
 :تاسعالموضوع ال

 السند:
كما يحتاج جسمك إلى مواّد مختمفة ليتغّذى و ينمو، كذلك يحتاج عقمك إلى غذاء ينّميو، و ما المناىج الّدراسّية إاّل    

ير منقوصة، و كما تتعّرف إلى خطوط لمّطريق اّلتي يجب أن تسير عمييا لتحسن المطالعة، و تستفيد منيا فائدة كاممة غ
أشخاص كثيرين في حياتك العممية، فإّنك في قراءتك الكتب تتعّرف إلى أصحابيا، فمنيم من يصير صديقا حميما يمّضك 

 اّلذي شّوه بو صورة المطالعة الفاضمة. العمل عممو بئساالبتعاد عنو و منيم من ال ترغب فيو بعد أن ترى لو صورة حّية، ف
ىي األصدقاء اّلذين يخمصون لنا الّنصح و يعطوننا كنوز المعرفة بسخاء ال نظير لو، إّن القراءة باب المعرفة، فالكتب    

، تقّدم ذلك الغذاء المريء الّنافع و عمينا أن نحسن الّدخول من ىذا الباب لنستفيد، و ما دور الكتب إاّل مطاعم كبرى 
 ى ذلك سبيال.بالمّجان، فال تحرميا من زيارتك ما استطعت إل

 ( بتصّرف9111) ش. ت. أ  دورة ماي 
 األسئلة:

 :البناء الفكري 
 إذا كان الجسد يتغّذى بالمواد الغذائّية لينمو، فبم ينمو العقل؟ .1
 بم شّبو الكاتب الكتب؟ .2
 ىات أضداد الكممات اآلتّية من الّنص: .3

 نعم ـ شّح ـ الضارّ 
 :البناء الّلغوّي 
 ل ـ صورةصّغر الكممات اآلتّية: جسم ـ عق .1
 عّبر بأسموب الّتعّجب عن الفعل ) حسن ( في جممة مفيدة. .2
 أعرب ما تحتو خّط في الّنص. .3
 :البناء الفّنّي 
 العمل عممو" بئسالحظ العبارة: "  .1

 استبدل الكممة اّلتي تحتيا خّط بكممة أخرى ليا نفس المعنى.
 الّنص تشبييا و حّدد عناصره.استخرج من  .2

  اإلدماجةالوضعّية: 
 .األنام كتاب"" و خير جميس في    

ىمّية المطالعة و طريقة االستفادة منيا موّظفا أسموب كيف أّن الكتاب خير جميس مبرزا أ اكتب فقرة إنشائّية تبّين فييا      
 اإلخبار.

 



 :الموضوع التاسع اإلجابة الّنموذجّية
 فكري:البناء ال 
 ينمو العقل بالمطالعة و الّرغبة في ذلك. .1
 شّبو الكاتب الكتب باألصدقاء اّلذين يخمصون الّنصح. .2
 األضداد من الّنص: .3

 
 
 
 
 

 :البناء الّلغوي 
 الّتصغير: .1

 تصغيره االسم
 جسم
 عقل
 صورة

 عقيل
 جسيم
 صويرة

    
 عّجب:التعبير بأسموب التّ  .2

 ما أحسن الّدين و الّدنيا إذا اجتمعا.
 اإلعراب: .3

 بئس: فعل ماض جامد إلنشاء الّذم.
 العمل: فاعل مرفوع و عالمة رفعو الّضمة الّظاىرة عمى آخره.

عممو: خبر لمبتدأ محذوف تقديره ىو مرفوع وعالمة رفعو الّضمة الظّاىرة عمى آخره و ىو مضاف و الياء ضمير مّتصل 
 الّضم في محّل جّر مضاف إليو.مبنّي عمى 

 :البناء الفّنّي 
 استبدال " بئس": ساء العمل عممو ـ ال حّبذا العمل عممو. .1
 الّتشبيو: الكتب ىي األصدقاء .2

 أركانو:
 المشّبو: الكتب

 المشّبو بو: األصدقاء

 شرحيا الكممة
 نعم
 شحّ 

 الضار

 بئس
 سخاء
 الّنافع



 :الوضعّية اإلدماجّية 
  ّالكتاب خير جميس. المالءمة: ـ مطابقة التعميمة: إبراز أن 

 أىمّية المطالعة و طريقة االستفادة منيا.                                     
 ـ مطابقة التقنية: كتابة فقرة              
 ـ توظيف شروط اإلنجاز              

 .االنسجام: ـ تسمسل األفكار 
 ـ ترابط األفكار                  

 ن األخطاء الّنحوّية و اإلمالئّية.سالمة المغة: ـ الخمو م 
 ـ احترام عالمات الوقف.                    

 .التميز: اإلبداع و حسن العرض 
 
 
 
 
 

 

 


