
 سادس عشرالموضوع ال
  السند:

يو ذلك ألن حاجة الحيوان الصغير إلى أبو من عالقة الحيوان بمأواه ، أقوى إّن عالقة اإلنسان ببيئتو    
وتفارق عشيا   بدد أسابي  قميمة تووى وتطيرفصغار الطيور مثالقميمة إدا قيست بحاجة الطفل ،

أما الطفل فالبد لو قتيا بببائيا إن اان ثم عالقة  وتضدف عالوتبني عشا خاصا بيا ،ل بنفسيا ،وتستو
ذا استول فال تزال الدالقة حتى يستطي  )أن يستول بنفسو( ،من سنين طويم ة بينو وبين أسرتو قوية وا 

 لمكفاح في ىذا الدالم ،ويؤدي واجبو   يتسمحن أطول حتى فيو يحتاج إلى زمومتينة ،
خرج إلى الدالم قبل) أن يستكمل تربيتو( المنزلية  ولو ،اةالحيت يتدمم الطفل أىم دروس في ىذا البي

  لو فالبيت في الحويوة ىو أكبر ممّدن  وحشا لكان 
ووالديو يتدمم طاعة قوانين البالد  فمن حبو إلخوتو وأخواتوا البيت يتدمم اثيرا من الدروس ،في ىذ

 وقوانين األخالق  
لمداممة وخشونة فخشونة امل عمى أن ياون بيتو أسدد ماان ،يجب عمى ال فرد في األسرة أن يد

ثارة الشحناء ونحو ذلك ،الوول واإلساءة و   ال ىذه إن اانت خارج البيت رذيمة فيي في البيت أرذلا 
 أحمد أمين  ـ

 األسئلة :
 ( 60البناء الفكرّي : ) نقاط 

 ( 10ايف يتدمم اإلنسان طاعة قوانين البالد وقوانين األخالق حسب رأي الكاتب؟          )  .1
 ( 10        )                         ىناك صفات سيئة حذر منيا الكاتب اذارىا   2
 ( 13      )         ـ  خشونة  ـ مأواه  اشرح المفردات التالية  : ـ الشحناء    3
 ( 10) .………………………………………خمص فارة عامة ليذا النص است  4

 ( 60البناء اللغوي : ) نقاط 
 (10         ) شرط فييا     استخرج من النص جممة شرطية وحدد عناصر أسموب ال  0
 (12                          )   دتين بين قوسين في النصحدد وظيفتي الجممتين الوار   2
 ( 10                             )النص أعرب ما تحتو خط في   3

 
 



 ( 60البناء الفني : ) نقطتان 
 تجدمك تصنف ىذا ضمن النصوص الحجاجية ؟ ماىي المدطيات التي  0

 
 ( 60الوضعية اإلدماجية : ) نقاط 

 تفاجأت يوما بنبأ مغادرة صديوك لبيتو وعزمو عمى عدم الرجوع إليو بسبب بدض المشاكل الدائمية   
   موظفا: حياتو،اكتب رسالة إلى صديوك ىذا تدعوه إلى الددول عن رأيو وتبين لو أىمية البيت في 

 ـ تدبيرا مجازيا ييا تشب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جابة عن الموضوع السادس عشراإل
 : البناء الفكري 

  ديووالأخواتو و خوتو و الخالق من حبو إليتدمم اإلنسان طاعة قوانين البالد وا  0
ثارة اإلساءة و وول و ال خشونة،المداممة  : خشونةىيالسيئة التي حذر الكاتب منيا  الصفات  2 ا 

  الشحناء
 شرح المفردات :  3

 الدداوة  الشحناء : 
 *قساوة خشونة : 
 ه  : ممجؤ  مأواه 

 الفارة الدامة لمنص : أىمية البيت في حياة اإلنسان   4
  : البناء اللغوي 
  فييا:ج جممة شرطية وتحديد عناصر أسموب الشرط استخرا  0
 وحشا لو خرج إلى الدالم قبل أن يستكمل تربيتو لكان  الجممة:

  لى الدالم قبل أن يستكمل تربيتو خرج إ :الشرطجملة 
  وحشا لكان  الشرط:جممة جواب 
  لو     الشرط:أداة 

  الجممتين:تحديد وظيفتي   2
  نصب مفدول بو جممة فدمية في محل بنفسو:أن يستول  
 جر مضاف إليو  أن يستكمل تبيتو : جممة فدمية في محل 

 :  اإلعراب  3
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابياإعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الكمــــــمة 

 أقوى 
 

 يتسمح

الموصورة من  من  خبر إن مرفوع وعالمة رفدو الضمة المودرة عمى األلف
 ظيورىا التدذر

 فدل مضارع منصوب بأن المضمرة بدد حتى وعالمة نصبو الفتحة
 الظاىرة عمى آخره

 



  الفني:البناء 
 نصنف ىذا النص ضمن النصوص الحجاجية ىي :  المدطيات التي تجدمنا  0

  الفارة ـإعطاء أمثمة إلثبات صحة 
 ألن  التدميل: استخدام

 استخدام أسموب الشرط لإلقناع  ـ
  التأكيد استخدام  
 

 الوضعية اإلدماجية :
 المالءمة :  .0

   النص رسالة 
   النص يبين أىمية البيت في الحياة 
 م التشبيو والتدبير المجازي استخدا 

  االتساق:االنسجام و  .3
  تسمسل األفاار 
  ترابط المداني 
  صحة الشواىد 

 سالمة اللغة و الصوابية :  .0
 الرسم اإلمالئي 
  احترام قواعد المغة 
  رسم عالمات  الوقف 

  اإلتقان:التميز و  .5
  اإلبداع 
 حسن الدرضـ 

 


