
  17-16الّسنة الرّابعة متوّسط   الفرض الخامس في الّلغة العربّية  متوّسطة يوسفي حمّمد/شتوان

  الّنص:

مبـا تعتـين بـه  شـيء أن نعتـينَ  الواجـب علينـا قبـل كـلّ  إذِ  ،هـذيببيـة والتّ اشـئني بالرتّ ة هـو إصـالح حـال النّ مقصد تُعىن به األّمـ أهمّ  إنّ       
ـذا  مـن بشـيء أكثـرَ  تتمّسـكمل  األمـمهـذه و ، اجحـةاألمم األخـرى النّ   ،اوهـا حنـن أوالء نـرى فسـاد األخـالق عاّمـ ،احلصـن املنيـعمتّسـكها 
ا. وإصالح ،األمم ةتربي ها علىدَ أْقَدر وحْ  ،تفرض العقوبات على اجلرائم الّيت  ت القواننيليسَ و  ،للجميع ومصائبه مشاهدةٌ    شؤو

 البنهـا )تقـول(حـني  األمّ انظـروا إىل ، م العظيمرْ من اجلُ  االحنراف مستهويهُ يو  ،اجلهل ميفرتسهُ األبناء  ألن ترك ،أبنائناتربية  حنن نتمىنّ       
متـه علّ  !متـه مبثـل هـذا القـول ؟علّ  فّتاكة ةٍ فكم من نقيصَ  ،كأخويراك  ه عن األعني حىت الوأخفِ  ،هذا خذْ  مثال إذا أرادت أن متنحه شيئا:

مــه بــذلك أقــبح فتعلّ  ،ســأله أخــوه أعطتــه إذا مــا )مــا(ا ترضــيه بإنكــار ورّمبــ، رقةناءة والّســخصــال هــي املوبقــات املهلكــات:األثرة والــدّ  ثــالثَ 
 ،تائم القبيحـةوالشّ  ،بابألفاظ السّ  والكالم غريَ  ،طقه على النّ مرينُ ـراد تفل عندما يُ م الطّ يتعلّ  وقد ال، وهو الكذب ،وء والفسادخصال السّ 

  ما ينطق.ـيبايل ب وال ،ما يقولـيعبأ ب ال ،كالم قبيح  اه كلّ ا أن تلفظ شفتَ دً الطفل متعوّ  فيشبّ 

 ،املة لألبنـاء والبنـاتبيـة الّشـإال بالرتّ  ،نيعةلنـا مـن هـذه الورطـة الّشـ خالصَ  والنا، وبناتئنا أبنا بعض عليها اليت يشبّ  !األخالقب عْ فظِ أ    
مـة هدّ بيعيـة موابط الطّ والـرّ  ،وعلـى اخلصـوص إذا أصـبحت العالئـق ،ةن مـنهم أّمـميكـن أن تتكـوّ  جال اجلـاهلني الوالرّ  ،ساء اجلاهالتالنّ  وإنّ 

  بتصّرف –الّشيخ محّمد عبده  -                                                            اآلن.  بني الناس كما نشاهده بيننا
  

  ن7 :البناء الّلغوي  - ت  ن5 البناء الفّني:  - ب  ن8: لبناء الفكريّ ا  - أ

 ون الّنص مبا يناسب؟عنْ  -1
هـــــات مـــــرادف الكلمـــــات الّتاليـــــة:  -2

 نقيصة.– الورطة–مقصد.
يـــرى الكاتـــب أن االهتمـــام بالرتبيـــة  -3

 ؟أوىل من االهتمام بأي علم آخر. ملاذا
الفقـــرة األوىل يعتـــرب الكاتـــب أّن  يف -4

العقوبات وحـدها ال تـرّيب اإلنسـان، هـل 
  توافقه على ذلك؟ مع الّتعليل.

، اســتعارتانيف األمثلــة الّتاليــة  -1
 اشرحهما، مثّ ّمسهما.

  .اجلهل ميفرتسه -

ذا ...  -   .احلصنمتّسكها 

هـــات أســـلوبا إنشـــائّيا، وبـــّني  -2
  نوعه.

 .عْ أفظِ  -أخو أعرب ما حتته خّط يف الّنص: -1
 - )مــــــا( مــــــا حمــــــّل اجلملتــــــني املقّوســــــتني إعرابّيــــــا: -2

 ).تقول(
اســــم تفضــــيل، وبــــّني األوىل  اســــتخرج مــــن الفقــــرة -3

 فعله املاضي.
 .وحّدد وزنههات اسم مبالغة من الفقرة الثّانية،  -4
حـــــّول أســـــلوب الّتعّجـــــب الـــــوارد يف بدايـــــة الفقـــــرة  -5

الّصيغة الثّانية الّيت  " إىل!األخالقبأفظع : "الثّالثة
  درستها، وغّري ما جيب تغيريه.

   

 

4am.ency-education.com




