
 الصف : الثاني عشر                                                مدرسة: فيصل بن فهد الثانوية               

 تحليل وشرح درس: التواصل في العالم االفتراضي وآدابه                               

 إعداد المعلمة : مرفت رجب أبو وردة                                           

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ما الفكرة العامة للدرس ؟ – 1

 التواصل االجتماعي و آدابه التي يجب مراعاتها في العالَمْين الحقيقي و االفتراضي.      

 الحديث؟  ما العالم الموازي للعالم الواقعي الذي اكتشفه االنسان في العصر – 2

   الذي يعتمد على التكنولوجيا وسيلة للتواصل. العالم االفتراضي      

 المقالة     ما الفن األدبي الذي ينتمي له النص؟ – 3

 . حلم اإلنسان بتحويل العالم إلى قرية صغيرة:   الفقرة األولى 

 معاني الكلمات : 

 تمخضت : انكشفت عنه  -           األلفة : المحبة واالجتماع                              -
 بال تخطيط  عشوائياً :  -قمتها ، مادتها)ذرو(، جمعها ذُرا.                    ذروتها :  -
 متآلف ومتفاهم.  المنسجم:  -                                      ذات رابطة قوية.الحميمة:  -
 التعاضد: التماسك واالتحاد.  -                المتين: القوي                                      -
 هيهات: اسم فعل ماض )بَعَُد(   - إشاعة: نشر                                                       -
 أمزجتهم: مفردها)مزاج( أفكارهم وميولهم.  –أهواء: ميول ، مفردها )هوى(.                                  -

 المناقشة: 

 ـا الحلم الذي راود اإلنسان في العصر الحديث؟ م  – 1

 ....واآلراء واألفكار واألحالم وتحويل العالم إلى قرية صغيرة يتعاون فيها الناس ويتبادلون المعارف       

 َمـن أول من تنبأ بتحويل العالم إلى قرية صغيرة؟ – 2

 العالـِم الكندي)مـارشال ماكلوهن(.      

    علل : – 3

 لم يكن اختيار تعبير القرية الصغيرة عشوائياً. -أ 

 المنسجم ألن القرية في الوعي اإلنساني ما زالت تمثل العالقات االجتماعية الحميمة والنسيج االجتماعي      

 . األلفة والمودة التعاضد االجتماعي وو المتين    

 يمكن تحقيق األلفة اإلنسانية في كل العالم من خالل وسائل التواصل. ال –ب 

 التصاله بـأهواء الناس وأمزجتهم.  



 استخرج من الفقرة : – 4

 اسم فعل وبين نوعه ومعناه ، واذكر فاعله . –أ 

 سرعان : اسم فعل ماض بمعنى ) أسرع ( .  فاعله المصدر المؤول ) ما تمخضت(.      

 هيهات : اسم فعل ماض بمعنى )بَعُد(  . فاعله )مـا( الموصولة في )لـمـا يريدون(      

 : االتّصاالت .كلمة فيها إبدال الواو إلى تاء  –ب 

 :  أصلية  نوع الواو في ذروتها –ج 

 :  )وسائل( أصلها )وسايل( قلبت الياء إلى همزة ألنها مكسورة بعد ألف زائدة في   ل بالقلبكلمة فيها إعال  –د 

 صيغة منتهى الجموع.     )أهواء( أصلها )أهواي( قلبت الياء إلى همزة ألنها متطرفة بعد ألف زائدة.     

 : وضح الصور الفنية اآلتية  – 5

 .ذروتهاتمخضت ثورة االتصاالت التي بلغت  –أ 

 شبه ثورة االتصاالت بالمرأة الحامل التي جاءها المخاض.      

 . النسيج االجتماعي المنسجم –ب 

 شبه العالقات االجتماعية بالنسيج المتين.      

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . الفقرة الثانية: أنشطة تمارس عبر مواقع التواصل االجتماعي

 معاني الكلمات : 

 أرجاء: مادتها )رجو( أنحاء وجهات.  –                                شوطاً: مرحلة ، جمعها)أشواط(. -
 فور حدوثها: وقت حدوثها  -بـثها : نشرها                                                       -

 المناقشة: 

 صغيرة؟هـل كان سهالً تحقيق هدف اإلنسان بتحويل العالم إلى قرية  – 1

 لم يكن سهالً أبداً فقد قطع شوطاً طويالً لتحقيق ذلك الهدف العزيز .     

 ؟ما األنشطة التي تمارس عبر مواقع التواصل االجتماعي في العالم االفتراضي – 2

 التمتع بصداقة ومتابعة أفراد من مختلف أرجاء العالم و تبادل األفكار و األخبار والصور والمعلومات      

 وتفاصيل الحياة بشكل حّي مباشر ومتابعتهم فور الحدوث.    

 أعرب :  – 3

 منابر: مضاف إليه مجرور وعالمة جره الفتحة عوضا عن الكسرة ألنه ممنوع من الصرف.  •

 اإلعالل في كلمة )أرجاء(؟ ما  – 4

 أصلها )رجو( )أرجاو( قلبت الواو إلى همزة ألنها متطرفة بعد ألف زائدة.      

 

 



   الفقرة الثالثة:    دور فلسطين في االقبال على مواقع التواصل 

 معاني الكلمات : 

ً إقباالً :   - ً  انجذاباً و توجها  .  متزايداً متسارعاً :   -                              .واهتماما
 يستولي على . يستحوذ:  –   أنحاء : مادتها)ن ح و ( جهات .                              -
 .  ملّوحاً: مشيراً ومظهراً  –مقتحماً: يهجم بقوة.                                                -
 .   بلورة العالقات: تحديدها -                                       تكمن: تختفي و تختبئ      -
 .  أمالها : قدمها و أعطاها –تفاوتاً: اختالفاً .                                                    -
 اها اتجاه.إزاء : مادتها)أزي( معن –مفرطاً : مبالغ فيه .                                                -
 تحفظاً : امتناعاً.  –تبدي: تظهر .                                                       -
 أصالته: عراقته.  -                                         يسلبه: يأخذ منه ويمنعه. -

 المناقشة:  

 االفتراضي ؟في اإلقبال على مواقع التواصل ما دور فلسطين  – 1

 كان لفلسطين نصيب كبير من االقبال على مواقع التواصل االجتماعي حيث تفاعلوا معه وتسلل إلى حياتهم        

 واستحوذ على اهتمامهم الجمعي ، وتقبلوا مفرداته الجديدة وأدخلوها لحياتهم وواقعهم.       

 التواصل االجتماعي؟ ما سبب إقبال الناس بشكل متسارع على مواقع  – 2

 ألنها وسيلة للتعبير عن الرأي والعواطف وال توجد عليها رقابة .       

   ال تكمن خطورة مواقع التواصل في تطورها التقني بل في الدور االجتماعي الذي تؤديه، وضح ذلك. – 3

 الستخدام الواسع لمواقع  إن الخطورة تكمن في مدى تقبل الناس للقيم االجتماعية الجديدة التي أمالها ا     

 أبدىالتواصل فمنهم من أبدى تسامحاً مفرطاً إزاء مدى المشاركة والبوح بالمعلومات الخاصة ومنهم من      

 . تحفظاً جادا وعّد استخدامها يهدد النسيج االجتماعي     

 انقسم الناس في المجتمع الفلسطيني إزاء تقبل القيم االجتماعية الجديدة لمواقع التواصل لقسمين، بين ذلك.  – 4

 أبدى تسامحاً مفرطاً إزاء مدى المشاركة والبوح بالمعلومات الخاصة . القسم األول :      

 .يأبدى تحفظاً جادا وعّد استخدامها يهدد النسيج االجتماع  القسم الثاني:    



 ؟  ما إعراب كل من – 5

 إقباال: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة. –أ 

 متسارعاً : نعت منصوب وعالمة نصبه الفتحة.

 كافة : حال منصوب وعالمة نصبه الفتحة. –ب 

لفلسطين: الالم حرف جر ، فلسطين : اسم مجرور وعالمة جره الفتحة عوضا عن الكسرة ألنه ممنوع من   –ج 

 م أعجمي( الصرف )اس

 نصيب : اسم كان مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة .  –د 

 مقتحماً : حال منصوب وعالمة نصبه الفتحة.  -هـ 

 ؟ ما اإلعالل الحاصل في كلمة  – 6

 ( قلبت الياء إلى همزة ألنها مكسورة بعد ألف زائدة في صيغة منتهى الجموع. شرائح : ) شرايح -أ

 بت الياء إلى همزة ألنها متطرفة بعد ألف زائدة .إزاء: )إزاي( قل - ب
ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اآلداب التي يجب أن يتحلى بها المشاركون في مواقع التواصل :    الفقرة الرابعة: 

 معاني الكلمات : 

 أفضى : كشف -                                                تحفظاً : امتناعا  -
 االنغماس: االندماج واالختالط. –المحاذير : أمور يجب تجنبها.                                 -
 مستعارة: منتحل وغير حقيقي .  –يتحلى : تزيّن وتمسك .                                        -
 اإلقدام : اإلقبال  –يضمر : يخفي .                                                 -
 مرتفع .منابر : مفردها)منبر( مكان   –رقيب عتيد : مراقب حاضر يقظ .                             -
 الهمز : السخرية والتعييب على الناس في الغيب.  –تدخل االنسان فيما ال يعنيه .                      التطفل : -
 اللمز : يعيب على الناس بعينه ورأسه وشفته مع كالم خفي .  -



 ألفاظ نابية: كلمات تستخدم للشتم خارجة عن األدب.  –مناكفة : رد الكالم بعنف .                              -
 قطيعة : تباعد وفرقة . –                              الالذعة : مؤذية مؤلمة . -

 المناقشة : 

 علل لكل مما يلي:  – 1

 . عية عامةحتمية التزام رواد مواقع التواصل بآداب اجتما  -
 . لضمان تحقيق األهداف المرجوة من التواصل في محبة ومودة 

 .الخاصة بمواقع التواصلحتمية تجنب بعض المحاذير  -
 . لتجنب المخاطر الجانبية المصاحبة لالنغماس غير المنضبط فيها 

 .  اذكر بعض اآلداب الواجب التحلي بها عند استخدام مواقع التواصل االجتماعي- 2

 مسؤولية الشخص أقواله وممارساته. تحمل  •

 إظهار اسمه الحقيقي .  •

 احترام خصوصيات اآلخرين .  •

 عدم التعرض للجنس اآلخر بالمضايقة والتحرش . •

 يدل قوله تعالى:) ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد( على إحدى اآلداب الواجب التحلي بها ،ماهي؟ - 3

 تحمل مسؤولية الشخص ألقواله وممارساته وذلك بإظهار اسمه الحقيقي ، فال داعي لالختباء خلف األسماء      

 . المستعارة    

 ما سبب اختفاء الناس خلف األسماء المستعارة ؟ – 4

 . إذا كان الشخص يضمر اإلقدام على ممارسات ال يريد تحمل مسؤوليتها أمام الناس    

 مترتبة على كون مواقع التواصل االجتماعي منابر حّرة ؟ ال ما األمور – 5

احترام خصوصية اآلخرين ، تجنب التدخل فيما ينشرونه عن أنفسهم من صور أو معلومات ، وعدم إقحام    

 وتقصدهم بالهمز واللمز. أنفسهم في شؤونهم ، سواء بتتبعهم أو بالتطفل على حساباتهم ، أو السخرية منهم 

 طفل على اآلخرين والسخرية منهم ؟ ما أثر الت – 6

 . تتطور األمور إلى خالفات ومناكفات تتجاوز حدود الذوق العام فتصبح قطيعة حقيقية نتيجة هذه الخالفات    

 كيف لـنا أن نراعي مشاعر اآلخرين ؟  – 7

 .أن نفرق بين األمور الخاصة واألمور التي يدخل تشاركها مشاعر البهجة والسرور في نفوس اآلخرين    

 أعرب :  – 8 

 ظاً .، قول: مفعول به منصوب محال مجرور لفمن قول : من / حرف جر زائد  •

ي في محل جر مضاف )لدى( ظرف مكان منصوب وعالمة نصبه الفتحة ، الهاء ضمير متصل مبن ديه :ل •

 اليه. شبه الجملة في محل رفع خبر مقدم .

 .مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة  رقيب: •

 ؟ نوع )ما( فيما يليما   – 9

 فما الداعي لالختباء: استفهام  •

 نافية . :ا يلفظ من قول م •

 . موصولة  :يما ينشرونه ف •
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 



 : الحفاظ على سالمة اللغة واالعتزاز باللغة العربية : الفقرة الخامسة

 معاني الكلمات :   

 المضايقة بأفعال غير مرغوبة.  التحرش: -                         متدنياً: منخفضا سيئاً           -
 معينة .  هديد لتنفيذ طلبات االبتزاز: االستدراج بالت - السائدة : المنتشرة                                      -

 المناقشة : 

 نيا ، بين ذلك. توى أخالقيا متدمالحقة خصوصيات االخرين في مواقع التواصل مستعكس  – 1

و االحترام وعدم هامة  شقات على الالتي تقوم فيها العالة جتماعي الزعاج، فالقيم اإلطفل واالتلما فيها من  

 . التعرض للجنس اآلخر بالمضايقة والتحرش ينبغي أال تغفل في حال من األحوال ، في المجتمع االفتراضي 

 تماعي . بعض األخطاء التي يقع فيها الناشطين على صفحات التواصل االج اذكر – 2

 . بعض النصوص التي تحمل معنى جميال ولكنها تتضمن أخطاء لغوية فاحشة نشر    

 في مواقع التواصل.ب االهتمام باللغة العربية وتعريب األسماء واستخدام الحرف العربي : يجعلل   – 3

 . للغة العربية فيجب االعتزاز بها إلساءةباألن بعض المواقع معنية    

 .م الحذر أثناء التعامل في المجتمع االفتراضي : ال بّد من التزاعلل   – 4

 . ألن من الممكن وصولها لبعض األشرار ووقوع صاحبها لالبتزاز واالستغالل     

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                        

 

 

 

 

 



 ب المدرسيإجابة أسئلة الكتا                                            

 ستيعاب: االالفهم و

والهموم   الناس ويتبادلون المعارف و اآلراء و األفكار صغير ة، يتعاون فيها بتحويل العالم إلى قرية - 1

 واأللفة واالحترام.  يةالحرة في جو من العام

 ماكلوهن .  مارشال – 2

  التمتع بصداقة ومتابعة أفراد من مختلف أرجاء العالم و تبادل األفكار و األخبار والصور والمعلومات - 3

 وتفاصيل الحياة بشكل حّي مباشر ومتابعتهم فور الحدوث. 

 من هذه اآلداب :   - 4

 .  أقواله وممارساته مسؤولية الشخص لتحم -

 .  عليها ظهار اسمه الحقيقيإ -
 خرين.آلاحترام خصوصيات ا -

 خرين دون إذنهم.اآلالتطفل على حسابات  - أ   - 5

 الهمز والّلمز والسخرية. -ب      

 فات ومناكفات وقطيعة. الحصول خ -ج      

 ها مل مسؤوليت قدام على ممارسات ال يريدون تح إليضمرون ا ألنهمحقة، أو الوف من المإما بدافع الخ - 6

 أمام الناس.      

 المناقشة والتحليل: 

 الواسع لمواقع التواصل   ستخدامالها اال تي أمال ةجتماعي اال القيم في تقبل يظهر في المجتمع تفاوت ملحوظ - 1

 كة مدى التعارف والبوح والمشار إزاء اجتماعية واسعة تسامحا مفرطا ئحارِظهر فيه شذي تالففي الوقت     

 .  االجتماعيتحفظاً جادا وعّد استخدامها يهدد النسيج  أبدىبالمعلومات الخاصة ومنهم من     

و االحترام وعدم هامة  شقات على الالتي تقوم فيها الع الة جتماعيالزعاج، فالقيم اإلطفل واالتلما فيها من  - 2

 .  يضاالتعرض للجنس اآلخر بالمضايقة والتحرش ينبغي أال تغفل في حال من األحوال ، في المجتمع االفتر

 نعّلل ما يأتي: - 3

 .  عتمادها على أهواء الناس وأمزجتهمال -أ

 ضحية االستغالل واالبتزاز .دي إلى وقوع صاحبها ر سيؤارشألن وقوعها في يد بعض األ  - ب

 صور ثورة االتصاالت بامرأة حامل أنجبت ولداً عزيزاً.    -أ  - 4

 سيج. ن د المجتمع بالاربين أف  ةيجتماعالقة االر العصو -ب  

 ن معلومات، بكائ  ع عليها، وسرقة ما فيها منالطالخرين، ومحاولة اآلر الدخول إلى حسابات اصو -ج 

 يتغّذى على غيره.  حي      

 

 



 يجابيات: إلا -أ- 5

  يالذ مرألأحداث، ا العالم على حقيقة ما يجري من العخبار، وإطألمية حرة لنشر االتمثل منصة إع - 1

 فلسطين.  داث، كما هو الحال فيألحيساعد على تشكيل مواقف من ا    

 سرة.ألعن دائرة العمل وا قات إنسانية بعيداالقامة ع إلتتيح فرصة - 2

 تسهم في نشر التجارب الحياتية الناجحة، ومشاركتها، واحتذائها. - 4

 قناة للتبادل الثقافي والعلمي بأقل التكاليف.تعد  – 4 

 : جتماعي المن المشاكل الناتجة عن سوء استخدام مواقع التواصل ا -ب 

 خرين، وتهديدهم. لآلض التعر - 1 

 شاعات. إلكاذيب واألنشر ا- 2

 نشر الرذيلة. - 3

 ءها. ارطائل وال  رهدر الوقت في أمو   - 4

 سلوب: ألااللغة و

 خر.آلعتماد على االا- 1

 متا . سبقت التاء بطاء فأبدلت إلى  طاء ثم ادغ فتعل،معلى وزن ال  (  المطتلع)  أصلها - 2

 ة الظاهرة. مة رفعه الضمالخر مرفوع، وعاسم كان مؤب : نصي  -أ- 3
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