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�شبه الوطن باحللة وحذف امل�شبه.

�شبه الإن�شان بالوطن وحذف امل�شبه.

�شبه الوطن باحللة وحذف امل�شبه به.

�شبه الوطن بالإن�شان وحذف امل�شبه به.

الِعّز والفخار.   

الأر�ض والإن�شان.

 الّتقدم والزدهار.

الأمن وال�شتقرار.

ما وجه اجلمال يف عبارة »اْكَت�سى الوطن ُحَلّة«؟

ما حمور اهتمام القيادة الّر�سيدة؟

2

1

ها ُحَلّة  تتمّتُع الإمارات بقيادة ر�سيدة لِب�س الّنا�س يف ظّلها ثوب الأمن والّرخاء، واْكَت�سى الوطن يف عِزّ

الّرقي والّنماء.

اقراأ العبارة االآتية، ثم اأجب عن ال�سوؤالني:)2-1(
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ال�سناعة باملعنى الوا�سع تعني       التغيري يف �سكل املواد اخلام لزيادة قيمتها، وجعلها اأكرث مالءمة 

حلاجات الإِن�سان ومتطلباته. وتاأتي اأهميتها من كونها ترفع م�ستوى معي�سة ال�سعوب مبا تدره من مال، 

وما توفره من رفاهية؛لذلك اهتمت بها دولة الإمارات العربية املتحدة، واأكدت خا�سة بعد ان�سمامها 

اإىل منظمة التجارة العاملية منذ عام 1996م على �سرورة تعزيز الو�سع التناف�سي للمنتجات ال�سناعية 

مبعايري  باللتزام  وذلك  واخلارجية،  املحلية  الأ�سواق  يف  املناف�سة  اأمام  �سمودها  ل�سمان  الوطنية؛ 

�سهادات  على  عدة  وطنية  �سناعية  موؤ�س�سات  املعروفة حتى ح�سلت  العاملية  امل�ستويات  ذات  اجلودة 

وجوائز تقديرية نظًرا للتزامها بعنا�سر اجلودة وباملوا�سفات واملقايي�س العاملية، ومت تاأ�سي�س جائزة 

با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان لل�سناعة تقديًرا ملكانة ال�سناعة يف القت�ساد 

الوطني، وت�سجيًعا للموؤ�س�سات ال�سناعية الوطنية.

ويف هذا املنحى ي�سدد �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة -حفظه اهلل تعاىل- 

واجب  تنموي  كمحور  ال�سناعة  على  ترتكز  التي  القومية  القت�سادية  بنظريتها  الدولة  التزام  على 

اأن ترتكز عليه نه�سة الأمم وقفزات ال�سعوب. وهي الطريق  اأ�سا�س قوي ميكن  بقوله: »اإن ال�سناعة 

الأمثل للتخل�س من التخلف وا�ستثمار الفوائ�س يف الدخل وبناء القوة الذاتية على نحو متكامل«. 

الهيكل  لت�سحيح  اأولوية خا�سة  الت�سنيع  املتحدة  العربية  الإمارات  اأعطت دولة  وتاأ�سي�ًسا على ذلك   

الإنتاجي وتقلي�س العتماد على قطاع النفط اخلام والغاز الذي ميثل اجلزء الأكرب من الناجت املحلي، 

وتعتمد عليه غالبية الفعاليات القت�سادية يف الدولة؛ ولذا فقد كان التوجه نحو جتنب العتماد �سبه 

املطلق على قطاع واحد، نظرا لتاأثره الكبري باأو�ساع ال�سوق الدولية، والعوامل اخلارجية، وح�سا�سيته 

املرهفة الناجمة عن عوامل ل ت�ستطيع الدولة التحكم فيها يف اأغلب الأحيان.

ومن هذا املنطلق الواعي وجدت الدولة اأن معاجلة الو�سع القائم ل تتم اإل بتعدد القطاعات املنتجة 

لتنويع م�سادر الدخل، واإر�ساء الأ�س�س ال�سليمة لقت�ساد البالد، فجرى الرتكيز على ال�سناعة؛ لأنها 

- باملقايي�س القت�سادية الدولية - القطاع املوؤهل الذي يتوجب اأن تقوم حوله جهود التنمية، لتوفري 

املواد  ووجود  الكافية،  الأموال  روؤو�س  وجود  مثل:  املختلفة  ال�سناعات  قيام  على  امل�ساعدة  العوامل 

الأولية، والطاقة واليد العاملة، وغريها من العوامل الأ�سا�سية. وتتفاوت طبيعة ال�سناعة املوجودة يف 

الدولة من حيث درجة التطور وال�ستثمار والعمالة، فهي ت�سمل اأنواعا ب�سيطة مثل: �سناعة ال�سباك، 

وقوارب ال�سيد اخل�سبية وجتفيف اجللود والأ�سماك، و�سناعات متطورة جًدا مثل: تكرير النفط اخلام 

وت�سييل الغاز الطبيعي، و�سناعات الكلور والإ�سمنت بالإ�سافة اإىل �سناعات و�سط بني ال�سنفني مثل: 

البناء والطابوق و�سناعة امل�سروبات اخلفيفة.

اأن الالفت للنظر يف تطور ال�سناعة خالل ال�سنوات القليلة املا�سية بدولة الإمارات هو اجتاهها  اإل 

للتو�سع يف املجالت التي تتطلب تقنية متقدمة، وخا�سة يف جمال ت�سنيع املنتجات النفطية وا�ستغالل 

الغاز امل�ساحب، الأمر الذي اأدى اإىل حتقيق معدلت مرتفعة يف هذا القطاع، كما مت توجيه ا�ستثمارات 

�سخمة لبناء امل�ساريع الكبرية، وت�سجيع القطاع اخلا�س على بناء الوحدات ال�سناعية، ونتيجة لذلك 

ن�سف  من  قيمته  ارتفعت  اإذ  مرة   31 نحو   1990  -  1972 الفرتة  خالل  ال�سناعي  الإنتاج  ت�ساعف 

مليار درهم عام 1972 اإىل 15.7 مليار درهم . ويزيد عدد املن�ساآت ال�سناعية يف الإمارات على 8000 

من�ساأة، ي�سل اإنتاجها ال�سنوي اإىل 8 مليارات درهم. 

اقراأ الن�ص االآتي، ثم اأجب عن االأ�سئلة:)12-3(
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. احتمال ن�شوبه م�شتقبلاً

ارتفاع كلفة ال�شتثمار فيه.

ا�شطراب العوامل املوؤثرة فيه.

مت�شياًا مع الفعاليات القت�شادية العاملية حوله.

احلياة  ع�سب  كونه  رغم  النفط  على  االعتماد  تقلي�ص  اإىل  الر�سيدة  القيادة  �سعت  ملاذا 

االقت�سادية الوطنية؟

4

بال�شناعة تزدهر التجارة.

توفر املواد الأولية اأحد اأ�شباب النجاح يف ال�شناعة.

بالتكنولوجيا احلديثة ن�شتعي�ض عن اليد العامة يف ال�شناعة.

حتديد �شوق املنتجات ال�شناعية �شروري قبل البدء يف ال�شناعة.

توفري روؤو�ض الأموال.

ا�شتثمار الفوائ�ض يف الّدخل.

ناعّي. مواكبة الّتقّدم الّتقنّي يف املجال ال�شّ

ناعات الو�شط بني الب�شيطة واملتقّدمة. الّتو�ّشع يف ال�شّ

اأي العبارات ورد م�سمونها يف الن�ص؟

اأي عبارات الن�ص االآتية ترتجم معنى القول ال�سابق؟

يقول �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد:

»اإن ال�سناعة اأ�سا�س قوي ميكن اأن ترتكز عليه نه�سة الأمم وقفزات ال�سعوب«.

5

6

علمّي

اأدبّي

علمّي مي�ّشر

علمّي متاأّدب

ما نوع اأ�سلوب هذا املقال؟ 3
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تطوير املواد اخلام. 

تنويع منافذ التجارة. 

توفري البنية التحتية اللزمة.

تقلي�ض العتماد على ال�شناعة البرتوكيماوية.

ما احلل االأمثل ـ يف راأي الكاتب ـ لتجنب االعتماد الكبري على دخل النفط؟ 8

تخلد ذكره.

تزيد خربته.

ت�شهل حياته.

تو�شع مداركه.

ملاذا تعُدّ ال�سناعة مهمة بالن�سبة للإن�سان بناء على ما ورد يف الن�ص؟ 9

ت�شحيح الهيكل الإنتاجّي.

تكرمي موؤ�ّش�شات �شناعّية وطنّية.

تاأ�شي�ض جائزة با�شم رئي�ض الّدولة.

اإذكاء روح الّتناف�ض بني املوؤ�ّش�شات الوطنّية.

ما الدليل من الن�ص على و�سول االإمارات اإىل مرحلة متقّدمة يف ال�سناعة؟ 7

متييز

توكيد

عطف

نعت

ما االإعراب ال�سحيح للكلمة التي حتتها خط يف الفقرة االأوىل؟ 10
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م�شتّق

من�شوب

من�شوب اإليه

رف ممنوع من ال�شّ

ما امل�سطلح الّنحوّي الّذي تندرج حتته الكلمات:) االإنتاجّي، الّتنموّي، الّدولّية، الّتناف�سّية (؟ 11

  ). (

  ): (

  )، (

) ؛ (

ما علمة الرتقيم التي يجب و�سعها داخل املربع يف الفقرة االأوىل؟ 12
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العلم اأيها الأحبة، ُوجد خلدمة الإن�سان، وتو�سيع مداركه، وحت�سني م�ستوى حياته، واخرتاع ما يحتاج 

اإليه من و�سائل جتعل احلياة اأ�سهل واأجمل واأمتع.

والعلم �سالح ذو حدين: حد يقتل ويدمر، وحد اآخر يحيي ويعمر. فالإن�سان الذي نال حًظا من علم 

ومبادئ  �سامية  وقيم  خلقية  ب�سفات  يتحل  اإذا مل  وال�سرقات،  ارتكاب اجلرائم  دهاًء يف  اأكرث  يكون 

متعلم  يرتكبها جمرم  التي  و�سرًرا من اجلرائم  اأقل خطًرا  يقرتفها اجلاهل  التي  واجلرائم  عالية. 

ي�ستخدم العلم لل�سر.

التي متنع  ال�سامية  الأخالق  وال�سرور، هو  ارتكاب اجلرائم  الإن�سان عن  يردع  الذي  الوحيد  وال�سيء 

�ساحبها من اإنزال ال�سرر بغريه. وتردعه عن  التعدي على الآخرين؛ لأنه ل ير�سى اأن يفعل بالآخرين 

اإل ما ير�سى اأن يفعل هوؤلء به.

العلم والأخالق متالزمان ي�سريان مًعا، ويتفاعالن مًعا، ويف تالزمهما وتفاعلهما يوؤديان مًعا دورهما 

ال�سحيح املر�سوم لهما، األ وهو خدمة الإن�سان ورفاهيته و�سعادته.

فالذرة التي ت�ستطيع اأن تدمر مدينة بكاملها، ومتحو كل اأثر للحياة فيها هي نف�سها ميكننا اأن ن�ستخدمها 

يف اآلت ومعدات زراعية و�سناعية. اأو �سق قناة اأو نفق...

وتذكروا دائًما اأيها الأعزاء، اأن للعلم غاية هي خدمة املجتمع والإن�سان، واأن هذه الغاية ل تتحقق، اإل 

اإذا اقرتن العلم بالأخالق، و�سارا مًعا يف خط واحد ونحو هدف واحد، فلرنّدْد دائًما:»اللهم اإنا نعوذ 

بك من علم ل ينفع«.

اقراأ الن�ص االآتي، ثم اأجب عن االأ�سئلة:)21-13(

العلم و الّدهاء.

العلم و الّتقّدم.

العلم واجلرائم.

العلم و الأخلق.

ما الفكرة املحورّية يف الّن�ّص ؟ 13

الّتعليل

الّتمثيل

الّتف�شري

الّتو�شيح

ما علقة الفقرة الّرابعة بالفقرتني الّثانية والّثالثة؟ 14
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متوازية

متفاعلة

متباعدة

متناق�شة

العلم غاية.

الأخلق غاية. 

غاية املجتمع خدمة العلم.

العلم غايته خدمة املجتمع.

خرب

فاعل

مبتداأ

نائب فاعل.

ما نوع العلقة بني العلم واالأخلق يف العبارة ال�ّسابقة؟

ما الذي ت�ستنتجه بعد قراءة العبارة التي حتتها خط؟

ما االإعراب ال�سحيح لل�سمري امل�سترت يف الكلمة التي حتتها خط يف الفقرة االأوىل؟

ن بالأخالق«. »ياليت العلم يتح�سّ 15

ا.   العلم والأخلق متلزمان ي�شريان معاً

العلم وجد خلدمة الإن�شان وتو�شيع مداركه.

ال�شيء الوحيد الذي يردع الإن�شان عن ارتكاب اجلرائم هو الأخلق. 

ا من  التي يرتكبها املتعلم. اجلرائم التي يرتكبها اجلاهل اأقل �شرراً

مالــم ُيتّوج رّبــــه بخــالق«  »ل حت�سنب العلم ينفع وحده  

اأي جمل الن�ص االآتية تعرب عن فكرة البيت ال�سابق؟

16

17

18
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جمزوم وعلمة جزمه ال�شكون. 

من�شوب وعلمة ن�شبه الفتحة.

من�شوب وعلمة ن�شبه حذف النون.

جمزوم وعلمة جزمه حذف حرف العلة.

ما االإعراب ال�سحيح للفعل امل�سارع )يتحل( يف الفقرة الثانية؟

هل وفق الكاتب عندما ختم كتابته بالقول ال�سابق؟ اذكر ال�سبب

ملاذا يعّد املجرم املتعّلم اأكرث خطًرا يف ارتكاب اجلرائم؟ و�سح بال�سرح

»اللهم اإنا نعوذ بك من علم ل ينفع«

19

20

21
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اأّيها الإن�ساُن، منك تتفّجر ينابيع الإن�سانّية، واإليك جتري، وفيَك ت�سّب. 

اأيِف قلب جاِرَك �سعادٌة؟ األ فاغتبْط ب�سعادته؛ لأّن يف ن�سيجها  خيًطا من ن�سيج روحَك. اأيِف قلِب جارَك 

ُحرقٌة؟ فليحرِتق قلُبك بها؛ لأّن يف نارها �سرارًة من موقِد ُبغ�سك و اإهماِلَك. اأيف عني جارك دمعٌة؟ 

فلتدمع بها عينك؛ لأن فيها ذّرًة من ملح ق�ساوتك. اأعلى وجِه جاِرك ب�سمٌة؟ فليب�سم لها وجهك؛ لأن يف 

حالوتها �سعاًعا من نور حمبتك. 

واليوم  النا�س«،  اأك�سبني  ما  »هذا  تقول:  �سمعتك  وما  بدهائك  معجًبا  اأرباَحك،  راأيتك حت�سي  اأم�س 

راأيتك حت�سب خ�سارتك، لعًنا دهاَء غريك، و�سمعتك تقول: »هذا ما �سلبني اإياه النا�س«. اأفال تخجل 

من اأن تكون يف احلياة  �سريًكا وم�سارًبا مًعا؟ اأنَت الإن�سانّية بكاملها عرفَت ذلك اأْم جهلَته واأنا �سورتك 

ومثالك.

اقراأ الن�ص االآتي، ثم اأجب عن االأ�سئلة:)29-22(

نبذ الغرور.

دعوة اإىل الإن�شانّية. 

النظر اإىل الأنا باإيجابّية.

الهتمام بامل�شاعر الإن�شانّية.

ا ملعنى القّوة وال�ّشّدة. تو�شيحاً

دللةاً على الّثبات وال�شتقرار.

اإ�شارةاً اإىل اأّن الإن�شان هو الأ�شا�ض.

ا للرّتتيب املنطقّي للأفعال. توظيفاً

ما الفكرة املحورّية يف الّن�ص؟

ملاذا ا�ستخدم الكاتب االأفعال امل�سارعة )تتفّجر، جتري، ت�سّب ( يف الفقرة االأوىل؟

22

23

اإثارة الفكر.

انتظار اجلواب.

الإحاطة باملعنى.

تزيني الأ�شلوب.

ه؟ ملاذا جعل الكاتب من اأ�سلوب اال�ستفهام منًطا يف ن�سّ 24
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امللح

العني

الّذّرة

الّدمعة

ا بعد تكرار. تو�شيعاً

ا بعد اإبهام. تو�شيحاً

اإجمالاً بعد تف�شيل.

تف�شيلاً بعد اإجمال.

�شجع

طباق

جنا�ض 

ح�شن تق�شيم

مب �سّبه الكاتب الق�ساوة يف قوله:) فلتدمع بها عينك، الأن فيها ذّرًة من ملح ق�ساوتك(؟

)اأنَت الإن�سانّية بكاملها عرفَت ذلك اأْم جهلَته واأنا �سورتك ومثالك(.

25

26

27

ماذا متّثل العبارة ال�ّسابقة للّن�ّص؟

ما نوع املح�ّسن البديعّي يف العبارة ال�ّسابقة؟

ملاذا اعترب الكاتب القارئ تاجًرا يف قوله: »اأم�ص راأيتك حت�سي اأرباَحك«؟ و�سح بال�سرح. 28
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يقول الكاتب: »اأّيها الإن�ساُن، منك تتفّجر ينابيع الإن�سانّية، ... وفيَك ت�سّب«.

كيف يكون االإن�سان منبًعا وم�سًبا يف الوقت نف�سه؟ و�سح بال�سرح.

29
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جل�ست فتاة يف الّطائرة اإىل جانب ال�ّساعر عمر اأبو ري�سة، فكان املوقف الآتي:

اقراأ الن�ص االآتي، ثم اأجب عن االأ�سئلة:)42-30(

وطال؟« الغ�سُن  اأفرع  دوٍح  اأّي 

تتعاىل الربايا  اأن�ساب  فوق 

وجبال �سهوًل  الدنيا  جنة 

جالل جناحيه  يطوي  ذكرهم 

ورمال رياًحا  باملروءات 

ن�سال الغرب  ملعَب  وتخّطوا 

الزوال زالوا-  ما  بعد  ى-  وحتَدّ

رجال«! قومي  من  اأكرَم  جتْد  اإن 

ال�سوؤال! وجتاهلُت  بروؤاها 

ومن اأنِت  َمن  ح�سناء،  قلت:»يا 

اأح�سبها �ساخمًة  فرنْت 

اأندل�ٍس من  اأنا  واأجابت:» 

على الدهر  اأملح  وجدودي، 

زخرْت كم  �سحراوؤهم  بوركْت 

و�سنًى �سناًء  ال�سرَق  حملوا 

اآثارهم على  املجُد  فنما 

فانت�سْب قومي  يد  ّ ال�سِ هوؤلء 

اأعيني وغامت  القلب،  اأطرق 

جمالها.

جمال بلدها.

ح�شارة قومها.

علو ن�شبها.

اأهل عّزة وكرم.

اأ�شحاب فتوحات وا�شعة.

موؤ�ّش�شو ح�شارة عظيمة. 

يد والّريا�شة. مولعون بال�شّ

ما �سبب تعايل الفتاة على ال�ّساعر؟

فة الّتي مل تذكرها الفتاة عن جدودها؟ ما ال�سّ

30

31
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اَك وما ُيعَتذر منه .  اإَيّ

م َمْن ُغ�َضّ ِبها . 
َ
اأنَت اأعلُم اأ

اِك اأعِني وا�شَمعي يا جارة. اإَيّ

اإَنّه َلَيعلُم ِمن اأين ُتوؤَكُل الكتف . 

املجد والقيم.

العلم والّتقّدم.

احل�شارة والعدل.

العلم وقيمة العمل.

اخلام�ض

ال�ّشاد�ض

ال�ّشابع

الّثامن

مراعاةاً للفتاة.

ا بالأمل. �شعوراً

ا باملفاجاأة. اإح�شا�شاً

ا يف الّتفكري. ا�شتغراقاً

اأّي َمَثٍل من االأمثال االآتية يلتقي مع الفكرة املحورّية للأبيات؟

ماذا يق�سد ال�ّساعر بقوله:»�سناًء و�سًنى« يف البيت ال�ساد�ص؟

اأّي بيت من االأبيات ي�سري اإىل خلود ح�سارة االأجداد؟

ملاذا اأطرق قلب ال�ّساعر؟

32

33

34

35



15

َعِدَمِت الّروؤية.

َنَظرْت للغيوم.

حتّدرِت الّدموع.

امتلأْت بالّدموع.

م�شاف

نكرة مق�شودة.

�شبيه بامل�شاف.

نكرة غري مق�شودة.

بدل

نعت

توكيد

متييز

الّزمان .

ال�ّشخ�شّيات.

احلوار الّداخلّي.

احلوار اخلارجّي.

ما املق�سود بقول ال�ّساعر:»غامت اأعيني« يف البيت الّتا�سع؟

ما نوع املنادى يف البيت االأّول؟

ما اإعراب الكلمة الّتي حتتها خّط يف البيت الّثالث؟

ة �سردّية �سعرّية. متّثل الق�سيدة ق�سّ

ما العن�سر الق�س�سّي اّلذي ال نلحظه يف الق�سيدة؟

36

38

39

37
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ت�شبيه بليغ.

ا�شتعارة مكنّية.

ا�شتعارة ت�شريحّية.

كناية عن مو�شوف.

الّتح�ّشر واحلزن. 

الوعيد والّزجر. 

الّتحّدي واحلّث.

ال�شتهزاء وال�ّشخرية.

الّطويل

الّرمل

الوافر

الكامل

ورة البيانّية يف قول ال�ّساعر:»يطوي جناحيه جلال«؟ ما نوع ال�سّ

ما الغر�ص البلغّي من االأ�سلوب االإن�سائّي الوارد يف البيت الّثامن؟

ما البحر ال�ّسعرّي الّذي تنتمي اإليه الق�سيدة؟

40

41

42
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كتب اأب يف ر�سالة البنه:

اأي ُبَنّي، اإّن ُموؤٍد حّق اهلل يف تاأديبك؛ فاأِدّ حق اهلل يف ح�سن ال�ستماع.

اأي بني، كّف الأذى، وارف�س الَبذا، وا�ستعن على الكالم بطول الفكر يف املواطن التي تدعوك نف�سك 

فيها اإىل القول؛ فاإن للقول �ساعات ي�سر فيها اخلطاأ، ول ينفع فيها ال�سواب.

طاك  ا؛ اإذ يو�سك اأن ُيَوِرّ واحذر م�سورة اجلاهل واإن كان نا�سًحا، كما حتذر م�سورة العاقل اإذا كان غا�سًّ

مب�سورتهما، في�سبق اإليك مكر العاقل وَغرارة اجلاهل.

وكتب اآخر:

يادة، وَتفهْم تزدْد خربة ودراية، والَق اأهل اخلري، فاإن لقاءهم ِعمارة القلوب،  اأي بني: توا�سع حَتَظ بال�ِسّ

واعلم اأن ح�سن التدبري مع الَكفاف خري من الكثري مع الإ�سراف، والقت�ساد يثمر القليل، والإ�سراف 

ُيبيد الكثري، ونعم احلظ القناعة.

ل تكن ِم�سحاًكا من غري عجب، ول م�ساء اإىل غري اأدب، تنعم بهدوء بالك، فاإن من اقت�سر على حاله 

كان اأنعم لباله.

ْر لك اخلري عادة، ول تناأ عن طلب املعرفة تزدد  عوْد نف�سك ال�سماح، وتخري لها من كل خلق اأح�سنه َي�سِ

رجاحة يف العقل و�سّمًوا يف الفكر.

ّي الر�سالتني ثم اأجب عن االأ�سئلة:)52-43( اقراأ ن�سّ

القناعة كنز ليفنى.

التوا�شُع يرفع �شاحبه.

الكلم بغري تفكري مزّلة.

الح ع�شمة من الّزلل. اجللي�ض ال�شّ

اأي العبارات االآتية متثل م�سموًنا م�سرتًكا بني الر�سالتني؟ 43

اإّياك وكيد اخلبثاء.

جتّنب القليل من املزاح.

اإذا خرجت الكلمة من فمك ملكتك.

اإن ح�شرت املجال�ض فابتعد عن الّنميمة.

اأي الو�سايا االآتية مل ترد يف الن�سني؟ 44
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التعلم 

التفهم

طول الفكر 

م�شورة الأ�شحاب

ما اأف�سل الطرائق للرتقاء بالعقول يف �سوء الن�سني؟ 45

التهيئة النف�شية بهدف الإقناع.

التنبيه على وجوب اأداء حق اهلل يف التاأديب.

الإ�شارة اإىل م�شمون الر�شالة: التاأديب والن�شيحة.

توجيه البن نحو �شرورة الإ�شغاء اأثناء حديث اأبيه.

ما داللة مقدمة الر�سالة االأوىل؟ 46

النداء بـ) اأي(.

ا�شتخدام اأفعال الأمر.

توظيف اأ�شاليب النهي.

ا�شتخدام الطلب واجلواب.

اأي اال�سرتاتيجيات االآتية اأْدعى اإىل االإقناع يف �سوء الن�سني؟ 47

ا. ا�شع اإىل الأدب جاهداً

ا�شتمّر يف ال�ّشري يف طريق الّنجاح.

اترك خمالطة الّنا�ض اإل يف الّتعّلم.

ابتعد عن امل�شي اّلذي ليوؤّدي اإىل هدف.

ما اّلذي يعنيه الكاتب يف قوله:»ال تكن م�ساء اإىل غري اأدب« يف الن�ص الثاين؟ 48
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. لأّن لكّل مقاٍم مقالاً

ب�شبب كرثة اأخطاء ابنه. 

حّتى يتكّلم مبا هو �شحيح.

كي ل يت�شّرع يف اّتخاذ القرار.

ملاذا يطلب الكاتب يف الّر�سالة االأوىل من ولده اأن يفّكر قبل القول؟ 49

موؤٍدّ

الَبذا

الأَذى

اءاً م�َشّ

ا؟ اأّي االأ�سماء االآتية يعّد ا�سًما منقو�سً 51

كّف الأذى وارف�ض البذا.

ا من غري عجب، ول م�ّشاءاً اإىل غري اأدب. ل تكن م�شحاكاً

فاإّن للقول �شاعات ي�شر فيها اخلطاأ، ول ينفع فيها ال�شواب.

ا، كما حتذر م�شورة العاقل اإذا كان غا�ّشا. واحذر م�شورة اجلاهل واإن كان نا�شحاً

جاء يف احلديث ال�ّسريف:»امل�سلم من �سلم امل�سلمون من ل�سانه ويده«.

اأّي عبارات الن�ص االآتية تّتفق مع م�سمون احلديث؟

50

ال�شِتماع

القِت�شاد

الّتدبري

املَواطن

اأّي الكلمات االآتية التعّد م�سدًرا؟ 52
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و�سعت نادين القر�س امل�سغوط يف قالدتها ثم اأغلقت املقب�س الغريب الذي ما اإن و�سعته على ِمْع�سِمها 

حتى حتولت ذراعاها الرقيقتان اإىل جناحني �سخمني.

يِّ الّلون و بقدرة خفية تنفتح النافذة امل�ستديرة على �سماء ُم�ْسَتنرية بجمال  ا�ستنارت عيناها ب�سعاع ف�سِ

نادين متجهة نحو مكان جمهول حاملة يف  القدمية تطري  اأعماق مدينة دم�سق  املكتمل، ومن  بدرها 

عنقها ال�سغري كل ما اأنتجته الإن�سانية من اأعمال فنية من ر�سم و مو�سيقى وهند�سة معمارية، و يف 

الأفق البعيد تختفي نادين.

ويف �سكله الغريب الطائر يتال�سى ال�سغري )هو�سوكو( بني �سحب مدينة طوكيو فخوًرا بقالدته التي 

حتتوي قمة ما و�سل  اإليه الإن�سان من الخرتاع التكنولوجي و التقني. 

ومن مدينة القد�س، وحتت جناحني �سغريين، تنطلق اآمال اأي�سا حاملة معها جميع الكتب ال�سماوية 

و�سري الأنبياء والتعاليم الإلهية املقد�سة، مع كل الُنظم القانونية و ال�سيا�سية و الأخالقية ال�سامية التي 

تدعو اإىل العدل و ال�ّسالم العاملي، لتاأخذ هي اأي�سا طريقها نحو املجهول.

وبني عوا�سف جبال الهماليا حط ال�سغرياآدم الآتي من �سفاف بحرية فكتوريا بتنزانيا يف قلب اإفريقيا 

و بني جناحيه ح�ساد علوم البيئة والطبيعة و النبات.

ت�سل ماري ال�سوي�سرية الآتية من اأعايل جبل الألب من قريتها احلاملة بني ثلوجها البي�ساء وبجعبتها 

احل�سيلة العاملية يف علوم الطبيعة والطب.

اآمال و نادين مع ال�سغري )هو�سوكو( واأخريا و�سل ال�سغري  اإل حلظات قليلة حتى حطت  و ما هي 

)اأجنلو( الذي كاد ي�ْسقط فوق اأعايل ناطحات ال�سحاب يف وا�سنطن لو مل يفتح  جناحيه بقوة حاماًل 

معه املكتبة العاملية بجميع ُلغات العامل .

وما اإن مل�ست اأقدامهم الأر�س حتى ا�ستعادوا هيئتهم الأوىل وتقدم كل منهم مبا بني يديه ثم ُو�سعت 

َمج  الأقرا�س ال�ستة يف القمر ال�سطناعي امل�سغر الذي انطلق يف احلني نحو مدار القمر؛ فهو ُمرَبْ

ِلَيُدور حوله مئة عام ليعود بعدها اإىل كوكب الأر�س هذا الكوكب الأزرق الرائع املهدُد بانقرا�س احلياة 

على �سطحه يف مدة اأق�ساها ثالثة اأيام.

انطلق القمر ال�سطناعي ب�سرعة رهيبة تارًكا وراءه ال�سمت احلزين الذي عم جممع الأطفال ال�ستة. 

عندها قالت نادين:

»اإنها الهدية الأخرية التي ميكن اأن نقدمها لأطفال اإن�سانية قد ل ينجو منها اإل القليل و قد ل ُي�سدق 

من  يحدث اأبناءه يومها: اأن الإن�سان قد و�سل اإىل قمة احل�سارة قبل حدوث الكارثة«. 

اقراأ الن�ص االآتي، ثم اأجب عن االأ�سئلة: )60-53(
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ح بال�ّسرح ة؟ و�سّ ما مغزى هذه الق�سّ

ملاذا وازن الكاتب يف اال�ستخدام بني الفعلني املا�سي وامل�سارع؟

ة؟ اإالم يرمز اختيار االأطفال اأبطااًل للق�سّ

ملاذا ُيعد املكان العن�سر املحوري يف الق�سة؟ و�سح بال�سرح

53

54

55

56

ذكر الكاتب يف الفقرة الثامنة: »كوكب الأر�س هذا الكوكب الأزرق الرائع املهدد بانقرا�س احلياة

على �سطحه«.

ماذا ق�سد الكاتب بهذا اال�ست�سهاد؟

57
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)يف ظّل  الّتقّدم الّتقنّي الّذي جعل العامل قرية واحدة(

ـــِة العامَلَ اإىل بيئــات ثقـــافّية متنّوعـــة ؟و�سـح بال�سـرح مدعًما ما راأيـــك يف تق�ســـيم الق�سّ

راأيك باالأدلة

ح بال�ّسرح ة؟و�سّ ما مظاهر العجائبّية يف الق�سّ

هل ميكن توظيف ق�سة »الكنز االأخري« يف حياتك؟ دعم اإجابتك باالأدلة 

58

59

60
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كثري من النا�س يرحبون بزيارة الطيور املحلية منازلهم، ويجتهدون يف طرق جذبها . ومل�ساعدتك  

على ممار�سة هذه الهواية نقدم لك م�سروعني، ي�سهم كل منهما يف جذب الّطيور الّزائرة اإىل منزلك، 

وذلك من خالل اإطعامها.

فاأّي  امل�سروعني تف�سل تنفيذه ل�سمان جذب الطيور اإىل املنزل؟ وملاذا؟ ا�سرح وجهة نظرك 

مدعًما اإياها باالأدلة املنطقية.

حتتاج يف امل�سروع الأول اإىل:

علبة مثّلجات ) اآي�س كرمي ( 

مق�س

معجون ت�سكيل

فرجار

خيط »بال�ستيكي«

بذور للطيور

امل�سروع الأول عنوانه:»�سنع طاولة للطيور«     

وامل�سروع الثان عنوانه : »كعكة من البذور«

�سنع طاولة للطيور

ق�س بعناية جوانب علبة مثّلجات نظيفة وخالية . اترك« قوائم عري�سة 

من » البال�ستيك« عند كل زاوية.

ا�ستخدم فرجاًرا لإحداث ثقب ُقرب اأعلى كل قائمة واأ�سفلها. ا�ستخدم 

كتلة من معجون الت�سكيل حلماية يديك.

اأدخل اخليط عرب الثقوب - بحيث تتقاطع اخليوط من جهة الأ�سفل- 

واترك له اأطراًفا طويلة. ميكنك تعليق الطاولة بربط اأطراف اخليط 

الطيور  حتبها  التي  البذور  من  كمية  الطاولة  على  �سع  غ�سن.  على 

وراقب الزوار.

61
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كعكة من البذور

لكل طائر طعامه املف�سل، ولكن هذه الكعكة اللذيذة

�سوف يحبها الكثري من الطيور.

حتتاج يف امل�سروع الثان اإىل:

كوب  من » البال�ستيك«

خيط اأو �سلك

مق�س

معجونة ت�سكيل

قدر

ملعقة خ�سبية

دهن اأو �سمن

بذور للطيور

اأ�سفل كوب« البال�ستيك«. وا�ستخدم كتلة من معجون  اأحدث ثقًبا يف 

الت�سكيل حلماية يديك. اأدخل اخليط اأو ال�سلك عربه.

اربط عقدة يف طرف ال�سلك يف اأ�سفل الكوب. واترك طرفه الآخر 

طوياًل بحيث ميكنك تعليق كعكة احلبوب لتاأكلها الطيور.

اطلب من اأحد البالغني اأن يذيب الدهن يف القدر، ثم اأ�سف البذور 

بعناية وحركها. امالأ الكوب باملزيج واحفظ اخليط طليًقا.

ق�س الكوب بعناية عندما جتمد الكعكة. ميكنك الآن تعليق الكعكة يف 

اخلارج لكي تاأكلها الطيور


