
 
 
 
 
 
 

  

       
 -على الخيار  –عالج أحد الموضوعين اآلتيين         

  الموضوع األّول:         
 

 :الّنّص         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .طاولتَ و  َسطا ، عليو َصْواًل وَصْوَلًة: وَثبَ  صال   .التطريب والتَغنِّي وتحسين الصوت : التَّرنُّم        
ز  ا        .وَثبَّت عليو َعْزَمو  اأَلمَر وبو وعليو: َمضى فيو أ ْزم ع   .الحال :الُعْدُم وسوءُ لع و 
 .وىو كاأَلِنينِ  :الرجُل َيْنِئُم وَيْنَأُم َنِئيماً  نأ م .ما َيشتمل على اإلنسان من مكروه :اْلُمَحاقَ ،الَحْيُق ، حاق        
اء  غ      ِفلِة من الناِس كث:اْوغ   .ِصياحِ الَلَغِط و ي الر يلسَّ
 
 

 اُد الُمَسالالالالالالالالالالالاللِّمُ ؤَ اْلُفالالالالالالالالالالالال َسالالالالالالالالالالالالمم  َعَلالالالالالالالالالالالالْيُكْم وَ 
َجاَبالالالالالالالالالالةً   َبِنالالالالالالالالالالي َمْنِبِتالالالالالالالالالالي ُشالالالالالالالالالالْكرًا َلُ الالالالالالالالالالْم َواِ 
 َوَلِ نَِّنالالالالالالالالالالالالالالي ِإْن تالالالالالالالالالالالالالالْأَ ُنوا ِلالالالالالالالالالالالالالالي َسالالالالالالالالالالالالالالاِئل  

َيالالالالالالالالالاِل َوَىالالالالالالالالالْل َلالالالالالالالالالوُ َأُيْطالالالالالالالالالِرُ ُكْم نَ  ََ  ْظالالالالالالالالالُم اْل
 َصالالالَراَحِتي اْغِتَفالالالارَ  َأنَِّنالالالي َأْرُجالالالوَعَلالالالى 

الالالالالالْرَق َيالالالالالالْدمَ   ُمْسالالالالالالَتِمّدًا ِلُجْرِحالالالالالالالوِ  يَأَرى الشَّ
 ُ ُنوِ َيالالالالالالا َأَرى ِفيالالالالالالِو  َفالالالالالالات  َلَنالالالالالالا ِمالالالالالالنْ 

الالالالالالالالَة َحاِلَنالالالالالالالالا الالالالالالالالْو َحَِيََ الالالالالالالالْرِق َفْلَنْفََ  َبِنالالالالالالالالي الشَّ
 َيُصالالالالالالوُل َعَلْيَنالالالالالالالا الَجْيالالالالالالالُل َغْيالالالالالالالَر ُمالالالالالالالَداِف   

الالالمُص ِفالالالي ُكالالاللِّ وَ  َْ  َمْطَلالالالب   ُيْعِوُزَنالالالا اإِل
ُكْم َأنَّ اْلُمَحالالالالالالالالالالالالالاَق ُيِزيُلالالالالالالالالالالالالالوُ   َأِفالالالالالالالالالالالالالي َظالالالالالالالالالالالالالنِّ
َنالالالالالالالالالالالا الالالالالالالالالالالوَل ِبِودِّ  َأَشالالالالالالالالالالالْرُل اْلَمَعالالالالالالالالالالالاِلي َأْن َنَُ

 اتَِّحاِدَىالالالالالالا َفَيالالالالالا ِفَئالالالالالالًة َعالالالالالالزَّْت ِبَفْضالالالالالاللِ 
الالالالالالالالاِء َوَعلُِّمالالالالالالالالواأ ََ  ِقيُمالالالالالالالالوا َعَلالالالالالالالالى َىالالالالالالالالَ ا ْاإِل
 

 َيمَّمُ الُمالالالالالالال َوَيالالالالالالالا َحبَّالالالالالالالَ ا َىالالالالالالالَ ا الَمَكالالالالالالالانُ   
مُ َشالالالالالاَء َفْلَيالالالالالْأمُ  ِإَلالالالالالى ُسالالالالالْؤِلُ ْم َمالالالالالا  ِر الالالالالالدَّ

 اْلَتَمْسالالالالالالالالالُتم شالالالالالالالالالاعرًا َيتالالالالالالالالالَرنَّمُ  َعالالالالالالالالالمم
مُ  الالالالالالالالالالالالالالالوَّ  ِقالالالالالالالالالالالالالالالَوام  ِبالالالالالالالالالالالالالالالِو ِعْنالالالالالالالالالالالالالالالَد اْلِفَعالالالالالالالالالالالالالالالاِل ُيََ

الالالالالالالالالالالالالالاِئقَ ) ِإَ ا َأَنالالالالالالالالالالالالالالا  ُتْعَلالالالالالالالالالالالالالالمُ  ( ثالالالالالالالالالالالالالالْرُت اْلَحََ
مُ  الالالالالالالالالالالالالالالالالالدَّ  َأسالالالالالالالالالالالالالالالالالالًا َوُمَؤاَسالالالالالالالالالالالالالالالالالالاًة ِبُنْصالالالالالالالالالالالالالالالالالال   ُيََ
 مُ َنِصالالالالالالالالالالاليب  َفالالالالالالالالالالالِ ْن َنْعِرْفالالالالالالالالالالالُو َ ِلالالالالالالالالالالالَ  َأْحالالالالالالالالالالالزَ 

َضالالالالالى اْلَََضالالالالالاُء الُمَحالالالالالتَّمُ  ِلَنْنُجالالالالالَو َأوْ   ُيَْ

الالالالالالالالالاليَّمُ  ََ  ِبَجالالالالالالالالالْيش  َلالالالالالالالالالُو ِفالالالالالالالالالي ُكالالالالالالالالاللِّ َرْ الالالالالالالالال   ُم
مُ  الالالالالالالالالالالالالوَّ  َوُيْعِوُزَنالالالالالالالالالالالالالا اْلُحْلالالالالالالالالالالالالالُق الَمِتالالالالالالالالالالالالاليُن الُمََ

 َوَغْوَغالالالالالالالالاُء َتْنالالالالالالالالَأمُ  َعِزيالالالالالالالال   ِبالالالالالالالال الت  

 ِإْزَمالالالالالالالالاع  َوُيْحالالالالالالالالَبُس ِدْرَىالالالالالالالالمُ  َوُيْمَنالالالالالالالال َ 
 مُ َوَكالالالالالالالالالاَن َلَيالالالالالالالالالا اإِلْحَسالالالالالالالالالاُن ِنْعالالالالالالالالالَم اْلُمالالالالالالالالالَتمِّ 

الالالالالالْرِق َمالالالالالالْن َيالالالالالالَتَعلَّمُ  َفَضالالالالالالاِئَلُو ِفالالالالالالي  الشَّ
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 :  األسئلة       

 (:نقطة 11)الفكريّ البناء  -        
 ؟ ر عنيا في ى ا الّنّص اعر، وعبَّ تي أثارت انتباه الشّ ة الّ ما الَضيّ  .1

 (.11، 5، 4َمل األبيات)اشرح رؤية الّشاعر لألدب من  .2

 عوة اّلتي وّجييا إلى الميجريين؟ما سبب المأساة في نظر الّشاعر؟  و ما الدّ  .3

َنا» الّشاعر بَولو: ما ا يَصد  .4  ؟ « ِإْزَماع  َوُيْحَبُس ِدْرَىمُ  َوُيْمَن َ  َأَشْرُل اْلَمَعاِلي َأْن َنَُوَل ِبِودِّ

 ؟ ّص تي تستنتجيا في البيت األَير؟ ما عمقتيا بموضوع النّ ما الَيمة الّ  .5

 ومانسّية ( الرّ  جّسدت الَصيدة واق  اإلنسان برؤية رومانسّية عاطفّية، بيِّن َصائص ى ه الّنزعة ) أي .6

 من َمل الّنّص.

 (نقط 30)البناء الّلغويّ  -         
 .صّن  الّنص إلى حَلين دالليين بارزين ، و بّين مجال كّل منيما .1

 .علِّل تنوي  الّشاعر للبنيات الّضمائرّية في الّنّص  .2

 .أعرب ما تحتو َّط إعراب مفردات و ما بين قوسين إعراب جمل .3

 ، ُا كر ثمثة منيا مبّينًا داللتيا.ّص شائّية في النّ األساليب اإلن تنّوعت .4

َنا اجلَْهلُ (،) يالشَّْرَق َيْدمَ :)اآلتيتينورتين البيانيتين الّص  ِاشرح .5  .بّين وجو بمغتيما و( َيُصوُل َعَليـْ

 

 بالتوفيـــــــــــــق للجميع
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 :الّثانيالموضوع         

 يا ابَن آدم                                  الّنّص:           
 

 عظيٌم َأْنَت يا ابَن آدم  !  
 عظيٌم فوق ما تتخيَّل ، وفوق ما يخطُر لك في بال، لكّنك َلْسَت عظيًما بأفعالك وأقوالك ، كما 
 ُيَخيَّل إليك،فيذه ليَسْت سوى الزَّبِد المتطاير حول عظمِتك الحقَّة.      
َنِت الذرََّة ىي العظيمة، ( َفَلْقَت الذرَّةَ )َلْسَت عظيًما أَلنَّك  -     وَأْطَمْقَت ما فييا من طاقٍة ىائمة، بل الحياُة التي كوَّ

 وىذه ستبقى سرِّا ُمْغَمًقا في وجو عقمك.
ًما أَلنََّك غزْوَت الفضاء، ورْحَت تحُمم بَأن يكوَن لك َمْوِطُئ قدٍم في القمر والزَُّىرة والِمرِّيخ وغيرىا من َلْسَت عظي

الكواكب . فستبقى في الفضاِء الالَّمتناىي شموٌس ومجرَّاٌت وكوكباٌت لن ُتبصَرىا عيُنك، ولن تطَأىا قَدُمك ، 
 في األرض. معذَّب  ما أنَت وستبقى أنَت معذًَّبا في الكواكب اأُلخرى ك

لست عظيما ألّنك شّيدت المدن الكبيرة، ورفعت ِقبابيا إلى الّسحاب، وزيَّنتيا بَأْروع الحدائق والمتاحف  -
أروع من كّل ذلك بكثير ،  (هو هيكلك)والمسارح ومختِمف المتاجر والفنادق والمعاىد ، فسيبقى الييكل الذي 
     وسيبقى ُمْبِدع ذلك الييكل َأْبعد من ُمَتناول عقمك وسْمعك وبصرك . 

اَن األرِض شعوًبا وُدَواًل وممالك ، وَأقْمَت بينيا التُُّخوَم والحدوَد والسدود ، ثمَّ  - َلْسَت عظيًما أَلنَّك صنَّْفَت سكَّ
السيف ، وىكذا جعْمَت من اأَلرض مسمًخا وساحَة حرٍب وشقاء  ُرْحَت تحمي تخوَمك وحدوَدك وسدوَدك بحدِّ 

 ، وكْنَت تريُدىا َمْرتًعا لمعافية وسريًرا لمسالم واليناء .
القمُب ذاُتو قارورًة لن تستطيع َجْبَميا في َأيِّ  فسيبقىَلْسَت عظيًما ألنَّك استبدْلَت قمًبا بقمب ، وعيًنا بعين .  

 بقى العيُن ذاُتيا آلًة يستحيُل عميك صنُعيا في َأيِّ مصنع من مصاِنعك.مختبٍر من مختبراِتك، وست
 ال، َلْسَت عظيًما بما تقوُل وتفعل ، وبما تطمُح إلى قولو وفعمو في دنيا الكثافاِت واأَلْخيَمة التي ال     
 تستقرُّ عمى حال. وذلك كمُّو رذاٌذ من ِىبات الحياة لك .   
 عظيم يا ابَن آدم ، أَلنَّك تستطيع َأن تحبَّ ، ثمَّ أَلّنك تستطيع َأن تْؤِمَن ، ثم أَلنَّك لكنك عظيم، وَأيُّ  -   

يماِنك تستطيع َأن تِعَي َمْن أنت ، وِبوعيَك َمْن أنت        الحياة .   تعيبمحّبِتك وا 
 ميخائيل نعيمة من كتاب " يا ابن آدم "                                            
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 :  األسئلة      
 نقطة(: 21)الفكريّ البناء  -           

                    الّزبد ، مسمخًا ، سريرًا ، دنيا الكثافات و األخيمة.                            :ةاآلتيّ و الّتعابير  المفردات في سياق الّنّص  شرحاِ . 1

د من خالليا، بصيغتي اإلثبات و الّنفي. ُدلَّ عمييا، تواترت الكممة المفتاح في الّنّص   .2  بما و حدِّ

 تي يطرحيا الكاتب.            ال يتعّدى ثالثة أسطر المشكمة الّ      

دًا الفكرة الّرئيسة لكّل قسم.          عيِّن أقسام الّنّص  .3                  الكبرى، محدِّ

 ،عموم وردت في الّنّص  نفى الكاتب أن تكون عظمة اإلنسان قائمة عمى إنجازاتو العممّية. ُاذكر ثالثة .4

         .     و بيِّن سبب نفيو قيام العظمة عمى اإلنجاز العمميّ      

                   . أوضح داللة ذلك.  ىيمن الّضمير المخاطب )أنت( عمى الّنّص  .5

د الّنمط المييمن عمى الّنّص  .6 رات معّززة بالّشواىد.  حدِّ  ، داعمًا إجابتك بأربعة مؤشِّ

 (طنق 80)البناء الّلغويّ  -             

 : أَعممّي ىو أم أدبّي ؟ أكِّد إجابتك بأربعة أدّلة مقرونة بالّشواىد.ما نوع الّنّص ـ 1

 . ُاذكرىا ثّم بّين الغرض المستفاد منيا.            الّنّص برزت أساليب الّتوكيد في . 2

 إعراب إفراد و ما بين قوسين إعراب جمل.                  ما تحتو خطّ أعرب  .3

        .      ينيما البالغيييما و أثر يِاستخرج أسموبين إنشائيين مختمفين، و بيِّن نوع. 4       

 متوّقفًا عند وجو بالغتيما.                     الّنّص  ِابحث عن تشبيو و كناية في .ـ5
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