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حول أهمٌة العلم و أثره اكتب ثالث  فقرات  (ٌرفع العلم أقواماً فٌجعلهم فً الخٌر قادًة نقتفً آثارهم ، و نهتدي بنور علمهم )

.مراعٌاً األسس الفنٌة لبناء الفقرة و مستخدماً لعالمات الترقٌم 

:   عناصر الموضوع 
.             قٌمة العلم  - 1
  .                  أثر العلم فً شتى المجاالت و شرط  العلم الهادف – 2 
 .  أثر العلماء و واجبنا نحوهم – 3 

: الموضوع 
       إن رسالة العمم ارتقاٌء و تقدٌم حضاريٌّ و رخاٌء بشريٌّ ، فبالعمم تصل الشعوُب إلى ما تريد من خيٍر و سعادٍة و هناءٍة ،و 
تعيُش حياة الشرف و الرفعة و العز ، و قد فضل اهلل سبحانه و تعالى اإلنسان بالعقل و البيان ،و بفضل العمم تمكن اإلنسان 

، و لقد فضل القرآن الكريم أصحاب العمم المؤمنين درجاٍت فقد قال  من السيطرة عمى قوى الطبيعة و جعمه يرتبط بأخيه اإلنسان
  11المجادلة  (يرفف اا اللين آمنوا منكم و اللين أوتوا العمم درجاتٍ  ): تعالى 

العمم روٌح من الرحمن مقتبٌس                     و نوره من ضياء اا مكتسُب : و قال الشاعر 
       و بالعمم استغل اإلنسان كل ما في الكون ، و سخر الكون لخدمته و راحته ، و لمعمم أثٌر كبيٌر في المأكل و الممبس و 
كل وسائل الترفية و الراحة  ،و أصبح لمعمم دوٌر عظيٌم في المجال الطبي في الوصول إلى تشخيص العديد من األمراض ،و 
القضاء عمى الجراثيم و استخدامات األشعة و غيرها في العالج ،و كذلك في مجال االتصاالت و المواصالت ،و العمم يؤدي 

.  أجل الخدمات في ميداني الصناعة ،و الزراعة ،و غير ذلك مما يحقق لمبشرية االزدهار و الرخاء و السعادة 
و سعادة اإلنسانية و ينأى  ادف هو الذي يسعى لخير البشرية ،ــــــــــــــلم أن يكون هادفًا لمخير ، و العمم الهـــو يشترط في هذا الع 

 .عن ابتكار المدمرات و المموثات ،و  يتم ذلك إذا سيطر الجانب األخالقي ،و تغمبت القيم اإلنسانية في اإلنسان 
 

 فقد قال صمى اا عميو و ولمعمماء منزلٌة عظيمٌة و مكانة رفيعٌة في اإلسالم فنحن نرى أن رسول اهلل فضل العالم عمى العابد
و ذلك ألن العمم هو إمام العمل،و ألن العمل عبادٌة تابعٌة له ،و  (فضل العالم عمى العابد كفضمي عمى أدناكم  ): سمم في للك

ألن العالم ينفع بعممه  جميع الموجودات و جميع المخموقات و لذا يدعو و يستغفر له كل من المالئكة و أهل السموات و أهل 
األرض حتى النممة و حتى الحوت بل يستغفر له كل رطٍب و يابٍس ،و ألن العمماء قدموا الخير لكل الموجودات بعممهم نجد أن 

 . عممهم يجعمهم في الخير قادًة نقتفي آثارهم و نمشي و نهتدي بنور عممهم و نقدم لهم الشكر و العرفان 
. العمم يرفف بيوتًا ال عماَد لها                     و الجهل يهدم بيوت العز و الكرم : قال الشاعر 

 

 

 
الوحدة البنائية للموضوع ، : أن الفقرة هي : تذكر 

       و تتألف من عدة جمل مترابطة ،و تتناول فكرة رئيسًة                               

 (مفتاح الفكرة   ) ،و تشتمل على جملٍة أساسيٍة        واحدة

. 


