
 األول:الموضوع 
 السند :

من بني اإلنسان ! وما أقسى قموبيم ! ينام أحدىم ملء جفنيو عمى فراشو الوثير، وال يقمقو في مضجعو  األقوياءأظمم  ما
أن عممو بين أقربائو وذوي عد بردا(...ويجمس أمام مائدة حافمة بصنوف الطعام، وال ينغص عميو تأنين جاره، و )ىو ير 

رحمة من تتواثب أحشاؤه شوقا إلى فتاة تمك المائدة، بل إن بينيم من ال تخالط الرحمة قمبو وال يعقد الحياء لسانو، فيظل 
يسرد عمى مسمع الفقير أحاديث نعمتو، وربما استعان بو عمى عد ما تشتمل خزائنو من الذىب وصناديقو من الجوىر 

 والريش، ليكسر قمبو وينغص عميو عيشو...وغرفو من األثاث 
ال أستطيع أن أتصور )أن اإلنسان إنسان( حتى أراه محسنا، ألني ال أعتمد فصال صحيحا بين اإلنسان والحيوان إال   

ني أرى الناس ثالثة: رجل يحسن إلى غيره ليتخذ إحسانو إليو سبيال إلى اإلحسان إلى نفسو، وىو المستبد  اإلحسان، وا 
الذي ال يفيم من اإلحسان إال أن يستعبد الناس، ورجل يحسن إلى نفسو وال يحسن إلى غيره وىو الشره المتكالب  الجبار

الذي لو عمم أن الدم السائل يستحيل إلى ذىب جامد لذبح في سبيمو الناس جميعا، ورجل ال يحسن إلى نفسو وال إلى غيره 
، وأما الرابع : وىو الذي يحسن إلى غيره، ويحسن إلى نفسو، فال أعمم وىو البخيل األحمق الذي يجيع بطنو ليشبع صندوقو

لو مكانا، وال أجد إليو سبيال، وأحسب أنو ىو الذي كان يفتش عنو الفيمسوف اليوناني "ديوجين" حينما سئل: ما يصنع 
 بمصباحو ؟ وكان يدور بو في بياض النيار، فقال : "أفتش عن إنسان".

    1المنفلوطي "النظرات" ج
 األسئلة
 ( 60البناء الفكري : )نقاط 
 من ىو اإلنسان الذي كان يبحث عنو "ديوجين" حسب رأي الكاتب ؟ .01
 اقترح لمنص مغزى عاما. .02
 ما مدلول ما يمي : .03

 ينغص عميو عيشو. –ذوي رحمة  –ينام ملء جفنيو 
 جد في النص ضد ما يمي : .04

 يحسن –القسوة 
 ( 60البناء اللغوي : )نقاط 
 خط إعرابا مفصال. أعرب ما تحتو .01
 بين المحل اإلعرابي لمجمل التي بين قوسين في النص. .02
 سم الصيغ التالية حسب وقوعيا في النص : .03

 الذي –اإلحسان  –السائل  –أقسى 
 ( 60البناء الفني : )نقطة 
 ما نمط النص؟ عمل إجابتك. .01
 استخرج من النص مقابمة وبين أثرىا في المعنى. .02
 ( نقاط 60الوضعية اإلدماجية: ) 

 رأيت وأنت مار في أحد أزقة مدينتك امرأة متسولة بأثواب بالية تحمل رضيعا ليا، فرق قمبك ليا ورثيت لحاليا.



المتسولة أمام المارة، واذكر شعورك وموقفك حياليا موظفا األسموب الخبري  منظر عشر سطرااثني صف في نحو  -
 وجمال واقعة حاال.

 لموضوع األولااإلجابة النموذجية 
 نقاط( 60البناء الفكري)

.اإلنسان الذي يبحث عنو "ديوجين" ىو ذلك اإلنسان المحسن إلى غيره الرحيم بيم، الذي يشعر بضعفيم 01
 ويرثى لحاليم.

 "ارحموا من في األرض يرحمكم من في السماء"  –.المغزى العام : أحسن عمى الناس تستعبد قموبيم 02
 .مدلول الكممات :03

 ينام ملء جفنيو : ينام نوما عميقا ىنيئا.. 
 . ذوي رحمة : الفقراء والبؤساء المستضعفين.

  ينغص عميو عيشو : يكره لو عيشو ويعكر صفوىا. 
 . األضداد :04

 يستعبد ≠ يحسن*              الرحمة ≠* القسوة              
 

 (60البناء اللغوي )نقاط 
 . اإلعراب :

 مبينة عمى السكون في محل رفع مبتدأ* ما : نكرة تامة    
 * األقوياء : مفعول بو منصوب وعالمة نصبو الفتحة الظاىرة عمى آخره   
 . المحل اإلعرابي :02
 ىو يرعد بردا : جممة اسمية في محل نصب حال. -    
 إن اإلنسان إنسان : جممة اسمية في محل نصب مفعول بو. -    
 . تسمية الصيغ : 03

 ى : اسم تفضيل/ فعل التعجب* أقس     
 * السائل : اسم فاعل     
 * اإلحسان : مصدر أصمي     
 * الذي : اسم موصول     
 (60البناء الفني  )نقاط 

 حجاجي -. نمط النص : 01
 ألنو ينقد سموك القسوة السائد بين الناس معتمدا عمى األمثمة الواقعية والشاىد واعتماده  -                  

 عمى التوكيد والنفي واإلثبات )ذكر جمل من النص لالستدالل(                    
 يجيع بطنو ليشبع صندوقو -. مقابمة : 02

 بينت المقابمة مدى المفارقة الحمقاء الذي يتحمى بيا البخيل -             



 (60الوضعية اإلدماجية )نقاط 
 المنتج نص وصفي -. المالءمة : 01 

 سطر 12الحجم ال يقل عن  -                
 المنتج يصف فيو المرأة المتسولة مع ابنيا، ويذكر شعوره  -                
 المنتج يتضمن المعارف العممية المطموبة )األسموب الخبري/ الجمل الواقعة حاال( -                

 المنتج أفكاره مترابطة وواضحة. -. االنسجام : 02
 المنتج يتضمن الشواىد. -                
 المغة الموظفة منسجمة مع النص الوصفي -                

 التوظيف السميم لقواعد النحو والصرف واإلمالء والتعبير. -. المغو والرسم : 03
 احترام عالمات الوقف -                     

 حسن العرض ووضوح الخط -. اإلتقان واإلبداع : 04
 قوة الشواىد وحسن توظيفيا -                       

 
 

 


