
 :ثالث عشرالموضوع ال
 السند:
لست أظن أحدا فمم تكن فيو حضارة. و  كتيب(،الحضارة، أما الزمان )الذي لم يكن فيو  ركنالكتاب 

 ..إليو.يتمنى أن يعود 
من نسان من الحاجة إلى الرفاىية، و الطموح إلى النيوض باإلجياش بالحركة و إن عالمنا حي و رائع، و 

ما ذلك إال بفضل الكتاب الذي بات من ىذا العالم من العبودية إلى الحرية، و إلى المعرفة، و  الجيل
 بمنزلة الروح من الجسد.

أليس من العار عمى أبناء األرض أن يكون بينيم ماليين من األميين الذين ال يممكون المفتاح 
عون. لالكتابة، لكنيم ال يطاتقنوا القراءة و لموصول إلى الكتاب؟ أما العار األكبر فأن يكون بيننا ماليين أ

المالبس قون بسخاء عمى السيارات الفخمة و ينف( التي تحوي كل فن إال الكتاب، و إنيم )يسكنون الدور
تزينو  ... إال الكتاب، فميس لو في حسابيم حساب. فمتى يدرك الناس أن بيتا الاألنيقة و الحفالت و

نفقير، و بيت حقير و مكتبة   ىو حوى أفخر األثاث؟ ا 
 الكتاب يا صاحبي إذا شئت أن تأخذ من دنياك أكثر من حاجيات البطن". فالكتاب" 

 -بتصرف  -( 7ميخائيل نعيمة )العمال الكاممة.ج
 األسئمة:
 :البناء الفكري 

 أعط  النص عنوانا مناسبا .1
 جعل الكاتب الحياة ترتكز عمى الكتاب. فما رأيك؟ .2
 سخاء –جياش  اشرح الكممتين اآلتيتين: .3
 :البناء المغوي 

 أعرب ما تحتو خط في النص .1
 ما المحل اإلعرابي لمجممتين الواردتين بين قوسين في النص .2
 استخرج من النص: .3

 اسم تفضيل 
 إسما مصغرا 
 أسموب إغراء و بين غرضو 



 البطن" ..الكتاب " فالكتابالعبارة الواردة بين مزدوجتين في النص إلى صيغة الجمع:حول  .4
 
  :البناء الفني 

 جاء في تعبير الكاتب: "بات الكتاب من ىذا العالم بمنزلة الروح من الجسد" .1
 ما الصورة البيانية التي تحتوييا العبارة؟ مع التوضيح

 
 الوضعية اإلدماجية: 
يا صاحبي، إذا شئت أن تأخذ من دنياك أكثر من الكتاب خاطب الكاتب القارئ قائال: "الكتاب        

 حاجيات البطن".
 من خالل ىذه العبارة أكتب خطبة تحث فييا زمالئك عمى المطالعة لمفائدة ال لإلمتحان، موظفا:

  المعرفة –الحياة  –المفردات: المنفعة 
 غراء و التحذيراألساليب: اإل 
 المغة: أسموب الشرط 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :الموضوع الثالث عشر اإلجابة النموذجية
 

 :البناء الفكري 
 الكتاب أساس الحضارة -العنوان المناسب لمنص:  .1
 أفضل جميس -                                     

 خير األصدقاء -                                     
جعل الكاتب الحياة ترتكز عمى الكتاب، أوافقو الرأي ألن حياة اإلنسان بدأت مع الكتاب و  .2

ا الكتابة، كما أنو وعاء العمم و وسيمتو األساسية، فمو تصورنا الحياة بغير كتاب لتصورناى
 (.11حياة البيائم،... كما عظم هللا ذلك في قولو: "و القمم و ما يسطرون" )القمم 

 جياش: سريع الحركة -شرح المفردات:  .3
 كرم –سخاء : جود  -                           

 :البناء المغوي 
 اإلعراب: .1

 .ركن: خبر مرفوع و عالمة رفعو الضمة الظاىرة عمى آخره 
  عالمة نصبو الفتحة منصوب و  – الزمذوف وجوبا تقديره لفعل مح –الكتاب: مفعول بو

 الظاىرة عمى آخره.
 المحل اإلعرابي لمجممتين الواردتين بين قوسين في النص: .2
 .الذي لم يكن فيو كتيب(: جممة موصولة في محمل رفع صفة( 
 "يسكنون الدور(: جممة فعمية في محل رفع خبر "إن( 
 استخراج من النص: .3

  أكثر –إسم تفضيل: أفخر 
 إسم مصغر: كتيب 
 أسموب إغراء: الكتاب الكتاب يا صاحبي.... و غرضو النصح و الترغيب 
 التحويل إلى صيغة الجمع: .4

 أكثر من حاجيات البطن". دنياكممن  تأخذواأن  شئتم إن أصحابي " الكتاب الكتاب يا 
 



  :البناء الفني 
 ا العالم بمنزلة الروح من الجسد"قال الكاتب: "بات الكتاب من ىذ .1

، فال يمكن أن عالقتو بالعمم بعالقة الروح بالجسدتشبييا حيث شبو الكاتب الكتاب و  نمتمس من العبارة
 حاجة كل منيما لآلخر.يفترقا لتمسكيما و 

 :الوضعية اإلدماجية 
 المالئمة: ـ  .1
                  .مطابقة التعميمة:  الحث عمى المطالعة 
  :توظيف شروط اإلنجاز /كتابة خطبة.مطابقة التقنية 
 صّحة الشواىد/ترابط األفكار /تسمسل األفكاراالنسجام:  .2
 احترام عالمات الترقيم/ اإلمالئية: ـ الخمّو من األخطاء المغوية و سالمة الّمغة .3
 حسن العرضالتميز: اإلبداع و  .4


