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 املراجعة الّتحضريية الّشاملة يف مادة اللّغة العربية وآدابها
 الّسند:

 في بيتنا إشعاع

، بعدما تبني أن املنزل وماليةىل قرية يف عمق الريف الفرنسي. وها هما يواجهان حمنة صحية إنتقل زوجان هولنديان متقاعدان ا    

 اليورانيوم.الذي اشرتياه مبين حبجارة اقتلعت من منجم سابق خلام 

، يف قرية سان جوليان أوبوا مبقاطعة كوريز، (بدا طبيعيًا متامًا)وإينا فاندر سانت، منزاًل حجريًا  كيسوجان، اشرتى الّز    

ليحوِّاله إىل  2008أمضيا مخس سنوات يف جتديده، قبل االنتقال إليه عام لقد فيه بعد تقاعدهما من العمل. واء بقية حياتهما ـــلقض

 نزل سياحي يعيشان من إيراده.

يف الفرنسي. فبعد استقصاء أجراه فريق من ، تبخرت أحالمهما بتقاعد آمن يف إحدى أروع مناطق الّر2011حبلول العام     

ين حبجارة اقتلعت ، ألنه ُب(يف منزهلما وجني معرضان خلطر عظيمأن الّز) ناختصاصيي اإلشعاع من شركة »أجلاد« الفرنسية، تبّي

 .1980من منجم يورانيوم قريب، منحت احلكومة الفرنسية شركة »جاالدي« للمقالع حق استخراج احلجارة منه عام 

ادون. حياتنا يف خطر. واحلل الوحيد بسبب انبعاث غاز الّر آمنلس املقاطعة أن منزلنا غري تقول إينا فاندر سانت: »أخربنا جم   

درجات مئوية حتت  10و 5يف اليوم. لكن يف الشتاء، عندما ترتاوح احلرارة يف اخلارج بني  أو ست ساعاتتهوئة الغرف مخس 

 «.(حيتاج إىل تهوئة دائمة)فر، تستحيل تدفئة منزل الّص

لطة احمللية أبلغتهما أن عليهما ، لكن الّسآمنامنزهلما  ليصبَحية املمكنة رورملعرفة األعمال الّضوجان باختصاصيي بناء اجتمع الّز   

زل ــــىل منإالحية ستكون مكلفة جدًا بالنسبة حتمل نفقات أي أعمال إصالح. يقول كيس فاندر سانت: »حنن نعلم أن األعمال اإلص

 .آخر. حنن حمكومون بالعيش يف هذا املنزل إىل أن يقضي علينا املرض«ال ميكن بيعه. ولسنا قادرين على شراء منزل 

ألمل الضئيل للزوجني بتعويض مالي هو يف مقاضاة شركة »أريفا« الفرنسية العمـالقة للطاقة اليت كانت متلك املنجم. وقد اتصال ا   

ما. وأنكرت »أريفا« مسؤوليتها على أساس أنها ليست بالشركة، فُأبلغا بأن منجم اليورانيوم كان متوقفًا عن العمل عند بناء منزهل

 معنية باملطورين العقاريني الذين بنوا املنزل حبجارة وجدوها يف حميط املنجم السابق.

لعوامل الطبيعة،  يقول يونني كيفني، رئيس الفرع احمللي جلمعية الدفاع عن البيئة: »أريفا هي اليت تركت مواد مشعة مكشوفة   

 باملتفجرات«. مآلىة الناس للخطر. الوضع شبيه مبعسكر انتقل فجأة خملفًا وراءه أكوام ذخرية تعرض حيا

ل عناصر مشعة مثل اليورانيوم والثوريوم. وهو غـاز مشـع يوجد طبيعيًا يف البيئة ويف مواد عـدة مثل ادون عندما تتحّلينطلق الّر   

مال. وعـادة ال يكون هناك خطر على االنسان من هذه املـواد املشعة املوجودة طبيعيـًا مبستوى منخفض. لكن اخلطر على الغرانيت والّر

 .ادون، كمـا حصـل يف منزل آل فاندر سانتالـّرحـة ينشأ إذا تـراكمت تـركيزات غـاز الّص

 2014، أوت 196روبرت مايلز: "يف بيتنا إشعاع"، جملة البيئة والتّنمية، العدد 
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 سئلة األ
 الجزء األول: 

 ى: ـــ الوضعية األول •
 ة اليت يواجهها الّزوجان اهلولنديان؟.ما سبب احملن .1

 املنزل إىل أن يقضي علينا املرض""حنن حمكومون بالعيش يف هذا اشرح قول كيس:  .2

 ما مصدر األمل الّضئيل للزوجني؟. .3

 يتهم يونني كيفني شركة أريفا صراحة. ما رأيك يف موقفه؟ عّلل. .4

 ُصغ فكرة عامة للنص. .5

 اشرح املفردات الّتالية: حمنة، خام، إيراده، استقصاء، أنكرت، تتحّلل. .6

 ّكبت، زهيدة.اختفى، رلكلمات اآلتية: استخرج من الّسند ضّدا ل .7

 الوضعية الثّانية:  •
 أعرب ما حتته خط يف الّنص إعراب مفردات، وما بني القوسني إعراب مجل. .1

 10و 5ن يف العبارة الّتالية باحلروف مع ضبطهما بالّشكل: "عندما ترتاوح احلرارة يف اخلارج بني ُاكتب العددين الواردي .2

 ".درجات مئوية حتت الّصفر

 عد إىل اجلملة الّسابقة وأعرب ما حتته خط، إعراب مفردات. −

 ورد يف بداية الفقرة الّثانية: "اشرتى الّزوجان كيس وإينا فاندر سانت منزال حجريا". .3

 حّدد إن كانت هذه اجلملة بسيطة أم مركبة، مبينا عناصرها. −

 أكمل اجلدول الّتالي من الّسند: .4

 فعل ماض مبين للمجهول  ي ـــــــت حقيقـــــ نع ل ــــــم تفضيــــــــــــاس ول ــــــــــ م مفعــــــــاس دد ـــــــــــز عـــــــمتيي ممنوع من الّصرف 
      

 ، اشرحها، ثم مّسها.بيانية من الفقرة الّثالثةى صورة قف عل .5

 بّين نوع األسلوب يف اجلملتني الّتاليتني: .6

 أخربنا جملس املقاطعة أّن منزهلما غري آمن. −

 اجتمع الّزوجان باختصاصيي بناء. −

 ما الّنمط الغالب على الّنص؟ هات مؤشرين له. .7

 قّدر قيمة للنص. .8
 الجزء الثّاني: 

 اإلدماجية: الوضعية  •

 وأنت تشاهد الّتلفاز لفت انتباهك خرب انفجار يف مفاعل حمطة فوكوشيما الّنووي غداة زلزال مدمر. الّسياق:   

 "وقد أدى انتشار احملطات الّنووية إىل ظهور املشكالت ذات الّتأثري الّضار يف كافة عناصر البيئة نتيجة الّنفايات الّنووية"الّسند:    
 ان والبيئة.ــة اإلنســــيف فقرة تفسريية وصفية ال تقل عن عشرة أسطر، حتّدث عن تأثري اإلشعاعات الّنووية على صح الّتعليمة:   

  إعداد:من  موظفا: مجلة واقعة مضاف إليه، كناية.
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 املراجعة الّتحضريية الّشاملة يف مادة اللّغة العربية وآدابها

 الجزء األول: 

 ى: ـــ الوضعية األول •
م ــــن منجـتبّين أّن املنزل الذي اشرتياه مبين حبجارة اقتلعت م سبب احملنة اليت يواجهها الّزوجان اهلولنديان هي: .1

 سابق خلام اليورانيوم.

 د.كما ال ميكنهم شراء آخر جديــــ وال القيام بأعمال إصالح له، يريد أن يقول بأّنه ال ميكن بيع املنزل شرح قول كيس: .2

هو رغبتهما يف احلصول على تعويض مادي بعد مقاضاة الّشركة الفرنسية العمالقة  مصدر األمل الّضئيل للزوجني: .3

 للطاقــة "أريفا".

لي موقف مؤيد ملا يذهب إليه، فلو مل ترتك شركة الّطاقة أريفا خملفات من ورائها، ملا  رأيي يف موقف يونني كيفني: .4

فالواجب كان تنظيفها لكّل املخلفات واآلثار، إن كــــان كان هناك أّي تهديد ُيذكر على صحة اإلنسان يف تلك املنطقة، 

 هناك فعال رغبة يف احلفاظ على الّصحة العامة والبيئة.

يواجهها الّزوجان املتقاعدان، وحماولتهما اجّلادة للخروج منها، عن طريق احملنة اليت  صياغة فكرة عامة للنص: .5

 مقاضاة أريفا.

 حمنة: بالء وشّدة. شرح املفردات: .6

 خام: كّل ما وجد على حالته الّطبيعية وُيحتمل االنتفاع به.                

 إيراده: فوائده، ومداخيله.                

 استقصاء: حبث تفاصيل موضوع معني.                

 أنكرت: ادعت عدم املعرفة.                

 تتحّلل: تتفّكك                

 اختفى: بـــــداالّسند: استخراج ضد للكلمات من  .7

 اقتلعت ُرّكبت:                                           

 زهيدة: مكّلفــة                                    
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 الوضعية الثّانية:  •
 إعراب ما حتته خط يف الّنص إعراب مفردات: .1

 مبين على الفتح، ال حمّل له من اإلعراب. يفيد اجلمع واالشرتاك، َو: حرف عطف

 مالية: اسم معطوف منصوب بالّتبعية ملا قبله وعالمة نصبه الفتحة الّظاهرة على آخره.

 كيٌس: بدل جزء من كل مرفوع بالّتبعية ملا قبله، وعالمة رفعه الّضمة الّظاهرة على آخره.

 حمّل له من اإلعراب.، مبين على الّسكون، ال أو: حرف عطف يفيد الّشك

 ستُّ: اسم معطوف مرفوع بالّتبعية ملا قبله، وعالمة رفعه الّضمة الّظاهرة على آخره.

 ساعات: اسم جمرور، وعالمة جره الكسرة الّظاهرة على آخره.

 لـِــ: حرف تعليل، مبين على الكسر، ال حمّل له من اإلعراب.

 عد الم الّتعليل، وعالمة نصبه الفتحة الّظاهرة على آخره.يصبح: فعل مضارع منصوب ب )أن( املضمرة جوازا ب

 :إعراب مجل الواردة بني قوسني إعراب اجلمل

 مجلة فعلية، يف حمّل نصب نعت.)بدا طبيعيا متاما(: 

 نصب مفعول به.مجلة امسية منسوخة، يف حمّل )أّن الزوجني معرضان خلطر عظيم يف منزهلما(: 

 .جّر نعتمجلة فعلية، يف حمّل دائمة(:  )حيتاج إىل تهوئة

 ()عشِر 10 -)مخِس( 5 كتابة العددين الواردين يف العبارة باحلروف: .2

 إعراب ما حتته خط إعراب مفردات: −

 َو: حرف عطف يفيد اجلمع واالشرتاك، مبين على الفتح، ال حمّل له من اإلعراب.

 الّظاهرة على آخره.: اسم معطوف جمرور، وعالمة جّره الكسرة عشِر

 درجات: مضاف إليه جمرور وعالمة جّره الكسرة الّظاهرة على آخره.

 مئوية: نعت جمرور وعالمة جّره الكسرة الّظاهرة على آخره.

 ظرف مكان منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الّظاهرة على آخره.حتَت: 

 .الّصفر: مضاف إليه جمرور، وعالمة جّره الكسرة الّظاهرة على آخره

ن ـــاجلملة الواردة يف بداية الفقرة الّثانية بسيطة؛ ألّن كّل العناصر األساسية واملتممة جاءت عبارة ع حتديد نوع اجلملة: .3

 مفرد.

  عناصرها:

 حجريا منزال كيس و إينا الّزوجان اشرتى

 نعت مفعول به عطف نسق -بدل فاعل فعل ماض

 أكمل اجلدول الّتالي من الّسند: .4

 فعل ماض مبين للمجهول  ي ـــــــت حقيقـــــ نع ل ــــــم تفضيــــــــــــاس ول ــــــــــ م مفعــــــــاس دد ـــــــــــز عـــــــمتيي الّصرف ممنوع من  
 ُبين، ُأبلغ الّضئيل أروع مكشوفة سنوات مآلى
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 تسميتها:اشرحها، ثم مع ، ى صورة بيانية من الفقرة الّثالثةعل الوقوف .5

اء ـــال ميكن لألحالم أن تتبخر، فاملاء هو الذي ميكنه هذا، فلقد شبهنا ها هنا األحالم )مشبه( بامل"تبخرت أحالمهما": 

  ، وتركنا قرينة داّلة على ذلك كلمة )تبخرت(، على سبيل االستعارة املكنية.به )مشبه به(، وحذفنا املشبه

 كالهما أسلوب خربي؛ ألنهما حيتمالن الّصدق وحيتمالن الكذب. الّتاليتني:نوع األسلوب يف اجلملتني تبيني  .6

 . ومن مؤشراته ما يلي:سردي ، مع الّتمثيل له مبؤشرين:الّنمط الغالب على الّنص .7

 -أبلغتهما -اجتمع -تقول -ُبين -تبّين -تبخرت -أمضيا -اشرتى -تبّين -يواجهان -)انتقل تسلسل األحداث −

 ...(، وهذه األحداث أغلبها عبارة عن أفعال ماضية جندها بكثرة يف الّنص الّسردي.-... يقول-... اتصال

أبوا مبقاطعة كوريز، عام قرية يف عمق الّريف الفرنسي، قرية سان جوليان  حتديد اإلطارين الّزماني واملكاني: −

 .2011، عام 2008

، لكّن الّصرب واجملابهة واالتكال وهذه سجية فيهيف احملن والّشدائد يصاب اإلنسان خبيبات األمل  تقدير قيمة للنص: .8

على الّله، كفيل جبعلنا نتجاوز هذه األيام الّثقال، فكل إنسان مصاب؛ ومن هنا جيب على اإلنسان أن يتعلم كيفيــــة 

 الّتجاوز. 
 الجزء الثّاني: 

 الوضعية اإلدماجية:  •

    منهجية املقدمة:     −
اخلاص؛ أي نبدأ بفكرة عامة حول املوضوع مثّ فكرة خاصة، وخنتتمها بطرح الّتساؤل الذي سنجيب يف املقدمة ننطلق من العام إىل      

 عنه أو الفكرة اليت نوّد تفسريها أو املوقف الذي نوّد الّدفاع عنه.

ّطرق للتخلص منهــــــا، ال تزال تؤرق العامل وتقّض مضجعه، وجتعله يفكر ليل نهار يف حماولة الّتوصــل آلمن ال الّنفايات الّنووية    

الّتي تعّد املصدر األكرب للضرر على  إشعاعاتهاالسيما يف ظّل ما تعاني منه البيئة بكّل مكوناتها يف عصرنا احلديث، ومّما يتخّوف منه 

 اإلنسان والبيئة، فإلـــى ما يرمي هذا القول األخري؟.

 منهجية صلب املوضوع:  −
ي النّص ـــــــــي؛ ففـــــــــــري ليس كالّنص احلجاجـــــــــــال الّنص الّتفسيـــــــــيف صلب املوضوع بدرجة كبرية، فعلى سبيل املث منط الّنصيتحكم      

بعض التفسريي نعمل على شرح فكرة عامة حمّددة، وذلك إبيراد تعريفات وشروحات مبّسطة للمعىن العام وخادمة له، كما ميكنين إيراد  
ثلة واملعطيات للتبسيط اجليد للفكرة، على شرط أن ال خنرج عنها كإطار نتحّدث داخله، وإمكاننا توظيف بعض األدلة والّشواهـــد األم

ـــة واألمثلة لُنوصل الفكرة العامة وما تتضمنه ببساطة لذهن القارئ أو املستمع،... ويف هذا الّصدد ال أستغين عن خمتف األدوات الّدالـــ
 ... -املراد  -ومعىن هذا -أعين  -واملقصود من هذا  -ة يف الّتفسري والّتحليل، مثل: أي واملسامه

جيب أن يتحكم يف حتريران للوضعية بعدم اخلروج عن املوضوع، وما جيب هنا أن تكون  الّتساؤل املطروحكما أّن حماولة اإلجابة عن      
حروف ى اختالفها سواء اكانت لفظية مثل ط عل ات االتساق واالنسجام، مثل الّروابختدمها أدو  متجّددة  غري مكّررة،   األفكار متسلسلة  

العطف أو منطقية مثل أدوات الّشرط اجلازمة أو غري اجلازمة؛ وهذه تلعب دورا يف انسجام الّنص. كما أّن اإلحالة ابلّضمري تلعب دورا 
    . يف اتساق الّنص
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ا مواد ـــــــية على صحة اإلنسان والبيئة؛ فاإلشعاعات الّنووية برتاكماتها تشكل نفايات نووية، وهذه كّلهتؤثر اإلشعاعات الّنوو      

املفاعالت الّنووية اليت تقوم بعمليات إنتاج كميات كبرية من الّطاقة، وتّتسم باخلطورة نظرا أّلنها ذات طبيعة إشعاعية،  فهامشعة ختّل

رى يف جماالت ــــلى عمليات إنتاج الّطاقة فقط، بل تنتج كذلك من جمموعة واسعة من األنشطة اليت ُتجوالّنفايات املشعة ال تقتصر ع

أو ر الّتنفس ـــال لون وال طعم هلا، وميكنها أن تدخل إىل اجلسم عبالّصناعة والّطب والبحث والّتطوير والّزراعة، واإلشعاعات الّنووية 

راض ـغّدة الّدرقية واألورام وسرطان الّدم وأمراض العيون واالضطرابات الّنفسية، وغريها من األمالبشرة، وقد تصيب اإلنسان بسرطان ال

اخلطرية، وإذا تعّرض اجلسم إىل كميات كبرية من هذه األشعة ونالته جرعة كبرية جّدا منها، فقد ميوت خالل ساعات أو أيام قليلة، 

ّد إىل انتشار كميات كبرية من الغبار الّذري املشع يف مناطق إجراء الّتجارب، وهذا يف ح أّما عن تأثريها على البيئة فلقد أّدت الّتجارب

 ذاته حماربة للبيئة ومكوناتها؛ فالّريح مثال حتمل إىل طبقات اجلو العليا هذا الغبار املشع الذي حيتوي على بعض الّنظائر املشعة مثل

وقد يستمر الّنشـــاط اإلشعاعـــي هلذه الّنظائر فرتة طويلة من الّزمن ليتساقط فوق كثيـــر من املناطـــق البعيدة عن موقـع  14الكربون 

 الّتجارب، حيث تلوث اهلواء واملاء والغذاء، وتتخّلل دورة الّسلسلة الغذائية حيث تنتقل إىل احلشرات والّنباتات والّطيور واحليوانات

 .أن يفلت منهاقبل  إىل اإلنسان وأخريا تصل

 منهجية اخلامتة:  −

يف هذا اجلزء نوضح ما مّت الّتوصل إليه بعد معاجلة املوضوع؛ إن شرحا وتفسريا، أو دفاعا، أو وصفا... وجيب أن تكون مرّكــــزة    

ن مدى اقتناع شخص بفكرة معينة مـع وواضحة بأسلوبها وأفكارها ألّنها تعرب عن مدى فهم واستيعاب املوضوع من قبل احملّرر، أو ع

 رغبته يف إقنــاع اآلخرين بها،...

دة على صحة اإلنسان والبيئة، إذا مل يكن هنـــاك ــــمما سبق يفهم بأّن الفكرة ترمي إىل أّن لإلشعاعــــات الّنووية مضّرة مؤك        

من واجب فسيمــا إذا كانت بالقرب من الّتجمعات الّسكانيــــة،...  ترشيـد واستعمال عقالني للمفاعالت الّنووية املنتجة للطاقة، وال

ويف هذا القـرار  ن اليت تكون فيها نسبة اإلشعاعات بدرجة عالية ومرّكزةــاع فبهذا يبتعد عن األماكــاإلنسان االبتعاد عنها قدر املستط

 .يقّدم رجال ويؤخر أخرىجيب أن ال 

 

 تابعونا على:

 العربية  الّلغة في الممتاز                   عسلي أيوب : وآدابها العربية اللغة مادة أستاذ                   
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 املراجعة الّتحضريية الّشاملة يف مادة اللّغة العربية وآدابها

                                                                                                                 د:ــــالسّن

   

روإحنا وفسح (نعود)ن  ــــحي   
 
س تعود بنا ذإكرة إلّصبا، فنرى برإءة إ

 
لى مسقط إلّرإ ن مجتمع صيادين ـــــــإلتي كانت، وبالّنسبة الب   ان  ــــوإلمك  ة إلّزمان  ـــإ 

شهرلكن تحظى بمكانة خاصة صورة عمي رإبح،    دوالب إلّذكرى بالّصور، يزخر  مثلي، 
 
و كما يطلق عليــه بلهجتنا "ق   إ

 
 نجار مرإكب إ

 
" في قريتي منية  اط  ف  ل

نّ مصرإلّرشد  بمحافظة كـفر إلّشيخ ب  ثًرإ، ينفتح باب إلّذكرى على مشهد إحتفالي بهيج في حي إلّصيادين، إ 
 
ه ـــ. تحاصرني صورة إلّرجل ومهنته إلتي باتت إ

 -رمـــإلج  -ة منها "إلفلوكة ـــــمختلف إلّتقليدية، وإلتي تتخذ تسميات  ة  ـــــاء إلقوإرب إلخشبيّ ــــطقس إلمّد وهو إالسم إلذي يطلقه إلّصيادون على عملية بن
جله. كإلّسنبو  -إلّلقافة

 
 " وهي تختلف عن بعضها باختالف نمط إلّصيد إلذي تستخدم ال

جل هذه      
 
عمالهم ال

 
و إلجيرإن إلذين عّطلوإ إ

 
صدقاء إ

 
سرته، وبعض إال

 
تي يقوم بها إلّصياد على سنوإت ، وإلإلمناسبةفي إلّصباح إلباكر يجتمع إلّصياد وإ

لى عش حيان إ 
 
حدى إلّساحسنوإتر  ــــــمتباعدة تصل في بعض إال  إلّتحرك نحو إ 

 
ور وقد ـــــــون في حبــــات إلقريبة من إلبيت، يتحركـــ. يجتمعون رهًطا ويبدإ

لى إلمكان، يصنع بعضهم مظلّ  ّدة كاملة  مجهًزإرة من قماش شرإع إلفلوكة، ويصل إلعم رإبح  ـــــة كبيحملوإ طعاما وشرإبا ليوم كامل، وحال وصولهم إ  بع 
؛ وهو حامل خشبي    عمله بتجهيز حمار 

 
دوإت إلّنجارة، يبدإ

 
و إثنين ثّم يوزع إلعمل على إلجميع، وسقوي    من إ

 
ط حضورنا نحن إلّصغار  ـــــــ، يصنع وإحدإ إ

نه يوم عيد.
 
ن  وكا

 
 عملية إلمّد مع خشب من إ

 
 مّد إلّزنار بطول ـــــــور، وإلذي سبق ووضعه إلّصيــــوإع إلّسويدي وإلتوت وإلكافــــــتبدإ

 
ّيام في إلماء، ويبدإ

 
اد ال

 بعدها وضع إلقوإئم إلهيكليّ 
 
لوإح إلمنتصف ليبدإ

 
صعبة، وهي  إلقارب، ووضع إ

 
ذ تتوقف عليها  إ كملها بشكل يدوي، إ 

 
مرإحل تلك إلّصناعة، إلتي تتم با

مر إلذي يفّرق بين مهدقيًقاا دقيًقا  ــــًــ ا فّنيً ــًــ ، وتتطلب حساب هاكلّ عملية إلبناء  
 
و إنحدإر إلماء، وهو إال

 
اط ـــــارة قلفـــــــ، يخضع لميزإن حساس لميل إلقارب إ

خر، وقد يستغرق مّد إلفلوكة قرإبة إلّشه
 
خشابها، ما يجعلها  ر  ــــوإ

 
صعبهم الختالف سماكة إ

 
صعب، وهي إ

 
دّق وإ

 
ة؛  ــــــــات خاصـــــــــوفي حاجة لمهارة وفّني  إ

 (اـــًــ ة تقريبــإختفى مع إختفاء إلمهن)  طقس  ة مّد إلقوإرب  ـــــخاصة ما تعّلق بالّزوإيا وعمليات إلّسحب فوق إلمياه... ويالزم عملي
 
ذ ت ــــاإلكاساز  ـكان جه ، إ 

حد إلمّد 
 
لى قصص شعبية ينشدها إ و إ 

 
ن إلكريم إ

 
لى قرإءإت مختلفة لسور إلقرإ لى جوإر إلقلفاط ومجموعة إلّصيادين، ودإئما يستمعون إ  ن،  ــــــــإحيدوما إ 

و إلفلوكة إلممدوة)فهم يرون 
 
ل إلحسن للقارب إ

 
ّن هذإ يجلب إلفا

 
مور إلحياة وإلبحيرة وإلّصيد، ويمكـــــوخالل إلعمل يدور إلحديث عن ك  . (إ

 
ن ــــــّل إ

 
ن إ

شاع لى مجلس سخرية وإسع يطال إلجميع بهدف إ  ذ تتم ـــاق تحت حرإرة إلّشمس إلحارقـــــل إلشّ ـــــة إلبهجة وإلحماس في جو إلعمــــيتحول إلمجلس إ  ة؛ إ 
هل إلمنطقة بتجهيز ما إلعرف    جرى رزق إلقلفاط إلّرئيسي.    يف موسم  ّد إلقوإرب غالبا في إلصّ ـــعمليات م 

 
ن يتكـفل إلّصيادون من إلجيرإن وإ

 
ام  ــدة طعئـإ

صحاب إلمّد وللقلفاط ومجموعات إلعمل، و 
 
 لهم إلّشاي وإلّسكر وعبوإت إلمياه إلغازية، من باب إلّتكافل...   يحضرونللّصيادين إ

حوإل       
 
ن تدهورت إ

 
و ك ، وإندثرت إلمهنةإلبحيرة، وهاجر إلكـثير من إلّصيادينلكن إال

 
لى إلّتقاعد  ـــادت، وإنتهى بعمــــــإ ، معتمدإ إلقسري ي رإبح إلحال إ 

عم
 
و إلقلفطة إلتي يقوم بها بشكل دو ــــــعلى إلقليل من إال

 
صالحية إ ن كان من  ال بعدــوإرب في حلقة إلّسمك، وهي ال تّدر إلكـثير من إلمــــــي للقر ال إال 

 
إ

مرت إلّتكنولوجيا وإلمصانع إلحديثةميسوري إلحال، فهل 
 
ّنها فقط سنّ   تا

 
م إ
 
 ؟.ة إلحياة  ضّد عمي رإبح، إ

 )بتصرّف(  36، اإلمارات، ص 261خمتار سعد شحاته: ذكريات طقس "مّد الفلوكة"، جملة تراث، العدد                                                                                                                                                                                   
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 ة ـــــــسئلاأل
 الجزء األول: 

 ى: ـــ الوضعية األول •
 ما الذي يعود بالكاتب إىل أيام صباه حني زيارته ملسقط رأسه؟. .1

 لألرهط اجملتمعة؟ وملاذا؟.من هو احملّرك األساسي  .2

 لفلوكة.اعّدد مراحل عملية مّد  .3

 لفلوكة.اُاذكر أهم املواضيع املتداولة حني طقس مّد  .4

 ة.ـــُصغ فكرة جزئية للفقرة الّثاني .5

 اشرح املفردات اآلتية ثّم وظفها يف مجل من إنشائك: مسقط الّرأس، الّصبا، يزخر، دوالب، رهط، حبور، الُعرف. .6

 عامة للّنّص.الفكرة ال ُصغ .7

 

 الوضعية الثّانية:  •
 أعرب ما حتته خط يف الّنص إعراب مفردات، وما بني القوسني إعراب مجل. .1

 :يـــاستخرج من الفقرة الّثانية ما يل .2

 فعل ماض مبين على الفتح  حمّددا وزنه   اسم مكان اسم مفعول من فعل غري ثالثي اسم تفضيل
    

 ا.سوى. مع تغيري ما تراه مناسًب -أهل القرية -باستخدام الكلمات اآلتية: تقاعد قسرّيُصغ مجلة استثناء تاّم منفّي،  .3

 .يف اجلملة املصاغة أعرب "سوى" والكلمة اليت تليها −

 يف اجلمل الّتالية صوٌر بيانيٌة، اشرحها، ثّم مّسها: .4

 ة.ـــرت املهنـــاندث −

 .تآمرت الّتكنولوجيا واملصانع احلديثة ضّد عمي رابح −

 سّم نوع الّصورة البيانية، حمّددا عناصرها.يف الّنص: "وكأّنه يوُم عيٍد"، جاء  .5

 من الفقرة األخرية، استخرج أسلوبا إنشائيا، مبّينا نوعه وصيغته. .6

 ما األسلوب الغالب على الّنص؟ عّلل إجابتك، مقّدما مثاال. .7

  موضحا دورها يف متاسك اجملتمع. يتضمن الّنص العديد من القيم، حّدد إحداها .8
 الجزء الثّاني: 

 الوضعية اإلدماجية:  •

 زي بوسط اجلزائر العاصمة رأيتم جتمهرا أمام معرض احلرف واملهن اليدوية،ــد املركـــــوأنت تتجول مع زميلك أمام الربي الّسياق:   

  بهـــا.ه ـــ، فلم يوافقك وهذا لعدم اقتناعوسلــــعمن أدوات  موجود فيهقرتحت عليه الّتوجه للمعرض من أجل الّتعرف على ما هو فا   

 ."نشأت احلرف واملهن اليدوية على احلكمة القائلة احلاجة أم االخرتاع"الّسند:    
 ا.ــدافع عن فكرة أّن خمتلف احلرف واملهن اليدوية تعّبر عن تاريخ وثقافة أمة م ،يقل عن عشرة أسطرنّص حجاجي ال يف  الّتعليمة:   

  من إعداد: .، استعارْةموظفا: عطف بيان، توكيد معنوي
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ُهاوآدابُ ُالعربيِةُاللّغِةُُيفُمادِةُالّشاملةُ ُالّتحضرييةُ ُاملراجعةُ 

②

 ى: ـــ الوضعية األول −
ور واملشاهد؛ ـــرى واملخيلة زاخر بالّصـــأّن دوالب الّذكالذي يعود بالكاتب إىل أيام صباه حني زيارته ملسقط رأسه هو:  .1

ة ـــــوباألخص صورة عمي رابح ومهنته اليت حتاصر الكاتب، فلقد زالت وبقي أثرها فقط، ومعها زالت املشاهد االحتفالي

 ة الّرشد مبحافظة كفر الّشيخ.البهيجة يف حي الّصيادين بقرية مني

ه هو وبإحضاره ـــع وسط حتضرياتـــــرابح؛ ألّنه يوزع العمل على اجلميعمي  احملرك األساسي لألرهط اجملتمعة هو: .2

 للمعّدات.

 مراحل مّد الفلوكة على حسب ما هو وارد يف الّنص: .3

 

 

 

 

أّنه يدور احلديث عن كّل أمور احلياة والبحرية والّصيـــد، وميكــــن  أهم املواضيع املتداولة حني طقس مّد الفلوكة هي: .4

 يتحّول اجمللس إىل جملس سخرية.أن 

 خمتلف مراحــــل طقس مّد الفلوكة وأجوائــــــه، وأهم االعتقادات الّسائدة فيـــه. صياغة فكرة جزئية للفقرة الّثانية: .5

 شرح املفردات، ثّم توظيفها يف مجل من إنشائنا: .6

 توظيفها يف مجل  شرحها  املفردات 
 يشّدني احلنني يوميا إىل مسقط رأسي مكان والدة اإلنسان مسقط الرأس

 كنت أيام الّصيام منخرطا يف احلركة الكشفية الّصغر الّصبـــا

 حلّد الّلحظة تزخر املكتبة بالكتب الّنفيسة يفيض يزخـــر

 ميتلك أبي دوالبا من صنع إيطالي حبقلنا كّل أداة تدور وحتدث حركة تدفع غريها دوالب

 جتهيز عمي رابح للحامل )احلمار( .أ

 إحضار اخلشب املوضوع يف املــــاء . ب

 مــــــــــــــّد الّزنــــــــــــــــار . ج

 وضــــــع ألـــــــــواح املنتصــف .د

 وضـــــع القوائـــــم اهليكليـــــة . ه
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 حضر إىل مؤسستنا رهط لالحتفال بذكرى يوم العلم ثالثة إىل عشرةمجاعة عددها من  رهـــط

 زرت معرض الكتاب الّدولي وكّلي حبور سرور، فرح، بهجة حبـــور

 الُعرف يف منزلنا أن نتضامن أيام احملن والّشدائد ما تعارف عليه الّناس يف وسط ما الُعــرف

 الّتعريف بطقس مّد الفلوكة، وجمريات يومه، وغاياته القّيمة.صياغة الفكرة العامة للنص:  .7

 الوضعية الثّانية:  −
 إعراب ما حتته خط يف الّنص إعراب مفردات: .1

 وعالمة جّره الفتحة نيابة عن الكسرة ألّنه ممنوع من الّصرف.اسم جمرور بالباء، : مصَر −

ى: ـــه تعالــــالقرآن الكريم في عّدة مواضع ممنوعة من الّصرف، مثل قولأتذكر: وردت كلمة مصر في ⇦ 

، معنى هذا أّن اسم العلم الثاّلثي ساكن الوسط ممنوع من الّصــرف، "َوقَاَل الِذي اْشتََراهُ ِمْن ِمْصَر الْمَرأَتِِه"

 مثل: هْند، شْمس... 

 جّره الكسرة الظاهرة على آخره.عطف بيان جمرور بالّتبعية ملا قبله، وعالمة  :املناسبِة −

أتذكر: إذا ورد اسم إشارة وبعده اسم معرفة، يعرب هذا األخير عطف بيان، ويصّح إعرابه بدل كّل  ⇦  

 ن كّل باعتبار أّن التّوابع أربعة وليست خمسة. ــم

 مضاف إليه جمرور، وعالمة جّره الكسرة الّظاهرة على آخره.: سنواٍت −

ى ــــــثالثة إلى تسعة + عشرة إذا كانت مفردة، يكون المعدود جمعا مجرورا، يسمأتذكر: بعد العدد من ⇦ 

 تمييز عدد، ويعرب مضاف إليه.

 حال منصوب وعالمة نصبه الفتحة الّظاهرة على آخره.ا: جمهًز −

 توكيد معنوي مرفوع بالّتبعية ملا قبله، وعالمة رفعه الّضمة الّظاهرة على آخره. ها:كلُّ −

 الّظاهرة على آخره.وعالمة نصبه الفتحة توكيد لفظي منصوب بالّتبعية ملا قبله، دقيقًا:  −

س  ـالذي يكون بتكرار نف ي:ــــالتّوكيد اللّفظ -ان: ــــأتذكر: التّوكيد أحد أنواع التّوابع األربعة، وهو نوع⇦ 

رب  ـ يكون باستعمال مجموعة من الكلمات المتصلة بضمير يع التّوكيد المعنوي: -الكلمة أو بما فيها معناها. 

 جميع، عامة.  ،مضاف إليه، وهذه الكلمات هي: النّفس، العين، كال، كلتا، كلّ 

 فاعل مؤخر مرفوع، وعالمة رفعه الّضمة الّظاهرة على آخره. طقٌس: −

اجلماعة ضمري متصل مبين على الّسكون فعل مضارع مرفوع بثبوت الّنون أّلنه من األفعال اخلمسة، وواو  حيضرون: −

 يف حمّل رفع فاعل.

 ة.  ــــاألفعال الخمسة هي كّل فعل مضارع اتصلت به ألف االثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبأتذكر:  ⇦                      

 بحذف النّون. زمترفع بثبوت النّون وتنصب وتج                      

 نعت جمرور بالّتبعية ملا قبله، وعالمة جّره الكسرة املقدرة على الياء منع من ظهورها الّثقل. القسري: −

ذر  ــتقّدر العالمة على آخر األسماء المعتلة؛ فإذا كان حرف العلة ألفا يمنع من ظهور العالمة التّع أتذكر:⇦ 

 نع من ظهورها الثّقل. أي استحالة ظهور العالمة، أّما إذا كان حرف العلّة ياء أو واو فيم

 إعراب اجلمل الواردة بني قوسني إعراب مجل:             

 مجلة فعلية، يف حمّل جر مضاف إليه. (:نعود) −

 مجلة فعلية، يف حمّل رفع نعت. (:اـــــًة تقريبــاختفى مع اختفاء املهن) −

 مفعول به.، يف حمّل نصب امسّيةمجلة  (:...احلسن للقارب  أّن هذا جيلب الفأل) −
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 تكملة اجلدول من الفقرة الّثانية: .2

 فعل ماض مبين على الفتح  اسم مكان حمّددا وزنه  اسم مفعول من فعل غري ثالثي اسم تفضيل
 رىـــج جملس )مفِعل( ُمجَهزا أصعب

الثاّلثي باإلتيان يصاغ اسم المفعول من الفعل الثاّلثي على وزن مفعول، ومن الفعل غير  أتذكر:⇦                     

 بالفعــــل

 في الّزمن المضارع ثّم استبدال ياء المضارعة بميم مضمومة ونفتح ما قبل الحرف األخيــــر. وأمثلـــــــــــة                    

  .(ستنتَجمُ  -من الفعل غير الثاّلثي: استنتج )يستنج  -هذا ما يلي: من الفعل الثاّلثي: كتب )مكتوب(                    
 يرـــالفعل غوزن )مفعَل( أو)مفِعل(، ومن اسم الّزمان واسم المكان من الفعل الثاّلثي على : يصاغ أتذكر⇦           

 باإلتيان باسم المفعول. الثاّلثي          

 .رابــــحمل يتقاعد أهل قريتنــا سوى عمــي  صياغة مجلة استثناء تاّم منفي باستخدام الكلمات املقّدمة: .3

 : إعراب سوى وما بعدها −

ن ـــى األلف املقصورة منع مــــبدل جزء من كل مرفوع بالّتبعية ملا قبله، وعالمة رفعه الّضمة املقدرة عل سوى:

ى األلف املقصورة ــــاملقدرة علوميكن أن تعرب: مستثنى منصوب، وعالمة نصبـــه الفتحـــة  ظهورها الّتعذر.

 منع من ظهورها الّتعذر.

  ، وعالمة جّره الكسرة املقّدرة على الياء منع من ظهورها الّثقــــــل.مضاف إليه جمرور عمي:

 شرح وتسمية الّصور البيانية الواردة يف اجلمل: .4

)م. به(، وحذف املشبه بـــه،  حيث شّبه الكاتب املهنة )مشبه( بالّشيء الذي ميكنه االندثار املهنة:اندثرت  −

 وترك قرينة داّلة على ذلك كلمة "اندثرت" على سبيل االستعارة املكنية.

ديثـــة حيث شّبه الكاتب الّتكنولوجيا واملصانــــع احلتآمرت الّتكنولوجيا واملصانع احلديثة ضّد عمي رابح:  −

)مشبه( باإلنسان )م. به(، وحذف املشبه به، وترك قرينة داّلة على ذلك كلمة "تآمرت" على سبيل االستعـارة 

  املكنية.

 تسمية نوع الّصورة البيانية، مع حتديد عناصرها: .5

 تشبيه مرسل جممل؛ مرسل ألّن األداة مذكورة، وجممل ألّن وجه الّشبه حمذوف.تسميتها:  −

  عناصرها: −

 

 

 

 

 استخراج أسلوب إنشائّي من الفقرة األخرية، مع تبيني نوعه وصيغته: .6

 "؟.ة احلياْةالّتكنولوجيا واملصانع احلديثة ضّد عمي رابح، أم أّنها فقط سّنفهل تآمرت "  األسلوب: −

 ي.ـــــطلب ه:ــــنوع −

 االستفهام. ه:ــصيغت −

 

 ه الشّبه ـــ وج  أداة التّشبيه  ه ــــ املشبه ب  ه ـــــــ املشبّ
ــة؛ ألّن يوم طقس مّد الفلوك

 هــــــــعود عليالّضميــــر ي
 حمـــذوف كأّنــــه يــوم العيـــد
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 األسلوب الغالب على الّنص، مع الّتعليل والّتمثيل له: .7

 ري.ـــخب األسلوب الغالب: −

 ألّن أغلب اجلمل حتتمل الّصدق وحتتمل الكذب.الّتعليل:  −

 حني نعود إىل مسقط الرأس...له: مثال  −

 ي:ـــــما يلوله دور يف متاسك اجملتمع يظهر فيالّتكافل؛  حتديد قيمة من الّنص مع إبراز دورها يف متاسك اجملتمع: .8

 الّنفسية ألفراد اجملتمع الواحـــد. يعمل على حتسني الّصحة −

  جديــدة بينهـم. يزيد من الّتواصل بني أفراده ويكّون عالقات −

 يرفــــــــع مستوى الّثقـــــة بني أفراد اجملتمــــع الواحـد. −

        الوضعية اإلدماجية: −

  ة ـــــــــبنمط احلجاج، مدافعني فيها عن فكرة أنّ خمتلف احلرف واملهن اليدوية تعبّر عن تاريخ وثقافة أم  إنتاج وضعيّة إدماجيّة

  مــا، موظّفيـــــن: عطف بيان، توكيد معنوي، استعارةْ.  

القدم إىل أدوات تسّهل وتبّسط عيشه، فلجأ إىل االخرتاع واالبتكـــــار الذي مشـــــل خمتلف احتاج اإلنسان منذ أزمنة موغلة يف        

 جماالت حياته، وهذا ما جيّسد احلكمة القائلة "احلاجـــة أّم االختـــراع"، ومل يتوقف عند هذا احلّد بل عّبر عن ثقافته؛ عاداتــــه

جداده، وذلك بإرسائه لدعائم خمتلف احلرف واملهن اليدويــــة اليت أصبحت صورة وتقاليده، وتارخيه؛ حاضره وماضيه وماضـــي أ

، فهل حقيقة تعّبر احلرف واملهـــن تضاربت وتناطحت اآلراءهذه الفكـــــرِة عيِنها مصّغرة عن كّل ما يتعّلق بثقافته وتارخيه. وحول 

 اليدوية عن ذلك؟.

تعّد احلرف واملهن اليدوية الّتقليدية تصويرا ملموسا حتكي الكثري عن األمم وشعوبها ثقافًة وتارخًيا، وتكشف لإلنسان املعاصر عــن    

ة مل يعشها أبدا بسبب الّتطورات املعاصرة اليت غّيرت كثريا من جوانب حياتــه املختلفة، فهي تعكس خالصــــة جتربة أمناط حياتّي

عاشها الّناس  حيــاٍة يف الّزمن الّسابق وسعيه للّتأقلم مع بيئته باستخدام مكوناتها ومنتجاتها لتسيري أمور حياته. ونعّدها منهَجاإلنسان 

 بكّل بساطة ليعّبروا بأحاسيسهم وأذواقهم عن فّن مجيل ورثوه عن أجدادهم خمّلدين بذلك تراثهـــم املتنوع ليكون موئال ُمهما لألجيال

، فلكّل أّمة موروثها اخلاص بها، يعكس عراقتها، ويكون وثيقة منحوتة على جدار الّزمــــان حيكي أصالة أولئك اّلناس الذين القادمة

ي، ـصنعوا بأيديهم وعقوهلم تراث أّمتهم. أّما عن أهميتها على املستوى الّثقايف واالقتصادي فهي تشّكل جانبــا مهما من الّتراث الّشعب

ولة واجملتمع أدواٍت مجيلٍة ومفيدة بدل استرياد مثيالتها من خارج البالد بأسعار عالية، وتسهم يف منّو الّناتج احملّلــــي كما توّفر للد

اإلمجالي وتعّبر عن مصدر للدخل القومي، فهي بهذا حتتّل مكانة خاصة بني فروع الّصناعة، نظرا للبعدين الّتراثي واالقتصادي الّلذين 

 .ّصناعْةالحتملهما هذه 

 لكن احلرف واملهن اليدوّية الّتقليدية عمٌل مضٍن شـــــــاقٌّ، حيتاج إىل أكثر من الّصبــر، كما أّنها تنطوي على خطورة السيما حني   

ة ألّن ممارسة إحداها، فالوسائل الّتقليديــــة مهما كانت درجة أمانها تبقى خطرية، ومن جهة أخرى تفّرق بني أبناء األمــــة الواحد

ــــدة. كّل مجاعة تتعصب ملوروثها من احلرف واملهن الّتقليديــة، وبالّتالي فهي ال حتفظ وال تعّبر عن الّثقافـــة والّتاريخ لألمة الواحــ
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 ظّل الّتقدم ومن جانب آخر ال تعّبر عن حياة اليوم إىل درجة كبرية ببقائها متمسكة بالّتراث، فما بني املاضــي واليوم فروقاٌت كبريٌة يف

 العلمي والّتكنولوجي واالنفتاح الذي يشهده العامل بسبب الّشبكة العنكبوتيْة.

لّثقايف رغم كّل هذا الّتضارب يف املواقف جلماعٍة ثالثٍة رأٌي بني بني فهم يرون بـــأّن احلرف واملهن الّتقليديــــَة تساعد على الّتنوع ا   

تنمية القيم اإلنسانيــــة الّنبيلة كالّتسامح والّتقّبل والّتعايش، وأّنها تسهم يف تعزيز اهلوية فهي أشبه  واملعريف، وتعترب عامال مساعدا يف

بلوحات رمسها األجداد وخّطها الّزمن، وبقيت صامدة وحافظة لعاداتهم وتقاليِدهم وتارخِيهم، ولكنها مع هذه االمتيازات واخلصائص 

ت بالّصناعات احلديثة املتطورة واخلادمة لإلنسان املعاصر بكّل تغّيراته وحاالته، ومن جانب آخر ِكَبُر الفريدة تبقى تقليدية إذا ما قورن

 حجم إنتاجها ساعد على تقليل ُكلفة الوحدة الواحدة بني اإلنتاج، وبالّتالي فهي رخيصة ومتنوعة وخمتلفة. 

ره تراثًا ال بّد أن ننقذه من االندثــار، ألّنه ميتلك ميزات فّنية ومجاليـــة إّن من الّضروري االهتمام باحلرف واملهـــن اليدوية باعتبا   

اريــــخ، ال حتتويها أّي صناعـــة حديثـــــــة؛ فهذه قد متتلك اجلمال والّسرعة يف اإلنتاج إاّل أّنها تفتقد إىل روح البلد والّطبيعـة والّت

 خ. على عكس األخرى املعّبرة عن الّثقافة والّتاري

 

 

 

 

 

 أعدّ هذا العمل أخوكم األستاذ أيوب عسلي، نسأل اهلل القبول والتّوفيق والسّداد 

 اللّغة العربيةأستاذ مادة اللغة العربية وآداهبا: أيوب عسلي            املمتاز يف            ابعونا على:ت

 

 



1 
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ُهاوآدابُ ُالعربيِةُاللّغِةُُيفُمادِةُالّشاملةُ ُةُ الّتحضرييُُّاملراجعةُ 

 

وك ـ فيسبوك« المالكة لموقعي فيسباسم شركة » تغييُر)، وهي نويج مفاجأة في مؤتمر فيسبوك الس  ري، أعلن مارك زوكرب2021أكتوبر  28في   

  اْمي  يْريعرِّف قاموس م  و »ميتافيرس«.ا ـــا« الذي يشير إلى استخدام تكنولوجيـــ، وتطبيق واتسآب وتطبيقات أخرى، لتحمل اسم »ميت(نستجرام او

 «.والعمْل عب  والل   اس للتواصل اجتماعيًّار؛ حيث يجتمع الن  ــــراضي الغام»مفهوم العالم االفت :اــهبأن   metaverse»ميتافيرس«  كلمة  ْرــــت  ْسْبوْي

ب  ـاغ مصطلح »ميتافيرس« الكاتـــ. فقد ص1992الذي كان موجوًدا منذ عام  المصطلح  ج هذا ــــمارك زوكربيرج في تروي ، أسهم إعالُنببساطة  

 . Snow Crashلج« الث   ُمالكمبيوتر في روايته »تحط  األمريكي نيل ستيفنسون الذي كتب أيًضا عن عالم يحكمه 

والواقع   ARز ي الواقع المعز  ــة تحقق االستفادة القصوى من تقنيتـات خاص، ويمكنك تجربته بمعد  واقعية  أكثر  يبدو رقمي   و»ميتافيرس« عالم     

زل مع  ــتختبره كما لو كنت فيه دون ترك موقعك الفعلي. إذا كنت في المن، بل (اشة فقطال ترى هذا العالم من خالل الش  ). فأنت VRاالفتراضي 

 رؤيته. جميعهم ة وتجربة واقع مختلف عن محيطك ورؤية ما ال يمكن ألفراد عائلتكات خاص  عائلتك مثل ا، يمكنك استخدام معد  

هيرة والتي كانوا  الش   Star Trekمن سلسلة »ستار تريك«  Holodeckقنية تبدو لك غامضة، فهي أشبه بجهاز »هولود ك« ما زالت هذه الت  إْن   

، بالطبع ليس حقيقيًّا،  (الغرفة فترى حصاًنا تدخُل) م؛ فإذا أردت ركوب الخيل، ـة عادية إلى عالم من اختيارهــغرف َلوِّ ح  ُييبرمجون فيها الكمبيوتر ل  

على انعكاس العالم الحقيقي وموازاته   عالم مبني  ؛ فهذه األخيرة  ا »ميتافيرس«ــــا يكون إلى تكنولوجيجربة. وهذا أقرب مستمتع بالت  ولكنك ست

م ـــتجربة آدم سافاج، نج ى، روWiredة »وايرد« ـــس لمجلنفيذي المؤس  ر الت  نشره منذ عامين كيفن كيلي، المحر   مقاله. في ــــفي الوقت نفس

ه! وهذه  ـــ، سمع حوًتا ثم رآه يسبح في شارعةـــــوسماعارات ز. فباستخدام نظ ، مع الواقع المعز  MythBustersلفزيوني »ميثباسترز« البرنامج الت  

 جربة لمحة عن »عالم المرآة« والمعروف أيًضا باسم ميتافيرس.الت  

،  جاز القوُل إنْ  وء على مفهوم قائم، أو عالم مواز  ط الضهذا اإلعالن سل   ولكن   ،ةـــالتي تتبن ى هذه الت قني الوحيدةَ  ليس هو الش ركةَ فيسبوك و   

، التي تجعل تكنولوجيا ميتافيرس  األلعاب   شركاُتاهتماًما بعالم الواقع االفتراضي   ركاتالش   أكثُروتستخدمه بالفعل. فكثيرة  تستثمر فيه شركات  

قائمة على عوالم   ٌةــتفاعلي   ا ألعاب  ــه»كل   Second Life  وسكند اليف Minecraft   وماينكرافت Fortnite  . فورتنايتة  ــــواقع حقيقة بطريقة ما 

 ويشترون سلًعا افتراضية.ة »أفاتار« اعبون صورة رمزي  يمتلك الل   إْذ ؛في استخدام تكنولوجيا ميتافيرس رائدةٌ  ها ألعاب  «، ويمكنك القول بأن  مبنية  

ن  ـل ا ميتافيرس؛ هل ستجعل واقعنا أفضل أم أسوأ؟ لحسن الحظ  ـــمنذ إعالن مارك زوكربيرج، صار الناس وال يزالون، يتجادلون حول تكنولوجيو

 .(ْلــا نتخي  ــرب مم  ـصار أق)تكنولوجيا ميتافيرس  ننتظر طويل ا لمعرفة اإلجابة؛ فتطبيُق

 بتصرّف  -2202/ 04/ 26مت االطالع عليه بتاريخ ، ، جملة كوكب العلم االلكرتونيةتكنولوجيا »ميتافريس« مستقبل اإلنرتنت؟هل (: 08/12/2021بسمة فوزي )                                                 
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ُالجزءُاألول:

 ى: ـــ الوضعية األول −
 إلى تغيير اسم شركة فيسبوك؟.  رجيزوكرب ماركد  ملاذا عم .1

 متى كانت بداية استعمال مصطلح "ميتافيرس"؟ وّضح ذلك. .2

 يبدو أكثر واقعية". اشرح هذا القول.  رقمي   تقول كاتبة الّنص: "ميتافيرس عالم   .3

 على انعكاس العالم الحقيقي"؟. مبني    ترمي الكاتبة بقولها: "تكنولوجيا ميتافيرس عالم   إالم   .4

 .  ما مدى شيوع واستعمال تقنية "ميتافيرس"؟ .5

 ُصغ الفكرة العامة للنّص.  .6

فها في جمل من إنشائك .7
ّ
 ، تفاعلّية، رائدة، أفاتار.: صاغ، املعّزز، االفتراض ي، مواز  اشرح املفردات الّتالية، ثّم وظ

 الوضعية الثّانية:  −
 فردات. أعرب ما تحته خط في الّنص إعراب م .1

 ما محّل الجمل الواقعة بين قوسين من اإلعراب:  .2

 (نستجرام ااسم شركة »فيسبوك« المالكة لموقعي فيسبوك و   تغييرُ ) −

 ( اشة فقطال ترى هذا العالم من خالل الش ) −

 ( الغرفة فترى حصاًنا تدخلُ ) −

 ( لْ ــ ا نتخي ــرب مم ـصار أق) −

 ."نويرج مفاجأة في مؤتمر فيسبوك الس ي، أعلن مارك زوكرب 2021أكتوبر   28في  " :تقول الكاتبة .3

كتب بالحروف العدد الذي تحته سطر في العبارة الّسابقة، ثّم بّين نوعه، وأعربه.  −
ُ
 ا

 ."رؤيته   جميعهم ة وتجربة واقع مختلف عن محيطك ورؤية ما ال يمكن ألفراد عائلتك ات خاص يمكنك استخدام معد  " جاء في الّنص: .4

−  
 
 ا.  تفصيلي   استخرج من العبارة الّسابقة توكيدا، مبّينا نوعه، ثّم أعربه إعرابا

 . "(فهي أشبه بجهاز »هولود ك«)قنية تبدو لك غامضة، ما زالت هذه الت  إنْ " إليك العبارة الواردة في الّنص: .5

 حّدد أسلوبها، وعناصرها، ثّم أعرب الجملة الواقعة بين قوسين.  −

الثة ما يلــــي:استخرج م .6
ّ
 ن الفقرة الث

 اسم تفضيل، وبّين فعله. −

 توكيد معنوي، وبّين عالمته اإلعرابية.  −

 عطف بيان، وبّين عالمته اإلعرابية.  −

 أسلوب عطف، محّددا عناصره. −

 ."ط الضوء هذا اإلعالن سل  ولكن اشرح الّصورة البيانية في العبارة اآلتية واذكر نوعها: " .7

 . "هل ستجعل واقعنا أفضل أم أسوأ؟في العبارة اآلتية: " املحسن البديعيحّدد ثّم سّم  .8

 إنشائي   .9
 
 نوعه وصيغته. استخرج أسلوبا

 
 ا من الّنص مبّينا
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ُ

ُالجزءُالّثاني:

 الوضعية اإلدماجية:  −

 يعأفري 16احتفالكم بذكرى يوم العلم أثناء  الّسياق:   
 
 قلقا

 
ل ــــــوال قدرة له على الّتفاعني من صداع، ال، الحظت زميلك منطويا

 م  اإليجابي مع اآلخرين، واستمّر هذا حتى بعد انتهاء الحفل، والحظته في أحايين أخرى ُم 
 
 ا هاتفه بشغف لساعات ط  سك

 
ا  وال، وغارق

عب.
ّ
   في الل

إّن بعض الّدراســـــــــات ترى بأّن  ان بن عمر: "ــــــــــــــــ ز الّدكتور حس ــــــــــيقول أستاذ اإلعالم واالتصال بجامعة امللك عبد العزيالّسند:    

 على وجدان وفكر وسلوكيات األطفال واملراهقين، وتعمل على تأخير استيعابهم للعالم الحقيقي 
 
ل خطرا

ّ
األلعاب اإللكترونية تمث

 .املحيط بهم سواء في املنزل أو حتى بيئتهم االجتماعية"
كتب نصّ  الّتعليمة:   

ُ
، تتحّدث فيه عن اآلثار الّسلبية الّناتجا

 
ة،  ـــلكترونياب اإلـــة عن األلعــــا إخباريا ال يقّل عن اثني عشر سطرا

  ، استعارة مكنية.، جملة مركبة: عطف بيان )بدل كّل من الكّل(موظفا

 

 

 

 

 

 

 

 تابعونا على:

 العربية  الّلغة في الممتاز                      عسلي أيوب : وآدابها العربية اللغة مادة أستاذ                   

 العربية الّلغة في الممتاز                                                  العربية الّلغة في الممتاز                            

 
 

  من إعداد:
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 اجلمهورية اجلزائرية الدّميقراطية الشّعبية 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  متوسطة....................                                                                                                                                                                                                             ة          ــــــــــة الوطني ـــــــــــــــوزارة التّربي

                                                                                                    املستوى: السّنة الرّابعة                                                                                                                            مديرية التّربية لشرق والية اجلزائر         

                                                                                                             2022أفريـــل  30بتاريخ:                                                                                                                                             ونصف املدّة: ثالث ساعات 

ُهاوآدابُ ُالعربيِةُاللّغِةُُيفُمادِةُالّشاملةُ ُالّتحضرييةُ ُاملراجعةُ 

 ③

 ى: ـــالوضعية األول −

ــــا" يشيـــــــــــــد "ميتــــــــــــألّن املصطلح الجدي  .1 ــــدام تكنولو ــر إلى استخــــــــــــ ا جيـــــــــــــ

 . "ميتافيرس"

ون الذي كتب أيضا  ـــــــــــــــــ، فقد صاغه الكاتب األمريكي نيل ستيفنس 1992 كانت عام .2

لج". 
ّ
م الث

ّ
 عن عالم يحكمه الكمبيوتر في روايته "تحط

ن  .3
ّ
ــــٍة ا ـــــــــــــتريد أن تقول بأن عن طريق أدوات رقمّيـــــٍة معينــــــــــــــ

بكة العنكبوتية  
ّ
كما لو كّنا فيها دون تركنا ملوقعنا الفعلي؛ فإذا كان  املوازية   والعوالم    نستطيع عيش الخيال  متصلٍة بالش

  خاّصٍة  كنه استخدام معّداٍت ماإلنسان في املنزل مع عائلته مثال ي
 
ــة ما ال يمكـــــــــيطه ورؤيواقع مختلف عن مح   وتجربة ن ـــــــــ

 ألفراد عائلته رؤيته. 

ما هو موجود في  كل   .4

نجد له مثيال في الواقع االفتراض ي، فهو نسخة طبق األصل عنه لكّنها افتراضّيـــــــــــــة، بمجّرد عـــــدم  الحقيقّي  عاملنا الواقعيّ 

؛ وفيه يمكن لإلنسان أن يتواصل اجتماعيا أو أن ينجز عمال أو أن يشارك  استخدام أدوات معّينة يتالش ى ذلك العالم

 في احتفالية قائمة... وهو في منزله. 

ــــج كبير   .5 ركد  ـــــــــ
ّ
ي تستخدمه، فهناك  ــــــــــــــــة الوحيدة التــــــــا، وفيسبوك ليس الش

 .األلعاب   شركات متعّددة وتستخدمه بالفعل، وأكثر هذه شركات  

 بتكنولوجيا "ميتافيرس"، ومدى شيوعها وانتشارها  .6
 
ا ـــــــحول أهميته القائم   ، والجدل  الّتعريف

 
ا
 .مستقبال
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7.  

ــ ص   اإلبداعي صاغ الّتلميذ مفردات جديدة في عمله  اشتّق، كّون... اغــ

واهد  املدّعم زّزـــــ املع
ّ
الب موضوعا معّززا بالش

ّ
 قّدم الط

 إنسان العصر الحديث يعيش في الواقع االفتراض ي بشكل كبير الّتقريبي االفرتاضي 

ه جاّد ومخلص  مقابل، مواجه  واز  ــــــ م
ّ
 أخي وازى مديره في العمل ألن

ــ تفاعليّ  بطريقٍة تفاعلّية ألقى  تأثير طرف على طرف آخر  ةـ
ا
 املبدع  قصيدة

 
 الّتلميذ

ــ رائ  في مجال الّتكنولوجيا  متقّدمة  دة ـــ
ا
 رائدة

ا
 قّدم بلقاسم  حّبة أعماال

ــ أفات ة جديدة   على حسابهم صديقي استخد صورة رمزية خاصة ب م.ت.ا ار ـ
ّ
 صورة أفاتار بحل

 ة: ـــــالوضعية الثّاني  −

1.  

اهـــــــــــــــرة على آخــــــــــ عطف املصطلحِ: −
ّ
ـــان مجرور )بدل كّل من الكّل( بالّتبعّية ملا قبلـــــــه، وعالمة جّره الكسرة الظ ـــــــره. بيـــــ ــــــــ  ـــــــ

 ن  ـإذا ورد بعد اسم اإلشارة اسما معّرفًا، يعرب عطف بيان، ومنهم من يذهب إىل  القول بأّنه بدل كّل م ر:أتذكُ ُ⇦                          

 ت،  ـي: الّنعـ ـــــيان هو نفسه بدل كّل من الّكل، أي أنواع التوابع أربعة وليس خمسة، هبالكّل باعتبار  عطف ال                                    

 عطف الّنسق،  البدل، الّتوكيد.                                     

قل، والفاعل ضميـــــــــر  فعل مضارع يبدو: −
ّ
مرفوع وعالمة رفعه الّضمة املقدرة على الواو منع من ظهورها الث

 مستتـــــــــــــر تقديره هو.
 املضارع مسبوقا بأداة نصب أو جزم كان يف حالة رفٍع، وبعد ذلك قد تظهر العالمة إذا لم يكن الفعل  ر:أتذكُ ُ⇦                  

 أو تقّدر، أو يرفع بثبوت الّنون إذا كان من األفعال الخمسة.                    

اهرة على آخره. :واقعيّة   −
ّ
 تمييز منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظ

 يعرُب مضاًفا إليه، مثل: هو أقرب األصدقاء؛ فهــــا هنا معرفًة إذا كان االسم الواقع بعد اسم الّتفضيل  ر:أتذكُ ُ⇦                  

 ل ــــفصـ أي يُ   صلةمنفوكانت  نكرة إذا كان االسم الواقع بعد اسم الّتفضيل و : مضاف إليه مجرور، " األصدقاء"                          

 ر  ـــ وهو الضمي  خلقًانجد فاصال بني اسم الّتفضيل وا؛ فها هنا تعرُب تمييًزا، مثل هو أحسنهم خلًق بينهما فاصٌل ـ                          

 ل من جهةــ الّتفضيم  ــــاٌل بني االسم الواقع بعد اس ــــ هناك اتص : تمييٌز منصوب، إّما إذا كان"خلقًا"  "هم"، وتعرب                          

   ز من جنسـإليه، إذا كان الّتميي  األول: مضاٌفان:  ـــــــ ، فله إعرابنكرةخرى، مع بقائه أ الّتفضيل من جهة  واسم                          

   ز من جنس املفّضل،  ـــــــيكن الّتمييأّما إذا لم   إليه،  مثل: هذه أجمُل وردٍة، فها هنا "وردة" تعرب: مضاٌف املفّضــــل،                         

   .نصوبٌ م : تمييٌزا" تعربُ خلقًا، فها هنا "خلًق مثل: هو أفضلُ                           
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   الجمع واالشتراك، مبني على الفتح، ال محّل له من اإلعراب. حرف عطف، يفيد وَ: −

ــــــره.وعالمة   ، مجرور بالّتبعية ملا قبله،اسم معطوف :مساعةٍ − ـــــــــ ــــــــ اهـــــــــــــــرة على آخـــــــــ
ّ
 جّره الكسرة الظ

اهرة علىمبتدأ مرفوع أكثرُ: −
ّ
 وهو مضاف.  آخره، ، وعالمة رفعه الضمة الظ

اهرة على آخره.  الّشركاتِ: −
ّ
 مضاف إليه مجرور، وعالمة جّره الكسرة الظ

اهرة على، وعالمة رفعه الضمة خبر مرفوع شركاتُ: −
ّ
 وهو مضاف. آخره،  الظ

اهرة على آخره.  األلعابِ: −
ّ
 مضاف إليه مجرور، وعالمة جّره الكسرة الظ

2.  

 جملة فعلّية، في محّل رفع خبر املبتدأ "هي".  )تغيري اسم شركة فيسبوك املالكة ملوقعي فيسبوك وانستجرام(: −

 جملة فعلّية، في محّل رفع خبر املبتدأ "أنت".  العامل من خالل الّشاشة فقط(:)ال ترى هذا  −

رط، ال محّل لها من اإلعراب.  )تدخل الغرفة، فرتى حصانا(: −
ّ
 جملة جواب الش

 جملة اسمّية منسوخة، في محّل رفع خبر املبتدأ "تطبيق".  )صار أقرب ممّا نتخيّل(: −

3.  

امن   الكتابة باحلروف: −
ّ
 . والعشرين  في الث

 عدد  معطوف.  نوع العـــــــــــــدد: −

اهرة على آخره.  :الثّامــنِ إعرابــــــــــــــــــه: −
ّ
 اسم مجرور بـــ "في" وعالمة جّره الكسرة الظ

 الجمع واالشتراك، مبني على الفتح، ال محّل له من اإلعراب. حرف عطف، يفيد وَ:                       

امن"،  العشرين:                        
ّ
ه ملحق بوعالمة جّره  ،مجرور بالّتبعية لهاسم معطوف على "الث

ّ
 ج. م. س.  ــالياء ألن

4.  

هم التّوكيد: −  . جميع 

ــ نوع −  . توكيد معنوي  ه:ــــ

ــ إعراب − ــــــره. وهو مضاف. وهم:   بالّتبعية ملا قبله،توكيد معنوي مجرور  ه:ـ ـــــــــ ــــــــــــ اهـــــــــــــــرة على آخـــــ
ّ
وعالمة جّره الكسرة الظ

 في محّل جر مضاف إليه.ضمير مّتصل، مبني على الّسكون، 

5.  

 أسلوب شرط. األسلوب: −
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رط"ما زالت هذه التّقنيّة تبدو"  -حرف شرط جازم"إن"  -  ره:ـ عناص  −
ّ
  "فهي أشبه جبهاز هولودك" -جملة فعل الش

رط
ّ
   .: جملة اسمية، في محّل جزم، جملة جواب شرطوتُعرب كما يلي، جملة جواب الش

 ّل إاّل إذا ـــمن بني الجمل التي لها محّل من اإلعراب نجد جملــــة جواب الّشرط، وهذه ال يكــون لها مح  ر:أتذكُ ُ⇦        

   ة. ـــ أن تكون أداة الّشرط جازم -توفرت مجموعة من الّشروط يف أسلوب الّشرط ككل، وهذه الّشروط هي:             

 ون لها ـــ هذين الّشرطني فلن يكإذا اختـــــّل أحد أن يكون جواب الّشرط مقرتنا بــ "الفاء" أو "إذا"  الفجائية. أّما   -           

 غري مقرتٍن بـ "الفاء" أو "إذا" الفجائية. الجواَب ة، أو جازمٌة ولكنَّــــــمن اإلعراب؛ أي: أداة الّشرط غري جازم محـّل           

6.  

َب  فعله:                        أقرباسم تفضيل:  − ر 
َ
 .ق

 . جرال عالمته اإلعرابية:                  نفسه توكيد معنوي: −

 .ّرفعال عالمته اإلعرابية:                   الّتجربة عطف بيان: −

    .انعكاس العالم الحقيقي وموازاته أسلوب عطف: −

 .(الواو حرف العطف ) -(العالماملعطوف عليه ) -(موازاتهاملعطوف ) :هي   عناصرهو

 حيث شّبه الكاتب اإلعالن )مشّبه( باإلنســـــــــــــان )مشّبه به(،وحــــــــذف .7

ط الّضوء( على سبيل االستعارة املكنية.
ّ
ة على ذلك كلمة )سل

ّ
 املشّبه به، وترك قرينة دال

8.  

 . أسوأ ≠أفضل  :البديعي احملسن  −

 . طباق إيجاب تسميته: −

9.  

 واقعنا أفضل أم أسوأ؟ هل ستجعل  األسلوب اإلنشائي: −

  ي.ـــــــطلب ه:ـــــ نوع −

 االستفهام.  صيغته: −

 ل وقت ـــاألسلوب اإلنشائي قد يكون طلبّيا أو غري طلبّي؛ واألول هو ما يستدعي مطلوبـًا ليس بحاص ر:أتذكُ ُ⇦                          

 الّنداء. أّما اإلنشائـــي غري الّطلبي   -الّتمني  -االستفهام  -الّنهي -الّطلب، وصيغه كثرية أهمها خمســة هي: األمر                                    

    الّرجاء. -الّتعّجب  -القسم  -الّذم -ـي: املدحــ وهو ما ال يستدعي مطلوبًا ليس بحاصل وقت، وصيغـــه خمسة ه                                     
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 الوضعية اإلدماجية:  −
        

 عطف نيفموظّوعن اآلثار السّلبية النّاجتــــة عن األلعـــاب اإللكرتونيـــة،    ا تحدّث فيهن  ، إنتاج وضعيّة إدماجيّة بنمط اإلخبار :

        ة.بيان )بدل كلّ من الكلّ(، مجلة مركبة، استعارة مكنيّ

ا      ممــّ
 
االقوجيلممي  أّن  فيــه اثنــان ال يختلــف مممالو

د
الالق فصــار يومــه مبنــيم وقــائم بشــكل كبيـــر  قــد غزيــا حيــاة اإلنســان املعاصــر، العلمم و

ا ال شــّك فيــه أّن أطفــال ومراهقــي اليــوم لــم يســلموا مــن هــذا وانخرط  وا ــــــــــــــــــــــعلــى اســتعمال الّتكنولوجيــا بكــّل محاســنها ومســاو ها، وممــّ

  عــن العلــــــــــم والبــــ
ّ
ه قــد تمخــ

ّ
ا يجــدر ذكــره أنــ ي  ــــّتقــدم الّتكنولوجـــــــــال وعــي مــنهم فــي االســتعمال الكبيــــــــر للتكنولوجيـــــــــا فــي حيــارهم. وممــّ

ل اإلنســــــــان إلــى مــا يسمــــــى   ملــا لهــــــا مــن اباأللعممااااكلوونلة م توصــ 
ا
ابـــة، ومـــــع هــذا االنخــراط التــي لــم يســلم منهــا أبناؤنــا نظــرا

ّ
ميــزات جذ

فل واملراهق، فما آثارها الّسلبية حسب املختّصين والباحثين؟
ّ
رت بالّسلب على الكثير من الجوانب في حياة الط

ّ
ا.اأث

تينيات، وهــي نشــاط ذهنــّي بالّدرجــة األولــى يشــمل كــّل مــن: ألعــاباااا و ــــالفيدي األلعــاب  اإللكترونيــة نشــاط ترويرــيم ظهــر فــي أواخــر الســّ

نيــة، وهــي برنامـــــــ  الخاصــة، ألعــاب الكمبيــوتر، ألعــاب الهواتــف الّنقالــة، بصــفة عامـــــــــــــــة يضــّم كــّل األلعــاب ذات الّصبكــــــــــــــــــة اإللكترو

ريق
ّ
شــاط بطريقــة تختلــف عــن الط

ّ
ل ـــــــــــرى، وقــد تمــارس بشكـــــــــــــــــــــخة التــي تمــارس اهــا األنشــطة األ ــــــــــــمعلومــاتّي لعلعــاب، يمــارس  هــذا الن

بكات أو فردي، كما تعتمد على برنام  ومعالج للمعلومات ووسائل اإلخراج.
ّ
ا        جماعي عن طريق الش

تــيح لعطفـــــال االكتشــاف والّتجريــب دون خط     
 
ة ت اب، ـــــــــسؤوليــــة والعقـر املــــــوتعــّرف األلعــــاب اإللكترونيــــة أيضــا بأّلهــا وســيلة ترفيهيــّ

كترونيــــات وقــد ظهــرت كنتيجــة حتميــة للطفــرة املعلوماتيـــة التــي دخلــت حياتنـــــــــا مــن كــّل الجوانــب. وهــي أيضــا ألعـــــــــــاب تستخــــــــــدم اإلل

 
ّ
عــب، ومــن أشكالهـــــــــــــــــــــــالبتكــار نظــام تفــاعلّي يتمك

ّ
عــب مــن الل

ّ
اةعة اليــوم: ألعــاب الفيديـــــــــــــــــــن مــن خاللــه الال

ّ
و؛ التــي تعــّرف بأّلهــــــــــــــا ـــــــــا الشــ

ا في حالة الحركة، ولقد ظهرت أول لعبة فيديو سنة   ا تفاعلّيا وصورا عدا عب، ذات طابع آلي، تضّم ب 
ّ
 .1958مجمــــــوع نشاطات الل

فآ ال يمكن  إغفاَل حقيقة أّن لعلعاب اإللكترونية         
ّ
 وانعكاســــــــــــــات  خطيرة على الط

 
ـــــا نورد ما  ــــــــــــــــل واملراهــــــــــــــــثار  سلبيــــــــــة ق، ومنهـــــــــــــــ

 يلـــــي:  

فــل واملراهــق إلــى  −
ّ
ال ـــــــــــــــــــــواالتصأســتاذ اإلعــالم ، وهــذا مــا يؤكــده ة وفقــدان الّتواصــلـــــــــــــــــــــــالعزلتــؤدي األلعــاب اإللكترونيــة بالط

 للطف لعبــتاأللعــاب اإللكترونيــة  إّن «بقولــه:  ان بــن عمــر بصــفرـــــــــــــكتور حّس الــّد  بجامعــة امللــك عبــدالعزيز
ا
 واضــحا

ا
ل ــــــــــــدورا

ع، ـــــــــأو املجتمعلم املبكــر ســواء مــن طــرف األبــوين أو مــن طــرف املدرســة ي كيفيــة تلقــي املعلومــة خــالل فتــرات الــتّ ــــــــواملراهــق ف

ــا مــع األقــران فــي موضوعــــــــــــــواصــل واالتصــال أيضة فــي التّ ــــــــــــالمهمــة وفعّ  همــا فــي أداء أدوارٍ فــل واملراهــق حّق فقــدت الطأو  ات ـــــــــــــ

ــفــي غاي ة والتــي تعــّد ويّــ ة وتربـــــــــــــــــــــــــــــدة تعليميّ متعــّد  عليميــة واالجتماعيــة ولــوح  بجــالء ات التّ ـــــــــــــــــس ة األهميــة للوالــدين واملؤّس ــــــــــ

 .»فس واآلخرالنّ  ات العنيفة ضّد ــــــــــلوكيوجود بع  الّس 

ي والباحــث فــي ـــــــــــــــــيبرانفس الّس ص فــي علــم الــنّ املتخصــّ ه ـــــــــــــــــــــ، وهــذا مــا أبانع الوقــتــــــــــــــــــات مؤديــة إلــى تضييـــــــــــــــالّتعــرال الضطراب −

ـــــــــــــــــــــــــــقميالقضــايا الرّ 
ّ
 يقــــــــــــــــــــــــــــــول: د املحمــادي ـــــــــــــهللا محم ة عبــدــ

ْ
ة ــــــــــــــــــــحة الّص ــــــــــــــــــــفت منظم، صـــنّ  2018فــي منتصـــف العــام «، إذ

حة ، ووفقــا ملنظمــة الصــّ (ICD-11) ي لعمــراالـــــــــــــــــــــــولصــنيف الّد اب اإللكترونيــة فــي التّ ـــــــــــــــــــــاأللع اضــطراَب  ( who) ةـــــــــــــــالعامليّ 

ز بصــعوبة و التــي تتميّــ ــــــــــــــــــــقميــة أو الفيديه نمــط لســلوك األلعــاب الرّ ـــــــــاب اإللكترونيــة بأنـــــــــــــــــــــــــف اضــطراب األلععــرّ ة ي  ـــــــــالعاملي

 ـــــــــــــــــــهــا تعطــي أولويه املصــاب، كمــا ألّ ـــــــــــــــــــــــحكم فــي الوقــت الــذي يقضيالــتّ 
ا
، وقــد أفــاد »ام األخــرى ــــــــــة واملهــــــلعلعــاب علــى األنشط ة

 حة النّ علــى الصــّ ر ألعــاب الفيــديو ـــــــــتأثي إّن « أيضــا مــن جهــة أخــرى:
ّ
ن ــــــــــــــــة مــن املمكــن أن تــؤدي إلــى العديــد مـــــــــــــــهنيفســية والذ
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حبــذة مث
 
 ـــــــانخفــاال مستل: ـــــــــــــــــاآلثــار غيــر امل

ّ
راســ ي، األداء الّد اال ـــــــــــ، وتفضــيل العزلــة، وانخفدةــــــــــــــوالوح قــة فــي الــنفسوى الث

 .»عامل الصحيح في الكثير من املواقفى التّ ـــــــــــــفاعل مع اآلخرين، وعدم القدرة علوعدم التّ 

عنــون بـــــ "األلعــاب اإللكتروني2021جويليــة  18خ ـــــــــــــــوتــرى ســمّية ســعد فــي مقالهــا املنشــور فــي تــحيفة الخلــي  بتاري −
 
ة... ـــــــــــــــ، وامل

ر«األلعــاب اإللكترونيــة: محــّدق باألبنــاء" بــأّن خطـــــر  
ّ
ت ـــــ، وأصبحيـــــــــــيعااهم للعــالم الحقيقاســت تكتــال بــراءة األطفــال، وتــؤخ

 أمــام تعــــعائق
ا
 ا

ّ
 ة الضــّ ــــــــــــــــلوكيم الطفــل لــبع  املهــارات الّس لــ

ّ
، » ةـــــــــــــــــحليــل واملتابعفســير والتّ ركيــز والتّ رورية التــي تحتــاج إلــى الت

فــل بقــيم املجتمع أّن « فســية عليــاء الحســناالختصاصــية النّ  هتؤكــدوتنقــل لنــا مــا 
ّ
ات ـــــــبعــ  تلــك األلعــاب تزيــد ارتبــاط الط

ــوالعــادات التــي ال تتوافــق مــع الّديه وقيمــه وتكســاهم الكثيــر مــن األفكــار ـــــــــــــــــه وثقافتـــــــــــــــــة؛ مــا يفصــله عــن مجتمعـــــــــــــــــــالكربيّ  ن ــــــــ

اة ـــــــــــــــــــــــــــــــم مــع الحيــــــــــــــــــــــأقلة، كصــعوبة التّ يــ ة لعلعــاب اإللكترونـلبيــ ع وتقاليــده. وتزيــد اآلثــار االجتماعيــة الّس ــــــــــــــــــوعــادات املجتم

 
ّ
 فســ ي واى الفــراغ النّ ــــمــا يقــوده إل ة،بيعيــ الط

ّ
ة واالجتماعيــة ـــــــــــــــــــــعور بالوحــدة واالنطوائيــة واالنفصلشــ ال عــن الحيــاة الواقعيــّ

 .»وامليل إلى الّتحدي والعنف والّتوتر والعراك الّدائم مع محيطه

: ب اإللكترونيــةأللعــا، واملعنــون بـــــ "ا2021مــاي  18وتنقــل إلينــا رنــا عصــام رافــت  فــي مقالهــا املنشــور فــي بوابـــــة األهــرام بتــاريخ  −

 استشــارّي  زــــــــــــــــــــــكتور جمــال فرويالــّد " مــا يؤكــده ةة ضــرورة ملحــّ ــــــــــــقابــة األسريّ دمنيها مــن املــراهقين.. خبــراء: الرّ تســرق حيــاة مــ  

 
ّ
 كمــا ألّ ، بت حالــة مــن اإلدمــان لعطفــال واملــراهقينهــذه األلعــاب ســبّ  أّن : فســ يب النّ الطــ

ّ
ة ــــــــــــــــــحســلبي علــى الّص ر بشــكل هــا تــؤث

 ــــــــــــــــــــــــــر والقلــق واالكت ـــــــــــــــــــــــــوتحيــث أدت إلــى زيــادة حــاالت التّ  ،فســيةالنّ 
ّ
ارة ـــــــــــــــباإلضــافة إلــى فقــدان مه، ة بــالنفســـــــقاب وقلــة الث

  وامليــل إلــى الوحــدة، وضــعف نــــــــــــــواصــل مــع اآلخريالتّ 
ّ
ح ـــــــــــــــر أوضـــــــــخآومــن جانــب  .راســ يحصــيل الّد ركيــز، وقلــة التّ االنتبــاه والت

 ، ة الجســديةـــــــــــــــــاحية علــى النّ هنــاك آثــار ســلبيّ  فرويــز أّن 
ّ
وضــعف البصــر نتيجــة  ،هــر ومشــاكل العمــود الفقــري ومنهــا آالم الظ

ن ــــــــــــــــات كبيــرة مــــــــــــــمنة بســبب تنــاول كميباإلضــافة إلــى الســّ  ،ول ــــــــــــــــالجلــوس لســاعات طويلــة أمــام الحاســوب أو الهــاتف املحم

 ــــــــــــــــواإلصاب ،الطعــام دون االنتبــاه
ّ
 ة والعصــبيّ شــنجات العضــليّ ة بالت

ّ
 د  ــــــــــــــــــــهــا تزيكمــا ألّ  ،هــذه األلعــاب ائــد فــيركيــز الزّ ة نتيجــة الت

 لذلكات الصّ ــــــــــــمن احتمالية حدوث نوب
ا
 .رع لدى األشخاص الذين لديهم استعدادا

هنيــــــــــة والجسد     
ّ
حة الّنفسيـــــــة والذ لبية لعلعــاب اإللكترونيــة تبــّين مــدى خطوررهــا علــى الصــّ ا ســبق طرحــه حــول اآلثــار الســّ يـــــــــــة ممــّ

فــــــــــــل واملراهــــــــــــــــق، فلهــذا وجــب تكييــر  االستراتيجيــــــــــــــــــــة لحمــايتهم مــن خطرهــا وغزوهــا، وهــذا ب
ّ
ـــــــــــألطفاله اآلبــاء   ضــرورة شــر   للط  م أّن ـــــــــــــــ

 م، بــدفســية والجســديةم النّ ــــــــــــــــــصحتهب تضــّر  هــذه األلعــاَب 
ا
 ــــــــــــــــــباإلضاف ،ن مــنعهم عــن اســتخدامها دون ذكــر األســبابــــــــــــــــــــــــــال

ّ
 ة إلــى حــث

ـــــــــــــا حتــى تتناســب مــع املرحلــة العمريهَ ضــ  رْ ة فــي عَ ــــــــــــــــــــــــــاألطفــال علــى القــراءة واالطــالع بكتــب بسيط
ّ
جــا  مــن خــالل علــى النّ  ، وتحفيــزهمةــــــ

ا عــن الجانــب اإليجــاوي لهــا، وهــذا مــا أوردتــه رنــا ـــــــــومــع هــذا ال يمكــن أن نكف .ى شخصــيات ناةحــة مــن أقــاراهمـــــــــــلقــاء الضــوء علإ ل أبــدا

 فلقد «عصام رافت في مقالها: 
ّ
 والتــي تت ،ال يمكن اإلغفال عنها بع  األلعاب اإللكترونية لها إيجابيات   ون أّن ــــــــــــــد املختصأك

ّ
ل فــي ـــــــمث

 مهـــارة 
ّ
ــّل بـــاع التّ ات ــافة إلـــى قـــوة املالحظإ حليـــل العميـــق واتخـــاذ القـــرارات بطريقـــة حاســـمةفكيـــر والتّ املشـــاكل والتّ  عليمـــات وحـ  ،ةــــــــــــــــــــ ضـ

 شــترط االختيــار الصــّ ولكــن مــن أجــل الحصــول علــى هــذه اإليجابيــات ي  
ّ
ا ملــا لهــا مــن تأثي ،فــل لهــاحيح لعلعــاب قبــل ممارســة الط ر ـــــــــنظــرا

 .»ب أو باإليجابـــــــلعليه سواء بالّس   كبيرٍ 
 

 

 أعدّ هذا العمل أخوكم األستاذ أيوب عسلي، نسأل اهلل القبول والتّوفيق والسّداد 
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ُهاوآدابُ ُالعربيِةُاللّغِةُُيفُمادِةُالّشاملةُ ُةُ الّتحضرييُُّاملراجعةُ 

 اتيالند والّصني: يف عيين عريب! 

ي  ـ ا العربـ ا في وطننــ مختلفة عن تلك التي أراه  أّنني أرى ألوانًا  شاهق إاّلى ارتفاع ـــ يحّلق عل ٍرــ رغم أّنني أتطّلع بعيني طائ   

 ة ما أراه. ـــ تؤّكد لي آسيوي ّتىش  ، عناصر  الّضوء   ووجه   الغماِم  ى لوَنــــ ا، حّتجد   ة  ممتّدة، ألوان خاّص ل  وحقو  لجان  با، ِخوأو أور 

،  ارًةـ ا ونّظبي  وا أوريرتدي لباًس رجٍل صورة   ‹‹الملك يعيش جاللة  ›› ضخمةً  ًةــ الفت ح  ــ نهبط إلى مطار بانكوك الّتايلندي، ألم   

ذا ـــ فه ،)إّنها تعّبر عن مشاعر حقيقّية( :فيقولي الّطائرة عّما إذا كانت الّلافتة حقيقّية، ـ ضيفر، أسأل أحد م  ــ في العم متقّدم  

ا  ـــ ًة مكثناهـ إّنها تشهد نهضًة كبرى اآلن،... ساع ل  في الفقر،ـــ ة بالده التي كان ي ضرب بها المثــ أسهم في نهض ل  ــ الّرج

 ة، صوب الّصين. جهة األساسّيصوب الو  الّطائرة مّرة أخرى   أقلعتفي المطار و

، وصلت إلى ضابطة الجوازات، عند لحظة معّينة تتطّلع  نصل إلى مطار بكين المبهر بضخامته، بنظافته، بحداثته، ال زحام    

  ... الّنافذة آلة صغيرة عليها أربعة أزرار إلبداء الرأي بالجواز، لم يستغرق األمر إّلا دقيقة، أمامإلى مالمحي، أسمع  خبطة الختم 

ي للعشاء، سألتها عّما إذا كان  ـ إسالم  ا إلى مطعمــ الفندق حديث  جد ا ومريح ، بعد االستقرار المؤقت قالت دينا إّنها ستصحبن

  لم يمنع  (الّشيوعي  منذ تأسيس الّدولة، فالّنظام   موجودة  ة ـــ اإلسالمي م ـــ المطاع ، لكن  ‹‹إّنه كذلك››المطعم حديثًا، قالت: 

بالعمارة الّصينّية، لكّن   رًةــــ متأّث ة شعائرهم، تبدو المساجد  ــ اء المساجد وإقامــ من بن ‹‹ماو››الذين حاربوا مع  )المسلمين

 ، في بكين عدد  كبير  منها. ‹‹إسالمي    مطعم  ››ة ب بالّلغة العربّيِت، على مدخل المطعم ك  )هو الغالب(الّلون األخضر 

وبيعها بثمن بخس، وحّدثني بعض من أثق بهم عن تعّهد   الماركاِتة أشهر ــــ أسواق تخّصصت في صناع )ي الّصينــ ف(   

رنا الّصباحي حرصت على أّلا  ي  ات المقّلدة تقليدا م تقًنا... وفي س ـ ع التي تنتج المصنوعـــ منظمة الّتجارة الّدولية بغلق المصان

أو الّرئيس الّصيني الحالي أو قادتها، تبدو   ‹‹ماو›› ا أّي صورة لـــ ــ ، ولم ألمح فيهة  ــ مستقيم ة  ــ فسيح أبتعد كثيرا، فالّشوارع  

    ...ٍةغربّي حداثة من أّي مدينٍة والفتاتها أكثر  ضخامتهاالمدينة بحداثتها و 

  )بتصرّف(، 189-148، ص 2013اجليزه، مصر،  ، دار هنضة مصر،مقاصد األسفارمجال الغيطاني:                                                                                                                                                                 
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ُالجزءُاألول:

 ى: ـــ الوضعية األول −
 ما الذي يؤكد دخول جمال الغيطاني إلى عالم مختلف عن عامله الذي قدم منه؟.  .1

 . ‹‹يعيش جاللة الملك››على ما تدّل عبارة:  .2

 ما الذي يدّل على انفتاح الّصين وتقّبلها لآلخر املختلف عنها؟. .3

 كيف يرى الكاتب الّصين وأهلها؟. .4

 العامة للنّص. ُصغ الفكرة  .5

  -بخس -صوب -ِاشرح املفردات الّتالية: شاهق .6
 
 حداثة. -فسيحة -ُمتقنا

 ِقَدما.  -تقويض -ارتحلنا -ِايت بضد الكلمات اآلتية من الّنص: ُمنحصرة .7

 الوضعية الثّانية:  −
 أعرب ما تحته خط في الّنص إعراب مفردات.  .1

 ما محّل الجمل الواقعة بين قوسين من اإلعراب:  .2

 )إّنها تعّبر عن مشاعر حقيقّية( −

 )لم يمنع  المسلمين( −

 )هو الغالب( −

 )فــي الّصين( −

الثة ورد أسلوب استثناء .3
ّ
 :في الفقرة الث

 

 

الثة   .4
ّ
   والّرابعة:أكمل الجدول الّتالي من الفقرتين الث

 مبتدأ مؤخر  فعل ماض مبين للمجهول  اسم تفضيل اسم فاعل من فعل غري ثالثي 
    

 " ة ما أراهـــ تؤّكد لي آسيوي ّتىش  عناصر  اشرح الّصورة البيانية في العبارة اآلتية واذكر نوعها: " .5

ال إجابتك.  .6
ّ
 حّدد األسلوب الغالب على الّنص، معل

الثة.وّضح مظهرا من مظاهر  .7
ّ
 االنسجام الوارد في الفقرة الث

 قّدر قيمة للنّص. .8

 

 

 

 

 استخرج األسلوب املذكور.  .أ

 حّدد عناصره، ثّم نوعه. .ب

. .ت
 
 مفّصال

 
 أعرب املستثنى إعرابا
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ُالجزءُالّثاني:

 الوضعية اإلدماجية:  −

د: ـــــــــــــاري إلى اآلن، ومن هؤالء نجـــــــمن الّرحالة واألدباء والكّتاب األوروبيين، منذ العهد االستعم دخل إلى الجزائر الكثيُر  الّسياق:   

اء ذلك في  ــــــــــــــــــــــأس  هم منا، ومنــــــــــــن تصويرهـــــــــــن أحس ــــــــــــــه، إيزابيل إيبرهارت، أندري جيد... ومنهم مــــــــــــــي، ألفونس دوديـــــــــنصر الّدين دين

 .أعماله اإلبداعية، فتكونت لدى األوروبيين صورة عن الجزائر قد تكون إيجابّية أو سلبّية

فبعد أن أرس ى بنا املركب باملرفأ لفتت انتباهنا الّصورة  : "العاصمة عن الجزائر ألفونس دوديهاألديب الفرنس ي  يقول الّسند:    

ة من فوق هضبـــــــــــــــــــالجميلة لتلك املنازل البيضاء الّصغيرة الحج
ّ
املنظر جّد رائع، على : "كان وعّما رأى بالبليدة يقول "، ةــــــــم، واملطل

ــــيمينك جبال شاهق ر موقعــــــــــــــــــــــ
ّ
ا لبستان  ـــــــــــــة وصخور كبيرة ونباتات وأشجار شائعة منها: الخروب، الّنخيل، أشجار الّزيتون... أتذك

ون الّزجاجي ت
ّ
سيم العليبرتقال عند مدخل البليدة، حيث األوراق الّداكنة امللساء، والفاكهة ذات الل

ّ
، واألزهار الّنيرة  ل ـــــــــــداعب الن

 املحيطة باملكان". 

ا  ـــــة بصحراء الجزائر، وأطلقت تصريحة جزائريّ التي جعلت من نفسها بدويّ   إيزابيل إيبرهارتويسرية  قالته الّصحفية الّس أّما ما     

  رائع   ه: "إحساس  ــــــــــــــتقول في عند دخولها
 
فوق أرض طّيبة وشعب لطيف، سأعيش بدوّية ِطوال حياتي، عاشقة   ،أن تعيش بسيطا

 .لآلفاق املتغّيرة واألماكن البعيدة غير املستكشفة"
كتب نّصا الّتعليمة:   

ُ
، تدافع فيه عن الّصورة اإليجابّية لبلد ا

 
 عشَر سطرا

َ
  ناحجاجّيا ال يقّل عن خمسة

 
ن ـــــــع الجزائر، متحّدثا

: اسم فعل، أسلوب استثناء. جمالها وثقافتها وتا
 
فا

ّ
   ريخها وتنوعها وقيمها من انفتاح وتقّبل لآلخر... موظ

 

 

 

 

 

 

 

 تابعونا على: 

غة العربي ة 
ّ

 أستاذ مادة اللغة العربي ة وآدابها: أيوب عسلي                   الممتاز يف الل

 
 

  من إعداد:
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 اجلمهورية اجلزائرية الدّميقراطية الشّعبية 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   متوسطة....................                                                                                                                                                                                                             ة          ــــــــــة الوطني ـــــــــــــــوزارة التّربي

                                                                                                    املستوى: السّنة الرّابعة                                                                                                                            مديرية التّربية لشرق والية اجلزائر         

                                                                                                             2022 مــاي 09بتاريخ:                                                                                                                                                         املدّة: ثالث ساعات 

 هاوآداب   العربيِة اللّغِة  يف مادِة الّشاملة   الّتحضريية   ة  املراجع 

 

 ى: ـــالوضعية األول −

ا االختالف األول  ـــــــــــــــمنه ذلكد ـــــــــــــتؤكى ــــــــــــعناصٌر شت   .1

ا مقارنة بما يراه في وطنه العربي أو بما رآه في أوروب
ال في األلوان املختلفة والخاصة جد 

 
ـــــــــالذي وقف عليه، متمث ا، وهذه  ــــــــــــ

ة...األلوان تصبغ الخ    لجان والحقول املمتد 

ه .2 ة يكن  ايلندي مللكهــــــــــمشاعر حقيقي  عب الت 
 
ها تقديــــــــــــــــــــا الش

 
ـــم، كل ـــــــــ ، ـــــــــــ ر واحترام وحب 

 بالدهم التي كانت ُمعدمة.نظير ما بذله في سبيل نهضة 

ــاملطاع ةكثر  .3 ـــم اإلسالميـــــــــــــــــــ ماح للمسلمين ببن -ة بهاـــــــــــ اء ـــــــــــــالس 

ة. يني   املساجد وإقامة شعائرهم الد 

ٌر  بلٌد  .4  . متسامٌح  منفتٌح   ، وشعٌب متطو 

ة آلسيا وشعبها، وذكُر بعض حداثتها وانفتاحها.   .5  نظرة الكاتب اإليجابي 

6.  

ــ مُتقن عال   شاهــــق   تام، كامل، مضبوط  ا ـ

ْحــــــَو  صـــــــوب 
َ
 واسعة  فسيحة  ن

ا، زهيد  خبــــــس 
ة حداثة بسيط جد  دَّ  ج 
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7.  

 إقامة، بناء  تقويض ممتدة  منحصرة 

 حداثــــة  قِـــــــدما  مكثنا  ارحتلنا 

 ة: ـــــالوضعية الثّاني  −

1.  

اهرة على آخره مرفوع  )عطف بيان( بدل رّجلُ:ال  −
 
مة الظ ة ملا قبله، وعالمة رفعه الض  بعي   .بالت 

اهرة على آخره. )لكن  (اسم  :املطاعمَ −
 
   منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظ

اهرة على آخره.  )لكن  ( خبر :موجودة   −
 
مة الظ  مرفوع، وعالمة رفعه الض 

 فتنصب املبتدأ  فقط؛  ةـــتدخل على الجملة االسمي  ،ناسخة   :حروٌف)ليت أّن، كأّن، لعّل، ( اإّن وأخواته  ر:أتذك   ⇦                  

 ويسّمى اسمها، وترفع الخرب ويسّمى خربها، وقد يكون هذا األخري مفردا أو جملة أو شبه جملة متعّلق بخرب                    

 . مرمى الخصِم  إنَّ املهاجَم أماَم -لعّل الولَد يبدع   -رحيٌم  غفوٌر محذوف، وأمثلة هذه كما يلي: إّن اهلَل                           

اهرة على آخره.حال منصوب،  :متأثّرةً −
 
 وعالمة نصبه الفتحة الظ

اهرة على آخره.  :املاركاتِ −
 
ه الكسرة الظ  مضاف إليه مجرور، وعالمة جر 

ة ملا قبل ها:ضخامتِ − بعي  اهرة على آخره، وهو مضـــــــاسم معطوف مجرور بالت 
 
ه الكسرة الظ اء: ـــــــــــاف. والهـــــــــــه، وعالمة جر 

صٌل  ضميٌر  كون مبني ع ،مت    في محل  جر مضاف إليه. ،لى الس 

2.  

 جملة مقول القول، في محل  نصب مفعول به.   (:إنّها تعبّر عن مشاعر حقيقيّة) −

ظام".  (: مينع املسلمنيمل) − ة، في محل  رفع خبر املبتدأ "الن     جملة فعلي 

".جملة اسمية، في   (:هو الغالب) −     محل  رفع خبر "لكن 

ق بخبر املبتدأ املحذوف الذي تقديره "كائنة أو موجودة". (:يف الصّني)  −
 
   شبه جملة متعل

3.  

 دقيقة.  :األسلوب ستخراجُا −
 
 لم يستغرق األمر إال

 . )إالّ( أداة االستثناء  -)حمذوف( املستثنى منه  -)دقيقة( ىاملستثن :عناصره حتديدُ −

ــ نوعُ −  .ناقٌص منفي   ه:ـــــــــ

اهرة على آخره. :دقيقــــــة :املستثنى  إعرابُ −
 
  مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظ
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4.  

 مؤخر مبتدأ   فعل ماض مبين للمجهول  اسم تفضيل اسم فاعل من فعل غري ثالثي 
 مُ 

 
ر(رة تأث 

 
ت   أشهر  )تأث

ُ
 عددٌ  ب ك

ـــعناصال الكاتب هـــــــــــــــحيث شب   .5 ه( باإل رــــــــــــــــــ ه به نســـــــــــ)مشب  (، ان )مشب 

ة على ذلك كلمة )هذا األخيروحــــــــذف 
 
د، وترك قرينة دال

 
 ( على سبيل االستعارة املكنية.تؤك

دَق ـــــــــ جم لَّ ـــــــــــــــأو ج األسلوب الخبري؛ ألن  أغلَب  .6  لُ ــــــــــوتحتم ل النص  تحتمل الص 

 . ، ومثال هذا: "نهبط إلى مطار بانكوك..."الكذَب 

7.  

 من −
ٌ
ه كذلك‹‹، لكنَّ املطاعـــَم اإلسالميـــة موجودة

 
، قالت: ››إن

ً
ا إذا كان املطعم حديثا ذ تأسيس  ــــــــــــــــــــــ"سألتها عم 

ولة... ون  الد 
 
ة، لكن  الل يني   بالعمارة الص 

ً
ــــرة

 
 األخضر هو الغالب..." تبدو املساجُد متأث

 ل التي جاءت قبلها، وهذه هي عالقة االستدراك التي تعد  مظهًرا  ــــــفهنا الجمل التي جاءت بعد األداة ››لكن‹‹ ضد  الجم

 من مظاهر االنسجام. 

 لآلخر، وأْن أا و ــــــــــــــــــــــكثر انفتاحأعلى اإلنسان أن يكون  .8
ً
ال ــــال يعم كثر تقب  ه أو تهميشه ــل على إقصائـــــــــــ

ته، ومن هذا االختالف ينبغ ا ثقافته وآخري   ـــــــــــــــفلكل  من 
َ
ُسًس  بنيَ ي أن نستفيد ون

ُ
 ملجتمعاتنــــــــــــأ

ً
ــا متينة لة لآلخــــــــــــــــــــ ر ــا املتقب 

ظرة ا ة لغيرنا. واملسايرة للحاضر والر افضة لالستعالء والن  لبي  ة أو الس  وني   لد 

 الوضعية اإلدماجية:  −

 ندافع فيه عن الّصورة اإليجابّية لبلدن ،
ً
 عشَر سطرا

َ
 نّص حجاجّي ال يقّل عن خمسة

ُ
ا الجزائر، متحّدثيـــــــــــــن  ـــــكتابة

فين: اسم فعل، أسلوب استثنعـــــــن جمالها وثقافتها وتاريخها وتنوعها وقيمها من انفتاح  
ّ
 اء.   ــــــوتقّبل لآلخر... وموظ

دة   منذ أن خلق هللا بني البشر، بدأ هؤالء في االرتحال من مكان إلى آخر ألغراض مختلفة              
هم شعوب  ــ، وعلمتعد  غم من أن  ى الر 

واصل حدث بينهم. ومن بي عارف والت 
 أن  الت 

 
تها وشعبها نجد الجزائر التي لم تسلم من هذه  ــــــوقبائل بألسنة مختلفة إال ن األماكن بأم 

واصل مع أهلها... الجزائـــــــــــــالعمليات؛ االرتحال إليه عارف والت 
اس علـــــــــــــا، بناء جسور للت  ى اختالف توجهاتهم  ــــــــــُر التي ما فتئ يزورها الن 

حافي...، ولم ــــــومشاربهم وغاياتهم، فكان منه وس ي والفرنس ي...، الر حالة واملستكشف واألديب والص  دوا في تكوين  ـــــــــاإليطالي والر  م يترد 

ة...، فمــــــــة عنها نقلوها في مؤلفاتهــــــــصور نمطي   ة كانت أم علمي  ة رحلي  ــــم على اختالفها أدبي  ة عن الجزائر؟  ـــــــــــ ن منهم نقل صورة إيجابي 

ليل على ذلك. ومل  اذا؟ وما الد 

ــا والكتابة عنها ألغراض اختلفت في نفوس زائريها، وكــــــــــــلم تسلم الجزائر منذ العهد االستعماري من االرتحال إليه           ان من بين  ــــــــــــــ

ـــالذي قدم إلى بسك جورج روبرتلر حالة الفرنس ي هؤالء ا م وصًف و ، 1891رة عام ـــــــــــــ َعم، قد  ا ملا تحتويه أرضها من مظاهر ون  ا إيجابيًّ

ة بمياه وادي بسك›› مثل قوله:  ائعة واملسقي  نتج تمورا ممتازة الجودة، وتحوي  150000رة، بنخيلها الذي يصل إلى ــــــــــــ الحدائق الر 
ُ
، ت

ى  ـمان وتين وزيتون، وعلى بعد كيلو متر واحد من بسكرة، وعلى ضفة الوادي اليمنهذه الحدائق أيضا كروًما وأشجاَر مشمش، ور 

د، ــــــــتوجد مدينة لندون، الحظيرة الكبيرة ذات مساحة هكتارين، واملشهورة بأزهارها وبأشجار الفاكهة كاملوز، والبامبو، وجوز الهن
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ى 1947ي الحائز على جائزة نوبل لآلداب عام ــــــــــــــــــاألديب الفرنس ومن بينهم أيضا .  ‹‹   وحبوب القهوة... قدم  الذي  أندري جيد، املسم 

ة عام  فس ي، فرس 1893إلى الجزائر أول مر  ْت  ـــليعالج من مرض السل  واإلنهاك الن 
َ
َتق

َ
ها ف اض، ألن  م صورة لها بحب  كبير وحماس في 

س الكتشافه والعلخياله وفتحت عينيه على عالم   طاملا تحم 
 
يبعث على الطمأنينة والر احة من   ه ببساطة عالٌم ـــــــــــيش بين أبنائه، ألن

بين، وصحراء    خالبة   خالل طبيعة   ناس طي 
ُ
ث عن   فاتنة وأ رت ورودها قلبه  ـــــــــــــــة البليدة التي آنسته طبيعتهـــــــــــــــــمدينفها هو يتحد  ا وفج 

ا بليدا التي لج›› فيقول:   رة، مليئة باألوراق واألزهار...أم 
 
غيرة، رأيتك فاترة، ومعط تها الوردة الص  احل، أي  أت ـــــبليدا! بليدا! يا زهرة الس 

ه، ال أنظر إلى ش يء وأرى كل  ش يــــــــــــــإليها فقد وجدت البرتقال مزه باح أتنز  ف وتنتظم في ذاتي ًرا أخرج منذ الص 
 
ة رائعة تتأل ء، سمفوني 

ا ع، ‹‹  أحاسيس غير مسموعة... ه الكبير لها:  ـــــــــــــــأم  د في البوح بحب  ة فلم يترد  حراء الجزائري  الي أغدو وال أحبَّ إليَّ  ››ن الص  وفي اليوم الت 

تها األرض القاحل حراء... أي  تها الص  ـــــــــــــــمن الص  اة،... آه! أي  ا جم  ي أحببتك حب 
 
ه ـــــــــصورتأيضا طبع ولقد  .‹‹ حراء املؤملة، صحراء املجد، إن

ر في ثقافته
 
ه دينُ ـــــــــعن الجزائر بما هو أصيل في تراثها، متجذ

 
ة، فها هو جامع البليدة يقف  ها اإلسالمي وحضارتُ ا، إن رقي 

 
ها العربية الش

ا على ذلك:   نا بقينـسوفي حديقتك املقد  ›› شاهدا حي 
 
عاء مدهشة إلى درجة أن ــــة يتألأل جامعك األبيض... كانت نغمات هذا الد  ا بال ــــــــــــــــ

شوى تغمرن
 
ــــــــــــــــحراك، في حال من الن ــالكاتب الفرنس  جي دي موباسون . ومن بينهم أيضا نجد ‹‹ ا غبطةــــــــــــ ل صورة عــــــــــــــــــ

 
ن  ـــي الذي شك

غم من بساطة املكان  ـــــــــــــــــــــالجزائر في كتاب امية لوظيفة املسجد ومكانته على الر  مس"، وفي إشادة له باملعاني الس 
 
ه "رحلة إلى بالد الش

احة أيضا، حيث ›› ة بالكنيسة عندهم يقول:  ـــــــــــــــــوالبناء مقارن ــيقيمون وربما يمكثليس املسجد للصالة فحسب، بل مكان للر  ــــــــ ون ــــــــــــــــ

أياما، كل  ش يء بسيط وعادي، أبيض ومريح، كل  ش يء هادئ داخل هذه املالجئ مالجئ اإليمان، املختلفة تماما عن كنائسنا املزينة  

اس وحركــــــــــــــاملنيرة التي عندما تكون مليئ هة االحـــة تصبح بأجيج القد  سة، وتصبح حزينة مؤملة  ة الحاضرين وأب  تفاالت واألغاني املقد 

ــــــــــإلى درجة تصيب القلب بالكآب ها غرفة شخص يحتضـــــــــــ ر، غرفة باردة من الحجر الذي ما زال املصلوب  ــــــــــــــــــة عندما تكون خاوية كأن 

حافية  )1904-1877( ايزابيل ايبرهارترى  ـــواألخ  .‹‹ يحتضر فوقه  ويسرية التي تركت مدينتها جنيف وقدمت إلى الجزائالص  ر  ـــــــــالس 

دت واحتجت على العنصرية األوروبية في عنابة، فأسلمت وهامت في صحراء الجزائـــــــمع أمه ر بلباس بدوي تقليدي  ــــــــــــــا املريضة، تمر 

وال حياتي، عاشقة لآلف››فقالت:   ،م مستعار" س ي محمود" والتي دافعت عن جمال الجزائر وموروثهاــوباس ة ط  اق ــــــــــــــــــــسأعيش بدوي 

رة واألماك ا قالت: ‹‹ ن البعيدة غير املستكشفةــــــــاملتغي  ي، أن  ــــــــــــــــحتفي، ويشاء القدر نهايتألقى أتمنى عندما ›› ، وفي آخر حياتها كان مم 

دف
ُ
ـــــــــأ ائــــــــــــــ ة...ــــــــــــــــــن في أرض اإلسالم هذه، في هذا املنظر الر  الل، واألودية املخضر  س. ومن بينهم ال يفوتنا أن نذكر ‹‹  ع حيث الت  ام  ــــــــــــــــــالر 

حراء الجزائرية وتحول إلى حلقة مهمة )1929-1861( إيتيان دينيالفرنس ي  ط،  ـــــــــــــبين شمال وجنوب البحر املتوس الذي عشق الص 

ى ابن مدين
 
ع بهــــــــــــــتخل ه ينحـــــــــة باريس عن كل  االمتيازات التي كان يتمت 

 
ر االستقرار في مديندا بحكم أن ة، وقر  ة ــــــــــــر من عائلة بورجوازي 

ــــــــبوسع يبة، فآثرت العيش فيها علـــــــــــــــ: "زرتها فُسحرت بجمالهادة، وهي املدينة التي يقول عنهاــــــــــــ
 
عجبت بشعبها وبأخالقه الط

ُ
ى  ـــــــــــــــــــا، وأ

ــــا"، وكانت آخر وصاياه أن يدفن في مدينة بوسعـــــــــــــــــفرنس  ين ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــديني، وقادة بعد أن اعتنق اإلسالم وأصبح اسمه نصر الد  ال عن ـــــــ

ماء فهي فوق بوسعادة، وإن كانت تحت األرض فهي تحت بوسعادة"ــــــــــــالجزائ  .ر: "إذا كانت الجنة في الس 

شكل             
ُ
ور امل هــــــــــــــــمهما تضاربت اآلراء والص   أن 

 
 ــــــا تبقى حاضنــــــــــــــــــ ة عن الجزائر في مختلف األزمنة إال

ً
قافللت   ة

 
د الث ات، ــــــــــــــــــــــــــمايز وتعد 

 ومُ 
ً
لة لعلى اآلخر ومُ  نفتحة    داوية جراحه وآالمهه، مُ تقب 

َ
 ش

ً
وع طبيعي في مختلف أماكنها على   اتهتَ وجامعة بما تزخر به من جمال وتن 

اضة، و  ى به األ أ شساعتها الفي  عوا بني جلدتهم عليه ففي نظرهم  كبر دليل على ذلك ما تغن  ون، وشج  اب والر حالة األوروبي  دباء والكت 

م ألملها لد في الجزائر ونكرها وبين من زارها فعشقهافهيهات بين من وُ قطع البحر األبيض املتوسط، الجنة بعد 
ّ
 .  فدافع عنها وتأل

  اهلل القبول والتّوفيق عدّ هذا العمل أخوكم األستاذ أيوب عسلي، نسأل أ                    أستاذ مادة اللغة العربية وآدابها: أيوب عسلي 

 والسّداد 
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ُهاوآدابُ ُالعربيِةُاللّغِةُُيفُمادِةُالّشاملةُ ُةُ الّتحضرييُُّاملراجعةُ 

 احلمامــــــةُ املطوّقـــــةُ                                                      
َ)واَمَ عَ زَ    

 
َأن َــــعندَمدين(َهَكانَبأرض  َارَ يقالَلهاَ)َمَ َة  َو  ََات  ََاملكانكانَفيَذلكََو،َيدللصَ َ(َمكان 

 
َـــعظيمَشجرة

 
ََة

 
َـلتفمَ َهاغصونَ َكثيرة

 
ََة

َ َغراب  َـــفبينم.َالورق،َوكانَفيهاَوكر  ََ)َاَالغرابَذاتَيوم 
 
ََواقف

 
َ،َ(جرَةعلىَالش

 
َـــــــــــــياديلَمنَالصَ ــبرجَ(ر َصَ بَ )َإذ ََءَ رَس يَ ــاملنظَنَقبيح 

َوعلىَعَ الحالَ
 
ََ(فيَيدهَ)،َونقهَشبكة

 
َرَ ش َََك 

 
َوعصا،َوهوَمقبلَنحوَالش

 
َرَعَ جرة،َفذ َـــــــــلق :هَوقالـــــــــمنَالغراب  َــــــــــدَس  ىَــــــــإلَيادَ الصَ َاق 

َاَــنَ هَ ه َ ََأمر 
 
ََ)يَنَ ملوتَغيري؟َولكَأمَ وتيَــــمل،َفماَأدريَماَهو!َأ ََعلىَكل ََثابت  َََوناظر ََ،(حال  َ.َماَيصنع 

 
َصَ نَ ف َيادَشبكتَ الصَ َب 

 
َهَون
 
فيهاَََر َث

ََهَ ــــــــــــــــبَ ح َ
 
َمَ وك َقريبَ َن 

 
ََا؛َفلمَيلبث

 
َإّل

 
َــــــــــــــبهَحمامَتمـــــــر َىََحتَ َقليل

 
َـــكثيَامَ ـــــــــــــــاَحمـــــومعهَ–دةَالحمامََوكانتَسيَ َ–ةََــققالَلهاَاملطوَ يَ َة .َر 

َرَ 
 
َأ َالح ََت  ََولمَتر َََب 

 
َالش

 
َ،َفانقضَ بكة ـــالحمامَمعهَتَوانقض  ـــــــــ َا،َفوقعَ ــــــــــــ ََن 

 
َجميعَ بكةَفيَالش ََ،هن  ََكل ََوجعلت  مَ ََحمامة 

َـــــــــــــهَ نَ  تضربََن 

َــىَناحيتهــــــــعل
 
َاَوت ََعالج  َها،َلنفسَالخلص 

 
َفقالتَاملطوقة

 
َ:َّلَت

 
َخاذ
 
َل ــفيَاملعالجَن  َـــــــــــــــــ

 
َة،َوّلَت
 
َك ََن  َََواحدةَ َكل ََنفس 

 
َمنك نََـــاَمـــــــإليهَأهم ََن 

َا؛َولكنَتعاوَ ـــــنفسَصاحبته
َـــــــــــــعليهَن  َرَ ا،َوط 

َبهاَفيَعَ َن 
 
َل ََو  َـــــــصنيعهَ َادَ ــــــــــيالصَ َورأَى. ماءَ الس  َـــــــــهَ عَ بَ فاتَ َن  َيَ َن 

 
َط
 
َـــــــــــــهَ بَ ل ََن  ََهَ رجاءَ َ،َولمَيقطع 

مَ 
َهَ نَ  َن  َــــــــــــــــأنهَ َ،َوظن  َّلَيطرَ َن 

َىَيقعَ اَحتَ إّلَقريبَ َن  ألتبَ )وقالَالغراب:َ. ن 
َهــــــــــــعَ  ــــــــــــــــَحتىَأنظَن  َـــ َرَإلىَماَيصيرَإليهَأمره  (وأمرَ َن  والتفتتََََ.ه 

َوه َف َق َدَيَ ياةَفلماَرأتَالصَ ــــــــــــاملطوق َاءَيطلبَ ــــــــــام:َهاَهوَذاَجــــــــــقالتَللحمَن 
 
َك َن  ــــــــــأخذنَ؛َفإن  َ)اَفيَالفضاءَــــــــــ

 
ََ،(هَأمرناـــــــــــعليََلمَيخف

َيَ َل َزَ ولمَيَ 
 
َا،َنَ عَ بَ ت ََوإن 

 
َأخذ
 
َن

 
تبَ يَ َل َزَ يَ َعليهَأمرنا،َولمََىفتخارَوالعمرانَـــــــــــــجاَفيَالش

َيَ اَحتىَيَ ــــــــــــــــنعَ 
 
َأ َومعَذلكََ. مناَفينصرفَس  ََقريب 

َــــــــــم
 
َــــــــــــــــريقَجحنَالط ــــجرذَصديقَلي،َفلوَانتهينَر  َلقطعَعنَ )اَإليهَــــــــــــــ

 
ــــفعلَالحمَ،(بكةاَهذهَالش َماَأمرتهَبهَاملطوَ َامَ ــــــ

 
َـــــــــــيَ ف َقة،َوخ َن 

َعلىَالصَ 
 
َيادَ،َف
 
َـــــــــيَ أ ََس  َََمنهن 

 
َ. وانصرف

 
َبَ وث َمنينظرَهلَالغرابَعلىَحالهَلَ َت  َحيلةَللخروجَمم ََلهن  ََاَهن 

 
ـــــــــهمَ فيهَفيتعل اَوتكونَـــــــــــــ

َد َعَ 
 
ََة ََ.يَمثلهاــــــــــــــوقعَفَلنفسهَإن 

َــــــــــــــــــــرذَأمرتَالحمقةَإلىَمكانَالج َفلماَانتهتَاملطوَ ََََ
 
َزولَفوقعَ امَبالن َفنادتـــهََرَذووجدتَالج َ،َن  نَــــــــــال:َمــــــــــــــحرَوقفأجابهاَمنَالج 

ََأنت؟
 
َاملطوَ َفقالتَله:َالحمامة

 
َ. قة

 
َفخرجَإليهاَمسرعا

 
ةَوأنتََـــــــــــــكَفيَهذهَالورَطــــــــبكةَقالَلها:َياَأختي،َماَأوقع،َفلماَرآهاَفيَالش

ََ؟منَاألذكياء َ
 
َاَتعلمَأنَ مَ قالتَله:َأ

 
َوعَ هَـــــامَ صيبه،َبأيَ رَش يءَإّلَوهوَمحتومَعلىَمنَيَ هَليسَمنَالخيرَوالش

 
َلَ ل َََه  َتَ ومد 

 
َنَ هَوك اََــــــــــــــــــــمََه 

َيَ 
 
َـــــــــــــالورَطفيَهذهََ(هيَالتيَأوقعتني)َفاملقادير ََ،تهَوكثرته؟بتلىَبهَمنَقل َة 

 
َىَالح َـــــيَعلــــــتن،َودل ََ،َوأخفتَعليَ ب 

 
َالش َبكةَحتىَدخلت 

َيَ وَ فيهاَوصَ  ح 
َــــــــــــــفأخ. يــــــــــاتَ بَ 

 
َالج ََذ

 
قَرذ َـــــــــــــــفيَتقريضَالع  َقة.َفقالتَله:َابدأَبتقريضَعَ التيَكانتَفيهاَاملطوَ َد 

 
َــــــــــــق سائرَالحمامَقبليَََد 

،َوانصرفَإ ََهذهَاملقالة ََرتَعليَ تَعليهَقالَلها:َلقدَكرَ اَألح َفلم ََ–ّلَيلتفتَإلىَقولهاَََوذلكََل َـــــــــــــــكَ–اََرارَ فأعادتَذلكَعليهَمَ لي 

َ
 
َـــحاجَليسَلكَفيَنفسكَككأن

 
َة

 
َيَ رَ ،َوّلَت ََن  َفقالتَلهَاملطوَ . َاــــحق ََلهاَعليك 

 
َقة

 
َــــ:َّلَتلمنيَعلىَماَسألتك؛َفإن

 
َيَقدَك
 
َفتَلجماعتهَ ل ََن 

َبالرَ  َعظيم ََذلكَعليَ َياسة،َفحق 
 
َيَ دَ .َوقدَأ َإلَن  ََـــــي 

 
ََ،صيحة َوالنَ ََاعة َحقيَفيَالط ََبمعونتهن   . ادـــياناَهللاَمنَالصَ ،َوبذلكَنج َوطاعتهن 

 . بتصرّف، 124 -123، د. ج، د. ط، حتقيق عبد الوهاب وطه حسني، مؤسسة هنداوي، القاهرة، مصر، ص كليلة ودمنةعبد اهلل بن املقفع: 
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ُالجزءُاألول:

 ى: ـــ الوضعية األول −
د .1 عرَالغرابَ.َحد 

 
 سببَذ

بكة.َفعلتماذاَ .2
 
َفيَالش  الحماماتَبعدَوقوعهن 

3. َ قةَصويحباتها؟.َدعَتإّلم   ذلك؟.َنجحوهلََالحمامةَاملطو 

4. َ تإّلم  بكة؟َرد 
 
قةَسببَوقوعهاَفيَالش  ََوكيفَترىَذلك؟.َالحمامةَاملطو 

قريضَطلبتهماَالذيَ .5 قةَمنَالجرذَفيَبدايةَالت   ؟َ.ملاذاَوَ؟الحمامةَاملطو 

شرح .6 الية:ََا  ََ-ساَقاملفرداتَالت  ن  م 
 
ََ-رجاءهَ-ك سَ-يقفوهن   تقريضَ.َ-أي 

غ .7 َ.َص   الفكرةَالعامةَللنص 

 الوضعية الثّانية:  −
1. َ صَإعرابَمفرداتَ.ََأعرب   ماَتحتهَخطَفيَالن 

 َ.الواقعةَبينَقوسينَمنَاإلعرابالجملََمحل َماََ .2

الَأكمل َ .3 ص:يَمنَـــــالجدولَالت  َََالن 

 جمزومٌ   مضارعٌ بيان   عطف   منادى مضاف  حالٌ مفرد  اسم فاعل  اسم ممنوع من الصّرف لعلّتي 
ََََََ

4. . َاستثناء   فيَالفقرةَاألولى،َوردَأسلوب 

ا،ََاستخرجه .أ د   ه.ره،َونوعَ عناصَ َمحد 

.َأعرب .ب
 
ا َتفصيلي 

 
 املستثنىَإعرابا

ََوََ"الجملة:ََتقول َ .5 ََإن 
 
َأخذ
 
َاَن

 
 َ"َ(عليهَأمرناََىفتخا)رَوالعمرانَـــــــــــــجفيَالش

دَ  .أ نَعناصرهَ.َحد   نوعَاألسلوبَالواردَهاَهنا،َوبي 

َ .ب اَ.ََأعرب   ماَتحتهَخطَإعراباَتفصيلي 

َ .ت َاَأعرب 
 
ََلجملة

 
 بينَقوسين.َالواقعة

ورةَالبيانيةَفيَالعبارةَاآلتيةَواذكرَنوعها:َََاشرح .6  َ."َالــــــــــــــفأجابهاَمنَالجحرَوقفنادتـــهََووجدتَالجرذَ"الص 

،َََاستخرج .7 عة  َمتنو  ة  َإنشائي  َأساليب 
 
اَمنَالفقرةَاألولىَأربعة د   نوعها،َوصيغتهاَ.محد 

 ا ـــــهصيغتُ ا ـــــ هنوع  اإلنشائيةُ   اجلملةُ
َََ

د .8 لَإجابتكَ.َحد 
 
 األسلوبَالغالبَعلىَالن ص،َمعل

ح .9 ََوض 
 
اَمظهرا

 
 .نيةمنَمظاهرَاّلنسجامَالواردَفيَالفقرةَالث

ر .10 .َقد   قيمةَللنص 

َ

َ
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ُالجزءُالّثاني:

 : اإلدماجيةُ  الوضعيةُ  −

َوتزيين،َتحتَشعــــــــــار:ََـــبعدَانتهائكَمنَاملراجعةَاليوميَ  الّسياق:    كَفيَحملةَتنظيف  ة،َخرجتَمنَاملنزلَفوجدتَأبنــــــــــــــاءَحي 

َـــــــــــفانخرطتَفيَالحمل،َاَنعاونَفيَنظافةَبلديَ"ـــــــــــــ"أن كَفخر 
 
َأسفَّلمباّلةَبعضَأبنواعتزاز َََةَوكل كَّلحظتَبكل  ك،َـــــــــــ،َلكن  اءَحي 

َ ََوانشغالهمَبالحكيَوالقص 
 
 ََارع.فيَزاويةَالش

م:َ الّسند:   
 
ىَهللاَعليهَوسل

 
اسَقال،َقالَرسولَهللاَصل رمذيَفيَسننهَعنَابنَعب 

 
".روىَالت ة 

اع  م  َالج  ع  َم  َهللا  د  َ"ي 

قال:َََََََََََََََََََََ َوي 
عاون  َالت  ََ"إن 

 
ة ََقو 

 
ة بدعَ َتبنيَالر جال ََعلوي 

 
َ."األشياءَ َوت

"َََوأيضا:ََََََََََََََََََََ جاح  َفهوَالن 
 
َمعا اَالعمل  ،َأم  م  قد  َمعاَهوَالت  ،َوالبقاء 

 
َمعاَهوَالبداية  "التواجد 

ََفي الّتعليمة:    ،َتوجيهيَ َنص 
 
َسطرا َعشر 

 
َعنَخمسة ََّلَيقل 

 
ث كَاملتهاونيَح  نَعلىَاّلنخراطَفيَحملتََـــــنَواملتخاذليــــــــأبناءَحي 

ة.َ ضامنَمعَمختلفَالجهاتَواألطرافَالفاعلةَوالخادمةَللوطنَواألم  ف َالت 
 
اَوآخا:َموظ اَلفظيًّ ا،َصورةَبيانيَ ــــــــــــتوكيد   َََ.َََةـــــــــــــــــرَمعنويًّ

 

 والسّداد أعدّ هذا العمل أخوكم األستاذ أيوب عسلي، نسأل اهلل القبول والتّوفيق  
 

 

 

 

 

 

 تابعونا على: 

غة العربي ة 
ّ

 أستاذ مادة اللغة العربي ة وآدابها: أيوب عسلي                   الممتاز يف الل
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 ى: ـــالوضعية األول −

ه أبص .1
ّ
 من الّصيادين قبيح املنظـــــــــــــــــــأن

ً
جرة أين كان يقف ــــــــــــر رجال

ّ
هـــــــــــــــــو  ر س يء الحال مقبٌل نحو الش

 فتساءل عن سبب حضوره.نفُسه، 

 أّن كّل حمامة منهّن أخذت تضرب على ناحيتها، وتعالج الخالص لنفسها.  .2

  عدمُ  .3
ً
ل الفردي.ـــــــبدل األنانية والعم االستسالم والعمل جماعيا

 
ً
ير بعيدا

ّ
 عن الّصياد. فعلهنَّ واستطعن الط

ه تفكيٌر سليٌم وصائٌب  املقادير،  .4
ّ
 . بأن

ا، ثّم ينصرف  ــــــــقبله الحمام   ر  ــــــــــقد سائبتقريض عُ أْن يبدأ  .5

اعبأّنهّن قد أدّ .إليها
ّ
ة الّنفس ومّضحية في ـــــــــة والّنصح لها من جهة ومن جهة أخرى ألّنها كريمــــــــــــين حق الط

بكة  بقي على بعض صُ رذ ويُ فتر الُج ، وحتى ال يمّل وي  سبيل اآلخرين
ّ
 .ويحباتها داخل الش

6.  

 يتتّبع أثرهّن  يقفوهن   جاء به  ساق

  أيِس ترّبص  كَمَنَ
ُ
 ه يئس وانقطع رجاؤ

هُ  هرجاءَ
 
 تقطيع  تقريض  أمل

ـــــــــــــاوقوع  .7 ـــــا في فّخ الّصيـــــــــــ ـــــــــة وصويحباتهـــــــــــــــــ ــــــــة املطّوقــــــ ــــا.الحمامـــــــــــــــ ـــــــــ  د، وخالصهّن بتدبيـــــر منهـــــــــــــــــــــــ



2 
 

 ة: ـــــالوضعية الثّاني  −

1.  

ــــــــعطف بي كانِ:امل − ـــــــــ ــــــــــان )بدل كّل من الكّل( مجرور بالّتبعيّ ــــــــ اهرة على آخــــــــــــــــ
ّ
ـــــــــة ملا قبله، وعالمة جّره الكسرة الظ  ره. ـــــــــــــــ

( هنعٌت سببيٌّ مرفوع بالّتبعّية ملا قبل كثريةٌ: −
ٌ
اهرة على آخره.)عظيمة

ّ
 ، وعالمة رفعه الّضمة الظ

اهرة على آخره.  الغرابُ: −
ّ
 نائب فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الّضمة الظ

اهرة على آخره. أمرٌ: −
ّ
 فاعل مؤخر مرفوع، وعالمة رفعه الّضمة الظ

. أمْ: − ، مبني على الّسكون، ال محّل له من اإلعراب   حرف عطٍف يفيد الّتعيين 

اهرة على آخره، والّتاء: ت :متـــــرَّ −
ّ
 بعد حّتى، وعالمة نصبه الفتحة الظ

ً
اء  ـــــفعل مضارع منصوب ب)أْن( املضمرة وجوبا

 .  مبني على الّسكون، ال محّل له من اإلعراب 
ٌ
 الّتأنيث الّساكنة، حرف

( توكيٌد معنويٌّ مرفوع بالّتبعّية ملا قبله مجيعُهنَّ: − اهرة على آخـــــــ، وعالمة رفعه الّضم)الفاعل املستتر: هنَّ
ّ
ره، ــــــــــــــــــــــــة الظ

(: ضميٌر مّتصٌل، مبني على الفتح،   في محّل جّر مضاف إليه.وهو مضــــــــــــــــاف. و)هـــــــــــــــــنَّ

اهاسم معطوف مجرور بالّتبعّية ملا قبله )أّيامه(، وعال  وعللِه: −
ّ
ــــــــرة على آخــــــمة جّره الكسرة الظ اف. ــــــــــــــــــــره، وهو مضــــــــــــ

 ر، في محّل جّر مضاف إليه. والهاء: ضميٌر مّتصٌل مبني على الكس 

ــ الورطةِ:  − ــــــان )بدل كّل من الكّل( مجرور بالّتبعّية ملا قبلـــــــــــــــــ ـــــــــ ـــره.عطف بيــــــــــ اهرة على آخـــــــــــــــ
ّ
 ـــــــه، وعالمة جّره الكسرة الظ

2.  

 مصدٌر مؤول، في محّل نصب مفعول به ثاٍن، للفعل )زعم(. :( ه كان بأرٍضأنّ) −

، في محّل جّر مضاف إليه.  (:جرةعلى الش  واقفٌ ) −
ٌ
 اسمّية

ٌ
 جملة

، في محّل جّر مضاف إليه. (: رَصُبَ) −
ٌ
 فعلّية

ٌ
 جملة

ٌق بمحذوف خبٍر للمبتدأ )شرك(. (:يف يده) −
ّ
 شبه جملة، متعل

، في محّل رفع خبر )لكّن(. (:حالٍ على كلّ  ثابتٌ) −
ٌ
 اسمّية

ٌ
 جملة

، في محّل نصب  هُ(:وأمرَ  نْ ر إىل ما يصري إليه أمرهُــ حتى أنظ نَّهــ عَألتبِ) −  مقول  القول 
ُ
 مفعوٌل به. جملة

رط، ال محّل لها من اإلعراب.  (:ه أمرناـــــــــــ علي مل خيفَ) −
ّ
 جواب الش

ٌ
 جملة

رط، ال محّل لها من اإلعراب.  (:بكةا هذه الش لقطع عنَّ) −
ّ
 جواب الش

ٌ
 جملة

، في محّل رفع خبر للمبتدأ )املقادير(.  :( هي اليت أوقعتين) −
ٌ
 اسمّية

ٌ
 جملة

3.  

 جمزومٌ   مضارعٌ بيان   عطفُ  منادى مضاف  حالٌ مفرد  اسم فاعل  ممنوع من الص رف لعلّتي اسم  
(  مروات  ت  ب 

 
  ثابت )ث

ً
 نـــــــــــي تلمْ  املقالة  ــــي أختـــ مسرعا
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4.  
ً
 قليال

ّ
 .فلم يلبث إال

 . )إالّ( أداة االستثناء  -)حمذوف( املستثنى منه  -)قليالً( ىاملستثن :عناصره  حتديدُ −

 .ناقٌص منفيٌّ  ـــــــــــه:نوعُ −

اهرة على آخره. ظرف زماٍن  نائب عن   : قليالً :ا تفصيلي  عرابا  إ املستثنى   إعرابُ −
ّ
   منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظ

 حال الكاتب هـــــــــــــــحيث شبّ  .4
 
  مامة

 
  املطّوقة

 
ان  نســـــــــــ)مشّبه( باإل والُجرذ

ة على ذلك كلمة )هذا األخيروحــــــــذف (،  )مشّبه به
ّ
 ة.ـــ ( على سبيل االستعارة املكنينادته، أجابها، قال ، وترك قرينة دال

 جمله تحتمُل الّصدق وتحتمُل الكذْب.األسلوب الخبري؛ ألّن أغلب    .5

التي تقوم على تبيين الّسبب والّنتيجة، ة ـــــــــالعالقة الّتعليليّ   .6

 الّصياد( وهذه تعتبــــــــــــــــــــــــوصويحباتهفالحمامة املطّوقة وقعت هي 
ُ
ــــــــــر النتيجـــــا في الورطة )شبكة ــــــــ . أّما عن الّسبب، ـــــــــــــ

ُ
ة

 ـــــــــــــــــة املطّوقة، أولها املقادير؛ أي ما كتبــــــــفاألسباب متّعددة في نظر الحمام
ً
ره، وثانيا

ّ
نتباه للفخاخ عدم اال  ه هللا وسط

سرع في طلب األشياء دون تفكير أو تأّن 
ّ
: "ـــــــــــــــــــصراح يؤكده الّنُص  ، وهذا ماوالت

ً
هذه ي في ــــــــــــــــــهي التي أوقعتن فاملقاديُر ة

ــالورط   ة  ــــــــــــــــــ
ّ
  ، وأخفت عليّ ّب ى الح  ـــــعلي ــــــتن، ودل

ّ
 ".يــــــــــفيها وصويحبات بكة حتى دخلُت الش

بر والق    .7  ها ما يلي:يم نذكر من أهّم ورد في هذه القّصة العديد من الع 

  ّه ــــــــــــــــــــــهلكة، وال بدَّ في الحياة من خٍلّ تتوق إليفس على حساب الجماعة ال يورث إال التّ جاة بالنّ أنَّ محاولة الن

ـــــــــــــــة، ففي نهاية املطاف لم ينج الحمامقضيّ  وح في األزمات، واالختالف الخارجي ال يفسد للودّ الرّ  ة إال جرذ ـــــــــــــــ

 .ال يشبهها بش يء

  بنى األنفُس  أّن
ُ
، وبهذا ت

ٌ
املتحّضرة، كما   واملجتمعاُت  في االتحاد قّوة، وفي الّتعاون مع الجماعة خالٌص ونجاة

 أّن مساعدة اآلخرين وقت الحاجة من أسمى وأرقى األخالق التي يجب علينا طلبها. 

 أتذكّــر ُ
 :ــــهذا رجٌل مجتها لهذا االسم، نحو:  ــــــــــــــــــــــويعرب نعتً  في اسم قبله، ىهو الذي يدّل على معنً  النّعت احلقيقي نعٌت  ٌد:ـــــــــمجته)ٌد ـــــــــــــــــــــ

ه يدل على معًنى في نفس متبوع
ّ
ـــــــــــــــيدّل على معًنى في اسم بعده له ارتباط باس الّسبب   النّعت  (. وأّن رجٌل ه )ــــــــــــــــحقيقّي، ألن ـــــــــ م  ـــــ

  -وبهذا يتبع ما قبله في شيئين اثنين هما: اإلعراب ا قبله وليس ملا بعده.ــــــــــــــــــقبله، وعند اإلعراب يعرُب الّنعت الّسببيُّ نعًتا مل

ـــــــــــــــــــا في العدد فهو مفرد دائمالّتعريف والّتنكير، ويتبع ما بعده في الّتذكير والّتأنيث، وال يتبع شيئً  مجتهٌد  رجٌل هذا ا. نحو: ـــــــــــ

ــابنُ  ، ألنه يدّل على معًنى في اس: مجتهٌد ) هــــــــــــ ــنعٌت سببيٌّ ـــــــــــــ  (. رجٌل وت:  ـــــــــــــــــــــوبهذا يكون املنع، ابنهم له ارتباط باملنعوت، وهو ـــــــــــــــ

 :سوية املسبوقة  بكلمة سواء، وكانتتكون للتعيين؛  أْم
ّ
ـــــــــبهمزة االستفه فقط مسبوقة  إذا لم تكن مسبوقة بهمزة الت    .امــــــــــــــ

  .ا إليه
ً
عرُب مضاف

ُ
 كّل الّضمائر املّتصلة باألسماء ت

 ا أم غير ظرٍف   الّدالة على زمان الكلمات
ً
 إلى جملٍة تكون   سواء كانت ظرف

ً
 ؛ مضافة

ٌ
 مضاف

ٌ
 واقعة

ٌ
 إليه. أي بعدها جملة

 . حضر   يوم  قابلت زيًدا  مثل:

− : اهرة على آخره. يوم 
ّ
ا في مواضع أخرى(  ظرف زمان منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظ

ً
 )وقد ال تكون ظرف

− :  فعلّية، في محّل جر مضاف إليه.  حضر 
ٌ
 جملة
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 روف الّزمانية املالزمة لإلضافة
ّ
 إليه: ؛ من الظ

ٌ
ــــــــا.أي أّن ما بعدها مضاف

ّ
، إذا، مل

ْ
 ومثال هذا: كم ُسعدنا  إذ

ْ
.إذ

ً
 كّنا أطفاال

−  :
ْ
 ظرف زمان، مبني على الّسكون، في محّل نصب. إذ

− :
ً
، في محّل جّر مضاف إليه. كّنا أطفاال

ٌ
 منسوخة

ٌ
 اسمّية

ٌ
 جملة

 هل تذكُر  ومثال هذا أيًضا:         
ْ
   نحُن أطفاٌل. إذ

−  :
ْ
 مفعول به، مبني على الّسكون، في محّل نصب. إذ

، في محّل  نحُن أطفاٌل: −
ٌ
 اسمّية

ٌ
 جّر مضاف إليه. جملة

        
ْ
 إلى الجملة االسمّية والجملة الفعلّية. إذ

ُ
ضاف

ُ
 ت

   رط محلٌّ  ليكون لجملة
ّ
 هما:    شرطين فال بّد أن يتحّقق من اإلعراب جواب الش

رط  يجب أن تكون  .1
ّ
ى، أّي... جازمةأداة الش

ّ
ما، من، ما، مهما، متى، أّيان، أين، أينما، حيثما، أن

ْ
 ، مثل: إْن، إذ

رط مقترنة كون تيجب أن  .2
ّ
 . بالفاء أو )إذا( الفجائّيةجملة جواب الش

 : اإلدماجية   الوضعية   −

   توجيهينّص  إنتـــاج  ،
ً
 عشَر سطرا

َ
ضامن مــــ ال يقّل عن خمسة

ّ
 ألبناء الحــــــــّي على االنخراط في حمالت الت

ّ
ـــع  ـــــــــــ فيه حث

فين:  ة،ممختلف الجهات واألطراف الفاعلة والخادمة للوطـن واأل 
ّ
 لفظي وآخر معنوي، صورة بيانّيةوموظ

ً
    .توكيدا

  منذ أن خلق     
 
دائـــــــــــــــــــــــ ، احتاج اإلنساُن إلى أخيه اإلنسجمعاء   هللُا تعالى البشرّية

ّ
ــــــــــــــــــــــــــــ ان في مختلف املواقف والش د ـ

القات، ترّسخت بالّتضامن الذي  عوب على اختالفها ع 
ّ
واملحن، فنشأت بين أفراد املجتمع الواحد وبين األمم والش

 ــــــــــــــــــ ة إلى مرحلٍة يعيش فيهالبشريّ  ل  ــــــــــــــــ تص ُل يهدف إلى أْن كان وال يزا 
 
ان ــــــــــالّسعادة والهدوء واألم ف  ن  ا الجميع تحت ك

ضامن اإلنسانّي و ـــــــــــــــــــ واالستقرار، وهذا ه 
ّ
ى لنا ه بعين    الت

ّ
ضامن االجتماعي، ومن خالله يتجل

ّ
املتعّددة، بصوره  الت

 
ً
ية، فكانت له أشكاٌل ـــــــــــــــــ ال يسته ومّما يجدُر ذكره أّن هذا األخير قد احتّل مكانة

ّ
. ــ مختلف ان بها في املجتمعات املحل

ٌ
ة

ي ـ ف تنظيف وتزيين ورأيت أبناء حّيي متهاونين متخاذلين أرّدت أن أحّثهم على االنخراط ا في حملة  ــــــــــــــ فلهذا عندما كنّ 

ة، فما هي أهم م  ح    للوطن واألم 
ً
صائحالت الّتضامن خدمة

ّ
 اذا؟. ــــــــــــــ ؟ وملنهيتهمالتي طلبت منهم االلتزام بها؟ وعّم  الن

 ما كان يجب أن يكون أبــــــــــــــــ يا أبناء حّيي، الذين رأيت منهم تهاون     
ً
 وتخاذال

ً
ًدا، لقد حّز في نفس ي أن يمّر ما رأيته  ــــــــــــــــــــ ا

ى  ــــــــــــ ره تعاون علــــــــــــــــم بعض الحقائق، فالّتضامن يا إخوتي في جوهـــــــــــــــا وأبّين لكاليوم منكم دون أن أقّدم لكم نصًح 

 ارتقى وسماء، وعملّية تآزر إن حدث ــــــــــــــالخير، وتعاون على البن
ّ

ا، وبسمّوه يسمو  ــــــــــــــــــــــــــ ت في مجتمع من املجتمعات إال

رة في  ـــــــــــــــــه أساس الّنجاح وبه يسهل كّل ش يء ويجعلنا نأخذ خطوة كبيـــــــــــــــــــــــــ األفراد وينعموا في عيشهم، ألم تعلموا أنّ 

م ليس ـــــــــــــــــــــ ، فواحدكساعدوا بعضكم بعًضا وساهموا في بناء أوطانكمء حّيي خدمة الوطن واألّمة، فيا إخواني أبنا

بنى الوطن وتجتمع قلوب األمة  كم يُ من قافلة تمش ي نحو الهدف، وباجتماع سواعد   ا في الطريق بل هو جزءٌ وحيًد 

 
ّ
  دائد. يا إخواني إّن الواحدة على الخير والبّر واإلحسان وتخّفف املحن والش

 
  الّنحلة

 
، لكّن  ال تجني العسل   الواحدة

 
َّ
ــــــــــ ، فكذلك اإلنسان يا إخواني بالّتضامن مع إخوان عسلمن ال الكثير   منهم يجني الكثير   ل  و  الث وهذا  ه ُيبدع األشياء  ــــ
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ده قوُل أحدهم: "إّن الّتعاون قّوة علويّ 
ّ
بدع األشياء". أبنـــــــــــــــــــــــ ة تبني الّرجــــــــــــــ ما ُيؤك

ُ
أردتم الّسعادة  حّيي إْن  اء  ــــــــــــــــــــــــــــــ ال وت

 فالزموا الّتضامن واالطمئنان والّراحة، 
 
اآلخرين من أبناء مجتمعنا،   ناتشعرون باالندماج وااللتحام مع إخوان ه  ب  ف

  الزموهو 
 
بعث الهمُم ُينشر الخيُر وتتّجدد ا  ه  ب  أيًضا ف

ُ
اقة وت

ّ
م ـــــــــــــ، فهو قائٌم على الجهد والعطاء. أبناء حّيي، معّزتكلط

 ــــــــــــــي نفس ي فلهذا جـ كبيرة ف
ُ
ــــــــــ بنى علياء نصحي لكم، إّن من أعظم ما ت  ــــــــــــــــــــ أ عليه أفرادها قيمـــــــــــــــــ ه املجتمعات، وينشــ

ُ
 ة

 لقد عاون، و تّ ضامن والالتّ 
ّ
 نة النّ اإلسالم عليه في القرآن الكريم والّس  حث

ّ
ــــــــ ريفة، فقال تعالبوية الش نُ  ى:ـ او  ع 

 
ت وا  ــــــــــــــ )و 

ٰى ۖ  ْقو  التَّ ر ّ و  ب 
ْ
ى ال

 
ل ان  ۚ( ع  ُعْدو 

ْ
ال م  و 

ْ
ث  
ْ

ى اإل
 
ل ُنوا ع  او  ع 

 
 ت

 
ال  -[، وقال 02]املائدة:  و 

ّ
 صل

ّ
ثُل املؤمنين ف : -مى هللا عليه وسل ي ــــ )م 

ى(توادّ  هر  والُحمَّ
ى له سائُر الجسد  بالسَّ ى منه عضٌو، تداع 

 
. إذا اشتك ثُل الجسد  هم، م  ف 

ُ
هم وتعاط ي  ــــــ فف ،هم وتراُحم 

 وقوّ  ضامن تعاضٌد التّ 
ٌ
رة  : الشاعر عن جانب من ذلك عندما قال ، وعبَّ

 تأبى الرّ 
ً
را                          ماُح إذا اجتمعن تكسُّ

 
 وإذا افتــــرقن تكــّسرْت آحادا

ف  األمــــــــــــــــور، ال تشغلوا إخواني املتهاونين عن أداء الواجب  اس  ف  ين العمـــــــــــــــــل أنفسكم في س 
ّ
واذبحوا أوقاتكــــــــــــــم بسك

 
ً

 زاهًرا لكم وألبنائكـــــــــــــــــم،  والتآزر والّتضامن مع مختلف الفاعلين في املجتمع من جمعّيات ونواٍد، إن أردتم مستقبال

ا  وا ــــــــــــــــ وال تتعالوإن أردتم بناء وطــــــــــــــــٍن حّر متماسك حضارّي،   أصبحت بيوتنـــــــــــــــــــــــا مكبًّ
ّ
شاركّيـــــــة وإال

ّ
عن الحمالت الت

!، إخوانــ
ً
بهذه العملّيات على بساطتهــــــــــــا  ال تستهينوا ـــــــــــــي املتخاذليــــــــــــــــــن لألوساخ والقذارة، وهو ما ال نطمح إليه فعال

 
 
 فبها أرست أمٌم ففوائدها ت

ٌ
 عظيمة

ّ
اعر  اّلل

ّ
 في قصيدته:  وحانيغانم الرّ وقامت، وهذا ما يؤكده الش

م
ُ
ـفـضل  الـّتـعاُون أرســت أ ن          ـمـــــــــــــ ب  مم ُصروًحا م   املجد  فْوق الق 

ـرقـــــــــــــ فـلـم ُيـبـ 
ُ
ـ          ٍة ــــــــــــــــ ن مـجـٌد عـلـى ف لـــن يـرتـف  ـاخـت  ـــــــــ و   م ـــــــــ الٍف عـلــــــــــــ ع ب 

ـالـي ـ ــــــــــــــــــــــــــــمــًعــ  ـلـمـعـالي يــــًدا ب  ــــــــــ ا ل  ـنـ          د  ـــ ـ ـــــــــــــــــنـشـيـُد الـب 
ُ
ــك ـمـــــــــــ اء ب   ـم ـــــــــــّل  الـه 

 الـّتـعـاُون  م  
ُ
ـنـاـــــــــــــــــــ فـمـبـدأ ُه فـي ُمـحكم          ـــن ديـن 

ّ
ـه  الـل  م ـــــــــــاٍت حـكـــــــــــ ب 

  ا فـــُمـــّدو 
ُ
تــ ـم ـــــــــــــــ أيــاديــك ـنـا مـج           يــــــــــــــــإخـــو  ـعـيُد ب 

ُ
نـــــــــــــــــ ن  ا فـي شـمم ـــــــــــد 

 ُيـرّبـ
ً

ُم جــيـال  
ّ
هــــذا طـبـي         يـــــــــــــــــــــــــــــفــهـذا الـُمـعـل ــم ـــــــــ ـُل األلـــــــــــــــــ ـٌب ُيــزيــــــــــــــو   ـ

أ ُصروًحاوهـ  ُس ُينش  هند 
ُ
ُجــهـ         ذا امل ـالـخْير  عـ ــــــــــــــــ و   ـم ــــــــــــــــُد الـُمـزار ع  ب 

ـــلُّ األيـــادي إذا اجـتـمـع 
ُ
 ُد حـتًما لـنا وابتسمــــــــــــــــ دنـا الـمج         تـــــــوك

ــغـْيـر  الـّتـعـاُون  لـــن نـرتـق  لـْيـس لـنـ          ـيــــــــــــــ ــــــــــ ب  ــــــــــــــــــ و  مــ ـ
ُ
كــٌر بـْيـن األ  م ــــــــــــــــــ ا ذ 

 النّ     
ّ
رة بعد فوات األوان، وهذا ما يجب أن ـــــــــــــــــــــــ دم والحســـ إخواني، الّتهاون والّتخاذل عن أداء الواجبات ال يورث إال

ــــــــــمّنا أن ينخرط في املساعنتجّنبه، وعلى كّل   ي الّرامية إلى الّنهوض بمجتمعنا وهذه ـ
ُّ
يجب أن تجّسد بالّتضامن   اــــــــــــــهكل

 والّتآزر بكل صوره وأشكاله،...  

 أعد  هذا العمل أخوكم األستاذ أيوب عسلي، نسأل اهلل القبول والتّوفيق والس داد 

 أستاذ مادة اللغة العربية وآداهبا: أيوب عسلي            املمتاز يف اللّغة العربية             ابعونا على:ت
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