
 

 

 

 الّماّدة: لغة عربّية                                                       0200-0202الّسنة الّدراسّية:              
قتصاد.                                                               الّصّف: إجتماع وا 
          

 
 هل من يعتبر؟

وبال شعور  والمعوزين.، ويحسنون إلى الفقراء اس المقابر، يحيون فيها باألزهار قبور ذويهمدرجت العادة أن يزور الن   -1 
ه إلى مدينة من مدن األموات، فأوحت إلي  سكينتها وهمودها هذه الكلمات فقلت: هنيئًا لسك ان هذه المنازل الهادئة،  رأيتني أتوج 

يقة،  ر المجتمع، وويالت البشرّية المعّذبة اّلتي تتمّخض باألوجاع لتلد الباليا فقد أمنوا شرو وسعدًا للن ائمين بين جدرانها الض 
 والمصايب.

مود عة حركة  ،عّرتها المنّية من دقائق الحياة، فعادت إلى الّطينة اّلتي جبلت منهاأمانًا لتلك األجساد الهامدة، فقد -2  
انت في مضجع الهدوء: في المقبرة، مدني ة الس كون وضى الن اس المزعجة، واستكفود، واستراحت من عناء الحياة و الوج

 والر احة، حيث تتالشى مطامع هذا العالم الفاني، وتسقط أصنام المدني ة عن كراسيها.

 قوم   وأعيش هنيهة بينوقفت هنيهة أتأم ل وأفتكر! وقفت ألناجي عظام من سبقوني. جئت ألتحد ث إليهم بالفكر والقلب -3
ن غفلت  ألجالس قومًا إذا غبت   ذهبت   .ة، وتركوا معها أباطيل الّدنيا وترهاتهاتعّروا من مطارف المادّ  عنهم ال يغتابونني، وا 

ذا وثقت بهم فال يغدرونني. عن  اآلخرة يذك رونني، وا 

غر  ائلة ال تي تهناك في تلك البيوت الحقيرة، بدت لعيني عظمة ليس بعدها عظمة. رأيت عظمة اآلخرة في جانب الد نيا الز  -4
ن  حياة كثيرين من البشر،  فيبطرون ويرفسون. حسبوا الحياة والس عادة بالمال، وما دروا أن ليس بالخبز وحده يحيا اإلنسان، وا 

 الن فوس الكبيرة والهمم العالية ترتكز على صخرة ضخمة ال تنال قنابل العلم منها شيئًا، وتلك الص خرة هي الض مير.

الض مير الحي  وحده  تعالت، فعند باب القبر تنتهي، ووراء جدرانه تضمحل  وتتالشى، ولكن  البشر مهما سمت و إن  عظمة -5
يثبت في وجه العدوان ثبوت الص خرة أمام العاصفة. وتلك هي الحياة الث انية ال تي ال يالشيها موت وال تسحقها طوارق الحدثان 

 وال تنسخها أيدي الز من.

] من كتاب: آخر حجر[ -بتصر ف -( 0610-0881)"مارون عّبود"                                                  



 

 

 

 عالمات(6) :هحليلالنص وت فهمأواًل : أسئلة في 

                                 .                                           )عالمة (عنوانه والحواشيدالالت من  أربعباستخالص  نصلل قد م -1

مل اآلتيةفي سياِق  حاشر   -2  )عالمة ونصف(:                                         النص  تضميناِت التعابيِر والج 

 فقد أمنوا شرور المجتمع، وويالت البشري ة المعذ بة ال تي تتمخ ض باألوجاع لتلد الباليا والمصايب. *    

  الط ينة ال تي جبلت منها. عر تها المني ة من دقائق الحياة، فعادت إلى*     

وا من مطارف الماد ة، وتركوا معها أباطيل الد نيا وترهاتها.*        أعيش هنيهة بين قوم تعر 

 )عالمة ونصف(                     سبب ورودهما. لفقرتين األولى والث انية، وعل لالحقلين المتعارضين في ا عي ن -3

 (ونصفة )عالم       إجابتك. وأوضحمثااًل لكل  منهما  رة فلسفي ة، أعطِ خاطرة وفك برز الت أم ل في الن ص  ما بين -4

؟-5 ل إليها في الخاتمةب هااربط ما المناسبة ال تي دفعت الكاتب إلى كتابة الن ص   رأيك.  )عالمة( ، مبدياً الخالصة ال تي توص 

 )عالمة(                                          شواهد.الب إجابتك  منها داعماً  مصدرين في الن ص  مصادر لإليقاع، أذكر-6

. اضبط -7 مير) بالش كل أواخر الكلمات في الفقرة األخيرة من الن ص                                                                                                                                          )عالمة ونصف(          آخر الكلمة( ال ي عدُّ الض 

 عالمات( 8)    :في الّتعبير الكتابيثانيًا: 

:"تستطيع أن تغسل ثوبك وليس ضميرك".           يقول المثل الفارسي 

مير الحي  وحده يثبت في وجه العدوان ثبوت الص خرة أمام العاصفة."        ويقول مارون عب ود:"الض 

مير في حياة اإل ذين القولين، بي نهعلى ضوء   .نسان، وفي رقي  المجتمعات، وأبِد رأيك  معل الً دور الض 

 )ثالث عالمات(                                                                                في الثّقافة العالمّية:-ثالثًا:

 لهند، في عصر الفيلسوف الهندي  طاغور.            )عالمتان(ا بإيجاز للوضع الس ياسي واإلجتماعي في أعرض-1

 ديوان "جنى الث مار" في ثالثة أسطر.                                                               )عالمة( عر ف-2



 

 

       ثــمـــراً عـمـالً م -√                                                             
                                                                     

 ـةعناصر اإلجاب

 ( 4/1دالالت لكل منها  4نستخلص من قراءة العنوان والحواشي ما يلي: )السؤال األول: 

د لفكرة الن ص  ال تيي تبيي ن أن * العنوان:"هل من يعتبر؟" وهو تساؤل يحمل داللة االستغراب، ممن ال يعتبرون ألمر ما، وقد مه  
الكاتب كان يهدف فيها إلى ات عاظ اإلنسان أمام الموت والفناء، وليبرز أن  األموات أفضل من كثيرين مين األحيياء ال يذين ماتيت 

 (4/1ضمائرهم.)

( ال يييذين واكبيييوا الن هضييية الفكري ييية 1662 -1886ب يييود: هيييو كاتيييب وأدييييب لبنييياني، وهيييو مييين أدبييياء عصييير الن هضييية)* ميييارون ع
 (4/1واألدبي ة)

* آخر حجر:اسم الكتاب أو المصدر ال ذي أخذ منه الن ص، يختزن في داللته معنى مجازيًا يت فق معنويًا مع عنوان النص، 
 (4/1نسان، آخر حجر لبناء إنساني ة حق ة، أو آخر حجر يرميه بوجه م ن  ال يعتبر !  )لتغدو الِعبر التي يقد مها الكاتب لإل

 (4/1* بتصر ف:تدل  على أن  الن ص  قد أجريت عليه بعض الت عديالت حذفًا أو زيادة .  )

 السؤال الثاني

: تدل  هذه العبارة على أن  لباليا والمصايبفقد أمنوا شرور المجتمع، وويالت البشري ة المعذ بة ال تي تتمخ ض باألوجاع لتلد ا -
 (2/1األموات قد استراحوا من هموم الد نيا ومن المصائب ومن األذى ال ذي يتسب ب به األحياء...)

: أي أن  الموت جر د أجساد الموتى من كل  الماد يات عر تها المني ة من دقائق الحياة، فعادت إلى الط ينة ال تي جبلت منها-
 (2/1ة، ورد  هذه األجساد إلى أصلها، أي إلى الت راب)الد نيوي  

وا من مطارف الماد ة، وتركوا معها أباطيل الد نيا وترهاتها- :أي أن  الكاتب أثناء تواجده بين القبور وأعيش هنيهة بين قوم تعر 
 (2/1لكذب والر ياء والز يف...)يرتاح بين الموتى ال ذين تركوا الد نيا وما فيها من ملذ ات ماد ية، وال ذين تخل وا عن ا

 السؤال الثالث: 

 الحقالن المتعارضان هما:



 

 

 (4/1(:المقابر، القبور، مدينة األموات، سكينة، نائمون، جدران ضي قة، أجسام هامدة، مني ة...)4/1حقل الموت)-

 (4/1ة...)وضى، مطامع، العالم الفاني، المدني  ف( :شرور المجتمع، ويالت البشري ة، 4/1حقل الحياة)-

وقد انتشر هذان الحقالن ليبرزا وجهة نظر الكاتب ال ذي يرى اختالفًا بين عالم األحياء الحافل بالمطامع وبالش قاء، وبين عالم 
 (2/1األموات الهادئ والس عيد...)

 السؤال الرابع:

إليه سكينتها اعتبار أن  من برزت الخاطرة من خالل الحالة ال تي عاشها الكاتب إثر دخوله إحدى المقابر، حيث أوحت 
يقة،  فقد أمنوا يسكنون القبور في حال هناءة مقارنة بالبشر ال ذين يعانون من مصائب الحياة)سعدًا للن ائمين بين جدرانها الض 

 ...( كما برز استخدام الكاتب لضمير المتكل م بوضوح تعبيرًا عم ا يختلج في نفسه من انفعاالت وتعبيرًا عنشرور المجتمع
...( وهنالك زهده بالحياة الد نيا) رأيت عظمة اآلخرة في جانب الد نيا الز ائلة(   ) ه، أوحت إلي   (4/3ذاتي ته)رأيتني أتوج 

أم ا الفكرة الفلسفي ة فقد تجل ت في فلسفة الموت والفناء)إن  عظمة البشر مهما سمت وتعالت، فعند باب القبر تنتهي(...      - 
(4/3) 

 السؤال الخامس

ه هي زيارته إلحدى المقابر، جريًا على عادة الن اس، حيث أوحت الس كينة إليه  المناسبة ال تي دفعت الكاتب إلى كتابة نص 
( وقد توص ل في نهاية الن ص  بعد تأم له في حال الموتى وفي 4/1الت فك ر بحال الموتى وبحال األحياء، وبكثير من األمور)

( 4/1ال تي يخضع لها اإلنسان، لكن ه طرح هذه الفكرة ليبي ن أن  الضمير الحي  وحده فقط ال يفنى)حال األحياء إلى فلسفة الفناء 
 (2/1إبداء الر أي:) 

 السؤال السادس:

 خلي  في النص من خالل:ابرز اإليقاع الد  

 الت كرار:كلمات:وقفت/عظمة/يثبت ثبوت...-         

 2/1حة...)ر ان والكو ء، الس  دو اله فينت كااس واستن  ، الضىو فة ،و ياء، الحانحت، عتراد، واسجو الو  تكرار المد : -        
 عالمة تعطى لواحد فقط من الت كرارات...(



 

 

...) المتوازيات:-         (2/1عند باب القبر / وراء جدرانه تضمحل 

 

 

 السؤال السابع: 

، فعند  باِب القبِر تنتهي، و - مير  الحيَّ وحد ه  إنَّ عظمة  البشِر مهما سم ت  وتعال ت  وراء  جدراِنِه تضمحلُّ وتتالشى، ولكنَّ الض 
حدثاِن يثبت  في وجِه العدواِن ثبوت  الص خرِة أمام  العاصفِة. وتلك  هي  الحياة  الث انية  ال تي ال يالشيها موٌت وال تسحق ها طوارق  ال

ها أيدي الز مِن. )يحذف   عالمة للخطأ( 2/1وال تنسخ 

 عالمات(  8) لّتعبير الكتابيّ ثانيًا : في ا

مير) مقّدمة:-  عالمة(  2/1) + إشكالّيةعالمة(  2/1تمه د من خاللها ألهم ية الض 

 : عالمات 3: مؤلف من فقرتين لكل منها  عالمات( 1)صلب الموضوع -

 

مير الحي  وأثره في صاحبه وفي المجتمع.....في األولى  ح مسألة الض   : توض 

مير...: تبرز  وفي الثانية  السلبيات ال تي ترافق موت الض 

مائر الحي ة... ) خاتمة:-  عالمة (2/1عالمة( + إشكالية تفتح أفقًا جديدًا ) 2/1فيها ربط بقاء األمم واستمراري تها بالض 

عتبر مالحظة: في حال القصور اللغوي، ُيحسم الثلث من العالمة اإلجمالية للسؤال. وبالنسبة لعالمة التعبير الكتابي، يُ 
اإللتزام بالبنية الثالثية، وترتيب األفكار وتنسيقها،وصّحة اللغة من حيث القواعد واإلمالء، من ضمن التقدير المخّصص 

 لكل فقرة .

  في الثّقافة العالمّية:-ثالثًا: 

 (1)رزحت الهند تحت وطأة االستعمار البريطاني، ثم  شهدت حركات إصالحي ة وطني ة إلى أن نالت إستقاللها... -1

 (1... )ةأم ا إجتماعي ًا، فقد كان المجتمع الهندي  زراعي ًا، تسوده الط بقي ة وتبرز فيه الفوارق اإلجتماعي  



 

 

وفي ة، وباالنعتاق -2 جنى الث مار: هو ديوان للش اعر والفيلسوف الهندي  "طاغور" فيه مجموعة خواطر تت سم بالن فحة الص 
         (           1من الحياة الماد ي ة...)

 


