
 الموضوع الثالث
 السند : 
في كل موسم من مواسم االمتحان المدرسي نسمع بكثير من حوادث االنتحار بين المتخمفين من      

خروية خسرانا مبينا التالميذ والراسبين، ولو ربي التمميذ تربية دينية لما ىان عميو أن يخسر سعادتو األ
أسفا عمى أن لم ينل كل حظو من السعادة الدنيوية، ولو ربي تربية أدبية لما احتقر حياتو الثمينة 
وازدراىا...ألنيا لم تقدم إليو في لفافة الشيادة المدرسة. لو تعمم التمميذ )أن جناية المرء عمى نفسو أكبر 

، لما خاطر بدينو في آخر ساعة من ساعات حياتو، وىي إثما عند هللا( وأعظم جرما من جنايتو عمى غيره
 الساعة )التي ينيب فييا العاصي إلى ربو(، ويستغفر فييا المذنب من ذنبو.

إن القاعدة التي تقول : "الشيادة بال عمم خير من العمم بال شيادة" قاعدة فاسدة، ألن الشرف في الحياة    
نما عمى قدر ما ي  بذلو اإلنسان في خدمة األمة أو المجتمع ولو في حانوت تجارة...ليس في الشيادة، وا 

وال تكترث لما يقول الناس، فإنيم )يحترمون الموظف الصغير( أكثر مما يحترمون العالم الكبير، ويطيرون 
 إلى تينئتو بإقبال المنصب عميو وتعزيتو يوم إدباره عنو.

 وال تحفل بعد ذلك بشيء فقد ربحت كل شيء. أييا الناشئ : خذ لنفسك حظيا من العمم واألدب   
                            

 عن المنفلوطي "النظرات" بتصرف  
 األسئلة:

 نقاط( : 60لبناء الفكري )ا 
 ما سبب لجوء التالميذ إلى االنتحار ؟ .1
 إالم يرجع ذلك حسب رأي الكاتب ؟ .2
 اقترح فكرة عامة مناسبة لمنص. .3
 لنص ثم وظفيا في جمل من إنشائك.اشرح الكممات التالية حسب ا .4

 ال تكترث –ازدراىا  –ىان عميو 
 ( 60البناء اللغوي : )نقاط 

 بين وظيفة الجمل التي بين قوسين في النص. .1
 "إنما عمى قدر ما يبذلو اإلنسان في خدمة األمة" عمل ترتيب الجممة الفعمية المسطر تحتيا فيما يمي : .2
 إقبال –العاصي  –أعظم  التالية:سم الصيغ  .3



 ( 60البناء الفني : )نقطة 
 ما نمط النص ؟ عمل إجابتك .1
 استخرج من النص مقابمة وبين أثرىا في المعنى. .2
 

 نقاط( : 60الوضعية اإلدماجية )
بمناسبة يوم العمم أتيح لك إلقاء كممة عمى زمالئك الحضور، تنصحيم بالجد والتحمي باآلداب       

 ساد والتيور.المثمى محذرا إياىم من التكاسل والف
سطر معتمدا عمى خصائص الفن الخطابي، موظفا أساليب اإلغراء والتحذير  12انقل لنا ىذه الخطبة في 

 والمدح والذم. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الموضوع الثالثاإلجابة النموذجية 

 نقاط( 60اء الفكري)البن 



 سبب لجوء التالميذ إلى االنتحار : ىو تخمفيم ورسوبيم في االمتحانات الرسمية. .10
  إلى:يرجع ذلك  .10

 ضعف التربية الدينية واألدبية في التمميذ. -
 عدم تبصره بعظم جرم اإلنسان عمى نفسو. -
 لنقص تربيتيم وعدم تبصرىم. إقبال التالميذ الراسبين عمى االنتحار العامة:الفكرة  .10
 ظيف :و الشرح مع الت .10

 ىان عميو = سيل عميو. ىان عمى المئيم أن يغدر صديقو.
 ازدراىا = احتقرىا. ازدرى إمام المسجد أخالق المتسكعين في المقاىي.

 ال تكترث = ال تبال. اىتم بدروسك وال تكترث لما يقولو الخائب.
 

 (60البناء اللغوي )نقاط 
 وظائف الجمل : .01
 أن جناية المرء عمى نفسو أكبر إثما...: جممة اسمية في محل نصب مفعول بو. -
 جممة موصولة في محل رفع صفة. ربو:التي ينيب فييا العاصي إلى  -
 .جممة فعمية في محل رفع خبر إن الصغير:يحترمون الموظف -

 
 الفعمية:تعميل ترتيب الجممة  .02

بذلو اإلنسان في خدمة األمة" تقدم المفعول بو )الياء( عمى الفاعل )اإلنسان( ألن "إنما عمى قدر ما ي
 المفعول بو ضمير متصل بالفعل.

 الصيغ:تسمية  .03
     * أعظم = اسم تفضيل

 * العاصي = اسم فاعل 
 * إقبال = مصدر أصمي أو صريح

 

 (60البناء الفني )نقاط 
 حجاجي النص:نمط  .60



 ألن الكاتب ينقد سموك االنتحار مبينا األسباب ومقترحا الحمول -                
 لجوء الكاتب إلى التوكيد والمقارنة واألمثمة الواقعية. -                

 المقابمة وأثرىا في المعنى : "يطيرون إلى تينئتو بإقبال المنصب عميو وتعزيتو يوم إدباره عنو" .02
 .المفارقة العجيبة التي يتحمى بيا عموم الناس لطغيان المادة عمييمبينت المقابمة مدى 

  نقاط( 60)ةياإلدماجالوضعية 
 المنتج نص حجاجي - المالءمة: .01
 سطر 12الحجم ال يقل عن  -          
 د والتيور.المنتج فيو نصائح بالجد والتحمي باآلداب المثمى وفيو تحذير من التكاسل والفسا -         
 المنتج يتضمن المعارف العممية المطموبة )خصائص الخطبة/ اإلغراء والتحذير/ المدح والذم(  -         
 المنتج أفكاره مترابطة وواضحة. -: االنسجام .02

 المنتج يتضمن الشواىد. -           
 المغة الموظفة منسجمة مع النص الوصفي -           
 والرسم:المغو  .03

 التوظيف السميم لقواعد النحو والصرف واإلمالء والتعبير. - 
 احترام عالمات الوقف -          
 واإلبداع:اإلتقان  .04

 حسن العرض ووضوح الخط - 
 قوة الشواىد وحسن توظيفيا -          
 األسموب المشوق  -          

 


