
 
 الموضوع الخامس

 السند :
قال أحمد بن أبي داود : ما رأينا رجال )نزل بو الموت( فما شغمو ذلك، وال أذىمو عما يجب أن يفعمو    

إال تميم بن جميل، فإنو كان غمب واقتيد إلى أمير المؤمنين المعتصم في يوم الموكب، حين )يجمس 
 لمعامة(.

فمما مثل بين يديو، دعا بالسيف فأحضر، فجعل تميم )ينظر وال يقول شيئا(، وجعل المعتصم يصعد    
، ولسانو من منظره فقال : يا جنانوالنظر فيو ويصوبو، وكان جسيما وسيما، ورأى أن يستنطقو لينظر أين 

 فأت بو، أو حجة فأدل بيا. عذرتميم، إن كان لك 
، إن الذنوب تخرس األلسنة، وتصدع األفئدة، ولقد عظمت الجريرة، وكبر فقال : يا أمير المؤمنين   

 الذنب، وساء الظن، ولم يبق إال عفوك أو انتقامك، ثم أنشأ يقول :
نني    ألعـــمم أن الموت شــــيء مؤقت       وما جزعي من أن أمــوت وا 
 ـــــــرة تتفتتولكن خمفي صبية قد تركــــــــتيم          وأكــبادىم مـن حسـ  
ن مت موتوا       فإن عشت عاشوا خافضين بغبطة    أذود الردى عنيم، وا 

يا تميم أن يسبق السيف العدل. اذىب فقد غفرت لك الصبوة  –وهللا   -فتبسم المعتصم وقال : كاد 
 وتركتك لمصبية.

 –جزاك هللا خيرا  –فانصرف قائال : الزلت شيما حميما 
 به )العقد الفريد(عن ابن عبد ر         

 األسئلة :
 ( 60البناء الفكري : )نقاط 

 ماذا يريد تميم من خالل األبيات الشعرية التي ذكرىا ؟ .1
 استخمص مغزى عاما لمنص. .2
 جزعي. –الجريرة  –ما مدلول ما يمي حسب النص : تخرس األلسنة  .3
 ماذا تفيم من قول الراوي : "لينظر أين جنانو ولسانو من منظره"  ؟ .4

 
 



 ( 60البناء اللغوي : )نقاط 
 أعرب ما تحتو خط إعراب مفردات وما بين قوسين إعراب جمل. .1
 جد في النص جممة شرطية ثم حدد عناصرىا. .2
 ( 60البناء الفني : )نقطة 

 استخرج من النص محسنا بديعيا وبين نوعو. .1
 قطع البيت الثالث ثم حدد بحره. .2
 ( 60الوضعية اإلدماجية : )نقاط 

بينيما الشحناء والبغضاء، فاقتربت منيما ناصحا ليما بالتآخي ونسيان الضغائن، ألنيما زميالن لك نمت 
 ليست من الدين في شيء.

سطرا تنقل فيو ما نصحتيما بو، ومقتبسا أقوالك بما أمكن من الشواىد،  12اكتب نصا حجاجيا في حدود  -
 موظفا جمال واقعة خبرا لمبتدأ أو لناسخ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الموضوع الخامسجاةة النموججية اإل
 ( 60البناء الفكري )نقاط 
 . يريد تميم من خالل األبيات : استعطاف الخميفة حتى يخمي سبيمو ويعفو عنو.01
 عفو عند المقدرة.. مغزى عام : ال02
 . مدلول الكممات :03

 تخرس األلسنة = تسكتيا، وتمنعيا من الكالم. -       
 الجريرة = الذنب والخطأ -       
 جزعي = خوفي -       

. مدلول العبارة "لينظر أين جنانو ولسانو من منظره" أي حتى يعرف إن كان قمبو وعقمو جميمين 04
 كشكمو   
 (60البناء اللغوي )نقاط 
 . اإلعراب :01
 جنانو : مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعو الضمة الظاىرة عمى آخره وىو مضاف والياء مضاف إليو   
 عذر : اسم كان مرفوع وعالمة رفعو الضمة الظاىرة عمى آخره    
 . وطائف الجمل :02
 نزل بو الموت : جممة فعمية في محل نصب نعت لمرجل. - 
 معامة: جممة فعمية في محل جر مضاف إليو.يجمس ل - 
 ينظر وال يقول شيئا : جممة فعمية في محل نصب خبر جعل. - 

 . جممة شرطية :03
 إن كـان لك عذر فـأت بو         
 ءاجز  أداة      جممة               
 الشرط      الشرط      الشرط        
 (60البناء الفني )نقاط 
 لم يبق إال عفوك أو انتقامك. محسن بديعي : 01

 نوعو : طباق اإليجاب                     
 



 . تقطيع البيت الثالث :02
 فإن عشت عاشو خافضين بغبطتن     أذود رردي عنيم، و إن متت مووتو      
      //0 /0/ /0/0   /0//0//  /0/ /0    //0 /0//0  /0/0 / /0 /0/ /0//0 
 عول مفاعمن    فعـولن مفاعيمـن فعولن مفاعمـنفعولـن مفاعيمــن ف      

 بحر طويل
 (60الوضعية اإلدماجية )نقاط 
 المنتج نص حجاجي - المالءمة:. 01

 سطرا 12الحجم ال يقل عن  -                
 المنتج فيو نصائح مقنعة بترك الضغائن، وا عادة المياه إلى مجارييا -                
 نتج يتضمن المعارف العممية المطموبة )جمل واقعة خبرا لمبتدأ أو لناسخ/ االقتباس( الم -                

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

 واعد النحو والصرف واإلمالء والتعبير.التوظيف السميم لق - والرسم: ة. المغ03
 احترام عالمات الوقف -                     

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

 

 

 

 

 

 

 


