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 فــــي مادة اللغـــة العربيـــة الفرض األول للفصل األول  
 :السند

رون من الناس يقضون ـــان. كثيـــة الحياة الكبرى في كل زمان ومكـــالعمل وال يزال شريع كان     

ة ــالفارغ)م ـــألوا صفحات حياتهــأن يم(ن، ال يريدون ــك متكئيـــن على األرائـــأيامهم متثائبي

أيامهم ألنهم يكرهون ، والبطالة تأكل يغزوهمأو يُفيدوا، الكسل  )أن ينفعوا(رون دونـــا، يمـــشيئ

تتبعهم حيثما نزلوا، وتوحي إليهم الملل ته الحياة لهؤالء هو السآمة التيالعمل. ولكن الجزاء الذي أعد

من كل شيء في الوجود، حتى يروا أن هذه السآمة التي نزلت بهم هي أشق عليهم من قسوة العمل.

ل ــان العاطــــة، واإلنســات الرذيلــــن مقومــــل مـــة، كما أن الكســات الفضيلــمن مقوم لـالعمو    

ره ــــم، وتحتقــه ويُظلـــوأِسَن وصار خبيثا، فيركن خياله، وتجف عاطفتاء الراكد الذي وقف ـــكالم

و واجبا مفروضا علينا؟ بلى ـــعن التعب والشقاء؟ أليس ه مفصوالالعيون، ولكن هل كان العمل نفسه 

ي إسعاد ـــيحتاج إليه ف اـمواجبنا الخضوع له، ألنه ضرورة محتومة، فبالعمل وحده ينال العامل  ومن

 نفسه.يقول أحدهم: إّن الجوع يستطيع أن يترصد باب الرجل العامل، ولكنه ال يجرؤ على اقتحامه.

  .: تغيرطعمه ولونه ورائحته وفسدتأسن -ساكن،ثابت في مكانه راكد::معاني الكلمات

 البناء الفكري: -1
 )01(.للنص صغ فكرة عامة مناسبة -
 )02(؟ما هو جزاء الذي يكره العمل والذي يحب العمل-
 )01(؟ما منزلة العاطل في مجتمعه-
 )01( .هات معنى (يترصد) ثم وظفها في جملة مفيدة-
 البناء اللغوي: -2
  )02( أعرب ما تحته خط في النص. - 
 )02( .قوسين بين الوظيفة النحوية لما بين - 
 : حول المصدر الصريح في العبارة اآلتية إلى جملة - 
 )01(."ال يجرأ على اقتحامه" 

 البناء الفني:
 )01(ما نمط النص؟ - 
 )01(" يملؤون صفحات حياتهم الفارغة".؟ :ة البيانية في العبارة اآلتيةما نوع الصور -

  الوضعية اإلدماجية:
 اإلنسان العاطل كالماء الراكد الذي وقف وأسن وصار خبيثا.

 .حرر فقرة إخبارية في عشرة أسطر تبين فيها اآلثار السلبية للبطالة على الفرد ومجتمعه -
  

 انتهى                              بالتوفيق                                  
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ـرمــــا، يما، يمئئئـــــشيئشيئ

مل. ولكن الجالعمل. ولكن الجزاء

شيء في الوجكل شيء في الوجود،

ـات الفضات الفضمممــــمقوممن مقوم

ننن  وأسوأسنَن وص وقف لذي وقف  ِِ
ضرورة محتألنه ضرورة محتومةom  مفصمفصول نفسه  العمل نفسه 

 أن يترصد بطيع أن يترصد باب

غيرطعمه ولون: تغيرطعمه ولونه ورسن
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