
12

َغُة الَعَربِيَُّة اللُّ
للصف العارش  

امَلساُر املِْهنِيُّ

الفرتة الّثانية

1٠

جميع حقوق الطبع محفوظة ©

الطبعة ال�أولى

2٠2٠ م / 1441 ھ



المحتويات
ْفَحُةالَمْوضوُعالَفرُْع الصَّ

٣الّسلاَمُة الِمْهِنيَّةالُمطاَلَعُة

عرّي ٧اأغنية ريفيّةالنّّص الشِّ

١١النِّداُءالَقواعُد اللَُّغويّة

ملاء ١٥ال�إ

١٦كتابة كلمة عن يوم النّكبةالتَّعبيُر

ُع ِمَن الّطلبِة َبْعَد َتعلُِّم هذه الوحدِة الُمتمازَِجِة، والّتفاعِل َمَع اأنِشَطِتها، اأْن َيكونوا قاِدرين َعلى ُيَتوقَّ

توظيِف مهاراِت الّلغِة الَعَربيَِّة من خلاِل ما ياأتي:

ةِ الّسلامِة الِمْهِنّيِة، وقوانيِنها، واأنظمِتها.- ١ التَّعرُّفِ اإلى اأهميَّ

مراعاِة الُمتطّلباِت اّلتي تحّقُق الّسلامَة الِمْهنّيَة في اأيِّ عمٍل.- 2

التعرُِّف اإلى ُنْبَذٍة عن حياِة الّشاعِر علي محمود طه.- ٣

استنتاِج الِفَكِر والعواطِف الواردِة في قصيدِة )اأْغِنَيٌة ريفيٌَّة(.- 4

بيعِة في الرّيِف.- ٥ ، واستحضاِر جماِل الطَّ ْعريِّ تذوُِّق النَّصِّ الشِّ

التعرِّف اإلى اأسلوِب النِّداِء، ونوِع الُمنادى وُحْكِمِه. - ٦

اإعراِب الُمنادى باأنواِعِه اإعرابًا تاّمًا.- ٧

حيحِة اإِملائّيًا من بيِن مجموعِة كلماٍت ُمعطاٍة.- 8 تمييِز الكلمِة الصَّ

َتَبيُِّن عناصِر كتابِة الكلماِت، واأسِس النّجاِح في اإلقاِئها.- 9

اإلقاِئها بطريقٍة ُمناسبٍة.- ١0 كتابِة كلمٍة عن يوِم الّنكبِة، و

الّنتاجاُت
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:   َبْيَن َيدي النَّصِّ

الّسلاَمُة الِمْهِنيَُّة

الّسلامِة  اأَهميَِّة  َعلى  ْوَء  الضَّ ُيْلقي  مقاٌل  َوهذا  ال�أِصّحاِء،  ُرؤوِس  َعلى  تاٌج  ُة  حَّ الصِّ

َسلامِة  لَِتْعزيِز  َو اْلَعَمِل.  بيَئِة  في  َوَسلاَمَتُهم  العاِمليَن  ال�أْفراِد  َة  ِصحَّ ُن  َتَتَضمَّ الّتي  الِمْهِنيَّة 

صاباِت،  وال�إ والَحواِدِث،  ال�أْمراِض،  اْنِتشاِر  لَِمْنِع  وال�أْنِظمُة؛  الَقوانيُن  تَُسنُّ  الموظَّفيَن؛ 

والَوَفياِت النّاِجَمِة َعْنها في َمكاِن الَعَمِل.
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ْنتاِج في َمواِقـِع الَعَمـِل الُمْخَتِلَفـِة، فال�أْجِهَزُة وال�أَدواُت وال�آل�ُت،  فاْلعاِمُل َثْرَوٌة َحقيقيٌَّة، وِمْحَوٌر رَئيٌس لِلاإِ

رِها َوَتْعقيِدها، َلْيَسْت ذاَت َجْدوى، اإِْن َلْم َيَتواَفِر  َمْهما َبَلَغْت َدرََجُة َتطوُّ

اْلَعْقُل اْلَبَشريُّ الّذي ُيَحرُِّكها َويوظُِّفها َوَيصونُها. َوبِما اأنَّ الَعْقَل اْلَبَشريَّ 

ْنصاِف اأْن َتَتوافَر َلُه ُظروُف  َعلى َدرََجٍة َكبيَرٍة ِمَن ال�أَهّميِّة، َفِمَن الَعْدِل وال�إِ

ِعْنَد ُممارََسِة  ال�أماِن  ِمَن  اْلُمناِسَبِة  رََجِة  الدَّ بَِتْحقيِق  الَكفيَلُة  ال�آِمَنـُة  الَعَمِل 

الَعَمِل.

النّاِجَمِة َعْن َمخاِطِر بيَئِة الَعَمِل، َكما  صاباِت  ْنساِن ِمَن ال�إِ اإِلى ِحماَيِة ال�إِ َتْهِدُف  الِمْهِنيَُّة  والّسلاَمُة 

َتْهِدُف اإِلى الِحفاِظ َعلى ُمَقوِّماِت الُعْنُصِر الماّديِّ الُمَتَمثِِّل في الُمْنشاآِت، َوما َتْحَتويِه ِمْن اأْجِهَزٍة َوُمَعّداٍت 

الِمْهِنيَِّة كافًَّة،  ِة  حَّ الّسلامِة والصِّ اْشِتراطاِت  َتْوفيُر  الِمْهِنيَُّة  الّسلاَمُة  اإِليِه  َتْهِدُف  َوِمّما  ماِر.  التََّلِف والدَّ ِمْن 

َوَتْنفيُذها، ال�أْمُر الّذي َيْكُفُل َغرَْس ال�أماِن والطُّماأنيَنِة في قُلوِب اْلعاِمليَن اأْثناَء ِقياِمِهْم بِاأْعمالِِهم، والَحـدَّ ِمْن 

َنْوباِت الَقَلِق والَفزَِع الّتي َتْنتاُبُهْم َوُهْم َيَتعاَيشوَن -بُِحْكِم َضروراِت الَحياِة- َمَع اأَدواٍت َوَموادَّ واآل�ٍت َيْكُمُن 

مَن  العمِل  وُمنَشاآِت  المصانِع،  في  العامليَن  ِحمايِة  اإِلى  َتْهِدُف  ُمِهّمٌة  اإجراءاٌت  الِمْهِنيَُّة  لامُة  السَّ

وهذه  الُمْنشاأة.  لُِمْمتَلكاِت  اأضراراً  اأو  َوفاتِِه،  اأو  العاِمِل،  اإِصاَبَة  تُسبُِّب  قْد  الّتي  الُمحَتَمَلِة  الَحواِدِث 

ُخ بمعاييَر واشتراطاٍت عّدٍة يجُب اتّباُعها، للِحفاِظ َعلى َسلامِتنا، وسلامِة َمْن حوَلنا. جراءاُت تترسَّ ال�إ

اأنَّ اْخِتراَع ال�آل�ِت اْلَحديثِة في اْلَمصانِِع واْلَمزاِرِع َوَمرافِِق اْلَحياِة اْلُمْخَتِلَفِة  اأَحٍد،  ول� َيْخفى َعلى 

َة َحواِدِث الَعَمِل، واأخَذ  ْيِن، َفِمْن ِجَهٍة َوفََّر اْلَوْقَت واْلُجْهَد، َوِمْن ِجَهٍة اأْخرى زاَد ِحدَّ ُيَعدُّ َسْيفاً ذا َحدَّ

ْسراِع في َسنِّ َقوانيَن َوَتْشريعاٍت تُْلزُِم اأرْباَب اْلَعَمِل  ُد َحياَة اْلعاِمليَن، ما َحدا بِالّدوِل لِلاإ َشَبُح اْلَخَطِر ُيَهدِّ

اْلَمصانِِع بَِتْحسيِن  اأْصحاُب  اأَخَذ  فيها، َوحيَنِئٍذ  الَحواِدِث، َحتّى َلو كانوا َسَبباً  اْلُمصابيَن َعِن  بَِتْعويِض 

صاباِت. فالّسلاَمُة الِمْهِنيَُّة  ُظروِف اْلَعَمل، َتْقليلاً لِلتَّْعويضاِت الّتي َيْدَفعوَنها لِلُمصابيَن؛ ما َقلََّل ِمْن َعَدِد ال�إِ

التَّْخطيِط  َمظاِهِر  ِمْن  َوَمْظَهراً   ، داريِّ ال�إِ ِر  التَّطوُّ َملاِمِح  ِمْن  َمْلَمحاً  ُيَعدُّ  َسٍة،  ُمَؤسَّ اأيَِّة  في  بِها  وال�ْهِتماُم 

ال�ْقِتصاديِّ النّاِجِح، َكما ُيَعدُّ اْنِعكاساً لِلوَْعي اْلعامِّ بِاأَهّميِّة الّسلامِة، َوَدورِها الفاِعِل في التَّْنمَيِة اْلُمْسَتداَمِة، 

ْنساُن داِخَل  ْنتاِج الرَّئيَسِة، َوِهَي: ال�إِ َفالّسلاَمُة الِمْهِنيَُّة بَِمْفهوِمها الَحديِث والّشاِمل َتْعني رِعاَيَة َعناِصِر ال�إِ

نتاِج، واْلبيَئُة الُمحيَطُة. َسِة وخارَِجها، والَموادُّ الخاُم، واْلَموادُّ الُمْنَتَجُة، والُمَعّداُت، واأَدواُت ال�إ الُمَؤسَّ

 َجْدوى: فائدة.

 يَصون: يْحفظ.

 يوظّفها: َيستخِدمها.

 الكفيلة: الّضامنة.
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ُد َحياَتُهم، َوَتْحَت ُظروٍف َغيِر َماأْموَنٍة تَُعرُِّض َحياَتُهم َبْيَن َوْقٍت واآَخَر  َبيَن َثناياها الَخَطُر الّذي َيَتَهـدَّ

ل�أْخطاٍر فاِدَحٍة.

لاَمِة الِمْهِنيَِّة،  َسِة ُيساعُد على َضماِن السَّ رْشاداِت واللوائِِح الُمْعَتَمَدِة داِخَل الُمَؤسَّ اإّن اْلِتزاَم اْلعاِمليَن بِال�إِ

َوِمْنها َعلى َسبيِل الِمثاِل ل� الَحْصِر: اْرتِداُء الزِّيِّ الُمناِسِب لِلَعَمِل، وََعَدُم َتناُوِل ال�أْطِعَمِة واْلَمْشروباِت اإِلّ� 

فُُه بَِطريقٍة َجّديٍة َوَمْسؤوَلٍة  ْنساِن، َتَصرُّ َسِة، َوِمّما َيْضَمُن َسلاَمَة ال�إِ َصِة داخَل اْلُمَؤسَّ في ال�أماِكِن الُمَخصَّ

 ، في اأْوقاِت الَعَمِل َجميِعها، َوَكذلِك َتَجنُُّب اْسِتْخداِم الَهواتِِف الَمْحموَلِة اإِلّ� في نِطاٍق َضيٍِّق، َول�أْمٍر ُمِلحٍّ

ِل ِمن  اإِل� بَِتوجيهاٍت ِمن الَمسؤوِل َعْنها، وََعَدُم التََّنقُّ َسِة  َوَكذلِك َعَدُم َلْمِس ال�أْجِهَزِة الَموجوَدِة بِالُمَؤسَّ

ْنساِن الِمْهِنيََّة، اإِعاَدُة ال�أْجِهَزِة وال�أدواِت  َمكاٍن اإِلى اآَخَر اإِلّ� لَِضروَرٍة َيَتَطلَُّبها الَعَمُل. َوِمّما َيْضَمُن َسلاَمَة ال�إِ

اإْغلاِق َصنابيِر الِمياِه وِصماماِت الغاِز َقْبَل ُمغاَدَرِة  اإِلى اأماِكِنها، والتّاأكُُّد ِمن اإِْطفاِء ال�أْجِهَزِة الَكهرَبائيَِّة، َو

ْبلاُغ َفْوراً َعْن ُوقوِع اأيِّ اأْمٍر ُيْنِذُر بَِخَطٍر.  الَعَمِل، وال�إِ

ِق الّسلاَمِة الِمْهِنيَِّة، َعَدُم َتْشغيِل ال�أْفراِد َوُهم َغيُر قاِدريَن َعلى الَعَمِل  َوِمّما ُيساِعُد َعلى َضماِن َتَحقُّ

اْلموَكِل اإِلْيِهم بَِشْكٍل َصحيٍح َوَسليٍم، َوَتْعييُن الفرِد المناسِب في الَموِقِع الُمناِسِب َلُه، َمع َتدريبِه َعلى 

تِِه َلُه، واْسِتْمراِر ُمراَقَبِتِه لَِضماِن َسلاَمِتِه، َوَتوفيُر َوسِائِل الوِقاَيِة ِمَن اْلَحريِق  حيِح َقْبَل ُمباَشَر اأْسلوِب الَعَمِل الصَّ

وال�ْنِفجاراِت في َمواِقِع اْلَعَمِل، َمَع َتدريِب اْلعاِمليَن َعلى َكْيفيَِّة اْسِتْخداِمها، واأْن َيكوَن ُهناَك ِصيانٌة َدورِيٌَّة 

لِلُمَعّداِت وال�أْجِهَزِة.
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  الَفْهُم والتَّْحليُل واللُّغُة

 اأّول�ً- نجيُب َعِن ال�أسئلِة ال�آتَِية:

١ نختاُر ال�إجابَة الّصحيحَة لكلٍّ مّما َياأتي:

لامُة الِمْهِنيَُّة؟ اأ- ماذا َتعني السَّ

١- اإْصداَر الَقوانيِن والنُُّظِم؛ لِحمايِة الُعّماِل.        2- الِحفاَظ على َجوَدِة الُمْنَتِج َوَصلاِحَيِتِه. 

ْنتاِج.  ٣- اخِتياَر الُعّماِل ال�أِصّحاِء َجَسِديّاً.             4- قُْدرَة العاِمِل َعلى زِيادِة ال�إ

ْنتاِج في َمواِقِع الَعَمِل؟ ب- ما الِمْحوُر الرَّئيُس للاإ

١- ال�أجهَزُة وال�أَدواُت.                 2- الَموادُّ الخام. 

٣- الُعّماُل.                            4- البيَئُة الُمحيطُة.

لاَمِة الِمْهِنيَِّة. 2  َنذكُر ُمَتطّلباِت السَّ

تَيِة: »َيضرُب بها ُعْرَض الحاِئِط«؟ ٣  ما َدل�لُة الِعبارِة ال�آ

 ثانياً- نَفكُِّر، ثّم نُجيُب عِن ال�أْسِئَلِة ال�آتَِية:

لاَمِة الِمْهِنيَِّة؟ ١ ماذا َيحدُث َلْو َتجاهَل الُعّماُل َمباِدَئ السَّ

ُح َجماَل التَّصويِر فيما َياأتي: 2  ُنوضِّ

لامُة الِمْهِنيَُّة َتكفُل َغرَس ال�أماِن والطُّماأنينِة في قُلوِب العاِمليَن.     - السَّ

 . َوِل، َوضُع الرَُّجِل الُمناِسِب في الَمكاِن الُمناسِب، ُندلُِّل َعلى ذلَك مَن الّنصِّ راِت َنجاِح الدُّ ٣ ِمْن ُمَؤشِّ

4 اإْن َوَقَع على اأحِدنا ال�ختيار؛ لتكوَن ُعضوًا في فريق الّسلامة الِمْهِنيَّة، ما عناصُر الُخّطِة اّلتي 

نقترُحها؛ للحفاظ على سلامِة الّطلبِة، والعامليَن في مدرسِتنا؟
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ُح الَفرَق في الَمعنى بيَن ما َتحَتُه ُخطوط فيما َياأتي: ١- نُوضِّ

لاَمِة الِمْهِنيَِّة. وِل َسنُّ الَقوانيِن؛ ِلَتحقيِق السَّ - على الدُّ

باِب، َتحّمَل َمسؤولِيََّة اأْسَرتِِه.  ِعنَدما بلَغ ُحساٌم ِسنَّ الشَّ

ْنساِن البالِِغ اثَنتاِن وَثلاثوَن ِسنّاً.  للاإ

 َسنَّ الجّزاُر ِسّكيَنُه.

2- ما اإعراُب الَكلَمِة الّتي َتحَتها خطٌّ في الُجملِة ال�آتَيِة: راأْيُت العاِمَل ل�بِساً زِيَّ الَعمِل؟

 ثالثاً- اللّغة:

اأْغِنَيٌة ريِفيٌَّة                              

:   َبْيَن َيدي النَّصِّ

، ُولَِد في مدينِة الَمْنصورِة. اْحَتلَّ َمكانًة  َعلي َمْحمود طه )١90١ -  ١949م( شاِعٌر ِمْصريٌّ

ِل: )الَمّلاُح التّائُه( عاَم ١9٣4م،  َمرْموَقًة َبْيَن ُشَعراِء ال�أْرَبعينيّاِت، َول� سيّما َبْعَد ُصدوِر ديوانِِه ال�أوَّ

العربيِّ  الّشعِر  في  العاِطفيِّ  الّرومانسيِّ  ال�تِّجاِه  اأْعلاِم  اأْبَرِز  ِمْن  طه  َمْحمود  َعلي  الّشاعُر  وُيَعدُّ 

ِة الَعربيِّة َوَتَطلُّعاتِها. ْعِر الَقْوميِّ الُمَعبِِّر َعْن ُهموِم ال�أمَّ الُمعاِصِر، َكما اأنَّ َلُه اإسهاماٍت ُمَميَّزًة في الشِّ

وفي هذه القصيدِة ُيَعبُِّر الّشاِعُر َعْن حاَلٍة وِْجدانيٍّة َتَتفاعُل فيها الّذاُت َمَع الطَّبيعِة؛ َتْعبيراً 

َعْن َتْجرَِبِة الُحبِّ في اأْحضاِن الطّبيَعِة.
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ْحُب َضْوَء الَقــَمـْر وغاَزَلِت السُّ

ـَــــــْر َخوافَِق َبْيَن النّـــــدى َوالزَّه

ــــــَوْر َمفـــاتَِن ُمخــَتِلفـــاِت الصُّ

ـَـــــْر كاأنَّ الظَّــلاَم بِهـــا ما َشـــعـ

ــــــَظْر َشـــريَد الُفــؤاِد َكئيَب النَـّ

ـَـــــْر واأْطـرُِق ُمْسَتْغرِقــاً في الِفك

واأْسَمــُع َصْوَتِك ِعْنــَد النََّهــــــْر

ـَــْر ج َوَتْشكو اْلكاآبُة ِمنّــــي الضَّ

ــَحــْر َوتُْشفـِـُق ِمنّي نُــجـوُم السَّ

ـَـــَظـْر لقــاَءِك فـي الَمــوِعِد الُمْنت

َجْر ١- اإذا داَعــَب الــماَء ِظــلُّ الشَّ

َدِت الطَّـــــــــْيُر اأْنفـــــــاَسهـا 2- َورَدَّ

٣- واأْطَلــَعــِت اْل�أرُْض ِمــْن َلــيِلــها

4- ُهنالــَِك َصــْفصافٌة في الــدُّجى

ــها ٥- اأَخْذُت َمكـــانَي فـــي ِظــــلِـّ

٦- اأُمـرُّ بـِــَعيــني ِخـــلاَل الســّمــاِء

٧- اأطـالُِع َوْجَهِك َتـْحــَت النّـخيِل  

جى َوْحَشتي 8- اإِلى اأْن َيــَمــلَّ الـدُّ

9- َوَتْعَجُب ِمن َحـْيرَتي اْلكــائِناُت

١0- فاأْمــضي ل�أرجـــِــَع ُمــستشـــرِفاً  

 داعَب: ماَزَح ول�َعَب. 

 َخوافَِق: ُمْضَطرِباٍت.     

  ناَحْت ُمَطوَّقة: ناَحْت الحمامُة،
   هدلت، ورّددت صوتها.
 الَهديَل: َصْوَت الَحماِم. 

 َصــْفصافٌة:َشَجَرٌة َتْنُبُت ِعْند

َمجاري المياه، الجمع َصْفصاف.  

جى: سواُد اللّيل وُظْلَمُتُه.   الدُّ

 اأْطرُِق: اأْسُكت. 

ـَــر: الّضيق، والَملل.  الّضج

 الّسَحُر: ساعة من ساعات اللّيل، 

تقع قَُبيَل الفجر.

 ُمْسَتْشــرِفاً: ُمْنَتِظراً.
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الَفْهُم والتَّْحليُل واللُّغُة

 اأّول�ً- نجيُب َعِن ال�أسئلِة ال�آتَِية:

جابَة الّصحيحَة فيما ياأتي: ١ َنختاُر ال�إ

ُة في ال�أبياِت؟    اأ- ما الفكرُة العامَّ

   ١- َوْصُف الطّبيعِة في القريِة والتّغنّي بِسْحرِها.     2- َغزَُل الّشاعِر بَِمْحبوَبِته بَِوْصِف َجمالِها.

   ٣- ُهروُب الّشاعِر ِمَن الُهموِم اإلى اأحضاِن الطّبيعِة.  4- اْسِتْحضاُر صورِة المحبوبِة في اأحضاِن الطّبيعِة.

   ب- ما المكاُن الّذي كاَن الّشاعر يلجاأ اإِليه للتاأّمِل والهروِب ِمْن َصَخِب الحياِة؟

  ١- بيَن ال�أزهار الُمَتَفتِّحِة وال�أشجاِر الباِسَقِة.        2- َعلى شاطِئ النّْهِر، َحْيُث الِمياُه الُمَتَدفِّقُة.

ماِء.  4- َتْحَت َصْفصاَفٍة وارَِفٍة في ُدجى اللّيِل. َهبيَِّة، وَتْحَت قُبَِّة السَّ   ٣- بيَن ُكثباِن الرِّماِل الذَّ

؟    جـ- َكْيَف َتْبدو الطّبيعُة في النّصِّ

   ١- كئيبًة تُشارُِك الّشاعَر اأحزاَنُه.             2-  َسعيدًة َتْبَعُث التّفاؤَل والطّماأنينَة.

ِب والّدْهَشِة.   ٣ - ُمَتَمرَِّدًة َورافَِضًة لِْلَبَشِر.                   4-  ُمْسَتْسِلَمًة َوُمْفَعَمًة بالتَّعجُّ

   د-َكْيَف يبدو الّشاعُر في قوله: اأُمـرُّ بـَِعيني ِخـلاَل الّسماِء؟

  ١- سارِحاً.               2- ُمَفكِّراً .             ٣- ُمَتشائِماً.           4- ُمَتفائِلاً.

ُد اأْنفاَسها؟ 2 اأْيَن كاَنِت الطّيوُر تُرَدِّ

؟ ٣ ما َسَبُب نُواِح الَحمامِة، َكما َفِهْمنا ِمَن النّصِّ
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4 َمتى كاَن الّشاِعُر َيعوُد اإلى بيِتِه؟

٥ لِماذا َسُيعاوُِد الّشاعُر الرُّجوَع اإلى اأْحضاِن الطَّبيَعِة؟

 ثانياً- نَفكُِّر، ثّم نُجيُب َعن ال�أسئلِة ال�آتيِة:

١ ِبَم يوحي َلنا ُعْنواُن الّنصِّ ؟

2 نَُبيُِّن َدل�لَة الِعبارتين ال�آتيتيِن: 

ـَـــــْر.    واأْطرُِق ُمْستغرِقاً في الِفك

ـَـــْر. ظ   َشـــريَد الفؤاِد كئيَب النَـّ

٣ ما العاِطَفُة اّلتي َسْيَطَرْت َعلى الّشاِعِر في هذه اْلَقصيَدِة؟

تي: ُح َجماَل الّتصويِر في البيت ال�آ 4 ُنَوضِّ

ْحُب َضْوَء الَقَمْر َجْر        وغاَزَلِت السُّ  اإذا داَعَب الماَء ِظلُّ الشَّ

٥ َعلاَم َيُدلُّ اْسِتْعماُل الّشاِعِر اْلَكثيُف ِلُمْفَرداِت الّطبيَعِة؟ 

 ثالثاً- اللّغة:

١- ما َجْمُع )الَقَدر( في البيِت الثّالث؟

اأ- الَمقاديُر.       ب- ال�أْقداُر.           جـ- الُقُدراُت.           د- الَمقاِدُر. 

2- نُسّمي َصْوَت الَحماِم َهديلاً، فماذا نقوُل لَصوِت: 

 الّشجر.      الماء.      الجمل.    الّشاة.   الثّور؟            
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  َمِن الُمخاَطُب في ال�آَيِة ال�أولى؟ َوما ال�أْمُر الّذي نُبِّه اإَلْيِه في ال�آَيِة؟ َوما ال�أداُة الّتي اْسُتعِمَلْت في َتْنبيِه 

الُمخاَطِب اإلى ما ُيريُدُه الُمَتكلُِّم؟

ُن َشيئْيِن: ال�أداَة، وتُسّمى حرَف النِّداِء ، وَيتلوها الُمخاَطُب،   اإنَّ اأْسلوَب الِخطاِب في ال�آيِة ال�أولى َيتضمَّ

وُيسّمى الُمنادى.

ُد حرَف النِّداِء والُمنادى في كلٍّ ِمنها .    نعوُد اإلى بقيَِّة ال�أمِثلِة، ونُحدِّ

ِل َعَلماً ُمفرداً )َمرَيُم(، اأّي: لْيَس     َنتاأمَُّل الُمنادى في ال�أمِثَلِة الّسابِقِة، فُنلاِحُظ اأنَُّه جاَء في الِمثاِل ال�أوَّ

ُمضافاً. َوفي الِمثاِل الثّاني جاَء الُمنادى )غلاُم( اْسماً َنِكرًة، لكنَُّه َيدلُّ َعلى ُغلاٍم بِعْيِنِه، )وتَُسّمى َنِكَرًة 

مِّ في َمحلِّ َنْصٍب. َوقْد  ٍد، وِكلاُهما جاَء َمْبنيّاً َعلى الضَّ َمقصودًة( اأْي: اأنّها َتدلُّ َعلى َشيء ُمعيٍَّن اأْو ُمحدَّ

َياأتي َمبِنيّاً َعلى ما ُيرفُع بِِه )يا ُمناِضلاِن، ويا عابِدوَن، ويا ُمسِلماُت(، َفُيْبنى َعلى ال�ألِف في )ُمناِضلان(؛ 

ّم في )مسلماُت(؛ ل�أنَُّه جمُع  ل�أنُّه مثنًّى، وَعلى الواِو في )عابِدون(؛ ل�أنَُّه َجمُع ُمذكٍَّر سالٌم، وَعلى الضَّ

نُناقُِش َونُلاِحُظ 

 القواعُد اللَُّغِويَُّة

النِّداُء

 َنقراأ ال�أمِثَلَة ال�آتَِيَة:

ٰكِعِنَي ٤٣«.         )اآل عمران:4٣( ١- قاَل تعالى: »َيَٰمۡرَيُم ٱۡقُنِت لَِرّبِِك َوٱۡسُجِدي َوٱۡرَكِع َمَع ٱلرَّ

(-: »يا ُغلاُم، اإّني اأَعلُِّمَك َكِلماٍت: احَفِظ الّلَه يحفْظَك، احَفِظ الّلَه َتِجْدُه  2- قاَل َرسوُل الّلِه -)

ُتجاَهَك«.                                                                      )سنن الّترِمذّي(

٣- اأِسْرَب الَقطا َهْل َمْن ُمعيٍر جناَحُه     َلَعّلي اإلى َمْن َقْد َهويُت اأطيُر؟               )قيس بن الُمَلوّح(

ناِعيَِّة، ما اأْحَوَجُكم اإلى ُمراعاِة َقواِعِد الّسلاَمِة! 4- يا اأْرباَب الُمْنشاآِت الصِّ

٥- اأْي ُبَنّي، ما الَحياُة ِبلا َذْوٍق؟ َوما الّدْنيا ِبلا َجماٍل؟
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نسَتْنِتُج:

 الّنداُء: َتنبيُه المخاَطِب ِلسماِع ما ُيريُدُه الُمتكلُِّم ِبوساَطِة َحرٍف ِمن اأحرِِف النِّداِء، وِمنها: 

كَثُر  )الَهمَزُة َواأي(، وُتسَتعملاِن للُمنادى الَقريِب، و)اأيا( للُمنادى الَبعيِد، و)يا(، َوِهَي ال�أ

ُشيوعًا، وُتسَتعَمُل للُمنادى الَقريِب والَبعيِد.

 الُمنادى: ال�سُم اّلذي ُيذَكُر بعَد اأداِة الّنداِء.

  الُمنادى َياأتي َعلى حالْيِن: منصوٍب، اإذا جاَء ُمضافًا،مثل: يا َصلاَح الّديِن، تاَقْت لَك البلاُد.

، اإّن النجاَح       َوَمبنيٍّ َعلى ما ُيرَفُع ِبِه في َمحلِّ َنصٍب، اإذا جاَء َعلمًا ُمفردًا،مثل: يا عليُّ

ُمثابرٌة، يا علّيان، اإّن الّنجاَح مثابرٌة، يا علّيون، اإّن النجاَح مثابرٌة، اأْو َنِكرًة َمقصوَدًة مثل: يا 

ّياَم ُدَوٌل. ّياَم ُدَوٌل، يا شامتون، اإّن ال�أ ّياَم ُدَوٌل، يا شامتان، اإّن ال�أ شامُت، اإّن ال�أ

ُمؤنٍَّث سِالٌم، ونُلاِحُظ اأنَّ الُمنادى في هِذين المثالين جاَء مبنيّاً لكونه َعَلماً اأو نكرًة مقصودًة.

   وفي ال�أْمِثَلِة: الثّالِث، والّرابِع، والخامِس، جاَء ُمضافاً اإلى اْسٍم َبعَدُه، َففي الِمثاِل الثّالِِث )اأسرَب(: 

ُمنادى ُمضاف اإلى اسم ظاهٍر )الَقطا(، َوفي الِمثاِل الّرابِع )اأرْباَب(: ُمضاف اأيضاً اإلى اسٍم ظاهٍر ُهَو 

الُمنادى في هِذِه  اأنَّ  ونُلاِحُظ  الُمتكلِّم.  ياِء  اإلى  (: ُمضاف  )ُبنيَّ الخامِس  الِمثال  َوفي  )الُمنشاآت(، 

ال�أمِثلِة جاَء َمنصوباً؛ لِكونِِه ُمضافاً، اأْو َشبيهاً بالُمضاِف.
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، اأنَت في ِجهاٍد. ١- يا قائَل الَحقِّ

عراِب. كوِن، ل� َمحلَّ َلُه مَن ال�إ يا: حرُف نِداٍء، َمبنيٌّ َعلى السُّ

 قائَل: ُمناًدى َمنصوب، وَعلامُة نصِبِه الفْتحُة الظّاهَرُة على اآِخرِِه؛ وهو ُمضاٌف.

: ُمضاٌف اإلْيِه مجروٌر وَعلامُة جرِّهِ الَكسرُة الظّاهرُة على اآِخرِِه. الَحقِّ

، اْقَراأ الرِّسالَة. 2- يا اأبا عليٍّ

 اأبا: ُمناًدى منصوٌب، وَعلامُة نصِبِه ال�ألُف؛ ل�أنَُّه مَن ال�أْسماِء الَخمسِة، وهو ُمضاف. 

: مضاٌف اإليِه َمجروٌر، وَعلامُة َجرِِّه الَكسرُة. عليٍّ

٣- يا محّمُد، تواَضْع.

عراِب.  كوِن، ل� َمحلَّ َلُه مَن ال�إ يا: حرُف نداٍء، َمبِنيٌّ َعلى السُّ

مِّ في َمحلِّ َنصٍب. ُمحّمُد: ُمناًدى، مبنيٌّ َعلى الضَّ

4- يا ُمسلموَن، اتَِّحدوا.

مسلموَن: ُمنادى، مبنيٌّ على الواِو، ل�أنَّه جمُع مذّكٍر سالٌم، في َمَحلِّ َنصٍب.

نماذُج اإْعرابّيٌة: 
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 تدريباٌت: 

َتدريب )١(

   َنستخرُج الُمنادى فيما ياأتي، ونُبيُّن َنوَعُه:

ۡقَت ٱلرُّۡءيَاۚٓ إِنَّا َكَذٰلَِك َنۡزِي ٱلُۡمۡحِسننَِي١٠٥«. إِبَۡرٰهِيُم ١٠٤ قَۡد َصدَّ ن َيٰٓ
َ
١- قاَل تعالى: »َوَنَٰديَۡنُٰه أ

            )الصافات:١04- ١0٥(

ْص ما ُيقاُل. 2- يا ُمشارُك، اْنَتبْه، ولخِّ

٣- يا طالَب الِعْلِم، اْجَتهْد.

َتدريب )2(

   َنستخرُج الُمنادى في ُكلٍّ ِمّما ياأتي، ونُبيُِّن ُحْكَمُه، وََعلامَة اإعرابِِه اأْو بِنائِِه:

١- يا ِفَلسطيُن اّلتي ِكدنا ِلما        كابدْته مْن اأًسى نْنسى اأسانا             )بشارة الخوري( 

سيُر!                 )اأبو فراس الَحْمداني( سيِر َسقاِك َغْيٌث    ِبُكْرٍه ِمْنِك ما َلقَي ال�أ 2- اأيا اأمَّ ال�أ

ْذُن تعشُق قبَل العْيِن اأْحيانا             )بّشار بن برد( ٣- يا قوُم اأْذني ِلبعِض الحيِّ عاِشقٌة   وال�أ

4- يا مناضلاِن، ارَفعا الَعَلَم.

َتدريب )٣(

  نُعرُب ما تحَته ُخطوط فيما ياأتي:

. ديَق الَوفيَّ 2- اأْي صالُح، اختِر الصَّ جياِل، اأبشْر بالَفوِز.   ١- اأُمعلَِّم ال�أ

لَع. ٣- اأيا بائُع، ل� تحَتِكِر السِّ
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* َنْختاُر الَكِلَمَة الُمناِسَبَة لِمْلء الفراِغ ِمّما َبْيَن القوسْيِن فيما َياأْتي:

باِب  ِمثَل خالِد بِن الوليِد.                     )كونوا، كونو( ١- َمْعَشَر الشَّ

2- الُمجاِهدون  َعْزٍم شديٍد.                       )األو، اأولو(

٣-  طالباِن ُمؤّدبان وُمْجَتِهداِن.                                   )هاذان، هذان(

بة.         )لكّن، ل�كّن( 4- النَّْحُو َسْهٌل،    قواَعدُه ُمَتَشعِّ

٥-  بُن العاِص ِمْن ُدهاِة الَعرَِب.                )َعْمرو، َعْمُر(

ٌد  َعْبُد اللِه خاَتُم النَّبيّيَن.                         )ابُن، بُن( ٦- ُمَحمَّ

َبْت اأْسماُء  اأبي َبْكٍر بِذاِت النِّطاَقيِن.                      )بنُة، ابنُة( ٧- لُقِّ

ثوَك؟ َفما راٍء َكَمْن َسِمعا  )ابَن، بَن( 8- يا  الِكراِم األ� َتدنو َفُتْبِصَر ما     َقْد َحدَّ

ملاء:  ال�إ
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التّعبيُر 
اإلقاؤها كتابُة الكلماِت و

مْت وسائُل ال�تِّصاِل والتَّواصِل، وفيما ياأتي  نساِن َمهما تقدَّ اإلقاؤها َضرورٌة ل� ِغًنى عنها للاإ كتابُة الكلماِت و

َعرٌض سريٌع لِعناصِر الَكِلَمِة:

١- الُمقّدمُة )ال�سِتهلاُل(: ويكوُن ذلَك بتوجيِه الّتحّيِة للُحضوِر، واستفتاِح الكلمِة بعباراٍت ُتثيُر الّساِمعيَن، 

وَتفتُح شهّيَتهم لَسماِعها.

لماُم بالموضوِع، والُبعُد عِن ال�سِتطراِد اإلى َمواضيَع جانبّيٍة، والرّبُط بيَن  2- موضوُع الكلمِة: َيجُب ال�إ

الكلمِة والُمناسبِة، وذلَك بالّتركيِز َعلى المناسبِة اّلتي ُتقاُل فيها الكلمُة.

٣- الخاِتمُة: َوفيها تلخيٌص للَكلمِة، وُشْكٌر للُحضوِر والقاِئميَن َعلى المناسبِة اأو الّداعيَن اإلْيها.

اإلقاُء الكلمِة:

النّجاُح في اإلقاِء الَكلمِة َيتطلُّب َتحضيراً وَتهِيئًة جيّدًة للنَّفِس والنّصائُح ال�آتيُة تُساعُدَك على ذلَك:

نجاِح الَمهّمِة؛ فالَخوُف َخِطٌر جّدًا، وقْد يكوُن الّسبَب في الَفشِل،  ١- الّتخّلُص مَن الَخوِف ِنهائيًا ل�إ

وِمّما ُيساعُد ذلك الُمواَجهُة، حيث اأْثبَتِت الّدراساُت الّنفسيَُّة الحديثُة اأّن اأفَضَل َطريقٍة للّتخّلِص مَن 

لقاِء. الَمخاوِف ِهَي ُمواجهُتها.وكذلَك الّتدريُب، َفعلْيَك الّتدرَّب جيِّدًا على ال�إ

فكاَر  فعاِل، والَعقُل الباطُن ُيحوّل ال�أ فكاُر ُتؤّثُر في ال�أ فكاِر الّسلبّيِة، فال�أ اإزالُة ال�أ  2- َتعزيُز الّثقِة بالّنفِس، و

اإلى حقائَق في حاِل َتكرارِها. 

مراِض الّنفسّيِة واسعِة  ٣- الّتخّلُص من الَخجِل، فالخجُل في هذا الَمقام َليَس محمودًا، بل ُيعدُّ اأحَد ال�أ

خريَن، وِلكْي تنجَح في  ال�ْنِتشاِر، فالخجُل هَو ال�إحساُس بالّضعِف، وعدُم القدرِة على مواَجهِة ال�آ

لقاِء عليَك الّتخّلَص منُه ِنهائّيًا.  ال�إ

4- اإلقاُء الكلمِة بعَد تجهيِز الّنفِس وتهيئِتها وال�ستعداِد جّيدًا، وذلَك بقراءِة الكلمِة مّراٍت عّدة، ومحاولِة 

حفِظ الّنصِّ غْيبًا اأْو اأجزاٍء منُه. واْرِتداِء ملابَس اأنيقٍة وجديدٍة، فالَمظهُر الجّيُد ُيعّزُز الّثقَة بالّنفِس، 

فضِل. وُيساعُدَك على تقديِم ال�أ

 ٥- ال�هتماُم ِبُلغِة الَجسِد، والّتواُصُل مَع الُمشاركيَن؛ ِلجذِب اْنتباِههم، من ِخلاِل الّنظِر اإلى ُعيوِنهم 

. مباشرًة، اأو َحركاِت الَيِدِ

           نكتُب كلمًة عن يوِم النّكبِة، ُمستفيدين مّما َسبَق ِمن معلوماٍت عن كيفّيِة كتابِة  

اإلقائِها.     الكلمِة و
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التّدريب ال�أّول: َنستخرُج الُمنادى فيما ياأتي، ونُبّيُن َنوَعُه:

2- اأُسعاُد، استعّدي جيّداً للمسابقِة. ١- يا واِعَظ النّاِس، ابداأْ بنفِسك.   

ْكِر والِعرْفاِن. 4- يا معلّمي، لك منّي كلُّ الشُّ ٣- اأيا ممرّضاُت، اأنتّن ملائكُة الرّحمِة.  

التّدريب الثّاني: نُبيُِّن ُحْكَم الُمنادى الَّذي تحَته خطٌّ فيما ياأتي، وعلامَة اإعراِبِه اأو ِبنائِِه:

ْمراِء يكتمُل؟ ١.  يا فِْتَيَة الوطِن الَمْسلوِب هل اأَمٌل           على جباِهُكُم السَّ

2. يا طالباِن، تطلَّعا اإلى َنْيِل الَمْجِد والُعلا.

ديقاِت.  ٣. يا هنُد، ُخذي ِحْذرَِك عند اختياِر الصَّ

4. اأيا ُغلاُم، ُكْل مّما يليَك.

التّدريب الثّالث: نعرُب ما تحته خّط في الجمِل ال�آتية:

١- »ِقيَل َيا نُوُح اْهِبْط بَِسَلاٍم ِمنَّا َوَبَرَكاٍت َعَلْيَك«.

2- اأيا ُمهاِجُر، ارِجْع لوطِنَك واأهِلَك.

٣- يا ُمذيَع ال�أنباِء، حافْظ على سلامِة اللُّغِة.

نيا. 4- يا غافلون، تذّكروا ال�آخرَة، ول� تنَسوا نصيَبكم ِمَن الدُّ

ورقة عمل

التّدريب الّرابع:

 اأ( نملاأ الفراَغ بالكلمِة المناسبِة من بيِن القوسْيِن:

سرائيليَّة.                        )قاِطعوا، قاِطعو(. ١- يا اأبناَء شعِبنا، .................... البضائَع ال�إ

2-..................... شاعراِن ُمجيداِن.                                          )هاذاِن، هذاِن(.

.) ، لكنَّ ٣- التوكُُّل على اللِه مطلوٌب، ........................... التَّواُكَل غيُر ُمْجٍد.       )ل�كنَّ

ملائّيَة في كلٍّ مّما ياأتي:  ب( نُصوُِّب ال�أخطاَء ال�إ

١. اأهالي ال�أسرى األو َصْبٍر وَعْزٍم.

2. فتح َعْمُر بُن العاِص ِمْصَر.

.- ٣. خديجُة ابنُة خويلد اأولى زوجات الرّسول -

انتهت ورقة العمل
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اختبار نهاية الوحدة

الُمطالعة )8علامات(

 الّسؤال ال�أّول: اأ(  نقراأ النَّصَّ ال�آتَِي من درس )الّسلامُة الِمْهِنّيُة(، ثمَّ نجيُب عن ال�أسئلِة الّتي تليِه:

   )ول� َيْخفى َعلى اأَحٍد، اأنَّ اْخِتراَع ال�آل�ِت الَحديثِة في الَمصانِِع والَمزارِِع وَمرافِِق الَحياِة الُمْخَتِلَفِة
ْيِن، َفِمْن ِجَهٍة َوفََّر الَوْقَت والُجْهَد، وِمْن ِجَهٍة اأْخرى زاَد ِحّدَة َحواِدِث الَعَمِل،  ُيَعدُّ َسْيفًا ذا َحدَّ
سراِع في َسنِّ َقوانيَن وَتْشريعاٍت تُْلِزُم ُد َحياَة العاِمليَن، ما َحدا ِبالّدوِل لِلاإ  واأخَذ َشَبُح الَخَطِر ُيَهدِّ

                 اأْرباَب الَعَمِل ِبَتْعويِض الُمصابيَن َعِن الَحواِدِث(.

ْيِن؟          )علامتان(  ١-كيف ُيَعدُّ اْخِتراُع ال�آل�ِت الَحديثِة في الَمصانِِع والَمزاِرِع وَمرافِِق الَحياِة الُمْخَتِلَفِة َسْيفاً ذا َحدَّ

سة.                                           )علامتان( ُد اثنْيِن ِمْن ُمتطلّباِت الّسلامِة الِمْهِنيِّة في اأيِّة مؤسَّ 2- نُعدِّ

ُد َحياَة العاِمليَن(.                      )علامة( ُح َجماَل التَّْصويِر في الِعبارِة ال�آتيِة: )اأخَذ َشَبُح الَخَطِر ُيَهدِّ ٣- نَُوضِّ

4- نوظُِّف التّركيَب )ما َحدا( في ُجْملٍة من اإنشائِنا.                                                      )علامة(

جابِة الّصحيحِة فيما َياأتي:                                                 )علامتان( ٥-نضُع دائرًة حوَل رمِز ال�إ

؟ ١( ما الّلوُن ال�أدبيُّ الّذي ينتمي اإليه النَّصُّ

     اأ- القّصة.                 ب- الَمقالة.                  ج- المسرحيّة.             د- الرِّسالة.

سراع في َسنِّ َقوانيَن وَتْشريعاٍت(؟  2( ما معنى كلمِة )َسّن( في عبارة: )ال�إ

     اأ- اأحّدُه واأْمضاُه.          ب- مفرد اأسنان.               ج- ُعُمر.                 د- اإصدار.

النّّص الشعرّي )٥علامات(

عريَة ال�آتيَة مْن قصيدِة )اأْغِنَيٌة ريفيٌَّة(، ثم نُجيُب عن ال�أسئلِة الّتي تليها: الّسؤال الثّاني:: نقراأ ال�أبياَت الشِّ

جى         كــاأنَّ الظَّلاَم بِها ما َشَعْر            ُهنالَِك َصْفصافٌة في الدُّ

           اأَخــْذُت َمكـــانَي في ِظلِّهـــا         َشريَد الُفـؤاِد َكئيَب النََّظْر

           اأُمرُّ بَِعينـــي ِخـــلاَل الّسمــاِء         واأْطرُِق ُمْسَتْغرِقاً في الِفَكْر
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١- ما ِجْنِسيُّة الّشاعِر علي محمود طه؟                                                         )علامة(

2- ما العاطفُة الّتي سيَطرَْت على الّشاِعِر في القصيدِة؟                                           )علامة(

٣- نَُمثُِّل ِمَن ال�أسُطِر على اأرَبِع ُمفرداٍت تدلُّ على الطَّبيعِة.                                      )علامتان(

4- نستخرُج من ال�أبياِت اسماً َمْمدوداً.                                                         )علامة(
  

الَقواعد )٥علامات(

الّسؤال الثّالث : اأ( َنستخرُج الُمنادى فيما ياأتي، ونُبّيُن َنوَعُه:                                )٣علامات(

١ـ اأْي فاطمُة، ل� تُْكثري ِمْن تناُوِل الَحلوى.

2ـ يا فاِعلي الخيِر، اأْبِشروا باأجٍر ِمَن اللِه.

٣ـ يا سائِقاً، تَمّهْل ول� تُْسِرْع.

ب( نُْعِرُب ما تحته َخطٌّ فيما ياأتي:                                                        )علامتان(

١- يا ُغلاُم، احَترِْم َمْن هو اأكبُر ِمْنَك ِسنّاً.

2- اأجارَتنا اإنّا غريباِن هاُهنا                  وكلُّ غريٍب للغريِب نِسيُب

ملاء )علامتان( ال�إ

الّسؤال الّرابع: َنْملاأ الفراَغ بالكلمِة المناسبِة ِمْن بيِن القوسْيِن:  

١- قراأُْت كتاَب ........................ بطّوطة.                                       )اْبِن، ْبِن(.

2-  اأيُّها الناس، ........................ منازَلكم.                                  )الزمو، الزموا(.


