
 

 
              المادة: اللغة العربية

 علوم عامة وعلوم حياة   :الصف
                                            

 تاريخ تطّور الطائرات العمودّية
دو ار سم اها ائرات منذ زمن بعيد، عندما رسم العبقري اإليطالي " ليوناردو دافنشي" آلة ذات جناح مبدأ الط  ُعرف  -1

حريف رون" وهذا اإلسم يعني باليوناني ة " الجناح اللولبي"، وهو ال يزال ظاهرًا حت ى اليوم مع شيء من الت  "هليكس بني
في كلمة " هيلكوبتر" . ولكن  هذه اآلالت األولى ذوات األجنحة الدو ارة تعر ضت لمشكلة االستقرار، وكان طي ارو 

ألرض بحبل. وقد بدت مشكلة اإلحتفاظ بآلة تحوم في الجو اإلختبار يمانعون في تجريبها ما لم تكن مربوطة إلى ا
 دون التعر ض لإلنقالب من أصعب األمور.

الطائرة العمودية خالل الحرب العالمي ة الثانية بشكل كبير، خصوصًا بعد األبحاث التي قام بها األمريكي  تحس نت -2
، وكان والده بروفيسور  1881يا عام عاصمة أوكران "كييف"من أصل روسي " إيجور سيكورسكي" ، المولود في 

، وكانت والدته طبيبة مجازة هي األخرى ولكنها لم  علم نفس في جامعة كييف وطبيبًا مجازًا يمارس مهنة الطب 
الجارفة طغت على تخص صها. وقد بلغ ولعها واهتمامها بليوناردو دافنشي أن تمارس المهنة ألن  ميولها الفني ة 

ائرات عامة، واختراع إلعجاب به ومحاولة الس ير على منواله، وذلك فيما يتصل باختراع الط  أثارت في نفس ابنها ا
ة.ائرة العمودية الط     خاص 

للتخر ج منها  1193بدأ سيكورسكي دراسته الجامعي ة في األكاديمي ة البحري ة في سان بطرسبرغ )لينينغراد سابقًا( عام  -3
 1198. في صيف  1191بته وحملته على االستقالة من الخدمة عام كضابط محترف، ولكن ميوله الهندسي ة غل

ه سيكورسكي إلى باريس، حيث اجتمع هناك باألخوين  وبآخرين مم ن لهم صلة باختراع الطائرات. بدأ  "رايت"توج 
شل في ُمحاواًل بناء طائرة عمودي ة، ولكنه ُمني بالف 1191سيكورسكي المرحلة األولى من اختراعاته في كييف عام 

  ، قبل أن ينجح في محاولته الثالثة بعد ثالثين عامًا . 1119والثانية عام  1191محاولته األولى عام 

ذات أجنحة ثابتة ومزدوجة، على غرار طائرة  –ال عمودي ة  –باختراع طائرة عادي ة أم ا المرحلة الثانية فقد تكل لت  -4
ان بها، ثم  أحدث تحسينات عليها فأخرج سلسلة من "، ونجح في الطير  S-2األخوين رايت، وهي من طراز "

قاذفات القنابل على وجه التحديد. هاجر إلى الواليات المت حدة األمريكي ة بعد الحرب العالمي ة  " S-3الطرازات  "
تسحت ، وهناك بدأت المرحلة الثالثة التي ُتو جت بابتكار الطائرة العمودي ة، والتي ما لبثت أن اك 1111األولى عام 

األسواق دون منازع. واستهدف من اختراعه ذاك مساعدة البشري ة في عملي ات اإلنقاذ إب ان الكوارث، كالحرائق 
والفيضانات والمجاعات والزالزل...أم ا أن تصبح طائرته أداة تدمير، فذلك لم يخطر على باله. مات سيكورسكي 

 . 1192عام 
                                                                     

 الملحق العلمي لمجّلة العربي -محّمد حسام الشاالتي                                                          
  -بتصّرف  - 0212نيسان  – 716العدد                                                                    

 



 

 
 م والتحليل  )إحدى عشرة عالمة(في الفه: أواًل 

 
 ثالثًا من مزاياها من خالل السياق )عالمتان(  ، ثم  اذكر الشخصي ة المحوري ة في النص حد د ـ  1
 
                                    في النص ِذكر ألثر الميول على السلوك والتخصُّص. أين ظهر ذلك؟ وما رأيك به؟   )عالمة ونصف(ـ  0
 
 على السلوك اإلبداعي للُمخترع؟ أين ظهر ذلك؟ وكيف؟ )عالمتان( هل تجد تأثيرًا للبيئة في النص ـ 3
 
                                                         ما النمط البارز في هذا النص؟ وما دليلك إليه؟ )عالمتان ونصف( ـ 4
 
لرررررررم يخطرررررررر علرررررررى  )واسرررررررتهدف مرررررررن اختراعررررررره.... فررررررري الفقررررررررة األخيررررررررة مرررررررن الرررررررنصأواخرررررررر الكلمرررررررات  حرررررررر كـ  5

 )عالمة ونصف(                                    باله(
مرررررررن  مرررررررثالً  ن والهرررررررالالن والنقررررررراط الرررررررثالث. أعرررررررطِ مرررررررن عالمرررررررات الوقرررررررف الُمسرررررررتخدمة فررررررري الرررررررنص  المزدوجرررررررا ـ 7

                                    )عالمة ونصف(  الوظيفة . النص على كل  منها ثم  حد د
 

 في التعبير الكتابي )تسع عالمات( ثانيًا :
هه األخالق الفاضلة ، هو كارثة على اإلنساني ة " .قيل   "   إنَّ الِعلم الذي ال توج 

 دور اإلنسان في توظيف الِعلم وتوجيهه . إشرح هذا القول وناقشه، وبي ن     
 
 
 

                                                                               لتوفيقمع التمنيات با     
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 المادة: اللغة العربية
  علوم عامة وعلوم حياة         :الصف 

 اإلجابات المقترحة
 

 في الفهم والتحليل  )إحدى عشرة عالمة(: أواًل 
 ( . مزاياها   2/1. ) الشخصي ة المحوري ة هي " إيجور سيكورسكي"   -1

ه إلى عالم اإلختراع ) - أ  (2/1اإلستجابة لرغبة االم في التوج 

 (2/1اإلرادة والقدرة على المثابرة )  - ب

 ( 2/1) النزعة اإلنساني ة من خالل تحديد الغاية من اإلختراع – ج
 

بررررررررررن ( وعنررررررررررد اإل2/1ظهرررررررررر ذلررررررررررك عنرررررررررد األم الترررررررررري لررررررررررم تمرررررررررارس الطررررررررررب  بسررررررررربب ميولهررررررررررا الفني ررررررررررة الجارفرررررررررة )  -0
ه إلى علم الهندسة واإلختراع )  ( 2/1الذي تخل ى عن وظيفته كضابط ليتوج 

 ( 2/1الرأي شخصي مشروط باإلقناع ) -

 
( الترررررررررري وف ررررررررررت لرررررررررره الحررررررررروافز الالزمررررررررررة، ووصررررررررررواًل 2/1إبتررررررررررداًء مرررررررررن البيئررررررررررة المنزلي رررررررررة)ظهرررررررررر تررررررررررأثير البيئرررررررررة   -3

( 2/1ة مررررررررررررع األخرررررررررررروين رايررررررررررررت)( فرررررررررررري سرررررررررررران بطرسرررررررررررربرغ، والبيئررررررررررررة الباريسرررررررررررري  2/1إلررررررررررررى البيئررررررررررررة األكاديمي ررررررررررررة)
 ( 2/1وانتهاًء بالبيئة العلمي ة األميركي ة)

 
إيجررررررررررور "(، حيررررررررررث يسررررررررررتعرض الكررررررررررالم مسرررررررررريرة  2/1اإلخبرررررررررراري ) -يهرررررررررريمن علررررررررررى الررررررررررنص الررررررررررنمط السررررررررررردي -4

 في متابعته لخطوات اختراعه. والدليل على النمط ما يلي   سيكورسكي"

 
 (2/1يلكوبتر )تتعل ق باختراع الهتركيز النص على قضي ة محد دة  - أ

 بلغ...( -قام -تواتر الُجمل الخبري ة الماضوي ة )تحس نت  - ب

األخررررررررررررررررروين  -" ليونررررررررررررررررراردو دافنشررررررررررررررررري" -وجرررررررررررررررررود الشخصررررررررررررررررريات بأسرررررررررررررررررمائها)" إيجرررررررررررررررررور سيكورسررررررررررررررررركي"  -ج
 والدته....( -رايت...والده

 ....( -1191 -1193 -1881 -والثانية -تحديد األزمنة ) الحرب العالمية األولى -د
 الواليات المتحدة...( -باريس -سان بطرسبرغ -تحديد األمكنة) كييف -ه        

 

 

 

 

 
 



 

5-  
واسررررررررررررتهدفه مررررررررررررن اختراِعرررررررررررره ذاكه مسرررررررررررراعدةه البشررررررررررررري ِة فرررررررررررري عملي رررررررررررراِت اإلنقرررررررررررراِذ إب ررررررررررررانه الكرررررررررررروارِث، كررررررررررررالحرائقِ  

ررررررررررررا أن  تصرررررررررررربحه  علررررررررررررى  يخطررررررررررررر   لررررررررررررم   ، فررررررررررررذلكه ترررررررررررردمير   أداةه  طائرتُررررررررررررهُ  والفيضرررررررررررراناِت والمجاعرررررررررررراِت والزالزِل...أم 
 عالمة على الخطأ الواحد( 2/1)ُتحذف  .هِ الِ ب
 
 
 

 عالمة لكل  عالمة وقف مع وظيفتها. 2/1 -1

 المزدوجان   " إيجور سيكورسكي" لتعيين إسم العلم أو الطراز  
 الهالالن  )لينينغراد سابقًا( للتوضيح.

 النقاط الثالث  والزالزل ...   لمتابعة التعداد لألمثلة الُمشابهة. 
 

 ي التعبير الكتابي )تسع عالمات(ف ثانيًا :
 

ــــة يجرررراد الحلررررول النافعررررة :  المقدم للعلررررم فضررررل كبيررررر علررررى الحضررررارة اإلنسرررراني ة، فهررررو المسررررحول األساسرررري عررررن تطو رنررررا وا 
 (¾)  للكثير من مشكالتنا

 (¾)؟  فما هي حقيقة العلم اليوم؟ وما عالقته باألخالق؟ وما نتائج ذلك : اإلشكالية
 

 (عالمات 7):  رضأو الع صلب الموضوع
 استعراض موجز لحقيقة العلم المعاصر من خالل مستويين 

 (3العلم خارج دائرة األخالق ونتائجه. ) - أ

 ( 3العلم ضمن دائرة األخالق ونتائجه )  - ب
 

 الخاتمة:
يجابي. وقد جنت اإلنساني ة نتائج كارثي ة من ابتعراد العلرم عرن األخرالق، وبالم قابرل فقرد جنرت ر العلم سالح ذو حد ين، سلبي وا 

ه باألخالق   (¾) اإلنساني ة الخير الكثير من العلم الموج 
 ( ¾ر فهل تعتبر اإلنساني ة من دروس الماضي فتستخدم العلم لمستقبل أكثر إنساني ة ؟ )

 
 


