
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف العاشر اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/10                   

* للحصول على جميع أوراق الصف العاشر في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/10                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف العاشر في مادة لغة عربية الخاصة بـ   اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/10     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف العاشر اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade10                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://almanahj.com/ae
https://almanahj.com/ae
https://almanahj.com/ae/10
https://almanahj.com/ae/10
https://almanahj.com/ae/10
https://almanahj.com/ae/10
https://almanahj.com/ae/10
https://almanahj.com/ae/10
https://almanahj.com/ae/grade10
https://almanahj.com/ae/grade10
https://t.me/almanahj_bot
https://t.me/almanahj_bot
http://www.tcpdf.org


 مدرسة المنارة الخاصة )الشامخة(

         

 

                                                                        
 2020/2021الفصل الدراسي األول  

 

 مي السيد :         المادة ةمعلم
 
 

                                     

 
 

 

 

َراِسي االول     َمَهاَراُت الفَْصِل الد ِ

 
 مهارات قرائية 

 
 المفاهيم النحوية 

 

 
ي المفردات 

 يفرس معان 
 

 المشتقات  بي    المبالغة صيغ يمي   

 
 يحدد الفكرة المحورية للنص 

 
 يحدد أوزان صيغ المبالغة 

 
 يقيم األدلة الواردة 

 
   المشتقات بي    المشبهة الصفة يمي   

 
 المفاهيم البالغية 

 
 يحدد أوزان الصفة المشبهة 

 
 االستعارة  من البليغ التشبيه يمي   

 
 المشبهة  والصفة  المبالغة صيغة  من  كال يعرب

 
 المحذوف  الطرف حسب االستعارة نوع يحدد

  

 

  ة اسم الطالب
 /   10  الصف والشعبة 

   العاشرللصَّف  اللغة العربيةُمَراَجعَةُ 
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 صــيـغ الــمبالـغـة

 صيغ مبالغة اسم الفاعل ويوظفها في مواقف حياتية يتعرف  المهارة: 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  المبالغة اآلتية في المكان المناسب لها من األمثلة :ضع صيغ  -أوالً  

 قديرة "  -الرسامين   -جحود  -" مقدام 

 .   لنعم هللا --------الكافر   - 1

 . ----------   أعجبت بعمل   -  2         

 . في المعركة ---------القائد   -4               .في عملها  ---------الطبيبة -   3        

  . : اسم مشتق من الفعل يدل على الحدث ومن يقُع منه على وجه الكثرة والمبالغة صيغ المبالغة

  .فَِعل(  -فعيل  –فعول   -مفعال  -.  ) فعَّالخمسة أوزان تأتى على 

    ضحاك  –بسام  –ظالم  –عالم   –وهاب  – قهار  – : ) مثال (: جبار  فعَّال

 مهزار  –مقوال  – مزواج  –معطاء  – معوان  –:) مثال( : مقدام  مفعال

 جسور  – رءوف  – صدوق –أكول  –صبور  –شكور –:) مثال( : غفور فعول

 بصير  – سميع   –خبير  – عليم  – حكيم  –قدير  –: )مثال( : رحيم  فعيل

  جشع – لبق  – مرح  – فرح  –يقظ  –فطن  –عجل  – )مثال( : حذر   فَِعل:

 :إعمال صيغ المبالغة

  الفعل الالزمبشروطه المعروفة ، إْن كانت صيغة المبالغة من   الفاعلاسم  تعمل صيغ المبالغة عمل 
 رفعت الفاعل ونصبت المفعول به أو المفعولين .  الُمتعد ِىرفعت الفاعل ، وإْن كانت من  
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 ــ  استخرج كل صيغة مبالغة مما يأتي وبين فعلها :   ثانيًا 

             .المسلم ليس مناعاً للخير - .     الجيشهلوع عند مواجهة  لعدوا -

  - .معوان لكل محتاج عربيال  -          صبور شكور .             المسلم -

 .كان هللا غفار الذنوب  -                          ال يجد الكذوب صديقاً  -

 

 فعلها   صيغة المبالغة   فعلها صيغة المبالغة  

      هلع    هلوع

    

    

 

    .حول اسم الفاعل إلى صيغة مبالغة وصيغة المبالغة إلى اسم الفاعل ــ       ثالثًا

 ((    وفق النمط))   

 )  مثال (         . أحب الناس إلى هللا الصبار الشكورــ    1

   اكرالش   ابرالص أحب الناس إلى هللا         

 .......................................................      .إن هللا يحب التوابين    ــ  2

   .......................................................    . هللا غافر ذنوب العبادــ    3

 .......................................................     . باسم عند الشدائد الرجل     - 4

 ......... ....................................    .قوي اإليمان جذاب قلوب وعقول الغير  -5
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  : عين صيغ المبالغة في الجمل اآلتية ، ثم زن كل صيغةرابعًا :  

 ــ  الطالب فهم دروسه.         .المؤمن صبُور ، ال َحس اد وال ُمختال ــ 

 الكريم منحار ماشيته لضيوفه.  ـــ

از مشَّاء بنميم    *   مناع للخير ُمعتٍد أثيم{                                                           ــ قال تعالى: }وال تطع كل حالف َمِهين   * همَّ

 وزنها   صيغة المبالغة  

 فعول صبُور 

  

  

  

فِة الُمشبَّهةِ                            الص ِ

 يحدد أوزان الصفة المشبهة ، يميز الصفة المشبهة بين المشتقاتالمهارة : 

 : تعريفُها

زمِ  هي اسٌم ُمشتقٌّ منَ  ِ الال  فةَ  الفعِل الث الثي  ، وتُشبِهُ اسَم الفاعِل في َداللتِها، إال  أنَّ الص ِ
 .للشَّخِص فهي ثابتـةٌ ومالِزمةٌ   (قصيرٍ )  كصفة الثُّبوتِ  على المشب هةَ تدلُّ 

ا اسُم الفاعِل فَيدلُّ على فالُجلوُس يَحُدُث ويَنقَِطُع،   ( ،جاِلسٌ )   :، َكقولِناالُحدوِث والتَّجدُّدِ  أمَّ
 .وال يَستَمرُّ أو يَثبُُت على الشَّخِص 

 : اشتقاقُها

فةُ الُمشبَّهةُ مَن الفعِل   زمِ تُشتَقُّ الص ِ ِ الالَّ الذي يُشتَقُّ   اسِم الفاعلِ  تَختَِلُف عنِ وهي بهذا   ،الثُّالثي 
ِ، ومنَ  ِمَن الفعلِ  ِ، وغيِر الثُّالثي  زِم والُمتعد ِي الثُّالثي   .الالَّ

جُل َحياتَهُ  :مثاٌل عليها  .قَِلقًا عاَش الرَّ

ِ  ( ،فَِعالً ) على وزنِ  (قَِلقًا) فكلمةُ   ( . فَِعلَ ) على وزنِ  ( ،قَِلقَ ) وقِد اْشتُقَّْت ِمَن الفعِل الثُّالثي 
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 أوزانها :

فِة الُمشبَّهةِ ل ِ  أوزاٌن ثَمانيـةٌ، يُشتَقُّ ُكلُّ وزٍن منها َحْسبَ  لص ِ لها، ولكل ِ   الفعِل الثُّالثي 
 خاصَّةٌ بِِه، وهي كاآلتي: َداللةٌ  وزٍن أيًضا

 

 

 

 

 ِ فِة الُمشبَّهةِ وزُن الفعِل الثُّالثي  يغةِ َداللةُ  ِمثاٌل عليها  صيغةُ الص ِ  الص ِ

 .الُحزُن أِو الفَرحُ  فَِرٌح، َمِرٌح، قَِلقٌ  فَِعلٌ  فَِعلَ 

 .اللَّوُن أِو العَيُب أِو الِحليَةُ  أَْحَمُر، أَْعَوُر، أَْكَحلُ  أَْفعَلُ  فَِعلَ 

 .الُخلوُّ أِو االمتالءُ  َشبعان  َعْطشاُن، َجْوعاُن،  فَْعالنُ  فَِعلَ 

 .األخالُق الَحميدةُ  َكريٌم، َعظيمٌ َشريٌف،  فَِعيلٌ  فَعُلَ 

 .الَحجُم أِو الُخلُُق أِو الصُّعوبةُ  َضْخٌم، َشْهٌم، َصْعبٌ  فَْعلٌ  فَعُلَ 

 .الُجْبُن أِو الِعفَّةُ  َجباٌن، َحصانٌ  فَعالٌ  فَعُلَ 

ةُ  َحَسٌن، بََطلٌ  فَعَلٌ  فَعُلَ   .الُحسُن أِو القوَّ

 .الصَّالبةُ أِو الَمذاقُ  ُمرٌّ ُصْلٌب، ُحْلٌو،  فُْعلٌ  فَعُلَ 
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فِة الُمشبَّهِة،   )) أجب وفق النمط ((  ؟وما وزنها فيم يأتيما الكلمـةُ ال تي تدلُّ على الص ِ

 ال تحقَِرنَّ صغيًرا في ُمخاصمٍة ** إنَّ البعوضةَ تُدمي مقلَةَ األسدِ     - 1

 وترِسلَها ** إْن كُْنَت َشْهًما فَأَتْبِْع َرأَسها الذَّنَبا ال تَْقَطعَْن ذَنََب األَْفعى      - 2

ا تََجلَّٰى َربُّهُ ِلْلَجبَِل َجعَلَهُ َدكًّا َوَخرَّ ُموَسٰى َصِعقًا)) قاَل تعالى:      - 3  [ 143]األعراف: ((فَلَمَّ

ْنهُ تُوقُِدونَ  ))قاَل تعالى    - 4 َن الشََّجِر اأْلَْخَضِر نَاًرا فَِإذَا أَنتُم ِم   [ 36]يس: (( الَِّذي َجعََل لَكُم ِم 

يتِ        – 5  .إْن كاَن ثوبَُك أبيَض فال تَقتَِرْب مْن بائِعِ الزَّ

 ظيٌم َشأْنُهُ. الُجنديُّ عَ    - 7              .ال تَكُْن َرْطبًا فَتُعَصْر، وال ُصْلبًا فَتُْكَسرْ      - 6

 

 وزنها    الصفة المشبهة  الجملة    

 فعيالً     صغيًرا        ال تحقَِرنَّ صغيًرا في ُمخاصمٍة ** إنَّ البعوضةَ تُدمي مقلَةَ األسدِ 

ال تَْقَطعَْن ذَنََب األَْفعى وترِسلَها ** إْن كُْنَت َشْهًما فَأَتْبِْع َرأَسها  
 الذَّنَبا 

 فَْعالً       َشْهماً        

ا تََجلَّٰى َربُّهُ ِلْلَجبَِل َجعَلَهُ َدكًّا َوَخرَّ ُموَسٰى   قاَل تعالى: )) فَلَمَّ
 َصِعقًا(( 

  

ْنهُ   َن الشََّجِر اأْلَْخَضِر نَاًرا فَِإذَا أَنتُم ِم  قاَل تعالى)) الَِّذي َجعََل لَكُم ِم 
 تُوقُِدوَن ((

  

يِت. إْن كاَن ثوبَُك أبيَض فال     تَقتَِرْب مْن بائِعِ الزَّ

   ال تَكُْن َرْطبًا فَتُعَصْر، وال ُصْلبًا فَتُْكَسْر. 

   الُجنديُّ َعظيٌم َشأْنُهُ. 

 تدريب
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   :أكمل الجدول التالي مميًزا بين أنواع المشتقات 

 

 أكمل الجدول التالي وفق النمط :

 الفعل  الوزن  نوعه االسم المشتق 

 ذهب    ذاهب 

 َضُخمَ  فَْعل صفه مشبهة  

   فاعلاسم  ُمستغِفر 

 كتب   اسم مفعول  

 الجملة  الوزن  الصفه المشبهة   الفعل  

 بين أهله  هذا رجل كريم    عيل  ف    كريم   رم  ـ  ك  

    م  خ  ض  

    ر  م  ح  

ل و       ح 

ب ن       ج 

ر       ط ه 

   ف ِطن  
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                                           االستعارة                                         
 يتعرف نوعي االستعارة  -المهارة :   يظهر فهما جيدا لمفهوم االستعارة          

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 : أوالً : االستعارة التصريحية 

ُ َوِليُّ الَِّذيَن  "  - 1         257البقرة:  " النُّورِ  إِلَى  الظُّلُماتِ  آَمنُوا يُْخِرُجُهْم ِمنَ َّللاَّ

وصرح بالمشبه به أو) استعار الظالم للكفر ( على    وحذف المشبه  الظالمشبه الكفر ب   - 
 االستعارة التصريحية .    سبيل

 توحي : بأضرار الكفر وغضب هللا على الكافرين ...   

 اإليمان بالنور وحذف المشبه به نوع الصورة استعارة تصريحية : شبه  النور - 

 توحي بالهداية .   

 االستعارة  :

هي استخدام  اللفظة في غيرمعناها  الحقيقي، بسبب وجود صفة مشتركة بين المعنيين              
 ) الحقيقي وغير الحقيقي ( .  

 نوعا االستعارة : 
تتكون كل استعارة من طرفين : مشبه ومشبه به ،ولكن أحدهما محذوف؛فإن   – 1

 حذفنا المشبه به فهي  استعارة مكنية  . مثل :      الوقت يلتهم كل شيء. 

 2 –  إن حذفنا المشبه وصرحنا بالمشبه به ، كانت االستعارة تصريحية ،  

               مثل قولنا :                   سطع نجم جديد في  الدوري  . 

 

أفضل طرائق التمييز بين النوعين هي أن تبحث عن المشبه به ، فإن كان مذكورا    -  3
 في الكالم  فهي تصريحية ، وإن كان محذوفًا فهي مكنية . 

 أمثلة على االستعارة 
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  : ثانياً : االستعارة المكنية

 4قال تعالى :" واشتعَل الرأُس شيباً " مريم :   -1

 شبه الرأس بموقد النار وحذف المشبه به و ترك الزماً من لوازمه 

 استعارة مكنية   أو صفة تدل عليه وهي االشتعال نوع الصورة    

 وانتشار الشيب يوحي بالكبر والعجز .  

 

 طار قلب األم من الفرح  – 2

شبه قلب األم بالطائر الذي يطير بجناحين وفي ذلك حذف المشبه به وهو الطائرودل  
 عليه بشيء من لوازمه وهو الفعل طار  وذكر المشبه  على سبيل االستعارة المكنية . 

 .   ابتسمت األيام للشباب بعد نجاحهم – 3

ودل عليه  اإلنسان (   )وفي ذلك حذف المشبه به وهو يبتسم الذي  باإلنسان  األيام  شبه  
 . على سبيل االستعارة المكنية   ) األيام (وذكر المشبه  االبتسامبشيء من لوازمه وهو  

 يبتسم . وسر جمال هذه االستعارة هو التشخيص حيث جعل األيام شخًصا 

 

 

 .   حمل الولد الفرحة لوالديه -  
 

وفي ذلك حذف المشبه   بالشيء الذي يحمله اإلنسان  وهي إحساس معنويالفرحة شبه  
وذكر المشبه  على سبيل االستعارة  (   ) حملودل عليه بشيء من لوازمه وهو الفعل  به 

 ، وسر جمال هذه االستعارة هو التجسيم فجعل اإلحساس المعنوي جسًما يُحمل .  المكنية 
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 أوال :  استخرج االستعارة من الجمل اآلتية ،  و حدد نوعها :  
 

 

 
 

 

 نوعها  االستعارة الجملة
 

 أنشب الدهر أظفاره في قلبي . 
  

 
 تراقص المطر على شباك المنزل. 

  

 
 قال الشاعر : 

 الليل ذو النجوم أنيناسمع  
 وهو يغشى المدينة البيضاء            

  

 
قال تعالى : ) هللا ولي الذين آمنوا  
 يخرجهم من الظلمات إلى النور ( 

  

 
 قال المتنبي : 

 فلم أر مثلي من مشى البحر نحوه
 وال رجال قامت تعانقه األسد

  

 تدريبات 
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 نصوص قرائية تدريبية                              

 يفسر معاني المفردات  – المهارة : يحدد الفكر الرئيسة والجزئية 

 النص األول                             
    اقرأ النص اآلتي  قراءة واعية ثم أجب عن األسئلة التي تليه:: 

 القيم واألخالق   () 

إن حضارات األمم تنهض بنهضة األخالق، وتنهار بانهيارها. كم من أمٍة  
كانت قويًة دبَّت مساوئ األخالق بين أفرادها فدبَّ فيها الضعف  ، وال تحيا  

أمة  بال قيم ، فالقيم  هي أساس للحفاظ على النظام واالستقرار في  
القيم التي تسود  المجتمع ، ووازع  بين الحالل والحراِم ،والخطأ والصواب ، و 

ًراعلى ن ضجِه وإدراكه لدوره في الحياة ، وطريًقا إلى   أيَّ مجتمٍع ت ع دُّ م ؤشِ 
إلى اإلبداع والنجاح يم رُّ على الِقي ِم والمبادئ ، ولك لِ    الطريقاإلبداع ، وإن 

خ ل ٍق أثر  في نهضِة األمِم وف ْقد ه  سبب في انهيارها ، والحفاظ على قيم  
ل قيِة التي  الحياء وال عفاف هو صمَّام  األمان للمجتمع إزاء الكوارِث الخ 

 أصابت العالم .     قال الشاعر أحمد شوقي :

 وإنَّما األمم األخالق  ما بقيت          فإن ه م  ذهبت أخالقهم ذهــبوا       

لذلك يجب  العناية  بالتربية األخالقية للشباب لحمايتهم من االنجراف في  
م ستنقع الشهوات ، ومن الغرق في حمئِة الرذيلِة ، وهناك قيمة  نبيلة   

من القيِم ، وتنتج كثيًرا من المكاسب ، وهي الوحدة  واالتحاِد  كثيًرا تحتضن 
ز  ال يِن .؛ إذ هي قوة  إضافية  للفرد والجماعِة تعزِ   ثقة بالنفِس وبالقيِم وبالد 
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                                                                :                    فيما يلياختر اإلجابة الصحيحة 

 )  ذهبت  ـــــ غابت ــــ انتشرت  ــــ بحثت (     :             دبتـــ معنى كلمة    1

 ) مؤسسات ـــــ  أساسية  ـــ أسس ـــــ مؤسس  ( .          :        أساســـ جمع كلمة  2

 على أنَّ األخالق صمام األمان لبقاء المجتمع  هذا الدليل هو: دليالً ـــ ذكر الكاتب  3
 ) حديث شريف ـــــــ آية قرآنية ــــــ بيت من الشعر ــــــ حكمة (  

 التي لم ترد بالنص هي:   الفكرة ـــــ  4

ألخالق ــــ  ارتباط ) أهمية األخالق  ــــ الشبكة المعلوماتية واألخالق ـــ  ضرورة النهوض با
 القيم واألخالق  بالحضارة( .

 ر  ــ الفضائل  ـــ المنازل (  "         ) المآثر  ــــ الخسائ المكاسب ـــ  مضاد كلمة " 5  

 هي : التي تشمل الكثير من القيم وتنتج المكاسب  القيمة النبيلةبحسب النص ، ـــ  6
 الحياء (  -األمانة     -)  الوحدة واالتحاد ــــ  العفاف  

 : كما فهمت من النص  للنهوض بالقيم واألخالقـــ يجب علينا  7 
 العناية  بالتربية األخالقية للشباب فقط .  -
 ترك هذا الدور للمدارس .   -

 الجميع لتحقيق هذا الهدف . تعاون  -
 : هي  السادس(( في السطر   الطريق  الوظيفة النحوية لكلمة ))  ــ   8

 منصوب ـ   نعت               مفعول به منصوبــ          إن منصوبــ اسم 
 
 : هي  قبل األخير(( في السطر   كثيًراالوظيفة النحوية لكلمة ))  ــ  9

 ــ  مفعول به منصوب              ـ   نعت منصوب ــ اسم إن منصوب        
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 النص الثاني                                  
   اقرأ النص اآلتي  قراءة واعية ثم أجب عن األسئلة التي تليه:

 ) ل غ ت نا الع ربيَّة  (
ت مَّيز بها إن اللغة  منحة  إلهية  عظيمة   األهميِة ، وهي واحدة  من الصفاِت التي 

البشر  عن سائِر الكائنات الحية، ألن اللغة حاجة إنسانية ال تعدلها حاجة  أخرى 
 . في األهميِة والخطورة

ولقد تمَّيزت اللغة  العربية  من جانٍب آخر بأن هللا ــــ سبحانه وتعالى ـــــ اختارها 
( ومن    إنَّا أنزلناه ق رآًنا ع رِبيًّا لعلَّكم ت عِقل ون لتكون لغة القرآِن الكريِم ، قال تعالى :) 

ية الكبرى بعًدا آخر مرتبًطا بالعقيدِة ،  ولمَّا كان للغة هذه األهم اللغة  ثم فقد أخذت 
فقد حرصت كل  أمٍَّة أن يتعلم أبناؤها لغتها ويتقنوها .من هنا ي طرح هذا السؤال :  

لماذا نتعلم  اللغة  العربية ؟ إن تعلم اللغة العربية ضرورة  ال ي ستغنى عنها ،ألن اللغة  
العربية لها أهمية  كبرى في إقامِة أ سِس الِ ديِن ، إذ بها نتوصل  إلى استنباِط 

  .ومعرفة الحالِل والحراِم حكاِماأل 

لقد أصبحت اللغة  العربية تتعثر أحياًنا في ديارها ، وأصبحت غريبًة بين بعض 
أبنائها مما يحتم علينا أن نجمع القوى ونستنهض الهمم  إلقالتها من عثرتها ،  

العربية فعلينا والنهوض بها من كبوتها ألنها من أهم الروابِط التي تربط أبناء  األمِة 
أن نتكاتف للدفاع عن لغة الضاد، وأن يتحرك كل  األفراد ــــ صغاًرا وكباًرا ــــ للدفاع  

 عن لغتهم فهو واجب  ديني  وطني  ال يقل أهميًة عن الدفاِع عن العرِض واألرِض .. 
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                                                                                                         اختر اإلجابة الصحيحة :

 .  التي ذكرها الكاتب هي :    )  الكالم ـــــ العقل ــــ اللغة  ــــ التفكير (المنحة اإللهية  ـــ  1

اد  (:                     ) العقود   العقيدةـــ جمع كلمة  2 د  ـــــ العقَّ  . ـــــ  العقائد  ـــ الع ق 

على أنَّ هللا ـــــ تعالى ـــ اختار اللغة العربية لغًة للقرآن الكريم  هذا  دلياًل ـــ ذكر الكاتب  3
 .  (حديث شريف ـــــــ آية قرآنية ــــــ بيت من الشعر ــــــ حكمة )     :الدليل هو

  :التي لم ترد بالنص هيالفكرة ـــــ  4

أهمية اللغة العربية  ــــ   نشأة اللغة العربية   ـــ   ضرورة النهوض باللغة العربية   ــــ    )
 . ( ارتباط اللغة العربية بالدين

 "              ) اهتمَّت  ــــ نسيت  ــ أكَّـدت  ـــ أهــملت   ( . حرصت ـــ  مضاد كلمة "  5   

 ؟لماذا نتعلم اللغة العربية بحسب النص ــ    6

 ــ  لها أهمية  كبرى في إقامِة أ سِس الِ ديِن . 

 ــ  ألننا ولدنا نتحدث بها . 

 ــ ألنها متعثرة بين اللغات . 

 هي :  العاشر (( في السطر    اللغةُ الوظيفة النحوية لكلمة ))    – 7

 نعت مجرور ـ                مضاف إليه مجرور ــ         ــ اسم مجرور 

   : (( في السطر السادس هي  األحكام  الوظيفة النحوية لكلمة ))  ــ   8

 مبتدأ مرفوع       ــ  خبر مرفوع             ـ   فاعل مرفوع
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 النص الثالث 

      اقرأ النص اآلتي  قراءة واعية ثم أجب عن األسئلة التي تليه: 

 

 اإلمارات فخر لنا   ()   

اإلمارات العربية المتحدة في كل المجاالت :   تطور  إن العالم كله يرقب 
المجال العمراني ويرمز لتطوره برج خليفة في مدينة دبي ؛ أعلى برج في  
العالم ، وفي مجال التقنية والتكنولوجيا : كفى اإلمارات فخًرا وخبرًة كبيرة  

جحة .وفي مجال الفضاء يكفيها فخًرا بأنها  في تنظيم المعارض الدولية النا 
 أول دولة عربية تطلق مكوكا إلى الفضاء الخارجي .

واستضافة دولة اإلمارات العربية المتحدة بطولة كأس العالم لألندية يدل  
على المكانة التي تحظى بها اإلمارات عالمًيا كما يعد استمراًرا لإلنجازات ،  

يم للبطولة لهو وسام على صدر كل إماراتي  وإشادة دول العالم بحسن التنظ
. 

اإلمارات عالًيا مرفوًعا؛ يومض بتطورها ، وتقدمها الحضاري   اسم  وسيبقى 
بحكمة قائدها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ـــــ حفظه هللا ـــ   

 وسواعد أبنائها البررة.
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   اختر اإلجابة الصحيحة :

 :                        )  يلمع  ـــــ يكبر ــــ ينتشر  ــــ يعلو (  . يومض ـــ معنى كلمة    1

 :                        ) وسوم ـــــ  أوسمة  ـــ وسائم ـــــ مواسم ( . وسام  ـــ جمع كلمة   2

 هو:هذا الدليل يدل على أنَّ اإلمارات تطورت في المجال العمراني   رمــزًاـــ ذكر الكاتب  3

 ) بناء قلعة ـــــــ بناءجسر ــــــ بناء قصر ــــــ بناء برج  ( . 

 التي لم ترد بالنص هي: الفكرة  ـــــ   4  

) تطور المجال العمراني  ــــ تطورالتقنية والتكنولوجيا ـــ  كأس العالم لألندية ــــ  اإلمارات  
 وأصحاب الهمم(  

 "           ) مرتفًعا  ــــ منخفًضا ــ مسرًعا  ـــ متأخًرا   ( . عالــيـًاـــ  مضاد كلمة "  5

    فيها  تطور اإلمارات التي  ذكر الكاتب المجاالت ــ    6

 .  الرياضي و  قنيالتوالمجال العمراني  ــ     

 ــ  الطب واالستنساخ واللقاحات  .   

 ــ النفط والطاقة المتجددة .   

 هي :   األول(( في السطر  تطورَ الوظيفة النحوية لكلمة )) –  7 

 مفعول به منصوب مبتدأ مرفوع       ــ  خبر مرفوع             ـ    

 هي :   التاسع (( في السطر   اسمُ الوظيفة النحوية لكلمة ))  –  8

 ــ اسم إن مرفوع .        ــ  خبر مرفوع             ـ   فاعل مرفوع
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ا يليه من أسئلة:   اِْقِرأِ الن ص  المعلوماتي اآلتي بعنوان ) األلعاب اإللكتروني ة (، ثُمَّ أَِجْب عم 

 األلعاب اإللكتروني ة 

ة به للت سلية            عوب، ويبتكر كل  شعب ألعابه الخاص  تتنو ع األلعاب الت ي تمارسها الش 
ن   ن غالًبا بتلو  والت رويح عن الن فس، الت ي تتوافق عادًة مع عاداته، وتقاليده، ونمط حياته، وتتلو 

لها، البيئة الجغرافي ة واالجتماعي ة. ويمكن القول: إن  البيئة هي ال تي ت فرز ه ذه األلعاب وت شك 
ابقة على أن تشغل أوقات فراغها بألعاب   ة. وقد اعتادت األجيال الس  وتعطيها نكهتها الخاص 

درات الذ هني ة أو الحركي ة. ومع الت قدم الحضاري  تغي رت هذه األلعاب؛  مختلفة تتطل ب استخداًما للق 
ب إلكتروني ة، سرعان ما انتشرت في  فمع انتشار الحاسوب بدأت تتوالى األفكار في اختراع ألعا 

العالم بأسره، ولم تعد وقًفا على شعب دون آخر. وهذه األلعاب هي ألعاب تفاعلي ة يتم  لعبها  
باستخدام العديد من األجهزة اإللكتروني ة الحديثة مثل الحواسيب والهواتف المحمولة واألجهزة  

ل،   المخصصة لأللعاب. فهل هذه األلعاب مسلية ومفيدة أم أن ها محفوفة بالمخاطر؟ وهل المعو 
 في ذلك،  على الل عبة في ذاتها أم على مستخدم الل عبة؟ 
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نوات األخيرة محالت بيع األلعاب اإللكتروني ة بمختلف أشكالها وأحجامها   لقد انتشرت في الس 
باب على اقتناء ه ذه األلعاب ال تي وأنواعها، وواكب هذا االنتشار طلب متزايد من ِقبل األطفال والش 

اكتسبت شهرة واسعة وقدرة على جذب العبيها؛ إذ أصبحت بالن سبة إليهم هواية تستحوذ على 
سوم واأللوان والخيال والمغامرة. كما تجذب قطاًعا واسًعا  معظم أوقاتهم وأموالهم، فهي تجذبهم بالر 

؛ ِلما فيها من مؤث رات سمعي ة وب صري ة قوي ة. وهذه األلعاب  من األطفال على المستوى العالمي 
ة ألعاب)الڤيديو(،  راسات العلمي ة، خاص  ؛ كشفت عنها الد  ين، لها فوائد ولها مضار  سالح ذو حد 

باب في هذه األيام.    ال تي تحتل  الجزء األكبر من حياة األطفال والش 

باب االلتزام باألوامر والت عليمات،  والقدرة على حل   فمن إيجابياتها أن ها تكسب االطفال والش 
المشكالت، كما أن ها تساعد على تنمية بعض القدرات الذ هني ة األخرى، كالقدرة على تنسيق حركة  

العين مع اليدين، والقدرة على القيام بعدد من المهام  في الوقت ذاته، باإلضافة إلى القدرة على 
عاب في مجاالت عديدة كالوسائل الت خطيط وسرعة البديهة والت حليل.  كما يمكن استخدام هذه األل

باب على حد  سواء، وي ستخدم بعضها في   الت عليمي ة، مم ا يجعل الت عل م أمًرا ممتًعا لدى األطفال والش 
المحاكاة؛ أي في تقليد ما يحدث في الواقع ب غية اإلرشاد والت زويد بالمعلومات في مجاالت  

لي ة الط يران، وأخرى تحاكي عملي ة اإلسعاف  مختلفة، فعلى سبيل المثال هناك ألعاب تحاكي عم
لي  وغيرها.  األو 

أم ا سلبي ات األلعاب اإللكتروني ة فتنجم عن االستخدام الخطأ، وعن االختيار غير المناسب  
للعبة بالنسبة للفئة العمرية التي تمارسها؛ فقد لوحظ ارتفاع مستوى العنف في سلوك 

الكثير من األلعاب ال تي تطغى عليها مشاهد العنف، مم ا  األطفال بعد انكشافهم على 
.يحف زهم أحياًنا على ممارسته ضد  أقرانهم من جهة، وضد  أنفسهم من جهة أخرى  . 
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والخطر األكبر لهذه األلعاب يكمن في مشكلة اإلدمان عليها،  فعندما يبدأ الالعب في لعب  
ن عليها غالبًا الينتهي. ويبدأ مسلسل متتابع لعبة معي نة و ي حرز نتيجة ترضيه، فإن  اإلدما

من األلعاب إلى ماالنهاية ، حيث يقوم الالعب ببناء شخصية وهمي ة، وي نشئ عالقات مع  
العبين آخرين عبر )اإلنترنت( من خاللها، وال ينتهي هذا النوع من اإلدمان بسرعة، وذلك 

خدم هذه اللعبة وسيلة للهروب من  لعدم وجود نهاية م حددة للعبة، كما أن الالعب قد ي ست
 . الواقع؛ ألنه ي شعر بأنه أكثر قبواًل في شخصيته الوهمي ة الموجودة في هذه الل عبة

 

وقد كشفت دراسة حديثة حول تعلق األطفال باأللعاب اإللكتروني ة أن  نسبة انشغال تفكير  
راس  40الفرد باأللعاب اإللكترونية تشكل  ز أعراض اإلدمان لدى ة أن  أبر %، وبي نت الد 

األطفال هو: االكتئاب أو العصبي ة، ويأتي بعدها انشغال الت فكير باأللعاب اإللكتروني ة،  
ساعات يوميًّا مع األلعاب اإللكتروني ة، وهي نسبة   5- 4% من األطفال بين 28ويقضي 

ل  % بأعراض انسحابي ة مث59كبيرة جًدا تشك ل معظم وقتهم خارج المدرسة. فيما شعر 
االكتئاب أو العصبي ة عند محاولة الت وقف عن استخدام األلعاب اإللكتروني ة، وجاءت  

يطرة على استخدامه لأللعاب اإللكتروني ة وعدم  39نسبة  % لقيام الفرد بمحاوالت للس 
.    نجاحه  

من ذلك نستنتج أن  هذه األلعاب تؤد ي إلى زيادة العزلة لدى األطفال، وإلى تشويش 
فيمزجون بين العال م االفتراضي  ال ذي يشاهدونه، والعال م الحقيقي  ال ذي يعيشونه. تفكيرهم   
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باب أيًضا. كما وتزرع بعض هذه األلعاب معتقدات وأفكاًرا في   وينطبق هذا األمر على الش 
عقولهم تتعارض مضامينها في كثير من األحيان مع العادات والقي م المت بعة في  

اه إلى المس  مجتمعهم. وال يقتصر ذ ة اإلنسان؛ إذ   لك على هذا االختالف، بل يتعد  بصح 
ي ة متنو عة،   ي سبِ ب الجلوس ساعات طويلة لممارسة أو مشاهدة هذه األلعاب، مشاكل صح 

 مثل: زيادة الوزن وضعف البصر وآالم الظ هر وغيرها. 

المفردات، بسبب الت ركيز  كما ت سبِ ب األلعاب اإللكتروني ة، بوجه عام  انخفاًضا في ذاكرة 
ورة، مم ا ينعكس سلًبا على مستوى الذ كاء الل غوي  للط فل، ومن ثم   المتواصل على الص 
يؤد ي إلى ضعف في قدرة الط فل على الت عبير عن أفكاره. كذلك، تؤث ر هذه األلعاب في  

راسي  للط فل، إذ تفقد المواد  الت عليمي ة متعتها وقيمتها في م له   األداء الد  نظره، ألن ها ال تقد 
مه األلعاب اإللكتروني ة .  الن مط الممتع نفسه ال ذي تقد   

باب في الل عب باأللعاب    وقد أصبحت ظاهرة إضاعة الوقت، ال ذي يقضيه األطفال والش 
اإللكتروني ة، ظاهرة منتشرة بشكل كبير. وي دمن الكثيرون منهم عليها من حيث ال يدرون،  

دمان إلى صرفهم عن الكثير من األمور المهم ة في حياتهم؛ فيعزفون عن ويؤد ي هذا اإل 
الواقع الحقيقي  إلى عال م متخيَّل يتمث ل باأللعاب، وينسون ما يدور حولهم من مشكالت،  

 .وينفصلون عن واقعهم الحقيقي

لبي ات كل ها من خالل مراقبة اآلباء لأللعاب ال تي يلعب يطرة على هذه الس  ها أبناؤهم، ويمكن الس 
ومن خالل توعيتهم بأهم ي ة وقتهم، إضافة إلى حث هم على الموازنة بين أوقات لعبهم وأوقات  
راسة وأوقات االجتماع باألسرة وأوقات الراحة؛ فالوقت أغلى ما يملكه اإلنسان؛ لذا علينا   الد 

باب ثروة  أن نستثمره على أحسن وجه ممكن، حت ى نرقى بالفرد والمجتمع، فأنتم أيها الش  
 المجتمع وأمل غده .
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