
 
 :ثاني عشرالموضوع ال

 السند:
يقتل من أسباب انحراؼ الشباب في عصرنا ىذا الفراغ الذي ىو سموك خطير لمن تعود عميو فيو )

 اليجرة.يغرس في ذىن صاحبو الجمود ة األفكار اليدامة خاصة ة الطاقات الجسمية( و الفكر 
لم يعد الد، فكم من امرأة اغترب زوجيا و اليجرة مأساة تعد من أكبر مآسي الب فاعمم يا بني: أن

ذىب كم من مواطن ترك مسقط رأسو و ، و ماتت دون أن تراهكم من أم فارقيا ولدىا و عمى اآلن، و 
 انقطعت أخباره.إلى بالد بعيدة فظل فييا و 

تطاعوا يبذلونو في الميجر )الس الذييد كل ىؤالء عمموا أنيم لو بذلوا في وطنيم جزء يسيرا من الج
الغيور فنعم المواطن المحب و  االستقرار،و لبالدىم الراحة ميم اليناء(، و ة ألىأن يوفروا ألنفسيم الثراء

 وطنو.عمى 
تشعرىم بوجودىم في حياتيم و  مكن من أشغال تفيدىم فيلذا يجب عمى شبابنا ممارسة ما أ

 ألنفسيم.من ثمة يصبحون أعضاء أكثر إفادة لمجتمعيم و و  .الصالحالمجتمع، فالصالح 
 

 األسئلة:
 :البناء الفكري 

 (11..........)استخمص فكرة عامة لمنص........ .1
 (11..............)..؟ .......االنحراؼلماذا يعتبر الفراغ سببا في  .2
 (11....................)لفراغ؟ ..........ذا اكيف يمكن القضاء عمى ى .3
 (11.....).الصفو ..... –ىات مرادفات الكممات اآلتية من النص: فاجعة  .4

 :البناء اللغوي 
جممة حذؼ فييا المبتدأ و جوبا مع  -صيغة مبالغة -اسم تفضيل: استخرج من النص .1

 ( 12تقدير الحذؼ..)
 (12..........)أعرب ما تحتو خط في النص إعرابا تفصيميا............... .2
 (12...)......ن..................بين الوظيفة النحوية لما بين قوسي .3



 :البناء الفني 
 (11......)يغرس في ذىن صاحبو الجمود." .....اشرحو: "...و حدد نوع ىذا المجاز و  .1
 (11............).استخرج من النص أسموبا إنشائيا و حدد نوعو ............. .2

 
 (10.)...........:.............اإلدماجية الوضعية 

 جاء في النص: "فاعمم يا بني أن اليجرة مأساة تعد من اكبر مآسي البالد".
انعكاساتيا مبينا أسبابيا و  -ميما كان نوعيا –اب بالعدول عن اليجرة اكتب خطبة تنصح فييا الشب

 المجتمع موظفا: السمبية عمى الفرد و 
 الطاقات. –تقتل  –اليجرة  –المفردات: الشباب  -
 التحذير. –التعجب  –الذم األساليب: توظيف أسموب المدح و  -
 المبتدأ.حذؼ فييا  اسميةجمال  –المغة: توظيف أسماء التفضيل  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :الموضوع الثاني عشر اإلجابة النموذجية
 :البناء الفكري 
 المجتمع.و انعكاساتيا عمى الفرد كرة العامة: أسباب ىجرة الشباب و الف .1
يغرس في ذىن صاحبو الطاقات الجسمية و ألنو يقتل الفكر و  لالنحراؼيعتبر الفراغ سببا  .2

 يدامة.األفكار الالجمود و 
 يمكن القضاء عمى الفراغ بممارسة أشغال تفيدىم في حياتيم. .3
 المرادفات:  .4

 فاجعة: مأساة 
 الصفو: اليناء 

  
 :البناء اللغوي 

1.  

 جممة حذؼ فييا المبتدأ وجوبا مع تقدير الحذؼ صيغة مبالغة اسم تفضيل
 -ىدامة  أكبر

 فعالة
 نعم المواطن المحب و الغيور عمى وطنو

 نعم المواطن)ىو( المحب و الغيور عمى وطنو
 اإلعراب: .2

 إعرابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا الكممة
 الذي 

 الصالح
 اسم موصول مبني في محمل جر نعت

 توكيد لفظي منصوب و عالمة نصبو الفتحة الظاىرة عمى آخره
 

 الوظيفة النحوية لمجمل: .3
 ..جممة فعمية في محل رفع خبر)ىو(."يقتل الفكر و الطاقات ". 
 .الستطاعوا أن يوفروا ألنفسيم ..." جممة جواب الشرط" 

 
 



 ء الفني:ناالب 
 نوع المجاز في : "...يغرس في ذىن صاحبو الجمود" : استعارة مكنية .1

رمز إليو شجرة، فحذؼ المشبو بو )الشجرة( و ىو شيء معنوي بالشرحيا: حيث شبو الكاتب الجمود و 
 "يغرس".بالفعل 
 نوعو: أمر   فاعمم"،»أسموب إنشائي:  .2

 :الوضعية اإلدماجية 
 المالئمة:  .1

                   .مطابقة التعميمة:  نصح الشباب بالعدول عن اليجرة 
  شروط اإلنجاز توظيف /خطبةمطابقة التقنية: كتابة. 

 االنسجام:  .2
 تسمسل األفكار 
  ترابط األفكار 
 صّحة الشواىد 

 سالمة الّمغة: .3
 الخمّو من األخطاء المغوية و اإلمالئية 
 احترام عالمات الترقيم 

 حسن العرضالتميز: اإلبداع و  .4

 

 

 

 
 


