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  درجة( 54"أ": فهم المقروء )القسم 
 

 التي تليه. 11-1اقرا الّنّص التالي وأجب عن األسئلة 

 

 العالج بالموسيقى
جل إحياء أو تجديد أو صيانة وتحصين أُيستخدم العالج بالموسيقى إلنجاز أو إتمام هدف عالجّي من 

في سلوك ال تكّيفّي ُمعّين ة النفسّية والجسدّية؛ حيث من خالل الموسيقى التطبيقّية يتّم تعديل أو تغيير الصحّ 
ااًل، وذلك ألّن جميع الناس تقريًبا واستبداله بسلوكّيات مرغوب بها أو تكّيفّية، كما أّن الموسيقى تعتبر وسيًطا فعّ 

 يتجاوبون معها بإيجابّية، على األقّل لبعض األنواع منها.

لذي يمكن أن يحّسه أو يشعر به هي الفّن الوحيد ا (5002)عتبر الموسيقى كما يشير عادل عبد اهلل وتُ  5 

األطفال المعّوقون عقليًّا واألطفال التوّحدّيون ألنها تتضّمن في حّد ذاتها عاماًل طبيعيًّا صرًفا أشبه بالتّيار 
الكهربائّي من شأنه أن يؤّثر على األعصاب بغّض النظر عن مستوى النمّو ونسبة الذكاء، وهو األمر الذي 

ُيقبلون على الموسيقى أكثر من أّي أنشطة أخرى فضاًل عن أّن الطفل التوّحدّي يميل إلى  ايجعل المعّوقين عقليًّ 
وجدير بالذكر أّن العالج بالموسيقى ُيستخدم مع األطفال المعّوقين عقليًّا عاّمة والطفل  الموسيقى وينجذب إليها.

 10 التوّحدّي على وجه الخصوص.

 ن األهداف التالية:أو أكثر م اوالعالج بالموسيقى يحّقق واحدً 

إكساب الطفل العديد من المهارات المختلفة كالمهارات المعرفّية، السلوكّية، الجسمّية، االنفعالّية، أو المهارات  .1
 االجتماعّية، والعمل على تنميتها وتطويرها.

 تيسير حدوث وتنمية التواصل من جانب الطفل، وتنمية مهاراته الحّسّية الحركّية. .5

 15 تقديم العديد من الخدمات المباشرة واالستشارات للطفل والمحيطين به وذلك في ضوء احتياجات هذا الطفل. .3

دخال  .4 مساعدة معّلم التربية الخاّصة على تحقيق أهدافه وذلك بتوفير بعض األساليب االنفعالّية لدمج وا 
 مها ألولئك األطفال.قد  الموسيقى في المناهج التعليمّية التي تُ 

إثارة انتباه الطفل وزيادة دافعّيته للمشاركة بصورة أكبر في جوانب أخرى من الموقف التعليمّي الذي يوجد  .2
 الطفل فيه.
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استخدام العديد من استراتيجّيات التدّخل المختلفة خالل العالج بالموسيقى وذلك لتشجيع الطفل على  .6 20 

 ا له.كانه أن يجعل بيئة التعّلم تصبح أقّل تقييدً االشتراك باألنشطة التعليمّية المتعّددة، الذي بإم

قد تعمل على توصيل  ونظًرا لقصور التواصل اللفظّي من جانب هؤالء األطفال فإّن الموسيقى
عتبر أفضل اختيار موسيقى للطفل المعّوق عقليًّا على الكالم، ويُ  األحاسيس والمشاعر لهم نظًرا لكونها ال تعتمد

ذلك مع ميوله واهتماماته التي عادة ما  يطان مع مقدار معّين من التكرار فضاًل عن اتّفاقهو اللحن والنّص البس
 25 تكون بسيطة.

بالموسيقى بتحديد مهّمة معّينة ترتبط  ج في واقع األمر خالل جلسات العالجوفي هذا اإلطار يقوم المعال  
مثاًل، أو يتعّلم الحروف  1-10يعمل على عّد األرقام من  بأحد أهداف خّطة التعليم الفردّية المحّددة للطفل كأن  
قّدم ن، أو يأخذ دوره في نشاط معّين أو مهّمة معّينة، أو يُ ي  الهجائّية، أو يتبع تعليمات معّينة تتأّلف من خطوت  

ارات إيقاعّية وصًفا معّيًنا لشيء ما على أن يتّم تقديم ذلك في أغنية معّينة يقوم الطفل بترديدها، أو من خالل إش
معّينة حيث يتمّثل الهدف من الجلسة في استغالل الموسيقى كوسيلة مساعدة يتّم عن طريقها تعديل سلوك  30 

الطفل، ثم تقّل الموسيقى تدريجيًّا بعد ذلك حّتى تنتهي تماًما مع حدوث التعديل الالزم للسلوك وهو األمر الذي 
 موسيقّية.يمكن أن ينتقل بعد ذلك إلى مواقف أخرى غير ال

كما أّن العالج بالموسيقى يدعم رغبة الطفل بالتواصل وتحدث هناك عالقة تواصل بين صوت موسيقّي 
أيسر من األلفاظ العادّية وهو األمر الذي  معّين وسلوك الطفل حيث قد يدرك الطفل األصوات المنّغمة بشكل  

راك الطفل للموسيقى والعالقة بين الموسيقى وبين لديه من المهارات االجتماعّية. باإلضافة إلى أّن إدما ينّمي  35 

 على حدوثه من جانبه على أثر تنمية مهاراته تلك. لديه وتعمل حركاته المختلفة قد تعمل على إثارة التواصل

ومع بداية قيام الطفل بالتواصل سواء اللفظّي أو غير اللفظّي وصدور استجاباته المختلفة التي تعكس 
بإمكاننا أن نستخدم الموسيقى لتشجيعه على إصدار الكالم والتلّفظ، ويرى البعض من هذا  مثل هذا األمر يصبح

ها تعمل المنطلق أّن قيام الطفل بالعزف مستخدًما آالت النفخ قد يساوي تعّلمه إصدار األصوات والتلّفظ. كما إنّ 
ن واألسنان. ومن جهة أخرى فقد ي  ن واللسان والفك  ي  من جانب آخر على تقوية وعيه واستخدامه الوظيفّي للشفت   40 

اّتضح أّن استخدام األنماط المنّغمة والملّحنة من التراكيب اللفظّية يعمل على بقاء الطفل منتبًها لما يحدث من 
 أصوات أي أّنه يزيد انتباهه للكلمات المنطوقة فضاًل عن فهمه لها.

ويعمل العالج بالموسيقى على تنمية المهارات اللغوّية لهؤالء األطفال، ويساعد في نمّو اللغة والكالم 
 لديهم من خالل:

تدريب الطفل على القيام بالعزف على آالت النفخ المختلفة، والقيام بتقليد التمرينات الحركّية الشفوّية  .1 45 

 وظيفّي. ن واألسنان، واستخدامها بشكلي  ن واللسان والفك  ي  بالشفت  المتنّوعة التي يمكن تقديمها له لتقوية الوعي 
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)الغناء سواء الحروف ساكنة أو متحّركة، فردّية أو جماعّية مختلطة،  vocalizationتمرينات التلّفظ  .5
 وضبط الن ف س(.

 الكلمات المنّغمة التي تساعد على اكتساب اللغة التعبيرّية. .3

 50 ّي للكالم.ض  المنّغمة والقيام بتكملتها يساعد في الحّد من الترّدد المر   الكلمات والجمل .4

اللغة والمفردات وهذا يساعده على  لى تشجيع الطفل للتحّدث واستخدامكما أّن العالج بالموسيقى يعمل ع
يساعده بالتالي في الغناء يسهم في إكسابه العديد من المفردات اللغوّية، و  التواصل اللفظّي. كذلك اشتراك الطفل

ة، والعبارات على نطق العبارات والجمل، ثم الجمل األطول منها وهكذا. واستخدام األغاني ذات الكلمات البسيط
أن تسهم في تطّور لغة الطفل بصورة جّيدة. وحينما يتّم الجمع بين األغنية والمثيرات اللمسّية  المكّررة، يمكن لها

الذي يعزف، وينظر إلى اآللة، ويغّني، فإّن ذلك من شأنه أن يسّهل من  والبصرّية أي حينما يكون الطفل هو 55 

اكتسابه للغة بشكل أكبر. وعلى هذا األساس يمكن أن يكتسب الطفل المعلومات المختلفة، والكلمات المختلفة 
مية، الدمية من خالل التنغيم والغناء بها مثل: هل تأكل التفاحة؟ نعم، نعم أو هل تأكل القلم؟ ال، ال أو هذه د

تقفز. وفي هذه الحالة األخيرة يتعّلم الطفل االسم والفعل، ويتّم تغيير الفعل باستمرار كي يتعّلم التعليمات التي 
ُيذكر فيها ماذا نريد أن نفعل. وعندما نكّف عن استخدام الموسيقى يمكن أن يظّل الطفل مستخدًما لتلك 

يجعل الطفل قادًرا على استخدام مثل هذه الكلمات في محادثات  المعلومات والكلمات، األمر الذي من شأنه أن 60 

 أخرى خارج نطاق هذا الموقف التعليمّي.

 

 (المبدع لة الطفل العربيّ المبدع، مج مؤسسة ثقافة الطفل العربيّ )الدكتور زهير شاكر
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 األسئلة
 .درجة( 1.4)لكّل سؤال  15–1األسئلة  جميعأجب عن 

 
 ؟ 4–1ما هي الوظيفة التي تؤّديها الفقرة األولى في هذا النّص بحسب األسطر  .1

 موضوع المقال. عرض وبيان أ.
 تشويق القارئ لقراءة المقال. ب.
 إظهار أهمّية سماع الموسيقى. ج.
 أهمّية الصّحة السليمة. تأكيد د.
 

 ؟9–2لماذا شّبه تأثير الموسيقى في األطفال بالتيار الكهربائّي بحسب األسطر  .2
 ئّي كليهما يتغلغالن في األعصاب.ألّن الموسيقى والتّيار الكهربا أ.

 .طفالضرورّيان في حياة األّن الموسيقى والتّيار الكهربائّي أل ب.
 .ألّن تأثير الموسيقي والتيار الكهربائّي غير ملموس ج.
 ار الكهربائّي والموسيقى سريع.ألّن تأثير التيّ  د.
 

 ؟10–2ما هو العنوان األكثر مالءمًة للفقرة الثانية الواردة في األسطر  .3
 الموسيقى من الفنون المؤّثرة في األعصاب.  أ.

 انجذاب األطفال المعّوقين للموسيقى.  ب.
 تأثير الموسيقى يعتمد على الذكاء. ج.
  تأثير الموسيقى على األطفال. د.

 
 ؟51–11التالية يحّققها العالج بالموسيقى بحسب األسطر  المعرفّية المهاراتأيٌّ من  .5

 الثقة واحترام الذات. أ.
 االنجذاب للموسيقى. .ب
 حّل المسائل الحسابّية. ج.
 اصل مع اآلخرين.التو  د.
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 ؟51–11بحسب األسطر غير صحيحة أّي عبارة مّما يلي  .4
 الموسيقى تحصر بيئة التعّلم وتقّلصها. أ.

 الموسيقى تزيد حافز الطفل للتعّلم.   ب.
 الموسيقى تنّمي المهارات المختلفة. ج.
 الموسيقى تسّهل عملّية التواصل.   د.

 

 ؟52–55األسطر  بحسب لماذا كانت الموسيقى أنجح في إيصال األحاسيس والمشاعر لألطفال المعّوقين .6
 .ألّن األطفال المعّوقين يحّبون الموسيقى أ.

 ألّن األطفال المعّوقين شديدو الحساسّية. ب.
 .ألّن الموسيقى تعتمد على الترديد والتكرار ج.
 ألّن الموسيقى ال تحتاج إلى ثروة لغوّية غنّية. د.

 

 ؟35–56كيف يتّم عالج الطفل المعّوق بالموسيقى بحسب األسطر  .7
 االقتصار على إسماع الطفل أغنية وترديدها. أ.

 إسماع الطفل إشارات إيقاعّية محّددة مكّررة.  ب.
 إسماع الطفل الموسيقى مع تكليفه بمهّمة محّددة.   ج.
 التركيز على قيام الطفل بالمهاّم اللغوّية التعبيرّية.  د.

 
 ؟ 35–56متى يتوّقف استعماُل الموسيقى مع الطفل المعالج بحسب األسطر  .8

 عندما يتّم استعمال وسائل أخرى غير الموسيقى. أ.
 ج ويصبح سويًّا.  عندما يتعّدل سلوك الطفل المعال   ب.
 األغاني الملحّنة.عندما ُيجيد الطفل ترديد  ج.
 عندما يتّم تحديد مهّمة معّينة للطفل. د.

 
 ؟ 36–33بحسب األسطر  غير صحيحةأّي جملة مّما يلي  .9

 صوُت الموسيقى ُيلهي الطفل ويمأل أوقات فراغه. أ.
 سلوك الطفل وحركاته يتأّثران باألصوات الموسيقّية.  ب.
 االجتماعّية.لحان تنّمي مهارات الطفل الموسيقى واأل ج.
 األصوات المنّغمة مع الموسيقى أسهل لفهم الطفل من العادّية. د.
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 القيام باستخدام آالت النفخ في العزف بحسب األسطر - المعال ج بالموسيقى - لماذا ُيوصى الطفل .11
 ؟45–33
 ّن ذلك يتّفق مع حّب الطفل لهذه اآلالت. أل أ.

 ألّن العزف على آالت النفخ ُيتيح للطفل الغناء.  ب.
 ألّن العزف باستخدام آالت النفخ يسهل تعّلمه.    ج.
 صوات واأللفاظ.ّن ذلك يعّزز قدراته على نطق األأل د.

 
 ني  للسان والفك  ن واي  للشفت  ى تقوية وعيه واستخدامه الوظيفّي إل - المعال ج بالموسيقى - لماذا يحتاج الطفل .11

 ؟20–43سطر واألسنان بحسب األ
 ة والمظهر الحسن عند العالج.إلكساب الطفل الصحّ  أ.

 رين.لمساعدة الطفل على التواصل غير اللفظي مع اآلخ ب.
 شاركة في الغناء وسماع الموسيقى.لتشجيع الطفل على الم ج.
 لتغّلب على الصعوبات في الكالم.لتمكين الطفل من ا د.

 
 ؟25–21ما الذي يسّهل على الطفل اكتساب اللغة بشكل أنجع بحسب األسطر  .12

 تكليفه بالعزف باستخدام آلة النفخ. أ.
 قيامه بالغناء لألغاني البسيطة والقصيرة.  ب.
 تزويده بمعلومات وكلمات وألفاظ مختلفة. ج.
 القيام بفعالّيات ُتشرك عّدة حواّس للطفل. د.

 
 ؟61–25ما هو تأثير العالج بالموسيقى على الطفل بعد التوّقف عن استخدامه بحسب األسطر  .13

 غرس حّب سماع الموسيقى والغناء لدى الطفل. أ.
 عدم قدرة الطفل على التعّلم بدون سماع الموسيقى. ب.
 تزويده بالمعلومات واأللفاظ ليستعملها في المستقبل.   ج.
 حواّسه في اكتساب اللغة. تعزيز اعتماد الطفل على د.
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 ما هي الفكرة الرئيسّية في النّص؟ .15
 الدور الكبير للعالج بالموسيقى لألطفال المعّوقين.  أ.

 طفال بواسطة الموسيقى.تأكيد تحقيق تواصل األ ب.
 الموسيقى ال ُتغني عن الوسائل األخرى. ج.
 تفاعل األطفال المعّوقين مع الموسيقى. د.
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 التي تليه. 03-11اقرا الّنّص التالي وأجب عن األسئلة 

 

 دفاًعا عن مستقبل اللغة العربّية

، ومنها اللُّغة العربّية، قد تنمو وتتطّور وتزداد ثراًء، وقد تمرُّ بفترات ثبات طويلة، وأيًضا عموًما اللُّغاتُ 
قد تندثر وتتراجع. فقد اندثرت اآلرامّية والسريانّية والهيروغليفّية والسنسكريتّية والالتينّية، وأخرى اندثرت ثّم نهضت 

إلى الحياة من ( يديشاإل)بعد تهجينها مع مكّونات  عاّمّية  ألمانّية   على أنقاضها، كاللُّغة العبرّية التي أعادها أهُلها
ذلك هو جوهُر اللُّغات وتاريخها ولن يتبد ل؛ فهي كالكائنات العضوّية تخضع ل عوامل البيئة المحيطة بها، . جديد

تتعافى.  ر ها عوامُل ف تصحو و  لذا، ف م ن  الضرورة ب مكان إعادة إذ  تفقُد مناعت ها الذاتّية أحياًنا فتمرض، وتشدُّ أز  و  5 

ها وفحص  قلب ها، وعلى قاعدة  درهُم وقاية  خيٌر من )النظر في وضع  اللُّغة العربّية بين الوقت واآلخر ل ج س  نبض 
 .، وهذا ما نرمي إليه بهذا المقال(قنطار  عالج

كثر من غزوة  ظالمة  تحت شعارات  ضرورات   اللُّغة تعر ضت التطوير، الذي سُينقُذها من  العربّية أل 
إذ إن  عدوى تغيير كتابة اللُّغة التركّية من ر سم  الحرف العربّي إلى رسم الحرف . الجمود والت خلُّف واالنكفاء

الالتينّي قد وصلت نا، وخرج م ن يقول إّن اّتصال الحروف العربّية، بعكس حروف الالتينّية التي ُتكتب منفردًة،  10 

ُتعيُق وتقط ُع أواصر  الحياة بلغتنا العربّيةوكذلك الت نق تلك غزوٌة، والثانيُة العودة . يط، وغير ذلك، هي قيوٌد ُتكب ل و 
غزوتان  فاشلتان  حّتى تاريخه؛ لكّنهما مستمّرتان، وتزدادان  . إلى العاّمّيات التي تتمّتع ب مرونة  وقابلّية للت كيُّف

 .لع ول ـمة، وسأفّصل الحًقاشراسًة بوساطة ثورة االّتصاالت وا

. اللُّغة ليست العنوان  الرئيس  للُهوّية  فحسب، بل هي الس ن ُد األهمُّ لمسيرة  أّمة  من األمم نحو م دارج الرُّقيّ 
ل نقل   ليست  واللُّغُة أيًضا  وسيلة ت خاُطب  فحسب، إّنما هي قبل كّل شيء األداة األساسّية ل ت رداد  صدى العقيدة العميق، و  15 

     ، واإلفصاح  عن ت ش وُّفات  العقل  والعلم، والنظر في تراث األّمة. وبكلمة واحدة، هي شرياُن والمعرفةالفكر 

 .الحضارة

واليوم، . ئًما ضّد العاّمّيات والّلهجات التي رو ج لها البعضمن هنا، وخالل مسيرتي الكتابّية، وقفُت دا
أكثر من أّي وقت مضى على تثبيت م داميك  الفصحى في حياتنا المعاصرة، التي  الحريص موقعأجُدني في 

 20 .يغزوها الل غُو والر طانُة والُعجمُة وابتعاُد اللسان  العربي  عن أروم ت ه  

عن الفصحى، لن يأخذ نا الوهُم إلى ما سلف من زمن ذهبيٍّ ل عظمة هذه اللُّغة، فليس  ندافعحين 
المقصود فيما نتطّلع إليه أن يرتقي المرء إلى فصاحة الحسن البصرّي، وال أن يحفظ المرُء عن ظهر  قلب  كتاب 

ل ثرائ ه  وفوائده، كما ليس  للدكتور محمد المبارك، وهو كتاب يستحّق الحفظ "ف قه اللُّغة وخصائص العربّية"
المطلوب أيًضا أن يغدو الشاب العربّي خبيًرا وضليًعا بقواعد اللُّغة ونحوها وصرفها؛ ففي هذا م شّقٌة واستحالٌة. 
ولكن المقصود والمطلوب من الفرد هو االبتعاُد عن اإلسفاف  والميوعة  والشُّذوذات  المنك رة  باستخدام المحكّيات  25 

ع تهاب فجاجتها و    .ض 
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ال نريد االرتقاء بمجالس اليوم وما يدور فيها من أحاديث لغوّية وفكرّية، إلى ما كان يدور في مجالس 
ث ة التي تنعكس باستبدال العربّية الفصحى بعاّمّية   العصور الخالية؛ ولكّننا نرغب في تالفي الحالة اللُّغوّية الر 

 "،و"الثقيل" إلى "سقيل الل ّثة" في إعالن لمعجون أسنان إلى "اللسة"،"إذ تتحّول كلمة  ؛الكتابةسوقّية حّتى في 
 30 ."و"ب يض" إلى "بيظ "،و"نظافة" إلى "نضافة

هذا غيض من فيض، وما ترتكبه اإلذاعات وقنوات التلفاز العربّية من تسويق تتعالى نبرُتُه العاّمّية 
ّي والفكرّي واألدبّي، الشيء الذي يقود األّمة إلى فقدان سُيفضي إلى إ حداث قطيعة قسرّية بيننا وبين تراثنا الروح

 !الغتراب  في متاهة ال مخرج وال نجاة منها ويؤّسسذاكرتها التاريخّية، 

الشعبّية التي يعلو ضجيجها، ولسنا منحازين للنُّخ ب  التي تتحّصن وراء سيل  الثقافةلسنا ضّد 
قائق. إن  قد ر  ُأم ت نا أن تبحث لها عن موطئ قدم في كوكب االختراعات التي تغّير معالم الحياة بمرور الد 35 

ؤى. لذا، ال مفّر لهذه األّمة من مواجهة عقابيل ثورة االّتصاالت العارمة،  تتشابك فيه األفكار، وتتواجه الرُّ
يخترق كّل بّد لها من مواكبة تّيار العولمة المتصاعد، والذي  والمضّي قدًما على طريق المعلومات السريع، وال

  .دفاعات الشعوب عن هوّيتها الثقافّية؛ والخّط األول في هذه الدفاعات هو اللُّغة

لم يعد الكتاب، وال المدرسة، وال منابر التربية التقليدّية، وال وسائل وأدوات التعليم القديمة، هي المتحّكمة 
بط وكان من وس. وب قناة نقل هذه المعارف الوحيدة، أي اللُّغة معارفناب مصادر  ائلنا القديمة تلك كانت قابلة للض  40 

اليسير التحكُّم بها، ولكن وسائل االّتصال الحديثة اليوم ت ن دُّ عن ذلك، وهي خارجة عن حدود الرقابة، وتتمّتع 
 !ب ق در  من الحّرّية المنفلتة من أّي عقال، وهنا مكمن الخطر على اللُّغة وعلى المعرفة

ذا كانت لغتنا العرب ّية قد تجاوزت بنجاح محاوالت الت تريك التي التمسها العثمانّيون، فهي ستعاني كثيًرا وا 
وعصر اختزال األبجدّيات إلى  تفشل في الحفاظ على ذاتها بمواجهة طوفان عصر الر ق م نة وقدمثل كل  اللُّغات، 
. تُتيحان  لكّل البشر المساهمة دون رقيب أو حسيب في الثورة المعرفّية المعلوماتّية والر قمنةُ . نبضتين ضوئّيتين 45 

، واألمهُر في استخدام "سيبويه"إّنه فضاء الحرّية المطلقة، وكّل مستخدم ل وسائط االّتصال الحديثة صار بحوزته 
قط مفهوم "المعل م" والنابل، إذ س عصره، وألّول مّرة أجد المسرح اللغوّي في قبضة الحابل "جاحظ"الوسائط هو 

 !سّيد  المجلس عوًضا عن أبي حّيان التوحيديّ  "غوغل"بالضربة اإللكترونّية القاضية، وصار البروفيسور 

ّس  هو األسرع في ابتداع مفردات اللُّغة ومصطلحاتها، وهذا يعني أّن التلفاز يؤّدي، في  الشعبيّ الح 
هو ذاُتُه  "غوّية، وبخطوة واحدة صغيرة إلى األمام، سيصبح "الفيسبوكاألغلب األعّم، وظيفة  أب و ي  الطفل وبيئته اللُّ  50 

الذي ُترتك ُب في ساحاته أشدُّ الفواحش اللُّغوّية شناعًة؛ والسروُر  "اإليدز اللُّغويّ "الجّد واألب والعّم والخال، وهو 
ات بأسماء طه حسين وعّباس محمود وال حل  باعتقادي إاّل بفرض برمجيّ . والقبوُل يسري كالّداء في أذهان الجميع

 .العّقاد ومحّمد كرد علي، وظيفُتها التصحيح اللُّغوّي لكثير من الهراء الذي يكتسح وسائل االّتصال جميعها

ن . ال ت قعُّر  وال إسفاف  في اللُّغة؛ هذه و صفٌة مقبولة لكن في غياب المرجعّيات تسقط الحصانة، وا 
نبت  في روضها شوُك اللهجات الهجينة الفاسدة، وال أقصد  بار  زرُعها، و  سقطت هذه، اندثرت اللُّغة الفصحى و  55 
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اليومّي الذي نتبادله، بل كتابة هذه اللهجة في نصوص، وأستثني الزجل  والشعر  النبطّي  الحديثبذلك لهجة 
 .نونالفلكونهما من 

اإلشكالّية حاضرة، واالختالف حول مستقبل اللُّغة العربّية بوجهها الفصيح بين المناصرين والمناهضين 
ّدةً يزداد ضراوًة  ، والقاضي والحكم في هذا الس جال سيكون الر جل  المنحني القامة، األشيب  الش عر، ب نّظارت يه و ح 

 60 .الكلمة النهائّيةلهذا األخير . التاريخ: المتآكلتين، وأقصد

 
 

 المجّلة العربّية – نزار خليل العاني. د

http://www.fikr.com/fikrauthor/%D8%AF%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A
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 األسئلة
 .درجة( 1.4)لكّل سؤال  31–14األسئلة  جميعأجب عن 

 

 ؟4ماذا قصد  الكاتُب بالكلمة  "ذلك" الواردة في السطر  .14
 تهجين اللغات مع مكّونات عاّمّية. أ.

 أن  اللغات قد تتطّور، أو تثبت، أو تندثر. ب.
 أن  اللغات قد تندثر ثم  تنهض على أنقاضها. ج.
 خاضعًة للبيئة. ك ون اللغات كالكائنات الحّية د.

 

 (؟3–1 أسطرأيُّ عنوان  مّما يلي هو األكثُر مالءمًة للفقرة األولى ) .16
 طبيعة اللُّغات. أ.

 اللُّغات الزائلة. ب.
 مستقبل اللُّغة العربّية. ج.
 إنقاُذ اللُّغة قبل زوالها. د.

 
ل ذا" في الّسطر .17  تشك ل: 2 الجملُة بعد "و 

 إجمااًل ل ما سبقها. أ.
 نتيجًة ل ما سبقها. ب.
 تفسيًرا ل ما سبقها. ج.
 ل ما سبقها. تأكيًدا د.

 
 ؟ 11 في السطربالعبارة  "تلك غزوةٌ" الواردة  ماذا قصد  الكاتبُ  .18

 كتابة الحروف العربّية منفردًة دون وصل ها. أ.
 إهماُل التّنقيط عند الكتابة بالّلغة العربّية. ب.
 التينّية. تبديل حروف العربّية بحروف   ج.
 القيود على الّلغة العربّية. إلغاءُ  د.
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 ؟13–14صحيًحا بحسب  األسطر  ليسأيٌّ مّما يلي  .19
 الّلغُة ليست  العنوان  الر ئيس  للُهوّية. أ.

 الّلغُة أداٌة أساسّيٌة لنقل  الفكر والمعرفة. ب.
 الّلغُة ُتشك ل وسيلة  ت خاُطب  بين الّناس. ج.
 سنُد األّمة  في مسيرت ها نحو الرُّقّي.الّلغُة هي  د.
 

ت ه " )س .21  ( يعني ابتعاد ُه عن:50 الّتعبيُر "ابتعاُد الل سان  العربي  عن أ روم 
 ُمرون ت ه . أ.

 أ صل ه . ب.
 ل هجت ه . ج.
ل ت ه . د.  ز 

 
 هما؟ تعبيران  مترادفان  بمعنى االنحطاط والتّدّني. فما 56–52ورد  في الّسطرين  .21

عُة. أ.  الف جاجُة والض 
 الُميوعُة والف جاجُة. ب.
ع ُة واإلسفاُف. ج.  الض 
 اإلسفاُف والُميوعُة. د.

 
 (؟56–51 طرسأأيُّ عنوان  مّما يلي هو األكثُر مالء مًة للفقرة  الخامسة ) .22

نعم لسالمة  األداء وتبسيطه. أ.  ال للّتعقيد  اللُّغوّي؛ و 
 اللُّغات  الم حكّية  على الّلغة الفصحى؟ ما هو  أثرُ  ب.
 كيف  يمكُن للعربّي أن يصبح  خبيًرا ضليًعا ب ُلغت ه ؟ ج.
نعم لفصاحة  اللُّغوّيين. د. ؛ و   ال ل ُميوعة  المحكّيات 

 

 ( يعني:55 الّتعبيُر "ت الفي" )س .23
 ت داُرك. أ.

 تطوير. ب.
 تفسير. ج.
 ت فهُّم. د.
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يقول الكاتُب، ُمشيًرا إلى األمثلة الّسابقة: "هذا غ يٌض من ف يض"، وهو يقصد  31في الّسطر  .25
 بذلك أن  هناك ما هو:

 أبرُز من ذلك. أ.
 أسوُأ من ذلك. ب.
 أكثُر من ذلك. ج.
 أصعُب من ذلك. د.

 

 ( بـ :36 من حيث المعنى، ي صحُّ استبداُل الكلمة "عقابيل" )س .24
 غايات. أ.

 د واهي. ب.
 أسباب. ج.
 إخفاقات.  د.

 
 ؟33إلى ماذا يعود الضمير "ها" في الكلمة "لها" الواردة في الّسطر  .26

 المعلومات. أ.
 مواجهة. ب.
 اأُلّمة. ج.
 ثورة. د.

 

" في الّسطر  .27  ؟43ما نوُع الكلمة  "إ ذ 
 ُفجائّيٌة؛ ُتشك ل مفاجأًة بالقياس  ل ما قبلها. أ.

 دوث ما قبلها.ظرفّيٌة؛ تدلُّ على زمان ح ب.
 شرطّيٌة، فما بعدها شرٌط ل ما قبلها. ج.
 تعليلّيٌة، فما بعدها يعّلُل ما قبلها. د.

 
 ؟ 23–24ما الذي شب ه ُه الكاتُب ب الش وك  بحسب  األسطر  .28

 الكتابُة بالّلهجة  اليومّية . أ.
 الّتحدُُّث بالّلهجة الهجينة. ب.
 الّزجل  والش عر  الّنبطّي. ك تابةُ  ج.
رُع الّلغة  الفصحى اّلذي ف سد. د.  ز 

 



 

- 14 - 

 (؟60–25أيُّ كلمتين مّما يلي تجمعهما عالقُة ت ضاّد )األسطر  .29
ّدة. أ.  ضراوة و ح 

 القاضي والحكم. ب.
 المناصرين والمناهضين. ج.
 اإلشكالّيُة واالختالف. د.

 

 في الّنّص؟أيٌّ مّما يلي صحيٌح بحسب  ما ورد   .31
 يدعو الكاتُب إلى الحفاظ  على الّلغة  العربّية  الُفصحى كما و صل تنا. أ.

 يرى الكاتُب أن  وسائل  االّتصال  الحديثة  ُتشّكُل خطًرا على الّلغة. ب.
نات  العاّمّية . ج.  ُيطالُب الكاتُب ب تهجين  الّلغة  الفصحى مع ُمكو 
 ج لها البعض.لّلهجات  التي رو  ي نتقُد الكاتُب الوقوف  ضّد ا د.
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 (درجة 24) المعرفة اللغوية": ب" القسم

 
 األسئلة

 . (واحدة )لكّل سؤال درجة 44–31األسئلة  جميعأجب عن 

 

 ميداليات ذهبّية"؟ 3ميدالية، منها  15كيف نكتب العدد ي ن الوارد ي ن في الجملة: "حصلُت على  .31
 اثني عشرة، ثالثة. أ.

 عشرة، ثالث. اثنتي ب.
 اثنتي عشر، ثالث. ج.
 اثنتي عشرة، ثالثة. د.

 
 في أي  جملة  مّما يلي ُكتب العدد بشكل صحيح؟ .32

 مّر من الشهر ثمانيٌة وعشرون يوًما. أ.
 مّر من الشهر ثمانيٌة وعشرين يوًما. ب.
 مّر من الشهر ثمان  وعشرون يوًما. ج.
 مّر من الشهر ثمان  وعشرين يوًما. د.

 
 ما مثّنى االسم المقصور "عصا"؟ .33

 عصان أ.
 عصيان ب.
 عصاتان ج.
 عصوان د.

 
 مصدُر الفعل  "وّصى" هو:  .35

ي ٌة.  أ.  و ص 
ي ٌة.  ب. ص   ت و 
. ج.  تواص 
 إيصاٌء. د.
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 أّي جملة مّما يلي تخلو من خطأ إمالئيٍّ في كتابة الهمزة؟ .34
 لم ُينش أ  موقٌع جديٌد. أ.

ء ب.  موقٌع جديٌد. لم ُينش 
 لم ُينش ئ  موقٌع جديٌد. ج.
 لم ُينش ؤ  موقٌع جديٌد. د.
 

 أيُّ جملة مّما يلي تحتوي على خطأ نحوّي؟ .36
 كثيرون. الدُّعاةُ  أ.

. ا دعيه   ب.  إلى بيتك 
 .فأ م نواإّني داعي  ج.
 أدعو لك بالخير. د.

 
 ؟غير صحيحةأيٌّ كلمة مّما يلي ُكتبت بصورة  .37

 نجُحوا أ.
 تسُمون ب.
 سؤال  ج.
أ د.  ظم 

 
  في أّي جملة مّما يلي جاء الخبر بصورة جملة؟ .38

 اختالف الرأي ال ُيفسد الوّد. أ.
 زارني الذي أخواه معّلمان. ب.
 التالميذ هم الفائزون. ج.
 إّنما الشاعر البحترّي. د.

 
ُب إال المخل صين" بعد بناء فعلها للمجهول تصبح: .39  الجملة: "ال أصاح 

 ال ُيصاح ب إال المخلصين. أ.
 ال ُيصاح ب إال المخلصون. ب.
بوا إال المخلصين. ج.  ال ُيصاح 
بوا إال المخلصون. د.  ال ُيصاح 
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كم فاعاًل في العبارة: "راق هذا الجوُّ للذين كانوا حاضرين، فتمايل الذين طربوا، وانطلقت أغان   .51
 سعيدة"؟

 اثنان أ.
 ثالثة ب.
 أربعة ج.
 خمسة د.

 
 ؟مبنيّ أّي جملة مّما يأتي تحتوي على مفعول به  .51

 أحببته حبًّا جمًّا. أ.
 تأّخر القطار ساعت ي ن. ب.
 قرأت الكتاب إال صفحت ي ن. ج.
 يجتهُد الطالُب طلًبا للنجاح. د.

 
 تقدومكم وسعد يالوظيفُة النحوّيُة لكّل ضمير  مّتصل مخطوط تحته في الجملة "فاجأنـ .52

 بلقائكم" هي على التوالي:
 مفعول به، نائب فاعل. أ.

 فاعل، نائب فاعل. ب.
 مفعول به، فاعل. ج.
 فاعل، مفعول به. د.

 
 في أّي جملة من الجمل التالية وردت كلمة "كّل" بوظيفة توكيد؟ .53

 قابلت التالميذ كالًّ على انفراد. أ.
 حضر التالميذ كّلهم إلى الصّف. ب.
 معّلمين في االجتماع.اشترك كّل ال ج.
 الكّل يريد أن ُيشارك في االحتفال. د.
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 أّي جملة مّما يلي تخلو من نعت؟ .55
 حضر أوالد خمسة. أ.

 هذا رجل ذو مروءة. ب.
 قرأت هذه الرواية عّدة مّرات. ج.
 ُشفي الولد الذي كان مريًضا. د.

 
 ن" هو:فعل األمر من الفعل "تتمش ي   .54

 تمش   أ.
 يتمش   ب.
 تمش ي   ج.
 يمش   د.

 

ين" هو: .56  جذر الفعل المضارع "ت ع د 
 ع. و. د. أ.

 ع. د. ي. ب.
 ع. ي. د. ج.
 ع. د. و. د.

 
 "؟هم الليل  ما النوُع البالغّي في الجملة "أضاءت وجوهُ  .57

 تشبيه. أ.
 كناية.  ب.
 طباق. ج.
 استعارة. د.

 
 التعبير "أنت ت رُقُم على الماء" نقوله: .58

 لمن يصنع معجزة. أ.
 لمن يفعل أشياء بهلوانّية. ب.
 لمن يفعل أّي شيء ليحصل على ما يريد. ج.
 لمن يطلب شيًئا ال يمكن الحصول عليه. د.
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 بعد إدخال "صار" على الجملة "أخوك ذو مكانة عالية" تصبح: .59
 صار أخوك ذو مكانة عالية. أ.

 صار أخوك ذا مكانة عالية. ب.
 نة عالية.صار أخاك ذا مكا ج.
 صار أخاك ذو مكانة عالية. د.

 
 خبر "أّن" في الجملة "شهامٌة منك أّنك أكرمت الضيف" هو: .41

 شبه الجملة )منك(. أ.
 التعبير )شهامٌة منك(. ب.
 الجملة الفعلّية )أكرمت(. ج.
 الضمير المّتصل )الكاف(. د.

 
 أين ُكتبت عالمات الترقيم بشكل صحيح؟ .41

معاوية: ما فيك عيب إاّل كثرة الكالم، فقال: أليست الزيادة من الخير قيل إلياس بن  أ.
 خيًرا؟

قيل إلياس بن معاوية "ما فيك عيب إاّل كثرة الكالم"، فقال "أليست الزيادة من الخير  ب.
 خيًرا"؟

قيل إلياس بن معاوية: "ما فيك عيب إاّل كثرة الكالم" فقال: "أليست الزيادة من الخير  ج.
 خيًرا"؟

قيل إلياس بن معاوية: "ما فيك عيب إاّل كثرة الكالم"، فقال: "أليست الزيادة من الخير  د.
 خيًرا"؟

 
 ما نوُع "ما" في الجملة "ما هذا إال بشًرا، إن هذا إال مالك كريم"؟ .42

 نافية أ.
 مصدرّية ب.
 اسم استفهام  ج.
 اسم موصول د.
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 ما المجموعة التي جميع كلماتها مبنّية مّما يلي؟ .43
 ا.ن  م  ع  إّننا، إّياك، أن   أ.

 .ك  ل  ادُع، هات ي ن، ت   ب.
 .ا، أيُّ اذ  ، م  ثُ ي  ح   ج.
 .رُ اف  ، ُأس  س  ي  ال، ل  و  ل   د.

 
 الميزاُن الصرفّي لكلمة  "انتصار" هو: .45

 إفعال أ.
 افتعال  ب.
 افعالل ج.
 انفعال د.
 

 جميُع األسماء فيها معارف؟ ليستأيّ جملة مّما يلي  .44
 هذا صديقنا.  أ.

 أنتّن مخلصات. ب.
 الدارسون ينجحون. ج.
 هل سيرضون بالنتيجة؟ د.
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 (درجة 31) الكتابة التعبيرّية": ج" القسم
 

 توجيهات للممتَحن بخصوص قسم التعبير الكتابيّ 
 طويلة، تجّنب الخروج عن الموضوعة.ال داعي لمقّدمات التقّيد بالموضوعة:  .1
 عند تقييم التعبير الكتابّي يؤخذ بعين االعتبار ما يلي: .2

 ( 7اللغة )صّحُة اللغة وسالمتها، من حيث: الصرف، النحو، اإلمالء، التركيب  :درجات
 وداللة األلفاظ.

 :)الدّقة في استعمال عالمات الترقيم في المواضع التي تستوجب ذلك. الترقيم )درجتان 
 ( 6المبنى  :)درجات 

 كتابة مقّدمة تمهيًدا للدخول في صلب الموضوع. ̶
 تقسيم النّص إلى فقرات )ينبغي أن يكون تقسيم الفقرات مبنيًّا على أساس  منطقّي(. ̶
 مراعاة التسلسل الزمنّي و/أو الترابط المنطقّي بين أفكار الموضوع وجوانبه. ̶
 استعمال الروابط المالئمة بين الجمل والفقرات. ̶

ابة إنهاء الموضوع بصورة ُتشعر القارئ بأّن النّص قد اكتمل، وتم  بشكل غير مبتور )كت
ديم وجهة نظر شخصّية تقديم اقتراحات وحلول، أو تق خاتمة، أو تلخيص لما سبق، أو

ن، أو طرح تساؤالت تثير تفكير القارئ(.  للممتح 
ينبغي االمتناع عن ِذكر/كتابة/سرد نقاط على شكل قائمة )أّواًل...  تنويه هاّم:

 ثانًيا...ثالثًا...(.
 ( 14المضمون  :)يجب أن يشتمل النص على ذكر جميع العناصر المطلوبة في درجة

ن أن ينتبه إلى جميع مرّكبات الموضوع الواردة في صيغة  المهّمة المعطاة. على الممتح 
 المهّمة المطلوبة، إذ يحاس ُب على كلٍّ منها على حدة .

إذا كتبت مسوّدة للموضوعة، فلتكن في الصفحات المعّدة لذلك في نهاية مسوّدة للموضوعة:  .3
 ة أدناه.بعد ذلك أكتب الموضوعة بصيغتها النهائّية في الصفحاالمتحان. 

 .بقلم حبر فقطكتب ا .5
 عند االنتهاء من االمتحان، أِعد النموذج إلى المراقب. .4

رغم مجيئها - حين ُيطَلُب منك ذكُر أسباب/ نتائج/ مظاهر/ اقتراحات...، يمكنك تنويه هاّم:
االكتفاء بذكر سبب/ نتيجة/ مظهر/ اقتراح واحد، ولكن مع التوّسع به وشرِحِه -بصيغة الجمع

 بالتفصيل؛ أو أن تذكر أكثر من واحد مع الشرح بدون توسُّع.
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 سطرًا: 51الموضوعتين التاليتين ما ال يقّل عن  إحدىكتب في ا
 

 :1الموضوعة 
 حّيًزا كبيًرا في حياة الّشباب. تحتّل شبكات التواصل االجتماعيّ 
ح  موقفك ومدى انتشارها؛ ثّم تطّرق  إلى إ تحّدث عن هذه الشبكات: أشكالها يجابّياتها وسلبّياتها، ووض 

 الشخصّي من هذه الّظاهرة.
 

 :5الموضوعة 
 هناك عوامل في بيئة الّطالب تؤّثر على ثقت ه  بنفسه.

ما هو دور المدرسة/ عاماًل أو أكثر من هذه العوامل، وبي ن  تأثيره/ا على ثقة الطالب بنفسه.  ناقش
 المعّلم في تعزيز ثقة الطالب بنفسه؟ وما هي اقتراحاتك أنت في هذا الشأن؟ 

 

 نتمّنى لك النجاح!
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  الموضوع: 
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