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قسم اللغة العربية-مدرسة علي بن أبي طالب   

 

   -معلم المادة / عاطف محمود 

 

 
 .أو اإلقناعيةنواع األدلة في النصوص املعلوماتية أ

 
ـُة، أِو الّشاهُد، أو العالمـُة،  نـُة، أِو الُحجَّ ِليُل هو ما ُيْسَتَدلُّ ِبـِه، وهَو الُبرهاُن، أِو البّيِ غالًبا ما َيْدَعُم الكاتُب  و الدَّ

ِة، َيضَمُن ِمْن خاللها الوصوَل ملُ  ّصِ املعلوماتّيِ أو اإلقناعّيِ بإدراِج أنواٍع مختلفٍة ِمَن األدلَّ
بتغاُه في  أفكاَرُه في النَّ

ِة،   انتشاًرا فياألدّلِة  إقناِع القارِئ بوجهِة َنظِرِه املطروحِة، َوِمْن أكثِر أنواِع  ــــِة أِو اإلقناعيَّ صوِص املَعلوماتـــيَّ النُّ
 يلي: ما
راساِت األدلة العلمية :  -1 ـِة واألبحاِث والّدِ أِو املُالحظاِت أو   هَي األدّلـُة اّلتي ُوِلَدْت مْن رحِم الّتجاِرِب العلميَّ

املُقابالِت أو غيِرها مَن الوسائِل؛ ِلتجميِع َمعلوماٍت وتحليِلها وتفسيِرها واستخراِج الّنتائِج منها، وعادًة ما تكوُن  
اقِع أِو امَلجاّلِت العلمّيـِة   .هذِه األدّلـُة خاّصـًة بالُعلماِء والباحثيَن، وُتنشُر في املو

 العلمي: مثال على الدليل 
ــِة فتُ   سّمى  العيُن ال تستطيُع أْن تَرى جميَع التَّردُّداِت أِو األطواِل الَموجيَِّة للضَّوِء، أّما ُحزمةُ التَّردُّداِت المرئـيَـّ

 نانو متر، أْو بعبارٍة أخرى 750إلى  390بالطَّيِف الَمرئّيِ، إْذ نستطيُع أْن نَرى األضواَء الّتي يكوُن تردُُّدها بيَن 
 " نستطيُع رؤيـةَ األلواِن ما بيَن البَنفسجّيِ َواألحمرِ 

 
ا على أنَّ  األدلة املنطقية :  -2 ـُة، كأْن تكوَن سّيارٌة ُمحّطمـٌة ُيعدُّ ذلَك دلياًل منطقيًّ مـُة املنطقيَّ هَي األدّلـُة املُسلَّ

 .األدّلـَة، وما ُيقاُس عليها من أحداٍث مْن خالِل املنطِق والعقِل حادَث سيٍر قْد وقَع، وعادًة ما َيْفَهُم الجميُع هذِه  
 مثال على الدليل املنطقي:  

هتَهُ ناحيةَ )التّلفزيوِن( َوضغطَت األزراَر  "  ُخْذ على سبيــِل المثاِل )الّريموت كنترول للتّلفزيوِن(، إذا ما وجَّ
مـِة  ةً يَخُرُج ِمنها ضوٌء، لكنََّك ال  فسيمِكنَُك تغييُر القنواِت، لْو نظرَت إلى ُمقّدِ )الّريموِت( َستَِجُد قطعـةً إلكترونيَـّ

 " تراهُ 
نَها الكاتُب )أو مْن يتكلُّم عنـهُ على لسانِـِه( مْن تجاِربِـِه وِخبراتِـِه   األدلة العاطفية: -3 هَي المشاعُر والعواطُف الّتي كوَّ

ُن لـهُ، وقْد يُوافِقُـهُ القارُئ على ذلَك، وقْد يُخاِلفُـهُ وقراءاتِـِه الُموسَّعـِة عْن موضوعٍ ما، فهَي ال  .ّرأُي الُمكّوِ
 مثال على الدليل العاطفي : 

لقْد أْنهى )مانجيت كومار( كتابَهُ )كوانتم( )أينشتين، بور َوالجداُل العظيُم عْن طبيعِة الحقيقِة( بكلمٍة  " 
امتالِكها   والّتي تقوُل: "الطُّموُح للحقيقِة أثْمُن ِمنَ   األلمانّيِ )جوتهولد لسينج(للفيلسوِف َوالكاتِب الَمسرحّيِ 

 " الُمؤكَّدِ 
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فهو    الدَّليُل المنطقي  أما نتاُج أبحاٍث ودراساٍت علميّـٍة،  هو الدَّليُل العلمي  الخالصة : 
هو رأُي المرِء وأفكاُرهُ في   الدَّليُل العاطفي  بينَما  البديهي  الّذي يستنتُجـهُ العقُل،  الدليل

 موضوعٍ ما.  
 .تحَت األدلّـِة المنطقيّـِة العقالنيّـةِ المسلمات تندرُج ملحوظة : 

 
 
 

 س: اختر ما يدلل على النص املعلوماتي :  

A. .ـِة اِت الفرعيَّ خصيَّ ئيسـِة مَع الشَّ ـِة الرَّ خصيَّ  سَرَد الكاتُب األحداَث من خالِل تفاعِل الشَّ

B.  .روحاُت والّتفسيراُت َرْت فيـِه الشُّ
ُ
صُّ معارَف جديدًة، وكث َم النَّ  قدَّ

C. صُّ رأَي ال  قارِئ نحَو فكرٍة ُمعّينـٍة، عْن طريِق تقديِم الُحجِج واألدّلـِة. وّجـَه النَّ
D.  .باِع خطواٍت ُمتسلسلـٍة ُمنتَظمـٍة، إلجراِء أمٍر ما صُّ القارَئ الّتِ  أرَشَد النَّ

 س: اختر ما يدلل على النص اإلقناعي : 

A.  َّئيسـِة مَع الش ـِة الرَّ خصيَّ ـِة.سَرَد الكاتُب األحداَث من خالِل تفاعِل الشَّ اِت الفرعيَّ  خصيَّ

B.  .روحاُت والّتفسيراُت َرْت فيـِه الشُّ
ُ
صُّ معارَف جديدًة، وكث َم النَّ  قدَّ

C.  .صُّ رأَي القارِئ نحَو فكرٍة ُمعّينـٍة، عْن طريِق تقديِم الُحجِج واألدّلـِة  وّجـَه النَّ
D.  باِع خطواٍت ُمتسلسلـٍة صُّ القارَئ الّتِ  ُمنتَظمـٍة، إلجراِء أمٍر ما. أرَشَد النَّ

   س: ما هو الدليل املنطقي هنا ؟ 
A.   ،ِبال ش يَء في العالِم 

َ
َك في كّلِ ما حوَلـُه ُمحاواًل الوصوَل إلى الحقيقـِة، بدأ »الفيلسوُف )ديكارت(، شكَّ

الوحيُد "حقيقـٌة"، وبقّيـُة  َفال سماٌء وال أرٌض، وال ِجسٌم، وال عقٌل، حّتى وصَل إلى القناعـِة بأّنـُه هَو 
 األشياِء ليَسْت كذلَك.« 

B.   ما ابتعَد نظُرَك على امتداِدِه، وسيكوُن أوسَع كّلما اقترَب ـُه َيضيُق كلَّ أيَت أنَّ »ولو نظْرَت إلى الّشارِع، َلَر
  الّطريقـِة.« بصُرَك إلى ُمقّدمـِة الّسّيارِة، "الحقيقـُة" أنَّ الشارَع عرُضـُه واحٌد، ولكّنَك تراُه بهذهِ 

C.  ُدها بيَن ِد، فهَي َتسمُع أصواًتا يكوُن تردُّ هيرتز    20»ال نستطيُع أْن نسمَع أصواَت الخفافيِش عاليـَة الّتردُّ
 كيلو هيرتز.«  90كيلو هيرتز إلى  1كيلو هيرتز، والفئراُن كذلَك َتسمُع األصواَت اّلتي بيَن  120و 
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   هنا ؟علمي : ما هو الدليل الس
A.  ِبال ش يَء في العالِم،  »الفيلسو 

َ
َك في كّلِ ما حوَلـُه ُمحاواًل الوصوَل إلى الحقيقـِة، بدأ ُف )ديكارت(، شكَّ

َفال سماٌء وال أرٌض، وال ِجسٌم، وال عقٌل، حّتى وصَل إلى القناعـِة بأّنـُه هَو الوحيُد "حقيقـٌة"، وبقّيـُة  
 األشياِء ليَسْت كذلَك.« 

B.  َما ابتعَد نظُرَك على امتداِدِه، وسيكوُن أوسَع كّلما اقترَب  »ولو نظْرَت إلى الّشارِع، ل ـُه َيضيُق كلَّ أيَت أنَّ َر
 بصُرَك إلى ُمقّدمـِة الّسّيارِة، "الحقيقـُة" أنَّ الشارَع عرُضـُه واحٌد، ولكّنَك تراُه بهذِه الّطريقـِة.« 

C.  ُدها بيَن ِد، فهَي َتسمُع أصواًتا يكوُن تردُّ هيرتز    20»ال نستطيُع أْن نسمَع أصواَت الخفافيِش عاليـَة الّتردُّ
 كيلو هيرتز.«  90كيلو هيرتز إلى  1كيلو هيرتز، والفئراُن كذلَك َتسمُع األصواَت اّلتي بيَن  120و 

   هنا ؟ لعاطفيس: ما هو الدليل ا
A. ِبال ش يَء في العالِم،  »الفيلسوُف )ديكارت(، ش 

َ
َك في كّلِ ما حوَلـُه ُمحاواًل الوصوَل إلى الحقيقـِة، بدأ كَّ

َفال سماٌء وال أرٌض، وال ِجسٌم، وال عقٌل، حّتى وصَل إلى القناعـِة بأّنـُه هَو الوحيُد "حقيقـٌة"، وبقّيـُة  
 األشياِء ليَسْت كذلَك.« 

B.  ُـه أيَت أنَّ ما ابتعَد نظُرَك على امتداِدِه، وسيكوُن أوسَع كّلما اقترَب   »ولو نظْرَت إلى الّشارِع، َلَر َيضيُق كلَّ
 بصُرَك إلى ُمقّدمـِة الّسّيارِة، "الحقيقـُة" أنَّ الشارَع عرُضـُه واحٌد، ولكّنَك تراُه بهذِه الّطريقـِة.« 

C.  ِد، فهَي َتسمُع أصواًتا ُدها بيَن »ال نستطيُع أْن نسمَع أصواَت الخفافيِش عاليـَة الّتردُّ هيرتز    20يكوُن تردُّ
 كيلو هيرتز.«  90كيلو هيرتز إلى  1كيلو هيرتز، والفئراُن كذلَك َتسمُع األصواَت اّلتي بيَن  120و 

ماِت اّلتي عرَضها الكاتُب في نّصِ )حقيقـُة األشياِء(؟: أس   يٌّ مّما يلي ُتَعدُّ مَن املُسلَّ

A.  ال ُتعَلُم حقيقُتها إاّل إذا قيَسْت." " اّدعى )بور( أنَّ الُجسيماِت تعيُش في ، ّيِ  حالـٍة مَن الّتراُكِب الكّمِ
B.  ".ِد  "الّطموُح للحقيقـِة أثمُن مَن امتالِكها املُؤكَّ
C.  ".ال ُيمكُن أْن تكوَن القّطـُة حّيـًة وَميتـًة في الوقِت نفِسـِه، فهَي إّما حّيـٌة وإّما ميتـٌة " 
D. ُه ال ُيمكُن امتالُك الحقيقـِة )حقيقـِة األشياِء(." " كلُّ ذلَك يدعونا أْن نعتقَد أّنـ 
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أرِبُط بيَن ُكّلِ مصطلٍح وداللِتـِه، ُمستنتًجا ذلَك مْن خالِل فهمي للَمعاني املُعجمّيـِة للكلماِت  س: 
  اّلتي َشّكلْت كلَّ ُمصطلٍح، فيما يأتي:

 
 داللُتـهُ  املُصطلُح  م

جريبيُّ  1 أساُسها إثباُت صّحـِة املَطلوِب، بإبطاِل نقيِضـِه، أْو َفساُد   َبرَهنــــةٌ  الِعلُم التَّ
 املَطلوِب بإثباِت نقيِضـِه.  

ـِة  2 خصيَّ اقِع أْو  انفصاُم الشَّ ، وُفقداِن االّتصاِل بالو ٍش عقلّيٍ
ُز بَتشوُّ مرٌض نفس يٌّ يتميَّ

 .  بالعالِم الخارجّيِ
ـةُ  3 معقوليَّ ِت  الالَّ َجاِرِب. الُعُلوُم الَّ ْجِريِب َوِإْجَراِء التَّ  ي َتْخَضُع ِللتَّ

 ملحوظة : 

ٍص  ـُة هَي كلماٌت ذاُت دالالٍت معّينـٍة، ُمّتفٌق علْيها بيَن العلماِء في كّلِ علٍم وَتخصُّ ـُة َواإلنسانيَّ  ما  املُصطلحاُت العلميَّ

 

 

 
 

 


