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النص:
من العوامل التي أدت إلى تهميشنا هو عدم اإلتقان في كثير من أعمالنا  ،إن الدين اإلسالمي دين عمل
والعمل في ديننا منهاج و شريعة.
إهمالنا في عملنا أودى بنا إلى هذا املنحدر الذي نعاني منه  ،و إلى هذا املنزلق السحيق فأهمل الصانع صنعته
و لم يوفر حقها من اإلتقان و اإلبداع فعافتها األسواق العاملية  ،لم نجن إال الندم و التالوم و تبادل االتهامات ،
فالفالح أهمل أرضه فأصبحت بورا نستورد الخضر بعدما كنا نصدرها  ،و تراخى القائمون على ممتلكات األمة
فوجد املختلسون الفرصة لنهبها  ،مع أن التاريخ و الدنيا معه يشهدان أن العرب أصحاب حضارة بعقولهم
ومبتكراتهم ،استنارت الشعوب بها لتصل إلى ما هي عليه اليوم فهل آن لنا أن نعود إلى رشدنا و نصبح أمة متبوعة
ال تابعة.
يا شباب األمة  ،بالدكم ال تقوى بغير العمل و لن تحققوا ما تطمحون إليه بغير العمل  ،فالعمل واجب
وشرف وحق  ،فمدوا أيديكم إلى بالدكم ابذلوا لها أرواحكم و اتقنوا عملكم حتى تصلوا إلى العاملية.

األسئلة:
البناء الفكري:
_1استخرج من النص الفكرة العامة
_2ما العوامل التي أدت إلى تخلفنا
_3ما النصيحة التي قدمها الكاتب إلى الشباب
 -4إشرح املفردات األتية و ضعها في جمل من إنشائك
املختلسون _ عافتها _ استنارت _ نجني
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البناء اللغوي:
_1أعرب ما تحته خط في النص.
 _2استخرج من النص مصدرا صناعيا و مصدرا ميميا مبينا وزن املصدر امليمي و فعله.

البناء الفين:
 – 1استخرج من النص طباقا ثم بين نوعه.
 - 2استخرج من النص أسلوبا إنشائيا و بين و نوعه.

الوضعية اإلدماجية:
السند:
قال صلى هللا عليه و سلم ( إن هللا يحب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه).
التعليمة:
أكتب موضوعا تحث فيه صديقا على إتقان العمل و االستمرار فيه مستعمال مبتدأ نكرة و مبتدأ معرفة.

بالتوفــــــيق
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