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    الفعال :

  To enhance عّزز / يعزز / تعزيز To know َعَرَف / َيْعِرف / معرفة

  To provide وفيرر / تَ وفّ ر / يُ وف   .To master sth إجادة / أجاد / ُيجيد

 To activate ّعل / يفّعل / تفعيلف To join التحق / يلتحق / التحاق

  To increase تزاَيَد / يتزاَيد / تزاُيد To exceed تجاوز / جاوزيت /جاوزَ ت

 To make عّمم / يعّمم / تعميم  To erase / مْحو محا / يمحو
accessbile to all 

 To consent َقِبل / َيقَبل / َقبول To clarify/ Explain إيضاحح / وضَح / ُيوِض أ

 To volunteer َتطو ع / َيَتطو ع / َتطوُّع To represent ل / َتمثيلَل / ُيَمثّ َمث  

   To know َعَرَف / َيْعِرف / معرفة

 

 السماء

 An organization ماتمة / منظّ منظّ  A career مهنة / مهن

 A culture ثقافة / ثقافات A kid طفل / أطفال

 An authority جهة / جهات An illiterate ييني / ُأمّ ُأمّ 

 

 



 

 

The All-in-One Arabic Language Center 

4 | P a g e 

 

 تدريبات لغوية:

 أواًل : اقرأ الجمل التالية ثم أعدها شفويًا:

 يختلف تعريف األمية من بلد الى آخر. .1

 ُيعّرف اأُلمي بالذي ال يستطيع الكتابة والقراءة . .2

 يبلغ عدد سكان الوطن العربي ثالثمائة وخمسون مليون نسمة . .3

 ميين من الوطن العربي من النساء.معظم األُ  .4

 مسؤولية محو األمية هو من شأن المجتمع عمومًا . .5

 % من سكان الوطن العربي . 60تتجاوز نسبة النساء األمّيات  .6

 دعت المنظمة الى محو األمية و تعميم التعليم األساسي . .7

 يتزايد عدد األميين في الوطن العربي . .8

 سياسية و اجتماعية واقتصادية.أسباب األميين  أسباب تزايد .9

 ى التعليم.ات لجميع األطفال للوصول المكانيتوفير الفرص واإليجب  .10
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 تدريبات االستماع:

 :من الجدول التالي استمع إلى الفقرة التالية ثم امأل الفراغ بالكلمة المناسبة: أوالً 

 ملتحقين نسمة نسبة المجموع األمية 

 معظم يجيد ال فضاًل عن سكان ةالقراء
 

 المية في الوطن العربي

ف ففي الوطن العربي ُيعر   من بلد إلى آخر، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  يختلف تعريف

وفي بعض البلدان كاليابان  ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ة ويستطيع الكتاب بالذي ال األميُّ 

 و المهنة.أتقنيات العمل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الذيب ف األميّ مثاًل ُيعر  

 منهم الوطن العربي ثالثمائة وخمسون مليون نسمة، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيبلغ عدد 

 يعرفون القراءة والكتابة، ُأّميون ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمليون  97

ستة ماليين طفل عربي هم في سن الدراسة غير  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بالتعليم في الدول العربية. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األّميين في الوطن العربي من النساء إذ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومن الجدير بالذكر أن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من %60األّميات  النساء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تتجاوز

 العام لألميين في الوطن العربي. 
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 : ثانياً 

 :استمع إلى الفقرة التالية ثم امأل الفراغ بالكلمة المناسبة من الجدول التالي

 العالمي تعميم لزامياإل المنظمة الرسمية

 الخيرية خطة المساهمة برامج عتد

 
 العربية للتربية والثقافة والعلوم في بيان لها بمناسبة اليوم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوأكدت 

عد تمحو األمية في الوطن العربي لم  لمحو األمية أن مسؤولية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسؤولية المجتمع  يفقط بل ه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حكومات والجهاتال مسؤولية

واالتحادات  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وخاصة المنظمات والجمعيات األهلية و عموماً 
  .وغيرها

تطوير التعليم في ل شاملة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يجب وضع هنأالمنظمة  وأوضحت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تعزيزاألمّية فضاًل عن  قضاء على مشكلةلل الوطن العربي

للقضاء على األمّية بين  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و تفعيل برامج التعليم تعليم الكبار
 صغار.ال

من مؤسسات  ين بالتنمية العربيةالمهتمّ   جميع الُمنّظمة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و 
جل محو األمية ألفاعلة من ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فراد إلىأومنظمات مجتمع مدني و 

مكانيات لجميع واإللتعليم األساسي وتوفير الفرص ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ والعمل على
 .األطفال للوصول اليه
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 : ثالثاً 

 :استمع إلى الفقرة التالية ثم امأل الفراغ بالكلمة المناسبة من الجدول التالي

 فيتكال إجراءات مراكز تشكيل لتوطين

 رالكبا قبول النائية فتح رفض

واجتماعية  أسباب سياسيةيتزايد عدد األميين في الوطن العربي وتتعدد األسباب ومنها 
األنظمة القمعية خدمات تعليمية نوعية األسباب السياسية عدم تقديم من ف واقتصادية

 للمناطق التي تشكل المعارضة فيها أغلبية.
هما كان م مينائهم بالتعلأهل البادية ألب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األسباب اإلجتماعية عدممن و 

التعليم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الحكومات على دفعقتصادية عدم قدرة الدافع ، ومن األسباب اال

 . و عدم إلزامهأ

 سكان البادية لحل مشكلة ةلجان لمحاور  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يجب ةعالج مشكلة األميول

" محو  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تطوع المثقفين للعمل فيو  التعليم ألبنائهم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خذت الحكومةمن مجموع السكان وقد ات   %8تبلغ نسبة األمية في األردن . " األمية

للبدو وبناء  المدارس المتنقلة هذه اإلجراءات منو كثيرة لتقليل األمية  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجال التعليم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجل التعليم ، و من البدو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مساكن

 مية فضاًل عن برامج تعليملزيادة التنمية وخفض األ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العالي للمناطق

 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :القراءةتدريبات 

 ثم لخصها شفويًا: قرةفقرة ف التالية : اقرأ الفقراتأوالً 

 المية في الوطن العربي

يستطيع  بالذي ال ف األميُّ ففي الوطن العربي ُيعر   يختلف تعريف األمية من بلد إلى آخر،
يجيد تقنيات العمل  الذي الوفي بعض البلدان كاليابان مثاًل ُيعرف األمي ب ،الكتابة والقراءة

 و المهنة.أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مليون نسمة  97 منهم يبلغ عدد سكان الوطن العربي ثالثمائة وخمسون مليون نسمة،
لدراسة فضاًل عن ستة ماليين طفل عربي هم في سن ا يعرفون القراءة والكتابة، ُأّميون ال

 غير ملتحقين بالتعليم في الدول العربية.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ة النساءومن الجدير بالذكر أن معظم األّميين في الوطن العربي من النساء إذ تتجاوز نسب
 من المجموع العام لألميين في الوطن العربي.  %60األّميات 

وأكدت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لمحو 
حكومات والجهات ال مسؤوليةعد تمحو األمية في الوطن العربي لم  األمية أن مسؤولية

وخاصة المنظمات والجمعيات األهلية  مجتمع عموماً مسؤولية ال يالرسمية فقط بل ه
  .والخيرية واالتحادات وغيرها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قضاء لل التعليم في الوطن العربيتطوير ل شاملة خطةيجب وضع  هنأالمنظمة  وأوضحت
و تفعيل برامج التعليم اإللزامي  تعزيز برامج تعليم الكباراألمّية فضاًل عن  على مشكلة

 للقضاء على األمّية بين الصغار.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جميع المهتمين بالتنمية العربية من مؤسسات ومنظمات مجتمع مدني  عت الُمنّظمةدو  
لتعليم األساسي وتوفير جل محو األمية والعمل على تعميم األفاعلة من وافراد إلى المساهمة ا

 .مكانيات لجميع األطفال للوصول اليهالفرص واإل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أسباب سياسية واجتماعية يتزايد عدد األميين في الوطن العربي وتتعدد األسباب ومنها 
ليمية نوعية األنظمة القمعية خدمات تعاألسباب السياسية عدم تقديم من ف واقتصادية

 للمناطق التي تشكل المعارضة فيها أغلبية.

هما كان الدافع ، ومن م مياألسباب اإلجتماعية عدم قبول أهل البادية ألبنائهم بالتعلمن 
 . و عدم إلزامهأف التعليم يالحكومات على دفع تكالقتصادية عدم قدرة األسباب اال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سكان البادية لحل مشكلة رفض التعليم  ةتشكيل لجان لمحاور  يجب ةعالج مشكلة األميول
 . " تطوع المثقفين للعمل في مراكز " محو األميةو  ألبنائهم

خذت الحكومة إجراءات كثيرة ن مجموع السكان وقد ات  م %8تبلغ نسبة األمية في األردن 
 من المدارس المتنقلة للبدو وبناء مساكن لتوطين البدو هذه اإلجراءات منو لتقليل األمية 

مية فضاًل أجل التعليم ، وفتح مجال التعليم العالي للمناطق النائية لزيادة التنمية وخفض األ
 ر.عن برامج تعليم الكبا
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 ءة:تدريبات القرا

 اقرأ النص التالي ثم أجب عن األسئلة:

 المية في الوطن العربي

يستطيع  بالذي ال ف األميُّ ففي الوطن العربي ُيعر   يختلف تعريف األمية من بلد إلى آخر،
يجيد تقنيات العمل  الذي الوفي بعض البلدان كاليابان مثاًل ُيعرف األمي ب ،الكتابة والقراءة

 و المهنة.أ

مليون نسمة  97 منهم كان الوطن العربي ثالثمائة وخمسون مليون نسمة،يبلغ عدد س
فضاًل عن ستة ماليين طفل عربي هم في سن الدراسة  يعرفون القراءة والكتابة، ُأّميون ال

 غير ملتحقين بالتعليم في الدول العربية.

 نسبة النساءومن الجدير بالذكر أن معظم األّميين في الوطن العربي من النساء إذ تتجاوز 
 من المجموع العام لألميين في الوطن العربي.  %60األّميات 

وأكدت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لمحو 
حكومات والجهات ال مسؤوليةعد تمحو األمية في الوطن العربي لم  األمية أن مسؤولية

وخاصة المنظمات والجمعيات األهلية  المجتمع عموماً  مسؤولية يالرسمية فقط بل ه
  .والخيرية واالتحادات وغيرها

قضاء لل تطوير التعليم في الوطن العربيل شاملة خطةيجب وضع  هنأالمنظمة  وأوضحت
و تفعيل برامج التعليم اإللزامي  تعزيز برامج تعليم الكباراألمّية فضاًل عن  على مشكلة

 ين الصغار.للقضاء على األمّية ب
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جميع المهتمين بالتنمية العربية من مؤسسات ومنظمات مجتمع مدني  عت الُمنّظمةدو  
لتعليم األساسي وتوفير جل محو األمية والعمل على تعميم األفاعلة من وافراد إلى المساهمة ا

 .مكانيات لجميع األطفال للوصول اليهالفرص واإل

أسباب سياسية واجتماعية عدد األسباب ومنها يتزايد عدد األميين في الوطن العربي وتت
األنظمة القمعية خدمات تعليمية نوعية األسباب السياسية عدم تقديم من ف واقتصادية

 للمناطق التي تشكل المعارضة فيها أغلبية.

، ومن هما كان الدافعم مياألسباب اإلجتماعية عدم قبول أهل البادية ألبنائهم بالتعلمن  
 . و عدم إلزامهأف التعليم يالحكومات على دفع تكالدية عدم قدرة قتصااألسباب اال

سكان البادية لحل مشكلة رفض التعليم  ةتشكيل لجان لمحاور  يجب ةعالج مشكلة األميول
 . " تطوع المثقفين للعمل في مراكز " محو األميةو  ألبنائهم

كومة إجراءات كثيرة خذت الحمن مجموع السكان وقد ات   %8تبلغ نسبة األمية في األردن 
 من المدارس المتنقلة للبدو وبناء مساكن لتوطين البدو هذه اإلجراءات منو لتقليل األمية 

مية فضاًل ، وفتح مجال التعليم العالي للمناطق النائية لزيادة التنمية وخفض األأجل التعليم
 ر.عن برامج تعليم الكبا
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 التدريب األول:

 ـ نعم أو ال:ن األسئلة التالية بعأجب 

 تتفق جميع بلدان العالم في تعريف األمية. .1
 ال ب. نعم أ. 

 تعريف األمية في األردن نفس تعريفها في مصر. 02
 ال ب. نعم أ. 

 .عربي ثالثمائة وخمسون مليون نسمةعدد سكان الوطن ال 03
 ال ب. نعم أ. 

 معظم األميين في الوطن العربي من النساء. 04
 ال .ب نعم أ. 

 مسؤولية اأُلمّيية التقتصر على الحكومة فقط. 05
 ال ب. نعم أ. 

 يتناقص عدد األميين في الوطن العربي. 06
 ال ب. نعم أ. 

 .%10تبلغ نسبة األمية في األردن  07
 ال ب. نعم أ. 

 .تتضمن طرق عالج األمية تشكيل لجان لتعليم أبناء البادية 08
 ال ب. نعم أ. 
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 .زايد عدد األميين في الوطن العربييت 09
 ال ب. نعم أ. 

 .لم تدُع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ل محو األمية 010
 ال ب. نعم أ. 

  .يجب تفعيل برامج التعليم اإللزامي للقضاء على األمية بين الصغار 011
 ال ب. نعم أ. 

 .لهيئات المسؤولة عن األميةتعد المنظمات والجمعيات الخيرية من ا 012
 ال ب. نعم أ. 

 .يبلغ عدد األطفال غير المتعلمين في الوطن العربي حوالي ستة ماليين طفل 013
 ال ب. نعم أ. 

 .من أسباب مشكلة األمية عدم قدرة الحكومات على دفع تكاليف العليم 014
 ال ب. نعم أ. 

 .ت العمل أو المهنةيعرف األمي في آسيا بالذي اليجيد تقنيا 015
 ال ب. نعم أ. 

 .اليجب توفير الفرص واإلمكانيات إال لفئة معينة من األطفال كي يتعلموا 016
 ال ب. نعم أ. 
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 تدريبات الكتابة:

 امأل الفراغ بالكلمة المناسبة من الكلمات في الجدول المقابل:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تعريف األمية من بلد إلى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وفي  ،يستطيع الكتابة والقراءة بالذي ال ف األميُّ ففي الوطن العربي ُيعر   ،

يجيد  الذي الب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لدان كاليابان مثاًل ُيعرفبعض الب
 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وأتقنيات العمل 

 يبلغ عدد سكان الوطن العربي ثالثمائة وخمسون مليون 
 يعرفون القراءة و مليون نسمة ُأّميون ال 97 منهم ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فضاًل عن ستة ماليين طفل عربي هم في ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الدراسة غير ملتحقين بالتعليم في الدول العربية. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األّميين في الوطن العربي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ذكر أنومن الجدير بال
من  %60 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من النساء إذ تتجاوز نسبة النساء

 لألميين في الوطن العربي.  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المجموع

 للتربية والثقافة والعلوم في ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وأكدت المنظمة
 لها بمناسبة اليوم العالمي لمحو األمية أن مسؤولية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمسؤولية عد تمحو األمية في الوطن العربي لم 
 وخاصة المنظمات و مسؤولية المجتمع عموماً  يوالجهات الرسمية فقط بل ه

  .األهلية والخيرية واالتحادات وغيرها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نسمة

 يختلف

 الكتابة

 األمي

 األّميات

 العام

 آخر

 بيان
 حكوماتال

 سن
 المهنة
 معظم

 الجمعيات
 العربية
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  ثانيًا :
 يجب هنأالمنظمة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شاملة خطة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قضاء على مشكلةلل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التعليم في الوطن العربي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و تعزيز برامج تعليم الكباراألمّية فضاًل عن 
 التعليم اإللزامي للقضاء على األمّية بين الصغار.

 المهتمين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عت الُمنّظمةدو  
العربية من مؤسسات ومنظمات مجتمع  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جلألفاعلة من وافراد إلى المساهمة ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عليملتاألمية والعمل على تعميم ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مكانيات لجميع األطفال وتوفير الفرص واإل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .للوصول اليه

 األميين في الوطن العربي و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يتزايد
 أسباباألسباب ومنها  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األسباب السياسية من ف واجتماعية واقتصادية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 القمعية خدمات تعليميةاألنظمة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عدم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ للمناطق التي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المعارضة فيها أغلبية.

 تفعيل
 جميع

 بالتنمية
 وضع

 األساسي
 تقديم
 تتعدد

 أوضحت
 عدد

 تطويرل
 مدني
 نوعية
 برامج
 تشكل

 سياسية
 محو
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 ثالثًا:
 اإلجتماعية عدم قبول أهل البادية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن  و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هما كانم ميبالتعل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحكومات على دفع عدم قدرة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، ومن األسباب

 . إلزامه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وأف التعليم يتكال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ةمشكلة األمي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و
 سكان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تشكيل لجان يجب

 و لحل مشكلة رفض التعليم ألبنائهم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . " المثقفين للعمل في مراكز " محو األمية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من مجموع السكان وقد %8تبلغ نسبة األمية في األردن 
هذه  منو الحكومة إجراءات كثيرة لتقليل األمية  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 للبدو و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المدارس  اإلجراءات
أجل التعليم ، وفتح  من مساكن لتوطين البدو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ادة التنمية وللمناطق النائية لزي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجال التعليم

 ر.مية فضاًل عن برامج تعليم الكبااأل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدافع
 عدم

 ةلمحاور 
 تطوع

 المتنقلة
 ألبنائهم
 العالي

 األسباب
 خذتات  

 ضخف
 قتصاديةاال

 عالجل
 بناء

 البادية
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 تدريبات التحدث:

  األفكار التالية: النص ناقش اءةقر بعد 

 .تعريف األمية  01

 .عدد سكان الوطن العربي 02

 من النساء والرجال واألطفال. نسبة األميين في الوطن العربي 03

 .النساء و األميةأسباب زيادة األمية  04

 .المدنيسسات المجتمع مؤ دور  05

 .األمية في األردننسبة  06

 .المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم دور  07

 ؟من المسؤول عن مشكلة األميةفي رأيك  08

 وحل مشكلة األمية. تطوير التعليملخطة اقترح  09

 بإلزام األطفال بالتعليم. التعليم اإللزاميلماذا الينجح قانون  010

 .األميةوجود االقتصادية لسباب ناقش األ 011

 انصح أسرة بأهمية التعليم ألبنائها. 012

 تحدث عن أسباب األمية في الدول المتقدمة. 013
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 الدرس الثاني : 

 

 

 

 عــــــــــــــــالخل
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    الفعال :

 To apply طّبق / يطّبق / تطبيق  To make a request َتَقَدم/ يتَقَدم / َتَقُدم

 To accuse اّتهم / يّتهم / اّتهام  To ratify  / إقرار/ يقرُّ  َأقرّ 

 To undertake أقَدَم / ُيقِدم / إْقدام  To convince ع / ُيقنع / اقناع أقن

 To bring suit رفع / يرفع / رْفع To pledge د د / َتَعهُّ د / يتَعهّ َتَعه  
against 

 To be unfair to َظَلم / َيظِلم / ُظْلم To spend أنفَق / ينِفق / ِإنفاق 

 To impose أْلزَم / ُيْلزُم / إْلزام  To divorce طّلَق / ُيطلِّق / )طالق(

 To separate انفصل/ ينفصل/ انفصال   To be allowed جوازُز / جاَز / َيجو 

ق / َتصديق     To believe  صّدَق / ُيصدِّ

 

 السماء

 A residence مسكن / مساكن  A judge ُقضاهقاضي / 

  A situation حالة / حاالت  A law قانون / قوانين

  A case قضية / قضايا  A decision قرار / قرارت

 A group فئة / فئات  A contract عقد / عقود

    An activist ن و ناشط / ناشط
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 وية:تدريبات لغ

 أواًل : اقرأ الجمل التالية ثم أعدها شفويًا:

 الخلع هو حالة تقدم الزوجة بطلب الطالق. .1

 . 2001أقرت الحكومة االردنية قانون الخلع عام  .2

 ن تقنع الزوجة القاضي بأسباب الخلع .شروط الخلع هي أ .3

 يحتل األردن المرتبة الثانية في ارتفاع حاالت الطالق . .4

 ق الرجل زوجته ثالث مرات حتى تنفصل عنه كليًا .طلّ يُ  .5

 ال تأثير للخلع على حضانة الصغار . .6

 األم لها حضانة صغارها حتى السن القانونية. .7

 ال يجوز للمرأة المخلوعة أن تتزوج خالل ثالثة شهور تقريبًا . .8

  قائمًا .يشترط للميراث بين الزوجين أن يكون العقد شرعيًا قانونياً  .9

 .واجبة على أبيهم نفقة األطفال .10
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 تدريبات االستماع:

 :استمع إلى الفقرة التالية ثم امأل الفراغ بالكلمة المناسبة من الجدول التالي: أوالً 

 قانون  موجة تقنع يجوز الجدل

 يناقش المهر تتعهد أقر ت كلياً 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقد ن القاضي و الزوجة بطلب الطالق مفيها هو حالة تتقدم الخلع 
ذا القرار هر اوأث،  2001الخلع عام  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحكومة األردنية 

لدى كان معروفًا فما  تهحول شرعي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  االنفصال.طلب لها في  حق   لطالق بيد الرجل وحده وأن المرأة الأن االناس 

الزوجة القاضي بأسباب طلب الخلع وأن  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومن شروط الخلع أن 
الزوجة بإعادة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صبحت مستحيلة والحياة الزوجية أ

سب العقد الشرعي م للزواج وحوالتكاليف التي أنفقها الزوج عندما تقدّ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بين الزوجين

ق الرجل زوجته ثالث مرات حتى تنفصل طلّ يُ  ففي الطالق الطالقيختلف الخلع عن  وبذلك
 الق والويكفي أن يقول الرجل لزوجته أنت طالق ليتم الط ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعنه 

 . الزوج بأسباب الطالق  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحق لهما العودة لبيت الزوجية إال بعد زواجها  البعد أن ُيطلق الزوج زوجته ثالث مرات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولكن في الطالق األول والثاني  وطالقها منه أو وفاته من رجل آخر
  للرجل إعادة الزوجة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 : ثانياً 

 :استمع إلى الفقرة التالية ثم امأل الفراغ بالكلمة المناسبة من الجدول التالي

 للميراث حضانة الخالعة تكاليف حامالً 

 الِعّدة عقد نفقةال فترة أثناء

 
من تاريخ الحكم  ثالثة شهور تقريباً ن تتزوج خالل أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللمرأة  ال يجوز

فإن كانت  حاِمل، أنها غيرتتأكد من حتى  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وهذه الُمّدة ُتسّمىبالخلع 

 .الزوجلى إوينسب المولود  مولودضع الت فال تتزوج حتى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غار وال على نفقتهم فاألم لها حضانة الص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلخلع على ا يؤّثرال 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتشمل  بيهمأصغارها حتى السن القانونية ونفقتهم واجبة على 

لألب رؤية يحق و ، العالجو الدراسة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المسكن والمأكل والملبس و
 خالل فترة الحضانة.والده أ

الزواج شرعيًا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأن يكون  فيجب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأما بالنسبة 
اِلعّدة، أما  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترث المرأة الخالعة زوجها إذا مات في  قانونيًا قائمًا و ال

طلب الخلع فإن الزوجة ترث حسب القانون  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإذا مات الزوج 
 الشرعي.
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 : ثالثاً 

 :اسبة من الجدول التالياستمع إلى الفقرة التالية ثم امأل الفراغ بالكلمة المن

 تقدمت القضايا لمثّ تُ  شهد نصف

 حاالت طالتورُّ  المرتبة تطبق اإلنفاق

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثانية بعد مصر في عدد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردن األ يحتل

حوالي  نفصالت حاالت االبلغ حيث في آخر خمس سنوات الطالق 
مجموعها إلى ثالثين ألف حالة زواج تم  حاالت الزواج والتي يصل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ف حالة منهااآلالخلع في خمسة 

 حيثارتفاعًا كبيرًا في طلبات الخلع  األردن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النسائية أمام القضاء  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي المائة من  %80 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األردني.

قانون الخلع بالفعل وبعد التصديق على  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألردن أول دولة عربية 
لخلع أزواجهن بالرغم من أن إمرأة أردنية  500 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواحد ُأسبوع القانون ب

   .المجتمع األردني تحكمه التقاليد القبلية التي ترفض الطالق والخلع

على أسرته أو اتهامه  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعدم قدرة الزوج على  ،م أسباب الخلعهأ ومن 
 .وغيرها في قضايا إجرامية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عدم الوفاء وب
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 : رابعاً 

 :استمع إلى الفقرة التالية ثم امأل الفراغ بالكلمة المناسبة من الجدول التالي

 عشائري ال المستوى  حصلن إيداع استقالل

 يظلم مردود نسبة شرط بفوقية

 
الفروق االجتماعية و التعليمي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسباب الطالق اختالف أومن 

حد طرفي الزواج أ عندما يقدم خاصةلها عالقة بالنسب العشائري  ُأخرى  أسبابوالوظيفية و 
حساسه بأن نسبه مع شريكه إل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلى التعامل 

  . فضل من شريكهأصوله القبلية أُ و أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طالق توجد في الفئة العمرية بين  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأن أعلى  ومن الجدير بالذكر
تعلمات مقضايا الخلع ترفعها نساء معظم ن أ و%  47سنة وبلغت  20-29

 مادي جيد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلى وظائف مهمة وذات  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .اقتصادي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولديهن 

المرأة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ويرى كثير من الناشطين في حقوق المرأة أن قانون الخلع
 ـك الحقوق الخاصة بالزوج في صندوق المحكمة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ألنه يلزمها ب

حقوق ، بينما ال يلزم قانون األحوال الشخصية الرجل بإيداع للخلع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   زوجته. ُيطّلقعندما وغيره  من مهر المرأة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 تدريبات القراءة:

 ثم لخصها شفويًا: فقرة فقرة التالية أواًل: اقرأ الفقرات

ت الحكومة األردنية أقر  قد الزوجة بطلب الطالق من القاضي و فيها هو حالة تتقدم الخلع 
كان معروفًا فما  تهموجة من الجدل حول شرعيهذا القرار ر اوأث،  2001قانون الخلع عام 

 االنفصال.طلب لها في  حق   طالق بيد الرجل وحده وأن المرأة الأن اللدى الناس 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صبحت ن الحياة الزوجية أومن شروط الخلع أن تقنع الزوجة القاضي بأسباب طلب الخلع وأ
تتعهد الزوجة بإعادة المهر والتكاليف التي أنفقها الزوج عندما تقدم للزواج وحسب مستحيلة و 

 .العقد الشرعي بين الزوجين
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ق الرجل زوجته ثالث مرات حتى تنفصل طلّ يُ  ففي الطالق الطالقيختلف الخلع عن  وبذلك
يناقش الزوج بأسباب  عنه كليًا ويكفي أن يقول الرجل لزوجته أنت طالق ليتم الطالق وال

 . الطالق 
ال بعد زواجها يحق لهما العودة لبيت الزوجية إ البعد أن ُيطلق الزوج زوجته ثالث مرات 

ولكن في الطالق األول والثاني يجوز للرجل إعادة  وطالقها منه أو وفاته من رجل آخر
  الزوجة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهذه من تاريخ الحكم بالخلع  ثالثة شهور تقريباً ن تتزوج خالل أ الخالعة للمرأة  ال يجوز 

ضع ت فال تتزوج حتى حامالً فإن كانت  حاِمل، أنها غيرتتأكد من حتى ة دّ العِ  الُمّدة ُتسّمى
 .الزوجلى إوينسب المولود  مولودال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 

 

The All-in-One Arabic Language Center 

28 | P a g e 

 

 
لخلع على حضانة الصغار وال على نفقتهم فاألم لها حضانة صغارها حتى السن ا يؤّثرال 

و الدراسة  تكاليفنفقة المسكن والمأكل والملبس و الوتشمل  بيهمأالقانونية ونفقتهم واجبة على 
 خالل فترة الحضانة.والده أب رؤية لأليحق و ، العالج

ترث المرأة الخالعة  أن يكون عقد الزواج شرعيًا قانونيًا قائمًا و ال أما بالنسبة للميراث فيجب
زوجها إذا مات في فترة اِلعّدة، أما إذا مات الزوج أثناء طلب الخلع فإن الزوجة ترث حسب 

 القانون الشرعي.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في آخر خمس سنوات ردن المرتبة الثانية بعد مصر في عدد حاالت الطالق األ يحتل
ن نصف حاالت الزواج والتي يصل مجموعها إلى ثالثيحوالي  نفصالت حاالت االبلغ حيث

 .ف حالة منهااآلألف حالة زواج تم الخلع في خمسة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يا من القضا في المائة %80ل مثّ تُ  حيثارتفاعًا كبيرًا في طلبات الخلع  شهد األردن 
 النسائية أمام القضاء األردني.

واحد ُأسبوع األردن أول دولة عربية تطبق قانون الخلع بالفعل وبعد التصديق على القانون ب
إمرأة أردنية لخلع أزواجهن بالرغم من أن المجتمع األردني تحكمه التقاليد  500تقدمت 

 .القبلية التي ترفض الطالق والخلع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عدم قدرة الزوج على اإلنفاق على أسرته أو اتهامه بعدم الوفاء  ،م أسباب الخلعهأ ومن 
 .وغيرها ط في قضايا إجراميةوالتورُّ 
 ُأخرى  أسبابالفروق االجتماعية والوظيفية و و ق اختالف المستوى التعليمي سباب الطالأومن 

حد طرفي الزواج على التعامل بفوقية مع أعندما يقدم  خاصةلها عالقة بالنسب العشائري 
  . فضل من شريكهأصوله القبلية أُ و أحساسه بأن نسبه العشائري شريكه إل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سنة وبلغت  29-20أن أعلى نسبة طالق توجد في الفئة العمرية بين  ومن الجدير بالذكر
حصلن على وظائف مهمة وذات متعلمات قضايا الخلع ترفعها نساء معظم ن أ و%  47

 .ولديهن استقالل اقتصادي مادي جيدمردود 
ويرى كثير من الناشطين في حقوق المرأة أن قانون الخلع يظلم المرأة ألنه يلزمها بإيداع 

، بينما ال يلزم قانون األحوال كشرط للخلع الحقوق الخاصة بالزوج في صندوق المحكمة
 ته.زوج ُيطّلقعندما وغيره  من مهر حقوق المرأة الشخصية الرجل بإيداع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 تدريبات القراءة:

 اقرأ النص التالي ثم أجب عن األسئلة:

 الخلــــــــــــــع
ت الحكومة األردنية أقر  قد طلب الطالق من القاضي و الزوجة بفيها هو حالة تتقدم الخلع 

كان معروفًا فما  تهموجة من الجدل حول شرعيهذا القرار ر اوأث،  2001قانون الخلع عام 
 االنفصال.طلب لها في  حق   أن الطالق بيد الرجل وحده وأن المرأة اللدى الناس 

صبحت لع وأن الحياة الزوجية أومن شروط الخلع أن تقنع الزوجة القاضي بأسباب طلب الخ
تتعهد الزوجة بإعادة المهر والتكاليف التي أنفقها الزوج عندما تقدم للزواج وحسب مستحيلة و 

 .العقد الشرعي بين الزوجين
ق الرجل زوجته ثالث مرات حتى تنفصل طلّ يُ  ففي الطالق الطالقيختلف الخلع عن  وبذلك

يناقش الزوج بأسباب  نت طالق ليتم الطالق والعنه كليًا ويكفي أن يقول الرجل لزوجته أ
 . الطالق 

يحق لهما العودة لبيت الزوجية إال بعد زواجها  البعد أن ُيطلق الزوج زوجته ثالث مرات 
ولكن في الطالق األول والثاني يجوز للرجل إعادة  وطالقها منه أو وفاته من رجل آخر

  الزوجة.
وهذه الُمّدة من تاريخ الحكم بالخلع  ثالثة شهور تقريباً ل ن تتزوج خالأ الخالعةللمرأة  ال يجوز

 مولودضع الت فال تتزوج حتى حامالً فإن كانت  حاِمل، أنها غيرتتأكد من حتى ة دّ العِ  ُتسّمى
 .الزوجلى إوينسب المولود 

لخلع على حضانة الصغار وال على نفقتهم فاألم لها حضانة صغارها حتى السن ا يؤّثرال 
و الدراسة  تكاليفنفقة المسكن والمأكل والملبس و الوتشمل  بيهمأونفقتهم واجبة على  القانونية
 خالل فترة الحضانة.والده ألألب رؤية يحق و ، العالج
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ترث المرأة الخالعة  أن يكون عقد الزواج شرعيًا قانونيًا قائمًا و ال أما بالنسبة للميراث فيجب

ذا مات الزوج أثناء طلب الخلع فإن الزوجة ترث حسب زوجها إذا مات في فترة اِلعّدة، أما إ
 القانون الشرعي.

 في آخر خمس سنوات ردن المرتبة الثانية بعد مصر في عدد حاالت الطالق األ يحتل
نصف حاالت الزواج والتي يصل مجموعها إلى ثالثين حوالي  نفصالت حاالت االبلغ حيث

 .نهاف حالة ماآلألف حالة زواج تم الخلع في خمسة 
يا النسائية في المائة من القضا %80ل مثّ تُ  حيثارتفاعًا كبيرًا في طلبات الخلع  شهد األردن

 أمام القضاء األردني.
واحد ُأسبوع األردن أول دولة عربية تطبق قانون الخلع بالفعل وبعد التصديق على القانون ب

ردني تحكمه التقاليد إمرأة أردنية لخلع أزواجهن بالرغم من أن المجتمع األ 500تقدمت 
 .القبلية التي ترفض الطالق والخلع

عدم قدرة الزوج على اإلنفاق على أسرته أو اتهامه بعدم الوفاء  ،م أسباب الخلعهأ ومن 
 .وغيرها ط في قضايا إجراميةوالتورُّ 
 ُأخرى  أسبابالفروق االجتماعية والوظيفية و و سباب الطالق اختالف المستوى التعليمي أومن 
حد طرفي الزواج على التعامل بفوقية مع أعندما يقدم  خاصةعالقة بالنسب العشائري لها 

  . فضل من شريكهأصوله القبلية أُ و أحساسه بأن نسبه العشائري شريكه إل
سنة وبلغت  29-20أن أعلى نسبة طالق توجد في الفئة العمرية بين  ومن الجدير بالذكر

حصلن على وظائف مهمة وذات متعلمات ساء قضايا الخلع ترفعها نمعظم ن أ و%  47
 .ولديهن استقالل اقتصادي مردود مادي جيد
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ويرى كثير من الناشطين في حقوق المرأة أن قانون الخلع يظلم المرأة ألنه يلزمها بإيداع 

، بينما ال يلزم قانون األحوال كشرط للخلع الحقوق الخاصة بالزوج في صندوق المحكمة
 زوجته. ُيطّلقعندما وغيره  من مهر حقوق المرأة يداع الشخصية الرجل بإ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

The All-in-One Arabic Language Center 

33 | P a g e 

 

 التدريب األول:

 أجب عن األسئلة التالية بـ نعم أو ال:

 .الخلع هو حالة تقوم الزوجة بطلب الطالق  .1
 ال ب. نعم أ. 

  . 2003اقرت الحكومة األردنية قانون خلع عام  02
 ال ب. نعم أ. 

 .أثار قرار الخلع الموجه من الجدل حول شرعيته  03
 ال ب. نعم أ. 

 .قناع الزوجة القاضي بأسباب الخلع ال يعد شرطا من شروط الخلع إ 04
 ال ب. نعم أ. 

 .في حالة الخلع تتعهد الزوجة بإعادة المهر والتكاليف للزوج  05
 ال ب. نعم أ. 

 .ال يوجد اختالف بين الخلع والطالق 06
 ال ب. نعم أ. 

 .في حالة الطالق يطّلق الرجل زوجته ثالث مرات 07
 ال ب. نعم أ. 

 .و نفقتهمأال تأثير للخلع على حضانة الصغار  08
 ال ب. عمن أ. 
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 .أجر الحضانة ال يسقط  بالخلع  09
 ال ب. نعم أ. 

 .يجوز للمرأة الخالعة أن تتزوج خالل ثالثة شهور من تاريخ الحكم بالخلع  010
 ال ب. نعم أ. 

  .يحتل األردن المرتبة الثانية في حاالت الطالق  011
 ال ب. نعم أ. 

 .عنه كليًا يطلق الرجل زوجته مّرتان حتى تنفصل  012
 ال ب. نعم أ. 

 .السن القانونية بلوغهم األم لها حضانة صغارها حتى  013
 ال ب. نعم أ. 

 .نفقة األطفال واجبة على أبيهم في حالة الخلع  014
 ال ب. نعم أ. 

 .ال يعد اختالف المستوى التعليمي من أسباب الطالق  015
 ال ب. نعم أ. 

 .دم قدرة الزوج على اإلنفاق على أسرته من أهم أسباب الخلع ع 016
 ال ب. نعم أ. 
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 تدريبات الكتابة:

 امأل الفراغ بالكلمة المناسبة من الكلمات في الجدول المقابل:

تتقدم فيها الزوجة بطلب الطالق من  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخلع هو 
 ، و 2001وقد أقر ت الحكومة األردنية قانون الخلع عام  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذا القرار موجة من الجدل حول شرعيته فما كان معروفًا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرجل وحده وأن المرأة ال حق  لها في  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلدى الناس أن الطالق 

 طلب االنفصال. 

الخلع أن تقنع الزوجة القاضي بأسباب طلب الخلع وأن  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومن 
 وتتعهد الزوجة بإعادة المهر و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحياة الزوجية أصبحت 

التي أنفقها الزوج عندما تقدم للزواج وحسب العقد الشرعي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بين الزوجين.

 طالق 

 شروط

 تنفصل 

 القاضي

 مستحيلة

 بيد

 إعادة 

الخلع عن الطالق ففي الطالق ُيطّلق الرجل زوجته  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك وبذل

عنه كليًا ويكفي أن يقول الرجل لزوجته  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثالث مرات حتى 

 الطالق .  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليتم الطالق وال يناقش الزوج بـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنت 

ال يحق لهما  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُيطلق الزوج زوجته ثالث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبعد 

العودة لبيت الزوجية إال بعد زواجها من رجل آخر وطالقها منه أو وفاته 

  الزوجة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولكن في الطالق األول والثاني يجوز للرجل 

 أسباب
 أثار
 حالة
 مرات
 أن

 يختلف
 التكاليف
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  ثانيًا :
ثالثة شهور تقريبًا من تاريخ ن تتزوج خالل أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللمرأة  ال يجوز

أنها تتأكد من حتى  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبالخلع وهذه الُمّدة ُتسّمى  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 و مولودضع الت فإن كانت حاماًل فال تتزوج حتى ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ غير

 .الزوجى لإالمولود  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فاألم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلخلع على حضانة الصغار وال على ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 

 بيهمأالقانونية ونفقتهم واجبة على  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلها حضانة صغارها حتى 
، العالجو الدراسة  تكاليفالمسكن والمأكل والملبس و  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتشمل 

  فترة الحضانة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالده ألألب رؤية يحق و 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفيجب أن يكون عقد الزواج  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما بالنسبة أ

زوجها إذا مات في  الخالعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقانونيًا قائمًا و ال ترث 
مات الزوج أثناء طلب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفترة اِلعّدة، أما إذا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الخلع فإن الزوجة ترث حسب القانون الشرعي.
المرتبة الثانية بعد مصر في عدد حاالت  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ردناأل يحتل

ت حاالت بلغ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حيث في آخر خمس سنوات الطالق 
نصف حاالت الزواج والتي يصل مجموعها حوالي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ االنفصال

  .إلى ثالثين ألف حالة زواج تم الخلع في خمسة اآلف حالة منها
 حيثكبيرًا في طلبات الخلع  ازدياداً  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شهد األردن

في المائة من القضايا النسائية أمام القضاء  %80ل مثّ تُ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  األردني.

 الِعّدة
 

 نفقتهم
 للميراث
 الخالعة

 
 ينسب
 السن
 الحكم
 خالل
 حاِمل
 شرعياً 
 يؤّثر
 

 نفقةال
 المرأة 
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 ثالثًا:
قانون الخلع بالفعل وبعد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألردن أول دولة عربية 

 500 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواحد ُأسبوع التصديق على القانون ب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جهن بالرغم من أن المجتمع األردني تحكمه التقاليد إمرأة أردنية لخلع أزوا

 .الطالق والخلع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقبلية التي 
على أسرته أو  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعدم قدرة الزوج على  م أسباب الخلع،هأ ومن 

  .وغيرها ط في قضايا إجراميةتهامه بعدم الوفاء والتورُّ ا
الفروق االجتماعية و سباب الطالق اختالف المستوى التعليمي أومن 

حد أعندما يقدم  خاصةلها عالقة بالنسب العشائري  أسباب ُأخرى والوظيفية و 
حساسه بأن نسبه مع شريكه إل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطرفي الزواج على التعامل 

 .فضل من شريكهأصوله القبلية أُ و أالعشائري 
-20أن أعلى نسبة طالق توجد في الفئة العمرية بين  ومن الجدير بالذكر

متعلمات قضايا الخلع ترفعها نساء معظم ن أ و%  47سنة وبلغت  29
ولديهن استقالل  جيد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحصلن على وظائف مهمة وذات مردود 

 .اقتصادي
المرأة أن قانون الخلع يظلم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويرى كثير من الناشطين في 

الحقوق الخاصة بالزوج في صندوق  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمرأة ألنه يلزمها 
، بينما ال يلزم قانون األحوال الشخصية الرجل بإيداع كشرط للخلع المحكمة

 زوجته. ُيطّلقعندما وغيره  من مهر حقوق المرأة 

 تقدمت
 ترفض
 

 اإلنفاق
 

 تطبق
 بفوقية
 

 بإيداع
 

 حقوق 
 

 مادي
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 :تدريبات التحدث

  األفكار التالية: النص ناقش اءةقر بعد 

 .تعريف الخلع  01

 .اقرار قانون الخلع في األردن  02

 .شروط الخلع  03

 .اختالف الخلع عن الطالق  04

 .عملية الطالق  05

 .تأثير الخلع على حضانة  الصغار  06

 .قانون الخلع و ظلم المرأة  07

 زواج المرأة  بعد الخلع ؟ 08

 .ارتفاع طلبات الخلع في األردن  09

 .أسباب الخلع  010

 .نسب الطالق والفئات العمرية  011

 .نفقة األوالد 012

 ثالث مرات. رجوع الزوجة للزوج بعد الطالقشرط  013
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 :  لثالدرس الثا

 

 

 

 عمالة الطفال
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    الفعال :

 To drop out (of بَتَسرُّ  /بُ َب/يتسرّ تسرّ  To be exposed to ضض/ تَعرُّ َض / يتعرّ َعر  ت
school) 

 To exploit استغّل/ يستغّل / استغالل To join انضم  / ينضمُّ / انضمام

 To run away هرب / يهرب / هروب To aggravate  تفاقَم / يتفاقُم / تفاُقم

 To handle things ر / تسييرسّير / يسيّ  To increase أرتفاع / تفعُ ارتفَع / ير 

 To be occupied انشغل / ينشغل / انشغال To be limited اقتصَر / يقتصُر/ اقتصار

 To be associated ارتباطارتبطَ / يرتبطُ  / 
with 

 To drift (towards) انجرف/ ينجرف/ انجراف

 To range تراوح / يتراوح / تراوح  To challenge يى / تحدّ ى / يتحدّ تحدّ 

 To join انخرط / ينخِرط / انخراط  To violate انتهَك / ينتهكُ  / أنتهاك

   To record سج ل / ُيسّجل/ تسجيل

 

 السماء

 A wage جور ر / أُ أجْ  A worker/Labourer عامل / عاملين

 A variable متغير / متغيرات  An organization مات نظّ مة / مُ نظّ مُ 

 A workshop ورشة / ورش  A phenomenon  ظاهرة / ظواهر

  A system نظام / أنظمة  A statistical اتئيّ حصاإة / حصائيّ إ

 A burden ِعْبء / أْعباء An agreement فاقيات فاقية / اتّ اتّ 

 A persecution اضطهاد An expense ة / نفقات قَ فَ نَ 
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 تدريبات لغوية:

 دها شفويًا:أواًل : اقرأ الجمل التالية ثم أع

 تتعرض الطفولة لالضطهاد. .1

 لالضطهاد أنواع مختلفة. .2

 .األطفال العاملون عرضة للجريمة واالنحراف والمتاجرة بالمخدرات .3

 األطفال العاملون عرضة لالنضمام إلى المنظمات اإلرهابية. .4

 ظاهرة عمالة األطفال جديدة في مجتمعنا العربي. .5

 صادية واالجتماعية من أسباب عمالة األطفال.المشاكل االقت .6

 تتفاقم مشكلة عمالة األطفال يوماً بعد يوم. .7

 توّضح اإلحصاءات ارتفاع نسبة األطفال العاملين. .8

 عمالة األطفال ظاهرة عالمية. .9

 التضّخم وارتفاع األسعار والعمالة الوافدة من أسباب زيادة هذه الظاهرة. .10

 امل االجتماعية معاملة األسرة السيئة.من العو .11

 من العوامل القانونية عدم الرقابة على سوق العمل. .12
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 تدريبات االستماع:

 :استمع إلى الفقرة التالية ثم امأل الفراغ بالكلمة المناسبة من الجدول التالي: أوالً 

 المبكرة ارتفاع اقتصادية اإلحصاءات تتفاقم

 الطفولة العاملين ظاهرة  الجسدي المتاجرة
 

 لالضطهاد بمختلف أنواعه النفسي و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تتعرض

 ،لألطفال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ والفكري والجنسي بسبب العمالة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و واالنحراف لجريمةل عرضة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األطفالو ذلك يجعل 

 . مات اإلرهابيةظلى المنإبالمخدرات واالنضمام  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لى إالتي بدأت طريقها  الجديدةمن الظواهر  األطفالعمالة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تعد و

 شكلةفالم،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نظرا لمشكالت اجتماعية وي مجتمعنا العرب

الرسمية  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يوما بعد يوم وتدل على ذلك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من هم عداد األطفال العاملين وال سيما أ نسبة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ والتي توضح للعمالة

  سنة. 12 أقل من
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 : ثانياً 
 :ل التالياستمع إلى الفقرة التالية ثم امأل الفراغ بالكلمة المناسبة من الجدو 

 التقارير تخلو  الفقيرة الرقابة تقدم

 عالمية شاراانت الحجم األطفال  ظاهرة

 
 أو النامية الدول على األطفال ةلاعم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقتصر ال

 أنها إال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظاهرة  الواقع في هي  بل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ومستويات والمخاطر ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حيث من تختلف

 كون المجتمع وتخلفه وت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طفال بدرجةرتبط ظاهرة عمالة األتو  ،

 . خصوصوجه الفي دول العالم الثالث على  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكثر أ

جود هذه الظاهرة بكثافة في قارة لى و إالدولية  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بعضارت أشولقد 

ق ناطبعض الم ن  ألى إبينما تشير هذه التقارير ،  مريكا الالتينيةأفريقيا و أسيا، تليها قارة آ

ا ، كما مريكا الشمالية واستراليأوروبا و أُ من هذه الظاهرة مثل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تكاد

 كاليابان. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتخلو بعض الدول من عمالة 
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 : ثالثاً 

 :استمع إلى الفقرة التالية ثم امأل الفراغ بالكلمة المناسبة من الجدول التالي

لت  ضربال زيادة لقوانينا الفشل  سج 

 االتفاقيات نفقات الحماية أعمارهم سعاراأل

 
الدولية  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ توفرهاالتي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وعلى الرغم من

 الدولية والمحلية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يتحدى ال ان الواقعإ األطفالتشغيل بالنسبة ل
عامل   ألف طفل 32أكثر من  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي األردن مثاًل عمالة األطفال ف
إنتهاكَا  عدُّ مما يُ  ،بأجر أقل من ثمانين دينار 17-5ما بين  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتراوح ت

 .جورألُ من اللحد األدنى 

ازدياد  ظاهرة عمالة األطفال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن األسباب التي ساهمت في و  
لى سوق العمل العربية إبة در  المُ  وهجرة العمالة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتضخم وارتفاع 

صحاب الورش الصغيرة صغار السن نظرا النخفاض أ واستغاللب من التعليم والتسرُّ 
  .جورهمأُ 

الرغبة في و ، هعدم الرغبة فيو في التعليم   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تعليميةالسباب األ من
عدم قدرة و  ولىطفال من المدارس في السنوات األب األتسرُّ و  ،تعلم صنعة كبديل للتعليم

 ظاهرةو  وكراهية الطفل للمدرسة، ،على استيعاب كل من هم في سن اإللزامالتعليمي النظام 
 .في المدارس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مساعدة األهل في الحاجة لو ، االقتصادية حالة األسرةوسوء الفقر قتصادية االعوامل ومن ال
 . التعليم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عباءأ ازدياد  و،  المصروف
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 : رابعاً 

 :استمع إلى الفقرة التالية ثم امأل الفراغ بالكلمة المناسبة من الجدول التالي

 السيئة سوق  تراوحت بداية خوةاألُ 

 هروب الحقيقة عواملال تحظر رعاية

 
سوء ف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعاملة األسرة جتماعية اال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومن 

 للطفل وأحيانا زوجة األب يؤدي إلى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معاملة الوالدين و
ويصبح تائها في الشوارع فيسعى للحصول  من المدرسة الطفل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 على المال لتسيير أموره . 

بالعمل والمناسبات  هموانشغال طفالهمألهل األ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عدمكما أن 
فيخرج الطفل على أساس أنه ذاهب  الطفل إلى الهروب إلى الشارع،االجتماعية يدفع 
بل إلى رفقة السوء التي تجّره  يذهب للمدرسة ال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللمدرسة ولكن في 

 .إلى العمالة

تفعيل القوانين التي تمنع عمل عدم  عدم الرقابة على سوق العمل وقانونية العوامل ومن ال
 12و تدريب األطفال قبل بلوغهم أتشغيل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قوانين العملف  طفالاأل

عمل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سنأن لى إع ذلك فهناك بعض الدراسات أشارت سنة، وم
سنة وتراوحت سن بداية عمل  15سنوات و 6ما بين  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الذكور قد

ذكور واإلناث قد األطفال من البأّن سنة، وهنا يالحظ  14 -سنوات  6اإلناث ما بين 
   السن القانونية. همالعمل قبل بلوغ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انخرطوا في
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 تدريبات القراءة:

 ثم لخصها شفويًا: فقرة فقرة التالية أواًل: اقرأ الفقرات

ضطهاد بمختلف أنواعه النفسي والجسدي والفكري والجنسي بسبب تتعرض الطفولة لال
والمتاجرة  واالنحراف لجريمةل عرضةاألطفال العاملين و ذلك يجعل  ،العمالة المبكرة لألطفال
 . مات اإلرهابيةظلى المنإبالمخدرات واالنضمام 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ي لى مجتمعنا العربإالتي بدأت طريقها  الجديدةمن الظواهر  األطفالتعد ظاهرة عمالة  و

فالمشكلة تتفاقم يوما بعد يوم وتدل على ذلك ،  نظرا لمشكالت اجتماعية واقتصادية
من عداد األطفال العاملين وال سيما أ التي توضح ارتفاع نسبة للعمالة و اإلحصاءات الرسمية 

  سنة. 12 هم أقل من

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ظاهرة  الواقع في هي بل الفقيرة أو لناميةا الدول على األطفال ةلاعم ظاهرة تقتصر ال

رتبط ظاهرة تو  ،الرقابة ومستويات والمخاطر الحجم، حيث من تختلف أنها إالعالمية 
شارا في دول العالم الثالث على كثر انتأ كون طفال بدرجة تقدم المجتمع وتخلفه وتعمالة األ

 . وجه الخصوص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سيا، تليها قارة آجود هذه الظاهرة بكثافة في قارة لى و إبعض التقارير الدولية ارت أشولقد  
تكاد تخلو من هذه  قبعض المناط ن  ألى إبينما تشير هذه التقارير ،  مريكا الالتينيةأفريقيا و أ

تخلو بعض الدول من عمالة األطفال ا ، كما مريكا الشمالية واستراليأوروبا و أُ الظاهرة مثل 
 كاليابان.
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لخلع على حضانة الصغار وال على نفقتهم فاألم لها حضانة صغارها حتى السن ا يؤّثرال 
ال ان الواقع إ األطفالغيل تشبالنسبة لاالتفاقيات الدولية  توفرهاوعلى الرغم من الحماية التي 

لتعمالة األطفال ف لقوانين الدولية والمحليةيتحدى ا ألف  32أكثر من  في األردن مثاًل سج 
إنتهاكَا للحد  عدُّ مما يُ  ،بأجر أقل من ثمانين دينار 17-5تراوح أعمارهم ما بين تطفل عامل 

 .جورألُ من ااألدنى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سعار ازدياد التضخم وارتفاع األ من األسباب التي ساهمت في زيادة ظاهرة عمالة األطفالو 

صحاب أ لواستغالب من التعليم لى سوق العمل العربية والتسرُّ إبة در  وهجرة العمالة المُ 
  .جورهمأُ الورش الصغيرة صغار السن نظرا النخفاض 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
غبة في تعلم صنعة كبديل الر و ، هوعدم الرغبة فيفي التعليم الفشل  تعليميةالسباب األ من

على التعليمي عدم قدرة النظام و  ولىطفال من المدارس في السنوات األب األتسرُّ و  ،للتعليم
 .في المدارس ضربال ظاهرةو  وكراهية الطفل للمدرسة، ،استيعاب كل من هم في سن اإللزام

ساعدة األهل في مالحاجة لو ، االقتصادية حالة األسرةوسوء الفقر قتصادية االعوامل ومن ال
 . عباء نفقات التعليمأ ازدياد  و،  المصروف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خوة للطفل وأحيانا لدين واألُ سوء معاملة الوافمعاملة األسرة السيئة جتماعية االعوامل ومن ال

ويصبح تائها في الشوارع فيسعى للحصول  من المدرسة زوجة األب يؤدي إلى هروب الطفل
 على المال لتسيير أموره . 
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الطفل إلى بالعمل والمناسبات االجتماعية يدفع  هموانشغال طفالهمألهل األ رعايةعدم كما أن 
 س أنه ذاهب للمدرسة ولكن في الحقيقة الفيخرج الطفل على أسا الهروب إلى الشارع،

 .بل إلى رفقة السوء التي تجّره إلى العمالة يذهب للمدرسة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تفعيل القوانين التي تمنع عمل عدم  دم الرقابة على سوق العمل وعقانونية العوامل ومن ال

ع ذلك سنة، وم 12و تدريب األطفال قبل بلوغهم أقوانين العمل تحظر تشغيل ف  طفالاأل
سنوات  6سن بداية عمل الذكور قد تراوحت ما بين أن لى إفهناك بعض الدراسات أشارت 

بأّن سنة، وهنا يالحظ  14 -سنوات  6ن سنة وتراوحت سن بداية عمل اإلناث ما بي 15و
   السن القانونية. هماألطفال من الذكور واإلناث قد انخرطوا في سوق العمل قبل بلوغ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 تدريبات القراءة:

 اقرأ النص التالي ثم أجب عن األسئلة:

 عمالة الطفال

تتعرض الطفولة لالضطهاد بمختلف أنواعه النفسي والجسدي والفكري والجنسي بسبب 
والمتاجرة  واالنحراف لجريمةل عرضةاألطفال العاملين و ذلك يجعل  ،العمالة المبكرة لألطفال
 . مات اإلرهابيةظى المنلإبالمخدرات واالنضمام 

ي لى مجتمعنا العربإالتي بدأت طريقها  الجديدةمن الظواهر  األطفالتعد ظاهرة عمالة  و
فالمشكلة تتفاقم يوما بعد يوم وتدل على ذلك ،  نظرا لمشكالت اجتماعية واقتصادية

من سيما عداد األطفال العاملين وال أ للعمالة والتي توضح ارتفاع نسبة اإلحصاءات الرسمية 
  سنة. 12 هم أقل من

ظاهرة  الواقع في هي بل الفقيرة أو النامية الدول على األطفال ةلاعم ظاهرة تقتصر ال
رتبط ظاهرة تو  ،الرقابة ومستويات والمخاطر الحجم، حيث من تختلف أنها إالعالمية 

الثالث على  شارا في دول العالمكثر انتأ كون طفال بدرجة تقدم المجتمع وتخلفه وتعمالة األ
 . وجه الخصوص

سيا، تليها قارة آجود هذه الظاهرة بكثافة في قارة لى و إبعض التقارير الدولية ارت أشولقد 
ق تكاد تخلو من هذه بعض المناط ن  ألى إبينما تشير هذه التقارير ،  مريكا الالتينيةأفريقيا و أ

و بعض الدول من عمالة األطفال تخلا ، كما مريكا الشمالية واستراليأوروبا و أُ الظاهرة مثل 
 كاليابان.
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ال ان الواقع إ األطفالتشغيل بالنسبة لاالتفاقيات الدولية  توفرهاوعلى الرغم من الحماية التي 
لتعمالة األطفال ف لقوانين الدولية والمحليةيتحدى ا ألف  32أكثر من  في األردن مثاًل سج 

إنتهاكَا للحد  عدُّ مما يُ  ،أقل من ثمانين ديناربأجر  17-5تراوح أعمارهم ما بين تطفل عامل 
 .جورألُ من ااألدنى 

سعار ازدياد التضخم وارتفاع األ من األسباب التي ساهمت في زيادة ظاهرة عمالة األطفالو  
صحاب أ واستغاللب من التعليم لى سوق العمل العربية والتسرُّ إبة در  وهجرة العمالة المُ 

  .جورهمأُ ظرا النخفاض الورش الصغيرة صغار السن ن
الرغبة في تعلم و ، هوعدم الرغبة فيفي التعليم الفشل لعمالة األطفال  تعليميةالسباب األ من

عدم قدرة النظام و  ولىطفال من المدارس في السنوات األب األتسرُّ و  ،صنعة كبديل للتعليم
 ظاهرةو  ة،وكراهية الطفل للمدرس ،على استيعاب كل من هم في سن اإللزامالتعليمي 

 .في المدارس ضربال
مساعدة األهل في الحاجة لو ، االقتصادية حالة األسرةوسوء الفقر قتصادية االعوامل ومن ال

 . عباء نفقات التعليمأ ازدياد  و،  المصروف

خوة للطفل وأحيانا سوء معاملة الوالدين واألُ فمعاملة األسرة السيئة جتماعية االعوامل ومن ال
ويصبح تائها في الشوارع فيسعى للحصول  من المدرسة إلى هروب الطفلزوجة األب يؤدي 

 على المال لتسيير أموره . 

الطفل إلى بالعمل والمناسبات االجتماعية يدفع  هموانشغال طفالهمألهل األ رعايةعدم كما أن 
 فيخرج الطفل على أساس أنه ذاهب للمدرسة ولكن في الحقيقة ال الهروب إلى الشارع،

 .بل إلى رفقة السوء التي تجّره إلى العمالة لمدرسةيذهب ل
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تفعيل القوانين التي تمنع عمل عدم  عدم الرقابة على سوق العمل وقانونية العوامل ومن ال
ع ذلك سنة، وم 12و تدريب األطفال قبل بلوغهم أقوانين العمل تحظر تشغيل ف  طفالاأل

سنوات  6الذكور قد تراوحت ما بين سن بداية عمل أن لى إفهناك بعض الدراسات أشارت 
بأّن سنة، وهنا يالحظ  14 -سنوات  6سنة وتراوحت سن بداية عمل اإلناث ما بين  15و

   السن القانونية. هماألطفال من الذكور واإلناث قد انخرطوا في سوق العمل قبل بلوغ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 التدريب األول:

 أجب عن األسئلة التالية بـ نعم أو ال:

 لالضطهاد بسبب العمالة المبكرة. تتعرض الطفولة .1
 ال ب. نعم أ. 

 واالنحراف.تؤدي العمالة المبكرة إلى حماية األطفال من الجريمة  02

 ال ب. نعم أ. 

 ظاهرة عمل األطفال من الظواهر الجديدة في الكجتمع العربي . 03

 ال ب. نعم أ. 

 المشكالت األجتماعية في العالم العربي أّدت الى ظهور عمالة األطفال. 04

 ال ب. نعم أ. 

 إن نسبة األطفال العاملين تتناقص تتدريجياً في الوطن العربي. 05

 ال ب. عمن أ. 

 تقتصر ظاهرة عمل األطفال على الدول النامية . 06

 ال ب. نعم أ. 

 تتباين ظاهرة عمالة األطفال  من حيث الحجم والمخاطر ومستويات الرقابة. 07

 ال ب. نعم أ. 

 ترتبط عمالة  األطفال بدرجة تقدم المجتمع وتخلفه . 08

 ال ب. نعم أ. 
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 د بسبب العمالة المبكرة ؟تتعرض الطفولة لالضطها .9

 ال ب. نعم أ. 

 تؤدي العمالة المبكرة الى حماية األطفال من الجريمة واالنحراف ؟ 010

 ال ب. نعم أ. 

 ظاهرة عمل األطفال من الظواهر الجديدة في المجتمع العربي ؟ 011

 ال ب. نعم أ. 

 عمالة األطفال ؟ زيادةلى إالمشكالت األجتماعية في العالم العربي  اّدت 012

 ال ب. نعم أ. 

 في اآلونة االخيرة ؟تناقصت عمالة األطفال وفقاً لألحصاءات الرسمية  013

 ال ب. نعم أ. 

 تقتصر ظاهرة عمل األطفال على الدول النامية ؟ 014

 ال ب. نعم أ. 

 المخاطر ومستويات الرقابة ؟من حيث األطفال   ةلاتتباين ظاهرة عم 015

 ال ب. نعم أ. 

 ترتبط العمالة المبكرة بدرجة تقدم المجتمع وتخلفه ؟ 016

 ال ب. نعم أ. 
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 تدريبات الكتابة:

 امأل الفراغ بالكلمة المناسبة من الكلمات في الجدول المقابل:

 أواًل:

بمختلف أنواعه النفسي والجسدي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تتعرض الطفولة
و ذلك  ،بسبب العمالة المبكرة لألطفال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ والفكري و

والمتاجرة  واالنحراف لجريمةل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األطفال العاملينيجعل 
 . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ماتظلى المنإبالمخدرات واالنضمام 

لى إالتي بدأت طريقها  الجديدةمن الظواهر  األطفالتعد ظاهرة عمالة  و
،  لمشكالت اجتماعية واقتصادية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مجتمعنا العرب

على ذلك  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فالمشكلة تتفاقم يوما بعد يوم و
عداد أ ارتفاع نسبة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ للعمالة والتياإلحصاءات الرسمية 

  سنة. 12 من هم أقل من ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األطفال العاملين و

 الدول على األطفال ةلاعم ظاهرة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
 أنها إالعالمية ظاهرة  الواقع في هي بل الفقيرة أو  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و والمخاطر الحجم، حيث من ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طفال بدرجة تقدم المجتمع ظاهرة عمالة األ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و ،الرقابة
شارا في دول انت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكون وت ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و

 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وجهالعالم الثالث على 

 تختلف
 اإلرهابية
 توضح
  النامية

 الجنسي
 ال سيما
 عرضة

 خلفهت
 كثرأ

 الخصوص
  مستويات

 لالضطهاد
 رتبطت

  تقتصر
 تدل 
 نظرا

 



 

 

The All-in-One Arabic Language Center 

56 | P a g e 

 

  ثانيًا :
جود هذه الظاهرة لى و إ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بعض التقاريرارت أشولقد 

،  مريكا الالتينيةأفريقيا و أسيا، تليها قارة آ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بكثافة في
تكاد تخلو من  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبعض  ن  ألى إبينما تشير هذه التقارير 

تخلو بعض الدول ا ، كما مريكا الشمالية واستراليأوروبا و أُ الظاهرة مثل  هذه
 وعلى الرغم من الحماية التي. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن عمالة األطفال 

 ال ان الواقعإ األطفالتشغيل بالنسبة لاالتفاقيات الدولية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في األردن مثاًل عمالة األطفال ف لقوانين الدولية والمحليةا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لت أعمارهم ما بين  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ألف طفل عامل 32أكثر من  سج 

للحد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عدُّ مما يُ  ،بأجر أقل من ثمانين دينار 5-17
ي ساهمت في زيادة ظاهرة عمالة من األسباب التو  .جورألُ من ااألدنى 
بة در  سعار وهجرة العمالة المُ وارتفاع األ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ازدياد األطفال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ب من التعليم لى سوق العمل العربية والتسرُّ إ
الصغيرة صغار السن نظرا النخفاض  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صحابأ
، هفي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وعدمفي التعليم الفشل  تعليميةالسباب األ من .جورهمأُ 

و  ،كبديل للتعليم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرغبة في تعلم و 
 عدمو  ولىطفال من المدارس في السنوات األاأل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كل من هم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علىالتعليمي النظام  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومن  .في المدارس ضربال ظاهرةو  وكراهية الطفل للمدرسة، ،زامفي سن اإلل

الحاجة و ، االقتصادية حالة األسرةوسوء الفقر قتصادية اال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . نفقات التعليم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ازدياد و،  مساعدة األهل في المصروفل

 كاليابان
 أعباء
 الدولية

 تراوحت
 قدرة

 التعليم
 استغالل

 قالمناط
 بتسرُّ 

 عواملال
 استيعاب
 يتحدى
 الرغبة

 نتهاكاَ ا
 توفرها

 التضخم
 قارة

 صنعة
 الورش
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 ثالثًا:
سوء معاملة فالسيئة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معاملةجتماعية االعوامل ومن ال 

خوة للطفل وأحيانا زوجة األب واألُ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويصبح تائها في  من المدرسة إلى هروب الطفل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .لتسيير أموره ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ للحصول علىالشوارع فيسعى 

بالعمل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و لهمطفاألهل األ رعايةعدم كما أن 
الطفل إلى الهروب إلى  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالمناسبات االجتماعية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فيخرج الطفل على أساس أنه ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بل إلى رفقة  يذهب للمدرسة للمدرسة ولكن في الحقيقة ال

 .التي تجّره إلى العمالة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عدم  عدم الرقابة على سوق العمل وقانونية العوامل ومن ال
  طفالعمل األ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتي القوانين  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األطفال قبل بلوغهم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وأقوانين العمل تحظر تشغيل ف
سن أن لى إأشارت  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ع ذلك فهناك بعضمسنة، و  12

سنة وتراوحت سن  15سنوات و 6بداية عمل الذكور قد تراوحت ما بين 
األطفال بأّن سنة، وهنا يالحظ  14 -سنوات  6بداية عمل اإلناث ما بين 

 في سوق العمل قبل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ذكور واإلناث قدمن ال
 السن القانونية. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 همانشغال
 تفعيل
 يدفع

 الوالدين
 السوء

 همبلوغ
 األسرة
 يؤدي
 تدريب

 انخرطوا
   تمنع
 ذاهب
 المال
 الشارع

 الدراسات
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 تدريبات التحدث:

  األفكار التالية: النص ناقش اءةقر بعد 

 االضطهاد يؤدي لعمالة األطفال. 01

 اطق انتشار ظاهرة عمالة األطفال.من 02

 .واالقتصادية التي ساعدت على انتشار عمالة األطفال المتغيرات االجتماعية 03

 .أسباب انتشار ظاهرة عمالة األطفال / معاملة األسرة  لألطفال 04

 .العوامل االقتصادبة التي ساعدت على انتشار عمالة  األطفال 05

 الواعية تؤدي الى عمالة األطفال.األسرة غير  06

 ل.رار انتشار ظاهرة عمالة األطفاأض 07

 النتشار ظاهرة العمالة المبكرة. العوامل القانونية المؤدية 08

 في التعليم وهروبهم من المدارس. أسباب فشل األطفال 09

 المسببة للعمالة المبكرة.العوامل التعليمية  010

 عمالة المبكرة تعد ظاهرة عالمية.ظاهرة ال 011

 ريع.طفال تحتاج الى حل حاسم و سظاهرة عمالة األ 012
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 الدرس الثالث : 

 

 

 

 

 أزمة المياة في الشرق الوسط
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    الفعال :

 To secure/ ensure أّمَن / ُيَؤمِّن / َتْأمين To suffer  عانى / يعاني / معاناة 

 To seize اْسَتْولى/ َيسَتْولي/ اْستيالء  To decrease نقَص / ينقص / َنْقْص 

 To pump ضخ  / يُضخُّ / ضخّ  To pave (the way) دهي/ تمْ  دُ َد / ُيَمهِّ َمه  

 To generate وّلد / يوّلد / توليد  To impose فرَض / يفرض / فْرض 

 To originate   نبَع / ينُبع / َنْبعْ 
(from)  

 To divide (among اقتسَم / يقتسم / اقتسام
each other) 

َل / ُيَموْل / تمويل   To connect طاب/ اْرتِ  اْرَتبَط / َيْرتِبطُ   To fund مو 

 To deteriorate َترّدى / َيَترّدى / ترّدي To dominate هيمن / يهمن / هيمنة

 To take into راعى / ُيراعي / ُمراعاة  To pursue سعى / يسعى / سعي
consideration 

ُل / َتْحويل    To divert َحّوَل / ُيَحوِّ

 

 السماء

 A need تياجاتحْ ياج / اتِ احْ  A resource مورد / موارد

 A unit ِوْحدة / ِوْحدات  A conflict صراع / صراعات

 A mouth (of a river) َمَصّب / َمَصّبات  A source مصدر / مصادر

 A share َنصيب  A hill َهَضبة / ِهضاب

 A pipe بوب / أنابيبُأنْ   A settlement وطناتتَ سْ وطنة / مُ تَ سْ مُ 

   A project مشروع / مشاريع 
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 تدريبات لغوية:

 أواًل : اقرأ الجمل التالية ثم أعدها شفويًا:

 .من نقص في الموارد المائية منطقة الشرق األوسطتعاني  .1

 .تفرض نفسها على قضية األمن المائي العربي عوائقهناك  .2

 .الوطن العربي النيل( تنبع من خارجلة، الفرات، األنهار العربية )دج .3

 .متفاوتةغالبية دول المشرق العربي تعاني من أزمة مائية متزايدة وبدرجات  .4

 .غير ُمستقر ةترتبط دول الجوار مع الدول العربية بعالقات  .5

 .م1964في عام نهر األردن  قامت إسرائيل بتحويل مجرى  .6

 .ليون متر مكعب من مياهه إلى صحراء النقبم 450ضخ حوالي بدأت إسرائيل بِ  .7

 .هضبة الجوالن السورية بهدف السيطرة على المياه ت إسرائيللاحت .8

 .من االحتياجات المائية إلسرائيل %22 بحيرة طبريا ن مياهتؤمّ  .9

 .الجنوب اللبناني ت إسرائيلاحتلم 1982في عام  .10

 مع سوريا والعراق. ى توتٍر سياسٍي كبيرإل أّدى الضخم يالمائالتركي ع و المشر  .11

 لسوريا والعراق. االحتياجات الضروريةالحكومة التركية  تراعِ  لم .12
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 : اقرأ الجمل التالية ثم أعدها شفويًا: ثانياً 

 لرّي وتوليد الطاقة الكهرومائية.المائية للمشاريع ا غلبأ  ت تركياصّص خَ  .1

 .الوضع المائي والبيئي فيهعلى  وقلقهعراق مخاوف ال ةتركيلمشاريع االأثارت  .2

 .( مشروعًا رئيساً 13إقامة ) يشتمل علىالمائي العمالق  تركيا مشروع .3

 .في التوصل إلى حٍل عادٍل منصفٍ  العربية وتركياالبلدان ُجهود  تتعثر  .4

 سوريا والعراق بعد المشروع التركي.إلى  المياه تدّفقمعدل انخفض  .5

 مكعب. ( مليارم 7,48التخزينية أكثر من ) سد "أتاتورك" تتبلغ سع .6

 .هاشبه كامل في اقتصاد نهر النيل اعتماداً  ىتعتمد مصر عل .7

 .من مياه النيلكامل حقوقهما  على حصولهمامصر والسودان إلى تسعى  .8

 .قبل سنوات على مجرى النيلسّدا مائيًا ضخمًا حت أثيوبيا تفتا .9

 .من مياه النيل المستخدمة في مصر %85 ثيوبياأ من يأتي .10

 .مقابل مساعدات مالية وفنية ثيوبيا من أ إسرائيل لشراء المياهتسعى  .11

 .ط على مصرالضغتسعى إسرائيل للحصول على مياه نهر النيل من خالل  .12
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 تدريبات االستماع:

 :المناسبة من الجدول التالياستمع إلى الفقرة التالية ثم امأل الفراغ بالكلمة : أوالً 

 األمن خارج تعاني الموارد المشروعات

 أجنبية عوائق تعاون  منطقة األنهار
 

 

د مهّ المائية، مما يُ __________من نقص في  الشرق األوسط ___________تعاني 

إقليمي يراعي حاجات هذه الشعوب من  ___________قيام  البّد من وإلى حدوث صراع 

المائي  ___________تفرض نفسها على قضية  ___________هناكأن  كماالمياه، 

من أزمة مائية  ____________العربي، وهي أن غالبية دول المشرق العربي ووسطه 

لة، الفرات، النيل( تنبع العربية )دج ____________، وغالبية متفاوتةمتزايدة وبدرجات 

عرضة لتحكم قوى  أنها، مما يعني الوطن العربي ____________من 

اإلسرائيلية بالهيمنة على مصادر ____________ارتباط فضاًل عن  ،____________

 .المياه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 : ثانياً 

 :إلى الفقرة التالية ثم امأل الفراغ بالكلمة المناسبة من الجدول التالياستمع 

 وبحيرة ضخبِ  المنطقة الساحل احتاللها

 االحتياجات المستوطنات بعالقات االستيالء السيطرة

 

سعت إسرائيل مثاًل غير ُمستقر ة، ف _____________ترتبط دول الجوار مع الدول العربية 

 فقامت بتحويل مجرى  األراضي العربية، ____________ه منذ المياإلى االستيالء على 

مليون متر مكعب من  450حوالي  ____________وبدأت  م1964في عام نهر األردن 

ت لاحت، و الفلسطيني  ___________زء الجنوبي من مياهه إلى صحراء النقب والج

األراضي الخصبة ه و على الميا____________هضبة الجوالن السورية بهدف  إسرائيل

المائية ___________من  %22تؤمن هذه المياه ل ،____________في تلك 

 إلسرائيل.

على المياه  ____________الجنوب اللبناني ، بهدف  ت إسرائيلاحتلم 1982في عام 

مياه الشرب والري  لتأمينطبريا،  ___________اللبنانية التي تغذي مياه نهر األردن 

 اإلسرائيلية._____________للعديد من 
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 : ثالثاً 

 :استمع إلى الفقرة التالية ثم امأل الفراغ بالكلمة المناسبة من الجدول التالي

 نيالمجاورت العمالق توترٍ  الطاقة إنشاء

 طويلة تتعثر و  هحقوق تشهد عادلٍ 

 
حتى اليوم استكمال بقية وحدات مشروعها المائي  ___________ال تزال تركيا 

___________ (G.A.Pهذا المشروع ). ( مشروعًا رئيسًا، 13إقامة ) يشتمل على

 الكهرومائية. _____________غلبها لمشاريع الرّي وتوليد أ ص صِّ خُ 

 ____________إلى  أّدىفي تركيا  الضخم يع المائو المشر  اهذ ____________ن إ

ن يمن العراق وسوريا الدولتفي العالقات الثنائية بينها وبين كٍل  اضطرابسياسٍي كبير، و 

، نهري دجلة والُفراتن معها في مياه يلها، والمشتركت _____________

منصٍف  ____________البلدان الثالثة في التوصل إلى حٍل ُجهود  ___________

وبشكل يحقق لكل طرف  ،____________حول اقتسام مياههما لسنوات 

 مشروعة.ال المائية_____________
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 : بعاً را

 :استمع إلى الفقرة التالية ثم امأل الفراغ بالكلمة المناسبة من الجدول التالي

 ثالتلوّ  الضرورية الوضع سعته خطيرةال

 المياه معدل بملء مخاوف ةنوعي

 
 ____________ الفراتو  على نهري دجلة ةتركيلا ___________أثارت مشاريع 

المائي والبيئي فيه حيث انخفض  ___________ ذلك علىمن تأثير العراق وقلقه المتزايد 

 )_____________جانبية التأثيرات ال وزادتإلى البالد،  المياه تدّفق ____________

 المياه___________ تسوريا والعراق، وتردّ  بيئية واقتصادية ( على دولتي المصبّ 

 فيها._____________نسبة ادت وز 

عندما واألضرار البيئية  لشريكيها _____________اجات االحتيالحكومة التركية  تراعِ  لم

 وكبر الخزانات المائية الموجودة على نهر الفرات أسد أتاتورك  ____________بدأت 

 مكعب. م ( مليار 7,48التخزينية أكثر من )_____________الذي تبلغ 
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 : خامساً 

 :اسبة من الجدول التالياستمع إلى الفقرة التالية ثم امأل الفراغ بالكلمة المن

 وتسعى سحب متر هااقتصاد سّدا

 الجاهزة كامل لهاموّ يُ  يشكل نصيب

 
ويصل ة الزراعة، وخاّص  _____________شبه في  نهر النيل اعتماداً  ىتعتمد مصر عل

 18،5، والسودان إلى مليار متر مكعب سنوّياً  55،5مصر منه إلى  ____________

 على حصولهمامصر والسودان إلى  _____________ ،مليار متر مكعب سنويًّا

 .من مياه النيلحقوقهما المشروعة  _____________

 على بحيرة "تانا" الواقعة على مجرى النيلمائيًا ضخمًا  ___________افتتحت أثيوبيا 

قادر على خطورة كبيرة على حصة مصر ألنه  ___________وهو ما ، قبل سنوات

وهناك اآلن عدد من الدراسات ، بأكملهالمصري  ه السد العاليميا ______________

على النيل في إثيوبيا سوف أخرى إلقامة سدود  ______________

 %20على حصة مصر من المياه بنسبة أيضًا البنك الدولي تؤثر  _____________

 .مكعب _____________مليارات  7سنويًّا، أي 
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 : سادساً 

 :لية ثم امأل الفراغ بالكلمة المناسبة من الجدول التالياستمع إلى الفقرة التا

 محاوالت للحصول المستخدمة أنابيب مقابل

 بالذكر مواردها هاتمدّ  الضغوط حاجة

 

من مياه النيل  %85التي يأتي منها  أن أثيوبيا ____________ومن الجدير 

اًل، ألن إلى مياه النيل أص _____________في مصر ليست في  ____________

 .من احتياجاتها المائية أعلى كثيراً  ____________

ثيوبيا من أ إسرائيل لشراء المياه ____________وما يزيد المشكلة هو  

تسعى ، كما مساعدات مالية وفنية وتكنولوجية إسرائيلية إلثيوبيا  ______________

ن خالل ممارسة على مياه نهر النيل م ____________إسرائيل منذ سنوات عديدة 

من خالل  النيلبمياه  ____________على مصر كي  ____________

 عبر سيناء. ____________
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 تدريبات القراءة:

 ثم لخصها شفويًا: فقرة فقرة التالية أواًل: اقرأ الفقرات

 ود إلى حدوث صراع مهّ من نقص في الموارد المائية، مما يُ  منطقة الشرق األوسطتعاني 
 عوائقهناك كما أن قيام تعاون إقليمي يراعي حاجات هذه الشعوب من المياه،  نالبّد م

تفرض نفسها على قضية األمن المائي العربي، وهي أن غالبية دول المشرق العربي ووسطه 
لة، الفرات، ، وغالبية األنهار العربية )دجمتفاوتةتعاني من أزمة مائية متزايدة وبدرجات 

فضاًل عن  أنها عرضة لتحكم قوى أجنبية،، مما يعني لوطن العربيا النيل( تنبع من خارج
 .ارتباط المشروعات اإلسرائيلية بالهيمنة على مصادر المياه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سعت إسرائيل إلى مثاًل غير ُمستقر ة، فترتبط دول الجوار مع الدول العربية بعالقات  

في نهر األردن  فقامت بتحويل مجرى  ه منذ احتاللها األراضي العربية،االستيالء على الميا
مليون متر مكعب من مياهه إلى صحراء النقب  450ضخ حوالي وبدأت بِ  م1964عام 
هضبة الجوالن السورية بهدف  ت إسرائيللاحت، و حل الفلسطيني زء الجنوبي من الساوالج

من  %22تؤمن هذه المياه لاألراضي الخصبة في تلك المنطقة، السيطرة على المياه و 
 االحتياجات المائية إلسرائيل.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجنوب اللبناني ، بهدف االستيالء على المياه اللبنانية  ت إسرائيلاحتلم 1982في عام 

مياه الشرب والري للعديد من المستوطنات  لتأمينالتي تغذي مياه نهر األردن وبحيرة طبريا، 
 اإلسرائيلية.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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.( G.A.Pال تزال تركيا تشهد حتى اليوم استكمال بقية وحدات مشروعها المائي العمالق )
ريع الرّي وتوليد غلبها لمشاأ ص صِّ ( مشروعًا رئيسًا، خُ 13إقامة ) يشتمل على هذا المشروع

 الطاقة الكهرومائية.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في  اضطرابإلى توتٍر سياسٍي كبير، و  أّدىفي تركيا  الضخم يع المائو المشر  ان إنشاء هذإ
ن ين لها، والمشتركتين المجاورتيالعالقات الثنائية بينها وبين كٍل من العراق وسوريا الدولت

البلدان الثالثة في التوصل إلى حٍل عادٍل ُجهود  تتعثر و ، نهري دجلة والُفراتمعها في مياه 
 ه المائيةحقوقمنصٍف حول اقتسام مياههما لسنوات طويلة، وبشكل يحقق لكل طرف 

 .مشروعةال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من تأثير مخاوف العراق وقلقه المتزايد  الفراتو  على نهري دجلة ةتركيلأثارت مشاريع المياه ا
 وزادتإلى البالد،  المياه تدّفقمعدل ي فيه حيث انخفض الوضع المائي والبيئذلك على 

 تسوريا والعراق، وتردّ  خطيرة ) بيئية واقتصادية ( على دولتي المصبّ الجانبية التأثيرات ال
 فيها.ث نسبة التلوّ ادت وز  ة المياهنوعي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بملءعندما بدأت واألضرار البيئية  االحتياجات الضرورية لشريكيهاالحكومة التركية  تراعِ  لم

الذي تبلغ سعته التخزينية  وكبر الخزانات المائية الموجودة على نهر الفرات أسد أتاتورك 
 عب.مك ( مليارم 7,48أكثر من )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ويصل ة الزراعة، وخاّص  هاشبه كامل في اقتصاد نهر النيل اعتماداً  ىتعتمد مصر عل
مليار متر  18،5، والسودان إلى عب سنوّياً مليار متر مك 55،5مصر منه إلى نصيب 

من كامل حقوقهما المشروعة  على حصولهمامصر والسودان إلى ، وتسعى مكعب سنويًّا
 .مياه النيل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهو ، قبل سنوات على بحيرة "تانا" الواقعة على مجرى النيلسّدا مائيًا ضخمًا افتتحت أثيوبيا 

المصري  قادر على سحب مياه السد العاليما يشكل خطورة كبيرة على حصة مصر ألنه 
على النيل في إثيوبيا أخرى وهناك اآلن عدد من الدراسات الجاهزة إلقامة سدود ، بأكمله
سنويًّا، أي  %20على حصة مصر من المياه بنسبة أيضًا لها البنك الدولي تؤثر موّ يُ  سوف

 .مليارات متر مكعب 7
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من مياه النيل المستخدمة في مصر  %85التي يأتي منها  أن أثيوبياومن الجدير بالذكر 
وما  من احتياجاتها، ليست في حاجة إلى مياه النيل أصاًل، ألن مواردها المائية أعلى كثيراً 

مقابل مساعدات مالية وفنية ثيوبيا من أ يزيد المشكلة هو محاوالت إسرائيل لشراء المياه
تسعى إسرائيل منذ سنوات عديدة للحصول على مياه ، كما يا وتكنولوجية إسرائيلية إلثيوب

من خالل أنابيب  النيلها بمياه نهر النيل من خالل ممارسة الضغوط على مصر كي تمدّ 
 عبر سيناء.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 القراءة:

 :اقرأ النص التالي ثم أجب عن األسئلة التي تليه

 البعاد السياسية لمشكلة المياة في الشرق الوسط

 ود إلى حدوث صراع مهّ من نقص في الموارد المائية، مما يُ  منطقة الشرق األوسطتعاني 
 عوائقهناك كما أن شعوب من المياه، قيام تعاون إقليمي يراعي حاجات هذه ال البّد من

تفرض نفسها على قضية األمن المائي العربي، وهي أن غالبية دول المشرق العربي ووسطه 
لة، الفرات، ، وغالبية األنهار العربية )دجمتفاوتةتعاني من أزمة مائية متزايدة وبدرجات 

فضاًل عن  قوى أجنبية،أنها عرضة لتحكم ، مما يعني الوطن العربي النيل( تنبع من خارج
 .ارتباط المشروعات اإلسرائيلية بالهيمنة على مصادر المياه

سعت إسرائيل إلى مثاًل غير ُمستقر ة، فترتبط دول الجوار مع الدول العربية بعالقات 
في نهر األردن  فقامت بتحويل مجرى  ه منذ احتاللها األراضي العربية،االستيالء على الميا

مليون متر مكعب من مياهه إلى صحراء النقب  450ضخ حوالي بِ وبدأت  م1964عام 
هضبة الجوالن السورية بهدف  ت إسرائيللاحت، و زء الجنوبي من الساحل الفلسطيني والج

من  %22تؤمن هذه المياه لاألراضي الخصبة في تلك المنطقة، السيطرة على المياه و 
 االحتياجات المائية إلسرائيل.

الجنوب اللبناني ، بهدف االستيالء على المياه اللبنانية  إسرائيلت احتلم 1982في عام 
مياه الشرب والري للعديد من المستوطنات  لتأمينالتي تغذي مياه نهر األردن وبحيرة طبريا، 

 اإلسرائيلية.
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.( G.A.Pال تزال تركيا تشهد حتى اليوم استكمال بقية وحدات مشروعها المائي العمالق )
غلبها لمشاريع الرّي وتوليد أ ص صِّ ( مشروعًا رئيسًا، خُ 13إقامة ) تمل علىيش هذا المشروع

 الطاقة الكهرومائية.
في  اضطرابإلى توتٍر سياسٍي كبير، و  أّدىفي تركيا  الضخم يع المائو المشر  ان إنشاء هذإ

ن ين لها، والمشتركتين المجاورتيالعالقات الثنائية بينها وبين كٍل من العراق وسوريا الدولت
البلدان الثالثة في التوصل إلى حٍل عادٍل ُجهود  تتعثر و ، نهري دجلة والُفراتمعها في مياه 

 ه المائيةحقوقمنصٍف حول اقتسام مياههما لسنوات طويلة، وبشكل يحقق لكل طرف 
 مشروعة.ال

ر من تأثيمخاوف العراق وقلقه المتزايد  الفراتو  على نهري دجلة ةتركيلأثارت مشاريع المياه ا
 وزادتإلى البالد،  المياه تدّفقمعدل الوضع المائي والبيئي فيه حيث انخفض ذلك على 

 تسوريا والعراق، وتردّ  خطيرة ) بيئية واقتصادية ( على دولتي المصبّ الجانبية التأثيرات ال
 فيها.ث نسبة التلوّ ادت وز  ة المياهنوعي

 بملءعندما بدأت واألضرار البيئية  هااالحتياجات الضرورية لشريكيالحكومة التركية  تراعِ  لم
الذي تبلغ سعته التخزينية  وكبر الخزانات المائية الموجودة على نهر الفرات أسد أتاتورك 

 مكعب. ( مليارم 7,48أكثر من )
ويصل ة الزراعة، وخاّص  هاشبه كامل في اقتصاد نهر النيل اعتماداً  ىتعتمد مصر عل

مليار متر  18،5، والسودان إلى مكعب سنوّياً مليار متر  55،5مصر منه إلى نصيب 
 من كامل حقوقهما المشروعة  على حصولهمامصر والسودان إلى ، وتسعى مكعب سنويًّا
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 .مياه النيل
وهو ، قبل سنوات على بحيرة "تانا" الواقعة على مجرى النيلسّدا مائيًا ضخمًا افتتحت أثيوبيا 

المصري  قادر على سحب مياه السد العاليه ما يشكل خطورة كبيرة على حصة مصر ألن
على النيل في إثيوبيا أخرى وهناك اآلن عدد من الدراسات الجاهزة إلقامة سدود ، بأكمله

سنويًّا، أي  %20على حصة مصر من المياه بنسبة أيضًا لها البنك الدولي تؤثر موّ سوف يُ 
 .مليارات متر مكعب 7

من مياه النيل المستخدمة في مصر  %85أتي منها التي ي ومن الجدير بالذكر أن أثيوبيا
وما  من احتياجاتها، ليست في حاجة إلى مياه النيل أصاًل، ألن مواردها المائية أعلى كثيراً 

مقابل مساعدات مالية وفنية ثيوبيا من أ يزيد المشكلة هو محاوالت إسرائيل لشراء المياه
ائيل منذ سنوات عديدة للحصول على مياه تسعى إسر ، كما وتكنولوجية إسرائيلية إلثيوبيا 

من خالل أنابيب  النيلها بمياه نهر النيل من خالل ممارسة الضغوط على مصر كي تمدّ 
 عبر سيناء.
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 بعد قراءة النص أجب عن األسئلة التالية:

 ال تعاني دول المشرق العربي من أي أزمة مائية . .1
 ال ب نعم  أ 

 تقود إلى الصراعات الدوليه . األزمات المائية 02
 ال ب نعم  أ 

 تعاني قضية األمن المائي في العالم العربي من عدة عوائق . 03
 ال ب نعم  أ 

 تنبع غالبية األنهار العربية من خارج الوطن العربي . 04
 ال ب نعم  أ 

 م  . 1970إستولت اسرائيل على مياه نهر األردن في عام  05
 ال ب نعم  أ 

 قامت اسرائيل بإحتالل هضبة جوالن بهدف السيطرة على المياه واألراضي الخصبة  06
 ال ب نعم  أ 

 م . 1982تعرض الجنوب اللبناني إلى اإلحتالل في عام   07
 ال ب نعم  أ 

 مشروع  ُخِصَص أغلبها للري  وتوليد الطاقة . 20أقامت تركيا  08
 ال ب نعم  أ 
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 مياه نهر النيل في إقتصادياتها وخاصة الصناعة . تعتمد مصر على 09
 ال ب نعم  أ 

 تسعى قوة عالمية و إقليمية لحرمان مصر من حصة كبيرة من المياه . 010
 ال ب نعم  أ 

 قام البنك الدولي بتمويل الدرسات الجاهزة إلقامة سدود على النيل في أثيوبيا . 011
 ال ب نعم  أ 

 يومًا بممارسة الضغوطات على مصر كي تمدها بمياه نهر النيل .لم تقم اسرائيل  012
 ال ب نعم  أ 

 قامت اسرائيل بإقناع أثيوبيا للموافقة على بيع نهر النيل . 013
 ال ب نعم  أ 

 تسعى اسرائيل للحصول على مياه نهر النيل من مصر عن طريق أنابيب سيناء. 014
 ال ب نعم  أ 

 عدات على أثيوبيا مقابل بيعها مياه نهر النيل .عرضت اسرائيل مسا 015
 ال ب نعم  أ 

 موارد أثيوبيا المائية أقل بكثير من احتياجتها . 016
 ال ب نعم  أ 
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 امأل الفراغ بالكلمة المناسبة من الكلمات في الجدول المقابل:/  تدريبات الكتابة:

 أواًل:

لموارد المائية، مما من نقص في ا األوسط __________منطقة تعاني 
 __________قيام تعاون  البّد من و _________د إلى حدوث مهّ يُ 

تفرض نفسها  عوائقهناك كما أن يراعي حاجات هذه الشعوب من المياه، 
دول المشرق  __________على قضية األمن المائي العربي، وهي أن 

، متفاوتة مائية متزايدة وبدرجات ___________العربي ووسطه تعاني من 
 من خارج___________وغالبية األنهار العربية )دجلة، الفرات، النيل( 

ارتباط فضاًل عن  ، مما يعني أنها عرضة لتحكم قوى أجنبية،الوطن العربي
 .المياه __________المشروعات اإلسرائيلية بالهيمنة على 

 ____________،غير ترتبط دول الجوار مع الدول العربية بعالقات  
سعت إسرائيل إلى االستيالء على المياه منذ احتاللها األراضي فمثاًل 
 م1964نهر األردن في عام  مجرى  _____________فقامت  العربية،

إلى  __________مليون متر مكعب من  450ضخ حوالي وبدأت بِ 
ت احتل، و النقب والجزء الجنوبي من الساحل الفلسطيني  ___________

الجوالن السورية بهدف السيطرة على المياه  ___________ إسرائيل
هذه المياه ___________في تلك المنطقة،  ___________واألراضي 

 من االحتياجات المائية إلسرائيل. 22%
الجنوب اللبناني ، بهدف  إسرائيل __________م 1982في عام 

دن األر  ___________االستيالء على المياه اللبنانية التي تغذي مياه 
 للعديد من المستوطنات ________مياه الشرب  لتأمينوبحيرة طبريا، 

 اإلسرائيلية.

 ُمستقر ة
 صحراء
 غالبية
 تنبع
 أزمة
 نهر

 الشرق 
 هضبة
 مصادر

 تؤمنل
 والري 

 الخصبة
 إقليمي
 مياهه
 صراع

 بتحويل
 تاحتل
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  ثانيًا :
 سد أتاتورك:

بقية وحدات  __________حتى اليوم ال تزال تركيا تشهد 
 يشتمل على .( هذا المشروعG.A.Pالمائي العمالق ) ___________

الرّي وتوليد  ____________غلبها أ ص صِّ ( مشروعًا رئيسًا، خُ 13إقامة )
 الكهرومائية. ____________

إلى توتٍر  أّدىفي تركيا  الضخم ___________ع و المشر  ان إنشاء هذإ
في العالقات الثنائية بينها وبين كٍل  اضطرابكبير، و  ____________

معها في  ____________ن لها، ين المجاورتيمن العراق وسوريا الدولت
البلدان الثالثة في  ___________ تتعثر و ، نهري دجلة والُفراتمياه 

مياههما لسنوات  ____________التوصل إلى حٍل عادٍل منصٍف حول 
 مشروعة.ال ه المائيةحقوق ____________لكل طويلة، وبشكل يحقق 

 دجلة ___________على  ةتركيلمشاريع المياه ا ___________
ذلك على من تأثير المتزايد  ___________الفرات مخاوف العراق و 

المياه إلى  تدّفقمعدل فيه حيث انخفض  ____________الوضع المائي 
خطيرة ) بيئية واقتصادية ( الجانبية التأثيرات ال ___________البالد، 

ادت وز  ة المياهنوعي ____________سوريا والعراق،  على دولتي المصبّ 
 فيها.ث نسبة التلوّ 

واألضرار  __________االحتياجات الضرورية الحكومة التركية  تراعِ  لم
كبر الخزانات المائية أأتاتورك  __________ بملءعندما بدأت البيئية 

 ( مليارم 7,48الذي تبلغ سعته أكثر من ) ور الفرات الموجودة على نه
 مكعب.

 يالمائ
 أثارت

 لمشاريع
 اقتسام
 وقلقه

 سياسيٍ 
 وزادت

 استكمال
 نيوالمشتركت
 والبيئي
 ُجهود
 طرف

 مشروعها
 نهري 
 الطاقة

 توتردّ 
 سد

 التخزينية
 لشريكيها
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 ثالثًا:
 النيل:

 هاشبه كامل في اقتصاد نهر النيل اعتماداً  ىر علمص ___________
مليار  55،5مصر منه إلى  _____________ويصل ة الزراعة، وخاّص 

مليار متر مكعب  18،5، والسودان إلى متر مكعب سنوّياً 
كامل  على حصولهمامصر والسودان إلى وتسعى  ___________،
 .من مياه النيلالمشروعة  ____________

على بحيرة "تانا" الواقعة على سّدا مائيًا ضخمًا أثيوبيا  ____________
كبيرة على حصة  ___________وهو ما يشكل ، قبل سنوات مجرى النيل
وهناك اآلن ، بأكملهالمصري  قادر على سحب مياه السد العاليمصر ألنه 

على النيل في أخرى إلقامة سدود  ____________عدد من الدراسات 
على أيضًا البنك الدولي تؤثر  ___________إثيوبيا سوف 
مليارات متر  7سنويًّا، أي  %20مصر من المياه بنسبة  ___________

 .مكعب
من مياه  %85منها  ____________التي  ومن الجدير بالذكر أن أثيوبيا

إلى مياه النيل  ___________النيل المستخدمة في مصر ليست في 
وما  من احتياجاتها، ئية أعلى كثيراً الما _____________أصاًل، ألن 

المياه من أثيوبيا  _____________يزيد المشكلة هو محاوالت إسرائيل
، كما مالية وفنية وتكنولوجية إسرائيلية إلثيوبيا ____________مقابل 

على مياه نهر النيل  ____________تسعى إسرائيل منذ سنوات عديدة 
من  النيلها بمياه مصر كي تمدّ  على ____________من خالل ممارسة 

 خالل أنابيب عبر سيناء.

 الجاهزة
 سنويًّا

 حقوقهما
 لهاموّ يُ 

 افتتحت
 حاجة
 لشراء
 تعتمد
 يأتي

 حصة
 مواردها
 خطورة

 للحصول
 نصيب

 الضغوط
 مساعدات

 



 

 

The All-in-One Arabic Language Center 

81 | P a g e 

 

 تحد ث عن معلومات النص من خالل النقاط التالية:

 .ألوسط من نقص الموارد المائيةق امعاناة الشر  01

 .حّددات قضية األمن المائي العربيم 02

 .األراضي العربية من قبل اسرائيل اإلستيالء على مياه 03

 .الل اسرائيل لهضبة الجوالنأهداف إحت 04

 .أهداف إحتالل اسرئيل لجنوب لبنان 05

 .مشروع تركيا المائي العمالق 06

 .( G A Pتبعات مشروع ال )  07

 .(  G A Pالعربية المتضررة من مشروع ال ) الدول 08

 .نهر النيل وإقتصاد مصر 09

 .سد أثيوبيا على بحيرة ) تانا ( 010

 .لة المائية بين مصر وأثيوبياالمشك 011
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 :  الخامس الدرس

 

 

 

 نزار قّباني
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    الفعال :

 قادتِ نْ اد / قِ تَ ند / يَ قَ تنْ ا To be born َد/ يولد / والدةُولِ 
 َنَقد / َيْنقد / نْقد

 

To criticize 

 To court / Flirt لغزُّ تَ ل / ل / يتغز  غز  تَ  To issue أصدر/ ُيصدر / إصدار

 To awaken صحا / َيْصحو / َصْحوة To rush تسارع / يتسارع / تساُرع

 To describe َوَصف / َيِصف / وْصف To inherit وِرَث / يرُث / وراثة

 To ridicule / mock َسِخر / َيْسَخُر / ُسْخِرَية To graduate تخرج / يتخرج / تخُرج

   To appoint عّين / ُيَعّين / تعيين

 To beget / Give أنجب / ُينجب / إنجاب
birth 

  

   To focus ز / تركيز ز / يركّ ركّ 

 

 السماء

 A conscience مائرمير / َض َض  A poet اعر / ُشعراءش

 Heart failure )قلبّية( ماتأزْ  / مةزْ أَ  Poetical works ديوان / دواوين

 A form كالأشْ  / لكْ شَ  An embassy سفارة / سفارات

 A religion دين / أديان A prince أمير / ُأمراء

 A detail َتْفصيل / َتفاصيل A poem صائدقصيدة / قَ 

   An explosion فجاراتفجار / إنْ إنْ 
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 تدريبات لغوية:

 أواًل : اقرأ الجمل التالية ثم أعدها شفويًا:

 في دمشق القديمة. 1923ولد الشاعر نزار قباني عام  .1

 أول ديوان له هو "قالت لي السمراء". .2

 أصدر نزار قباني ما يقارب خمسة وثالثين ديواناً. .3

 ار قباني عن أبيه حب الشعر.ورث نز .4

 ورث نزار قباني عن عّمه حب الفن. .5

 حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة الكلية العلمية الوطنية. .6

 درس الحقوق بالجامعة السورية. .7

 بعد التخرج عمل نزار في وزارة الخارجية السورية. .8

 هورية المتحدة بالصين.تّم تعيين نزار قباني سكرتيراً في سفارة الجم .9

 توفِّّي ابنه بمرض القلب. .10

 قُتِّلت زوجته في انفجار السفارة العراقية ببيروت. .11

 َكثرت االنتقادات حول شعره. .12
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 تدريبات االستماع:

 :استمع إلى الفقرة التالية ثم امأل الفراغ بالكلمة المناسبة من الجدول التالي: أوالً 

 المطربين درسةم للشعر أبيه الشاعر

 للفن ديوان الحقوق  الشعر غنائهم
 

 

بدأ نزار  ة،في دمشق القديم 1923ق قباني عام نزار توفي ____________ولد      

له هو "  _____________سنة و أول  16عندما كان عمره  ____________كتابة 

 . ___________قالت لي السمراء" و أصدر ما يقارب خمسة و ثالثين ديوانا 

المشهورين الستخدام  _____________بسبب جمال قصائده تسارع الكثير من      

مثل أم كلثوم و عبد الحليم حافظ و ماجدة الرومي و  ______________أشعاره في 

 كاظم الساهر.

حب الشعر و ورث عن عمه أبو خليل  ____________ورث نزار قباني عن     

 _____________ل على الشهادة الثانوية من . حص _____________القباني حبه

بالجامعة السورية و تخرج  ______________الكلية العلمية الوطنية بدمشق ثم درس 

 .1945عام 
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 : ثانياً 

 :استمع إلى الفقرة التالية ثم امأل الفراغ بالكلمة المناسبة من الجدول التالي

 نجبأ سفارة بيروت تعيينه قصيدة

 اسمها تزوج زارةبو  بالصين القلب

 
الخارجية السورية و تنقل من  _______________بعد أن تخرج نزار قباني عمل 

ألخرى تابعة للخارجية السورية خاصة في القاهرة و لندن و  _____________

سكرتيرا ثانيا للجمهورية  ___________بعد ذلك تم  ،و مدريد ______________

 ._____________المتحدة في سفارتها

ولى تزوج من سورية نزار قباني مرتين، في المرة األ _____________

توفي ابنه  ،منها هدباء و توفيق و زهراء ____________زهرة و  _____________

سنة وكتب عنه نزار قباني  17حين كان عمره  _____________توفيق بمرض 

 بعنوان" األمير الخرافي توفيق قباني". ____________
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 : ثالثاً 

 :استمع إلى الفقرة التالية ثم امأل الفراغ بالكلمة المناسبة من الجدول التالي

 زينب ةنفسي ديوانه انفجار قصيدة

 عراقية ةهمّ مُ  شعر الضمير السياسي

 

اسمها بلقيس الراوي و التي  ____________و في المرة الثانية تزوج نزار قباني من 

و أثر مقتلها على  1982ة العراقية ببيروت عام السفار  ____________قتلت في 

لقيس و أنجب منها ببعنوان  ___________نزار و كتب عنها  _____________

 . _____________عمر و

شاعر ركز في كتاباته على النقد  نزار قباني فهو ___________نتقادات حول كثرت اال

)  _____________ شيش وقمر ( منقصيدته )خبز وحمثل  _______________

صحوة ر عن تعبّ  وللشاعر  ___________نت أول قصيدة قومية كاوالتي   قصائد (

 .العربي _______________
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 : رابعاً 

 :استمع إلى الفقرة التالية ثم امأل الفراغ بالكلمة المناسبة من الجدول التالي

 تركيزها كلمات حبه فهاْص وَ  القدر

 يعاني اتعاد قلبية يسخر سلوبأُ ب

 

ختلف عن على المرأة و أسلوبه المُ  ____________قصائد نزار قباني أيضا بسبب  دْت قِ نُ 

الحديث عن ب لم يكتِف و ل بالمرأة بجرأة تغز  ف ، _____________الشعراء السابقين في 

 ترفضهو هذا أمر  جسدهاصف تفاصيل و لها بل  ____________

 .العرب ______________

ى إلى انتقاده فكانت أدّ  _____________تحدث نزار قباني عن الدين ذلك إضافة إلى  

د ألنه كان قِ يرفضها المسلمون و قد انتُ  ____________قصائده تحتوي على 

من الذات اإللهية و ألنه كان يؤمن بأن القضاء و  _____________

 و ليس بيد هللا. اإلنسانأمر بيد  ____________

من تراجع وضعه الصحي و بعد عدة  ____________زار قباني نبدأ  1997في عام 

عن عمر يقارب الخمسة و سبعين عاما في لندن  1998أبريل من عام  30أشهر توفي في 

 . ____________بسبب أزمة
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 تدريبات القراءة:

 ثم لخصها شفويًا: فقرة فقرة التالية أواًل: اقرأ الفقرات

بدأ نزار كتابة الشعر عندما  ة،في دمشق القديم 1923ق قباني عام ولد الشاعر نزار توفي
سنة و أول ديوان له هو " قالت لي السمراء" و أصدر ما يقارب خمسة و  16كان عمره 

بسبب جمال قصائده تسارع الكثير من المطربين المشهورين الستخدام  ،ثالثين ديوانا للشعر
 ماجدة الرومي و كاظم الساهر. أشعاره في غنائهم مثل أم كلثوم و عبد الحليم حافظ و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ورث نزار قباني عن أبيه حب الشعر و ورث عن عمه أبو خليل القباني حبه للفن. حصل 

الثانوية من مدرسة الكلية العلمية الوطنية بدمشق ثم درس الحقوق بالجامعة  على الشهادة
 .1945السورية و تخرج عام 

بعد أن تخرج نزار قباني عمل بوزارة الخارجية السورية و تنقل من سفارة ألخرى تابعة  
را بعد ذلك تم تعيينه سكرتي ،للخارجية السورية خاصة في القاهرة و لندن و بيروت و مدريد

 ثانيا للجمهورية المتحدة في سفارتها بالصين.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منها هدباء و  نجبأولى تزوج من سورية اسمها زهرة و تزوج نزار قباني مرتين، في المرة األ

سنة وكتب عنه نزار  17توفي ابنه توفيق بمرض القلب حين كان عمره  ،توفيق و زهراء
 قباني قصيدة بعنوان" األمير الخرافي توفيق قباني".

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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و في المرة الثانية تزوج نزار قباني من عراقية اسمها بلقيس الراوي و التي قتلت في انفجار  
ة نزار و كتب عنها قصيدة و أثر مقتلها على نفسي 1982السفارة العراقية ببيروت عام 

 لقيس و أنجب منها عمر و زينب.ببعنوان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شاعر ركز في كتاباته على النقد السياسي مثل  نتقادات حول شعر نزار قباني فهوكثرت اال

ة همّ دة قومية مُ نت أول قصيكاوالتي   شيش وقمر ( من ديوانه ) قصائد (قصيدته )خبز وح
 .الضمير العربيصحوة ر عن تعبّ  وللشاعر 

ختلف عن الشعراء قصائد نزار قباني أيضا بسبب تركيزها على المرأة و أسلوبه المُ  دْت قِ نُ  
صف و الحديث عن حبه لها بل ب لم يكتفِ و ل بالمرأة بجرأة تغز  ف ،فهاْص السابقين في وَ 

 .بعادات العر  ترفضهو هذا أمر  جسدهاتفاصيل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ى إلى انتقاده فكانت قصائده سلوب أدّ أُ تحدث نزار قباني عن الدين بذلك إضافة إلى  

د ألنه كان يسخر من الذات اإللهية و ألنه قِ د انتُ تحتوي على كلمات يرفضها المسلمون و ق
 و ليس بيد هللا. اإلنسانكان يؤمن بأن القضاء و القدر أمر بيد 

نزار قباني يعاني من تراجع وضعه الصحي و بعد عدة أشهر توفي في بدأ  1997في عام 
عن عمر يقارب الخمسة و سبعين عاما في لندن بسبب أزمة  1998أبريل من عام  30

 قلبية.
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 القراءة

 نزارقّباني

بدأ نزار كتابة الشعر عندما  ة،في دمشق القديم 1923ق قباني عام ولد الشاعر نزار توفي
سنة و أول ديوان له هو " قالت لي السمراء" و أصدر ما يقارب خمسة و  16كان عمره 

الستخدام  بسبب جمال قصائده تسارع الكثير من المطربين المشهورين ،ثالثين ديوانا للشعر
 أشعاره في غنائهم مثل أم كلثوم و عبد الحليم حافظ و ماجدة الرومي و كاظم الساهر.

ورث نزار قباني عن أبيه حب الشعر و ورث عن عمه أبو خليل القباني حبه للفن. حصل 
على الشهادة الثانوية من مدرسة الكلية العلمية الوطنية بدمشق ثم درس الحقوق بالجامعة 

 .1945تخرج عام السورية و 

بعد أن تخرج نزار قباني عمل بوزارة الخارجية السورية و تنقل من سفارة ألخرى تابعة  
بعد ذلك تم تعيينه سكرتيرا  ،للخارجية السورية خاصة في القاهرة و لندن و بيروت و مدريد

 ثانيا للجمهورية المتحدة في سفارتها بالصين.

نجب منها هدباء و أولى تزوج من سورية اسمها زهرة و تزوج نزار قباني مرتين، في المرة األ
سنة وكتب عنه نزار  17توفي ابنه توفيق بمرض القلب حين كان عمره  ،توفيق و زهراء

 قباني قصيدة بعنوان" األمير الخرافي توفيق قباني".

فجار و في المرة الثانية تزوج نزار قباني من عراقية اسمها بلقيس الراوي و التي قتلت في ان 
ة نزار و كتب عنها قصيدة و أثر مقتلها على نفسي 1982السفارة العراقية ببيروت عام 

 لقيس و أنجب منها عمر و زينب.ببعنوان 
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شاعر ركز في كتاباته على النقد السياسي مثل  نتقادات حول شعر نزار قباني فهوكثرت اال
ة همّ نت أول قصيدة قومية مُ كاوالتي   شيش وقمر ( من ديوانه ) قصائد (قصيدته )خبز وح

 .الضمير العربيصحوة ر عن تعبّ  وللشاعر 

ختلف عن الشعراء قصائد نزار قباني أيضا بسبب تركيزها على المرأة و أسلوبه المُ  دْت قِ نُ  
صف و الحديث عن حبه لها بل ب لم يكتفِ و ل بالمرأة بجرأة تغز  ف ،فهاْص السابقين في وَ 

 .عادات العرب ترفضهو هذا أمر  جسدهاتفاصيل 

ى إلى انتقاده فكانت قصائده سلوب أدّ أُ تحدث نزار قباني عن الدين بذلك إضافة إلى  
د ألنه كان يسخر من الذات اإللهية و ألنه قِ تحتوي على كلمات يرفضها المسلمون و قد انتُ 

 و ليس بيد هللا. اإلنسانكان يؤمن بأن القضاء و القدر أمر بيد 

باني يعاني من تراجع وضعه الصحي و بعد عدة أشهر توفي في نزار قبدأ  1997في عام 
عن عمر يقارب الخمسة و سبعين عاما في لندن بسبب أزمة  1998أبريل من عام  30

 قلبية.
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 بعد قراءة النص أجب عن األسئلة التالية:
 ولد الشاعر نزار قباني في بيروت . .1
 ال ب نعم  أ 

 كتابة الشعر عندما كان في السادسة عشر من عمره .بدأ الشاعر نزار قباني  02
 ال ب نعم  أ 

 أصدر الشاعر نزار قباني ما يقارب الخمسة  و األربعين ديوانًا شعريًا . 03
 ال ب نعم  أ 

 لم يرغب أحد من المطربين المشهورين بإستخدام أشعار نزار قباني في غنائهم . 04
 ال ب نعم  أ 

 الحقوق في الجامعة السورية .درس نزار قباني  05
 ال ب نعم  أ 

 أنجب نزار من زوجته بلقيس , عمرو , و زينب . 06
 ال ب نعم  أ 

 ورث نزار قباني عن أبيه حب الشعر وعن عمه حب العزف . 07
 ال ب نعم  أ 

 تزوج نزار قباني مرة واحدة في حياته . 08
 ال ب نعم  أ 
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 ي هو " قالت لي السمراء " .ثاني ديوان لنزار قبان 09
 ال ب نعم  أ 

 توفي أحد أبناء  نزار قباني بمرض السرطان . 010
 ال ب نعم  أ 

 تعد قصيدة ) خبز وحشيش وقمر ( أول قصيدة قومية للشاعر نزار قباني  . 011
 ال ب نعم  أ 

 واجه شعر نزار قباني الكثير من االنتقادات . 012
 ال ب نعم  أ 

 ز نزار قباني في شعره على الرجل .رك 013
 ال ب نعم  أ 

 احتوت قصائد نزار قباني على الكلمات وعادات يرفضها المسلمون  014
 ال ب نعم  أ 

 م . 1995عانى نزار قباني من تراجع وضعه الصحي عام  015
 ال ب نعم  أ 

 توفي نزار قباني في لندن بسبب أزمة قلبية . 016
 ال ب نعم  أ 
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 تدريبات الكتابة:

 امأل الفراغ بالكلمة المناسبة من الكلمات في الجدول المقابل:

 أواًل:
 ة،القديم ___________في  1923ق قباني عام ولد الشاعر نزار توفي

سنة و أول ديوان له  16 ___________بدأ نزار كتابة الشعر عندما كان 
ثالثين هو " قالت لي السمراء" و أصدر ما يقارب خمسة و 

بسبب جمال قصائده تسارع الكثير من  ،للشعر ____________
الستخدام أشعاره في غنائهم مثل أم كلثوم و  ____________المطربين 

 عبد الحليم حافظ و ماجدة الرومي و كاظم الساهر.

و ورث عن عمه أبو خليل  ___________ورث نزار قباني عن أبيه حب 
الثانوية من مدرسة الكلية  ____________القباني حبه للفن. حصل على 

بالجامعة السورية و  _____________العلمية الوطنية بدمشق ثم درس 
 .1945تخرج عام 

نزار قباني عمل بوزارة الخارجية السورية و  ______________بعد أن  
ألخرى تابعة للخارجية السورية خاصة في  ______________تنقل من 

 ____________بعد ذلك تم تعيينه  ،يروت و مدريدالقاهرة و لندن و ب
 ثانيا للجمهورية المتحدة في سفارتها بالصين.

 

 الشعر
 الحقوق 
 ديوانا
 سفارة

 الشهادة
 سكرتيرا

 المشهورين
 تخرج
 عمره
 دمشق
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  ثانيًا :
ورية تزوج من س ____________تزوج نزار قباني مرتين، في المرة 

توفي  ،منها هدباء و توفيق و زهراء ______________اسمها زهرة و 

سنة وكتب عنه  17القلب حين كان عمره  _____________ابنه توفيق 

 الخرافي توفيق قباني". ___________نزار قباني قصيدة بعنوان" 

نزار قباني من عراقية اسمها بلقيس  ____________و في المرة الثانية 

العراقية ببيروت عام  _____________و التي قتلت في انفجار  الراوي 

 ____________ة نزار و كتب عنها و أثر مقتلها على نفسي 1982

 لقيس و أنجب منها عمر و زينب.ببعنوان 

شاعر ركز في  حول شعر نزار قباني فهو _____________كثرت 

ش وقمر ( شيقصيدته )خبز وحعلى النقد السياسي مثل  ____________

ة همّ مُ  ____________نت أول قصيدة كاوالتي   من ديوانه ) قصائد (

 . ______________الضميرصحوة ر عن تعبّ  وللشاعر 

 و أنجب

 نتقاداتاال

 قومّية

 تزوج

 األمير

 بمرض

 كتاباته

 العربي

 السفارة

 األولى

 قصيدة
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 ثالثًا:
على المرأة و أسلوبه  ___________ي أيضا بسبب قصائد نزار قبان دْت قِ نُ 

ل بالمرأة بجرأة تغز  ف ،فهاْص السابقين في وَ  _____________ختلف عن المُ 

و  جسدهاتفاصيل  _____________الحديث عن حبه لها بل ب لم يكتفِ و 

 .عادات العرب ترفضههذا أمر 

ى أدّ  سلوبأُ ب _____________تحدث نزار قباني عن ذلك إضافة إلى  

 _____________إلى انتقاده فكانت قصائده تحتوي على كلمات 

من الذات اإللهية و  _____________د ألنه كان قِ المسلمون و قد انتُ 

و ليس بيد  ____________ألنه كان يؤمن بأن القضاء و القدر أمر بيد 

 هللا.

و  ___________نزار قباني يعاني من تراجع وضعه بدأ  1997في عام 

عن عمر  1998أبريل من عام  30في  ____________بعد عدة أشهر 

 قلبية.____________يقارب الخمسة و سبعين عاما في لندن بسبب 

 

 الدين

 يسخر

 اإلنسان

 تركيزها

 الصحي

 يرفضها

 الشعراء

 توفي

 أزمة

 وصف
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 التحدث:

 تابة الشعر .ميالد الشاعر نزار قباني ونشأته في ك 01

 أول ديوان للشاعر نزار قباني . 02

 المرحلة التعليمية للشاعر نزار قباني . 03

 التسلسل الوظيفي للشاعر نزار قباني . 04

 زواج الشاعر نزار قباني . 05

 اإلنتقادات الموجهة إلى شعر نزار قباني . 06

 تجاوزات الشعر نزار قباني في شعره . 07

 تي كتب عنها الشاعر نزار قباني .المجاالت ال 08

 أشعار نزار قباني السياسية . 09

 أشعار نزار قباني عن المرأة . 010

 أشعار نزار قباني عن الدين . 011

 وفاة الشاعر نزار قباني . 012
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 الدرس السادس: 

 

 

 

 اإلرث في اإلسالم
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    الفعال :

 ُمعاقبةعاقب / ب / يُ عاقَ  To inherit ِوراثة/  ثرِ / يَ  ثَ رِ وَ 
 -ِعقاب  - قوبةعُ 

To punish 

 To differ ت/ تفاوُ  فاوتُ / يتَ  فاوتَ تَ  To detail فصيلل / تَ فصِّ / يُ  لَ ص  فَ 

 To be mentioned ورَد / يِرد / ورود To annul طالطل / إبْ بْ ل / يُ طَ أبْ 

ف / تصر  ف / يَ صر  تَ  To forbid م / تحريمم / يحرّ حرّ 
 فتصرُّ 

To act / behave 

ف / نِص ف / يُ َص أنْ  To distribute ع / توزيعع / يوزّ وزّ 
 صافإنْ 

To be just / fair 

 To spend  To punish فاقنْ إفق / نْ ق / يُ فَ نْ أ

   To care (for) عايةعى / رِ رْ عى / يَ رَ 

 السماء

 A deposit َوديعة / َودائع A share صصة / حِ ّص حِ 

 A mortgage َرْهن / ُرهون  A property قاراتقار / عَ عَ 

 A loan  يون ن / دُ يْ دَ  An heir ثةرَ ريث / وَ وَ 

 A winding sheet (Clothe َكَفن / أكفان A felony ناياتناية / جِ جِ 
for burial) 

 A funeral  نازاتنازة / جَ جَ  A burden باءء / أعْ ْب عِ 

 A fetus (Baby before أِجّنة َجنين / Adultery زِنا
birth) 

 A share َنصيب Injustice ُظْلم

 A relation التة / ِص لَ ِص  A will اياصة / وَ ي  ِص وَ 
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 تدريبات لغوية:

 أواًل : اقرأ الجمل التالية ثم أعدها شفويًا:

 أعطى اإلسالم الميراث اهتماماً كبيراً. .1

 لعقار إلى الورثة.بيّن اإلسالم كيف ينتقل المال وا .2

 أبطل اإلسالم الطرق القديمة مثل حرمان المرأة والصغار من الميراث. .3

 ال يرث القاتل من قتله. .4

 ابن الزنا يرث أمه فقط. .5

 في اإلسالم يأخذ الرجل ضعف ما تأخذه المرأة. .6

 يعتمد التفاوت في حصص الوارثين على درجة القرابة. .7

 رث أكثر من أمه.بنت المتوفى ت .8

 الوصية في اإلسالم غير مقبولة. .9

 ال يحق للمتوفى التصرف بأمواله بعد وفاته. .10

 المرأة غير ُملزمة باإلنفاق حتى لو كانت غنية. .11

 يترّكز دور المرأة على تربية األوالد ورعاية الزوج. .12
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 تدريبات االستماع:

 :مأل الفراغ بالكلمة المناسبة من الجدول التالياستمع إلى الفقرة التالية ثم ا: أوالً 

 الورثة   يحصلون  الميراث القاضي دوحد  

 اإلسالم العصر يملكه رمون يح ينتقل
 

ل تقسيم الميراث  ،كبيراً  اهتماماً  ___________أعطى اإلسالم   ___________وفص 

وبي ن كيف على حصة من الميراث،  ____________األشخاص الذين 

المتوّفى إلى  ____________المال والعقار وكل ما  ___________

الطرق اإلسالم وأبطل بوفاته أو فقدانه،  ___________ما يحكم عند____________

كان العرب حيث __________الجاهلي قبل  _____________ة في القديم

 المرأة  والصغار من الميراث. ___________

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 : ثانياً 

 :استمع إلى الفقرة التالية ثم امأل الفراغ بالكلمة المناسبة من الجدول التالي

 عمداً  أقاربه يرث جنايته توزيع

 والديون  القاتل الوارث وتكاليف جنسه

 
إن كان القتل  ___________من قتله، عقوبة له على  __________ال يرث و 

 يرثه والده. والده وال ___________ الو  فقطبن الزنا يرث أمه ، وا ____________

على  ____________الميراث" التركة" يؤخذ منه الوديعة والرهن  __________قبل 

توّزع تركة و  الجنازة____________الميت من كفن وغسل  كل مايحتاج إليهالميت و 

 .نين الذي يولد حّيًا بنسب مختلفةوالج األحياء____________ على المتوّفى

الرجال والنساء ___________عن العصر الجاهلي فقد  نظام اإلرث في اإلسالماختلف 

 .أو لونه___________من اإلرث بسبب ___________اإلسالم يحرم  الف طفالاألو 
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 : ثالثاً 

 :استمع إلى الفقرة التالية ثم امأل الفراغ بالكلمة المناسبة من الجدول التالي

 ومالبس لجنس تهزوج ضعف التفاوت

 النصيب القرابة باإلنفاق المتوفى صحية

 
ُمكل ف  ذكرال ألن المرأة فى الميراث ما تأخذه _____________الرجل يأخذ  سالمفي اإل

ومياه وكهرباء  و سكنمن أكل وشرب  النساءعلى  ___________وقانونًا  شرعاً 

هذا باإلضافة إلى أنه  _____________وتعليم ومواصالت ورعاية  ___________

  .هوأوالد ____________ وُمكل ف باإلنفاق على نفسه وأسرته 

ي تعتمد مفى فلسـفة الميراث اإلسال اإلناث والذكور حصصبين  _____________إن 

نصيب فى اللة زاد توف ى فكلما اقتربت الِص المُ و  الوارثبين  _____________درجة  على

راث دونما اعتبار فى المي ____________قل  القرابة صلة ابتعدت الميراث وكلما 

ترث أكثر  ___________بنت فمثال  يرث أكثر قد األصغر ، والوارثين___________

 من أمه ـ
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  :رابعاً 

 :استمع إلى الفقرة التالية ثم امأل الفراغ بالكلمة المناسبة من الجدول التالي

 يجوز العبء مقبولة ـلمظُ  يؤدي

 الذكر وفاته فلسفة حق قانون 

 

للوارث  يالمال __________ اإلسالم في توزيع الميراث على ___________وتعتمد 

حصص بين  تفاوت إلى ___________ يالذ وهذا يةاإلسالم يعةالشر حسب 

نثى بل العكس لألُ  ___________ يأ يسببواألنثى لكنه تفـاوت ال  ___________

 .هو الصحيح

 ___________إذ إن األموال ليست من  _____________الوصية في اإلسالم غير 

وتوّزع أن يوصي بها  ____________بعد وفاته وال يحق له التصرف بها وال  المتوفى

سلم الميراث كما ورد في القرآن الكريم ، ويستطيع المُ  ____________ع يتناسب م بما

 التصرف باألموال كما يريد. ____________قبل 
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 خامسًا:
 :استمع إلى الفقرة التالية ثم امأل الفراغ بالكلمة المناسبة من الجدول التالي

 والواجبات ورعاية للمرأة  ينظر دور

 وتوفير ساواة الم غنية الجنسين فالمجتمعات

 

بين  ____________الغرب إلى أن عدم  ____________في العصر الحديث 

ها، لحقوق وعدم إنصاف ___________الجنسين في الميراث هو ظلم 

 _____________الغربية تساوي بين الرجل والمرأة في الحقوق  _____________

يتركز إلسالم ، و في ا ___________ومن هنا يصعب فهم عدم المساواة بين 

الزوج مقابل  ____________بية األوالد المرأة بشكل كبير على تر  ____________

لزمة كل حاجاتها، والمرأة غير مُ  _______________زام الزوج باإلنفاق عليها تلا

، ولذلك نجد أن حصة األنثى بالميراث أقل  _____________باإلنفاق حتى لو كانت 

 من حصة الذكر. 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 تدريبات القراءة:

 ثم لخصها شفويًا: فقرة فقرة التالية أواًل: اقرأ الفقرات

ل ،كبيراً  أعطى اإلسالم الميراث اهتماماً  د األشخاص الذين يحصلون تقسيم الميراث وحد   وفص 
ينتقل المال والعقار وكل ما يملكه المتوّفى إلى الورثة  وبي ن كيف على حصة من الميراث، 

ة في العصر الجاهلي الطرق القديماإلسالم وأبطل ما يحكم القاضي بوفاته أو فقدانه، عند
 ر من الميراث.رمون المرأة  والصغاكان العرب يحقبل اإلسالم حيث 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فقطبن الزنا يرث أمه ، وا ال يرث القاتل من قتله، عقوبة له على جنايته إن كان القتل عمداً و 

 يرثه والده. والاليرث والده و 
كل مايحتاج إليه قبل توزيع الميراث" التركة" يؤخذ منه الوديعة والرهن والديون على الميت و 

نين والج أقاربه األحياء على المتوّفىتوّزع تركة و  وتكاليف الجنازةالميت من كفن وغسل 
 .الذي يولد حّيًا بنسب مختلفة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  طفالاألشمل الرجال والنساء و عن العصر الجاهلي فقد  نظام اإلرث في اإلسالماختلف 

 .أو لونه الوارث من اإلرث بسبب جنسهاإلسالم اليحرم ف 
ُمكل ف شرعًا وقانونًا  ذكرال ألن المرأة فى الميراث تأخذهما  الرجل يأخذ ضعف سالمفي اإل

ومياه وكهرباء ومالبس وتعليم ومواصالت  و سكنمن أكل وشرب  النساءباإلنفاق على 
  .هوأوالد تهزوج وورعاية صحية هذا باإلضافة إلى أنه ُمكل ف باإلنفاق على نفسه وأسرته 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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درجة  ي تعتمد علىفى فلسـفة الميراث اإلسالم اإلناث والذكور حصصإن التفاوت بين 
 ابتعدت  نصيب فى الميراث وكلمااللة زاد توف ى فكلما اقتربت الِص المُ و  الوارثالقرابة بين 

 يرث أكثر قد األصغر ، وراث دونما اعتبار لجنس الوارثينقل النصيب فى المي القرابة صلة
 بنت المتوفى ترث أكثر من أمه ـفمثال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يعةالشر للوارث حسب  يالعبء المال وتعتمد فلسفة اإلسالم في توزيع الميراث على

 يأ يسببالذكر واألنثى لكنه تفـاوت ال حصص بين  تفاوت يؤدي إلى يالذ وهذا يةاإلسالم
 .نثى بل العكس هو الصحيحـلم لألُ ظُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعد وفاته وال يحق له  إذ إن األموال ليست من حق المتوفىالوصية في اإلسالم غير مقبولة 

يتناسب مع قانون الميراث كما ورد في  وتوّزع بماالتصرف بها وال يجوز أن يوصي بها 
 سلم قبل وفاته التصرف باألموال كما يريد.م ، ويستطيع المُ القرآن الكري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ي الميراث هو ظلم في العصر الحديث ينظر الغرب إلى أن عدم المساواة بين الجنسين ف

ها، فالمجتمعات الغربية تساوي بين الرجل والمرأة في الحقوق لحقوق للمرأة وعدم إنصاف
يتركز دور المرأة في اإلسالم ، و  والواجبات ومن هنا يصعب فهم عدم المساواة بين الجنسين

توفير كل زام الزوج باإلنفاق عليها و تلبية األوالد ورعاية الزوج مقابل ابشكل كبير على تر 
لزمة باإلنفاق حتى لو كانت غنية، ولذلك نجد أن حصة األنثى حاجاتها، والمرأة غير مُ 

 بالميراث أقل من حصة الذكر. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 القراءة

 اإلرث في االسالم
ل تقسيم الميراث وحد   ،كبيراً  أعطى اإلسالم الميراث اهتماماً  د األشخاص الذين يحصلون وفص 

ينتقل المال والعقار وكل ما يملكه المتوّفى إلى الورثة  وبي ن كيف على حصة من الميراث، 
ة في العصر الجاهلي ديمالطرق القاإلسالم وأبطل ما يحكم القاضي بوفاته أو فقدانه، عند

 رمون المرأة  والصغار من الميراث.كان العرب يحقبل اإلسالم حيث 
 فقطبن الزنا يرث أمه ، وا ال يرث القاتل من قتله، عقوبة له على جنايته إن كان القتل عمداً و 

 يرثه والده. اليرث والده والو 
كل مايحتاج إليه يون على الميت و قبل توزيع الميراث" التركة" يؤخذ منه الوديعة والرهن والد

نين والج أقاربه األحياء على المتوّفىتوّزع تركة و  وتكاليف الجنازةالميت من كفن وغسل 
 .الذي يولد حّيًا بنسب مختلفة

  طفالاألشمل الرجال والنساء و عن العصر الجاهلي فقد  نظام اإلرث في اإلسالماختلف 
 .أو لونه ب جنسهالوارث من اإلرث بسباإلسالم اليحرم ف 

ُمكل ف شرعًا وقانونًا  ذكرال ألن المرأة فى الميراث ما تأخذه الرجل يأخذ ضعف سالمفي اإل
ومياه وكهرباء ومالبس وتعليم ومواصالت  و سكنمن أكل وشرب  النساءباإلنفاق على 

  .هدوأوال تهزوج وورعاية صحية هذا باإلضافة إلى أنه ُمكل ف باإلنفاق على نفسه وأسرته 
درجة  ي تعتمد علىفى فلسـفة الميراث اإلسالم اإلناث والذكور حصصإن التفاوت بين 

 ابتعدت نصيب فى الميراث وكلما اللة زاد توف ى فكلما اقتربت الِص المُ و  الوارثالقرابة بين 
 يرث أكثر قد األصغر ، وراث دونما اعتبار لجنس الوارثينقل النصيب فى المي القرابة صلة

 بنت المتوفى ترث أكثر من أمه ـفمثال 
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 يعةالشر للوارث حسب  يالعبء المال وتعتمد فلسفة اإلسالم في توزيع الميراث على
 يأ يسببالذكر واألنثى لكنه تفـاوت ال حصص بين  تفاوت يؤدي إلى يالذ وهذا يةاإلسالم

 .نثى بل العكس هو الصحيحـلم لألُ ظُ 

بعد وفاته وال يحق له  ألموال ليست من حق المتوفىإذ إن االوصية في اإلسالم غير مقبولة 
يتناسب مع قانون الميراث كما ورد في  وتوّزع بماالتصرف بها وال يجوز أن يوصي بها 

 سلم قبل وفاته التصرف باألموال كما يريد.القرآن الكريم ، ويستطيع المُ 

لميراث هو ظلم في العصر الحديث ينظر الغرب إلى أن عدم المساواة بين الجنسين في ا
ها، فالمجتمعات الغربية تساوي بين الرجل والمرأة في الحقوق لحقوق للمرأة وعدم إنصاف

يتركز دور المرأة في اإلسالم ، و  والواجبات ومن هنا يصعب فهم عدم المساواة بين الجنسين
ير كل زام الزوج باإلنفاق عليها وتوفتلبية األوالد ورعاية الزوج مقابل ابشكل كبير على تر 

لزمة باإلنفاق حتى لو كانت غنية، ولذلك نجد أن حصة األنثى حاجاتها، والمرأة غير مُ 
 بالميراث أقل من حصة الذكر. 
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 :التدريب الول

 بعد قراءة النص أجب عن األسئلة التالية بنعم و ال: 

  حّدد اإلسالم األشخاص الذين يحصلون على حصة من الميراث. .1

 ال ب.  نعم أ. 

  يرثون في العصر الجاهلي.المرأة والصغار كانت  .2

 ال ب. نعم أ. 

 يرث االبن أبيه إذا قتله عمدًا.  .3

 ال ب. نعم أ. 

 يرث الجنين الذي يولد حيًا. .4

 ال ب. نعم أ. 

 يؤخذ الدين من حصة الورثة بعد التقسيم. .5

 ال ب. نعم أ. 

 ترث ابنة المتوفى أقل من والدته. .6

 ال ب. نعم أ. 

 تتساوى حصص الميراث بين األبناء الذكور واإلناث. .7

 ال ب. نعم أ. 
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 يرث الكبار أكثر من الصغار. .8

 ال ب. نعم أ. 

 ُيلزم الرجل باإلنفاق على األسرة. .9

 ال ب. نعم أ. 

 يوّزع الميراث حسب وصّية الُمتوفى. .10

 ال ب. نعم أ. 

 ودفن الميت تؤخذ قبل تقسيم الميراث.تكاليف الجنازة  .11

 ال ب. نعم أ. 

 ال تعتمد فلسفة اإلسالم في تقسيم الميراث على درجة القرابة. .12

 ال ب. نعم أ. 

 المرأة الغنية غير ملزمة باإلنفاق. .13

 ال ب. نعم أ. 

 يرث ابن الزنا والده. .14

 ال ب. نعم أ. 

 البنات.يأخذ األبناء الذكور ضعف حصة  .15

 ال ب. نعم أ. 
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 تدريبات الكتابة:

 امأل الفراغ بالكلمة المناسبة من الكلمات في الجدول المقابل:

  أواًل:
ل  ،كبيراً  أعطى اإلسالم الميراث اهتماماً  الميراث  ____________وفص 

وبي ن من الميراث،  ___________د األشخاص الذين يحصلون على وحد  
وكل ما يملكه المتوّفى إلى الورثة   ___________ينتقل المال كيف 

اإلسالم وأبطل بوفاته أو فقدانه،  ____________ما يحكم عند
كان ة في العصر الجاهلي قبل اإلسالم حيث القديم ____________

 المرأة  والصغار من الميراث. ____________العرب 
إن كان ، عقوبة له على جنايته  ___________ال يرث القاتل من و 

اليرث و  فقطبن الزنا يرث أمه ، وا عمداً  ___________
 يرثه والده. وال ____________

 ___________الميراث" التركة" يؤخذ منه الوديعة  ___________قبل 
إليه الميت من كفن وغسل  ___________ كل ماوالديون على الميت و 

 أقاربه األحياء على المتوّفىتوّزع تركة و  _____________وتكاليف 
 .الذي يولد حّيًا بنسب مختلفة ____________

شمل الجاهلي فقد  ___________عن  نظام اإلرث في اإلسالماختلف 
الوارث من اإلرث اإلسالم   ___________ الف، طفالاألالرجال والنساء و 

 .لونه أو بسبب جنسه

 والعقار
 الطرق 
 قتله

 توزيع
 تقسيم
 يحتاج

 رمون يح
 حصة

 نينوالج
 الجنازة
 القاضي

 يحرم
 والده

 والرهن
 القتل

 العصر
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  ثانيًا :
المرأة فى  ما تأخذه يأخذ ضعف ___________ سالمفي اإل

وقانونًا باإلنفاق على  ___________ُمكل ف  ذكرال ألن __________
مواصالت ومياه وكهرباء ومالبس وتعليم و  و سكنمن أكل وشرب  النساء

 ___________صحية هذا باإلضافة إلى أنه ُمكل ف  ____________
 . ____________تهزوج وعلى نفسه وأسرته 

فى فلسـفة الميراث  والذكور ____________ حصصإن التفاوت بين 
توف ى فكلما المُ و  الوارثدرجة القرابة بين  على ___________ي اإلسالم
 صلة ابتعدت نصيب فى الميراث وكلما لازاد  _____________اقتربت 

 ، و ____________راث دونما اعتبار لجنس قل النصيب فى المي القرابة
 ترث أكثر من أمه ـ _____________بنت فمثال  يرث أكثر قد األصغر

 يالعبء المال الميراث على ____________وتعتمد فلسفة اإلسالم في 
 يؤدي إلى يالذ وهذا يةاإلسالم ____________للوارث حسب 

 يأ يسببالذكر واألنثى لكنه تفـاوت ال حصص بين  _____________
 . _____________نثى بل العكس هولألُ  ____________

  

 

 شرعاً 
 باإلنفاق
 تعتمد

 المتوفى
 الرجل

 الوارثين
 توزيع
 تفاوت

 ـلمظُ 
 هوأوالد

 الميراث
 ورعاية

 لةالِص 
 اإلناث

 الصحيح
 يعةالشر 
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 ثالثًا:
إذ إن األموال ليست من حق  ____________الوصية في اإلسالم غير 

وال يحق له التصرف بها وال يجوز أن  _____________بعد  المتوفى
يتناسب مع قانون الميراث كما ورد في  بما _____________يوصي بها 

اته التصرف باألموال كما سلم قبل وفالمُ  ___________القرآن الكريم ، 
 يريد.

الحديث ينظر الغرب إلى أن عدم المساواة بين ____________ في 
ها، لحقوق في الميراث هو ظلم للمرأة وعدم إنصاف____________ 

الغربية تساوي بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات _____________ 
في اإلسالم ، _ __________ومن هنا يصعب فهم عدم المساواة بين 

األوالد ورعاية الزوج ____________ يتركز دور المرأة بشكل كبير على و 
عليها وتوفير كل حاجاتها، والمرأة _____________ زام الزوج تلمقابل ا
، ولذلك نجد أن _____________ لزمة باإلنفاق حتى لو كانت غير مُ 

 أقل من حصة الذكر.____________ حصة األنثى 

 عويستطي
 فالمجتمعات

 العصر
 وفاته

 بيةتر 
 غنية

 الجنسين
 مقبولة

 بالميراث
 الجنسين
 باإلنفاق
 وتوّزع
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 تمرين الّتحدث:

 بعد قراءة النص ناقش األفكار التالية:

 الميراث في اإلسالم والعصر الجاهلي. .1

 من ال يرث؟ .2

 ما ُيؤخذ من الميراث قبل توزيع التركة. .3

 ة الرجل والمرأة حسب فلسفة اإلسالم.حص .4

 الميراث ال يسبب ظلم للمرأة. .5

 الوصية. .6

 رؤية الغرب للمساواة. .7

 دور المرأة. .8

 المرأة الغنية. .9
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 : السابع الدرس

 

 

 

 حقوق المرأة في السعودية
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    الفعال :

 To appoint عّيَن / يعيُن / تعيين  To equalize ساوى / يساوي / مساواة 

 To state صّرَح / يصّرُح / تصريح To miss اْفتقد / يْفتِقد / اْفِتقاد

 To forbid حّرَم / يحّرُم / تحريم To impose َفَرَض / يفرُض / الفرض

 To apply طّبَق / يطّبُق / تطبيق To distinguish مّيَز / يميُز / تمييز

 To make ى / واليةوّلى / يولّ 
responsible 

 To come up with اْبتدع / َيْبتدع / ابتداع
a new idea 
offensive to 
religion 

 To deprive حَرَم / َيحُرم / ِحْرمان To hinder أَعاق / يعيق / إعاقة

   To free خّلَص / يخّلُص / تخليص

   To grant مَنَح / َيْمنُح/ المنح

 السماء

 A gap فجوة / فجوات A reform ح / إصالحات إصال

 / A restriction قيد / قيود
shackle 

قاصرة / 
 قاصرات

A minor 

هيئة األمر بالمعروف 
 والنهي عن المنكر

Committee for the 
Promotion of Virtue 
and the Prevention 
of Vice 

ولي أمر / أولياء 
 أمور

A person responsible (for 
someone else) 

 An activity نشاط / أنشطة A conservative محافظ / محافظون 

 A service خدمة / خدمات  
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 تدريبات لغوية:

 أواًل : اقرأ الجمل التالية ثم أعدها شفويًا:

 حقوق المرأة في السعودية تحددها العادات والتقاليد وتعاليم الدين. .1

 اوي بين الرجل والمرأة.يرى المسلمون أن الدين اإلسالمي يس .2

 وقها.تفتقد المرأة السعودية لحق .3

 تعتمد بنية هذا البلد على مفهوم السلطة األبوية. .4

 التطبيق المتشدد لتعاليم الدين والتقاليد تعيق أخذ المرأة حقوقها. .5

 هناك صراع ديني واجتماعي في المجتمع السعودي. .6

 على الشارع ويبتدع في الدين. الذي ُيحرِّم االختالط يتعدى .7

 دعاة االختالط يجب أن يقتلوا. .8

 تطبق الحكومة السعودية نظام والية األمر للرجال على النساء. .9

 يجب على المرأة السعودية الحصول على تصريح من ولي أمرها قبل السفر. .10

 قيادة السيارات.الدولة السعودية هي الوحيدة في العالم التي تمنع المرأة من  .11

 حرمان النساء والفتيات من ممارسة الرياضة هو انتهاك لحقوقهن. .12
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 تدريبات االستماع:

 :استمع إلى الفقرة التالية ثم امأل الفراغ بالكلمة المناسبة من الجدول التالي: أوالً 

د التقاليد التمييز  حافظالمُ  يساوي  الُمتشدِّ

 ثقافة تالمؤسسا الديني والواجبات المرأة 
 

،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لعادات وُتحّددها ا المملكة العربية السعودية في ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حقوق 

في  بين الرجل و المرأة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرى المسلمون أنه لذي ا سالمياإل الدين تعاليمو 

قوقها وتفرض حفي السعودية إلى من ذلك تفتقد المرأة  وبالرغم ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحقوق 

 ، و تعاني من العادات والتقاليد االجتماعية والتطرفقيودالكثير من اليها عل

 . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المجتمع   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  السلطة األبوية على مفهوم جتماعيةهذا البلد اال ةبني تعتمد

 ،يطبق قواعد الفصل بين الجنسين في التعليم والبنوك والمطاعم وأماكن العملالذي  الذكوري 

 نتخاب وغيرها.ضد المرأة في القيادة و التصويت و اال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ باإلضافة لسياسات

هي من تعيق أخذ المرأة كل حقوقها في والتقاليد الدين لتعاليم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتطبيق 

 الملك عبدهللا عشج   ،مجتمعات األخرى العت بها المرأة في الحقوق التي تمتب ُمقارنةالسعودية 

قضاء ، لتخليص المملكة من قيود ، وال والتعليم الدينية، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلصالحات في

 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتي تمثل اإلسالم الُمتشّددة المؤسسة الدينية 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A3%D8%A8%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A3%D8%A8%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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 : ثانياً 

 :استمع إلى الفقرة التالية ثم امأل الفراغ بالكلمة المناسبة من الجدول التالي

 الفرص منح رئيس مقابلة الصراع

 دعاة ختالطاال الجنسين التعيين الترشح

في  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المرأة السعودية حق االنتخاب و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهذه اإلصالحات  ومن

 . 2015في مجلس الشورى لعام  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمجالس البلدية وحق 

جاءت السعودية في 2009عام   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي تقرير المؤشر العالمي للفجوة بين  

الوظيفية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحيث من  المساواة بين الجنسين في 134من أصل  130المرتبة 

 والتعليم والمشاركة السياسية.

ح الشيخ يصر الديني واالجتماعي في المجتمع السعودي ت  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومن األمثلة على 

األمر بالمعروف و النهي عن المنكر بمكة هيئة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي، أحمد قاسم الغامد

 ىتعدّ ي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم حرّ يُ  الذي ن  إله مع جريدة عكاظ "  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فيالمكرمة 

الشيخ  أصدر وفي الوقت نفسه اإلسالم،ع في الدين" أي ال أساس له في بتديعلى الشارع و 

ن أاالختالط يجب   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، رجل دين آخر بارز، فتوى أن عبد الرحمن البراك

  لوا.قتَ يُ 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%83
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 : ثالثاً 

 :استمع إلى الفقرة التالية ثم امأل الفراغ بالكلمة المناسبة من الجدول التالي

 أنشطة خطوات استمتاع االنتهاكات ةقياد

 مجلس الحكومة توصية تصريح  السفر

 
" للرجال على النساء، فتتم معاملتهن ظام "والية األمرالسعودية نِ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قطبّ تُ 

المرأة بحقوقها   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دون مما يحول الحياة،   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكقاصرات في كافة 
 على المرأة السعودية الحصول علىبموجب نظام ولي األمر يجب  األساسية،

 أو العمل من ولي أمرها )األب أو الزوج أو حتى االبن( لكي تتمكن من  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فتح حساب مصرفي، أو حتى الحصول على أو  الزواج أو الدراسة أو    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الصحية.الرعاية 
 من مجلس األمم المتحدة لحقوق   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، قبلت الحكومة السعودية2009في عام 

كما أن المملكة العربية السعودية  ،ة، لكنها لم تنفذ التوصيولي األمر نظاماإلنسان بإلغاء 
 .السيارات  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع المرأة من

قرار اإلقوق اإلنسان لملف السعودية تم األمم المتحدة لح  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأثناء مراجعة 
منع التمييز يو  كامل حقوقها لمرأة السعوديةامنح يإلنهاء نظام عملية   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباتخاذ 

 ها.ضد
حقوق النساء  ضد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حرمان النساء والفتيات الحق في الرياضة هو جزء من

والفتيات في المملكة، حيث يمنع ممارسة الرياضة في مدارس البنات بجميع مراحلها 
 .التعليمية

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC
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 تدريبات القراءة:

 ثم لخصها شفويًا: فقرة فقرة التالية أواًل: اقرأ الفقرات

 تعاليمو لعادات و التقاليد، حّددها اتُ  المملكة العربية السعودية حقوق المرأة في
 في الحقوق والواجبات، يساوي بين الرجل و المرأة يرى المسلمون أنه لذي ا سالمياإل الدين

، و قيودالكثير من اليها قوقها وتفرض علحدية إلى في السعو وبالرغم من ذلك تفتقد المرأة 
 تعاني من العادات والتقاليد االجتماعية والتطرف الديني. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الذي  و ثقافة المجتمع الذكوري  السلطة األبوية على مفهوم هذا البلد األجتماعية ةبني تعتمد

باإلضافة  ،يطبق قواعد الفصل بين الجنسين في التعليم والبنوك والمطاعم وأماكن العمل
 لسياسات التمييز ضد المرأة في القيادة و التصويت و االنتخاب وغيرها.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د لتعاليم  هي من تعيق أخذ المرأة كل حقوقها في السعودية والتقاليد الدين التطبيق الُمتشدِّ

 الملك عبدهللا عشج   ،مجتمعات األخرى العت بها المرأة في الحقوق التي تمتب ُمقارنة
، والقضاء ، لتخليص المملكة من قيود  والتعليم صالحات في المؤسسات الدينية،اإل

 حافظ.التي تمثل اإلسالم المُ الُمتشّددة لدينية المؤسسة ا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البلدية منح المرأة السعودية حق االنتخاب والترشح في المجالس  هذه اإلصالحات ومن 
 . 2015وحق التعيين في مجلس الشورى لعام 

جاءت السعودية في المرتبة 2009عام في تقرير المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين  
الفرص الوظيفية والتعليم  من حيث المساواة بين الجنسين في 134من أصل  130

 والمشاركة السياسية.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A3%D8%A8%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A3%D8%A8%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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ح الشيخ أحمد يصر ومن األمثلة على الصراع الديني واالجتماعي في المجتمع السعودي ت
ه في مقابلة لقاسم الغامدي، رئيس هيئة األمر بالمعروف و النهي عن المنكر بمكة المكرمة 

ع في الدين" أي ال بتديعلى الشارع و  ىتعدّ يختالط م االحرّ يُ  الذي ن  إمع جريدة عكاظ "
، رجل دين آخر الشيخ عبد الرحمن البراك أصدر وفي الوقت نفسه اإلسالم،أساس له في 

  لوا.قتَ ن يُ أبارز، فتوى أن دعاة االختالط يجب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ظام "والية األمر" للرجال على النساء، فتتم معاملتهن كقاصرات ق الحكومة السعودية نِ طبّ تُ 
بموجب نظام ولي  دون استمتاع المرأة بحقوقها األساسية،مما يحول في كافة أنشطة الحياة، 

األمر يجب على المرأة السعودية الحصول على تصريح من ولي أمرها )األب أو الزوج أو 
فتح حساب مصرفي، أو  الزواج أو الدراسة أو السفر أو العمل تتمكن من حتى االبن( لكي

 أو حتى الحصول على الرعاية الصحية.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلنسان  ، قبلت الحكومة السعودية توصية من مجلس األمم المتحدة لحقوق 2009في عام  
لدولة كما أن المملكة العربية السعودية هي ا ،، لكنها لم تنفذ التوصيةولي األمر نظامبإلغاء 

 .الوحيدة في العالم التي تمنع المرأة من قيادة السيارات
قرار باتخاذ خطوات اإلأثناء مراجعة مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان لملف السعودية تم 

 .ها.منع التمييز ضديو  كامل حقوقها لمرأة السعوديةامنح يإلنهاء نظام عملية 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حقوق النساء  ضدحرمان النساء والفتيات الحق في الرياضة هو جزء من من االنتهاكات 
س البنات بجميع مراحلها والفتيات في المملكة، حيث يمنع ممارسة الرياضة في مدار 

 يةليمالتع

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC
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 تدريبات القراءة:

 اقرأ النص التالي ثم أجب عن األسئلة:

 حقوق المرأة في السعودية
 تعاليمو لعادات و التقاليد، ُتحّددها ا المملكة العربية السعودية حقوق المرأة في

 في الحقوق والواجبات، يساوي بين الرجل و المرأة يرى المسلمون أنه لذي ا سالمياإل الدين
، و قيودالكثير من اليها قوقها وتفرض علحفي السعودية إلى وبالرغم من ذلك تفتقد المرأة 

 تعاني من العادات والتقاليد االجتماعية والتطرف الديني. 
الذي  و ثقافة المجتمع الذكوري  لطة األبويةالس على مفهوم هذا البلد األجتماعية ةبني تعتمد

باإلضافة  ،يطبق قواعد الفصل بين الجنسين في التعليم والبنوك والمطاعم وأماكن العمل
 لسياسات التمييز ضد المرأة في القيادة و التصويت و االنتخاب وغيرها.

د لتعاليم  حقوقها في السعودية هي من تعيق أخذ المرأة كل والتقاليد الدين التطبيق الُمتشدِّ
 الملك عبدهللا عشج   ،مجتمعات األخرى العت بها المرأة في الحقوق التي تمتب ُمقارنة

، والقضاء ، لتخليص المملكة من قيود  والتعليم اإلصالحات في المؤسسات الدينية،
 حافظ.التي تمثل اإلسالم المُ الُمتشّددة المؤسسة الدينية 

منح المرأة السعودية حق االنتخاب والترشح في المجالس البلدية  هذه اإلصالحات ومن 
 . 2015 وحق التعيين في مجلس الشورى لعام

جاءت السعودية في المرتبة 2009عام في تقرير المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين  
الفرص الوظيفية والتعليم  من حيث المساواة بين الجنسين في 134من أصل  130

 والمشاركة السياسية.
 
 
 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A3%D8%A8%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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 ح الشيخ أحمديصر ومن األمثلة على الصراع الديني واالجتماعي في المجتمع السعودي ت

في مقابلة له قاسم الغامدي، رئيس هيئة األمر بالمعروف و النهي عن المنكر بمكة المكرمة 
ع في الدين" أي ال بتديعلى الشارع و  ىتعدّ يختالط م االحرّ يُ  الذي ن  إمع جريدة عكاظ "

، رجل دين آخر الشيخ عبد الرحمن البراك أصدر وفي الوقت نفسه اإلسالم،أساس له في 
  لوا.قتَ ن يُ أبارز، فتوى أن دعاة االختالط يجب 

فتتم معاملتهن كقاصرات  ظام "والية األمر" للرجال على النساء،ق الحكومة السعودية نِ طبّ تُ 
بموجب نظام ولي  دون استمتاع المرأة بحقوقها األساسية،مما يحول في كافة أنشطة الحياة، 

األمر يجب على المرأة السعودية الحصول على تصريح من ولي أمرها )األب أو الزوج أو 
فتح حساب مصرفي، أو  الزواج أو الدراسة أو السفر أو العمل حتى االبن( لكي تتمكن من

 أو حتى الحصول على الرعاية الصحية.
اإلنسان  ، قبلت الحكومة السعودية توصية من مجلس األمم المتحدة لحقوق 2009في عام 

كما أن المملكة العربية السعودية هي الدولة  ،نها لم تنفذ التوصية، لكولي األمر نظامبإلغاء 
 .الوحيدة في العالم التي تمنع المرأة من قيادة السيارات

قرار باتخاذ خطوات اإلأثناء مراجعة مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان لملف السعودية تم 
 ها.ع التمييز ضدمنيو  كامل حقوقها لمرأة السعوديةامنح يإلنهاء نظام عملية 

حقوق النساء  ضدحرمان النساء والفتيات الحق في الرياضة هو جزء من من االنتهاكات 
والفتيات في المملكة، حيث يمنع ممارسة الرياضة في مدارس البنات بجميع مراحلها 

 .التعليمية

 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC
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 التدريب األول:

 أجب عن األسئلة التالية بـ نعم أو ال:

 لكة العريبة السعودية تحددها العادات والتقاليد .حقوق المرأة في المم .1
 ال ب نعم  أ 

 يعتقد المسلمون بأن اإلسالم ال يساوي بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات . 02
 ال ب نعم  أ 

 يوجد الكثير من القيود المفروضة على المرأة السعودية . 03
 ال ب نعم  أ 

 عودي على مفهوم السلطة األبوية .ال تعتمد بنية المجتمع الس 04
 ال ب نعم  أ 

 أصدر الشيخ عبد الرحمن البراك فتوى أن دعاة االختالط يجب أن ُيقَتلوا .  05
 ال ب نعم  أ 

 تعاني المرأة في السعودية من التمييز في القيادة والتصويت واالنتخابات وغيرها  . 06
 ال ب نعم  أ 

 حيدة في العالم التي تمنع المرأة من قيادة السيارة .السعودية هي الدولة الو  07
 ال ب نعم  أ 

 ال تطبق الحكومة السعودية نظام " والية األمر " للرجال على النساء . 08
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 ُيسمح للبنات السعوديات ممارسة الرياضة في المدارس السعودية . 09
 ال ب نعم  أ 

 م . 2015عيين في مجلس الشورى عام ُتمنح المرأة السعودية حق الت 010
 ال ب نعم  أ 

  .في تقرير المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين 120إحتلت السعودية المرتبة  011
 ال ب نعم  أ 

 تطبيق قواعد الفصل بين الجنسيين في التعليم والبنوك . 012
 ال ب نعم  أ 

 المتشدد للتعاليم الدين والتقاليد .ما يعيق أخد المرأة كامل حقوقها هو التطبيق  013
 ال ب نعم  أ 

يجب على السعودية القيام بعمل إصالحات في عدة مؤسسات مثل مؤسسات  014
 التعليم

 ال ب نعم  أ 
 ال يعتبر حرمان المرأة من الممارسة الرياضية انتهاكًا لحقوقها . 015

 ال ب نعم  أ 
 إلغاء نظام ولي األمر . 2009رفضت الحكومة السعودية في عام  016

 ال ب نعم  أ 
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 تدريبات الكتابة:

 امأل الفراغ بالكلمة المناسبة من الكلمات في الجدول المقابل:

 أواًل:

 وو التقاليد، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُتحّددها  المملكة العربية السعودية حقوق المرأة في
يساوي بين الرجل و يرى المسلمون أنه لذي ا سالمياإل الدينـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

في المرأة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وبالرغم من ذلك في الحقوق والواجبات، المرأة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، وــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الكثير من يها قوقها وتفرض علحالسعودية إلى 

 الديني. والتطرف  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من العادات والتقاليد
و ثقافة  األبوية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ على مفهوم هذا البلد األجتماعية ةبني تعتمد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يطبق قواعد الفصل بين الجنسين فيالذي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المجتمع
باإلضافة لسياسات التمييز ضد  ،نوك والمطاعم وأماكن العملالتعليم والب

 و االنتخاب وغيرها. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المرأة في القيادة و
د لتعاليم  أخذ المرأة كل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هي منوالتقاليد الدين التطبيق الُمتشدِّ

عت بها المرأة في الحقوق التي تمتب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قوقها في السعوديةح
اإلصالحات في المؤسسات  الملك عبدهللا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، مجتمعات األخرى ال

الدينية  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قيود  ، والقضاء ، لتخليص المملكة من والتعليم الدينية،
 حافظ.اإلسالم المُ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التيالُمتشّددة 

 

 تعاليم
 قيودال

 لعاداتا
 السلطة

 التصويت
 االجتماعية

 ُمقارنة
 تمثل
 تفتقد

 الذكوري 
 تعاني

 عشج  
 تعيق

 المؤسسة

 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A3%D8%A8%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A3%D8%A8%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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  ثانيًا :
والترشح في  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ منح المرأة السعودية حق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهذه  ومن

 . 2015وحق التعيين في مجلس الشورى لعام  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المجالس

جاءت 2009عام ن الجنسين العالمي للفجوة بي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في تقرير 

من  بين الجنسين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي  134من أصل  130السعودية في المرتبة 

 السياسية.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  والتعليم و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفرص حيث

السعودي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلى الصراع الديني واالجتماعي في  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن وم

األمر بالمعروف و  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ح الشيخ أحمد قاسم الغامدي، رئيسيصر ت

الذي  ن  إفي مقابلة له مع جريدة عكاظ "ر بمكة المكرمة النهي عن المنك

 ع في الدين" أي البتديعلى الشارع و  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ختالطاال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشيخ عبد   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وفي الوقت نفسه ،اإلسالمله في  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، فتوى أن دعاة االختالط يجب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  دين آخر  ، رجلالرحمن البراك

 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نأ

 االنتخاب
 الوظيفية
 األمثلة
 البلدية

 المجتمع
 محرّ يُ 

 اإلصالحات
 ىتعدّ ي

 المشاركة
 المساواة 
 أساس
 هيئة

 المؤشر
 أصدر

 لواقتَ يُ 
 بارز

 
 
 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%83
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 ثالثًا:
للرجال على النساء، فتتم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظامق الحكومة السعودية نِ طبّ تُ 

دون مما يحول ،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في كافة أنشطة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معاملتهن
نظام ولي األمر يجب على  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ استمتاع المرأة بحقوقها األساسية،

 على تصريح من ولي أمرها )األب أو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المرأة السعودية
 أو الدراسة أو السفر أو العمل أو حتى االبن( لكي تتمكن من ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فتح حساب مصرفي، أو حتى الحصول على الرعايةأو   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الحكومة السعودية توصية من مجلس األمم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،2009في عام 
 ،، لكنها لم تنفذ التوصيةولي األمر نظام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلنسان لحقوق المتحدة 

في العالم التي تمنع  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كما أن المملكة العربية السعودية هي الدولة
 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المرأة من قيادة

قرار اإل لملف السعودية تم أثناء مراجعة مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان
كامل  لمرأة السعوديةامنح يإلنهاء نظام ة عمليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ باتخاذ خطوات 

 ها.منع التمييز ضديو  حقوقها
 ضدالفتيات الحق في الرياضة هو جزء من من االنتهاكات  حرمان النساء و

الرياضة في  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حقوق النساء والفتيات في المملكة، حيث يمنع
 .احلها التعليميةمر  مدارس البنات بجميع

 كقاصرات
 ممارسة
 الحصول

  الزواج
 "والية األمر"

 الحياة
 قبلت

 الوحيدة
 بموجب
 السيارات

 بإلغاء
 الزوج
 عملية

 الصحية

 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC
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 تحدث:تدريبات ال

  األفكار التالية: النص ناقش اءةقر بعد 

 تحدد العادات والتقاليد حقوق المرأة السعودية . 01

 نظرة المسلمين للدين اإلسالمي . 02

 السلطة األبوية في السعودية . 03

 أماكن التمييز والفصل بين الجنسيين . 04

 التطبيق المتشدد للتعاليم الدين . 05

 واألصالحات في السعودية . الملك عبد هللا 06

 حق اإلنتخاب . 07

 الصراع الديني واألجتماعي . 08

 نظام والية األمر . 09

 مجلس األمم المتحدة والحكومة السعودية . 010

 الرياضة في السعودية . 011

 المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسيين .تقرير  012
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 :  الثامن الدرس

 

 

 

 التوجيهي
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    الفعال :

احتّل / يحتّل / 
 احتالل

To hold (a position) لَجأ / َيْلجأ / ُلجوء To turn to 

م To complete اسَتْكمل / يستْكِمل / اسِتْكمال َم / يتقّدم / تقدُّ  To sit for an تقد 
exam 

الَتَحق / يْلَتِحق / 
 الِتحاق

To join انَعَقد / ينَعِقد / انِعقاد To be held 

 To issue أصَدر / ُيصِدر / إصدار To lead to أّدى / ُيؤّدي / تأدية

 To excel تفّوَق / يتفّوُق / تفّوق  To be exposed to تعّرض / يتعّرض / تعرُّض

 To allocate خّصص/ يخّصص/ تخصيص To gain -حِظَي / َيْحظى / 

   To have capacity for ِعب/ استيعاباستوَعَب/ يستو 

 السماء

 A criterion ِمعيار / َمعايير Developing countries العالم الّنامي

 A course َدْورة / َدْورات Mandatory إلزامي

 An application form َنموَذج / نماِذج A stream / path مسار / مسارات

 An academic (person) / َترَبوّيون  َترَبويّ  A tendency َميل / ُميول

   Educational achievement تحصيل علمي
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 تدريبات لغوية:

 أواًل : اقرأ الجمل التالية ثم أعدها شفويًا:

 النظام التعليمي في األردن من أجود أنظمة التعليم في بلدان العالم النامي. .1

 مدة التعليم األساسي عشر سنوات. .2

 مرحلة الثانوية من عامين دراسيين.تتكون ال .3

 تضم المرحلة الثانوية مسارين رئيسيين وفق قدرات الطلبة وميولهم. .4

 تسمى السنة الثانية في المرحلة الثانوية في األردن "التوجيهي". .5

 تحظى هذه المرحلة باهتمام خاص كونها الطريق المؤدية إلى التعليم العالي. .6

 في التوجيهي هو المعيار الوحيد للقبول في الجامعات. التحصيل العلمي .7

 تقوم األسرة بتقليل زياراتها االجتماعية. .8

 يتم إصدار النتائج ونشرها عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم. .9

 تعتبر التخصصات الطبية والهندسية واللغات األكثر طلبًا. .10

 يهي في األردن.يطالب تربويون بتطوير نظام التوج .11

 هناك تّفوق ملحوظ لإلناث على الذكور. .12
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 تدريبات االستماع:

 :استمع إلى الفقرة التالية ثم امأل الفراغ بالكلمة المناسبة من الجدول التالي: أوالً 

 األدبي االقتصاد المرحلة المهنية الكليات

 المرتبة إلزامي رئيسيين نظام األساسية
 

العالم   األولى في ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التعليم في األردن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيحتّل 
 ن أجود أنظمة التعليم في بلدان العالم النامي.العربي، ويعتبر واحدًا م

األولى من التعليم في األردن ومدته عشر  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يمثل التعليم األساسي
والتي الثانوية   ، وبعده ينتقل الطالب إلى المرحلة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سنوات وهو

 عاما استكملوا المرحلة 18و 16تتكون من عامين دراسيين لطلبة تتراوح أعمارهم بين 
، ويعّد التعليم الثانوي أكثر المراحل أهمية وتضم مسارين  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وفق قدرات الطلبة وميولهم:  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واإلدارة المعلوماتية  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ي والشرعي والعلمالمسار األكاديمي:  -1
 )التمريض(، بعد ذلك امتحان الثانوية العامة ثم يلتحق الطالب بالجامعات و

 ومن ثم إلى سوق العمل . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المنزلي والصناعي والزراعي وبعد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفندقي والمسار المهني:  -2
 لثانوية العامة وبعدها االلتحاق بالجامعات وكليات المجتمعذلك امتحان ا

 وكليات المجتمع ثم إلى سوق العمل. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 : ثانياً 

 :اسبة من الجدول التالياستمع إلى الفقرة التالية ثم امأل الفراغ بالكلمة المن

 العالي مستقبل الخصوصية السنة تقليد

 المعيار خاص ضغط إضافياً  االمتحانات

 
 ووفق الثانية من التعليم الثانوي في األردن )التوجيهي( ،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تسمى

 المجتمع األردني تحظى هذه المرحلة باهتمام  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كونها الطريق المؤدية إلى التعليم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نفسي شديد قد يؤثر على   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ولذلك يتعرض طالب التوجيهي إلى

 ، فالتحصيل العلمي في التوجيهي هو  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في همأدائ

 يحدد  الوحيد للقبول في الجامعات، وهو الذي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطالب، ونظرا لذلك تقوم األسرة بتقليل زياراتها االجتماعية   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بال الضيوف خالل فترة االمتحانات ويلجأ معظم الطالب إلى الدروس واستق

 خصصة، مما يشكل عبئًا مالياً تفي البيوت أو في مراكز م  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 على األسرة.   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 



 

 

The All-in-One Arabic Language Center 

145 | P a g e 

 

 : ثالثاً 

 :استمع إلى الفقرة التالية ثم امأل الفراغ بالكلمة المناسبة من الجدول التالي

 المقاعد انتهاء تقديم التوجيهي النتائج

 وزارة التخصصات المعدالت اللغات الصيفية

 
التربية والتعليم مرتين،   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتحانات تقوم بوضعها  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طالبيتقّدم 

مرة في نهاية الفصل األول وتسمى فترة انعقاد االمتحانات بالدورة الشتوية، ومرة في نهاية 
 .  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وتسمى بالدورة الفصل الثاني

ونشرها عن طريق   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ االمتحانات بحوالي شهر، يتم إصدار  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بعد
ليم، ثم يمأل الطالب نموذجًا خاصًا لطلب االلتحاق بالجامعة، مواقع وزارة التربية والتع

التي يريد دراستها مع اسم الجامعة بالترتيب الذي يرغب به،   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ويكتب الطالب
رونيًا، وبعد عّدة أيام يتمّ  إصدار النتائج ويعتمد اختيار هذه الطلبات الكت  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ويتم

التي   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في تلك السنة وعدد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطلبة في الجامعات على نسبة 
هناك تفّوق ملحوظ لإلناث على الذكور في تستوعبها كل جامعة والتخصصات المتوافرة، و 

 التحصيل العلمي.

هي األكثر طلبًا نظرا للمكانة   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تعتبر التخصصات الطبية والهندسية و
االجتماعية لهذه الوظائف، وهذا يرفع من معدالت القبول لهذه التخصصات حيث قد يصل 

 .%98,7بول األدنى لتخصص الطب في الجامعة االردنية مثال إلى معدل الق
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 : رابعاً 

 :استمع إلى الفقرة التالية ثم امأل الفراغ بالكلمة المناسبة من الجدول التالي

 المخيمات المسموح العاملين الصعبة القدرات

 عقده المهارات االلتحاق تغيير المسلحة

 
أربع مرات على مدى   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يهي في األردن أوويطالب تربويون بتطوير نظام التوج

بالجامعات مثل األخذ بعين االعتبار   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معايير  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سنتين و

الفردية أو عقد امتحانات قبول في كل جامعة بحيث يختار   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الطالب التخصص الذي يرغب بدراسته وغيرها من المقترحات.

في القوات   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من المقاعد الجامعية ألبناء %20ويتم تخصيص نسبة 

ألبناء العاملين  %8واألقل حظًا، و  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ألبناء العشائر و %10، و   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ألبناء العاملين في الجامعات الرسمية. %4في وزارة التربية والتعليم و

التي تعاني منها الجامعات، فقد تّم افتتاح برنامٍج   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ونظرا للظروف االقتصادية

ُيطلق عليه ) الموازي(، وفي هذا النظام يدفع الطالب رسومًا أعلى من رسوم النظام العادي 

بالتخصص التي يرغب به في حالة كان تحصيله العلمي أقل من الحد األدنى ليلتحق 

 به للقبول في ذلك التخصص.  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 تدريبات القراءة:

 ثم لخصها شفويًا: فقرة فقرة التالية أواًل: اقرأ الفقرات

ولى في العالم العربي، ويعتبر واحدًا من أجود يحتّل نظام التعليم في األردن المرتبة األ
 أنظمة التعليم في بلدان العالم النامي.

يمثل التعليم األساسي المرحلة األولى من التعليم في األردن ومدته عشر سنوات وهو 
والتي تتكون من عامين دراسيين لطلبة إلزامي، وبعده ينتقل الطالب إلى المرحلة الثانوية 

عاما استكملوا المرحلة األساسية ، ويعّد التعليم الثانوي أكثر  18و 16م بين تتراوح أعماره
 .المراحل أهمية وتضم مسارين رئيسيين وفق قدرات الطلبة وميولهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العلمي والشرعي واألدبي واإلدارة المعلوماتية )التمريض(، بعد ذلك المسار األكاديمي:  -1

 امتحان الثانوية العامة ثم يلتحق الطالب بالجامعات والكليات ومن ثم إلى سوق العمل .
حان الفندقي واالقتصاد المنزلي والصناعي والزراعي وبعد ذلك امتالمسار المهني:  -2

الثانوية العامة وبعدها االلتحاق بالجامعات وكليات المجتمع المهنية وكليات المجتمع ثم إلى 
 سوق العمل.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انية من التعليم الثانوي في األردن )التوجيهي( ، ووفق تقليد المجتمع األردني تسمى السنة الث

تحظى هذه المرحلة باهتمام خاص كونها الطريق المؤدية إلى التعليم العالي، ولذلك يتعرض 
في االمتحانات، فالتحصيل  همطالب التوجيهي إلى ضغط نفسي شديد قد يؤثر على أدائ

عيار الوحيد للقبول في الجامعات، وهو الذي يحدد مستقبل العلمي في التوجيهي هو الم
الطالب، ونظرا لذلك تقوم األسرة بتقليل زياراتها االجتماعية واستقبال الضيوف خالل فترة 
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االمتحانات ويلجأ معظم الطالب إلى الدروس الخصوصية في البيوت أو في مراكز 
 . خصصة، مما يشكل عبئًا ماليًا إضافيًا على األسرةتم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتقّدم طالب التوجيهي المتحانات تقوم بوضعها وزارة التربية والتعليم مرتين، مرة في نهاية  

ل الثاني قاد االمتحانات بالدورة الشتوية، ومرة في نهاية الفصالفصل األول وتسمى فترة انع
 وتسمى بالدورة الصيفية.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتم إصدار النتائج ونشرها عن طريق مواقع وزارة بعد انتهاء االمتحانات بحوالي شهر، 

التربية والتعليم، ثم يمأل الطالب نموذجًا خاصًا لطلب االلتحاق بالجامعة، ويكتب الطالب 
التخصصات التي يريد دراستها مع اسم الجامعة بالترتيب الذي يرغب به، ويتم تقديم هذه 

النتائج ويعتمد اختيار الطلبة في الجامعات الطلبات الكترونيًا، وبعد عّدة أيام يتمّ  إصدار 
على نسبة المعدالت في تلك السنة وعدد المقاعد التي تستوعبها كل جامعة والتخصصات 

 المتوافرة، وهناك تفّوق ملحوظ لإلناث على الذكور في التحصيل العلمي.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعتبر التخصصات الطبية والهندسية واللغات هي األكثر طلبًا نظرا للمكانة االجتماعية لهذه 
الوظائف، وهذا يرفع من معدالت القبول لهذه التخصصات حيث قد يصل معدل القبول 

 .%98,7الردنية مثال إلى األدنى لتخصص الطب في الجامعة ا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويطالب تربويون بتطوير نظام التوجيهي في األردن أوعقده أربع مرات على مدى سنتين 
اللتحاق بالجامعات مثل األخذ بعين االعتبار القدرات والمهارات الفردية أو وتغيير معايير ا

عقد امتحانات قبول في كل جامعة بحيث يختار الطالب التخصص الذي يرغب بدراسته 
 وغيرها من المقترحات.
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقاعد الجامعية ألبناء العاملين في القوات المسلحة،  %20ويتم تخصيص نسبة 

ألبناء العاملين في وزارة التربية  %8ألبناء العشائر والمخيمات واألقل حظًا، و %10و
  . ء العاملين في الجامعات الرسميةألبنا %4والتعليم و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سنة وبلغت  29-20أن أعلى نسبة طالق توجد في الفئة العمرية بين  ومن الجدير بالذكر

حصلن على وظائف مهمة وذات متعلمات  قضايا الخلع ترفعها نساءمعظم ن أ و%  47
 .ولديهن استقالل اقتصادي مردود مادي جيد

ويرى كثير من الناشطين في حقوق المرأة أن قانون الخلع يظلم المرأة ألنه يلزمها بإيداع 
، بينما ال يلزم قانون األحوال كشرط للخلع الحقوق الخاصة بالزوج في صندوق المحكمة

 زوجته. ُيطّلقعندما وغيره  من مهر قوق المرأة حالشخصية الرجل بإيداع 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برنامٍج ُيطلق ونظرا للظروف االقتصادية الصعبة التي تعاني منها الجامعات، فقد تّم افتتاح 
عليه ) الموازي(، وفي هذا النظام يدفع الطالب رسومًا أعلى من رسوم النظام العادي ليلتحق 
بالتخصص التي يرغب به في حالة كان تحصيله العلمي أقل من الحد األدنى المسموح به 

 للقبول في ذلك التخصص.
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 تدريبات القراءة:

 اقرأ النص التالي ثم أجب عن األسئلة:

 التوجيهي

يحتّل نظام التعليم في األردن المرتبة األولى في العالم العربي، ويعتبر واحدًا من أجود 
 أنظمة التعليم في بلدان العالم النامي.

يمثل التعليم األساسي المرحلة األولى من التعليم في األردن ومدته عشر سنوات وهو 
والتي تتكون من عامين دراسيين لطلبة إلزامي، وبعده ينتقل الطالب إلى المرحلة الثانوية 

عاما استكملوا المرحلة األساسية ، ويعّد التعليم الثانوي أكثر  18و 16تتراوح أعمارهم بين 
 المراحل أهمية وتضم مسارين رئيسيين وفق قدرات الطلبة وميولهم:

بعد ذلك  العلمي والشرعي واألدبي واإلدارة المعلوماتية )التمريض(،المسار األكاديمي:  -1
 امتحان الثانوية العامة ثم يلتحق الطالب بالجامعات والكليات ومن ثم إلى سوق العمل .

الفندقي واالقتصاد المنزلي والصناعي والزراعي وبعد ذلك امتحان المسار المهني:  -2
الثانوية العامة وبعدها االلتحاق بالجامعات وكليات المجتمع المهنية وكليات المجتمع ثم إلى 

 وق العمل.س
تسمى السنة الثانية من التعليم الثانوي في األردن )التوجيهي( ، ووفق تقليد المجتمع األردني 
تحظى هذه المرحلة باهتمام خاص كونها الطريق المؤدية إلى التعليم العالي، ولذلك يتعرض 

في االمتحانات، فالتحصيل  همطالب التوجيهي إلى ضغط نفسي شديد قد يؤثر على أدائ
لعلمي في التوجيهي هو المعيار الوحيد للقبول في الجامعات، وهو الذي يحدد مستقبل ا

الطالب، ونظرا لذلك تقوم األسرة بتقليل زياراتها االجتماعية واستقبال الضيوف خالل فترة 
االمتحانات ويلجأ معظم الطالب إلى الدروس الخصوصية في البيوت أو في مراكز 

 اليًا إضافيًا على األسرة. خصصة، مما يشكل عبئًا متم
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يتقّدم طالب التوجيهي المتحانات تقوم بوضعها وزارة التربية والتعليم مرتين، مرة في نهاية 
الفصل األول وتسمى فترة انعقاد االمتحانات بالدورة الشتوية، ومرة في نهاية الفصل الثاني 

 وتسمى بالدورة الصيفية.
تم إصدار النتائج ونشرها عن طريق مواقع وزارة بعد انتهاء االمتحانات بحوالي شهر، ي

التربية والتعليم، ثم يمأل الطالب نموذجًا خاصًا لطلب االلتحاق بالجامعة، ويكتب الطالب 
التخصصات التي يريد دراستها مع اسم الجامعة بالترتيب الذي يرغب به، ويتم تقديم هذه 

لنتائج ويعتمد اختيار الطلبة في الجامعات الطلبات الكترونيًا، وبعد عّدة أيام يتمّ  إصدار ا
على نسبة المعدالت في تلك السنة وعدد المقاعد التي تستوعبها كل جامعة والتخصصات 

 المتوافرة، وهناك تفّوق ملحوظ لإلناث على الذكور في التحصيل العلمي.
تماعية لهذه تعتبر التخصصات الطبية والهندسية واللغات هي األكثر طلبًا نظرا للمكانة االج

الوظائف، وهذا يرفع من معدالت القبول لهذه التخصصات حيث قد يصل معدل القبول 
 .%98,7األدنى لتخصص الطب في الجامعة االردنية مثال إلى 

ويطالب تربويون بتطوير نظام التوجيهي في األردن أوعقده أربع مرات على مدى سنتين 
خذ بعين االعتبار القدرات والمهارات الفردية أو وتغيير معايير االلتحاق بالجامعات مثل األ

عقد امتحانات قبول في كل جامعة بحيث يختار الطالب التخصص الذي يرغب بدراسته 
 وغيرها من المقترحات.
من المقاعد الجامعية ألبناء العاملين في القوات المسلحة،  %20ويتم تخصيص نسبة 

ألبناء العاملين في وزارة التربية  %8، وألبناء العشائر والمخيمات واألقل حظاً  %10و
 ألبناء العاملين في الجامعات الرسمية. %4والتعليم و

ونظرا للظروف االقتصادية الصعبة التي تعاني منها الجامعات، فقد تّم افتتاح برنامٍج ُيطلق 
تحق عليه ) الموازي(، وفي هذا النظام يدفع الطالب رسومًا أعلى من رسوم النظام العادي ليل

بالتخصص التي يرغب به في حالة كان تحصيله العلمي أقل من الحد األدنى المسموح به 
 للقبول في ذلك التخصص.
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 التدريب األول:

 أجب عن األسئلة التالية بـ نعم أو ال:

 % من المقاعد الجامعية هي ألبناء المعلمين . 20 .1
 ال ب نعم  أ 

 رعي واألدبي و اإلدارة المعلوماتية .يضم المسار األكاديمي : العلمي والش 02
 ال ب نعم  أ 

 يضم المسار المهني : الفندقي واالقتصاد المنزلي فقط .  03
 ال ب نعم  أ 

 تسمى السنة الثانية من التعليم الثانوي في األردن التوجيهي . 04
 ال ب نعم  أ 

 تعتبر التخصصات الطبية والهندسية واللغات األقل طلبًا . 05
 ال ب نعم  أ 

 يحتل نظام التعليم في األردن المرتبة األولى في العالم العربي . 06
 ال ب نعم  أ 

 سنوات . 9مدة التعليم األساسي في األردن  07
 ال ب نعم  أ 

 يضم التعليم الثانوي مسارين أساسيين وهما األكاديمي والمهني . 08
 ال ب نعم  أ 
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 جيهي بإهتمام خاص في المجتمع األردني .ال تحظى مرحلة التو  09
 ال ب نعم  أ 

 تتم عملية إصدار نتائج التوجيهي بعد شهر من انتهاء اإلمتحانات . 010
 ال ب نعم  أ 

 ُتقدم نماذج اإللتحاق بالجامعات ورقيًا . 011
 ال ب نعم  أ 

 هناك مطالب بتطوير نظام التوجيهي األردني . 012
 ال ب نعم  أ 

 ال تتوفر مقاعد جامعية خاصة إلبناء العشائر والمخيمات . 013
 ال ب نعم  أ 

 يوجد نظام جامعي يلقب بالموازي .  014
 ال ب نعم  أ 

صات الطالب  يختارلتحاق بالجامعة ذج االو نم في 015   .التي يرغب بدراستهاالتخصُّ

 ال ب نعم  أ 
 لتحصيل العلمي .هناك تفوق ملحوظ لإلناث على الذكور في ا 016

 ال ب نعم  أ 
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 تدريبات الكتابة:

 امأل الفراغ بالكلمة المناسبة من الكلمات في الجدول المقابل:

 أواًل:

في العالم   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نظام التعليم في األردن المرتبة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أنظمة التعليم في بلدان العالم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العربي، ويعتبر واحدًا من

 .  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ألولى من التعليم في األردن ومدته التعليم األساسي المرحلة ا   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطالب إلى المرحلة الثانوية   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عشر سنوات وهو إلزامي، وبعده

أعمارهم بين   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من عامين دراسيين لطلبة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ والتي
عاما استكملوا المرحلة األساسية ، ويعّد التعليم الثانوي أكثر  18و 16

رئيسيين وفق قدرات   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أهمية وتضم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المراحل
 وميولهم:  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والشرعي واألدبي واإلدارة   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المسار -1

م يلتحق الطالب )التمريض(، بعد ذلك امتحان الثانوية العامة ثوالمعلوماتية 
 العمل .  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بالجامعات والكليات ومن ثم إلى

 والصناعي و  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ واالقتصاد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمسار المهني:  -2
وبعد ذلك امتحان الثانوية العامة وبعدها االلتحاق بالجامعات   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثم إلى سوق العمل.  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وكليات المجتمع المهنية وكليات
 

 سوق 
 األولى
 مسارين
 النامي
 ينتقل

 كاديمياأل
 يحتلّ 

 الفندقي
 العلمي
 الزراعي

 أجود
 تتكون 

 المجتمع
 يمثل
 تتراوح

 المنزلي
 الطلبة
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  ثانيًا :

في األردن )التوجيهي( ، ووفق   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تسمى السنة الثانية من التعليم
خاص   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هذه المرحلة   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األردني  تقليد المجتمع

طالب   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤدية إلى التعليم العالي، ولذلك  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كونها
 همأدائ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شديد قد يؤثر على  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التوجيهي إلى ضغط

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في االمتحانات، فالتحصيل العلمي في التوجيهي هو المعيار
الطالب، ونظرا لذلك تقوم   للقبول في الجامعات، وهو الذي يحدد مستقبل

االجتماعية واستقبال الضيوف خالل فترة   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األسرة بتقليل
معظم الطالب إلى الدروس الخصوصية في   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ االمتحانات و

ماليًا إضافيًا على   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خصصة، مما يشكلتالبيوت أو في مراكز م
 األسرة. 

ة طالب التوجيهي المتحانات تقوم بوضعها وزارة التربي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
انعقاد   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالتعليم مرتين، مرة في نهاية الفصل األول وتسمى 

ل الثاني وتسمى الفص  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ االمتحانات بالدورة الشتوية، ومرة في
ت بحوالي شهر، يتم إصدار النتائج بعد انتهاء االمتحانا بالدورة الصيفية.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ونشرها عن طريق مواقع وزارة التربية والتعليم، ثم يمأل الطالب 
خاصًا لطلب االلتحاق بالجامعة، ويكتب الطالب التخصصات التي يريد 

به، ويتم تقديم هذه   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراستها مع اسم الجامعة بالترتيب الذي
الطلبات الكترونيًا، وبعد عّدة أيام يتمّ  إصدار النتائج ويعتمد اختيار الطلبة 

المعدالت في تلك السنة وعدد المقاعد   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في الجامعات على
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا كل جامعة والتخصصات المتوافرة، وهناكالتي تستوعبه

 العلمي.  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــملحوظ لإلناث على الذكور في 

 تحظى
 

 الثانوي 
 الوحيد
 عبئاً 

 يرغب
 باهتمام
 نفسي
 فترة

 نموذجاً 
 الطريق
 تفّوق 

 زياراتها
 نسبة

 يتعرض
 يلجأ

 التحصيل
 نهاية
 يتقّدم
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 ثالثًا:

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ والهندسية واللغات هي األكثر  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تعتبر التخصصات
 ، وهذا يرفع من معدالت  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تماعية لهذهنظرا للمكانة االج

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لهذه التخصصات حيث قد يصل معدل القبول  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ويطالب تربويون  %98,7الردنية مثال إلى الجامعة التخصص الطب في 

على مدى مرات  نظام التوجيهي في األردن أوعقده أربع  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
االلتحاق بالجامعات مثل األخذ بعين   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وتغيير   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االعتبار القدرات والمهارات الفردية أو عقد امتحانات قبول في كل جامعة 
وغيرها   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الطالب التخصص الذي يرغب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بحيث

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من المقاعد %20نسبة   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ويتم .  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن 
والمخيمات   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــألبناء  %10، والقوات المسلحة ألبناء العاملين في

ء ألبنا %4ألبناء العاملين في وزارة التربية والتعليم و %8واألقل حظًا، و
االقتصادية الصعبة   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ونظرا العاملين في الجامعات الرسمية.

برنامٍج ُيطلق عليه )   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ منها الجامعات، فقد تمّ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التي
الموازي(، وفي هذا النظام يدفع الطالب رسومًا أعلى من رسوم النظام العادي 
 ليلتحق بالتخصص التي يرغب به في حالة كان تحصيله العلمي أقل من

 التخصص. األدنى المسموح به للقبول في ذلك  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الوظائف
 الطبية
 سنتين
 األدنى
 الحد

 بدراسته
 طلباً 

 تخصيص
 افتتاح
 معايير
 تعاني
 القبول
 القوات
 بتطوير

 المقترحات
 يختار

 للظروف
 الجامعية
 العشائر
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 التحدث:تدريبات 

  األفكار التالية: النص ناقش اءةقر بعد 

 مرتبة التعليم في األردن . 01

 التعليم األساسي . 02

 المسار األكاديمي . 03

 المسار المهني . 04

 هتمام بمرحلة التوجيهي في األردن .اال 05

 متحانات التوجيهي .اكيفية تقديم  06

 متحانات .إصدار نتائج اال 07

 لتخصصات طلباً من قبل الطالب .أكثر ا 08

 التربويون ونظام التوجيهي . 09

 .ةالمقاعد الجامعي 010

 الظروف األقتصادية. 011

 كيفية اختيار الجامعة لعدد الطالب المتقدمين إليها . 012

 .نظام الموازي 013
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 :  التاسع الدرس

 

 

 

 البطالة في الردن
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    الفعال :

 To follow ات بع / يت ِبع / اتِّباع To have interest in أقَبل / ُيقِبل / إقبال

 To agree َقِبَل / َيْقبل /َقبول To show بّين / يبّين / تبيين

 To stop توق ف / يتوق ُف / توقُّف To spread تفّشى / يتفّشى / تفّشي

   To compete ُس / تناُفستناَفَس / يتنافَ 

    

    

    

 

 السماء

 A campaign َحْملة / حمالت Unemployment بطالة

 A property َعقار / َعقارات Period آِونة

   Culture of shame ثقافة الَعْيب
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 تدريبات لغوية:

 أواًل : اقرأ الجمل التالية ثم أعدها شفويًا:

 ة البطالة في اآلونة األخيرة.ارتفعت نسب .1

 وذلك بسبب الزيادة الطبيعية في أعداد السكان والهجرة. .2

 هناك ضعف في إقبال الشباب على بعض المهن. .3

 من أسباب تفشي البطالة سوء اختيار الطالب لتخصصاتهم الجامعية. .4

 يوجد تنافس بين العمال األردنيين والعمال من خارج األردن. .5

 يجب تغيير السياسات االقتصادية ونظام الجامعات. .6

 يجب القيام بحمالت توضح أهمية العمل مهما كان نوعه. .7

 العّمال األردنيون ال يقبلون العمل بالزراعة. .8

 ال يحتاجها سوق العمل.الجامعات تخّرج الطالب بتخصصات  .9

 يجب إقامة مشاريع يعمل فيها العاطلون عن العمل. .10

 زاد النشاط االقتصادي في الدول التي تملك النفط. .11

 بدأت مشكلة وجود العّمال من خارج األردن. 1978بعد عام  .12
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 تدريبات االستماع:

 :استمع إلى الفقرة التالية ثم امأل الفراغ بالكلمة المناسبة من الجدول التالي: أوالً 

 الطبيعية أسباب الشباب اليدوية الهجرة

 التنافس األخيرة اختيار نسبة ثقافة
 

في أعداد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نظرا للزيادة   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبطالة في اآلونة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ارتفعت 

 على بعض المهن خصوصا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباإلضافة إلى ضعف إقبال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــالسكان و 

 يب".العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ منها بسبب ما يسّمى "  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سوءتفّشي البطالة في األردن  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبّينت إحدى الدراسات أن من 

مال األردنيين و العمال من بين الع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الطالب لتخصصاتهم الجامعية وأيضا وجود

 خارج األردن.
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  ثانيًا:

 :استمع إلى الفقرة التالية ثم امأل الفراغ بالكلمة المناسبة من الجدول التالي

 بناء البحث المهندس نقاش السفير

 مجال السياسات تخرج الزراعة الجامعات

 

 اإلقتصادية و تغيير ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحلول لهذه المشكلة مثل: تغيير   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و قد تم

صغيرة مشاريع  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو إيجاد فرص عمل من خالل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ النظام الذي تتبعه

 و القيام بحمالت توضح أهمية العمل مهما كان نوعه. 

التشغيل : إن العمال  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمد أبو عياش، الذي يعمل في  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و قد قال

عن  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و قال أيضا أنه يجب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األردنيين ال يقبلون بالعمل في مجال

فالح الطويل: إن الجامعات  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حل اقتصادي لهذه المشكلة. إضافة إلى ذلك، قال

طالبها بتخصصات ال يحتاجها سوق العمل مما يزيد من نسبة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األردنية

 .البطالة
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 : ثالثاً 

  :استمع إلى الفقرة التالية ثم امأل الفراغ بالكلمة المناسبة من الجدول التالي

 العاطلون  نفطال التركيز موجودة وضحأ

 العقارات يتخرجوا البطالة العمال مشاريع

 
حاملين شهادتين) واحدة منهما  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و قال أيضا: إن طالب الجامعات يجب أن

 يعمل فيها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. و قال السفير أيضا: يجب إقامة جامعية و األخرى مهنية(

 في نوعية العمل. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عن العمل و يجب أن يتوقف العمال عن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزير العمل السابق الدكتور عبد الحافظ الشخانبة: إن مشكلة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقد 

قد بدأ منذ عام  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو أن بناء  1974قبل عام  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في األردن لم تكن

إلى زيادة النشاط  ما أّدىم ذي جعل المواطنين يبيعون أراضيهم،و هذا هو السبب ال 1976

شكلة وجود بدأت م 1978و بعد عام  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلقتصادي في الدول التي تملك 

 من خارج األردن بعد سفر األردنيين إلى دول الخليج. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 تدريبات القراءة:

 ثم لخصها شفويًا: فقرة فقرة التالية أواًل: اقرأ الفقرات

ارتفعت نسبة البطالة في اآلونة األخيرة نظرا للزيادة الطبيعية في أعداد السكان والهجرة 
باإلضافة إلى ضعف إقبال الشباب على بعض المهن خصوصا اليدوية منها بسبب ما 

 يسّمى "ثقافة العيب".

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سوء اختيار الطالب بّينت إحدى الدراسات أن من أسباب تفّشي البطالة في األردن 

من خارج  لتخصصاتهم الجامعية وأيضا وجود التنافس بين العمال األردنيين و العمال
 األردن. و قد تم نقاش الحلول لهذه المشكلة مثل: تغيير السياسات اإلقتصادية و تغيير

النظام الذي تتبعه الجامعات و إيجاد فرص عمل من خالل بناء مشاريع صغيرة و القيام 
 بحمالت توضح أهمية العمل مهما كان نوعه. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و قد قال المهندس محمد أبو عياش، الذي يعمل في مجال التشغيل : إن العمال األردنيين 
ال يقبلون بالعمل في مجال الزراعة و قال أيضا أنه يجب البحث عن حل اقتصادي لهذه 

إضافة إلى ذلك، قال السفير فالح الطويل: إن الجامعات األردنية تخرج طالبها  المشكلة.
بتخصصات ال يحتاجها سوق العمل مما يزيد من نسبة البطالة. و قال أيضا: إن طالب 

. و الجامعات يجب أن يتخرجوا حاملين شهادتين) واحدة منهما جامعية و األخرى مهنية(
ريع يعمل فيها العاطلون عن العمل و يجب أن يتوقف مشا قال السفير أيضا: يجب إقامة

 العمال عن التركيز في نوعية العمل.
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهذه من تاريخ الحكم بالخلع  ثالثة شهور تقريباً ل ن تتزوج خالأ الخالعةللمرأة  ال يجوز 

ضع ت فال تتزوج حتى حامالً فإن كانت  حاِمل، أنها غيرتتأكد من حتى ة دّ العِ  الُمّدة ُتسّمى
 .الزوجلى إوينسب المولود  مولودال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وضح وزير العمل السابق الدكتور عبد الحافظ الشخانبة: إن مشكلة البطالة في األردن وقد أ

و هذا هو  1976و أن بناء العقارات قد بدأ منذ عام  1974لم تكن موجودة قبل عام 
إلى زيادة النشاط اإلقتصادي في  ّدىمما أ ذي جعل المواطنين يبيعون أراضيهم،السبب ال

شكلة وجود العمال من خارج األردن بعد بدأت م 1978و بعد عام  نفطالدول التي تملك ال
 سفر األردنيين إلى دول الخليج.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 تدريبات القراءة:

 اقرأ النص التالي ثم أجب عن األسئلة:

 البطالة في الردن

ارتفعت نسبة البطالة في اآلونة األخيرة نظرا للزيادة الطبيعية في أعداد السكان والهجرة 
ب ما باإلضافة إلى ضعف إقبال الشباب على بعض المهن خصوصا اليدوية منها بسب

 يسّمى "ثقافة العيب".

سوء اختيار الطالب بّينت إحدى الدراسات أن من أسباب تفّشي البطالة في األردن 
لتخصصاتهم الجامعية وأيضا وجود التنافس بين العمال األردنيين و العمال من خارج 
 األردن. و قد تم نقاش الحلول لهذه المشكلة مثل: تغيير السياسات اإلقتصادية و تغيير

النظام الذي تتبعه الجامعات و إيجاد فرص عمل من خالل بناء مشاريع صغيرة و القيام 
 بحمالت توضح أهمية العمل مهما كان نوعه. 

و قد قال المهندس محمد أبو عياش، الذي يعمل في مجال التشغيل : إن العمال األردنيين 
عن حل اقتصادي لهذه ال يقبلون بالعمل في مجال الزراعة و قال أيضا أنه يجب البحث 

المشكلة. إضافة إلى ذلك، قال السفير فالح الطويل: إن الجامعات األردنية تخرج طالبها 
بتخصصات ال يحتاجها سوق العمل مما يزيد من نسبة البطالة. و قال أيضا: إن طالب 

. و الجامعات يجب أن يتخرجوا حاملين شهادتين) واحدة منهما جامعية و األخرى مهنية(
مشاريع يعمل فيها العاطلون عن العمل و يجب أن يتوقف  السفير أيضا: يجب إقامة قال

 العمال عن التركيز في نوعية العمل.
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وضح وزير العمل السابق الدكتور عبد الحافظ الشخانبة: إن مشكلة البطالة في األردن وقد أ
و هذا هو  1976و أن بناء العقارات قد بدأ منذ عام  1974لم تكن موجودة قبل عام 

إلى زيادة النشاط اإلقتصادي في  مما أّدى ذي جعل المواطنين يبيعون أراضيهم،السبب ال
شكلة وجود العمال من خارج األردن بعد بدأت م 1978و بعد عام  نفطالدول التي تملك ال

 سفر األردنيين إلى دول الخليج.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 التدريب األول:

 أجب عن األسئلة التالية بـ نعم أو ال:

 نخفضت نسبة البطالة في اآلونة األخيرة في األردن .ا .1
 ال ب نعم  أ 

 الة بين الشباب .ثقافة العيب تؤدي إلى زيادة نسبة البط 02
 ال ب نعم  أ 

 ختيار الطالب لتخصصاتهم الجامعية من أسباب تفشي ظاهرة البطالة .ايعد سوء  03
 ال ب نعم  أ 

 من أسباب انتشار البطالة وجود التنافسية بين العمال األردنيين والمغتربين . 04
 ال ب نعم  أ 

 تم وضع حلول لمشكلة البطالة . 05
 ال ب نعم  أ 

 إبقاء السياسات األقتصادية كما هي يعد أخر الحلول لمشكلة البطالة . 06
 ال ب نعم  أ 

 لحلول مشكلة البطالة إقامة حمالت توضيح أهمية العمل . 07
 ال ب نعم  أ 

 تغيير نظام الجامعات من أحد حلول مشكلة البطالة . 08
 ال ب نعم  أ 
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 يسًا لوزارة التربية والتعليم .يعمل المهندس محمد أبو عياش رئ 09
 ال ب نعم  أ 

 يوافق العمال األردنيون على العمل في مجال الزراعة .  010
 ال ب نعم  أ 

 تتضمن الجامعات األردنية العديد من التخصصات التي يحتاجها سوق العمل . 011
 ال ب نعم  أ 

  م . 1980مشكلة البطالة موجودة في األردن قبل عام  012
 ال ب نعم  أ 

زيادة النشاط األقتصادي في الدول النفطية أدى إلى التقليل من البطالة في  013
 األردن 

 ال ب نعم  أ 
 يجب إقامة مشاريع يعمل فيها العاطلون عن العمل . 014

 ال ب نعم  أ 
 م .  1978ظهرت مشكلة العمالة الخارجية في األردن بعد عام  015

 ال ب نعم  أ 
 سفر األردنيين إلى الخارج إدى إلى ظهور مشكلة العمالة الخارجية في األردن . 016

 ال ب نعم  أ 
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 تدريبات الكتابة:

 امأل الفراغ بالكلمة المناسبة من الكلمات في الجدول المقابل:

 أواًل:

الطبيعية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألخيرة نظرا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنسبة البطالة في ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الشباب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالهجرة باإلضافة إلى ضعف  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في أعداد

خصوصا اليدوية منها بسبب ما يسّمى "ثقافة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ض على بع

 ". ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البطالة في األردن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإحدى الدراسات أن من أسباب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

اختيار الطالب لتخصصاتهم الجامعية وأيضا وجود التنافس بين  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األردن. و قد تم نقاش  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العمال األردنيين و العمال من

النظام  و تغييرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المشكلة مثل: تغيير السياسات لهذه ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ

من خالل بناء فرص عمل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجامعات و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الذي 

 العمل مهما كان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و القيام بحمالت توضح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مشاريع

 نوعه. 

 

 اآلونة
 سوء

 السكان
 بّينت

 الحلول
 إقبال
 للزيادة
 تتبعه

 صغيرة
 ارتفعت
 إيجاد
 تفّشي
 خارج
 المهن
 أهمية

 تصاديةاالق
 العيب
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  ثانيًا :
 في مجال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المهندس محمد أبو عياش، الذي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و قد

بالعمل في مجال الزراعة و  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العمال األردنيين ال: إن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اقتصادي لهذه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قال أيضا أنه يجب البحث عن

سفير فالح الطويل: إن الجامعات األردنية تخرج إضافة إلى ذلك، قال ال

من نسبة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سوق العمل مما  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طالبها بتخصصات ال

ـــــــــــــــــــــ البطالة. و قال أيضا: إن طالب الجامعات يجب أن يتخرجوا  ــــــــــــــــــــــــــــ

. و قال السفير أيضا: يجب شهادتين) واحدة منهما جامعية و األخرى مهنية(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مشاريع يعمل فيها العاطلون عن العمل و يجب أن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العمل. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ركيز فيالعمال عن الت

 

 حل
 يعمل
 يزيد

 نوعية
 إقامة

 التشغيل
 المشكلة
 يحتاجها
 يتوقف

 قال
 يقبلون 
 حاملين
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 ثالثًا:
د الحافظ الشخانبة: إن الدكتور عب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وضح وزير العملوقد أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و أن 1974مشكلة البطالة في األردن لم تكن موجودة قبل عام 

ذي جعل المواطنين ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و هذا هو 1976العقارات قد بدأ منذ عام 

النشاط ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إلى زيادة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمما  أراضيهم، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أت بد 1978و بعد عام  نفطال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قتصادي في الدول التياال

األردنيين إلى  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن خارج األردن بعد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشكلة وجود م

 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدول 

 بناء
 تملك

 يبيعون 
 السابق
 سفر

 العمال
 السبب
 أّدى

 الخليج
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 تدريبات التحدث:

  األفكار التالية: النص ناقش اءةقر بعد 

 نسبة البطالة في األردن . 01

 أسباب إرتفاع نسبة البطالة في األردن . 02

 اقترح حلوالً لحل مشكلة البطالة في األردن . 03

 دور العمالة الوافدة في رفع نسبة البطالة . 04

 ات األردنية في الجامعات وتأثيرها على نسب البطالة .التخصص 05

 نسبة البطالة بين الفتيات اعلى من نسبة البطالة بين الفتيان . 06

 المشكلة األقتصادية  و تأثيرها على البطالة . 07

 تغيير السياسات األقتصادية من الحلول المقترحة لحل مشكلة البطالة . 08

 تعليم يساهم في رفع نسبة البطالة .التركيز على نوعية ال 09

 اقتراح شهادتين لخريجي الجامعات . 010

 سفر األردنيين إلى الخليج والبطالة في األردن . 011

 المشاريع الصغيرة ودورها في التقليل من نسب البطالة . 012
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 الدرس العاشر : 

 

 

 

 

 

 

 

 الصحافة في الردن
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    الفعال :

 / To follow -تال / َيْتلو /  To concur تزاَمن / يتزاَمن / تزاُمن
succeed 

 To be ات َسم / يت سم / اتِّسام
characterized by 

 To undertake أْقدَم / ُيقدم / إقدام

 To merge دمَج / يْدِمج / دْمج To realize أدرك / ُيدرك / إْدراك

 To appoint عي ن / ُيعيِّن / َتْعيين To accompany / يراِفق / ُمرافقة راَفقَ 

 To annex / attach ألَحَق / يْلِحق / إْلحاق   To include احتوى / يحتوي / احتواء

 / To censor راقب / يراقب / مراقبة To doubt َشّك / َيُشّك / شكّ 
observe 

 To supervise أشرف / يشرف / إشراف To be subject (to) خضع  / يْخَضع / خضوع

 السماء

 / A mark طاَبع
characteristic 

 A press مطَبَعة / َمطابع

 A tool of enlightenment أداة تنويرّية A content َمْضمون / مضامين

 A crucial/decisive factor عامل حاسم A founder مؤّسس / مؤّسسون 

 A journey / path سيرة / مسيراتم Throughout في أرجاء

 A core نواة  A slogan شعار / شعارات

ه / توجُّهات    An attitude / approach َتوجُّ

 A license / permit ترخيص/تراخيص Owned (by) مملوك
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 تدريبات لغوية:

 أواًل : اقرأ الجمل التالية ثم أعدها شفويًا:
 نسبيًا.تعتبر الصحافة في األردن حديثة  .1

 تزامنت نشأة الصحافة األردنية مع تأسيس الدولة األردنية. .2

 رافق تأسيس اإلمارة صحيفة "الحق يعلو". .3

 .1923تم إدخال أول مطبعة حديثة للبالد عام  .4

 كانت الصحافة أهم أداة تنويرية في تلك الفترة. .5

 جليزي.كانت الصحافة تشجع الناس على مقاومة االنتداب اإلن .6

 تشكلت نواة الصحافة األردنية. 1967في عام  .7

 سيطرت صحيفة الدستور على ساحة الصحافة اليومية األردنية. .8

 شّكلت الحكومة األردنية "المجلس األعلى لإلعالم" لتنظيم العمل اإلعالمي. .9

 .جريدة خاصةتخضع جريدة الغد لمراقبة مقاالتها وكتابها بالرغم من أنها  .10

 وتّم إلحاقها بوزارة الثقافة. 2005ُأنِشئت وزارة اإلعالم عام  .11

 تقوم الوزارة باإلشراف على القضايا اإلدارية والتنظيمية. .12
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 تدريبات االستماع:

 أواًل: استمع إلى الفقرة التالية ثم امأل الفراغ بالكلمة المناسبة من الجدول التالي:

 احتل   صلالتوا حديثة الصحافة ثورية

 توجيه الشام تقوية معروفين تأسيس
 

في األردن حديثة نسبيا مقارنة مع الدول العربية في مصر وبالد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  تعتبر 
ولم تكن موجودة قبل عام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  دنية ، وهذا يعود إلى أن الدولة األر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 م.1920

الدولة األردنية، وتوصف نشأة الصحافة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  تزامنت نشأة الصحافة األردنية مع 
ثقافية( جاءت ألهداف سياسية وات سمت  - األردنية بشكل عام بأنها )صحافة سياسية

  .معظم مضامينهاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  بالطابع األدبي الذي 

أدرك األمير عبد هللا بن الحسين ُمؤّسس الدولة األردنية الحديثة أهمية الصحافة ودورها 
العام لدعم شرعية الحكم،  الرأيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الدولة من خالل ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــووظيفتها في 

يعلو" بين أرجاء الدولة المختلفة، فرافق تأسيس اإلمارة صحيفة "الحق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وتحقيق 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م وكان شعارها عربية 1920في مدينة معان  وبدأ إصدارها في خريف عام 

واحتوت على مقاالت متنوعة وخاصة فيما يتعلق باألوضاع السياسية باإلضافة إلى أخبار 
 بنشاطاتهم االجتماعية. ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــقصيرة عن أشخاص 
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 ثانيًا: 

 استمع إلى الفقرة التالية ثم امأل الفراغ بالكلمة المناسبة من الجدول التالي:

 وسائل أسسها التوسع مطبعة مقاومة

 نقلها مسيرة الشعبي مشهورة أداة 

 

بالصحف بعد تأسيس إمارة شرق األردن عام ـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــونظرا لالهتمام الرسمي و 

م على يد خليل نصر الذي 1923حديثة للبالد عام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م تم إدخال أول 1921

 م. 1923إلى عمان عام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م ومن ثم 1909في حيفا عام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مما ال شك فيه أن الصحافة في هذه الفترة والفترة التي تلتها كانت أهم 

في التعليم الرسمي بإنشاء المدارس الحكومية، كما ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــتنويرية فساعدت على 

المقاومة في ذلك الوقت فكانت تشجع الناس على ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  كانت الصحافة من أهم 

االنتداب اإلنجليزي والمطالبة باالستقالل التام من خالل ما تنشره من مقاالت ــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سياسية.

الصحافة األردنية، ففيه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م عاما حاسما ومهما في 1967لقد شكل عام 

في التل رئيس الوزراء األردني بدمج تشكلت نواة الصحافة اليومية األردنية، فقد أقدم وص

 في األردن اسمها الدستور.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  صحف القدس اليومية في جريدة 
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 ثالثًا: 

 استمع إلى الفقرة التالية ثم امأل الفراغ بالكلمة المناسبة من الجدول التالي:

 مؤيدة لإلعالم المهام تأثيرا الفترة

 المقاالت الصحف موظفي اليومية توزيعاً 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سيطرت صحيفة الدستور على ساحة الصحافة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  في تلك 

م 1967اليومية الصادرة في تلك الفترة بعد حرب ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــاألردنية، فكانت أبرز 

 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وأوسعها انتشارا وأكثرها 

أسست الحكومة األردنية صحيفة يومية خاصة بها هي صحيفة )الرأي(  1971في عام 

لها تبرز وجهة نظرها، لتصبح الرأي أكثر الصحف األردنية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــلتكون صحيفة 

 .وانتشاراً ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اليومية 

لت الحكومة األردنية "المجلس األعلى  " لتنظيم العمل اإلعالمي ، وُيعي ن ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشك 

مراقبة العمل الصحفي و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الحكومة  ومن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  العاملون فيه من 

 التي تنشر في الصحف وتوجهات كتاب الرأي.ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 رابعًا: 

 استمع إلى الفقرة التالية ثم امأل الفراغ بالكلمة المناسبة من الجدول التالي:

 التنظيمية مؤسسة مملوكة الغاء باإلشراف

 تأسيس تراخيص توزيعاً  حقيقي الغد

 
للحكومة ، واليوجد صحف خاصة مستقلة بشكل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــجميع الصحف األردنية 

األردنية والتي أصبحت من أكثر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  حتى تم تأسيس صحيفة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
وقراءة  وبالرغم من أنها جريدة خاصة إال أنها تخضع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الصحف األردنية 

 لمراقبة مقاالتها وكتابها.

هذه  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . وجاء   وتم الحاقها بوزارة الثقافة  2005انشئت وزارة اإلعالم عام  
واستمر عمل الوزارة ملحقا بوزارة  .2002وزارة اإلعالم عام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الوزارة بعد 

على ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وتقوم الوزارة  2007رة مستقلة منذ عام احتى أصبحت وز   الثقافة
الخاصة بعمل وسائل االعالم في األردن خاصة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ايا اإلدارية والقض

 االذاعة والتلفزيون ووكالة االنباء االردنية .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

إلعالم العربية واألجنبية العاملة في المملكة من ومن مهام هذه الوزارة تنظيم عمل وسائل ا 
العمل لمؤسسات االعالم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  خالل المكتب الصحافي التابع لها والذي يمنح 

  .والعربية  االجنبية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 تدريبات القراءة:

 أواًل: اقرأ الفقرات التالية فقرة فقرة ثم لخصها شفويًا:

 الصحافة في الردن

تعتبر الصحافة في األردن حديثة نسبيا مقارنة مع الدول العربية في مصر وبالد الشام, وهذا 
 م.1920لى أن الدولة األردنية حديثة ولم تكن موجودة قبل عام يعود إ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صف نشأة الصحافة األردنية تزامنت نشأة الصحافة األردنية مع تأسيس الدولة األردنية، وتو 
ثقافية( جاءت ألهداف سياسية وات سمت بالطابع األدبي  -بشكل عام بأنها )صحافة سياسية 

  .الذي احتل  معظم مضامينها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أدرك األمير عبد هللا بن الحسين ُمؤّسس الدولة األردنية الحديثة أهمية الصحافة ودورها 
ووظيفتها في تقوية الدولة من خالل توجيه الرأي العام لدعم شرعية الحكم, وتحقيق التواصل 

ينة معان  وبدأ بين أرجاء الدولة المختلفة، فرافق تأسيس اإلمارة صحيفة "الحق يعلو" في مد
م وكان شعارها عربية ثورية واحتوت على مقاالت متنوعة 1920إصدارها في خريف عام 

وخاصة فيما يتعلق باألوضاع السياسية باإلضافة إلى أخبار قصيرة عن أشخاص معروفين 
 بنشاطاتهم االجتماعية. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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م تم 1921ونظرا لالهتمام الرسمي والشعبي بالصحف بعد تأسيس إمارة شرق األردن عام 
م على يد خليل نصر الذي أسسها في حيفا عام 1923إدخال أول مطبعة حديثة للبالد عام 

 م. 1923عام  م ومن ثم نقلها إلى عمان1909

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مما ال شك فيه أن الصحافة في هذه الفترة والفترة التي تلتها كانت أهم أداة تنويرية فساعدت 
تعليم الرسمي بإنشاء المدارس الحكومية، كما كانت الصحافة من أهم على التوسع في ال

وسائل المقاومة في ذلك الوقت فكانت تشجع الناس على مقاومة االنتداب اإلنجليزي 
 والمطالبة باالستقالل التام من خالل ما تنشره من مقاالت سياسية.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م عاما حاسما ومهما في مسيرة الصحافة األردنية، ففيه تشكلت نواة 1967لقد شكل عام 
الصحافة اليومية األردنية، فقد أقدم وصفي التل رئيس الوزراء األردني بدمج صحف القدس 

 دة مشهورة في األردن اسمها الدستور.اليومية في جري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في تلك الفترة سيطرت صحيفة الدستور على ساحة الصحافة اليومية األردنية، فكانت أبرز 
 م وأوسعها انتشارا وأكثرها تأثيرا.1967لصحف اليومية الصادرة في تلك الفترة بعد حرب ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ة صحيفة يومية خاصة بها هي صحيفة )الرأي( أسست الحكومة األردني 1971في عام 
لتكون صحيفة مؤيدة لها تبرز وجهة نظرها، لتصبح الرأي أكثر الصحف األردنية اليومية 

 .توزيعًا وانتشاراً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لت الحكومة األردنية "المجلس األعلى لإلعالم" لتنظيم العمل اإلعالمي ، وُيعي ن  شك 
العاملون فيه من موظفي الحكومة  ومن المهام مراقبة العمل الصحفي والمقاالت التي تنشر 

 في الصحف وتوجهات كتاب الرأي.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جميع الصحف األردنية مملوكة للحكومة ، واليوجد صحف خاصة مستقلة بشكل حقيقي 
حتى تم تأسيس صحيفة الغد األردنية والتي أصبحت من أكثر الصحف األردنية توزيعًا 

 الرغم من أنها جريدة خاصة إال أنها تخضع لمراقبة مقاالتها وكتابها.وقراءة  وب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. وجاء تاسيس هذه الوزارة بعد   لثقافةوتم الحاقها بوزارة ا  2005انشئت وزارة اإلعالم عام  

حتى أصبحت   واستمر عمل الوزارة ملحقا بوزارة الثقافة .2002الغاء وزارة اإلعالم عام 
وتقوم الوزارة باإلشراف على القضايا اإلدارية والتنظيمية  2007رة مستقلة منذ عام اوز 

لتلفزيون ووكالة االنباء الخاصة بعمل وسائل االعالم في األردن خاصة مؤسسة االذاعة وا
 االردنية .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كة من ومن مهام هذه الوزارة تنظيم عمل وسائل اإلعالم العربية واألجنبية العاملة في الممل 
  خالل المكتب الصحافي التابع لها والذي يمنح تراخيص العمل لمؤسسات االعالم االجنبية

  .والعربية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ات القراءة:تدريب

 اقرأ النص التالي ثم أجب عن األسئلة:

 الصحافة في الردن

تعتبر الصحافة في األردن حديثة نسبيا مقارنة مع الدول العربية في مصر وبالد الشام, وهذا 
 م.1920يعود إلى أن الدولة األردنية حديثة ولم تكن موجودة قبل عام 

ولة األردنية، وتوصف نشأة الصحافة األردنية تزامنت نشأة الصحافة األردنية مع تأسيس الد
ثقافية( جاءت ألهداف سياسية وات سمت بالطابع األدبي  -بشكل عام بأنها )صحافة سياسية 

  .الذي احتل  معظم مضامينها

أدرك األمير عبد هللا بن الحسين ُمؤّسس الدولة األردنية الحديثة أهمية الصحافة ودورها 
ولة من خالل توجيه الرأي العام لدعم شرعية الحكم, وتحقيق التواصل ووظيفتها في تقوية الد

بين أرجاء الدولة المختلفة، فرافق تأسيس اإلمارة صحيفة "الحق يعلو" في مدينة معان  وبدأ 
م وكان شعارها عربية ثورية واحتوت على مقاالت متنوعة 1920إصدارها في خريف عام 

ة باإلضافة إلى أخبار قصيرة عن أشخاص معروفين وخاصة فيما يتعلق باألوضاع السياسي
 بنشاطاتهم االجتماعية. 

م تم 1921ونظرا لالهتمام الرسمي والشعبي بالصحف بعد تأسيس إمارة شرق األردن عام 
م على يد خليل نصر الذي أسسها في حيفا عام 1923إدخال أول مطبعة حديثة للبالد عام 

 م. 1923م ومن ثم نقلها إلى عمان عام 1909
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مما ال شك فيه أن الصحافة في هذه الفترة والفترة التي تلتها كانت أهم أداة تنويرية فساعدت 
على التوسع في التعليم الرسمي بإنشاء المدارس الحكومية، كما كانت الصحافة من أهم 
وسائل المقاومة في ذلك الوقت فكانت تشجع الناس على مقاومة االنتداب اإلنجليزي 

 ة باالستقالل التام من خالل ما تنشره من مقاالت سياسية.والمطالب

م عاما حاسما ومهما في مسيرة الصحافة األردنية، ففيه تشكلت نواة 1967لقد شكل عام 
الصحافة اليومية األردنية، فقد أقدم وصفي التل رئيس الوزراء األردني بدمج صحف القدس 

 ستور.اليومية في جريدة مشهورة في األردن اسمها الد

في تلك الفترة سيطرت صحيفة الدستور على ساحة الصحافة اليومية األردنية، فكانت أبرز 
 م وأوسعها انتشارا وأكثرها تأثيرا.1967الصحف اليومية الصادرة في تلك الفترة بعد حرب 

أسست الحكومة األردنية صحيفة يومية خاصة بها هي صحيفة )الرأي(  1971في عام 
ة لها تبرز وجهة نظرها، لتصبح الرأي أكثر الصحف األردنية اليومية لتكون صحيفة مؤيد

 .توزيعًا وانتشاراً 

لت الحكومة األردنية "المجلس األعلى لإلعالم" لتنظيم العمل اإلعالمي ، وُيعي ن  شك 
العاملون فيه من موظفي الحكومة  ومن المهام مراقبة العمل الصحفي والمقاالت التي تنشر 

 وجهات كتاب الرأي.في الصحف وت

جميع الصحف األردنية مملوكة للحكومة ، واليوجد صحف خاصة مستقلة بشكل حقيقي 
حتى تم تأسيس صحيفة الغد األردنية والتي أصبحت من أكثر الصحف األردنية توزيعًا 

 وقراءة  وبالرغم من أنها جريدة خاصة إال أنها تخضع لمراقبة مقاالتها وكتابها.
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. وجاء تاسيس هذه الوزارة بعد   وتم الحاقها بوزارة الثقافة  2005اإلعالم عام انشئت وزارة  
حتى أصبحت   واستمر عمل الوزارة ملحقا بوزارة الثقافة .2002الغاء وزارة اإلعالم عام 

وتقوم الوزارة باإلشراف على القضايا اإلدارية والتنظيمية  2007رة مستقلة منذ عام اوز 
العالم في األردن خاصة مؤسسة االذاعة والتلفزيون ووكالة االنباء الخاصة بعمل وسائل ا

 االردنية .

ومن مهام هذه الوزارة تنظيم عمل وسائل اإلعالم العربية واألجنبية العاملة في المملكة من  
  خالل المكتب الصحافي التابع لها والذي يمنح تراخيص العمل لمؤسسات االعالم االجنبية

  .والعربية
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 التدريب األول:

 أجب عن األسئلة التالية بـ نعم أو ال:

 نشأت الصحافة في األردن قبل نشوئها في مصر وبالد الشام . .1
 ال ب نعم  أ 

 م . 1920الدولة األردنية الحديثة لم تكن موجودة قبل عام  02
 ال ب نعم  أ 

 .تأسست الصحافة األردنية قبل تأسيس الدولة األردنية  03
 ال ب نعم  أ 

 نشأة الصحافة األردنية  جاءت ألهداف ترفيهية . 04
 ال ب نعم  أ 

 يعد األمير عبد هللا بن الحسين مؤسس الدولة األردنية الحديثة . 05
 ال ب نعم  أ 

 م . 1923تم إدخال أول مطبعة حديثة للبالد عام  06
 ال ب نعم  أ 

 تعليم الرسمي .ساعدت الصحافة على التوسيع في ال 07
 ال ب نعم  أ 

 م .  1967تشكلت نواة الصحافة األردنية عام  08
 ال ب نعم  أ 
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 صحيفة الغد من أوسع الصحف انتشارًا و أكثرها تأثيرًا في فترة ما بعد الحرب.  09

 ال ب نعم  أ 

 تم تشكيل المجلس األعلى لإلعالم لتنظيم العمل اإلعالمي . 010

 ال ب نعم  أ 

 تخضع جريدة الغد للرقابة الحكومية . 011

 ال ب نعم  أ 

 م . 2005تم إنشاء وزارة اإلعالم األردنية عام  012

 ال ب نعم  أ 

 تم الفصل ما بين وزارتي اإلعالم والثقافة في األردن . 013

 ال ب نعم  أ 

 تفتقر المملكة األردنية إلى وكالة أنباء خاصة بها . 014

 ال ب نعم  أ 

 يتم تنظيم عمل وسائل اإلعالم العربية واألجنبية من خالل مكتب صحافي. 015

 ال ب نعم  أ 

 ُتمنح تراخيص العمل لمؤسسات اإلعالم األجنبية من خالل المكتب الصحافي . 016

 ال ب نعم  أ 
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  تدريبات الكتابة:
 أواًل:

 قابل:امأل الفراغ بالكلمة المناسبة من الكلمات في الجدول الم

مع الدول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نسبيا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تعتبر الصحافة في األردن 
العربية في مصر وبالد الشام, وهذا يعود إلى أن الدولة األردنية حديثة ولم 

 م.1920عام  تكن موجودة قبل

نشأة الصحافة األردنية مع تأسيس الدولة األردنية، وتوصف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ثقافية( جاءت  -نشأة الصحافة األردنية بشكل عام بأنها )صحافة سياسية 

سياسية وات سمت بالطابع األدبي الذي احتل  معظم ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أدرك األمير عبد هللا بن الحسين ُمؤّسس الدولة األردنية الحديثة أهمية 
الدولة من خالل توجيه الرأي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الصحافة ودورها ووظيفتها في

العام لدعم شرعية الحكم, وتحقيق التواصل بين أرجاء الدولة المختلفة، فرافق 
تأسيس اإلمارة صحيفة "الحق يعلو" في مدينة معان  وبدأ إصدارها في 

عربية ثورية واحتوت على ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم وكان 1920خريف عام 
متنوعة وخاصة فيما يتعلق باألوضاع السياسية باإلضافة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 بنشاطاتهم االجتماعية. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إلى أخبار قصيرة عن أشخاص 
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 ثانيًا :
 امأل الفراغ بالكلمة المناسبة من الكلمات في الجدول المقابل:

تأسيس إمارة شرق بالصحف بعد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ونظرا لالهتمام الرسمي و

م 1923حديثة للبالد عام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م تم إدخال أول 1921األردن عام 

م ومن ثم نقلها إلى 1909على يد خليل نصر الذي أسسها في حيفا عام 

 م.  1923عمان عام 

كانت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رة التي مما ال شك فيه أن الصحافة في هذه الفترة والفت

في التعليم الرسمي بإنشاء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أهم أداة تنويرية فساعدت على 

المدارس الحكومية، كما كانت الصحافة من أهم وسائل المقاومة في ذلك 

االنتداب اإلنجليزي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الناس على ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الوقت فكانت 

 والمطالبة باالستقالل التام من خالل ما تنشره من مقاالت سياسية.

ومهما في مسيرة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م عاما 1967عام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــلقد 

الصحافة األردنية، ففيه تشكلت نواة الصحافة اليومية األردنية، فقد أقدم 

في جريدة وصفي التل رئيس الوزراء األردني بدمج صحف القدس اليومية 

 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمشهورة في األردن اسمها 
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 ثالثًا:
صحيفة الدستور على ساحة الصحافة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي تلك الفترة 

الصحف اليومية  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاليومية األردنية، فكانت  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نتشارا وأكثرها تأثيرا.م وأوسعها ا1967الصادرة في تلك الفترة بعد حرب 

أسست الحكومة األردنية صحيفة يومية خاصة بها هي  1971في عام 
لها تبرز وجهة نظرها،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصحيفة )الرأي( لتكون صحيفة 

 . لتصبح الرأي أكثر الصحف األردنية اليومية توزيعًا وانتشاراً 

ل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الحكومة األردنية "المجلس األعلى لإلعالم" لتنظيم شك 
فيه من موظفي الحكومة  ومن المهام  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلعالمي ، وُيعي ن 

ت التي تنشر في الصحف وتوجهات مراقبة العمل الصحفي والمقاال
 الرأي. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للحكومة ، واليوجد صحف  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جميع الصحف األردنية مملوكة
بشكل حقيقي حتى تم تأسيس صحيفة الغد األردنية  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخاصة 

والتي أصبحت من أكثر الصحف األردنية توزيعًا وقراءة  وبالرغم من أنها 
 مقاالتها وكتابها. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجريدة خاصة إال أنها تخضع 

 

 للحكومة
 ملون العا

 
 أبرز
 كتاب

 مستقلة
 

 مؤيدة
 العمل

 سيطرت
 لمراقبة
 
 
 

 

 

 



 

 

The All-in-One Arabic Language Center 

197 | P a g e 

 

 رابعًا:
.   وتم الحاقها بوزارة الثقافة  2005وزارة اإلعالم عام  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 2002الوزارة بعد الغاء وزارة اإلعالم عام  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوجاء تاسيس هذه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحتى   عمل الوزارة ملحقا بوزارة الثقافة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و.

 .2007م رة مستقلة منذ عااوز 

وتقوم الوزارة باإلشراف على القضايا اإلدارية والتنظيمية الخاصة بعمل  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ االعالم في األردن خاصة مؤسسة االذاعة و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ة االنباء االردنية . التلفزيون ووكال

 هذه الوزارة تنظيم عمل وسائل اإلعالم العربية و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومن  

الصحافي التابع  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألجنبية العاملة في المملكة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  تراخيص العمل لمؤسسات االعالم االجنبية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلها والذي 

  .والعربية
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