
 :رابع عشرالموضوع ال
 السند:

 ىـي الفصحى ستبقى في شموخ      #    سيحفظيا المييمن من شــتات
 من حــمل الحــــياة  الّتاجىـي اّلمـغة المنيـــرة في ســـماء      #   عمييا 

 انتثرت زىور     #    لحرف الّضاد من كّل الجياتأضــــاء الكون و 
 أّسســتم فأكــرم بالّنحـــــــاةاة فقـــــــد بنيتم      #    و ىنيــــئا يا نحــــ

 ي من مشـــكالتخف ماحــــتم مبيــما فغدا جــمّيا      #    أبنتــم  شــــر
 ال تركــن إلى رأي الغــالةيا طالب الفصحى برفق      #    و ســر و 
 ثابــر ما اســــتطعت بكّل جّد      #    فإّن الفـــوز جـــــــائزة الّثباتو 
 شيخا )يميــل( إلى الّصالة لوو   أفادك فــي عـــموم      #  منأكــرم و 
 ال تســخر بأســتاذ ضـــعيف       #    قميــل العمم من كّل الجــــياتو 

 جانب )من( تــراه من الوشاة#   و      خـــــــيرفخــذ منو اليســير ففيو 
 في المماةتنعم في الحـياة و اء حــــــــــّقا     #    و ســتبمغ مبمــغ العمم

 عبد الرحمن بن عبد الرحمن شميلة األهدل
 العطّيةىي : بكسر الّصاد جمع صمة و الّصالة

 األسئلة:
 :البناء الفكري 

 أعط عنوانا مناسبا لمّنص. .1
 بم نصح الّشاعر طالب الفصحى؟ ما نتيجة تطبيق ىذه الّنصيحة؟ .2
 لو شيخا يميــل إلى الّصــالة # و ــرم من أفادك فــي عـــموماعر: و أكاشرح قول الشّ  .3
 عمى من تدّل ىذه األسماء: المييمن ـ الّنحاة ـ الّضاد؟ .4

 :البناء الّلغوي 
 أعرب ما تحتو خّط في الّنص. .1
 ما محّل الجمل اّلتي بين قوسين من اإلعراب؟ .2
 ما يجب تغييره في البيت.غّير لجمع الغائب و حّول الضمير الموجود بكممة " منو" إلى ضمير ا .3



 :البناء الفّني 
 ما الغرض البالغي من أفعال األمر الواردة في القصيدة؟ -1
 استخرج من الّنص استعارة، و حّدد نوعيا. -2
 :الوضعّية اإلدماجّية 

 قدرىا. كثير من الّناس ال ييّميم إاّل الّسخرّية من الّمغة العربّية و الّنيل منيا و الحّط من   
الّتعميمة: في ىذا المعنى أعد سرد قّصة عايشت أطوارىا نيضت فييا مدافعا عن العربّية مبرزا     

 فضائميا موّظفا:
 الحوار البسيط محترما خطوات كتابة القّصة. أسموب الّسرد و        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :عشر الموضوع الرابع اإلجابة النموذجية
 :البناء الفكري 
 عنوان النص: مستقبل المغة العربية. .1
نتيجة تطبيق و  عدم السخرية منيم.أكرام األساتذة و الشاعر طالب الفصحى بالمثابرة و  نصح .2

 اآلخرةالنجاح في الدنيا و نصيحة الوصول إلى مبمغ العمماء و ىذه ال
 لو شيخا يميــل إلى الّصــالة# و عـــمومــرم من أفادك فــي أكو ل الشاعر:  شرح قو  .3

 مساعدتيموصميم و العمم بإكرام المعممين و ينصح الشاعر طالب 
 الداللة: .4

 المييمن: تدّل عمى هللا تعالى 
 النحاة: تدّل عمى عمماء المغة العربية 
 الضاد: تدّل عمى المغة العربية 
 :البناء اللغوي 
 :اإلعراب .1

 إعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابيا الكمــــــمة 
 التّــــــــاج

 ما
 من 
 خير

 مبتدأ مؤّخر مرفوع و عالمة رفعو الضمة الظاىرة عمى آخره
 اسم موصول مبني عمى السكون في محل نصب مفعول بو

 م موصول مبني عمى السكون في محل نصب مفعول بواس
 مبتدأ مؤّخر مرفوع و عالمة رفعو الضمة الظاىرة عمى آخره

 محل الجمل من اإلعراب: .2
 .يميل(: جممة فعمية في محل نصب نعت( 
 .من(: جممة موصولة في محل نصب مفعول بو( 

 التحويل: .3

 )من( تــراه من الوشاة # وجانب خـــــــير ماليســير ففيي مفخــذ مني
 
 



 :البناء الفني 
 ىو النصح و اإلرشاد. الغرض البالغي من أفعال األمر الواردة في القصيدة .1
 عمييا التاجاالستعارة:  .2

 استعارة مكنية. نوعيا:
 
 :الوضعية اإلدماجية 

 المالئمة:  .1
   :فضائميا.                  زابر ا  و عن العربّية  عافالدمطابقة التعميمة 
  :توظيف شروط اإلنجاز /.سرد قصةمطابقة التقنية 

 االنسجام:  .2
 تسمسل األفكار 
  ترابط األفكار 
 صّحة الشواىد 

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

 العرضالتميز: اإلبداع و حسن  .4
 
 

 
 


