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العالمة

تمرين  ١٠ = ١ X ١٠) ١نقط(
اقرأ النص التالي .اختر التكملة ) (a b cللجمل ﻣن  ١إلى  ،١٠بما يناسب النص.
أكتب حرف التكملة في الخانة إلى جانب كل جملة .الجملة رقم  ٠ﻣثال.

عروض خاصة
٢

١
معرض العقار واالستثمار

يبيلة سفر

األربعاء ٠٦ ،أبريل

األربعاء ٢٠ ،أبريل

سواء كنت جديدا في سوق العقار
واالستثمار ،أو إنسانا عمليا ،أو تاجرا
ﻣحترفا ،فإن ﻣعرض العقار واالستثمار
سوف يتيح لك الكثير ﻣن االختيارات داخل
وخارج الكويت والفرصة للحصول على
األرباح .فسوف تتعلم إستراتيجيات قوية في
ﻣجال العقار االستثمارى .فھذا المعرض
بمثابة البرناﻣج التعليمي للتجار والمستثمرين
الذين يھتمون بالمعلوﻣات واإلستراتيجيات
التجارية.
التاريخ ١١ :ابريل الى  ١٦ابريل
الصالة :القاعة رقم  - ٨أرض المعارض
الدولية ،ﻣشرف.
اضغط ھنا لقراءة

يبيلة سفر ﻣوقع إلكتروني يقدم
عروض ألكثر ﻣن  ٧٥٠٠٠فندق حول العالم
بحيث يمكنك ﻣن خالل ھذا الموقع العثور على
أفضل العروض ،فسواء كنت تخطط لقضاء
إجازة أو في حاجة إلى فندق أو كنت ﻣن رجال
األعمال أو ترغب بالسفر في اللحظة االخيرة.
ﻣوقع "يبيلة سفر" يعتقد أنك تستحق تجربة سفر
رائعة و لھذا السبب فھم يقدﻣوا لك ضمان سفر
"يبيلة" والذي ھو عبارة عن ضمان يضمن لك
حقوق المسافر الخاص.
لمزيد ﻣن المعلوﻣات يرجى زيارة ﻣوقع يبيلة
سفر.
اضغط ھنا لقراءة

المزيد

المزيد

٣

٤

أقم ثالثة ليال بسعر ليلتان في منتجع "جزر
الصحراء"

أضف لمسة من الفخامة لعطلتك
مع بنك الخليج

الثالثاء ٢٢ ،فبراير

الثالثاء ٢٢ ،ﻣارس

اذا كنت تبحث عن ﻣكان لقضاء عطلة العيد
الوطني ،فقد يكون منتجع جزر الصحراء
المكان المناسب لذلك ،فلديھم ھذا العرض
الخاص حيث يمكنك أن تحجز ليلتين في
ﻣنتجع و" ْسبا" جزر الصحراء بإدارة
"أنانتارا" وتستمتع بليلة ثالثه ﻣجانا وتتمتع
أيضا ً بوجبة إفطار بوفيه شھية وتختار يوﻣيا ً
ﻣا تحب ﻣن تشكيلة براﻣج رحالت ونشاطات
خارجية ﻣثيرة.

ھل لديك بطاقتك "فيزا إنفنت" "أو "فيزا
بالتينيوم"؟ إذا كان جوابك نعم ،يمكنك القيام
بحجز جميع رحالتك عبر بطاقات بنك الخليج
اإلئتمانية واالستمتاع بعروض رائعة خالل
إجازتك .المزايا التي سوف تحصل عليھا :ترقية
لدرجة للغرفة ،ووجبة أفطار ﻣجانية ،وتمديد
وقت المغادرة ،وخدﻣات خاصة بكبار
الشخصيات ،وقسيمة ﻣطاعم ،وخدﻣة اإلنترنت،
أو خدﻣة ركن السيارات ﻣجانا ً.

اضغط ھنا لقراءة
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المزيد

اضغط ھنا لقراءة

المزيد
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٥

٦

احتفل مع الخطوط الوطنية!
تذكرتان بسعر تذكرة واحدة

تخفيض خاص  ٥٠بالمئة في فندق ريجنسي
الجمعة ٢٤ ،ديسمبر

الجمعة ٢٩ ،ديسمبر

وجدت ھذا العروض الرائعة ﻣن الخطوط
الوطنية وذلك بمناسبة عيد الخطوط الوطنية
الثاني ،حيث يمكنك ﻣن خالل عرضھم أن
تحجز تذكرة واحدة بسعر رائع وتصطحب
شخصا ً آخراً ﻣجانا ً.
انتھز الفرصة وسافر حيث أردت وﻣع ﻣن
أردت على ﻣتن طائرات الخطوط الوطنية!
علما بأن ھذا العرض صالح لغاية  ١٠يناير
والسفر لغاية السفر لغاية  ١٥فبراير
اضغط ھنا لقراءة

استمتع بعطلة رائعة باإلقاﻣة في أحد أحسن
فنادق الكويت .يمكنك اآلن البقاء لمدة  ٣ليال
ﻣتتالية في واحد ﻣن األجنحة الفاخرة في فندق
ريجنسي وستحصل على تخفيض  ٪ ٥٠على
الليلة الثالثة.
العرض يشمل:
• بوفيه اإلفطار في ﻣطعمھم الرئيسي
• نقل ﻣن وإلى ﻣطار الكويت الدولي
• الوصول الى شبكة االنترنت
يسري ھذا العرض  ٣١يناير.
اضغط ھنا لقراءة

المزيد

٧

٨

تذاكر مجانية إلى اإلمارات العربية المتحدة

سافر إلى أوروبا ابتداء من
 ١٣٤دينار

الجمعة ٢٢ ،أكتبر

وجدت ھذا العرض ﻣن األتحاد للطيران،
فاآلن يمكنك الحصول على تذاكر ﻣجانية
للسفر الى اإلﻣارات العربية المتحدة ،فما
عليك اال حجز تذكرة إلى أي ﻣن وجھات
األتحاد للطيران المختلفة ذات المسافات
الطويلة والحصول على تذكرة ﻣجانية الى
دولة اإلﻣارات العربية المتحدة.
العملية بسيطة :فعن طريق ﻣوقع
 etihadairways.comيمكنك شراء تذكرة السفر
إلى أي ﻣن الوجھات المؤھلة لمنحك تذكرة
ﻣجانية الى األﻣارات .ثم بعد ذلك يمكنك
االتصال بشركة االتحاد للطيران للحصول
على تذكرتك المجانية.
اضغط ھنا لقراءة

المزيد

المزيد

الجمعة ٢٤ ،ديسمبر

سافر ﻣن الكويت ﻣع لوفتھانزا واكتشف أوروبا
ابتدا َء من  ١٣٤دينار كويتي شاﻣلة الضرائب،
كما يمكنك السفر الى الواليات المتحدة األﻣريكية
وكندا ابتدا َء ﻣن  ٣٣٣دينار كويتي شاﻣلة
الضرائب.
كل ﻣا عليك عمله ھو شراء التذاكر الخاصة بك
حتى  ٢٨أكتوبر ويمكنك السفر حتى  ٣٠ﻣارس.
للحجز وللمزيد ﻣن التفاصيل يرجى زيارة ﻣوقع
لوفتھانزا.

اضغط ھنا لقراءة

المزيد

Fuente: © adaptado de www.kuwaitagenda.com
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 ٠ Cالنصوص السابقة ...
 (aﻣقاالت صحفية قصيرة
 (bنصوص أدبية ﻣختارة
 (cإعالنات على اإلنترنت
 ١يجب أن تسافر ھذا المساء .النص الذي يناسبك ھو ...
 (aالرقم ٢
 (bالرقم ٣
 (cالرقم ٤
 ٢تو ّد السفر إلى كندا وتبحث عن تذكرة رخيصة .النص الذي يناسبك ھو ...
 (aالرقم ٤
 (bالرقم ٥
 (cالرقم ٨
 ٣إذا كنت تملك "فيزا بالتينيوم" تستطيع اآلن أن ...
 (aتحضر ﻣجانا كل المؤتمرات التي تختارھا
 (bتسافر ﻣجانا إلى أي بلد
 (cتتناول الفطور ﻣجانا في الفندق
 ٤يمكنك شراء تذكرتين بثمن تذكرة واحدة ﻣن الخطوط الوطنية ...
 (aﻣتى أردت
 (bفي أيام ﻣحدودة
 (cفي رأس السنة ﻣن كل عام
 ٥في فندق ريجنسي تحصل على تخفيض  ٥٠بالمئة ...
 (aإذا أقمت فيه أسبوعا كاﻣال
 (bعلى آخر ليلة ﻣن ثالث
 (cعلى المجموع إذا بقيت ھناك ثالث ليال
 ٦يقام ﻣعرض العقار واالستثمار في ...
 (aبلد عربي
 (bبلد أوروبي
 (cالواليات المتحدة
" ٧يبيلة سفر" ...
 (aاسم شركة خطوط جوية عربية
 (bاسم فندق في دولة عربية
 (cاسم صفحة على اإلنترنت
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 ٨ينظم  ...جوالت ﻣختلفة في برناﻣج ﻣن النشاطات
 (aﻣنتجع جزر الصحراء
 (bفندق ريجنسي
 (cبنك الخليج
 ٩لفندق ريجنسي ...
 (aﻣطعم واحد
 (bأكثر ﻣن ﻣطعم
 (cﻣقھى بـبوفيه
 ١٠حقوق الزبون ﻣحفوظة في ...
 (aيبيلة سفر
 (bالخطوط الوطنية
 (cبنك الخليج
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العالمة

تمرين  ١٠ = ١ X ١٠) ٢نقط(
لكل فقرة ﻣن فقرات النص التالي عنوان .اختر العنوان المناسب لكل فقرة ﻣن بين
العناوين المقترحة في القائمة التالية واكتب رقمھا في الخانة المناسبة .ھناك أربعة
عناوين زائدة .الجملة رقم  ٠ﻣثال.

العنف األسري
 (٠التقديم

 (٨دور وسائل اإلعالم

 (١العنف في المدارس والمؤسسات العاﻣة

 (٩أساس العالقات األسرية السليمة

 (٢العناية بالزوجات واألطفال المعرضون للعنف

 (١٠أركان األسرة األساسية

 (٣الحلول الممكنة

 (١١تأثير المجتمع على السلوك الفردي

 (٤خالصة

 (١٢أسباب العنف األسري

 (٥أنواع العنف األسري داخل المجتمعات العربية

 (١٣التربية وأصل العنف

 (٦ﻣن ھم األكثر تعرضا للعنف األسري

 (١٤تعريف ﻣختصر لألسرة

 (٧العنف والفروق االجتماعية

 (١٥نتائج العنف األسري

٠

.٠

إن العنف األسري ھو أكثر أنواع العنف انتشاراً في زﻣننا .ھذه الظاھرة تحتاج ﻣن المجتمع التحرك بصفة سريعة
وجدية لوقف نموه.
.١
ھي المؤسسة االجتماعية التي تنشأ ﻣن زواج رجل واﻣرأة بعقد يرﻣي إلى إنشاء الوحدة األساسية في بناء المجتمع.
األسرة ھي أساس المجتمع وﻣصدر قوته.
.٢
تتكون كل عائلة على األقل ﻣن (١) :الزوج (٢) .الزوجة (٣) .األوالد.
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.٣
) (١الحب والمودة :ھذا السلوك ﻣشترك بين كل أفراد العائلة.
) (٢التعاون :يشمل شؤون الحياة المختلفة وتدبير أﻣور البيت.
) (٣االحترام المتبادل :تركيز احترام أعضاء األسرة بعضھم البعض في نفوس أعضاءھا.
.٤
العنف سلو ٌ
ك ﻣكتسبٌ يتعلمه الفرد خالل طفولته .فاألفراد الذين يكونون ضحية له في صغرھم ،يُمارسونه على
أفراد أسرھم في المستقبل.
ً
ً
كذلك فإن القيم الثقافية تلعب دورا ﻣھما في تبرير العنف ،إذ أن قيم الشرف والمكانة تحددھا ﻣعايير ﻣعينة تستخدم
العنف أحيانا ً كواجب.
.٥
تبين ﻣن جميع الدراسات التي تجريھا الدول العربية على ظاھرة العنف األسري في ﻣجتمعاتھا أن الزوجة ھي
الضحية األولى وأن الزوج بالتالي ھو المعتدي األول .يأتي بعدھا األبناء والبنات كضحايا إ ّﻣا لألب أو لألخ األكبر
أو العم .فبنسبة  %٩٩يكون ﻣصدر العنف األسري رجل.
.٦
أثبتت الدراسات على ﻣستوى العالم الغربي والعربي أيضا ً حسب ﻣقال في جريدة الوطن يوم األربعاء الموافق ٥
ربيع اآلخر ١٤٢٧ھـ أن أھم المسببات ھو تعاطي الكحول والمخدرات .يأتي بعده األﻣراض النفسية واالجتماعية
لدى أحد الزوجين أو كالھما .ثم اضطراب العالقة بين الزوجين ألي سبب آخر.
.٧
العادات والتقاليد التي اعتادھا ﻣجتمع ﻣا والتي تتطلب ﻣن الرجل قدراً ﻣن الرجولة في قيادة أسرته ﻣن خالل العنف
والقوة ،وذلك أنھما المقياس الذي يبين ﻣقدار رجولته ،وإالّ فھو ساقط ﻣن عداد الرجال.
و ھذا النوع ﻣن الدوافع يتناسب طرديا ً ﻣع الثقافة التي يحملھا المجتمع ،وخصوصا ً الثقافة األسرية فكلما كان
المجتمع على درجة عالية ﻣن الثقافة والوعي ،كلما تضاءل دور ھذه الدوافع حتى ينعدم في المجتمعات الراقية.
.٨
 -١أثر العنف فيمن ﻣورس بحقه :آ -يسبب العنف ظھور العقد النفسية التي قد تتطور إلى حاالت ﻣرضية أو
سلوكيات عدائية أو إجراﻣية .ب -زيادة احتمال انتھاج ھذا الشخص -الذي عانى ﻣن العنف -النھج ذاته الذي ﻣورس
في حقه.
 -٢أثر العنف على األسرة :تفكك الروابط األسرية وانعدام الثقة وتالشي االحساس باألﻣان.
 -٣أثر العنف األسري على المجتمع :نظراً لكون األسرة نواة المجتمع فإن أي تھديد سيوجه نحوھا -ﻣن خالل
العنف األسري -سيقود بالنھاية ،إلى تھديد كيان المجتمع بأسره.
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.٩
 .١الوعظ واإلرشاد الديني المھم لحماية المجتمع ﻣن ﻣشاكل العنف األسري ،إذ أن تعاليم الدين اإلسالﻣي توضح
أھمية التراحم والترابط األسري،
 .٢تقديم استشارات نفسية واجتماعية وأسرية لألفراد الذين ينتمون إلى األسر التي ينتشر فيھا العنف
 .٣وجوب تدخل الدولة في أﻣر نزع الوالية ﻣن الشخص المكلف بھا في األسرة إذا ثبت عدم كفاءته للقيام بذلك
وإعطائھا إلى قريب آخر ﻣع إلزاﻣه بدفع النفقة ،وإذا تعذر ذلك يمكن إيجاد ﻣا يسمى باألسر البديلة التي تتولى
رعاية األطفال الذين يقعون ضحايا للعنف األسري.
 .٤إيجاد صلة بين الضحايا وبين الجھات االستشارية المتاحة وذلك عن طريق إيجاد خطوط ساخنة لھذه الجھات
يمكنھا تقديم االستشارات والمساعدة إذا لزم األﻣر.
.١٠
 .١توفير أﻣاكن آﻣنة للنساء واألطفال يمكنھم الذھاب إليھا للشعور باألﻣان ويمكن ﻣتابعتھم ھناك ﻣن قبل
المختصين.
 .٢العمل على تعليم النساء واألطفال على تطوير خطط لألﻣان لھم داخل المنزل وخارج المنزل.
 .٣التعاون ﻣع الجھات المختصة برعاية األسر واألطفال إليجاد حلول تتوافق ﻣع كل أسرة على حدة.
 .٤تدريب األطفال على ﻣمارسة ردود أفعال غير عنيفة لتفريغ الشحنات السلبية التي تولدت لديھم نظر العنف الذي
ﻣورس عليھم.
 .٥تعليم األطفال على سلوكيات إيجابية.

Fuente: © adaptado de www.saaid.net
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