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المحتويات
ال َم ْوضو ُع

ال َف ْر ُع

الصف َْح ُة
َّ

ال ُمطا َل َع ُة

السلا َم ُة ال ِمهْ ِن َّية
ّ

٣

عري
ص الشِّ ّ
النّ ّ

�أغنية ريفيّة

٧

ال َقواع ُد اللُّغَويّة

النِّدا ُء

١١

ال�إ ملاء
التَّعبي ُر

١٥
كتابة كلمة عن يوم النّكبة

١٦

ُ
ّتاجات
الن
ُيت َّ
َوق ُع ِم َن ّ
نش َط ِتها ،أ� ْن يَكونوا قا ِدرين َعلى
ّفاعل مَعَ أ� ِ
الطلب ِة ب َْع َد َتع ُّل ِم هذه الوحد ِة ُ
المتما ِز َج ِة ،والت ِ
خلال ما ي أ�تي:
مهارات ال ّلغ ِة العَ َرب َّي ِة من
توظيف
ِ
ِ
ِ
الم ْه ِن ّي ِة ،وقواني ِنها ،و أ�نظم ِتها.
السلام ِة ِ
1-1ال َّتع ُّرفِ �إلى أ� َّ
هميةِ ّ
عمل.
المتط ّل ِ
السلام َة ِ
2-2مراعا ِة ُ
بات ا ّلتي تح ّق ُق ّ
الم ْهن ّي َة في أ�يِّ ٍ

3-3التع ُّر ِف �إلى ُن ْب َذ ٍة عن حيا ِة الشّ اع ِر علي محمود طه.
اطف الوارد ِة في قصيد ِة ( أ� ْغ ِن َي ٌة ريف َّي ٌة).
4-4
استنتاج ال ِف َك ِر والعو ِ
ِ
5-5تذ ُّوقِ ال َّن ِّص الشِّ ْعريِّ  ،واستحضا ِر جمالِ َّ
يف.
الطبيع ِة في ال ّر ِ
وح ْك ِم ِه.
6-6التع ّر ِف �إلى أ� ِ
المنادى ُ
ونوع ُ
سلوب ال ِّنداءِِ ،

المنادى ب أ�نو ِاع ِه �إعراب ًا تا ّم ًا.
�7-7إعر ِ
اب ُ
كلمات ُمعطا ٍة.
بين مجموع ِة
ٍ
8-8تميي ِز الكلم ِة َّ
الصحيح ِة �ِإملائ ّي ًا من ِ
اح في �إلقا ِئها.
َ 9-9ت َب ُّي ِن عناص ِر كتاب ِة
ِ
سس ّ
الكلمات ،و أ� ِ
النج ِ
1010كتاب ِة كلم ٍة عن يو ِم ال ّنكب ِة ،و �إلقا ِئها بطريق ٍة ُمناسب ٍة.

السلا َم ُة ال ِم ْه ِن َّي ُة
ّ

ص:
َب ْي َن َيدي النَّ ِّ
السلام ِة
تاج َعلى ُرؤو ِ
س ال�أ ِص ّحا ِءَ ،وهذا مقا ٌل ُي ْلقي َّ
ِّ
الص َّح ُة ٌ
الض ْو َء َعلى �أ َهم َّي ِة ّ
ال ِم ْه ِن َّية الّتي َت َت َض َّم ُن ِص َّح َة ال�أ ْفرا ِد ِ
لين َو َسلا َم َت ُهم في بي َئ ِة ا ْل َع َم ِلَ .و لِ َت ْعزي ِز َسلام ِة
العام َ
ِ
الحوا ِد ِث ،وال�إ
صابات،
انين وال�أن ِْظم ُة؛ لِ َم ْن ِع ا ْن ِتشا ِر ال�أ ْمراضِ ،و َ
فين؛ تُ َس ُّن ال َقو ُ
الموظَّ َ
وال َوف ِ
َيات النّ ِ
اج َم ِة َع ْنها في َم ِ
كان ال َع َملِ.
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من
العاملين في
اءات ُم ِه ّم ٌة َت ْه ِد ُف �إِلى ِحماي ِة
السلام ُة ال ِم ْه ِن َّي ُة �إجر ٌ
ِ
َّ
المصانع ،و ُمنشَ �آ ِت العملِ َ
َ
الحوا ِد ِث ال ُمح َت َم َل ِة الّتي ق ْد تُس ِّب ُب �إِصا َب َة العا ِملِ� ،أو َوفاتِ ِه� ،أو �أضراراً لِ ُم ْمت َل ِ
كات ال ُم ْنش�أة .وهذه
َ
للح ِ
يجب اتّبا ُعهاِ ،
تترس ُخ بمعايي َر واشتر ٍ
فاظ َعلى َسلام ِتنا ،وسلام ِة َم ْن حو َلنا.
ال�إ جر ُ
اءات َّ
اطات ع ّد ٍة ُ
ولا َيخْ فى َعلى �أ َح ٍد� ،أ َّن اخْ ِترا َع ال�آ ِ
لات ا ْل َحديث ِة في ا ْل َمصانِ ِع وا ْل َمزا ِر ِع َو َمرافِقِ ا ْل َحيا ِة ا ْل ُمخْ َت ِل َف ِة
ُي َع ُّد َس ْيفاً ذا َح َّد ْينِ َ ،ف ِم ْن ِج َه ٍة َوفَّ َر ا ْل َو ْق َت وا ْل ُج ْهدََ ،و ِم ْن ِج َه ٍة �أخْ رى زا َد ِح َّد َة َحوا ِد ِث ال َع َملِ ،و�أ َ
خذ
شَ َب ُح ا ْل َخ َط ِر ُي َه ِّد ُد َحيا َة ا ْل ِ
انين َو َتشْ ٍ
لين ،ما َحدا بِالد ِ
باب ا ْل َع َم ِل
ّول لِل�إ ْسرا ِع في َس ِّن َقو َ
عام َ
ريعات تُ ْل ِز ُم �أ ْر َ
حاب ا ْل َمصانِ ِع بِ َت ْحسينِ
بِ َت ْعوي ِ
صابين َعنِ َ
ض ا ْل ُم َ
الحوا ِد ِثَ ،حتّى َلو كانوا َس َبباً فيهاَ ،وحي َن ِئ ٍذ �أ َخ َذ �أ ْص ُ

ُظ ِ
ِ
ِ
فالسلا َم ُة ال ِم ْه ِن َّي ُة
صابين؛ ما َقلَّ َل ِم ْن َع َد ِد إِال�
روف ا ْل َع َملَ ،ت ْقليلاً لِلتَّ ْع
صاباتّ .
ويضات الّتي َي ْدفَعو َنها لِل ُم َ
والا ْه ِتما ُم بِها في �أيَّ ِة ُم َؤ َّس َس ٍةُ ،ي َع ُّد َم ْل َمحاً ِم ْن َم ِ
داريَ ،و َم ْظ َهراً ِم ْن َمظا ِه ِر التَّخْ ِ
طيط
لام ِح التَّط ُّو ِر إِال� ِّ
السلام ِةَ ،و َدورِها ِ
صادي النّ ِ
الفاعلِ في التَّ ْنم َي ِة ا ْل ُم ْس َتدا َم ِة،
الا ْق ِت
ِّ
اج ِح ،كَما ُي َع ُّد ا ْن ِعكاساً لِل َو ْعي ا ْلعا ِّم بِ�أ َه ّم ّي ِة ّ
ئيس ِةَ ،و ِهي :إِال�نْسا ُن ِ
ديث والشّ ا ِمل َت ْعني رِعا َي َة َع ِ
الح ِ
داخ َل
ناص ِر إِال�ن ِ
َالسلا َم ُة ال ِم ْه ِن َّي ُة بِ َم ْفهو ِمها َ
ف ّ
ْتاج الرَّ َ
َ
نتاج ،وا ْلبي َئ ُة ال ُمحي َط ُة.
ّات ،و�أ َدو ُ
ال ُم َؤ َّس َس ِة وخار َِجها ،وال َموا ُّد الخا ُم ،وا ْل َموا ُّد ال ُم ْن َت َج ُة ،وال ُم َعد ُ
ات ال�إ ِ

لات،
ات وال�آ ُ
ْتاج في َمو ِاق ِـع ال َع َمـ ِل ال ُمخْ َت ِلفَـ ِة ،فال�أ ْج ِه َز ُة وال�أ َدو ُ
ئيس لِ إِل�ن ِ
فا ْلعا ِم ُل َث ْر َو ٌة َحقيق َّي ٌة ،و ِم ْح َو ٌر َر ٌ
ذات َجدْوى� ،إ ِْن َل ْم َي َتوا َف ِر
َت َد َر َج ُة َتط ُّورِها َو َت ْعقي ِدهاَ ،ل ْي َس ْت َ
َم ْهما َب َلغ ْ
َجدْوى :فائدة.
ري
ري الّذي ُي َح ِّركُها َويوظِّفُها َو َيصونُهاَ .و بِما �أ َّن ال َع ْق َل ا ْل َبشَ َّ
ا ْل َع ْق ُل ا ْل َبشَ ُّ
يوظّفهاَ :يستخ ِدمها.
َعلى َد َر َج ٍة كَبي َر ٍة ِم َن ال�أ َه ّم ّي ِةَ ،ف ِم َن ال َعد ِْل و إِال�ن ِ
روف
ْصاف �أ ْن َت َتواف َر َل ُه ُظ ُ
يحفظ.
يصونْ :
َ
ال َع َملِ ال�آ ِم َنـ ُة ال َكفي َل ُة بِ َت ْحقيقِ ال َّد َر َج ِة ا ْل ُم ِ
ناس َب ِة ِم َن ال�أ ِ
مان ِع ْن َد ُمما َر َس ِة
الضامنة.
الكفيلةّ :
ال َع َملِ .

اج َم ِة َع ْن َم ِ
ِ
صابات النّ ِ
السلا َم ُة ال ِم ْه ِن َّي ُة َت ْه ِد ُف �إِلى ِحما َي ِة إِال�ن ِ
خاط ِر بي َئ ِة ال َع َم ِل ،كَما
ْسان ِم َن إِال�
و ّ
الح ِ
َت ْه ِد ُف �إِلى ِ
مات ال ُع ْن ُص ِر الما ّد ِّي ال ُم َت َمثِّلِ في ال ُم ْنش�آ ِتَ ،وما َت ْح َتوي ِه ِم ْن �أ ْج ِه َز ٍة َو ُم َعد ٍ
فاظ َعلى ُم َق ِّو ِ
ّات

السلا َم ُة ال ِم ْه ِن َّي ُة َت ْوفي ُر اشْ ِتر ِ
الص َّح ِة ال ِم ْه ِن َّي ِة كافَّ ًة،
السلام ِة و ِّ
اطات ّ
ِم ْن التَّ َل ِف والدَّمارَِ .و ِم ّما َت ْه ِد ُف �إِلي ِه ّ
لين �أ ْثنا َء ِق ِ
ُلوب ا ْل ِ
َو َت ْنفي ُذها ،ال�أ ْم ُر الّذي َي ْك ُف ُل َغ ْر َس ال�أ ِ
مان وال ُّطم�أني َن ِة في ق ِ
الحـ َّد ِم ْن
يام ِه ْم بِ�أ ْعمالِ ِهم ،و َ
عام َ
ات َو َموا َّد و� ٍ
الحيا ِةَ -م َع �أ َدو ٍ
شون -بِ ُح ْك ِم َضرور ِ
َن ْو ِ
آلات َي ْك ُم ُن
بات ال َق َلقِ وال َف َز ِع الّتي َت ْنتا ُب ُه ْم َو ُه ْم َي َتعا َي َ
ات َ
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ْ
الخ َط ُر الّذي َي َت َهـ َّد ُد َحيا َت ُهمَ ،و َت ْح َت ُظ ٍ
ض َحيا َت ُهم َب ْي َن َو ْق ٍت و� َآخ َر
َب َين َثناياها َ
روف َغي ِر َم�أمو َن ٍة تُ َع ِّر ُ
ل�أخْ طا ٍر فا ِد َح ٍة.
شادات واللوائِ ِح ال ُم ْع َت َم َد ِة ِ
�إ ّن ا ْل ِتزا َم ا ْل ِ
لين بِ إِال� ْر ِ
داخ َل ال ُم َؤ َّس َس ِة ُيساع ُد على َض ِ
السلا َم ِة ال ِم ْه ِن َّي ِة،
مان َّ
عام َ

الح ْصرِ :ا ْر تِدا ُء ال ِّز ِّي ال ُم ِ
ناس ِب لِل َع َملِ َ ،و َع َد ُم َتنا ُو ِل ال�أ ْط ِع َم ِة وا ْل َمشْ ِ
َو ِم ْنها َعلى َسبي ِل ال ِم ِ
روبات �إِلّا
ثال لا َ
في ال�أما ِكنِ ال ُم َخ َّص َص ِة داخ َل ا ْل ُم َؤ َّس َس ِةَ ،و ِم ّما َي ْض َم ُن َسلا َم َة إِال�ن ِ
ْسانَ ،ت َص ُّرفُ ُه بِ َطريق ٍة َجدّي ٍة َو َم ْسؤو َل ٍة

الهواتِ ِف ال َم ْحمو َل ِة �إِلّا في نِ ٍ
في �أ ْو ِ
طاق َض ِّيقٍ َ ،ول�أ ْم ٍر ُم ِل ٍّح،
قات ال َع َملِ َجمي ِعهاَ ،وكَذلِك َت َجنُّ ُب ْاس ِتخْ دا ِم َ
ٍ
وجيهات ِمن ال َم ِ
سؤول َع ْنهاَ ،و َع َد ُم التَّ َن ُّقلِ ِمن
س ال�أ ْج ِه َز ِة ال َموجو َد ِة بِال ُم َؤ َّس َس ِة �إِلا بِ َت
َوكَذلِك َع َد ُم َل ْم ِ
ْسان ال ِم ْه ِن َّي َة� ،إِعا َد ُة ال�أ ْج ِه َز ِة وال�أدو ِ
كان �إِلى � َآخ َر �إِلّا لِ َضرو َر ٍة َي َت َطلَّ ُبها ال َع َم ُلَ .و ِم ّما َي ْض َم ُن َسلا َم َة إِال�ن ِ
َم ٍ
ات

لاق َصنابي ِر ال ِميا ِه ِ
�إِلى �أما ِك ِنها ،والتّ�أ ُّك ُد ِمن �إِ ْطفا ِء ال�أ ْج ِه َز ِة ال َكه َربائ َّي ِةَ ،و �إ ْغ ِ
وص ِ
مامات الغا ِز َق ْب َل ُمغا َد َر ِة
ال َع َملِ ،و إِال� ْبلا ُغ َف ْوراً َع ْن ُوقو ِع �أ ِّي �أ ْم ٍر ُي ْن ِذ ُر بِ َخ َطرٍ.
َو ِم ّما ُي ِ
ساع ُد َعلى َض ِ
رين َعلى ال َع َم ِل
مان َت َح ُّققِ ّ
السلا َم ِة ال ِم ْه ِن َّي ِةَ ،ع َد ُم َتشْ غي ِل ال�أ ْفرا ِد َو ُهم َغي ُر قا ِد َ
المناسب في ال َمو ِق ِع ال ُم ِ
ِ
ناس ِب َل ُهَ ،مع َتدريب ِه َعلى
يين الفر ِد
ا ْلمو َك ِل �إِل ْي ِهم بِشَ ْكلٍ َص ٍ
حيح َو َسلي ٍمَ ،و َت ْع ُ
حيح َق ْب َل ُمباشَ َر تِ ِه َل ُه ،و ْاس ِت ْمرا ِر ُمرا َق َب ِت ِه لِ َض ِ
�أ ْس ِ
مان َسلا َم ِت ِهَ ،و َتوفي ُر َوس ِائلِ الوِقا َي ِة ِم َن ا ْل َحريقِ
لوب ال َع َم ِل َّ
الص ِ
لين َعلى َك ْيف َّي ِة ْاس ِتخْ ِ
دريب ا ْل ِ
والا ْن ِفجار ِ
ات في َمو ِاق ِع ا ْل َع َملِ َ ،م َع َت ِ
كون ُهناكَ ِصيان ٌة َدو ِريَّ ٌة
دامها ،و�أ ْن َي َ
عام َ
لِل ُم َعد ِ
ّات وال�أ ْج ِه َز ِة.
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ال َف ْه ُم والت َّْحلي ُل وال ُّلغ ُة
نجيب َعنِ ال�أسئل ِة ال�آتِ َية:
�أ ّولاً-
ُ
الصحيح َة ٍّ
مما َي أ�تي:
 1نختا ُر ال إ�جاب َة ّ
لكل ّ
الم ْه ِن َّي ُة؟
السلام ُة ِ
أ� -ماذا تَعني َّ
� -1إ ْصدا َر ال َقوانينِ والنُّ ُظ ِم؛ لِحماي ِة ال ُع ّم ِال.

فاظ على َجو َد ِة ال ُم ْن َت ِج َو َص ِ
ِ -2
الح َ
لاح َي ِت ِه.

 -3اخ ِتيا َر ال ُع ّم ِال ال�أ ِص ّحا ِء َج َس ِديّاً.

 -4قُدْر َة ِ
ْتاج.
العاملِ َعلى زِياد ِة ال�إ ن ِ

ْتاج في َموا ِق ِع ال َع َم ِل؟
ب -ما ِ
الم ْحو ُر ال َّر ُ
ئيس لل إ�ن ِ
ات.
 -1ال�أجه َز ُة وال�أ َدو ُ

 -2ال َموا ُّد الخام.

 -3ال ُع ّمالُ .

 -٤البي َئ ُة ال ُمحيط ُة.

الم ْه ِن َّي ِة.
 ٢نَذك ُر ُم َتط ّل ِ
السلا َم ِة ِ
بات َّ
ضرب بها عُ ْر َض الحا ِئ ِط»؟
 ٣ما دَلال ُة ال ِعبار ِة ال آ�ت َي ِةَ « :ي ُ
جيب عنِ ال�أ ْس ِئ َل ِة ال�آتِ َية:
ثانياً -ن َف ِّك ُر ،ث ّم نُ ُ
حدث َل ْو ت َ
 ١ماذا َي ُ
الم ْه ِن َّي ِة؟
السلا َم ِة ِ
َجاهل ال ُع ّم ُال َمبا ِد َئ َّ
ُوض ُح َج َ
مال ال َّتصوي ِر فيما َي أ�تي:
 ٢ن ِّ
رس ال�أ ِ
مان وال ُّطم�أنين ِة في ق ِ
لين.
 َُّلوب العا ِم َ
السلام ُة ال ِم ْه ِن َّي ُة َتكف ُل َغ َ
ناسب ،نُد ِّل ُل عَ لى َ
َجاح ُّ
من ال ّن ِّص.
ِ ٣م ْن ُم َؤ ِّشر ِ
الم ِ
الم ِ
الد َولِ َ ،و ُ
ناس ِب في َ
ذلك َ
المكانِ ُ
ضع ال َّر ُج ِل ُ
ات ن ِ
الم ْه ِن َّية ،ما عناص ُر الخُ ّط ِة ا ّلتي
السلامة ِ
� ٤إنْ َو َق َع على أ� ِ
حدنا الاختيار؛ لتكونَ عُ ضو ًا في فريق ّ
نقترحها؛ للحفاظ على سلام ِة ّ
العاملين في مدرس ِتنا؟
الطلب ِة ،و
ُ
َ
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ثالثاً -اللّغة:
بين ما َتح َت ُه ُخطوط فيما َي�أتي:
 -1نُ ِّ
وض ُح الفَرقَ في ال َمعنى َ
 على ُّالم ْه ِن َّي ِة.
السلا َم ِة ِ
انين؛ ِل َت ِ
حقيق َّ
الدولِ َس ُّن ال َقو ِ
بلغ ُحسا ٌم ِس َّن الشَّ ِ
بابَ ،تح ّم َل َمسؤو لِ َّي َة �أ ْس َر تِ ِه.
ِعندَما َ
ْسان البالِ ِغ اث َن ِ
لل�إ ن ِ
لاثون ِسنّاً.
تان و َث َ
َس َّن الج ّزا ُر ِس ّكي َن ُه.
خط في ال ُجمل ِة ال�آت َي ِة :ر�أ ْي ُت ِ
اب ال َكل َم ِة الّتي َتح َتها ٌّ
العام َل لابِساً ز َِّي ال َعملِ؟
 -2ما �إعر ُ

�أ ْغ ِن َي ٌة ري ِف َّي ٌة
ص:
َب ْي َن َيدي النَّ ِّ

َعلي َم ْحمود طه (1949 - 1901م) ِ
اح َت َّل َمكان ًة
ريُ ،و لِ َد في مدين ِة ال َم ْنصور ِةْ .
شاع ٌر ِم ْص ٌّ
َم ْرمو َق ًة َب ْي َن شُ َعرا ِء ال�أ ْر َبعين ّي ِ
اح التّائ ُه) عا َم 1934م،
اتَ ،ولا س ّيما َب ْع َد ُصدو ِر ديوانِ ِه ال�أ َّو ِل( :ال َم ّل ُ
ِ
العربي
في في الشّ ع ِر
و ُي َع ُّد الشّ اع ُر َعلي َم ْحمود طه ِم ْن �أ ْب َر ِز �أ ْعلا ِم الاتِّجا ِه ال ّر
ِّ
ومانسي العاط ِّ
ِّ
ال ُم ِ
ٍ
مي ال ُم َع ِّب ِر َع ْن ُهمو ِم ال�أ َّم ِة ال َعربيّ ِة َو َت َطلُّعاتِها.
عاصرِ ،كَما �أ َّن َل ُه �إ
سهامات ُم َم َّيز ًة في الشِّ ْع ِر ال َق ْو ِّ
ات َم َع ال َّطبيع ِة؛ َت ْعبيراً
وفي هذه القصيد ِة ُي َع ِّب ُر الشّ ِاع ُر َع ْن حا َل ٍة و ِْجدان ّي ٍة َت َتفاع ُل فيها ال ّذ ُ
َع ْن َت ْج ِر َب ِة ال ُح ِّب في �أ ْح ِ
ضان الطّبي َع ِة.
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الس ْح ُب َض ْو َء القَــ َمـ ْر
ــب الــما َء ِظــ ُّل الشَّ َج ْر وغا َز َل ِت ُّ
� -١إذا دا َع َ

داعب :ما َز َح ولا َع َب.
َ

َ -٢و َر َّد َد ِت ال َّطـــــــــ ْي ُر �أن
ْفـــــــاسهـا َخوافِ َق َب ْي َن النّـــــدى َوال َّزه َـــــــ ْر
َ

َخوافِ َقُ :م ْض َطر ٍ
ِبات.
ناح ْت الحمام ُة،
ناح ْت ُم َط َّوقةَ :
َ
هدلت ،ور ّددت صوتها.
الحما ِم.
َ
الهدي َلَ :ص ْو َت َ

 -٣و�أ ْط َلــ َع ِ
ــن َلــي ِلــها َمفـــاتِ َن ُمخــ َت ِل ِ
الصــــــ َو ْر
فـــات ُّ
ض ِم ْ
ــت ا ْل�أ ْر ُ
ُ -٤هنالــِ َك َصــ ْفصاف ٌة في الــدُّجى ك�أ َّن ال َّظــلا َم بِهـــا ما شَ ـــعـ َــــــ ْر
َئيب النَّـــــــ َظ ْر
كـــاني فـــي ِظــــلِّـــها شَ ـــري َد الفُــؤا ِد ك َ
� -٥أ َخ ْذ ُت َم َ
� -٦أ ُمـ ُّر بـِــ َعيــني ِخـــلالَ الســّمــا ِء و�أ ْطـرِقُ ُم ْس َت ْغرِقــاً في ال ِفك َــــــ ْر

ــع َص ْو َت ِك ِع ْنــ َد النَّ َهــــــ ْر
ـح َ
� -٧أطـالِ ُع َو ْج َه ِك َت ْ
ــت النّـخي ِل و�أ ْس َم ُ

َصــ ْفصاف ٌة:شَ َج َر ٌة َت ْن ُب ُت ِع ْند
َمجاري المياه ،الجمع َص ْفصاف.
�أ ْطرِقُ � :أ ْس ُكت.

� -٨إِلى �أ ْن َيــ َمــ َّل الـدُّجى َو ْحشَ تي

الضج َـــ ْر
َو َتشْ كو ا ْلك�آب ُة ِمنّــــي َّ

الدُّجى :سوا ُد اللّيل و ُظ ْل َم ُت ُه.

نات
َ -٩و َت ْع َج ُب ِمن َحـ ْي َرتي ا ْلكــائِ ُ

ــحــ ْر
الس َ
َوتُشْ فـِ ُـق ِمنّي نُــجـو ُم َّ

 -١٠ف�أ ْمــضي ل�أرجـــِ َــع ُمــستشـــرِفاً

لقــا َء ِك فـي ال َمــو ِع ِد ال ُم ْنت َــــ َظـ ْر

الضيق ،وال َملل.
الضج َـــرّ :
ّ
الس َح ُر :ساعة من ساعات اللّيل،
ّ
تقع قُ َبي َل الفجر.
ُم ْس َتشْ ــرِفاًُ :م ْن َت ِظراً.
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ال َف ْه ُم والت َّْحلي ُل وال ُّلغ ُة
نجيب َعنِ ال�أسئل ِة ال�آتِ َية:
�أ ّولاً-
ُ
الصحيح َة فيما ي�أتي:
َ 1نختا ُر ال�إ جاب َة ّ

�أ -ما الفكر ُة العا َّم ُة في ال�أ ِ
بيات؟
سحرِهاَ -٢ .غ َزلُ الشّ اع ِر بِ َم ْحبو َب ِته بِ َو ْص ِف َجمالِها.
َ -١و ْص ُف الطّبيع ِة في القري ِة والتّغنّي بِ ْ
حضان الطّبيع ِةْ -٤ .اس ِت ْحضا ُر صور ِة المحبوب ِة في �أ ِ
روب الشّ اع ِر ِم َن ال ُهمو ِم �إلى �أ ِ
حضان الطّبيع ِة.
ُ -٣ه ُ
كان الشّ اعر يلج�أ �إِليه للت�أ ّملِ و ِ
الهروب ِم ْن َص َخ ِب الحيا ِة؟
ب -ما المكا ُن الّذي َ

بين ال�أزهار ال ُم َت َفتِّح ِة وال�أشجا ِر ِ
شاطئ النّ ْهرَِ ،ح ْي ُث ال ِميا ُه ال ُم َت َدفِّق ُة.
َ -٢على
الباس َق ِة.
ِ
َ -١
ُثبان ال ِّر ِ
بين ك ِ
السما ِءَ -٤ .ت ْح َت َص ْفصا َف ٍة وا ِر َف ٍة في ُدجى اللّيلِ.
مال ال َّذ َهب َّي ِة ،و َت ْح َت قُ َّب ِة َّ
َ -٣
ص؟
جـَ -ك ْي َف َت ْبدو الطّبيع ُة في النّ ِّ
َ -2سعيد ًة َت ْب َع ُث التّفاؤلَ والطّم�أنين َة.
 -١كئيب ًة تُشارِكُ الشّ اع َر �أحزا َن ُه.
ُ -4م ْس َت ْس ِل َم ًة َو ُم ْف َع َم ًة بالتّ َع ُّج ِب وال ّد ْهشَ ِة.
ُ - 3م َت َم ِّر َد ًة َورافِ َض ًة لِ ْل َبشَ رِ.
السما ِء؟
دَ -ك ْي َف يبدو الشّ اع ُر في قوله� :أ ُمـ ُّر بـِ َعيني ِخـلالَ ّ
ُ -٤م َتفائِلاً.
ُ -3م َتشائِماً.
ُ -2م َف ِّكراً .
 -١سارِحاً.

ْفاسها؟
� 2أ ْي َن كا َن ِت الطّيو ُر تُ َر ِّد ُد �أن َ
ص؟
 ٣ما َس َب ُب نُو ِ
اح َ
الحمام ِة ،كَما َف ِه ْمنا ِم َن النّ ِّ
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كان الشّ ِاع ُر َيعو ُد �إلى بي ِت ِه؟
َ ٤متى َ
 ٥لِماذا َس ُيعا ِو ُد الشّ اع ُر ال ُّرجو َع �إلى �أ ْح ِ
ضان ال َّطبي َع ِة؟
جيب َعن ال�أسئل ِة ال�آتي ِة:
ثانياً -ن َف ِّك ُر ،ث ّم نُ ُ
 1ب َِم يوحي َلنا عُ ْنوانُ ال ّن ِّص ؟
 ٢نُ َب ِّي ُن َدلال َة ال ِعبارتين ال�آتيتينِ :
و أ� ْطرِقُ ُم ْستغرِقاً في ال ِفك َــــــ ْر.
كئيب النَّـظ َــــ ْر.
شَ ـــري َد الفؤا ِد َ
العاط َف ُة ا ّلتي َس ْي َط َر ْت عَ لى الشّ ِاع ِر في هذه ا ْل َق َ
صيد ِة؟
 ٣ما ِ
ُ ٤ن َو ِّض ُح َج َ
مال ال ّتصوي ِر في البيت ال آ�تي:
الس ْح ُب َض ْو َء ال َق َم ْر
�إذا دا َع َب الما َء ِظ ُّل الشَّ َج ْر
وغا َز َل ِت ُّ
 ٥عَ لا َم َيدُ ُّل ْاس ِت ْع ُ
دات ّ
مال الشّ ِاع ِر ا ْل َك ُ
الطبي َع ِة؟
ثيف ِل ُم ْف َر ِ
ثالثاً -اللّغة:
 -١ما َج ْم ُع (ال َقدَر) في ِ
البيت الثّالث؟
ب -ال�أ ْقدا ُر.
�أ -ال َمقادي ُر.

ات.
جـ -ال ُق ُدر ُ

لص ِ
وت:
الحما ِم َهديلاً ،فماذا نقولُ َ
 -٢نُس ّمي َص ْو َت َ
الشّ جر.
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الماء.

د -ال َمقا ِد ُر.

الجمل.

الشّ اة.

الثّور؟

القواع ُد ال ُّل َغ ِو َّي ُة
النِّدا ُء

َنقر�أ ال�أم ِث َل َة ال�آتِ َي َة:
َٰ َ ۡ َ ُ ۡ
ٱر َكع َم َع َّ
ٱلرٰكِع َ
ٱق ُنت ل َِر ّب َ ۡ ُ
َ ۡ
َ -1
( آ�ل عمران)43:
ني .»٤٣
ِ
ِ ِ
ك وٱسجدِي و ِ
قال تعالى« :يمريم ِ
َ -2
قال َر ُ
مات :اح َف ِظ ال ّل َه ْ
يحفظ َك ،اح َف ِظ ال ّل َه َتجِ ْد ُه
سول ال ّل ِه « :-) (-يا ُغلا ُم� ،إنّي أ�عَ ِّل ُم َك َك ِل ٍ
(سنن ال ّترمِذيّ )
ُتجاهَ َك».
ويت أ�طي ُر؟
جناح ُه َل َع ّلي �إلى َم ْن َق ْد هَ ُ
 -3أ� ِس ْر َب ال َقطا هَ ْل َم ْن ُمعي ٍر َ
السلا َم ِة!
الص ِ
 -4يا أ� ْر َ
الم ْنش آ� ِت ِّ
باب ُ
ناع َّي ِة ،ما أ� ْح َو َج ُكم �إلى ُمراعا ِة َقو ِاع ِد ّ
الحيا ُة بِلا َذ ْوقٍ ؟ َوما ّ
الدنْيا بِلا َجمالٍ ؟
 -5أ� ْي ُب َن ّي ،ما َ

الم َل ّوح)
(قيس بن ُ

ش َونُ ِ
لاح ُظ
نُناقِ ُ
َمنِ ال ُمخا َط ُب في ال�آ َي ِة ال�أولى؟ َوما ال�أ ْم ُر الّذي نُ ِّبه �إ َل ْي ِه في ال�آ َي ِة؟ َوما ال�أدا ُة الّتي ْاس ُتع ِم َل ْت في َت ْنبي ِه
ال ُمخا َط ِب �إلى ما ُيري ُد ُه ال ُم َتكلِّ ُم؟

لوب ِ
الخ ِ
حرف النِّدا ِء  ،و َيتلوها ال ُمخا َط ُب،
طاب في ال�آي ِة ال�أولى َيتض َّم ُن شَ يئ ْينِ  :ال�أداةَ ،وتُس ّمى َ
�إ َّن �أ ْس َ
و ُيس ّمى ال ُمنادى.
حرف النِّدا ِء وال ُمنادى في ك ٍّل ِمنها .
نعو ُد �إلى بق َّي ِة ال�أم ِثل ِة ،ونُح ِّد ُد َ

السابِق ِة ،ف ُن ِ
لاح ُظ �أنَّ ُه جا َء في ال ِم ِ
س
َنت�أ َّم ُل ال ُمنادى في ال�أم ِث َل ِة ّ
ثال ال�أ َّو ِل َع َلماً ُمفرداً ( َمر َي ُم)� ،أ ّي :ل ْي َ
ُمضافاًَ .وفي ال ِم ِ
ثال الثّاني جا َء ال ُمنادى (غلا ُم) ْاسماً َن ِكرةً ،لكنَّ ُه َيد ُّل َعلى ُغلا ٍم بِع ْي ِن ِه( ،وتُ َس ّمى َن ِك َر ًة
الض ِّم في َمح ِّل َن ْص ٍبَ .وق ْد
َمقصودةً) �أ ْي� :أنّها َتد ُّل َعلى شَ يء ُمع َّينٍ �أ ْو ُمح َّد ٍد ،و ِكلا ُهما جا َء َم ْبنيّاً َعلى َّ
مات)َ ،ف ُي ْبنى َعلى ال�أ ِ
لف في ( ُم ِ
رفع بِ ِه (يا ُم ِ
ناض ِ
ناضلان)؛
دون ،ويا ُمس ِل ُ
لان ،ويا عابِ َ
َي�أتي َمب ِن ّياً َعلى ما ُي ُ
جمع
الض ّم في
مع ُمذ َّك ٍر سال ٌمَ ،وعلى َّ
ُ
(مسلمات)؛ ل�أنَّ ُه ُ
ل�أنّ ُه مثنًّىَ ،وعلى الوا ِو في (عابِدون)؛ ل�أنَّ ُه َج ُ
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ُمؤن ٍَّث س ِال ٌم ،ونُ ِ
لاح ُظ �أ َّن ال ُمنادى في ه ِذين المثالين جا َء مبنيّاً لكونه َع َلماً �أو نكر ًة مقصودةً.
وفي ال�أ ْم ِث َل ِة :الثّ ِ
ابع ،والخامسِ ،جا َء ُمضافاً �إلى ْاس ٍم َبع َد ُه ،فَفي ال ِم ِ
سرب):
الث ،وال ّر ِ
ثال الثّالِ ِث (�أ َ

ُمنادى ُمضاف �إلى اسم ظاه ٍر (القَطا)َ ،وفي ال ِم ِ
باب)ُ :مضاف �أيضاً �إلى اس ٍم ظاه ٍر ُه َو
ثال ال ّر ِ
ابع (�أ ْر َ
س ( ُبني)ُ :مضاف �إلى يا ِء ال ُمتكلّ ِم .ونُ ِ
لاح ُظ �أ َّن ال ُمنادى في ه ِذ ِه
(ال ُمنش�آت)َ ،وفي ال ِمثال الخام ِ َّ
ال�أم ِثل ِة جا َء َمنصوباً؛ لِكو نِ ِه ُمضافاً� ،أ ْو شَ بيهاً بال ُم ِ
ضاف.

نس َت ْن ِت ُج:
المتك ِّل ُم ب َ
َ
رف ِمن أ�ح ِر ِف ال ِّنداءِ ،و ِمنها:
ال ّندا ُء :تَنبي ُه
ِوساط ِة َح ٍ
سماع ما ُيريدُ ُه ُ
المخاط ِب ِل ِ
عيد ،و(يا)َ ،و ِه َي ال أ�ك َث ُر
للمنادى ال َب ِ
للمنادى ال َق ِ
َ
ريب ،و( أ�يا) ُ
(الهم َز ُة َو أ�ي) ،وتُستَعملانِ ُ
عيد.
ريب وال َب ِ
للمنادى ال َق ِ
ُشيوع ًا ،وتُس َت َ
عم ُل ُ
الاسم ا ّلذي ُي َ
ذك ُر َ
بعد أ�دا ِة ال ّنداءِ.
المنادى:
ُ
ُ

الد ِين ،تا َق ْت َ
لاح ّ
لك البلادُ.
المنادى َي أ�تي عَ لى حال ْي ِن:
ٍ
منصوب� ،إذا جا َء ُمضاف ًا،مثل :يا َص َ
ُ
بني عَ لى ما ُير َف ُع ِب ِه في َم ِّ
النجاح
علي� ،إنّ
حل ن ٍ
َ
َصب� ،إذا جا َء عَ لم ًا ُمفرد ًا،مثل :يا ُّ
َو َم ٍّ
النجاح مثابر ٌة ،أ� ْو ن َِكر ًة َمقصو َد ًة مثل :يا
جاح مثابر ٌة ،يا عل ّيون� ،إنّ
َ
ُمثابر ٌة ،يا عل ّيان� ،إنّ ال ّن َ
شامت� ،إنّ ال أ� ّيا َم ُد َو ٌل ،يا شامتان� ،إنّ ال أ� ّيا َم ُد َو ٌل ،يا شامتون� ،إنّ ال أ� ّيا َم ُد َو ٌل.
ُ
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نماذج إ� ْعراب ّي ٌة:
ُ
نت في ِجها ٍد.
الح ِّق� ،أ َ
 -١يا قائ َل َ
ياٍ ُ :
الس ِ
من ال�إ عر ِ
اب.
بني َعلى ُّ
كون ،لا َمح َّل َل ُه َ
حرف نِداءَ ،م ٌّ
ضاف.
قائ َلُ :منا ًدى َمنصوبَ ،وعلام ُة نص ِب ِه الف ْتح ُة الظّاه َر ُة على � ِآخ ِر ِه؛ وهو ُم ٌ
ضاف �إل ْي ِه مجرو ٌر َوعلام ُة ج ِّره ِ ال َكسر ُة الظّاهر ُة على � ِآخ ِر ِه.
الح ِّقُ :م ٌ
َ
علي ،ا ْق َر�أ ال ِّرسال َة.
 -٢يا �أبا ٍّ

الخمس ِة ،وهو ُمضاف.
�أباُ :منا ًدى
من ال�أ ْسما ِء َ
منصوب ،و َعلام ُة نص ِب ِه ال�أ ُ
لف؛ ل�أنَّ ُه َ
ٌ
مضاف �إلي ِه َمجرو ٌر ،و َعلام ُة َج ِّر ِه ال َكسرةُ.
علي:
ٌ
ٍّ
اض ْع.
 -٣يا مح ّمدُ ،تو َ
الس ِ
من ال�إ عر ِ
اب.
ياُ :
حرف ندا ٍءَ ،مب ِن ٌّي َعلى ُّ
كون ،لا َمح َّل َل ُه َ
الض ِّم في َمح ِّل َن ٍ
صب.
مبني َعلى َّ
ُمح ّمدُُ :منا ًدىٌّ ،
سلمون ،ات َِّحدوا.
 -٤يا ُم
َ
جمع مذ ّك ٍر سال ٌم ،في َم َح ِّل َن ٍ
صب.
َ
مبني على الواوِ ،ل�أنَّه ُ
مسلمونُ :منادىٌّ ،
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تدريبات:
ٌ
َتدريب ()١
ستخرج ال ُمنادى فيما ي�أتي ،ونُب ّي ُن َنو َع ُه:
َن
ُ
َ
َ
َ ۡ َ َّ ۡ َ ُّ ٓ َّ َ َ َ َ ۡ
ۡ ۡ
سن َ
ََ َ َۡ ُ
يإبۡ َرٰه ُ
َ -١
ِيم  ١٠٤قد صدقت
ني.»١٠٥
ٱلر ۡءيَا ۚ إِنا كذٰل ِك ن ِزي ٱل ُمح ِ ِ
قال تعالى« :ونٰدينٰه أن ٰٓ ِ

										
شارك ،ا ْن َتبهْ ،ولخِّ ْص ما ُي ُ
 -2يا ُم ُ
قال.

(الصافات)١٠٥ -١٠٤:

طالب ال ِع ْل ِمْ ،اج َت ْ
هد.
 -٣يا َ
َتدريب ()٢

ستخرج ال ُمنادى في ُك ٍّل ِم ّما ي�أتي ،ونُب ِّي ُن ُح ْك َم ُهَ ،و َعلام َة �إعرابِ ِه �أ ْو بِنائِ ِه:
َن
ُ
من أ� ًسى ن ْنسى أ�سانا
سطين ا ّلتي ِكدنا ِلما
كابدتْه ْ
 -1يا ِف َل ُ
قي ال أ�سي ُر!
قاك َغ ْي ٌث
 -2أ�يا أ� َّم ال أ�سي ِر َس ِ
ب ُِك ْر ٍه ِم ْن ِك ما َل َ
تعشق َ
قبل الع ْي ِن أ� ْحيانا
عاشق ٌة وال أ� ْذنُ
الحي ِ
ُ
 -3يا قو ُم أ� ْذني ِل ِ
بعض ِّ
 -٤يا مناضلانِ  ،ار َفعا ال َع َل َم.
َتدريب ()٣
عرب ما تح َته ُخطوط فيما ي�أتي:
نُ ُ
		
 -١أ� ُمع ِّل َم ال أ�جيالِ  ،أ�بش ْر بال َفو ِز.
الس َلع.
 -٣أ�يا ُ
بائع ،لا تح َت ِك ِر ِّ
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في.
الص َ
صالح ،اخت ِر َّ
 -٢أ� ْي ُ
ديق ال َو َّ

(بشارة الخوري)
الح ْمداني)
( أ�بو فراس َ
(بشّ ار بن برد)

ال�ملاء:
إ
* نَخْ تا ُر ال َك ِل َم َة ال ُم ِ
ناس َب َة لِم ْلء الفرا ِغ ِم ّما َب ْي َن القوس ْينِ فيما َي�أْتي:
َ -١م ْعشَ َر الشَّ ِ
ِمث َل خال ِد بنِ الولي ِد.
باب

(كونوا ،كونو)

		

(�ألو� ،أولو)

 -٢ال ُمجا ِهدون
-٣

َع ْز ٍم شدي ٍد.

طالبان ُمؤ ّدبان و ُم ْج َت ِه ِ
ِ
دان.

 -٤النَّ ْح ُو َس ْه ٌل،
-٥
ُ -٦م َح َّم ٌد

(هاذان ،هذان)

				
قوا َعد ُه ُم َتشَ ِّعبة.
		
ص ِم ْن ُدها ِة ال َع َر ِب.
بن العا ِ
ُ
َع ْب ُد الل ِه خا َت ُم النَّب ّي َين.

�أبي َب ْك ٍر بِ ِ
ذات النِّطا َقينِ .

 -٧لُ ِّق َب ْت �أ ْسما ُء
ِ
الكرا ِم �ألا َتدنو َف ُت ْب ِص َر ما
 -٨يا

لاكن)
(لكنّ ،
ّ
( َع ْمروَ ،ع ْم ُر)
بن)
(ابنُ ،
ُ
(بن ُة ،ابن ُة)

(ابنَ ،بن)
َق ْد َحدَّثوكَ ؟ فَما را ٍء َك َم ْن َس ِمعا َ
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التّعبي ُر

ِ
الكلمات و إ�لقاؤها
كتاب ُة

ِ
َّمت وسائ ُل الات ِ
الكلمات و �إلقاؤها َضرور ٌة لا ِغ ًنى عنها لل�إ ِ
ِّصال والتَّواصلِ  ،وفيما ي�أتي
كتاب ُة
نسان َمهما تقد ْ
رض سري ٌع لِعناص ِر ال َك ِل َم ِة:
َع ٌ
المقدّ م ُة (الاس ِت ُ
هلال) :ويكونُ َ
عين،
للحضو ِر ،و
استفتاح الكلم ِة بعبار ٍ
ذلك بتوجي ِه ال ّتح ّي ِة ُ
السا ِم َ
ُ -1
ات تُثي ُر ّ
ِ
ماعها.
َفتح شه ّي َتهم َلس ِ
وت ُ
اضيع جانب ّي ٍة ،وال ّر ُ
بين
جب ال إ�لما ُم
عن الاس ِتطرا ِد �إلى َمو َ
 -2موضوعُ الكلم ِةَ :ي ُ
بط َ
بالموضوع ،وال ُبعدُ ِ
ِ
وذلك بال ّتركي ِز عَ لى المناسب ِة ا ّلتي ت ُ
المناسب ِةَ ،
ُقال فيها الكلم ُة.
الكلم ِة و ُ
تلخيص َ
اعين �إل ْيها.
 -3الخا ِتم ُةَ :وفيها
ٌ
للكلم ِةُ ،وش ْك ٌر ُ
مين عَ لى المناسب ِة أ�و الدّ َ
للحضو ِر والقا ِئ َ
إ�لقا ُء الكلم ِة:
صائح ال�آتي ُة تُساعدُكَ على َ
ذلك:
جاح في �إلقا ِء ال َكلم ِة َيتطلّ ُب َتحضيراً و َته ِيئ ًة جيّد ًة للنَّف ِ
س والنّ ُ
النّ ُ
فالخ ُ
هم ِة؛ َ
شل،
من الخَ ِ
الس َ
نجاح َ
 -1ال ّتخ ّل ُص َ
الم ّ
وف خَ طِ ٌر جدّ ًا ،وقدْ يكونُ ّ
بب في ال َف ِ
وف ِنهائي ًا ل إ� ِ
اسات ال ّنفس َّي ُة الحديث ُة أ�نّ أ� َ
من
المو َاجه ُة ،حيث أ� ْثب َت ِت الدّ ر ُ
فض َل َطريق ٍة لل ّتخ ّل ِص َ
و ِم ّما ُيساعدُ ذلك ُ
َ
دريبَ ،فعل ْي َك ال ّتد ّر َب ج ِّيد ًا على ال إ�لقاءِ.
خاوف ِه َي ُمواجه ُت
الم ِ
ها.وكذلك ال ّت ُ
َ
السلب ّي ِة ،فال أ�فكا ُر تُؤ ّث ُر في ال أ�فعالِ  ،وال َع ُ
الباطن ُيح ّول ال أ�فكا َر
قل
ُ
فس ،و �إزال ُة ال أ�فكا ِر ّ
 -2تَعزي ُز الثّق ِة بال ّن ِ
�إلى حقائقَ في حالِ تَكرا ِرها.
ُ
يس محمود ًا ،بل ُيعدُّ أ� َ
اض ال ّنفس ّي ِة واسع ِة
جل،
فالخجل في هذا َ
المقام َل َ
حد ال أ�مر ِ
 -3ال ّتخ ّل ُص من الخَ ِ
ُ
حساس ّ
تنجح في
فالخجل ه َو ال إ�
الا ْن ِتشا ِر،
بالض ِ
ُ
كي َ
عف ،وعد ُم القدر ِة على مو َاجه ِة ال آ� َ
خرين ،و ِل ْ
ال إ�لقا ِء َ
عليك ال ّتخ ّل َص من ُه ِنهائ ّي ًا.
فس وتهيئ ِتها والاستعدا ِد ج ّيد ًاَ ،
� -4إلقا ُء الكلم ِة َ
ات عدّ ة ،ومحاول ِة
وذلك بقراء ِة الكلم ِة م ّر ٍ
بعد تجهي ِز ال ّن ِ
فس،
حفظ ال ّن ِّص غ ْيب ًا أ� ْو أ�جزا ٍء منهُ .وا ْر ِتدا ِء
ِ
ملابس أ�نيق ٍة وجديدةٍَ ،
َ
فالمظه ُر الج ّيدُ ُيع ّز ُز الثّق َة بال ّن ِ
فضل.
و ُيساعدُ َك على
تقديم ال أ� ِ
ِ
جذب انْتبا ِههم ،من ِخلالِ ال ّنظ ِر �إلى عُ يو ِنهم
الم
الج ِ
شاركين؛ ِل ِ
 -5الاهتما ُم ِب ُلغ ِة َ
سد ،وال ّتو ُاص ُل َ
َ
مع ُ
ركات ال َي ِد.
مباشر ًة ،أ�و َح ِ

ٍ
معلومات عن كيف ّي ِة كتاب ِة
بق ِمن
نكتب كلم ًة عن يو ِم النّكب ِةُ ،مستفيدين م ّما َس َ
ُ
الكلم ِة و إ�لقائِها.
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ورقة عمل
ستخرج ال ُمنادى فيما ي أ�تي ،ونُب ّي ُن َنو َع ُه:
التّدريب ال�أ ّولَ :ن
ُ
 -١يا وا ِع َظ النّاسِ ،ابد�أْ ِ
			� -٢أ ُسعا ُد ،استعدّي ج ّيداً للمسابق ِة.
بنفسك.
		 -٤يا معلّمي ،لك منّي ك ُّل الشُّ ْك ِر وال ِع ْر ِ
فان.
نتن ملائك ُة ال ّرحم ِة.
� -٣أيا مم ّر ُ
ضات� ،أ ّ
التّدريب الثّاني :نُب ِّي ُن ُح ْك َم ال ُمنادى الَّذي تحتَه ٌّ
خط فيما ي أ�تي ،وعلام َة إ�عرا ِب ِه أ�و بِنائِ ِه:
 .1يا فِ ْت َي َة الوطنِ ال َم ْس ِ
الس ْمرا ِء يكتم ُل؟
لوب هل �أ َم ٌل
على جبا ِه ُك ُم َّ
ِ
طالبان ،تطلَّعا �إلى َن ْيلِ ال َم ْج ِد وال ُعلا.
 .2يا
الص ِ
ديقات.
 .3يا هندُُ ،خذي ِح ْذ َر ِك عند اختيا ِر َّ
� .4أيا ُغلا ُمُ ،ك ْل م ّما َ
يليك.
نعرب ما تحته ّ
الجمل ال�آتية:
خط في
ِ
التّدريب الثّالثُ :
وح ا ْه ِب ْط بِ َس َلا ٍم ِمنَّا َو َب َرك ٍ
َات َع َل ْي َك».
ِ « -١قي َل َيا نُ ُ
هاج ُرِ ،
� -٢أيا ُم ِ
ارج ْع لوط ِن َك و�أه ِل َك.
ْ
حافظ على سلام ِة اللُّغ ِة.
ذيع ال�أنبا ِء،
 -٣يا ُم َ
تنسوا نصي َبكم ِم َن الدُّنيا.
 -٤يا غافلون ،تذكّروا ال�آخرةَ ،ولا َ

التّدريب ال ّرابع:
َ
أ�) نمل� أ
بين القوس ْي ِن:
الفراغ بالكلم ِة المناسب ِة من ِ
البضائع ال�إ سرائيل ّي َة.
 -١يا �أبنا َء شع ِبنا.................... ،
َ
 .....................-٢شاعر ِان ُم ِ
جيدان.
مطلوب ........................... ،التَّوا ُك َل غي ُر ُم ْج ٍد.
 -٣التو ُّك ُل على الل ِه
ٌ

(قاطعواِ ،
ِ
قاطعو).
(هاذانِ ،
ِ
هذان).
لكن).
(لاكنَّ ،
َّ

ال�ملائ ّي َة في ك ٍّل م ّما ي أ�تي:
ب) نُص ِّو ُب ال�أخطا َء إ
� .1أهالي ال�أسرى �ألو َص ْب ٍر و َع ْز ٍم.
ص ِم ْص َر.
بن العا ِ
 .2فتح َع ْم ُر ُ
 .3خديج ُة ابن ُة خويلد �أولى زوجات ال ّرسول .- -
انتهت ورقة العمل
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اختبار نهاية الوحدة
ال ُمطالعة (8علامات)
نجيب عن ال�أسئل ِة الّتي تلي ِه:
(السلام ُة ال ِم ْه ِن ّي ُة) ،ث َّم
ص ال�آتِ َي من درس ّ
ّ
السؤال ال�أ ّول :أ�) نقر�أ النَّ َّ
ُ
(ولا َي ْخفى عَلى أ� َح ٍد ،أ� َّن ْ
اخ ِتراعَ ال�آ ِ
الحيا ِة ال ُم ْخ َت ِل َف ِة
والمزارِ ِع و َمرافِقِ َ
لات َ
المصانِ ِع َ
الحديث ِة في َ
والج ْهدَ  ،و ِم ْن ِجهَ ٍة أ� ْخرى زا َد ِح ّد َة َحوا ِد ِث ال َع َم ِل،
ُي َع ُّد َس ْيف ًا ذا َح َّدي ِْنَ ،ف ِم ْن ِجهَ ٍة َوفَّ َر ال َو ْق َت ُ
و أ� َ
ٍ
لين ،ما َحدا بِالد ِ
خذ َش َب ُح َ
ريعات تُ ْل ِز ُم
وانين و َت ْش
ّول لِ إل�سرا ِع في َس ِّن َق َ
الخ َط ِر ُيهَ ِّد ُد َحيا َة العا ِم َ
الحوا ِد ِث).
ويض ال ُم
باب ال َع َم ِل ِب َت ْع ِ
صابين ع َِن َ
َ
أ� ْر َ
-١كيف ُي َع ُّد اخْ ِترا ُع ال�آ ِ
الحيا ِة ال ُمخْ َت ِل َف ِة َس ْيفاً ذا َح َّد ْينِ ؟
الحديث ِة في ال َمصانِ ِع وال َمزا ِر ِع و َمرافِقِ َ
لات َ
 -٢نُع ِّد ُد اثن ْينِ ِم ْن ُمتطلّ ِ
مؤسسة.
بات ّ
السلام ِة ال ِم ْه ِن ّي ِة في �أيّ ِة َّ
الخ َط ِر ُي َه ِّد ُد َحيا َة ِ
 -٣نُ َو ِّض ُح َجمالَ التَّ ْصوي ِر في ال ِعبار ِة ال�آتي ِة�( :أ َ
لين).
خذ شَ َب ُح َ
العام َ
ركيب (ما َحدا) في ُج ْمل ٍة من �إنشائِنا.
 -٤نوظِّ ُف التّ َ
الصحيح ِة فيما َي�أتي:
-٥نضع دائر ًة حولَ رم ِز ال�إ جاب ِة ّ
ُ
ص؟
دبي الّذي ينتمي �إليه النَّ ُّ
 )١ما الّلو ُن ال�أ ُّ
ج -المسرحيّة.
ب -ال َمقالة.
القصة.
�أّ -
انين و َتشْ ٍ
ريعات)؟
(س ّن) في عبارة( :ال�إ سراع في َس ِّن َقو َ
 )٢ما معنى كلم ِة َ
جُ -ع ُمر.
ب -مفرد �أسنان.
�أ� -أح ّد ُه و�أ ْمضا ُه.

(علامتان)
(علامتان)
(علامة)
(علامة)
(علامتان)
د -ال ِّرسالة.

د� -إصدار.

الشعري (5علامات)
ص
ّ
النّ ّ
بيات ِّ
جيب عن ال�أسئل ِة الّتي تليها:
السؤال الثّاني ::نقر�أ ال�أ َ
الشعري َة ال�آتي َة ْ
ّ
من قصيد ِة (�أ ْغ ِن َي ٌة ريف َّي ٌة) ،ثم نُ ُ
ُهنالِ َك َص ْفصاف ٌة في الدُّجى
�أ َخ ْ
كـــاني في ِظلِّهـــا
ــذ ُت َم َ
السمــا ِء
�أ ُم ُّر بِ َعينـــي ِخـــلالَ ّ
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كــ�أ َّن ال َّظلا َم بِها ما شَ َع ْر
َئيب النَّ َظ ْر
شَ ري َد الفُـؤا ِد ك َ
و�أ ْطرِقُ ُم ْس َت ْغرِقاً في ال ِف َك ْر

 -١ما ِج ْن ِس ّي ُة الشّ اع ِر علي محمود طه؟
 -٢ما العاطف ُة الّتي سي َط َر ْت على الشّ ِاع ِر في القصيد ِة؟
 -٣نُ َمثِّ ُل ِم َن ال�أس ُط ِر على �أر َب ِع ُم ٍ
فردات تد ُّل على ال َّطبيع ِة.
نستخرج من ال�أ ِ
بيات اسماً َم ْمدوداً.
-٤
ُ

(علامة)
(علامة)
(علامتان)
(علامة)

ال َقواعد (5علامات)
ستخرج ال ُمنادى فيما ي أ�تي ،ونُب ّي ُن َنو َع ُه:
السؤال الثّالث  :أ�) َن
ّ
ُ
الحلوى.
١ـ �أ ْي فاطم ُة ،لا تُ ْكثري ِم ْن تنا ُو ِل َ
٢ـ يا ِ
فاعلي الخيرِ� ،أ ْب ِشروا ب�أج ٍر ِم َن الل ِه.
٣ـ يا سائِقاً ،ت َم ّه ْل ولا تُ ْس ِر ْع.
ب) نُ ْع ِر ُب ما تحته َخ ٌّط فيما ي أ�تي:

(3علامات)

(علامتان)

 -1يا ُغلا ُم ،اح َت ِر ْم َم ْن هو �أكب ُر ِم ْن َك ِسنّاً.
ِ
ِ
وك ُّل ٍ
سيب
غريب
غريبان ها ُهنا
� -2أجار َتنا �إنّا
للغريب نِ ُ

ال�إ ملاء (علامتان)
َ
السؤال ال ّرابعَ :ن ْمل� أ
بين القوس ْي ِن:
الفراغ بالكلم ِة المناسب ِة ِم ْن ِ
ّ
كتاب  ........................بطّوطة.
 -١قر�أْ ُت َ
� -٢أيُّها الناس ........................ ،مناز َلكم.

(ا ْبنِ ْ ،بنِ ).
(الزمو ،الزموا).
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