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الحقيقة والرأي: موضوع الدرس

م
ّ
سجود خاليلة:ة/ مع المعل

منظومة بّث قُطريّة



م اليوم؟
ّ
ماذا سنتعل

سنجيب عن بعض األسئلة •

سنحاول معرفة موضوع الدرس مًعا•

سنتدرب عىل موضوع الدرس•

سنلخص سير الدرس •



قبل أن نبدأ 

حسب رأيكم هل الصورتان واقعيتان؟



وهنا؟



هّيا نبدأ 

 ّ  
 جميع ما نشاهده أو نقرأه هو حقيق 

ّ
؟هل حسب رأيكم أن

واقع؟هل كل القصص المكتوبة ه  قصص يمكن أن تحدث بال

 ّ  وهناك ما هو خيال 
ّ
ا فهناك ما هو واقع 

ً
اذ



سأعرض االن صورتير  

هل الوردة جميلة؟

ل جميل؟ هل المي  



وردةٌ غيُر جميلة
منزٌل َجميلٌ 



م
ّ
اآلن سنتعل

ال االن عرضنا ما ه  الحقيقة وما هو الخيال
وما هو الرأي

موضوع الدرس اليوم هو الرأي والحقيقة

حّل قبل ان نعرف مًعا ما الفرق بير  الحقيقة والرأي سنحاول
بعض االسئلة



نحاول التدّرب

:قةسأعرض أرب  ع جمل وسنحاول مًعا معرفة أيٌّ منها جملة رأي وأيٌّ منها ه  حقي•

•1 . ّ ي
 
ة موصلة للتّيار الكهربائ

ّ
.الحديد هي ماد

ي أتعلمها. 2•
ن المواضيع الت  .العلوم هو أسهل موضوع من بي 

ي البحر المّيت. 3•
ن
.ال تعيش األسماك ف

 الوجبات. 4•
ّ
.وجبة الغداء هي ألذ



حلّ 
:سأعرض أرب  ع جمل وسنحاول مًعا معرفة أي جملة ه  رأي وأي جملة ه  حقيقة•

•1 . ّ ي
 
ة موصلة للتّيار الكهربائ

ّ
.حقيقة: الحديد هي ماد

ي أتعلمها . 2•
ن المواضيع الت  .رأي: العلوم هو أسهل موضوع من بي 

ي البحر المّيت . 3•
ن
.حقيقة: ال تعيش األسماك ف

 الوجبات . 4•
ّ
.رأي: وجبة الغداء هي ألذ



هّيا فكروا 
:أي الجمل ه  جمل رأي وأيها جمل حقيقة

.حيفا ه  أجمل المدن•

  العالم ه  قمة جبل •
 
يستأعىل قّمة ف .افير

.فصل الربيع أفضل الفصول•

.أفضل الدول ه  دول أوروبا•



:الحلّ 

رأي: حيفا ه  أجمل المدن•

  العالم ه  قمة جبل •
 
يستأعىل قّمة ف حقيقة: افير

رأي: فصل الربيع أفضل الفصول•

رأي: أفضل الدول ه  دول أوروبا•



تتّمة التدّرب

االن هّيا نلعب مًعا 

ت   لعبة العصافير الغاضبة، إذا أخي 
 
الجواب الّصحيح سنفكر ونختار مًعا الجواب الّصحيح ف

  التصويب عىل العصفور 
 
ستنجح ف

•



تدوُر األرُض حوَل نفِسها وحول الّشمِس 

حقيقة رأي



ذ
َن الَحْلوىُكلُّ الّصغاِر يُِحبّو

حقيقةرأي



 ُُم َصحي ٌ ُكلُّ ما يَقولُهُ الُمعلّ  

رأي حقيقة



الهواُء َضروريٌّ لإلنساِن 

حقيقة رأي



ةِ  التّدخيُن ُمِضرٌّ للّصحَّ

حقيقة رأي



جمل
ُ
نه  ون

ُ
ن

موضوعّية أهمية التميير  بير  الرأي والحقيقة يجعل األنسان أكي  

  التعامل مع النصوص العلمّية، كما أنه يس
 
  ويساعدنا ف

 
اعدنا ف

.تلخيص هذا النوع من النصوص



جمل
ُ
نه  ون

ُ
ن

ء ُيمكن إثباته بواسطة برهان وهو أم: الحقيقة ه    
ر واقع  ش 
.وُمتفق عليه

مكن أن وجهة نظر شخصّية يعير عن مشاعر او أفكار ي: الرأي هو
.  نتفق عليها ويمكن أن ال نتفق عليها



نواصل التدّرب

وا ورقة بيضاء أحض 

اقسموا الورقة إل قسمير  

أقرأوا النص الذي سُيعرض أمامكم

  بحسب رأيكم ه  حقيقة
  أول قسم الجمل الت 

 
أكتبوا ف

  بحسب رأيكم ه  رأي
  أكتبوا الجمل الت 

  القسم الثان 
 
وف

  القسم األول عىل تلخيص معلو 
 
  النهاية ستحصلون ف

 
مات حقيقة ف



المهندس إيفل•

 المهندس •
َ
  مدينة باريس الفرنسّية سنة ‘‘ غوستاف إيفل ’’ُوِلد

 
، وتخرج مهندًسا 1832ف

  المدرسة المركزّية للفنون والّصناعات
 
.ف

نَسب•
ُ
ورة الفرنسّية العظيمةكان من أهم مهندش  عضه اذ ت

ّ
د كانت المشكلة ولق. له الث

  اعتاد المهندسون أن يبنو 
ت 
ّ
ى آنذاك ه  قضّية الجسور ال ها من الحجر الهندسية الكير

 
ا
ا طويًل

ً
ة الكلفة ويستغرق بناؤها زمن كات وإذ به يوًما يقر . فقد كانت كثير

أ أن إحدى الش ّ
ا لبناء جش طويل عاٍل عىل إحدى األنهر 

ً
  هذا فأرسع بتقديم عرض. تطلب عروض

ه ِليبت 
 من الحجارة 

ا
وع، حت  أنجز ب. الجش من الفوالذ بدًل ام هذا المش  لف الي  

ُ
ة فك

ّ
  مد

 
ناءه ف

جربة فشعان ما ذاع صيته بير  المهندسير  
ّ
ة، ونجحت الت عماله الهندسية من أشهر أ. قصير

  مدينة باريس الذي أصبح من أشهر معالم العاصمة الفرنسية ، و : 
 
تمثال برج إيفل ف

  نيويورك
 
.الحرية ف

•  
 
فو إسمه، لكّن 1923عام ‘‘غوستاف ألكسندر إيفل ’’توف

ّ
كر الت

ُ
ما ذ

ّ
ق ما زال يذكر كل

موح 
ّ
جديد والط

ّ
.والت
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