
Year 12 

 القراءة:

 الهجرة

يشير مصطلح الهجرة إلى ترك األفراد لموطنهم األصلي واالنتقال منه لالستقرار بمكان آخر  
سعيًا للحصول على متطلبات أساسية في حياتهم، كالسكن الكريم، واألمن، والبحث عن حياة 

يمكن تعريف الهجرة بشكل دقيق بأنها قيام مجموعة من األفراد باتخاذ قرار فعلي و أفضل. 
باالنتقال من موطنهم ومكان إقامتهم، تحت تأثير دوافع إما إجبارية أو اختيارية، والتّوجه إلى 

مكان آخر لتحقيق الهدف الذي دفعهم لالنتقال، ويعتبر االنتقال حقًا من حقوق اإلنسان 
في الميثاق العالمي لحقوق اإلنسان. ظهرت مشكلة الهجرة منذ العصور القديمة المنصوص عليه 

واستمرت حتى وقتنا هذا، إذ أصبحت من أبرز المشاكل التي يواجهها العصر الحديث، ويشار 
إلى أن حياة األفراد قديمًا كانت قائمة على الترحال واالنتقال الدائم بدافع البحث عن الرزق 

ومع مرور الزمن استقر اإلنسان في حياته أكثر وأصبح قليل الترحال، إال أنه  والطعام والمسكن،
مازال هناك بعض الدوافع التي تؤثر على بقائه في مكان إقامته وتجبره على الهجرة إلى مكان 

 آخر. 

 :أنواع الهجرة

 أو ، وهي: اختياريةوفقًا للدافع المسبب لهاتصنف الهجرة بشكل مباشر إلى عدة أنواع  
 أو : داخليةهي، وفقًا للنطاق الجغرافيمؤقتة.  أو دائمة وهي:، وفقًا لدوام استمراريتهاإجبارية. 
 هجرة غير شرعية.. أو  : هجرة شرعيةهي، وفقًا لشرعيتهاخارجية. 

 :دوافع الهجرة

البطالة: تعتبر البطالة من أكثر العوامل المؤثرة في الهجرة، إذ إن عدم توفر فرص العمل  -1
نحو االنتقال إلى أماكن أخرى، للحصول على العمل  للتطلعلدى الفئة الشابة تدفعهم 

 وبالتالي تحقيق اإلنتاج والدخل المادي. 



التضخم السكاني: تعد الكثافة السكانية من العوامل المشجعة على الهجرة نظرًا لما يترتب  -2
عليها من آثار وأوضاع مادية سيئة، إثر عدم قدرة االقتصاد الوطني على توفير الحياة 
الكريمة لهم، وبالتالي يبحث السكان عن االنتقال إلى أماكن أفضل من تلك التي يقيمون 

 بها. 
بالهجرة إلى بلدان نامية أو ذات اقتصاد مزدهر  :حسين األوضاع الماديةالسعي لت -3

 لتحقيق دخل مرتفع وبالتالي تحقيق رفاهية. 
وتتمثل بالنزاعات والحروب العسكرية، باإلضافة إلى النزاعات السياسية،  :دوافع سياسية -4

همال الجانب الشبابي بعدم توفي ر حياة واتباع بعض الحكومات لضغوطات اقتصادية وا 
 كريمة لهم. 

 الكتساب خبرات علمية وعملية.  السعي -5
البحث عن ملجأ آمن والتخلص من  :الهروب من الكوارث الطبيعية والنجاة منها -6

 الحروب.

 :إيجابيات الهجرة

التواصل مع الشعوب األخرى والتعرف على ثقافاتهم. الحصول على شهادات علمية جيدة.  -1
  اكتساب خبرات مهمة في حياة االنسان وتحفيزه للعمل بنطاق أوسع. -2

 التنوع في أصول العمالة الوافدة في مختلف البلدان.  -3

 تحقيق حياة أفضل في البلدان ذات االقتصاد المزدهر.  -4

إشباع الرغبات الفسيولوجية بالحصول على خدمات أفضل كاألمن والدخل االقتصادي. -5
 :الهجرةسلبيات 

 يفقد الفرد هويته األصلية ويتخلى عن بعض عادات وتقاليد بلده.  -1
 االنخراط بعادات وتقاليد بعض البلدان التي قد تكون مخالفة لعادات بلده.  -2
االبتعاد عن األهل والشعور بعدم االنتماء للموطن. التخلي عن اللغة األم والتمسك  -3

 باللغات األخرى. 
 اضطهاد سكان البلدان لبعض المهاجرين واإلساءة لهم.  -4



 .افتقار بعض الدول ألبنائها العلماء والعمال -5

 األسئلة:

 (2) عرف الهجرة. -1
 (6) ما هي أهم مسببات الهجرة حسب ما ورد في النص؟ -2

 

 :اللغوية القواعد

 الممنوع من الصرف

ال يلحق آخره التنوين ويعرب االسم الممنوع من الصرف هو االسم الذي ال يمكن تنوينه أي 
 حسب موقعه في الجملة لكن يجر بالفتحة بدل الكسرة.

 ما هو التنوين؟ 

 (. التنوين هو نون ساكنة تنطق و ال تكتب ويرمز لها بالتشكيل مرتين ) رجٌل.رجاًل.رجل  

 ما هي األسماء الممنوعة من الصرف؟

 بعض أسماء العلم -1
 بعض الصفات -2
 وبعض األسماء اآلخرى -3

 أواًل: أسماء العلم الممنوعة من الصرف

يمنع العلم المؤنث من الصرف سواء  كان مزاجي أو لفضي ) فاطمة.  علم مؤنث: -1
 عائشة. سعاد. حمزة........(

 )سلمُت على فاطمَة(.
أما إذا كان المؤنث ثالثي ساكن الوسط جاز فيه الجر بالكسرة أو الفتحة )هْند. 

 مْصر......(.



 ()عثمان. عدنان. شعبان. غسان.... )ان(:علم مزيد ب  -2
 )نظرت إلى عدناَن(

 )فرنسا. ايطاليا. مارك. جون. .......( علم أعجمي) غير عربي(: -3
 )ذهبت إلى فرنسا(

 )بور سعيد. حضرموت. مرسى مطروح.....( :علم مركب) مكون من اسمين( -4
 .(كنت في مرسى مطروح األسبوع الماضي)

 أحمد. أشرف......( علم على وزن أفعَل: ) -5
 ) سلمت على أحمَد(.

 ) ُعمر.ُزمر.ُهبل.......( علم على وزن ُفعل: -6
 )تعرفت على ُعمر(.

 ( يتبع.... 111)الكتاب ص                                                 

 

 الترجمة:
 ترجم النص التالي من اللغة اإلنجليزية إلى اللغة العربية:

 

Egypt, the gift of the Nile 

Tourism is one of the most important sources of national income in Egypt 

and for the Egyptian people, who have become accustomed to the 

presence of tourists in their land since ancient Greek and Roman times. A 

land filled with well-preserved temples and monuments does not just 

attract Egyptologists, but families, couples and groups of friends. Most 

people travel to Cairo, Alexandria, Luxor and Aswan for historical and 

cultural sites, or they go to the Red Sea for water sports and relaxation; 

some even do both! What are the top three places to visit in Cairo? 

– The Pyramids of Giza, which are located in Giza on the west bank of 

the River Nile. The most famous of them is the Great Pyramid, which 

was built 4,500 years ago as a tomb for one of the first kings of Egypt. 

– The Egyptian Museum, which was built in 1906, is located near Tahrir 

Square in the heart of the capital. It contains the largest collections of 



Ancient Egyptian artefacts*, followed by museums in European and 

American countries. 

– Cairo Tower completed in the design of a lotus flower on the island of 

Zamalek. It has a rotating restaurant with an amazing view of the city. 

(20) 

 

 األفالم:

 فيلم مراتي مديرعام

 التالية: النقاطمشاهدة الفيلم مع مالحظة  -1
 التي تربط بينها.الشخصيات األساسية في الفيلم و العالقات  -
 القضية االجتماعية التي يتعرض لها الفيلم. -

 نبذة عن الفيلم: -2
قضية المساواة بين الرجل والمرأة وحق المرأة  هو فيلم كوميدي يناقش "مراتي مدير عام"فيلم 

في العمل وتقلد المناصب الرئاسية مثلها مثل الرجل. وتدور أحداث هذا الفيلم في شركة 
 ُتعين فيها الزوجة مديرًا عامًا بينما يعمل زوجها موظفًا في هذه الشركة.

 ملخص الفيلم: -3

التي  بترقية زوجته "عصمت" وتعيينها مديرًا عامًا للشركة رئيس قسم المشروعات "يفاجأ "حسين
 يعمل بها.

يحاول "حسين" أن يخفي حقيقة عالقته الزوجية بالمدير العام منعًا إلحراجه بين زمالئه في 
في قالب كوميدي مضحك يعرض عالقات العاملين في الشركة فيما  مالعمل. وتدور أحداث الفيل
تبدأ الشكوك تحوم حول "حسين" و"عصمت" ونوعية العالقة التي بينهم وعالقتهم بالمدير. و 

 "حسين" لالعتراف للموظفين بزواجه من"عصمت". تربطهما فيضطر

أصبح " حسين يعاني من محاولة زمالئه توسيطه لخدمات يريدونها من المدير العام ومن معاملة 
غير ان عصمت تثبت حسن زوجته له في العمل مما يدفعه لطلب نقله إلى مكان آخر للعمل. 

في  إدارتها للشركة بنجاح يجعل الجميع يقدرها ويحترمها لم تملكه من قدرات ومقومات النجاح



وهذا النجاح جعل زوجها يعيد النظر في تقييمها  أداء دور المدير كامرأة بشكل ال يقل عن الرجل
 من جديد ويعود للعمل معها.

 األسئلة:

 يلي: كلمة اكتب فيما 222في حدود  

شاهدت الفيلم العربي " مراتي مدير عام" ناقش طبيعة العالقة بين الزوجين كيف كانت  -1
وكيف أصبحت بعد عمل الزوجة كمدير عام للشركة التي يعمل بها زوجها. وما رأيك 

 (32) في شخصية الزوج.
اكتب موضوعًا عن أحداث فيلم عربي يعالج مشكلة التفرقة بين الرجال والنساء التي  -2

  (32)مجتمعاتنا العربية. وضح رأيك من خالل تحليل المشكلة. تعاني منها

 

 


