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 النص : 

ة بني ...ىل سيصدق من عاش يف تلك القرون لو قيل لو : إنو إبمكانو قطع املسافمضت.تعالوا نعد ابلذاكرة إىل قرون    
 اجلزائر واملدينة املنورة يف بضع ساعات؟ ألن يفسر ذلك أبنو ضرب من اخليال ؟ 

...لو ذكران لشخص ما ، لنقول لشيخ اآلن.تعالوا نقرب ابلزمن قبل مخسني عاما من  مضت،وملاذا نعود ابلذاكرة إىل قرون    
و يتجّول يف بيتو يف مونرتايل دون أن خيرج ىذا أمّي :  إنو إبمكانو أن يرى ابنو الذي ىاجر إىل كندا صوات وصورة وى

 الشخص من منزلو ، ىل تراه سيتقبل األمر أم سيستاء منك ظنّا أنك تسخر منو ؟
صحيفة يف أحد أعدادىا أن جل الركاب نزلوا من الطائرة إال شيخا طاعنا يف السن أىب النزول  تنشروملاذا نذكر األمثلة ؟ أمل    

يف البداية رغم حماوالت اإلقناع ، ظنا منو أن الطائرة مل تقطع سوى مسافة قصرية ، ومل يصدق أن يكون قد وصل إىل مدينتو 
 اب منها ملدينة أخرى ساعات ابلسيارة .اليت يسكن هبا فيما يقارب الساعة وىو الذي قطع يف رحلة الذى

..لكن ىناك أمور الكثري منا ال يتقبلها والتحليل.ذكرتو من األمثلة ىي من األمور اليت أصبحت اآلن سهلة التفكري  ما   
ر وتباد منطقي،توجد عينة من البشر تكّذب األمر مباشرة وتصفو بشيء من اخليال دون تفكري أو حتليل  رمبا ألنو عقلو،

 األمور.ابلسخرية منو زعما أن عقوهلا أكرب من أن تتقبل مثل ىذه 
حتّد وحتبط ما حنتاجو من عقول تكون  نظر،املطلقة والسخرية اليت ال تستند إىل حتليل منطقي أو بعد  األحكامإن ىذه    

لتكون  احملاولة،ن هلا ولو شرف ...عقول ال تقبل فقط ما يصّدر إلينا دون أن يكو اإلنسانية.صاحبة املبادرة فيما حتتاجو 
 اآلخرين.صاحبة فكرة يف خمرتع أو منتج أو ما يفيدان ويفيد 

 األسئلة :
  الفكري:البناء 

 ىات عنواان مناسبا للنص . .1
 ؟ اليت حياول الكاتب إيصاهلا  ما ىي الفكرة .2
 تبادر ، حتّد . اشرح : .3
 ما منط النص ؟ عّلل. .4
  اللغوي:البناء  

 يف النص .اعرب ما حتتو خط  .1
 استخرج من النص أداة استثناء مبينا املستثىن واملستثىن منو . .2
  الفين:البناء 

 ىات أسلواب انشائيا ورد يف النص وبنّي نوعو وغرضو . .1
 وّظف حمسنا بديعيا يف اجلملة التالية : "ىل سيتقبل األمر أم سيستاء منك ؟" .2

 



 احلل:
 : البناء الفكري 

 عنوان مناسب للنص : تطّور التكنولوجيا. .1
يف السابق حمض خيال ودعوة الناس لعدم إحباط  الفكرة اليت حياول الكاتب إيصاهلا ىي جتسيد العلم ألفكار كانت .2

 واملكتشفني.املخرتعني 
 اشرح :تبادر : تسرع ، حتّد : تقّيد. .3
الشيخ الذي رفض  كندا،الوالد األمّي الذي يرى ابنو املهاجر يف   والرباىني:كثرة األمثلة   التعليل: حجاجي، النص:منط   .4

 ...ألّن. التفسري:..، استعمال أدوات الطائرة.النزول من 
 

  : البناء اللغوي 
 اإلعراب : .1

 تنشْر: فعل مضارع جمزوم أبمل وعالمة جزمو السكون الظاىر على أخره .
 األحكاَم : اسم إن منصوب وعالمة نصبو الفتحة الظاىرة على آخره .

 . : الركاب املستثىن منو: شيخا ،  املستثىنإال ،  واردة يف النص : أداة استثناء .1
 

  الفين :البناء 
 وارد يف النص : ألن يفّسر ذلك أبنو ضرب من اخليال : نوعو طليب ، غرضو : االستفهام .  انشائي أسلوب .1
 ؟" : حمسن بديعي معنوي نوعو طباق سلب . وال يتقبلاألمر أم  يتقبلىل س: " توظيف حمسن بديعي  .2
 

 

 

 

 

 




