآلتية : الّناس يف حاجة إىل التّواصل عن طريق األنرتنت اختصارا 

للمسافات البعيدة - األنرتنت أضاع عىل الّناس زيارة بعضهم بعضا - وسائل االتّصال الحديثة منفعتها كبرية 

للتعلّم عن بُعد - الّشبكة العنكبوتيّة قّمة التكنولوجيا الحديثة.

• كّون جملتني يف كّل منهام الخرب جملة اسمية

• كّون فقرة تبنّي فيها أهميّة اتّصاف العامل بالُخلق الكريم، مّوظًفا تعلاّمتك اللّغويّة يف هذا املقطعِ.
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  أتدرب عى اإلنتاج الكتايب

• أناقش مع زماليئ مروع موضوعي، أنتجه ثم أقيّمه وفق شبكة لضبط اإلنتاج الكتايب من أجل انتقاء موضوع 

باسم الفوج : 

تعليل أحكام الفوجالّتصديق  أو  الّتعديلاملوارد املعرفّية واملنهجّية

؟؟العلم و األخالق

؟؟الّنمط املستهَدف مناسب

؟؟الّنمط )أو أكرث( الخادم مناسب

؟؟مؤشات الّنمط صحيحة وكافية

؟؟منّو الفكرة وتطورّها

املُعجم والظواهر اللغويّة املُستعملة صحيحة 

ومناسبة للموضوع وللّنمط
؟؟

• أعرض باسم فوجنا املوضوع الّذي انتقيناه ؛

• أناقش مع زماليئ مواضيع باقي األفواج ؛

• ننتقي أحسن ثالثة موضوعات ؛ 

• ننر أفضل موضوع يف صفحة الفايسبوك التّابعة لقسمنا.

متثال العاّلمة عبد الرّحمن بن خلدون بالباب العتيق ملدينة بجاية
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و�ضعّية تقومي الإدماج

إنتاج شفوي :

 الّسياق :

ــة  ــة و البرشي ــات الجغرافي ــة بــني املعطي ــم مــن خــالل إجــراء مقارن أردت أن تتحــدث عــن مناســبة يــوم العل

ــة لعرضهــا عــى زمالئــك. ــة األممي ــات املنظــامت العاملي ــر معتمــدا عــى معطي ــان والجزائ ــة للياب واالقتصادي

 التعليمة :

اعــرض عــى زمالئــك مــا اســتنتجت مــن ســبب جوهــري يف املفارقــة التــي الحظتهــا بــني مداخيــل البلديــن مــن 

العملــة الصعبــة؛ حاثـّـا إياهــم عــى العمــل بالنتائــج التــي اســتنتجتها.

إنتاج كتايب :

 الّسياق :

عنــد نهايــة االحتفــال الــذي نظمتــه مؤسســتكم مبناســبة يــوم العلــم، عــرّب لــك مديــر املتوســطة عــن إعجابــه 

ــر.  ــان و الجزائ ــة العلــم عنــد مقارنتــك بــني الياب ــان أهمي مبــا قدمتــه لزمالئــك و بالفكــرة التــي تناولتهــا لبي

فطلــب منــك إن اســتطعت تحويــل خطابــك إىل مقالــة تفــس فيهــا و تربهــن عــى أهّمّيــة العلــم و املعرفــة، 

ليعرضهــا عــى صديــق لــه صاحــب مجلــة تربويــة حتــى ينرشهــا.

 التعليمة :

اكتــب موضوعــا ال يقــل عــن اثنــي عــرش ســطرًا، تفــس فيــه أهميــة العلــم يف تنميــة الــدول مستشــهًدا بنتائــج 

مقارنتــك بــني اليابــان والجزائــر.

  مالحظة :

تختار شبكة من شبكات التقويم الذايت التي يقرتحها عليك أستاذك لتقويم ما أنجزته.
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املقطع

ُث الِبيِئّي َلوُّ التَّ

مواردي
األمناط

 • التّفسري.

الظّواهر اللّغويّة

• الجملة الواقعة مضافا إليه.

• الجملة الفعليّة الواقعة مضافا إليه. 

• الجملة االسميّة الواقعة مضافا إليه.

الّنصوص

 • تلّوث البيئة )خطاب منطوق(

• هو يف ُعْقر دارنا ! )نّص مكتوب(

 • التّوازن البيئّي ومكافحة التّلّوث )نّص 

مكتوب(

 • مظاهر تلّوث البيئة )نّص مكتوب(.

6
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ُث الِبيَئِة تَلَوُّ
  أفهم وأحلّل

  أستمع إىل الخطاب ِبَوْعي  

أستمع إىل الخطاب كلّه ؛ وأفهم مضمونه.

1 - ورد يف الخطاب ِذكر مظاهَر عن مخاطر التّلّوث البيئّي. لّخصها ثّم حّدد أخطرها حسب رأيك مع 

التّعليل.

2 - تناقش زمالءك حول آرائهم املختلفة حول أهّم مخاطر البيئة.

3 - تبادل الحديث مع زمالئك حول الحلول الّتي تقرتحونها للتّخلّص من التّلّوث البيئّي ؛ ثّم اقرتحوا 

الوسائل الكفيلة بعدم وقوعها من جديد.

د منطه   أحلّل الخطاب وأحدِّ

أستمع إىل هذا الجزء من الخطاب ثّم أجيب : » من أبرز أنواع التّلّوث... مبرض الّسطان «

1 - ينقسم الجزء األّول من الخطاب إىل قسمني ؛ ماذا تناول كّل قسم ؟ 

2 - ما الفرق بني القسمني من حيث حجمهام ؟ فّس سبب هذا االختالف.

- لإلجابة َعِن الّسؤالني، اْستَِنْ بتوجيهات الجدول اآليت : 

قصديّة مرسل الخطابموضوع كّل قسمالجزء األكرث حجامعدد الكلامتالقسم

؟؟؟أقل من 80 كلمة01

؟؟؟بني 180 و200 كلمة02

3 - أَقْرِْن موضوع الخطاب بقصديّة ُمرِسله وابِْن فرضيّتك حول الّنمط املحتمل له، ثّم قارن هذه الفرضية 

بفرضيّات زمالئك ؛ فام الّنمط االفرتايّض الذي تستخلصونه ؟

التّعليلالفرضيّتان
املقارنة

غريهانفسها

؟؟؟؟الخاصة

؟؟؟؟املُْشرتكة
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 أستمع مجّددا إىل الجزء الّسابق من الخطاب ثّم أجيب 

تأكّد من صّحة الفرضيّتني الّسابقتني من خالل تنفيذ التّعليامت اآلتية : 

• تحّدد موضوع الخطاب ؛

• بنّي إن كان املوضوع ينتمي إىل : املجال االجتامعّي ؛ السيايّس ؛ األديّب ؛ العلمّي ؛ االقتصادّي...الخ ؛

• بنّي لغة الخطاب إن اشتملت عىل ُمصطلحات ِعلميّة.

• بنّي إن كان الخطاب يعتمد عىل استقراء الحقائق واملعلومات ويفّصلها، أو يشتمل عىل الّشوح 

وتقديم األمثلة. علّل إجاباتك بأمثلة من الّنّص.

• تستنتج ما توّصلت إليه مع زمالئك محّررا تقريرا مستعيًنا بالجدول اآليت بعد نقله عىل كرّاسك : 

القرائن املتوصل إليهاالفرضيّة

الّنمط املفرتض هو :...

موضوع الخطاب : 1

املجال الذي ينتمي إليه املوضوع : 2

لغة الخطاب : 3

طريقة عرض األفكار واملعاين : 4

نتيجة التّحليل
تأكيد الفرضيّة 

نفي الفرضيّة 

 �أ�ستنتـج 

إلنتاج خطاب ذي موضوع علمّي أو ذي طابع وثائقّي أعتمد عىل الّنمط التّفسريّي الذي من أهّم مؤّشاته : 

• األسلوب املباش املعتمد عىل اللّغة البسيطة ؛

• االعتامد عىل التّفصيل بعد اإلجامل ؛

• االعتامد عىل الّشوح والتّحليل واألمثلة والّشواهد ؛

• وضوح األفكار واملعاين والبناء املنهجّي لألفكار والتّعليل واملوضوعيّة.
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  أقرأ الّنّص 

ُهَو في ُعْقِر داِرنا !
كنــا نعتقــُد أّن التّلــّوَث مشــكٌل اليخّصنــا، وأنـّـه ُمشــكٌل الــّدول الّصناعيّــة املتقّدمــة، ولذلــك 

ــإذا هــو  ــا ف ــًدا عّن ــاه بعي ــد اعتقدن ــه. لق ــد أّي إجــراء حاســم ملكافحت ــه ومل نتّخ انشــغلنا عن

يف  ُعقــر دارِنــا.

إّن املواطــَن العــريّب إنســاٌن كغــريه مــن البــش، يــأكُل ويــشُب ويتنّفــُس هــو اآلخــر مبعــّدل  

ــإذا كان  ــا. ف ــواِء يوميّ ــن اله ــرتٍ م ــِف ل ــو أَلْ ــِه نح ــلُّل إىل رئتي ــوم، ويتس ــرّة يف الي ــف م 22أل

الهــواُء ملّوثًــا واملــاُء ملّوثًــا، ســقَط واختنــَق متاًمــا، كــام حــدَث لــآالِف مــن ســّكاِن » لُنــدن« 

يف عــام 1952 ؛ الذيــِن ســقطوا نتيجــًة لتلــّوِث الهــواِء الّشــديِد. ومثلــام حــدَث ذلــك يف لُنــدن 

ُم يقتــُل ماليــنَي األســامِك والبحــُر هــو املََصــبُّ  يحــدُث يف كلِّ بلــٍد عــىل نطــاٍق ضيـّـٍق ؛ فالتّســمُّ

لــكلِّ البقايـَـا واملخلّفــاِت ولهــذا أصبحــْت مشــكلة تلــّوِث ميــاِه البحــِر، هــي املُشــكلة األوىل يف 

ــِر الّنفــِط ونقلــِه جعلــْت مــن املســتحيِل  كثــريٍ مــن البُلــداِن املصــّدرِة للبــرتوِل، وحركــُة تكري

ــًدا  ــَة مرق ــَة الجميل ــواطَئ الرّمليّ ــِت، مــاّم جعــَل الّش ــاِه بالّزي ــّوِث املي ــعِ تل ــنَي من ــَق قوان تطبي

ــا الّنفــِط والَقطــراِن املُتــَسِِّب مــن الّنفــِط. لِبَُقــعِ الّزيــِت وبقايَ

وتلويــُث مــاِء البحــِر اليقتــُر عــىل ناقــالِت الّنفــِط، بــْل إنَّ املصانــَع املتجّمعــَة يف مناطــَق 

ــا ماليــنَي الَجالُونَــاِت ِمــَن  ســكِنيٍّة، والّتــي يعتمــُد إنتاُجَهــا عــىل الّنفــِط والغــاِز تســتعمُل يوميًّ

املـَـاِء، لتربيــِد ُمَعّداتَِهــا وآالتَِهــا، ثــمَّ تَعــوُد امليــاُه ثانيــًة إىل البحــِر، حاملــًة معَهــا أطناَن الّنشــاِدِر، 

ــي قتلــْت ماليــنَي  ــُة مــن الّنشــادِر هــَي الِّت وغريَهــا مــَن املــوادِّ امللّوثــِة. وهــذه الّنســبُة العاليّ

األســامِك، فكــرثُة املصانــعِ تــؤّدي إىل انتشــاِر غــازاٍت تتفاعــُل يف الجــوِّ وتتصاعــُد مــَن املداخــِن 

فَتُْعِطــي غــازًا ثالثـًـا ضــارًّا يُــرَى كََســَحابٍة بيضــاَء فــوَق املناطــِق الّصناعيّــِة.

مجلّة العريب : 
 مجلّة شهريّة ثقافيّة 

عربيّة كويتيّة مصّورة. 
تصدرها وزارة اإلعالم 

الكويتيّة للقارئ 
العريّب، تصدر منها 

منشورات دوريّة أخرى 
مثل العريّب العلمّي 

وكتاب العريّب ومجلّة 
العريّب الّصغري املوجهة 
لألطفال كام تّم اإلعالن 

عن إصدار ملحق 
جديد يدعى الّشباب 

العريّب. يقع مقر 
مجلة العريب الرّئييّس 

يف مدينة الكويت، 
إال أنها متتلك مكاتب 

عديدة يف القاهرة 
وبريوت ودمشق، 

ويقّدر عدد الّنسخ 
الّتي تُطبع منها يف 

كّل عدد بـ 250 ألف 
نسخة.
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وزيــادًة عــىل ذلــَك فــإنَّ تلــّوَث املــاِء والهــواِء ناتــٌج أيًضــا عــِن انطــالِق آالِف الّســيّاراِت يف الّشــوارِع، وعــْن وجــوِد 

االْصِطبْــالِت واملــزارعِ لرِتبيــِة الحيــواِن وســَط املناطــِق الّســكنيِّة، وعــْن محــارِق الُقاممــاِت وغريَهــا ِمــْن ُصــوِر التّلــّوِث.

إِنَّ األمــَم ملْ تَْهتـَـمَّ مِبشــكلِة التّلــّوِث إالَّ بعــَد أن ثَبَــَت أنَّ املحيــَط الحيــويَّ للكــرِة األرضيّــِة أصبــَح يتأثـّـُر عاًمــا بعــَد 

ــارَِّة. كــاَم أّن النواِحــَي الِبيِئيَّــَة األخــرَى أخــذْت تتدهــوُر، ِمــامَّ قــْد يــؤدِّي إىل فســاِد البيئــِة  عــاٍم بامللّوثــاِت واملــوادِّ الضَّ

وعــدِم مالءمِتَهــا لإلنســاِن الـّـذِي يَِعيــُش فيَهــا.

ثــاِت الطّبيعيّــِة الكيامويّــِة، فضوضــاُء اآلالِت مشــكٌل  إنَّ البيئــَة الّنظيفــَة يجــُب أْن تكــوَن خاليــًة مــن جميــعِ امللوِّ

يّــٍة كثــريٍة، وخاّصــًة عــىل اإلنســاِن  ثــاِت الطّبيعيّــِة، ملــا تســبّبُه مــْن أرضاٍر نفســيٍّة وصحِّ رئيــيسٌّ ألنَّهــا هــِي إحــدَى امللوِّ

ــمعِ،  ــتَوى الّس ــدِّ اإلرضاِر مبس ــا إىل ح ــْت صناعتَُه ــي ُمْكِنَن ــِل الّت ــا يف املعام ــاُء أحيانً ــُل الّضوض ــد تص ــواِن. وق والحي

ــِل  ــٍت خــالَل ســاعاِت اللّي ــواِء مصــدًرا مســتمرًّا للّضوضــاِء يف كلِّ بي ــِف اله ــزُة تكيي ــرُب أجه ــّرِع. وتُعت ــِة بال واإلصاب

ــِف. ومــْن  ــرتِة الّصي ــواَل ف ــاُل واملــرىَض عــىل حــدٍّ ســواٍء، ِط ــوِت، واملســّنوَن واألطف ــاُت البي ــُه ربّ ــاِر، تتعــرُّض ل والّنه

مصــادِر الّضوضــاِء أيًضــا الطّائــراُت الّتــي تُحلّــُق فــوَق الّضواِحــي الّســكنيِّة القريبــِة مــن املطــاراِت. كذلــَك اســتخداُم 

ــّكاِن.  آالِت التّنبيــِه يف الّســيّاراِت يعتــرُب مــن أهــمِّ مصــادِر اإلزعــاِج وإقــالِق راحــِة السُّ

ــِة  ــا أخطــاَر البيئ ــوًرا، برتكَن ــَر ألنفســَنا قُب ــًة، ال أَْن نَْحِف يَّ ــًة، صحِّ ــالًدا نظيف ــَي ب ــا أن نَبِْن ــُب عليَن ــه يتوّج ــذا كلِّ وله

ــالٍج.    ــوُِّث دوَن أيِّ ع والتّل
عن مجلة العريب

أثري رصيدي الّلغوّي
•  إجراء حاسم : قرار نهايئ قاطع وفّعال  •  املصّدرة للبرتول : الّتي تبيعه لدول أُخرى.  •  تكرير الّنفط : تصفيته 

وفرز أنواعه.  •  الزيت :  البرتول الخام  •  القطران : ماّدة سوداء سائلة لزجة تستخرج من بعض املواّد العضويّة مثل 

النفط.  •  الجالونات : وحدة قياس للّسوائل يساوي 3.7853 ل يف الواليات املتحدة 4.546 ل يف بريطانيا. •  الّنشادر :  

غاز األمونيا يعرف برائحته الّشديدة الّنفاذ، يستخدم يف تنظيف األواين وإزالة البقع.  •  ُمْكِنَنْت : إدخال اآللة للّصناعة.

  ضع بطاقة فنية للمصطلحات املتعلّقة ِبصناعة الّنفط واشحها.

  أفهم الّنّص وأناقش ِفكَرُه 

1 - لَِم لَْم يكن يعتقد املواطن العريّب أن التّلّوث لن يطال جغرافيّة الوطن العريّب ؟ ما األسباب الّتي جعلته يغرّي رأيَه ؟

2 -  لَِم يعترب تلّوث البحار خطرًا يف البلدان املنتجة للبرتول والغاز ؟

3 - اذكر العوامل غري املتعلّقة بالّصناعات البرتوكيامويّة املساهمة يف تلويث املياه والهواء.

4 - ما الخطأ االسرتاتيجّي الذي تركَتُه الّدول تجاه مشكلة التّلّوث ؟

5 - ما امليدان الهاّم الذي يجب عىل الّدول أن تهتم به ؟ وما رأيك يف ما قاله الكاتب ؟ علّل.

6 - ما قصديّة الكاتب التبليغيّة من عنوان الّنّص ؟ غرّي العنوان بصورة من صور النظافة يف محيطك.

  أكتشف منط الّنّص وأبّي خصائصه
إليك هذا املقطع املقتبس من الّنّص الّسابق ؛ تأّمله لتستنتج منه مؤّشات الّنمط الذي اعتمده الكاتب.

» إّن املواطن العريّب إنسان كغريه من البش، يأكل ويشب ويتنّفس هو اآلخر مبعّدل 22 ألف مرّة يف اليوم، 
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ويتسلّل إىل رئتيه نحو ألف لرت من الهواء يوميّا. فإذا كان الهواء ملّوثا واملاء ملّوثا، سقط واختنق متاما كام حدث 

لآالف من سّكان لُندن يف عام 1952... ومن مصادر الّضوضاء أيضا الطّائرات الّتي تحلّق فوق الّضواحي الّسكنيّة 

القريبة من املطارات. كذلك استخدام آالت التّنبيه يف الّسيّارات يعترب من أهمِّ مصادر اإلزعاج وإقالق راحة 

ّكان «. السُّ

  أبحث عن ترابُط ُجمل الّنّص وانسجام معانيه
1 - عــد إىل الّنــّص واســتخرج كلامتــه املفتاحيّــة ؛ اعرِْضهــا عــىل زميــل لــك مل يقــرإ الّنــّص واطلــب منــه إعطــاءك 

فرضيّــة فكــرة الّنــّص.
2 - قارن فرضيته بالعنوان ؟ ماذا تستنتج ؟

أستنتـج 
الكلامت املفتاحيّة هي كلامت تتكّرر يف الّنّص وتعطي فكرة مجملًة عن املوضوع، فتساهم يف اتساقه وانسجامه.

 

 أدرس الظّاهرة اللّغويّة : الجملُة الواقعُة ُمضاًفا إليِه.
• أالحظ الجمل اآلتية :

1 - لقد اعتقدناُه بعيًدا عّنا فإذا هو داخَل دارِنا.

2 - سقَط واختنَق اآلالُف من ُسكّاِن لُندن يف عاِم 1952 حَي اشتدَّ تلّوُث الهواِء.

ِت الضوضاُء. 3 - ُمِذ اآلالُت دخلِت املصانَع عمَّ

• اقرإ األمثلة بتمّعن، ثّم أجب عن األسئلة اآلتية : 

1 - إاَلم أضيفْت كّل من الكلامت داخل - دارنا - حي - مذ ؟

2 - قارن بي هذه املضافات إليها من حيث بنيتها )مفردة/ جملة(. 

3 - ماذا تستنتج من حيث أنواع املضافات إليها ؟

أستنتـج 
• املضاف إليه هو اسم مجرور ينسب إىل اسم قبله.

• املضاف إليه ثالثة أنواع :  - مفرد اسم ظاهر أو ضمري ؛    - جملة فعليّة ؛    - جملة اسميّة.

  أطّبق
• عنّي املضاف واملضاف إليه فيام يأيت ثّم اذكر نوع املضاف إليه : منذ أن وقعت حادثة تشارنوبيل والعامل يدق 

ناقوس الخطر جرّاء خطر اإلشعاعات الّنوويّة - منذ أن َغزَا الجيش األمرييّك العراق وآالف العراقيني مصابون 

بتشّوهات ِخلقيّة وأمراض رسطانيّة بسبب استعامل األمريكينّي اليورانيوم املنّضب يف ذخريتهم الحربيّة اإلجراميّة 

- مازالت الّسلطات الفرنسيّة مل تعّوض ضحايانا وأرسهم عن ارتكابها لجرمية التّفجريات الّنوويّة يف صحرائنا.

• ألّف أربع جمل يَتَضّمن كّل منها نوعا من أنواع املضاف إليه.

• اِبِن فقرة من 120 كلمة عن تلويث البيئة توظّف فيها ما تعلّمته يف املقطع.

  
elbassair.net



�أنتج كتابّيا

113

  أختار الّنمط واملوضوع

• من أجل كتابة نّص وثائقي أو علمي؛ انتق أحد األمناط اآلتية مربّرا اختيارك :

الحجاج الوصف الّسد الّتفسري الحوار

• من بي عنارص القامئة اآلتية، حّدد موضوع خطابك و اذكر سبب اختيارك له :

مخاطر الّتّسبات الّنوويّة الّنفايات الّصناعّية يف املاء الّنفايات الّصناعّية يف الجو

االحتباس الحرارّي وطبقة األوزون الّنفايات الّصناعّية يف الهواء الّنفايات الّصناعّية يف األرض

  أجمع مواردي املعرفّية

لكتابة نّص وصفي عيّل أن آخذ بعي االعتبار :

ــاف  ــارع – األوص ــال املض ــة – أفع ــة املضارع ــل الفعلي ــمية – الجم ــل االس ــي : الجم ــط الوصف ــؤشات الّنم م

ــة. ــكان- الصــور البياني ــة عــى امل ــامت الدال واألحــوال الكل

• حّدد يف هذا الجدول، الّنصوص الّتي تطالعها من حيث :

مصادرها مجالها الّثقايفّ جنسها األديّب

املكتبة املنزلّية شعوب العامل خاطرة

املكتبات الجواريّة الّتضامن مقالة

املكتبة املدرسّية التلوث البيئي قّصة

مواقع األنرتنت العلم و التكنولوجيا خطاب

مصادر أخرى مجال آخر جنس أديّب آخر

• أبّرر اختيارايت وأناقشها مع زماليئ.
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  أحلّل بنية الخطاب 

• أستمع إىل هذا الجزء من الخطاب ثّم أجيب. » من األرضار الّتي تنتج... االحتباس الحراري «

1 - تذكّر الهيكلة الفكريّة والّنمط املعتمدين يف 
الجزء األول من الخطاب، مستندا إىل الشكل اآليت : 

الفكرة الرّئيسة

الّنمط املعتمدالعنارص الفكريّة

2 - استخرج الفكرَة الرئيسيّة والعنارص الفكريّة لها 
يف الجزء الثّاين من الخطاب مبيّنا الّنمط املعتمد، 

حسب ما هو موضح يف الشكل اآليت :

الّنمط املعتمدالعنارص الفكريّة

الفكرة الرّئيسة

3 - أَْجِر مقارنة بني جزأي الخطاب للتأكّد من مدى املطابقة بني هيكلتيهام الفكريّة ومنطيهام مستندا 
إىل األشكال البيانيّة اآلتية : 

فكرة عامة

فكرة 3/2 فكرة 2/2 فكرة 1/2

فكرة 2 فكرة 1

الّنمط

مؤّش 4 مؤّش 3 مؤّش 2

مؤّش 1

مؤّشات الّنمط املعتمدالهيكلة الفكريّة
الجزء 01 من الخطاب

الفكرة

عنر 4عنر 3

عنر 2 عنر 1

الّنمط

مؤّش 4 مؤّش 3 مؤّش 2

مؤّش 1

مؤّشات الّنمط املعتمدالهيكلة الفكريّة
الجزء 02 من الخطاب
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جدول استنتاجّي
- أنقل الجدول إىل كرايس وأمأله.

أوجه املطابقة / االختالفمؤّشاتهالّنمط املعتمدالهيكلة الفكريّةجزءا الخطاب

أكرث من فكرةفكرة واحدة01
 ؟ ؟ ؟

أكرث من فكرةفكرة واحدة02

د العالقة بي أمناط الخطاب    أحدِّ
ــل.  ــع التعلي ــه، حــّدد أمنــاط هــذا الخطــاب م ــك لجــزأي الخطــاب وفقرات ــك ومقارنات ــد تحليالت 1 - بع

ــي اآليت :  ــدول التّلخي ــتنريًا بالج مس

استخالص منط كّل الخطابالتّعليلالّنمطالخطاب

 ؟ ؟الجزء 01
 ؟

 ؟ ؟الجزء 02

2 - فهل ميكننا الحديث عن العالقة بني األمناط ؟ ملَ ؟

• اســتمع إىل الفقــرة الخاّصــة بالتّلــّوث املــايّئ ؛ ثــّم أعيــد صوغهــا إىل ثــالث أفــكار حســب الشــكل البيــاين 
املقابل :

تعريفه

أسبابهأنواعه
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مجلّة شهريّة للجيِش 
الوطنّي الشعبّي 
تصدر عن وزارة 
الّدفاع، مديريّة 

االتّصال واإلعالم 
والتّوجيه، املركز 

الوطنّي للمنشورات 
العسكريّة.

مجلّة الجيش تحتوي 
عىل نشاطات 

الجيش الرياضيّة 
والثّقافيّة والعسكريّة 

والخدمات 
االجتامعيّة 
والّزيارات 

الّدبلوماسيّة الخاّصة 
بقيادة األركان. 

  أقرأ الّنّص 

ِث َلوُّ  وُمكاَفَحُة التَّ واُزُن الِبيِئيُّ التَّ
ــعِ  ــل إّن لجمي ــا، ب ــة وحده ــة بالّدول ــًة ذاَت عالق ــًة خاّص ــّوِث مهم ــُة التّل ــت مكافح  ليس

ــي  ــك تُحي ــة. ولذل ــة البيئ ــة دوًرا رئيســيّا يف حامي ــة والثّقافيِّ ــني واملؤّسســاِت االقتصاديّ املواطن

الجزائــُر يف كّل عــام اليــوم العاملــيَّ للبيئــة تحــت شــعار »مكافحــة التّصّحــر.. وحاميــة الرّتبــة« 

ــن  ــاشًة م ــّرر مب ــِم تت ــْي ُدوِل الَعالَ ــّدرون أّن ثثُلُثَ ــربة يق ــن ذوي الخ ــني م إّن االختصاصيّ

جــرّاء عمليّــات التّصّحــر الّتــي تتلــف ســنويّا مســاحاٍت شاســعًة مــن األرايض الّصالحــة للّزراعــة، 

ــن  ــة ع ــّررة ناتج ــن األرايض املت ــة م ــبعة باملائ ــام أّن س ــني الّدينارات.ك ــك مالي ــع بذل فتضي

ــي  ــاف الّت ــات الجف ــك موج ــاف إىل ذل ــة الطّبيعيّة.يض ــع البيئ ــه م ــان يف تعامل ــاط اإلنس نش

تجتــاح مــن حــني آلخــر كثــريا مــن الــّدول، فضــال عــن آالف الهكتــارات الّتــي تزحــف عليهــا 

ــة. الّصحــراء ســنويّا فتتحــّول إىل أرض قاحل

إّن تفاقــَم أزمــِة البيئــِة الّتــي ظهــرْت يف العالـَـم املصّنــع، يف شــكل تَلـُـّوِث املُحيــط الطّبيعــّي 

بــة الزِّراعيّــة املتزايــد  وابتــالِع األرايض الّزراعيّــِة أصبحــْت يف العالـَـم الّنامــي تَتََمثـّـل يف إتــالِف الرتُّ

عــن طريــق االنجــراف، واملُثلُوَحــِة، والتّصّحــر، وتدمــرِي األشــجار املثمــرِة وغــري املثمــرة،.. أضــْف 

إىل ذلــك العوامــل الطّبيعيّــَة، كالجفــاِف والفيضانــات املوســميَّة. وإدراكا مــن الجزائــر لخطــورة 

هــذا املُشــكّل شعــت أّوال يف القضــاء عــىل األســباِب املُصطنعــِة، فنظّمــت عمليّــاِت التّشــجري، 

إلعــادِة الحيــاة إىل الغابــات الّتــي أحرقهــا االســتعامر بقنابلــه. وقامــت الثـّـورُة الّزراعيّــة للقضــاء 

عــىل األســاليب التّقليديـّـة يف اإلنتــاج الفالحــّي...

ــة لِتدمــري البيئــة ويف مقّدمتهــا زحــُف الرّمــال   فــكان البــّد مــن مواجهــة العوامــل الطّبيعيّ

الّصحراويّــة نحــو الّشــامل. فــكان الــّشوع يف ِإنجــاز الّســّد األخــر األّول الــذي ســيُعّزُز بســّد 

ــة، إحــدى إعالنــات التّحــّدي الّتــي أعلنهــا الّشــباب الجزائــرّي.وإذا  ثــاٍن حــول القــرى الفالحيّ

ــادة تشــكيل  ــة هــي إع ــإّن الغاي ــّي، ف ــة الوســط الطّبيع ــاشة هــي حامي ــت الّنتيجــة املب كان

مجلّة الجيش :
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ــاء  ــن القض ــدوى م ــيلة. وال ج ــو الوس ــة وه ــو الغاي ــان ه ــك أّن اإلنس ــان والطّبيعة,ذل ــني اإلنس ــة ب ــة القامئ العالق

ــه.  ــُل مع ــه ويتعام ــش في ــذي يعي ــرّي نظــرة اإلنســان إىل الوســِط ال ــِة إذا مل تتغ ــاِت الطّبيعيّ عىل اآلف

مجلّة الجيش- وزارة الّدفاع الوطنّي- الجزائر عدد 640 سنة 2016

أثري رصيدي الّلغوّي
•  التّصّحر : مصدر صّحر، تقول : َصّحرت الطّبيعة  الرّتبة، جعلتها صحراء   •  أزمة البيئة : مشكلة الوسط الذي يعيش 

فيه اإلنسان   •  األسباب املصطنعة : األسباب املفتعلة غري الطّبيعيّة  •  األساليب التّقليديّة : الطّرق القدمية املتوارثة 

عن األجداد.   •  العوامل الطبيعية : األسباب املؤثّرة يف الطّبيعة، كالريح واملاء والّنار   •  التّحّدي : املقاومة وعدم 

االستسالم.   •  التّشكيل : الصياغة، الرتكيب  •  ال جدوى : ال فائدة، ال منفعة   •  اآلفات الطبيعية : ما يفسد الّشء 

ويُتلِفه.

  استخرج من القاموس مشتقات »التّصّحر« واشحها.

  أفهم الّنّص وأناقش ِفكَرُه
1 - من املسؤول عن حامية البيئة حسب الّنّص ؟ 

2 - يتناول هذا الّنّص ظاهرة من الظّواهر الطّبيعيّة املدّمرة للبيئة، ماهي ؟ اشحها يف فقرة منسجمة.

3 - ما عالقة التّّقدم الّصناعّي بأزمة البيئة حسب الّنّص ؟ هل توافق الكاتب يف رأيه ؟ علّل.

4 - هل ترى أن بالدنا أدركت هذه الحقيقة ؟ فامذا فعلت ؟

5 - ما مساهمة الّشباب يف التّجربة الجزائريّة لحامية البيئة ؟

ح ذلك مبيّنا رأيك  6 - أكّد الّنّص أن الّسّ يف املحافظة عىل البيئة وتنمية البالد تنمية شاملة يكمن يف اإلنسان. وضِّ

يف هذا الطرح.

  أكتشف منط الّنّص، وأبّي خصائصه

• ما الّنمط الغالب عىل هذا الّنّص ؟
• استخرج ثالثة مؤّشات تدّل عليه.

• التّفصيل أهّم مؤّش من مؤّشات هذا الّنمط ؛ وّضحه من خالل هذه الفقرة : 
إّن االختصاصيّــني مــن ذوي الخــربة يقــّدرون أّن ثلثــي دول العــامل تتــّرر مبــاشًة مــن جــرّاء عمليّــات التّصّحــر الّتــي 

ــني الّدينارات.كــام أّن ســبعة  ــك مالي ــع بذل تتلــف ســنويّا مســاحات شاســعة مــن األرايض الّصالحــة للّزراعــة، فتضي

باملائــة مــن األرايض املتــّررة ناتجــة عــن نشــاط اإلنســان يف تعاملــه مــع البيئــة الطّبيعيّة.يضــاف إىل ذلــك موجــات 

الجفــاف الّتــي تجتــاح مــن حــني آلخــر كثــريا مــن الــّدول، فضــال عــن آالف الهكتــارات الّتــي تزحــف عليهــا الّصحــراء 

ســنويّا فتتحــّول إىل أرض قاحلــة.

  أبحث عن ترابط ُجمل الّنّص وانسجام معانيه

• عد إىل الفقرة الّسابقة والحظ جملها ؛ ثّم أجب حسب الجدول :

أنواع الّروابطالّروابطالجمل

؟؟؟
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�أفهم ما �أقر�أ و �أناق�ش

  أدرس الظّاهرة اللّغويّة : الجملة الفعلّية الواقعة ُمضاًفا إليه
• أالحظ الجمل اآلتية، ثّم أحلّلها : 

- يصريُ اإلنساُن يف خطٍر إذا تلّوَث املاُء والهواُء. 

- متوُت األسامُك َحْيُث ُوجَد الّتلّوُث.

- إذا حافظِت الّدوُل عى البيئِة َضِمنْت رفاهّيَة  

ُشعوِبها.

- لَـامَّ تهاوَن الّناُس يف الحفاِظ عى نظافِة البيئِة، 

تحّوَل البحُر إىل مكاٍن لِلُقاممِة.

- ُمْذ تخلِّت الّدوُل َعِن الّتواُزِن البيئيِّ َعّم الفساُد.

- يَْوَم يهتمُّ الّناُس بنظافِة محيِطهم يعوُد إىل األرض َرْونُقها.

- ُمْنْذ غزَا الّتقّدُم الّصناعيُّ العاملَ، ما عادِت دولٌة يِف منأى 

عِن التلّوِث.

- عى املجتمعاِت والحكوماِت أَْن تَْحِمَي بيَئتها مخافَة أَْن 

يَنتَش الّتلّوُث واألمراُض الخِطريُة.

- علينا االهتامُم بالبيئِة قبَل أْن تتفاقَم أَْخطَاُرَها.

تفطَّن املُنتدى األَْممّي بعَد َما تفّش خطُر الّتلّوِث فأصدَر 

قوانَي دولّيًة لحاميِة البيئِة الّتي انضمْت إليها الجزائُر.

1 - ما نوع الجمل امللّونة باألحمر : أهي فعلية أم اسمية ؟

2 - بأيةكلمة سبقت كّل جملة ؟ ما موقع هذه الكلامت يف الرّتكيب من اإلعراب ؟

3 - ما عالقتها بالجمل امللّونة ؟

4 - فام موقع هذه الجمل ؟ وما وظيفتها الّدالليّة ؟

أستنتـج 
• يكون املضاف إليه جملة فعليّة بعد ظروف الزّمان واملكان مثل : إذ - حيث - إذا - ملّا - مذ - منذ - يوم - منذ

• يكون املضاف إليه جملة فعليّة بإضافة أن بعد : املفعول ألجله املصدر- قبل - بعد - منذ - مذ
• يكون املضاف إليه جملة فعليّة بإضافة ما بعد : قبل - بعد

• تعرب جملة املضاف إليه يف محّل جّر باإلضافة.

  أطّبق
• استخرج الجمل الفعلية الواقعة مضافا إليه فيام يأيت : 

ــزَا  ــني َغ ــة - ح ــعاعات الّنوويّ ــرّاء اإلش ــِر ج ــوَس الخط ــُدقُّ ناق ــامل يَ ــارنوبيل والع ــة تش ــت حادث ــذ أن وقع من

ــني بســبب اســتعامل اليورانيــوم املنّضــب- مازالــت الّســلطات  الجيــُش األمريــيكُّ العــراق، تشــّوه آالف العراقيّ

ــا. ــة يف صحرائن ــة التّفجــريات الّنوويّ ــا لجرمي ــن ارتكابه ــا  وأرسهــم ع الفرنســيّة مل تعــوض ضحايان

• ألّف خمس جمل يتضّمن كّل منها نوعا من أنواع املضاف إليه جملة فعلّية.

• كّون فقرة من 120 كلمة عن ظاهرة الّتلْوث بسبب الّنفايات املنزلّية توظّف فيها ما تعلّمته يف املقطع.
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  أستثمر الّنّص ألكتب عى منواله

• من أجل كتابة نّص يصف منظرا بيئيا ميكنني تصويره بطرق شتى: من مكان ثابت : حيث أشع بالوصف 
العام ثّم أفّصل يف جزئيات املوصوف؛ و أنا أقرتب منه : فيكون من الوصف العام إىل الوصف التفصييل 

التجزيئّي؛ و أنا أبتعد عنه : فيكون من الوصف التفصييل إىل الوصف العام.
• يتهيكل الّنّص الوصفي من خالل اإلجابة عن األسئلة: ما موضوع الوصف؟ كيف هو؟ ما مكّوناته؟

ما مدى تثميني له ؟

• اُرصد خصائص الوصف و مؤشاته ثّم بنّي موقف الكاتب من املوصوف.

مدينتنــا رُسقــت مثلــام تُــسق النجوم. أصبحــت قدميــة وعتيقــة كأنّهــا ميّــت يخــرج مــن األنقاض، الظــالل 

متــأل شــوارعها الّتــي بــدأت تتآكل. الســفن تتدحــرج. يشء مــا يــدور داخــل هــذه املدينــة وأحيانــا يف علنهــا، 

، إنهــا الدنيــا خليهــا تــدور... تــدور... تــدور... مثــل األســطوانة الّتــي نعشــقها وتبكينــا  آه، خويــا، ويــا ولــد يَـــامَّ

ــي  ــة الّت ــة الحزين ــد. ســنوات متــر،  وال يشء تغــرّي يف هــذه املدين ــأيت أشــم رائحتهــا مــن بعي ــة عندمــا ت الكآب

متــوت يوميــا متــوت مثــل ريــف قديــم وتتحــّول إىل قريــة صغــرية تتهــاوى مثــل الــورق اليابــس، كّل يشء يفقــد 

معنــاه، الشــوارع، الّســيارات، الّنــاس·

قبــل زمــن قصــري كانــت مليئــة بالحياة. ومــن جهــة، القصبــة القدميــة بأســواقها الّشــعبية  الباعــة، املتجّولــون 

البهــارات الهنديــة وســوق الذهــب الرتكيــة الســبّاكون الخــرّازون الحــّدادون، صانعــو األحذيــة الصغــار، البوابات 

القدميــة ورضيــح ســيدي عبــد الرحــامن الثعالبــي، منظفــو األحيــاء الضيّقــة الطيّبــون وهــم يدفعــون حمريَهــم 

يف املّمــرات الضيّقــة، الفتيــات املراهقــات وهــن يخرجــن مــن الثانويــات مبآزرهــن امللّونــة بألــف لــون طفــويل 

تتصاعــد ضحكاتهــّن يف الســامء الصافيــة.

ومــن جهــة أخرى،تلــك املنــازل األوروبيــة بأســطحها القرميديــة الرائعــة الّتــي بــدأت تخــّر بفعــل الزمــن 

وتعطــي اٳلحســاس باملــدن األوروبيــة. وعــىل الجهــة األخــرى يركــض البحــر بسعــة هربــا مــن زحــف البنايــات 

حتــى كأّن املينــاء بــدأت تنســحب باتجــاه أعــامق املــوج.

اآلن كّل يشء اختلــط وبعضــه انقــرض، املدينــة العربيــة واملدينــة الغربيــة صارتــا شــيئا واحــدا ال يشء مييّزهــا 

عــن بعضهــام. الشــوارع بــدأت تتثاقــل باألوســاخ و األوحــال وجاملهــا يغيــب تحــت كثافــة دخــان املصانــع 

الصغــرية الّتــي نبتــت يف الحــارات كالفطــر تصنــع الحلــوى البالســتيك األليــاف الكارطــون حتــى املطابــع صــارت 

ال تطبــع إال كارطونــات األحذيــة والدعــوات وأغلفــة األلبســة واألقمشــة. 

كانت املدينة قد بدأت تنسحب من الشوارع وتبحث عن دفئها داخل البيوت الضيّقة. 

أحيانــا أُصِبــُح ِمثــَل الطفــل الصغــري، أحلــم أن أنــام دهــرا وعندمــا أســتيقظ أِجــُد كّل فضــاءات املدينــة قــد 

ــاد الشــمس والطيــور قــد تجلّلــت  صــارت بيضــاء مثــل الحليــب مبلّلــة بالفــرح تضــع عــىل رأســها النــّوار وعبّ

بالخــرة أمتّنــى أن أرى البحــر الــذي غــادر موجــه وشــواطئه وهــو يحــّن إىل العــودة إليهــا وتقبيلهــا، أمتّنــى أن 

تعــود العيــون الحزينــة إىل محاجرهــا، لكــن شــيئا مــا يشــبه اليــأس يدفعنــي إىل أن أنــام وال أســتيقظ.
واسيني األعرج - سيدة املقام - منشورات الفضاء الحر - الجزائر - 2005. ص: 75/74.

• حّر نّصا وصفيا تحايك فيه هذا الّنّص، موظفا مؤشات الوصف التي عرفتَها.
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  أوظّف تعلاّميت 

أستمع إىل الخطاب كلّه ثّم أجيب.

• قم باألعامل التّحضرييّة اآلتية استعدادا إلنتاج خطابك.

1 - أِعْد بناء هيكلة الّنّص انطالقًا من املخطّط البياين : 

تلّوث البيئة

التلّوث الضوضايئ تلّوث املاء تلّوث الهواء

أنواعه تعريفه

أرضاره

انتشار األمراض

التلّوث الّضويئالتلّوث الحراريتلوث الرتبة

تدمري األشجارموت الكائنات

2 - تأكّد من انتامء الّنّص إىل الّنمط التّفسريّي من خالل استنتاج مؤّشاته من مقاطع الخطاب اآلتية :

منط تفسريياملقاطع الّنّصيّةالرقم

1
• يتلّوث الهواء عندما يختلط مبواّد ضارّة، مثل أّول أكسيد الكربون، وثاين 

أكسيد الكربيت، وأكاسيد الّنيرتوجني، واألوزون، والرّصاص، 
 ؟

 ؟• وتُقاس شدة الّضوضاء بوحدة الّديسيبل.2

3
• يُسبّب تلّوث الهواء العديد من األمراض للبش، منها أمراض الجهاز التّنفيّس 

كالّربو، والحساسيّة، وقد يُسبّب أمراض القلب، واألوعية الّدمويّة، والّسطان، 
 ؟

4

• يُسبّب تلّوث البيئة موت الكائنات الحيّة ؛ وذلك لعّدة أسباب، منها : 

1 - إلحاق الّرر باملوارد الطّبيعيّة للكائنات الحيّة الربيّة والبحريّة...

2 - تغيري تركيب األنهار والبحار بسبب املطر الحميض...

3 - اإلصابة بأمراض الرّئة...

4 - زيادة تركيز الّنيرتوجني، والفوسفات يف املاء...

 ؟
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3 - تبنّيْ إْن كان الّنمط التّفسريّي من خالل مؤّشاته أنسب وظيفيّا للّنّص العلمّي والوثائقّي، اعتامدا عىل 
الشكل البياين التايل :

موضوع / مجال ثقايف 

علمّي
لغة مباشة دقيقة

التّفصيل والّشح 

والتّحليل

موضوعية األفكار 

واملعاين

اإلجامل ثّم 

التفصيل

املصطلحات 

العلميّة

التّحليل والتّعليل 

والّدقة
اللّغة املباشة 

والّشح والتّمثيل

  أتدرب عى اإلنتاج الشفوّي : 
• اعتامدا عىل الّنمط التّفسريّي، اعرض عىل زمالئك ملّخصا عن املالحظات الّتي جمعتها عن مدى نظافة 

مؤّسستكم املدرسيّة.

1

3

2

4
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  أقرأ الّنّص 

ِث الِبيَئِة َمظاِهُر َتَلوُّ
1- بــاَن الفســاُد هنــا يف األرِض وانتَــَشَا

ُمبَْعــرَثٍة بغــازاٍت  الهــواُء  َضــجَّ   -2

ــْت ــد َعبَثَ ــازاُت ق ــيُد والغ ــَك األكاس 3- تِلْ

تُفارِقُنــا  عــادْت  مــا  الَْحــرَارََة  أََرَى   -4

ُدَهــا نَُعدِّ كّنــا  الّتــي  الُفُصــوُل  أيــن   -5

قاطبــًة األنحــاِء  يف  التَّلــوُُّث  ميــش   -6

7- أيــن الرِّئَــاُت ِمــَن األشــجاِر نَْفِقدهــا

8- ويف البحــاِر كَــَذاَك الوضــعِ يف قلــٍق

ــا ــاٌع كان ميلَؤهــــــــ ــاُه ! ِبَق ــا حست 9- ي

ــانُِدها ــأيت يُس ــْن ي ُخ مـَــ ــْرُ 10- األرض تَ

11- تََعــاَل نُْنِقــُذ مــا يَْحيَــــــــا ِبرُتبِتهــا

12- قد كاَن يَْغِبطُنا إثراُء كَوْكَِبَنـــــــــــــــا

ُع من إبداِع َخالِِقــــــــــــــَنا 13- ذاك التّنوُّ

الِْعلَــاَل نَــَرى  فَــرَْق  ال  والبحــِر  الــرَبِّ  يف 

الَخلــال تُْحــِدُث  وأَتَتَْنــا  تَرَاكََمــْت 

َوَصــاَل قَــْد  األُوُزون  إىل  فســاًدا  عاثــْت 

ُمعتَقــال األرِض  يف  أكْرَثُهــا  بــات  قــد 

وماَعــَدال أريض  عــىل  جــاٍر  والّصيــُف 

البَطَــاَل هــو  أْمــَى  ُمــذ  األرَض  ُد  يُهــدِّ

طَلَــاَل أصبحــت  قــد  ُمعظََّمــًة  كانــت 

َســأاََل ُمرجانهــم  عــن  ـَش  فتَـّ  ُّ والــرُّ

مــا عــاد يَْســُكُنها مــن بعــد مــا ثُـــِكاَل

الَعَمــاَل يَبْــَدأُ  حــاالً  القــوِل  ال  بالِفعــل 

حتَّى نعوَد ونرْثِيهــــــــــا مبـــــــــــا  فَضال

والرَُّجــال واألطفــاَل  النَّْفــَس  ويُســِعُد 

أَفَـــــــــــــاَل إذا  ِذكْــرَاُه  الَقلْــَب  مُتَــزُِّق 

الشاعر : معتز عيل القطب

الدكتور معتز عيل 

القطب فلسطيني 

الجنسيّة واملوطن.

أستاذ مساعد يف 

الهندسة املدنيّة 

يرتأس اليوم دائرة 

علوم األرض والبيئة 

يف كلّيّة العلوم جامعة 

القدس الشيف 

والتكنولوجيا  ويدير 

مخترب املسطّحات 

املائيّة واألسامك. وهو 

شاعر ُرغم اهتاممه 

بالعلوم الطّبيعيّة 

وزراعة األسامك.

له عّدة أعامل علميّة 

وشعريّة. من قصائده 

الرّمزية » العرب 

والتغرّي املناخي«.
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أثري رصيدي الّلغوّي
•  الِعلـَـل : األرضار  •  الخلــل : الّنقائــص والعيــوب   •  ُمعتقل : حبيس

•  الرّئات : جمع رئة، ُشــبّهت أشــجار الغابات برئة اإلنسان.

•  ثـَـِكَل الولــَد : فقــده فهو ثــاكٌِل وهي ثاكٌِل وثكىل  •  أفل : غاب ومل يعد.

  أبحث يف قامويس عن معاين هذه الكلامت : الطلل، يغبط.

  أفهم الّنّص وأناقش ِفكَرُه

1 - ما القضيّة الّتي يتناولها الّشاعر ؟ أتراها علميّة أم أخالقيّة ؟ أم هام مًعا ؟ علّل.

2 - تحّدث الّشاعر عن ظاهرة ُمناخية باتَت تؤّرق العامل اليوم ؟ اذكرها وبنّي مخاطرها.

3 - تناول الّشاعر موضوعه من عّدة جوانب ؛ استعن بهذا التّقطيع لتحديد العنارص الفكريّة للقصيدة :

من البيت 10 إىل 13من البيت 2 إىل 9البيت 1

4 - تناول الّشاعر مظاهر التلوث عالج هذا املوضوع واقرتْح حلواًل له.

  أكتشف منط الّنّص وأبّي خصائصه

• اعتمد الّشاعر يف املقاطع التّالية عىل منطي التّفسري والتّوجيه ؛ حّددهام يف األبيات مبيّنا الوظيفة الّدالليّة لهام 
يف  كّل بيت :

الوظيفة الّدالليّةالّنمطاملقطع

 ؟ ؟أين الفصول الّتي كّنا نعّددها

 ؟ ؟أرى الحرارة ما عادت تفارقنا قد بات أكرثها يف األرض معتقال

 ؟ ؟تعال ننقذ ما يحيــا برتبتها

 ؟ ؟أين الرّئات من األشجار نفقدها

  أبحث عن ترابُط ُجمل الّنّص وانسجام معانيه

يالحظ وجود ضمري يرتدد يف ثنايا القصيدة يدّل عىل تناسقها وإحكام بنائها ؛ حّدده وبنّي وظيفته يف تحقيق هذا 

التّناسق واإلحكام يف البناء.
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  أدرس الظاهرة اللغويّة : الجملة االسمية الواقعة ُمَضاًفا إليه 

1 - أصبَح اإلنساُن ُمعرًَّضا للخطِر إِذ الّتلّوُث ُمْنَتِشٌ يف املاِء والهواِء.

2 - متوُت األسامُك حيُث الّتلّوُث طاغٍ.

3 - انتَش الوعُي بخطِر التلّوِث مذ أمرُه صاَر ُمدّواًل لدى هيئِة األمِم املّتحدِة. 

4 - مل يعِد العاملُ يف مأمٍن منُذ َصاَر الّتسابُق الَنَوِويُّ هاجًسا دوليًّا.

5 - املوُت معقوُد حيُث الّتلّوُث َمْوُجوٌد.

6 - ُرغم أّن الوعَي منتٌش إاّل أّن ضحايَا الّتلّوِث مازالُوا يََتزايَدون.

7 - تنتُش يف املدن فوىَض رمِي الّنفاياِت املنزلّيِة مَع أنَّ حمالِت الوعِي مستمرٌة يف وسائِل اإلعالِم.

ُس املَُواِطِنَي  يََّة ظلّْت تَُحسِّ حِّ لُطَاِت الصَّ 8 - تفاقَم الّتلّوُث إىل َحدِّ أّن األمراَض الّناجمَة عنُه قد كَُثْت، َغرْيَ أنَّ السُّ

ِبـمخاطرِِه، ِسَوى أّن الكثرييَن ال يُبالوَن بهذِه الَحَمالِت.

• ما نوع الجمل امللّونة باألحمر : أهي فعليّة أم اسميّة ؟

• بأيّة كلامت سبقت ؟ ما إعراب هذه الكلامت يف الرّتكيب ؟

• ما عالقتها بالجمل امللّونة ؟

• فام موقع هذه الجمل ؟ وما وظيفتها الّدالليّة ؟ وما إعرابها. 

أستنتـج 
• يكون املضاف إليه جملة اسميّة مباشة بعد :  ظروف الزّمان واملكان مثل : إذ - حيث - إذا - ملّا - مذ - منذ - 

يوم - َحّد - غري - سوى.

• تُعرب الجملة االسمية الواقعة مضافا إليه يف محّل جّر باإلضافة.

  أطّبق
• حّول الجمل الفعلية الواقعة مضافا إليه إىل جمل اسمّية وغرّي ما يجب تغيريه فيام يأيت : منذ أن وقعت 

حادثة تشارنوبيل والعامل يدّق ناقوس الخطر جرّاء اإلشعاعات الّنوويّة - حني غزا الجيش األمرييك العراق تشّوه 
آالف العراقيّني بسبب استعامل اليورانيوم املنّضب- مازالت الّسلطات الفرنسيّة مل تعّوض ضحايانا وأرسهم عن 

ارتكابها لجرمية التّفجريات الّنوويّة يف صحرائنا.

• كّون خمس جمل اسمّية واقعة مضافا إليه.

• كّون فقرة من 120 كلمة عن ظاهرة انتشار الّتلّوث اإلشعاعّي بسبب الّذخائر الّنوويّة املنّضبة توظّف فيها 
ما تعلّمته يف املقطع.
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واحة يف صحراء الجزائرحديقة التجارب الحامة

  أتدرب عى اإلنتاج الكتايب

• أناقش مع زماليئ مشوع موضوعي، أنتجه ثم أقيمه وفق شبكة لضبط اإلنتاج الكتايب من أجل انتقاء موضوع 

باسم الفوج ونشه عرب شبكة التّواصل االجتامعّي للقسم.

• شبكة لضبط اإلنتاج الكتايب :

تعليل أحكام الفوجالّتصديق  أو  الّتعديلاملوارد املعرفّية واملنهجّية

؟؟مناسبة املنتج مع موضوع الوصف )منظر بيئّي(.
؟؟االعتامد عىل منهجيّة وصف منظر بيئّي.

؟؟توظيف مؤشات النمط املناسب.
؟؟توظيف املكتسبات اللّغوية السابقة.
؟؟التّعاون مع الرّفاق والتّجاوب معهم. 

؟؟االستعانة بتوجيهات األستاذ ونصائحه.
؟؟تعديل املواقف أثناء كّل مناقشة.

؟؟االستعانة بوسائل االتّصال الحديثة يف البحث عن املعلومات.
؟؟توظيف لغة سليمة ومعجم يناسب موضوعي.

؟؟توظيف صوٍر توضيحيّة.
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و�ضعّية تقومي الإدماج

إنتاج شفوي :

 الّسياق :

ــة فكانــت فرحتــك كبــرية بهــذه الّنزهــة، وبلقــاء زمالئــك  قصــدت رفقــة عائلتــك إحــدى املنتزهــات الطّبيعّي

هنــاك. لكــن رسعــان مــا تالشــت هــذه الفرحــة، برؤيــة أكــوام مــن الّنفايــات مبثوثــة هنا وهنــاك داخــل الفضاء 

الطّبيعــّي. فحــّز ذلــك كثــريا  يف نفســك وتســاءلت : مــا العمــل للقضــاء عــى هــذه الظّاهــرة ؟ وما الّســبيل 

إىل ذلــك ؟

ــا إىل موضــوع  ــدوة تتعرضــون فيه ــة زمــالء فوجــك ن ــم رفق ــاج الشــفوّي لتنظّ ــة اإلنت فاغتنمــت فرصــة حّص

تنظيــف البيئــة مــن خــالل عــرض شيــط فيديــو عــى تالميــذ القســم حــول التلــوث يف البيئــة بســبب النفايات 

املنزليــة )أو عــرض صــور إذا تعــذر وجــود جهــاز عــرض فيديــو(.

 التعليمة :

اعــرض خطابــا تتنــاول فيــه مــا ورد يف الشيــط عــن مظاهــر هــذا التلــّوث وأســبابه والحلــول التــي تقلــل منــه 

أو تقــي عليــه ؛ ثــم افتــح مجــال املناقشــة والــردود. 

إنتاج كتايب :

 الّسياق :

مبناســبة االحتفــاالت بيــوم الّشــجرة، قامــت متوســطتكم بتنظيــم معــرض حــول املحافظــة عــى البيئــة. وكلفك 

أســتاذك بكتابــة موضــوع عــن املناســبة ليعلّــق ضمــن الفتــات املعــرض.

فخطــر ببالــك كتابــة موضــوع عــن أهميــة التشــجري يف املحافظــة عــى البيئــة و الصحــة و الفوائــد االقتصاديــة 

للشجرة.

 التعليمة :

باالســتعانة باملصــادر الورقيــة و الرقميــة، حــّر الفتــة تتضّمــن موضــوع أهمّيــة الّشــجرة و الّتشــجري تدّعمهــا 

بالّصــور الّتوضيحّيــة.

  مالحظة :

تختار شبكة من شبكات التقويم الذايت التي يقرتحها عليك أستاذك لتقويم ما أنجزته.
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املقطع

ُة ْقليِديَّ ناعاُت التَّ ال�صِّ

مواردي
الّنصوص

• َمعـــرض غردايـــة )خطاب منطوق(  

• سّجـــاُد أُمــّي )نّص مكتوب(  

• آنية الفّخار )نّص مكتوب(  

• قّصة الفّخار )نّص مكتوب(  

األمناط

د.    • التّفسري والوصف والسَّ

الظّواهر اللّغويّة

   • الجملة الواقعة خربًا لكان وأخواتها

   • الجملة الواقعة خربًا إلّن وأخواتها 

   • الجملة الواقعة خربًا ألفعال الرشوع والرّجاء واملُقاربة.

7
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َمْعـــرَُض َغرْدايــَـَة
  أفهم وأحلّل

  أستمع إىل الخطاب ِبَوْعي  
أستمع إىل الخطاب كلّه وأفهم مضمونه 

1 - ما طبيعة ما يعرضه معرض غرداية ؟ وضمن أي مجال اقتصادّي يندرج ؟

2 - تعترب مدينة غرداية معرضا يف حّد ذاتها. لّخص بتعبريك الخاص وصف الخطاب لهذه املدينة.

3 - لِمعرض غرداية بعد اقتصادّي وبعد ثقايف ؛ فأيهام أهم يف رأي الخطاب ؟ ومارأيك أنت ؟ علّل إجابتك.

4 - هل تعرف معرضا آخر ؟ صفه، ثم اذكر أهميته. 

د منطه   أحلّل الخطاب وأحدِّ
استمع إىل هذا الجزء من الخطاب ثّم أجيب : » انطلقت بنا الّسيّارات... غّصة بها املدينة «

1 - تأّمل عبارات الخطاب اآلتية  :»انطلقت بنا السيارة- تتزيّن غرداية للزائرين مبختلف األلوان - تجمع 

املدينة بني االصالة واملعارصة«.

- ماذا نقلت هذه العبارات : أحداثا، أحواال أم أقواال  ؟ وّضح.

2 - استخرج من هذا الجزء الكلامت الدالة عىل الزمن.

3 - يف هذا الجزء مجموعة من األفعال املاضية ؟ عالَم يدلُّ ذلك ؟

4 - إىل أيِّ منط تُشري هذه القرائن كلّها ؟

 �أ�ستنتـج 

ال شّك يف أنّك أدركت أّن هذا الجزء من منط الّسد الذي من مؤّشاته : األفعال املاضية - تتابع األحداث -  

ورود أسامء املكان وظروف الزمان.

أستمع ثانية إىل الجزء الّسابق من الخطاب ثّم أجيب :

1 - حّدد األفعال املضارعة الّتي وردت يف هذا الجزء ؛ ثّم بنّي دورها يف تحديد منط الّنّص.

2 - يف هذا الجزء من الخطاب أسامء لألمكنة الّتي يُقام فيها املعرض. اذكر بعضها.

3 - اذكر بعض النعوت الّتي وردت يف هذا الجزء من الخطاب.

4 - أّي نوع من الجمل طغى عىل هذا الجزء من الخطاب : االسميّة أم الفعليّة ؟

5 - استنتج من إجاباتك الّنمط املصاحب للسد يف هذا الجزء من الخطاب.

 �أ�ستنتـج 

َصاَحَب الوصُف الّسَد يف هذا الجزء من الخطاب؛ ومن مؤّشاته : األفعال املضارعة، ظروف 

املكان،النعوت والجمل االسميّة.
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• أميّز بني أمناط جمله وفق الجدول اآليت :

الّنمطالجمل

؟انطلقت بنا السيّارة، وتركنا وراءنا...

؟يف الصبّاح كّنا يف غرداية، يف الواحة الخرضاء...

؟أزقّة ملتوية ضيّقة إىل جانب املحاّلت التجاريّة الكبرية...

  أحّدد العالقة بني أمناط الخطاب
أستمع مرّة ثالثة إىل الجزء نفسه من الخطاب ثّم أجيب :

1 - كم فقرة يف هذا الجزء من الخطاب ؟

2 - ما منط الفقرة األوىل معلاّل حكمك ؟

3 - تبنّي منط الفقرة الثانية ؟ ما منط الفقرة األوىل معلاّل حكمك ؟

4 - أّي الفقرتني أطول من الثانية ؟ وبم يفّس ذلك ؟

5 - فام الذي كان يهّم الكاتب : الحديث عن السفر يف الفقرة األوىل أم َما شاهده من مناظر يف الفقرة 

الثانية ؟

6 - استنتج - إًذا - أّي الّنمطني خدم اآلخر؛ وكيف ؟ 
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  أقرأ الّنّص 
َسّجـاُد أُّمـــــــي

يــّر بومهــدي عــىل ماضيــه ُمــرورا َسيًعــا، وحــني َيْتَِثــُل لَنــزَوات الّذكريــاِت، يتملُّكــُه بشــكل 

ــرُة االســتعامريُّة  ــه، فالف ــْن طُُفولَِت ــْن نفســِه وع ــث َع ــاِء يف الحدي ــَن الَحيَ ــْوٌع ِم ــوٍس نَ َمْحُس

بالنســبِة للعديــِد مــن األجيــاِل فــرٌة أليمــٌة ِمــَن تاريــِخ الجزائــِر ؛ طفولــُة الَحــرِْب والُجــوع، فـَـأَْن 

يتحــّدَث عنهــا معنــاُه أَْن يَْفتَــَح جُروًحــا اَل َتَْنَدِمــُل.

ــا،  ــا وتاريِخه ــّجاِد وعاملِه ــِة الَس ــِه ؛ صناع ــَد أهــمِّ مصــادِر إلهاِم ــِوم عن ــك الي ــا يف ذل تَوقّفن

ــِس للنســيِج يف الفنــون والثقافــاِت اليدويـّـِة، ونوعيــِة نســيِج الَغــْرِز ونســيِج  وعــِن الــدور املؤسِّ

الرّْســِم وَدورِه يف َخلـْـِق فضــاٍء وســيٍط متميّــٍز يََقــُع بـَـنَي َحــَواِف »الطّلَْســِم« والحديقــِة املتخيّلــة 

ــا الَحانيــة. ينفتــُح  ــِة واالســرخاِء ِمــْن خــاَلِل األّم، ومــن خــالل َســّجادة األّم ونَظرتِه ــنّيَ الَحركَ بَ

ي  َسُْد الطفولــة بعــد أن َهْدَهدتـْـه تلـْـَك الطَّْفــرَُة الغامــرُة مــن الذكريــاِت الّســعيدِة : »كَانـَـْت أمِّ

اِد َجبَــِل »عّمــور« الــذي  تُْنِجــُز َســّجاًدا بخيــوٍط صوفيّــٍة طويلــٍة وبرســوماٍت ال عالقــَة لهــا بَســجَّ

يُحــاك يف »أفلــو« و »قــر البخــاري« و»الجلفــة« والــذي يتميّــز بعمــٍل أكْــَرَ تََفنًُّنــا َورِقَّــًة.

ــَجاَدِة،  ــوِف، وارتفــاِع السَّ ــِة الصُّ ــرُِق ُمَعالََج ــْن حيــُث طُ ــًدا ِم كاَن إنتــاُج نِســاِء املنطقــِة جيّ

ــة »التّيطــري«. ــا منطق ــُز به ــي تتميّ ــِة الّت ــواِن وخاصــًة تشــكيالتِها الجميل واألل

إّن الســّجادة أو الزربيّــة تشــّكل جــزًءا مــن َعاملـَـي وأســتطيُع أن أقــول : إنّهــا يشء متأّصــٌل 

فينــا فقــد كَاَن يُوَجــُد تقليــٌد لََديْنــا أن يُهــدَي كلُّ فــرٍد مــن أفــراِد العائلــِة زربيــًة أًخــا أو ابًنــا 

ــي«. ســألتُه : » َوَهــْل احتفظــَت بزربيتــك  ؟« قــال :  ــا َحَصــَل َعــىل زربيــِة َصَنَعتْهــا أمِّ كلٌّ مّن

»نعــم! كَانَــْت ُهنــاَك أنــواٌع أخــرى مــن الّنســيِج مثــل »الَحْنبَــِل« وهــو قطعــٌة طُولهــا  مثانيــُة 

ــة، هكــذا  ــكّل العائل ــت غطــاًء ل ــام وكان ــا يك نن ــا جميًع ــا نصطــّف تحتَه ــاِر، كّن أو تســعُة أمت

ــوَف الَخــاَم ونَُعالُِجــُه ِمــَن  ِعْشــنا مل تكــِن األغطيــُة املصّنعــُة قــد ُوِجــَدْت بَْعــُد، كّنــا نَشــَري الصُّ

ــاِء«.  األلِــِف إىل اليَ

عبد الكريم بلجياليل : بومهدي وصناعة الفّخار يف الجزائر منشورات زيك بوزيد الجزائر 2004

محمد بومهدي 1924 

- 2006  فنان تشكييل 

جزائري ولد يف 13 يناير 

1924   التحق بصفوف 

حزب الشعب الجزائري 

سنة 1942 ألقت عليه 

السلطات الفرنسية 

القبض إثر مشاركته 

يف مظاهرات 8 ماي 

1945. بدأت رحلته مع 

الفن سنة 1946 عندما 

اشتغل مبصنع الربواقية 

للخزف وخرجت أوىل 

أعامله للنور. انتقل إىل 

فرنسا فزاول تكوينا 

هناك،. بعدها عاد إىل 

الجزائر ومارس حرفة 

الخزف الفني...
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أثري رصيدي الّلغوّي
•  الطّلسم : لغز، شيئ غامض ومبهم، والجمع طالسم  •  َهْدَهَدتُْه : حرّكته برفق وحنان لينام

•  الّصوف الخام : الّصوف يف حالته الطبيعيّة األوىل.

  أبحث يف قامويس عن معان أخرى للكلامت اآلتية : تندمل - الطّفرة - التّيطري.

  أبحث عن اشتقاقات لكلمة :  َهْدَهَدتُْه وأّوظفها يف جمل مختلفة.

  أفهم الّنّص 
1 - ملاذا يرفض بومهدي الحديث عن طفولته  ؟ كيف كانت هذه الطفولة ؟

2 - ماذا يثّل سّجاد أمّي ؟ وماهي مكانته عند بومهدي الفنان ؟

3 - هل احتفظ بومهدي بسّجاد أّمه ؟ ملاذا ؟

ّجاد ؟ 4 - ما الذي ييّز سّجاد أّمه عن غريه من السُّ

5 - ماهي القيمة الحقيقيّة لهذا السّجاد عند بومهدي ؟

6 - عالم تدل هذه العبارة : »إّن السّجادة أو الزربيّة تشّكل جزًءا من عاملي، وأستطيع القول : »إنّها يشء متأّصل فينا«.

  أكتشف الّنّص وأحّدد منطه :

1 - كيف تكون حال بومهدي عندما يعود بذاكرته إىل املايض ؟

2 - ما ذا يصّور الكاتب حني يصف هذا الجانب من شخص بومهدي ؟

• قّدم عنارص من الّنّص تدّل عىل هذا املوصوف.

3 - حقيقًة، يعود بومهدي إىل املايض. لكن، هل ليسد علينا أحداثا أم ليصّور مشاهد ترتسم يف ذاكرته ؟

• وّضح إجابتك من خالل أمثلة من مقاطع الّنّص. 

4 - الحظ هذه املقاطع واستنتج منطها ومؤشاته.

مؤشاتهالّنمطاملقطع

فعل مضارعوصفيتملّكه بشكل محسوس نوع من الحياء يف الحديث عن نفسه وعن طفولته.

كانت أّمي تنجز سّجاًدا بخيوط صوفية طويلة وبرسومات ال عالقة لها بسّجاد جبل »عّمور«

الذي يُحاك يف "أفلو" و" قر البخاري" و" الجلفة " والذي يتميّز بعمل أكر تفّننا ورقّة.

؟؟

يتملّكه نوع من الحياء يف الحديث عن نفسه وعن طفولته، فالفرة االستعامريّة بالنسبة 

للعديد من األجيال فرة أليمة من تاريخ الجزائر

؟؟

إنّهــا يشء متأّصــل فينــا فقــد كان يوجــد تقليــد لدينــا أن يُهــدي كلُّ فــرد مــن أفــراد العائلــة 

زربيّــة أًخــا أو ابًنــا

؟؟

5 - ماذا تستنتج ؟

أستنتـج 
أن يتنازع الّنصَّ منطان هام : الّسد والوصف ؛ فالوصف أحد أهّم األمناط الخادمة للّسد ألنّه يحقق جزءا كبريا 

من قصدية املؤلّف عندما يصُف الّسَجاَد وجامله األّخاذ.
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  أبحث عن ترابُط ُجمل الّنّص وانسجام معانيه 

• الحظ الفقرة اآلتية من الّنّص وابحث عن الكلمة األكرث ورودا مستعينا بالجدول : 

 »كانت هناك أنواع أخرى... من األلف إىل الياء«.

وظيفتها يف اتساق الفقرةالّنمط الذي تُؤش إليهداللتها الزمنيةعدد تكرارهاالكلمة املكّررة

؟؟؟؟؟

 أدرس الظّاهرة اللّغّوية : الجملة الواقعة خربا لكان وأخواتها.
• أالحظ الجمل اآلتية :

)ب()أ(

- كاَن إنتاُج نساِء املنطقِة جيًدا.
- كانت أّمي تنجُز َسّجاًدا.

. - كانت أّمي َسّجاُدها يُنَجُز بإتقان فّنان عبقريٍّ

• ما العنارص األساسيّة للجملة »كاَن إنتاُج نساِء املنطقِة جيًّدا«  ؟
• ما هي بنية جيًِّدا : أَمفردة، أم جملة، أم شبه جملة ؟

• الحظ خرب كان يف املجموعة )ب( » تنجُز َسّجاًدا«؛ ما هي بنيته ؟
« ؛ أَجملة فعلية أم اسمية ؟ • الحظ اآلن خرب كان يف املجموعة )ب( »َسّجاُدها يُنَجُز بإتقان فّنان عبقريٍّ

• ما هو فاعل »تنجز« ؟ ما نوعه ؟ عىل من يعود ؟ حّدد املفعول يف هذه الجملة وعائده.
• استعمل يف كّل مرّة أحد أخوات كان )صار-أصبح- بات-أمىس- مازال...( مكان كان يف جملتي املجموعة )ب(.

• ماذا تالحظ ؟ 

أستنتـج 
• يكون خرب كان وأخواتها اسام مفردا أو جملة فعليّة أو جملة اسميّة. تَكون يف محّل نصب.

• تتضمن الجملة الواقعة خربا لكان وأخواتها ضمريا يعود عىل اسمها يطابقه يف الّنوع والعدد.

  أطّبق
• مّيز جملة خرب كان وأخواتها وبنّي إن كانت اسمّية أو فعلّية فيام يأيت : 

كانت الصناعات التقليديّة النشاط املميّز للجزائرينّي إبّان عهد االحتالل – ما زالت بعض الِحرَِف التّقليديِّة 

تستقطُب هّواتها يف بعض مناطق الوطن كبالد القبائل واألوراس والُهـڤار وغرداية مثَل الحيَل الفضيّة والفّخار 

والزرايب واألفرشة والقّشابيّة – إّن صناعة الُحيّل الذهبيِّة متأّصلُة يف مدِن كتلمساَن وقسنطينَة – أصبحت الّصناعاُت 

التقليديُِّة تشّكل اهتاَمم الّسلُطات الُعموميّة – ظّل الطرُز عىل الحرير  مفخرة العائالِت العرِيقة يف املدِن الساحليِّة.

• أنشئ خمَس جمل وصفّية يكون فيها خرب كان وأخواتها جملة فعلية.

• أوظّف معاريف املعجمّية واللغويّة لكتابة فقرة من 120 كلمة ألخص فيها القيم األخالقّية واالجتامعّية 

الواردة يف الّنّص.
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  أختار الّنمط واملوضوع

• من أجل كتابة نّص وثائقي أو علمي؛ انتق أحد األمناط اآلتية مربّرا اختيارك :

الحجاج الوصف الّسد الّتفسري الحوار

• من بني عنارص القامئة اآلتية، حّدد موضوع خطابك و اذكر سبب اختيارك له :

صياغُة الفّضة والذهب صناعة الّنسيج والزرايب صناعة الّنحاس

صناعة الُجلود الّنقش عىل الَخَشب صناعة الّتحف الفّنّية صناعة الفّخار

  أجمع مواردي املعرفّية

لوصف حريف يجب عيّل أن:

1 - أصفه ماديا) جسميا( ثّم معنويا ) نفسيا و سلوكيا(؛

2 - أصفه من أعىل إىل أسفل؛

3 - أصف نشاطه و حرفته؛

4 - أعرب عن إعجايب به.

ــة – أفعــال املضــارع – األوصــاف و األحــوال   مــؤرشات الّنمــط الوصفــي : الجمــل االســمية – الجمــل الفعلي

ــة عــىل املــكان- الصــور البيانيــة. الكلــامت الدال

• حّدد يف هذا الجدول، الّنصوص الّتي تطالعها من حيث :

مصادرها مجالها الّثقايفّ جنسها األديّب

املكتبة املنزلّية شعوب العامل خاطرة

املكتبات الجواريّة الّتضامن مقالة

املكتبة املدرسّية الصناعة التقليدية قّصة

مواقع األنرتنت العلم و التكنولوجيا ترجمة

مصادر أخرى مجال آخر جنس أديّب آخر

• أبّرر اختيارايت وأناقشها مع زماليئ.
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  أحلِّل بنية الخطاب 

• أستمع إىل هذا الجزء من الخطاب ثّم أجيب.  » من قبل كان تنظيم... رواجا كبريا يف أوروبا «

1 - وصف الكاتب يف الفقرة األوىل من هذا الجزء معرض الزربيّة وصفا موضوعيّا. استعن بالجدول وحّدد 
طبيعة العالقة بني املقطع األّول من العبارة واملقطع الثاين منها ؛ وعلّل صّحة هذا الحكم.

العبارة

املقطع 02املقطع 01

إّن فصل الّربيع هو املوسم املناسب للسياحة يف 

الجنوب
نظرا العتدال طقسه

بدت لنا مدينة غرداية كلّها كسوق كبرية
فالشوارع مزدحمة والدكاكني مألى فائضة بالّصناعة 

التّقليديّة

.. فائضة بالّصناعة التّقليديّة املمثِّلِة لكّل أنحاء 

الوطن

فأنت تجد زرايب تلمسان وتطريز قسنطينة، وخزف 

ششال، ومجوهرات بَني يّني.

2 - من خالل الجدول أدناه قم بعمليّة إحصاء ملختلف مؤّشات منط الوصف يف هذه الفقرة ثّم رتّبها تنازليّا 
من األكر استعامال إىل أدناه :

عدد تَكرار املؤّشاستخراج أمثلة عنهامؤّشات الوصف
رتبته وفق عدد 

التّكرار

 ؟ ؟ ؟كلامت دالّة عىل الزمان أو املكان

 ؟ ؟ ؟النعوت أو الصفات

 ؟ ؟ ؟أفعال مضارعة 

 ؟ ؟ ؟جمل اسمية

 ؟ ؟ ؟صور بيانيّة كالتشبيه

3 - حّدد يف الفقرة الثّانية من هذا الجزء، الّنمط الذي وظّفه الكاتب يف هذه الفقرة، من خالل تتبّعك لتطّور 

أفكاره مستعينا مبعطيات الجدول :

العبارات

إّن املعرض ال يكن أن يبلغ مداه يف ظرف سنة أو سنتني وليس هناك أّي داٍع للتّسع...

فإّن كّل يشء ُمخطٌّط عىل املدى البعيد وقضية تطويره ليست مغامرة، وإمّنا هو عمل يحّقق الفائدة بدون 

... شكٍّ
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ذلك أّن الجزائر تحتلُّ الصدارة يف الصناعة التقليديّة...

فهناك ما يزيد عن عرشين نوعا من الزرايب وكّل نوع له طابعه الخاصُّ من حيث األلوان، والزخرفة 

واألشكال، ماّم جعل الزربيّة الجزائريّة تتمتّع بشهرة عامليّة، وتعرف رواًجا كبرياً يف أوروبّا.

4 - قارن بني منط الفقرة األوىل ومنط الفقرة الثانية؛ ثّم أبرز قصدية الكاتب يف كّل منهام.
5 - ما وظيفة الوصف يف كّل من الفقرتني ؟ ويف أيّهام كانت أقوى مظهرًا ؟ 

الفقرة
غلبة اإلحساس بالتأثّر 

واإلعجاب باملوصوف

غلبة عرض 

املعلومات

غلبة التربيرات 

والتعليل

وظيفة الوصف

تعبرييّةتأثرييّة
تسجيليّة 

توثيقيّة

 ؟ ؟ ؟01

 ؟ ؟ ؟02

د العالقة بني أمناط الخطاب    أحدِّ
1 - تدّرج الّنّص من بدايته إىل غاية نهاية الجزء الّسابق من الخطاب :

من الّسد إىل الوصف إىل 

التّفسري

من الوصف إىل الّسد إىل 

التّفسري

من الّسد إىل التّفسري إىل 

الوصف 

2 - عىل أساس تحديدك لقصدية الكاتب؛ حّدد الّنمط الغالب والّنمطني الخادمني له.

3 - يف الجزأيــن األّولــني مــن الخطــاب تظافــر كّل مــن عنــارص الوصــف والــّسد والتّفســري لخدمــة قصديــة 
الكاتــب؛ وّضــح ذلــك مــن خــالل تحليلــك لهيكلــة الّنــّص الفكريـّـة وتقاطعهــا مــع األمنــاط املســتخدمة.

 �أ�ستنتـج 

ميكن للكاتب توظيف عّدة أمناط ألداء وظيفة الّنّص التبليغّية التواصلّية، هذه األمناط تتغرّي 

َوْفَق تطّور أفكار الّنّص وصوال إىل الـُمراد من رسالته التواصلية.
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ولد عبد الحميد بن 

هدوقة سنة 1925 

انتسب إىل معهد 

الكتانية بقسنطينة، 

ثّم انتقل إىل جامع 

الزيتونة بتونس ثّم 

عاد إىل الجزائر . نضاله 

ضد املستعمر الفرنيس 

دفعه إىل مغادرة 

الوطن نحو فرنسا ثّم 

عام 1958م إىل تونس. 

رجع إىل الوطن بعيد 

االستقالل.تويف يف 

أكتوبر 1996م.

له مؤلفات مسحية 

وروائية عديدة منها 

ريح الجنوب ونهاية 

األمس.

  أقرأ الّنّص 

آِنَيُة اْلَفّخار
 »تأملـّـت العجــوُز رَْحَمــُة بظَمِئهــا وُحاّمهــا وَشــيُْخوختها وَوْحَدتَِهــا، َولـَـْم يَُكــن الَْهَذيــاُن ِبهــا 

رَحيــاًم، فَبَــَدَل أَْن تَتََخيَّــَل اليناِبيــَع الــّرّارَة وامليــاَه الّصاِفيــَة، تََخيّلـَـْت َدارَهــا َصــارَْت فُرنـًـا َهائـِـاًل 

يَْنُفــُث أَلَِســنًة ِمــَن لََهــٍب تَِصــُل إىل ارتفاعــاٍت كَبــريٍة، وتخيّلــْت نََفَســها آنيــًة بَــني األَواين الّتــي 

َصَنَعتْهــا يِف َجــْوِف ذلــك الُفــرْن الرّهيــِب!

ــاُر اَل يَتََكلَّــُم َوأَنـَـا  ــاٌر، َمــْن يَْشــَرِيني ؟.. أَنــا أَْحَســُن ِمــْن كُلِّ اأْلََوايِن.. الَفخَّ » أَنـَـا آنيــٌة أَنــا فَخَّ

أَتََكلَُّم..َمــْن يَْشــَرِيِني ؟ ..أَنـَـا آنِيَــٌة أَْصلـُـُح لِلـْـاَمِء لِلطَّعــاِم لِلزُُّهــوِر.. انظــُروا إىل الّنــاِر تَلْتَِهُمِنــي..

إِنََّهــا تَْصَهــُريِن أِلَزَْداَد َجــاَماًل ! أَنـَـا آنِيَــٌة أَْصلـُـُح لِلـْـاَمِء لِلطَّعــاِم لِلزُُّهــوِر.. أَنتــْم لَْســتُم أَوايِن..أَنْتـُـْم 

اَلزِلْتـُـْم ِطيًنــا، لـَـْم تَْصُقلُْكــْم يـَـٌد ِمثـْـُل الِّتــي َصَقلَتِْنــي، َواَل َصَهرْتَُكــْم نـَـاٌر ِمثـْـَل الِّتــي أَنـَـا ِفيَْهــا...«

كَاَن الطِّْفــُل َعبْــُد القــادِر قـَـْد رََجــَع بُرَْهــًة ِمــْن الَوقـْـِت فََوَجَدَهــا يِف َحالـَـِة َهَذيــاٍن، َولـَـْواَل أَّن 

أُّمــُه أََوَصتـْـُه ِبالبََقــاِء ِعْنَدَهــا َحتَّــى تـَـأيَِت ِهــَي لََخــَرَج لِتـَـّوِه ؛ أِلنَّ َمْنظـَـر الُعجــوِز أَْذَعــرَُه، َوَخــِيَ 

ة رَْحَمــة !«. بَِقيـَـْت  ة رَْحَمــة ! َجــدَّ ــِه َوأُْخِتــِه، َوأََخــَذ يَُناِدِيَهــا  : »َجــدَّ أَْن َتــَوَت قَبْــَل َمِجــيِء أُمِّ

ــَد  ــَرأَْت َعبْ كََذلِــَك َحــَواِل َســاَعٍة، ثـُـمَّ أََخــَذ الُهــدوُء يَُعــُوُد إِلَيَْهــا. َوَمــَع الُهــُدوِء َجــاَء الَوْعــُي، فَ

الَقــاِدِر َجالًِســا إِىَل َجانِبَهــا فَابْتََســَمْت لـَـُه، َوأََشــارَْت لـَـُه ُمتَْمِتَمــًة ِبَكلِــاَمٍت ُمتََقطَِّعــٍة أَْن يَُناِولَهــا 

املـَـاَء فََفَعــَل.

ــاِء  ــاِن لَِقَض ــُه قَاِدَمتَ ــُه َو أُْختَ ــا أَنَّ أُمَّ ــا. َو أَْخرَبََه ــوُد إِلَيَْه ــا يَُع ــُل أَْن َرأَى َوْعيََه ــِرَح الطِّْف َوفَ

ــا. ــرِبُُه مِبَرَِضَه ــْن يُْخ ــٍك َم ــَل إِىَل َمالِ ــاُه أَرَْس ــا، َو أَّن أَبَ ــِة َمَعَه اللَّيْلَ

ــِه، لِــاَمَذا ؟ َســيُزِْعُجُه َوقَــْد  فََقالَــْت لَــُه الَعُجــوُز ِبَكلِــاَمٍت اَل تـَـَكاُد تَِبــنُي : »لِــاَمَذا يُرَْســُل إِلَيْ

يَُكــوُن َمْشــُغواًل ِبأََعاَملِــِه« فَأَفَْهَمَهــا الطِّْفــُل أَنََّهــا ِهــَي الِّتــي طَلَبَــْت َذلِــَك. فَأََجابَــْت : 

- »كُْنُت أَْهِذي يَا َولَِدي« فَأََجاَب الطِّْفُل :
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- »نََعْم كُنت تَْهِذيَن.. َولَِكْن ِعْنَدَما َسأَلِْت َعْن َمالٍِك لَْم يَُكْن يَظَْهُر َعلَيِْك أَنَِّك تَْهِذيَن!«.

. أَنَْت َعىَل َحّق« - »لَْم أَتََذكَّْر يَابَُنيَّ

ثـُـُه،  َو أَّغَمَضــْت َعيَْنيَْهــا ِمــْن َجِديــٍد. وبالرُّْغــِم ِمــَن الَجْهــِد الَكبــريِ الّــِذي بََذلَتْــُه لـِـَيْ تَبَْقــى تُؤْنِــُس الطِّْفــَل َو تُحدِّ

ــى.  فَِإنََّهــا يِف النِّهايــِة اْستَْســلََمْت لِْلِرَْهــاِق الَّــِذي َســلَّطَتُْه َعلَيَْهــا الُحمَّ

عبد الحميد بن هدوقة »ريح الجنوب«

أثري رصيدي المعجمي
•  الرّارة : كثرية املاء غزيرة  •  ينفث : ينفخ  •  آنية : مزهرية مصنوعة من الفخار  •  هذيان : التكلّم بغري وعي  

•  أذعره : أخافه وأفزعه.

  أبحث يف قامويس عن معاٍن أخرى للكلامت الّصعبة واشتقاقاتها املختلفة.
  أؤلف من معجمي الجديد جمال وصفية سدية.

  أفهم الّنّص 
1 - ما الذي يُؤمل العجوز رحمة ؟ وماذا تخيّلت نفسها ؟

2 - ماذا تعمل العجوز رحمة ؟ وماهي أوصاف آنية الفّخار الّتي تخيّلتها ؟

3 - ما الذي أخاف الطفل عبد القادر  ؟

4 - كيف ترّف الطفل مع املوقف ؟ وكيف كانت نهاية القّصة ؟

5 - مباذا تُوحي لك هذه العبارة : »أنا آنيُة الَفّخار؛ َمْن يشريني« ؟

6 - استخرج من الّنّص العبارات الّتي تُبنّي تعلّق العجوز بصناعتها.

7 - تُحيلنا القّصة عىل معاناة أصحاب الصناعات التقليديّة. اذكر ما تعرفه عن هذه املعاناة.

8 - ما الحلول الّتي يكن أن تخرج أصحاب الحرف التّقليديّة من مشاكلهم وتحّولهم إىل مصدر للروة الوطنيّة ؟

  أدرس منط الّنّص
1 - ما الّضمري الذي غلب عىل الّنّص ؟ عىل من يعود ؟

2 - أين دارت أحداث القّصة ؟ وما زمنها ؟

3 - تثّل عودة الطّفل عبد القادر نقطة تحّول يف سريورة الّسد. وّضح ذلك.

4 - ما الّنمط الذي تحيل إليه هذه املؤّشات  ؟ استنتج مؤّشاته من أجوبتك السابقة.

5 - ماهي مواصفات البطلة رحمة من خالل الّنّص ؟ هل هي أوصاف ماديّة أم معنويّة ؟

6 - فام الّنمط الذي وظّفه الكاتُِب يف عرض مواصفات هذه البطلة ؟

  أبحث عن ترابط ُجمل الّنّص وانسجام معانيه

• تأّمل الفقرة من الّنّص : » كان الطّفُل عبد القادر قد رجع بُرهة من الوقت،... أن يُناِولَها املاَء ففعَل«.
1 - عىل من يعود كّل من ضمري الغائب املذكّر وضمري الغائب املؤنّث ؟

2 - مل استعملهام الكاتب ؟

3 - يف الّنّص مظهر آخر لالتّساق يتمثّل يف الروابط املنطقيّة واللفظيّة. استخرج مثالني عن كّل منهام يف هذه 

الفقرة.
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  أتعرف عىل الظّاهرة اللّغّوية : الجملة الواقعة خربًا لناسخ »إّن وأخواتها«

• أالحظ الجمل اآلتية :

)ب()أ(

- إنّـــها صاهرٌة ل ألزداَد جاماًل

- تَخيّلْت أنَّ داَرَها ُفرٌن

- إنّـــــها تَْصَهُرِن ألزداَد جاماًل

- تَخيّلْت أنَّ داَرَها َصاَرْت ُفرنًا

1- مّم تتكون الجملة »إنّـــها صاهرٌة« والجملة »..أّن دارَها فُرٌن« ؟

2- ما هي بنية صاهرٌة وفُرٌن : أ هي مفردة أم جملة أم شبه جملة ؟

3- الحظ خرب إّن يف املجموعة )ب( » تصهرين«؛ ما هي بنيته ؟

4- الحظ اآلن خرب أّن يف املجموعة )ب( » صارت فُرنًا »؛ أَ هو جملة فعلية أم اسمية ؟

5- استعمل يف كّل مرة أحد أخوات إّن )ليت-لعّل- كأّن-لكّن( مكان إّن أو أّن يف جملتي املجموعة )ب(. 

ماذا تالحظ ؟ 

6- فامذا تستنتج ؟ 

أستنتـج 
• يكن أن يكون خرب إن وأخواتها جملة فعلية أو جملة اسمية تكون يف محل رفع.

• تتضمن الجملة الواقعة خربا إلّن وأخواتها ضمريا يعود عىل اسمها يطابقه يف الّنوع والعدد.

أطّبق
• مّيز جملة خرب إّن وأخواتها وبنّي إن كانت اسمية أو فعلية فيام يأيت : 

يبــدو أّن الصناعــات التقليديّــة كانــت الّنشــاط املميّــز للجزائريّــني إبـّـان عهــد االحتــالل – لعــّل بعــض الحــرف 

التقليديـّـة تســتقِطب هواتهــا يف بعــض مناطــق الوطــن أكــر مــن املــدن الكــربى، فــإّن منطقــة القبائــل واألوراس 

والهـــڤار وغردايــة صــارت أيقونــاٍت يف صناعــة الحــيل الفضيــة والفخار والــزرايب واألفرشــة والقشــابيَّة – ال تُعرف 

مدينتــا تلمســان وقســنطينة بعاصمتــي املوســيقى األندلســية بطابعهــا »الحــوزّي« و»املالــوف«، لكّنهــام أيضــا 

ــة – أصبحــت الصناعــات التقليديّــة تشــّكل اهتــامم الّســلطات  ــة الفّنيّ تُعتــربان موطــن صناعــة الحــيل الذهبيّ

ــة  ــالت العريق ــدى العائ ــت مفخــرة ل ــي ظلّ ــة الّت ــات التقليديّ ــن الّصناع ــر م ــىل الحري ــرُز َع ــة – الطّ العموميّ

يف املــدن الســاحليّة.

• أنشئ خمَس ُجمل وصفّية يكون فيها خرب إّن وأخواتها جملة فعلّية.

ــة  ــم األخالقّي ــا أهــم القي ــص فيه ــرة مــن 120 كلمــة ألّخ ــة فق ــة لكتاب ــة واللغوي ــف معــاريف املعجمي • أوظّ

ــّص.  ــواردة يف الّن ــة ال واالجتامعّي
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  أستثمر الّنّص ألكتب عىل منواله

من أجل كتابة نّص يصف منظرا بيئيا يكنني تصويره بطرق شتى :
من مكان ثابت : حيث أشع بالوصف العام ثّم أفّصل يف جزئيات املوصوف.
و أنا أقرب منه : فيكون من الوصف العام إىل الوصف التفصييل التجزيئّي.

و أنا أبتعد عنه : فيكون من الوصف التفصييل إىل الوصف العام.
يتهيكل الّنّص الوصفي من خالل اإلجابة عن األسئلة: ما موضوع الوصف ؟ كيف هو ؟ ما مكوناته ؟

ما مدى تثميني له ؟

• اُرصد خصائص الوصف و مؤشاته ثّم بنّي موقف الكاتب من املوصوف.

تنــاول مــن السيــر قميًصــا أبيــض طويــاًل. ارتــداه وراح يفتــح حقيبــة قديــة الزمتــه منــذ أيــام الثانويــة، ورّب 

ــا الــيء الــذي  ــام قابلتــه، إنّه نحوهــا عاطفــة خاّصــة وهــي الوحيــدة الّتــي يصبّحهــا أو يّســيها ويحيّيهــا كلّ

حــال املتواصــل. فَلَــَت مــن دهليــز املــايض، ومل يَْعــَرِِه تغــرّي ســوى تــآكٍل طفيــٍف يف أََحــِد أركانهــا نتيجــة الرِّ

فتحهــا. اســتخرج بُرْنًُســا صوفيّــا أبيــَض رَقيــَق الّنســيج قّدمتــه لــه العائلــة َهديَّــًة ســنَة حصولــه عــىل األهليَــِة 

ــتاء كامــاًل معــه، كانتــا مــرّة تَْغــزاِلن الُصــوف ومــرّة تنســجان، مــع مــا  لقــد قضــت أّمــه وخالتــه أّم العــارم الشِّ

يصحــب العمليــة مــن أغــاٍن وتهاليــَل حزينــٍة ُمثقلــٍة بالفجائــع تــارة، ومتفائلــٍة طافحــٍة بالخــريات تــارة أخــرى. 

لكّنهــا كلّهــا تجمــع عــىل اآلمــال العريضــة املعلّقــة عــىل الرّاجــل ولــد الرّاجــل.

نــادراً مــا يـُـوىَل اهتــامٌم خــاّص لنســج برنــس أو قشــابية، فالعملية جــّد عاديــة وتتواصــل طيلــة الّســنة لكــّن 

هــذا الربنــَس بالــذات ليــس ككلِّ الربانــس، ٳنـّـُه لرجــٌل عظيــم يســتعّد ألن يكــون ســيّد كلِّ القــوم يف املســتقبل 

اآليِت لقــد تجــاوز مســتوى القائــد والخليفــة والحاكــِم. يــا أختــي ! الولــد مــن صغــره كبــري.

احتــزَم ثــّم ارتــدى الربنــَس واتّجــه ٳىل غرفــة التلفــزِة قلـّـب ضمــن أشطــة عديــدة واســتخرج شيطــا َحَشــاُه 

، وانطلــق يرقــص عــىل اللّحــن الفلكلّــوري الــذي  ، ورفــع الّصــوت ٳىل أقــى حــدٍّ يف الـــُمسّجلة ضغــط عــىل زرٍّ

تجّســده أســاطري عــدة، تتحــّدث كلّهــا عــن الفــارس الفــازع واالســتفزاع.

لعلـّـه فــارس واحــد ولعلّهــم فرســان عديــدون، الحكايــات تختلــف لكــّن الركيــز يقــع عــىل سعــة االســتجابة 

وعــىل اســتامتة الخيــل يف الرّكــض. 

كان يطــوي الغرفــة ِجيئـَـًة و ذهابــاً ذهابــاً وِجيئـَـًة، يلهــث والعــرق يتصبّــب منــه، وجناحــا الرُبنــس يتطايــران، 

مل يكــن هنــا يف هــذه الغرفــة، كان هنــاك هنالــك، بعيــدا يف الزمــان واملــكان، يف قســنطينة البهجــة يف الثانويــة 

الفرنســية اٳلســالمية، الّتــي تقــع يف ســاحٍة صغــريٍة َجنــب مقهــى الّنجمــِة وِجــِس الـــَمصعد ُمِطلّــٍة عــىل وادي 

ــاور  ــعره، يُح ــه يف ش ــرّب عن ــام كان يع ــة، ك ــاه الخاص ــار يف قضاي ــات األمت ــق مئ ــىل عم ــال املنهمِك، ع الرِّم

الَحاَمَمــاِت املتعــّددِة األلــوان، الّتــي تبــدو مــن فــوٍق يف قرارهــا ذاك أشــبه مــا تكــون بذكريــات مــن املــايض 

ــحيق، وهــي تحــوم كواقــع، لكــن ليــس ســوى ساٍب يظهــر، ويختفــي يلــوح ويــروح، هّمهــا االبتعــاد كلـّـام  السَّ

تأملناهــا.
الطاهر وطار - الشمعة والدهاليز - موفم للنرش - الجزائر 2013. ص 74

• حرّض نّصا وصفيّا تحايك فيه هذا الّنّص، موظّفا مؤّشات الوصف التي عرفتها.
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  أوظّف تعلاّميت 

• أستمع إىل هذا الجزء من الخطاب ثّم أجيب :  » والّربح املّاّدّي... سجاّل خالدا «

1 - أمازال املؤلّف يف الفقرة األوىل من هذا الجزء من الخطاب يعرض رأيه ثّم غرّي األسلوب ؟

علّل إجابتك.

2 - َضَم املؤلّف خطابه يف آخر فقرة بقول ألحد السيّاح ؛ ما ملّخص هذه الشهادة ؟ لَِم عرضها املؤلّف ؟

3 - هل االستفهام الوارد يف آخر الخطاب يتطلب إجابًة ؟ َما وظيفتُه إًذا ؟

4 - استنتج الّنمط املوظّف يف هذا الجزء وتبنّي عالقته بالبناء الفكرّي للخطاب. ماسبب وروده إذن ؟

 �أ�ستنتـج 

يعتمد الّنمط التّفسريّي عىل عرض الفكرة وتأكيدها عن طريق :   • التعليل /   • االستشهاد 

• األساليب الفّنيّة املؤثّرة يف الّسامع مثل االستفهام بغرض إبراز اإلعجاب للتأثري يف املستمع.

• أنطلق من استنتاجايت السابقة، وأستمع إىل الخطاب كلّه من جديد :

تفّحص الجدول واتّبع ما جاء فيه من تعليامت : 

مضمون الرسالة : معرض غرداية شهادة لغنى الصناعة التقليديّة الجزائريّة ومناسبة إلبراز الرتاث 
املاّدّي للوطن

الّنمطالقصديةمراحل تدّرج الخطاب

مضمون رسالة الجزء 01 : بدء الرّحلة إىل 

غرداية ووصفها عند الوصول
سد - وصفوضع املتلقيِّ يف سياق الّنّص

مضمون رسالة الجزء 02 : قيمة املعرض 

وأهّميّته السياحيّة والثّقافيّّة الوطنيّة
وصف - تفسريإبراز القيمة الوطنيّة

مضمون رسالة الجزء 03 : القيمة العاملية 

للراث غري املاّدّي للصناعة التقليدية
تفسريإبراز القيمة العامليّة

الخطاب يف كُلِّيَِته

رضورة االهتامم بالراث الثقايّف غري 

املاّدّي باعتباره تعبريا عن الهويّة 

الوطنيّة والحضاريّة

تفسري يتخلّله

  سد ووصف

  أتدرب عىل اإلنتاج الشفوّي : 
ــاول الكلمــة ألحــايك الخطــاب نفســه للحديــث عــن الصناعــات  •  أحــرّض مــع فوجــي مــن أجــل تن

ــة يف مناســبة أخــرى؛ مســتعينا بالجــدول. التقليديّ
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•  أحّدد موضوع الخطاب – القصد من الخطاب – الجمهور املتلقِّي – مناسبة الخطاب

أحّدد موضوع الخطاب

صناعة الحنبل صناعة القشاشيب صناعة الفّخار صناعة الحيل الفّضّية صناعة الزرايّب

أحّدد السياق

الجمهور املتلقّي)املستمع( مناسبة الخطاب القصد من الخطاب

أحّدد هيكلة الخطاب

الجزء 03 الجزء 02 الجزء 01

استكامل املوضوع الّدخول يف املوضوع وضع املستمع يف جّو املوضوع

الّتفسري االنطالق من الوصف نحو الّتفسري اعتامد الّسد والوصف

الوصول باملستمع إىل القصد 

من الخطاب
وضع املستمع يف قلب املوضوع الّتمهيد للموضوع
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  أقرأ الّنّص 

ُة اْلَفّخاِر قِصَّ
 1- دكّانٌة صغريْة

 2- لَِصانِع الَفّخاْر

يَّْنتَها تُحٌف  3- قْد زَّ

 4- عىل الجدار رُِصفْت

 5- فَابْتََهَج الجداْر.

 6- أنامُل لَصانعٍ

 7- ِسْحِريُّة األْدَواْر

 8- أََماَمُه َصِفيَحٌة

 9- ِمَن الَْحِديِد ُصلْبٌَة

 10- تَُدوُر يف َمَسارَِها

11- كَأنَّها اإْلِْعَصاْر.

***      

ًة  12- والطنُّي يَْروي ِقصَّ

 13- يِف طَيَِّها أْسطُورٌَة

 14- َمْحزُونَُة الْفُصوِل

15- .... والُْحُروِف

16- .... َواأْلَْشَعاْر

 17- فَأَبَْكِت املِْيَاَه

 18- .... َوالَْجاَمَد

 19- .... َواأْلَْشَجاْر

 20- َوأَبَْكِت.. اأْلَْوتَاْر.

***      

21- الطِّنُي َصاَر َجرًّة.. 

 22- َجِميلًَة

 23- يِف َرْوَعِة.. اأْلَزَْهاْر

 24- والنَّْقُش فَْوَق طَيِنَها

25- كَأَنُّه األَْسَفاْر

26- يُبِْرَُها اللْلَِبيُب.. يف 

ٍل  27- تَأَمُّ

 28- يَتُوُه يف ُسطُورَِها

 29- َمَع الُحروِف َراِحٌل

30- يف َعالَِم اإْلِبَْحاْر.
عيل مويسات  

املوقع اإللكروين منابر ثقافيّة - 2018/12/12 - الّساعة 22 و 15د.

عيل مويسات : 

هو شاعر وقصاص 

جزائري من مواليد 

أكتوبر 1962، 

أستاذ يف قطاع 

الربية الوطنية؛ 

له أعامل أدبيّة 

يف الشعر : ديوان 

باب املدينة، رحلة 

العمر؛ بصامت 

عىل الجراح 

وفاكهة الشجن. 

أما يف النر فله 

رواية  دروايش 

القاللية والرحيل. 
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أثري رصيدي الّلغوّي
•  أسطورة : قّصة خرافية- •  األسفار :  الكتب  - •  اللبيب : الحاذق ذو العقل الراجح.

  أبحث يف قامويس عن معان أخرى للكلامت الّتي أراها صعبة.

  أؤلف من معجمي الجديد جمال سديّة أو وصفيّة.

  أفهم الّنّص وأناقش ِفكَرُه

1 - عن أّي ِحرفٍة يتحّدث الشاعر ؟

2 - ما أوصاف دكّانة الحريف من خالل القصيدة ؟

3 - قّوم عمل صانع الفّخار : هل تراه عمالً يدويّا فقط ؟ ما جانُب اإلبداع فيه ؟

4 - يتحّول الطني يف هذه القصيدة من ماّدة طبيعيّة إىل كائن حّي يحي مأساة اإلنسان وتعاسته يف الحياة.

5 - مل تراجعت حرفة الفّخار برأيك ؟ اقرح حلوالً لذلك.

  أدرس منط الّنّص

1 - اجتمعت عنارص الوصف يف هذه القصيدة. استنادا إىل الجدول. استخرج أمثلة تدّل عىل مؤّشاته.

ما يدل عىل التشبيهما يدل عىل املكانالجمل االسميةاألفعال املضارعةالصفات واملوصوفاملؤشات

؟؟؟؟؟املثال

2 - يف ثنايا القصيدة مقطع سدّي. أين تالحظ ذلك ؟ استخرج مؤّشين من مؤّشاته.

  أبحث عن ترابُط ُجمل الّنّص وانسجام معانيه 

للّنّص ثالث فقرات أسهمت مجموعة من القرائن يف اتّساقها وانسجامها. استنادا إىل الجدول أثبت وجود هذه 

القرائن ممثاّل :

قرائن االتساققرائن االنسجام

تأكيدها مبثالالقرائنتأكيدها مبثالالقرائن

؟نهاية الفقرات بالّنغمة املوسيقيّة نفسها ؟؟املوضوع الواحد

تطّور مضامني الفقرات منطقيّا
؟

التكرار بالكلمة نفسها أو مبرادفها يف بدايات 

؟كّل فقرة

؟وحدة الجرس املوسيقّي )متفاعلن(؟وحدة مشاعر صاحب القصيدة
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  أدرس الظّاهرة اللّغّوية : الجملة الواقعة خربًا ألفعال املقاربة والرّجاء والرشوع.
• أالحظ الجمل وأقارن :

)ب()أ(

- الطَّنُي صاَر َجرًّة.. جميلًة

- يُبِْرُها اللّبيُب.. يِف تأّمٍل

- صفيحٌة تُدوُر يف َمَسارَِها كأنّها اإلعصاُر.

- كَاَد الطّنُي يصريُ جرًّة َجميلًة.

- أوشَك الطِّنُي أَْن يصرَي َجرًِّة َجميلًة

ٍل.  - أخذ اللَّبيُب يُْبِصُها يف تَأَمُّ

- َعَس الّصفيحُة تدوُر يف َمَسارِها  كأنَّها اإلِْعَصاُر.

• هل تتذكّر أفعال الرشوع واملقاربة والرّجاء ؟ عّددها ؟
• قارن بني املجموعة )أ( واملجموعة )ب( ؛ أيّها تضّمنت أفعال الرّشوع واملقاربة والرجاء ؟

• ما بنية خرب هذه األفعال : أهي مفرد أم جملة فعليّة أم اسميّة ؟ علّل إجابتك.
• ما  زمن أفعالها ؟

• بم ابتدأت الجملة األوىل من املجموعة )ب( ؟
• بم اقرنت الجملة الثانية ؟ 

• ما طبيعة فاعل هذه األفعال : أهو اسم ظاهر أم ضمري ؟ ما نوع هذا الضمري« وعىل من يعود ؟

أستنتـج 
• يكون خرب أفعال الرّشوع واملقاربة والرّجاء جملة فعلّية اسمها اسم ظاهر أو ضمري مّتصل.

• تتضّمن الجملة الواقعة خربًا ألفعال الرّشوع واملقاربة والرّجاء فعاًل ُمضارعا مقرتنًا بضمري يُعود عىل اِسمها.
• ميكن أن تقرتن الجملة الفعلّية الواقعة خربًا ألفعال الرجاء أو املقاربة بأْن.

  أطّبق
• مّيز جملة خرب أفعال الرشوع، أفعال املقاربة وأفعال الرّجاء واذكر نوع هذه الجمل فيام يأيت : 

كادت الصناعات التقليديّة تكون النشاط الوحيد للجزائرينّي إبّان عهد االحتالل – عىس بعض الحرف التقليديّة 

تستقطب عدًدا معتربا من الشباب الجزائرّي – أوشكت منطقة القبائل واألوراس والهڤار وغرداية أن تصبح 

أيقونات الصناعات التقليديّة – طفقت مدينتا تلمسان وقسنطينة أن تتفرَّدا بكونهام عاصمتي املوسيقى 

األندلسيّة بطابعهام الحوزّي واملالوف إىل جانب كونهام  موطن صناعة الحيل الذهبيّة الفّنيّة – كربت  الصناعات 

التقليديّة تشّكل اهتامم السلطات العموميّة.

• أكتُب جمال تتضّمن كّل منها خربًا يكون جملة فعلّية لِكان وإّن وأخواتهام تحّولها إىل جمل خربيّة ألفعال 
الرشوع والرّجاء واملقاربة.

• أوظّف معاريف املعجمّية واللغويّة لكتابة فقرة من 120 كلمة ألخّص ما مثّنه الشاعر يف هذا الّنّص عن الّصناعة 
التقليديّة.
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  أتدرب عىل اإلنتاج الكتايب

• أناقش مع زماليئ مرشوع موضوعي، أنتجه ثم أقيمه وفق شبكة لضبط اإلنتاج الكتايب من أجل انتقاء موضوع 

باسم الفوج ونرشه عرب شبكة التّواصل االجتامعّي للقسم.

• شبكة لضبط اإلنتاج الكتايب :

النعممواصفات الـُمنَتج

؟؟ضبطت تصّورايت حول املوصوف وصفاته.
؟؟اعتمدت عىل منهجيّة وصف لشخٍص.

؟؟وظّفت مؤشات النمط املناسب.
؟؟وظّفت مكتسبايت السابقة يف نّص.

؟؟تعاونت مع رفاقي وتجاوبت معهم. 
؟؟استعنت بتوجيهات أستاذي ونصائحه.
؟؟عّدلت من مواقفي أثناء كل مناقشة.

؟؟استعنت بوسائل االتّصال الحديثة يف البحث عن املعلومات.
؟؟وظّفت لغة سليمة ومعجام يناسب موضوعي.

؟؟وظّفت صورا توضيحيّة للتّعريف باملوصوف وحرفته.
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و�ضعّية تقومي الإدماج

إنتاج شفوي :

 الّسياق :

اقــرتح قســمكم عــىل إدارة متوســطتكم تنظيــم معــرض حــول الصناعــات التقليديّــة يف الجزائــر تحــت إرشاف 

أســتاذكم؛ جمعكــم أســتاذكم وطلــب منكــم اقــرتاح برنامــج عمــل لتحضــري هــذا املعــرض يتضمــن مــا يــأيت :

• تحديد املهام : مهام تتعلّق باإلنجاز- مهام تتعلّق بالتحضري املاّدّي واللوجيستي )العتادي( ؛

• وضع رزنامة لإلنجاز التحضريّي والتنظيمّي ؛

• تقسيم املهام عىل أفواج القسم.

ــة  ــا عــىل الصناعــات التقليدي ــف مــن خالله ــا والتعري ــة رشح الصــور املعروضــة ووصفه ــك مهّم ــِنَدْت إلي أُْس

ــك. يف وطن

 التعليمة :

• ارشح لزّوار املعرض الصور التي تعرضها واملعلومات التي تحملها.

إنتاج كتايب :

 الّسياق :

ــل  ــد قب ــا تتفاعــل معــك عــىل شــبكة الّتواصــل االجتامعــّي، تري ــة يف أوروبّ ــة مغرتب راســلتك صديقــة جزائري

ــة  ــا بتلبي ــر ؛ فوعدته ــة للجزائ ــة التقليديّ ــا صــورة واضحــة عــن املنتجــات الحرفّي ــّدم له ــا أن تق ــارة وطنه زي

ــول. ــك تبحــث عــن حل ــة حــول املوضــوع جعل ــات املطلوب ــارك إىل املعلوم ــا. إاّل أّن افتق طلبه

ــر ؛ ثــم  ــة والّنشــاط الّســياحّي بالجزائ ــة بالّصناعــات التقليديّ ــة املهتّم ــة و الرقمّي فاســتعنت باملصــادر الورقّي

جمعــت معلومــات عــن موضوعــك ؛ وَصّنْفتهــا و رتّبَتهــا.

 التعليمة :

ــص املعلومــات وَضْعهــا عــىل شــكل مطويّــة كتلــك التــي توّزعهــا الــوكاالت الّســياحّية املحرتفــة وأرســلها إىل  لَخِّ

ِسلِتك. مرا

  مالحظة :

تختار شبكة من شبكات التقويم الذايت التي يقرتحها عليك أستاذك لتقويم ما أنجزته.
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املقطع

ة ُة واخلاِرِجيَّ الِهْجرَُة الّداِخِليَّ

مواردي
الّنصوص

• هجرة الكفاءات )خطاب منطوق(  

• ُمهّجرون وال عودة )نّص مكتوب(  

• سالًما أيتّها الجزائر البيضاء )نّص مكتوب(  

• شوق وحنني إىل الوطن )نّص مكتوب(.   

األمناط

• التّفسري والوصف والّسد  

الظّواهر اللّغويّة

• الجملة الواقعة جوابا للرشط.  

• الجملة الواقعة جوابا للرشط )جازم(.  

• الجملة الواقعة جوابا للرشط )غري جازم(.  

8
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ِهْجرَُة الكَفاءاِت
  أفهم وأحلّل

  أستمع إىل الخطاب ِبَوْعي  

أستمع إىل هذا الخطاب كلّه وأفهم مضمونه

ا. حّدده وبنّي أهميته. 1 - يتناول الكاتب موضوًعا هامًّ

2 - املهاجرون صنفان، ما هام ؟ وما الصنف الذي تناوله الخطاب ؟

3 - انحصار الكفاءات املهاجرة بني املشكالت التي تعيشها يف أوطانها واملغريات التي يوفرها لها الغرب 

ال تسمح لها بحرية اختيار مصريها ؟

4 - كيف يرى الخطاب هذه املُشكلة. و كيف تراها أنت ؟

5 - علق عىل هجرة األدمغة يف ضوء ما ورد يف الخطاب، ثم قّدم مقرتحاتك حتى ال تهدر الدول طاقاتها 

البرشية.

د منطه   أحلّل الخطاب وأحدِّ

أستمع إىل الخطاب من جديد ثّم أجيب.

• ال شّك يف أنّك صادفت مثل منط هذا الّنّص. فهل تبيَّْنتَه ؟

- لإلجابة عن هذا السؤال اسرتشد بتوجيهات الجدول اآليت :

املؤّشالّنمطاملؤّشمقاطع من الّنّص

هناك مئات املاليني من البرش يف العامل هاجروا بلدانهم هربا من الحروب 

والّنزاعات والعنف، واالستبداد السيايّس، وانعدام العدالة أو نتيجَة انتشار 

البطالة والفقر واسترشاء البريوقراطيّة والفساد االقتصادّي.

 ؟ ؟ ؟

.. تلحق مزيدا من الرضر بالدول املصّدرة لهذه الكفاءات، فالهجرة تؤّدي 

إىل تدمري جزيئٍّ ...
 ؟ ؟ ؟

 ؟ ؟ ؟يؤكّد الخرباء أّن لهجرة األُطر العلميّة تكلفة اجتامعيّة ومؤّسساتيّة واقتصاديّة

الّتي تشمل 27 مركزا، وتفوق ميزانيّتها السنوية 28 بليون دوالر، وتضّم 

 ؟ ؟ ؟ما يتجاوز 18.000موظًُفا وُتوِّل أبحاثًا يقوم بها أكرث من 200.000 عاملًا.

 ؟ ؟ ؟استنتاج منط الّنّص :
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أستمع مرّة أخرى إىل الخطاب ثّم أجيب.

يه. 1 - تبنّي قصديّة صاحب الخطاب والرّسالة الّتي أراد أن يبلّغهام إىل ُمتلقِّ

ات الّنمط املوظّف لخدمة قصديّة صاحب الخطاب. بنّي ذلك من  2 - تضافرت الهيكلة الفكريّة ومؤشِّ

خالل اسرتشادك بتعليامت الجدول اآليت :

تحديد املقطع من الّنّصمؤّش الّنمطالعنارص الفكريّةالفقرة

 ؟التفصيلجرد أسباب الهجرة من بلد املصدر01

 ؟التفصيلجرد إغراءات دول بلدان املقصد01

 ؟االستشهادبيان رضر الهجرة بتأكيد الخرباء01

 ؟التعليلتأكيد صّحة رأي الخرباء01

 ؟التمثيلعرض العيّنة 01 لبيان صّحة الفرضيّة02

 ؟التمثيلاستعراض العيّنة 02 لبيان صّحة الفرضيّة02

3 -  تأّمل هذه األشكال البيانيّة اآلتية عن ترتيب مؤّشات الّنمط ؛ ثّم اخرت ما تراه صحيًحا مرّبرا اختيارك 

2 - االستشهاد

3 - التّعليل 1 - التّفصيل

4 - التّمثيل

3 - االستشهاد

4 - التّعليل 2 - التّفصيل

1 - التّمثيل

1 - االستشهاد

2 - التّعليل 4 - التّفصيل

3 - التّمثيل
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  أقرأ الّنّص 

روَن والَعْوَدة ُمَهجَّ
ــه كان صباحــا جميــال مييــل إىل الّربيــع،  ــام فصــل الّشــتاء لكّن ــاح آخــر أيّ كان الوقــت صب

ــر » األرض..األرض.. ــرض البح ــي يف ع ــفينة وه ــن الّس ــا م ــرث دفئ ــدو أك ــت تب ــمس كان والّش

ــم. ــَم عذابه ــتبرشة رغ ــم ُمس ــت وجوهه ــون و..بفرحة..كان ــال يصيح األرض.. « كان الرّج

مجموعــة مــن الرّجــال ال يقــّل عدُدهــم عــن األربعامئــة رجــل، يَنزلــون مــن ســلّم الباخــرة 

يف حركــة ثقيلــة، كانــوا مربوطــني يف أيــدي بعضهــُم البعــض كأنّهــم ِخــراٌف تُســاق إىل الّذبــح، 

والُحــرّاس مــن الَعْســكر الَفرنــيِّ ِغــالٌظ ِشــداٌد يدفعونَهــم َدفْعــا للّنــزول، ُوجــوُه الرّجــاِل كانت 

ــِة،  ــىل الياِبَس ــون ع ــرٍّة يتحرّك ــم ألّوِل م ــاِة ،إنّه ــاِق واملعان ــب واإلره ــاالت التّع ــُل كّل ح تْحِم

بْعــد ِســتّة أْشــُهِر مــن اإلبحــار املجهــول الَهــِدِف. يَشــُعُر الرِّجــاُل القاِدمــون بنــْوٍع مــَن الرّاحــِة 

ــون  ــم يتأّمل ــوا ينظــرون حواليه ــني عــىل اليابســة ..كان ــهم واقف ــرون أنُفَس الّنفســيّة، وهــم ي

املــكاَن الجديــَد، وهــل هــو الجّنــة ؟ كانــوا يتســاءلون هــل هــي الجّنــة ؟

كانــوا ينظــرون ويَلتّفــون حــوَل رَُجــٍل مْنهــم، وكأنـّـه كان رئيَســُهم ،كان الرّجــل اْســُمه أحمــُد 

ــٍر، كان  ــْس أو َصْق ــا نَ ــام َعيْن ــان كأنّه ــاُه ترَْبق ــدة َعيْن ــٍة جيّ ــَل القامــة ذا صّح وكان أحمــُد طوي

يرتــدي لبــاس الّســجن، وعندمــا نــزَل األرَض كان يبــدو مطويًّــا كأنـّـه عجــوٌز ،رغــم أنـّـه ال يتعــّدى 

األربعــنَي ،لكّنــُه عندمــا نــزَل األرَض َصلـُـَب طولـُـُه فبــدا وكأنـّـُه فــارٌس أْو أمــرٌي أْو قائــٌد.. َمْمشــوُق 

ــُحِب البيَضاِء،ثــّم يتنّفُس  الِقــواِم رافعــا رأَســُه للّســامء الّصافيــِة والّتــي كانــت تَتّخللُهــا بعــض السُّ

ــِه  ــُر لرفاِق ــّم ينظُ ــدِة، ث ــا أيضــا يف هــذه األرِض الجدي ــِه ُهن ــِنُّ لوجــوِد اللّ ــُه يَطَْم ــا ،وكأنّ عميق

الذيــن كانــوا وَكأنُّهــم ِمــن أرُسٍة واحــدٍة ويقــوُل لهــم بارتيــاٍح : » هــاذي األرُض الحمــُد للـّـه،وأّي 

مــكان يف األرِض خــرْيٌ مــن ذلــك الغــوِل الــذي اْســُمُه البَْحُر..إنّهــا األرُض ..إنّهــا الجّنــُة «.

كان أحمــُد بجانبــه شــابٌّ اْســُمُه عــّي هــو ابُْنــُه ..كان عــيٌّ صاحــُب الثاّمنيــَة َعــرَشَ ربيًعــا 

ــَن األســياِد  ــه أمــرٌي أو ســيٌّد ِم ــٍة، وكأنّ ــَح نَبيل ــَقَر ومالِم ــْعٍر أَْش ــِن وَش ــنْيِ َزرقاَويْ ــال، ذا َعيَْن جمي

زهور ونيي 

أديبة جزائرية 

معارصة من مواليد 

قسنطينة يف 13 

ديسمرب 1936 

نالت إجازات يف 

األدب و الفلسفة 

و تخّصصت يف علم 

االجتامع بجامعة 

الجزائر، لها عديد 

األعامل األدبيّّة يف 

الرواية و املسح 

و املقالة منها 

يوميات مدرّسة، 

الظالل املمتدة، 

لونجة والغول، 

عجائز القمر 

ورواية كاليدونيا 

النفي بال رجعة.
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..طويــالً نحيًفــا ..يقــول عــّي : » بابــا أنــَت تضحــُك عــىل نفســَك وعلينــا، نحــن يف الثّلــث الخــايل، ال يف الّشــّط الخــايل 

غربــاء يف بــالد الّناس..بابــا أنــا خائـِـف ..واللـّـه خايــف.. « ثــّم ينفجــر بالبــكاء فيلتصــق أحمــد بجســم ابنــه عــّي، وقــد 

قُيّــدت األيــدي ويبــي معــه، ويبــي معهــام الجميع..ثــّم يقــول أحمــد بصــوت فيــه زعامــٌة وإميــاٌن وكأنـّـه يلــوم نفَســه 

عــىل لحظــِة الّضعــِف التّــي مــرت عليــه : » اســمع يــا عــّي ولــدي نحــُن منفيّــون هــذه هــي الحقيقــة ..منفيّــون يف 

بــالٍد بعيــدٍة، ومــا علينــا إاّل الّصــرب... «.

  زهور ونييس - كاليدونيا، النفي بال رجعة - منشورات ألفا، الجزائر - ط1 - 2018

أثري رصيدي الّلغوّي
  أبحث يف قامويس عن معنى كلمة منفى واشتقاقاتها املختلفة وأّوظفها يف جمل رسديّة ووصفيّة.

  أفهم الّنّص 

1 - من هو املنفي ؟ ما الفرق بني الهجرة والّنفي ؟

2 - مارس االستعامر الفرني سياسة الّنفي والتّهجري.ما أسباب هذا الّنفي ؟ وإىل أين نُفي هؤالء املساجني ؟

3 - ملَ ابتهج الّسجناء املنفيّون برؤية اليابسة من جديد ؟ وبَم وصفوا األرض ؟

4 - ما الذي يخيف عليّا ؟ وملَ بىك الجميع معه ؟

5 - ما الحقيقة الّتي يريد أحمد أن يقنع بها نفسه واآلخرين ؟ هل نجح يف ذلك ؟ 

6 - ما إحساس املنفي تُجاه وطنه األّم ؟ وَمْن ِمَن الشعوب املُهّجرة واملنفيّة اليوم ؟ وّضح إجابتك.

7 - ما القيم الوطنية والدينية الّتي ميكن أن تستخلصها من الّنّص ؟ مثّل لكّل نوع مع التّعليل.

8 - استخرج من الّنّص العبارات الّتي تصف معاناة املنفيني وتعرّب عن حالهم.

9 - ضع عنوانا آخر للّنّص.

  أكتشف الّنّص وأحّدد منطه

1 - حّدد الّنمط الغالب عىل الّنّص .وبنّي أهم مؤشاته.

2 - قدمت الساردة مالمح دقيقة لشخصياتها. ما الّنمط الذي وظّفته يف ذلك، وما هي أهم مؤّشاته ؟

3 - كان الحوار عنرصا هاّما يف الّنّص .ما نوع هذا الحوار؟وما هي مؤّشاته ؟

4 - ما عالقة هذا الحوار بالّنمط املهيمن عىل الّنّص ؟

  أبحث عن ترابُط ُجمل الّنّص وانسجام معانيه 

1 - حّدد فقرات الّنّص. ثّم استخرج الّروابط الّتي ربطت بها الّساردة فقرات نّصها.

2 - صّنف هذه الّروابط يف جدول.

3 - حّدد الفعل الذي ربط أجزاء الّنّص. ثّم بنّي دوره يف تعاقب مسار الّسد وترتيب أحداثه.
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�أفهم ما �أقر�أ و �أناق�ش

 أدرس الظاهرة اللغويّة : الجملة الواقعة جوابا لرشط )1(
• أالحظ الجمل يف املجموعتني"أ" و"ب" ثّم أجيب :

"ب""أ"

1 - مْن يغرتْب يتجّدْد.

2 - إْن تسافْر تزدْد شوًقا لوطنك.

3 - حيثام متِش يف الجزائر تلَق الرّتحاب.

4 - متى تأِت إىل الجزائر يُكْرِْمك أْهلَُها.

1 - لو عاد َاملنفيُّ إىل وطنه لقّبَل ثراه.

2 - قال املنفي لرفيقه: إذا ُعدَت إىل وطني فسلّم عىل األهِل واألصحاِب.

3 - لوال تضحيُة الشهداء ملا ِعْشنا اليوم أحراًرا.

4 - كلاّم تذكَّر املنفيُّ وطَنه بَك بُحرقة.

• الحظ املثال األول يف املجوعة "أ" ثّم أِجْب :

• حّدد األفعال الواردة فيه، ثّم بنّي نوعها وإعرابها.

• ِمْن كم جملة يتكون هذا املثال؟ هل يستقيم املعنى بذكر األوىل فقط ؟

• كيف نسمي هذا النوع من األساليب ؟ كيف نسمي الجملة األوىل والجملة الثانية منه ؟

• حّدد أداة الرشط يف املثال ثّم بنّي نوعها )حرف، اسم، ظرف..(.

• ما العمل الذي قامت به هذه األدوات ؟

• الحظ األمثلة األخرى من املجموعة "ب" ثّم أجب :

• حّدد فعل الرّشط وجوابه. وأداة الرشط وعملها.

• ارجع إىل األمثلة يف املجموعة "ب" نفسها ثّم أجب :

- هل عاَد املنفي إىل وطنه؟ ماذا أفادت لو ؟ هل هي جازمة؟

- حّدد فعل الرشط وجوابه يف املثال.

- الحظ األمثلة األخرى من املجموعة نفسها ثّم حّدد جملة الرشط وجوابها.

- أدوات الرشط وعملها.

- ماذا تستنتج ؟

أستنتـج 
• يتكون أسلوب الرّشط من جملتني فعليتني متالزمتني؛ تُسمى األوىل جملة الرّشط، والثّانية جواب الرّشط.

• أدوات الرّشط حروف أو أسامء أو ظروف منها ما يجزم فعل الرشط وجوابه مثل : مْن، إْن، ما، متى، أينام، 

حيثام، كيفام، إذما... ومنها ما تفيد الرّشط فقط وال تجزم األفعال ومنها : لو، لوال، إذا، إْذ...

  أطّبق
حّدد فعل الرشط وجوابه وحرفه ماّميي : 

- قال املتنبي : » َمْن يهن يسُهِل الهواُن عليه     ما لجرٍح مبيٍّت إيالُم«.

- قال جرير : »لَوال الَحياُء لَعاَدين اِسِتعباُر     َولَُزرُت قرَبَِك َوالَحبيُب يُزاُر«.

- قال زهري : »ومهام تكن عنَد امرٍئ من خليقة    وإْن خالها تَْخَفى عىل الّناس تُعلَِم«.
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د املوضوع   أحدِّ

• أكتب نّّصا مرافقا لعرض سمعّي برصّي عن الهجرة، مستعينا بالّنمط الحوارّي والّتفسريّي، حيث يتّم استغالل 

ِسجلّنْيِ :

حايّف واملقابالت ؛ - الحوار الصِّ 1

- الّنّص الوثائقّي. 2

• أنتقي املوضوع املناسَب للّنمط ونوع الّنّص الذي أختاره وأبّرر اختياري. 

هجرة املثّقفني واملفكّرين الجزائريّني نحو الّدول املتقّدمة 

أو الّثيّة

يّة للجزائريّني نحو أروبّا وبالد  الهجرة الّسّ

الغرب 

هجرة أفارقة جنوب الّصحراء الكربى إىل الجزائر  الهجرة الّداخلّية والّنزوح الّريفي 

  أجنِّد املوارد املالمئة ملوضوعي

• أبحث عن املراجع الّتي عالجِت املوضوَع نفَسه الذي اخرتته.

- أبحث يف املجاّلت املتخّصصة يف قضايا الهجرة ؛ 1

- أبحث يف املواقع اإللكرتونيّة املتخّصصة يف قضايا الهجرة مبختَلِف أْشكالها ؛ 2

- أبحث يف املكتبة املدرسيّة عن املجاّلت الّتي تناولت موضوع الهجرة ؛ 3

- أبحث عرب مواقع األنرتنت عن أشطة فيديو تناولت تحقيقات يف موضوع الهجرة؛ 4

- أتناقش مع زماليئ حول املواضيع الّتي اخرتناها لنتّفق عىل موضوع مشرتك.   5

• أقوم بالجمع والّتصفّية والّتبويب.

- أُصّور كّل ما رأيته يناسب املوضوع ؛ 1

- أُِعيُد قراءَة ما َجمعته ؛ 2

ُب ؛ - أقوم بانتقاء ما يهم موضوعي وإنجازايت، أصنِّف وأبوِّ 3

- نقّدم ما أنجزناه من أشطة ثّم نقوم بعملية الرتكيب واملزج الصويت و نعرضه عىل األستاذ و التالميذ ؛  4

ثّم نستعني بتقني قصد عملية الرتكيب ومزج الصوت املتعلّق بتحقيقنا.
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• أستمع إىل هذا الجزء من الخطاب ثّم أجيب. » هناك مئات املاليني... عىل القيادة و اإلرادة «

- يف هذا املقطع هل أجمل الخطاب عواقب هجرة الكفاءات أم فّصلها ؟ علّل.

- استنتج الّنمط الذي يحيل إليه هذا املؤش.

استنتاج الّنمطاإلجامل أم التفصيلالفقرة

لهجرة األُطر العلميّة تكلفة 

اجتامعية ومؤّسساتية واقتصاديّة 

تلحق مزيدا من الرضر بالدول 

املصّدرة لهذه الكفاءات

.. تؤّدي إىل تدمري جزيّئ للرثوة البرشيّة، 

وإضعاف االستثامر

و كذلك مستوى التعليم، وإضعاف القدرة 

الذاتيّة للمجتمع عىل القيادة واإلدارة.

؟

- قارن بني املقطع األول و الثاين ثّم علّق عليهام.

الفقرة األوىل

التعليق واستنتاج املؤشاملقطع 02 من الفقرةاملقطع 01 من الفقرة

م الُدوَّل املستوردة للكفاءات  تُقدِّ

العديد من املزايا 

إصدار القوانني والترشيعات .. وتكينهم من 

كافّة اإلمكانات املاليّة واملاّديّة والتكنولوجيّة 

وحتّى البرشيّة، 

؟

• أستمع إىل هذا الجزء من الخطاب ثّم أجيب. » هناك كثري... أغنياء 2008 «
- قم بتحليل هذه الفقرة من الجزء الثّاين من الخطاب مستوحيا من الجدولني الّسابقني، الكتشاف املؤّش نفسه. 

هناك كثري من األمثلة والنامذج من علامء ورجال أعامل ... منهم العامل الجزائرّي »إلياس زرهوين«، الذي اعتىل 

قّمة قطاع الطّب األمريّي ،من خالل إدارته ملعاهد الصّحة األمريكيّة .. أيضا كان للعامل املرصّي الكبري فاروق الباز 

دور كبري يف إنجازات وكالة الفضاء األمريكيّة ورجل األعامل اللبنايّن يف املكسيك »كارلوس الحلو« والذي فّر من 

لبنان عام 1902، وصّنفته مجلّة فوربس األمريكية كثاين أغنى شخص يف العامل يف قامئة أغنياء 2008.

جوائز دولية وتكرميات للعامل الجزائري إلياس زرهوين
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  أحّدد العالقة بني األمناط 

• أعد االستامع إىل الخطاب كلّه ثّم أجب.

1 - إليك هذه الجمل االستفهامية غري املرتّبة، رتّبها مع كّل عنرص من العنارص الفكريّة للخطاب.
- اسرتشد بالجدول إلنجاز ذلك.

العنارص الفكريّة للخطابالجمل االستفهاميّة مشّوشة

رجل األعامل الكبري كارلوس الحلوهل ميكن إعطاء مناذج جزائريّة عن هؤالء املثّقفني ؟

أسباب الهجرة من بلد املصدرما هي اإلغراءات الّتي تعرضها دول املقصد ؟

هل هناك مناذج لشخصيات غري العلامء يقصدون 

دول املهجر ؟
العامل الفلي فاروق الباز

ما هي األسباب الداخليّة الّتي دفعت املثّقفني إىل 

الهجرة ؟
بيان رضر الهجرة بتأكيد الخرباء

جرد إغراءات دول بلدان املقصدأميكن إعطاؤنا عاملا عربيّا مهاجرا ؟

ما هي األرضار الّتي تنجم للموطن األصي عن هذه 

الهجرة ؟
العامل الجزائرّي إلياس زرهوين ومسؤولياته العلميّة

2 - - ما الّنمط الجديد الذي استنبطته ؟ اذكر أهم مؤّشاته.

مدخل مقربة املسلمني يف كاليدونيا الجديدة

elbassair.net



�أفهم ما �أقر�أ و �أناق�ش

156

 األستاذ الدكتور : 

عمر بن قينه من 

مواليد »أمجّدل والية 

مسيلة« سنة 

1944  أستاذ األدب 

العريب الحديث. 

بجامعات الجزائر، 

اليمن، السعودية 

وقطر باحث وكاتب 

مقاالت، قاص، روايئ، 

له خمسة وخمسون 

كتابا مطبوعا : 

)مؤلفات أكادميية، 

وبحوث متخّصصة، 

ومؤلفات عامة، 

وأعامل إبداعية، 

ومجاميع مقاالت : 

فكريّة وسياسية، 

وأدبيّة.

  أقرأ الّنّص 

ُتها اْلَجزاِئُر اْلَبْيضاُء َسالًما أَيَّ
مــْن مّنــا ســاوره يومــا، يف زمــن األمــن واألمــان : شــعوٌر بالبعــد عنك يف قــارات العــامل ؟ حتّى 

يف مــدن عزيــزة عــىل القلــب بوطننــا العــريّب نفســه »بــريوت« أو »الّدوحــة« أو »اإلمــارات« 

أو غريهــا ؟ مل يحــدث ذلــك قــّط أيّتهــا العظيمــة الّتــي يســمونك البيضــاء رمــز طهــر ونقــاء يف 

ِينــا أيّتهــا »البيضــاء« عّمــن غــادرك مــن األطهــار األشاف طوًعــا وهــو  الظّاهــر كالّسائــر، َخربِّ

آمــن يف بدنــه وروحــه ومعاشــه ؟ مــن الــذي يزعــم أّن يف فضــاءات العــامل مــن ميــأ مكانــك، 

ــُه،  ــظ دواِخلُ ــوُر بالغي ــا مزمجــرًا َتُ ــا – غاضبً ــا شــاتًا أو شــامتًا –رمّب ــادرك رمّب ــذي غ ــى ال حتّ

وتحتــدم بالّضيــق جوانُِحــُه !

ال أحــد يجــرؤ عــىل ذلــك، مهــام طّوحــت بالجميــع األقــداُر يف صقيــع شق قــاٍص غريــٍب، 

ــعت مســاحة هــذا الوطــن  ــام اتّس ــان، مه ــن اإلمي ــر البيضاء«م ــا »الجزائ فحــبُّ الوطــن أيتّه

عربيّــا وإســالميّا، أو ضاقــت فانحــرصت يف مســقط الــّرأس، حيــث تكــرب نقــاط الجذب والّشــوق 

يف البعــد مثــل القــرب.

ــك،  ــاز« فنشــفق علي ــب وبالعــني يف كلمــة، أو يف صــورة »تلف ــدة يف القل ــت بعي ــراك وأن ن

ــات األجــواء  ــو يف تقلّب ــا عــن مــالٍذ، ول نحــنُّ إليــك، نغضــب لــك ومنــك يف الوقــت ذاته..بحثً

وصحــراء العواطــف، وخــالل ذلــك ال تغيبــني عّنــا لحظــة يف الشــّدة والهنــاء، نعــاين لــك جريحــة 

صامــدة صابــرة، ونعــاين لنــا غربتنــا يف األصقــاع.

ــب  ــرص القل ــا، فيعت ــك فتغوصــني يف أعامقن ــًدا، نتأّمل ــاًء أب ــة إب ــر الواقف ــا الجزائ ــراك أيتّه ن

ــة  ــا املعّذب ــمعني أيّته ــل تس ــر، ه ــا الجزائ ــة أيّته ــة واآله ــع الّدمع ــل تُقم ــني فه ــع الع وتدم

ــني ؟ ــم والظّامل ــه الظّل ــاًء يف وج ــًة وكربي ــامخة أنف الّش

خرّبينــا، خربينا-حفظــك اللـّـه- كيــف رصنــا ضحايــا مرشّدين،تنالنــا األيــادي الغريبــة الّناعقــة 
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ــوِم بَْحثــا عــن فريَســِتها، ال نــزوَح الرّشفــاِء بحثًــا  يف ســامواتنا، الّنازحــة مــن كّل حــْدٍب وصــوٍب نُــزوَح الِغربــان، والبُ

عــن مــالَذ، تاُلحقنــا كقــدر ينــزُل عــىل كواهلنــا ،فيــك ويف َمَهاِجرنــا بالــرّشق والَغــرْب.

ســالًما أيّتهــا الجزائــُر البيضاُء،املعّذبــُة تبقــى تُعانــُد صامــدًة واقفــًة، صالبــَة الحّريـّـِة واألحــراِر يف كّل زمــاٍن مّنــي إليــِك 

الّســالُم يف صــربِك وإبائــِك واللـّـه ينــرُصِك عــىل أعدائــِك يف الّداخــل والخــارج..

عمر بن قينة األعامل الكاملة، مجلد 02، ج 03 -كولوريوم للنرش الجزائر.

أثري رصيدي الّلغوّي
•  تَـمور : توج وتضطرب •  تحتدم : تشتدُّ وتلتهب •  َمَهاجر : جمع مهجر •  حَدٍب وصوب : من كّل مكان ومن 

جميع الجهات.

  أبحث عن مرادفات وأضداد املفردات املرشوحة.

  أَُؤلُِّف من معجمي الجديد جمال رسديّة.

  أفهم الّنّص

1 - من أين يبعث الكاتب للجزائر سالمه ؟

2 - ما الذي يُحزِنُه  ؟ ومّم يشكو ؟

3 - يشفق الكاتب عىل الجزائر ويحّن إليها.كيف عرّب عن هذا اإلشفاق والحنني ؟

4 - ملَ يشعر الكاتب بالغربة وهو بنَي إخوانه من العرب واملسلمني ؟ ما عالقة ذلك باملوقف الّنفّي له ؟

5 - لَِم يُؤكّد الكاتب عىل وْسِم الجزائر بالبياض والّسالم. ما عالقة ذلك بسياق الّنّص ؟

6 - وظّف الكاتب أسلوب الرّمز أحيانًا يف نَّصه .استخرج من الّنّص بعض الرّموز ثّم بنّي مدلوالتها.

7 - ما الذي يخشاه الكاتب عىل وطنه  ؟وما الذي يرجوه ؟

8 - يعاين الكاتب من الغربة  ؟ما الذي يزيد من اغرتابه برأيك ؟

9 - ضع عنوانا مناسبًا للّنّص.

10 - استخرج القيم الوطنيّة والّدينيّة الواردة يف الّنّص والعبارات الّدالة عليها.

  أكتشف الّنّص وأحّدد منطه

1 - يناجي الكاتب بالده الجزائر، ماذا تعرف عن املناجاة ؟ أهي حوار ؟ حّدد طرفيه يف الّنّص.

2 - ما القرائن اللّغويّة األخرى الّتي تشري إىل هذا الحوار ؟

3 - قال الكاتب :« هل تسمعني أيّتها املعّذبة ؟ ما عالقة هذه العبارة بنمط الحوار ؟ 

4 - وظّف الكاتب الّنداء والّدعاء .فإىل أي منط تشري ؟ وما عالقته بالّنمط الغالب للّنّص ؟

  أبحث عن ترابُط ُجمل الّنّص وانسجام معانيه

1 - ما الّضمريان اللّذان هيمنا عىل بناء الّنّص ؟ بنّي دورهام يف إحكام بنائه.

2 - التّكرار سمة بارزة يف الّنّص.استخرج ما يدّل عليه، ثّم بنّي وظيفته يف تقوية بناء الّنّص واتّساقه.

3 - التحمت أفكار صاحب الّنّص بعواطفه لتحقيق انسجام الّنّص. وّضح ذلك. 
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  أدرس الظّاهرة اللّغويّة : الجملة الواقعة جوابا لرشط جازم )2(

• أالحظ الجمل اآلتية وأحلّلها :

-  َمْهاَم تُطَوِِّح األقداُر بالجميعِ يف صقيعِ شٍق قاٍص غريٍب فاَل أحَد يجرُؤ عىل ذلَك.

- إْن تُطَوِِّح األقداُر بالجميعِ يف صقيعِ شٍق قاٍص غريٍب إَذا الكلُّ ال يجرُؤ عىل ذلَك.

ُة ِهْجرَتَِك فاََل تَْنَس َوطََنَك. -  َمتَى تَطُْل ُمدَّ

- كَيَْفاَم يَتَِّسْع َعيُْشَك يِف ِباَلِد الُغْربَِة ال تَْحَسْب نَْفَسَك ُمواِطًنا ِفيَها ؟

- َحيْثاَُم يَْغرَتِْب َجزَائِريٌّ َعْن َوطَِنِه فَلَْن يَْنَساُه. 

1 - عنّي جمل الرّشط والجمل الواقعة جوابا لرشط.

2 - بأيّة أدوات ابتدأت جمل الرّشط ؟ عنّي ما هو اسم وما هو حرف.

3 - أهي جازمة أم ليست جازمة ؟

4 - بم اقرتنت الجمل الواقعة جوابا لرشط ؟

5 - ما محّل الجمل الواقعة جوابا لرشط إًذا ؟

6 - فامذا تستنتج ؟

  أطّبق
• حّدد ماّم يأيت الجملة الواقعة جوابا لرشط يف محّل جزم :

- مهام يغرتب الجزائرّي فإنّه يبقى متعلّقا قلبه بوطنه حتّى يعود - علّمتنا الطّبيعة أن هناك بعض الحيوانات 

حيثام تهاجر لتضع بيضها سوف تعود صغارها إىل موطنها األصّي - ومن يغرتب يحسب عدّوا صديقه - لوال 

طلب العيش أو الفرار من الهالك ما هاجر وطنيٌّ بالده - إن بلغ املهاجر الجزائرّي ما طمح إليه من رغد 

العيش يف بالد الغربة إذا به يقرِّر اقتناء منزل يف بالده ليعود إىل وطنه متشّوقًا.

• ابن جمال تتضّمن كّل منها جملة واقعة جوابا لرشط يف محّل جزم.

• حّرر فقرة منسجمة تتكّون من 120 كلمة تتناول موضوع هجرة املثّقفني وأسبابه بتوظيف تعلاّمت املقطع.

أستنتـج 
تكــون الجملــُة الواقعــُة جوابــا لــرشط يف محــلٍّ جــزم إذا كانــت الجملــُة الرشطيّــة مســبوقة بــأداة شط جــازم ؛ 

مثــل إْن وكانــت الجملــة الواقعــة جوابــا لــرشط مقرتنــة بالفــاء أو إذا الفجائيّــة.
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  أستثمر الّنّص ألكتب عىل منواله

• أتأمل الّسند من أجل أن  :

1- أستخرج عنارص الّنمط الذي أختاره؛

2- أحايك تقنيّاته يف إدارة الحوار وأساليب اإلقناع والحجاج؛ 

3- أستنبط منه القيمة الوطنيّة واإلنسانيّة االجتامعيّة الّتي يثّمنها.

ــِي  ــٌة ن ــر إيّل كأين قاُمم ــاذا تنظ ــتغراب : مل ــت باس ــوردة، وقال ــت ال ــوردة، فُدهش ــار إىل ال ــنونو باحتق ــر الّس نظ

ــا ؟ ــم أخذه أََحُده

قال الّسنونو  : أنا أملُك جناحني وأستطيع الرّحيل من بلٍد إىل بلٍد متى أريد.

أّما أنِت فمغروسٌة يف الرّتاب ال تستطيعني التحرّك.

قالت الوردة : املخلوق الذي ال أرض له ال نفع فيه.

قال الّسنونو : وُعمرُِك قصرٌي

قالت الوردة : عمري قصرٌي فعاًل، ولكّنني أمنحه للّناس، فأحاول إسعادهم بجاميل ،أّما أنت فام نفُعك ؟

فّكر الّسنونو ثّم قال : ال أعرف الجواب ،وسأذهب وأسأل آبايئ وأجدادي ثّم أعود ألُطلعِك عليه.

وطار الّسنونو ُمبتعًدا عن الوردة، ولكّنه مل يرجع إليها كام وعد.«

زكريا تامر قصص األطفال ص13

عرفــت مــن خــالل الّســند أّن األرض وحدهــا الّتــي مينحنــا الّنســب والهويّــة، فــاألرض هــي الوطــن الــذي نســكنه 

ويســكننا، واإلنســان األصيــل مــن يتعلـّـق بوطنــه ويتمّســك بــه ويعــود إليــه كلـّـام احتــاج إليــه الوطــن، واحتــاج هــو 

لــدفء الوطــن وشــّدة الحنــني إليــه. 

• حرّض حواًرا صحافيًّا تجريه مع زميلك يتقّمص شخصيّة عامٍل ُمهاِجٍر رفََض العودَة إىل وطنه، موظّفا مكتسباتك 

السابقة عن الهجرة متبًعا الخطوات اآلتية :

1- تُسمع ُمحاورَك ُحجج َمن يُعارُِض فكرَة ِهجرة األدمغة.

2- ِدفاع العالِم املهاجر عن وجهة نظره.

3- سؤالك للعامل عن كيفية رّد جميل وطنه عليه واملقرتحات التي تجعله يخدمه ولو يف بالد الهجرة ؛ والظروف 

التي إن تحققت يف بلده سيعود إليه.

4- عرض أجوبة العامل.
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  أحّدد العالقة بني األمناط 

• أعد االستامع إىل الخطاب كلّه ثّم أجب.

1 - إليك هذه الجمل االستفهامية غري مرتّبة، رتّبها مع كّل عنرص من العنارص الفكريّة للخطاب.

العنارص الفكريّة للخطابالجمل االستفهامية مشوشة

رجل األعامل الكبري كارلوس الحلوهل ميكن إعطاء مناذج جزائريّة عن هؤالء املثّقفني ؟

أسباب الهجرة من بلد املصدرما اإلغراءات الّتي تعرضها دول املقصد ؟

هل هناك مناذج لشخصيّات غري العلامء يقصدون 

دول املهجر ؟
العامل الفلّي فاروق الباز

ما األسباب الّداخليّة الّتي دفعت املثّقفني إىل 

الهجرة ؟
بيان رضر الهجرة بتأكيد الخرباء

جرد إغراءات دول بلدان املقصدأميكن إعطاءنا عاملا عربيّا مهاجرا ؟

ما هي األرضار الّتي تنجم للموطن األصي عن هذه 

الهجرة  ؟
العامل الجزائري الياس زرهوين ومسؤوليّاته العلميّة

• ما الّنمط الجديد الذي تحّصلت عليه ؟ اُذكر مؤّشاته.

2 -  ما عالقة الّنمط الحوارّي التّوجيهّي بالّنمط التّفسريّي ؟

• لإلجابة عن هذا الّسؤال، اسرتشد بالجدول اآليت :

عنارص األجوبةالجمل االستفهامية

الوظيفة الّدالليّةالوظيفة التّواصليّةالوظيفة الّدالليّةالوظيفة التّواصليّة

إقامة عالقة تواصليّة بني طرفني 

من خالل طلب اإلجابة

استدعاء القيام بتبليغ معلومات 

يستفاد منها معرفيّا
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  أتدرب عىل اإلنتاج الشفوّي :
• أنتج مع زميي حواًرا صحافيًّا حول موضوع هجرة األدمغة. 

1 - أستعني بالجدول اآليت لبناء الحوار. 

 -

موضوع الحوار الّصحايّف : هجرة األدمغة

منط الخطاب : حوارّي توجيهّي - تفسريّي

عنارص األسئلة

األسباب الّذاتّية واملوضوعيّة للهجرة املتعلّقة ببلد املصدر

املحّفزات املتعلّقة بالبلد املقصود

إمكانيّة العودة من عدمها

شوط العودة

كيفيّة املساهمة يف تطوير بلد املصدر يف حالة العودة أو عدمها

يّة غري املرشوعة. 2 - نتبادل األدوار بحيث يصبح زميي صحافيًّا وأتقّمص دور من جرّب الهجرة الّسّ

حايف : هجرة األدمغة منط الخطاب : حوارّي توجيهّي - تفسريّيموضوع الحوار الصِّ

عنارص األسئلة

أسباب العودةأسباب الهجرة 

األحالم املنتظرة قبل الهجرة
الرّشوط املوضوّعية الواجب توفّرها من أجل عدم 

محاولة الهجرة أو التّفكري فيها

الّنصائح املوّجهة للغري.الواقع الّصادم / املعاكس لأحالم

قوارب الهجرة غري الرشعية »الحرڤة«حوار مع املفكر محمد أركون
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  أقرأ الّنّص 

َشْوٌق وَحنيٌن إلى الَوَطِن

إيليا أبو مايض

1- مرِّت األَْعَواُم تَتْلُــــــــــو بَْعَضــــــــــها

أمــاًل نَْفِســــــــي  اْستَْولَـــَدْت  كلّــام   -2

3- ِبتُّ ال اإللْهاُم بــــــاٌب ُمْشـــــــــــــَرٌع

4- أيّها الّسائُل َعنِّـــــــــــي من أنــــــــا ؟

ــَوى ــرْيِي النَّ ــكا َغ ــُكو إن ش ــُت أش 5- لس

ــْل ــو مل يَْنتَِقـــــــــــــ ــِن ل ْوَس ــا كالسَّ 6- أن

ــى َج ــِت الدُّ ــِر يف َصْم ــاِم الَفْج 7- يف ابِتَس

ونَــًدى زهــٌر  الغوطَــِة  يف  أنــا   -8

ــْوَدًة ــِني لبــالدي َع 9- ربِّ َهبـْـــــــــــــــ

10- أيُّهــا اآلتـُـوَن من ذاَك الِحَمـــــــــــــى

لِلُْمَنــى وَهَشْشــتُْم  َهَشْشــَنا  كَــْم   -11

أْهلُــــــــــها عنهــا  نــام  أرٍض  كلُّ   -12

اكِْتئَــايِب َوْحــِدي  ويل  ِضْحــِي  لِلْــَوَرى 

نيا له كفَّ اْغِتَصـــــــــــــــــــاِب َمّدِت الدُّ

يل وال األَْحاَلُم تيش يف رِكــــــــــــــــــــايب

ــايِب ــرِْق انِْتَس ـــــــ ــمس إىل الشَّ ــا كالّش أن

ُغربُة األْجَســــــــــاِم لَيَْســـــــْت باغرتاِب

مل يُــــتَـــــّوْج زهرُُه رأَس كَعـــــــــــــاب

يــن يف لَْوَعـــــــــــــــــِة آِب يف أََس ترِْشِ

أنا يف لُبنــــــــــاَن نْجوَى وتصــــــــــــــايب

ــوايب ــَرى ث ــرْيِ يف األُْخــــــــــــ ــْن لِلَْغ ولْيَُك

ــباِب يــا ُدعــــــــــــــاَة الَخــرْيِ يــا رَْمــَز الشَّ

وبكيتُْم وبكيَْنــــــــا يف ُمَصـــــــــــــــاِب

وانتهــاِب الغتصــاٍب  أرٌض  فهــي 

إيليا أبو مايض 

 .)1957 - 1889(

شاعر عريّب لبنايّن 

يعترب من أهّم 

شعراء املهجر، شارك 

يف تأسيس الرّابطة 

القلميّة يف الواليات 

املتّحدة األمريكيّة 

مع جربان خليل 

جربان وميخائيل 

نعيمة.

من أهّم دواوينه : 

الخامئل، الجداول 

وترب وتراب... 
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أثري رصيدي اللغوي
•  تتلو  : تتبع  •  الورى : الناس، الخلق  •  النوى : البعد عن األحباب، الغربة.  •  الّسوسن : زهر برّي من فصيلة 

جى : سواد الليل وظلمته   السوسنيات له أجناس كثرية أطيبها األبيض. •  كَعاب : هي الفتاة الكاعب البالغة  •  الدُّ

•  ترشين : ترشين األول من شهور السنة السيانية هو أكتوبر وترشين الثاين هو نوفمرب  •  آب : أغسطس، 

ُغشت، أوت وهو الشهر الثامن من السنة الشمسية  •  الغوطة : مجتمع املاء والشجر والجمع غوط

•  تصايب : تكلّف الّصبا وهو شيخ كبري.

  أبحث يف قامويس عن معاٍن أخرى للكلامت.
  أؤلِّف من معجمي الجديد ُجمال رسديّة ثّم وصفيّة.

  أفهم الّنّص وأناقش ِفكَرَه

1 - ما الذي يُحزن الشاعر يف هذه القصيدة ؟ 

2 - يِحنُّ الّشاعر إىل مسقط رأسه ومرابع طفولته ويعرّب عن ارتباطه بأرض أجداده. ما العبارات الّدالة عىل ذلك 

يف الّنّص ؟

3 - يربط الّشاعر بينه وبني الطّبيعة ماّم يدّل عىل تأثّره بها. وّضح ذلك مستشهدا بأبيات من القصيدة.

4 - »ُغربُة األجسام ليست باغرتاب«.ما الُغربة الحقيقية يف نظر الّشاعر ؟ هل تُشاطره الرأي ؟ علّل.

5 - اشح قول الّشاعر :

كلُّ أرٍض نام عنها أهلُها  *  فهي أرٌض الغتصاٍب وانتهاِب

إىل أّي حدٍّ ينطبق هذا البيت عىل حال األّمة اليوم ؟

6 - استنبط من الّنّص القيم اإلنسانيّة والوطنيّة الّتي وردت فيه. ثّم بنّي رأيك فيها.

7 - يف ضوء فهمك ومناقشتك ألفكار الّنّص ومعانيه، ضع عنوانًا آخر له.

  أدرس منط الّنّص

1 - كيف ينظر الّشاعر إىل ماضيه ؟ وما األدوات اللّغويّة الّتي وظّفها يف  هذا الوصف ؟

2 - استعان الّشاعر يف وصفه بالّسد .ما مؤّشاته من خالل الّنّص ؟

3 - مل تخُل لغة الّشاعر من التّوجيه والّنصح. استخرج العبارات الّدالة عىل ذلك. و الّنمط الذي تُشري إليه.

  أبحث عن ترابط ُجمل الّنّص وانسجام معانيه

1 - هيمن ضمري املتكلّم املفرد عىل الّنّص. إىل من يرمز هذا الّضمري ؟ وما داللة ذلك فيام يتعلّق باتّساق الّنّص ؟

2 - وظّف الّشاعر أسلوب الّنفي واالستدراك .أبرزهام وبنّي أثرهام يف إجالء معاين الّنّص.

3 - مل يخُل الّنّص من عنرص التّقابل والتعارض بني حاٍل وحال. أبرزه مبيّنا أدواته؛ ثّم بنّي دوره يف إحكام بناء الّنّص.
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  أدرس الظّاهرة اللّغويّة : الجملة الواقعة جوابًا لرشط غري جازم )3(

• أالحظ الجمل اآلتية وأحلّلها.

1 - أنا كالّسوسِن لَْو لَْم يَْنتَِقْل  *  لَْم يُــــتَـــــّوْج زَهرُُه رأَس كَعــاِب

2 - إذا أرٌض ناَم َعْنها أهلُــــــــها  *  فـهي أرٌض الْغتصاٍب وانْتهاِب

3 - حيثام تستولـْد نفســــــي أماًل  *  مّدت الّدنيا له كفَّ اْغتصــاب  

1 - حّدد جمل الرّشط والجمل الواقعة جوابا لَُه ؛

2 - ما أداة الرّشط الّتي تصّدرت الجملة األوىل ؟ 

- أهي جازمة أم غري جازمة ؟

3 - بم اقرتنت جملة جواب الرّشط يف الجملة الثّانية ؟

- لكن هل جملة الرّشط اقرتنت بأداة شط جازمة ؟

4 - هل سبقت جملَة الرّشط أداُة شط جازمة يف الجملة الثّالثة ؟

- وهل اقرتنت جملة جواب الرّشط بالفاء أم بإذا الفجائيّة ؟

5 - فام الذي تستنتجه من هذه املالحظات ؟

أستنتـج 
تكون الجملة الواقعة جوابا لرشط ال محّل لها من اإلعراب إذا :

• مل تكن جملة الرشط مسبوقة بأداة شط جازمة؛

• أو مل تكن الجملة الواقعة جوابا لرشط مقرتنة بالفاء أو إذا الفجائيّة، ولو بوجود أداة شط جازمة؛

• أو مــع غيــاب أداة الــرّشط الجازمــة، إضافــة إىل عــدم اقــرتان الجملــة الواقعــة جوابــا لــرشط بالفــاء 

أو إذا الفجائيّــة.

أطبِّق
• ميّز ماّم يأيت الجملة الواقعة جوابا لرشط ال محّل لها من اإلعراب :

مهام يغرتب الجزائرّي فإنّه يبقى متعلّقا قلبه بوطنه حتّى يعود- علّمتنا الطّبيعة أن هناك بعض الحيوانات 

حيثام تهاجر لتضع بيضها سوف تعود صغارها إىل موطنها األصي- ومن يغرتب يحسب عدّوا صديقه - لوال 

طلب العيش أو الفرار من الهالك ما هاجر وطنّي بالده ما إْن بلغ املهاجر الجزائرّي ما طمح إليه من رغد 

العيش يف بالد الغربة إذا به يقرر اقتناء منزل يف بالده ليعود إىل وطنه متشّوقًا. 

• أنشئ جمال تتضّمن كّل منها جملة واقعة جوابا لرشط ال محّل لها من اإلعراب.

• حّرر فقرة منسجمة تتكّون من 120 كلمة تتناول موضوع شوق املهاجر وحنينه إىل وطنه بتوظيف تعلاّمت 

املقطع.

elbassair.net



�أنتج كتابّيا

165

  أتدرب عىل اإلنتاج الكتايب

• أناقش مع زماليئ مرشوع موضوعي، أنتجه ثم أقيمه وفق شبكة لضبط اإلنتاج الكتايب من أجل انتقاء موضوع 

باسم الفوج :

النعممواصفات الـُمنَتج

؟؟ضبطُت تصّورايت عن نوع الهجرة الّتي سأكتب عنها. 

؟؟اخرتُت الّنمط الّنّصّ الذي أكتب وفقه

؟؟وظّفُت مكتسبايت الّسابقة يف الكتابة عن املوضوع

؟؟تعاونُت مع رفاقي وتفاعلت معهم ايجابّيا

؟؟تواصلُت جّيدا مع أستاذي وأخذت بنصائحه

؟؟عّدلُت من مواقفي أثناء كّل مناقشة

؟؟وظّفُت الّتكنولوجيا الحديثة يف إنجاز عميل 

؟؟وظّفُت لغة عربّية سليمة ومعجام لغويّا مناسبا ينسجم مع موضوعي ويخدمه

• أعرض باسم فوجنا املوضوع الّذي انتقيناه.

• أناقش مع زماليئ مواضيع باقي األفواج.

• ننتقي أحسن ثالثة موضوعات. 

• ننرش أفضل موضوع يف صفحة الفايسبوك التّابعة لقسمنا.

عودة املهاجرين إىل وطنهم
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و�ضعّية تقومي الإدماج

إنتاج شفوي :

 الّسياق :

ــر 1961  ــرى مظاهــرات 17 أكتوب ــاء لذك ــرة، إحي ــّي للهج ــوم الوطن ــنة بالي ــل كّل س ــر تحتف ــم أن الجزائ تعل

بباريــس. فــأردت اســتغالل هــذا الحــدث الّتاريخــّي لتنــاول دور املهاجريــن الجزائريّــني يف الكفــاح مــن أجــل 

ــة الوطــن ودور  ــن أهمي ــث ع ــك للحدي ــة إىل زمالئ ــة الّنضالّي ــَل هــذه الّتجرب ــام أردت نق ــر الوطــن ك تحري

ــُم يف ســاحة املتوّســطة. املهاجريــن يف خدمتــه والدفــاع عنــه، مــن خــالل معــرض للّصــور يُنظَّ

 التعليمة :

ارشح الصور املعروضة يف سبورة الساحة، مستحرضا الذكرى، مربزا الرسالة الوطنية التي ترسلها.

إنتاج كتايب :

الّسياق :

ــب املســاجد.  ــالم وُخط ــائل اإلع ــا يف وس ــاش حوله ــال النق ــة(، وط ــة )الحرڤ ــرة السيّ ــن الهج ــكالم ع ــُث ال ك
ــارض. ــد ومع ــني مؤي ــاس ب وانقســم الّن

ــا )شــباب  ــق معه ــة للّتحقي ــن خــالل اســتهداف عّين ــق يف املوضــوع م فعرضــت عــىل أســتاذك إجــراء تحقي

ــذه اآلراء. ــص ه ــالم تلخ ــا رؤوس أق ــة ُمدّونً ــتامع إىل اآلراء املختلف ــاتذة...(، واالس ــة، أس ــال، طلب بط

التعليمة :

بعد جمعك للمعلومات وانتقائها وترْتيبها، حّرر نّص الّتحقيق الذي ال يقل عن خمسة عرش سطرًا.

  مالحظة :

تختار شبكة من شبكات التقويم الذايت التي يقرتحها عليك أستاذك لتقويم ما أنجزته.
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