
 

ّأسسّالّتصحيحّ–ّبطاقةّمراجعةّفيّالّلغةّالعربّيةّ–الّثامنّاألساسّيّّالّصفّّ
 

 اإلعالناتّ                             

 

 

 

ّ

 اسُمُه "حرّيٌة" على اإلطالِق؟هْل يوَجُد شيٌء اسُمُه حرّيٌة اقتصادّيٌة؟ بْل هْل يوَجُد شيٌء  -1

لنفِسِه، حيَن ُيفكُِّر في اإلعالناِت، إحدى أهمِّ وسائِل اإلعالِم في عصِرنا، كيَف  نسانيسأُلُه اإل ذيالّ ؤاُل هذا هو السّ 
 ُميوَلنا، لتبيَع لنا كلَّ شيٍء... و تستغلُّ غرائَزنا 

ُم بالفرِد في عالِمنا الحديِث، في وقفِتِه أماَم وسائِل تي القوى الهائلَة، الّ  -فيما أقرأُ  -وحيَن أكتشُف  -2 تتحكَّ
في  هُ ياِب، وطريقتَ ياسّيَة، وعقائَدُه االجتماعّيَة، وذوَقُه في اختياِر الثّ تي َتصنُع له آراَءُه السّ اإلعالِم، تلَك األدواِت الجّبارِة الّ 

...قائلة  تي تبتسُم له، معاملِة زوجِتِه... والّ   : أنَت حرٌّ

، هو كالرّ   ملِة في غابٍة تسكُنها األفياُل!...ياِح! هو كالنّ يشِة في مهبِّ الرّ نعْم ُحرٌّ

واهي ِمَن حّرّيَتُه، هي أْن ُتصَدَر إليِه األوامُر والنّ مرء تي يفقُد بها الريقُة القديمُة البدائّيُة، الّ كانِت الطّ  قدْ و  -3
ورَة أصبَحْت قديمة . ففيها قْد . ولكنَّ هذه الّص صبَح رهينة  لهاوي بها رضىهديداِت، ليحذيراِت والتّ الخارِج، مصحوبة  بالتّ 
في مثِل هذا الوضِع،  تهبحّرّيٍة مطلقٍة في باطِنِه. كاَنْت مشكل -على األقلِّ  -اهِر، ولكّنُه يحتفُظ  يتقّيُد اإلنساُن في الظّ 

...أنَّ نصَفُه الخارجيَّ عبٌد، ونصَفُه الدّ   اخليَّ حرٌّ

 اإلنسان . فهي ال تكتفي بأْن ُتصِدَر إلىصُر الحديُث، وأدواُت العصِر الحديِث، وعلوُم العصِر الحديِث..أّما الع
، وُتصِدُر إليِه األوامَر ِمَن الدّ وتحتلَّ نصَفُه الدّ  لكّنها تتسّرب إلى باطنه تلَك األوامَر ِمَن الخارجِ   اخِل...اخليَّ الحرَّ

ا؟...   أليَس هذا فظيع 

ا حّرّيَتُه. بْل إنَُّه وإذا  -4 ا، فاألفظُع ِمْنُه أنَّ اإلنساَن ال يدري إلى أيِّ حدٍّ هو يعيُش فاقد  كاَن هذا الوضُع فظيع 
  واألحرار وحدهم يعرفون قيمة الحرّية.  أحيان ا يزهو بأنَُّه يعيُش في حّرّيٍة مطلقٍة.
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وال يمكن أن نتصّور الحياة اإلنتاجّية  واء.إّن اإلعالن ُيوّفر خدمة كبيرة للبائع وللمشتري على السّ  -5
ا حرّيته هل يجوز أن يصل األمر إلى حال العبودّية؟  لكنواالستهالكّية الحديثة من دون إعالنات. و  إْن يعِش اإلنسان فاقد 

 يَر الّدنيا دون ألوان، ومن يسَع فسوف يحّقْق مبتغاه.

ّأحمدّبهاءّالدينّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ)بتصّرف( "أفكارّمعاصرة"ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

:ّفيّالقراءةّوالّتحليل. ّأّوًلا
ّاقرأّالّنّصّقراءةاّمتأّنيةاّثّمّأجبّعنّاألسئلةّالّتالية.

ّاختر اإلجابة الّصحيحة في ما يلي :                                                         -1
 ّإعالنات. -أفكار معاصرة –أحمد بهاء الّدين مصدرّهذاّالّنصّهو:ّ -أ

 أفكار معاصرةاإلجابة:ّ

 مترجم من لغة أخرى  -ُأجريت فيه بعض الّتعديالت –الّنّص اسُتّل بحرفّيته من مصدره  الكلمةّبتصّرفّتعنيّ:ّ -ب

 ُأجريت فيه بعض الّتعديالتاإلجابة:ّ

 الّنمط الحوارّي.  -الّنمط الوصفيّ  –: الّنمط الّتفسيري هيمنّعلىّالّنّصّ -ج    

 الّنمط الّتفسيرّي. اإلجابة:    

 ما ال يتعّدى الّثالثة أسطر.في تأّمل الّصورة أعاله ثّم حّدد العالقة بينها وبين عنوان الّنص  -2

ظهر لنا ما أظهرته الّصورة المرفقة حيث تُ  اإلجابة: وسائل اإلعالم أصبح لها األثر األكبر على جميع أفراد المجتمع وهذا

 تأثير هذه الوسائل من خالل اإلعالنات اّلتي تبّثها وتتناول أنواع ا مختلفة من الّترويج لشّتى أنواع الّسلع والخدمات. 

 االستناد إلى الفقرة الّثانية، كيف تتحّكم وسائل اإلعالم بحياة اإلنسان؟ سّوغ إجابتك.    ب -3

رائه الّسياسّية وعقائده االجتماعّية وعلى ذوقه في أثير على آوسائل اإلعالم تتحّكم بحياة اإلنسان من خالل التّ اإلجابة: 

  اختيار ما يرتدي والّطريقة اّلتي يريد أن يتعامل فيها مع اآلخرين. 

        "  ياحِ يشِة في مهبِّ الرّ هو كالرّ وردت العبارة اآلتية في المقطع الّثاني من الّنّص: "  -4 

 حّدد نوع هذه الّصورة، أذكر طرفيها، وبّين وظيفتها. 
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 اإلجابة: 

 تشبيه.  نوعّالّصورة:

 المشّبه به )الّريشة(  -المشّبه ) اإلنسان(   الّطرفان:

: تشبيه اإلنسان بالّريشة في مهّب الّريح أي أّنه فاقد اإلرادة وتستطيع وسائل اإلعالم الّتأثير عليه بشكل مستمّر. الوظيفة

 . وقّويه ألّنه عامل من عوامل الّروعة في الّتعبير لقد استخدم الكاتب هذا الّتشبيه كي يوّضح المعنى

 حّدد الّنوع األدبّي لهذا الّنّص ثّم عّرف به داعم ا إجابتك بمؤّشرين مع شاهدين.   -4
 اإلجابة: 

 الّنوع األدبّي: مقالة
ا يلّم به من كاّفة النواحي. تعريف:   هي نّص نثرّي معتدل الّطول، أو بحث قصير يعالج فيه الكاتب موضوع ا موّحد 

وحدة الموضوع )  –الموضوعّية ) تناول الكاتب أثر اإلعالم والّدعاية على اإلنسان دون أن يتأثر بمشاعره(   المؤّشران: 
ّ        أثر الّدعاية ...(

ّ                               أذكر دور أدوات الّربط المشار تحتها بخّط في الّنّص :       -6

ّاّلذيّ–ّ)أداةّربطّتفيدّمعنىّاًلستدراك(ّلكنّ–ّ)حرفّعطفّيفيدّمعنىّالجمع(وّ–ّأكيد()أداةّربطّتفيدّمعنىّالتّّّقدّ

ّ.)أداةّربطّتفيدّمعنىّالوصل(

 مسّوغ ا إجابتك         هذا الّنّص،فائدتين تعّلمتهما من سّمّّ-7

العصر الحديث هو عصر اإلعالم واإلعالن والّترويج ولكن ذلك ال  –الحرّية كنز ثمين يجب المحافظة عليه  الفائدتان:

ّ                                يجب أن ُيفقدنا حرّيتنا

  إقترح عنوان ا آخر مناسب ا للّنّص مسّوغ ا إجابتك.        -8

ة المحافظة على حرّيتنا في ظّل عصر التقّدم أهميّ ّية. لقد اخترت هذا العنوان ألّن مضمون الّنّص يتناول : الحرّ لعنوانا ّّ

                                       واإلعالن. 
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ّثانياا:ّفيّالقواعدّ.
 استخرج من الفقرة الّرابعة ثالثة أفعال مضارعة مرفوعة ثّم أذكر عالمة إعرابها)عالمات إعراب متنّوعة(  -1

ّعالمةّاإلعرابّالفعل

 قلللثّ  على الياء الضّمة المقّدرة يدري 

 الضّمة الّظاهرة على آخره يعيُش 

 ثبوت الّنون ألّنه من األفعال الخمسة. يعرفون 

 

    إستخرج من الفقرة الّثالثة فعلين مضارعين منصوبين ذاكر ا عالمة نصبهما.   -2
ّعالمةّالّنصبّالفعل

 الفتحة الّظاهرة على آخره ُتصَدَر 
 لف للتعّذراألالفتحة المقّدرة على  رضىلي

                       
 استخرجّمنّالفقرةّالخامسة:ّ -3

 ّ.ّّّّالّشرط وجواب الّشرطجملة شرطّية واعرب أداة الّشرط، فعل  -أ

ّاإلجابة:ّ

 من يسَع فسوف يحّقْق مبتغاه.ّالجملةّالّشرطّية:ّ

 اسم شرط يجزم فعلين مضارعين األّول فعل الّشرط والّثاني جواب الّشرط، مبني في محل رفع مبتدأ. ن:م

فاعله ضمير ّفعل مضارع مجزوم ألّنه فعل الّشرط وعالمة جزمه حذف حرف العّلة من آخره ألّنه معتّل اآلخر. يسع:

ّّّّّّّّّّّّّّّمستتر فيه جواز ا تقديره هو.

: فعل مضارع مجزوم ألّنه جواب الّشرط وعالمة جزمه الّسكون الظاهر على آخره. فاعله ضمير مستتر فيه جواز ا يحّققّ 

 ّّّّّّّّّّّّّّهو.تقديره 

 جملة شرطّية دخلت على جوابها فاء الجزاء ذاكر ا سبب دخولها. -ب

 اإلجابة: 

                من يسَع فسوف يحّقْق مبتغاه.) اقتران جواب الّشرط بسوف(
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ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأعربّماّتحتهّخّطّفيّماّيلي:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ -4
 أحرار ا.  عيشوا -أ

 اإلجابة: 

 عيشوا: فعل أمر مبني على حذف الّنون ألّنه صيغ من األفعال الخمسة. والواو ضمير مّتصل مبني في محل رفع فاعل.

  إلى ربوع الوطن  أن تعودواأتمّنى   -ب

 اإلجابة: 

 أن: حرف نصب ينصب الفعل المضارع. 

والواو ضمير مّتصل مبني في محل تعودوا: فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه حذف الّنون ألّنه من األفعال الخمسة. 

 رفع فاعل.

 ّثالثاا:ّفيّالّتعبيرّالكتابيّّ

 صاالتاالتّ أصبح استخدام الهاتف الخلوّي أمر ا أساسيًّا في يومنا هذا فهو منذ اختراعه أحدث ثورة  عارمة  في عالم   ّّّ
 ة.وبات استخدامه حاجة ضروريّ 

ّلمقالةّوالّنمطّالّتفسيرّي.محترمااّخصائصّاّعالجّالموضوعينّالّتاليين

 أكتب مقالة حول إيجابّيات استخدام الهاتف الخلوّي.  :موضوعّاألّولال

 أكتب مقالة تتناول فيها سلبّيات استخدام الهاتف الخلوّي.   :وضوعّالّثانيالم

ّالموضوعّاألّول:ّ

أصبح استخدام الهاتف الخلوّي من البديهّيات في العصر الحالي. فالّصغار قبل الكبار تراهم يستعلمون هذه اآللة     
بحر بهم إلى دنيا متنّوعة من الّتسلية والّتواصل والمعرفة. فكيف نستطيع االستفادة من الهاتف الخلوّي في الّصغيرة اّلتي تُ 

 عيد االجتماعّي؟ الّتعّلم؟ وما هي فوائده على الّص 

للحصول على  العلمّية عّلم، فمن خالله نستطيع القيام باألبحاثعملّية التّ في الهاتف الخلوّي يمكن أن يلعب دور ا إيجابّيا    
المعلومات وذلك باستخدام محّركات البحث. إضافة إلى ذلك، هناك العديد من الّتطبيقات العلمّية اّلتي تسمح لنا بالحصول 

 هائل من الّشروحات المتعّلقة بالّدروس المطلوبة، ناهيك عن الّتطبيقات اّلتي تمّكننا من إنشاء مجموعات لتبادلعلى كم 
 المعلومات العلمّية وبالّتالي االستفادة منها في حياتنا المدرسّية.  اآلراء
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ّنا ال يوجد له صديق أو قريب في من جهة أخرى للهاتف الخلوّي إيجابّيات على صعيد الّتواصل االجتماعّي، فمن مِ     
زْد على ذلك الّتواصل مع وبأشكال مختلفة.  معهم احة نستطيع الّتواصل الّدائمالّتطبيقات المت بالد االغتراب، فمن خالل

 األصدقاء لتبادل األحاديث واالّتفاق على لقاءات أو نشاطات. أخير ا الهاتف الخلوّي يمّكن أهلنا من االطمئنان علينا حين
 نتواجد خارج البيت، فرسالة صغيرة كفيلة أن تحّدد لهم مكاننا والوقت المطلوب كي نعود إلى البيت. 

أثير على قيمه آلة صغيرة بحجمها، كبيرة بآثارها استطاعت نقل اإلنسان من عصر إلى عصر، وتمّكنت من التّ    
ا بحرّيته أمام هذه اآللة ومفاعليها؟ وسلوكّياتها ومعرفته. ولكن يبقى التساؤل إلى أي مدى سيبقى اإلنسا  ن متمّسك 

 


