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االسم الشخصي والعائلي...........................:

لكل إنسان الحق في أن يحيا حياة كريمة ،ولكن لما كانت معيشة اإلنسان معيشة اجتماعية
،وكانت الحقوق التي له مستفادة من قبل المجتمع ،فقد كان عدال أن يضحي الفرد بحياته حفظا لك
للمجتمع إذا اقتضى الحال ذلك ،كما إذا هوجمت األمة من أمة أخرى رغبة االستيالء عليها ،أما
في ما عدا ذلك فحق الحياة مقدس كل التقديس في جميع الشرائع .
هذا الحق مع وضوحه أشد الوضوح ،قد جهلته بعض األمم في بداوتها جهال تاما .فبعض
قبائل العرب قبل اإلسالم كانت تئد بناتها خوفا من العار  ،وتقتل أوالدها خشية الفقر ،وكثير من
األمم كانت تقتل أسرى الحرب متى ظفرت بهم،وفي بعض األمم اآلخذة بحظ وافر من المدينة ،ال
يزال حق الحياة عندهم معرضا للخطر  .كما هو الشأن عند األمم التي تبيح رمي القنابل من
الطائرات على السكان المدنيين ،أو إطالق الغازات السامة على المتمردين أو المعارضين .ولو
أن الناس قدروا الحياة أحسن تقدير ،وتقدموا في فهم حقها لما تحاربوا ,
وحق الحياة ال يمكن أن يوفر لكل األفراد مالم تتوافر لهم وسائل المعيشة الكريمة ،ومن هنا كان
حق الحياة يضمن حق العمل ،وحق التعلم  ،وحق الحماية  ،وحق الدفاع .
مكون القراءة
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1اشرح الكلمات التالية :
-االستيالء  :االستحواذ

–ظفرت :فازت .

2ايت بضد الكلمات التالية :
الحق :الباطل3اقترح عنوانا مناسبا للنص .الحق في الحياة

–العدل  :الجور

4حدد نوعية النص  .مقالة
 5متى تكون التضحية بحياة اإلنسان عدال ؟

 6اذكر بعضا من حقوق اإلنسان التي لم ترد في النص .
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مكون الدرس اللغوي
 1اشكل ما تحته سطر في النص .
 2استخرج من النص :
-مفعوال مطلقا :

جهال

صفة نابت عن المف المطلق  :أحسن-مفعوال ألجله مضافا :

رغبة

-مفعوال تقدم وجوبا :

جهلته

 3ميز بين واو العطف وواو المعية مع ذكر السبب .
نوع الواو

السبب

الجمل
-استيقظ عماد وطلوع الفجر .

واو المعية

الفعل يدل على المصاحبة

تصافح الطالب وصديقه .

واو العطف

الفعل يدل على المشاركة

قال تعالى  :يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة .

واو المعية .

الفعل يدل على المصاحبة

4أعرب ما تحته سطر في الجمل التالية:
حافظا على هدوئكما .فعل أمر مبني على حذف النون ألنه من األفعال الخمسة وألف االثنين ض متصل مبني في
محل رفع فاعل .
-قال تعالى  :إن في ذلك آلية لقوم يتفكرون .

فعل مضارع مرفوع بثبوت النون النه من االفعال الخمسة وواو الجماعة ض متصل مبني
في محل رفع فاعل .
سبحت عوما  .نائب المفعول المطلق منصوب بتنوين الفتح .

مكون اإلنشاء
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-اكتب في أحد الموضوعين ،مع وضع تصميم لموضوعك ،ثم حرره بأسلوبك الخاص .

لكل شعب ماض يفتخر به  ،ويعتز بمآثره  .تحدث عن ماضي بلدك  ،مفتخرا بما قام
به األجداد من أعمال  ،وبما تركوه من آثر .
في بالدنا عالمات دالة على أمجاد حضارتنا  ،ومفاخر ماضينا .صف معلمة عمرانية
من حضارة الماضي مبينا تاريخها وشكلها ،معبرا عما تدل عليه من حضارة .

