
المّدة:                                    3الشهادة المتوسطة                                      
 ساعتان

العمُل والّصّحةُ                                                   
ِل ِحْكَمٌة ، واْنِغماس َك فيِه ليَل ََناَر ، وساَءين أَنََّك ال تَ ْعَلم  . فاْنِصراف َك إىل الشُّغْ  (ْعَمل  َسرَّين )أَنََّك ت  -1

ا َتْشَتِغل  وَتْسََتيح . َرضِ  . فاْعَتِبْ بالطّبيعِة ؛ إَنَّ
َ
 َجْهٌل . وَلَقْد ِصْرت  )َأْخشى( َعَلْيَك َشرَّ األْمَرْيِن : احِلْرصِ  وامل

ع ى من أَْوراقها وَرْونَقها ، َفَكَأَّنا ََتْلَ َفْصل اخلَريف؟ فاْنظ ر إىل األْشجار َكْيف تَ تَ َعرَّ يف  أَلسنا اليَ ْوم    -2
. لّن يف األْرض وَقد َغدت َجْرداء ، َفَكَأَّنا أَْلقت َعنها ِِحْلها لَِتْسََتيحَعنها ثَ ْوهبا لَِتنام . تََأمّ   

ر  َمِطيٍَّة  3-   واْعَلْم َأنَّ اجَلواَد اّلذي ُي ْريِه فارِس ه  طولَ  الطّريِق ي ْضنيِه الَعْدو   و َيكبو بِِه . وَهْل ِجْسم َك َغي ْ
صاَر لِْلِعَلِل ولِلطَّبيِب. فاْشَتِغْل لَِتْسََتيَح  ِفْق بِهِ نَ َهْكَته  وَلَْ ت  رْ َلَك يف َسَفِر احلَياِة ؟ وهو َلَك ما داَم َسليًما ؛ فإْن 

 واْسََتِْح لَِتْشَتِغَل .
نْيا    -4 َة أَْفَضل  خ يوِر الدُّ ، َحّّت ّعدَّها احل َكماء  فَ ْوَق احلَياِة . واالْحِتفاظ  هِبا أَبْ َرك  األْشغاِل واْدِر َأنَّ الّصحَّ

ِمْن  وت  ْقِعد َك ، وت ْدنيَك وت  ْبِعد َك ، وت  ْلِعق َك أَْطَيَب ِمَن الَعَسِل ، وت نيم َك على أَنْ َعمَ  (ت قيم كَ )؛ فهَي اّليت 
شيويف أ ذ ِنَك السََّمَع ، وَر ،َحشايا احَلريِر ، وَتَضع  يف َعْيِنَك النّ 

َ
  .ويف ساِعِدَك الق وََّة ويف رِْجِلَك امل

وم  الّسماِء  وال  الّصحَّة  موسيقى احلّياِة .   -5 وك لُّ َمْنَبِت َشْعرٍَة فيَك ، وك لُّ نَ َفٍس ِمْنَك َوتَ ٌر ونَ ْغَمٌة . وال ُن 
أْزهار  الرّياِض ، وال تَغاريد  الَبالِبِل، وال طيب  الرَ ياحنِي ، وال ث غور  اآلباِء يف َأْصداِغ الَبننِي بِأهْبى     وأْطَرَب 

ِة !  وأَْطَيَب وأَحبَّ من يَ ْوِم الصِّحَّ
ٍة ي وازي الّدنْيا " فاَْسَْع َمَثَل اخلاصَِّة : " الّصحَّة  تاٌج على ر ؤوِس     -6 ْعَت َمَثَل العامَِّة : " يَ ْوم  ِصحَّ أما َسَِ

ْرضى "األِصّحاِء ال يَ 
َ
أنَّ الصِّحََّة ال يَ ْعِدُل ا َشيٌء ، فاْعَتِدْل وتَعاَل إََلَّ . شاَهْدت َك ِِبَْْيٍ ، إْن  َعِلْمتَ  راه  إالّ امل

                                َء اهلل .                             شا
"الّنجوى"     يوسف الّحّداد                                                                      

 
 
 

                                                                                  



 أّوالً : في الفهم والّتحليل )33عالمة(
ا َمَع الّشواِهِد واذْك ْر َعالقَ تَ ه ما بَِ  -1 ْدُه  ْضمونِ يف الّنّص َحْقالِن م ْعَجِميَّاِن غالِبان ، َحدِّ  
عالمات(3)الّنّص ؟   
عالمات(3)اْشرَْح ذلك.يف الِفْقرِة الثّانيِة يَْدعو الكاِتب  اإلْنساَن للتََّمثُِّل بالطّبيَعِة . -2  
 َعلِّْل إجابَ َتكَ ؟  لّناِس؟ وهْل ت واِفق  الكاتَب رأيَه  الّصّحِة يف َحياِة ا استناًدا إىل الفقرِة الرّابعِة ، أَْوضْح أُهّيةَ  -3
عالمات(4).  
خاطََبِة اّلذي اْعَتَمَده  الكاتب  يف هذا الّنّص؟ -4

 
)عالمتان(َعالَم يَد لُّ أ ْسلوب  امل  

اْسَتْخرِْج من الّنّص ُج َْلتَ نْيِ إْنشائيَّتَ نْيِ ُم َْتِلَفتَ نْي. -5  
ْ نَ ْوَعه ما . –أ     )عالمة(َعنيِّ  
تان()عالمالّنّص . هذا اذْك ْر َوظيَفتَ ْيهما يف -ب    
َرْيِن َله  مَع الّشواِهِد. -6 َسْيِطر  على الّنّص ؟ اذْك ْر م َؤشِّ

 
عالمات(3) ما الّنَمط  امل  

عالمات(3ظيفَتها .)وَ و اْستخرِْج من الفقرِة األخْيِة صورًة بيانّيًة . اذْكْر نوَعها  – 7  
ًبااْسَتْخرِْج من  -8 عالمتان()وأْعرِْبه  . الفقرة األوىل َظْرَف َزماٍن م رَكَّ  
  عالمات(5) اْضب ْط أواِخَر الكلماِت يف الِفْقرَِة اآلتيِة : -9
ألسنا اليوم يف فصل اخلريف؟ فانظر إىل األشجار كيف تتعّرى من أوراقها ورونقها، فكأَّنا َتلع عنها      " 

   "ثوهبا لتنام. تأملّن يف األرض وقد غدت جرداء ، فكأَّنا ألقت عنها ِحلها لتسَتيح.
عالمات(6)أَْعِرْب ما أ شَْي إليه ِِبَطٍّ يف الّنّص إعراَب م ْفرداٍت وما بَ نْيَ قَ ْوَسنْيِ إْعراَب ُج َل .-11  
) عالمتان(َقطِّْع هذا البْيَت تَ ْقطيًعا َعروضيًّا واذْك ْر ََبْرَه  وقاِفَيَته  وَرِويَّه  وجوازاتِِه : -11  

َمعاَل          َوَمْن طََلَب اْلع لى َسِهَر اللَّياَلِبَقْدِر اْلَكدِّ ت ْكَتَسب  الْ            
 ثانًيا : في الّتعبير الكتابيّ       ) 42 عالمة(

ًنا َأثَ َر الَعَمِل في َحياِة قيَل : " الَعَمُل يُ ْبِعُد َعّنا َثالَث َرذاِئَل :الَمَلَل والَمَرَض والحاَجَة . اْشَرْح ذلَك َمبَ ي ِّ
َة وَيْكفيِه حاجاتِِه .َكيْ ُموضًحا اإلْنساِن ، و  َف َيْمألُ َفراَغُه ويُ ْعطيِه الّصحَّ  

 
 



 مقترحة الجابا  اإل                              3الشهادة المتوسطة                                      
 

في الفهم والّتحليل -أّوالً   
ْدُهما مَ  – 1 َع الّشواِهِد واذُْكْر َعالقَ تَ ُهما ِبَمْضمونِ في الّنّص َحْقالِن ُمْعَجِميَّاِن غالِبان ، َحدِّ  

(عالما 3)؟ الّنصّ    
ّص حقالن معجمّيان مَتابطان ُها حقل "العمل" وحقل "الّصّحة". وقد ظهرا يف طر على النّ سيي

 الّنّص بشكل جلّي من خالل املفردات والعبارات اآلتية:
وانغماسك فيه  -كمةك إىل الّشغل حفانصراف -:" أَنك تعمل حقل العمل –أ    

أبرك األشغال.  -لتشتغل -فاشتغل -ُيريه فارسه طول الطّريق –إَّنا تشتغل  -َنارليل  
وهل جسمك غْي مطّية لك يف سفر احلياة؟ ،  :" املرض ، تسَتيح، يضنيه العدو ،حقل الّصّحة  -ب

أفضل خيور الّدنيا ، فهي اّليت هو لك ما دام سليًما، للعلل وللطّبيب ، اسَتح ، لتسَتيح، وادر أّن الّصّحة 
، أحّب من يوم الّصّحة ، يوم صّحة يوازي الّدنيا ، الّصّحة تاج  تقيمك وتقعدك ، الّصّحة موسيقى احلياة
 على رؤوس االصّحاء................"

دون طهما فهي عالقة وثيقة إذ ال عمل من دون صّحة وال صّحة من أّما العالقة اّليت ترب
نسان أن ي عطَي جسمه حّقه ليستطيع هو بدوره أن يقوم با عليه من عمل. على اإل

 واجبات. الّصّحة جتعل حياتك منْية سعيدة...............................
 عالما (3ك.)ذلاْشَرح في الِفْقرِة الثّانيِة َيْدعو الكاِتُب اإلْنساَن للتََّمثُِّل بالطّبيَعِة .-2

ل بالطّبيعة ؛ فحّّت الطّبيعة حتتاج إىل قسط من الرّاحة بعد اتب اإلنسان للّتمثّ و الكيدع
 عناء الّصيف ، بعد أن  عملت جاهدة  الرتداء ثوهبا األخضر املوّشى بأُجل األزهار 

و بأطيب الّثمار . وهكذا اإلنسان ، عليه أن يريح جسده بعد الّتعب ، ألنّه َباجة إىل 
عالما (3)اًدا للعمل من جديد. تزويده بوقود الّنشاط واحليويّة ، استعد  

 



   .ما أهمّيُة الّصّحِة في َحياِة الّناِس؟ وهْل تُواِفُق الكاتَب رأِيِه ؟ َعلِّْل إجابَ َتكَ  - 3
                                                                             

عالما (2)  
ترى احلياة ُجيلة رائعة. مع الّصّحة ،  جتعلك ّحة تاج على رؤوس األصّحاء، وطاقة الصّ 

كّل ما تأكله تستسيغه وتراه أطيب من العسل. الّصّحة تريك نور احلياة، ومتّتعك بنعمة 
، وجتعل فراشك حريرًا الّسمع والّذوق والّلمس ؛ فهي تقيمك وتقعدك ، وتدنيك وتبعدك

له "حّّت عّدها احلكماء ولو كان من الَّتاب. إَّنا أساس احلياة ، وأوافق  الكاتب يف قو 
عالمات(4)فوق احلياة" .  

َعالَم يَُدلُّ ُأْسلوُب الُمخاطََبِة اّلذي اْعَتَمَدُه الكاتُب في هذا الّنّص؟)عالمتان( -4  
 طر على الّنّص أسلوب املخاطبة ، اّلذي اعتمده الكاتب بقصد الّتوّجه إىل كلّ سيي

فال يعْيها اهتماًما وال يعرف بأّن جلسمه عليه  ؛يفّضل عمله على صّحته إنسان عامل
ألولئك العاملني ، حماواًل إقناعهم بوجهة حّق . وهو يريد بذلك توجيه الّنصح واإلرشاد 

)عالمتان(. نظره الّصائبة  
اْسَتْخِرْج من الّنّص ُجْمَلتَ ْيِن إْنشائيَّتَ ْيِن ُمْخَتِلَفتَ ْين.  -5  

مة(َعيِّْن نَ ْوَعُهما .)عال –أ      
اذُْكْر َوظيَفتَ ْيهما في خدمِة الّنّص .)عالمتان( -ب    
" ألْسنا اليوم يف فصل اخلريف ؟" ُجلة إنشائّية استفهامّية . -  

وظيفتها الّداللة على جتاهل العارف ، فهو يعرف اإلجابة لكّنه يقصد حّث  -ب    
 القارىء على االقتناع برأيه. 

ريه فارسه طول الطّريق يضنيه العدو يكبو به."واعلم أّن اجلواد اّلذي ُي "–أ       
ُجلة إنشائّية "أمر".    
. وظيفتها الّنصح واإلرشاد –ب     
 
 



 
َرْيِن َلُه مَع الّشواِهدِ ما الّنَمُط الُمَسْيِطُر على الّنّص ؟ اذُْكْر مُ   -6 عالما (3) َؤشِّ  
: اإليعازّي . من مؤّشراتهلّنمط املسيطر على الّنّص هو الّنمط ا  

أفعال األمر :" انظر، تأّملّن ، واعلم ، فاشتغل ، واسَتح ، وادر ، فاَسع ." –أ     
صيغة االستفهام :" ألسنا اليوم يف فصل اخلريف؟ ، وهل جسمك غْي مطّية  -ب 

 لك يف سفر احلياة؟ ، أما َسعت مثل العاّمة ؟"
عالما (3ها.)استخرج من الفقرة األخيرة صورة بيانّية . اذكر نوعها ووظيفت -7  
الّصّحة تاج على رؤوس األصّحاء ال يراه إالّ املرضى" : تشبيه بليغ"   

. حياة اإلنسان فهي تزيّنال تقّدر بثمن  متثّلها الصحة ، قيمةوظيفتها الّداللة على    
باً َظْرَف  فقرة األولىاْسَتْخِرْج من ال-8 وأْعرِْبُه .)عالمتان( زَماٍن ُمرَكَّ  

رف زمان مرّكب مبين على فتح اجلزءين واقع يف حمّل نصب مفعول ظ  " ليَل َناَر "
 فيه.
عالما ( 5اْضُبْط أواِخَر الكلماِ  في الِفْقَرِة اآلتيِة :)  -9  

ا َتلع  عْنها ثوهَبا  فانظْر إىل األشجاِر كيَف تتعّرى" ألْسنا اليوَم يف فصِل اخلريِف؟  مْن أوراِقها ورونِقها، فكأَنَّ
ا ألَقْت عْنها ِحَلها لتسَتيَح."لَ لتناَم. تأمّ  نَّ يف األرِض وقْد غَدْت جرداَء ، فكأَنَّ  

عالما (3).َأْعِرْب ما ُأشيَر إليه ِبَخطٍّ في الّنّص إعراَب ُمْفرداٍ  وما بَ ْيَن قَ ْوَسْيِن إْعراَب ُجَمل" -11  
"" أّنَك تعمل  " ُجلة اَسّية واقعة يف حمّل رفع فاعل لفعل "سرَّ  
خِب "صار" " ُجلة فعلّية واقعة يف حمّل نصب " أخشى      
" تقيمك" ُجلة فعلّية ال حمّل ُلا من اإلعراب ألَّنا ُجلة صلة الوصل.      
الظّاهرة على آخره. " احلرِص" : بدل تفصيل من " األمرين" جمرور عالمة جرّه الكسرة    
ة على آخره." طوَل"   : نائب مفعول فيه منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظّاهر     
"بأهبى"   : الباء حرف جّر زائد    

أهبى: اسم جمرور لفظًا منصوب حمالًّ على أنّه خِب ال املشّبهة بليس.     
 



 
                َقطِّْع هذا البْيَت تَ ْقطيًعا َعروضيًّا واذُْكْر َبْحَرُه وقاِفَيَتُه وَرِويَُّه وجوازاتِِه :) عالمتان(  -11

اللَّياَل     اْلع لى َسِهرَ    طََلبَ    اْلَمعاَل          َوَمنْ   ت ْكَتَسب    اْلَكدِّ   َقْدرِ بِ                 
لياَل    سهرلعلى     معاَل           ومن طلبل   د تكتسبل    بقدرلكد                  

///ه      //ه/ه//ه/ه/ه    //ه///ه      //ه/ه             //ه///ه       //ه                   
مفاعيلن    مفاعلنت      فعولن            مفاعلنت       مفاعلنت     فعولن                   

البحر الوافر -  
َل )/ه( الّروّي : الالم املمدودة -  
/ه/ه(القافية : ياَل ) -  
اجلوازات : جاز يف حشو الّصدر مفاعيلن بدل مفاعلنت -  
 
 

عالمة(42)تابيفي الّتعبير الك -ثانًيا  
)رمز اخلْي والِبكة، شرعة احلياة يف كّل زمان ومكان..(تعريف العمل -املقّدمة         :  -الّتصميم :  أ  

........دوره يف حياة اإلنسان...طرح سؤال حول أُهّية العمل و  -                                    
شواهد من     ؟.... لء الفراغ يف حياة اإلنسانكيف يستطيع العمل م  -صلب املوضوع :  -ب          

الواقع....................                                       
      ؟....... كيف يستطيع العمل إبعاد املرض واحلفاظ على الّصّحة  -                                   

ن احلياة.................شواهد م                                           
أن يبعد عنه شبح    كيف يستطيع العمل أن يكفي اإلنسان حاجاته و   -                                   

........شواهد من الواقع ؟..... واحلاجةالفقر                                           
فتح آفاق جديدة...:  بورك العمل والعامل.........  إستنتاج  ومتنًّ  -:              اخلامتة    -ج       

 

 

 



 توسيع الموضوع: 
قانون الطبيعة وسّنة احلياة، ضرورة الستمرار البشر على وجه األرض، عنوان للخْي والِبكة ، ذلك هو     

ياة البشر السؤال، ما هو أثر العمل يف ح لى كّل من يسعى إىل الكمال. ويبقىالعمل، اّلذي له أثر فّعال ع
 على مّر األزمان؟

ُيابّية ، فهو اّلذي يوصل اإل فيه الكثْي من ،العّمال عِب العصور ، لوجدنا أثر العمل جلّيالو نظرنا إىل    
نسان إىل حتقيق مبتغاه، وهو اّلذي مينحه الثقة وقّوة الشخصّية ، كما ُيعله يتحّمل ما ي لقى على عاتقه اإل

 من املسؤولّية. 
أّن العمل ميأل فراغ اإلنسان ، َبيث ُيد ما يسّليه ويصرف ُّهه ألجله، فينصرف املرء عندها إىل  فضال عن  

 ميلؤها التفكْي يف كيفّية االستفادة من وقته هبدف حتسني هذا العمل ، وبذلك يقضي على فراغ أوقاته اّليت
. كاستغالل الوقت يف اللهو غاية منهاوال بدل أن يفّكر بأمور تافهة فارغة ال معىن ُلا  با ميّيز عمله ويرقّيه

 مثال أو الثرثرات الفارغة اّليت تكون يف معظم األحيان سبًبا ملشاكل أو حّّت حلروب فّتاكة بني البشر.
بل يسمح له أيًضا أن ينّشط قّوته  ليس فقط قدراته العقلّية والواضح أيًضا أّن العمل يتيح لإلنسان أن ميّرن   

ّذهاب إىل عمله. فالعمل يوّفر لنا أسباب الصّحة اجلّيدة ، ألّن ر أن ينام وينهض باكرًا للاجلسديّة . فيضط
من يعمل وحيّرك أعضاء جسده وينّظم أوقات نومه واستيقاظه ، سيضع حتًما خطة لتنظيم أوقاته، بذلك 

والنشاط. فاخلمول يضمن لعمله الّنجاح وجلسده االستمراريّة ، إذ ُيّنبه الكسل واخلمول ويكسبه الصّحة 
وعدم احلركة يورث اجلسم البدانة اّليت قد ينتج عنها أمراًضا خطْية ومميتة.مثل تصّلب الشرايني، وارتفاع 

 ضغط الّدم ، واألزمات القلبّية وما إىل ذلك.
سطته ما نسان راتًبا شهريًّا، يوّفر له مبلًغا من املال يستطيع أن يبتاع بواكما نالحظ أّن العمل يؤّمن لإل    

، من طبابة وتعليم، ومأكل وملبس  ومشرب. وأن يوّفر مات حياتّية ، يف ُجيع اجملاالت حيتاج إليه من مستلز 
لنفسه ما تتطّلبه احلياة العصريّة من سيارة إىل تلفاز إىل حاسوب وانَتنيت، وإذا استلزم األمر يستطيع أن 

عّرف على بقاع اهلل الواسعة وإبداعاته الرائعة. وهبذا بقصد التحيّقق بواسطة هذا املال ما حيلم به من سفر 
ّنب نفسه العوز واحلاجة وطلب املساعدة من  أحد. أيّ  يكتفي املرء من جهده وعمله ، وُي 



ختام القول، اعملوا وال متّلوا ، انظروا إىل ما تقومون به بعني الّرضى واإلُيابية، تفاءلوا با تنجزون، ففي    
األعمال يستطيع أن يرقى  ئدة من فاال ذين حييطون بكم . آمنوا أّن من يبين آماله  علىذلك خْي لكم وللّ 

   إىل أعلى قمم اجلبال.
 

                                    


