
 االختبار األول للفصل األول :

 السند :

الشباب طاقة دافعة إلى المعالي ، إن حركة األمة ويقظتها في حركة الشباب ويقظته ، والخير كله في شباب مؤمن 

يكون خموال ، إن غلبته نفسه وخانه عقله وعمله ،  الن باهلل تعالی آخذ بأسباب التقدم وذلك هو المراد من شبابنا ا

 لنفسه ألف عذر وعذر.أوجد 

واألصوب أن ينتقل الشباب من مرحلة الكالم إلى مرحلة العمل ، وأن يتحرر من تلك اآلفة التي غدت ظاهرة 

عامة بين المسلمين ، وهي كثرة النحيب على الماضي وقلة العمل للحاضر ، فالنحيب ال يحيي ما مات وال يعيد ما 

وين ، كثرة من يسبون الظالم وقلة من يوقدون النار . فوهللا لو كان لنا من فات . إت آفتنا كثرة الشاكين وقلة المدا

المداوين عدد الشاكين لغزونا أقطار العالم . لذا فالمطلوب من الشباب اليوم أن ينتقل من الثرثرة إلى العطاء، 

 افهم ".والعمل في هدوء بعيدا عن االرتجال، وساعت ها نقول بحق : " يوشك الشباب أن يحققوا أهد

 -بتصرف  -عن األنترنت 

 البناء الفكري:

 . هات عنوانا مناسبا للنص 

 ما الصفات التي حذر الكاتب الشباب منها ؟  

 ما الذي ينبغي على الشباب أن يقوم به حسب رأي الكاتب؟  

 .) اشرح ووظف في جمل من إنشائك: )المقصود، البكاء، البطالة 

 عين ضد الكلمتين : )االختصار، البخل 

 

 البناء الفني و اللغوي :

 . اعتمادا على السند استخرج : طباقا ، جناسا ، سجعا  

 استظهر بيتا شعريا من قصيدة = وأطل يوم العلم واكتبه كتابة عروضية مع وضع الرموز  

 في السند فعل مقاربة ، عينه مع تحديد اسمه وخبره ، وأعرب هذا األخير إعرابا تفصيليا.  

 

 

 

 

 

 

 النموذجية: اإلجابة

 البناء الفكري:

 العنوان المناسب للنص : الشباب 

 الصفات التي حذر الكاتب الشباب منها الخمول ، کترة النحيب على الماضي وقلة العمل للحاضر 

 ، وأن ينتقل من الثرثرة إلى العطاء ، والعمل  على الشباب أن ينتقل من مرحلة الكالم إلى مرحلة العمل

 .....في هدوء بعيدا عن االرتجال

 :شرح الكلمات 

 الكلمة  شرحها توظيفها في جملة

 المقصود المراد ما المقصود باألمن الغذائي ؟

 البكاء النحيب البكاء من خشية هللا بن القلوب . 

 البطالة  عدم وجود العمل البطالة.ابرز المشاكل التي يعاني منها العالم 



 :الكلمة وضدها 

 الكلمة ضدها

 اإلختصار  الثرثرة

 البخل العطاء

 البناء الفني واللغوي :

 :إستخراج الطباق والجناس والسجع 

 الطباق الجناس السجع

 قلة . كثرة المداوين . الشاكين  فات - مات

 :تقطيع البيت الشعري 

 وكأنه بفم الحياة ترنم        وأطل يوم العلم يرفل في السنا 

 وكأننه بفم الحياة ترنم          وأطلل يوم لعلم يرفل فسسنا

///0//0/0/0//0//0//0    ///0// ///0//0///0//0 

 :فعل المقاربة 

  فعل المقاربة  إسمه خبره

 يوشك  الشباب أن يحققوا أهدافهم

 


