
 الموضوع الثاني

 السند : 
ن الصديق المخمص الوفي ىو الذي ال يتخذ من الصداقة وسيمة لمنافعو الذاتية وغاياتو الشخصية، إنما يقدسيا ويعتز إ  

بيا بمفيوميا الشامل، فالصديق الحق كاألخ تجده إلى جانبك في كل األوقات، فكم من األصدقاء سارعوا إلى نجدة 
ك(، فالصديق في صفا قمبو وخمص وده وسما قصده وحسن أصدقائيم في حاالت الضنك دون )أن يطمب منيم أحد ذل

 عممو وجمل فعمو.
وكم من األصدقاء الذين ال يحممون من الصداقة إال اسميا، إنيم عباد الشيوات والمكاسب، يبتزون أصدقاءىم لغايات    

عمييم، أولئك ليسوا أصدقاء،  ذاتية، ويستغمونيم لمآربيم الخاصة، ويمنونيم إذا قدموا ليم أدنى مساعدة ليشعروىم بفضميم
 إنيم النفعيون المتاجرون الذين يتركون أصدقاءىم طعما لتقمبات الزمان. 

صديقك من يبمسم جراحك أثناء الشدة، ويبادر إلى مساعدتك وقت الحاجة، ويخمص في السر والعمن، في حضورك     
 فق مع مفيوم الصداقة السامية.   وغيابك، فال يشي بك وال يخون وال يغدر وال يتحدث إال بما ىو مت

 أقميم في مجتمعنا اليوم ! مــاأولئك ىو األصدقاء النجباء، و 
لو سادت الصداقة المثمى وتحول كل من في المجتمع إلى أصدقاء أوفياء مخمصين إذن لتحققت السعادة وعم  حبذا   

 المحبة التي )ىي عنوان الصداقة األسمى(. التطور والسالم. ولزالت أشكال الخصومات والنزاعات كميا وحمت مكانيا
 نادين زكريا -د

 األسئلة
 ( 60البناء الفكري : )نقاط 

 اقترح فكرة عامة مناسبة لمنص. .1
 جاء في النص أوصاف الصديق النفعي، اذكر صفتين منيما. .2
 من ىو الصديق الحق في نظر الكاتب. .3
 ما مدلول ما يمي حسب النص : .4
 األصدقاء النفعيون  –آربيم الخاصة م –حاالت الضنك  .5

 ( 60البناء اللغوي : )نقاط 
 أعرب ما تحتو خط في النص إعرابا مفصال. .1
 ما محل إعراب الجممتين المتين بين قوسين في النص ؟ .2
 " كم من األصدقاء الذين ال يحممون من الصداقة إال اسميا " حدد عناصر الجممة الموصولة فيما يمي : .3

 ( 60البناء الفني : )نقطة 
 استخرج من النص تشبييا وبين أثره في المعنى. .1
 استخرج من النص طباقا. .2

 



 نقاط( : 60الوضعية اإلدماجية )
 ال شك أن لك صديقا عزيزا تبادلو ويبادلك الود واإلخاء.

تقل  من خالل تجربتك معو، أخبرنا عن ميزات الصديق المثالي مشيرا في نفس الوقت إلى الصديق النفعي في فقرة ال -
 أسطر موظفا جمال واقعة نعتا وصيغ التعجب والطباق. 10عن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الموضوع الثانيجاةة النموججية اإل

 (60البناء الفكري )نقاط 
 الفكرة العامة : سمات الصديق الحق .1
 من صفات الصديق النفعي : * يبتزون أصدقاءىم لغايات ذاتية. .2

i. ى مساعدة.يمنونيم إذا ساعدوىم أدن 
 الصديق الحق : * ىو الذي ال يستغل الصداقة ألغراضو الخاصة. .3

i. .كاألخ تجده إلى جانبك في كل األوقات 
 مدلول الكممات : .4

 حاالت الضنك = حاالت الضيق واألزمات              
 اصةمآربيم الخاصة = أغراضيم الخ              
 األصدقاء النفعيون = األصدقاء المستغمون              

 (60البناء اللغوي  )نقاط 
 اإلعراب : .1

 نكرة تامة مبينة عمى السكون في محل رفع مبتدأ مـا: -
 حبذا : حب : فعل ماضي جامد إلنشاء المدح مبني عمى الفتح الظاىر عمى آخره -
 سم إشارة مبني عمى السكون في محل رفع فاعلا ذا: -

 اإلعرابي:المحل  .2
 جممة فعمية في محل جر مضاف إليو. ذلك:أن يطمب منيم أحد  -
 ىي عنوان الصداقة األسمى : جممة إسمية صمة موصول )التي( ال محل ليا من اإلعراب. -

 الموصولة:تحديد عناصر الجممة  .3
 صدقاء الـــذيـــن ال يحممون من الصداقة إال اسميا   كم من أ     

                   
 عائد الصمة )واو الجماعة( موصول +صمة       االسم الموصول +              

 
 (60البناء الفني )نقاط 

 الصديق الحق كاألخ تجده إلى جانبك في كل األوقات. - المعنى:التشبيو وأثره في  .1
 ين التشبيو مدى أىمية الصديق في الحياة.ب .2
 .والعمن لسرالطباق : يخمص في ا .3

 
 



 (60الوضعية اإلدماجية )نقاط 
 المنتج نص إخباري  -. المالءمة : 01

 سطر 10الحجم ال يقل عن  -                
 المنتج يصف فيو الصديق المثالي والصديق النفعي. -                
 المنتج يتضمن المعارف العممية المطموبة )جمل واقعة نعتا/ صيغ التعجب/ الطباق(  -                

 المنتج أفكاره مترابطة وواضحة. -. االنسجام : 02
 المنتج يتضمن الشواىد. -                
 المغة الموظفة منسجمة مع النص الوصفي -                

 واعد النحو والصرف واإلمالء والتعبير.التوظيف السميم لق -. المغو والرسم : 03
 احترام عالمات الوقف -                     

 حسن العرض ووضوح الخط -. اإلتقان واإلبداع : 04
 قوة الشواىد وحسن توظيفيا -                       
 األسموب المشوق  -                       

 
 

 


