
 

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 الثاني عشر اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/12                   

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

https://almanahj.com/ae/12                   

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

https://almanahj.com/ae/12     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني عشر اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade12                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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 2020/2021الفصل الدراسي األول  
 

 السيد جابر  معلم المادة:

  
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

ي ل  ص  الف   ات  ار  ه  م    اس  ر    االول  الد  
  َظنَّ وأخواُتها. 6 الجملة االسمية.  1

 فهم النص المقروء.  7 ُتها. كان وأخوا 2
 نقد أدلة الكاتب.  8 أفعال المقاربة والرجاء والشروع.  3
 استنتاج الرسالة المضمنة في القصة.  9 إنَّ وأخواُتها. 4
 تفسير معاني الكلمات وفق السياق.  10 ال النافية للجنس.  5

 

  اسم الطالب
   الصف والشعبة 

ع ة   اج  ر   شر ع   ين  االث  ف للص   ة  ي   ب  ر  الع   ة  غ  الل  م 
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عرابهماالتمييز بيالمهارة األولى:   . ن المبتدأ والخبر وا 
 المهارة: شرح  •

االسمية من المبتدأ والخبر، وحكمهما الرفع، والجدول التالي يبين أنواعهما والترتيب  تتكون الجملة 
 والحذف في الجملة االسمية. 

 

 نماذج إعرابية على الجملة االسمية 
 الجملة إعرابها

 مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. العلُم : -
 نوٌر : خبر المبتدأ مرفوٌع وعالمُة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.  -

 العلُم نوٌر.  -1

 الطائران : مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه مثنى. -
 خبر المبتدأ مرفوع وعالمُة رفعه األلف ألنه مثنى.  محلقان : -
 في : حرف جر مبني على السكون. -

 الجو : اسم مجرور وعالمُة جره الكسرة الظاهرة على آخره.

الطائران محلقان   -2
 في الجو.

 

 اسم مجرور بعد في وعالمة جره الكسرة الظاهرة. في : حرف جر مبني على السكون.  التأني : -

 وشبه الجملة ) في التأني ( في محل رفع خبر المبتدأ مقدم.
 السالمة : مبتدأ مؤخر مرفوٌع وعالمُة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.  -

في التأني   -3
 السالمة.

 العلُم : مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. -
: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر  يرفع  -

 تقديره هو عائٌد على العلم. 
العلُم يرفع بيوًتا   -4

 ال عماَد لها. 
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 بيوًتا : مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.

 والجملة الفعلية ) يرفع بيوًتا ( في محل رفع خبر المبتدأ .
 ال : حرف مبني على السكون ) نافية للجنس (. 

 : اسم ال مبني على الفتح في محل نصب.  عمادَ 
 لها : جار ومجرور شبه جملة في محل رفع خبر ال النافية للجنس. 

 الفتاُة : مبتدأ أول مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.  -
ثوب مبتدأ ثاٍن مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ، والهاء : ضمير مبني في محل   ثوبها : -

 جر مضاف إليه. 
 جميٌل : خبر المبتدأ الثاني مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة .  -

 والجملة االسمية  ) ثوُبها جميٌل ( في محل رفع خبر المبتدأ األول.

الفتاُة ثوُبها   -5
 جميٌل.

 ستفهام مبني على السكون في محل رفع خبر المبتدأ مقدم. متى : اسم ا -
 الساعة: مبتدأ مقدم مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. -

 متى الساعُة؟  -6

  

عرابهما. أسئلة على  مهارة  •  التمييز بين المبتدأ والخبر وا 
 

 أ( اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي : 
 يرفُع بيوًتا ال عماَد لها        والجهُل يهدم بيوَت المجِد والَكَرِم      ) الجهُل مبتدأ فما نوُع خبره ؟ (   الِعلمُ   -1  

 مفرد . -     
 جملة اسمية .  -     
 جملة فعلية.  -     
 شبه جملة. -     

ِ َممسانا َوَمصَبَحنا  -2 اناالَخيِر َصبهحنا َربي بِ           الَحمُد َّلله  ) ترتيب الجملة االسمية في البيت السابق (               َوَمسه
 خبر .  –مبتدأ  -     
 مبتدأ . –خبر   -     

في مدرسة المنارة الخاصة طالٌب مجتهدون، سعيُهم حثيٌث لفهم دروسهم، وهم يحترمون اآلخرين، وعقولهم متفتحٌة ،   -3
 يشاركون في الحوار بجدية. 

 ية في الفقرة السابقة: عدد الجمل االسم  
 جملتان.  -     
 ثالث جمٍل.  -     
 أربع جمل.  -     
 خمس جمل.  -     

 أمن السعادة أن يحيا بعضنا في نعيم ويحيا اآلخر في بؤس وفقر.  -4
 نوع المبتدأ في الجملة السابقة :        

 َعَلم. -     
 اسم موصول.  -     
 معرف بـ ) ال ( .  -     
 مصدر مؤول. -     

 أين السبيُل إلى المعالي؟ -5
 المبتدأ في الجملة السابقة السبيُل والخبر هو:    

 أين.  -     
 إلى المعالي. -     
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 .الفعل الناسخ واسمه وخبره تحديدالثانية: المهارة 
   شرح مهارة  •

المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصُب الخبر ويسمى خبرها. كان وأخواتُها أفعاٌل ناقصةٌ ناسٌخ تدخل على الجملة االسمية فترفع   
 

 
 

كان وأخواتها نماذج إعرابية على   
 

 الجملة إعرابها 
أصبحت: فعل ماٍض ناقص ناسخ مبني على الفتح والتاء تاء التأنيث حرف مبنٌي على   -

 السكون . 
الشمُس: اسم أصبح مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.  -  
أصبح منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. ُمشرقةً: خبر  -  

 أصبحت الشمُس ُمشرقةً. 

صار : فعل ماٍض ناقص ناسخ مبني على الفتح.  -  
الطالبان: اسم صار مرفوع وعالمةُ رفعه األلف ألنه مثنى.  -  
مجتهدين: خبر صار منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه مثنى.  -  

 صاَر الطالبان مجتهدين. 

ماٍض ناقص ناسخ مبني على الفتح والتاء تاء التأنيث. ليست: فعل  -  
الطالبات: اسم ليس مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.  -  
مهمالت: خبر ليس منصوب وعالمة نصبه الكسرة ألنه جمع مؤنث سالم.  -  

 ليست الطالباُت مهمالٍت. 

: فعل ماٍض ناقص ناسخ مبني على الفتح.أمسى -  
.الواو ألنه جمع مذكر سالممرفوع وعالمة : اسم أصبح المهندسون -  
فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون ألنه من األفعال  : يعملون -

. الخمسة، والواو ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل  
ِجد: اسم مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة.  بجد: الباء حرف جر ،  -  

 والجملة الفعلية ) يعملون بجد : في محل نصب خبر أمسى (. 

أمسى المهندسون يعملون 
 بجٍد. 

بات : فعل ماٍض ناقص ناسخ مبني على الفتح. -  
الطائر: اسم صار مرفوع وعالمةُ رفعه الضمة الظاهرة.  -  
حل نصب.فوق: ظرف مكان مبني على الفتح في م  -  
الشجرة: مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة.  -  

 وشبه الجملة ) فوق الشجرة ( في محل نصب خبر بات. 

 باَت الطائر فوق الشجرة.
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 وأخواتها. كان أسئلة على مهارة  •
 أ( اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي: 

 العامل اسم أمسى وخبره هو...... أمسى العامل الُمجدُّ في عمله مستريح الضمير.   -1

 الُمجد. -   

 في عمله.  -   

 مستريح.  -   

 محذوف. -   

 مازالت السماُء ملبدة بالغيوم.     خبر مازال ) ملبدة ( ، فما عالمة إعرابها؟  -2

 مرفوع. -   

 منصوب.  -   

 مجرور.  -   

 الغنهاء.    نوع خبر أصبح هو: أصبحت الشمس ترسُل أشعتها الذهبية على الحدائق  -3

 مفرد. -   

 جملة اسمية.  -   

 جملة فعلية.  -   

 شبه جملة. -   

 ظلت األشجاُر أوراُقها يانعًة.      خبر ظله هو:  -4

 األشجار.  -   

 أوراقها.  -   

 يانعة.  -   

 أوراقها يانعة. -   

 أين كانت القصُة التي قرأتها اليوم؟     خبر كان هو: -5

 القصة.  -   

 التي.  -   

 اليوم.  -   

 أين؟  -   

 ب( أعرب ما تحته خط في الجملة التالية:

 في السماء ، يا لها من رحلٍة ممتعة.  السيهارةبين نتف الغيوم  الجوتنطلق بنا وتجوب  ظلت الطائرةُ 
 الكلمة إعرابها

 ظلت  
 الطائرة  
 الجو 
 السيارة  
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 المقاربة والرجاء والشروع.  أفعال  : الثالثة المهارة 
   شرح مهارة  •

  هي أفعال ناقصة ناسخة تدخُل على الجملة االسمية فترفع المبتدأ ويسمى اسَمها، وتنصُب الخبر ويُسمى خبرها.

أفعال المقاربة والرجاء والشروع نماذج إعرابية على   
 الجملة إعرابها 

طفق: فعل ماٍض ناقص ناسخ مبني على الفتح.  -  
ألف االثنين: ضمير مبني على السكون في محل رفع اسم طفق.  -  
يخصفان: فعل مضارع مرفوع وعالمةُ رفعه ثبوت النون ألنه من األفعال الخمسة.  -  
عليهما: على حرف جر مبني على السكون، هما : ضمير مبني في محل جر.  -  
من: حرف جر مبني على السكون.  -  
رة الظاهرة. ورق: اسم مجرور وعالمةُ جره الكس -  
الجنة: مضاف إليه مجرور وعالمةُ جره الكسرة.  -  
والجملة الفعلية ) يخصفان عليهما من ورق الجنة (: في محل نصب خبر طفق.  -  

" وطفقا يخصفان عليهما من  
 ورق الجنة" 

الواو: حرف عطف مبني على الفتح.  -  
عسى: فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح المقدر.  -  
عسى: ضمير مستتر تقديره. اسم  -  
أن: حرف مصدري مبني على السكون ينصب الفعل المضارع.  -  
تكرهوا: فعل مضارع منصوب وعالمةُ نصبه حذف النون، وواو الجماعة: ضمير   -

 مبني في محل رفع فاعل. 
شيئًا: مفعول به منصوٌب وعالمةُ نصبه الفتحة الظاهرة.  -  
( في محل نصب خبر عسى. والمصدر المؤول ) أن تكرهوا شيئًا   -  
الواو: حرف عطٍف مبني على الفتح.  -  
هو : ضمير مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ.  -  
خيٌر: خبر المبتدأ مرفوع وعالمةُ رفعه الضمة الظاهرة.  -  

لكم: الالم: حرف جٍر مبنٌي على الفتح، والكاف: ضمير مبنٌي على الضم في محل جر، 
 والميم عالمة الجمع. 

َسٰى أَن تَْكَرُهوا َشْيئًا َوُهَو  َوعَ "  
"   َخْيٌر لَُّكمْ   

تكادُ: فعل مضارع ناقص ناسخ مرفوع وعالمةُ رفعه الضمة الظاهرة.    -  
السماوات: اسم تكاد مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.  -  
يتفطرن: فعل مضارع مبني على السكون التصاله بنون النسوة، ونون النسوة: ضمير   -

الفتح في محل رفع فاعل.  مبني على  
حرف جر مبني على السكون، والهاء: ضمير مبني على الضم في محل جر.  منه: من : -  
والجملة الفعلية ) يتفطرن منه ( في محل نصب خبر تكاد. -  

  تََكادُ السََّماَواُت يَتَفَطَّْرَن ِمْنهُ  "  
 " 
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 .  المقاربة والرجاء والشروع أفعال أسئلة على مهارة   •
 أ( اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي: 

أوشك الصيادون بعد عناء مرير يفوزون بصيد ثمين.    اسم أوشك هو:  -1  
الصيادون.  -     
ضمير مستتر.   -     
ثمين.   -     
عناء.   -     
أوشك: أوشك الفرح أن يعم أرجاء المدينة بسبب انحسار خطر الفيروس.    خبر  -2  

جملة فعلية.   -     
جملة اسمية.   -     
مفرد.   -     
مصدر مؤول.   -     
أنشأ المعلم يشرُح الدرس.  الفعل ) أنشأ ( من أفعال:  -3  

الشروع.  -     
المقاربة.  -     
الرجاء.  -     
الفعل أخذ فعل ناسٌخ في واحدة من الجمل التالية:  -4  

ه.      أخذ الطالُب الكتاب من زميله، ثم رده إلي -     
العالُم الصدوق من يأخذ علمه عن ثقٍة، فينقله لطالبه دونما تغيير.  -     
أخذ القائدُ ينطلق مسرًعا لتحقيق الفوز.  -     
أخذُت فكرة الموضوع من صديٍق، ثم انطلقت في صياغة الموضوع.  -     
سفينة هو: شرعت السفينة تشقُّ ُعباَب البحر.    الموقُع اإلعرابيُّ لكلمة  -5  

اسم شرع مرفوع .  -     
خبر شرع منصوب.   -     
اسم شرع منصوب.  -     
خبر شرع مرفوع.   -     

 

 إنَّ وأخواُتها.  : الرابعةالمهارة 
     .مهارةالشرح  •

 هي حروف ناسخةٌ تدخل على الجملة االسمية فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها. 
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الحروف الناسخة نماذج إعرابية على   
 الجملة إعرابها 

: حرف ناسخ مبني على الفتح يفيد التوكيد .  - إنَّ  
المطاَر: اسم إنَّ منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.  -  
مزدحٌم: خبر إنَّ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.  -  

 إنَّ المطاَر ُمزدحٌم. 

حرف ناسخ مبني على الفتح يفيد التشبيه.   طأنَّ : -  
الجنديين: اسم كأنَّ منصوٌب وعالمةُ نصبه الياء ألنه مثنى.  -  
أسدان: خبر كأنَّ مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه مثنى.  -  

 كأنَّ الجنديين أسدان. 

ليَت: حرف ناسخ مبني على الفتح يفيد التمني.  -  
ه الفتحة الظاهرة. السماَء: اسم ليَت منصوب وعالمة نصب -  
تمطُر: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر   -

 تقديره هي، والجملة الفعلية في محل رفع خبر ليت. 

 ليَت السماَء تمطُر. 

: حرف ناسخ مبني على الفتح يفيد الرجاء، والياء: ضمير متصل مبني على   - لعلَّ
ليت. السكون في محل نصب اسم   

ُق: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، والفاعُل: ضمير مستتر   - أتفوَّ
 تقديره أنا. 

في حرف جر مبني على السكون.  -  
االمتحاِن: اسم مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة.  -  
.  والجملة الفعلية ) أتفوقُ  - في االمتحاِن ( في محل رفع خبر لعلَّ  

ُق في االمتحان.   لعلني أتفوَّ

: حرف ناسخ مبني على الفتح يفيد التوكيد.  - إنَّ  
هلل: الالم: حرف جر مبني على الكسر. هللا: لفظ الجاللة اسم مجرور بعد الالم وعالمة   -

 جره الكسرة الظاهرة. 
قدَّم. وشبه الجملة ) هلل ( في محل رفع خبر إنَّ م  

تسعةً: اسم إنَّ مؤخر منصوب وعالمةُ نصبه الفتحة الظاهرة.  -  

 إنَّ هلل تسعةً وتسعيَن اسًما . 

: حرف ناسٌخ مبنٌي على الفتح يفيد التشبيه.  - كأنَّ  
البستاَن: اسم كأنَّ منصوٌب وعالمةُ نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.  -  
اهرة، والهاء: ضمير متصل مبني على  وروده: مبتدأ مرفوع وعالمةُ رفعه الضمة الظ -

 الضم في محل جر مضاف إليه. 
أقماٌر: خبر المبتدأ مرفوع وعالمةُ رفعه الضمة الظاهرة.  -  
المعةٌ: نعت مرفوع وعالمةُ رفعه الضمة الظاهرة.  -  
-   . والجملة االسمية ) وروده المعةٌ ( في محل رفع خبر كأنَّ  

كأنَّ البستان ورودهُ أقماٌر  
 المعةٌ. 

 

 . مهارةالأسئلة على  •
 أ( اختر اإلجابةَ الصحيحةَ فيما يلي: 

خبر أنَّ في هذا البيت هو:     إِذا طاَل الَزماُن َعلَيِه طابا      َوأَنَّ الَمجدَ في الدُنيا َرحيقٌ  -1  
المجد.  -     
في الدنيا.  -     
رحيٌق.  -     
طال الزماُن.   -     
اسم كأن هو:         َكأَنّي قَد لَقيُت بَِك الَشبابا      يَأٍس َويا َوَطني لَقَيتَُك بَعدَ   -2  

ياء المتكلم.   -     
لقيُت.  -     
بك.   -     
الشباب.  -     
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؟         ُملَبّى حيَن يُرفَُع ُمستَجابا      َشباَب النيِل إِنَّ لَُكم لََصوتًا -3 ما نوعُ خبر إنَّ  
مفرد.   -     
شبه جملة.   -     
جملة اسمية.   -     
جملة فعلية.   -     
خبر ليت هو:         وبيني وبين العالمين خرابُ         وليت الذي بيني وبينك عامر -4  

الذي.  -     
بيني وبينك.   -     
عامٌر.   -     
خراُب.   -     
اسم لعلَّ هو:         عَلَّ َعلى الَجماِل لَهُ ِعتابا ل       َسلو قَلبي َغداةَ َسال َوثابا  -5  

ضمير مستتر.   -     
على الجمال.   -     
له.  -     
عتابا.   -     

 ب( أعرب ما تحته خط في البيت التالي:         وزائَِرتي  َكأن   بها حياء         فليسَ  تزوُر إال في الظالمِ 
     

 الكلمة إعرابها
 كأنَّ  
 حياءً  
 ليسَ  

 
 ال النافية للجنس.  : الخامسةالمهارة 

     .مهارةالشرح  •
هي حرف ناسخ يعمل عمل إن  وأخواتها، فيدخل على الجملة االسمية؛ فينصب المبتدأ ويسمى اسمها، ويرفع الخبر  

 ويسمى خبرها.  
:  شروط عملها عمل إن 

 1- أن يكون اسمها وخبرها نكرتين مثل:  -  ال طالب ا للعلِم غائبٌ .    
     -   . ال: حرف ناسخ مبني على السكون يعمل عمل إنَّ  
طالبًا: اسم ال منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.  -       
للعلم: جار ومجرور.  -       
غائٌب: خبر ال مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.               -       

ال الطالُب غائٌب وال الُمعَلُِّم.  - **** فإذا جاء اسمها معرفة فال تعمل عمل إنَّ ووجَب تكرارها مثل:         
ال حرف نفي مبني على السكون.   -       
الطالُب: مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.  -       
غائٌب: خبر المبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.   -       
الواو: حرف عطف مبني على الفتح.  -       
ال : حرف نفي مبني على السكون.   -       
الُمعَلُِّم: اسم معطوف مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.  -       

.  - :    أالَّ يفصل بينها وبين اسمها أي فاصل مثل   -2 ال علَم ضارٌّ  
ها مثل ال في الحقيبِة كتاٌب. **** فإذا فصل بينهما فاصل أُلغي عملها ووجَب تكرار               

ال: حرف مبني على السكون يفيد النفي.   -        
في: حرف جار مبني على السكون.  -        
الحقيبة: اسم مجرور وعالمة جره الكسرة.  -        
كتاٌب: مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة  رفعه الضمة الظاهرة.   -        
حل رفع خير مقدم. وشبه الجملة ) في الحقيبةُ (في م  -        
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، مثل:  فإذا ُسبِقَْت بحرف جر فإن عملها يُلغى ، ويعرب االسم بعدها اسم مجرور بالباء، أال تُسبق بحرف جر ]الباء[  -3
 اجتهْد في عملك بال َكَسٍل. 

كسل: اسم مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة.  -        
 حاالت اسم ال: 

منصوبًا (، مثل : ال رجَل علٍم نادٌم.  مضاف إلى نكرة ) ويكون  -1  
رجل: اسم ال منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.  -     
شبيهً بالمضاف ) ويكون منصوبًا(، مثل: ال ُمتقنًا عمله نادٌم.           -2  

متقنًا: اسم ال منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.  –     
  إنساَن فوق القانون. مفرد ) يبنى على ما يُنصُب به (، مثل: ال -3

نصب.  إنسان : اسم ال مبني على السكون في محل -     

 
 نماذج إعرابية على ال النافية للجنس 
 الجملة إعرابها 

النفي. ال: حرف ناسخ مبني على السكون يفيد  -  
عمَل: اسم ال مبني على الفتح في محل نصب .  -  
أفضُل: خبر ال مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.  -  
من: حرف جر مبني على السكون  -  
طاعة: اسم مجرور وعالمة جره الكسرة.  -  

 هللا: لفظ الجاللة مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة. 

 ال عمَل أفضُل من طاعة هللا. 

حرف ناسخ مبني على السكون يفيد النفي.  ال :  -  
طالبين: اسم ال مبني على الياء في محل نصب.       -  
غائبان: خبر ال مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه مثنى.  -  

 ال طالبين غائبان. 

ال : حرف ناسخ مبني على السكون يفيد النفي.  -  
شيء: اسم ال مبني على الفتح في محل نصب.     -  
ل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة.     يعلو: فع -  
فوَق: ظرف مكان مبني على الفتح في محل نصب.  -  
الحق: مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة.  -  
والحملة الفعلية ) يعلو فوق الحق ( في محل رفع خبر ال.  -  

 ال شيء يعلو فوق الحق. 

ال : حرف ناسخ مبني على السكون يفيد النفي.  -  
شك: اسم ال مبني على الفتح في محل نصب.  -  
وخبر ال محذوف تقديره ) في ذلك (.  -  

 .  هو يعمُل الخير ال شكَّ

 

 )تشتمل على نماذج امتحانية سابقة إن وجد(      أسئلة على مهارة  •
 أ( اختر اإلجابة الصحيحة من بين القوسين: 

 

اسم مفرد نكرة -1  

مبني على ما ينصب به( )  
مضاف.  -2  

 ) منصوب ( 
شبيهٌ بالمضاف -3  

 ) منصوب ( 
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ال ِعلَم َضارٌّ بصاحبه.    اسم ال هو ) ِعلم ( ، فما خبرها؟  -1  
   -   . ضارٌّ  
بصاحبه.   -     
اسم ال ) عيب ( وعالمة إعرابه:           بهنَّ فُلوٌل من قِراعِ الكتائبِ         وال َعْيَب فيهم غيَر أّن سيوفَهم -2  

منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.   -     
مبني على الفتح في محل نصب.   -     
مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة.   -     
مجرور وعالمة جره الفتحة ألنه ممنوع من الصرف.   -     
ال مجتهدين كسولون في أداء واجباتهم.           مجتهدين اسم ال وإعرابها هو:  -3  

منصوب وعالمة نصبه الياء .   -     
منصوب وعالمة نصبه الفتحة.   -     
مرفوع وعالمة رفعه الضمة.   -     

مبني على الياء في محل نصب.  -     
 

أديت واجبي تجاه المجتمع بالشك.        إعراب كلمة شك هو: -4  
اسم ال .   -     
خبر ال.  -     
اسم مجرور.  -     
السابقة هو: العلماء جديرون باالحترام ال ريَب.       خبر ال في الجملة  -5  

العلماء.   -     
جديرون.  -     
باالحترام.   -     
محذوف.  -     
ال أنيَس خيٌر من الكتاب.               خير : خبر ال وعالمة إعرابه:  -6  

الضمة.   -     
الفتحة.  -        

الواو.   -     
الكسرة.  -     
ال صاحبين يتخاصمان.          نوع خبر ال هو:  -7  

مفرد.  -     
ة اسمية. جمل -     
جملة فعلية.  -     
شبه جملة.  -     
كلُّ نعيم غير نعيم الجنة زائٌل ال محالةَ.          خبر ال هو:  -8  

محالة.  -     
زائٌل.  -     
محذوف.  -     
   -  .  كلُّ
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 َظنَّ وأخواُتها.: الخامسةالمهارة 
     .مهارةالشرح  •
.ًيافتجعل المبتدأ مفعواًل به أول، والخبر مفعواًل به ثانهي أفعاٌل ناسخة تدخُل على الجملة االسمية،    

ظننُت         السماَء          صافيةً   -   السماُء صافيةٌ.                        
مفعول به ثانٍ  –مفعول به أول   –فعل وفاعل      خبر                    –مبتدأ   

 نماذج إعرابية على َظن  وأخواتِها 
 الجملة إعرابها 

ظننُت: ظنَّ فعل ماض ناسخ مبني على الفتح، والناء: ضمير مبني على الضم في محل   -
 رفع فاعل. 

السراَب: مفعول به أول منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.  -  
ماًء: مفعول به ثاٍن منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.  -  

 َظننُت السراَب ماًء. 

ألفى : فعل ماض ناسخ مبني على الفتح.  -  
الطالُب: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.       -  
المجتهدون: نعت مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه جمع مذكر سالم.  -  
العلَم: مفعول به أول منصوب وعالمةُ نصبه الفتحة الظاهرة.  -  
مفيدًا: مفعول به ثاٍن منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.  -  

ألفى الطالُب المجتهدون العلَم  
 مفيدًا. 

السكون، والتاء: ضمير مبني على الضم في محل  فعل ماض ناسخ مبني على :   رأيتُ  -
. رفع فاعل   

: حرف ناسخ مبني على الفتح.     - أنَّ  
القمَر: اسم أنَّ منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.      -  
يدوُر: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، والفاعل: ضمير مستتر   -

 تقديره هو. 
فتح في محل نصب. حوَل: ظرف مكان مبني على ال -  
األرض: مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة.  -  
-  . والحملة الفعلية ) يدور حول األرض ( في محل رفع خبر أنَّ  
والجملة االسمية ) أنَّ القمَر يدوُر حوَل األرض ( سدَّت َمَسدَّ مفعولي رأيُت.  -  

رأيُت أنَّ القمَر يدور حول  
 األرض. 

ناسخ مبني على الفتح. زعم : فعل ماض  -  
أْن: حرف مصدري مبني على الفتح ال محلَّ له من اإلعراب ينصُب الفعل المضارع.  -  
يفوز: فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.  -  
فريقه: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، والهاء: ضمير مبني في محل جر   -

 مضاف إليه. 
السكون.   في: حرف جر مبني على  -  
المباراة: اسم مجرور وعالمة جره الكسرة.  -  
والمصدر المؤول ) أن يفوز فريقه في المباراة ( سدَّ َمَسدَّ مفعولَي زعم.  -  

َزَعم المدرُب أن يفوَز فريقه  
 في المباراةِ. 

 يأتي جملة ظن  وأخواتها على ثالثِة أشكاٍل: 
ظن  + فاعل + مفعول به أول+ مفعول به ثاٍن.  -1  
ا + خبرها. ظن  + فاعل + أن  + اسمه  -2  
ظن  + فاعل + أْن + الفعل المضارع.  -3  
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زعَم: فعل ماض ناسخ مبني على الفتح.  -  
الذين: اسم موصول مبني في محل رفع فاعل.  -  
كفروا: فعل ماض مبني على الضم، وواو الجماعة: ضمير متصل مبني على السكون   -

 في محل رفع فاعل. 
أْن: حرف مصدري مبني على السكون.  -  
لْن: حرف نفي مبني على السكون ينصب الفعل المضارع.  -  
يُبعثوا: فعل مضارع منصوب وعالمةُ نصبه حذف النون ألنه من األفعال الخمسة،  -

عة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. وواو الجما   
والمصدر المؤول ) أن لن يُبعثوا ( ّسدَّ َمَسدَّ مفعولَي َزَعَم.  -  

  لَّن  أَن  َكفَُروا  الَِّذينَ  َزَعمَ "
" يُْبعَثُوا   

 

 ظنَّ وأخواُتها.أسئلة على مهارة  •
 أ( اختر اإلجابة الصحيحة من بين القوسين: 

مفعوال الفعل زعم هما:           ... وبذاك تنعاب الغراب األسود زعم البوارح أن رحلتنا غداً  -1  
. غدا  - رحلتنا  -     
. رحلتنا  - البوارُح  -     
الجملة الفعلية ) تنعاُب الغراُب األسودُ (.  -     
الجملة االسمية ) أنَّ رحلتنا غدًا (.  -     
ـْر فَيَْهـَرمِ   ئ تُِمـتْهُ َوَمْن تُْخطِ           رأَْيُت الَمنَايَا َخْبَط َعْشَواَء َمْن تُِصبْ  -2 الفعل رأيُت في هذا البيت معناه:        يُعَمَّ  

. أبصرتُ  -     
. علمتُ   -     
مفعوال الفعل رأى في البيت السابق هما:  -3  

. خبط - المنايا  -     
. َمن تُِصْب تُِمتْهُ   -     
. المنايا  - التاء  -     

. فَيَهِرمِ َمن تُْخطئ  -     
وجد الطالب حقيبته في ساحة المدرسة.         الفعل وجد في هذه الجملة: -4  

. ينصب مفعولين  -     
. ينصب مفعوال واحدًا  -     
".    مفعوال الفعل علم في   علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في األرض يبتغون من فضل هللا  " -5

 اآلية : 
. محذوفان -     
. ن منكم مرضىأن سيكو  -     
.يضربون في األرض   -     
. آخرون - مرضى  -     
َ ٱأَنَّ  ْعلَُمٓواْ ٱوَ "  -6 : " .              مفعوال الفعل اعلموا  َغفُوٌر َحِليمٌ  ّللَّ  

                                       . مفرد -   
مصدر مؤول.  -     

جملة أنَّ واسمها وخبرها.                 -        
. شبه جملة  -     
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 تحليل النص المقروء. : الخامسةالمهارة 
 اقرأ النصَّ التالي، ثمَّ أجب عن األسئلة التي تليه:  •
 
في إخراج مشاااااروع التعليم عن بعاد من اإدراج إلى التطبيل العملي في كثير من مادارساااااناا   فيروس كوروناا الاذ  لعباه   ماا  -1

قامت المدارس والكليات الجامعية بإلقاء المحاضااارات االفتراضاااية وتمكين الطالب من متابعة المحاضااارات في  ؟ لقدوجامعاتنا 
 .دارسنا وجامعاتنا بممارسة التعليم عن بعد بهذا الثراءبيوتهم عبر أجهزة الكمبيوتر، ولوال هذه الجائحة الوبائية لما قامت م

 

إن التعليم عن بعد هو أحد طرق التعلم العصارية ويعتمد أسااساا على قيام المدرس بإلقاء محاضاراته من الفصال االفتراضاي،    -2
تح الفصال االفتراضاي أمام ويساتقبل الطالب المحاضارة وهو في بيته أو في ناديه أو في مدينته، أو في أ  مكان من العالم، ويف
 .الجميع للمناقشة التفاعلية والمشاركة الفصلية بشكل يحقل الفائدة لكل الطالب من أ  مكان في العالم

 

أحد إفرازات التعليم المعرفي الحديث، وتؤكد مؤشاارات تعليم المعرفة أن التعليم    Distance Learningالتعليم عن بعد  -3
تشاار في كل أنحاء العالم، وساتكون له المكانة الرئيساة في منظومة التعليم والتنوير في كل مكان  عن بعد سايحقل مزيدا من االن

مثل هذه الظروف التي يعيشاااها العالم اليوم بسااابب انتشاااار   الطارئةمن العالم، وتزداد الحاجة إلى التعليم عن بعد في الظروف 
لم تتخلف عن بنااء وفتح بواباات التعليم عن الجاامعاات  وفي ظال االهتماام العاالمي باالتعليم عن بعاد، فاإن  ،  وبااء فيروس كوروناا 

 .بعد أمام الراغبين في المعرفة والتعليم
 

العالم هي أن تكاليف بناء المؤسااسااات التعليمية وتوفير كوادرها وأجهزتها باهظة جدا،  إن المعادلة الصااعبة التي يواجهها   -4
وأن معدالت الزيادة في عدد الساااكان، وبالتالي الزيادة في الطلب على التعليم ساااتتجاوز بنساااب عالية جدا المعرو، والمتا ، 

ولهذا جاء مشااااروع  ،  ل المتقدمة والنامية والمتناميةولذلك بدأ العجز واضااااحا في قبول الطالب في كثير من الجامعات في الدو
 .التعليم عن بعد لينقذ الحضارة اإلنسانية من الفشل في استيعاب مزيد من طالب العلم ورواده

 

التعليم عن بعد تعليم متكامل العناصار والفعاليات بدءا من تصاميم المنها الدراساي التفاعلي، ثم التعاقد مع الكفاءات القادرة    -5
لى إدارة المعرفة، والعارفة بأحدث ما وصاالت إليه التقنية الحديثة، وانتهاء بنظم االمتحانات والتقييم العلمي المسااتمر، بمعنى  ع

أن التعليم عن بعد يقوم على مهارات المعرفة الشاملة والمعرفة المتخصصة، كما يستثمر نظم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  
احل العمليات التعليمية، إضااااافة إلى تطبيل المعايير والمواصاااافات العالمية الضااااامنة لتوفير أعلى وتطويعها إلثراء جميع مر

الفصول التفاعلية التي تسمح للمعلم أو   وقد ظهرت حديثا اااااااا كما هو عليه امن في مدارسنا وجامعاتنا اااااااا،  درجات الجودة
جميع أنحاء العالم دون التقيد بالمكان، بل تطورت هذه  المحاضاااار أن يلقي محاضااااراته مباشاااارة على امالف من الطالب في  

 .والمداخالت   اإدوات لتسمح بمشاركة الطالب من كل أنحاء العالم في الحوارات
 

التعليم عن بعد أساالوب جديد ومتطور يعتمد على اسااتخدام إدارة المعرفة والمشاااركة الواسااعة للدارسااين كجزء أساااس من   -6
حديث، ولذلك ال يجب أن نبسااطه ونعده مجرد تيطية لطلب شااريحة من الناس لم تساااعدهم ظروفهم  أدوات التعليم العصاار  ال 

اااااااا في ربوع الكرة ، بل هو نظام كامل وشامل لنشر المعرفة والتعليم اااااااا على أعلى مستو   على االنخراط في التعليم النظامي
منظومات إلكترونية تفاعلية وأدوات تعليمية حديثة، وبرمجيات متخصاصاة  إن التعليم عن بعد في جامعاتنا تتوافر له ،  اإرضاية

مرتبطة بمحافظ تعليمية مزودة بكفاءات عالية المستو  حتى ترتفع براما هذا التعليم إلى مستو  االقتناع عند شرائح عريضة  
 .من طالب العلم والمعرفة

 

على طريقة براما )التوك شااااو(، بل هو مجموعة من العلوم الذكية    إن التعليم عن بعد لم يعد مجرد تعليم في الهواء الطلل  -7
التي تدار من خالل عالم المعرفة بهدف تحقيل كثير من التوازنات في المجتمعات اإلنسااااانية، فهو بمنزلة حرب كونية شاااااملة  

جتمع، وهو أيضاا يعالا النق   على اإمية، إضاافة إلى أنه يساهم في رفع المساتو  الثقافي والعلمي واالجتماعي لد  أفراد الم
في كوادر المدرسااين والمدربين، ويسااد العجز في المباني التعليمية والجامعية، ويعمل على تيطية القصااور في اإلمكانات، كما 

لقد حقل التعليم عن بعد في كبريات  ،  يوفر التعليم عن بعد مصاااااادر تعليمية متنوعة ومتعددة بأساااااعار ال تضااااااهى وال تزاحم
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ت اإمريكياة واإوروبياة وفي كال دول العاالم المتقادم انتشاااااارا ونجااحاا منقطع النظير، وأثبات لحنساااااان الاذ  يبحاث عن الجاامعاا 
والتعليم عن بعد بهذه  ، المعرفة والعلوم بأنه في أيد أمينة، وأنه سااايحقل مكاساااب علمية يصاااعب تحقيقها في التعليم النظامي

توازنات معرفية وثقافية بين كل المجتمعات اإلنسااانية بحيث تنتشاار الثقافة والمعرفة  المزايا يرسااخ مبدأ مجانية التعليم ويحقل  
وتصااال إلى كل راغبيها بصااارف النظر عن العالم الذ  يعيط فيه طالب المعرفة أو الدولة التي ينتمي إليها أو الجنساااية التي 

عليم عن بعد تعد من التجارب الثرية التي تتيح للتعليم عن إن التجربة التي يخوضاها أبناؤنا وبناتنا في هذه اإيام مع الت، يحملها 
 .لكمخير وعسى أن تكرهوا شيئا وهو بعد تجارب مهمة للمضي قدما نحو ترسيخ هذا العلم في صلب العملية التعليمية، 

 ما العنوان المناسب للنص السابق؟  -1

 التعليم عن بُعد ضرورة ومطلب أساس في العصر الراهن.  -
 التعليم عن بُعد وسيلةٌ مؤقتةٌ لتخطي جائحة كورونا.  -
 مساوئ التعليم عن بُعد.  -
 التعليم عن بُعد ليس تعليًما تفاُعليًا.  -
 التعليم عن بُعد ليس تعليًما تفاُعليًا.  -2 -
- √ 
- × 

 التعليم عن بُعد يرسُخ مجانية التعليم. في أي فقرة وردت هذه الفكرة؟  -3

- 3 
- 5 
- 6 
- 7 

 األفكار التالية لم ترد في النص السابق. واحدة من  -4

 التعليم عن بُعد أحد طرق التعليم العصري.  -
 أهمية وسائل التقنية في منظومة التعليم عن بُعد.  -
 ارتفاع التكاليف والزيادة السكانية من أسباب أهمية تطبيق التعليم عن بُعد.  -
 رأي أولياء األمور والطالب في التعليم عن بُعد.  -

 عليم عن بُعد. في أي فقرة وردت هذه الفكرة؟عناصر الت -5

- 4 
- 5 
- 6 
- 7 

 (؟  الطارئة.  ما معنى كلمة ) الطارئة وتزداد الحاجة إلى التعليم عن بعد في الظروف  -6

 المفاجئة.  -
 المحتملة.  -
 المستحيلة.  -
 الماضية.  -

 ما نوع النص السابق؟  -7

 سردي.  -
 وصفي.  -
 وظيفي.  -
 معلوماتي.  -
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 أدلة إقناعية. لم يرد في النص السابق  -8

- √ 
- × 

. المبتدأ ) التعليم ( فما التعليم عن بعد تعليم متكامل العناصاااار والفعاليات بدءا من تصااااميم المنها الدراسااااي التفاعلي  -9
 خبره؟

 . تعليم  -
 . عن بُعد  -
 . متكامل -
 . العناصر -
 التعليُم عن بُعد كالشمس في فوائده انتشاره وأهميته لجميع الناس على اختالف أجناسهم وإمكاناتهم.    -10

 ما نوعُ التشبيه في العبارة السابقة؟    

 . تشبيه -
 . استعارة -
 . كناية -

 نموذج اإلجابة  •
 
 ما العنوان المناسب للنص السابق؟  -1

 العصر الراهن. التعليم عن بُعد ضرورة ومطلب أساس في  -
 التعليم عن بُعد وسيلةٌ مؤقتةٌ لتخطي جائحة كورونا.  -
 مساوئ التعليم عن بُعد.  -
 التعليم عن بُعد ليس تعليًما تفاُعليًا.  -
 التعليم عن بُعد ليس تعليًما تفاُعليًا.  -2 -
- √ 
- × 

 التعليم عن بُعد يرسُخ مجانية التعليم. في أي فقرة وردت هذه الفكرة؟  -3

- 3 
- 5 
- 6 
- 7 

 واحدة من األفكار التالية لم ترد في النص السابق.  -4

 التعليم عن بُعد أحد طرق التعليم العصري.  -
 أهمية وسائل التقنية في منظومة التعليم عن بُعد.  -
 ارتفاع التكاليف والزيادة السكانية من أسباب أهمية تطبيق التعليم عن بُعد.  -
 رأي أولياء األمور والطالب في التعليم عن بُعد.  -

 عناصر التعليم عن بُعد. في أي فقرة وردت هذه الفكرة؟ -5

- 4 
- 5 
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- 6 
- 7 

 (؟  الطارئة.  ما معنى كلمة ) الطارئة وتزداد الحاجة إلى التعليم عن بعد في الظروف  -6

 المفاجئة.  -
 المحتملة.  -
 المستحيلة.  -
 الماضية.  -

 ما نوع النص السابق؟  -7

 سردي.  -
 وصفي.  -
 وظيفي.  -
 معلوماتي.  -

 السابق أدلة إقناعية. لم يرد في النص  -8

- √ 
- × 

. المبتدأ ) التعليم ( فما التعليم عن بعد تعليم متكامل العناصاااار والفعاليات بدءا من تصااااميم المنها الدراسااااي التفاعلي  -9
 خبره؟

 . تعليم  -
 . عن بُعد  -
 . متكامل -
 . العناصر -
 التعليُم عن بُعد كالشمس في فوائده انتشاره وأهميته لجميع الناس على اختالف أجناسهم وإمكاناتهم.    -10

 ما نوعُ التشبيه في العبارة السابقة؟    

 . تشبيه -
 . استعارة -
 . كناية -
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 الش يخوخة بين الفَضاِء َواإْرِ، 

ّب  1 .الحظ العلماُء على رّواد الفضاء أعراض ا تشبه أعراَ، الش يخوخة ، وقد مّكنت هذه المالحظةُ الَمعنيّين بطّب الفَضاء والّطِ
يُشّكُل   على اإرِ، فهَم آليات الش ْيخوَخِة و تقديم اقتراحات لُمواجهتها، ومما ال شك  فيه أّن الس فَر إلى الفضاء الخارِجّيِ 

، ِإَّن اإلنساَن  ميامرة  و  ي ا بدنيًّا هائال  سيعاني من مظاهر تقدُّم العمر،   - وإْن كان شابًّا فتيًّا  – بابتعادهن الجاذبي ة اإرضيّة تحدِّ
بالت واُزِن، وتتقلّ  عضالُت قلبِِه بَْل تَْضعُُف،   للَوَهِن، ويَْختَلُّ إحساُسهُ  ذ   فضال  عن اإَرِق ال فتتعر ، عضالتُهُ وعظاُمهُ 

 سياُلِزُمهُ مد  الحياِة. 
.َويحاِوُل الدّارسون متابعَةَ ماّلحين ذو  أعمار مختلفة في أثناء رحالتهم المكوكيّة إلى الفضاء لحجابة عن اإسئلة البَحثيّة  2

ة تأثيرات حالة انعدام  االفتراضية امتية: هل تُعَّجُل حالةُ انعدام الجاذبي ة بتقدُِّم العُمر ومظاهِر الش يخوخة؟ وهل يمكن مواجه 
الجاذبي ة على أجهزة الِجسم وأنسجته؟ وما درجة ذلك التّأثير؟ وهل يمكن أن نَُحِسَّن ظروَف حياة مالّحي الفضاء الُمسنّين  

 وغير المسنّين على اإرِ،؟
نسان، وذلك قبل أن يقوَم  وقد جر  استطالُع رأ  اإطباء في تأثير حالة انعدام الجاذبيّة في الفضاء الخارجّي على جسم اإل.3

ل رائد فضاء في العالم  -  )يور  جاجارين(  (، وتوق ع عددٌ مم ن شملهم   1961بدورته الش هيرة حول اإر، عام)  -وهو أو 
ا من اضطراباٍت كثيرٍة في أنسجتِِه وأعضائِِه وأحاسيِسِه، وتوق ع بعُضهم أن    االستطالع أن  صاحب هذه الت جربة سيُعاني حتم 

، اإلنساُن في الفضاء للموت اختناق ا بلُعابه.   يتعر 

لم يُوف ل هؤالء اإطباَء في بع، ما توقّعوه، والسي ما فيما يخ ُّ مسألَةَ الموت، فقد عاد )يور  جاجارين( ِمْن دورتِه  .4
، بَْل إن  الط بيَب الّروسّي )فالير  بولياكوف( ق ا معافى  ا إِلى اإر، في شهر مارس  الوحيدَة حوَل اإر، سالم  د عاد سالم 

ا    438( بعد رحلة فضائي ة ظل  يدور فيها حول اإر، مدّة )  1995عام )   ، غير أن  هؤالِء اإطباء كانوا أيض  ا متواصال  ( يوم 
ل مظاهر هذا  على حّلٍ في كثير مما توق عوه؛ إذ ثبت أن  لحالة انعدام الجاذبي ة تأثيراٍت كبيرة على جسم اإلنسان، و لعل  أو 

 التّأثير هو ما بات يُعرف بدُوار الفَضاء الّشبيه بدُواِر البَْحِر. 
لقد عاط اإلنساُن على سطح اإر، تحت تأثير جاذبي تها، فانضبط عليها اتّزاُن جسمه من خالل أُذُنَه الوسطى ال تي  .5

ا دقيق ا يتحك م في االتّزان على أساِس اإِلحسا ِس باالتّجاِه )أسفل وأعلى(، لكن  عمل هذا الجهاز يختلُّ عند  تحو  ِجهاز 
الت حليل في الفَضاء؛ إن  أجزاء من ذلك الجهاز تعوم بال وجهة )حيث ال أسفل وال أعلى(، مما يؤدّ  إلى توهّم أماكن غير  

المّخ والعَين والت سبُّب بأوهام بصري ة  حقيقية لألطراِف، وقد يَْنتُُا عن االرتباِك في اإذن الدّاخلية قطُع اإلشارات بين 
مخادعة ومحيّرة للدّماغ، وهذا ما يجعُل ماّل  الفضاء يَُحسُّ بأن  جدران مركبتِِه الفضائي ة آخذةٌ في السُّقوط عليه عندما  

ا إلى غثيان وقَيء، غيَر أَن  الدّماَغ يتَكف لُ  ُك رأسه، ويَؤدّ  الت حليل في الفضاء أيض  بموازنة اإوضاعِ بعد عد ة أيام،   يُحّرِ
ة أخر .  ، لجاِذبِي تِها مر   ويعاني الماّلحون من مشكلة دوار الفضاء عند عودتهم إلى اإر،، والت عرُّ

والدُّوار ليس أسوأ مشاكل الت حليل في الفَضاِء أو أكثرها خطورة ، فنظام الد ورة الدموية سيختّل أيض ا لد  الماّلحين؛ إذ  .6
  الجهاز الدور  الدّمو  قد َضبََط أداَءهُ على ظروف الجاذبي ة اإرضي ة. إنّ 

أس، وال يميل الد   ا، فتزداد دقّاُت قلبه، وتنكمُط أوعيتُه الد موية في اإطراف ليصعدَ الد ُم إلى الر  م  إّن اإلنسان يستيقظ صباح 
ع في الّساقين نتيجة  لتأثيِر الجاذبِي ةِ  على اإلنسان الواقِف، غير أّن هذه املي ة ستتوق ف عن العمل فوَر وصول َماّل     إلى الت َجمُّ

ماء في الُمخ، وزيادتِه في الجزء اإسفَل من جسم اإلنسان،   الفضاء إلى حالة انعداِم الجاذبي ة؛ مّما يؤدّ  إلى نَق  تدفِل الدِّ
ة في كمي ة السوائل، لتبدأَ في استخالصها، مّما يتسبب بانخفا، قدرة  تفسيَر اإمر، وتعدّ ذلك زياد - عندئٍذ  – فتُسيء الُكليةُ 

وعندما ياتأقلم الجسُم على ظروف انعدام الجاذبيّة ستقلُّ كمية الّسوائل الموجودة فيه   الجسم على إنتاج خاليا الدّم الحمراء،  
 رويد ا   كلُّه بضعف عضالت القلب رويد ا  إكثر من ليتر، فضال  عن استرخاء الجهاز الدورّ  الدموّ ؛ ليتسب َب ذلك 

 

، إلى الّضمور، إذ إن الجسم يولّد مزيد ا من  .7 ويعاني مالّحو الفضاء من مشاكل مقلقة في العظام والعضالت التي ستتعر 
، إلى ُجهد مضاَعف، ويتعامل معه وفل قانون عام هو ضمور ما ال يُْستَْخدَمُ  ، وخالل رحالت  اإنسجة العظمي ة عندما ما يتعر 

% من  1 )  الفضاء الطويلة يَتالشى الوزُن الذ  كانت تتحمله العظام فيفقد الماّل  )وفل تقديرات وكالة الفضاء اإمريكية
كثافة عظامه كل  شهر، ويستمرُّ الِفقداُن طوال الت حليِل، مّما يتسبب بحالة من هشاشة العظام، واحتماالت اإلصابة بالكسور،  

ود ذلك إلى فقدان دائم في )الوزن(، فضال  عن تمدُّد العمود الفقرّ  الذ  يسبب امالَم المختلفة للّظهر، إضافة  ويمكن أن يق
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ر النُّخاع الشوكّي؛ مّما قد يعِزُل اإلياف العصبي ة الض روريّة للت وازن والحركة واللّمس، ثُم  إن  النُّقصاَن ال مستمر  في  إلى تضرُّ
العِ  نِْقي  إلى  مادة  تصل  بنسبة  الّساق  قَصبَةَ  يُضِعُف  أن  يُمكن  على 30ظام  الفضاء  رجال  تعارَف  مظهر  في  وتبدو   %

 وصاااااااااااافااااااااااااه با )ساق الد جاجة(. 

تُشِرُق عليهم    .ونحن نعرُف مشاكَل اإرِق ال تي يُعاني منها من يسافر بالّطائرات عبر مناطَل زمني ة ِعد ة، فما بالُنا إذ ا بأناٍس 8
ة  في اليوم؛ َوَعلى ذَِلَك، فِإن  ُسعداَء الَحّظ ِمن َماّلحي الفَضاء هم َمْن يستطيعوَن أن يناموا ِسّت    16الش مس وتييب)   ( مر 

ا.   ساعات في اليوِم، ومع تزايُد حاجة الماّلحين للنّوم فَِإن  تَركيَزُهم َسيِقلُّ َحتْم 
دٌ أن يُنكَر المخاطَر المرتبطة بالس فر إلى الفَضاء؛ إذ تتمد دُ تلك المخاطُر وتمتدُّ إلى آفاق نفسيٍّة  وعلى أيّة حال، ال يستطيع أح

ر، غير أَن  اإِلنسان المفطور على ُحّبِ المعرفَِة، والميامرة، واكتشاف العالم من    وذهني ٍة واجتماعي ٍة أكثر تعقيد ا مما نتصو 
  يكوَن سفرهُ إِلى الفَضاِء آمن ا قَدر اإلمكاِن.  حوله سيَبذُل ما في ُوسعِه ل
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