
 :حادي عشرالموضوع ال
 السند:
مت لك غير متردد: إنو تعيش فيو لق الذيلو سألتني عن أىم صفة من صفت ىذا العصر    

قيمة العمل في بناء حياة الفرد عن أىم مكتشفات ىذا القرن لقمت: إنيا  لو سألتنيو  عصر العمل،
 قيمتو في بناء المجتمع.و 

تفكيرك، طبع؛ فأول يا بني عممك جل وقتك و صقل الالطريق األوحد لتنمية اإلنسان و  إن العمل ىو
د )أن تحترف( حاول أن ترى طريقك إلى الحرفة التي تريم تحب أن تكون في ىذا المجتمع، و فكر في

ىذا يحقق لك و قيمة ىذا العمل لمجتمعك ميولك، و ك عمى أساس من قدراتك و ليكن اختيارك لعممو 
جب عميك)أن تجتيد( في القيام بعمل عمى منوال واحد دون لسعادة، فإن أردت سعادة حقيقية و ا

نسانا نا صالحا و بعده مواطتكون قبل ىذا و بذلك فقط تكون فنانا و عمى وجو صحيح، و و  تغيير ا 
 ميذبا.

 األسئلة:
 :البناء الفكري 
 (11.................)أعط النص عنوانا مناسبا... -1
 (11......)ما ىي السعادة الحقيقية من وجية نظر الكاتب؟.... -2
 (12.......)..…ميول  –ما معاني الكممات التالية حسب مدلوليا في النص؟ جل  -3
 :البناء اللغوي 
 (12...............)دتين بين قوسين من اإلعراب......حدد محل الجممتين الوار  -1
 (12...............)ط في النص...أعرب ما تحتو خ -2
ساس من قدراتك مى أليكن اختيارك لعممك عو ": حول العبارة اآلتية إلى صيغة المثنى المذكر -3

 (12....)..…و ميولك"
 ي: البناء الفن 
" حاول أن ترى طريقك إلى الحرفة التي تحب غرضو األدبي؟ما نوع أسموب العبارة التالية، و  -1

 (12..)...أن تحترف" ...
 
 



 :(10..........)....... الوضعية اإلدماجية 
 " النجاح وليد العمل و الجد و المثابرة".
موظفا شروط اإلنجاز ن أىمية العمل في مرحمة الشباب و التعميمة: وسع ىذه الفكرة متحدثا فييا ع

 اآلتية:
 النفي: بـ: ال . –األساليب: التوكيد بـ: إن 

 الشباب . –العمل  -المفردات: النجاح 
 جممة موصولة واقعة فاعال . -اال قواعد المغة: جممة واقعة ح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :الموضوع الحادي عشر اإلجابة النموذجية
 :البناء الفكري 
 عنوان النص: أىمية العمل -1
في القيام بعمل  االجتيادق السعادة الحقيقية من وجية نظر الكاتب: ىي التي تتحقق عن طري -2

 متقن.محبب و 
 معاني الكممات:   -3

 جل: أغمب، معظم، أكثر 
 ميول: رغبات 

 :البناء اللغوي 
 محل الجممتين الواردتين بين قوسين من اإلعراب: -1

 .أن تحترف( : جممة فعمية مبنية في محل نصب مفعول بو( 
 في محل رفع فاعل. )أن تجتيد( : جممة فعمية 

 إعراب ما تحتو خط في النص: -2
 .الذي: اسم موصول مبني عمى السكون في محل جر صفة 
 .تغيير: مضاف إليو مجرور و عالمة جره الكسرة الظاىرة عمى آخره 

 التحويل:  -3
 " قدراتكما و ميولكماعمى أساس من  اختياركم لعممكما"و ليكن 
 :البناء الفني 
 ي العبارة التالية: " حاول أن ترى طريقك إلى الحرفة التي تحب أن تحترف"نوع األسموب ف -1

 اإلرشاد.أسموب إنشائي ، غرضو: النصح و 
 
 
 
 
 
 



 :الوضعية اإلدماجية 
توسيع الفكرة اآلتية: "النجاح وليد العمل ة الجد و المثابرة" بالتحدث فييا عن أىمية العمل في مرحمة  

 الشباب و توظيف الشروط التالية:
 الشباب . -العمل  -لمفردات: النجاح ا

 النفي بـ : ال  -األساليب: التوكيد بـ : إن  
 المغة: توظيف جممة واقعة حاال، جممة موصولة واقعة فاعال.

 * شروط النجاح في الحياة      عناصر الموضوع: 
 * أىمية العمل في مرحمة الشباب                         
 تائج العمل المتقن* ن                         

 


