
 الموضوع السادس
 السند:

ما رأيت معوال )ييدم بناء المجتمع(، وييد كيان األمم، ويعرضيا لخطر التحمل، ثم خطر الفناء مثل   
المنكرات فيما بينيا، والمنكرات بطبيعتيا )تأخذ الناس( من طريق الخير إلى طريق الشر، وتسمبيم شيوع 
 القيم الكريمة التي يسوسون بيا أنفسيم، ويشيدون منيا صروح عزتيم. تقدير
شيء في سرعة التنقل والشيوع بجراثيم األمراض، ال تمبث إذا )وجدت في مكان ما( أن  أشبووالمنكرات    
تقل وتنتشر وتعم وتعمل عمميا في المجتمع كمو، وبذلك تنقمب حياة المجتمع رأسا عمى عقب: تتعرض تن

 األعراض فييا لالنتياك، واألموال لالستالب، والحقوق لمضياع.
وليس من شك أن أمة يكون مصيرىا ىذا المصير ال تعرف شيئا من نسمات األمن والطمأنينة، وال من    

لسكينة، وبذلك ينحل ما بين أفرادىا منن روابط، وتنساق في سبل االنفرادية الخاصة ال بواعث االستقرار وا
 ييميا سوى شيوات تقضى، وانفعاالت تحتدم. 

 دمحم شمتوت : "من توجييات اإلسالم"
 األسئمة :
 ( 60البناء الفكري : )نقاط 

 مم يحذر الكاتب ؟ لماذا ؟ .1
 اقترح مغزى عاما لمنص. .2
 اشرح ما يمي : .3

 يسوسون  –الفناء  –كيان 
 ورد لكممة "يشيدون" ضد في النص، ما ىو ؟ .4
 ( 60البناء اللغوي : )نقاط 

 أعرب ما تحتو خط في النص إعرابا مفصال. .1
 بين وظائف الجمل التي بين قوسين في النص. .2
 صغر ما يمي بالوزن : معول، األمم. .3
 ( 60البناء الفني : )نقطة 

 بين نوعيا مبينا أثرىا في المعنى.في بداية الفقرة الثانية صورة بيانية،  .1
 استخرج من النص جناسا وطباقا. .2



 ( 60الوضعية اإلدماجية : )نقاط 
 شخص الكاتب في النص الداء الذي ال يزال ينيش كيان األمة.

أسطر،  10ألتمس حموال مناسبة لمحاربة والحيمولة دون انتشارىا، بنص حجاجي ال يقل عن -        
 لجمل الموصولة مقتبسا بما أمكن من القرآن الكريم والسنة الشريفة.موظفا االستعارات، وا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 السادس الموضوع النموذجية اإلجابة
 )نقاط 60) الفكري  البناء .1
 .المجتمع في المنكرات وشيوع الفاسدة األخالق تفشي من الكاتب يحذر .01
 ذىبوا أخالقيم ذىبت إن#    بقيت ما أخالقيم األمم إنما:     العام المغزى  .02
  :الشرح .03

 .جسد وجود،=  كيان -
 .التحطم الزوال، الموت،=  الفناء -
 .يحكمون  يقودون،=  يسوسون  -

 : النص من الضد .04
   ييد ييدم، ≠ يشيدون    
 

   .)نقاط 60)اللغوي  البناء .2
 :اإلعراب .1

 .آخره عمى الظاىرة الفتحة نصبو وعالمة منصوب ثان بو مفعول:  تقدير -
 .آخره عمى الظاىرة الضمة رفعو وعالمة مرفوع خبر:  أشبو -

 : الجمل وطائف .2
 لممعول نعت نصب محل في فعمية جممة: عالمجتم بناء ييدم - 
 .إليو مضاف جر محل في فعمية جممة: ما مكان في وجدت -

 :التصغير. .3
 )فعيعل) معيل:  معول -
 )ات+  فعيل. )األميمات:  األمم -
 

 )نقاط 60)الفني البناء .3
 األمراض بجراثيم والشيوع التنقل سرعة في شيء أشبو المنكرات: البيانية الصورة .1
 تشبيو: نوعيا
 .األمة كيان من وبموغيا بسرعة المنكرات انتشار مدى التشبيو بين:  المعنى في أثرىا



 وتعمل تعم: الجناس .2
 الشر طريق إلى الخير طريق من الناس تأخذ: الطباق

 
 )نقاط 60)اإلدماجية الوضعية

 : المالءمة .1
 حجاجي نص المنتج 
 أسطر 10 عن يقل ال الحجم 
 انتشارىا دون  والحيمولة المنكرات لمواجية حمول فيو المنتج 
 (االقتباس/الموصولة الجمل/االستعارات) المطموبة العممية المعارف يتضمن المنتج  

 : االنسجام .2
 وواضحة مترابطة أفكاره المنتج. 
 الشواىد يتضمن المنتج. 
 الوصفي النص مع منسجمة الموظفة المغة 

 : والرسم المغة .3
 والتعبير واإلمالء والصرف النحو لقواعد السميم التوظيف. 
 الوقف عالمات احترام 

 
 : واإلبداع اإلتقان .4

 الخط ووضوح العرض حسن 
 توظيفيا وحسن الشواىد قوة 
 المشوق  األسموب 


