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مقّدمة
أبناءنا  تالميذ الّسنة الّثالثة من الّتعليم المتوّسط.

ــا	 نا	أن	نضــَع	بيــن	أيديكــم	هــذا	الكتــاب	فــي	»الّلغــة	العربّيــة«،	آِمليــن	أن	يكــون	لكــم	رفيًقــا	وِفّيً يُســرُّ
ــم	فــي	مهــارات	الّلغــة	العربّيــة،	واالســتفادة	مّمــا	توّفــره	الّنشــاطات	 ــا	فــي	طريقكــم	نحــو	الّتَحكُّ وســَنًدا	قوّيً
مّيــة	مــن	ُمعاَلجــاٍت،	واالســتزادِة	مّمــا	تتَضّمنــه	الّنصــوُص	المســموعة	والمكتوبــة	ِمــن	معــارَف	 التعلُّ

ــٍم.	 وتوجيهــاٍت	وِقَي
نطَمــُح	أن	يكــون	هــذا	الكتــاُب	ترجمــًة	أمينــًة	للمنهــاج	الّرســمّي	للمــاّدة	فــي	الّطــور	الّثانــي	مــن	مرحلــة	
مّيــة	والّتقويمّيــة	المبثوثــة	فيــه،	والتــي	يتناولهــا	 الّتعليــم	المتوّســط،	مــن	خــال	سلســلة	الّنشــاطات	التعلُّ

التاميــذ	بتوجيــٍه	مــن	األســتاذ	طــوال	الّســنة	الّدراســّية.
يتألـّـف	هــذا	الكتــاب	مــن	ثمانيــِة	مقاطــَع	تعّلمّيــٍة	تامــس	الحيــاة	المدرســّية	واالجتماعيــة	للّتاميــذ	
ــم،	والّرابــع	لإلدمــاج	والّتقويــم	والمعالجــة	 ُينَجــز	كّل	مقطــع	فــي	خــال	أربعــة	أســابيع؛	ثاثــٍة	للّتعلُّ

البيداغوجيــة.
كما	تتوالى	الّنشاطات	-	خال	ُكّل	أسبوٍع	من	أسابيع	الّتعّلم	-	على	الّترتيب	اآلتي:

ــا	فــي	 ــّص	مســموع	يجــده	األســتاذ	مكتوًب ــفوّي«:	حّصــة	أســبوعّية	تتمحــَور	حــول	ن ــر الّش -	»الّتعبي
الّدليــل،	ومســّجا	فــي	القــرص	المضغــوط،	بينمــا	تِجــدون	فــي	الكتــاب	القــدَر	المشــَترَك	مــن	المناقشــة	

الّشــفوّية.
تــان	أســبوعّيتان	متواليتــان	تنطلــق	 -	»القــراءة المشــروحة ودراســة الّنــّص«	و	»قواعــد الّلغــة«:	ِحصَّ

كّل	حّصــة	مــن	الّنــّص	المكتــوب	يقــرأه	الّتاميــذ	ويســتثمرونه	ويتذّوقــون	باغتــه.
ــات	التعبيــر	بصفــة	متدّرجــة	خــال	 ــة	مــن	تقنّي ــّي«:	ِحّصــة	أســبوعّية	تتنــاول	تقنّي ــر الكتاب -	»الّتعبي
ــُه	المتعّلمــون	إلــى	إنتــاج	كتابــاٍت	ُتوافــق	الّنــّص	المكتــوب	الــذي	عاشــوا	فــي	رحابــه	طــوال	 المقطــع،	وُيَوجَّ

األســبوع	الّتعّلمــّي.
ــُص	أســبوٌع	لإلدمــاج؛	ينطلــق	ِمــن	َســَنَدين	أحدهمــا	مســموع	 بعــد	كل	ثاثــة	أســابيع	تعّلمّيــة،	ُيَخصَّ
واآلخــر	مكتــوب،	ويقَطــع	مرحلتيــن	متكاملتيــن	هما	مرحلــة	الّتدريب	على	توظيف	وإدمــاج	التعّلمات،	
ومرحلــة	الّتقويــم	الّنهائــّي	الــذي	يظهــر	ِمــن	ِخــال	إنتــاٍج	فــردّي	هــو	اإلنتــاج	الكتابــّي	الّنهائــّي	ومــن	خــال		

إنتــاج	جماعــّي	هــو	إنجاز	المشــروع.
هــا:	التقويــم	الّتشــخيصّي	قبــل	المقاطــع،	والتقويــم	الّتحصيلــّي	بعدهــا	 هنــاك	ماحــق	بالِكتــاب	أهمُّ
وكذلــك	الّرصيــد	الّلغــوي	الــّذي	اكتســبه	التلميــذ	خــال	الســنة	الّدراســّية،	وتراجــم	موجــزة	لألدبــاء.

نأُمــل	أن	ُيحّقــق	هــذا	الكتــاب	مطالــب	الممارســة	الّصّفّيــة	الّرشــيدة،	بــأن	ُيســاهم	فــي	تحقيــق	الفاعلّية	
ــم	حريــص	علــى	هندســة	الّنشــاط	 ــم	حريــص	علــى	البحــث	واالستكشــاف،	وُمَعلِّ فــي	القســم	بيــن	متعلِّ
مــّي	وتحويــره	باســتمرار.	والّشــكر	موصــول	إلــى	كّل	َمــن	أعــان	علــى	إخراج	هــذا	الكتاب.	 التعليمــّي	التعلُّ

																																												 المشــرف علــى لجنــة التأليــف: واب.		 واهلل	الُمَوفُِّق	للصَّ
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َما َسَأعِرُفُه ِمن ِخالِل النُّصوص

الموضوعات
1. دور الّصناعات الّتقليدّية في الحفاظ على قيم الوطن.

2. دور المرأة الجزائرّية في الحفاظ على الموروث الّثقافّي.
3. الحّث على االعتزاز بالمنتج الوطنّي الّتقليدّي.

الموارد اللَُّغوّية
1. أدوات الّشرط الجازمة 2.

2. أفعال الّرجاء.
3. أنواع المنادى.

فّنّيات الّتعبير
1. الّتعبير عن الرأي )1(.
2. الّتعبير عن الرأي )2(.
3. الّتعبير عن الرأي )3(.

َما َسُأنِتُجُه ُمشاَفَهًة وِكتابًة 

ِخالل كل أسبوِع
1. عرض مقارنة مقنعة / كتابة نّص حجاجّي حول تثمين الحرف الّتقليدّية.

2. الّتدليل على فكرة مسموعة/ مقروءة حول فوائد الحرف الّتقليدّية.
3.  الّتعليــق علــى رأي مســموع / إنشــاء نــّص حجاجــّي حــول دور األســرة الجزائرّيــة فــي دعــم اإلنتاج 

المحّلي.

في نهاية الَمقَطع
• مناظرة بين األفواج / إنتاج نّص حجاجّي حول فضل الّصناعات اليدوّية، موّظفا مكتسباتي.

َما َسُأنِجُزُه   

•  أشــارك مــع فوجــي فــي إنجــاز المشــروع المتمّثــل فــي رســم خريطــة النتشــار الّصناعــات 
الّتقليدّيــة فــي الجزائــر. 

  أتعّلم   أُْصغي وأحتّدُث

p الّصناعات الّتقليدّية في أدرار  
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الموارد الُمرساة 
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َسير الّدرس 
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فهم المكتوب

تحضير الّدرس الُموالي
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المشروع
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 صانعة الفّخار
     إّن اإلنســان ال يبــدع إال إذا أحــّب العمــل اّلــذي يقــوم بــه، هــذا الُحــّب اّلــذي 
ــه يعمــل إلرضــاء  يجعلــه ال يهتــّم بــآراء الّنــاس المنتقديــن أو المادحيــن، ألّن

رغبــة داخلّيــة، وشــغف ُمضَمــر.

ــي  ــًة ف ــْت َقاِئل ــّي، وَأْرَدَف ــا ُبَن ــَرارَة َي ــّدْفَء والَح ــا ال ــى َبْيِتَن ــُد إل أعــاد الموِق
ــها: نفِس

ــا  ــَق َبَصُرَه ــَدة. َوِاْنَطَل ــة َواِح ــع آِنَي ــَتَطْعُت ُصن ــا ِاْس ــا َلم ــاَر، َلواله ــَاَر، النَّ النَّ
َباِحًثــا عــن األَواِنــي الَمْبُثوَثــة ِفــي اْلَقاَعــِة... َفِهــي َكاَنــْت تــَرى اأَلَواِنــي آِنَيــًة 
َواِجــَن  َحــاَف َواْلِجَفــاَن َوالطَّ آِنَيــًة ِبــُكلِّ َذّرات ُشــُعوِرَها؛ َتــَرى اأَلْكــَواَب َوالصِّ
َوتــرى اْلُمَزْخــَرَف َوالَمْنُقــوَش َواْلُمَلــّون ومــا ال َزْخَرَفــَة ِفيــِه َوال َنْقــَش َعَليــِه.

ــًة ِباألَواِنــي اْلَمْوُجــوَدِة ِفــي ُكّل َمَكاٍن مــن َقاَعة اْلَبْيِت.     َكاَنــْت َنْفُســَها ُمْكَتظَّ
َها َأكســبتَها إِيَّاُه  َناَعــة؛ َفِهي َفّناَنٌة، َوَفنُّ َوَكاَن َماِضيَهــا أيضــا َمْمُلــوًءا ِبَهــِذِه الصِّ
ــاُه اْلَعَمــُل اْلُمَتَواِصــل الّــِذي َلــْم  ِويَلــة الَِّتــي عاَشــتَها، َوأْكســبَها إِيَّ الّســُنوُن الطَّ
َهــا َصاِنَعة  ــاُه اْلِوَراَثــة، َفَقــْد َكاَنْت ُأمُّ َتْنَقِطــْع َعنــُه َطــَوال َحَياتَهــا، َوَأْكَســبتَها إِيَّ

ــاُه َشــغٌف َداِئــُم َوطُمــوٌح ُمَتَواِصــل َنْحــو اإلْتَقاِن. ــاٍر، ُثــمَّ أْكســَبَها إِيَّ َفخَّ
َكاَنــْت كّلمــا َشــَرعْت فــي ُصْنــع آِنَيــٍة َأفَرَغــْت فــي إِْنَشــاِئَها ُجْهدَهــا وُكلَّ 
ــا يجــري َحْولَهــا ِمــن َأحــَداث  َحَناِنَهــا َوُكلَّ َشــْوِقَها، ورســَمْت عَليهــا ُكلَّ َم
ــَتِقيَمة  ــا ُمْس ــَك خطوط ــْن عَواطــف رســَمْت َذِل ــي َنْفســَها ِم ــل ِف ــا َيعَتِم وم
ــي  ــُرُز ِف ــَك اْلُخُطــوط َتْب ــًة أو ُمتالقيــًة. ومــْن َجِميــع ِتْل أو متكّســرة أو ُمَتَواِزَي
ــَداٍث ال  ــاٍت َوَأْح ــْن ِذْكَرَي ــُر َع ــَكال ُتعبِّ ــِة َوَأْش ــة اْلَهْنَدَس ــوٌم َجِميَل ــِة ُرُس َهاَي النِّ

ــاس. ــا النَّ َيْفَهــم َرْمَزَه
ــاِس َأْن َيْفَهُمــوا َزْخَرَفَتَهــا أو ال َيْفَهُمــوا، َفِهــي َلْيَســْت  لــم َتكــْن َتْهَتــمُّ ِبالنَّ
ْت ِبهــْم  ــاَس ِبَأْحــَداٍث َمــرَّ ــِر النَّ ــار. َفّخارَهــا إْن َلــْم ُيَذكِّ َخــة إِنََّمــا َصاِنَعــُة َفخَّ ُمَؤرِّ
فهــو َعَلــى ُكلِّ َحــال َيْكِفيهــم حاجَتُهــْم فيَمــا َيْســَتْعِمُلوَنُه ِللّطَعاِم َوالّشــراِب.
]عبد الحميد بن هدوقة. ريح الجنوب[

 
أثري لغتي

أردفت: 
تابعت. 

شغف: تعلق. 
 

يعتمل: يثور.
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أستثمر                أدوات الّشرط الجازمة )2(  

أالحظ
- اقرأ األمثلة اآلتية، وتذّكر سياقها في نّص- َصاِنَعُة الَفّخاِر-

ْفُء 1. َمتَى ُتْشِعْل َناَر الَمْوِقِد َتُسْد فِي َبْيِتَها الَحَراَرُة وَيْنتِشر الدِّ
اِرَها.     2. أّياَن يُزْرَها زائٌر َيِجْدَها  ُمْنَهِمكًة ِفي ِصَناَعِة َفخَّ

3. َأْيَنَما َيْنَطِلْق بصُرها َتَر اأَلَواِني الـَمْبُثوَثة في الَقاَعة.
4. أَنّى َتْبَحْث َعِن اأَلَواِني الَفَخاِرّيِة الـُمَزْخَرَفِة َفَلْن َتِجَد ِلَفّنَها ِمن نِظير.

اِنَعُة الَماِهَرة يـَْمأل َهاِجُس اأَلَواِني َنْفَسَها.  5. حْيُثَما َتِسْر َهِذِه الصَّ
6. كيفما ُتكّرْم هذه الفّنانة فلن ُنَوفَِّيها حّقها.    

7. أيَّ عمٍل تعمْل ُتْجَز به.
ُأناقش

عرفت أّن الجملة الّشرطّية تتألّف من أداة شرط و جملتين،كما عرفت بعض أدوات الّشرط الجازمة.
- الحظ الكلمات الملّونة. 

ـــت علـــى المـــكان واألســـماء التـــي  ـــز بيـــن األســـماء التـــي دلّ -   حـــّدد عناصـــر الجمـــل الّشـــرطية فـــي األمثلة.مّي
ـــت علـــى الّزمـــان. دلّ

- أْعرب هذه األسماء إعرابا مفّصال. ما المعنى الذي أفادته كيفما؟ أعربها.
( عـــن بقيـــة أســـماء الّشـــرط؟ أعـــرب المثـــال األخيـــر إعرابـــا تاّمـــا. - فـــي مـــاذا يختلـــف اســـم الّشـــرط الجـــازم )أيُّ

-  أســـماء الّشـــرط الّدالّـــة علـــى الّزمـــان  هـــي: )متـــى - أّيـــان( وتكـــون فـــي محـــّل نصـــب علـــى 
الّظرفيـــة الّزمانيـــة.

-  أســـماُء الّشـــرط الّدالّـــة علـــى  المـــكان هـــي: )أيـــن - أّنـــى - حيثمـــا( وتكـــون فـــي محـــل نصـــب 
علـــى الّظرفيـــة المكانيـــة. 

ـــرا  ـــا، وخب ـــْرِط تاّم ـــل الّش ـــى الحـــاِل إن كان فع ـــي محـــّل نصـــٍب عل ـــا( للحـــال وتكـــوُن ف -  )كيفم
للفعـــل الّناقـــص إذا َوِلَيْتَهـــا )كان( أو إِْحـــَدى َأخواتهـــا.

-  )أّي( ويكـــون محّلهـــا بحســـب مـــا ُتضـــاف إليـــه، وتنفـــرد بكونهـــا ُمعربـــًة وتصلـــُح لجميـــع 
ــابقة. األنـــواع الّسـ

أستنتج

ُأوّظف تعّلاميت 
ــرب  ــّم أعـ ــواب، ثـ ــرط والجـ ــْن الّشـ ــا وعّيـ ــة و نوعهـ ــرط الجازمـ ــْن أدوات الّشـ ــن )1(: - بّيـ الّتمريـ

أســـماء الّشـــرط فـــي المثاليـــن اآلتييـــن:
دة َتِعْش ِفي َعْصِرَك َغِريَب الَعْقِل. - َأّياَن ُتْهِمِل الِقراَءَة المـَُتَجدِّ

ْق ِثَماَر الَمْعرَفة. - أيَّ ِكَتاب ُمفيٍد َتْقَرْأ َتَتذوَّ

07 أكُتُب  أقرأ َنصِّ
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أفهم وأناقش

1. الّنّص يتناول نوعا من الّصناعات الّتقليدّية الّتي أبدعت فيها المرأة الجزائرّية. ماهو؟
2. هناك عالقة حميمّية بين المرأة واألواني الّتي تصنعها. مّثل لذلك بعبارات من الّنّص؟

ْر تحّوَل المرأة من صانعة فّخار إلى فّنانة في مهنتها. 3. َفسِّ
4. أين يظهر حّب المرأة لعملها؟

5. ما هي القيمة االجتماعّية البارزة التي نتعّلمها من سلوك المرأة الحرفّية؟
6. ماذا يقصد الكاتب بالعبارة األخيرة من الّنّص؟

ُم مكتسبايت ُأَقوِّ

- لماذا ارتبَطْت صناعة الفّخار بالمرأة أكثر من ارتباطها بالّرُجل؟

أتذّوق نّص

1.  ما األسلوب الغالب في الّنّص؟
2.  استخدم الكاتب الّتكرار في الّنّص. مّثل له وبّين غرضه.

ْد َوَسمِّ المحّسَن البديعّي فيما يأتي وبّين أثره في المعنى: 3.  حِدّ
اِس َأْن َيْفَهُموا َزْخَرَفَتَها أو ال َيْفَهُموا(.                        )لم َتكْن َتْهَتمُّ ِبالنَّ

ُأوّظف تعّلاميت 

1 - ما الفرق بين الّتعبيرين اآلتيين؟
اَر، َلوالها َلما ِاْسَتَطْعُت ُصنع آِنَية َواِحَدة«. َاَر، النَّ - »النَّ

- »الّنار ضرورّية لصنع األواني«. 
2 -  حاوْلــَت إقنــاع هــذه المــرأة بــأّن عملهــا هــذا صــار مرهقــا لجســمها، إضافــة إلــى أّن الّنــاس صــاروا 

ال ُيقبلــون علــى مصنوعاتهــا. 
   - اُكتب فقرة قصيرة تتخّيل فيها كيف كان رّدها.

07  أقرأ َنصِّ  أقرأ َنصِّ

ثالث صفحات لألنشطة المرتبطة بالّنّص: القراءة المشروحة ودراسة الّنّص وقواعد الّلغة
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الّتعبير عن الرأي )1(
اإلقناع بالرأي

أتعّرف
- إذا كان الّرأي شخصيا، فكيف يمكن أن نجعل البعض يتبناه؟ 

- ما معنى اإلقناع؟ 
- لو قلنا: احترام الوالدين واجب. فهل هذا الّرأي يحتاج إلى دليل أو حجة؟ لماذا؟ 

- متى نستدل على صواب آرائنا؟ 

اإلقنــاع أســلوب فــي الّتعبيــر؛ يعكــس إلحاحنــا للتأثيــر فــي المخاَطــِب، وحملــه علــى تبنــي 
رأينــا الــذي ندافــع عنــه، مــن خــال توظيــف الحجــج والبراهيــن. 

ــا فيهــا البعــض  ــد يخالفن ــع التــي ق ــي الوقائ ــّرأي بالحجــج والبراهيــن يكــون ف االســتدالل علــى ال
بآرائهــم. 

أستخلص 

أتدرب
ْل الّنّص اآلتي، ثم حّدد الّرأي الوارد فيه، وبّين الّدليل المعتمد:  - تأمَّ

     المعّلــم الّناجــح هــو الــذي يكــون قــدوة حســنة لتاميــذه فــي الِجــّد والمثابــرة. فلــو أّن الّتاميــذ  
نظــروا إلــى اجتهــاد أســتاذهم رغــم كبــر ســّنه وســعة علمــه، لمــا ســمحوا ألنفســهم بالّتكاُســل، وكمــا 

ُيقــال: "َمــن َجــدَّ وَجــَد" و "َمــن طَلــب الُعــا ســهر الّليالــي".

  ســمعَت أخــاك يقــول إّنــه يفّضــل أن يبقــى بّطــاال طيلــة حياتــه علــى أن يعمــل ِبِحْرَفــة مــن 

ــًرا عــن رأيــك باســتعمال حجــٍج مناســبة و متنّوعــة.  الِحــَرِف البســيطة. فتصّديــت لــه معّب
- اُكتــب نّصــا مــن فقرتيــن تعــرض فيــه رأيــك، وتحــاول إقناعــه بــه، موّظفــا عــددا مــن أدوات 

الّشــرط الجازمــة.

أُْنِتجُ

07 أكُتُب  أقرأ َنصِّ

اإلنتاج الّنهائّيصورة موضحةسندا اإلدماج

خالصة الّدرس

اإلنتاج الكتابي األسبوعي

صفحة الّتعبير الكتابّي

صفحات اإلدماج والّتقويم والمعالجة

أكتشف كتايب

لون وأيقونة اإلنتاج 
الكتابّي

شبكة 
الّتقويم الّذاتّي

مراحل
إنجاز

المشروع

تتكّرر الّصفحات الخمس ثالث مّراٍت خالل المقطع

التدريب على اإلدماج 
في المشافهة والقراءة والكتابة
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املشروعسَندا اإلدماجالتعبير الكتابّيقواعد اللغةالّنّص املكتوبالّنص املنطوقاملقطع

1
اآلفات 

االجتماعّية
ص	09

اآلفة	املُهِلكة	
	ص	12ص	11 عامات	الوقف	َقَلٌق	ُمِضٌّ

فّنّيات	التحرير	ص	14
الكتابّي	

ص	15
ص	20
ص	25

الِغّش
)منطوق(
ص	26	
بني	اآلباء	
واألبناء

)مكتوب(	
ص	26

إنتاج	مطوية	حتسيسّية	
للوقاية	من	اآلفات	

االجتماعّية	في	الوسط	
املدرسّي	

ص	28

يُر	واملََاك	 كِّ السِّ
ص	16

	الّتلميذة 	َوِليُّ
ص	17

بناء	الفعل	
املاضي	ص	19

	فرحُة	العام
ص	21

ِريد الشَّ
ص	22

بعض	حروف	
املعاني	ص	24

املشروعسَندا اإلدماجالتعبير الكتابّيقواعد اللغةالّنّص املكتوبالّنص املنطوقاملقطع

2
اإلعالم 
واملجتمع

ص29

اإلعام	في	خدمة	
املجتمع	ص	31

وسائل	اإلعام	
ص	32

بناء	الفعل	
املضارع
الفقرة	الّتفسيرّية	ص	34

ص	35
ص	40
ص	45

العاَلم	االفتراضي
)منطوق(

ص	46
الّتلفاز		والّتنشئة	
االجتماعّية
)مكتوب(

ص	46

تصميم	وتقدمي	برنامج	
إذاعّي	مدرسّي	مدته	
خمس	عشرة	دقيقة	

ص	48

حافة الصِّ
ص	36

حافة	اإللكترونّية	 الصِّ
ص	37

اسم	الفاعل	
وعمله	ص	39

اإلعاُم	اجَلديُد	
ص	41

دليل	الفيسبوك	
ص	42

»ال«	الّنافية	
للجنس	ص	44

املشروعسَندا اإلدماجالتعبير الكتابّيقواعد اللغةالّنّص املكتوبالّنص املنطوقاملقطع

3
الّتضاُمن 
اإلنسانّي

ص49

الّتضامن	وَلْو	
بالكلمِة
	ص	51

درهم	الّسّل	
ص	52

اسُم	الفعِل	
املاضي
فّنّيات	الّتقليص	ص	54

والّتلخيص
	ص	55
ص	60
ص	65

ناُس	اخَلير
)منطوق(

ص	66
	الّتضامن	
لم والسِّ
)مكتوب(

ص	66

إنشاء	صفحة	تضامن	
مع	معاق	على	شبكة	
التواصل	االجتماعّي

ص	68
الّتويزة	ص	56

الهال	األحمر	
اجلزائرّي	
ص	57	

صيغ	املبالغة	
وعملها
ص	58

ِمن	جِلان	اإلغاثة
ص	61

أسِعفوه	
ص	62

بناء	فعل	
األمر	ص	64

املشروعسَندا اإلدماجالتعبير الكتابّيقواعد اللغةالّنّص املكتوبالّنص املنطوقاملقطع

4
ُشعوب 
العاَلم

ص69

َعراقة	أهل	
الّصني	ص	71

أرخبيل	البراكني	
والعطور	ص	72

الّشرط	
	وأركانه
ص	74

فنيات	التوسيع	
ص	75
ص	80
ص	85

أها	بك	في	
اليابان

)منطوق(
ص	86

حضارة	شعب	
»اإلنكا«	
)مكتوب(	

ص	86

عرض	برنامج	زيارة	
سياحّية	باجلزائر	
لصديق	أجنبّي	

ص	88

ُشعوب	شرق	
إفريقيا	ص	76

الّتوارق:	الّتاريخ	
العريق	ص	77

اسُم	ِفعِل	
األمر	ص	79

رحلة	إلى	آسيا	
الُوسَطى	ص	81

أخي	اإلنسان	
ص	82

نصب	الفعل	
املضارع	
بـ»أْن«	
املضمرة
ص	84

فهرس الكتاب
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5
الِعلم 

م  والّتَقدُّ
الّتكنولوجّي

ص89

م	العلمّي	 َأَثُر	الّتَقدُّ
على	الّتلّوث	البيئّي	

ص	91
دواٌء	للّسَرطان

ص	92
روع	 أفعال	الشُّ

ص	94
الِحجاج	

ص	95
ص	100
ص	105

مجتمع	المعرفة
)منطوق(
ص	106

التكنولوجيات	
الحديثة	وتراُسل	
الُمعَطَيات	
)مكتوب(	

ص	106

الّتصميم	الحاسوبّي	
	لمجّلة	المتوّسطة

ص	108
ور	الحضارّي	 الدَّ
لإلنترنت	ص	96

اإلدارة	اإللكترونّية	
ص	97

الّصفة	المشّبهة	
باسم	الفاعل	

وعملها	ص	99

يا	شباب	الجزائر!	
ص	101

إلى	أبناء	المدارس
ص	102

أدوات	الّشرط	
الجازمة1	ص	104

المشروعسَندا اإلدماجالتعبير الكتابّيقواعد اللغةالّنّص املكتوبالّنص املنطوقالمقطع

6
ُث  الّتَلوُّ
البيئّي

ص109

بيئتنا	ُمَهّددة	
ص	111

	عدّو	البيئة
ص	112

أفعال	المقاربة	
ص	114

الروابط	النصية	
ص	115
ص	120
ص	125
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إليك هذه المقتطفات من الّدرس االفتتاحّي للّسنة الّدراسّية 2015/ 2016 م:
1.		فــي	اليــوم	األّول	مــن	الموســم	الّدراســّي،	اكتَشــفَت	بــأّن	أحــد	زمائــك	لــم	يســتِطْع	إحضــار	

الّدراســة. مســتلَزمات	
ــُد	فــي	تقديــم	الَعــون	والمســاعدة	 ــعور	بضــرورة	مســاعدة	الغيــر،	ويتجسَّ 2.  الّتضامــن	هــو	ذلــك	الشُّ
ــُل	فــي	ُصــَوٍر	ومشــاِهَد	مختلفــٍة؛	إّمــا	 ــروف،	ودون	تمييــز.	ويتمثَّ فــي	كّل	األحــوال	وفــي	جميــع	الظُّ

ــعوب	واألمــم. بيــن	األفــراد	والجماعــات،	أو	بيــن	الّدولــة	ومواِطنيهــا،	أو	بيــن	الشُّ
	امتثــااًل	لــقول	اهلل	تعالى:	﴿...  3.   الّتضامُن	مـبـدأٌ	دينيٌّ

	.﴾         
]سورة المائدة: اآلية	2[.	

ْفها في معالجة الوضعّيات اآلتية: اقرأها قراءة واعية، ثّم وظِّ
وضعّية 1 :	

-		َأِعــْد	صياغــة	تلــك	المقتطفــات	بأســلوبك،	وقــم	بترتيبهــا،	مســتعمًا	الّروابــط	الّلغوّيــة	
والمنطقّيــة	والّضمنّيــة	الّازمــة.

ففّكــرَت	كيــف	 وضعّية 2:		»تأّملــَت	حالــة	زميلــك،	ووقفــَت	علــى	ســوء	حالتــه	االجتماعّيــة،	
تســاعده	دون	أن	يشــُعر	بذلــك«.

ــا	َتِصــُف	فيــه	هــذا	الّزميــل،	وترســم	خّطــًة	لتجنيــد	زمائــك	فــي	عملّيــة	 -		ُصــْغ	ِحــواًرا	داخلّيً
تضامنّيــة	غيــر	مباشــرة.

ًدا	من	تعاون	زمائك	بالقدر	الكافي،	فاحتجَت	ألن	ُتَوّجَهُهْم«. وضعّية 3:	»لم	تُكْن	متأكِّ
ــا	تطبعــه	وتوّزعــه	عليهــم،	أو	تنشــره	علــى	 ــا	توجيهّيً -		اُكُتــب	-	ِبُلغــة	ســليمة	ووظيفّيــة-	نّصً

صفحــة	الفيســبوك.	وّظــف	مــا	تــراه	مناســًبا	مــن	األســاليب	الّتــي	درســَت.
ــّدرس	االفتتاحــّي	للّدخــول	 ــم	أطــراف	الحديــث	حــول	ال ــة 4:	»التَقيــَت	بزمائــك،	وتجاذبُت وضعّي

ــّي«. المدرســّي	الحال
ــا	يغلــب	عليــه	الِحــوار	والّتوجيــه،	تتنــاول	فيــه	مــا	داَر	 -		اُكُتــب	-	ِبُلغــة	ســليمة	وجميلــة-		نّصً
بينكــم	ِمــن	حــوار،	وأهــّم	الّتوجيهــات	التــي	تضّمَنهــا	الــّدرس	االفتتاحــّي.	مــع	توظيــف	مــا	

ــَور	البيانّيــة	والمحّســنات	البديعّيــة. تــراه	مناســًبا	مــن	الّرصيــد	الّلغــوّي	والصُّ

ُم ُمكَتَسباتي القبلّية ُأقوِّ
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َما َسأَعِرُفُه ِمن ِخالِل النُّصوص

الموضوعات
1. خطورة	اآلفات	االجتماعّية	على	المجتمع	و	الوسط	المدرسّي.

2. دور	العلم	في	الوقاية	من	اآلفات	االجتماعية.
3. معالجة	بعض	اآلفات	في	المحيط	االجتماعّي.

الموارد اللَُّغوّية
1. عامات	الوقف.

2. بناء	الفعل	الماضي.
3. بعض	حروف	المعاني.

فّنّيات الّتعبير
1. فّنّيات	الّتحرير	الكتابّي	)1(
2. فّنّيات	الّتحرير	الكتابّي	)2(
3. فّنّيات	الّتحرير	الكتابّي	)3(

َما َسُأنِتُجُه ُمشاَفَهًة وِكتابًة

ِخالل كل أسبوِع
1. عرض	شفوي	لقّصة	الّتدخين/	رسالة	إلى	صديق	أنصحه	وأبّين	خطورة	بعض	تصّرفاته.

2.  المخاطبــة	بالوصــف	الّداخلــي	والخارجــي/	تحريــر	فقــرة	حــول	دور	االجتهــاد	الّدراســّي	فــي	
الوقايــة	مــن	اآلفــات	االجتماعيــة.

3. تمثيل	حوار	ثنائي/	بناء	فقرة	تعالج	الفرق	بين	الّتعاون،	والغّش	في	االمتحان.

في نهاية الَمقَطع
•	إنتــاج	ِخطــاٍب	فيــه	تفســير	وتوجيــه/	الّتحريــر	الفّنــّي	لفقــرة	حــول	معالجــة	آفــة	الّتخّلــي	عــن	قيمــة	

العمــل،	موّظفــا	مكتســباتي	خــال	المقطــع	ومراعيــا	الّنمــط	المناســب.

	
َما َسُأنِجُزُه

ــة مــن  ــة تحسيســّية للوقاي •		أشــارك	مــع	فوجــي	فــي	إنجــاز	المشــروع	المتمّثــل	فــي	إنتــاج مطوي
ــة فــي الوســط المدرســّي.	 اآلفــات االجتماعّي

p لقاء تحسيسّي بأحد مراكز إعالم وتنشيط الّشباب

01  أتعّلم   أُْصغي وأحتّدُث
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اآلفة الُمهِلكة - مجّلة »العلم واإليمان« الجزائرّية

كانــت نســبة المصابيــن بالمــرض الخبيــث )الّســرطان( مرتفعــة فــي المجتمــع، حســب 
تقريــر دولــّي تابعتــه فــي القنــاة التلفزيونّيــة، وكان ســببه الّتدخيــن.  

ْل رؤوس أقــالٍم مناســبة: أْصــِغ إلــى الخطــاب، منتبًهــا لمواقــع الّنبــرات الّصوتّيــة، وســجِّ

أفهم وأناقش
1. في	الّسجائر	سموٌم	كثيرة.	عّددها.	أّيها	األخطر؟

ن؟ موم	على	صّحة	الُمَدخِّ 2. اُذُكر	آثار	هذه	السُّ
3. هل	تقتصر	مفاسد	الّتدخين	على	الجانب	العضوّي	فقط؟	وّضْح.

4. ما	العاقة	بين	الّتدخين	والفقر؟
5. كيف	يمكن	أن	نواجه	الّثالوث	الخطير؟
6. استخِلص	الفكرة	العاّمة	للّنّص	المسموع.

7. اُنُقل	الجدول	اآلتي	على	كراسك،	وامأله	بما	يناسب	من	الخطاب	المسموع:

خالصــة الخطاب المسموعمعدودهالعدد المسموع
خمسمائة

ثاثة
اثنان

أربعون	مليونا
عشرة

أنتج مشافهة
الِحِظ	الّصورة،	واستنتج	قّصة	الّتدخين	في	ثاث	عبارات	تسردها	مشافهًة	هي:

	...	-	تنتهي	... تبدأ	...	-	تستمرُّ

أحُدهــم: فقــرأ	 زمائــك،	 أمــام	 الّثقافــة	 دار	 مــن	 جلبَتهــا	 الّتــي	 المطوّيــة	 	فَتحــَت	
»كّل	اآلفات	خطيرٌة،	وأخطُرها	تلك	التي	تظَهُر	مع	األطفال،	وتكبر	معهم«.	

ــاء	 ــات	األطفــال	فــي	بن (	إلدراك	أهّمّيــة	تصّرف ــضٌّ ــٌق ُمِم ــري	)قَل ــّص		الّنث -	اســتعن بالّن
المســتقبلّية. شــخصّيتهم	

ُأحّض

01   أُْصغي وأحتّدُث   أتعّلم
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َقَلٌق ُمِمضٌّ

ــة ســلوكات بســيطة مــع األطفــال  تبــدأ اآلفــات االجتماعّي
ــا.  ــّم تتضّخــم؛ مّمــا يجعــل عالجهــا صعًب ث

يتناول الّنّص كيف تبدأ اآلفاُت االجتماعّية مع األطفال.
َعــْت	 ُك	تلــك	الغيــوَم	الثِّقــاَل	التــي	تجمَّ ــَة	ريــٍح	ُتَحــرِّ ــماء	دكنــاُء	وال	هبَّ السَّ
	يكاُد	 فــي	أرجائهــا،	"ُمــراُد"	ال	يــدري	مــا	يفَعُلــُه	للّتَخلُّص	ِمــن	َمَلِلــِه؛	فالَحيُّ
يكــوُن	خاِلًيــا	فــي	هــذه	الّســاعِة،	مــا	العَمــل؟	أَينــِزُل	نحــو	المدينــة؟	وأخيــًرا	
ّكان	 ــَه	إلــى	الدُّ وجــَد	نفَســُه	َيقتــرح	علــى	صديَقْيــِه	"رزقي"و"محّمــد"	الّتَوجُّ
،	إال	أّن	"رزقي"	أخبــره	أّن	الّنقوَد	الموجودَة	 ــٍة	ِمــَن	الَجــْوِز	الهنــديِّ ِلشــراِء	حبَّ
فــي	َجْيِبــِه	ال	َتكفــي،	واقتــرح	عليــه	الُحصــوَل	علــى	حّبــِة	َجــوٍز	في	غفلــٍة	ِمن	
ّكان،	والّذهــاَب	إلــى	الّطــَرف	الّشــرقّي	مــن	الحــّي	القتســامها.	 صاحــب	الــدُّ
ولــم ُيَحّبــْذ "ُمــراُد"	الفكــرة،	ولكّنــه	وجــَد	نفَســه	ُيواِفــق	"رزقــي"	علــى	ذلك	

بشــرِط	أن	َيِقــَف	هــَو	عــن	ُبعــٍد،	وال	يكــون	لــه	ِضْلــٌع	فــي	العملّيــة.
ــاِت	صديقــه	بالُقــرِب	ِمــن	الــّدّكان،	 وَقَف"ُمراُد"عــن	ُبعــٍد	يتأّمــُل	تنقُّ
،	فقــد	َخِشــَي	أن	ينكشــف	أمــر	"رزقــي"	وينكشــف	 ــٌق	ُمِمــضٌّ ــُه	قَل فأصاَب
ــا	 ــرقة؟	ي ــِل	هــذه	الّس ــي	ِمث ــُن	أن	يكــون	شــريًكا	ف ــُره	هــو.	أُيمِك ــك	أم بذل
َلَخْيَبــِة	أَمِلــِه!	لَقــْد	صــاَر	ســاِرًقا.	األفضــُل	لــه	أاّل	يبُلــَغ	األمــُر	مســاِمَع	األطفــال	
قاِق:	 فــي	الحــّي...	وإذا	بصــوِت	صاحــب	الــّدّكان	ينطِلــُق	ِبُقّوٍة	ِمن	أعلــى	الزُّ
ــْد	 ــم	يِج ــي	أعرفكــم	واحــًدا	واحــداً!".	ول ــُض	عليكــم	...	إّن "ســوف	أقِب

ا	ِمــَن	الُهــروِب.	 ــّدً "ُمــراُد"	ُب
َل	قَلُقــُه	إلــى َقــَرٍف،	وتمّنــى	لــو	يتوّقــُف	آَنِئــٍذ	ويعــوُد	إلــى	صاحــب	 وتحــوَّ
ــُد	لــه	أن	ال	دْخــَل	لــُه	فــي	الّســِرقة،	ولكــْن	أنَّــى	لــُه	ذلــك؟	إّنــه	 الــّدّكان	ويؤكِّ
	إن	هــو	عــاَد	الَقْهَقــَرى،	إال	أّنــُه	وهــو	 ســيكوُن	َجباًنــا	فــي	نَظــِر	أطفــال	الحــيِّ
يجــري	قــال	ِلَنفِســِه:"	ِمــَن	األفَضــِل	أن	أكــوَن	جباًنــا	ال	ســاِرًقا"...	وبينمــا	
كان"رزقــي"	يكِســُر	حّبــَة	الَجــْوِز	ِبَحَجــٍر	َصْلــٍد	عــاد	"ُمــراد"	ُينِحي بالاّلئمة	
علــى	نفســه	وينُظــُر	إليــه	نظــرة	اشــمئزاٍز،	وهــو	ُيقِســُم	فــي	أعماقــِه	أالَّ	َيَتنــاَوَل	

شــيًئا	منها.	
	]مرزاق بقطاش. طيوٌر في الّظهيرة. ص 105 - 106[

 أثري لغتي

دكناُء:  يكَتِنُفها	
سحاٌب	
ُمظِلٌم.

لم ُيَحّبْذ:	لم			
يسَتحِسْن.

:	ُمرِهٌق	وَصعٌب. ُمِضٌّ

إلى َقَرٍف:	إلى
ز. 															تَقزُّ
جوع الَقْهَقَرى:	الرُّ
										إلى	َخْلٍف.

َصْلٍد:	َصْلب.
ُينِحي بالاّلئمة:	
ْوم. ُيكِثُر	من	اللَّ

01  أقرأ َنصِّ  أقرأ َنصِّ
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أفهم وأناقش

1. ما	هي	العوامل	التي	دفَعت	األطفال	إلى	الّسرقة؟
ــة	الّســرقة	والخــوف	مــن	ُتهمــة	الُجبــن.	 مــا	هــو	الحــّل	 ــراُد"	بيــن	المشــاركة	فــي	عملّي 2.  احتــار	"ُم

ــاره	للخــروج	مــن	المــأزق؟ الــذي	اخت
َدهم	صاحب	الّدّكان	بالقبِض	عليهم. 3. ِصْف	حالة"ُمراد"	الّنفسّية	حين	هدَّ

َل	"ُمراُد"	إلى	هذا	القرار	الحاِسم؟	 4.  »ِمَن	األفضِل	أن	أكون	جباًنا،	ال	ساِرًقا«.	متى	توصَّ
					وما	هي	الُخطوة	التي	اّتخذها	لتأكيد	هذا	القرار؟

ُم مكتسبايت ُأَقوِّ

ــْت	إليــه	عاقــة	"ُمراد"بصديقــه	وِبباقــي	رفــاق	الحــّي	إثــر	هــذه	الحادثــة.	ثــّم	ارِو	 ــْل	مــا	آَل 					-		تخّي
ذلــك	لزمائــك.

أتذّوق نّص

     - أِعد قراءة الّنّص لإلجابة عن األسئلة:
1. اُذُكر	شخصّيات	القّصة.	وما	أوصافهم؟

2. ما	هو	الحَدث	األّول	الذي	انطَلَقت	منه	سائر	األحداث؟
«؟ 3. ما	داللة	عنوان	الّنّص	»قلق ُمِمضٌّ

4.  اســتبِدِل	الّشــخصّيات	بأخــرى	مــن	واقعــك،	واســتبدل	آفــة	الّســرقة	بآفــة	الغــّش	فــي	االمتحــان،	ثــّم	
ُصــِغ	األحــداث	فــي	فقــرة	موجــزة.

5.  مــاذا	يقابــل	العبارتيــن	اآلتيتيــن	فــي	إنتاجــك؟	
-	»مــن	األفضــل	أن	أكــون	جباًنــا	ال	ســارًقا«. 	

-	»وهــو	ُيقســم	فــي	أعماقــه	أاّل	يــأكَل	منهــا	شــيئا«.	 	

ُف تعّلاميت ُأَوظِّ
     	-		اســتخرج	مــن	الّنــّص	قيمــًة	اجتماعّيــة،	واذُكــر	دورهــا	فــي	الحــّد	مــن	الســلوكات	الّســّيئة	لــدى	

الّصغــار.

01  أقرأ َنصِّ  أقرأ َنصِّ
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عالمات الوقف أستثمر    

 ُأالِحُظ: 
- اقرإ الفقرة اآلتية:

ــُد	لــه	 َل	قَلُقــُه	إلــى	َقــَرٍف	وتمّنــى	لــو	يتوّقــُف	آَنِئــٍذ	ويعــوُد	إلــى	صاحــب	الــّدّكان	ويؤكِّ وتحــوَّ 	
	إن	هــو	عــاَد	 أن	ال	دْخــَل	لــُه	فــي	الّســِرقة	ولكــْن	أنَّــى	لــُه	ذلــك	إّنــه	ســيكوُن	جباًنــا	فــي	نَظــِر	أطفــال	الحــيِّ
الَقْهَقــَرى	إال	أّنــُه	وهــو	يجــري	قــال	ِلَنفِســِه	ِمــَن	األفَضــِل	أن	أكــوَن	جباًنــا	ال	ســاِرًقا	وبينمــا	كان	رزقــي	
يكِســُر	حّبــَة	الَجــْوِز	ِبَحَجــٍر	َصْلــٍد	عــاَد	ُمــراُد	ُينِحــي بالاّلئمــة	علــى	نفســه	وينُظــُر	إليــه	نظــرة	اشــمئزاٍز	

	َيَتنــاَوَل	شــيًئا	منهــا. وهــو	ُيقِســُم	فــي	أعماقــِه	أالَّ

 ُأناِقُش: 
اقرإ الفقرة، وماذا تالحظ؟

-	هل	تستطيع	قراءة	الفقرة	كاملة	بنَفٍس	واحد؟
-	ما	فائدة	عامات	الوقف	الموجودة	في	الّنّص	والّتي	تّم	حذفها	في	هذه	الفقرة؟	

-	ضع	عامات	الوقف،	وأعد	قراءة	الفقرة.	هل	لعامات	الوقف	تأثير	على	المعنى؟
ــُد	 َل	قَلُقــُه	إلــى	َقــَرٍف،	وتمّنــى	لــو	يتوّقــُف	– آَنِئــٍذ	–	ويعــوُد	إلــى	صاحــب	الــّدّكان	ويؤكِّ وتحــوَّ 	
	إن	 لــه	أن	ال	دْخــَل	لــُه	فــي	الّســِرقة،	ولكــْن	أنَّــى	لــُه	ذلــك؟	إّنــه	ســيكوُن	جباًنــا	فــي	نَظــِر	أطفــال	الحــيِّ
هــو	عــاَد	الَقْهَقــَرى،	إال	أّنــُه	وهــو	يجــري	قــال	ِلَنفِســِه:	»ِمــَن	األفَضــِل	أن	أكــوَن	جباًنــا	ال	ســاِرًقا«	...	
وبينمــا	كان	›رزقــي‹	يكِســُر	حّبــَة	الَجــْوِز	ِبَحَجــٍر	َصْلــٍد	عــاَد	ُمــراُد	ُينِحــي	بالّائمــة	علــى	نفســه	وينُظــُر	

	َيَتنــاَوَل	شــيًئا	منهــا. إليــه	نظــرة	اشــمئزاٍز،	وهــو	ُيقِســُم	فــي	أعماقــِه	أالَّ

عامــات	الوقــف	هــي	إشــاراٌت	تَقــُع	بيــن	عبــارات	الّنــّص،	للفصــل	بيــن	األفــكار،	والّداللــة	
	فــي	المســاعدة	علــى	فهــم	الّنــّص. علــى	مواضــع	الّنبــرات	الّصوتّيــة.	ولهــا	دوٌر	هــامٌّ

أستنتج

ُف تعّلاميت  ُأَوظِّ

1.	اُذُكْر	قائمة	لعامات	الوقف	التي	تعرفها.	ما	هي	وظيفة	كل	عامة	منها؟	
2. ماذا	تاحظ	لو	غّيرَت	عامات	الوقف	لتصير	الفقرة	كاآلتي:

ــه	أن	ال	 ــُد	ل ــّدّكان	ويؤكِّ ــٍذ	ويعــوُد	إلــى	صاحــب	ال ــُف	آَنِئ ــى	لــو	يتوّق ــَرٍف؟	وتمّن ــُه	إلــى	َق َل	قَلُق وتحــوَّ
	إن	هــو	عــاَد	 دْخــَل	لــُه	فــي	الّســِرقة؟	ولكــْن	أنَّــى	لــُه	ذلــك؟	إّنــه	ســيكوُن	جباًنــا	فــي	نَظــِر	أطفــال	الحــيِّ

ــا	ال	ســاِرًقا؟« ــُه	وهــو	يجــري	قــال	ِلَنفِســِه:	»ِمــَن	األفَضــِل	أن	أكــوَن	جباًن الَقْهَقــَرى.	إال	أّن
-	استنتج	أهّمّية	عامات	الوقف.

01 أكُتُب  أقرأ َنصِّ
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فّنّيات الّتحرير الكتابّي )1(

أتعرف 

ر	تناولك	لموضوع	الّتصميم	في	الّسنة	الّثانية.	ما	هو	الّتصميم؟	 -	تَذكَّ
-	يقوم	تصميم	الموضوع	على	ضبط	أقسامه.	اُْذُكر	هذه	األقسام.	

د	أقسامه.		  (،	وحدِّ -	أِعْد	قراءة	نّص	)قلق ُمِمضٌّ

ــو		 ــوع،	وه ــم للموض ــع تصمي ــى وض ــة أول ــي مرحل ــّي ف ــر الكتاب ــات الّتحري ــن فّني م
تخطيــط	يقــوم	علــى	تحديــد	عناصــر	الموضــوع	الـّـذي	ُيْطَلــُب	مّنــا	أن	نكتب	فيــه،	وترتيبها.	

	أقسام	الّتصميم	للموضوعات	الّعامة	من	غير	القّصة	أو	المسرحّية	ثاثة،	وهي:	
-  المقّدمــة:	هــي	البدايــة	الّتــي	تحمــل	إشــارات	ُنمّهــُد	بهــا	لبيــان	طبيعــة	الموضــوع	الّــذي	

ســُيَعالج.	
-  جســم الّنــّص أو صلــب الموضــوع: وهــو	يحــوز	القســم	األكبــر	مــن	بنــاء	الّنــّص؛	ألّنــه	
يتضّمــن	األفــكار	الّرئيســة	مــع	تفريعهــا	إلــى	أفــكار	ثانوّيــة،	ودعمهــا	باألمثلــة	والّشــواهد.	

- الخاتمة:	وتشمل	ملّخص	القول.	 

أستخلص 

أتدرب
(،	وحّدْد	عناصره.		 -	ُعد	إلى	نّصك	)قلق ُمِمضٌّ

راَفقــَت	زميَلــك	إلــى	المحــّل	ليشــتري	بعــض	األغراض	لبيتهــم.	وبعد	الخــروج	الحظَت	
ــه	َيزيــد	فــي	الِحســاب	ليحتفــظ	بشــيء	مــن	المصــروف	خلســًة	عــن	أّمــه.	لــم	يعِجْبــَك	 أّن

ُفــه،	ولكــّن	اســتعجاله	فــي	الّرجــوع	إلــى	البيــت	لــم	َيســَمْح	لــك	بنصيحتــه. تَصرُّ
ــُر	عــن	خوفــك	عليــه	ِمــن	 ــُن	لــه	فيهــا	خطــورة	مــا	فَعــَل،	وُتَعبِّ ِابَعــْث	لــه	رســالًة	ُتبيِّ  -
ْفهــا  مســتقَبٍل	ملــيٍء	باآلفــات	والمشــاكل	)صّمــم الّرســالة أّوال، ثــّم ُصغهــا، ثــم َصفِّ

بالحاســوب(..

أُْنِتجُ

01 أكُتُب  أقرأ َنصِّ
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ير والَماَلُك – أحمد رضا حوحو كِّ  السِّ
ــط  ــى وس ــة، وإل ــى إرادة قوّي ــان إل ــاج اإلنس ــان، يحت ــات كاإلدم ــض اآلف ــن بع ــص م للّتخّل

ــا. ــف أحيان ــد يضع ــن ق ــاعد. لك ــّي مس اجتماع
ْل رؤوس أقالٍم تستعين بها في المناقشة: أْصِغ إلى الخطاب، وسجِّ

أفهم و أناقش

ابتدَرني	قائًا
ُقلُت
قاَل

	ثّم	استرَسل	يتكّلُم

1. ما	هو	األمُر	الذي	أْدَهَش	الكاتب؟
2. ما	الذي	أبَكى	والد	التلميذة	حورّية؟

3. كيف	عَرَف	الكاتُب	أّنه	أمام	رجل	مخمور؟
4.  كيف	استطاع	الكاتب	أن	ُيَطْمِئَن	الّرُجَل	على	ابنته؟

5.  اُنُقل	الجدول	المقابل	على	كّراسك،	ثم	امأل	خاناته	من	
الّنّص	المسموع.

ل	الّصورة،	وعّبْر	عن	فكرتها،	ثّم	أِجْب	عن	السؤال:				 6. تأمَّ
يًرا؟	عّلل. ًرا	أم	شرِّ هل	ترى	الّرُجَل	أبا	الفتاة	رُجا	َخيِّ

أنتج مشافهة	
لعّلك	تأّثرَت	ِلحال	الّرُجل	والد	الّتلميذة.	

ْث	لزمائك	واِصًفا	حاَله،	مبِرًزا	ُشعورك	تجاهه. -		تحدَّ

منــذ	 واحــٍد	 قســٍم	 فــي	 معــي	 يــدُرُس	 كان	 لقــد	 المنحــِرف؟	 ُجــَل	 الرَّ هــذا	 »أرأْيــَت	
	كامــل، لُمــّدِة	فصــٍل	دراســيٍّ إْذ	َصِحبُتــُه	 ِكــدُت	أصاِدُقــُه؛	 	خمــس	وعشــرين	ســنة.	ولقــد	

َق	بيننا	االجِتهاُد	في	الّدراسة«.	هذا	ما	حّدَثَك	به	والدك	ذات	يوم. لوال	أْن	َفرَّ
-	استعن	بالّنّص	)َولّي الّتلميذة(،	ِلتشرح	دور	العلم	في	الوقاية	من	اآلفات	االجتماعّية.									

أُحّض

01  أقرأ َنصِّ   أُْصغي وأحتّدُث
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وليُّ الّتلميذة

فــي هــذا الّنــّص تحليــل لمنشــإ اآلفــات االجتماعيــة 
وتأكيــٌد لمبــدإ الّتنافــي بينهــا وبيــن الِعلــم.

إلــى	 ِبَنفســي	 ِبُمرافَقِتهــا	 وَعدُتــُه	 بعدمــا	 ابنِتــِه	 علــى	 ُجــُل	 الرَّ اطمــأّن	
ــكِر	والَحمــِد	 المنــزل؛	فَفــِرَح	وأَخــَذ	َيهــِذي	ِبَخليــٍط	ِمــن	َكِلمــاِت	الشُّ

ِمشــَيِتِه. فــي	 يتأرَجــُح	 وانَصــَرَف	
ــة	 ــا	لمعرك ــه	ميداًن ــن	نفِس ــًا	ِم ــة	جاِع ــذه	الحال ــى	ه ــُل	عل ُج 	الرَّ ــتَمرَّ اس
	تــارًة	ُجيــوُش	الخيــر	غاَرَتهــا	 عنيفــٍة	بيــن	عوامــل	الخْيــِر	والّشــّر؛	فَتُشــنُّ
ــر	 ــاُوِل	الخم ــن	تن ــُل	ع 	الّرُج ــفُّ ــة،	فتنتصــُر	ويُك ــذه	الُبَنيَّ 	ه ــبُّ ــا	ُح يقوُده
ــا	عــن	نفِســِه،	ثــّم	ُتعيــُد	جيــوُش	الّشــّر	 أّياًمــا	يقضيهــا	ســعيًدا	بابنتــه	راضًي
ُعها	رفقــُة	 ــِن	ِمــن	نفِســِه،	وُيَشــجِّ غارَتهــا؛	ُيناِصُرهــا	ُجرثــوُم	الَخْمــِر	الُمَتَمكِّ
ــكِر،	وَيعــوُد	 ــى	السُّ حيــِق،	فَيعــوُد	إل ــاِق	الرَّ ــاِت	وُعشَّ اِد	الحان ــن	ُروَّ الّســوِء	ِم
	ذلــك	ِمــن	أجــِل	 إلــى	الُبــكاِء	والنَّحيــِب،	ويعــوُد	ضميــُرُه	إلــى	الّتأنيــِب،	وُكلُّ
يٍر	 	الِعبــادة،	وَيُســوُؤُه	أن	تنَتِســَب	إلــى	واِلــٍد	ِســكِّ هــا	إلــى	َحــدِّ ابَنِتــِه	التــي	ُيِحبُّ
ــْكِر؛	ال	َخْوًفــا	ِمــَن	اهلّلِ،	وال	َحيــاًء	 ــُه	ُيريــُد	أن	ُيْقِلــَع	عــن	رذيلــة	السُّ َقــِذٍر،	إنَّ
	ِمــن	َكراَمِتها	 ــة؛	ألّن	ذلــك	َيُحــطُّ ِمــَن	الُمجتَمــِع،	ولِكــْن	ِمــن	أجــِل	هــذه	الُبَنيَّ

وُينِقــُص	ِمــن	قيمتهــا،	وهــو	ُيريدهــا	كاِملــًة	ال	َتشــوُبها	شــائبُة	نقــٍص.

يَر	فــي	 ــكِّ تركــُت	المدرســة	فــي	نهايــة	الّســنة	الّدراســّية،	وتركــُت	السِّ
ــَب	جاِنــُب	الفضيلــة	 ِصراعــِه	العنيــِف	مــع	نفســه،	وإّنــي	ال	أدري	إذا	مــا	تغلَّ
ُه	ِمــن	أنواِرهــا	فــي	ُدنيــاُه	الُمظِلمــِة،	أو	 الــذي	َتحميــِه	ابنُتــُه	حورّيــة	بمــا	ُتِشــعُّ
ْفــِس	وإغــراُء	رفقــِة	الّســوِء. ــَب	جاِنــُب	الّرذيلــِة	الــذي	ُتناِصــُرُه	َشــهَوُة	النَّ تغلَّ
]أحمد رضا حوحو. نماذج بشرّية. ص69[

 أثري لغتي

َيهِذي:		يتكّلُم	
بكاٍم	
غير	

مفهوم.
غاَرَتها:	
ُهجومها.

إغراُء:	إغواء.

01  أقرأ َنصِّ   أُْصغي وأحتّدُث
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أفهم وأناقش

ُجل	حين	يبتعد	عن	شرب	الخمر؟ لوُك	الّذي	يميل	إليه	هذا	الرَّ 1.  ما	هو	السُّ
2. اُذُكِر	العوامل	الّتي	تدفعه	إلى	العودة	لمعاقرة	الخمر؟

3.  َبْيَن	البكاء	وتأنيب	الّضمير	صراع	نفسّي	عنيف	اعتاد	عليه	الّرجل.	ما	سبب	ذلك؟
4. حورّية	رمٌز	لإلشعاع	العلمّي.	وّضح	تأثيره	على	اجتناب	اآلفات.

ُم مكتسبايت ُأَقوِّ

المســموع	 ونّصــك	 الّتلميــذة(	 )ولــّي  المقــروء	 نّصــك	 مضمــون	 بيــن	 العاقــة	 -		أوجــد	
تاحــظ؟ مــاذا	 والمــالك(،	 )الّســّكير 

أتذّوق نّص
- أِعْد قراءة الّنّص لُتعالج األسئلة الموالية:

1. ما	نوع	الّنّص؟
2. يغلب	على	القّصة	الّسرُد	والوصف.	هل	ترى	في	هذا	الّنّص	غيرهما؟

	على	الّشرح	والتفسير. 3. حّدد	عبارات	تُدلُّ
4. الِحظ	الفقرة	األخيرة،	واستخرْج	منوال	األسلوب	فيها.

5. أنِشْئ	عبارة	على	المنوال:	»تركُت ... في ...، وإّني ال أدري إذا ما ... أو ...«.
6. ما	هي	الّصورة	البيانّية	في	قول	الكاتب:
-	جيوش	الخير	...	وجيوش	الّشّر.

-	جاِعا	ِمن	نفسه	ميداًنا	لمعركة	عنيفة.
7. ما	هو	المحّسن	البديعّي	في	قوله:	»يريدها كاملة ال تشوبها شائبة نقص«.

ُف تعّلاميت ُأَوظِّ

-	ُصــغ	الخاتمــة	الّتــي	تخّيلتهــا	لولــّي	الّتلميــذة،	مكتفًيــا	بســرٍد	قليــل،	ومرّكــًزا	علــى	الوصــف	
الّداخلــّي،	والّشــرح	والّتعليــل.

01  أقرأ َنصِّ  أقرأ َنصِّ
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أستثمر                بناء الفعل الماضي

- اقرأ الّنصَّ واستخرْج منه الُجَمَل الفعلية ذات الفعل الماضي.

ُأالحظ
ُجــُل	علــى	ابنِتــِه	بعدمــا	وَعدُتــُه	ِبُمرافَقِتهــا	ِبَنفســي	إلــى	المنــزل؛	فَفــِرَح	وأَخــَذ	َيهــِذي	 	الرَّ اطمــأنَّ

ــكِر	والَحمــِد،	وانَصــَرَف	يتأرَجــُح	فــي	ِمشــَيِتِه.  ِبَخليــٍط	ِمــن	َكِلمــاِت	الشُّ

أناقش

 -	اُنُقل	الجدول	على	كّراسك،	وامألُه	بما	ُيناِسُب:

َنْحُنُهنَّأنِتأنَتأناهمهماهيالفعل            الضميررقم
فِرَح1
أَخَذ2
انَصَرَف3

-	اِستخِرْج	ِمن	الفقرة	باقي	األفعال	الماضية،	وأسِنْدها	إلى	الّضمائر	المناِسبة	وفَق	جدوٍل	ِمن	إنشائك.

ــى	 ــى	علـ ــة	فُيبَنـ ــه	واو	الجماعـ ــح،	إاّل	إذا	اّتَصَلـــت	بـ ــى	الفتـ ــي	علـ ــل	الماضـ ــى	الفعـ ُيبنـ
الّضـــّم،	أو	اّتَصَلـــت	بـــه	الّتـــاء	المتحّركـــة،	أو	نـــون	الّنســـوة،	أو	“َنـــا”	الّدالّـــة	علـــى	

ـــكون. الفاعـــل،	فُيبنـــى	علـــى	السُّ

أستنتج

ُف تعّلاميت ُأَوظِّ

1.  عّيــن	فــي	الفقــرة	اآلتيــة	األفعــال	الماضيــة	المبنّيــة	علــى	الفتــح،	والمبنّيــة	علــى	الّضــّم،	والمبنّيــة	
ــكون.	وبّيــن	الّســبب	فــي	ذلــك: علــى	السُّ

خرجــُت	مــن	املنــزل	بعــد	العصــر،	فصادَفنــي	فــي	الّطريــق	ثاثة	ُشــّباٍن	يحملون	بني	أصابعهــم	أعقاب	
الّســجائر؛	عرفُتهــم	ولــم	يعرفونــي،	فاقتَرحــُت	عليهــم	أن	ُيقِلعــوا	عــن	الّتدخــني،	فقبلــوا	الفكــرة	وفرحــوا	

بهــا،	ولكّنهــم	اســتصعبوا	األمــر	ووعدونــي	بتــرك	الّتدخــني	شــاكرين	مبادرتي	فــي	نصحهم.
ا	على	الفتح،	ومّرة	مبنّيا	 2.  ضْع	كّل	فعل	من	األفعال	اآلتية	في	جملة	مفيدة	بحيث	يكون	مرة	مبنّيً

كون:	سَبَح	–	غِرق	–	استفَهم	–	ِاجتَمع	–	انخدع. على	الضّم،	ومّرة	مبنّيا	على	السُّ

01  أقرأ َنصِّ  أقرأ َنصِّ
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فّنّيات الّتحرير الكتابّي )2(
أتعرف

-	كيف	نسمّي	الورقة	الّتي	نكتب	عليها	محاوالتنا	األولى،	ثّم	نتخلى	عنها؟	
ْلَت	نهاية	سعيدة	لنّص	)ولّي الّتلميذة(،	هل	ستكتبها	مباشرة	على	المبّيضة؟		 -	لو	َتخيَّ

-	اذكر	فوائد	استعمال	المسّودة.			

المســّودة عنــد الكّتــاب والّطّباعيــن:	هــي	الورقــة	التــي	نكتــب	أو	نطبــع	عليهــا	كّل	مــا	نريــد	
مراجعتــه	ابتــداء.	

ــكار	التــي	تخطــر	علــى	 ــة	كّل	األف ــة	ثاني ــي	مرحل ــم	للموضــوع	نكتــب	ف بعــد	وضــع	تصمي
ــة.				. ــادة	الّصياغ ــة،	وإع ــة	للمراجع ــال،	وتكــون	قابل الب

	كيفية استعمال المسّودة: 
-		نبادر	إلى	تدوين	األفكار،	والجمل،	والّشواهد	الّتي	لها	عاقة	بما	هو	مطلوب.	

-		نخّصــص	لــه	صفحــة	مســتقّلة،	أو	جــزءا	مــن	صفحــة،	علــى	أن	يتــّم	الفصــل	بواســطة	خطــوط	
عمودّيــة	أو	أفقّيــة	بيــن	مختلــف	أقســام	الّتصميــم.	

-		نستعمل	األسهم	للّربط	بين	األفكار،	والّتسطير	لتحديد	الّروابط	المنطقّية.	
-	ندخــل	الّتصويبــات	المناســبة	علــى	جملنــا	وعباراتنــا،	وبعدهــا	نشــّطب	علــى	المتخّلى	عنه.	

أستخلص 

  
أتدرب 

ــل	نهايــة	أخــرى	لنــّص	)ولــّي الّتلميــذة(،	واكتبهــا	فــي	فقــرة	مــن	إنشــائك،	ال	تزيــد	عــن	 -	تخيَّ
خمســة	أســطر.	

	أّيــاٌم	حّتــى	ظهــَرت	منــه	تصّرفــاٌت	َمشــينٌة	 التَحــَق	بقســمكم	تلميــذ	جديــد،	لــم	تُمــرَّ
َل	إلــى	متوّســطتكم	بعــد	عرضــه	علــى	مجلــس	الّتأديــب؛	فهــو	بحاجــة	 ثــّم	عرفُتــم	أّنــه	ُحــوِّ

لمســاعدتكم	كــي	يبــدأ	صفحــة	جديــدة.	
ــُب	فيهــا	بالّتلميــذ	الجديــد،	وتبّيــن	دور	االجتهــاد	الّدراســي	فــي	الوقايــة	 ْد	فقــرة	ُتَرحِّ -	َســوِّ
عــة	البنــاء. ًفــا	عــدًدا	مــن	األفعــال	الماضيــة	متنوِّ ْرهــا	ُمَوظِّ مــن	اآلفــات	االجتماعّيــة،	ثــّم	حرِّ

أُْنِتجُ

01   أُْصغي وأحتّدُث
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 أكُتُب

 فرحة العام – أبو العيد دودو

كثيــٌر ِمــن الّنــاس يلجؤون إلــى اغتنام الُفَرص المواتية ِلَكســِب الماِل، دون تفكيــٍر في الّطريقة 
ــُرق المشــبوهة مذمــوم.  ودون مراعــاة حاجــة الّنــاس إليهــم، رغــم علمهــم أّن كســب المــال بالطُّ

- أصغ إلى الخطاب، وسّجل رؤوس األقالم المناسبة، لتتعّرف إلى بعض الّنماذج الّسلبية:

أفهم و أناقش

1. لماذا	كاَن	الّتاجر	يفَرُح	بحلول	رمضان	المعّظم؟
2.  ما	هي	الّشروط	التي	من	عادة	الّتاجر	أن	ُيملَيها	على	زبائنه؟

3. ما	مدى	انتشار	آفة	الجَشع	في	المجتمع	بناًء	على	هذا	الّنّص؟

أنتج مشافهة
-			ذهبــَت	لتشــتري	بعــض	األغــراض	للبيــت،	فوجــدَت	صاِحــَب	الــّدّكان	يتصــّرُف	مثــل	الّتاجــر	الــذي	

عرفَتــه	فــي	الخطــاب	المســموع،	فــكان	لــَك	منــه	موِقــٌف.

-		ِمــن	أجــل	تمثيــل	الحــوار	بينك	وبيــن	الّتاجر	
نائــّي	بتمثيــل	 ســيقوم	زميُلــك	فــي	الفــوج الثُّ
دور	الّتاجــر	الــذي	يعَمــُل	علــى	تبريــر	ســلوكه	
باســتمرار.	وســتقوم	أنــَت	بإســداء	الّنصائــح	

المناســبة	لجوابــه	كّل	مــّرة.

ــا	 ــي	كّل	مســاٍء	يضُعهــا	جانًب ــار،	وف ــى	األخب ــَع	عل ــة	لَيّطِل ــد	اليومّي ــُدك	الجرائ يشــتري	وال
	فــي	غرفــة	الُجلــوس.	أَجْلــَت	َبَصــَرَك	فــي	العناويــن	فهاَلــَك	شــيوُع	اآلفــات،	وُحــُدوُث	 علــى	رفٍّ
ــل	 ــم	قب ــا؛	إِذ	الِعل ــة	منه ــُبل	الوقاي ــل	أســباب	شــيوعها،	وُس ــى	تحلي ــَت	إل ــب،	فاحَتْج الغرائ

ــُم	الَموِقــف	يســبق	الّتصــرُّف. العَمــل	وفْه
ِريـــــد(،	لتحليل	أسباب	اآلفات	االجتماعّية	الخطيرة.						 -	استعن	بالّنّص	الّشعري	)الشَّ

أُحّض

01   أُْصغي وأحتّدُث

p حبوب وتوابل معروضة للبيع



الجتماعّية
ت ا

الآفا
ا

22

ِريـــــــــــــد  الشَّ

آفــة اجتماعيــة خطيــرة تضــرب األســرة  التشــّرد 
فــي الّصميــم، وتهــّدد المجتمــع بتكاثــر آفــاٍت أخــرى 
أخطــَر ِمنُه.لــذا ينبغــي تضاُفــر كاّفــة الجهــود للحــّد 

ــالج. ــن الع ــر م ــة خي ــه، والوقاي من

ــِرِه ــ ــ ــن	ُجْحـ ــ ــ ــِت	اآلالُم	ِمـ ــ ــ ـ ـــــــِت	األســـــــقاُم	فـــــــي	ِطمـــــــِرِهأَطلَّ َولُفَّ

ـــــــــِه ــرِهُمَشــــــــّرٌد	َيـــــــْأِوي	إلـــــــى	همِّ ــ ــ ْـ ــى	َوكـ ــ ــ ــُر	إلـ ــ ــ إَذا	َأَوى	الّطيـ

ـــــــِم	ِفـــــــي	َخـــــــّدِه ــــــُـْلَو	الّلْث 	فـــــــي	َشْعــــــــرِهَمـــــــا	َذاَق	حـ َـــــــسِّ واَل	َحَنـــــــاَن	املـ

	فـــــــي	َصدِرَهـــــــا ــــَوْتُه	أمٌّ واَل	أٌب	َناَغـــــــاُه	فـــــــي	ِحْجــــــــرِهواَل	َحــــ

َيقِذُفهـــــــا	احِلقـــــــُد	عَلـــــــى	َدْهــــــــرِهَوالَوجـْــــــــُه	ِلْلَيـــــــأِس	ِبـــــــِه	َنْظـــــــرٌة

ـــــــُه ـــــــْو	َراَم ــَـــــأَوى	وَل ـــــــُد	المـ َــــــــْبِرِهال	َيِجــ َأَحاَلـــــــُه	الّدْهـــــــُر	علـــــــى	قـ

ـــــــى ـــــــاَع	احِلَج ـــــــُق	َوَض ـــــــَوى	اخُلل ـــــــِرهإَذا	َه ـــــــي	إِْثـ ـــــــاَع	ِف ـــــــْيٍء	َض 	َش ـــــــُكلُّ َف

ـــــــا ـــــــْح	ِبَه ـــــــَرَة	ُيْصِل ـــــــِح	اأُلْس ـــــــْن	ُيْصِل ـــــــَر	اإِلْفَســـــــاُد	ِفـــــــي	ُقْطـــــــرِهَم َمـــــــا	َدَمّ

ــِه ــ ــ ــُذ	اْبِنـ ــ ــ ــِد	َنْبـ ــ ــ ــُة	الَواِلـ ــ ــ ــرِهِجَناَيـ ــ ــ ــِره	َكاَن	َأْو	ُيْسـ ــ ــ ــِي	ُعْسـ ــ ــ فـ

ـــــــْد َـــــــْمَرُح	ِفـــــــي	ِكْســـــــرِهالَبْيـــــــُت	َصْحـــــــراٌء	إَِذا	لـــــــْم	َتِ ُطُفولـــــــًة	تـ

ْفـــــــَل	فَمـــــــا	َذنُبـــــــه ـــــــرِه؟َوَأْنِقـــــــُذوا	الطِّ ـــــــي	َخْس ـــــــُد	ِف ـــــــَح	الَواِل إِْن	َجَم

َعَمـــــــًا	َصاِلًحـــــــا ُمـــــــوُه	 	- إِْن	َكاَفـــــــَح- ِمـــــــْن	َأْزرِهَوَعِلّ َيُشـــــــُدّ

]ديوان الّشاعر علي الجارم. ج 2. ص 379 [

أثري لغتي

الّطمر:  الّثوب	البالي	الّرّث

الّلثم: الّتقبيل

ناغــاه: املُناغــاة	هــي	صــوت	
وتاعــب	 تداعــب	 األم	

وليدهــا

احلجى: العقل

ِكْسِرِه: جانبه

01  أقرأ َنصِّ  أقرأ َنصِّ
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أفهم وأناقش
1. صّور	الّشاعر	منظر	فرٍد	يعاني	الّتشّرد.	وّضح	ذلك	من	الّنّص.

ــُج	ذلــك	 ــُر	ذلــك	فــي	نفســيته؟	ومــا	نتائ ــى	أيــن	يــأوي	الّشــريد؟	مــا	أث 2.  لــكّل	مخلــوق	مــأوى،	فإل
ــى	المجتمــع؟ عل

3.  للعائلــة	دور	فــي	توفيــر	األمــن	والّســعادة	ألفرادهــا.	اشــرح	األبيــات	التــي	تشــير	إلــى	فضــل	الــّدفء	
العائلــّي	فــي	القضــاء	علــى	الّتشــّرد.

4. استخرج	من	األبيات	ما	قّدمه	الّشاعر	من	تفسير	ألسباب	ظاهرة	التشّرد.
5. يقترح	الّشاعر	حّل	الّتمّسك	بالحرفة	و	العمل	الصالح	للقضاء	على	آفة	الّتشّرد،	وّضح	ذلك.

ُم مكتسباتي ُأَقوِّ
	البيت	حّقا	طبيعًيا	لكّل	مخلوق؟ 1. لماذا	ُيعدُّ

	على	الّتكاُفل	لوقاية	المجتمع	من	اآلفات.	 2. ماهي	أسباب	التشّرد	؟	اذكر	حديثا	شريفا	َيُحثُّ

أتذّوق نّصي
- اقرأ القصيدة قراءة شعرّية ُمَعّبرة، وأجْب عن األسئلة اآلتية: 

	الّنثرّي؟ ،	ما	الّذي	يجَعُله	متمّيًزا	عن	الّنصِّ 1. الّنّص	شعريٌّ
2. في	البيت	األّول	صورتان	بيانيتان.	حّدد	عبارتيهما.
ِت اآلاَلُم ِمن ُجحِرِه(. 3. اشرح	قول	الّشاعر	:	)َأَطلَّ

4.  اســتخرج	مــن	البيــت	الّثانــي		صــورة	بيانيــة.	حّللها،	واذكــر	األثر	الجميل	الذي	أضافتــه	إلى	المعنى.
عرّية؟ 5. ما	الفرق	بين	القصيدة	والمقطوعة	الشِّ

ُف تعّلماتي ُأَوظِّ
كنــت	راجعــا	مــن	المدرســة	فمــررت	بحديقــة	تتوســط	حّيــك	فرأيــت	طفــا	فــي	ســّنك	يتوّســد	

ــةً	يمــّد	يــده	إلــى	المــاّرة	طالبــا	الّطعــام،	فراعــك	ذلــك	المنظــر. ــَس	رّث ــراب	يرتــدي	َماِب الّت
ــة	الّطفــل	المتشــّرد	وظروفــه	القاســية	ووضعــه	الخطيــر	 -	اكتــب	موضوعــا	تفســيريا	تشــَرُح	فيــه	حال

مقترحــا	الحلــول	المناســبة	لمثــل	هــذه	الحــاالت	موظفــا	األســاليب	اإلنشــائية	المناســبة.

 p »الَيُد في الَيِد« شعار إحدى الجمعيات الوطنية
 من أجل الحّد من اآلفات االجتماعّية

01  أقرأ َنصِّ  أقرأ َنصِّ
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أستثمر                بعُض حروف المعاني

أالحُظ : الحظ	الكلمات	الملّونة	في	األبيات	اآلتية:

ُجحـــــــِرِه 1- ِمـــــــن	 اآلالُم	 ـــــــِت	 ــِرِهأَطلَّ ــ ــ ــي	ِطمـ ــ ــ ــقاُم	فـ ــ ــ ــِت	األسـ ــ ــ ـ َولُفَّ
ـــــــــِه 2- ْـــــــرِهُمَشــــــــّرٌد	َيـــــــْأِوي	إلـــــــى	همِّ َوكـ إلـــــــى	 الّطيـــــــُر	 َأَوى	 إَذا	
ُـــــــْلَو	الّلْثـــــــِم	ِفـــــــي	َخـــــــّدِه 3- 	فـــــــي	َشْعــــــــرِهَمـــــــا	َذاَق	حـ َـــــــسِّ واَل	َحَنـــــــاَن	المـ
ــــرِهَوالَوجـْــــــــُه	ِلْلَيـــــــأِس	ِبـــــــِه	َنْظـــــــرٌة 4- ــــُد	عَلـــــــى	َدْهــــ ــــا	الِحقـــ َيقِذُفهـــ
ـــــــُق	َوَضـــــــاَع	الِحَجـــــــى 5- ـــــــَوى	الُخُل 	َشـــــــْيٍء	َضـــــــاَع	ِفـــــــي	إِْثــــــــِرهإَذا	َه َفـــــــُكلُّ
اْبِنـــــــِه 6- َنْبـــــــُذ	 الَواِلـــــــِد	 ُيْســـــــرِهِجَناَيـــــــُة	 َأْو	 َكاَن	 ُعْســـــــِره	 فـــــــِي	
َصاِلًحـــــــا 7- َعَمـــــــًا	 ُمـــــــوُه	 َأْزرِهَوَعِلّ َكاَفَح-ِمـــــــْن	 -إِْن	 َيُشـــــــُدّ

أناقش
	منها؟ -	ما	نوع	الكلمات	الملّونة	في	األمثلة؟	وما	هو	المعنى	الّذي	أفاَدته	كلٌّ
-	قارن	بين	المعنى	الّذي	أفادته	»ِمـْن«	في	البيت	األول	وفي	البيت	األخير؟

-	قارن	بين	المعاني	الّتي	أفادتها	حروف	الجّر	في	األمثلة.
-	ما	الفرق	بين	العطف	بالواو	والعطف	بـ	»َأْو«؟

حــروف	المعانــي	هــي	كلمــاٌت	تفيــد	معًنــى	مــن	المعانــي	حســب	الّســياق	الّــذي	تقــع	فيــه.	
ومنهــا:

»ال«:	من	المعاني	التي	تفيدها	الّنفي،	والّنهي.
»ِمن«:	من	المعاني	التي	تفيدها	الّتبعيض،	واالبتداء،	والّسببّية

»إذا«:	تفيد	المفاجأة،	والشرط.
حروف	العطف:	»الواو«	تفيد	الجمع،	و	»الفاء«:تفيد	الّتعقيب	و	»ثّم«	تفيد	الّتراخي.

أستنتج

ُف تعّلاميت ُأَوظِّ
1.	اجعل	الحروف	»الواو«	و	»الفاء«	و	»ِمن«	و	»ال«	في	ُجَمٍل	من	إنشائك.

ــذ	 ــه	بعــض	الّتامي ــذي	يقــع	في ــرة	مــن	خمســة	أســطر	توّضــح	فيهــا	جســامة	الخطــأ	ال ــب	فق 2.		اُكُت
ــذه	 ــا	ه ــارات،	موّظًف ــروض	واالختب ــي	الف ــّش	ف ــى	الغ ــاد	عل ــى	االعتم ــم	إل ــي	لجوئه ــل	ف والمتمّث

الحــروف	بمعــاٍن	متنّوعــة.

01 أكُتُب  أقرأ َنصِّ
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فّنّيات الّتحرير الكتابّي )3(
أتعرف

-	ماذا	تستعمل	في	تحريرك	لموضوع	الّتعبير؟	
-	متى	تنتقل	إلى	كتابة	الموضوع	على	المبّيضة؟	

ِريــــد(	عبَّر	دون	استعمال	المسّودة؟		 	الّشاعر	في	نّصه	)الشَّ -	هل	ترى	أنَّ
-	ما	هي	اإلرشادات	المناسبة	لنقل	الموضوع	على	المبّيضة؟	 

فــي	مرحلــة	ثالثــة	يتــّم	الّتأّكــد	مــن	المكتــوب	علــى	المســّودة	بإعــادة	قراءتــه،	وضبــط	صياغته	
الّنهائيــة	ثــّم	نقلــــــه	علــى	المبّيضــة،	وبعــد	ذلــك	يمنــع	الّتشــطيب،	أو	اإلضافــة	بيــن	األســطر.		
َضــة	يعكــس	جــزءا	مــن	صــورة	شــخصّية	صاحبــه،	لهــذا	 -		الموضــوع	الّــذي	ننقلــه	علــى	الُمبيَّ

َمــه	للقــارئ	فــي	أجمــل	صــورة،	وهــذا	بـــ:	 علينــا	أن	نحــرص	علــى	أن	نقدِّ
1.	الّتمييز	بين	فقراته	باحترام	مسافات	الّتبييض	المطلوبة	عند	بداية	كل	فقرة.	

2.	استعمال	الّروابط	الضمنّية	)عالمات الوقف؛ الّنقطة، الفاصلة، األقواس(.	
ِزها	عن	بعضها	 3. 	الكتابة	بخط	أفقي	واضح	ومقروء،	باحترام	أشكال	الحروف	ومسافاتها،	وَتميُّ
فــي	الكلمــات	والجمــل،	واحتــرام	قواعــد	الّلغــة،	ودعــم	الموضــوع	بالعــذب	مــن	العبــارات.					  

أستخلص 

أتدرب 

ِريـــــد(،	ثّم	اكتبها	وفق	ضوابط	التحرير	واإلخراج. -	اُنُثر	األبيات	الّسّتة	األولى	من	نّص	)الشَّ

ــًة	 ــة	ِخْلَس ــي	الّطاول ــك	جليســك	ف ــاّدة	مــن	المــواّد	المقــّررة،	اّتَصــل	ب ــاء	امتحــان	م أثن
ــا	وإّنمــا	هــو	تعــاُوٌن. ــه	ليــس	غّشً ــه	أّن ــا	من ــة.	ظّنً ــا	علــى	اإلجاب ــب	منــك	عوًن يطُل

-  اُكُتْب	موضوًعا	ُتعالُج	فيه	هذا	الوضع،	وتصّحح	الفرق	بين	الغّش	والّتعاون.
ــُح	فيهــا	 -  اســتثمْر	محاوالتــك	فــي	اإلنتاجيــن	الكتابييــن	الســابقين	فــي	بنــاٍء	ُمحَكــٍم	لفقــرٍة	ُتَصحِّ
فهــم	زميلــك،	وُتبّيــُن	لــه	الفــرق	بيــن	الِغــّش	والّتعــاون،	مســتحضرا	حــروف	المعانــي	المناســبة	

لربــط	العبــارات	والُجَمــل،	وموّظفــا	مــا	تــراه	مناســبا	مــن	مكتســباتك.

أُْنِتجُ
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ُب أتدرَّ

    الِغّش - أبو العيد دودو 
   قد يدفع الجشع إلى الغّش، وقد يحاول البعض أن يبّرر هذا الّتصّرف المشين.  

- أصغ إلى الخطاب، وسّجل رؤوس األقالم المناسبة: 
أفهم وأناقش

1. من	هو	المتحّدث	في	الخطاب	المسموع؟	
2. تعترف	شخصية	الخطاب	الّرئيسة	أنها	محتالة.	اذكر	عبارة	دالّة	على	ذلك؟	

3. حّدثتنا	هذه	الشخصية	عن	صفات	ذميمة	تّتصف	بها،	اذكرها.	ثّم	بّين	أبرزها.	
4. عّلق	على	سلوك	هذه	الّشخصية.	

5. لماذا	تعتبر	الغّش	صفة	ذميمة؟	وّضح.		
ــّم	 ــّش،	ث ــى	الِغ ــوء	شــخصّية	الخطــاب	المســموع	إل ــًرا	لُج ــْب	زمــاءك	ُمَفسِّ ــافهة:	خاِط ــج مش أنت

ــح	ُمقِنعــة. ــن	نصائ ــه	ِم َم	ل ــدِّ ْح	لهــم	بمــا	يمكنــك	أن	ُتَق ــرِّ َص
-	قّدم	مجموعة	من	الّنصائح	لهذه	الّشخصية،	كي	تتخّلص	من	آفة	الغش.

  بين اآلباء واألبناء
ــِة	علــى	 أنَهيــُت	الّصــاة	باســتعجاٍل،	ورَكضــُت	نحــو	ُشــرفة	منزلــي	الُمِطلَّ
ــا	 	خاِرًجــا	ُمنَدِفًع ــدي	الّشــابَّ بــاب	الِعمــارة،	وبعــد	لحظــٍة	قصيــرة	رأيــُت	وَل
ــه	العــودة	حــااًل،	 ــا	من ــُه	ِبلهجــٍة	حاســمٍة،	طاِلًب فــي	اّتجــاه	الّشــارع...	فناديُت

ــرعة..! وِبُس
ويبــدو	أّنــه	قَطــَع	ســاِلم	الّطواِبــق	الّثاثــة	بخطــوات	قليلــة	عماقــة؛	حيــث	
تفاجــأُت	بــه	بعــد	لحظــٍة	خاِطفــة،	واِقًفــا	أمامــي	وهــو	يلَهــُث،	ويســألُني:	مــاذا	

ُتريد؟
أمَسكُت	بيده	وجررته	نحو	قاعة	الجلوس،	وكان	جهاز	التلفاز	داخلها	يمأل	األجواء	بضجيجه.	

قلُت	له:	أنَت	فتحَته!	فلماذا	لم	ُتغِلْقُه	وأنت	تغادر	المنزل؟	أغِلْقُه	اآلَن!
فأغَلَقُه	وهو	يقول:	كنُت	أظّنك	ستأتي	لمشاهدته!

ثــم	ســحبُته	ِمــن	يــده	إلــى	غرفــة	نومــه،	وكانــت	مصابيحهــا	الكهربائّيــة	الثاثــة	ُمضــاءًة،	فســألُته:	وهذه	
ع	 ني	ســآتي	ِلمشــاهدتها	والّتمتُّ األضــواء،	لمــاذا	لــم	ُتطِفْئهــا	وأنــت	تخــُرج	ِمــن	غرفتــك.	أم	هــل	كنــَت	تظنُّ

بأنوارهــا؟	فأطفأهــا	بصمٍت.
وعّرجــُت	بــه	نحــو	حنفّيــة	الحّمــام	وكان	ينســاُب	منهــا	خيــٌط	رقيــٌق	متواصــٌل	مــن	المــاء..!	وهــذه	لماذا	
	علــى	نفــاد	صبــره:	إّنــك	يــا	 لــم	ُتحِكــْم	إغاقهــا	جّيــًدا؟	أم	أّن	ذلــك	فــوق	طاقتــك؟!	أجاَبنــي	بنبــرٍة	تــُدلُّ
ــا	كنــُت	مرتِبًطــا	بــه.	 	إال	باألمــور	البســيطة	الّتافهــة،	وقــد	أَضعــَت	لــي	اآلن	موعــًدا	هاّمً أبــي	دائًمــا	ال	تهتــمُّ
وترَكنــي،	وانصــَرَف	ُمســِرًعا	غاِضًبــا.	مباشــرًة	جلســُت	علــى	أقــرب	مقعــد،	وفتحــُت	حــواًرا	مــع	ذاتــي:

01  اآْلَن أْسَتِطيُع  اآْلَن أْسَتِطيُع
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ــي	ســلوكهم	 ــباب	ف ــا	عــن	أبنائهــم	الّش ــن	تماًم ــر	راضي ــي	غي ــاء	أمثال ــه	أّن	أغلــب	اآلب ــا	ال	ريــب	في -		مّم
فاتهــم	ونوعّيــة	أذواقهــم،	فهــل	يعنــي	ذلــك	أّن	جيلنــا	كان	فــي	شــخصّيته	وإنجازاتــه	أعظــم	ِمــن	 وتصرُّ

جيــل	األبنــاء؟
أرى	أّن	هنــاك	اختاًفــا	واضًحــا	بيــن	الجيليــن	تفرضــه	طبيعــة	الحيــاة	وتغّيــرات	الّزمــن،		فالجيــل	
ــع	بأفيــاء	طفولتــه،	ومراِتــع	مراهقتــه. األّول	يــكاد	يكــون	-بأغلــب	أفــراده-	قــد	عــاَش	محروًمــا	مــن	الّتمتُّ
ــَرْت	لديــه	الكثير	مــن	اإلمكانات	الماّدّية	والّنفســّية	التي	ســاعَدت	 بينمــا	جيــل	الســّتينّيات	فإّنــه	قــد	توفَّ
الّطفــل	علــى	اإلحســاس	بطفولتــه،	وهّيــَأْت	للمراهــق	جــّو	مراهقتــه،	خاّصــًة	مــن	طــرف	الوالديــن	واألولياء؛	
ــُلطاُت	الوطنّيــة	ِمــن	متطّلبــات	التعليــم	والّتكويــن	والّرعايــة	الّصّحّيــة	ووســائل	 َرتــُه	السُّ باإلضافــة	إلــى	مــا	وفَّ

الّترفيه.
]بلقاسم خّمار. حواٌر مع الّذات. ص25[

- ِاقرإ الّنّص قراءة واعية، وأِجب عن األسئلة اآلتية:
ْد	مواقع	حدوثها. 1. ما	هي	األفعال	الّتي	قام	بها	الوَلد	ولم	َيرَتِضها	األب؟	حدِّ

2. كيف	كان	موقف	الوَلد	من	تنبيهات	أبيه؟	وما	يكون	موقفك	لو	كنت	مكانه؟
فات	الوَلد؟	اُذُكر	ثاثًة	منها. 3. ما	هي	اآلفات	االجتماعّية	الّتي	جّسَدتها	تصرُّ

ْل	موِقًفا	جرى	لك	مع	ولّي	أمرك،	واستخِلْص	منه	الِعبرة	والمغزى. 4. َحلِّ
5. 	اسَتِعن	بالقاموس	في	شرح	الكلمات	اآلتية:	ينساُب	-	نفاد		-	أفياء	-	مراِتع	-	المراهقة.

6. 	استخرج	من	الّنّص	األفعال	الماضية،	وحّدْد	عامة	بنائها	مع	ذكر	الّسبب.
م	الّنّص	إلى	ثاث	وحدات،	وُصغ	أفكارها،	مبّيًنا	وظيفة	المقّدمة	ووظيفة	الخاتمة. 7. 	قسِّ

 ُأْنِتُج
ــزل	والمتوّســطة،	تشــاهد	مجموعــة	مــن	الّشــباب	المراهــق	 ــّي	بيــن	المن ــاء	تنّقلــك	اليوم ــَت	أثن ــا	زل م

ــر	المســؤولة. ــات	غي ــْلَء	فراغهــم	بمختلــف	الّتصّرف ــون	م يحاول
اِّتبع التعليمات اآلتية لتتدّرب على اإلنتاج المطلوب:

فات،	وتفّسر	أسبابها. -	أنشئ	تصميًما	ترُصُد	فيه	بعض	تلك	الّتصرُّ
ــًة	ومتبوعــًة	باقتراحــات	 ل مهــا	لزمائــك،	تكــون	ُمَعلَّ ــْف	توجيهــاٍت	ُتقدِّ ــم	َصفِّ دة،	ث ــوَّ ــى	الُمَس -		حــاِوْل	عل

ــول. وحل
ْر	فقرة	تؤّكُد	فيها	أّن	الوقاية	من	اآلفات	خيٌر	من	عاجها. -	َحرِّ

كان	إصــرارك	علــى	إفــادة	زمائــك	فــي	المتوّســطة	بمــا	تعّلمتــه	فــي	نــدوة	حــول	الّتصــّدي	
لآلفــات	االجتماعيــة	قوّيــا.	

-	حــّرْر	فقــرة	مــن	اثنــي	عشــر	ســطًرا،	قصــد	نشــرها	فــي	مجّلة	المتوّســطة،	تتنــاول	فيها	آفــة	التواكل	
واالعتمــاد	علــى	الِغــش	فــي	االمتحانــات،	وآثارهــا	الّســلبّية،	موّظًفــا	ما	تراه	مناســًبا	من	مكتســباتك.

ُم إنتاجي أَُقوِّ

01  اآْلَن أْسَتِطيُع  اآْلَن أْسَتِطيُع
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أقوم إنتاجي وفق شبكة الّتصحيح اآلتية
		-	طّبْق	على	إنتاجك	المعايير	والمؤّشرات. -	وّظف	هذه		الّشبكة	لتقويم	إنتاجك.		

		-	أصِدْر	ُحكَمك. م.		 -	حّدد	مواضع	الّتحّكم	وعدم	الّتحكُّ

المؤّشراتالمعايير
م الّتحكُّ

النعم

التزام	املوضوع.	 الوجاهة
حترير	فقرة.	 

احترام	قواعد	الّنحو	والّصرف	واإلماء.	 سالمة الّلغة
التوظيف	الّسليم	لعامات	الوقف	والّترقيم.	 

تسلسل	األفكار.	 االنسجام

اإلتقان
جودة	اخلّط.	 
توظيف	قيمة	اجتماعّية.	 
توظيف	املكتسبات	القبلّية.	 

أشارك	في إنتاج مطوية تحسيسّية للوقاية من اآلفات االجتماعّية في الوسط المدرسّي

المواردالمهامخطوات اإلنجاز

الخطوة األولى 
-	تشكيل	األفواج

-		ضبط	قائمة	لآلفات	الخطيرة	
الشائعة.

َور -	جمع	المعلومات،	والصُّ
-	تصميم	شكل	المطوّية.

الموارد
-	توظيف	)المعارف	القبلّية(
-	ضبط	الخطوات	المنهجّية.

الخطوة الثانية
-	توزيع	المهام	على	أعضاء	الفوج

-	ضبط	المعلومات	وتنظيمها
-	الّتحقق	من	مرجعّية	الوثائق.

الوسائل
-	أوراق	بيضاء.

-	صور	فوتوغرافية.
-		كتب	ومجّات	لها	صلة	

بالموضوع.
-		مواقع	تواصلية	تربوية	لها	عاقة	

بالمشروع.
-	وسائل	العرض.

الخطوة الّثالثة: 
-	التقاء	عناصر	الفوج

-	صياغة	أركان	المطوّية

-		جمع	األعمال	وتبادل	
المعلومات.

-			الّشروع	في	تنظيم	العمل	
الخاص	بالمشروع.

-	المناقشة	والّتقويم.الخطوة الرابعة: عرض	المشروع

01  اآْلَن أْسَتِطيُع
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َما َسأَعِرُفُه ِمن ِخالِل النُّصوص

الموضوعات
1. أهمّية	اإلعام	في	المجتمع	عموًما،	و	الوسط	المدرسّي	خصوًصا.

2. الحاجة	إلى	تنويع	وسائل	اإلعام.
3. ضرورة	ترشيد	استعمال	وسائل	اإلعام	الحديثة.

الموارد اللَُّغوّية
1. بناء	الفعل	المضارع.
2. اسم	الفاعل	وعمله.
3. ال	الّنافية	للجنس.

فّنّيات الّتعبير
1. الفقرة	الّتفسيرّية	)1(
2. الفقرة	الّتفسيرّية	)2(
3. الفقرة	الّتفسيرّية	)3(

									

َما َسُأنِتُجُه ُمشاَفَهًة وِكتابًة

ِخالل كل أسبوِع
1.	شرح	قول	مسموع/	تحرير	كلمة	حول	ضرورة	و	أهمّية	اإلعام	لكّل	المجتمعات.

2. نقد	رأي	مسموع/	تحرير	فقرة	حول	أهمّية	تنويع	وسائل	اإلعام.
3. التعبير	عن	رأي/	كتابة	فقرة	تفسيرّية	حول	ضرورة	االستخدام	الوجيه	لإلنترنت.

في نهاية الَمقَطع
ــر	فقــرة	تفســيرّية	مترابطــة	حــول	دور	اإلعــام	فــي	المجتمــع	 •		إعــادة	إنتــاج	خطــاب	مســموع/	تحري
عموًمــا	وفــي	الوســط	المدرســي	خصوًصــا،	موّظفــا	مكتســباتي	خــال	المقطــع	ومراعيــا	الّنمــط	

المناســب.

َما َسُأنِجُزُه

•		أشــارك	مــع	فوجــي	فــي	إنجــاز	المشــروع	المتمّثــل	فــي	تصميــم وتقديــم برنامــج إذاعــي مدرســّي 
مدتــه خمــس عشــرة دقيقة.	

  أتعّلم02   أُْصغي وأحتّدُث

 pميكروفون اإلذاعة المدرسّية
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 اإلعــالم في خدمة المجتمع - محمد عبدالّله المتوّكل

الّتواصــل مــن أكبــر الّنعــم التــي أنعــم اهلل بهــا علــى مخلوقاتــه، غيــر أّن قــدرة اإلنســان علــى 
التواصــل أكبــر مــن قــدرة بقّيــة المخلوقــات عليــه.

- أصِغ باهتمام إلى الِخطاب، وسّجْل رؤوس األقالم المناسبة:
أفهم و أناقش

1. اعتماًدا	على	ما	سمعَت؛	ما	عاقة	اإلعام	بالحياة	االجتماعّية؟
َر	اإلعام	عند	اإلنسان. 2. بّين	من	خال	ما	سمعَت	كيف	تطوَّ
3. اُذُكْر	عبارات،	من	الخطاب	المسموع،	ُتبِرُز	أهّمّية	اإلعام.

أنتج مشافهة
وَرَد	في	الخطاب	المسموع:	»وبدون اإلعالم كان من المستحيل أن تنمو المجتمعات«.

-	ِاشرح	هذا	القول	في	بضع	عبارات	مترابطة.

p شعار الّتلفزيون الجزائرّي

ــة	 ــوادي	الّثقافّي ــُر	لطــرح	فكــرة	إنشــاء	اإلذاعــة	المدرســّية	فــي	اجتمــاع	الّن َدعــاَك	المدي
للمتوّســطة،	فاحَتجــَت	إلــى	تحضيــر	كلمــة	تتنــاول	أهّمّيــة	اإلعــام	فــي	المجتمــع	عموًمــا	

وفــي	الوســط	المدرســّي	علــى	الخصــوص.	
ف	علــى	اّتســاع	رقعــة	التواصــل	بيــن	البشــر	 -	اســتعن	بالّنــّص	)وســائل اإلعــالم(	للّتعــرُّ

بفضــل	الّنقلــة	الّنوعّيــة	التــي	وّفَرتهــا	الشــبكة	العنكبوتّيــة	فــي	العصــر	الحاضــر.

ُأحّض

02   أُْصغي وأحتّدُث   أتعّلم
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وسائل اإلعالم

النقلــة  فــي  العنكبوتيــة  للشــبكة  الفضــل  يعــود 
النوعيــة التــي شــهدها اإلعــالم خــالل العقــود األخيــرة.

 
أثري لغتي

ِللَتّو:	فوًرا

ِسَمات: مميزات

األخبــار	 الّســاَعة،	 َمــداِر	 علــى	 ُتَقــّدم،	 الُمَعاِصــر	 اإلعــام	 َوَســاِئُل	
ــم	 ــم	َيُكــن	علــى	ِعْل ــي	ول والمعلومــات	الجديــدة	التــي	يجهلهــا	الُمَتلّق
بهــا	إاّل	َلْحظــة	ُمَطالَعتهــا.	ففــي	الّتلفزيــون	لــم	َيُعــد	الُمَشــاهد	كمــا	كان	
ــى	آخــر	 ــَف	عل ــرة	ِلَيِق ــد	الّنْش ــى	َموع ــابق	ُمضطــّرا	لانتظــار	حّت ــي	الّس ف
ــاة	ُتَخّصــص	 ــاء	وَتطــّورات	األْحــداث	فــي	الَعالــم،	ذلــك	ألّن	ُكّل	َقَن األْنَب
اآلن	َشــريط	َأْنَبــاء	ُمَتَحــّرك	َأْســفل	الّشاشــة	ُيَقــّدم	مــا	َيْجــري	مــن	أْحــَداث	
َأّواًل	ِبــَأّول،	وقــد	َســّهل	ُوجــوُد	األْقمــار	الّصناعّيــة،	والّتكنولوجيــا	الّرْقمّية	
ِقَيــام	َوســائل	اإلعــام	بهــذه	المهــام		حتــى	لــو	كان	الحــدث	يقــع	فــي	

ــي	أقصــى	الشــرق. ــة	ف أقصــى	الغــرب،	والمحطــة	التلفزيوني
ُيَقــاُل	كذلــك	عــن	اإلعــام	 المرئــّي	 ُيقــال	عــن	اإلعــام	 ومــا	 						
ــرَأ	 ــى	الغــد	كــي	َيْق ــارئ	ُمضطــّرا	لانتظــار	إل ــم	يعــد	الق ــوع،	إذ	ل الَمْطُب
فــي	َصحيَفِتــه	المَفّضلــة	َتَفاصيــل	خَبــٍر	ِللَتــّو،	بــل	َيْكِفيــه	أن	َيــُزور	َمْوقــع	
الّصحيفــة	علــى	َشــبكة	اإلْنَترنــت	لُمَتابعــة	َتفاصيــل	الَحــدث	بالّتزاُمن	مع	
َلحظــة	ُوُقوِعــه،	وهــذا	مــا	لــم	َيُكــن	ُمَتوّفــراً	قبــل	َعْصــر	اإلعــام	الَجديــد	أو	

ــة	. ــل	اْنتَشــار	الّشــبكة	الَعنَكُبوتّي َقْب
ومــا	َيْنطبــق	علــى	اإلعــام	الَمْرئــّي	واإلعــَام	الَمْطبــوع	َيْنَســحب	 						
ــة	أْصبحــت	 كذلــك	علــى	اإلْعــَام	اإلَذاِعــّي،	فالُمَباشــرة	والِجــّدُة	والَفْورّي
َجِميُعهــا	ِســَماٍت	أَساســّيًة	فــي	العملّيــة	اإلخبارّيــة	فــي	كّل	الوســائل	

اإلعامّيــة.
]د. إبراهيم إسماعيل. اإلعالم المعاصر وسائله مهاراته تأثيراته أخالقّياته. ص 25[

02  أقرأ َنصِّ  أقرأ َنصِّ
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أفهم و أناقش
1. ما	هي	أهّم	خاّصّية	اّتصف	بها	اإلعام	المعاصر؟

ــت	 ــي	وق ــي	ف ــى	المتلّق ــر	إل ــه	أن	يوصــل	الخب ــف	أنواع ــف	اســتطاع	اإلعــام	المعاصــر	بمختل 2.  كي
ــه؟ حدوث

3. صّنف	وسائل	اإلعام	المذكورة	في	الّنّص	حسب	نوعها	وحجم	انتشارها	.
4. هل	يمكن	لوسائل	اإلعام	اليوم	االستغناء	عن	الشبكة	العنكبوتية؟	عّلل.
5. ما	الوسيلة	اإلعامية	التي	تراها	تضررت	بسبب	انتشار	الشبكة	العنكبوتية؟

ُم مكتسباتي ُأَقوِّ
ــت	فمــاذا	 ــى	شــبكة	اإلنترن ــدة	نفســها	عل ــراءة	الجري ــة	وق ــدة	الورقي ــراءة	الجري ــن	ق ــرت	بي ــو	خي ل

ــْل	خياراتــك. تفضــل؟	علِّ

أتذّوق نّصي
1. كان	في	الّسابق	ُمضطّرا	لانتظار	حّتى	َموعد	الّنْشرة	ِلَيِقَف	على	آخر	األْنَباء.

2. وما	ينطبق	على	اإلعام	الَمْرئّي	واإلعَام	الَمْطبوع	ينسحب	كذلك	على	اإلعام	اإلذاعي.
َنين،	هل	اسُتخدما	استخداًما	حقيقيا	أم	مجازيا	؟ -	الحظ	الفعلين	الُمَلوَّ

-	عوضهما	بفعلين	آخرين.	ثم	قارن	بين	المعنيين	.
3. لماذا	اعتمد	الكاتب	على	األسلوب	الخبري	وحده؟

ُف تعّلماتي ُأَوظِّ
)ومــا َيْنطبــق على اإلعالم الَمْرئّي واإلعاَلم الَمْطبوع َيْنَســحب كذلك علــى اإلْعاَلم اإلَذاِعّي(.

ْح	بها،	مع	الّتمثيل. -	في	هذه	العبارة	كناية	عن	بعض	وسائل	اإلعام.	َصرِّ

02  أقرأ َنصِّ  أقرأ َنصِّ

p الصحافة المكتوبة
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ِبناء الفعل الُمضاِرع أستثمر  

أالِحُظ : ُعْد إلى الّنّص، واقرأه قصد االستثمار: 
1. ُتَقّدُم	وسائُل	اإلعاِم	األخبار	والمعلوماِت	الجديدَة	التي	كان	الّناس	يجهلونها.

	الّصــدق	فــي	نقــل	األخبــار	 ــنَّ ــا	مديــر	الّتحريــر:	»َلَتلَتِزَم ــة	مخاِطًب 2.  قــال	مديــر	المحّطــة	الّتلفزيونّي
قــُد	الواســُع	ِمــن	الجمهــور«. ــا	النَّ ن والِجــّدَة	فــي	صياغتهــا،	أو	َليأِتَينَّ

3. المذيعاُت	ينُقْلَن	األخبار	على	المباشر،	ويُقْمَن	بإجراء	الِحوارات	مع	شهود	العيان.

أناِقُش :   اقرأ األمثلة، واشرحها حسب سياقها اّلذي ورَدت فيه. 
-	حّدِد	األفعاَل	المضارعة	في	األمثلة.	

-	مــا	هــو	الحكــم	اإلعرابــّي	لألفعــال	المضارعــة	الــواردة	فــي	المثــال	)1(؟	ومــا	هــي	عامــات	إعرابهــا؟
-	 هل	ورَدت	األفعال	المضارعة	في	المثالين)2(	و	)3(	مرفوعة؟

-	ماذا	اّتَصل	باألفعال	المضارعة	في	المثال	)2(؟		وما	هي	الحركة	التي	َلِزَمت	حرفها	األخير؟
-	ماذا	اّتَصل	بالفعلين	المضارعين	في	المثال)3(؟	وما	هي	الحركة	التي	َلِزَمت	الحرف	األخير	منهما؟

األصــُل	فــي	الفعــل	المضــارع	أن	يكــون	مرفوًعــا،	وذلــك	إذا	لــم	َتدُخــْل	عليــه	إحــدى	أدوات	
الّنصــب	أو	أدوات	الجــزم.

العامــة	األصلّيــة	لرفــع	الفعــل	المضــارع	هــي	الّضّمــة،	وُيرَفُع	بثبــوت	الّنــون	إذا	كان	من	األفعال	
الخمسة.

ُيْبَنــى	الفعــُل	الُمضــارُع	علــى	الَفتــِح	إذا	اّتَصَلــت	بــه	نــون	الّتوكيــد	الخفيفــة	أو	الّثقيلــة.	وُيبَنــى	
ــكون	إذا	اّتَصَلــت	بــه	نــوُن	الّنســوة. علــى	السُّ

أستنتج

ُف تعلماتي  ُأَوظِّ
ــة	علــى	الفتــح	مــن	 ــز	المبنّي ــن )1(:	-	حــّدد	فــي	الِعبــارات	اآلتيــة	األفعــال	المضارعــة،	ومّي الّتمري

ــكون،	مــع	ذكــر	الّســبب: المبنّيــة	علــى	السُّ
1. الّطالباُت	ُيناِفسن	الّطّاب	في	مختلف	المواّد،	وقد	يُفقنُهْم.

2. ال	ُتكِثرّن	من	مشاهدة	الّتلفاز،	فيضعف	تركيزك.
الّتمريــن )2(:	-	َضــْع	كّل	فعــل	مــن	األفعــال	اآلتيــة	فــي	جملتيــن،	بحيــث	يكــون	فــي	األولــى	مبنّيــا	

علــى	الفتــح،	وفــي	الّثانيــة	مبنيــا	علــى	الّســكون.	)ُيَســاِعُد	-	ُيْنِجــُز(
الّتمرين )3(: -	اشرح	البيت	اآلتي	بإيجاز،	وأعرب	ما	تحته	خط:

ُه ِبَخالق َما َلْم ُيتّوْج ربُّ اَل َتْحسَبنَّ الِعْلَم يْنفُع وحَدهُ  قال	حافظ	إبرهيم	:	
الّتمرين )4(:		جــاء	زميــٌل	لــك	يلتمــس	انضمامــه	إلى	نادي	اإلذاعة	المدرســّية.	

-	ُصــْغ	جوابــك	بالموافقــة،	مســتعما	مــا	تراه	مناســًبا	مــن	أفعال	مضارعــة	مبنّية.

02 أكُتُب  أقرأ َنصِّ
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الفقرة الّتفسيرّية )1(

ُف أَتعرَّ
-	أِعْد	قراءة	الّنّص،	مستذكًرا	فكرته	العاّمة.

-	الحظ	قول	الكاتب:	»وما ُيقال عن اإلعالم المرئّي ُيَقاُل كذلك عن اإلعالم الَمْطُبوع«.
-	ما	الذي	قيل	عن	اإلعام	المرئّي،	ويستحّق	أن	ُيقال	عن	اإلعام	المكتوب؟

-		قــاِرْن	إجابتــك	بمــا	ورَد	فــي	الفقــرة	الّثانيــة	مــن	الّنــّص.	»إذ	لــم	يعــد	القــارئ	ُمضطــّرا	لانتظــار	إلــى	
الغــد	كــي	َيْقــرَأ	فــي	َصحيَفِتــه	المَفّضلــة	َتَفاصيــل	خَبــٍر	ِللَتــّو،	بــل	َيْكِفيــه	أن	َيــُزور	َمْوقــع	الّصحيفــة	
علــى	َشــبكة	اإلْنَترنــت	لُمَتابعــة	َتفاصيــل	الَحــدث	بالّتزاُمــن	مــع	َلحظــة	ُوُقوِعــه،	وهــذا	مــا	لــم	َيُكــن	

ُمَتوّفــراً	قبــل	َعْصــر	اإلعــام	الَجديــد	أو	َقْبــل	اْنتَشــار	الّشــبكة	الَعنَكُبوتّيــة«.
-	الِحظ	المفردات:	إْذ...،	بْل...،	وهذا	ما...،	أو...	.

-	لعّلَك	أدَركَت	أّنها	روابط	متبوعة	بعبارات	تفّسر	قول	الكاتب	في	مستهّل	الفقرة.
-	ماذا	تستنتج؟

ــا	بشــروٍح	وتفصيــات	 ــى	مجمــًا،	متبوًع ــن	معًن ــرة	تتضّم ــيرّية:	هــي	كّل	فق ــرة الّتفس الفق
ــة. ــة	والّضمنّي ــة	والمنطقّي ــا	الّلغوّي ــط	المناســبة	بأنواعه ــه	وتوضيحــه،	باســتعمال	الّرواب لبيان

أستخلص 

أتدّرب 
ــى  ــك عل ــوع َيْنَســحب كذل ــاَلم الَمْطب ــّي واإلع ــى اإلعــالم الَمْرئ ــق عل ــا َيْنطب ــال	الكاتــب:	»وم ق

ــّي«. م اإلَذاِع ــالَ اإلْع
-		انطِلــْق	مــن	قــول	الكاتــب،	وأِضــْف	عبــارات	تفّســره،	مســتعما	الّروابــط	المناســبة،	لتحُصــل	على	فقرة	

تفسيرّية.

ــت	فــي	نقــل	بعــض	األخبــار	المتداَولــة	 بســبِب	اآلثــار	الســلبّية	المترّتبــة	عــن	َعــَدم	الّتثبُّ
َســمعَت	َمــْن	يقتــرُح	فكــرة	االســتغناء	عــن	وســائل	اإلعــام	بالُكّلّيــة.	

-  اســتعْن	بزميلــك	فــي	فــوج ثنائــّي	مــن	أجــل	كتابــة	فقــرة	تفســيرية	تتنــاول	فيهــا	
َبــْل	َضرورتــُه	لــكّل	المجتمعــات	علــى	اختافهــا	وتنّوعهــا. أهّمّيــة	اإلعــام،	

أُْنِتجُ

02 أكُتُب  أقرأ َنصِّ
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حافة - أبو اليقظان الصِّ
 رغــم تطّور وســائل اإلعــالم وتنّوعها تبقى الجريدة تؤّدي دورا هاّمــا في الحياة االجتماعّية.
     - أْصــِغِ باهتمــام إلــى الخطــاب، وســّجْل رؤوس األقــالم المناســبة لتســتعين بهــا فــي 

المناقشــة:

أفهم و أناقش
1. ما	الموضوع	الذي	يناقشه	الّشاعر	في	هذه	القصيدة	المسموعة؟

نها	الّشاعر. 2. اذكر	وظائف	الّصحافة	كما	بيَّ
3. ما	الّدور	الّذي	تقوم	به	الّصحافة	تجاه	الّشعب؟

4. للّصحافة	دور	في	تقويم	األخاق.	ما	البيت	الّذي	يشير	إلى	ذلك؟

أنتج مشافهة
ــي	 ــا	ف ــاعر	مبالغ ــرى	الّش ــل	ت - ه
إبــراز	دور	الّصحافــة.	أم	هــي	حقائــق	

ــل. أوردهــا؟	علِّ

p بعض الجرائد اليومية الجزائرية

اعَتــَرَض	نــادي	»المجّلــة الحائطّيــة«	علــى	فكــرة	إنشــاء	اإلذاعــة	المدرســّية،	ِبَدعــوى	
ــة.	لكــّن	قناعتــك	الّراســخة	بضــرورة	 ــة	الحائطّي ــه	ينبغــي	توفيــر	الجهــود	لخدمــة	المجّل أّن

تنويــع	وســائل	اإلعــام	فــي	المجتمعــات	جعَلْتــَك	تنتصــر	لمشــروعك.
حافــة اإللكترونّيــة(،	إلقنــاع	الحاضريــن	بجــدوى	الوســائل	 -	اســتعن	بالّنــّص	)الصِّ

المتعــّددة	مــن	مكتوبــة	ومســموعة	ومرئّيــة،	ومــن	تقليدّيــة	ومســتحدثة.									

ُأحّض

02  أقرأ َنصِّ   أُْصغي وأحتّدُث
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الّصحافة اإللكترونية 
تقــرأ  أن  بيــن  االختيــار  باإلمــكان  اليــوم  صــار 
جريــدة ورقيــة أو تقــرأ هــذه الجريــدة نفســها كصفحــة 
إلكترونيــة. فهــل يمكــن للّصحيفــة اإللكترونّيــة أن 

تهــّدد مســتقبل الّصحيفــة الورقّيــة؟

أثري لغتي   

تواكب: تساير

ــْعبّية	ُكّلهــا،	ولقــد	 	َوســائل	االّتَصــاِل	الشَّ ــة	الَمْطبوَعــة	أمَّ َحاَف 	الصِّ ُتَعــدُّ
َتَرّبَعْت	على	َعْرش	اإلْعَام	ِلِعّدِة	ُقروٍن	ُمنذ	ُأْن	اْخُتِرَعت	الَمْطبَعة	اأُلولى	في	
ُمْنتَصف	الَقْرن	الَخاِمس	َعَشر،	واْنَطَلَقت	بذلك	َثْوَرُة	الَمْعُلوماِت	اأُلوَلى.
َراٍت	َعِديــدة،	َوَواَجَهــْت	َمَناَفَســة	 ــُة	ِبَتَطــوُّ ِحيَفــُة	الَوَرقيَّ ِت	الصَّ ولقــد	َمــرَّ
ر	َوَســائل	االّتَصــاِل	وُظهــور	الّتلْغــَراف	والهاتــف	والمذيــاع	 َقوّيــة	َبعــد	َتطــوُّ
تواكــُب	 الّتــي	 الّتلفزيونّيــة	 بمحّطاتهــا	 الفضائيــات	 شــبكة	 وانتشــاِر	
نــة	 والملوَّ العادّيــة	 الّثابتــة	 ــَور	 بالصُّ مــًة	 ُمدعَّ بلحظــة،	 لحظــًة	 الحــدَث	
وبأفــاِم	الّســينما	والفيديــو.	وهــو	َمــا	تعجــُز	الّصحيفــة	عــن	توفيــره	لُقّرائهــا	
حــف	ظّلــت	تقــاوُم	هــذه	 ر	أجهزِتهــا	وتقنياِتهــا.	ولكــن	الصُّ رغــم	َتَطــوُّ
قات	 المنافســة	باالعتمــاِد	علــى	الّتفســيِر	والّتحليــِل،	وعلــى	نشــر	المشــوِّ
لجمهــوِر	الُقــراِء	ِمــن	رياضــٍة	وحــواِدَث	ومــن	موضوعــاٍت	مثيــرة،	ومعتمــدة	
ــراءة	المطبوعــة.	 ــن	عاشــقي	الق ــّن	م ــي	السِّ ــر	ف ــل	الكبي ــى	الجي أيضــا	عل
	هــذه	الّتحديــاِت،	ولــم	 واســتطاعت	الّصحافــُة	الورقّيــُة	أن	تصُمــَد	أمــام	كلِّ
ــا	عــن	قّمــِة	هــرِم	وســائل	 تنجــْح	وســائُل	االّتصــاِل	الجديــدِة	فــي	زحزحِتَه

ــرّي. االّتصــاِل	الجماهي
ولكــن	ســرعان	مــا	أصبحــت	الّصحافــة	الورقّيــة	فــي	مواجهــٍة	مــع	ُمنافــٍس	
أخطــَر	ِبكثيــٍر؛	ظَهــر	إلــى	الّســاحة	وهــو	مــا	ُيســّمى	بالّشــبكة	العالمّيــة	
ِلُتوَلــَد	 فائقــٍة،	 بســرعة	 انتشــر	 الّــذي	 المعلومات)اإلنترنــت(،	 لتبــادل	
بذلــك	ظاهــرة	إعامّيــة	جديــدة؛	وهــي	الّصحافــة	اإللكترونّيــة	الّتي	دخلت	
مجتمعاتنــا	نظــًرا	لســهولة	اســتخدام	اإلنترنــت	والّتطــور	الهائــل	الّــذي	
حصــل	فــي	مجــال	الّتقنيــات	الحديثــة،	فاكتســبت	الّصحافــة	اإللكترونيــة	
ــي	 ــة	وف ــة	واالقتصادّي ــّية	واالجتماعّي ــا	الّسياس ــي	حياتن ــة	ف ــة	بالغ أهمّي
فــي	 نفَســها	 الورقّيــة	 الّصحافــُة	 ووجــدت	 الحيــاة،	 نواحــي	 جميــع	

اإللكترونّيــة. نظيرتهــا	 مــع	 متوقَّعــة	 غيــِر	 ُمواَجهــٍة	
]خلوفي صليحة. مستقبل الّصحافة[

02  أقرأ َنصِّ   أُْصغي وأحتّدُث
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أفهُم وأناِقُش
ت	الّصحافة	المطبوعة	أّم	وسائل	االتصال؟ 1. لماذا	ُعدَّ

2. استخرج	من	الّنّص	وسائل	اإلعام	الّتي	نافَست	الجريدة.
	ذلك؟ 3. واجهت	الّصحيفة	الورقّية	منافسة	شديدة.	كيف	تمَّ

4. َمن	المنافس	األخطر	للّصحافة	الورقّية؟
5. ُصغ	الفكرة	العاّمة	للّنّص.	والفكرة	األساسّية	لكّل	فقرة.

ُم مكتسباتي ُأَقوِّ
-	أين	تكمن	خطورة	الّصحافة	اإللكترونّية	على	الّصحافة	الورقّية؟

p الّصحافة الورقّية 
أتذّوق نّصي

- أِعْد قراءة نّص )الّصحافة اإللكترونّية(، ثّم أجب عن األسئلة اآلتية: 
1. ما	نوع	الّنّص؟	وما	الغَرض	منه؟

2.	ابَحث	عن	معنى:	»ثورة المعلومات«،	»الّتلغراف«،	»اإلنترنت«.
3.	ماذا	تفهم	من	عبارة	»ولقد«	في	بداية	الفقرة	الّثانية؟
4.	ماذا	تفهم	من	عبارة	»ولكن«	في	بداية	الفقرة	الّثالثة؟

5.	هل	َتِجُد	في	الّنّص	صَوًرا	بيانّية	كثيرة؟	عّلْل.
ا.	واستنتج	األسلوب	الغالب	فيه؟ 6.	استخرج	من	الّنّص	أسلوًبا	إنشائّيً

7.	استنتج	ثاثًة	من	خصائص	األسلوب العلمّي.

ُف تعلماتي  ُأَوظِّ
-	لّخص	مضمون	الّنصّ	بأسلوبك	الخاص.

02  أقرأ َنصِّ  أقرأ َنصِّ
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اسم الفاعل وعمله أستثمر   

- عد إلى نّص )الصحافة اإللكترونية( واقرأه.
أالِحُظ :  

1.	ظّلت	الّصحافة	تقاوم	المنافسة	ُمعتِمَدًة	على	الِجيِل	الَكبير	من	َعاِشِقي	الِقراَءِة.
2.	أصبحت	الّصَحاَفة	في	ُمواَجهة	ُمَناِفٍس	أخطر.
3. َأَعاِجَزٌة	الّصَحافُة	عن	توفير	الّتشويق	لقّرائها؟

4. الّصَحافّي	قاِئٌل	الّصْدَق.
أناِقُش

-	ماذا	يقصد	الكاتب	بقوله	)عاشقي القراءة(؟
-	هات	مفرد	)عاشقي القراءة(؟	ما	نوع	كلمة	)عاشق(؟	ما	وزنها؟

-	من	أين	اشتقت؟	ما	داللتها؟	
-	فــي	المثــال	الثانــي:	مــا	الكلمــة	التــي	دلــت	علــى	مــا	دلــت	عليــه	كلمــة	)عاشــق(	فــي	المثــال	األول؟

-	هل	هي	جامدة	أم	مشتقة؟	من	أين	اشتقت؟	كيف	تحصلنا	عليها؟
-		ِمــَن	المثــال	الثالــث:	اســتخرج	اســم	الفاعــل؟	مــن	أيــن	اشــتق؟	عوضــه	فــي	الجملــة	بفعلــه.	ثــم	اعــرب	

االســم	بعــده.	هــل	تغيــر	المعنــى	بعــد	التعويــض؟	
-		ِمــَن	المثــال	األخيــر:	اســتخرج	اســم	الفاعــل.	ثــم	هــات	فعلــه	وعــوض	اســم	الفاعــل	بفعلــه	فــي	الجملــة.	

هــل	تغيــر	المعنــى؟	أعــرب	االســم	بعــد	اســم	الفاعل.مــاذا	تســتنتج؟

-	اسم	الفاعل	اسم	مشتق	يدل	على	الحدث	وصاحبه.
-	يصاغ	اسم	الفاعل	من:
1. الثاثي	على	وزن	فاعل.

2. غير	الثاثي	على	وزن	المضارع	مع	إبدال	حرف	المضارعة	ميما	مضمومة	وكسر	ما	قبل	آخره.
-	يعمل	اسم	الفاعل	عمل	فعله:

1. يرفع	فاعا	فقط	إذا	كان	فعله	الزما،	مثال:	هذا	الخبر	البارز	أثُره.
2. وينصب	مفعوال	به	إذا	كان	الفعل	متعديا	لمفعول	واحد،	مثال:	الصحافي	قائٌل	الصدَق.

مانـٌح	 التلفزيـون	 مثـال:	 لمفعوليـن،	 متعديـا	 الفعـل	 كان	 إذا	 مفعوليـن	 وينصـب	 فاعـا	 3.  ويرفـع	
المشاهدمتعــــًة.

أستنتج

ُف تعلماتي  ُأَوظِّ
ــن	 ــه	وبّي ــواردة	في ــن	ال ــة(	واســتخرج	كل	أســماء	الفاعلي ــة اإللكترونّي ــّص	)الّصحاف ــى	ن 1. 	عــد	إل

األفعــال	التــي	اشــتقت	منهــا.
2. صغ	أسماء	فاعلين	من	األفعال	اآلتية،	ثّم	ِزْنَها	وَضْعها	في	جمل	مفيدة:	َوَعَد	-	َسَعى	-	اسَتَقام

3. ألِّــْف	فقــرة	موجــزة	تشــرح	فيهــا	ســبب	تفضيلــك	للصحافــة	المرئّيــة	)التلفزيــون(	علــى	حســاب	
الّصحافــة	المكتوبــة،	موّظفــا	اســم	الفاعــل	عامــا	فــي	حالتــي	كــون	فعلــه	الزمــا	ومتعّديــا	.

02  أقرأ َنصِّ  أقرأ َنصِّ
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الفقرة الّتفسيرية )2(
ُف أَتعرَّ

	الّصحافــة	المطبوعــة	أّم	وســائل	االّتصــال	الّشــعبّية	كلهــا،	ولقــد	ترّبعــت	علــى	عــرش	اإلعــام	 »ُتَعــدُّ
لعــّدة	قــرون	منــذ	أن	اخترعــت	المطبعــة	األولــى	فــي	منتصــف	القــرن	الخامــس	عشــر،	وانطلقــت	بذلــك	ثــورة	
المعلومــات	األولــى.	ولقــد	مــّرت	الّصحيفــة	الورقّيــة	بتطــّورات	عديــدة،	وواجهــت	منافســة	قويــة	بعــد	تطــّور	

وســائل	االّتصــال....«
أناقش

-	ماذا	يتناول	هذا	المقطع؟
-	ما	هي	المعلومات	التي	قّدمها	لك	المقطع؟

. -	استخرج	بعض	المصطلحات	الواردة	في	الّنّصّ
-	ما	نوع	الّصورة	في	العبارة	)ترّبعت على عرش اإلعالم(.

	تفسيرها. 	الّتفسيرّي	بعنوان	ُيعّرف	بالموضوع،		ومقّدمة	تحّدُد	الّظاهرة	التي	سيتمُّ 1. يبدأ	الّنّصّ
	التفسيرّي	عبارات	وفقرات	تصف	الّظاهرة	اعتماداً	على	الّسبب	والنتيجة.		 2. ُتستخَدُم	في	الّنّصّ

	التفسيرّي	المصطلحات	العلمّية	المرتبطة	بالموضوع. 3. ُيوّظُف	الّنّصُّ
	التفسيرّي	الفعل	في	الزمن	الحاضر	واألفعال	الدالة	على	الحركة. 4. يستخدُم	الّنّصّ

	التفسيرّي	الجمل	التي	تحتوي	على	الّتشبيه	والّتصوير	لتوضيح	المعنى. 5. يوظُف	الّنّصّ

أستخلص 

أتدّرب  

- حّرر	فقرة	قصيرة	تشرح	فيها	دور	اإلذاعة	في	نشر	الوعي	بين	المواطنين.

خوًفــا	علــى	المجّلــة	الحائطّيــة	مــن	االنقطــاع،	وحرًصــا	علــى	اســتمرار	القائميــن	عليهــا،	وحفاًظــا	
علــى	مشــاركة	الّتاميــذ	فــي	أركانهــا،	طلــب	منــك	المديــر	تأجيــل	الّنَظــر	فــي	مشــروع	اإلذاعــة	

المدرســّية.	
-	استثمر	مواردك	الجديدة،	ووّظف	رصيدك	الّلغوّي	من	أجل	كتابة	فقرة	تتناول	فيها:

ــُة	 ــَة	كمــا	تخــدُم	المجّل -		الّتأكيــد	علــى	ضــرورة	تنويــع	وســائل	اإلعــام،	وأّن	اإلذاعــَة	تخــدُم	المجّل
اإلذاعــَة.

-	الّتعّهد	بضمان	مشاركتك	في	المجّلة	بصفة	دورّية.

أُْنِتجُ

02   أُْصغي وأحتّدُث أكُتُب
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اإلعالُم الجديد - د. سعود صالح كاتب

ــدة للوســائل القديمــة، ال يمكــن أن يقضــي عليهــا  ــلَّ مزاحمــة وســائل اإلعــالم الجدي َلَع
وإن قّلــل مــن دورهــا. فمــا رأُيــك فــي ذلــك؟

- أْصِغ باهتمام إلى الخطاب، وسّجْل رؤوس األقالم المناسبة لُتجيب عن األسئلة:

أفهم و أناقش
1. اذُكر	مظاهر	تأّثر	حياة	الّناس	بمخترعات	القرن	العشرين؟

2. ما	الجديد	اإلعامّي	الّذي	أَتت	به	الشبكة	العنكبوتّية؟	وما	تأثيره	على	مناحي	حياة	الّناس؟
3. ماذا	ُتِتيح	مواقع	الّتواصل	االجتماعّي	لمستخِدميها؟	استخرج	ثاثة	أمثلة.

4. استخلص	المغزى	العام	للخطاب	المسموع.

أنتج مشافهة
-	تحّدْث	عن	تغيير	اإلنترنت	لمفاهيم	االّتصال،	مستعيًنا	بما	سمعَت.

p مواقع التواصل االجتماعي

أنجُز واجبي
-	استِعْن	بالّشبكة	العنكبوتّية	في	البحث	عن	المعاني	األصلّية	للمصطلحات:	

الفيسبوك،  التويتر، اليوتوب.

علــى	ِذكــِر	الّصحافــة	اإللكترونّيــة،	بــادَرَك	»نــادي اإلعــالم اآللــي«	بالقــول:	
ِمــن	إمكانــاٍت	إعامّيــة	ال	ُيمِكــن	 الّتواُصــل	االجتماعــّي	 »إّن	مــا	ُتتيُحــه	شــبكات	
ــا،	 ــي	تعديده ــود	ف ــة	الُجه ــاذا	إضاع ــًة.	فلم ــة	مجتمع ــكّل	الوســائل	الّتقليدّي ــاَرن	ب أن	ُيق
بينمــا	الفرصــة	فــي	االنتقــال	إلــى	اســتغال	إمكانــات	األنترنــت	فــي	اإلعــام	المدرســّي،	

ــى	بيــان	مخاطــر	اإلعــام	الجديــد،	وكيفيــات	اســتخدامه	ِبَرشــاٍد. فاحَتْجــَت	إل
-  اســتعن	بالّنــّص	)دليــل الفيســبوك(،	لتتبّيــن	أخطــار	الّشــبكات	االجتماعّيــة،	وكيفّيات	

اغتنــام	منافعهــا	وتفــادي	مضاّرها.									

ُأحّض

02   أُْصغي وأحتّدُث أكُتُب
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دليل الفيسبوك

ــع الّتواصــل االجتماعــّي بســرعة انتشــارها  إّن مواق
ــة فئــات المجتمــع، فــي  وإمــكان اســتخدامها ِمــن كاّف
كّل المناطــق واألوقــات، قــد َجَعــَل منهــا وســيلًة بالغــة 
يــن، إذا صُلــح  األهّمّيــة والُخطــورة؛ فهــي ســالٌح ذو َحدَّ

نفــع، وإن فَســد ضــّر.
»الفيســبوك«	أَحــُد	مواقــع	الّتواُصــل	االجتماعــّي،	أنشــَأه	»مــارك	زوكربيــرج«	عــام	ألفيــن	
مســتخِدمي	 عــدد	 ويزيــد	 »هارفــارد«.	 جامعــة	 فــي	 طالًبــا	 كاَن	 عندمــا	 للميــاد،	 وأربعــة	
الفيســبوك	اآلن	علــى	ثمانمائــة	مليــون	مســتخِدم	فــي	كاّفــة	أنحــاء	العاَلــم،	وبأكثــر	مــن	ســبعين	
	الموقــع	 لغــًة.	ويشــَتِرُط	الموقــع	أن	يكــون	المســتخِدم	قــد	تجــاوز	ِســّن	الّثالثــة	عشــر.	ويُضــمُّ

ــواء.	 ــى	الّس ــار	والّصغــار	عل ــن	مســتخدميه	شــريحة	الكب بي
إّن	األطفال	يستخدمون	الفيسبوك	ألسباب	كثيرة		أهّمها:

-	الّتواصل	االجتماعّي،	وقضاء	األوقات	مع	األصدقاء،	وبخاّصٍة	أصدقاء	المدرسة.
-	التعاون	في	أداء	الواجب	المدرسّي.

-	الّتعبير	عن	الّذات،	وتشكيل	الّشخصية	الذي	يحدث	في	مرحلة	المراهقة.
تتضّمن	مخاطر	شبكات	الّتواصل	االجتماعّي	ما	يلي:

-	تعّرض	األطفال	أو	غيرهم	للمضايقة	أو	الّتعّدي	عبر	اإلنترنت.
	-		نشــر	المســتخِدمين	معلومــاٍت	شــخصّيًة	مــن	شــأنها	أْن	ُتســَتخَدم	فــي	الّتاُعــب	بهــم،

أو	ُتلِحَق	بهم	أضراًرا	نفسّيًة.
ا	على	اإلنترنت،	وعدم	الموازنة	بين	األنشطة	المختلفة. -	قضاء	وقت	طويل	جّدً

-	الّتَعرُّض	لمحتًوى	غيِر	الئٍق.
	أن	يكــون	أوليــاء	األمــر	علــى	يقيــٍن	بــأّن	الّتواصــل	االجتماعــّي	عبــر	اإلنترنــت	لــن	 لــذا	ال	ُبــدَّ
يــؤّدَي	إلــى	حــدوث	نــوع	مــن	الّتواصــل	غيــر	المســموح	بــه،	لمــا	قــد	يتســّبب	بــه	مــن	ضــرر	بالــغ	

فــي	حيــاة	األطفــال؛	إذ	ال	شــيء	أضــّر	عليهــم	مــن	بيئــات	الّتواصــل	غيــر	اآلمنــة.
]آن كولير والري ماجد. دليل أولياء األمور الستخدام الفيسبوك. ص 4 و 6 و9[
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أفهُم وأناِقُش

-	اُذُكر	مظاهر	أهّمّية	موقع	التواصل	االجتماعّي	»فيسبوك«؟
ــّص؟	وأّي	هــذه	األســباب	 ــا	هــي	أســباب	اســتعمال	الفيســبوك	مــن	طــرف	األطفــال	حســب	الّن -		م

ــوى	حســب	رأيــك؟ أق
ِد	المخاِطــَر	المحتملــة	الّتــي	تهــّدد	رّواد	فضــاءات	الّتواصــل	االجتماعــّي	حســب	الّنــّص؟	وهــل	 -		َعــدِّ

تراهــا	أخطــاًرا	حقيقّيــة	فــي	واقعــك؟
-	ما	نصيحة	الكاتب	ألولياء	األمور	في	سبيل	حماية	أطفالهم؟

		أن	تكون	ِمن	ُرّواد	الفيسبوك؟	ولماذا؟ -	هل	ُتِحبُّ
-	استخرج	الِقَيم	التي	تضّمنتها	الفقرة	األخيرة.

ُم مكتسباتي ُأَقوِّ
-	هل	يمّثل	انتشار	مواقع	التواصل	االجتماعّي	تهديًدا	لإلعام	الّتقليدي؟	عّلْل	إجابتك.

أتذّوق نّصي
- أِعْد قراءة نّص )دليل الفيسبوك(، ثّم أجب عن األسئلة اآلتية: 

1. اقترح	عنواًنا	آخر	مناسًبا	للّنّص.
2. ضع	عنوانا	مناسبا	لكّل	فقرة	في	الّنّص.

3. ما	نوع	الجملة	التي	ابتدأ	بها	الّنّص؛	اسمّية	أم	فعلّية؟	ولماذا؟
د	الُجَمل	التي	تليها	في	الفقرة	األولى،	ولماذا	ورَدت	فعلّية؟ 4. عدِّ

5. ماذا	تفهم	من	عبارة:	»ِلذا ال ُبدَّ أْن ...«؟	ألّْف	عبارتين	على	هذا	المنوال.

ُف تعلماتي  ُأَوظِّ
	إلــى	إرشــادات	عملّيــة	يســتفيد	منهــا	زمــاؤك	ممــن	لهــم	حســابات	 ترِجــْم	مضمــون	الّنــصّ

التواصــل	االجتماعــّي. فــي	مواقــع	 شــخصية	

02  أقرأ َنصِّ  أقرأ َنصِّ
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»ال« النافية للجنس أستثمر  

أالِحُظ: الِحْظ األمثلة اآلتية:
1. لذا	ال	بّد	أن	يكون	أولياء	األمر	على	يقين	أّن	الّتواصل	االجتماعّي	عبر	اإلنترنت	لن	يؤّدي	......

2.	ال	خبَر	صحيٌح.
3. ال	خائَن	أمانٍة	شريٌف.
4. ال	ناشراً		كذَبه	محترٌم.

أناِقُش 
-	استخرج	أداة	الّنفي	من	األمثلة	السابقة.	هل	دخلت	على	أفعال	أم	أسماء؟	ماذا	نفت؟

-	عوضها	بــ	»إّن«	في	المثال	الّثاني.	ماذا	تاحظ؟	ما	الفرق	بينها	وبين	»إّن«	في	المعنى؟	وفي	العمل؟
-	عد	إلى	األمثلة	لترى	أحوال	اسم	»ال«.

-		فـي	المثـال	األول	والثانـي:	غيـر	مضـاف،	فـي	المثـال	الثالـث:	مضافـا،	وفـي	المثـال	الرابـع:	شـبيها	
بالمضـاف.

-	هل	لعملها	شروط؟	

الجنـس	تسـمى أفـراد	 الّتنصيـص	علـى	نفـي	خبرهـا	عـن	جميـع	 بهـا	 التـي	يقصـد	 	»ال«	
»ال الّنافيـة للجنـس«،	وتعمـل	عمـل	»إّن«	فتنصب	اسـمها	وترفـع	خبرها.

يكـون	اسـم	»ال«	منصوبـا	إذا	كان	مضافـا	أو	شـبيها	بالمضـاف،	ومبنيـا	علـى	مـا	ينصـب	به	إذا	
كان	مفردا.

لكـي	تعمـل	»ال«	عمـل	»إّن«	يشـترط	أن	يكـون	اسـمها	وخبرهـا	نكرتيـن،	وأال	يفصـل	
اسـمها	عنهـا،	فـإن	فقـد	أحـد	هذيـن	الّشـرطين	بطـل	عملهـا	ووجـب	تكرارهـا،	وإذا	اقترنـت	

بحـرف	جـر	بطـل	عملهـا.

أستنتج

ُف تعلماتي  ُأَوظِّ
1. بّين	فيما	يأتي	اسم	)ال(	وخبرها	ونوع	اسمها	من	حيث	اإلعراب	والبناء.

-	ال	وسيلة	اّتصال	تحتكر	الخبر	.
-	ال	مسيئا	األدب	نافع	في	المجتمع.	

-	ال	طاعة	لكاذب.
-	ال	شائعاٍت	رائجة	في	بلدنا.

2.	قد	تدّمر	وسائل	اإلعام	-	إذا	لم	تلتزم	بأخاقّيات	المهنة	-	في	ساعة	ما	تبنيه	األسرة	في	أّيام.
-	توّسع	بالّشرح	في	هذه	الفكرة	بمقدار	خمسة	أسطر.

02 أكُتُب  أقرأ َنصِّ
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الفقرة التفسيرية )3(
ُف أَتعرَّ

ُعد إلى نّص )دليل الفيسبوك( وأجب عن األسئلة اآلتية:
-	ماهو	الفيسبوك؟	
-	لماذا	يستخدم؟	

-	كيف	يجب	الّتعامل	معه؟

أنواع الّتفسير: 
1.	تفسير	بالوصف:	من	خال	االهتمام	بالكيفّية	مثل:	كيف	نتعامل	مع	الفيسبوك؟

2.	تفسير	بالّشرح	والتأويل.
3.تفسير	بالمبّررات	واألسباب.

أستخلص 

أتدّرب  
-	فــي	فقــرة	قصيــرة	اشــرح	كيفيــة	فتــح	حســاب	فــي	الفيســبوك.	ثــم	عّلــل	اإلقــدام	علــى	فتحــه،	أو	

اإلحجــام	عــن	ذلــك،	حســب	رأيــك.

افتتــح	مقهــى	اإلنترنــت	بجــوار	المتوّســطة،	وكان	الّتاميــذ	يقصدونــه	لاســتعانة	بالّشــبكة	
فــي	جمــع	المعلومــات	الازمــة	إلنجــاز	الُبحــوث.	ولكــّن	كثيــرا	منهــم	كانــوا	يدخلــون	

ــاٌن	علــى	ذلــك.	 واليخرجــون؛	يمكثــون	طويــا	حتــى	صــار	لديهــم	إدم
-	اُكُتــْب	فــي	صفحــة	واحــدة	موضوًعــا	تشــرح	فيــه	خطــورة	الّظاهــرة،	وتدعوهــم	لاســتخدام	

الوجيــه	لهــذه	الوســيلة.
-	الَتِمْس	ِمن	صاحب	المقهى	طبع	المقال	وتعليقه	على	واجهة	المحّل.

أُْنِتجُ

02 أكُتُب  أقرأ َنصِّ
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ُب أتدرَّ

 العالم االفتراضي - طاوس وازي

هل تطّور وسائل اإلعالم والّتواصل ساهم حقّا في إضعاف االتصال داخل األسر؟
- أصِغ باهتمام إلى الخطاب، وسّجْل رؤوس األقالم المناسبة لُتجيب عن األسئلة:

أفهُم وأناِقُش
1.	ما	الذي	جعل	الكاتب	يغير	صيغة	الحكمة	القائلة:	)اإلنسان اجتماعي بطبعه(؟

2.	هل	ترى	مساهمة	وسائل	االتصال	الحديث	إيجابية	أم	سلبية	في	تطوير	التواصل.	اِشرْح.
3.	هل	يمكن	أن	نستغنَي	عن	الواقع	بالعالم	االفتراضّي؟	علِّْل.

أنتج مشافهة
ــَف	الكلمــات	الجديــدة	 -	ُصــْغ	مشــافهًة	مضمــون	الخطــاب	المســموع	بأســلوبك	الخــاّص،	علــى	أن	توظِّ

الــواردة	فيــه.

  الّتلفاز  والّتنشئة االجتماعّية

ــة	 ــي	غرف ــا	ف ــاُز	موضوًع ــون؛	ســواء	أكان	الجه ــاز	الّتلفزي ــام	جه ــًا	أم ــا	طوي ــال	وقًت ُيمضــي	األطف
الُجلــوس	أم	فــي	غرفــة	األلعــاب	والّتســلية،	وفــي	بعــض	اأُلَســر	الميســورة	قــد	يوَجــد	فــي	المنــزل	الواحِد	
ــام	شاشــة	 ــدًرا	مــن	الوقــت	أم ــد	أّن	األطفــال	ُيمضــون	ق ــة	دراســاٌت	ُتفي ــر.	وثّم ــة	أجهــزة	أو	أكث ثاث
الّتلفزيــون	َيزيــُد	عــن	الوقــت	الــذي	ُيمضونــه	علــى	مقاعــد	الّدراســة	أو	فــي	الحديــث	مــع	آبائهــم.

ــه	 ــّي؛	وذلــك	ألّن ــن	االهتمــام	فــي	الوقــت	الحال ــن	الواِضــح	أّن	الّتلفــاز	وســيلة	َتحَظــى	ِبقــدٍر	ِم وِم
ــزاج	 ــر	علــى	عــادات	وســلوك	وِم ــا	ومتعــّدد	الجوانــب	علــى	األطفــال،	حيــث	يؤّث ــًرا	قوّيً يمــارس	تأثي
ــر	أيًضــا	 وهوايــات	األطفــال،	كمــا	يؤّثــر	علــى	عاقــة	األطفــال	بُأَســرهم	وَمدارســهم	وزمائهــم.	ويؤثِّ
	الّتلفــاز	 راتهــم	ومعارفهــم	ومعلوماتهــم،	كمــا	ُيَعــدُّ علــى	أفــكار	األطفــال	ومفاهيمهــم	وِقَيِمهــم	وتصوُّ

ــا.	 ــا	فــي	تنميــة	وتطويــر	الّطفــل	وتأهيلــه	اجتماعّيً عاِمــا	ُمِهّمً

02  اآْلَن أْسَتِطيُع  اآْلَن أْسَتِطيُع
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ــوار	 ــى	الِح ــه	يعتمــد	عل ــم،	وألّن ــر	وعواطفه ــول	الجماهي ــُب	عق ــه	يخاِط ــة،	ألّن ــو	وســيلة	مهّم وه
ــُل	بقــّوٍة	فــي	عملّيــات	الّتثقيــف	والّتوجيــه	والّتوعيــة	ِمــن	خــال	ما	 والمناقشــة	واإلقنــاع،	)...(	ويتدخَّ
ُيَقّدمــه	ِمــن	برامــج،	ويســتطيع	أن	ُيَقــّدم	معلومــات	فــي	كّل	المجــاالت	الّثقافّيــة	واالجتماعّيــة،	ولكــْن	
قــد	يكــون	الّتلفــاز	وســيلة	تدفع	المشــاِهدين	إلــى	الُخمول	وعدم	المشــاركة	واإلبداع،	وقــد	تؤّدي	بهم	
إلــى	عــادة	الّتلّقــي	الّســلبّي،	كمــا	أثبتــت	الّدراســاُت	أّن	نســبة	معتبــرة	مــن	األطفــال	ُينِجــزون	واجباتهــم	

ــع	بســبب	برامــج	الّتلفزيــون؛	األمــُر	الــذي	يؤّثــر	ســلًبا	علــى	دراســتهم	ونتائجهــم. بشــكٍل	ُمتقطِّ
]د.سليم عبد الّنبّي. اإلعالم الّتلفزيونّي. ص284 و285[

- ِاقرإ الّنّص قراءة واعية، وأِجب عن األسئلة اآلتية:
1.	ما	هي	المشكلة	التي	يعالجها	الّنّص؟

2.	ما	هو	أثر	الّتلفاز	على	األطفال؟	عّين	عبارات	الّنّص	الّدالّة	على	ذلك.
3.	استخرج	من	الّنّص	منافع	الّتلفزيون	ومضاّره.
4.	نّظْم	إجاباتك،	واجعلها	في	فقرة	موجزة.

5.	اسَتِعن	بالقاموس	في	شرح	الكلمات	اآلتية:	سلوك	–	مزاج	–	هوايات.
6.	ُصْغ	ثاث	عباراٍت	على	منوال:	»ومن الواضح أّن ...  ولكْن قد ...«.

7.	لّخص	الّنّص	موّظًفا	أفعاال	مختلفة	من	حيث	حاالت	اإلعراب	والبناء.
8.	عّين	مقاطع	الّتفسير	في	الّنّص.

 ُأْنِتُج
مــا	زالــت	صفحــات	الّتواصــل	االجتماعــي	تجــذب	نحوهــا	الكثير	من	الّشــباب	والمهتّمين	بمتابعــة	األخبار،	
حتــى	صــار	الجلــوس	إليهــا	يطــول	لســاعات.	لكّنــك	تــرى	أّن	اإلذاعة	المدرســية	يمكنها	أن	تحظى	بــدور	فاعل.	
ــي	تنشــيط	 ــى	المســاهمة	ف 	زمــاءك	عل ــثُّ ــة	اإلعــام،	وتُح ــه	أهّمّي ــن،	تشــرح	في ــن	فقرتي ــا	م ْر	موضوًع -	حــرِّ

اإلذاعــة	المدرســّية،	وذلــك	بـــ	:
1.	إنجاز	تصميٍم	للموضوع	قبل	تحريره.

2.	توظيف	أفعال	المضارع،	وأسماء	الفاعلين،	وال	الّنافية	للجنس.		

إيفــاًء	بااللتــزام	الّــذي	قَطعَتــه،	وتعبيــًرا	عــن	قبــول	الــّرأي	الُمخالــف،	وِحرًصــا	علــى	
تعاُيــش	وجهــات	الّنَظــر	المختلفــة	فــي	وســط	مدرســّي	تســوده	حّرّيــة	الّتفكيــر	واالحتــرام	
	حــول	اإلعــام	 ــة	بموضــوع	تفســيريّ ــة	الحائطّي ــي	المجّل ــّررَت	أن	تشــارك	ف ــادل،	ق المتب

ــاد.  ــي	ترســيخ	قيمــة	االجته ــف	أشــكاله،	ودوره	ف المدرســّي	بمختل
ــا	اإلعــام	 ــي	يوّفره ــة	الت ــات	الجليل ــاول	فيهــا	الخدم -		حــّرْر	فقــرة	تفســيرّية	مترابطــة	تتن

ــّوع. المدرســي	المتن

أقّوم إنتاجي

02  اآْلَن أْسَتِطيُع  اآْلَن أْسَتِطيُع
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م إنتاجي وفق شبكة الّتصحيح اآلتية أقوّ

المؤّشراتالمعايير
م الّتحكُّ

النعم

-	احترام	سياق	الوضعّيةالوجاهة
-	حترير	فقرة	تفسيرية	مترابطة.

-	توظيف	املضارع	املبنّي	واسم	الفاعل	وال	النافية	للجنس.سالمة الّلغة
-	التوظيف	الّسليم	لعامات	الوقف	والترقيم.

-	تسلسل	األفكار.االنسجام
-	ترابط	العبارات	واجلمل.

-	حسن	العرض.اإلتقان
-	جودة	اخلّط.

أشارك	في	تصميم وتقديم برنامج إذاعي مدرسّي مّدته خمس عشرة دقيقة

المواردالمهامخطوات اإلنجاز

الخطوة األولى 
-				تشكيل	األفواج

-				ضبط	وتحديد	أركان	البث:	
تقديم	–	أخبار	الّصباح	–	

توجيه	تربوّي	–	محاورة	أستاذ	
– عرض	كتاب	– إعان...

جمع	المعلومات	المتعّلقة	بـ:
-			فنّيات	التقديم	اإلذاعي.

األخبـــــار	 صياغـــــة	 -			فنّيـــــات	
اإلذاعّيـــــة. والّتقاريـــــر	

-				توّقع	ما	ينتظره	المستمعون.

الموارد
المعرفيـــــة	 المـــــوارد	 تجنيـــــد	 	-
والّلغويـــــة	الّازمـــــة	)المعـــــارف	

القبلّيـــــة(
-	ضبط	الخطوات	المنهجّية.	

الخطوة الثانية: توزيع	
األركان	على	أعضاء	الفوج:	
)من	يحّرر/	وَمن	يقّدم(

-	ضبط	المعلومات	وتنظيمها
-	الّتحقق	من	مرجعّية	الوثائق.

الوسائل
-			أوراق	بيضاء.

صلــة	 لهــا	 ومجــّات	 -			كتــب	
. ع ضــو لمو با

-		نتائج	منتقاة	من	مواقع	البحث	
مثل	غوغل...
-	وسائل	العرض.

الخطوة الّثالثة 
التقاء	عناصر	الفوج.

-		جمع	المقترحات	وتبادل	
المعلومات.

الخطوة الرابعة
 عــرض	مشــروع	»البــّث«	فــي	

القســم	قبــل	بّثــه	الفعلــّي

المناقشة	و	الّتقويم
إدخال	الّتحسينات

  اآْلَن أْسَتِطيُع
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المقطع الّثالث           
       الّتضامُن اإلنسانيُّ
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َما َسأَعِرُفُه ِمن ِخالِل النُّصوص

الموضوعات
1. قيمة الّتضامن في المجتمعات.

2. تثمين دور الهيئات الفاعلة في مجال الّتضامن.
3. ضرورة المساهمة في العمليات الّتضامنّية.

الموارد اللَُّغوّية
1. اسم الفعل الماضي.

2. صيغ المبالغة وعملها.
3. بناء فعل األمر.

فّنّيات الّتعبير
1. فّنيات الّتقليص والّتلخيص )1(
2. فّنيات الّتقليص والّتلخيص )2(
3. فّنيات الّتقليص والّتلخيص )3(

 

َما َسُأنِتُجُه ُمشاَفَهًة وِكتابًة

ِخالل كل أسبوِع
1.  عــرض العبــارات الهاّمــة مــن خطــاب مســموع/ جــرد قائمــة اقتراحــات حــول أهّمّيــة الّتضامــن فــي 

المجتمــع، ثــم تقليصهــا فــي فقــرة موجــزة.
2.  إنتــاج ُمَلّخــص شــفوّي بطريقــة ربــط األفــكار األساســّية/ تلخيــص مقــال حــول فضــل الجمعّيــات 

الخيرّيــة والمؤسســات الّتضامنّية.
3.  إنتــاج فوجــّي لملّخصــات خطــاٍب مســموع/ انتقــاء مقــال منشــور حــول دور اإلعــام فــي تنشــيط 

الفعــل الّتضامنــّي فــي المجتمــع الجزائــرّي ثــّم تقليصــه مــّرًة، وتلخيصــه أخرى.
في نهاية الَمقَطع

•  إنتــاج الخطــاب المســموع ملّخًصــا/ تلخيــص نــصٍّ تفســيرّي مترابــط حــول األثــر اإليجابــي للّتضامــن 
علــى الفــرد والمجتمــع، موّظفــا مكتســباتي خــال المقطــع ومراعيــا الّنمــط المناســب.

َما َسُأنِجُزُه

•   أشــارك مــع فوجــي فــي إنجــاز المشــروع المتمّثــل فــي إنشــاء صفحــة تضامــن مــع ُمعــاق علــى 
شــبكة الّتواصــل االجتماعــّي. 

  أتعّلم   أُْصغي وأحتّدُث

p تلميذ من ذوي االحتياجات اخلاصة في مخبر اإلعالم اآللي
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الّتضامن وَلْو بالكلمِة - أحمد سحنون
أثارتــك كلمــة معّلمكــم وهــو يقــول: يكــون اإلنســان 
إنســانا عندمــا يتعاطــف مــع اآلخــر. فتذّكــرت أحــوال الفقــراء 

والمشــّردين. 
ــبة  ــالم المناس ــّجل رؤوس األق ــاب، وس ــى الخط ــغ إل - أص

ــن. ــرق الّتضام ــض ط ــى بع ــّرف عل لتتع

أفهم وأناقش
ْد الّدافع إلنتاج الخطاب الذي سمعَنا. 1. َحدِّ

2. اُنُقل بأسلوبك قّصة العارف.
فِه. فما الّذي منعه؟ 3. أراد الكاتب أْن يقتدَي بالعارف في تصرُّ

ْحها وبّيْن رأيك فيها؟ 4. اهتدى الكاتب لطريقة يتضامن بها مع الفقراء. وضِّ
5. ُصغ فكرة عاّمة مناسبة لهذا الخطاب.

أنتج مشافهة
- اِعِرْض بأسلوبك مضمون الِخطاب المسموع مقتِصًرا فقط على العبارات الّضرورّية ألداء المعنى.

قــال ملسو هيلع هللا ىلص: )المؤمــُن للمؤمــِن كالبنيــاِن يشــدُّ بعضــه بعضــا(. وأنــت تقرأ هــذا الحديث 
شــعرَت بقيمــة الّتضامــن ودوِره فــي المجتمــع. وتأّكــدَت أنَّ الّتكافل يقهــر كل الّصعاب.

( إلدراك قيمة الّتضامن. لِّ - استعْن بالّنّص )درهم السُّ

ُأحّض

03  أتعّلم   أُْصغي وأحتّدُث

p  عجلة التضامن : بالتعاون تدور، وتتحرك احلياة
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لِّ درهُم السُّ
ــة  ــاِهْم المدرس ــم ُتس ــا إن َل ــى أبنائن ــُن إل ــَل الّتضاُم ــاَت أن َيِص هيه
فــي ترســيخ ِقَيمــه وفضائلــه لديهــم. ولكــْن، هــل ُيمِكــُن لمســاهمٍة 

ــويٍّ متماِســك؟ ــَي َصــرَح مجتمــع ق ــٍة بســيطة أن تبن فردّي

َأَمامــي  الَِّتــي  َواِبــع  الطَّ ِمْن َهــِذِه  ِمنُكْم ِدْرَهًما َواِحًدا َفَقْط ِلَيْأُخــَذ  َغداً أريُد َأْن ُيْحِضــَر ُكلٌّ 
، ألّنــه ِبَفضِل ِدْرَهِمــَك َوِدْرَهــِم َزميِلــَك َوَدَراِهــَم  ــلِّ َطاَبًعــا، ُمَشــاَرَكًة ِمنه ِفــي ُمَكاَفَحــِة َداِء السُّ
 .. ــلِّ ُن من َجْمع َمــاٍل َكِثيــٍر َيَتــَداَوى ِبــِه َمْرَضاَنــا مــن السُّ ُأْخــَرى ِمــْن أَماِكــَن ُأْخــرى َســَنَتَمكَّ
ا؟ َوَأّنُه َيْنَتِقــل ِمــْن َمِريــٍض ِإَلــى َصِحيح َســِليٍم؟ ِإّنُه  ــلِّ َمرٌض خِطيٌر ِجّدً َأَتْعَلُموَن َأنَّ َمــَرض السُّ

ُدَنا ِباْلَمــْوِت. ُيَهدِّ
 . لِّ ُم َأْن ُنْحِضَر َغداً ِدْرَهًما َواِحًدا َفَقط؛ ِلُنَشاِرك ِفي ُمَكاَفَحة َداِء السُّ ا الُمَعلِّ - َأِبي؛ َطَلَب ِمنَّ

ــَم َيقوُل َما يَشــاُء إّنه َل ُيَخاِطُبــَك  ِإّنُه ُيَخاِطب    - َيْبــُدو أّنك ُجنْنــَت! َدائمــًا َأُقــوُل َلــَك، اُْتــُرك اْلُمَعلِّ
َغْيَرَك. ِإّني ُمْحَتاٌج ِإَلى ِدْرَهــٍم ِمنــُه، ُمَشــاَرَكًة ِمنُه ِفي ُمَكاَفَحِة َفقــِري.

ي َمِريَضٌة ُمْنُذ َأْكَثَر ِمْن َسَنٍة ِبَهَذا اْلَمَرض. - َأِبي، أمِّ
ثني َهَكَذا. - ُقلُت َلَك ِمراًرا: َحَذاِر َأْن ُتَحدِّ

َأَنا َل ُأِريُد َأْن ُأَشاِرَك ِفي ُمَكاَفَحة َأيِّ َشْيٍء  إّني َفِقيٌر  َأَل َتعلُم َهَذا؟ 
ي ِمــْن َهــَذا اْلَمــَرض  -  أْعَلــُم َذِلــَك َوَلِكــن بِدْرَهمــي َوَدَراِهــم ُأْخــَرى ِمــَن َأَماِكــن ُأْخــرى َسُتْشــَفى ُأمِّ

َوَسُيْشــَفى َمعَهــا  آَخُرون.
- هيهات أن أعطيك ولو سنتيًما.

- َأِبي. َأْرُجوَك. َسُتْشَفى.
- َيْكِفيَك َلْن ُأَعِطيَك َشْيًئا...

اْلَباِرَحــَة   ، ِإّني َأْرَغْمُتُه   َضَياع كتاِبِه اْلَمْدَرِســيِّ َســَيِدي اْلُمَعلِّم،  ُئــَك  -  َأَنا أبوغريــب جئُت ُأَنبِّ
َوَلْيَس ِفــي  ِمنــُه  َعى َأنَّ الكتـــــــاَب َضاَع  ِادَّ اْلَحِقيَقَة، َوَلِكّنــُه  يقــوَل  َأْن  اْلَباِرَحــِة  َل  َوَأوَّ

ثمًنــا. َعنــُه  اْلَمْدَرَســَة  ِإْمَكاِني ُأن ُأَعــّوَض 
ُم: َغِريٌب، أْيَن ِكَتاُبك؟  - اْلُمَعلِّ
- َغِريٌب: َضاَع ِمّني يا َسيِِّدي. 

ُم: َكْيَف َضاَع ِمنَك؟ قل اْلَحِقيَقَة َوَل َتَخْف َسُأْعِطيَك ِكَتابًا آخر. - اْلُمَعلِّ
      . لِّ - َغِريٌب: ِبْعُته أِلَُساِهم ِفي ُمَكاَفَحِة َداِء السُّ

    ]أحمد جارك. مجلة اآلداب اللبنانية. ص 43[

03  أقرأ َنصِّ  أقرأ َنصِّ
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أفهم وأناقش

1. استخرج من الّنّص تعريفا للّسّل؟
2. لماذا طلب المعّلم من الّتاميذ شراء الّطوابع؟

ْع ُحَجَجُه في الّنّص؟ ولماذا لم ينجح في إقناعه؟ 3. حاول غريب إقناع والده. تَتبَّ
4. كيف توّصل غريب إلى المساهمة مع زمائه؟ ما رأيك في الّطريقة الّتي انتهجها؟

5. ما هي العبارات الّدالة على روح الّتضامن في الّنّص؟

ُم مكتسبايت ُأَقوِّ
- تخّيل أّن أبا غريب تأّثر بصنيع ولده. ما عساه يقول؟

أتذّوق نّص

1. من وسائل الحجاج المستخدمة الّتوكيد واإللحاح. مّثل لهما من الّنّص.
ْحَها. 2. في الّنّص قيمة اجتماعّية. وضِّ

3. ما العاقة بين الكلمتين )صحيح( و)سليم(. وكيف نسّمي هذه العاقة؟

ُف تعّلاميت ُأَوظِّ

1. برَز الحوار في الّنّص بروزا كبيرا. ما الّسبُب في رأيك؟
2.  رفَض أحُد زمائك تصّرف الّتلميذ )غريب( مّدعًيا أّن األْوَلى هو المحافظة على الكتاب. 

فتدّخلَت مؤّيًدا سلوك )غريب(.
ًصا للحوار الذي دار بينكما. - اُكتب ُمَلخَّ

03  أقرأ َنصِّ  أقرأ َنصِّ

p األطفال مرضى السرطان بحاجة إلى تضامن اجلميع
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اسُم الفعِل الماضي أستثمر  

- أعد قراءة نّصك )درهم الّسّل(، ثّم تابع:
أالحظ

1. َهْيَهاَت إعطاُؤك ولو سنتيًما. 
2. شّتاَن ما بني غريٍب وأبيه في الّتضامن. 

ُأناقش
- تأّمل كلمة )هيهات(، ما المعنى الّذي أفادته؟ 

- لعّلك أدركَت ُبْعَد تحّقق طلب غريب في الحصول على مقدار من المال ولو كان قليا. 
- تأّمل كلمة )شّتان(، هل أّدت المعنى السابق؟ 
- إلى أّي قسم من أقسام الكام تنتمي الكلمتان؟ 

- كّل اسم منهما ينوب عن فعل، ما نوعه؟ 
- كيف تسّمي السم الّنائب عن الفعل الماضي؟ 

- اسم الفعل يدّل على معنى الفعل، وينوب عنه، ول يقبل عاماته.

- اسم الفعل الماضي، يدّل على فعل ماٍض، وقد ُوِضَع من أّول األمر ليدّل عليه.  

أستنتج

ُف تعّلاميت ُأَوظِّ

1. أعرب: شّتان ِصَفَتا العلم والجهل. 
ــده بعــد بيعــه للكتــاب. فــي فقــرة  ــر فــي جــواب يقّدمــه لوال ــى البيــت، وهــو يفّك 2.  عــاد )غريــب( إل

ــاٍض.   ــُب جــواب غريــب كمــا تتصــّوره، موّظفــا اســم فعــٍل م ــرة اُكت قصي

03 أكُتُب  أقرأ َنصِّ
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فّنّياُت الّتقليص والّتلخيص )1(
أتعّرف

- ما المقصود من الفعل )قلَّص(؟ 
- إذا كان الّتقليص اختزال للّنّص، فما الّذي نحذفه منه؟ 

- هل يسمح لنا بإدخال عبارات جديدة على الّنّص المقلَِّص؟ 

الّتقليــص فــي الّلغــة؛ جعــل الّشــيء ينكمــُش ويقُصــُر. وعليــه، فهــو عمــل يعتمــد 
علــى الختــزال، والحــذف مــن الّنــّص األصلــّي لبعــض المفــردات والعبــارات، دون اإلخــال 

بمضمونــه، ومــن غيــر إدخــال الجديــد عليــه. 
فــي الّتقليــص نحافــظ علــى الكلمــات والعبــارات الّتــي ل يمكــن الســتغناء عنــــــها 
ــه. ــّص بعبارات ــى نفــس صياغــة الّن ــظ عل ــكار وتسلســلها، كمــا نحاف ــزم بترتيــب األف ونلت

أستخلص

أتدّرب
قلِّْص الفقرة التالية: 

َأَمامــي  الَِّتــي  َواِبــع  الطَّ ِمْن َهــِذِه  ِمنُكْم ِدْرَهًما َواِحًدا َفَقْط ِلَيْأُخــَذ  َغداً أريُد َأْن ُيْحِضــَر ُكلٌّ     
، ألّنــه ِبَفضِل ِدْرَهِمــَك َوِدْرَهــِم َزميِلــَك َوَدَراِهــَم  ــلِّ َطاَبًعــا، ُمَشــاَرَكًة ِمنه ِفــي ُمَكاَفَحــِة َداِء السُّ
 . ــلِّ َمْرَضاَنــا مــن السُّ ِبــِه  َيَتــَداَوى  َكِثيــٍر  ُن من َجْمع َمــاٍل  َســَنَتَمكَّ ُأْخــرى  أَماِكــَن  ِمــْن  ُأْخــَرى 
ا؟ َوَأّنُه َيْنَتِقــل ِمــْن َمِريــٍض ِإَلــى َصِحيح َســِليٍم؟ ِإّنُه  ــلِّ َمرٌض خِطيٌر ِجّدً َأَتْعَلُموَن َأنَّ َمــَرض السُّ

ُدَنا ِباْلَمــْوِت. ُيَهدِّ

ــع  ــة م ــة تضامنّي ــاَم بعملّي ــك القي ــى زمائ بمناســبة  الّدخــول المدرســّي اقترحــَت عل
تاميــذ متوّســطتكم المحتاجيــن، لتزويدهــم بالكتــب واألدوات المدرســّية.

- ِاجَمْع اقتراحات زمائك، ثّم قم بتقليصها.

أُنتج

03 أكُتُب  أقرأ َنصِّ
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ِويَزُة - لمياء مختار نفوسي التَّ
كان صــوت إمــام المســجد جهورّيــا، استشــعرَت منــه حّثــا وحماســة وهــو يدعــو جمهــور 

المصّليــن إلــى الّتويــزة. فتســاءلَت مســتغِرًبا: الّتويــزة؟ 

ْل رؤوس األقالم المناسبة، لُتجيَب عن األسئلة:   - أصِغ بتركيز إلى الِخطاب المسموع، وسجِّ

أفهم وأناقش

1. ماهي وظيفة »الّتويزة« في المجتمع؟
غوّية لكلمة »الّتويزة« الواردة فيما سمعَت. 2. اُذُكر المعاني اللُّ

ــْر تعريًفــا منهــا، واعِرْضــُه  3.  وَرَد فــي الخطــاب المســموع تعريــف »الّتويــزة« أكثــر مــن مــّرة. ِاخَت
علــى زمائــك.

4. استنتج األفكار األساسّية للِخطاب.

أنتج مشافهة    
- ِارِبْط بين األفكار األساسّية للِخطاب، لَِتحُصَل على ُمَلخٍَّص ُمناِسٍب تُلقيِه على زمالئك.

قامــت إحــدى الجمعّيــات بجمــع األلبســة الخاّصــة بفصــل الّشــتاء، وبعض األغطيــة واألغذية 
لتوزيعهــا علــى الفقــراء والمحتاجيــن مــن الّاجئيــن إلــى بادنــا، فســاهمَت مع زمائــك في هذه 

العملّيــة وشــعرُتْم بســعادٍة غامــرة، فتأّكــَد لديكــم قيمة العمل الّتضامنــّي المنّظم.
-  استعن بنّص )الهالل األحمر الجزائرّي( لتتعّرف إلى العمل الّتضامنّي في إطاره المنّظم.

ُأحّض

03  أقرأ َنصِّ   أُْصغي وأحتّدُث
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  اْلِهالُل األحمُر الجزائريُّ
    ِمــن أْقــدِم المنّظمــات الّتضامنّيــة فــي الجزائــر، اليــزال يقــّدُم خدمــات 
إنشــائه. علــى  قــرن  نصــف  مــن  أكثــر  مــرور  رغــم  اليــوم،  إلــى 

أثري لغتي   

حتمية: 
ضرورية

المنوط: 
المسند

سمعة: ذكر   
حسن

ْوَضــاِع الَِّتي  ــَس اِلهــَاُل اأْلْحَمــُر الَجَزاِئــريُّ ِفــي َســَنِة 1957 َنِتيَجــًة حتمّيًة ِلْلَ َتَأسَّ
ــَو إْعَطــاُء  ــْن إِْنَشــاِئِه ُه ــُه، َوَكاَن اْلَهــَدُف ِم ــِريُّ وَثْوَرُت ــْعُب اْلَجَزاِئ َكاَن يَعيُشــَها الشَّ
ِة  ْنَســاِنيَّ َماِت اإْلِ ا َعــْن َطِريــق اِتَِّصاِلِه  ِباْلُمَنظَّ ــِة ُبْعــًدا إِْنَســاِنّيً ــِة اْلَجَزاِئِريَّ ــْوَرِة َواْلَقِضيَّ الثَّ

ِليــب اأْلْحَمــر الّدولــّي. ْوِلــّي َوالصَّ ل اأْلْحَمــر الدَّ ِفــي اْلَعاَلــِم ُخُصوًصــا اْلِهــَاَ
ــوِط  ــُذ َتْأِسيِســِه ِفــي َأَداِء َدْوِرِه اْلَمُن ــِريُّ ُمْن َوَلَقــْد َنِشــَط اْلهــَاُل اأْلْحَمــُر اْلَجَزاِئ
ــَن  ــَن اْلَجَزاِئِريِّي جئي ــا لاَّ ــِة َوإيَصاِلَه وِليَّ ــاَعَداِت الدُّ ــى اْلُمَس ــه، مثــل الُحصــول َعَل ب
يَها ِمــْن  ــُل  ِبَأْعَبــاِء  َتْوِزيِعَهــا َعَلــى ُمْســَتِحقِّ َكفُّ ِفــي ُكلٍّ ِمــْن ُتوِنــس والمغــرب، والتَّ
ِل َعَلى  ْحِتــَاَ ِرَســِة ِلَجْيــِش اْلِ ُأوَلِئــَك الَِّذيــَن َفَقــُدوا ُكلَّ َشــْيء َنِتيَجــة اْلَهْجَمــاِت الشَّ

ُقَراُهــْم َوَمداِشــرهْم.  
ْمَكاَناِت  ــُة َســْهَلًة ِبــَأيِّ َحاٍل مَن اأْلْحــَواِل، َوَذِلَك َنَظــًرا ِلْلِ َوَلــْم َتُكــن َهــِذِه اْلَمَهمَّ
ــُل َعَليَهــا. َوَلــْم َيْقَتِصــْر َدْوُر اْلهال اأْلْحَمــِر اْلَجَزاِئِريِّ  اْلُمَتَواِضَعــَة الَِّتــي َكاَن َيَتَحصَّ
ــى نشــاطاٍت ُأْخــَرى  اُه إَِل ــدَّ ــْل  َتَع ــْط، َب ــّي ِلّاِجئيــَن َفَق ــْوِن اْلِغذاِئ ــِم اْلَع ــى َتْقدي َعَل
ْشــَراِف َعَليَهــا، َوإِْمَدادَهــا ِبَمــا تحتاجــه  ــٍة، َواإْلِ يَّ َلــْت فــي َتْأِســيِس َمَراِكــَز ِصحِّ َتَمثَّ

ــِة. يَّ بِّ َواِء َواأْلَْجِهــَزِة الطِّ مــن الــدَّ
ُل اأْلْحَمــُر اْلَجَزاِئــِريُّ َدْوًرا َهاّمــًا ِفــي إِْطــَاق ســَراح اأْلَْســَرى  َوَقــْد َأّدى اْلِهــَاَ
، َوَذِلــَك  ْحِريــِر اْلَوَطِنــيِّ يَن الَِّذيــَن َكاُنــوا َيَقُعــوَن ِفــي قبضــة َجْيــش التَّ اْلَفَرْنِســيِّ
ل اأْلْحَمــَر  ، َوَهــَذا َمــا َأْكَســَب اْلِهــَاَ ْوِلــيِّ ِليــِب اأْلْحَمــِر الدَّ ْنِســيِق َمــَع َهْيَئــة الصَّ ِبالتَّ

ــًة. ــمعًة َدْوِليَّ ُس
ْلِتَحــاِق  ِبَعاِئَاِتِهــْم   يَن ِمــَن اْلِ ــَن َعَشــَراٌت ِمــَن اأْلَْســَرى اْلَفَرْنِســيِّ        َوَهَكــَذا َتَمكَّ
ــد  ــى َأْبَع ــْت إَِل ــي َنَجَح ِة الَِّت ــاِنيَّ ْنَس ــِة  اإْلِ َم ــِذِه  اْلُمَنظَّ ــوِد  َه ــِل  ُجُه ــْم، ِبَفْض َوَذويِه
ــِة، رْغــَم  ُصُعوَبــِة  ــَوَرِة اْلَجَزاِئِريَّ ْنَســاِنّي  ِللثَّ اْلُحــدوِد ِفــي إِْبــَراِز اْلَوْجــِه اْلحَضــاِريِّ َواإْلِ

ــْت َتعيُشــَها. ــي َكاَن ــروف الَِّت الظُّ
]إبراهيم قليل. ملحمة الجزائر الجديدة. ص: 360[
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أفهم وأناقش
1. ما الّدوافع وراء تأسيس الهال األحمر الجزائرّي؟

2. للهال األحمر مهاّم قام من أجلها. اذكرها.
3. هل كان الهال األحمر منعزل عن العالم أم كان متفّتحا عليه؟ وّضح.

4. أعطى الهال األحمر وجها مشّرفا وحضارّيا للجزائر.كيف ذلك؟
5. استخرج من الّنّص القيمة البارزة فيه.

ُم مكتسبايت   ُأَقوِّ
- قارن بين األدوار الّتي قام بها الهال األحمر أثناء الّثورة وما يقوم به اليوم.

أتذّوق نّص
1. ما الّنمط الغالب على الّنّص؟ 

ــّي   ــِم اْلَعْوِن اْلِغذاِئ ــى َتْقدي ــْل قــول الكاتــب: »َوَلْم َيْقَتِصــْر َدْوُر اْلهــال اأْلْحَمِر اْلَجَزاِئِريِّ َعَل 2.  تأّم
ــل؟ ــه ب ــذي أفادت ــى الّ ــا المعن ــاَطاٍت ُأْخَرى. م اُه ِإَلى َنَش ــْل َتَعدَّ ــْط، َب ِلّاِجئيَن َفَق

3. أنشْئ جملة على منوال الّتعبير الّسابق: )ولم...... بل.....(.  

ُف تعّلاميت ُأَوظِّ
1. جاءت كلمات الّنّص في معظمها سهلة. عّلل.

ــع الهــال األحمــر  ــاون م ــة، بالّتع ــافة اإلســامّية الجزائرّي ــوُج الكّش ــاَم ف ــد األضحــى ق 2.  خــال عي
ــة. ــم وتابعــت العملّي ــراء. زرَت مقّره ــى الفق ــا عل ــرّي، بجمــع لحــوم األضاحــي لتوزيعه الجزائ

- لّخص الخطوات التي مّرت بها هذه العملّية في فقرة من ثمانية أسطر. 
 

أستثمر   ِصَيغ المبالغة وعملها

- أعد قراءة نّصك )الهالل األحمر الجزائرّي(، ثّم تابع: 
أالحظ  

ًة.  َل اأْلْحَمَر ُسمعًة َدْوِليَّ 1. الّتنسيق َأْكَسَب اْلِهَاَ
2. الهال األحمر مكتسٌب سمعًة دوليًة. 

3. الهال كاسٌب سمعًة دوليًة. 
4. الهال كّساٌب سمعًة دوليًة. 

03  أقرأ َنصِّ  أقرأ َنصِّ
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أناقش
- من أكسب الهال سمعة دولية؟  

- الفعل )أكسب( رباعّي. تذّكر القاعدة، وصغ اسم الفاعل منه.
- حّدد الفعل الّثاثّي منه؟ ما هو اسم فاعله؟  

- تأّمل صيغة )كّساب(. حّدد وزنها. لعّلك أدركَت أّنها دلّت على كثرة الكسب. 
- هل يمكن أن نحصل على نفس الّصيغة من الفعل الّرباعّي )أكسب(؟   

- ماذا تستنتج؟ 
- أسماء األفعال إذا كانت على أوزان؛ فّعال، مفعال، فعول، فعيل، فعل، فهي صيغ للمبالغة. 

- هات أمثلة من قبيل: نذير، صدوق، مقدام، صّوام، فطٌن، ثّم قابلها بأوزانها. 
- تأّمل كلمة )سمعة( في األمثلة كّلها. ما إعرابها؟ وما عامل الّنصب فيها؟ 

- ماذا تستنتج؟ 

1. يحّول اسم الفاعل عند قصد المبالغة إلى الّصيغ اآلتية:
فّعال / مفعال / فعول / فعيل / فِعل 

وهذه صيغ سماعّية ول ُتبنى إّل من الّثاثّي ويندر أن ُتبنى من غيره
2. تعمل صيغ المبالغة عمل اسم الفاعل بشروطه. 

أستنتج

ُف تعّلاميت ُأَوظِّ
1. أعرب: نشطاء الهال األحمر فّعالون الخْيَر. 

2.  أّثــر فيــك منظــر طفــل صغيــر لجــئ مــع أســرته فــي بادنــا، يطلــب العــون لتســديد إيجــار 
المســكن الّــذي ُيــؤوي عائلتــه. 

- اُكتــب كلمــة موجــزة لزمائــك تدعوهــم مــن خالهــا إلــى الّتضامــن مــع هــؤلء الّاجئيــن، موّظفــا 
عــددا مــن صيــغ المبالغــة. 

أنجز واجبي
 استخرج صيغ المبالغة من الفقرة اآلتية، وبّين وزنها.

ــذي يكــون خالصــا لوجــه اهلل تعالــى، ل تدفــع إليــه منفعــة، ول يقــود     الّتضامــن الحــّق هــو الّ
ــت  ــة، ناشــط صــدوق، وجب ــدة األخاقي ــذه القاع ــزم به ــن الملت ــه جــاه أو طمــع. والمتضام إلي

ــه. ــت كرامت ــه، وحّق محّبت

03  أقرأ َنصِّ  أقرأ َنصِّ
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فّنّياُت الّتقليص والّتلخيص )2(
أتعرف

أِعْد قراءة الفقرة الّثانية من نّصك )الهالل األحمر الجزائرّي(، ثّم أِجْب عن األسئلة اآلتية:
- ما هي العبارات الّتي يمكن أن نستغني عنها من هذا القول دون أن يختّل المعنى؟ 

- كيف نسّمي الّنّص المحّصل عليه، بعد الختصار؟ 
- ما هو الّتلخيص؟

- إلنتاج ملخص مكتوب، نمّر بإجراءات هي مراحل الّتلخيص. فما هي هذه اإلجراءات؟ 
- ما الّذي تقوم به في كّل مرحلة؟  

الّرئيســة  األفــكار  اســتخراج  علــى  يعتمــد  أصلــّي.  نــّص  مــن  نــّص مختصــر  الّتلخيــص؛ 
والمحافظــة علــى ترابطهــا وانســجامها، والّتعبيــر عنهــا بأســلوبنا الخــاّص، والّتخّلــي عــن عبــارات 

الّتفســير واإلضافــات، والســتغناء عــن الّشــواهد واألمثلــة. 

أستخلص 

أتدرب

ْص الفقرتين األخيرتين من نّصك )الهالل األحمر الجزائرّي(. - َلخِّ

هَطَلــْت أمطــار طوفانّيــة فــي بعــض وليــات الوطن،خّلفــت أضــرارا، فحــّز فــي نفســك 
مــا أصــاب المواطنيــن مــن تشــّرد.

- ِابَحــْث فــي الّشــبكة العنكبوتّيــة عــن مقــاٍل ُتطاِلُعــُه حــول موضــوع كهــذا، ثــّم ُقــْم 
بتلخيصــه. 

ُأنتج

03   أُْصغي وأحتّدُث أكُتُب
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ِمن ِلَجان اإلغاثة - دحية عبد الّلطيف

كّلمــا كان العمــل الخيــرّي منّظمــا، وينجــز فــي إطــار جماعــّي، كّلمــا أعطــى نتائــج جّيدة. 
ــي  ــعاف منكوب ــي إس ــاهمين ف ــكر المس ــو يش ــة، وه ــة المدني ــل الحماي ــّدث رج ــذا تح هك

الفيضــان الــذي تحّدثــت عنــه وســائل اإلعــالم. 
-  َأْصــِغ ِبتركيــٍز إلــى الِخطــاب، وســّجل رؤوس األقــالم المناســبة لتتعــّرف علــى بعــض الّلجــان 

ــة الخيرية.   الّدولي

أفهم وأناقش

- اُنُقل الجدول على كّراسك، واملُه بما ُيناِسُب:

خصائصها أهدافها مؤّسسها اسم المنّظمة

- استخلص فكرة عاّمة للّنّص. 
- كيف جاءت فكرة تأسيس المنّظمة؟

- في أّي البلدان تعمل؟
- مجال عملها إنسانّي. ماهي األعمال الّتي تقوم بها؟

- ما عاقة المنّظمة بالّدول والحكومات؟

أنتج مشافهة  
في أفواٍج:

ٍص مناسٍب له في كّل فوج. ستقومون بمناقشة معاني الِخطاب المسموع، قصد إنتاج ملخَّ
- يتّم عرض الملّخصات في القسم من طرف تلميٍذ عن كّل فوج.

- تتّم مناقشة ملخّص الفوج من طرف سائر تاميذ القسم.

يصــّرح بعضنــا بحّبــه للوطــن، ويكتفــي بالقــول. ويبــادر بعضنــا إلــى الفعــل، فيســهم في 
مســاعدة الفئــات الّضعيفــة، وقــد ينشــط مــع المنّظمــات الخيرّيــة الّتضامنّية. 

- استعن بنّص )أسعفوه( لتتبّين كيف يكون الّتضامن مظهرا من مظاهر حّب الوطن. 

ُأحّض

03   أُْصغي وأحتّدُث أكُتُب
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أسِعُفوُه ...
جميــل أن يتضامــن عناصــر المجتمــع فيمــا بينهــم 

واألجمــل أن يحــدث هــذا الّتضامــن َزَمــَن المحــن. 

)3(                                             )2(                        )1(      
ْورُة  َأْسِعُفوهُ                            ُكلُّ ِطْفٍل                               إنما الثَّ

َناَيا                   ُروٌح ِمن َلَهْب َأْنِجُدوُه َياَبِنيِه،                  َهاَم في َعْرِض الثَّ
ى في الَجِبيْن         وِكفَاٌح َل ُحِليٌّ َوَذَهْب َأْسِعُدوُه                       ُهَو ُجْرٌح َيَتَنزَّ

ْل                         اْخَلِعيِه َيا َحَراِئْر وَّ إِنَُّه َمدَّ َيَدْيِه، َلُكُم َمدَّ َيَدْيِه     َوَفِقيٍر َيَتسَّ
َياَبِنيِه َيْستِفزُّ الِهَمَما                  َوَجِريٍح َيَتَمْلَمْل                        َأْوِدِعيِه َكفَّ َثاِئْر

ْل                           َيْبَق َعْوًنا في المَخاِطْر َمَما                  ُهَو َعاٌر َيَتَمثَّ َيْسَتِمدُّ الذِّ
َكاُثْر َيْسَتِعيُد الَقَسَما              ِفي َجِبيِن الُمَتَمّوْل                   وإذا ِشْئِت التَّ

اَء الجزائْر َما             ُهَو َفاٌس، ُهَو ِمْعَوْل                    َلْسِت َحوَّ َوَمَواِثيَق الدِّ
َيْسَتِدرُّ الَكَرَما            ُهَو َتْقِويٌض ِلُبْنَياِن الَكَراَمْه           َحَيَواٌن ليس ِمن َأْبَناِء آَدْم

لُّ َمْشُنوٍق وفي اأُلْصُبِع َخاَتْم ِمْن ُنُفوٍس ُمْؤِمَناٍت َصاِدَقاٍت       ُهَو َتْخريٌب أِلْرَكاِن الَجَزائْر        كُّ
روا اأُلْصُبَع ِمن ُغِل الخَواِتْم وح عليه  َوَطٌن لم ُيْحِن لَلْقَداِر َهاَمْه          حرِّ احاِت ِبالرُّ ُجْدَن في السَّ
َراِهْم  وَلَة ِمن ُغلِّ الدَّ وَأُكفٍّ َناصَعاٍت طاِهرات     كيف ُيْحِني اْلَهاَم في َوْجِه          ُتعِتُقوا الدَّ

َراِصْر                                               الصَّ
                                                                                                           

]مفدي زكرّيا. أمجادنا تتكّلم. ص194[          
   

أثري لغتي 
       

يتنزى: يسيل. غّل: طوق.  الّذمم: العهود. 
المتمول: الغني.

هامة: رأس.

03  أقرأ َنصِّ  أقرأ َنصِّ
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أفهم وأناقش
1. يدعو الّشاعر إلى مساعدة الوطن. َمثِّْل بعبارات من الّنّص.

2. ذّكرنا الّشاعر بما قّدمه الّشهداء للوطن. هات العبارات الّدالّة على ذلك.
3. الوطن يحتاج إلى جميع أبنائه. ولكن لمن توّجه الّشاعر بخطابه في المقطع الّثالث؟ ولماذا؟

4. ما الحجج الّتي اعتمد عليها الّشاعر إلقناعهم؟
5.  تبّرعت المرأة الجزائرّية بعد الستقال بحلّيها من أجل الجزائر. هات العبارة الّدالّة على ذلك 

من الّنّص.
6. اشرح أبرز القيم الواردة في الّنّص.

ُم مكتسباتي :  اشرح المقطع الّثالث بأسلوبك. ُأَقوِّ

أتذّوق نّصي
1. أكثَر الّشاعر من أفعال األمر. ما الغرض من ذلك؟

2. ادرْس الّتكرار في القصيدة مبّينا أهّميته في الحجاج.
3. ما الّذي أحدثته نهايات الكلمات المختومة بحرف الميم في المقطع األّول؟

4. تبّين الجرس الموسيقّي في المقطعين الّثاني والّثالث، وحّدد مواضعه. 

ُف تعّلماتي ُأَوظِّ
1. اختْر أحد المقاطع الّثاثة، واحفْظه عن ظهر قلب. 

2.  استنادا إلى المقطع الّثالث، حّرْر فقرة قصيرة، تشرُح من خالها دوَر المرأة الجزائرّية في 
الّتضامن مع أبناء الوطن بعد الستقال.

03  أقرأ َنصِّ  أقرأ َنصِّ
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بناء فعل األمر أستثمر     

أعد قراءة نّصك )أسعفوه(، ثّم الِحظ األمثلة: 
أالحُظ 

قال الّشاعر: 
روا اأُلصُبَع ِمن ُغلِّ الَخواِتم. 1. حرِّ

2. َأسِعُفوه / َأنِجُدوه يا بنيه / َأسِعُدوه. 
3. اخَلِعيِه يا َحَراِئر / َأودِعيه َكفَّ َثاِئر.  

أناقش
- ما نوع األفعال في قول الّشاعر؟ 

- إلى من يوّجه خطابه؟ لو أراد أن يخاطب مفردا مذّكرا، ماذا سيقول؟ 
- ما إعراب الفعل )أسعف( في حالة اإلفراد؟ ثّم في حالة جمع المذّكر الّسالم؟  

- ماذا تستنج؟ 
- تأّمل الفعل )اخلعي(، هو فعل أمر. ماذا لحقه في األخير؟ 

- هل ينطبق نفس الحكم على الفعل )أودعي(؟ 
-  أســِند فعــل األمــر )هــام( إلــى جماعــة الّنســوة، ثــّم إلــى مثّنــى المخاطــب، ثــّم إلــى جماعــة 

المخاطبيــن، ثــّم إلــى المخاَطــب المفــرد المؤّنــث. مــاذا تســتنتج؟ 
- تأّمــل اآلن الفعــل )يحنــي(، هــو معتــّل اآلخــر. أســنده فــي األمــر إلــى ضميــر المخاطــب المذّكــر. 

- مــاذا تســتنتج؟ 

- يبنى فعل األمر على الّسكون، إذا لم يّتصل به شيء، أو اّتصلت به نون الّنسوة. 
- ويبنــى علــى حــذف حــرف العّلــة، إذا كان معتــل اآلخــر. كمــا يبنــى علــى حــذف 

الّنــون، إذا اّتصلــت بــه ألــف الثنيــن، أو واو الجماعــة، أو يــاء المخاطبــة. 
- ويبنى على الفتح  إذا اّتصلت به نون الّتوكيد. 

أستنتج

ُف تعّلاميت ُأَوظِّ
1. هــات فعــل األمــر مــن )َيْســَعى( بحيــث يكــون مــّرة مبنّيــا علــى الفتــح، ومــرة مبنّيــا علــى 

النــون.  العّلــة، ومــّرة مبنّيــا علــى حــذف  الّســكون،ومّرة مبنّيــا علــى حــذف حــرف 
2. دخل زميلك المستشفى، فتعاطفَت معه. 

-  حــّرْر فقــرة موجــزة تعّبــر فيهــا عــن هــذا التعاطــف، وتدعــو مــن خالهــا إلــى زيارتــه للّتضامــن معــه 
موّظفــا عــددا مــن أفعــال األمــر.  

03 أكُتُب  أقرأ َنصِّ
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فّنّياُت الّتقليص والّتلخيص )3( 
أتعرف

- َأْمِعن الّتفكيَر في تعريف كّل من الّتقليص والّتلخيص، ثّم حّدد فيما يشتركان؟ 
- ما هي مواضع الختاف بينهما؟  

يشترك كل من الّتقليص والّتلخيص في:  
- إنتاج نّص مختصر، هو أقّل حجما من الّنّص األصلّي.

- المحافظة على األفكار الّرئيسة مرّتبة ومترابطة. 
والّتفســير  الّشــرح  عبــارات  عــن  والســتغناء  الّزائــدة،  والعبــارات  الكلمــات  -  حــذف 

واألمثلــة.  الّشــواهد  واســتبعاد 
ويختلف كل منهما عن اآلخر في: 

- يحافظ التقليص على أسلوب الكاتب، بخاف التلخيص الذي يصاغ بأسلوبنا. 
- ل يشترط حّد حجم الّتقليص، بينما يشترط ربع الّنّص األصلّي في الملّخص.

أستخلص 

أتدرب
ْصه أخرى: إليك المقتَطف اآلتي من خطبة ُجُمعة، قلِّْصه مرة، ثم لخِّ

أمــا بعــــــــد: فيــا أيهــا المؤمنــون.. إن اهلل تعالــى خلــق اإلنســان ضعيفــًا، وهــو يحتــاج - ليســتمر 
ــاج  ــا، فاإلنســان يحت ــور الدني ــي أم ــره، وهــذا واضــح ف ــع غي ــن م ــاون ويتضام ــه - أن يتع ــي حيات ف
لمــن يــزرع لــه، ولمــن يحصــد لــه، ويحتــاج لمــن يصنــع اآللت، ولمــن ُيســّوق البضاعــة، ولمــن 
يشــتري، وبالجملــة: فــا تقــوم حيــاة النــاس إل بتعاونهــم فيمــا بينهم. والمســلمون يحتــاج بعضهم 
بعضــًا فــي شــئونهم الدنيويــة والدينيــة، ولذلــك كان التعــاون والتضامــن بيــن المســلمين أمــراً جلــًا  
وقــد أوجبــه اهلل تعالــى، وجعــل بــه قيــام ديــن النــاس ودنياهــم، وقــد جــاء وصــف المســلمين – إن 
ــى  ــك يؤكــد عل ــان مرصــوص، وأنهــم جســد واحــد، وكل ذل ــر – بأنهــم بني ــوا هــذا األم هــم حقق
ــاة  ــي حي ــرة ف ــب كثي ــه، وهــو يشــمل جوان ــدَّ من ــر ل ب أن التعــاون بينهــم والتضامــن والتكاتــف أم

المســلمين يجمعهــا كلمتــا ” البــر ” و ” التقــوى ”.   

َول، فبــادَرت الجزائــر كعادتهــا ِبَهّبــٍة تضاُمنّيــٍة؛ فَنِشــَطت الهيئــاُت  وَقــَع زلــزاٌل فــي إحــدى الــدُّ
ُحــُف الوطنّيُة نشــاطاِتها. اإلغاثّيــُة، وتاَبَعــت الصُّ

ــر مقــاًل  -  اســَتِعْن بالبحــث فــي مواقــع الجرائــد الجزائرّيــة فــي الّشــبكة العنكبوتّيــة، لَتَتَخيَّ
ــا ُنِشــَر، ثــّم ُقــْم بتقليصــه مــّرًة، وتلخيصــه أخــرى. ِممَّ

ُأنتج

03 أكُتُب  أقرأ َنصِّ
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ُب أتدرَّ

 ناس الخير- جمال كانون 

كنــت تتابــع بعــض صفحــات مواقــع الّتواصــل االجتماعــّي، ولفــت نظــرك وجــود دعــوة 
للّتضامــن مــع عجــوز، إلعــادة ترميــم مســكنها. تســاءلت: كيــف يمكــن لدعــوة كهــذه أن 
ــوارد  ــيأتون بالم ــن س ــن أي ــيتجمعون؟ وم ــن س ــن؟ أي ــل المتواصلي ــن ِقَب ــاوب م ــى الّتج تلق

ــّررَت أن ُتشــاِرك.  ــك، ق ــك رغــم ذل ــة؟ لكّن ــة والمالي الماّدي
- أصِغ بتركيٍز إلى الِخطاب، وسّجل رؤوس األقالم المناسبة. 

- على َمن ُأطِلَق اسُم )ناس الَخير(؟ 
- ما الحادثة الّتي جمعت هؤلء الّنشطاء؟ 

َشطاء؟ وكيف يعِقدون اجتماعاتهم؟  - ما هو مقرُّ هؤلء النُّ
- إلى ماذا يحتاج فعل الخير حَسَب الّنّص، وحَسَب رأيك؟

أنتج مشافهة
ًصا لمضمون الِخطاب، موّظفا تعّلماتك الّسابقة حول معاني الّتضامن. - ِاعِرْض ُمَلخَّ

لُم   الّتضامن والسِّ
الماحــظ أن القــرآن انطلــق فــي نظرتــه للّتضامن والّتكافل اإلنســانّي من مفهوم محورّي يتعّلــــــق 
بالّتعــاون ل بيــن المســلمين فحســب، بــل بيــن كّل الّنــاس مهمــا كانت ديانتهـــــــم وثقافــتـهــــــــــــــم 

   ﴾ ﴿
 ]سورة المائدة: اآلية 2[
يمكــن أن نجــد للّتضامــن اإلنســانّي مــن منظــور قرآنــّي عــّدة وجــوه يتعّلــق بعضهــا بالّتضامــن 
الّنفســّي الجتماعــّي، ويتمّثــل أساســا فــي مــؤازرة المظلــوم ومســاندة قضّيتــه والّدفــاع عنهــا فــي 
ــد مســيرتهم،  ــم وتجدي ــى تجــاوز أزمته ــن الحــرب عل ــن م ــل، وتشــجيع المنكوبي كّل المحاف

وعودتهــم للوضــع الّطبيعــّي الــذي كانــوا عليه...ويتعّلــق بعضهــا اآلخــر بإصــاح ذات البيــن 
    ﴾ ﴿

]سورة الحجرات: اآلية 9[
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ول نبالــغ إذا اعتبرنــا الّتكافــل القتصــادّي مــن أهــّم وجــوه الّتضامــن والّتكافــل، إذ دعــا القــرآن إلــى 
اإلنفــاق عنــد الســتطاعة علــى المكــروب فــي الحروب.وقــد يأخــذ هــذا الّتكافل القتصادّي شــكل 
المســاعدة الماليــة أو مــّد المتضّرريــن مــن الحــروب باألغذية واألغطيــة والمابس واألدويــة وأدوات 

الّتعليم...
كمــا يأخــذ الّتكافــل الجتماعــّي شــكل العمــل الّتطّوعــّي والمــؤازرة الفكرّيــة والمعنوّيــة التــي 
تكــون عــادة فــي شــكل معــارض، أو تظاهــرات موســيقّية وإبداعّيــة لتجميــع التبّرعــات أو الكتابــة 

فــي الّصحــف والمجــّات ومواقــع الّشــبكة.
           ]علي بن مبارك -دور التضامن والتكافل اإلنساني في مواجهة الحروب[

- اِقرإ الّنّص قراءة صامتًة، وأِجب عن األسئلة اآلتية:
1. نظرة اإلسام للّتضامن واسعة، وّضح ذلك من الّنّص.

2. ذكر الكاتب أنواعا من الّتضامن، أبرزها مع إعطاء مثال من عندك لكّل نوع.
ــا الّتكافــل  3.  أعــد صياغــة العبــارة اآلتيــة باســتعمال فعــل األمــر، وغّيــر مــا يجــب تغييــره: )اعتبرن

االقتصــادّي مــن أهــّم وجــوه الّتضامــن(. 
4.  وّظــف اســم فعــل مــاض فــي العبــارة اآلتيــة: تشــجيع المنكوبيــن مــن الحــرب علــى تجــاوز أزمتهــم 

فــي مجتمــع أفــراده أنانّيــون. 
5. هات صيغة المبالغة من الفعل في: »يأخذ الّتكافل االجتماعّي مأخذ العمل الّتطّوعّي«. 

6. ُصغ الفكرة العاّمة واألفكار األساسّية للّنّص؟ 

 ُأْنِتُج
عور باألُخّوة ويؤّدي إلى الّتآلُف.    يرتبط الّتضامُن بالّسلم ارتباًطا وثيًقا؛ فالّتكاُفُل ُيَنّمي الشُّ

- أِعْد قراءة نّص )الّتضامن والّسلم( قصَد تحسين صياغتك للفكرة العاّمة واألفكار األساسّية.
ًفــا اســم  ًصــا للّنــّص، موظِّ - انِطاًقــا مــن األفــكار األساســّية، اِْبــِن فقــرًة ُمترابطــًة، تصُلــُح أن تكــوَن ُمَلخَّ

فعــٍل مــاٍض وصيغــة مبالغــة وتشــبيها.

ُعــْد إلــى نــّص )الهــالل األحمر الجزائري ( الذي مّر بك في الّصفحة الســّابعة والخمســين 
)57(، اقرأه بتركيز، ثّم لّخصه موّظفا ما تراه مناســبا من مكتســباتك. 

ُم إنتاجي ُأَقوِّ

03  اْلَن أْسَتِطيُع  اْلَن أْسَتِطيُع
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أقّوم إنتاجي وفق شبكة الّتصحيح اآلتية
- وّظف هذه  الشبكة لتقويم إنتاجك.    - طّبْق على إنتاجك المعايير والمؤّشرات.

م.    - أصِدْر ُحكَمك. - حّدد مواضع الّتحّكم وعدم الّتحكُّ

المؤّشراتالمعايير
م الّتحكُّ

النعم

الوجاهة
- فهم التعليمة.

- توظيف فّنّيات الّتلخيص.

سالمة الّلغة
- توظيف اسم الفعل الماضي وصيغ المبالغة واألفعال المبنية.

- خلو امللخص من األخطاء اإلمائية.
- التوظيف السليم لعامات الوقف.

- تسلسل األفكار.االنسجام
- ماءمة األفكار للموضوع.

- حسن العرض.اإلتقان
- جودة اخلّط.

أشارك في إنشاء صفحة تضامن مع معاق على شبكة الّتواصل االجتماعّي

المواردالمهامخطوات اإلنجاز

الخطوة األولى 
- تشكيل األفواج

-  تحديد المريض الذي يستحق 
الّتضامن.

َور - جمع المعلومات، والصُّ
- تسمية الصفحة وتصميمها.

الموارد
-  تجنيــد المــوارد المعرفيــة والّلغويــة 

الّازمــة )المعــارف القبلّيــة(
- ضبط الخطوات المنهجّية. 

الخطوة الثانية توزيع المهام 
على أعضاء الفوج.

- ضبط المعلومات وتنظيمها
- الّتحقق من مرجعّية الوثائق.

الوسائل
- أوراق بيضاء

صلــة  لهــا  ومجــّات  كتــب   -

. ع ضــو لمو با
-  نتائــج منتقــاة مــن مواقــع البحــث 

مثــل غوغــل...
- وسائل العرض.

الخطوة الّثالثة: 
التقاء عناصر الفوج.

صياغة مضمون الّصفحة.

-  جمع المقترحات وتبادل 
المعلومات.

الخطوة الرابعة
 - إطاق الّصفحة. 

- المتابعة.
- حساب المتابعين والمعجبين.

المناقشة و الّتقويم
إدخال الّتحسينات
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َما َسأَعِرُفُه ِمن ِخالِل النُّصوص
الموضوعات

1. الحكمة من تنّوع الّشعوب و األمم.
2. ضرورة الّتواصل بين الّشعوب.

3. سبل الّتعارف بين الّشعوب.

الموارد اللَُّغوّية
1. الّشرط وأركانه.
2. اسم فعل األمر.

3. نصب الفعل المضارع بــ )أن( المضمرة.

فّنّيات الّتعبير
1. فّنّيات الّتوسيع )1(.
2. فّنّيات الّتوسيع )2(.
3. فّنّيات الّتوسيع )3(.

َما َسُأنِتُجُه ُمشاَفَهًة وِكتابًة

ِخالل كل أسبوِع
1.  شــرح قــول مســموع/تحرير فقــرة حــول دور الّرحــات المدرســّية فــي اكتشــاف عــادات وتقاليــد 

مختلــف مناطــق الجزائــر.
ــة  بــوع الفّنّي ــر فقــرة موّســعة تتضّمــن شــرًحا للطُّ 2.  التوســيع بالستشــهاد لمقطــع مســموع/ تحري

ــة ألحــد المجتمعــات اإلنســانّية.  والّتراثّي
3.  الّتوســيع بالّتعليــل لخطــاب مســموع/ تحريــر نــّص يتضّمــن شــرح فوائــد الّســفر، ووســائل 

الّتعــارف بيــن الّشــعوب.
في نهاية الَمقَطع

•  إلقــاء خطــاب ُمســَهب/ بنــاء نــّص تفســيرّي منســجم حــول تظاهــرة عالمّيــة تجمــع بيــن الّشــعوب 
وتؤلـّـف بينهــا، موّظفــا مكتســباتي خــال المقطــع و مراعيــا الّنمط المناســب.

َما َسُأنِجُزُه 

•  أشــارك مــع فوجــي فــي إنجــاز المشــروع المتمّثــل فــي عــرض برنامــج زيــارة ســياحّية بالجزائــر 
لصديــق أجنبــّي. 

  أتعّلم   أُْصغي وأحتّدُث

p شعار القرية الكونية
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 عراقة أهل الّصين - ابن بّطوطة

الّســياحة نافــذة نطــّل مــن خاللهــا علــى 
عــادات الّشــعوب وتقاليدهــا الّراســخة، وهــي 
ــالل  ــن خ ــا، وم ــاون بينه ــارب وتع ــيلة تق وس
ــعوب   ــة الّش ــي ضياف ــش ف ــالت نعي أدب الّرح
مســتمتعين بســحر موروثها  وتنــّوع طبوعها.  
الِخطــاب المســموع  إلــى  ِبتركيــز  - أصــِغ 
لُتجيــَب  المناســبة،  ْل رؤوس األقــالم  وســجِّ

عــن األســئلة:

أفهم وأناقش
1. ما سبب استتباب األمن بباد الّصين.كما أّكد الّرّحالة )ابن بطوطة(؟

2. اشُتِهَر أهُل الّصين بالختراع والبراعة في الّصناعات مْنُذ القديم، اذكر أهّم صناعاتهم قديما.
3. بماذا كانت تتعامل الّشعوُب قديًما في البيع والّشراء؟ هات مثال؟

4. ُأوِلَع أهُل الّصين بالّتصوير وبرعوا فيه...هات من الّنّص مايدّل على ذلك.
5. ُصغ الفكرة العاّمة للخطاب المسموع.

أنتج مشافهة
سمعَت في الِخطاب: »وأّما الّتصويُر فال ُيجاريهم أَحٌد في إحكامه...«.

-  ِاشــرْح هــذا القــول، واستشــِهْد علــى صّحتــه مّمــا ســمعَت، ثــّم اعِرْضــُه علــى زمائــك بلغــٍة 
ســليمة وأداٍء حَســٍن.

ُجِبــَل اإلنســاُن منــذ القديــم علــى حــّب الّترحــال واألســفار البعيــدة؛ رغبــة فــي الّطــاع 
وطلــب العلــم وأخــذ العبــرة.

-   اســتعن بنــّص )أرخبيــل البراكيــن والعطــور( لتعــرف أّن الّســياحة بّوابــة إلــى معرفــة 
الّشــعوب، وتقاليدهــا، وأنمــاط عيشــها والّطــاع علــى تاريخهــا  وَدور  عــادات 

»أدب الّرحــالت« فــي تســجيل ذلــك.

ُأحّض

04   أُْصغي وأحتّدُث   أتعّلم
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َأْرَخِبيُل اْلَبَراِكيِن َواْلُعُطوِر 
ــواِج  ــِن أم ــن بي ــُرُز م ــوِر، َتْب ــور والّصُخ ُه ــن الزُّ ــُزٍر ِم ــى ُج ــوا عل   عاُش
خــوِر  ، شــّيدوا البيــوَت والمَســاجَد علــى أكتــاِف الصُّ المحيــِط الهنــديِّ
ــِة، وأْحيــوا أعراَســهم ِبِإنَشــاِد ســيرة الّرســول ملسو هيلع هللا ىلص.  ــِة الّداِكَن الُبركاِنّي

ــا  ــا ِذراَعْيَه ــُح َلن ــْت َتْفَت ــا، راَح ــِر َوأْكَبُرَه ــُزِر اْلَقَم ــَؤُة ُج ــي(، لُْؤلُ )ُموُروِن
ــِة. ُبيــوٌت بْيَضــاُء  ــِة الَخّاب ِبيَع ــُة الطَّ ــُة اْلُوُجــوِه اْلُمْســِلَمِة وَرْوَع ــا ِطيَب َفَتْغُمُرَن
ــاحٍل  ــدُّ علــى َس ــِن، َتْمت ــاِد اْلبَراكي ــْن َرم ــوٍل ِم ــرٍّ َمْعُم ــْن آُج ــٌة ِم ــٌة َمْبِنّي َناِصَع
ــُرُز  ــِد اْلَخْضــراِء. ويْب ــِل جــوِز اْلِهْن ــاُت َنِخي ــا َهاَم ــٍن، َوُتَكّلُلَه ــِريٍّ َداِك َصْخ
ْت  بْيــَن اأْلْبِنَيــِة اْلبيَضــاِء، َمْســِجُد )اْلُجُمَعــِة( الَكِبيــُر،... وأْيَنَمــا اْمَتــدَّ
ــَزاَج  ــَح َتعِكــُس اْمِت خْطَواُتنــا كانــْت ُتطاِلُعنــا اْلوُجــوُه ِباْبِتَســاماٍت .. وَماِم
ْثِنــيِّ ِلَشــْعِب ُجــُزِر اْلَقَمــِر، وإِْن َســادت اْلقَســماُت اْلَعربّيــُة،  اْلَخِليــِط اإْلِ
اِن ِمــْن ُأُصــوٍل َيمِنّيــٍة وَحْضَرِمّيــٍة وُعَماِنّيــٍة، مــع ِنَســٍب أَقــلَّ  ــكَّ فُمعَظــُم السُّ
ــْم  نَُّهــم فــي ُمْجَمِلِه ــوِد.. َوأِلَ ــِة واْلُهُن َفاِرَق ــاِش واأْلَ ــَن واْلَماْلَج مــن اْلَمالِويِّي
ــا ُمْســِلًما  َن َشــْعًبا عَربّيً ُجــوا، واْمَتَزَجــْت َعَناِصُرُهــْم ِلُتَكــِوّ ُمْســلموَن فَقــْد َتَزوَّ

ــَيِويٍَّة.  ــٍة وآْس ــاٍت إِْفريِقيَّ ِبِإضاَف
ــِريِّ  ــي اْلِهْج اِن ــْرِن الثَّ ــِل اْلق ــى أَواِئ ــوَد إل ــِح... ِلنُع ــُط اْلَماِم ــا َخِلي َيْدُعون
ــُزِر  ــاِحِل هــذه اْلُج ــى َس ــَط عل ــُث َهَب ــَاِديِّ - ... حْي ــِن الِمي ــْرِن الّثاِم – اْلق
اَلــِة اْلَعــَرِب ... َوأَلنَّ اْلَقَمــَر َكاَن َبــْدًرا َيــوَم اْكِتشــاِفِهْم ِلَهــِذه  حَّ َبْعــٌض ِمــن الرَّ
ْســَم فيمــا َبْعــُد  ــوَن اْلِ اْلُجــُزِر فَقــْد أْســَمْوها ُجــُزَر الَقَمــر )وعْنهــا أَخــَذ اأْلُوُرِبّيُّ

ــوَر( أْو )ُكوُمــوُروَس(. ــَم )ُكوُم َفأْطَلُقــوا علــى هــِذه اْلُجــُزِر اِْس
ــن  ــا ِم ــْيِن َخِليًط ــاُس اْلعُروَس ــا، وَكاَن ِلب ــا َقَمِرّيً ــي اْلمســاِء ُعْرًس ــا ِف َحَضْرَن
ــُن ِبُنُقوِشــها  ــُة ُتَزيِّ ــاُء اْلَعربيَّ الــزَّيِّ اْلَعَرِبــيِّ َوَزيِّ ُمْســِلِمي آْســَيا...وكاَنت اْلِحنَّ
َفُهــو  اْلُعــْرِس  َحْفــِل  فــي  اْلَبــاِرُز  اْلُعْنُصــُر  ــا  أمَّ اْلَعــُروِس.  َراَحَتــْي  ِقيَقــِة  الدَّ
ُك ِبــِه ُكلُّ َحْفــٍل، وهــو  إِْنَشــاٌد لِســيَرِة الّرُســوِل ملسو هيلع هللا ىلص. ( الـّـِذي َيَتَبــرَّ )البْرَزْنِجــيُّ
]أنور الياسين. جزر القمر عرب أرخبيل البراكين والعطور. بتصّرف[

 أثري لغتي
ُموُروِني: اسم 

مدينة من مدن 
دولة جزر القمر 

اإلسامية الفدرالية

تكّلُلها َهاَماُت: 
ُتزّينها جذوع 

الّنخيل 

: المتعّدد  ْثِنيِّ اإْلِ
األعراق أو 

األجناس البشرّية 

اْلَمالِويِّيَن 
واْلَماْلَجاِش: 

أجناس بشرية من 
إفريقيا وآسيا 

04  أقرأ َنصِّ  أقرأ َنصِّ
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أفهم وأناقش
1. كيف َبَدْت مدينة )موروني( لزّوارها، أّول ما رأوها؟

نة لشعب جزر القمر. هات من الّنّص العبارات الّدالّة على ذلك؟ 2.   اذُكِر األعراَق الُمكِوّ
3. ما سبُب تسمية الّرّحالة العرب لهذه الجزر بهذا السم؟

4. ما الّدليل الذي قّدمه الكاتب ليؤّكَد وجود األصول العربّية ممتّدة في شعب جزر القمر؟ 
5. شعُب جزر القمر شعب مسلم. ما الّذي يؤّكد هذا القول؟ 

ُم مكتسبايت  ُأَقوِّ
َن  -  اســتعْن بالّنــّص لتشــرَح فــي فقــرة تفســيرّية قــول الكاتــب: »واْمَتَزَجــْت َعَناِصُرُهــْم ِلُتَكــِوّ

ــَيِويٍَّة«. ــٍة وآْس ــاٍت ِإْفريِقيَّ ــِلًما ِبِإضاَف ــا ُمْس ــْعًبا عَربّيً َش
أتذّوق نّص

1. قّسم الّنّص إلى أفكاره األساسية؟

2. ما هو الّنمط الغالب على الّنّص؟ هات جملة من مؤّشراته. اذكر مثال على ذلك.

ــْن  ــة، وبّي ــورة البياني ــا«. اشــرح الّص ــا ِذراَعْيَه ــُح َلن ــْت َتْفَت ــي( راَح ــارة: »)ُموُروِن ــل العب 3.  تأّم
ــى المعنــى. ــه إل ــذي أضافت ــا الّ م

 الستعارة المكنّية تشبيه ُحِذف منه المشّبه به، مع اإلبقاء على كلمة تدّل عليه.
4.  هل في الّنّص عاطفة معّينة؟ عّلل جوابك.

ــا  ــِر...« م ــُزِر اْلَقَم ــْعِب ُج ــيِّ ِلَش ْثِن ــِط اإْلِ ــَزاَج اْلَخِلي ــُس اْمِت ــال كاتــب المقــال: »... َتعِك 5.  ق
ــب؟  ــارة؟ كيــف وّضحــه وتجــاوزه الكات ــي العب ســبب الغمــوض ف

ــّص بعبــارات وجمــل نكــون قــْد    عندمــا َنْعَمــُد إلــى تفســير بعــض العبــارات الغامضــة فــي الّن
ــاب، أي؛ التوســيع املطلــوب للّتفســير والّشــرح.  ــا اإلطن وّظفن

ُأوّظُف تعّلاميت
شــاركَت فــي رحلــة ســياحّية نّظَمتهــا المتوســطة إلــى إحــدى المــدن الجزائرّيــة، فاَحظــَت فيهــا 

ًعــا فــي مظاهــر الحيــاة الجتماعّيــة. تنوُّ
-  ِابــِن فقــرة تفســيرّية تتضّمــن وصــف مــا رأيــَت، ودعــوة زمائــك إلــى الِحــرص علــى المشــاركة فــي 

مثــل هــذه الّرحــات، موّظفــا الســتعارة المكنّيــة، وأســلوب اإلطناب. 

04  أقرأ َنصِّ  أقرأ َنصِّ



ب العامل
�شعـو

04

74

الّشــرط وأركــانه أستثمر  

- أعد قراءة الّنّص »أرخبيل البراكين والعطور« لتستنتج األمثلة.

ُأالحظ
ْت ُخطواُتنا كاَنت ُتطاِلُعنا الُوجوُه بابِتساماٍت... 1. َأْيَنَما اْمَتدَّ

2. َوإْن َساَدت القسمات العربية،فمعظم السّكان من أصول يمنية وعمانية وحضرمية.
3. َحيُثَما َتِسْر في شوارع العاصمة موروني َتكَتِشْف ثراء العادات والتقاليد في هذا المجتمع.

4. ُكلَّما ُجْلَت ِبَبَصِرَك رأيَت المآذن تعلو المباني.
﴾ 5. قال اهلل تعالى: ﴿

]سورة النساء: اآلية 100[         

أناقش 
- هل يمكن أن يتحّقق معنى الجملة الّثانية دون ذكر الجملة األولى؟

- كيف يسّمى هذا األسلوب؟ ماهي األداة التي أفادت الّشرط؟ كيف نسّميها؟
- لماذا تسّمى هذه الجمل بالجمل المتازمة؟

- ماهي أركان أسلوب الّشرط إذن؟ حّدد أركان الجملة الّشرطية في المثال األّول وبقية األمثلة.

ــا َأداة تســّمى أداة  ــط بينهم ــن ترب ــن ُمتازمتي ــن ُجملتي ــارة ع ــرط ِعب ــلوب الّش ُأْس  
الّشــرط، وتكــون الُجملــُة األولــى َســببًا فــي ُحصــول الّثانيــة، والّثانيــة نتيجــًة لحصــول 
الّشــرط. الّثانيــة: جــواب  الّشــرط، وتســّمى  ى الجملــة األولــى: جملــة  ُتَســمَّ األولــى. 

رط من ثَاثة َعَناصر هي: يتألُّف أسلوُب الشَّ
1. أداُة الّشرط    2. جُملة الّشرط   3. جملة َجواب الّشرط.

أستنتج

ُأوّظُف تعّلمـايت
1. حّدد عناصر أسلوب الّشرط فيما يلي: مهما بعدت جزر القمر فلن تحّس فيها بالغربة.

2.  اُكتــب فقــرة تفســيرية مــن ثمانيــة أســطر، تعّلــل فيهــا كيــف يمكــن أن نجعــل القطــاع الســياحي 
ًفــا أســلوب الّشــرط.  منتجــا بمــا نملكــه مــن مــوارد بشــرية وطاقــات طبيعيــة، ُمَوظِّ

04 أكُتُب  أقرأ َنصِّ
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فّنّيات الّتوسيع )1(
أتعرف 

- لحظ قول الكاتب في نّص )أرخبيل البراكين والعطور(:
الوجــوه  فتغمرنــا طيبــة  ذراعيهــا  لنــا  َتفَتــُح  راحــت  وأكبرهــا،  القمــر  لؤلــؤة جــزر  )مورونــي( 
المبتســمة، وروعــة الّطبيعــة الخّابــة. بيــوت بيضــاء ناصعــة مبنيــة مــن آجــر معمــول مــن رمــاد 
البراكيــن، تمتّدعلــى ســاحل صخــري داكــن وتكّللهــا هامــات نخيــل جــوز الهنــد الخضــراء.....

- ما هي األلفاظ أو العبارات التي يمكن الستغناء عنها دون أن يختّل معنى الفكرة؟ 
- في رأيك لماذا احتاج الكاتب إلى هذه اإلضافات؟ 

العبــارة  العبارتيــن ســيكون أكثــر ماءمــة؟  فــأّي  الّشــرح والّتفســير  -  إذا كان الكاتــب بصــدد 
الموّســعة؟ العبــارة  أم  المختصــرة 
- ماهو التوّسيع؟  وما هي مراحله؟ 

  - توســيع نــص هــو عمــل يتحقــق بإضافــة ألفــاظ أو عبــارات مناســبة لمقــام القــول، كأن 
يكــون فكــرة عامــة، أو رأيــا موجــزا، أو كامــا بليغــا لغــرض إثرائــه، وتســهيل فهمــه. 

- من طرق الّتوسيع:
1. الّتوسيع بالشواهد واألمثلة. 

2. الّتوسيع بالمقارنة.

أستخلص 

أتدرب 
ــع فيمــا يلــي بإضافــة شــواهد وإحصائيــات، وبالمقارنــة: )يعتبــر قطــاع الّســياحة فــي الجزائــر  توسَّ
قطاعــا اســتراتيجيا حّساســا يمّثــل الّثــروة الّدائمــة للبــاد، نظــرا لمــا تتوّفــر عليــه مــن مــوارد ومفاتــن 

طبيعيــة لــم ُتســتغل بعــد..(.

ــاُت الّرحــات المدرســّية  ــِر الجميلــة التــي تَرَكتهــا فــي ُمَخّيَلتــَك ِذكرَي ــرَت بالَمناِظ تأثَّ
التــي نّظَمتهــا متوّســطتكم خــال الّســنة الّدراســّية الماضيــة.

ــعًة توّظــف فيهــا  ْر فقــرة ُمَوسَّ َتَذاَكــْر مــع زميلــك مــا رَســَخ منهــا فــي أذهانكمــا، ثــّم َحــرِّ  -
ــة.  ــاب والســتعارة المكنّي الّشــرط واإلطن

أُْنِتجُ

04 أكُتُب  أقرأ َنصِّ
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شعوب شرق إفريقيا - ابن بّطوطة 
لــكل شــعب خصائصــه التــي تمّيــزه عــن غيــره مــن الّشــعوب،وهذا التمّيــز يعــود لجملــة 

مــن العوامــل المختلفــة. يكشــفها ابــُن بّطوطــة فــي رحلتــه إلــى شــرق إفريقيــا.
ــَب  ــبة، لُتجي ــالم المناس ْل رؤوس األق ــجِّ ــموع، وس ــاب المس ــى الِخط ــز إل ــِغ ِبتركي -  أص

عــن األســئلة: 

أفهم وأناقش 
ــُن بطوطــة(  له )اب ــذي ســجَّ ــاع ال ــو النطب 1.  ماه
ــات أهلهــا؟ ــو وعــن صف عــن ســلطان ُمَقِديُش

ّحالة في جزيرة )ُكْلواَ(؟ 2. ما الّذي أعجب الرَّ
3.  فــي رأيــك كيــف وصــل اإلســام إلــى هــذه 

البعيــدة؟ المناطــق 
بّطوطــة(  )ابــن  وصــف  يــدّل  مــاذا  4.  علــى 
الّشــعوب؟ هــذه  معيشــة  وطــرق  لســلوك، 

ــٌل  5.  ُياحــظ فــي رحــات )ابــن بّطوطــة( أّنــه ُمبجَّ
عنــد الّســاطين والحــّكام ولــه عندهــم ُحظــوٌة، 

ــْر ذلــك مــن فهمــك للخطــاب المســموع. فسِّ

أنتج مشافهة 
ع الفقرة األولى من الخطاب المسموع، واعِرضها على زمائك بلغة سليمة وأداٍء حَسٍن.  - َوسِّ

تعــّددت رحــاُت )ابــن بّطوطــة( وأســفارُه إلــى عديــد البلــدان فــي عصــره، واســتطاع أْن 
يقــَف علــى كثيــر مــن ممّيــزات الّشــعوب وعاداتهــا، وأنمــاط عيشــها. 

- اســَتعْن بنــّص: )الّتــواِرُق: الّتاريــُخ العريــُق( ِلتســتمِتَع  برحلــة جديــدة فــي مجتمــع ثــريٍّ 
بالعــادات والّتقاليــد والُفنــون.

ُأحّض

04  أقرأ َنصِّ   أُْصغي وأحتّدُث
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واِرُق: الّتاريُخ اْلَعريُق       التَّ

الكبــرى  الّصحــراء  فــي  الّتــوارق  ينتشــر 
طريقــة  علــى  المحافظــة  علــى  ويحرصــون 
عيشــهم لمواجهــة صعوبــات البيئــة القاســية.

ــِة األِصيَلــِة  ارِقــيُّ شــعٌب مْســِلم ... اْحَتفــَظ ِبهِويَّتــِه الَحضاريَّ ــْعُب التَّ الشَّ
ــادَرِة  ــِة النَّ ــعوِب اإِلْفِريِقيَّ اِفيَنــاُغ(، وهــذا َمــا يْجَعــُل ِمْنــه أحــَد الشُّ وِبُلَغِتــِه )التَّ
ــَل  ــا، َقْب ــِة آلِف ســَنٍة َتْقِريًب ــى ثَاَث ــُع ُوُجوُدهــا إل ــًة، َيرِج ــُك أْبَجِدّي ــي تْمِل الِّت
ــُل  ُقــوُش الَّتــي تُمّث ِميــاِد المِســيِح ، كَمــا َتشــَهُد علــى ذِلــك اْلِكتابــاُت والنُّ

َة. ــَماِليَّ ْحــراَء وإِْفِريْقَيــا الشَّ الصَّ
ى ِعْنَدُهــم  ــواِرِق، وُتَســمَّ ــَة اأْلُوَلــى فــي مْجتَمــِع التَّ ُتْعَتَبــُر اأْلُســَرُة الخليَّ
وَن اأُلْســَرَة )البيــَت( وهــو  )إِيِهــُن(، أْي الَخْيَمــُة. وكَذِلــك الَعــرُب ُيســمُّ
ُن مــْن  ى )َكْل إِيِهــُن(، وَتَتكــَوّ الَخْيمــُة. وَتْأِتــي بْعــَد األْســَرِة اْلَعِشــيَرُة وُتســمَّ

ِم... ــدَّ ــُة ال ــْم قَراب ــِر َتْرِبُطُه ــدٍد مــن اأْلَُس َع
ــل والَماِعــز وأنواعــًا مــن  ــًة اإِلِب ــَواِرُق ِبترِبيــِة  الَحيوانــاِت وَخاصَّ َيْشــَتِغُل التَّ
ــٌل  ــا ذْي ــَواٌف وله ــا أْص ــَس له ــِري(، لْي ــى )ِتيْه ــة ُتْدَع ــأِن تخــصُّ المنطق الّض
ــوِب  ــي تــوارُق الجُن طويــٌل، وأْجَســاُمها ُمَغّطــاٌة بَشــْعٍر كَشــعِر اْلبَقِر،كمــا ُيربِّ
ِخــُذ  ــاَفاَنا- حيــث الميــاه وفيــرٌة – البقــَر، ويتَّ ــِة السَّ المتَواِجــدوَن فــي منطَق
، وكَذلــك من لُحوِمها،كما  الّتــوارُق مــْن أْلَبــاِن اإِلِبــِل والبقِر طعاَمهم الّرِئيِســيَّ

ــْمِن. ــَوارِق ُشــُعوَرهّن وأْجَســاَمُهنَّ ِبالسَّ َتدَهــُن نَســاُء الّت
ــي  اْرِقــيُّ ُيَغنِّ ــرِب، ل َيْســتغُنوَن عْنــُه، َفالتَّ ــواِرِق َكاأْلْكِل والشُّ اْلِغنــاُء عْنــَد التَّ
فــي َبْيِتــه وفــي َطِريِقــه لَجْلــِب المــاِء، أْو لَســْقِي الحَيواَناِت، وفــي َصْحراِئه وهو 
ْيــِف  َعــاِس فــي لَياِلــي الصَّ ــِل والنُّ ــي ِلطــْرِد المَل ــُه المَهــاِري، ُيغنِّ َيمَتِطــي َجمَل
ُجــُل  ــْيُر َبْعــد َيــوٍم مــن اْلَحــِرّ اْلَقاِئــِظ، وكمــا الرَّ ْطَبــِة، حيــُث يْحُلــو َلــُه السَّ الرَّ
ْفــراِح بَجِميــِع  ــي... فــي اأْلَ كَذلــَك المــْرَأُة، ففــي جميــِع المَناســَباِت ُتغنِّ
(، وهــي أْيًضــا ُتراِفــُق  يْنــِديِّ أْنواِعَهــا وهــي َتْضــِرُب علــى آَلــِة اإِليَقــاِع )التِّ

ــِل... ــَزاِد« الَجِمي ــْوَت »اإِلْم َص
 ]محّمد سعيد القّشاط. الّتوارق. عرب الّصحراء الكبرى. بتصّرف[

 أثري لغتي
العشيرة: تنظيم 
مجتمعّي صغير 

يشترك في ملكية 
واحدة

الّسافانا: أرض 
عشبية منبسطة 
استوائية أو شبه 

استوائية
الحّر القائظ: 

الحّر الّشديد
الّتيندي: رقصات 

وأغاني الّتوارق
اإلمزاد: آلة 

موسيقية تقليدية 
عند الّتوارق

04  أقرأ َنصِّ   أُْصغي وأحتّدُث
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أفهم وأناقش

1. كّون بطاقة تعريف للّشعب الّتارقّي العريِق.
2. حياة الّتوارق بسيطة. اذكر مصادر عيشهم.

3. يشتهر الّتارقّي بصفات متمّيزة. اذكرها بالّتفصيل.
4. ما الذي يدفع الّتارقّي إلى الغناء في هذه البيئة الفسيحة؟
5. أين تبدو لك مظاهر األصالة والعراقة في هذا المجتمع؟

ُم مكتسبايت  ُأَقوِّ

- أوِجد مظاهر الّتناُسب بين عادات الّتوارق وبين البيئة التي يعيشون فيها.

أتذّوق نّص

1. ماهو نمط الّنّص الّذي بين يديك؟ اذكر بعض مؤّشراته. هات مثال.
2. ) الغنــاء عنــد الّتــوارق كاألكل والّشــرب، ال يســتغنون عنــه(. اشــرح هــذه الّصــورة البيانيــة. 

وبّيــن مــا الـّـذي أضافتــه إلــى المعنــى.
ــر  ــى تعبي ــر المجــازي إل ــذا الّتعبي ــوش( حــّول ه ــات والّنق ــك الكتاب ــى ذل ــهد عل ــا تش 3.  )كم

حقيقــي. مــا الفــرق بيــن الّتعبيريــن؟ 
  المجــاز اللغــويُّ هــو المســتعمُل فــي غيــر مــا ُوِضــَع لــه، مــع وجــود مــا يمنــُع مــن إرادة المعنــى 

الحقيقّي. 
4. عّلل لماذا خا الّنّص من األساليب اإلنشائّية ومَن العاطفة؟

ُأوّظُف تعّلمـايت 
األسفار والّرحات بّوابة لاطاع على عادات وتقاليد الّشعوب.

في سياق متابعتك لشريط سياحي سمعت المعّلق ينشد قول الّشافعي.
تغــّرب عــن األوطــان في طلــب العال وســافر ففــي األســفار خمــُس فوائــِد
مـــــاجِد وآداٌب وُصحبـــُة  وعـــــلٌم  معيشـــٍة واكتســاُب  هــّم  تفريــُج 

- انثر البيتين في فقرة تفسيرية لتتجاوز عشرة أسطر متحّدثا فيها عن فوائد الّسفر الكثيرة.

04  أقرأ َنصِّ  أقرأ َنصِّ
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أستثمر                اسم فعل األمر

- أعد قراءة نّص »الّتوارق: الّتاريخ العريق« وتأّمل مضمون هذه األمثلة:
1. إذا استمعت إلى موسيقى الّتوارق، عليك أن تدرك أّن فّنهم ضارٌب في أعماق الّتاريخ.

2. قرأ على مسامعنا األستاذ نصّ »الّتوارق« فقال لي زميلي: َصْه عن الكام وَمْه عن الحركة. 
3. دونك الجتهاد يابني. 

ّظــار فــي عجائــب األمصــار وغرائــب األســفار«، اقــرأه  4.  هــاك كتــاب ابــن بّطوطــة: »تحفــة النُّ
لتســتفيد منــه.

5. حين ينهي اإلمام قراءة الفاتحة في الّصلوات الجهرية يقول المصّلون: آمين.

أناقش
- ماذا أفادت الكلمات الملّونة في األمثلة؟ كيف نسّميها؟ ما معنى اسم الفعل »عليك«؟

- ما معنى اسمي الفعل : صه ومه؟ أعرب الجملة: صه عن الكام.
- ما المعنى الذي أفاده اسم فعل األمر: آمين؟ أعربه؟ هل هو مرتجل أم منقول؟

-  مــا معنــى: دونــك الجتهــاد. أعــرب )ُدوَنــَك( إعرابــا تفصيليــا. مــا هــو فعــل األمــر الــذي عوضتــه 
كلمــة دونــك؟ أعربه.

، ُيستعَمُل بمعنى فعل األمر ول َيقَبُل عاماِته. مثل:  اسُم ِفعِل األمِر هو اسٌم َمبنيٌّ
َحذاِر بمعنى: اِْحَذْر، آميَن بمعنى: اِسَتِجْب، َعَلْيَك بمعنى: اِْلَزْم.

وهو ِقسماِن:
: مثــل َصــْه بمعنــى: اُْصُمــْت، َحــيَّ بمعنــى: أْقِبــْل، ومثــل إليــَك بمعنــى:  1. َســماِعيٌّ

ــْل. ِابَتِعــْد، ُرَوْيــَدَك بمعنــى: َتَمهَّ
: يجيُء على وزن )َفَعاِل( مثل َحذاِر بمعنى: اِْحَذْر. 2.قياسيٌّ

أستنتج

ُأوّظُف تعّلمـايت 

1. أعرب الجملة اآلتية إعرابا مفّصا: حّي على الفالح.
ــى زميلــك تنصحــه فيهــا بوجــوب اكتســاب العلــم ِلتحقيــق  ــه كلمــة إل 2.  بأســلوب تفســيري وّج

الّطمــوح، موّظفــا فيهــا مــا أمكــن مــن أســماء فعــل األمــر. 

04  أقرأ َنصِّ  أقرأ َنصِّ
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فّنّيات الّتوسيع )2(
أتعّرف 

- عد إلى نصك »الّتوارق: الّتاريخ العريق« والحظ الفقرة:
»الغنــاء عنــد الّتــوارق كاألكل والّشــرب، ليســتغنون عنــه، فالّتارقــي ُيغّنــي فــي بيتــه وفــي طريقــه 
ــي لطــرد  ــه المهــاري، ُيغّن ــه وهــو يمتطــي جمل ــي صحرائ ــات، وف لجلــب المــاء،أو لســقي الحيوان
ــوم مــن الحــّر القائــظ،  ــه الّســير بعــد ي ــو ل ــة، حيــث يحل ــي الّصيــف الّرطب ــي ليال الملــل والّنعــاس ف
وكمــا الّرجــل كذلــك المــرأة، ففــي جميــع المناســبات ُتغّنــي المــرأة فــي األفــراح بجميــع أنواعهــا 

وهــي تضــرب علــى آلــة اإليقــاع )الّتينــدي( وهــي أيضــا ُترافــق صــوت »اإلمــزاد« الجميــل...
- يبدو التوسيع واضحا. بّين بماذا استعان الكاتب في تحقيق ذلك؟

- أعد قراءة الفقرة مستبعدا الّنعوت واإلضافات والمجرورات بحروفها.
- كيف تصبح الفقرة الحالية مقارنة بالفقرة األولى؟ 

هناك طرق متعّددة تمكننا من توسيع نّص، منها: 
ــة كلمــة  ــّص بإضاف ــة مــن جمــل الّن ــا بتوســيع جمل ــة: إّم ــق اإلضاف ــن طري ــيع ع - الّتوس
ــة  ــا بإضاف ــا.. وإّم ــه أو ظرف ــا أو حــال أو مفعــول مطلقــا أو مفعــول ألجل مفــردة تكــون نعت

ــا أو حــال.  ــة تكــون نعت جمل

أستخلص 

أتدرب 
 إليك العبارة اآلتية : 

يشتغل الّتوارق بتربية الحيوانات.
 - توّسع فيها بإضافة ما تراه مناسبا.

شاهدت شريطا تلفزيونيا يتحّدث عن أصالة المجتمع الّتارقّي في جنوبنا الكبير. 
هــذا  فــي  شــاهدتها  التــي  والّتراثّيــة  الفّنّيــة  الّطبــوع  فيهــا  تشــرح  فقــرة  اُكُتــْب   -

الّتوســيع. تقنيــة  مّتبعــا  الّشــريط، 

أُْنِتجُ
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رحلة إلى آسيا الوسطى - ابن بّطوطة
ــا  ــق بينه ــا، وتعّم ــع فيمــا بينه ــادل المناف ــاون وتب ــى الّتع ــعوب عل ــياحة تشــّجع الشُّ الّس

ــانية. ــة اإلنس ــة والّلحم ــر المحّب أواص
ــى الِخطــاب المســموع  - أصــِغ ِبتركيــز إل
ْل رؤوس األقــالم المناســبة، لُتجيــَب  وســجِّ

عــن األســئلة: 

أفهم وأناقش
1. ِصْف ُمناخ هذه الباد الّتي زارها ابن بّطوطة وِصْف طباَع أهلها.

2. اْذُكْر المدَن الّتي زارها الكاتب. 
3. على ماذا رّكز ابُن بّطوطة في وصفه لمدينة القسطنطينية؟

4. على ماذا يدّل تعايش كّل هذه الّشعوب واألعراق في مدينة واحدة؟
ــي  ــة ف ــات الّديني ــة األقلي ــع بقي ــا المســلمون م ــش فيه ــَل تعاي ــخ اإلســامي مراِح ــن الّتاري 5.  اذكرم

ــة وســام.  محّب

أنتج مشافهة  
ْر لزمائك دواعي هذه الرحلة، وأهم محطاتها. - بناء على ما فهمت؛ َفسِّ

ــي زارهــا فــي  ــوع البــاد الّت ــذي وجــده فــي رب ــُن بّطوطــة( عــن األمــن الّ تحــّدَث )اب
ــه.. ــي رحات ــي باق آســيا الوســطى وف

- استعن بقصيدة )أخي اإلنسان( لتكتشف حاجة الشعوب إلى التعارف والتعاون.

ُأحّض

04   أُْصغي وأحتّدُث أكُتُب
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أخي اإلنسان
اُس  َهــا النَّ قــال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فــي ُخطبــة حّجــة الــوداع: »َيــا َأيُّ
َأاَل ِإنَّ َربَُّكــمْ َواِحــٌد، َوِإنَّ َأَباُكــْم َواِحــٌد، َأاَل اَل َفْضــَل ِلَعَرِبــيٍّ َعَلــى 
ْحَمــَر َعَلــى َأْســَوَد، َواَل  ، َواَل أِلَ ، َواَل ِلَعَجِمــيٍّ َعَلــى َعَرِبــيٍّ َأْعَجِمــيٍّ

ْقــَوى«.        رواه اإلمــام أحمــد أَلْســَوَد َعَلــى َأْحَمــَر ِإالَّ ِبالتَّ
واْلَمْشـــــــــــِرْق اْلَمْغـــرِب  ِفــي  أِخي اإِلنساُن في الَعاَلِم الَواِسْع أثري لغتي

ُتَك َجْوَهُرَك: آَدِميَّ
َاْلُمْطَلُق:  اَْلَخاِلي 

ِمْن َكافَِّة 
ْعِتَباَراِت  اَْلِ

ْوِن  َكاللَّ
َواَْلِجْنِس َوَغْيِر 

ذلك. 
َاْلُعْمَراُن:  الُبْنَياٍن 

واإلعماٍر.
َدَعٍة: َعْيش َرِغيٍد

ُرَوْيَدَك:  اسم فعل أمر 
بمعنى تمّهل

ــْق ــِرَك اْلُمْطَلـــــــــــ فــي َجْوَه ْــــــــــَوْد َواأَلسـ األبيــض  أِخــي 
َيخفــــــــــــْق ِبَهــا  َقْلِبــي  َتِجــْد  َيِدي َفــَصاِفــْحـــــــــــــها َأُمـــــــــدُّ

 ِبُحبَِّك َيا َأِخي اإلْنَساْن
إِْخَواَنــــــــــــــــــــا ِلَنِعيــَش  مًعــا  َــــــــــــــــــــــا ْنيـ َلَقــْد ِجْئَنــا إَِلــى الُدّ
َـــــــــــــــــــــــا ْــــــــوانـ وَأعـ َأْحَيــاًء  وَنْســَعَد ِباْلــَحَيــــــــاِة َمـــًعـــــــــــــا
ُدْنَيـــــــــاَنـــــــــــا اْلــــــفـِــــْرَدْوِس  ــــــــــــَة وَلــْو ِشْئَنا أَحــْلــَنــا َجــــــنَّ

ا َيا َأِخي اإْلْنَساْن َفَهيَّ
ــَراْن ــَع الُعْمـــــــــ ــا َوِلَنْرَفـــــ َمًع ــاَراٍت ــْم َحــَضـــــــــ ــاَل ِلُنـــِقـــ َتَع
ْلــــــــــــَواْن اأْلَ ُحْلـــــــــَوَة  َمَباِهــَج  َوَنْخُلــَق ِفــي اْلَحَيــــــــــــــاِة َلـَنـــا
ِفــي َدَعــــــٍة واْطِمْئَنــــــــــــــــــــاْن َوَضــْع ُيْمَنــاَك فــي ُيْمـــــَنـــــــــاي

ِلَنْسَعَد َيا َأِخي اإْلْنَساْن
ِجْنِســـــــــــْك َأْو  َلْوِنــَك  إلــى  َك ُدوَنــَما َنــَظـــــــــــــــــــــــــــْر ُأِحبُّ
َنفِســْك وفــي  َنْفِســي  فــي  وَأْكــَرُه َمــْن َيُبــثُّ اْلِحــــْقـــــــــَد
ُبؤِســْك فــي  أْرُقــَص  وَكــْي  ِلَتْرُقــَص أنــَت ِفــي ُبـْؤِســـــــــــي

َوَنشَقى َيا َأِخي اإلنساْن
اْلَحــــْرب ِفــي  َأْنــَت  َســَتْنُجو  ُتِثيُر   اْلَحْرَب؟ ُقـــــــْل ِلــــــــــــــــي 
َذْنـــــــــــِب ُدوَنَمـــا  ِبــــَنـــــــــاِرَك  أْفَنــــــــــــــــــى أْن  ُيْشــِقيَك  أل 
َقْلِبـــــــــــــِي َأْو  اْلُحــرَّ  َضِميــِري  وَهــْل َتْرَتــاُح إِْذ ُتْفِنــــــــــــــــــــي

ُرَوْيَدَك َيا َأِخي اإْلْنَساْن
]عيسى الّناعوري. مجّلة صوت الحّق المغربّية. ص: 93-92[

04  أقرأ َنصِّ  أقرأ َنصِّ
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أفهم وأناقش
1. ما نوع العاطفة الّتي يحملها الّشاعر ؟

2. ما هي الّروابط اإلنسانّية الّتي تجمع الّناس؟ 
3. كيف نظر الّشاعر إلى هذا العالم الّذي نعيش فيه؟

4. هات آياٍت و أحاديَث شريفًة استلهَم منها الّشاعُر هذه المعاني الّسامية.
5. للحرب مآسيها.. ما هي الّنصيحة الّتي أسداها الّشاعر لّلذين ُيشعلون الحروب في العالم؟

6. كأّن الّشاعر يقول: نحن في سفينة واحدة، استدّل بالبيت الّذي يشير إلى هذا المعنى.

ُم مكتسبايت  ُأَقوِّ
في مجتمعنا الجزائرّي ُصَوٌر عديدة للّتضامن الجتماعّي. 

- ِاضِرْب أمثلًة من هذه الّنماذج، موّظفًا ما َوَرَد في النّص من أسماء فعل األمر.

أتذّوق نّص
- أِعْد قراءة قصيدة )أخي اإلنسان( وتذّوق ما فيها من جمال الّتصوير وبراعة الّتعبير.

1. استخرج ما َوَرَد في األبيات الّشعرّية من نداء. اُْذُكْر غرضه األدبّي.
2. ما نوع العاطفة الّتي تسري في الّنّص؟ قّدم مثال لذلك.

3. اُْذُكْر نوع الّصورة البيانّية الواردة في البيت الّثالث من الّنّص. ماذا أضافت إلى المعنى؟
4. استخرج من القصيدة طباقا وحّدد نوعه.

ُأوّظُف تعّلمـايت 
- انثر المقطع األخير من القصيدة، وّتوّسع فيه. 

04  أقرأ َنصِّ  أقرأ َنصِّ
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نصب الفعل المضارع بـ )أْن( المضمرة أستثمر   

- أعد قراءة »قصيدة أخي اإلنسان« لتستنتج منها األمثلة:
أالحظ

1. يجب أن يحبَّ اإلنساُن أخاُه اإلنساَن.
2. لقد جئنا إلى الّدنيــــــــــــــــا        معا لنعيَش إخوانــــــا.

3. يجب أن تتحاّب شعوب المعمورة، حّتى ال تستحيَل األرض إلى غابة.
4. ليت لي ماًل فأساعدك.

5. ل تنه عن خلق وَتْأِتَي مثله .
6. سأثابر على مساعدة زمائي أوَأِصَل إلى مبتغاي

أناقش
- استخرج من المثال األّول فعا مضارعا. أعربه؟ عّلل سبب نصبه.

- اُذكْر أدوات الّنصب.
-  مــن المثــال الّثانــي. اســتخرج المضــارع المنصــوب. مــا الــذي نصبــه؟ هــل يمكــن إظهــار أداة 

النصــب؟
- حّدد أداة الّنصب في المثال الثالث.

- وكذلك في المثال الرابع؟ والخامس والسادس؟

إضمار )أن( نوعان : جائز وواجب.
1. اإلضمار الجائز : - بعد لم الّتعليل.

ب - بعد فاء الّسببّية     أ - بعد لم الجحود  2. اإلضمار الواجب : 
هـ - بعد أو الّتي بمعنى إلى. د - بعد حّتى   جـ - بعد واو المعّية 

أستنتج

ُأوّظُف تعّلاميت 
1. استخرج مّما يلي األفعال المضارعة وبّين أدوات الّنصب، ثّم أعرب هذه األفعال.

- ِلَنسَعَد يا أخي اإلنسان. 
وكي أرقص في بؤســـْك - لترقص أنت في بؤســي 

2.  اُكتــب رســالة لصديــق لــك تشــرح لــه فيهــا مضاميــن المقطــع الّثانــي ِمــن قصيدة )أخي اإلنســان(
ًفا فعلين مضارعين منصوبين بـ )أْن( الُمضَمرة. بأســلوب تفســيري ُمَوظِّ
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فّنّيات الّتوسيع )3(
أتّعـــرف 

- لحظ قول الّشاعر في قصيدة أخي اإلنسان.
في المغـــــــــــرب والمشــــــــرْقأخي اإلنسان في العالم الواسع
واألســـود األبيـــض  المطلـــــــــــْقأخـــــــــــي  جـــــــــــوهرك  في 
ــا ــدي فصافحهـــــــــ ــّد يـــــــــ تجـــد قلبـــي بهـــا يخفـــــــــــْقأمـ

بحّبك يا أخي اإلنســــــــاْن

- ما فائدة الّتكرار في: يا أخي اإلنسان؟
- في سياق هذا القول توسع بطريقة أخرى. حّدد هذه الّطريقة.

-  فــي البيــت الّثانــي صــورة بيانيــة وّظفهــا الّشــاعر. ماهــي؟ مــاذا أفــادت؟ وفــي بقيــة األبيــات 
بّينهــا. مــاذا تســتنتج؟ اســتطرادات كثيــرة، 

يتحقق التوسيع أيضا بــ:
1. استعمال الترادف، أي باإلتيان بمرادفات الكلمات في الجمل ذاتها. 

2.  تكــرار معنــى العبــارات والجمــل، أي بالّلجــوء إلــى الّتعبيــر عــن المعنــى ذاتــه،  بتوظيــف 
جمــل لهــا صياغــات أخــرى. 

3. استعمال الّتشبيه.   

أستنتج

أتـدّرب
 - توسع في العبارة اآلتية باستعمال الترادف و الّتشبيه: رأس الحكمة مخافة اهلل تعالى.

ــا عــن منطقــة الّطاســيلي وُســّكانها الّتــوارق، وَشــدَّ انِتباَهــَك قــوُل  تاَبعــَت شــريًطا وثائقّيً
اُح مــن مختلــف  ــوَّ ــِق: »هنــا أجمــل منَظــٍر لغــروب الّشــمس فــي العالــم، يقصــده السُّ الُمَعلِّ

يافــة مهمــا كان ِجنُســُه«. األصقــاع، وَيِجــُد اإلنســاُن الُمســاِفُر فيــه كــَرَم الضِّ
ًفــا المضــارع المنصــوب بـــ )أْن(  ــق، ُمَوظِّ -  ِاشــَرْح فــي نــصٍّ ِمــن فقرتيــن قــول الُمَعلِّ

والّتشــبيه. ــراُدَف،  والتَّ الُمضَمــرة، 

أُْنِتجُ
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ُب أتدرَّ

     أهال بك في اليابان - دليل الّطالب العربّي
     مجتمــع عريــق تتعانــق فيــه األصالــة مــع احلداثــة رغــم تقّدمــه 

التكنولوجــي الهائــل.

ْل رؤوس األقالم المناسبة، لُتجيَب عن األسئلة: - أصِغ ِبتركيز إلى الِخطاب المسموع، وسجِّ

أفهُم وأناِقُش
1. تحّدث الكاتب عن أصالة المجتمع الياباني، اذكر بعض أوجه هذه األصالة والعراقة.

2. شعب اليابان ِجّدي، اذكر مّما سمعَت سّر تفّوقه وتقّدمه.
3. هات مؤّشرات تدّل على تقّدم المجتمع الياباني.

4. عّلــل كيــف بلغــت اليابــان المرتبــة الّثالثــة فــي القتصــاد العالمــي، وقــد خرجــت محّطمــة مــن 
الحــرب العالميــة الّثانيــة.

أنتج مشافهة
ْث بإســهاٍب لزمائــك عــن شــعب اليابــان  - بنــاًء علــى مــا فهمــَت مــن الخطــاب الــذي ســمعَت، َتَحــدَّ

ومــا ُيمّيــزه ِمــن ِصفــات.

  حضارٌة شعب اإلْنَكا
ْكــَواُدوَر  وُجــْزءاً مــن ِشــيِلي واأْلْرَجْنِتيَن. َعاِصَمتها ْنــَكا ُبوِليْفَيــا  َواْلِبيــُرو َواإْلِ َتْشــمُل  حَضــاَرُة َشــْعِب اإْلِ
َســُة ... َلَقــْد  ــْمِس المَقدَّ ى َمِديَنــة الشَّ ــَحاَب... ُتَســمَّ ــٌة ُتَعاِنــُق السَّ )ُكوْزُكو( ِباْلِبيــُرو، وهــي َمِديَنــٌة َجَبِليَّ
َكاَن أْهُلَهــا ُمهنِدســيَن َمَهــرًة، كَمــا ُتَبْرِهــُن اْلَكِثيــُر ِمــْن َمَباِنيِهــم، َلْيــَس أِلنَّ اْلَعديــَد ِمــْن َمباِنيِهــم َمــا َزاَل 
ــا، َبــْل إِنَّ ُنُظــَم الــرَّيِّ الّتــي أْنَشــُؤوَها َبِقَيــْت َعاِمَلــًة، وَل َزاَلــْت  َقاِئًمــا، فــي أْكَثــِر ِبــاِد اْلَعالــِم َنَشــاًطا ُبْرَكاِنّيً

َرِة َواْلَبطاَطــا وَمْزُروَعــاٍت أْخــرى إلــى َيْوِمنــا َهــذا.  َمَصاِطُبُهــْم ُتِديــُم ُحُقــول الــذُّ
ــْعِب اإِلْنِكــيِّ هــي ِزَراعــُة َنباَتــاٍت ُموّطَنــٍة، َوبْذُرَهــا  َكاَنــْت َوســاِئُل المِعيَشــِة اأْلَســاَس َلــَدى الشَّ
ٍة فــي اْلَعاَلــِم َشــِهَدْت  ْنِديــُز َواِحــَدٌة ِمــْن َمناِطــَق ِعــدَّ َنــٍة، َفاأْلَ ــُة حيَواَنــاٍت ُمَدجَّ وَحْصُدهــا، وَتْرِبَيّ
ــا راَح الّنــاُس يَتعلَّمــوَن َدْوَراِت ِإنَتاِجهــا، َفَقــْد  َأْصــًا َتْوِطيــَن َمْزُروَعــاٍت وَتْدِجيــَن َحيَواَنــاٍت لمَّ
ــا واْلَيْقطيــَن والّطَماِطــَم  ــوا َيْزرُعــوَن أْنَواًعــا مختِلفــًة ِمــن المحاِصيــِل؛ مْنهــا اْلَبَطاَطــا والَفاُصولَي َكاُن
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ــِة  ــي اإْلمبَراُطوِريَّ ــَة ف ــَة الّثاني ــِس الّصناع ــُة الماِب ــْت ِصناَع ــُتَق... وَكان ــَة واْلُفْس ــَل واأَلُفوَكاَت والُفْلف
ــاِر. ــا ِصناعــُة الَفخَّ ــِة، َتِليَه ــَد الّزراَع َبْع

ْســَباِن ِلَدَمــاٍر َرِهيــٍب ... َوَنهــٍب كِبيــٍر ... بْحًثــا  ْنــَكا َبْعــَد َغــْزِو اإْلِ َتعّرَضــْت َحضــاَرُة َشــْعِب اإْلِ
ــًة... وَمــع َهــذا  ــوَن أنَّ ِفيــِه ُكُنــوًزا ِإْنِكيَّ َعــِن اْلُكُنــوِز، فَقــْد كاُنــوا يحفــُروَن فــي َأيِّ َمــكاٍن يُظنُّ
راَعــِة واإْلَداَرِة  ِة: فــي اْلُعْمــراِن َوالزِّ ْنَســاِنيَّ ــراِت اإْلِ ــَزًة بالِخْب ــًة ُمْكَتِن ــَكا ُجْعَب تْبَقــى حَضــاَرُة َشــْعِب اإلْن

ــاَدْت. ــّم َب ــاَدْت ث ــا َحضــاَرة َس ــاِهَدًة َعلْيَها..ِإّنَه ــزاُل َش ــَدُة ل َت ــا الَخاِل ــِم آَثاُرَه والّتْنِظي
]مايكل. أ.مالباس. عصر اإلنكا. ترجمة فالح حسن فزع[

- اقرأ الّنّص قراءة واعية ثم أجب عن األسئلة اآلتية:
1. ما هي الحضارة التي تشبه حضارة اإلنكا في الحتفاظ بالمومياء؟

2. ما هو الّنمط المعيشي الذي كانت تقوم عليه حضارتهم؟
3. بعض مظاهر حضارة اإلنكا لزالت ماثلة. على ماذا يدّل ذلك؟ عّلل؟

4. اشرح هذه الكلمات شرحا سياقيا من الّنّص: اإلمبراطورية - ُجْعَبة - سادت ثّم بادت.
5. حّدد كّل أنواع الّروابط الّتفسيرية في الفقرة األخيرة بضرب األمثلة.

6. عد إلى القاموس وابحث عن جذر ومشتّقات كلمة »سياحة« ، وكلمة »َشْعب«.

 ُأْنِتُج
مررت أمام الوكالة الّسياحية المتواجدة ببلدتك، وقرأت هذا الّشعار الجّذاب: 

)الّسياحة ثقافة وفّن وترفيه(
ُف فيــه ببعــض مظاهــر الَجمــال فــي مدينتــك أو قريتــك، موّظفــا أســلوب  ا ُتَعــرِّ ــا تفســيرّيً - اُكُتــْب نّصً
الّشــرط واســم فعــل األمــر والفعــل المضــارع المنصــوب بــأن المضمــرة، ومــا أمكــن مــن الّصــور 

البيانيــة والمحّســنات البديعيــة.

الّتواصــل الجتماعــّي المختلفــة  للّتلفــاز أو اســتعمالك لوســائل  خــال مشــاهداتك 
لحظــت أّن العالــم أصبــح قريــة صغيــرة.

ــا تفســيرّيًا منســجًما مــن ثاثــة عشــر ســطرا، تبّيــن مــن خالــه مــا للّرياضــة مــن  - اُكُتــْب نّصً
دور كبيــر فــي الّتقريــب بيــن الّشــعوب، موّظفــا مــا تــراه مُناســبا مــن مكتســباتك. 

أقّوم إنتاجي
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م إنتاجي وفق شبكة الّتصحيح اآلتية أقوّ
- وّظف هذه  الشبكة لتقويم إنتاجك.    - طّبْق على إنتاجك المعايير والمؤّشرات.

م.    - أصِدْر ُحكَمك. - حّدد مواضع الّتحّكم وعدم الّتحكُّ

المؤّشراتالمعايير
م الّتحكُّ

النعم

الوجاهة
- التزام الموضوع.

- توظيف فنّيات التوسيع
- توظيف القيم.

- توظيف الشرط واسم فعل األمر والمضارع المنصوب.سالمة الّلغة
- التوظيف الّسليم لعامات الوقف والترقيم.

- تسلسل األفكار.االنسجام
- ماءمة األفكار للموضوع.

- توظيف صورة بيانية   .اإلتقان
- حسن العرض.

أشارك في عرض برنامج زيارة سياحّية بالجزائر لصديق أجنبّي

المواردالمهامخطوات اإلنجاز
الخطوة األولى 

- تشكيل األفواج
-  ضبط المحّطات الّســياحّية المقتَرحة.

َور - جمع المعلومات، والصُّ
- تصميم مسار الّرحلة الّسياحّية.

ــة  ــن محّط ــل م ــراح وســائل الّنق -  اقت
ــى أخــرى ســياحّية إل

الموارد
- توظيف )المعارف القبلّية(
- ضبط الخطوات المنهجّية.

الخطوة الثانية
- توزيع المهام على أعضاء الفوج

- ضبط المعلومات وتنظيمها
الّســياحّية  الّثــروات  مــن  -  الّتحقــق 

المختــارة. للمحّطــات 

الوسائل
- أوراق بيضاء.

- صور فوتوغرافية.
-  كتب ومجّات لها صلة بالموضوع.

عاقــة  لهــا  تربويــة  تواصليــة  مواقــع    -
بالمشــروع.

- وسائل العرض.

الخطوة الّثالثة 
- التقاء عناصر الفوج

-  الّتنســيق لختيــار أفضــل المحّطــات 
والمســارات.

- جمع األعمال وتبادل المعلومات.
-   الّشــروع فــي تنظيــم العمــل الخــاص 

بالمشروع.

الخطوة الرابعة
عرض المشروع

- المناقشة والّتقويم.

04  أُدِمُج وأقّوم



05

89

المقطع الخام�س           
كُنوُلوجيُّ ُم التِّ اْلِعْلُم والّتقدُّ



ُّ كُنوُلوجي ُُّم التِّ اْلِعْلُم والّتقد
05

90

َما َسأَعِرُفُه ِمن ِخالِل النُّصوص

الموضوعات
1. الّتقّدم التكنولوجّي سالح ذو حّدين.

2. الّدور اإليجابّي لإلنترنت في مجاالت الحياة.
3. تفعيل الجانب اإليجابي للعلم و التكنولوجيا بالتزام األخالق.

الموارد اللَُّغوّية
1. أفعال الّشروع.

2. الّصفة المشّبهة باسم الفاعل وعملها.
3. أدوات الّشرط الجازمة )1(.

فّنّيات الّتعبير
1. الِحَجاج )1(.
2. الحجاج )2(.
3. الحجاج )3(.

p مجلة مدرسية حائطية بحاجة إلى تصميم حاسوبي

َما َسُأنِتُجُه ُمشاَفَهًة وِكتابًة

ِخالل كل أسبوِع
1. عرٌض ُمقِنٌع لمقطع مسموع/تصميم فقرة حجاجّية حول الوقاية من مخاطر الّرّش الكيميائي.

2.  تعليــقٌ علــى مقطــع مســموع مــع الّتعليل/تحريــر فقــرة حجاجّيــة حــول دور التراســل االلكترونــي 
بيــن إدارة المتوســطة وأوليــاء التالميــذ.

ــة حــول  ضــرورة الجمــع بيــن  3.  مناقشــة مدعومــة بالّدليــل لمقطــع مســموع/كتابة فقــرة حجاجّي
االجتهــاد فــي الدراســة واألخــالق.

في نهاية الَمقَطع
• عــرض خطــاب حجاجــّي/ تحريــر نــّص حجاجــّي منســجم حــول مقولــة: »العلــم ســاح ذو 
حديــن«، أو مقولــة أخــرى تتعّلــق بالعلــم وثمــاره، موّظفــا مكتســباتي خــالل المقطــع ومراعًيــا 

الّنمــط المناســب.

َما َسُأنِجُزُه 

• أشارك مع فوجي في إنجاز المشروع المتمّثل في التصميم الحاسوبّي لمجّلة المتوّسطة. 

  أتعّلم   أُْصغي وأحتّدُث
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م العلمّي على الّتلّوث البيئّي - صالح علّي  َأَثُر الّتَقدُّ
ــه. لكــّن  ظــّل اإلنســان يســعى نحــو تيســير ســبل معيشــته، وتســخير الطبيعــة لتلبيــة حاجات

ــة علــى اإلنســان نفســه.  ــاة  أنتجــت كارث ــة الحي رفاهي
- أصغ بوعي إلى الخطاب وَسّجل رؤوس األقام المناسبة:

 أفهم وأناقش
1. ما هو موضوع الخطاب المسموع؟ 

2. اذكر مضاّر المواد الّساّمة. 
3. اذكر بعض نتائج االستخدام الّسّيئ للموارد الّطبيعّية. 

ــل جعلــت مــن مخّلفــات  ــي المقاب ــر معيشــته، لكّنهــا ف ــي تطوي ــا اإلنســان ف ــادت التكنولوجي 4.  أف
تصنيعهــا وســيلة تهــّدد حياتــه. مــا الّدليــل علــى ذلــك؟ 

أنتج مشافهة 
علــى  تعرضــه  خطــاب  فــي   -
ــا  صــا تكنولوجّيً زمالئــك، اذكــر تخصُّ
أفــاد اإلنســان، وفــي المقابــل كانــت لــه 
ســلبيات. عّددهــا. وادعــم رأيــك فيــه 

بالحجــة.

             p خلية سرطانية

 أثنــاء الــّدرس، جــاء علــى لســان أحــد الّتالميــذ: »مــادام التقــّدم العلمــي ُيفضــي إلــى 
الكــوارث، فلمــاذا نهتّم بــه إذن؟!« 

- استِعن بالّنّص »دواء للّسرطان« لتتعّرف على اآلثار اإليجابّية للّتقّدم العلمّي.

أُحّض

0505  أتعّلم   أُْصغي وأحتّدُث
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دواٌء ِللّسرطاِن
َ َعــزَّ َوَجــلَّ َلــْم ُيْنــِزْل َداًء ِإلَّ َأْنــَزَل َلــُه ِشــَفاًء، َعِلَمــُه َمــْن َعِلَمــُه  يقــوُل الرســول ملسو هيلع هللا ىلص: )ِإنَّ اللَّ
ــُه(. فهــل َلنــا نصيــٌب فــي )عِلَمــه َمــن عِلَمــه( مــن أجــل عــاِج الّســرطاِن  ــْن َجِهَل ــُه َم َوَجِهَل

اّلــذي صــاَر َيفِتــُك بآبائنــا وأقارِبنــا وجيراِننــا وأِحّباِئنــا؟

ٍة َتْســتِطيُع َنْقــَل  بــدَأِت الُجهــوُد اْلِعلِمّيــُة الَمْبذولــُة ِلتْطويــِر أْجَســاٍم ُمَضــادَّ
ــي َتْلحــُق باألنســجِة  ــراِر الَّت ــَل األْض ــرَطانيِة، وَتْقلي ــا السَّ ــى اْلَخالي ــِة إَل اأْلَْدِوي
ُم ِبُســرعٍة ُمَتزايــدٍة، وِباْلِفعِل فإنَّ اْلِجيَل الَقــادَم ِمَن الِعالجاِت  ــليمِة، تَتقــدَّ السَّ
ِة اْلُمســلَّحِة، الَّتي ُيطَلُق َعَلْيها »دواٌء وجســٌم ُمَضادٌّ  ِبَهِذِه  اأْلْجســاِم اْلُمضادَّ

ُمَتَقــاِرٌن«، َبــَدَأ َيُشــقُّ َطِريَقــُه اآْلَن ِمــْن ِخــالِل التَّجــاِرِب. 
ــُص ِفــي  ْدِوَيــُة َمْبــدأٌ َبِســيٌط، َيتلخَّ ـِذي َتُقــوُم َعَلْيــِه َهــذِه اأْلَ اْلَمْبــدُأ الَـّ
َتْطِويــِع ِجْســٍم ُمَضــادٍّ ِلَغــَرٍض ُمْختلــٍف، وَتْحِويِلــِه إلــى َأَداٍة َتنُقــُل َدَواًء َســاّمًا 
ــًة  ــًة َوَرِميَّ ــْوَر أْن َيِجــَد اْلِجْســُم اْلُمَضــادُّ َخِليَّ ٍة، وَف ــَرَطاِنيَّ ــٍة َس ــى داخــِل خليَّ إل
ــَة الَّتــي َتْرِبــُط  وابــَط الُجَزْيِئيَّ ــُة، وَتْكِســُر الرَّ ــه اْلَخليَّ وُيْرِســي َعَلْيهــا، َتْمَتصُّ
اخِل. ِة مــَن الدَّ واُء مــن أْجــِل َقْتِل الخليَّ ُر الــدَّ ، َفَيتحــرَّ واَء ِباْلِجســِم اْلُمضــادِّ الــدَّ
إالَّ أنَّ َهــذا النَّهــج، َثَبــَت أنَّــه َصْعــُب التَّْحقيــِق، ففي بْعــِض األْحياِن َتكوُن 
ــِة  واَء داخــَل اْلَخليَّ الــي فهــي ال ُتْطِلــُق الــدَّ ا، وبالتَّ ــًة جــًدّ ــُة قويَّ وابــُط اْلُجَزْيِئيَّ الرَّ
واَء ُقــرَب  ٍة بشــكٍل كبيــٍر، فُتْطِلــُق الــدَّ وفــي أحيــاٍن ُأْخــرى َتكــوُن َغْيــَر ُمْســتِقرَّ

واِء الَّتــي يمكــُن تناولُهــا. ــليمِة، مــا يُحــدُّ مــن ُجرعــِة الــدَّ الخاليــا السَّ
ــِة  ــاِت اْلخاصَّ ــٍة مــن اْلبَياَن ــوَن أْيًضــا فــي مجموعــٍة َغِنيَّ ُب إنَّ الَباِحِثيــن ُينقِّ
ــرطاِن،  بحًثــا عــْن أْهَداٍف َجديــدٍة ِلَتْعَلَق  بمشــروعاِت َوْضــِع َتَسْلُســاَلِت السَّ
ــا  ــِة باْلخاَلَي ــَزِة اْلَخاصَّ ُة، وإنَّ تْحِديــَد اأْلْهــداِف اْلُمَميِّ بهــا اأْلَْجســاُم الُمضــادَّ
يــًا كبيــراً، لكــنَّ االْهِتمــاَم اْلُمتزاِيــَد ِبَتْســخيِر  ــرطانيِة فقــْط، كاَن تَحدِّ السَّ
، قــاَد اْلباِحِثيــن إلــى َفْهَرســِة بروتينــاٍت فريــدٍة، يتــمُّ التَّعبيــُر  اْلِجَهــاِز اْلَمَناِعــيِّ

ــِة. ــا اْلَخِبيث ــُطِح الَخالي عْنهــا علــى أْس

 أثري لغتي

تطويع:  توجيه 
وتحويل.

    
ينّقبون: يبحثون.

] ِهيدي ليدفورد. مجّلة »الطبيعة«. بتصّرف[

05  أقرأ َنصِّ  أقرأ َنصِّ
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أفهم وأناقش 
1. ماذا تفهم من قول الكاتب؛ )دواء وجسم مضاّد ُمتقاِرن(؟ 

2. ما هي الّصعوبة التي تعترض هذا الّنهج العالجي الجديد في تحقيق غاياته؟ 
3. ما الّدليل على أّن الباحثين يواصلون مجهوداتهم دون أن يستسلموا؟

4.  مــا الّــذي يريــده الباحثــون بالجهــاز المناعــّي؟ ولمــاذا كانــت جهودهــم منصّبــة علــى تســخيره 
فــي عمليــات البحــث؟

ُم مكتسباتي ُأَقوِّ
- أعــد تنظيــم المعلومــات الــواردة فــي الّنــّص فــي جــدول مــن ثــالث خانــات؛ األولــى لتعريــف 

عوبــات. الــّدواء، والّثانيــة لطريقــة العــالج، والّثالثــة للعوائــق والصُّ

أتذّوق نّصي  

- أِعْد قراءة الّنّص.
1. ما داللة عنوان الّنّص؟

2. ما أهّم جملة وردت في الّنّص تؤّيد هذه الّداللة في نظرك؟ لماذا؟
3. ما هو نمط الّنّص؟ ما أهّم مؤّشراته؟

4. لّخص مضمون الّنّص بأسلوبك الجميل.
ُص في تطويِع جسٍم  5.  يقول الكاتب: »المبدُأ الَّذي تقوُم عليه هذه األدويُة مبدأٌ بسيٌط، يتلخَّ

ٍة سرطانيٍة«. مضادٍّ ِلَغَرٍض مختلٍف، وتحويِله إلى أداٍة تنقُل دواًء ساّمًا إلى داخِل خليَّ
- ما األسلوب البالغّي في قول الكاتب؟ 

  الخبــر أســلوب، يوّظفــه المتكّلــم وهــو بصــدد اإلخبــار عّمــا يطابــق الواقع، أو يخالفــه. ويكون 
ا. جملــة فعلّيــة أو جملــة اســمّية، كمــا يكــون ُمثَبًتــا أو منفّيً

ُأوّظف تعلماتي

ا للّتقّدم العلمّي على صّحة اإلنسان.  تضّمن الّنّص أثًرا إيجابّيً
-  ِاشرح ذلك األثر في فقرة من إنشائك، موّظًفا األسلوب الخبرّي.

05  أقرأ َنصِّ  أقرأ َنصِّ
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أفعال الّشروع أستثمر    

- أعد قراءة نّصك )دواء للّسرطان(: 

أالحظ 
الخاليــا  إلــى  األدويــِة  نقــَل  تســتطيُع  ٍة  أجســاٍم مضــادَّ ِلتطويــِر  المبذولــُة  الجهــوُد  )بــدَأِت 
متزايــدٍة(.  بســرعٍة  ُم  تتقــدَّ ــليمِة،  السَّ باألنســجِة  تلحــُق  الَّتــي  األضــراِر  وتقليــَل  ــرطانيِة،  السَّ

أناقش
- على أّي نوع من الجمل دخل الفعل بدأ؟ 

- فيم ُيْشبه األفعال الّناقصة )كان وأخواتها(؟
- عّوض الفعل بدأ بفعل آخر يؤّدي معناه.

- ماذا تستنتج؟
- ما نوع خبر )بدأ(؟

- في أّي زمن صّرف الفعل؟
- على من يعود الّضمير في الفعل؟

- ماذا تستنتج؟

أفعــال الّشــروع هــي: بــدأ، ابتــدأ، شــرع، َطِفــق، انبــرى، أخــذ، قــام، جعــل، أنشــأ، هــبَّ 
ــى  ــال الّناقصــة، تدخــل عل ــن األفع ــي م ــل. وه ــي الفع ــروع ف ــى الّش ــدّل عل ــا، وت وأخواته
الجملــة االســمّية فترفــع األّول ويســّمى اســمها، وتنصــب الّثانــي ويســّمى خبرهــا. وخبرهــا 

جملــة فعلّيــة فعلهــا مضــارع، يعــود ضميــره علــى اســم أفعــال الّشــروع.

أستنتج

ُأوّظف تعّلماتي
1. أدخل أفعال الّشروع على الجمل اآلتية: 

- الجاهل يسيء إلى نفسه. 
- الجنود يذودون عن الوطن. 

- األغنياء يواسون الفقراء. 
ا: أخذ العلماء يبتكرون المفيد للبشرية.  2. أعرب الجملة اآلتية إعراًبا تاّمً

لمــرض  عــالج  إيجــاد  فــي  العلمّيــة  األبحــاث  إســهام  كيفّيــة  اشــرح  الّنــّص،  مــن  3.  انطالقــا 
الّشــروع.  أفعــال  مــن  عــدًدا  موّظًفــا  الســرطان، 
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الِحَجاُج )1(
دورة الّتواصل في وضعية الحجاج

أتعّرف
- ماذا يشترط في المحاجج )المرسل(؟  - هل يكون الحجاج في التواصل؟  

- حدد عناصر دورة التواصل في وضعية الحجاج.  - ما طبيعة نية المرسل؟   

ــه(؛  ــل إلي ــل ومرَس ــن )مرِس ــة الحجــاج، وجــود طرفي ــي وضعي ــدورة الّتواصــل ف - المقصــود ب
المرِســل يعــرض أفــكاره أو أحاسيســه )رســالة(، ويحاجــج دفاعــا عنهــا، لمرَســٍل إليــِه بنيــة اإلقناع. 

4. الحجة التي نوظفها ألجل اإلقناع. 1. المتكلم صاحب الرغبة في إقناع المتلقي. 
5. النية المضمرة )اإلقناع(.  2. المتلقي الذي نخاطبه.   

3. موضوع الحجاج.     

مرَسٌل إليه معرفة مسبقة     مرِسلٌ     
الرسالة فيها حجاج    باملوضوع   بنية مضمرة        الرسالة فيها حجاج         مقتنع أو معارض

أستخلص 

ْن مواطن الحجاج:  أتدّرب: - حدد المتكلم والمتلقي فيما يلي، وبيِّ
ولــآلن ما زلُت في نــاحيــــــــــــــــْه أنا الجهُل ُسدُت البالَد قديًمـــــا   الجهل: 
فَخلَّفُت ُجلَّ القرى َخاويـــــــــــــــْه فبأِسي شديٌد وَعزمي َحديـــــــــد     
وعٌز وفخٌر ِلُطالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــْه أنا العلُم نوٌر لمن نالنــــــــــــــــــــي   العلم:   
وأنَت تقوُد إلى الهاويـــــــــــــــــــــــْه أقوُد الجميَع إلى ُكلِّ خيــــــــــــــٍر     
بأسباِب َمـْن أّيهـا الّداهيــــــــــــــــــه أتنسى السالَح وتنسى الحروب   الجهل:  
وأنـت لهـم علـٌة خافـيــــــــــــــــــــــْه وتفخُر أنـّك خيـُر الجميـــــــــــــــِع     
وهذي نتائُج  أقواِليـــــــــــــــــــــــــــْه َخِسْئَت فإنِّي لهْم كلَّ خيــــــــــــٍر   العلم:   
ُس من َناحيــــــــــــــــــْه ومنِّي المدرِّ فمنِّي الطبيُب، ومنِّي المهندْس     
فليس لك اليوَم ِمن باقيـــــــــــــــــــْه ـــــــــــــــــــى وراَح   زماُن الجهالِة َولَـّ   

فــي طريقــك إلــى المدرســة مــررَت برجــٍل يســقي األشــجار بــرشٍّ كيميائــّي، فانزَعجــَت 
للمنَظــر، وحاَولــَت أن تقنعــه بخطــورة هــذه الّطريقــة فــي ســقي األشــجار.

- في فقرة حجاجية اُنُقْل ما خاطبَت به هذا البستانّي، موّظًفا ما درسَت.

أُْنِتجُ

05 أكُتُب  أقرأ َنصِّ



ُّ كُنوُلوجي ُُّم التِّ اْلِعْلُم والّتقد
05

96

وُر الحضاريُّ لإلنترنت - جهاد عبد الله الدَّ

ــم أخــي  قــال زميلــك وهــو يرافقــك إلــى المتوّســطة: اســتطاعت والدتــي البارحــة أن تكّل
الغائــب عنــا فــي البــاد البعيــدة منــذ زمــن، وكــم فِرَحــْت وهــي تســمع صوتــه، وتــرى صورتــه 

علــى المباشــر. فعّلقــَت: إّنهــا التكنولوجيــا. 
- أصغ بوعي إلى الخطاب وَسّجل رؤوس األقام المناسبة:

أفهم وأناقش
1. لماذا كان لإلنترنت كّل هذه األهّمّية؟

2. ما هي المجاالت الحضارّية التي غّطتها اإلنترنت؟
3. ما هو المجال األكثر كثافة في اإلنترنت؟ لماذا؟
4. ما هو أبرز هدف لمنتديات الحوار والدردشة؟ 

أنتج مشافهة
- عّلق على القول: »َفَأْعِظْم ِبخدماِت اإلنترنت« وَأْبِد رأَيك َمدعوًما بالُحَجج؟ 

لإلنترنــت اســتعماالت عديــدة فــي مجــاالت الّتعّلــم، والّترفيــه، والّتجــارة، والّتواصــل 
االجتماعــّي.

لإلنترنــت  اإليجابــّي  األثــر  علــى  لتتعــّرف  اإللكترونيــة«،  »اإلدارة  بنــصّ  اســتعن   -
اإلدارّي. المجــال  فــي  خصوًصــا 

أُحّض
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اإلدارة اإللكترونية
اإلدارُة عملّيــٌة اجتماعّيــٌة مســتمّرٌة ِلســتغاِل الموارِد اســتغاًل 
الهــدِف  إلــى  ِللوصــوِل  والّرقابــِة  والّتوجيــِه  بالّتخطيــِط  أمثــَل 

ــٍة. ــاءٍة وفّعالي بكف
فما هي اإلدارُة اّلتي تفرُض نفَسها اليوَم في عاَلِم الّتقنّيِة؟

إذ  اإللكترونّيــة«،  »اإلدارة  مصطلــُح  الجديــدِة،  المصطلحــاِت  ِمــَن 
ُيعتَبــُر إدخــاُل تكنولوجيــا المعلومــات والحاســٍب اآللــيِّ واالتِّصــاالِت ثــورًة 
ــِة  ــُل األعمــاِل والخدمــاِت اإلدارّي ــِم اإلدارِة، مفاُدهــا تحوي ــًة فــي عاَل حقيقّي
ــةِ إلــى أعمــاٍل وخدمــاٍت إلكترونيــٍة، تعمــُل علــى حمايــِة الكيــاِن  التَّقليديَّ
اإلداريِّ واالرتقــاِء بأداِئــه، وتحقيــُق االســتخداِم األمثــِل للخدمــاِت بســرعٍة 
ــاِت  ــا المعلوم ــيِّ ِلتكنولوجي ــي المجــاِل التَّطبيق ــٍة، وف ــٍة متناهي ــٍة ودقَّ عالي
دعــٍم  مــن  ُتســِهُم  بمــا  ٍة  اســتراتيجيَّ ــةٍ  يَّ اإلدارِة، كأهمِّ فــي  واالتِّصــاالِت 
ــِة  ومســاندٍة، أِلجــِل تبســيِط اإلجــراءاِت اإلدارّيــِة، وتســهيِل وتســريِع عمليَّ
ــِة، ِلالســتفادِة  ُصنــِع القــراِر، وتمكيــِن اإلدارِة مــن التَّخطيــِط بكفــاءٍة وفاعليَّ
بــاِت العمــِل، وتقديــِم جــودِة الخدمــاِت اإللكترونّيــِة وفــَق معاييــَر  مــن متطلَّ

ــٍة عاليــٍة تواكــُب العصــَر. ، وتقنيَّ ــةٍ يَّ فنِّ
إنَّ اإلدارَة اإللكترونّيــةَ هــي المدرســُة األحــدُث فــي اإلدارِة، الَّتــي تقــوُم 
علــى اســتخداِم اإلنترنــت، وشــبكاِت األعمــاِل فــي إنجــاِز وظائــِف اإلدارِة 
ســِة  قابــِة اإللكترونّيــِة، ووظائِف المؤسَّ كالتَّخطيــِط والتَّنظيــِم، والقيــادِة والرَّ
كاإلنتــاِج والتَّســويِق، والماليــِة، واألفــراِد، وتطويــِر المنتجــاِت والخدمــاِت 

. بطريقــِة التَّشــبيِك اإللكترونــيِّ
ــُل عناصــُر اإلدارِة اإللكترونّيــِة فــي أّنهــا إدارٌة ِبــال مــكاٍن، فــال  وتتمثَّ
تحتــاُج إالَّ إلــى الّتلفــوِن المحمــوِل، والمؤتمــراِت اإللكترونّيــِة، والعمــِل 
ــة، وهــي إدارٌة بال زمــاٍن، ففكرُة  ليَّ ســاِت التَّخيُّ عــن بعــٍد مــن خــالِل المؤسَّ
ــتاِء، لــم يعــد لهــا مــكاٌن في العاَلــِم الجديِد،  يــِف والشِّ يــِل والنَّهــاِر، والصَّ اللَّ
فنحــن ننــاُم، وشــعوٌب أخــرى تصُحــو، ِلذلــك البــدَّ مــن العمــِل الُمتواِصــِل 
ســاِت  ــال تنظيمــاٍت جامــدٍة، فهــي تعمــُل مــن خــالِل المؤسَّ وهــي إدارٌة ب

ــِة، الَّتــي تعتمــُد علــى صناعــِة المعرفــِة. كيَّ ســاِت الذَّ ِة والمؤسَّ ــبكيَّ الشَّ

 أثري لغتي

الّتلفون 
المحمول: 

الجّوال – الهاتف 
المحمول

المؤسسات 
الّتخّيلّية: شركاٌت 

ُتدير شؤونها ليَل 
نهاَر على الّشابكة.

]زايد مراد. الّتجاهات الحديثة في إدارة المنّظمات[
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أفهم وأناقش

1. لماذا اعتبر الكاتب اإلدارة اإللكترونية ثورة حقيقّية؟
2. ماذا تعني اإلدارة اإللكترونية ؟

3. ما هي وظائف اإلدارة الّتي تحّققها اإلدارة اإللكترونية؟
4. وما هي وظائف المؤّسسات الّتي تحّققها؟

5. ما هي العناصر الّتي تمّثلها اإلدارة اإللكترونية؟
ُم مكتسباتي  ُأَقوِّ

حّدْد أهمَّ الجمل الّتي تراها أساسّية في الّنّص بحيث لو حذفناها لم يعد للّنّص معنى.

أتذّوق نّصي

-  أِعد قراءة الّنّص، وَأِجْب عن األسئلة اآلتية
1. ما المغزى العاّم للّنّص؟

2. ما هو نمط الّنّص؟ ما هي أهّم مؤّشراته؟
3. ما أهّم القيم الّتي حملها الّنّص؟

ــى  ــي تقــوُم عل ــي اإلدارِة، الت ــَة هــي المدرســُة األحــدُث ف 4.  يقــول الكاتــب: إنَّ اإلدارَة اإللكتروني
اســتخداِم اإلنترنــت، وشــبكاِت األعمــاِل فــي إنجــاِز وظائــِف اإلدارِة، كالتَّخطيــِط والتَّنظيــِم 
ســِة، كاإلنتــاِج والتَّســويِق والماليــِة، واألفــراِد  قابــِة اإللكترونّيــِة، ووظائــِف المؤسَّ والقيــادِة والرَّ

 . وتطويــِر المنتجــاِت والخدمــاِت بطريقــِة التَّشــبيِك اإللكترونــيِّ
- ما هي الفكرة األساسّية لهذه الفقرة؟

- حّدد العبارات الواردة في موضع الّتفسير. 
األولــى  بالعبــارة  مربوطــة  اإللكترونّيــِة«  قابــِة  والرَّ »القيــادِة  الّثانيــة  العبــارة  -  هــل 

الــواو؟ الوصــل  حــرف  طريــق  عــن  والتَّنظيــِم«  »التَّخطيــِط 
  الَوصُل هو عطُف جملة على أخرى، والفصل هو ترك العطف بينهما. 

  يجب الوصل بين الُجَمل إذا كانت للّتفسير، ومشتركة في الحكم اإلعرابّي.
 

ُأوّظف تعّلماتي
- لّخص مضمون الّنّص بأسلوبك، ووّظف فيه الوصل والفصل.

05  أقرأ َنصِّ  أقرأ َنصِّ
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الّصفة المشّبهة باسم الفاعل، وعملها  أستثمر   
                       

- أعد قراءة نّصك )اإلدارة اإللكترونية(، ولِحِظ األمثلة: 
أالحظ

1. يسَتوِعُب الَفضاُء األزَرُق المالييَن من المتواصلين عبر الشبكة العنكبوتّية.
2. صاَرِت اإلداراُت والمكاتب والمنازُل َمْلَى بالحواسيِب.

لّيــة، ال تســتطيع الّتمييــز بيــن َبخيــٍل وَكريــٍم، وال بيــن َفــِرٍح  3.  فــي الّتعاُمــل بيــن المؤّسســات الّتخيُّ
وَحزيــٍن، أو بيــن ُشــجاٍع وَجباٍن. 

أناقش
- الكلمات الملّونة تُدلُّ على صفات ثابتة.

- ما هي أوزانها؟
ت الّصفاُت من مصادرها. - حّدد األفعال التي اشُتقَّ

- لّخص المعطيات في جدوٍل مناسب.

ــوت.  ب ــى الثُّ ــة عل ــاّلزم للّدالل ــن مصــَدر الفعــل ال ــٌظ َمصــوٌغ ِم ــة المشــّبهة هــي لف - الّصف
ــه. ــّبهٌة باســم الفاعــل ألّنهــا تعمــُل عمَل وهــي ُمَش

- أشهر أوزانها:
1. »أفَعُل« الذي مؤنَُّثه »َفْعاُء«. مثل: أحَمر - حمراء.

2. »َفعاُن« الذي مؤّنثه »َفْعَلى«. مثل: َعطشاُن - َعطَشى.
3. »َفِعيٌل« مثل بخيل وكريم وحزين.

4. »َفِعٌل« مثل َفِرٌح.
5. »ُفَعاٌل« مثل ُشجاع.
6. »َفَعاٌل« مثل َجَبان.

- ُتعَرُب الّصفة الُمَشبَّهُة حسب موقعها في الجملة، وتعمل عمل اسم الفاعل بشروطه.

أستنتج

ُأوّظف تعّلماتي
1.  مّيــز الصفــة المشــّبهة مــن اســم الفاعــل فــي التراكيــب اآلتيــة: عظيــم الّشــأن / ســماء ُمْصِحَيــة / 
عفيــف الّنفــس / آثــار رائعــة / منظــر بهيــج / ســهل األخــالق / قــويُّ الُحّجــة / ُتحفــة ثمينــة .

اًل: الّتلميذ الحَسُن ُخُلُقُه يسَعى ِلطَلب العلم الّنافع.  2. أعِرْب إعراًبا ُمَفصَّ
3.  اُكتــب فقــرة مــن ثمانيــة أســطر، تتحــّدث فيهــا عــن بعــض إيجابيــات الّتكنولوجيــا، موّظًفــا الّصفــة 

المشــّبهة بــأوزاٍن  مختلفــة. 

05  أقرأ َنصِّ  أقرأ َنصِّ
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الحجاج )2(
الموضوعية في الحجاج

أتعّرف
- ما هو الحجاج؟

- إذا كان الحجــاج هــو حمــل المتلقــي علــى االقتنــاع بمــا نعرضــه عليــه، أو إفحامــه. فهــل هــذا رد 
علــى الموضــوع أم علــى صاحــب الموضــوع؟ 

- اذكر بعض السلوكات التي يجب االبتعاد عنها أثناء المحاججة، حتى نكون موضوعيين. 
- في دفاعنا عن رأينا، أو في عرضنا لموضوع مقنع، بماذا نسند كالمنا؟ 

- هل كل الحجج مقنعة؟ بماذا يمكن أن نقوي الحجج الضعيفة؟ 
- هل كل ما يعرضه الخصم من حجج لدعم رأيه أو فكرته مرفوض؟ 

- ما الذي يجب علينا اإلقرار به، في هذه الحالة؟

- حتـى يكـون الحجـاج مقنعـا ومؤثـرا، يجب أن يكـون موضوعيا. أي يهتـم بالموضوع؛ 
يناقـش أفـكاره وآراءه، ويظهـر ضعفهـا أو بطالن حججها. 

- التركيز في الحجاج على الموضوع هو الذي يقوي الحجج أو يضعفها، بل قد يبطلها. 
- من الموضوعية، إذا كان الخالف جزئيا، أن نقر بوجود عناصر اتفاق مع الخصم.

أستخلص 

أتدّرب:  اقرأ الّنّص اآلتي، ثم أبرز كيف كان صاحبه موضوعيا: 
»إّن )معجــم الّشــعراء الجزائرييــن فــي القــرن العشــرين(  الــذي أصــدره الّدكتــور عبــد الملــك 
مرتــاض، علــى أهميتــه القصــوى فــي الّتعريــف بالمواهــب واألصــوات الّشــعرية الجزائريــة مــن لــدن 
باحــث حصيــف وناقــد ألمعــي قديــر ]يمكــن أن نســّجل عليــه ماحظــات[...؛ إن أول مالحظــة 
نســجلها حــول هــذا المعجــم قلــة محتــواه مــن األصــوات الشــعرية الجزائريــة بالمقارنــة مــع ضخامــة 
عنوانــه.. حيــث إن المعجــم يقتصــر فقــط علــى مائــة وشــاعرين..فهل أن جزائــر القرن العشــرين بطوله 

وعرضــه، لــم تنجــب إال مائــة وشــاعرين وفقــط؟«. 

ــى ال يّطلعــوا  ــر المراســلة عــن أوليائهــم حت ــك ُيخفــون دفت الحظــَت أّن بعــض زمالئ
ــع مالحظــات أســاتذتهم. ــى جمي عل

- حــّرر فقــرة حجاجيــة  تتنــاول فيهــا أَثــر اإلنترنــت علــى تفعيــل دور دفتــر المراســلة فــي 
عملّيــة الّتراســل بيــن أســاتذتك وولــّي أمــرك.

أُْنِتجُ

05   أُْصغي وأحتّدُث أكُتُب
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يا شباَب الجزائر! - الّشيخ محّمد البشير اإلبراهيمي 

أحسســت بالفخــر والعتــزاز حيــن قــال لــك والــدك: أنــَت تمّثــل أمــل والديــك وأســاتذتك 
وبلــِدَك، بنَظرهــم إليــك مواطنــا صالحــا فــي الغــد. 

- أصغ بوعي إلى الخطاب وَسّجل رؤوس األقام المناسبة:

أفهم وأناقش
َلها الكاِتُب فيك؟ 1. ما هي الّصفاُت الّتي َتَمثَّ

2. وما أهّمها في نظِرك؟ لماذا؟
3. هل هناك خيار آخر بينها وبين الّصفات الّذميمة؟ لماذا؟

4. بأّية عاطفة تلّقيت الّرسالة؟ عّلل.

أنتج مشافهة
سمعت عبارة »يا شباَب الجزائِر: هكذا كونوا، أْو ل تكونوا«. 

- ناقش معنى هذه العبارة، وادعمها بحجة يتطّلبها الّتقّدم الّتكنولوجّي.

إّنك تمّثل أمل والديك وأساتذتك وبلِدَك، في أن تكون مواطنا صالحا في الغد. 
- استِعْن بقصيدة »إلى أبناء المدارس« لتعرف الّسبيل إلى تحقيق ذلك.

أُحّض

05   أُْصغي وأحتّدُث أكُتُب
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إلى أبناِء المدارِس

فــي المدرســِة تنبــُت شــجرُة العلــِم والمعرفــِة واألخاِق 
الفاضلــِة والِقَيــِم الُعليــا، وثماُرهــا اّلتــي نقطُفهــا هــي 
ــق الفاضــل  ــم الّصحيــح، والُخُل ــن العل ــدٍر م ــى ق ــاء عل أبن
والّتفكيــر الّســليم. فمــا هــي الّرســالُة اّلتــي يحمُلهــا هــذا 

ــي المــدارِس؟ ــا ف ــصُّ ألبناِئن الّن

ـــورا ـــا األم ـــاِة َلن ـــي الحي ـــُن ف لمـــات نورا ُيبيِّ كفـــى ِبالعلـــِم في الظُّ أثري لغتي

: عصى وخالف األمر. َعقَّ

النَّضيرا:  الجميل 
والحسن.

ليُل بــــــه اعتزازاً وكـــم لِبـــَس الحزيـــُن بـــه ســـرورا فكم وَجَد الذَّ

فـــوُس بـــه شـــعورا  َتزيُد به العقوُل هدًى و ُرْشدا وَتســـتعلي النُّ

ُدورا ِللعلـــم  بـــه  َيْبنـــوا  ولـــم  ــاٌس ــم أنـ ــقَّ موطَنهـ ــا َعـ إذا مـ

قبـــورا إالَّ  ُبيوُتهـــم  وليـــَس  فـــإنَّ ثياَبهـــم أكفـــاُن َمْوَتـــى

ــرا ــَل الكبيـ ــُم األمـ ــُل فيُكـ ـ ُتؤِمّ َأأبنـــاَء المـــدارِس إنَّ نفســــــــــي

ـــت منُكـــم زهـــورا ـــا قـــد أنبَت فُســـْقيًا ِللمـــدارِس مـــن ريـــاٍض َلن

إذا وجـــَدت َلهـــا منُكـــم َنصيـــرا سَتكتِســـُب البـــالُد بكـــم ُعُلـــّواً 

ــرا ــي قديـ ــا ُيمسـ ــُز أهِلهـ فَعاِجـ إذا اْرَتـــَوِت البـــالُد ِبَفْيـــِض علٍم

و َيغَنـــى مـــن يعيـــُش ِبهـــا فقيـــرا وَيقـــَوى من يكون بها ضعيفًا

فتـــًى لم ُيحـــِرِز الُخُلـــَق النَّضيرا  و لكـــْن ليـــس ُمنَتِفعـــًا بعلـــــــٍم

كثيـــرا خيـــراً  ألهِلـــه  َفـــَرجِّ  إذا ما العلُم الَبَس ُحسَن ُخلـْق

ــرا ــلُمنا ضميـ ــاَز أسـ ــْن فـ و لكـ ومـــا أْن فـــاَز أغزُرنـــا علومـــًا

            ]معروف الّرصافي. الّديوان[

05  أقرأ َنصِّ  أقرأ َنصِّ
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أفهم وأناقش
1. لمن يوّجه الّشاعر رسالته هذه؟ ما العبارات الّتي تدّل على ذلك؟

2. إالَم يوّجههم؟ لماذا؟
3. لماذا ربط الّشاعر بين العلم واألخالق؟

4. ما الفرق حسب الّشاعر بين من يهتّم بالعلم والمدارس، ومن ال يهتّم بها؟
5. ما الفكرة العاّمة للّنّص؟

ُم مكتسباتي ُأَقوِّ
- ما المغزى من قول الّشاعر: 

فُســـْقيًا ِللمدارِس من رياٍض َلنا قد أنبَتـــت منُكم زهورا

أتذّوق نّصي 
1. ما هي العاطفة الّتي يحملها الّشاعر ألبناء المدارس؟
ا من البيت الّثاني، واشرحه. 2. استخرج محّسًنا بديعّيً

3. ما هي الّصورة البيانّية الموجودة في البيت الّتاسع؟ اشرحها.
4. فيَم تكمن قيمة الّنّص؟

ُأوّظف تعّلماتي
- انُثر هذا البيت الّشعري:

ــورا ــا األمـ ــاِة َلنـ ــي الحيـ ــُن فـ ـ لمـــات نـــورا ُيبيِّ كفـــى ِبالعلـــِم فـــي الظُّ

05  أقرأ َنصِّ  أقرأ َنصِّ
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أستثمر               أدوات الّشرط الجازمة )1(

أالحظ:  اقرأ نّص )إلى أبناء المدارس(، وناقش معانيه لتحصل على األمثلة:
2. إذ ما َيُحْزُه الّذِليُل َيَنْل به اْعِتَزاًزا وُسْؤَدَدا 1. إْن َيُسْد ِعلُم الُعلَماِء تّتِضْح ُكلُّ اَلحَقائقِ 

4. ما َتْبُذْلُه من جهٍد في طلِب العلم َتَنْل به الُمنى.  3. فَمْن يطلب العلَم ُيحرز الُخلَق النَِّضيَرا  
ِلْلعلــِم. الفضــُل  َيُكــِن  الحيــاِة  فــي  مراتــَب  مــن  تنــْل  ومهمــا   .5

أناقش
- الحظ الكلمات الملّونة. 

-  مــاذا أفــادت هــذه األدوات فــي الجمــل؟ مــا نــوع هــذا األســلوب؟ حــّدد أركانه.كــم جزمــت مــن 
فعــل فــي الجملــة؟

- ما نوع أدوات الّشرط في المثالين األّول والّثاني؟ أعربهما.
- على من تعود )من( في المثال الّثالث؟ وعلى ماذا تدّل )ما( و )مهما( في المثالين األخيرين.
ــن  ــرط م ــن محــل أســماء الّش ــا؟ - بّي ــدّل كل واحــدة منه ــاذا ت ــى م ــة األدوات؟ عل ــوع بقي ــا ن -  م

اإلعــراب فــي األمثلــة الّســابقة.

أدوات الّشرط الجازمة هي:
إْن - إْذما: وهما حرفان يفيدان ربط الجواب بالّشرط، أّما بقّية األدوات فأسماء وهي:

َمــن للعاقــل ومــا ومهمــا لغيــر العاقــل. وتكــون هــذه األســماء الّثالثــة فــي محــل رفــع مبتــدأ 
ــه إذا كان  ــه. وتكــون مفعــوال ب ــد اســتوفى مفعول ــًا ق ــا أو متعّدي ــرط الزم إن كان فعــل الّش

فعــُل الّشــرط متعّديــا واقعــا علــى معناهــا ولــم يســتوِف مفعولــه.

أستنتج

ُأوّظف تعّلماتي
الّتمرين )1(: - حّدد عناصر أسلوب الّشرط فيما يلي:

﴾ ]الطالق:  3-2[ قال  اهلل  تعالى:﴿
الّتمرين )2(: - اْسَتْعِمْل أدوات الّشرط اآلتية في جمل مفيدة، ثّم بّي مواقعها من اإلعراب:

  إْن- َمْن- َما- َمْهَما
الّتمرين )3(: اْشرح البيت اآلتي وأعرب ما تحته خط:

ا َعَلْيِه وَيْنَدِم قال الّشاعر:  وَمْن َيْجَعِل الَمْعُروَف ِفي َغيِر َأْهِلهِ       َيُكْن َحْمُدُه َذّمً  
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 الحجاج )3(
إنتاج نّص حجاجّي

أتعّرف
ُر عنها؟  ُس موضوعاُتنا التي نعبِّ - على ماذا تَتأسَّ

ــن  ــي كل قســم م ــاول ف ــاذا يجــب أن نتن ــك، م ــي رأي ــم. فف ــّص الحجاجــّي للّتصمي -  يخضــع الّن
أقســامه؟ 

- اذكر بعض روابط الّنّص الحجاجّي. 

إلنتاج نّص حجاجّي، يجب: 
دة.  - تحديد الموضوع، وتصّور فكرته العاّمة ذهنيا، ثّم نقلها على المسوَّ

- إعداد التصميم، وترتيب عناصره:
ــج، أو ضبــط لإلشــكالية المعروضــة  ــد الموضــوع المعال ــة: وفيهــا تمهيــد لتحدي المقدم

للمناقشــة. 
العــرض: وفيــه عــرض لوجهــة النظــر أو الــرأي المــراد مناقشــته، مــع بيــان أدلتــه وحججــه. 
الخاتمــة: تقديــم خالصــة مكثفــة لمــا جــاء فــي صلــب الموضــوع، مــع إبــداء الــّرأي 

الّشــخصّي بوضــوح. 
- استعمال الّروابط الّنّصية الّتي تخدم الحجاج بأنواعها، والتي تحفظ للّنّص تماسكه. 

أستخلص 

أتدّرب  
قيل: »العلم نور والجهل ظام«.  

- أنِشْئ نّصا حجاجّيا ال يتجاوز اثني عشر سطرا، تقنع فيه زمالءك بصّحة هذا القول. 

   أيَقنــَت أّنــه ال ســبيل إلــى الّنجــاح العلمــّي والعملــّي فــي المســتقبل، إاّل باالجتهــاد فــي 
طلــب العلــم والّتحّلــي باألخــالق الفاضلــة.

ــن  ــل بي ــا ضــرورة الّتكام ــاول فيه ــة عشــر ســطرا، تتن ــن أربع ــة م ــرة حجاجي ــب فق -  اُكت
االجتهــاد فــي الّدراســة والتحّلــي باألخــالق الفاضلــة لضمــان مســتقبل زاهــر، وتوّظــف 

فيهــا جمــال شــرطّية متنّوعــة.

أُْنِتجُ
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ُب أتدرَّ

   مجتمع المعرفة - حافظ عبد الّرحيم
سمعَت قول الّشاعر: 

ْج ربُّه ِبَخَاق  ل تحسبّن العلم ينفع وحده      ما لم ُيتوَّ
فتذّكــرَت ســلوكات بعــض زمائــك فــي ســوء اســتغالهم 

الّتكنولوجيــة.  للوســائل 
- أصغ ِبَوْعٍي إلى الخطاب وَسّجل رؤوس األقام المناسبة:

أفهم وأناقش
1. ما المقصود بالّنموذج المجتمعّي الجديد؟ 

2. ما هو مجتمع المعرفة الذي يتحّدث عنه الكاتب؟ 
3. تحّدث الكاتب عن الّتغّيرات الّتي مّست المجتمعات، أعد ذكرها. 

4. اذكر بعض حجج الكاتب في دعم فكرته حول مظاهر تأّثر الّتعليم بالّتكنولوجيا؟ 

أنتج مشافهة 
- فــي خطــاب قصيــر تعرضــه، حــّدد موقفــك مــن الّســلبيات المحســوبة علــى الّتقــّدم الّتكنولوجــّي 

مــع توظيــف تعّلماتــك الّســابقة. 

  الّتكنولوجّياِت الحديثِة وتراُسِل المعطياِت
مّمــا يجــُدُر ذكــُره أّن الّتطــّورات الّتقنّيــَة، والوســائَط الّتعليمّيــَة المختلفــَة، قــد تزامَنــت مــع 
مراحــِل تقــّدِم الّتعليــِم عــن ُبْعــٍد وانتشــاِره، فقــد اعتمــَد الّتعليــُم عــن بعــد فــي بدايــِة األمــِر علــى 

نقــِل المــوادِّ المطبوعــِة مــن المعّلــِم إلــى المتعّلــِم باســتخداِم المراســالت البريدّيــِة.
ِم، غــدا باإلمــكاِن إقامــُة شــبكِة اّتصــاٍل، عبــَر الجمــِع بيــَن الحواســيِب الّشــخصّيِة  ومــع الّتقــدُّ
... والمكتبــاِت  وشــبكِة االّتصــاالِت الهاتفيــِة الّــذي أعطانــا اإلنترنــت ثــمَّ البريــَد اإللكترونــيَّ
اإللكترونّيــَة... الّتــي تــمَّ تســخيُرها جميعــًا فــي مســاِر الّتعّلــِم الّذاتــّي. إضافــًة إلــى كلِّ 
ذلــك، فــإّن شــبكاِت االّتصــاالِت والمعلومــاِت تســاعُد علــى إيجــاد ِبيئــٍة تربوّيــٍة تلتقــي فيهــا 
المعاهــُد الجامعّيــُة، ومراكــُز البحــِث مــن األقطــاِر كاّفــًة، وتوِجــُد بينهــا نوعــا مــن الّتعــاوِن 
...، حيــث أّنهــا تبــثُّ المــوادَّ الّتعليمّيــَة والبحــوَث المعــّدَة مــن ِقَبــِل أفضــِل  العلمــيِّ والّتربــويِّ

05  اْلَن أْسَتِطيُع  اْلَن أْسَتِطيُع



يُّ
وج

وُل
كُن

ِّ الت
ُم 

قدُّ
الّت

ُم و
ِعْل

اْل
05

107

األســاتذِة والعلمــاِء والمختّصيــن، وتســاعُد علــى تبــادِل المعلومــاِت بينهــم... عبــر اســتغالِل 
ــاِت الواســعِة الّتــي تقّدُمهــا الّتكنولوجيــا المتقّدمــُة، لتســهيِل الّتواصــِل والحصــوِل  اإلمكانّي

علــى المعلومــاِت مــن أيِّ مصــدٍر وفــي أيِّ وقــٍت. 
]د. حافظ عبد الّرحيم[

- ِاقرأ الّنّص قراءة واعية، ثّم أجب عن األسئلة: 
1. ما الفكرة التي استرعت انتباهك في الّنّص؟ ولماذا؟ 

2. حّدد أفكار الّنّص. ومن خاللها تبّين العالقة بينها وبين ما جاء في نّصك المسموع. 
3. استخرج من الّنّص بعض المقاطع الحجاجية، مبرزا مؤشراتها. 

4. استعن بالقاموس لشرح معاني الكلمات اآلتية: تراسل / تزامنت. 
5. أعد كتابة الفقرة األولى من الّنّص بصيغة اإلفراد. 

ــأداة شــرط  6.  أعــد صياغــة الجملــة اآلتيــة بتوظيــف فعــل مــن أفعــال الشــروع مــرة، ومــّرة أخــرى ب
ــة األمــر علــى نقــل المــواد المطبوعــة(.  جازمــة: )اعتمــد الّتعليــم عــن بعــد فــي بداي

 ُأْنِتُج
ســمعَت مــن معّلمــك: »العلــم ســاح ذو حّديــن«، لهــذا يجــب أن يتخّلــق أصحابــه باألخــالق 

الحســنة. رحــَت تتســاءل عــن العالقــة بينهمــا. 
- اُكتــب نّصــا ال يتجــاوز أربعــة عشــر ســطرا، توّضــح فيــه العالقــة بيــن العلــم واألخــالق 
ــق الّنمــط الحجاجــّي، موّظفــا عــددا مــن أفعــال الشــروع، والصفــات المشــّبهة، وأدوات  وف

الّشــرط الجازمــة. 

تابعــت شــريطا وثائقيــا علــى شاشــة الّتلفزيــون، يعــرض بعــض مــا ينتــج عــن مصانــع 
الّتكنولوجيــا مــن مخّلفــات صناعّيــة ترمــى فــي األنهــار، أو تدفــن فــي األرض. وفاجأتــك 

خطــورة األمــر. 
ــة الّتقــّدم  ــه عــن ضــرورة مواصل ــع في ــا مــن أربعــة عشــر ســطرا، تداف - حــّرر نّصــا حجاجي
مــن  مُناســبا  تــراه  مــا  موّظفــا  الّطبيعــة،  مــع  الّتعامــل  أدب  التــزام  مــع  الّتكنولوجــي، 

جميــل.  منّمــق  بأســلوب  مكتســباتك، 

أقّوم إنتاجي
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أقوم إنتاجي وفق شبكة الّتصحيح اآلتية
- وّظف هذه  الشبكة لتقويم إنتاجك.    - طّبْق على إنتاجك المعايير والمؤّشرات.

م.    - أصِدْر ُحكَمك. - حّدد مواضع الّتحّكم وعدم الّتحكُّ

المؤّشراتالمعايير
م الّتحكُّ

لنعم

الوجاهة
-التزام الموضوع.

- تحرير نص حجاجي.
- توظيف الشواهد.

سامة الّلغة
- توظيف افعال الشروع والصفة المشبهة وأدوات 

الشرط الجازمة.
- التوظيف الّسليم لعالمات الوقف.

النسجام
- دقة المعلومات 

- توظيف النمط الحجاجي.

اإلتقان
- مراعاة المقام.
- حسن العرض.

- توظيف صورة بيانية ومحسن بديعي.

أشارك في التصميم الحاسوبّي لمجّلة المتوّسطة

المواردالمهامخطوات اإلنجاز

الخطوة األولى 
- تشكيل األفواج.

- جمع نماذج لمجاّلت مدرسّية.

َور. - جمع المعلومات والصُّ
-  اختيار برنامج الّتصميم 

ل. الُمَفضَّ
- تصميم أركان المجّلة.

الموارد
- توظيف )المعارف القبلّية(.

- ضبط الخطوات المنهجّية.

الخطوة الثانية
- توزيع المهام على أعضاء الفوج.

- ضبط المعلومات وتنظيمها
- إثراء األركان بالمضامين.

الوسائل
- حاسوب وطابعة ملّونة.

- برمجّيات.
-  وسائل العرض.

-  مواقع تواصلية تربوية لها عالقة 
بالمشروع.

- ُصَور فوتوغرافّية.

الخطوة الّثالثة 
- التقاء عناصر الفوج.

- رقن المواضيع والمقاالت.

َور والجداول. -  إدراج الصُّ
-  ضبط اإلخراج الفّنّي.

الخطوة الرابعة
عرض المشروع.

- المناقشة والّتقويم.
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َما َسأَعِرُفُه ِمن ِخالِل النُّصوص

الموضوعات
1. خطورة الّتلّوث و آثاره المدّمرة.

2. سبل مقاومة الّتلّوث و الّتقليل من مخاطره.
3. نشر الوعي البيئي في الوسط المدرسّي.

الموارد اللَُّغوّية
1. أفعال المقاربة.

2. اسم الفعل المضارع.
3. أدوات الّنداء.

فّنّيات الّتعبير
1. الّروابط الّنّصية )1(.
2. الّروابط الّنّصية )2(.
3. الّروابط الّنّصية )3(.

َما َسُأنِتُجُه ُمشاَفَهًة وِكتابًة

ِخالل كل أسبوِع
1. إنتاج ِخطاب/ نّص مترابط فيه تفسير وحجاج حول خطورة الّتلّوث البيئي.

َنها الخطاب المسموع/تأليف نّص تفسيرّي حول الوقاية من مخاطر الّتلّوث. 2. مناقشة فكرة تضمَّ
ــُبل الكفيلة  3. شــرح وتعليــل فكــرة ورَدت فــي الخطــاب المســموع/تأليف نــّص حجاجــّي حول السُّ

بالَحــّد مــن انتشــار الّتلّوث.
في نهاية الَمقَطع

• إنتــاج ِخطــاب / نــّص حجاجــّي تفســيرّي حــول الطريقــة المثلــى لالحتفــال باليــوم العالمــي 
للبيئــة، موّظفــا مكتســباتي خــالل المقطــع و مراعيــا الّنمــط المناســب.

َما َسُأنِجُزُه

ــطة  ــنوّي للمتوّس ــرض الّس ــراء المع ــي إث ــل ف ــي إنجــاز المشــروع المتمّث •  أشــارك مــع فوجــي ف
ــة.  بركــن حــول البيئ

   أتعّلم   أُْصغي وأحتّدُث

p رمز لنقاء البيئة
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بيئتنا مهددة - أنور الياسين 

كنــَت دائــم المشــاركة فــي حمــات الّتنظيــف التــي تقــوم بهــا بعــض جمعيــات المجتمــع 
المدنــّي، وكنــَت فــي كل مــّرة تتمّنــى لــو تجــدون المحيــط نظيًفــا.

- أصغ بوعي إلى الخطاب، وسّجل رؤوس أقام كي ُتجيَب عن األسئلة.
أفـهم وأنـاقـش

1.ما الّشيء الّذي جعل هذا الِقْرَد يهجم على اإلنسان؟ 
2. برأيك، هل هذا الخطر يمتّد إلى الِقَرَدِة فقط دون غيرها؟ وّضح المسألة أكثر؟

3.  اذكــر أهــّم مظاهــر االعتــداء علــى البيئــة مــن 
خــالل مــا ســمعت؟ 

4.  ورد فــي الخطــاب التســاؤل اآلتــي: »أليــس هــذا 
األمــر مفزعــا؟ مــا الّداللــة الّتــي يحملهــا هــذا 

ــؤال برأيــك؟ الّس
الحقائــق  ســرد  علــى  الّنــّص  5.  اعتمــد صاحــب 
قْصــَد تصويــر خطــورة الموقــف، اذكــر بعضهــا.

أنتج مشافهة 
دة  -  بنــاء علــى مــا فهمــَت مــن الخطــاب المســموع، أْلــِق كلمــة تناقــش فيهــا األخطــار المهــدِّ

للبيئــة، وادعــم مــا تقــول باألدلّــة.  

ــطة(  ــا بخصــوص الّتحضيــر إلعــداد )معــرض المتوّس    وضعــْت إدارُة المؤّسســة إعالن
فــي إطــار االحتفــال باليــوم العالمــّي للبيئــة .

- استعن بالّنّص )عدّو البيئة( للبدء في عملّية الّتحضير.

أُحّض

06   أُْصغي وأحتّدُث    أتعّلم
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عدوُّ البيئِة

ــر الحيــاة  إّن البيئــَة ُتَمّثــُل جميــع الظــروف والمؤّثــرات الّتــي تحــّدد وتغيِّ
وصفاتهــا، تأتــي فــي مقّدمتهــا البيئــة الّطبيعّيــة والّتــي تؤّثــر تأثيــرا عظيمــا 
على الحياة في كوكبنا بصفة عاّمة، وعلى كل دولة بصفة خاّصة، وُيعتَبُر 
الّتلوُث هو العدّو األّول للبيئة منذ الّتاريخ، كما أن اإلنســان اســتطاع منذ 
 قــرون أن يســّبب مشــاكل كبيــرة للبيئــة الّطبيعيــة، وذلــك بمــا أقــدم عليــه

من أعمال منافية للّنظام البيئّي...خاّصة بعد الّثورة الّصناعّية الحديثة. 
 والجزائــر لــم تكــن بـــمنأى عــن هــذه المشــكلة العالمّيــة المســتعصّية
وقد ارتبطت إشكالّية تدهور البيئة بطبيعة الّسياسات الّتنموّية االقتصادّية 
واالجتماعّية المنتهجة منذ االستقالل، حيث ُتشّكل الّنفايات الحضرّية 
 والصناعّيــة الســبب األّول للّتلــوث، تليهــا الغــازات والّدخــان المنبعــث
 فــي الهــواء الّطلــق مــن المصانــع والمحــّركات والّســّيارات، ومــا ينتــج
عــن ذلــك مــن انعكاســات ســلبّية علــى صّحــة المواطنيــن وجمــال المحيط 
ــك  ــى ذل ــِد، أضــْف إل ــِط والبعي ــن المتوّس ــى المدَيْي ــّي عل ــور البيئ والّتده
ــر الّتــي ُتعتبــر هــي األخــرى مشــكلة بيئيــة تتمّثــل فــي  مشــكلة التَّصحُّ

ــة. زحــف الّرمــال علــى األراضــي الخصب
وقــد أحــّس العاَلــُم أجمــُع خطورة األزمة البيئية متأّخــرا، وفي هذا اإلطار 
 بــدأت المســاعي والجهــوُد الحثيثــة لمعالجــة مشــاكل البيئــة، والّتــي تبّيــن
ــّي الصناعــّي هــو المتســّبب الرئيســّي فيهــا، وقــد ُعقــدت  ــم الغرب أنَّ العاَل
ل العالــم كثيــرا علــى  عــدة مؤتمــرات دولّيــة خرجــت بعــّدة قــرارات، وعــوَّ
ــة دون  ــا األساســّية الّتنمي ــن مبادئه ــي م ــة المســتديمة الّت أســاليب الّتنمي
اإلضــرار بالبيئــة، ومحاولــة العــودة إلــى الّنقطــة األولــى، حيــث كانــت البيئُة 
ــم نفســها بنفســها، وهــو مــا يطلــق  تتغّلــب علــى الّتلــّوث المحــدود وترمِّ

عليــه مفهــوم البيئــة المســتديمة. 
]إسماعيل بوزيدة. البيئة في الجزائر. جريدة الخبر. 2014/02/17 [

أثري لغتي 

منأى: بعيدة
المستعصّية: 

الّصعبة والمعّقدة
المنتهجة: المّتبعة

ترّمم: تعيد بناء 
   نفسها بنفسها

06  أقرأ َنصِّ  أقرأ َنصِّ
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أفهم وأناقش
1. ماذا تمّثل البيئة في نظر الكاتب من خالل الّنّص؟ 

2. اذكر أهّم المشاكل التي يسّببها اإلنسان للبيئة. 
3. ِبَم ارتبطت إشكالّية تــدهور البيئة في الجزائر؟ 

4. ما هي المساعي والجهود المبذولة لمعالجة المشاكل الخاّصة بالبيئة؟
5. حــّدد الّنمـط الّتعبيرّي الُمْعَتَمَد في الّنّص.

ُم مكتسباتي ُأَقوِّ
- َكُثــَر الَحديــُث َعــِن األزمــة البيئّيــة الّتــي تهــــّدد العالــم، لّخــص مــا ورد فــي الّنــّص، مرّكــزا علــى 

جهــود الجزائــر؟

أتذّوق نّصي 
- أعد قراءة نّص )عدّو البيئة( وأجب عن األسئلة اآلتية: 

1. استخرج من الّنّص عبارات رئيسة، وعبارات أخرى شارحة لها. 
2. هات ثالثة مشتقات لكل من: البيئة / الّتلوّث. 

ث( ل الّنفايات الحضرية والصناعية الّسبب األول للتلوُّ 3.  إليك هذه جملة خبرّية: )تشكِّ
- استخرج من الّنّص ثالث جمل من األسلوب نفسه. 

4. َوَرَدت في الّنّص عبارات مجازّية، استخرج بعضها، وحّدد معانيها. 

ُف تعّلماتي ُأَوظِّ
سُتك الّتربوّية. رْتها ُمؤسَّ أعَرَض بعُض زمالئك َعِن المساهمة في حملِة الّتنظيف الّتي قرَّ
- اُكتْب فقرة ُتقِنعهم من خاللها بضرورة اْلمشاركة، موّظفا األسلوب الخبرّي والّتشبيه. 

أنجز واجبي:
-  ابحــث فــي القامــوس عــن معنــى الكلمــات اآلتيــة : »المســاعي - عــّول - منافيــة« ثــّم وّظفهــا 

فــي جمــل مــن إنشــائك؟
- قّدم مشتقات الكلمتْين: صناعة - جهود.

06  أقرأ َنصِّ  أقرأ َنصِّ
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أفعال المقاربة
- أعد قراءة نّصك )عدّو البيئة(، ثّم تابع: 

أالحـظ 
1.  وَأْوَشَك اإلْنَساُن على تْدِميِرَها بصفٍة َكاِمَلٍة. 

ِة الُمواَِطِنيَن. 2.  َتَكاُد تْقِضي على ِصحَّ

أفهم وأناقش
- حّدد األفعال الواردة بَهذْيِن الِمثالْيِن؟ ما هي الّدالَلُة الِتي يْحِملها كّل فْعٍل؟

- أعرب هذْيِن الِفعَلْيِن؟ إلى ماذا احتاج كّل فْعٍل منهما؟
يَها مْثُل هذه األفعال داخل الجملة؟  - فما الوظيفة التي تؤدِّ
- كيف ورَد خبُر كاَد وأوشَك في المثالْيِن؟ فماذا تستنتج؟

أفعال المقاربة: هي أْفَعاٌل تدلُّ على أّن الفْعَل الذي بْعَدَها قارب الُوُقوَع ولكّنُه لْم َيَقْع.
وهي: »كاَد - أْوَشَك - َكُرَب«.

تدخــل علــى الجملــة االســمّيِة فترفــع المبتــدأ، ويســّمى اســمها، وتنصــب الخبــر، ويَســّمى 
خبرهــا.

را عن  وخبُرَهــا يكــون دائمــا جملــة فعلّيــة، فعُلهــا ُمَضــارٌع، كمــا أنَّ األْصــَل فيــه أن يأتــي متأخِّ
اســمها، وقلَّما يتوّســط كاَد واْسَمَها.  

أستنتج

ُف تعّلماتي ُأَوظِّ
1.  أدخل أفعال المقاربة على الجمل اآلتية واضبطها بالّشكل: 

- الشمس تشرق. 
- الزرع ييبس من العطش. 

- الرخاء يعم البالد. 
2.  أعرب الجملِة اآلتية بالتَّفصيل: »أوشك الّتلّوث أن َيْقِضَي على البيَئِة«.

3.  أساء بعُض الّزَمالِء إلى المساحات الخْضَراِء بالمؤّسسة، فكْنت ناِصًحا لهْم.
فا أفعال المقاربة. - اُكتب فقرة ُموجَزة تتضمن النصائح التي وجهتها لهم، موظِّ

06 أكُتُب  أقرأ َنصِّ
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الروابط الّنّصّية )1(
أتعرف 

- اعتمادا على ما مّر بك في الّسنة الّثانية. ما المقصود بالّروابط الّنّصية؟ 
- ما هي وظيفة الّروابط في الّنّص؟ 

- اذكر أنواع الّروابط. 

- تعمل الّروابط الّنّصية على بناء العالقة بي معاني الّنّص، بالربط بي عناصره وأجزائه.
- أنواع الروابط: كثيرة ومتعددة، نذكر منها:

1.  الروابط الّلغوية: كحروف العطف والضمائر وأسماء اإلشارة، واألسماء املوصولة، وغيرها.
2.  الروابط املنطقية: نحو؛ 

 روابط السببية ومنها: ألن، مبا أن، بسبب،...
 روابط الزمن ومنها؛ حينئذ، عندما، اآلن،...

 روابط التعليل واالستنتاج ومنها: لهذا، إذن، نتيجة لذلك، بالفعل،...
 روابط التعارض ومنها: لكن، بالعكس، بينما، باملقابل،...

والغائيــة،  الشــرطية،  والروابــط  التفســير،  وروابــط  والترتيــب،  اإلضافــة    روابــط 
لتشــابهية.  وا

3.  الروابــط الضمنيــة: ومنهــا عالمــات الترقيــم )النقطــة / الفصلــة / القوســان / عالمــة 
االستفهام..(. 

أستخلص

أتدرب 
ْن نوعها:  - اقرأ الّنّص التالي، ثم استخرج روابطه، وبيِّ

ــُؤوَن َأْكَناًفــا، الذيــَن  ؛ أَحاِســُنُكم أْخاًقــا، اْلُمَوطَّ  قــال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ أحبَّكــْم إلــيَّ
ــِة،  ُقــوَن َبْيــَن اأْلِحبَّ ِميَمــِة، اْلُمَفرِّ ــاُؤوَن ِبالنَّ ؛ اْلَمشَّ َيأَلُفــوَن وُيْؤَلُفــون. َوِإنَّ َأْبَغَضُكــم ِإَلــيَّ

اْلُمْلَتِمُسوَن ِلْلُبَرآِء اْلَعْيَب«.                                              ]رواه الّطبرانّي[           

بعــد عودتــك مــن مؤّسســتك الّتربوّيــة وعــودة والــدك مــن الّتجمــع الّســكانّي الّرافــض 
ث البيئــّي.  إلقامــة مصنــع بالســتيكّي بالمنطقــة، دار بينكمــا نقــاش حــول خطــورة الّتلــوُّ
- جّســِد الّنقــاَش الـّـذي دار بينكمــا بخصــوص الّتلــّوث ومخاطــره فــي فقــرة مــن إنشــائك، 

فــا أفعــال المقاربــة، و الروابــط النّصيــة المناســبة.      موظِّ

ُأنتج

06 أكُتُب  أقرأ َنصِّ
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َناِعيُّ - أسامة الخولي ُث الصِّ َلوُّ التَّ
ل َبــأَس أن يســعى اإلنســان إلــى تحســين ظــروف معيشــته. لكــن أن يدّمــر بيئتــه فــي ســبيل 

المصلحــة الخاّصــة، فهــذا جشــع وإضــرار بمصالــح الجميــع. 
ْل رؤوس األقام المناسبة: - أصغ بوعي إلى الخطاب، وسجِّ

أفهم وأناقش
1.  ما هي برأيك متطّلبات توفير بيئة نظيفة لألجيال القادمة؟ 

2.  هل يكفي َسّن القوانين لحماية البيئة؟ وّضح.
3.   اشــرح القــول الــوارد فــي الخطــاب: »الّتوعّيــة التــي تشــير الّتجــارب علــى أّنهــا غالبــا مــا تكــون 

أكثــر فائــدة«.
4.  هل أقنعك الكاتب بأفكاره حول حّل هذه المشكلة؟ هل ترى أن هناك حلوال أخرى غيرها؟

أنتج مشافهة
ــا  ــبل وأقّله ــن أفضــل الّس ــي الخطــاب: »ضــرورة البحــث ع ــذي ســمعت ف -  ناقــش المعنــى ال

كلفــة للحــّد مــن هــذا الّتلــّوث«. 

حمايــُة األجيــاِل القادمــِة مــن مخاطــر الّتلــّوِث مســؤوليٌة يضطلُع بها المجتمــُع، وقْد ال تكفي 
القوانيــُن وحَدَهــا لتوفيِر هــذه الحمايِة.

- اســتعْن بنــّص )إنقــاذ البيئــة( لتعــرَف بعــَض ســبِل الّتقليــِل مــن مخاطــر الّتلــّوث وســبل 
مقاومِتــه.

أُحّض

06  أقرأ َنصِّ   أُْصغي وأحتّدُث
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إنقاذ البيئة

الّثمانينّيــات  أَوائــل  مْنــُذ  الجزائــر  تبّنــِت 
سَياســًة طاقوّيــة تتضّمــن اعتمــاَد َمصــادَر أْنَظــف؛ 
»ســيرغاز«َكَوُقوٍد  اســِتْعَمال  تْرقَيــة  ذلــك  ِمــن 
الَغــاِز  تْمييــِع  بــات  ُمَركَّ وتْجديــِد  بديــٍل، 
أقصــى  فــي  قريــة  عشــرين  وربــط   ، الطِبيعــيِّ
إلــى  وَســَعْت  ِة،  الشْمســيَّ بالطاقــة  الجنــوب 
وَتْوِزيِعَهــا رة  الُمَكــرَّ الُمْنَتجــَاِت  نْقــِل   تْحريــِر 

َساٍت ِللُمَراَقبِة والّضْبِط. َمَع إْنَشاِء ُمؤسَّ
ْنت  ورّكَز مخّطط العمل الوطنّي على الّصناعِة الِبْتُروِكيْميائيَّة، واإلْســمَ
وإنتاج األسمدة والحديد والّصلب، وإدخال تكنولوجيا إنتاج أنظف تقوم 
ِة ِليَّ  علــى تدويــر اســتعمال الّنفايــات الصّناعّية، واســتبدال بعــض المــواّد األوَّ

ْصِنيِع. ِة التَّ في عمليَّ
ــا كان النقــل مــن القطاعــات الرئيســّية الّتــي تســاهم اْنِبعاثاُتهــا فــي  ولمَّ
ــُط العمــِل على تجديــد الَمرَكبــات ِلْلَحدِّ  االحتبــاس الحــرارّي، شــّجع مخطَّ

ث، وتعميــم المراقبــة التقنّيــة، وترويــج اســتعمال الغــاز الطبيعــّي  لــوُّ ِمــن التَّ
كوقــود أنظــف، وتنظيــم حركــة الُمــرور فــي المــدن وخارجهــا.

وال ُتْسَتْثـــَنى الَجزائــُر مــن إشــكال االحتبــاس الحرارّي، ألنَّهــا بَدأت فعاًل 
ِر على المناطق الّشمالية  تعِيُش أزَمَة ُشحِّ الِمياِه وانعكاسات زحف التََّصحُّ
ــَت ــك إالَّ أْن  َتْثُب ِة. وال تمل ــْهِبيَّ ــق السَّ ــوب والَمناِط ــّرْت بالَجُن ــد أن َأَض بع

هــا تلــَك التِّي َلَها عالقٌة ُمباِشــَرٌة  ــِف، وأَهمُّ فــي الِتزاِمهــَا بَتنفيــِذ تدابيــر التَّكيُّ
ــِة )خصوصــًا  ــِة والمَناِطــِق الَهشَّ َراعــِة وَالواِجهــِة البْحِريَّ بقطاَعــي الِميــاهِ والزِّ

ةِ الَبَشــريَِّة.. حَّ الّســهبية( والصِّ
ــُه ي َتِجــُب ِحمايُت ــُم الــذِّ ائ حــُة البشــريَّة هــَي االْســتثماُر الدَّ  وتبقــى الصِّ
ــِة الِميــاِه َوالَهــواِء وَســالَمِة اأَلْغذيِة.  ــُر فــي نوِعيَّ ِث الّتــي ُتَؤثِّ لــوُّ مــن َمَصــاِدِر التَّ
ــَة الَحــدِّ ِمــَن الَفْقــِر وَتْحِســيِن  ــَة َذِلــَك، بحيــث َوَضــَع َقِضيَّ وقــد َأْدرَك الَعاَلــُم أَهميَّ

اِلَثــِة. ُمْســَتَوى َمِعيَشــِة اأَلْفــِراِد ِمــْن  َبْيــِن َأْبــَرِز أْهــَداِف اأَلْلِفَيــِة الثَّ

أثري لغتي 

تبــّنــت: اْعَتمدْت 
تْرقية:  تحسين 
وإتـقان 
وتطويـر

]فتيحة الّشرع. تغــّير المناخ. مجّلة »البيئة والّتنمّية«[
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أفهـم و أنــاقــش
1.  ما السياسة التي اعتمدتها الجزائر منذ أوائل الّثمانينّيات؟ وما مضمونها؟

2.  من خالل مخّطط العمل الُمْعَتَمِد، اذكر أهّم القطاعات التي شملتها هذه الجهود.
3.  عالم كان الّتركيز األكبر في هذا اإلطار؟

4.  ما هو الّتهديد المباشر الّذي يتسّبب فيه االحتباس الحرارّي؟
5.  ما االستثمار الّدائــم الذي أشارت إليه الكاتبة؟ وكيف يمكن الوصول إليه برأيك؟ 

ُم مكتسبايت ُأَقوِّ
- حــاول أن تتصــّور مــا يمكــن أن َتــُؤوَل إليــِه أوضــاع الُمنــاِخ، إذا لــم يتــدارك العالــُم هــذا األمــر. ثــّم 

ر فــي فقــرة ِمــن إنشــائك. ُصــغ هــذا الّتَصــوُّ

أتذّوق نّص

- أِعْد قراءة الّنّص )إنقاذ البيئة( لـإلجابة عن هذه األسئلة:
1.  ما الفكرة الّرئيسة الّتي يعالجها الّنّص؟   

، وُصْغ فكرة مناسبة لُكلٍّ منها. 2.  حّدْد أهّم فقرات الّنصِّ
3.  ما نوع الّتلـّوث الّذي رّكزت عليه الكاتبة في الّنّص؟

ْر َقْوَل الَكاِتبة )وتبقَى الّصّحُة البشِريَُّة هي الستْثَماُر الّدائُم.......األغذية( 4.  َفِسّ
ر.  5.  تقول الكاتبة: ألنَّها بَدأت فعاًل تعيُش أزَمَة ُشحِّ الِمياِه وانعكاسات زحف التََّصحُّ

، اْسَتْخِرْجُه، وحّدد معناه.      ورَد في هذه الجمَلِة ما يدلُّ على معنًى غير حقيقيٍّ
. 6.  بالّنّص كلمات َتنـْتـَِمي لعائَلٍة واحدٍة، استخرجها، وحّدد ِفعَلَها األْصِلِيّ

ُف تعّلاميت ُأَوظِّ
-  ابحــث عــن شــرح للكلمــات التاليــة: »الّتكّيــف - الّترويــج - تعميــم« ثــّم وّظفهــا فــي تراكيــب 

مــن إنشــائك الخــاص.

أنجز واجبي: 
جاء في الّنّص: »وتبقى الّصّحة البشرّية هي الستثمار الّدائم«

- استعمل محرك البحث )غوغل( لتوّسع هذه الفقرة وتشرحها. مع الّتمثيل. 

06  أقرأ َنصِّ  أقرأ َنصِّ
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اسم الفعل المضارع
أالحـظ 

4.  َوْي مْن ُحَماِة الِبيَئِة. 1.  ُأفٍّ للّنفايات الّصناعّية.   
5.  آٍه مَن الَغاَزاِت الُمْنَبِعَثِة. 2.  َأّواُه من اْنِتَشاِر اأَلْوِبَئِة واألْمراِض.  

3.  َبٍخ َتْنِظيف الُمِحيِط.

أناقش  
ــ انظر إلى الكلمات التي بدأت بها هذه األمثلة، أهي أسماء، أم أفعال؟ وّضْح ذلَك؟

ــ برْأِيَك على ماذا دلّت هذه األسماء؟
ــ هل بإمكاِنَك َجْعُلَها َأْفَعااًل؟ 

ــ وهل تقبُل عالمات الِفعل المَضارع؟

ــُل  ــا ال َتْقب ــه، لِكّنَه ــل َعَمل ــى الِفعــل، وَتْعَم ــى مْعن ــدل عل ــال: هــي أســماء ت ــماء األفع أس
ــِه: ــن أمِثَلِت ــارع. وِم ــل المض ــم الفع ــك؛ اس ــه، ومــن ذل َعالَماِت

1.  بٍخ: اسم فعل مضارع مبني على الكسر، بمعنى )أْسَتْحِسُن(.

ُر( . : اسم فعل مضارع بمعنى )َأَتَضجَّ 2.  أٍفّ
ُع(. 3.  أّواْه: اسم فعل مضارع مبني على السكون بمعنى )َأتَوجَّ

ُع(. 4.  آِه: اسم فعل مضارع مبني على الكسر بمعنى )اَتَوجَّ
ُب(.  5.  وا، واهاً ، وي: أسماء أفعال مضارعة مبنية على السكون بمعنى )أَتَعجَّ

أستنتج

ُف تعّلاميت ُأَوظِّ
ْم أمثلة عن كّل اْسم تعّرْفَت عليه. 1.عَرْفَت معاني اْسم الفْعِل المضارع، َقدِّ

2.راوَدْتك وبعض زمالئك فكَرُة الّتشجيِر، وذلك قْصَد تْحسين صورة الُمحيِط.
ــا اْســَم  هــم علــى تطبيقهــا، موّظًف - اُكتــب فقــرة فــي هــذا اإلطــار تشــرح لهــم هــذه الفْكــرِة، وَتُحثُّ

الفعــل الُمَضــارِع. 

06  أقرأ َنصِّ  أقرأ َنصِّ
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الّروابط الّنّصّية )2(
روابط الّنّص الّتفسيرّي

أتعّرف
- اذكر أنواع الروابط الّنّصية. 

- ما المقصود بروابط الّنّص التفسيرّي؟ 
- ما هي أنواع روابط الّنّصّ الّتفسيري؟ مثِّْل لها. 

روابــط الّنــّص الّتفســيري: هــي الروابــط التــي تنتمــي لمجمــوع الروابــط الّنّصيــة، والتــي 
تبقــي علــى معانــي الّنــّص مترابطــة بإحــكام، فــي ســياق الشــرح والتفســير. إال أنهــا تتميــز 

عــن غيرهــا مــن جهــة الهــدف الــذي تحققــه. ونذكــر منهــا: 
1.  الروابــط الّلغويــة كحــروف العطــف والضمائــر وأســماء اإلشــارة، واألســماء الموصولــة 

وغيــر ذلــك. 
2.  الروابــط المنطقيــة: روابــط التعليــل واالســتنتاج /روابــط التفصيــل والتقســيم / 
روابــط اإلضافــة / روابــط التشــابهية / روابــط الســببية / روابــط الزمــن / روابــط الغائيــة. 
ــان  ــة المنقوطــة، والنقطت ــة، والنقطــة، والفصل ــة وخصوصــا؛ الفصل ــط الضمني 3.  الرواب

ــان.  ــة االســتفهام، والقوســان، والمزدوجت ــان، وعالم المتراكبت

أستخلص

أتدرب 
- اقرأ الّنّص الّتالي، ثّم حّدد روابط الّتفسير فيه: 

ُص، وهو اســم داء يســمى بالعربية اْلُكَزاُز...  ُج أو التقلُّ »التيتانــوس؛ كلمــة يونانيــة معناهــا التشــنُّ
ــُع َعِقــَب ِوالَدِتِهــْم بقليــل.  ضَّ يصيــب هــذا المــرض اإلنســان فــي جميــع األعمــار، حتــى األطفــال الرُّ
ــو  وأهــمُّ ســبٍب لدخــول اْلِمْكــُروِب فــي الجســم، إنمــا هــو الُجــْرُح صغيــرا كان أو كبيــرا، حتــى ول

كان َكَوْخــِز اإلبــرِة«. 
 

ــام مشــهد  ــك أم ــن أنفســكم، وإذا ب ــح ع ــك للتروي ــع زمالئ ــة مجــاورة م ــى غاب    خرجــَت إل
ــمُّ المــكان.  ــات َتُع الّنفاَي

فــا أفعــال  ــُن فيــه مخاطــَر التلــّوث، وتدعــو إلــى مواجهتــه، موظِّ ــا مــن فقرتيــن، تبيِّ - ألَّــْف َنّصً
المقاربــة واســم الفعــل المضــارع .    

ُأنتج

06   أُْصغي وأحتّدُث أكُتُب
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الّتلّوث المائّي – شهير العبسي 
شــّد انتباهــك صــورة فــي جريــدة وطنّيــة لكثيــر مــن الّطيــور واألســماك الملقاة على شــاطئ 

البحــر، أهلكتهــا البقــع الّنفطيــة المتســّربة مــن الباخــرة القديمــة التــي كانت راســية هناك.
ْل رؤوس األقام المناسبة: - أصغ بوعي إلى الخطاب، وسجِّ

أفهم وأناقش
1.  ما الّركائز األساسّية الّثالث التي تستند عليها أّي سياسة إيكولوجّية؟ 
2.  تحّدث الكاتب عن خّطة مثالّية لحماية مصادر مياه الّشرب، وّضح.

3.  هناك خطر بيئّي حقيقّي يتهّدد العالم الّثالث، ماهو؟ وما الّسبيل لمقاومته برأيك؟
ــا«. مــاذا تفهــم مــن هــذه العبــارة؟ ومــن الــّذي يقــوم بنشــر مثــل  ــا بيئّي 4.  َســِمعَت عبــارة: »وعي

هــذا الوعــي؟ 
5.  أيمكننا نشر وعي بيئّي على مستوى المتوّسطة مثال؟ وّضح.

p أخطار التلوث املائي 
أنتج مشافهة

- توّسع في الفكرة األولى من الخطاب المسموع. 

     َخَرجــَت فــي نزهــٍة علــى أطــراف المدينــة أو القريــة التــي تســُكن بهــا، وأخــذَت تتأّمــُل وُتقــاِرُن 
ثــة والمناطــق الّنظيفــة، ثــّم قلــَت فــي نفِســك: "َلــْو ُأِتيــَح للّطبيعــة أن تتكّلــم  بيــن المناطــق الُمَلوَّ

فمــا عســاها تقــول؟!
ــات  ف ــن تصرُّ ــة ِم ــر الّطبيع ــة( ِلتســَمع شــكوى مظاه ــاورة الّطبيع ــّص )مح - اســتعْن بن

اإلنســان.

أُحّض

06   أُْصغي وأحتّدُث أكُتُب
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محاورة الّطبيعة 
ــات  ــي مــن تصّرف ــّن وتعان ســبق وأن شــاهدت الطبيعــة وهــي تئ
بــكّل  فهــي  واســتمرارها.  بقاءهــا  يهــّدد  ظــّل  الــّذي  اإلنســان 
مظاهرهــا لســان حالهــا يقــول: أنقذونــي من بطش وفتك اإلنســان.

ــَفِق، َجَلْســُت ِفــي َوســِط  ــْمِس ِمــْن َوَراِء الشَّ ِعْنــَد اْلَفْجــِر، ُقَبْيــَل ُبــُزوِغ الشَّ
ــَن  ــيُم َبْي ِس ــرَّ النَّ ــِة، َم ــِذِه اْلَحاَل ــى َه ــا َعَل ــا ُكنَّ ــَة، َوَبْيَنَم ِبيَع ــي الطَّ ــِل ُأَناِج اْلَحْق
َها  ــُد َيا َأيُّ ــَد َيِتيــٍم َياِئــٍس، َفَســَأْلُتُه ُمْســَتْفِهًما: ِلَماَذا َتَتَنهَّ ــًدا َتَنهُّ اأْلَْغَصــاِن ُمَتَنهِّ
نَِّنــي َأْذَهــُب َنْحــَو اْلَمِديَنــِة َمْدُحــوًرا ِمْن َحــَراَرِة  ِطيــُف ؟ َفَأَجــاَب:  أِلَ ِســيُم اللَّ النَّ
ْمــَراِض، ِمْن  ــِة ِمْكُروَباُت اأْلَ ِقيَّ ــُق ِبًأْذياِلــي النَّ ــْمِس، إَِلــى اْلَمِديَنــِة َحْيــُث َتَتَعلَّ الشَّ

َأْجــِل َذِلــَك َتَراِنــي َحِزيًنــا.
ــَدى  ُثــمَّ اْلَتفــتُّ َنْحــَو اأْلَْزَهــاِر َفَرَأْيُتَهــا َتــْذِرُف ِمــْن ُعُيوِنَهــا َقَطــَراِت النَّ
ُتَهــا اأْلَْزَهــاُر اْلَجِميَلــُة ؟ َفَرَفَعــْت َواِحــَدٌة  َدْمًعــا، َفَســَأْلُت: ِلَمــاَذا اْلُبــَكاُء، َيــا َأيَّ
ْنَســاَن َيْأِتــي، َوَيْقَطــُع َأْعَناَقَنــا  ِطيــَف َوَقاَلــْت: َنْبِكــي؛ أِلَنَّ اإْلِ ِمْنُهــنَّ َرْأَســَها اللَّ
َوَيْذَهــُب ِبَهــا َنْحــَو اْلَمِديَنــِة، َوَيِبيُعَهــا َكاْلَعِبيــِد، َوَنْحــُن َحَراِئــُر ، َوإَِذا َمــا َجــاَء 
ْنَســاِن اْلَقاِســَية  ْقــَذاِر. َكْيــَف اَل َنْبِكــي َوَيــُد اإْلِ اْلَمَســاُء َوَذَبْلَنــا، َرَمــى ِبَنــا إَِلــى اأْلَ

َســْوَف َتْفِصُلَنــا َعــْن َوَطِنَنــا اْلَحْقــِل؟
ْكَلــى، َفَســَأْلُتُه: ِلَمــاَذا َتُنــوُح  َوَبْعــَد ُهَنْيَهــٍة َســِمْعُت اْلَجــْدَوَل َيُنــوُح َكالثَّ
نَِّنــي َســاِئٌر ُكْرًهــا إَِلــى اْلَمِديَنــِة َحْيــُث  َهــا اْلَجــْدَوُل اْلَعــْذُب؟ َفَأَجــاَب: أِلَ َيــا َأيُّ
ْنَســاُن، َوَيْســَتْخِدُمِني ِلَحْمــِل َأْدَراِنــِه، َكْيــَف اَل َأُنــوُح َوَعْن َقِريٍب  َيْحَتِقُرِنــي اإْلِ

ُتْصِبــُح َنَقاَوِتــي ِوْزًرا َوَطَهاَرِتــي َقــذًرا.
ــْدَب  ــي النَّ ــا ُيَحاِك ــيًدا ُمْحِزًن ــي َنِش ــوَر ُتَغنِّ ُي ــِمْعُت الطُّ ــُت، َفَس ــمَّ َأْصَغْي ُث
ــي اْلُعْصُفــور  ُيــوُر اْلَجِميَلــُة؟ َفاْقَتــَرَب ِمنِّ ُتَهــا الطُّ َفَســَأْلُتَها: ِلَمــاَذا َتْنُدِبيــَن َيــا َأيَّ
ــًة  ِميَّ َوَوَقــَف َعَلــى َطــَرِف اْلُغْصــِن َوَقــاَل: َســْوَف َيْأِتــي اْبــُن آَدَم َحاِمــاًل آَلــًة َجَهنَّ
نََّنــا اَل َنــْدِري  ُع َبْعُضَنــا َبْعًضــا؛ أِلَ ْرِع، َفَنْحــُن  ُيــَودِّ َتْفِتــُك ِبَنــا َفتــك اْلِمْنَجــِل ِبالــزَّ
ــُص ِمــْن اْلَقــدِر اْلَمْحُتــوِم، َكْيــَف اَل َنْنــُدُب َواْلَمــْوُت َيْتَبُعَنــا َأْيَنَما  ــا َيَتَملَّ َمــْن ِمنَّ
َجــْت ُرُؤوُس اأْلَْشــَجاِر ِبَأَكاِليــَل  ــْمُس ِمــْن َوَراِء اْلَجَبــِل، َوُتوِّ ِســْرَنا؟ َطَلَعــِت الشَّ

ِبيَعــُة؟ ْنَســاُن َمــا َتْبِنيــِه الطَّ ــٍة َوَأَنــا َأْســَأُل َذاِتــي: ِلَمــاَذا َيْهــِدُم اإْلِ َذَهِبيَّ
                                          ]جبران خليل جبران. دمعة وابتسامة. ص: 136[

أثري لغتي 

كرها:  أي لست 
راضًيا

أدرانه: أوساخه

يتمّلص: 
يتخّلص

األكاليل: 
التيجان
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أفهم وأناقش
1.  متى بدأت مناجاة الكاتب للطّبيعة؟ وأين؟

2.  ما سبب حزن الّنسيم؟ وِلَم كانِت األزهاُر تبكي؟
3.  ِبَم أجاب الجدوُل الكاتَب عندما سأله عن سبب نَواحه؟ هل من سبب منطقّي لهذا البكاء؟

4.  ِبَم شّبه الكاتُب نشيد الّطيور؟ ولماذا؟
5.  إاَِلَم توّصَل الكاتُب في نهاية الّنّص؟

ُم مكتسباتي ُأَقوِّ
ا بحّق أساسّي من حقوق اإلنسان.  ُيعدُّ تدميُر الّطبيعة  مًسّ

    - َأْبِرْز ذلك بتحليلك للّسؤال الّذي طرحه الكاتب على نفسه في آخر الّنّص. 

p منظر طبيعي جذاب 
أتذّوق نّصي 

عْد إلى نّص - محاورة الّطبيعة - لإلجابة عن األسئلة التالية:
؟  1.  ما الفكرة التي يوّد الكاتب معالجتها من خالل الّنّصّ

، وّظف الكاتب أسلوب االستفهام، ما الغرض من ذلك؟ 2.  في كثير من عبارات الّنّصّ
ْح بشرح العبارة.  3.  هل قول الكاتب: »سمعت الجدول ينوح« حقيقٌة أم مجاٌز؟ وضِّ

4.  استخرج من الّنّص طباًقا، ثّم وّظفه في جملة من إنشائك. 
5.  تأّمل العنوان جّيدا، ثّم أبرز األفعال التي تحيل عليه في الّنّص. 

6.  ختم الكاتب نّصه بسؤال، ماذا تفهم منه؟ وما الّرسالة التي أراد الكاتب تمريرها؟ 

06  أقرأ َنصِّ  أقرأ َنصِّ



ّي
ث البيئ

الّتلوُّ
06

124

أستثمر               أدوات الّنداء

- َأِعْد قراءة نّص )محاورة الّطبيعة(، ثّم لِحِظ األمثلة اآلتية:

أالحــظ
ها الّنِسيــُم؟ 1.  لماذا تَتَنّهــُد َيا أيُّ

2.  لماذا الُبكاُء َأَيا َأيَُّتها اأَلْزَهاُر الَجِميَلُة؟
3.  كيف ال أنوُح - َهَيا سيِِّدي - وعن قريب تصبُح نقاوتِي وْزًرا؟

، َحافْظ على البيئة.  4.  َأْي ُبَنيَّ
   

أفهم وأناقش
َه الكاِتُب ِبِندائه إلى الّنسيم؟ - لماذا تَوجَّ
- ما هي األداُة المستعَمَلُة في هذا الّنداء؟

- ماذا تستنتج؟
- ماهي أدوات الّنداء األخرى التي سَبَق لك معرفتها؟

ْد منها ما ُيستعَمُل للقريب، وما ُيستعَمُل للبعيد. - َحدِّ

يريــده  مــا  ســماع  أو  اإلصغــاء  أو  اإلقبــال  إلــى  المخاطــب  دعــوة  هــو  الّنــداء: 
الّنــداء. ُحــروف  ِمــن  حــرٍف  باســتعمال  الُمَنــاِدي، 

حروف الّنداء هي: ) الهمزة - َأْي - َيا - َأَيا - َهَيا(.
يا: ِلِنداء القريب والبعيد.

الهمزة وَأْي: ِلِنداِء القريب.
َأَيا وَهَيا: ِلِنداِء البعيد.

أستنتج

ُف تعّلاميت ُأَوظِّ
ْم ِستَّ ُجَمٍل مختلفٍة، كّل جملة بحرٍف من حروف الّنداء. 1.  قــدِّ

2.  الجميع داخل المتوّسطة وخارجها، ُيعانوَن من آثار ّتلّوث البيئة، وُيريُدوَن َلُه حاّل.
-  اُكتــب فقــرة مختصــرة تْدُعــو فيهــا ُزَمــالَءك، وتَحّفُزُهــْم فيهــا علــى ُوُجــوِب الُمَحاَفَظــة ِعلــى 

فــا مــا اْســَتطْعَت مــن ُحــروِف الّنــَداِء. الُمِحيــِط، موظِّ

06 أكُتُب  أقرأ َنصِّ
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الروابط الّنّصية )3(
روابط الّنّص الحجاجّي

أتعرف 
ية.  - اذكر أنواع الّروابط الّنّصّ

- ما المقصود بروابط الّنّص الحجاجّي؟ 
- ما هي أنواع روابط الّنّص الحجاجي؟ مثِّْل لها. 

مترابطــة  الّنــّص  معانــي  علــى  تبقــي  التــي  الروابــط  هــي  الحجاجــّي:  الّنــّص  روابــط 
تســاعد  وهــي  والبراهيــن.  الحجــج  وعــرض  الــرأي،  عــن  الدفــاع  ّســياق  فــي  بإحــكام، 

منهــا: ونذكــر  وترتيبهــا.  األفــكار  تنظيــم  علــى 
1. الروابط اللغوية كحروف العطف والضمائر وأسماء اإلشارة، واألسماء الموصولة... 

2.  الروابــط المنطقيــة: روابــط التعليــل واالســتنتاج / روابــط التفصيــل والتقســيم / روابــط 
التشــابهية / روابــط الغائية... 

3.  الروابــط الضمنيــة وخصوصــا؛ الفصلــة، والنقطــة، والفصلــة المنقوطــة، والنقطتــان 
المتراكبتان، وعالمة االستفهام، والقوسان، والمزدوجتان، وعالمة التعجب أو التأثر... 

أستخلص

أتدرب  
- اقرأ الّنّص اآلتي، ثم حّدد الرأي الوارد فيه، والّروابط الحجاجية التي وّظفها الكاتب: 

»تعتبــر القصــة القرآنيــة مــادة تاريخيــة هامة، ألنها تنقل أخبــار األمم الماضية أفرادا أو جماعات. 
لقــد عرضــت القصــة القرآنيــة نمــاذج بشــرية مختلفــة، ممــا جعلهــا... أنواعا عديــدة، أهمها: قصص 

الرســل واألنبيــاء... قصــص أشــخاص ســاروا مــن غيــر رســالة علــى درب الحق )أهــل الكهف(... 
والقصــة القرآنيــة كانــت لهــا أهــداف دقيقــة ... وكان من جملــة أغراضها: التربية والتوجيــه.. اإلقناع 

بالحجة... وتثبيت قلب الرســول ملسو هيلع هللا ىلص«. 
 

عالجــت مــع معّلمــك موضــوع الّتلــّوث. وفــي فتــرة الّراحــة ّشــّد انتباهــك تجّمــع بعــض 
زمالئــك ُقــرَب دورات الميــاه. 

ع  - اُكتــب نّصــا مــن أربعــة عشــر ســطرا تلفــت مــن خاللــه انتبــاَه زمالئــك إلــى خطــر الّتجمُّ
فــي مــكان ملــّوث الهــواء، وتحّثهــم علــى اجتنــاب ذلك موّظفــا، أدوات النــداء، والمجاز.   

ُأنتج

06 أكُتُب  أقرأ َنصِّ
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ُب أتدرَّ

ث - محّمد أرناؤوط    اإلنساُن والّتَلوُّ

كنــت تتابــع تقريــرا تلفزيونيــا عــن المؤتمــر الدولــّي حــول البيئــة، وأثــارك تعليــق 
الصحافــّي: نظــرا لخطــورة مــا آلــت إليــه بيئتنــا بســبب الّتصّرفــات الّضــارة فــي حّقهــا،كان 

ــاع.  ــم األوض ــن تفاق ــّد م ــل للح ــّدول أن تتدّخ ــى ال ــا عل لزاًم
ْل رؤوس األقام المناسبة: - أصغ بوعي إلى الخطاب، وسجِّ

أفهم وأناقش
1.  من المتسّبب في اإلضرار بالبيئة؟ كيف؟ 

2.  أليس من حّق اإلنسان استغالل خيرات األرض؟ اشرح. 
3.  اُذُكر الهيئات التي جعلت البيئة محور عنايتها ونشاطها. 

4.  متى يعي اإلنسان خطورة وضع البيئة؟ 
5.  أبرز القيمة الواردة في الخطاب، ثّم عّلق عليها.

أنتج مشافهة
- اعــرض ســببين اثنيــن، وبّيــن مــدى إســهامهما فــي تلويــث البيئــة، موّظفــا بعضا من روابط الّتفســير 

وروابــط الِحجاج. 

ِة   الحاجة إلى الّتربية الِبيِئيَّ

ـــُد  ـــَة ُتَؤكِّ َعَلـــى الَرْغـــِم ِمـــْن أّن الّتربّيـــَة الِبيِئيَّ
ـــاِت  ـــِة َتْرِســـيِخ الِقَيـــِم َواأَلْخاَلِقيَّ يَّ َعَلـــى َأَهمِّ
ـــُد ُســـوَء  ـــِة، إاِلَّ َأنَّ َواِقـــَع َحـــاِل الَعاَلـــِم ُيَجسِّ الِبيِئيَّ
ـــِر  ـــاَة الَبَش ـــًة ُمَعاَن ـــِه، َخاصَّ ـــاِن ِبِبيَئِت ـــِة اإِلْنَس َعاَلَق
ـــَزاِن  ـــاَلِل اِتِّ ـــَواِرِد اأَلْرِض، َواِْخِت ـــِتْنَزاِف َم ـــْن اِْس ِم
الِبيَئـــِة، َواِْنِتَشـــاِر الُحـــُروِب، َوَقْتـــِل الَغاَبـــاِت 

ِة، والّتهديـــِد ِبِاْســـِتْخَداِم  ـــِة، َوُدَخـــاِن الَعـــَواِدِم َوالَمـــَوادِّ الُمِشـــعَّ والّتســـّمِم ِباأَلْمَطـــاِر الَحْمِضيَّ
، َواِْنِتَشـــاِر اأَلْوِبَئـــِة  ـــِة والّذّرّيـــِة، َوَتْأِثيـــِر َظاِهـــَرِة ااِلْحِتَبـــاِس الَحـــَراِريِّ ـــِة َوالِبُيولُوِجيَّ اأَلْســـِلَحِة الِكيَماِويَّ

َفاَيـــاِت الَخِطيـــَرِة ِفـــي الِبَحـــاِر. َواأَلْمـــَراِض، َوإِْلَقـــاِء النُّ

06  اْلَن أْسَتِطيُع  اْلَن أْسَتِطيُع



ّي
بيئ

 ال
ث

لوُّ
الّت

06

127

ــِص ِمــْن َهــَذا الَمــْأِزِق الَحــِرِج َفــِإنَّ دور اإلنســان ِفــي الُمَحاَفَظــِة َعَلــى الِبيَئــِة  َخلُّ َوِفــي ُمَحاَوَلــِة التَّ
ْحــِو اأَلْمَثــِل، إاِلَّ ِبَتْنِمَيــِة إِْدَراِكِه َوَتْوِجيِه ُســُلوِكِه وإكســابه الَمَفاِهيَم  ــُق َعَلــى النَّ اَل َيْكَتِمــُل َأْو َيَتَحقَّ
ــى  ــِم َعَل اِئ ــِل الدَّ ــا، َوالَعَم ــِر ُمْعَطَياِتَه ــِة، َوَتْقِدي ــى َصــْوِن الِبيَئ ــِة َعَل َهاَي ــي النِّ ــُه ِف ــي ُتِعيُن ــَة الَِّت الِبيِئيَّ

ِحَماَيِتَهــا ِمــْن ُكلِّ َمــا ُيْحــِدُق ِبَهــا ِمــْن َمَخاِطــَر.
]يعقوب أحمد الّشّراح. عالم الفكر. العدد03.، 2004. ص: 13[

- اقرأ الّنصَّ قراءة واعية، وحاوِل اإلجابَة عن األسئلة الّتالية:
1.   ما أسباب إقبال اإلنسان على تهديم وتهديد البيئة؟ 

2.  ما رأيك في الّتعامل الّسلبي مع البيئة؟
3.  متى يكتمل دوُر اإلنسان في المحافظة على البيئة؟

4.   استعْن بالقاموس لشرح الكلمات الّتالية: استنزاف - يحدق - االحتباس. 
ِم الّنصَّ إلى ثالث وحدات، مع صياغة أفكارها، مبّينا هدَف المقّدمة الّتي وضعها الكاتب. 5.   قسِّ

ْدَها. 6.  بالّنّص مقاطع تفسيرّية، حدِّ

 ُأْنِتُج
بــات التلــوث البيئــّي يهــّدد حياتنــا حتــى فــي المناطــق المعمــورة، فانتشــرت المصانــع بمــا ترميــه 
مــن مخلفــات َيلَعــُب أمامهــا الصغار.أدركــت خطــورة الوضــع فقــررت دعــوة زمالئــك إلــى حملــة 

تطّوعيــة للتنظيــف مــن خــالل كتابــة مقــال تنشــره فــي مجلــة المتوســطة.
الّتفســيري  الّنمطيــن  نّصــا مــن أربعــة عشــر ســطرا وفــق  -  اُكتــب، بلغــة ســليمة ومنســجمة، 
والحجاجــي، توّظــف فيــه عــددا مــن أفعــال المقاربــة، وأســماء الفعــل المضــارع، وأدوات النــداء.

لــم يبــق الكثيــر مــن الوقــت علــى افتتــاح المعــرض الخــاّص و الموافــق لليــوم العالمــّي للبيئــة 
والحظــَت  إعــراض بعــض زمالئــك عــن المشــاركة فــي فعاليــات إحيــاء  هــذه  المناســبة.

- حــّرر نّصــا مترابًطــا مــن أربعــة عشــر ســطرا وفــق الّنمطيــن الّتفســيري والحجاجــي، تســعى 
مــن خاللــه إلــى إقناعهــم باإلقبــال علــى هــذا المســعى الّنبيــل، موّظفــا ماتــراه مناســبا مــن 

مكتســباتك.

أقّوم إنتاجي

06  اْلَن أْسَتِطيُع  اْلَن أْسَتِطيُع
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أقّوم إنتاجي وفق شبكة الّتصحيح اآلتية
- وّظف هذه  الشبكة لتقويم إنتاجك.    - طّبْق على إنتاجك المعايير والمؤّشرات.

م.    - أصِدْر ُحكَمك. - حّدد مواضع الّتحّكم وعدم الّتحكُّ

المؤّشراتالمعايير
م الّتحكُّ

لنعم

الوجاهة
- التزام الموضوع

- توظيف الّروابط الّنّصّية في الّتفسير، وفي الحجاج
- تحرير نص حجاجي تفسيري.

سامة الّلغة
- توظيف أفعال املقاربة واسم الفعل املضارع وأدوات النداء

- خلو الموضوع من األخطاء اإلمالئية
- التوظيف السليم لعالمات الوقف والترقيم.

- تسلسل األفكار.النسجام
- صحة املعلومات

اإلتقان
- حسن العرض.

- االستطراد في القول.
- حسن التعليل.

أشارك في إثراء المعرض الّسنوّي للمتوّسطة بركن حول البيئة

المواردالمهامخطوات اإلنجاز
الخطوة األولى 

- تشكيل األفواج
-  زيارة مخبر العلوم الّطبيعّية في 

المتوّسطة.

الّنباتــات  ِمــن  عّينــاٌت  -  جمــع 
واألزهــار.

- ُصَوٌر مختلفة.

الموارد
- توظيف )المعارف القبلّية(
- ضبط الخطوات المنهجّية.

الخطوة الثانية
- توزيع المهام على أعضاء الفوج

- ضبط المعلومات وتنظيمها
ماٌت. - ُمَعلَّقاٌت وُمَجسَّ

الوسائل
- صور فوتوغرافية.

-  كتب ومجاّلت لها صلة 
بالموضوع.

-  مواقع تواصلية تربوية لها 
عالقة بالمشروع.
- وسائل العرض.

الخطوة الّثالثة 
التقاء عناصر الفوج )داخل المؤسسة(

-  جمع األعمال وتبادل 
المعلومات.

-   الّشروع في تنظيم العمل 
الخاص بالمشروع.

الخطوة الرابعة
عرض مشروع - تقديم المادة المنجزة 

في ركن خاص من أركان المعرض-

- المناقشة والّتقويم.

06  اْلَن أْسَتِطيُع
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َما َسَأعِرُفُه ِمن ِخالِل النُّصوص

الموضوعات
1. دور الّصناعات الّتقليدّية في الحفاظ على قيم الوطن.

2. دور المرأة الجزائرّية في الحفاظ على الموروث الّثقافّي.
3. الحّث على االعتزاز بالمنتج الوطنّي الّتقليدّي.

الموارد اللَُّغوّية
1. أدوات الّشرط الجازمة 2.

2. أفعال الّرجاء.
3. أنواع المنادى.

فّنّيات الّتعبير
1. الّتعبير عن الرأي )1(.
2. الّتعبير عن الرأي )2(.
3. الّتعبير عن الرأي )3(.

َما َسُأنِتُجُه ُمشاَفَهًة وِكتابًة 

ِخالل كل أسبوِع
1. عرض مقارنة مقنعة / كتابة نّص حجاجّي حول تثمين الحرف الّتقليدّية.

2. الّتدليل على فكرة مسموعة/ مقروءة حول فوائد الحرف الّتقليدّية.
3.  الّتعليــق علــى رأي مســموع / إنشــاء نــّص حجاجــّي حــول دور األســرة الجزائرّيــة فــي دعــم اإلنتاج 

المحّلي.

في نهاية الَمقَطع
• مناظرة بين األفواج / إنتاج نّص حجاجّي حول فضل الّصناعات اليدوّية، موّظفا مكتسباتي.

َما َسُأنِجُزُه   

•  أشــارك مــع فوجــي فــي إنجــاز المشــروع المتمّثــل فــي رســم خريطــة النتشــار الّصناعــات 
الّتقليدّيــة فــي الجزائــر. 

  أتعّلم   أُْصغي وأحتّدُث

p الّصناعات الّتقليدّية في أدرار  
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الّصناعات الّتقليدّية  قبل االحتالل – أبو القاسم سعد الّله

ــه  تاريــخ الجزائــر حافــل باإلنجــازات فــي مختلــف مياديــن الحيــاة، ومــا أكثــر مــا تختزن
ــّي. ــا التراث المتاحــف مــن رصيدن

- أصغ بتأّمل إلى الخطاب وَسّجل رؤوس األقالم المناسبة:

أفهم وأناقش
1. استخرج ِمَن الّنّص أربعَة أنواع من الّصناعات الّتقليدّية. 

2. ما الحالة الّتي كانت عليها الّصناعات الّتقليدّية في الجزائر خالل فترة االحتالل؟
3. اذكر أربع مناطَق ازدهرت فيها الّصناعات الّتقليدّية قبل االحتالل.

4. ما مصدر المواّد األّولّية؟
ْح ذلك معتمدا على ما ورد في الّنّص. 5. ارتبطْت بعُض الّصناعات الّتقليدّية بالمساجد. وضَّ

ّنــاع الجزائرّييــن قبــل  6.  مــا الّشــعور الّــذي َيْنَتاُبــَك وأنــت تتعــّرف إلــى عظمــِة الّصناعــة الّتقليدّيــة والُصّ
االحتــالل؟ عّبــر عــن ذلــك بتوظيــف الّروابــط وفــق المنــوال: 

»لنفترض .... من أجل ... وكذلك....« 

أنتج مشافهة
قبــَل  الّتقليدّيــة  الّصناعــات  بيــن حالــة  -  قــارْن 
تأثيــَر  واســتنتْج  اليــوَم،  وحالِتهــا  االحتــالل 

الجزائريّيــن.  الحرفّييــن  علــى  االســتعمار 

     بمناســبة اليــوم الوطنــّي للّصناعــات الّتقليدّيــة المصــادف للّتاســع نوفمبــر ُزْرَت معرضــا 
للُمْنَتَجــات الّتقليدّيــة الجميلــة، واســترعى انتباَهــَك حضــوٌر قــوّي للمــرأة مــن خــالل 

منجــزات أثــارْت إعجاَبــك.
ــذي تقــوم بــه المــرأة فــي الحفــاظ  - اســتعن بالّنــّص )صانعــة الفّخــار( إلدراك الــّدور الّ

ــة فــي بالدنــا. علــى الّصناعــات الّتقليدّي

أُحّض

07   أُْصغي وأحتّدُث   أتعّلم
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 صانعة الفّخار
     إّن اإلنســان ال يبــدع إال إذا أحــّب العمــل اّلــذي يقــوم بــه، هــذا الُحــّب اّلــذي 
ــه يعمــل إلرضــاء  يجعلــه ال يهتــّم بــآراء الّنــاس المنتقديــن أو المادحيــن، ألّن

رغبــة داخلّيــة، وشــغف ُمضَمــر.

ــي  ــًة ف ــْت َقاِئل ــّي، وَأْرَدَف ــا ُبَن ــَرارَة َي ــّدْفَء والَح ــا ال ــى َبْيِتَن ــُد إل أعــاد الموِق
ــها: نفِس

ــا  ــَق َبَصُرَه ــَدة. َوِاْنَطَل ــة َواِح ــع آِنَي ــَتَطْعُت ُصن ــا ِاْس ــا َلم ــاَر، َلواله ــَاَر، النَّ النَّ
َباِحًثــا عــن األَواِنــي الَمْبُثوَثــة ِفــي اْلَقاَعــِة... َفِهــي َكاَنــْت تــَرى اأَلَواِنــي آِنَيــًة 
َواِجــَن  َحــاَف َواْلِجَفــاَن َوالطَّ آِنَيــًة ِبــُكلِّ َذّرات ُشــُعوِرَها؛ َتــَرى اأَلْكــَواَب َوالصِّ
َوتــرى اْلُمَزْخــَرَف َوالَمْنُقــوَش َواْلُمَلــّون ومــا ال َزْخَرَفــَة ِفيــِه َوال َنْقــَش َعَليــِه.
ــًة ِباألَواِنــي اْلَمْوُجــوَدِة ِفــي ُكّل َمَكاٍن مــن َقاَعة اْلَبْيِت.     َكاَنــْت َنْفُســَها ُمْكَتظَّ
َها َأكســبتَها إِيَّاُه  َناَعــة؛ َفِهي َفّناَنٌة، َوَفنُّ َوَكاَن َماِضيَهــا أيضــا َمْمُلــوًءا ِبَهــِذِه الصِّ
ــاُه اْلَعَمــُل اْلُمَتَواِصــل الّــِذي َلــْم  ِويَلــة الَِّتــي عاَشــتَها، َوأْكســبَها إِيَّ الّســُنوُن الطَّ
َهــا َصاِنَعة  ــاُه اْلِوَراَثــة، َفَقــْد َكاَنْت ُأمُّ َتْنَقِطــْع َعنــُه َطــَوال َحَياتَهــا، َوَأْكَســبتَها إِيَّ

ــاُه َشــغٌف َداِئــُم َوطُمــوٌح ُمَتَواِصــل َنْحــو اإلْتَقاِن. ــاٍر، ُثــمَّ أْكســَبَها إِيَّ َفخَّ
َكاَنــْت كّلمــا َشــَرعْت فــي ُصْنــع آِنَيــٍة َأفَرَغــْت فــي إِْنَشــاِئَها ُجْهدَهــا وُكلَّ 
ــا يجــري َحْولَهــا ِمــن َأحــَداث  َحَناِنَهــا َوُكلَّ َشــْوِقَها، ورســَمْت عَليهــا ُكلَّ َم
ــَتِقيَمة  ــا ُمْس ــَك خطوط ــْن عَواطــف رســَمْت َذِل ــي َنْفســَها ِم ــل ِف ــا َيعَتِم وم
ــي  ــُرُز ِف ــَك اْلُخُطــوط َتْب ــًة أو ُمتالقيــًة. ومــْن َجِميــع ِتْل أو متكّســرة أو ُمَتَواِزَي
ــَداٍث ال  ــاٍت َوَأْح ــْن ِذْكَرَي ــُر َع ــَكال ُتعبِّ ــِة َوَأْش ــة اْلَهْنَدَس ــوٌم َجِميَل ــِة ُرُس َهاَي النِّ

ــاس. ــا النَّ َيْفَهــم َرْمَزَه
ــاِس َأْن َيْفَهُمــوا َزْخَرَفَتَهــا أو ال َيْفَهُمــوا، َفِهــي َلْيَســْت  لــم َتكــْن َتْهَتــمُّ ِبالنَّ
ْت ِبهــْم  ــاَس ِبَأْحــَداٍث َمــرَّ ــِر النَّ ــار. َفّخارَهــا إْن َلــْم ُيَذكِّ َخــة إِنََّمــا َصاِنَعــُة َفخَّ ُمَؤرِّ
فهــو َعَلــى ُكلِّ َحــال َيْكِفيهــم حاجَتُهــْم فيَمــا َيْســَتْعِمُلوَنُه ِللّطَعاِم َوالّشــراِب.
]عبد الحميد بن هدوقة. ريح الجنوب[

 
أثري لغتي

أردفت: 
تابعت. 

شغف: تعلق. 
 

يعتمل: يثور.
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أفهم وأناقش

1. الّنّص يتناول نوعا من الّصناعات الّتقليدّية الّتي أبدعت فيها المرأة الجزائرّية. ماهو؟
2. هناك عالقة حميمّية بين المرأة واألواني الّتي تصنعها. مّثل لذلك بعبارات من الّنّص.

ْر تحّوَل المرأة من صانعة فّخار إلى فّنانة في مهنتها. 3. َفسِّ
4. أين يظهر حّب المرأة لعملها؟

5. ما هي القيمة االجتماعّية البارزة التي نتعّلمها من سلوك المرأة الحرفّية؟
6. ِاشَرح الفقرة األخيرة من الّنّص.

ُم مكتسبايت ُأَقوِّ

- لماذا ارتبَطْت صناعة الفّخار بالمرأة أكثر من ارتباطها بالّرُجل؟

أتذّوق نّص

1.  ما األسلوب الغالب في الّنّص؟
2.  استخدم الكاتب الّتكرار في الّنّص. مّثل له وبّين غرضه.

ْد َوَسمِّ المحّسَن البديعّي فيما يأتي وبّين أثره في المعنى: 3.  حِدّ
اِس َأْن َيْفَهُموا َزْخَرَفَتَها أو ال َيْفَهُموا(.                        )لم َتكْن َتْهَتمُّ ِبالنَّ

ُأوّظف تعّلاميت 

1 - ما الفرق بين الّتعبيرين اآلتيين؟
اَر، َلوالها َلما ِاْسَتَطْعُت ُصنع آِنَية َواِحَدة«. َاَر، النَّ - »النَّ

- »الّنار ضرورّية لصنع األواني«. 
2 -  حاوْلــَت إقنــاع هــذه المــرأة بــأّن عملهــا هــذا صــار مرهقــا لجســمها، إضافــة إلــى أّن الّنــاس صــاروا 

ال ُيقبلــون علــى مصنوعاتهــا. 
   - اُكتب فقرة قصيرة تتخّيل فيها كيف كان رّدها.

07  أقرأ َنصِّ  أقرأ َنصِّ
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أستثمر                أدوات الّشرط الجازمة )2(  

أالحظ       - اقرأ األمثلة اآلتية، وتذّكر سياقها في نّص )َصاِنَعُة الَفّخاِر(:
ْفُء 1. َمتَى ُتْشِعْل َناَر الَمْوِقِد َتُسْد فِي َبْيِتَها الَحَراَرُة وَيْنتِشر الدِّ

اِرَها.     2. أّياَن يُزْرَها زائٌر َيِجْدَها  ُمْنَهِمكًة ِفي ِصَناَعِة َفخَّ
3. َأْيَنَما َيْنَطِلْق بصُرها َتَر اأَلَواِني الـَمْبُثوَثة في الَقاَعة.

4. أَنّى َتْبَحْث َعِن اأَلَواِني الَفَخاِرّيِة الـُمَزْخَرَفِة َفَلْن َتِجَد ِلَفّنَها ِمن نِظير.
اِنَعُة الَماِهَرة يـَْمأل َهاِجُس اأَلَواِني َنْفَسَها.  5. حْيُثَما َتِسْر َهِذِه الصَّ

6. كيفما ُتكّرْم هذه الفّنانة فلن ُنَوفَِّيها حّقها.    
7. أيَّ عمٍل تعمْل ُتْجَز به.

ُأناقش
- الحظ الكلمات الملّونة. 

ـــت علـــى المـــكان واألســـماء التـــي  ـــز بيـــن األســـماء التـــي دلّ -   حـــّدد عناصـــر الجمـــل الّشـــرطية فـــي األمثلة.مّي
ـــت علـــى الّزمـــان. دلّ

- أْعرب هذه األسماء إعرابا مفّصال. ما المعنى الذي أفادته كيفما؟ أعربها.
( عـــن بقيـــة أســـماء الّشـــرط؟ أعـــرب المثـــال األخيـــر إعرابـــا تاّمـــا. - فـــي مـــاذا يختلـــف اســـم الّشـــرط الجـــازم )أيُّ

-  أســـماء الّشـــرط الّدالّـــة علـــى الّزمـــان  هـــي: )متـــى - أّيـــان( وتكـــون فـــي محـــّل نصـــب علـــى 
الّظرفيـــة الّزمانيـــة.

-  أســـماُء الّشـــرط الّدالّـــة علـــى  المـــكان هـــي: )أيـــن - أّنـــى - حيثمـــا( وتكـــون فـــي محـــل نصـــب 
علـــى الّظرفيـــة المكانيـــة. 

ـــرا  ـــا، وخب ـــْرِط تاّم ـــل الّش ـــى الحـــاِل إن كان فع ـــي محـــّل نصـــٍب عل ـــا( للحـــال وتكـــوُن ف -  )كيفم
للفعـــل الّناقـــص إذا َوِلَيْتَهـــا )كان( أو إِْحـــَدى َأخواتهـــا.

-  )أّي( ويكون محّلها بحسب ما ُتضاف إليه، وتنفرد بكونها ُمعربًة.

أستنتج

ُأوّظف تعّلاميت 
د أدوات الّشرط في المثالين اآلتيين، ثّم أعِرْبها: الّتمرين )1(: - َحدِّ

دة َتِعْش ِفي َعْصِرَك َغِريَب الَعْقِل. - َأّياَن ُتْهِمِل الِقراَءَة المـَُتَجدِّ
ْق ِثَماَر الَمْعرَفة. - أيَّ ِكَتاب ُمفيٍد َتْقَرْأ َتَتذوَّ

ــة  ــي الجملـ ــون فـ ــائك بحيـــث تكـ ــن إنشـ ــن مـ ــي تعبيريـ ــا( فـ ــتعمل )َكْيَفَمـ ــن )2(: اسـ الّتمريـ
ــرا لفعـــل ناقـــص. األولـــى حـــاال وفـــي الثانيـــة خبـ

الّتمرين )3(: اْشرح البيت اآلتي وأعرب ما تحته خط:
اِس ُتْعَلِم قال الّشاعر:           َوَمْهَما َتُكن ِعْنَد اْمرٍئ ِمْن َخِليَقٍة       وإْن َخاَلَها تْخَفى عَلى النَّ

07 أكُتُب  أقرأ َنصِّ
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الّتعبير عن الرأي )1(
اإلقناع بالرأي

أتعّرف
- إذا كان الّرأي شخصيا، فكيف يمكن أن نجعل البعض يتبناه؟ 

- ما معنى اإلقناع؟ 
- لو قلنا: احترام الوالدين واجب. فهل هذا الّرأي يحتاج إلى دليل أو حجة؟ لماذا؟ 

- متى نستدل على صواب آرائنا؟ 

اإلقنــاع أســلوب فــي الّتعبيــر؛ يعكــس إلحاحنــا للتأثيــر فــي المخاَطــِب، وحملــه علــى تبنــي 
رأينــا الــذي ندافــع عنــه، مــن خــالل توظيــف الحجــج والبراهيــن. 

ــا فيهــا البعــض  ــد يخالفن ــع التــي ق ــي الوقائ ــّرأي بالحجــج والبراهيــن يكــون ف االســتدالل علــى ال
بآرائهــم. 

أستخلص 

أتدرب
ْل الّنّص اآلتي، ثم حّدد الّرأي الوارد فيه، وبّين الّدليل المعتمد:  - تأمَّ

     المعّلــم الّناجــح هــو الــذي يكــون قــدوة حســنة لتالميــذه فــي الِجــّد والمثابــرة. فلــو أّن الّتالميــذ  
نظــروا إلــى اجتهــاد أســتاذهم رغــم كبــر ســّنه وســعة علمــه، لمــا ســمحوا ألنفســهم بالّتكاُســل، وكمــا 

ُيقــال: "َمــن َجــدَّ وَجــَد" و "َمــن طَلــب الُعــال ســهر الّليالــي".

  ســمعَت أخــاك يقــول إّنــه يفّضــل أن يبقــى بّطــاال طيلــة حياتــه علــى أن يعمــل ِبِحْرَفــة مــن 

ــًرا عــن رأيــك باســتعمال حجــٍج مناســبة و متنّوعــة.  الِحــَرِف البســيطة. فتصّديــت لــه معّب
- اُكتــب نّصــا مــن فقرتيــن تعــرض فيــه رأيــك، وتحــاول إقناعــه بــه، موّظفــا عــددا مــن أدوات 

الّشــرط الجازمــة.

أُْنِتجُ

07 أكُتُب  أقرأ َنصِّ
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 صناعة الحلّي في الجزائر- حنان قرقوتي

إن التنّوع الّثقافي في الجزائر يظهر جلّيا في تنّوع الّتراث الماّدي والمعنوّي. 
- أصغ بتأّمل إلى الخطاب وَسّجل رؤوس األقالم المناسبة:

أفهم وأناقش
1. متى عرف الجزائرّيون صناعة الحلّي؟ وبَمن تأّثروا؟

2. َسمِّ بعَض الحلّي الّتي ُذكرت في الّنّص.
3. قاَرْن بين الحّلي في منطقة القبائل، وفي منطقة األوراس. عّبر عن رأيك في هذا الّتنّوع موّظفا 

عبارات على منواّل:        "وكما ...تبعا لـ ... فإّن ... لكي...".
4. وّضْح كيف ظهَرْت في صناعة الحلّي الجزائرّية مالمح الحضارات المتعاقبة.

5. استنتِج الِقَيَم المستوحاة من خصائص الحلّي الجزائرّية.

أنتج مشافهة 
- لّخص الخطاب المسموع بأسلوبك واحرص على إقناع زمالئك بضرورة االهتمام بصناعة الحلّي.

 اســتعن بنــّص )مدينــة الّنســيج( لتعــرف معنــى الحكمــة القائلــة: )ال خيــر فــي أّمــة
ال تلبس مما تنسج(، وتتبّين أّن الحرفة أمان من الفقر.

أُحّض

07  أقرأ َنصِّ   أُْصغي وأحتّدُث
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مدينة الّنسيج 

ــُع  ــى َجِمي ــي َيَتَعاَط ــُر الَِّت ــأْلأُل َواأُلَس ــْمَس َتَت ــنَّ الشَّ ــا، َوَلِك ــْرُد َقاِرًس َكاَن اْلَب
َأْفَراِدَهــا ِمْهَنــة اْلِحَياَكــِة َكاَنــْت ِفــي َهــَذا اْلَعْهــِد، ُربَّمــا َأْكَثــَر ِمــْن َأيِّ َعْهــٍد َمَضى 
ــِدُف  ــاء َتْن َس ــِة، َوالنِّ ــُم اْلَعِتيَق ــوَن َوراء َأَنَواِلِه ُق ــاُل ُمَعلَّ َج ــَدُدَه: الرِّ ال ُيْحَصــى َع
ــُه. َكاَنــْت َعْينــي َنْفُســَها َتْحُصــُل ِمــْن ِحيــٍن إلــى حيــٍن َعَلــى  ــوَف َأْو َتْغِزلُ الصُّ
ُئَهــا، وتحِمُلها  ُفَهــا َوُتَهيِّ ــَراِب َواْلَبَعــر، َفُتَنظِّ ْهــِن، ُمْثَقَلــٍة ِبالتُّ َخــٍة ِبالدُّ ُجــَزٍز ُمَلطَّ
ــاِم َيِقــلُّ َأْو َيْكُثــُر َتَبًعــا ِلَمــا ُتِطيُقــُه ُقواَهــا  إلــى ُســوِق اْلَغــْزِل، َبْعــَد َعــَدٍد ِمــَن األيَّ

ــْوِن. َنــِة اللَّ يِّ اِعَمــِة اللَّ ِرْطــال َأْو ِرْطَلْيــِن ِمــَن اْلُخُيــوِط النَّ
َع اْلُمْنِعَش إِنََّما َمْشَهُد اْلَمَعاِمِل. إِّن َهِذِه اْلمَعاِمَل  َعَلى َأّن اْلَمْشَهَد اْلُمَشجِّ
ر؟ َتْشــَهُد  َكاَنــْت ُمْنــُذ َزَمــن َغْيــر َبعيــٍد َتْعَمــُل ِفــي َتَثاُقــل. َمْن َذا الَّــِذي ال َيَتَذكَّ
ــْزِل ــي ُســوِق اْلَغ ــُف ِف ــا َعْينــي َتِق ــْت ِفيَه ــي َكاَن ــَحاُر الَِّت ــَك اأَلْس ــَك ِتْل ــى َذِل  َعَل

َمــَع َكِثيــَراٍت َغْيرَهــا، َوِهــي َتْنَتِظــُر ِفــي َمَلــٍل، َعَســى َأْن َتِجد َزبوًنا َيْشــَتِري ِمنَها  
ــْت ِباْلَمَعاِمِل   ــى َأَلمَّ ــاَراُت اإلْنــَذاِر ُتَوْلــِوُل، َحتَّ َغْزلَهــا،  َوَلِكــْن َمــا إِن َأَخــَذْت َصفَّ
ْت  ، َوَمــا ِمــْن َمَكاٍن، َبْل َمــا ِمْن َضاِحَيــٍة إال واهَتزَّ ــى َمْســُعوَرٌة، َفَمــا ِمــْن َحــيٍّ ُحمَّ

ِبنَشــاِط اْلَحاِئِكيَن، َفَحْيُثَما َتْذَهْب  َيْســَتْقِبْلَك  اِْصِطَفاُق األمشــاط. 
ــْن َمِزيــٍد، َفــال َشــْيَء ُيْشــِبُع ُجوَعَهــا  ــْزَل َوَتْســَأُل َهــْل ِم ــَواُل َتَلَتِهــُم اْلَغ األْن

ــوف. ــِر : الصُّ ــِف اْلَواِف ــَذا اْلَعَل ــى َه ــوَن إل ــِديَد اْلَمْجُن الشَّ
ــة َأْصحــَاب ِحــَرٍف، ُتْضِحــي اآلن  ــت َمِديَن ــي كاَن ــَة الّت ــَة الَقِديَم إّن اَلمديَن
ــُب  َه ــَق هــذا اللَّ ــة، ومنــذ اْنَطَل ــٍة ِصَناعّي ــى َمديَن ِبَغْفِوهــا الَعِتيــق وَتْســَتِحيُل إل
َعــَدل الَحاِكمــوَن مــن تْلَقــاِء أْنُفســهم عــن َتَعّســِفِهم الَقديــم، فُهــم اآلن 

ــأُنه. ــن َش ــا َيُك َيْنَتِزعــون مــن َأْيــدي الَباِئعــاِت أّي ُصــوٍف مهم
]محمد ديب. الّنول. ترجمة سامي الدروبي[

 أثري لغتي

تندف:  تضرب
 الصوف ليرّق ويزول 

تلّبده.
جزز:  قطع 

الصوف. 
البعر:  فضالت 
الماشية.

اصطفاق: 
اضطراب واهتزاز.
األنواُل: الَمناِسُج

07  أقرأ َنصِّ   أُْصغي وأحتّدُث
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أفهم وأناقش

1. لماذا  يتعاطى كلُّ أفراد األسرة مهنة الحياكة؟
2. فّرَق الكاتُب بين عمل يقوم به الّرجال وعمل تقوم به الّنساء. وّضح عمل كّل منهما.

3. »عيني« مثال للمرأة الّتي تعاني. صف معاناتها. وبّيْن سبب هذه المعاناة.
4. كيف ساهمِت الحرُب في انتعاش صناعة الّنسيج؟

5. قيمة العمل بارزة في الّنّص. وّضحها.

ُم مكتسبايت  ُأَقوِّ

- اشرح الفقرة األخيرة من الّنّص بأسلوبك.

أتذّوق نّص

1.  ما األسلوب الغالب على النّص؟ مع الّتمثيل.
2.  مّثل لألسلوب األقّل حضوًرا في الّنّص.

3.  استخرج بعض الّتعابير المجازية. وعّبر عنها بالّتعبير الحقيقّي. ما الفرق الّذي تالحظه؟

4.  استخرج من الّنّص ما يوافق معنى اآلية الكريمة: 

﴾        ]سورة ق – اآلية 30[ ﴿    

ُأوّظف تعّلاميت 

1. ورَد في الّنّص: »األْنَواُل َتَلَتِهُم اْلَغْزَل َوَتْسَأُل َهْل ِمْن َمِزيٍد«. اشرحها بأسلوبك.
2.  لعّلــك شــاهدت إحــدى الّنســاء وهــي تقــوم بإعــداد أحــد األطبــاق الّتقليدّيــة. وّضــح صبرهــا فــي 

إنجــاز عملهــا، ودرجــة اإلتقــان الّــذي يبلغــه عملهــا فــي فقــرة مــن ثمانيــة أســطر.

07  أقرأ َنصِّ  أقرأ َنصِّ
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أستثمر                أفعال الّرجاء

- اقرأ نّص مدينة الّنسيج، ثم تابع:
ُأالحظ  

1. وهي تنتظر في ملل َعَسى أن َتِجَد زبوًنا.   
2. َحَرى الوطُن أن ينتفَع بصناعاِته. 
3. ِاْخَلْوَلَق الفّخاريُّ أن َيصيَر فّناًنا. 

أناقش
- هل وجدت عيني زبونا يشتري منها الّصوف؟ 

- ما الكلمة الّدالّة على ما تذهب إليه؟
- ما نوع هذه الكلمة؟ 
- هل هي عاملة أم ال؟ 

- كيف نسّميها؟
- كيف جاء خبرها؟

- اقرأ بقّية األمثلة واستخرج فعل الرجاء وبّين كيف جاء خبره.

أفعــال الّرجــاء )َعَســى، َحــَرى، اِْخَلْوَلــَق( وهــي تــدّل أن الفعــل الــذي بعدهــا يرجــى وقوعه 
وهــي أفعــال ناقصــة وناســخة ترفــع المبتــدأ ويســّمى اســمها وتنصــب الخبر وُيســّمى خبرها. 

خبر أفعال الّرجاء: يكون جملة فعلّية فعلها مضارع:
1. مقترن بـ )أن( جوازا بعد )عسى(. 

2. مقترن بــ )أن( وجوبا بعد )حرى واخلولق(. 
     مثال: َحَرى الغائُب أن يعود.ِاخلولَق القمُر أن يظهَر.

أستنتج

ُأوّظف تعّلاميت 
﴾ ]الحجرات: 11[. 1. أعرب قوله تعالى﴿
2.  ممارســة داوود عليــه الّســالم مهنــة الحــدادة تّؤّكــد علــى أّن المهــن اليدوّيــة مهمــا صغــر شــأنها 

عنــد بعــض الّنــاس، أفضــل مــن البطالــة. 
- أّكد هذه الفكرة في خمسة أسطر موّظفا فعل الّرجاء »عسى«.

07  أقرأ َنصِّ  أقرأ َنصِّ
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الّتعبير عن الرأي )2(
االستدالل

أتعرف
- كيف نسّمي فعل تقديم الّدليل أو الحّجة، لدعم الّرأي؟ 

- لماذا نلجأ إلى دعم الّرأي؟ 
- أنواع األدلّة والحجج كثيرة. اذكر بعضها.

  

تعريــف االســتدالل: تقنيــة فــي الّتعبيــر تقــوم علــى دعــم الــّرأي بالحجــج واألدلــة العقليــة 
والمنطقيــة، بــل وحتــى اســتثارة العواطــف لغــرض إقنــاع اآلخريــن بــه. 

أنواع الحجج: هي كثيرة، منها: 
- المعطيات العلمية.    - المعطيات العددية.   - المعطيات التاريخية. 

- الّسببية.     - أقوال رجال العلم.

أستنتج

 أتدرب
ْن نوع الحّجة:  - في الجمل الّتالية استدالل. بيِّ

ــر باّطــراد منــذ االســتقالل، فبعــد أْن كان يبلــغ نحــو ثمانيــة مالييــن  1.  يرتفــع عــدد ســكان الجزائ
ــا.  نســمة غــداة االســتقالل، أصبــح فــي أيامنــا هــذه يقــارب األربعيــن مليون

ل دليــل علــى وجــود األكســجين يمنحــه وجــود أكســيد الحديــد فــي الّرواســب الجيولوجيــة  2.  أوَّ
التــي يرجــع تاريخهــا إلــى مليــاري ســنة تقريبــا. 

3. سيرتفع منسوب المياه الجوفية هذا العام، بعد سقوط كميات معتبرة من الّثلوج. 
 

      فــي حــوار داخــل القســم تدّخــل األســتاذ قائــال : لــو أّن بالدنــا اعتمــدت علــى 
هــوض باالقتصــاد الوطنــّي. أعجبتــك  الصناعــات الّتقليدّيــة الســتطاعْت أْن ُتســاِهَم فــي النُّ

ــج اإلذاعــة المدرســّية. ــدَّ برنام ــح ِلُتِع ــن التوضي ــدا م الفكــرة ، فطلبــت مزي
- في أفواج: تعاونوا على إعداد تقرير مختصر تعرضونه في إذاعة المتوّسطة، يتضّمن 
شرح الفكرة وعرض ُحَجِج متنّوعة لتدعيمها موّظفين الّشرط وأفعال الّرجاء والّتشبيه.

أُْنِتجُ

07   أُْصغي وأحتّدُث أكُتُب
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 صناعة الّنحاس في تلمسان – محمد خالدي

ال تخلــو منطقــة مــن مناطــق الجزائــر مــن وجــود حــرف تقليديــة، غيــر أن بعــض المناطــق 
اشــتهرت بنــوع معيــن مــن الّصناعــة، وصــارت ُتعــرف بــه. 
- أصغ بتأّمل إلى الخطاب  وَسّجل رؤوس األقالم المناسبة:

أفهم وأناقش
1. لماذا يستطيع المختّص أن يفّرق بين المنتوج الّنحاسّي التلمسانّي وغيره؟

2. فيم تختلف صناعة الّنحاس في تلمسان عن بقّية المناطق؟
3. استدّل من الخطاب المسموع بعبارات تدّل على تفّنن الّتلمسانّي في صناعة الّنحاس.

4.  أّكــْد أو اْنــِف هــذه المقولــة اعتمــادا علــى مــا ســمعت: )اهتــّم الّصانــع الّتلمســانّي بالكيــف 
ال بالكــّم(.

5.  الحــظ العبــارة: » ... إذ يعتمــد الّنّحــاس علــى مرونــة يديــه، فواحــدة ... واألخــرى...«. ثــّم 
صــغ علــى منوالهــا مضمــون المناقشــة، وأعــد عرضهــا. 

أنتج مشافهة
في أفواج ثنائية؛ ستقومون بمعاودة اإلصغاء 

إلى الخطاب المسموع من أجل:
- رصد بعض اآلراء مع الحجج الّداعمة لها. 

-  عرض تلك اآلراء مدعومة بحججها، ثّم 
الّتعليق عليها. 

قال الّشاعر الكبير أحمد شوقي:
لــــيس يعنينــــا التََّرْف نحن أصحــاب اْلِحــــَرْف     
أّننــا ُنْحِيـي الِمَهـــــــْن  ولنا كــــلُّ الــّشـــــــــَرْف    

اقــرأ نــّص )رســل الّصناعــة( لتعــرف دور الّصناعــة الّتقليدّيــة فــي القضــاء علــى البطالــة 
وتقويــة اقتصــاد البــالد.

ُأحّض

07   أُْصغي وأحتّدُث أكُتُب
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ُرُسُل الّصَناَعة

ــذي يشــتغل  ــران: أحــّب اّل ــران خليــل جب  يقــول جب
بفكــره فيبتــدع مــن اّلتــراب صــورا حّيــة جميلــة نافعــة 
ــبُّ  ــت، أح ــة لّلزي ــى  آني ــن إل ــِول الّطي ــذي يّح ــّب اّل أح
ــة  ــوف جّب ــن الّص ــن القطــن قميصــا وم ــذي يحــوك م اّل

ــر رداء. ــن الحري وم

والِبَضاَعــْه الَمْصنــع  وأْكَبــْرُت  َناَعــْه َغَبْطــُت الّذاِهِبيــَن إلــى الصِّ  أثري لغتي
غبطت: حسدت  
أكبرت: عّظمت  

يذعن: يخضع

الوضاعة: االنحطاط.  
العوز: الفقر.

َوَباَعــْه الَقِميــَص  َحــاَك  َوَمــْن  َنِســيجًا َحاَكــْت  بالّتــي  وَأْفَخــُر 
َوَطاَعــْه ِلينــًا  ُصْلُبــُه  َفُيْذِعــُن  وُيْعِجُبِنــي الَفَتــى َيْطــِوي الَحديــَدا
ِســَوى الِمْهِنــّي ُيْصِلُحَهــا ِبَســاَعْه َتَواَنــْت إَذا  ِلْلَمْرَكَبــاِت  وَمــْن 
ُشــَعاَعْه وال  ُتَصــدُّ  ريــح  َفــاَل  َشــاَدْت الَبّنــاِء  َســَواِعُد  وَلــوال 
الّضَياَعــْه ُغَمــَم  ِلَتاِئــٍه  َأَزاَح  ــا ــي الَخالَي َواُصــل ف ــَع التَّ ــْن َصَن وَم
الَجَماَعــْه َبيــَن  َحاِضــٌر  َكَأنَّــُه  َشــْخصًا ِللَبْيــِت  َناِئيــًا  َوَقــّرَب 
إلــى ُرســٍل، ُيَعّلُمهــم ِصَناَعــــــــْه َأْوَحــى اهلل  ِبــَأّن  َتْعَلــْم  َأَلــْم 
الـــــــــّزَراَعْه َأَســاِليَب  وَعّلَمــُه  حّتــى اأَلْســَماَء  آَدَم  َفَعّلــَم 
َبَراَعــْه فــي  َيْنُســُج  إِلَيــاُس  وذاك  والِحَياَكــْه الِخَياَطــَة  وإِْدريــَس 
والّشــَجاَعْه للُمــروَءة  َتنــاَدوا  ِكَرامــًا الّدْنَيــا  َصْفــَوُة  أوَلِئــَك 
وَقاَعــْه ُكْرِســيٍّ  بيــن  ُتَماِيــُز  َقِعيــداً َتْبَقــى  أْن  الَعْجــز  َأَلْيــس 
ودون ُوُصوِلهــا َهــْوُن الَوَضاَعــْه َتْنَتِقيهــا َوَظاِئــَف  عــن  َوَتْبَحــث 
َهــَواَن العــوِز ُعْمــراً َقــد أَضاَعــْه َتِقيــِه ِمَهنــًا  ِخــْذ  َيتَّ لــم  فَمــْن 

           

 ]الشاعر محمد حيدر محيالن[
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أفهم وأناقش

1. هل تلمح عالقة بين الّنّص وعنوانه؟ وّضح.
2. ما االنطباع الذي يحمله الّشاعر للّصناعة والّصّناع؟

3. أبرز الّشاعر إعجابه ببعض المهن ألثرها في حياتنا. اذكرها. واذكر أثر كّل منها.
َل الّشاعر للّصّناع ببعض األنبياء. لماذا؟ 4. مثَّ

5. في القصيدة توبيخ للبّطالين. ما األبيات الّتي تدّل على ذلك؟
6. ما القيمة البارزة في الّنّص؟

ُم مكتسبايت ُأَقوِّ
- ِاخَتْر خمسة أبياٍت متوالية ناَلْت إعجاَبَك. اشرْحها  بأسلوبك، ثّم احَفْظها عن ظهر قلٍب.

أتذّوق نّص
1. ُعد إلى القاموس للّتفريق بين )غبط( و )حسد(.

2. من وسائل الِحجاج في الّنّص استخدام الّشرط. مّثل من الّنّص بثالثة أمثلة.
﴾.    ]البقرة: 31[. 3. قال عّز وجّل ﴿

    ما البيت الّذي يوافق هذا المعنى؟ كيف تسّمي هذه الّظاهرة؟
4. حّدد في البيت األخير الّصدَر والَعُجز.

5. اُكُتب البيت األّول كتابة عروضّية. 
6. ما هو روّي هذه القصيدة؟

ُأوّظف تعّلاميت 
- في الّنّص رفع لقيمة العمل، وتنديد 

بالبطالة. مثِّْل لكّل منها ببيتين من القصيدة.

07  أقرأ َنصِّ  أقرأ َنصِّ
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  أقرأ َنص07ِّ

أنواع المنادى أستثمر   

أالحُظ  
1. َأَيا ِإْلَياُس، إّنك َتْنُسج بَبراعة.

2. َهَيا نّحاُس، ِبَك َنْفَخر.
َواُصل. 3. يا نائيًا، قد َقَربََّك َمْن َصَنَع التَّ

4. َأْي َحاِئَك الَقِميِص، َبوِرك في ُجْهدك.
5. يا ُمِضيعًا ُعْمَرُه في الَبَطاَلة، َتَداَرْك َنْفسك.

   
أناقش

- مانوع األسلوب في األمثلة؟
ْز ما ُيفيُد نداء القريب، وما يفيد نداء البعيد. ْد أدواِت الّنداء، وَميِّ - َحدِّ

- الِحْظ في كّل مثاٍل االسَم الذي َيلي أداة الّنداء.
نَت أّن االسم المقصود بالّنداء يأتي على أنواع.  - لعّلَك تبيَّ

- ماذا تستنتج؟

- ُعنُصرا الّنداء هما: أداة الّنداء والُمَناَدى
- الُمناَدى خمسة أنواع:

1.الَعَلُم الُمْفَرُد: مثل »يا فاطمُة، أْتِقِني الَغْزَل«.
ِكرة المقصودة: مثل »يا تلميُذ، ِاجَتِهْد«. 2.النَّ

3.الّنِكرة غيُر المقصودة: مثل »يا طاِلًبا، َأْقِبْل على الِعْلِم«.

4.الُمَضاُف: مثل »يا صاِنعَة الفّخار، حاِفِظي على الّتقاليِد«.
5.الّشبيُه بالُمضاِف: مثل »يا حائًكا برنوًسا، بوِرَكْت ِحياَكُتَك«.

أستنتج

ُأوّظف تعّلاميت 
اًل: يا مضّيعا عمره في البطالة تدارك نفسك. 1. أعرب إعراًبا ُمَفصَّ

ــن خمســة  ــرة م ــي فق ــر نشــاطهم. ف ــن لصناعاتهــم وتغيي ــن الّتقليدّيي ــرك بعــض الحرفيّي 2.  آلمــك ت
ــداء.  ــا الّن ــْم، ُموّظف ــك ِبِحَرِفِه ــى التمّس ــم إل أســطر، اْدُعُه

07 أكُتُب
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07   أقرأ َنصِّ

الّتعبير عن الرأي )3(
فنيُد ْحُض والتَّ الدَّ

أتعرف
- تسمع عبارة )دحضُت رأيه(، فماذا تفهم؟ 

- ما الغرض من الّدحض أو الّتفنيد؟ 
- ما هي خطوات تفنيد الّرأي؟ 

- ما هو السلوك الذي يجب التحلي به عند دحض رأي شخص ما؟ 

  

مفهــوم الّدحــض: الّدحــض أســلوب فــي الّتعبيــر يهــدف المرِســُل مــن خاللــه إلــى إبطــال 
رأي الخصــم بوســاطة حجــج دامغــة. 

خطوات دحض الّرأي: 
- تحديد الّرأي كما ورد على لسان صاحبه. 

- نقد الحجج وبيان ضعفها. 
- تقديم الحجج المضادة المقنعة. 

آداب الّرد على الخصم: عند دحض وتفنيد رأي ينبغي تجنب: 
صفة الّتعالي، والعنف الكالمي، ونبرة االزدراء واالحتقار. 

أستنتج

 أتدرب
ْد أو ادحْض األخبار التالية:   فنِّ

- الثورة التحريرية الجزائرية اندلعْت من أجل رغيف الخبز. 
- فرعون؛ حاكم مصر القديم عمالق، طوله ثالثة أمتار. 

- الّرياضة يمارسها الّناس في مرحلة الّشباب. 

ــْدر الِحــرف  نيــن مــن ق ــى ممارســة الّتجــارة الحــّرة، ُمَهِوّ ــر مــن الّشــباب إل يطمــح كثي
ــا.  ــة واســتدالالت شــّتى عليه ــك آراء متنّوع ــي ذل والمهــن، ولهــم ف

- أنشئ نّصا حجاجّيا تعرض فيه بعض تلك اآلراء وتفّند الحجج الّداعمة لها. 

أُْنِتجُ

 

07 أكُتُب
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ُب أتدرَّ

        الفّخار والخزف - ويزة باشا
جميــل أن حتافــظ علــى تراثــك، وتعتــّز بــه، واألجمــل أن تحيــي هــذا اّلتــراث وتطــّوره لَيْبــُرَز 

للعالــم َوُيْبــِرَز الّثقافــة األصيلــة. 
ْل رؤوس األقالم المناسبة: - أصغ بتأّمل إلى الخطاب، وسجِّ

أفهُم وأناقُش
1. ما الفّن الذي برعت فيه »ويزة باشا«؟

2. لماذا لم َيُكْن ُيتوّقع أن تكون فّنانة في الخزف؟
3. لم تكتف »ويزة« بصناعة الفخار بطريقة بدائّية. وّضح ذلك.

4. ماذا قّدمت »ويزة« لصناعة الفخار للجزائر؟
5. عّبر عن رأيك في عمل »ويزة« بتوظيف عبارات على منوال: 

) وإذا ... فإّن... من أجل... وهذا سواء كان نظير ... أو بمقدار...(.   
أنتج مشافهة

ــراث الجزائــرّي أو الحفــاظ عليــه كمــا هــو  - شــاركت زمــالءك فــي حــوار حــول ضــرورة تطويــر الّت
دون تغييــر. ماهــي احلجــج التــي قّدمتهــا. 

في أفواج: حول فكرة االهتمام بالّصناعات الّتقليدّية، ستقومون بـ: 
2. دحض الّرأي املخالف بأسلوب مقنع.  1. عرض رأي الفوج.    

توجيه: قبل العرض يتناقش أعضاء الفوج فيما بينهم.  

         الِحَرُف والّصناعاُت الَيَدِوّية
إّن الِحــَرَف والّصناعــات اليدوّيــة هــي العمــل الّــذي نشــأ 
اهلُل  يــرَث  أْن  إلــى  اإلنســان وال زال يصاحبــه، وســيظلُّ  مــع 
األرَض ومــْن عليهــا، فبَهــا ُتحافــُظ األمــُم علــى هوّيِتَهــا الّثقافّيــة 
وأصالِتَهــا الوطنّيــِة وقــد اهتمــت الّدولــُة بحفــِظ ُتراثهــا الوطنــّي 
والّترســيِخ ألهمّيــِة العمــل اليــدوّي، والّتأكيــد علــى أن يكــوَن 
ــة مجــاالت الحيــاة مشــاركًا فــي بنــاء  المواطــُن عامــال فــي كاّف

ــه... ــه وتنميت وطن
وإّن هــذا الّنشــاط ال يجــب أْن يقتصــر علــى بيــع منتجاتــه فــي الفعاليــات والمهرجانــات، بــل يجــب 
ــى  ــة إل ــا مــن المحلّي ــه، وأن ننطلــق بتراثن ــة في ــة أو صناعــة يدوّي ــّز بوجــود حرف ــرى كّل بيــت يعت أن ن
ــا، ومــن هــذا المنطلــق كان البرنامــج الوطنّي  األســواق الخارجّيــة؛ لتكــون حرفنــا اليدوّيــة معروفــة عالمّيً
لتنميــة الحــرف والصّناعــات اليدوّية...حيــث أصبــح من المســّلِم به على المســتوى العالمي أن هناك 
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ارتباطــا وثيقــا بيــن قطــاع الحــرف والّصناعــات اليدوّيــة وقطــاع الّســياحة، ذلك أن الّســائح ،كيفما كان 
نــوع الّســياحة الّتــي يمارســها، قلمــا يغــادر المــكان الـّـذي يــزوره دون أن يحمــل معــه تــذكارا، فاألمــر 
ــا؛ بــل هــو أمــر يشــغل العاَلــم كّلــه وهــو مــا نــراه فــي تعريــف منّظمــة اليونســكو للحــرف  لــم َيُعــْد محلّيً
ــة  لإلنســان تتجّلــى فيــه األســس  ــة علــى أنهــا “تعبيــر حقيقــي عــن الّتقاليــد الحّي والّصناعــات اليدوّي

الّثالثــة  للّتنميــة المســتديمة والقيــم االنســانّية وهــي: الّتكيــف والّتجديــد واإلبــداع”.
وقــد دعــت اليونســكو فــي هــذا الّصــدد إلــى االعتــراف بأهمّيــة دور الحرفييــن المبدعيــن ومنتجــي 
المــواّد الحرفّيــة، مشــيرة إلــى أنــه فــي شــتى أنحــاء العالــم يبتكــر الحرفيــون مصنوعــات تنســجم مــع 

ــا مــن الحيــاة اليومّيــة لألفــراد والمجتمــع... الّطبيعــة وتشــّكل جــزءا مهّمً
فالحــرف والّصناعــات اليدوّيــة إلــى جانــب كونهــا مــن أجمــل مظاهــر الّتــراث بإبداعاتهــا المعّبرة عن 
حيــاة الّشــعوب ونمــط معيشــتها وأســلوب تفكيرهــا، وإلى جانب كونهــا إرًثا ثقافّيا ومجــاال لالبتكار، 
فهــي نشــاط يســاهم فــي تحســين الّدخــل ورفــع مســتوى المعيشــة، وتوفير فــرص العمــل؛ وهي مصدر 

لتنميــة المــوارد االقتصادّيــة، وأحــُد العوامل المهّمــة إلنعاش الحركة الّتجارّية والّســياحّية.
                                 ]مجلة الحرف والّصناعات اليدوّية[

- اقرإ الّنّص قراءة واعية، وأِجب عن األسئلة اآلتية:
1. لماذا تهتم الّدولة بتراثها وتعمل على ترقيته؟

2. بّين كيف يمكن للمواطن أن يساهم في بناء وطنه من خالل الّصناعات الّتقليدّية؟
3. فّسر العالقة بين الّسياحة والّصناعات اليدوّية؟

4. اسَتِعن بالقاموس في شرح الكلمات اآلتية: الّترسيخ – المستديمة.
ــي يمارســها، قّلمــا  ــياحة الّت ــوع الّس ــة: )كيفمــا كان ن ــة اآلتي ــوال الجمل ــة علــى من 5.  انســج جمل

ــذكارا(. ــزوره دون أْن يحمــل معــه ت ــذي ي يغــادر المــكان ال
6. استخرج من الّنّص جملة شرطّية – حّدد أركانها – نوع األداة. نوع الفعل بعدها – إعرابه.

7. جمع الّنّص بْين الِحجاج والّتفسير. مّثل لكّل نمط بمثال مَن الّنّص.
8. استخرج من الّنّص تعبيرا مجازًيا واشرحه.

 ُأْنِتُج
حضــرت معرضــا للصناعــات الّتقليديــة بــدار الّثقافــة، واكتشــفت إبداعــات أبنــاء وطنــك، 

وأدركــت أّن كّل تفريــط فــي هــذه الّصناعــات ناتــج عــن جهــل بقيمتهــا. 
- اُكتــب موضوعــا حجاجيــا مــن أربعــة عشــر ســطرا، تبــرز فيــه قيمــة الصناعــات اليدوّيــة وضــرورة 

االهتمــام بهــا، موّظفــا عــددا مــن أدوات الّشــرط الجازمــة، وأفعــال الّرجــاء، و المنــادى.     

تأكيــدا علــى اعتــزازك بمــوروث بــالدك الّثقافــّي، وحرصــًا منــك علــى إقنــاع زمالئــك بمــا ترّســخ 
لديــك مــن أهمّيــة ومكانــة للّصناعــات الّتقليدّيــة.

ــة          ــي أّم ــر ف ــة )ال خي ــة، وانَتِصــْر للمقول ــة الّصناعــات الّتقليدّي - فــي نــّص حجاجــي،  اِشــرح أهمّي
ــا تنســج(، مســتثِمًرا مكتســباتك.  ــج، وال تلبــس مّم ــا تنت ــأكل مّم ال ت

أقّوم إنتاجي

07  اْلَن أْسَتِطيُع  اْلَن أْسَتِطيُع
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أقّوم إنتاجي وفق شبكة الّتصحيح اآلتية

- وّظف هذه  الشبكة لتقويم إنتاجك.    - طّبْق على إنتاجك المعايير والمؤّشرات.
م.    - أصِدْر ُحكَمك. - حّدد مواضع الّتحّكم وعدم الّتحكُّ

المؤّشراتالمعايير
م الّتحكُّ

النعم

الوجاهة
- كتابة نص حجاجي.

- التقيد بالموضوع.

سالمة الّلغة
- توظيف أدوات الشرط اجلازمة وأفعال الرجاء والمنادى

- خلو النص من األخطاء اإلمالئية
- التوظيف السليم لعالمات الوقف والّترقيم

- ترتيب األفكار منطقيا.االنسجام
- ُحسُن الّربط بني اإلقناع والّدحض.

اإلتقان
- تنظيم الفقرات.

- توظيف الحجج والبراهني.
- توظيف المكتسبات القبلّية.

أشارك في رسم خريطة النتشار الّصناعات الّتقليدّية في الجزائر

المواردالمهامخطوات اإلنجاز

الخطوة األولى 
- تشكيل األفواج

-  ضبط وتحديد المنتج )خريطة(.

- جمع المعلومات المتعّلقة بـ:
-  المناطق التي تنتشر بها الصناعات 

التقليدية.
- فنّيات رسم الخريطة بمفتاح لها.

الموارد
- توظيف )المعارف القبلّية(
- ضبط الخطوات المنهجّية.

الخطوة الثانية
- توزيع المهام على أعضاء الفوج

-   ضبط المعلومات وتنظيمها.
-  الّتحقق من توثيق المعلومات،  

وصّحة المعلومات.

الوسائل
- أوراق بيضاء.

- صور فوتوغرافية.
-  كتب ومجاّلت لها صلة 

بالموضوع.
-  مواقع تواصلية تربوية لها عالقة 

بالمشروع.
- وسائل العرض.

الخطوة الّثالثة 
- التقاء عناصر الفوج

-  جمع المقترحات وتبادل 
المعلومات.

-  تنظيم العمل وضبط اإلنتاج.

الخطوة الرابعة
عرض المشروع

- المناقشة والّتقويم.
- إدخال الّتحسينات.
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المقطع الـّثـامن
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َما َسأَعِرُفُه ِمن ِخالِل النُّصوص

الموضوعات
1. الّتعّرف إلى ظاهرة الهجرة.

2. أنواع الهجرة.
3. األهداف الّسامية لهجرة اإلنسان.

الموارد اللَُّغوّية
1. ِاقِتراُن جواب الّشرط بالفاء.

2. إعراب المنادى.
3. أدوات الّشرط غير الجازمة.

فّنّيات الّتعبير
1. الّنّص التفسيرّي الحجاجّي )1(.
2. الّنّص التفسيرّي الحجاجّي )2(.
3. الّنّص التفسيرّي الحجاجّي )3(.

َما َسُأنِتُجُه ُمشاَفَهًة وِكتابًة

ِخالل كل أسبوِع
ــة بيــن الهجــرة  ــن مقارن ــّص تفســيرّي يتضّم ــاج ن ــّرّية / إنت 1. عــرض شــفوّي ألســباب الهجــرة الّس

ــرّية. ــرعّية والهجــرة الّس الّش
2. إنتاج ِحوار ثنائّي / إنتاج نّص حجاجّي حول فضل الهجرة لطلب العلم.

3. صياغة شفوّية لمقطع مسموع / إنتاج نّص تفسيرّي حجاجّي حول الهجرة الّنبوّية.
في نهاية الَمقَطع

• تعليق شفوّي / كتابة نّص تفسيرّي حجاجّي حول نوٍع من أنواع الهجرة، موّظفا مكتسباتي.

َما َسُأنِجُزُه

•  أشــارك مــع فوجــي فــي إنجــاز المشــروع المتمّثــل فــي إنشــاء مدّونــة علــى اإلنترنــت لتوعيــة 
الّشــباب بخطــورة الهجــرة الّســّرية. 

  أتعّلم   أُْصغي وأحتّدُث
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الهجرة الّسرية – عبدالّرحيم العطرّي 

تكــون الهجــرة محمــودة العواقــب إذا كانــت ألهــداف نبيلــة، لكــن بتعّقــد الّظــروف 
المعيشــية فــي حياتنــا العصريــة ظهــر نــوع مــن الهجــرة الضــاّرة ال تقــّره القوانيــن، نظــرا لمــا 

فيــه مــن أضــرار علــى الفــرد والمجتمــع.
- أصغ بتأّمل إلى الخطاب وَسّجل رؤوس األقالم المناسبة:

أفهم وأناقش   
1. من أين جاء مصطلح »الحرقة«؟ 

2. تعّدى تأثير الهجرة الّسّرّية األفراد إلى الّدول. وّضح ذلك.
3. شملت هذه الهجرة كل شرائح المجتمع. بّين من الّنّص ما يؤّكد ذلك.
4. ما هي الّدوافع الّتي تجعل الّشباب يقدمون على هذه المغامرة الخطيرة؟
5. أبد رأيك في طريقة تفكير هؤالء الّشباب، موّظفا عبارات على منوال:

     »لكّن... لم يكن دوما الّسبب الوحيد وراء...«
ــد  ــى تحدي ــزا عل ــة الخطــاب المســموع مرّك ــد صياغ ــي ســّجلتها. أع ــالم الت ــى رؤوس األق ــادا عل -  اعتم

ــا. ــة له ــّرية، واســتنتاج األســباب الحقيقي ــرة للهجــرة الّس األســباب الّظاه
أنتج مشافهة

-  وفــق نمــط  الحجــاج، تحــّدث عــن واجــب المجتمع اتجاه الّشــباب الذين اختاروا طريق الهجرة الســّرية.

ــّرّية بقــوارب المــوت وركــوب مخاطــر البحــر، إاّل أّنهــا  لطالمــا ارتبطــِت الهجــرُة الّس
ــة  ــات نبيل ــة ارتبطــت بغاي ــة وظاهــرة اجتماعّي ــات الحّي ــي بعــض الكائن ــزّيّ ف ســلوك غري

ــات المعاصــرة. ــي بعــض المجتمع وأهــداف ســامية ف
- استعْن بنّص )ظاهرة الهجرة( لتعرف المقاصد المختلفة الّتي تدفع إلى الهجرة.

أُحّض

08   أُْصغي وأحتّدُث   أتعّلم

الهجرة السرية عبر البحر
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ظاهرة الهجرة

ــر  ــى آخ ــكان إل ــن م ــة م ــرد أو الجماع ــال الف ــي انتق ــرة ه الهج
ــة، ولــكّل نــوع مــن أنــواع  ــة أو خارجّي بقصــد، وقــد تكــون داخلّي

ــه. ــبابه ونتائج ــرة أس الهج

الهجــرُة ظاهــرٌة كونّيــة، وهــي إحــَدى ُســَنن الحيــاِة والّصــراِع مــن أجــِل 
البقــاِء، وهــَي قديمــٌة ِقــدَم اإلنســاِن علــى هــذه األرِض، واليهاجــُر اإلنســاُن 
فقــط، بــْل يهاجــُر الحيــواُن والّســمُك والّنحــُل والّطيــوُر والفراشــاُت. إّنهــا 
... فهجــرُة هــذه الكائنــاِت كّلَهــا تخضــُع ِلقوانيــن مثل:  نامــوٌس وجــوديٌّ
ــي  ــاء، والّنســبية ف ــي الكيمي ــاء، واالنحــالل والّتفاعــل ف ــي الفيزي ــُو ف الّطف
الكــوِن، وُبــرادة الحديــِد الّتــي تنجــذُب حــوَل القطــِب المغناطيســيِّ تحت 
قانون االســتقطاِب... أّما هجرُة اإلنســاِن فإّنها تختلُف عن هذِه الهجراِت 
ألّنَهــا هجــرٌة ثقافّيــٌة، فالّنــاُس اليهاِجــُروَن إلــى الّصحــَراِء، وال يهاجــروَن إلــى 
ــى،  ــُر والِغَن ــُث العمــراُن والخي ــى حي ــُم يهاجــروَن إل ــرٍة، ولكّنه ــداٍن فقي بل
ويهاجــروَن إلــى حيــُث األمــاُن والعــدُل والحّريــُة... ويرحــُل البــدُو عندَمــا 
َتِضــنُّ األرُض بخيراتَهــا، وتطيــُر الّطيــوُر إلــى حيــُث الَحــبُّ والــّدفُء، ويفــرُّ 
ــا اإلنســاُن بالّســالِم  ــُم فيَه ــى ُمْجتمعــاِت َيْنَع ــِة، وإل ــالِد الحّري ــى ب البشــُر إل
ــُل  ــُث الّتحصي ــون حي ــِن، ويهاجــُر الشــّباُن الّطُموُح ــَر العي ــاُم قري ــُث َين حي
، ولــم َيُحــضَّ القــرآُن علــى الهجــرِة ِمــْن َفــَراٍغ، فالهجــرُة صيــرورٌة  المعرفــيُّ

تنطبــُق أيًضــا علــى األنبيــاِء والمعتقــداِت.
وفــي ســيرِة األنبيــاِء والّصالحيــَن تجــارٌب غنّيــٌة بأحداِثَهــا، زاخــرٌة 
بدالالِتَهــا، متنوعــٌة بمعطياِتَهــا؛ فإبراهيــُم عليــه الّســالم هاجــَر وتــرَك بــالَد 
الّرافدْيــِن ووْفــَرِة الِميــاِه، وتــرَك ُخَضــرَة الّنيــِل ليــأِوي إلــى واٍد غيــِر ِذي َزْرٍع 
عنــَد بيــِت اهلِل الُمحــّرِم، ألّن أعظــَم زرٍع هــو اإلنســاُن ِفــي منــاِخ الحّريــِة 
َوَهاَجــَر ِفتيــُة أْهــِل الكهــِف فــراراً مــن االضطهــاِد ومعُهــْم كلُبُهــْم، وفــرَّ 

ــى مصــَر إاّل برســالٍة. ــْم يعــْد إل ــِه، ول ُموســى مــن فرعــون وبطِش
ــَق عليــه ســورٌة واحــدٌة  ُتَعلِّ الّنبوّيــُة حــدٌث أكَبــر مــن أن  والهجــرُة 
فالهجــرُة إيمــاٌن بالمســتقبِل وثقــٌة بالغيــِب، وهــَي فكــرٌة ال رحلــٌة، وهــي 

ليســْت َتَخّلًصــا مــْن ِفتنــٍة بــْل إلقاَمــِة مجتمــٍع آمــٍن…
                                        ]صبحي درويش . جريدة إيالف اإللكترونية[

 أثري لغتي

ناموس وجودّي: 
قانون ثابت في 

الكون.

 
َتضّن:  تشّح 

وتبخل.  
 

الّصيرورة: الّدوام 
واالستمرار. 

زاخرة: مليئة. 

بطشه:  ظلمه 
وجبروته.

08  أقرأ َنصِّ  أقرأ َنصِّ
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08
أفهم وأناقش  

1. الهجرُة قدٌر مشترك بين سائر المخلوقات، وّضح ذلك من الّنّص.
2. فيم تختلف هجرة اإلنسان عن سائر المخلوقات؟

3. حّدد أشكال الهجرة كما وردت في الّنّص.
4. ما خصائص هجرة األنبياء والّصالحين؟ وّضح ذلك بمثال من الّنّص. 

5. اشرح بأسلوبك العبارة: »الهجرة فكرة ال رحلة فقط«. 

ُم مكتسبايت    ُأَقوِّ

ــْح بأمثلــٍة ِمــن  -   بمــاذا تمّيــزت هجــرة األنبيــاء والّصالحيــن عــن باقــي أنــواع الهجــرات األخــرى؟ وضِّ
ِعنِدك.

أتذّوق نّص
1. ماهو الّنمط الغالب على الّنّص؟ اذكر بعض مؤّشراته.

2.  )ويرحــل البــدو عندمــا َتِضــنُّ األرض بخيراتهــا( حــّدد نــوع الّصــورة البيانيــة فــي هــذه العبــارة، 
اشــرحها. و بّيــن أثرهــا فــي المعنــى؟

3.  مــا هــو المحّســن البديعــّي فــي العبــارة: )فالّنــاس اليهاجرون إلــى الّصحراء... ولكّنهــم يهاجرون 
إلــى حيــث العمران والخيــر والغنى(؟ 

4. هل في الّنّص عاطفة معّينة؟ عّلل لماذا.
5. لّخص مضمون الّنّص. 

ُأوّظف تعّلماتي
إليك العبارة »حيث ينام قرير العين«. ما المقصود بهذه العبارة؟ 

- عّبر عنها تعبيرا حقيقيا. ثم وازن بين العبارتين.

08  أقرأ َنصِّ  أقرأ َنصِّ
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أستثمر      اقتران جواب الّشرط بالفاء 

- أعد قراءة نّص )ظاهرة الهجرة( بتمّعن لتستخلص األمثلة
أالحظ

1. َمْن َهاَجَر ِفي َطَلِب الِعْلِم َفَسْعُيُه َمْشُكوٌر.
2. ِإْن ِاْسَتْنَصَحَك ُمَهاِجٌر َفاْنَصْحُه ِبِصْدٍق.

ِديق َفَلْيَس ِبَأِمين. 3.َمْن َأْفَشى ِسرَّ الصَّ
ْطَت ِفي ُنْصِحي َفَلْن َتَناَل َمَحبَِّتي. 4. ِإْن َفرَّ

5. ِإْن َهاَجَر اأَلْبَناُء الَيوَم ِلَطَلِب الِعْلِم َفَقْد َهاَجَر اآلَباُء ِلَطَلِب الّرزِق.
ُر ِفي ُمَكاَفَأِتَك. 6. ِإْن َتْجَتِهْد َفَما ُأَقصِّ

8. َمْن َيْتَعْب ِفي ِصَغِرِه َفَسَيْسَتِريُح في ِكَبِره.
9. َمْن َهَجَر َوَطَنُه ِلَغْيِر َسَبٍب َفَسْوَف َيْنَدُم.

ُأناقش
- تدّبر جملة الجواب وحدها في كّل مثال، وحاول أن تجعلها في مكان جملة الّشرط.

- لعّلــك تبّينــت أن الــكالم لــن يســتقيم ألّن الجــواب فــي المثــال )1( جملــة اســمية، وأداة الّشــرط 
ــال )2( ــي المث ــا ف ــة فعله ــة فعلّي ــة جمل ــة األمثل ــي بقّي ــه ف ــة االســمّية، وألّن ــى الجمل ال تدخــل عل
طلبــّي، وفــي المثــال )3( جامــد، وفــي المثــال )4( مســبوق بـــ )َلــْن(، وفــي المثــال )5( مســبوق   
ــْد(، وفــي المثــال )6( مســبوق بـــ )َمــا(، وفــي المثــال )7( مســبوق بالّســين، وفــي المثــال  بـــ )َق

)8( مســبوق بســوف، وأدوات الّشــرط ال تدخــل علــى الجمــل الفعلّيــة علــى هــذا الوضــع.
كما نالحظ أّن أجوبة الّشرط في كّل األمثلة قد اقترنت بالفاء؟

إَذا َلــْم َيْصُلــْح الَجــَواُب أَلْن يُكــوَن َشــْرطًا َوَجــَب اْقِتراُنــُه بالَفــاء؛ وَذِلــَك إَذا َكاَن ُجْمَلــًة اســمّيًة  
أو ِفعلّيــًة ِفْعُلهــا َطَلِبــيٌّ أو جاِمــٌد أو َمْســُبوٌق ِبَلــْن أو َقــْد أو َمــا أِو الّســين أو ســْوَف.

أستنتج

ُأوّظف تعّلاميت
الّتمرين )1(: أتِمْم الجمل الّشرطية اآلتية بذكر أجوبة الّشرط المحذوفة مقرونة بالفاء.

 - من مدحك بما ليس فيك........    - من أحّب أن ُيطاع...........
 - إن َصِحْبَت األشرار..............  - إن أحسنتم إلى الّناس........

الّتمريــن )2(: كــّوْن ثــالث جمــل مــن إنشــائك الخــاص؛ يكــون جــواب الّشــرط فــي األولــى جملــة 
فعليــة فعلهــا جامــد، وفــي الّثانيــة جملــة فعليــة فعلهــا داّل علــى الّطلــب، وفــي الّثالثــة جملــة فعلّيــة 

فعلهــا مســبوق بســوف.   
َجاُح َحِليُفُه َمْن َجدَّ فالَنّ الّتمرين )3(: أعرب ما يلي: 

08 أكُتُب
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النّص الّتفسيرّي الحجاجّي

إنتاج نّص تفسيرّي
أالحظ 

الهجــرة ظاهــرة كونّيــة وهــي إحــدى ُســنَن الحيــاة والّصــراع مــن أجــل البقــاء، وهــي قديمــة قــدم 
اإلنســان علــى هــذه األرض، وال يهاجــر اإلنســان فقــط؛ بــل يهاجــر الحيــوان والّســمك والّنحــل 

ــوس وجــودّي.. ــا نام ــور والفراشــات. إّنه والّطي

أتعرف 
- ما ذا يشرح الكاتب في هذا المقطع؟ 

ُز موضوع الّنّص الّتفسيرّي عن غيره من الموضوعات؟  - ما الّذي يميِّ
َف في الّنّص المنَتِج.   - اُْذُكْر روابط الّتفسير الّتي يجب أْن توظَّ

إلنتاج نّص تفسيرّي، يجب:  
- تحديد الموضوع.

- إعداد الّتصميم )مقدمة - عرض - خاتمة(، وترتيب عناصره. 
ــَرة، أو موضوعــا  ــي قــد تكــون ألفاظــا، أو عبــارات مفسَّ -   توظيــف المعرفــة الجديــدة الّت

غيــر شــائع أو ظاهــرة غيــر مألوفــة، نتوّقــع إفــادة القــارئ بهــا. 
-  استعمال الروابط الّنصّية بأنواعها.

أستخلص 

أتدرب
تهاجُر بعُض الحيوانات تاركًة أوطانها. فّسْر دوافَع هجرتها في بضعة أسطر.

رافقــَت أبــاك إلــى حفــل زفــاف أحــد األقــارب، فحضــرت جانبــا مــن ســَمر الضيــوف؛ 
العريــس مهاجــر شــرعّي، وأحــد الضيــوف فِشــَل فــي محاولــة للهجــرة الّســرية. ســمعَت مــا 

ــن حســرَة الضيــف وتوجيــَه العريــس لــه. داَر بينهمــا ِمــن ِحــواٍر تضمَّ
-  اُكتــب مــا َعِلــق بذهنــك مــن مضاميــن ذلــك الحــوار فــي فقــرة تفســيرّية، موّظًفا أســلوب 

الّشــرط وصــورة بيانّية.

أُْنِتجُ

08 أكُتُب
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هجرة األدمغة الجزائرية – فهيمة بوعديل
تغــري الــدّول المتطــورة العقــول المبدعــة مــن الــّدول الّناميــة بمختلــف اإلغــراءات لتســتفيد 
مــن خبراتهــا فــي تطويــر اقتصادهــا وتنميــة مجتمعاتهــا، لكــن لهــذه الهجــرة انعكاســات خطيرة 

علــى األوطــان.
- أصغ بتأّمل إلى الخطاب المسموع، وسّجل رؤوس أقالم لُتجيب عِن األسئلة:                  

أفهم وأناقش
1. حّدِد الفترَة الّتي اشتّدت فيها وتيرة هجرة األدمغة في الجزائر. ولماذا؟

2. َتَحّدْث عن آثار هذه الهجرة على االقتصاد الوطنّي؟
3. هناك دوافع ومغريات تكون وراء هجرة العقول. اذكرها في نقاط محّددة.

4.  ما موقفك من هجرة الكفاءات الجزائرّية إلى الّدول الغربّية؟ عّلل.
5. ما هي القطاعات الحّساسة التي تأّثرت بهجرة األدمغة في الجزائر؟

أنتج مشافهة  
َر الهجرة إلى بالد الغرب. - تصّور أّن أحد أقربائك من هذه الّطاقات الخاّلقة قد قرَّ

فــي فــوج ثنائــّي: يقــوم أحدكمــا بتمثيــل إطــار عــازم علــى الهجــرة إلــى الخــارج. ويقــوم اآلخــر بمحاولــة 
ثنيــه عــن قــراره. 

المطلوب: إنتاج الحوار الّثنائّي المناسب. 

تعّقــدِت الحيــاُة المعاصــرة وكُثــرت معهــا المغريــات الّتــي تدفــع الكفــاءات الوطنّيــة إلــى 
الهجــرة والبحــث عــن المجــد، إاّل أنهــا خســارة كبــرى لألّمــة، لهــا آثارهــا الوخيمــة علــى 

االقتصــاد الوطنــّي ومقــّدرات األّمــة.
-  استعْن بنّص »المهاجر إلى المجد« لتعرف نبل الغاية الّتي من أجلها يهاجر اإلنسان.

أُحّض

08  أقرأ َنصِّ   أُْصغي وأحتّدُث
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الُمهاِجُر إلى الَمْجد

الهجــرة فــي ســبيل تحقيــق غايــة ســامية مرّغبــة فــي كل الثقافــات، وهاهــو األديــب أحمــد 
رضــا حوحــو يــروي لنــا قّصــة الفتــى القــروّي »دروت« الــذي لــم ُتْثِنــِه الّظــروُف الّصعبــُة عــن 

تحقيــق هدفــه... حيــث أصبــح مــن أعظــم قــادة نابليــون بونابــارت. 

قــال »دروت«: حّدثتنــي نفســي بالهجــرة للمشــاركة فــي الُمســابقة 
ــواي  ــة، ولكــن كيــف يمكــن ذلــك وأب وااللتحــاق بهــذه المدرســة الحربّي
فــي غايــة الفاقــة واالحتيــاج؟... ولكــن تحّصلــُت مــع ذلــك علــى ترخيص 
ا مــن الّســفر مشــًيا علــى األقــدام. بالّســفر لتأديــة االختبــار... ولــم أِجــْد ُبــّدً
ــوري  ــُت لف ــز« وتوّجه ــة »ميت ــى مدين ــة »نانســي« إل ــن مدين ــُت م وصل
لقاعــة االختبــار، ومــا كــدُت أبــدو فــي القاعــة الّتــي كانــت حافلــة بالّتالميــذ 
واألســاتذة، حّتــى تلّقانــي هــذا الجمــع الكبيــر بعاِصفــة مــن الّضحــك 
والّســخرّية، والحــّق أّن حالتــي كانــت تدعــو إلــى أكثــر مــن ذلــك، فقــد 
كنــُت َنحيفــا ضعيفــا، تكســو مالبســي الّريفّيــة المرّقعــة طبقــة كثيفــة مــن 
غبــار الّطريــق، أحمــل فــي يمينــي عًصا غليظــة، ومنتعال نعال ريفّية َخِشــنة 
َتُحوُطهــا طبقــة مــن األوحــال... ووقفــُت مضطربــا فــي القاعــة بيــن ضجيــج 
ــة  الّضحــك والّســخرّية، ولــم أنتبــه إاّل وأحــد المختِبريــن يخاطبنــي بِرقَّ
ــه علــى الفــور:  وشــفقة: ضللــَت ســبيلك ياصديقــي؟ مــاذا تريــد؟ فأجبت
أريــد المشــاركة فــي المســابقة يــا ســّيدي! وأجابنــي الّســيد: إذن تفّضــل 
اجلــس يــا بنــّي وانتظــر، فعندمــا يأتــي دورك أدعــوك... والتلتفــت لهؤالء.  
أســئلة  إلــى  بإمعــان  أســتمع  أخــذُت  واالضطــراب  الخجــل  ورغــم 
بــروح جديــدة تــُدبُّ فــي  الّطلبــة... وأحسســت  المختبريــن وأجوبــة 
جســمي الّنحيــل، وتبّيــن لــي أّن فــي اســتطاعتي اإلجابــة عن األســئلة كّلها.
ــى  ــار الفت ــن لمشــاهدة اختب ــة بالفضولّيي ــألت القاع وجــاء دوري وامت
ــّد اختبــاري مايقــرب مــن الّســاعتين، ومــا ِكــدُت أنتهــي  القــروّي... وامت
حّتــى قــام الّرجــل نحــوي وضّمنــي إلــى صــدره وهــو يــرّدد: أقــّدم إليــك 
! وأعتقــد تمامــا بأّنــك ســتكون أّيهــا المهاجــر  إلى  تهنئتــي وإعجابــي يابنــيَّ

ــة الّنجبــاء.               المجــد أحــد طلبــة المدرســة الحربّي
                                                      ]أحمد رضا حوحو. نماذج بشرّية[ 

 أثري لغتي

الفاقة:  الفقر 
الّشديد. 

  
حافلة: مليئة. 

منتعال:  لبس 
حذاء.

أستمع بإمعان: 
أصغي للحديث 

بتركيز شديد. 
الفضولي: من 

 يتدّخل فيما
ال يعنيه.

08  أقرأ َنصِّ   أُْصغي وأحتّدُث
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أفهم وأناقش

1. ما الغاية الّتي هاجر من أجلها الفتى »دروت«؟
2. كيف كان موقف الحاضرين عند رؤيته؟ و لماذا؟

3. اإلصرار على تحقيق الّنجاح جليٌّ في الّنص. وّضح ذلك.
4. اذُكْر نتيجة إصرار الفتى »دروت« على تحقيق هدفه؟

5. تخّيل مستقبل الفتى »دروت« في الحاالت اآلتية:
    - لو بقي في قريته.

اّلب، وغادر قاعة االمتحان َخِجاًل.     - لو تأّثَر بازدراء الطُّ
استنتِج القَيم المستوحاة من موقف »دروت«.

ُم مكتسبايت ُأَقوِّ
رغــم مــا تعــّرض لــه الفتــى المهاجــر »دروت« مــن ســخرّية واحتقــار إال أّن هــذا الموقــف الّصعــب 

لــم يؤّثــر عليــه وواصــل تحّديــه. عّلــل ســّر قّوتــه.
أتذّوق نّص

1. ما الّنمط الغالب على الّنّص؟ اذُكْر بعض مؤشراته.
ا و آخر خبرّيًا، وبّيِن الغرَض منهما. 2. ِاستخرج من الّنّص أسلوبا إنشائّيً

ــي  ــُدبُّ ف ــَدة َت ــروٍح َجِدي ــُت ِب ــارة )وَأْحَسْس ــي هــذه العب ــواردة ف ــة ال 3.  اســتخرج الّصــورَة البيانّي
ــى المعنــى. ــر أثرهــا عل ــى عناصرهــا، واذُك ــل هــذه الّصــورة إل ــل(. حّل ِحي ــِمي النَّ ِجْس

4.  فــي الّنــّص عبــارات تــدّل علــى الّســخرّية واالســتهزاء، اســتدل مــن القــرآن والحديــث مــا يوّجهنــا 
إلــى عــدم احتقــار بعضنــا والحــّط مــن شــأنهم. 

ُأوّظف تعّلاميت 
»األَلم العظيم يصَنُع الـَمجد العظيم«. هل ترى لهذه المقولة عالقة بمضمون الّنّص؟

ُأنِجُز واجبي:

ا«. ا، وال َتُكْن ِعَظاِمّيً يقول الَمَثُل العربّي: »ُكْن ِعَصاِمّيً
إذا عِلمــَت أّن )ِعصــام( هــو فًتــى عربــيٌّ ُيشــِبُه فــي شــخصّيته وفــي ســيرته الفتــى القــروّي )دروت( 

فَأِجــْب عــن األســئلة اآلتيــة:
1.  اســتعِمْل أحــد محــّركات البحــث الّشــَبكّي )غوغــل مثــاًل( ِلتتعّرَف علــى قّصة الفتــى »ِعصام«.  

: ُقــم بتفعيــل وضــع »األمان« قبــل البحث( )توجيــٌه هــامٌّ
2. قاِرْن بين قّصته وقّصة الفتى »دروت«.

3. ماهي الِعبرة التي يستفيدها الّشباُب من سيرة »ِعصام« وسيرة »دروت«؟
ا«، واشَرْحُه بأسلوبك الخاّص. ا، وال َتُكْن ِعظاِمّيً 4. استنِتْج معنى المَثل »ُكن ِعصامّيً

08  أقرأ َنصِّ  أقرأ َنصِّ
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إعراب الُمنادى  أستثمر     

- اقرأ األمثلة اآلتية، وتذّكر سياقها في الّنّص :

ُأالحظ
1. َيا ُدُروُت، تفّضل اجلس لتجتاز االختبار.

2. َنَصَح األستاُذ أحَد تالميذه المتفّوقين قائاًل: َيا ناِجُح، أنَصُحَك بالهجرة في طَلب الِعلِم.
3.  يا ُمهاِجًرا، استثمر وقتك فيما ينفعك.

4. َهلِّلي يا ِتالَل المدينِة، واْهِمي ِبَسِخيِّ األظالِل واألنداِء.
ْئني بأخبار الهجرة الّسّرّية. 5. يا قاِرًئا الّصحيفَة، َنبِّ

6. نصح األستاذ تلميَذْيِه المتفّوَقْيِن قائال: يا ناِجحاِن، أنصُحُكما بالهجرة في طلب العلم.
7. نصح األستاذ تالميذه املتفّوِقنَي قائال: يا ناِجُحوَن، أنصُحُكم بالهجرة في طلب العلم.

أناقش
- ما نوع المنادى في المثال األّول؟ وما حركة آخره؟ وما ُحكُمُه اإلعرابّي؟

ْد نوع المناَدى في األمثلة من الثاني إلى الخامس. - حدِّ
- الِحْظ حركات آخرها.

- استنِتْج ُحكمها اإلعرابّي.
- ُعد إلى المثالين األخيرين، لتحّدَد المنادى، ونوَعه، وإعرابه.

- ماذا تستنتج؟

- ُينَصُب الُمناَدى إذا كان َنكرة غير مقصودة، أو مضاًفا، أو شبيًها بالمضاف.
- ُيْبَنى الُمناَدى على عالمة رفعه إذا كان: نكرة مقصودة، أو عَلًما ُمفَرًدا.

أستنتج

ُأوّظف تعّلماتي

أعرب المنادى في الجمل الّتالية إعرابا مفّصال:
ــي  ــّرزق، كان اهلّل ف ــب ال ــي طل ــا مســافُر ف ــن واألنصــار أبشــر بصحبتهــم - ي ــا للمهاجري ــا محّب -  ي

ــك. عون
- يا أحمُد انصح أخاك بالعدول عن الهجرة السّرية.

08  أقرأ َنصِّ  أقرأ َنصِّ
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النّص الّتفسيرّي الحجاجّي

)إنتاج نّص حجاجّي(
أالحظ

ــار دوالر، حســب  ــن ملي ــدرت بأربعي ــي خســائر ق ــر ف ــي الجزائ ــة ف ــد تســّببت هجــرة األدمغ لق
ــور األوضــاع  ــي تســارعت بســبب تده ــة الهجــرة الّت ــدت أّن حرك ــي أّك ــر. الّت ــا كشــفِت الّتقاري م
األمنّيــة آنــذاك دفعــت بعشــرات اآلالف مــن األطّبــاء والجامعّييــن والباحثيــن للهجــرة إلــى الغــرب.

أتعرف              
- ما الحجج المقّدمة لبيان خطورة هجرة األدمغة؟ 

- وما الهدف من تقديم األدلّة واإلحصائّيات في الّنّص؟
- يخضع الّنّص الحجاجّي للّتصميم. ففي رأيك، ماذا يجب أن نتناول في كّل قسم من أقسامه؟ 

- اذكر بعض روابط الّنّص الِحجاجيّ.   

إلنتاج نّص حجاجّي، يجب: - تحديد الموضوع. - إعداد الّتصميم، وترتيب عناصره.
المقّدمة: وفيها تمهيد لتحديد الموضوع المعالج. 

العــرض: وفيــه عــرض لوجهــة الّنظــر أو الــّرأي المــراد مناقشــته، مــع بيــان أدلّتــه وحججــه. 
ثــّم عــرض لوجهــة الّنظــر، أو الــّرأي المــراد تقديمــه لتثبيتــه، وإقنــاع المخاَطــِب بــه.  

الخاتمــة: تقديــم خالصــة مكّثفــة لمــا جــاء فــي صلــب الموضــوع، مــع إبــداء الــّرأي 
بوضــوح.   الّشــخصّي 

- استعمال الّروابط الّنّصّية الّتي تخدم الحجاج بأنواعها. 

أستخلص 

أتدرب: 
ا حجاجّيا ُتَبّيُن فيه أّن الهجرة لهدف عظيم ال بّد أن تنتهي إلى نجاح باهر.   ْم نّصً َصمِّ

بمناســبة يــوم العلــم نّظمــت مؤّسســتكم حفــال تكريمّيــا علــى شــرف أحــد أبنائهــا 
الُقدامــى؛ هاجــر لطلــب العلــم، وعــاد بدرجــة علمّيــة عاليــة ليخــدم بهــا وطنــه... ألقى كلمة 

ــة فأقنَعــَك بتجربتــه الّناجحــة. توجيهّي
ــة الّتــي ســاقها إلقناعكــم، موّظفــا  -  اُْكُتــْب فقــرة حجاجّيــة تعــرض فيهــا وجهــة نظــره واألدلّ

الّنــداء وصــورة بيانّيــة. 

أُْنِتجُ

08   أُْصغي وأحتّدُث أكُتُب
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08
الَحَدُث الَعظيم – شوقي أبو خليل

الهجــرة النّبويــة نقطــة تحــّول فــي تاريــخ اإلســالم بيــن عهــد الّضعف والمعانــاة، وعهــد المنعة 
ــرت الهجــرة مجــرى التاريــخ، وحملــت فــي طياتهــا معانــي الّتضحيــة  وقــوة الجانــب. لقــد غيَّ

بــر، واإليمــان الّصــادق. والصَّ
- أصغ بتأّمل إلى الخطاب وَسّجل رؤوس األقالم المناسبة:

أفهم وأناقش
1. لماذا كانِت الهجرُة  الّنبوّيُة حدثا عظيما في الّتاريخ؟
2. وّضح حياة الجهالة الّتي فّر منها المسلمون بدينهم.

3.كان للمسلمين واقع جديد ِبَداِر الهجِرة، ِصْف هذا الواقع.
4.  إّن الهجرة تضحّيٌة وفداٌء. تحّدث عن تضحّية الّنبي ملسو هيلع هللا ىلص والّصحابة في الهجرة المباركة.

5.  عّلــِل الحكمــَة مــن هجــرة الّنبــيملسو هيلع هللا ىلص والّصحابــة ســّرا، موّظفــا عبــارات علــى المنــوال: »إّن ... 
ــا ...«. ألّن ... وكّل م

أنتج مشافهة
- اعتمــادا علــى رؤوس األقــالم المســّجلة، والمناقشــة الجاريــة. أعــد صياغــة الفقــرة الّثانيــة مــن 

الخطــاب بأســلوبك.

َلت ِقَيًما رائعة. عرَفــْت هجــرة الّنبــّيملسو هيلع هللا ىلص كثيــرا من األحداث الّتي ســجَّ
 - ِاقــرأ قصيــدة )نــور الهجرة( للّتعــرف إلى مزيد منها.

أُحّض

08   أُْصغي وأحتّدُث أكُتُب



الِهجرة الّداخلّية واخلارجّية

162

08

ُنوُر الِهْجَرِة

ــة  ــوار الهداي ــُة بأن ــرقِت المدين ــى ملسو هيلع هللا ىلص، أش ــرة المصطف       بهج
والبــركات وتوالــت علــى أهلهــا نســمات الوحــي، وضيــاء الِبــّر 

وتلّقــاه األنصــار بنشــيد: 
من ثنّيات الوداع.  طلع البدر علينــــــا    
مـــا دعـــا هلل داع.  وجب الّشكر علينا    

لـــألَذى ُكـــلَّ َصـْعَدٍة َســـْمراِء ْت َجـــمَعْت َشـــمَلها ُقريٌش وَســلَّ  أثري لغتي
الّصعدة: قناة الّّرمح. 
الّليلة الليالء: الّليلة 

الّطويلة شديدة الّسواد.
منخلع الّلب:  خائف 
القلب.
الّزهراء:  مؤّنث األزهر 
أي المشرق.

الّرعاء:  العناية 
والّرعاية. 

اهمي: أسيلي الّدمع.

ْــِح َلـيـــلٍة َلـــْيالِء فــــي ُجـنـ وأراَدْت أْن ُتنِقَذ الَبْغَي ِمْن أْحَمَد

ــبِّ ُمثــاًرا ِبأفــَدِح األنبــاِء اللُّ ُمنَخِلــــــــــــَع يــُق  دِّ الصِّ َفأَتــاُه 

َعـِليًما ِبـَما اْنَطَوى في الَخَفاِء ْـــِر غـ الـثَّ َــاِسَم  بـ أْحـــَمُد  اُه  َفـتـَــَلقَّ

فـي الـّدجى لـلمدينة الّزهراِء أمـــر الـــوحُي أن يـــحّث خطــاُه

بـالـــّرَعاِء إلـيـــهما  يـرنـــو  وأقـــاما فــي الغــار والمــأل العلـــوّي

َــريحَة الـــكبرياِء وتـــنّزهْت جـ حيــاَرى قـــريٌش  َــه  دونـ وقـــفت 

وانـــثنْت والّريــاح تجــأر والّرمــــُل ُتـــثير فـــي األوجـــه الـــّربداِء

ــداِء ــالل واألنـ ــِخيِّ األظـ ِبـسـَ َــى المدينــة واْهِمي هـــّللي يـــا ُربـ

يـــنتشي كـــل كـــوكٍب وّضاِء حـتـــــــى أكـبـــر  اهلل  واقـذفـــيها 

آٍت لـصـحـــبه األوفــيــــــــــــاِء واجمعــي األوفيــاء إنَّ رســول اهلل

َماِء ماَء ِتـــْلَو الـــظِّ يــُـروي الـــظِّ وأَطـــلَّ الّنبــيُّ فيًضــا ِمن الّرحــــمة

ــاِء ــكّل فضـــــــــــــــــــ ــًة ب َجّواَب والّصــالُة الّطُهــوُر عاليَة األصـــداِء
    
]عمر أبو ريشة. األعمال الكاملة[

08  أقرأ َنصِّ  أقرأ َنصِّ



ّية
رج

خلا
وا

ة 
لّي

اخ
لّد

ة ا
جر

لِه
ا

163

08
أفهم وأناقش

1. ما األمر الّذي بّيتته قريش في اجتماعها الّسّرّي؟ 
2. أين أقام الّرسول ملسو هيلع هللا ىلص وصاحبه بعد الخروج من مّكة ليال؟ ولماذا؟

3. هل نجح كفار قريش في تتّبع الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص؟ ولماذا؟
4.  مــا أثــر هجــرة الّرســول الكريــم ملسو هيلع هللا ىلص إلــى المدينــة المنــّورة علــى اإلســالم والمســلمين؟ اذكــر هــذه 

اآلثــار فــي نقــاط محــّددة.
5. مــا هــي العبــر الّتــي يجــب أن يتعّلمهــا المســلمون من الهجرة، وهم يحتفلــون كلَّ عام بالّذكرى؟

ُم مكتسبايت ُأَقوِّ

»ُتعتبــر الهجــرة الّنبوّيــُة أعظــم حــدث فــي التاريــخ«، اشــرح هــذا القــول فــي فقــرة تفســيرّية 
مســتلهما المعانــي مــن القصيــدة.

أتذّوق نّص

1. ما الجنس األدبُي لهذا الّنّص؟ 
2. حّدْد كاّلً من الّصدر والَعُجز في البيت األّول.

3. ماهو حرُف الّرِويُّ في هذه القصيدة؟
4. اُكُتب البيت اآلتي كتابة عروضّية، ثّم أِجْب عن األسئلة: 

فأتاه الّصّديق منخلَع الّلّب      ُمثارا بأفدِح األنباِء       
- الِحظ الّرموز العروضّية الموافقة للبيت، وأِعْد قراءته متوقًِّفا على كّل ساكٍن.  

- اكُتــْب سلســلة الّرمــوز العروضّيــة الممتــّدة مــن آخــر ســاكٍن فــي البيــت إلــى الّســاكن الــذي   
قبلــه. هــل تســتطيع قراءتهــا؟ ولمــاذا؟

- أِضْف إلى تلك السلسلة المتحّرك الذي قبلها، واقرأها.  
- اقرأ ما يوافقها في كّل بيت من أبيات القصيدة.  

ــى  ــّدة مــن آخــر ســاكٍن فــي البيــت إل ــة الممت نتيجــة: القافيــة هــي سلســلة الّرمــوز العروضّي
ــه. ــذي قبل ــه مــع المتحــّرك ال أقــرب ســاكٍن يلي

ُأوّظف تعّلاميت
ًدا قافيتها، واحفظها. - اختر من الّنّص ثالثة أبيات متوالية نالت إعجابك، َتَغنَّ بها ُمَردِّ

08  أقرأ َنصِّ  أقرأ َنصِّ
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08
أستثمر     أدوات الّشرط غير الجازمة 

أالحُظ
- اقرأ األمثلة اآلتية، وتذّكر سياقها في نّص )نور الهجرة(

اِعُر ُعَمر أُبو ريشة في ثنايا قصيدته الملحمّية »الهجرة« - قال الشَّ
َفُيدّوي الُوُجوُد باألْصــــــَداِء وإَذا هاتٌف يصيُح به اقــْــــــــرْأ    
َقَذفْتُه بطعنٍة َنْجـــــــــــــــــــــالِء كّلما َمّر ُمؤِمٌن ِبِحمَاهــــــَــــــا    
- قال اهلل تعالى: ﴿  ﴾ ]سورة الّضحى – اآلية 11[

- لوال القراءُة ماتقّدَم اإلنساُن 
 - لوما َحاِدُث الهجرة ما تغّيرت صفحُة الّتاريخ     

أناقش
- عرفت أّن ِمن أدوات الّشرط ما يجزم فعلين.

    ماذا تالحظ في هذه األمثلة؟
-كيف نسّمي هذه األدوات إذن؟  - ماذا أفاد الحرف )إذا(؟ وما المعنى الذي أفادته )كّلما(؟

   ماذا أفادت )أّما( وكيف كان جواب الّشرط بعدها؟ 
 - عد إلى الحرفين )لو( )لوما(، ماذا أفادا في جملة الّشرط؟

َما - َلْو - َلْوال - َلْوَما. من أدوات الّشرط غير الجازمة: إَذا -ُكلَّ
- إذا: ظرف لما يستقبل من الّزمان -  كّلما: ظرف لما مضى من الّزمان.

- لو: حرف شرط يفيد امتناع الجواب المتناع الّشرط.
- لوال - لوما : حرفان يفيدان امتناع الجواب لوجود الّشرط.

- أّما: حرف تفصيل يقوم مقام أداة الّشرط وفعله، ويجب أن يقترن جوابها بالفاء.

أستنتج

ُأوّظف تعّلماتي
 الّتمرين )1(: أكمل جمل الّشرط اآلتية بوضع جواب شرط مناسب:

- لوما المطُر ما....... - كّلما تقّدمت الّصناعة ...... - لو أّدى كل إنسان واجبه.........
- إذا رأيَت محتاًجا...... - لوال المدرسُة.............. 

الّتمرين )2(: أْتِمْم الجمل الّشرطية اآلتية بوضع جملة الّشرط المحذوفة:
- لو....الستراح في كبره.   - لـّما ....... زاد انتشار العلم. 

- لوال........ما غادرت األدمغة أوطانها. - لوما........لساءْت حاُل المِريض.   
- إَذا ....... َفَسْل َما ُيستطاُع.

الّتمرين )3(: اْشرح البيت اآلتي وأعربه :
إَِذا َمرَّ بــــِي َيـــْوٌم ولْم َأّتِخـــــْذ َيـــًدا  َوَلْم َأْسَتِفْد ِعْلًما َفَما َذاَك ِمْن ُعْمِري  

08 أكُتُب  أقرأ َنصِّ
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08

إنتاج نّص تفسيرّي حجاجّي
أالحظ

إّن الهجرة الّنبوّية حدٌث غّيَر مجرى الّتاريخ؛ ألنها الهدف العملّي والموقف الحاســم في تاريخ 
اإلســالم، وكلُّ مــا تحّقــق بعدهــا مــن منجــزات وَتَتاَبــَع مــن نجاحــات وانتصــارات محســوب عليهــا.

أتعرف 
- هل كل فكرة نستعرضها، أو رأي سيستقبلها المتلّقي بوضوح؟ إلى ماذا سيحتاج إذن؟

- أفكارنا أو آراؤنا نعّبر عنها في موضوعات، فكيف نصوغ هذه الموضوعات؟  
- إذا كان الموضوع يخضع في صياغته للّتصميم، فما الّذي يفضل الّتعبير عنه في كل قسم؟ 

- بماذا نحفظ للّنّص المنتج تماسكه وانسجامه؟      

كل نــصّ يعتمــد علــى الِحجــاج، يحتــاج منتُجــُه إلــى الّتفصيــل فــي القــول والّتفســير، لــذا 
يجــب توظيــف الّنمطيــن الّتفســيرّي والحجاجــّي. 

ويبنى  كما يأتي: - إعداد الّتصميم )مقدمة /عرض/ خاتمة(، وترتيب عناصره. 
- استعمال الّروابط الّنصّية بأنواعها. 

أستخلص 

أتدرب: 
اختلفَت مع زميلك بخصوص موضوع الهجرة غير الّشرعّية إلى البالد األجنبّية.

-  اُكتــْب فقــرة تشــرح فيهــا ســلبّيات هــذه الهجــرة، وتبــدي رأيــك فيهــا، وتدحــض رأيــه، ملتزًمــا 
ــا الّنمطيــن الّتفســيرّي والحجاجــّي، ومســتداًل  ًف ــة فــي الِحجــاج؛ موظِّ آداب الِحــوار والموضوعّي

بمــا يلــزم مــن أدلّــة.

خــروج  بمشــهد  تأّثــرت  الّشــهير،  )الّرســالة(  فيلــم  الوطنّيــة  الّتلفــزة  عرضــت 
المدينــة. نحــو  مّكــة  مــن  وصاحبــه  ملسو هيلع هللا ىلص  المصطفــى 

-  حّضــْر فقــرة تفســيرّية ِحجاجّيــة تســردها علــى زمالئــك؛ تفّســر فيهــا دوافــع الهجــرة 
الّنبوّيــة، وتســتدلُّ علــى ُنبــِل مقاصدهــا، موّظفــا الّشــرط غيــر الجــازم والّنــداء وصورتيــن 

بيانيتيــن.

ُأْنِتُج

08 أكُتُب  أقرأ َنصِّ
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08
ُب أتدرَّ

   البدو الرّحل - الّشريف داودي
تكون هجرة اإلنسان لحاجة ملّحة، سواء كانت هجرة داخلية أو خارجية، فردية أو جماعية. 

ْل رؤوس األقالم المناسبة: - أصغ بتأّمل إلى الخطاب، وسجِّ

أفهُم وأناِقُش
1. بم وصف الكاتب حياة البدو الّرّحل.

2. ما هي المناطق التي يتواجد بها البدو الّرّحل؟
3. كيف ُتوّزع المهام والمسؤوليات في األسرة ؟

الّصيــف؟  فصــل  فــي  يرتحلــون  مــكان  أّي  4.  إلــى 
ولمــاذا؟

5.  عّلق بأسلوبك الخاص عّما أعجبك في يوميات البدو الرّحل.

أنتج مشافهة
شــاهدت شــريطًا متلفــزا، عــن حيــاة البــدو الّرّحــل فــي واليــة مــن واليــات جنوبنا الكبير وســمعت 
تصريحــات المواطنيــن حــول ظاهــرة الهجــرة نحــو الّشــمال، فــكان منهــم مــن يفّضــل الهجــرة لطلــب 

الــكإل، ومنهــم مــن يفّضل االســتقرار. 
فــي أفــواج: ســتقومون بتلخيــص مضمــون الّشــريط المتلفــز متبوعــا بعــرض اآلراء الــواردة فيــه 

معّللــة، ثــّم إبــداء الــّرأي الخــاّص فــي الّنهايــة. 

  الِهْجرُة الَخِطَرة
ــي تواجــه األقطــار الّناميــة، وهــي التقــّل عــن  ــة الّت ُتعــّد هجــرة األدمغــة مــن المشــاكل الهاّم
مشــاكل الّتنميــة والّتعليــم والّتصنيــع والّصّحــة وغيرهــا مــن مشــاكل هــذه األقطــار إن لــم 
 َتُفْقَهــا فــي األهّمّيــة، وهــي لذلــك تســتحّق كّل عنايــة واهتمــام مــن الباحثيــن والمهتّميــن. 
وقــد يظــّن الّنــاس أن القــّوة المادّيــة هــي الفــارق بيــن الّشــعوب فــي القــّوة والّضعــف، والّتقــّدم أو 
الّتخّلــف، ولكنهــم ينســون أن اإلنســان هــو األســاس فــي كل ذلــك. فهــو البذرة التــي إن صلحت 
صلحــت األمــة كّلهــا  حتــى ولــو كانــت الّظــروف الّطبيعّيــة غيــر صالحــة، وإن فســدت فســدت 
األّمــة كّلهــا، حّتــى ولــو كانــت الّظــروف الّطبيعّيــة صالحــة ومواتيــة، ولذلــك كانــت الّشــعوب 
النامّيــة أحــوج مــا تكــون إلــى اإلنســان الّصالــح المثقــف الممتــاز. إّن هجــرة العلمــاء والمثّقفيــن 
منهــا إلــى الــّدول المتقّدمــة يكّبدهــا خســائر فادحــة ويعتبــر مــن أهم المشــاكل الّتــي تعانيها هذه 

الّشــعوب وأكثرهــا حساســية وأشــّدها ضــررا.

08  اْلَن أْسَتِطيُع  اْلَن أْسَتِطيُع
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وأهــّم عامــل مــن عوامــل هــذه الهجــرة يأتــي فــي المقّدمــة هــو أن الفّنّييــن والعلمــاء اليجــدون 
اختصاصاتهــم فــي بلدانهــم األصلّيــة، َفَكــْم مــن مهنــدٍس أو عالــٍم فــي الــّذّرِة أو غيرهــا مــن فــروع 
ــذي يقــّدر  الهندســة ال يجــد العمــل فــي مجــال اختصاصــه، فيضطــّر إلــى الهجــرة إلــى البلــد الّ

مواهبــه ويفتــح لــه المجــال ليمــارس اختصاصــه.
ــي  ــا للّدراســة ف ــي ترســل طلبته ــة الّت ــة، هــو  أن تكــون الّدول ــل لهــذه المعضل والحــّل األمث
الخــارج علــى اّتصــال مســتمرٍّ بأبنائهــا للعمــل الّدائــم علــى توعيتهــم وربــط عواطفهــم وأفكارهم 
بوطنهــم، وتوجيههــم باســتمرار نحــو قضايــا الوطــن في مرحلتــه الّتاريخّية الّصعبــة الّتي تجتازها 

البــالد، وتحــاول فيهــا الّلحــاق بركــب المدنّيــة.
]موسى بن عّمار. مجّلة األصالة[ 

- اقرإ الّنّص قراءة واعية، وأِجب عن األسئلة اآلتية:      
1. لماذا كانت هجرة األدمغة خطرة على األوطان؟

2. أّكَد الكاتب على أّن أهّم ثروة في األّمة هي اإلنسان. لماذا في رأيك؟
3. هل ِمن سبب موضوعّي لهجرة هذه العقول؟

4. ما هو الحّل الّذي اقترحه الكاتب لوقف نزيف الكفاءات؟
5. حّدِد الفكرَة العاّمة للّنّص، وأفكاره األساسّية.

6. استخرج من الفقرة الّثانية طباقا وبّين نوعه وأثره في المعنى.
7. استخرج من الّنّص عبارة تتضّمن الّتفسير. وأخرى تتضّمن الِحجاج معّلال جوابك.

8. استعْن بالقاموس وبّين المعاني المختلفة لكلمة )الهجرة(.

 ُأْنِتُج
ــرى  ــك ت ــم. ولعّل ــاع العال ــف أصق ــر مختل ــي هجــرات واســعة عب ــات ف    تتســّبب الحــروب واألزم

ــة.  ــي وســائل اإلعــالم المرئّي ــا ف بعــض مظاهره
- اُكتب نّصا تفسيرّيا حجاجّيا يتناول هذا الموضوع مسترشدا بالخطوات اآلتية: 

1. عرض الّظاهرة وتفسير أسبابها.    2. افتراض رأيين مختلفين تجاهها.    3. عرض كّل رأي معّلال. 
4. ترجيح الّرأي الذي تراه سديدا مع توظيف الّروابط الّتشابهّية والغائّية والّشرطية. 

بعــد أن أمضــى الوطــن،  إلــى أرض  الغربــة  مــن ديــار  المهاجــر  ابــن عّمــك اإلطــار   عــاد 
 مــّدة طويلــة أنفقهــا مــن حياتــه فــي األبحــاث العلمّيــة، وقــّرر أْن يســتقرَّ بالجزائــر ليجعــل

خبرته في خدمة بلده. التأَم شمل العائلة في حفل تكريمه، فدَعوك إللقاء كلمة ترحيبّية.
ــا مترابطــا مــن أربعــة عشــر ســطرا، يتضّمــن المعانــي الّســامية  - اُكتــب نّصــا تفســيرّيا حجاجّي

للهجــرة فــي طلــب العلــم، موّظفــا مــا تــراه مناســبا مــن مكتســباتك.        

أقّوم إنتاجي
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الِهجرة الّداخلّية واخلارجّية

أقّوم إنتاجي وفق شبكة الّتصحيح اآلتية

- وّظف هذه  الشبكة لتقويم إنتاجك.    - طّبْق على إنتاجك المعايير والمؤّشرات.
م.    - أصِدْر ُحكَمك. - حّدد مواضع الّتحّكم وعدم الّتحكُّ

المؤّشراتالمعايير
م الّتحكُّ

النعم
كتابة نص تفسيري حجاجي.- الوجاهة

التقيد باملوضوع- 
توظيف أسلوب الشرط واملنادى .- سالمة الّلغة

خلو النص من األخطاء اإلمالئية- 
التوظيف الّسليم لعالمات الوقف والّترقيم.- 

ترتيب األفكار منطقيا.- االنسجام
جعل التفسير في خدمة احلجاج.- 

وتنظيم الفقرات.- اإلتقان
حسن العرض.- 

نة على اإلنترنت لتوعية الّشباب بخطورة الهجرة الّسّرّية أشارك في إنشاء ُمَدوَّ

المواردالمهامخطوات اإلنجاز
الخطوة األولى 

- تشكيل األفواج
-  ضبط مخاطر الهجرة السّرّية، وآثارها.

َور - جمع المعلومات، والصُّ
- تصميم شكل المدّونة.

الموارد
- توظيف )المعارف القبلّية(
- ضبط الخطوات المنهجّية.

الخطوة الثانية
- توزيع المهام على أعضاء الفوج

- ضبط المعلومات وتنظيمها
- الّتحقق من مرجعّية الوثائق.

الوسائل
- أوراق بيضاء.

- صور فوتوغرافية.
-  مقاطع فيديو، وتحقيقات 

إعالمّية.
-  مواقع تواصلية تربوية لها 

عالقة بالمشروع.
- وسائل العرض.

الخطوة الّثالثة 
- التقاء عناصر الفوج.

- صياغة أركان المدّونة.

-  جمع األعمال وتبادل 
المعلومات.

-   الّشروع في تنظيم العمل 
الخاص بالمشروع.

الخطوة الرابعة
عرض المشروع 

- المناقشة والّتقويم.
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ُم ُمكَتَسباتي  اْلَن أْسَتِطيُع ُأقوِّ
الُعطلُة ُفرصٌة للّراحِة أْم لِلفاِئَدة؟

ــنة  ــج الّس ــواٌر حــول نتائ ــٍة مــن العــام الّدراســي، دار بينكــم وبيــن أســتاذكم ِح خــالل آخــر ِحصَّ
الّدراســّية المنتهيــة، ثــّم امتــّد الّنقــاش ليشــمل كيفّيــة قضــاء العطلــة الّصيفّيــة. ولقــد اســتطعَت أن 

ُتســّجل رؤوس األقــالم اآلتيــة:
1.  الُعطلة الّصيفّية هي ذلك الوقت الممتدُّ الّذي تتوّقف فيه الّدراسة بين موسمين دراسّيين. 

ــة، ودرجــة  ــع اإلجــازة الصيفي ــم م ــي تعاطيه ــواٍء ف ــى حــدٍّ َس ــون عل ب والموظف ــالَّ ــف الطُّ 2.  يختل
استفادتهم منها، ويعود ذلك لثقافة الوعي بقيمة الوقت لديهم. والًناس في هذا مشارُب شّتى.

3. الّزَمن ِوعاٌء ِلُكّل عمٍل، ويّتصف بسرعة االنقضاء، وما مضى منه ال يعود أبًدا.
4.  األعمــال ثالثــة: عمــٌل عاجــٌل، وعمــٌل آِجــٌل، وعمــٌل متوّســط األجــل. والّلبيــُب َمــن يتعامــل مــع 
هــذه األعمــال الّثالثــة كّل يــوم؛ فالعاجــُل ينجــزه، ومتوّســط األجــل يبنــي منــه ولــو لِبنــًة واحــدة، 

ــُدُه ويســقي شــجرته. وأّمــا العمــل اآلجــُل فيتعهَّ
تــك، وتواصــل إنجــاز  ــظ علــى مســتوى ِهمَّ ــى تحاف ــا حّت ــح عــن نفســك أحياًن ــدَّ مــن الّتروي 5.  ال ُب

ــك. أعمال
الوضعّية 1: - َضْع تصميًما مناسًبا لموضوع يتناول كيفية قضاء العطلة الّصيفّية.

الوضعّيــة 2 :  »األعمــال ثالثــة: عمــٌل عاجــٌل، وعمــٌل آِجــٌل، وعمــٌل متوّســط األجــل. والّلبيــُب َمــن 
يتعامــل مــع هــذه األعمــال الّثالثــة كّل يــوم؛ فالعاجــُل ينجــزه، ومتوّســط األجــل يبنــي منــه ولــو لِبنــًة 

ــُدُه ويســقي شــجرته«. واحــدة، وأّمــا العمــل اآلجــُل فيتعهَّ
-  اُكتــب فقــرة تفســيرّية توّضــح فيهــا هــذه المقولــة موّظفــا أدوات الّتفســير، ومــا تــراه مناســبا مــن 

األســاليب.
الوضعّيــة 3 :  »حرًصــا منــك علــى اســتثمار عطلتــك الّصيفّيــة بمــا ُيفيــدك، قــّررَت أن تســتفيد مــن 
تجــارب بعــض زمالئــك، وأن َتعــي قيمــة الوقــت التــي عنــد البعــض منهــم. فتواصلــت عبــر صفحــة 
الّتواصــل االجتماعــّي مــع ثالثــة مــن زمالئــك فــي وضعّيــة حــوار، فحــدث الّتفاعــل المناســب  

واســتفدت مــن المناقشــة«.
قضــاء  كيفّيــة  فــي  زمالئــك  آراء  عاِرًضــا  الحــوار،  هــذا  ثمــرة  فيــه  ٌتلّخــص  نّصــا  اُكتــب 

اســتعملوها. الّتــي  اإلقنــاع  وأســاليب  العطلــة، 
ــة قضــاء  ــي كيفّي ــُر ف ــّية، أخــذ كّل واحــٍد منكــم ُيَفكِّ ــنة الّدراس ــع انقضــاء الّس ــة 4 :  »م الوضعّي
ــَل البقــاء فــي البيــت  ــَذ األســفار والّتخييــم والبحــر، ومنهــم َمــن َفضَّ يفّيــة؛ فمنهــم َمــن حبَّ العطلــة الصَّ

لالســتراحة واغتنــام األوقــات فــي المطالعــة«.
ــا يغلــب عليــه الّتفســير والِحجــاج حــول الُمفاضلــة بيــن  - اُكُتــب - ِبُلغــة ســليمة وجميلــة - نّصً

ــة. ــا مكتســباتك القبلّي ًف ــن المطروَحيــن، موظِّ االختياَري
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تراجم أهم األدباءتراجم أهم األدباء

أبــو العيــد دودو )1934 / 2004( أديــب جزائــري معاصــر وواحــد مــن 
أبــرز مثقفيهــا مــن أهــم أعمالــه : بحيــرة الزيتــون / ودار الثالثــة / 

ومســرحّية البشــير / والطعــام والعيــون / وهــي مجموعــات قصصيــة 
/ و الطريــق الفضــي / و مســرحّية التــراب.

الصفحات

21
26

ــان  ــو اليقظ ــدي أب ــى حم ــن عيس ــم ب ــيخ إبراهي ــان الش ــو اليقظ أب
)1888 / 1973( صحفــي وشــاعر ومــؤرخ وعالــم دينــي ورائــد مــن رواد 

الحركــة اإلصالحيــة فــي الجزائــر مــن أهــم مؤلفاتــه :  ديــوان أبــي 
اليقظــان / و إرشــاد الحائريــن / وُســلَّم االســتقامة.

36

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

وصاحبــة الوحــي.

16
17

157

أحمــد ســحنون )1907 / 2003( مــن رواد الحركــة اإلصالحيــة فــي 
الجزائــر أديــب وشــاعر وعالــم مــن أهــم آثــاره: ديوانــان شــعرّيان/
كتــاب دراســات وتوجيهــات إســالمية وهــو مجمــوع المقــاالت التــي 

ــر. ــدة البصائ ــي جري نشــرت ف
51

ــه :  ــم أعمال ــن أه ــري معاصــر  م ــار )1931( شــاعر جزائ ــم خم بلقاس
ــي  ــوان ربيع ــن شــعرية هــي   أوراق / وظــالل وأصــداء /  ودي دواوي

27الجريــح / وديــوان حــاالت للتأمــل وأخــرى للصــراخ.

ــي  ــران )1883 / 1931( شــاعر وكاتــب ورســام لبنان ــل جب ــران خلي جب
األجنحــة  أعمالــه:  أهــم  مــن  المهجــر  وشــعراء  أدبــاء  مــن  عربــي 

النبــي/ وابتســامة /  122المتكســرة / دمعــة 

ــم  ــي عل ــم ) 1964 ( مثقــف تونســي متخصــص ف ــد الرحي ــظ عب حاف
ــه دراســات منشــورة فــي دوريــات مختلفــة حــول البنــاء  االجتمــاع، ل

ــة واالتصــال. ــي والتنمي الوطن
106
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ــرّي  مــن رجــاالت  ــو القاســم )1930 / 2013( مــؤرخ جزائ ســعد اهلل أب
الفكــر البارزيــن ومــن أعــالم اإلصــالح  االجتماعــي مــن أهــم أعمالــه:  

موســوعة: تاريــخ الجزائــر الثقافــي.

الصفحات

131

اإلعــالم  فــي  ومتخصــص  باحــث  أول  هــو  كاتــب  ســعود صالــح 
41الجديــد عربيــًا ومــن أوائــل المتخصصيــن عالميــًا فــي المجــال نفســه.

ــن  ــب وباحــث فلســطيني  م ــل ) 1941 / 2010 (كات ــو خلي ــوقي أب ش
ــي قفــص االتهــام” ــه “اإلســالم ف ــه: كتاب أهــم مؤلفات

161

ــا لألســاتذة  ــة بالمدرســة العلي ــة العربّي ــي أســتاذة الّلغ ــة خلوف صليح
ببوزريعــة.

37

عبــد الحميــد بــن هدوقــة ) 1925 / 1996 ( أديــب وروائــي جزائــري  
مــن أهــم أعمالــه: روايــة ريــح الجنــوب / و بــان الصبــح /  والجازيــة 

132والدراويــش.

عبدالرحيــم العطــري باحــث فــي علــم االجتمــاع مــن المغرب/قــاص 
وكاتــب صحفــي / أســتاذ علــم االجتمــاع بكليــة اآلداب والعلــوم 

151اإلنســانية.

علــي الجــارم )1881م-1949م(: أديــٌب وشــاعٌر وكاتــب مصرّي، شــغل 
وظيفــة مفتــش التربيــة، ثــم وكيــال لــدار العلــوم، ثــم عضــوا فــي مجمــع 
ــة كالنحــو الواضــح  ــّية وتربوّي ــب مدرس ــه كت ــرة. ل ــة بالقاه ــة العربّي الّلغ

والبالغــة الواضحــة، ولــه ديــوان شــعر مــن أربعــة أجــزاء.

22

عمــر أبــو ريشــة  ) 1910 / 1990 ( شــاعر ســوري مــن كبــار شــعراء 
وأدبــاء العصــر الحديــث  مــن أهــم أعمالــه: ديــوان بيــت وبيــان / 

162غنيــت فــي مأتمــي / مســرحية شــعرية رايــات ذي قــار.

عيســى الّناعــوري )1918 / 1985( أديــب و كاتــب و باحــث أردنــي  
ــات  ــه :  إليــاس فرحــات / مهجري فــي أدب المهجــر مــن أهــم أعمال
/ ســفراء الضفــة الشــرقية / باإلضافــة فــن القصــة مثــل طريــق الشــوك 

/  ليلــة فــي القطــار.
82
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ــاب  ــا : كت ــم أعماله ــن أه ــة م ــة وقاصــة جزائري ــرع كاتب ــة الش فتيح
مقــاالت بيئيــة / ومجموعــة قصصيــة تيــه النســاء.

الصفحات

117

ــن أعــالم الفكــر  ــم م ــي )1889 / 1965( عل ــير اإلبراهيم ــد البش محم
واألدب وهــو رفيــق عبــد الحميــد بــن باديــس فــي قيــادة الحركــة 
اإلصالحيــة الجزائريــة وجمعيــة العلمــاء المســلمين وكاتــب تبنــى 
أفــكار تحريــر الشــعوب مــن االســتعمار وتحريــر العقــول مــن الجهــل 
والخرافــات مــن أهــم مؤلفاتــه: “عيــون البصائــر”  وهــي مجموعــة مــن 

ــاح”. ــن رب ــالل ب ــة “ب ــة األوراس”، ورواي ــة “كاهن ــه،  ورواي مقاالت

101

محمــد بــن بطوطــة )1304 / 1377( هــو رحالــة ومــؤرخ وقــاض وفقيــه 
مغربــي أمازيغــي لقــب بـــأمير الرحاليــن المســلمين تــرك لنــا أعجوبــة 
زمانــه وهــو كتــاب ُتحفــة الُنّظــار فــي غرائــب األمصــار وعجائــب 

األســفار.

71
76
81

محمــد ديــب ) 1920 / 2003 ( كاتــب وأديــب جزائــري كتــب فــي 
مجــال الروايــة والقصــة القصيــرة و المســرح 

والشــعر باللغــة الفرنســية. مــن أهــم مؤلفاتــه :  ثالثيــة الجزائــر: الــدار 
الكبيــرة  1952 م /  الحريــق 1954 م / النــول 1957

137

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

كــوزه / ومجموعــة مقــاالت قفــزة فــي الظــالم.
12

ــاري  ــن محمــود الجب ــي ب ــد الغن ــن عب ــي معــروف ب ــروف الرصاف مع
ــوان  ــه دي ــم أعمال ــن أه ــي كــردي األصــل م )1875/ 1945( شــاعر عراق

102شــعري.

ــا )1908 / 1977( الشــيخ زكريــا بــن ســليمان بــن يحيــى  مفــدي زكري
النشــيد الوطنــي الجزائــري »قســما« الــذي نظمــه بســجن بربــروس فــي 
ــه تحــت ظــالل  ــة 69 بتاريــخ 25 أفريــل 1955. مــن أهــم مؤلفات الزنزان
الزيتــون )ديــوان شــعر( / اللهــب المقــدس )ديــوان شــعر(/ مــن 

وحــي األطلــس )ديــوان شــعر( / إليــاذة الجزائــر.

62
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حرف األلف - أ -
الصفحةاللفظرقم
ص 122األكاليل1
ص 77األمزاد2

حرف الباء - ب -
الصفحةاللفظرقم
ص 137الَبعر3
ص 152 بطشه4
ص 117تبــّنــت5

حرف التاء - ت -
الصفحةاللفظرقم
ص 97الّتلفون المحمول6
ص  32ِللَتّو7
ص 77الّتيندي8

حرف الجيم - ج -
الصفحةاللفظرقم
ص 82َجْوَهُرَك9
ص 137ُجَزز10

: هــذا َمســَرٌد لأللفاظ الّتي ُأثــِرَي بها الّرصيد  هــامٌّ
الّلغــوي للّتلميــذ خــالل الّســنة الّدراســّية. ُيحيل 
شــرًحا  شــرحها  موضــع  علــى  الّصفحــة  رقــُم 
ا فــي إطــار معالجــة الّنــّص. وهــي ُمَرتَّبــٌة  ســياقّيً
ــا، لُيمِكــَن  علــى حــروف المعجــم ترتيًبــا ألفبائّيً
ــى  اســتثمارها فــي الّشــرح المعجمــّي بالعــودة إل

ــى معانيهــا المختلفــة.  ف عل القامــوس والّتعــرُّ

حرف الحاء - ح -
الصفحةاللفظرقم
ص 12ُيَحّبذ11
ص 57حتمّية12
ص 22الحجى13
ص 157حافلة14
ص 77الحّر القائظ15

حرف الخاء - خ -
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ص  12دكناُء17
ص 122أدرانه18

حرف الّذال - ذ -
الصفحةاللفظرقم
ص 142 يذعن19
ص 62الّذَمم20

حرف الّراء - ر -
الصفحةاللفظرقم
ص 132أردفت21
ص 117تْرقـــِية22
ص 162الّرعاء23
ص 112ترّمم24
ص 82رويدك25
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حرف الّزاي - ز -

الصفحةاللفظرقم
ص 152زاخرة26
ص 162الّزهراء27
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الصفحةاللفظرقم
ص 77الّسافانا28
ص 32ِسَمات29
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ص 132شغف31
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ص 162الّصعدة32
ص137اصطفاق33
ص 12َصْلٍد34
ص152الّصيرورة35
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الصفحةاللفظرقم
ص 152َتضّن36

حرف الّطاء - ط -

الصفحةاللفظرقم
ص 22الّطمر37
ص 82اَْلُمْطَلُق38
ص 92تطويع39
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الصفحةاللفظرقم
ص 77العشيرة40
ص 112المستعصية41
ص 102َعق42َّ
ص 82اَْلُعْمَراُن43
ص 132يعتمل44
ص 142العوز45

حرف الَغين  - غ -

الصفحةاللفظرقم
ص 142غبطت46
ص 17إغراُء47
ص 17غاَرَتها48
ص 62ُغّل49
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الصفحةاللفظرقم
ص  157الفاقة50
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175

رصيدي الّلغوّيرصيدي الّلغوّي

حرف القاف - ق -

الصفحةاللفظرقم
ص 12َقَرف52
ص 12الَقْهَقَرى53
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الصفحةاللفظرقم
ص 142أكبرت54
ص 112كرها55

ص 22ِكْسِرِه56

ص 72تكّلُلها57

حرف الاّلم - ل -

الصفحةاللفظرقم
ص 22الّلثم58
ص 162الّليلة الليالء59
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ص 157إمعان60
ص 12ُمِمض61ٌّ
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ص 62المتمّول63

حرف الّنون - ن -

الصفحةاللفظرقم
ص 112منأى64
ص 152ناموس65
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ص 137تندف67
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ص 157منتعاًل70
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ص 112المنتهجة72
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