
 الموضوع الرابع

 السند :

النظر وتوجيو األعمال حسب ما يقتضيو النظر البعيد، بعد إن من أىم وسائل السعادة في الحياة         
نجح ينظره إلى مستقبل زراعتو ما سيحتاج إليو، والطالب إنما ينجح في دراستو إذا )ىو نظر فالزارع إنما ي

إلى مستقبمو( واستعد ألداء ما سيمتحن فيو، وعدل حياتو وفق الغرض الذي )يرمي إليو(، كذلك الشأن في 
 و وساء حالو...حياة اإلنسان المثالية : البد أن ينظميا الفكر والنظر البعيد، و إال اضطربت معيشت

نما يطمب ألنو وسيمة لمحصول عمى ما يرغب، وقد ينسى اإلنسان ذلك،     المال )ال يطمب لذاتو(، وا 
 ويرغب في النقود لذاتيا، فتصير الرغبة في كسبيا أشد من الرغبة في انفاقيا،

نما ىو نعمة أو نقمة حسب استعمالو، فيو     د من يحسن  في نعمةليس المال في ذاتو شيئا حسنا، وا 
 استعمالو، ونقمة في يد من يسيء استعمالو...

يجب أن نتعمم عن استعمال المال وطرق كسبو وتوفيره، لما لذلك من عالقة كبيرة باألخالق، فكثير من    
الفضائل والرذائل عمادىا المال : فالكرم واإلحسان واالقتصاد، والطمع والبخل واالرتشاء واإلسراف كميا 

 اإلنسان المالية.تتصل بحياة 
 أحمد أمين فيض الخاطر

 األسئلة
 ( 60البناء الفكري : )نقاط 

 المال حسب رأي الكاتب نعمة ونقمة، كيف ذلك ؟ .1
 اقترح فكرة عامة لمنص. .2
 اشرح الكممات التالية حسب النص، ثم وظفيا في جمل من إنشائك : .3
 الرذائل –نقمة  –يرمي إليو 
 ماذا يقصد الكاتب بالنظر البعيد ؟ .4
 ( 60البناء اللغوي : )نقاط 

 أعرب ما تحتو خط في النص إعرابا مفصال. .1
 بين وظائف الجمل التي بين قوسين في النص. .2

 



 عمل ترتيب الجممتين االسميتين المسطر تجتيما فيما يمي : .3
 "عمادىا المال"فكثير من الفضائل والرذائل  -
 "  ىو نعمة" إنما  -
 ( 60البناء الفني : )نقطة 

 ما نمط النص ؟ .1
 استخرج من النص جناسا وطباقا. .2
 

 نقاط( : 60الوضعية اإلدماجية )
بعد اطالعك عمى تقنيات التمخيص، لخص النص إلى ربعو ثم اذكر رأيك فيما رآه الكاتب موظفا جمال 

 واقعة خبرا لمبتدأ أو لناسخ والطباق.
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الموضوع الرابعجابة النموججية اإل
 (60البناء الفكري )نقاط 

المال نعمة ونقمة : حسب استعمالو فيو نعمة في يد من يحسن استعمالو، ونقمة في يد من  .01
 يسيء استعمالو.

 السعادة في حسن استعمال المال. العامة:الفكرة  .02
 الشرح مع التوظيف : .03

 رمي الطالب بجيده إلى النجاح ومستقبل زاىر.يرمي إليو = ييدف إليو.  -     
 نقمة = سوء، عذاب. الغش نقمة عمى المؤمن يعود عميو بالحسرة. -     
 الرذائل = الدنايا، األخالق السيئة. الرذائل صفات تكثر في الكافر والمنافق. -     

المسطر الذي  : ىو التخطيط عن بعد لتجنب ما ال يحمد عقباه، وىو اليدفالنظر البعيد .04
 نصبوا إليو.  

 (60البناء اللغوي )نقاط 
 اإلعراب: .1
 بعد : مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعو الضمة الظاىرة عمى آخره. -
 نعمة : خبر المبتدأ ىو مرفوع وعالمة رفعو الضمة الظاىرة عمى آخره. -
 وطائف الجمل : .2
 في محل جر مضاف إليو. ىو نظر إلى مستقبمو : جممة اسمية -
 يرمي إليو : جممة فعمية صمة الموصول )الذي( ال محل ليا من اإلعراب. -
 ال يطمب لذاتو : جممة فعمية في محل رفع خبر المبتدأ المال. -
 تعميل ترتيب الجممتين : .3
زالة االلتباس نأخذ تقدم المبتدأ )عمادىا( عمى الخبر )المال( ألنيما متساويان في التعريف، وإل -

 بالترتيب األصمي لمجممة االسمية.
 تقدم المبتدأ )ىو( عمى الخبر )نعمة( ألن المبتدأ محصور ومقصور بإنما. -

 
 
 



 (60البناء الفني )نقاط 
 حجاجي النص:نمط  .1
 .ثلألن الكاتب طرح فكرتو وأبدى آراءه في كيفية استعمال المال االستعمال األم -
 .اعتماده عمى التوكيد والنفي واإلثبات واألمثمة )ذكر جمل من النص لالستدالل( -
  والجناس:الطباق  .2

 فيو نعمة ونقمة / يحسن استعمالو...يسيء استعمالو. الطباق: -
 فيو نعمة ونقمة. الجناس: -        

 (60الوضعية اإلدماجية )نقاط 
  ءمة:المال .1
 المنتج نص إخباري  -
 الحجم ال يقل عن الربع -
 المنتج يمخص فيو النص باعتماد قواعد التمخيص. -
 المنتج يتضمن المعارف العممية المطموبة )جمل واقعة خبرا لمبتدأ أو لناسخ/ الطباق(  -
  االنسجام: .2
 ترابطة وواضحة.المنتج أفكاره م -
 المنتج يتضمن الشواىد. -
 المغة الموظفة منسجمة مع النص الوصفي -
  والرسم:المغو  .3
 التوظيف السميم لقواعد النحو والصرف واإلمالء والتعبير. -
 احترام عالمات الوقف -
  واإلبداع:اإلتقان  .4
 عرض ووضوح الخطحسن ال -
 قوة الشواىد وحسن توظيفيا -
 األسموب المشوق  -

 


