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  :نص االنطالق
  قوة المرأة

نعم إن الرجال قوامون على النساء كما يقول هللا تعالى في كتابه العزيز ،           
 .ولكن المرأة عماد الرجل، ومالك أمره ، وسر حياته ،من صرخة الوضع إلى أنة النزع

ال يستطيع األب أن يحمل بين جوانحه لطفله الصغير عواطف األم ، فهي التي 
و رأفتها وتسكب قلبها في قلبه  رحمتها تحوطه بعنايتها ورعايتها ، وتبسط عليه جناح
ال يستطيع الرجل أن يكون رجال . واحدا حتى يستحيال إلى قلب واحد ، يشعر شعورا
وال يستطيع ..روح الشجاعة و الهمة حتى يجد إلى جانبه زوجة تبعث في نفسه

الشيخ الفاني أن يجد في أخريات أيامه في قلب ولده الفتى من الحنان والعطف و 
 ..الحب واإليثار، ما يجده في قلب ابنته الفتاة

وجملة القول إن الحياة مسرات وأحزان ، أما مسراتها فنحن مدينون بها للمرأة           
أحزانها فالمرأة تتولى تحويلها إلى  وأما. لذي تتدفق منه ألنها مصدرها وينبوعها ا

 .مسرات أو ترويحها عن نفوس أصحابها على األقل
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سلم                                                                                             (ن8) : أوال- القراءة
 التنقيط

                                                                    : ضع عالمة أمام الجواب الصحيح  -1
ن5.1   

الحضاري–][ الوطني -][اإلنساني -: النص ينتمي إلى المجال - []  
مركب إضافي -][مركب إسنادي  -][ مركب وصفي :عنوان النص - [] 

وصفية -][تفسيرية  -][ارية إخب –: النص مقالة - [] 

                                 : استخرج لكل شرح مما يأتي كلمة تناسبه داخل النص -2
 ن1  

 .......................... : تفضيل الغير على النفس – .......……….......: ركيزة وأساس -
                                                                       : ضع عالمة أمام الجواب الصحيح -3

                                                                        : الفكرة المحورية للنص هي  -أ
ن5                 

  [ ] مكانة المرأة في األسرة والحياة -
  [ ] المرأة عماد الرجل ونصف المجتمع -  

 [ ] إبراز الكاتب أن المرأة تخفف أحزان الحياة وتحولها إلى مسرات -

ن5                                                                      : تتفوق المرأة عل الرجل في  -ب  

الحنان -] [ العواطف  -] [ األخالق  -  [ ]  
ف المرأةاستخرج من النص الشخصيات التي تستفيد من عواط -4  : ......................................…... 

 ن1.5
…………………………………………………………………………………............................………….. 

داخل  استخرج من النص األلفاظ الدالة على العواطف وفسر سبب تواجدها -6
 ن2                                                                                           النص

 تفسير سبب تواجدها داخل النص األلفاظ الدالة على العواطف

.............................................................. 
.....................…..................................... 

....................................................... 
.….................................................. 

 (ن6) : ثانيا- الدرس اللغوي

1                    .اضبط بالشكل التام الكلمات التي تحتها سطر داخل النص -1   ن

1.5                       استخرج من النص جملة بها مفعول مطلق مبينا وظيفته -2   ن

 وظيفته المفعول المطلق الجملة

....................................................... ....................... ................................ 
1.5 :استخرج من الفقرة األخيرة جملة بها فاعل مضمر مبينا حالة اإلضمار -3   ن

 حالة اإلضمار الفاعل الجملة



www.9alami.com 

 

....................................................... ....................... ................................ 

1                                            : حدد المفعول به ونوعه في الجملة التالية -4   ن

 نوعه المفعول به الجملة

ال يستطيع الشيخ الفاني أن  -
 ...يجد

....................... ................................ 

تتدفق منه: " أعرب إعرابا تاما الجملة التالية  -5  ن1                                       " 

 ............................................................….................................. : تتدفق -
 ..................................................................................................... : منه -

 (ن6 ) : ثالثا: التعبير واإلنشاء

مطبقا ما اكتسبته في مهارة التقرير" ظاهرة العنف ضد النساء " اكتب تقريرا حول   


