اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﻣﺮاﻛﺶ
ﺛﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﺰھﺮاء اﻟﺘﺄھﯿﻠﯿﺔ

اﻟﻤﻜﻮن :ﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ
ﻋﻨﻮان اﻟﺪرس :اﻻﺳﺘﻔﮭﺎم

اﻟﻤﺴﺘﻮى 2 :ﺑﺎك ع
إﻋﺪاد :ذة زﻛﯿﺔ ﻣﺼﺎت

أوال :أمثلة االنطالق

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ:
-1أﻧﻘﻞ اﻟﻌﻠﻢ أﻓﯿﺪ أم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ؟
 -2أﺗﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﺑﺎﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ؟
 -3ھﻞ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ أن ﺗﺤﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻨﮭﺎ؟
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ:
 .1ﻣﻦ أﯾﻦ ﯾﺴﺘﻮرد اﻟﻤﻐﺮب ﺣﺎﺟﯿﺎﺗﮫ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﺘﻄﻮرة؟
 .2ﻣﺎ اﻵﺛﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻠﻔﮭﺎ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻓﻲ ﺣﯿﺎﺗﻨﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ؟
 .3ﻣﺘﻰ اﻛﺘﺸﻒ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﮭﺎﺗﻒ؟
 .4أﯾﺎن ﺗﺘﺤﻘﻖ اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﺑﺪول اﻟﺠﻨﻮب؟
 .5ﻛﯿﻒ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﺗﺄﺻﯿﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ؟
 .6أﯾﻦ ﯾﻮﺟﺪ ﻣﺼﻨﻊ اﻟﺴﯿﺎرات؟
 .7أﻧﻰ ﺗﺘﻘﺪم اﻟﺪول اﻹﻓﺮﯾﻘﯿﺔ وﻗﺪ ﺗﻔﺸﺖ ﻓﯿﮭﺎ اﻷﻣﯿﺔ؟
 .8ﻛﻢ طﺎﺋﺮة اﺷﺘﺮى اﻟﻤﻐﺮب؟
 .9أي اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ أﻓﯿﺪ ﻟﺒﻼدﻧﺎ؟

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ:
_ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ :أﺳﺮب اﻟﻘﻄﺎ ھﻞ ﻣﻦ ﯾﻌﯿﺮ ﺟﻨﺎﺣﮫ *** ﻟﻌﻠﻲ إﻟﻰ ﻣﻦ ھﻮﯾﺖ
أطﯿﺮ
_ﻗﺎل آﺧﺮ:ﻣﺎ ﻟﻠﺨﻄﻮب طﻐﺖ ﻋﻠﻲ ﻛﺄﻧﮭﺎ

***

ﺟﮭﻠﺖ ﺑﺄن ﻧﺪاك ﺑﺎﻟﻤﺮﺻﺎد

ثانيا :املالحظة والتحليل
 .1إذا ﻻﺣﻈﻨﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺘﯿﻦ اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ  ،ﺳﯿﺘﺒﯿﻦ ﻟﻨﺎ أن اﻟﺠﻤﻞ ﺗﻔﯿﺪ اﻻﺳﺘﻔﮭﺎم ،إذ
ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺴﺎؤل ﻋﻦ ﺷﻲء ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،وذﻟﻚ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ أدوات ھﻲ:
_ اﻟﮭﻤﺰة-ھﻞ وھﻤﺎ ﺣﺮﻓﺎن.
_ ﻣﻦ -ﻣﺎ -ﻣﺘﻰ -أﯾﺎن -ﻛﯿﻒ -أﯾﻦ -أﻧﻰ -ﻛﻢ -أي ،وھﻲ أﺳﻤﺎء
 .2إذا ﻋﺪﻧﺎ ﻟﻸﻣﺜﻠﺔ ﻣﺠﺪدا ﺳﻨﺠﺪ اﻟﺴﺎﺋﻞ ﺗﺎرة ﯾﺴﺘﻔﺴﺮ ﻋﻦ أﻣﺮ ﯾﺮﯾﺪ إﺛﺒﺎﺛﮫ أو
ﻧﻔﯿﮫ)اﻟﺠﻮاب ﺑﻨﻌﻢ أم ﻻ "اﻟﻤﺜﺎﻟﯿﻦ 2و" (3وھﺬا ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﯾﻖ ،وﺛﺎرة ﯾﻄﻠﺐ
ﺗﻌﯿﯿﻦ أﻣﺮ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﻔﮭﺎم) اﻟﻤﺜﺎل (1وھﺬا ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮر.
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﺧﯿﺮة ﻓﻘﺪ ﺧﺮج اﻻﺳﺘﻔﮭﺎم ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎه اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻟﯿﻔﯿﺪ
.3
اﻟﺘﻤﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺜﺎل اﻷول واﻟﺘﻌﺠﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺜﺎل اﻟﺜﺎﻧﻲ.
ﻣﻌﺎﻧﻲ أدوات اﻻﺳﺘﻔﮭﺎم:

.4

أداة اﻻﺳﺘﻔﮭﺎم

اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺑﮭﺎ

أداة اﻻﺳﺘﻔﮭﺎم

اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺑﮭﺎ

ﻣﻦ

ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﻌﺎﻗﻞ

أﯾﻦ

ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﻤﻜﺎن

ﻣﺎ

ﺷﺮح اﻻﺳﻢ

أﻧﻰ

ﺗﻜﻮن ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻛﯿﻒ،
وأﯾﻦ ،وﻣﺘﻰ

ﻣﺘﻰ

ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﺰﻣﺎن

ﻛﻢ

ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﻌﺪد

أﯾﺎن

ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﺰﻣﺎن
اﻟﺤﺎﺿﺮ

أي

ﺗﻌﯿﯿﻦ أﺣﺪ
اﻟﻤﺘﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﻲ أﻣﺮ
ﯾﮭﻤﮭﻤﺎ

ﻛﯿﻒ

ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﺤﺎل

ثالثا:االستنتاج
.1
ھﻲ:

اﻻﺳﺘﻔﮭﺎم ھﻮ طﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺸﻲء ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،وﯾﻜﻮن ﺑﺄدوات

اﻟﮭﻤﺰة -ھﻞ -ﻣﻦ -ﻣﺎ -ﻣﺘﻰ -أﯾﺎن -ﻛﯿﻒ -أﯾﻦ -أﻧﻰ -ﻛﻢ -أي.
 .2ﺗﻨﻘﺴﻢ أدوات اﻻﺳﺘﻔﮭﺎم إﻟﻰ:
 أدوات اﻟﺘﻲ ﺗﻔﯿﺪ اﻟﺘﺼﻮر واﻟﺘﺼﺪﯾﻖ :اﻟﮭﻤﺰة. أدوات ﻻ ﺗﻔﯿﺪ إﻻ اﻟﺘﺼﺪﯾﻖ :ھﻞ. أدوات ﻻ ﺗﻔﯿﺪ إﻻ اﻟﺘﺼﻮر :ﺑﺎﻗﻲ اﻷدوات. -3ﻗﺪ ﯾﺨﺮج اﻻﺳﺘﻔﮭﺎم ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎه اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻟﯿﻔﯿﺪ ﻣﻌﺎﻧﻲ أﺧﺮى ﺗﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ
ﺳﯿﺎق اﻟﻜﻼم ،ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻤﻨﻲ ،واﻟﺘﻌﺠﺐ ،واﻟﻨﺼﺢ واﻹرﺷﺎد ،واﻟﺴﺨﺮﯾﺔ...

رابعا :التطبيقات:
أنجزا)ي( التطبيقات  5-2-1ص  69+من الكتاب املدرسي.

التصحيح:
.1

استفهام غير حقيقي يفيد التعجب

.2

استفهام غير حقيقي يفيد التحسر

_3هل ذهبت إلى املسجد؟نعم
 _4هل حقق العالم هدفه في القضاء على فيروس كرونا؟ ال

