
 "المحافظة على المواعيد" :دليل اإلجابات لنص  
رقم 

 السُّؤال
 رميزمدى الت   رميزتوجيهات الت   بُعد الفهم

 .اإلجابة الّصحيحة ب: 2 البعد الثَّاين 1
 .إجابة أخرى ةأيَّ : 0

0-2 

 ة اخلام يف يد اإلنسان، الوقت هو املادَّ : 2 البعد اأَلوَّل 2
 . إجابة أخرى ةأيَّ : 0

0-1-2 

الكاف، = أداة الّتشبيه. املال= املشّبه به. الوقت= املشّبه: 4 البعد الثَّالث 3
 .قيمته يف ُحسن استعماله، وجودة إنفاقه= وجه الّشبه

 .أو إذا أخطأ يف أحدها. إذا مل يذكر أحد األركان األربعة: 3
 .إذا ذكر ركنني صحيحني من األركان األربعة: 2
 .ذا ذكر رُكًنا واحًدا صحيًحا فقطإ: 1
 .إذا مل يذكر أّي ركن صحيح: 0

0-1-2-3-4 

 .اإلجابة الّصحيحة أ: 2 البعد الثَّاين 4
 .إجابة أخرى ةأيّ : 0

0-2 

ل 5  .اإلجابة الّصحيحة ب: 4 البعد اأَلوَّ
 .أّي إجابة أخرى: 0

0-4 

ل 6 مدى صدقه يف مواعيده ووفائه  يتوقَُّف جناح اإلنسان على: 4 البعد اأَلوَّ
دها  .بالتزاماته يف األوقات اليت حدَّ

 .إذا ذكر جزًءا من اإلجابة الّسابقة: 2
 .إجابة أخرى ةأيّ : 0

0-2-4 

 .اإلجابة الّصحيحة د: 4 البعد الثَّاين 7
 .أّي إجابة أخرى: 0

0-4 

ل 8  "...الوقت أوفر شيٍء يف الوجود"  -: 4 البعد اأَلوَّ
 "...دقات قلب املرء قائلة له"  -    

 .إذا ذكر أحد القولني أعاله: 2
 .أّي إجابٍة أخرى: 0

0-2-4 

 .اإلجابة الّصحيحة ب: 2 البعد الثَّالث 9
 .أّي إجابة أخرى: 0

0-2 

 .اإلجابة الّصحيحة ب: 2 البعد الثَّاين 11
 .أّي إجابٍة أخرى: 0

0-2 

ل 11 ثالث صفات من الّصفات املذكورة يف  استخراج: 6 البعد اأَلوَّ
دق، األمانة، الوفاء، احلزم، قوَّة : الفقرة، مثل الصِّ

0-2-4-6 
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 ...اإلرادة

 .ذكر صفتنْي : 4
 .ذكر صفة واحدة: 2
 .عدم ذكر أية صفة: 0

، مثل: 6 البعد الثَّاين 12  :ذكر ثالث حجج منطقّية وردت يف النَّصِّ
مواعيده كان جناحه  كلما كان اإلنسان صادقًا يف  -

 .مطرًدا
عند احملافظة على املواعيد تنتظم األعمال ويسود  -

 .الّنظام
 .عند احملافظة على املواعيد يعيش الّناس يف طمأنينة -
ًعا مهماًل املهَذب ال يرضى لنفسه أن يكون مُ  - ضي ِّ

 .للوقت
أو أن يذكر الطالب احلجج املذكورة أعاله : مالحظة

لب  .بطريقة السَّ
 .ذكر حجتنْي فقط: 4
 .ذكر حّجة واحدة: 2
 .عدم ذكر أيّة حّجة منطقّية: 0

0-2-4-6 

 .اإلجابة الّصحيحة ب: 2 البعد الثَّاين 13
 .إجابة أخرى ةأيّ : 0

0-2 

 .اإلجابة الّصحيحة أ: 5 البعد الرَّابع 14
 . إجابة أخرى ةأيّ : 0

0-5 

 .اإلجابة الّصحيحة ج: 3 معرفة لُغويَّة 15
 .إجابة أخرى ةأيّ : 0

0-3 

ُتشلُّ األعمال وتتعّطل، تعمُّ : عند اإلخالل باملواعيد: 6 البعد الثَّالث 16
الفوضى، ويسوء عيش اإلنسان، بينما عند االلتزام 

تنتظم األعمال، ويسود الّنظام، ويعيش الّناس : باملواعيد
 .يف طمأنينة

 .إنقاص عالمة يف حالة عدم ذكر أحد بنود املقارنة

0-1-2-3-4-
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 3-0 .اإلجابة الّصحيحة ج: 3 معرفة لُغويَّة 17
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 .إجابة أخرى ةأيّ : 0

 .اإلجابة الّصحيحة ب: 5 البعد الرَّابع 18
 .إجابة أخرى ةأيّ : 0

0-5 

ّص، وتعليل منطقّي قرتاح ُعنوان يناسب مضمون النّ ا: 5 البعد الرَّابع 19
 .الختيار الُعنوان

 .مضمون النّص، بال تعليل اقرتاح ُعنوان يناسب: 3
 .عدم اقرتاح ُعنوان مناسب، أو تعليل بال ُعنوان: 0

0-3-5 

 .كلمة العادة  علىيعود الّضمري : 2 البعد الثَّاين 21
 .إجابة أخرى ةأيّ : 0

0-2 

ل 21 كل الصَّ : 10 البعد اأَلوَّ   :حيحترتيب اجلمل بالشَّ
 .اإِلخالُل باملواعيد يشلُّ األعماَل ويعطُِّلها  -5
جناُح اإلنساِن يف أعماله متوّقٌف على مدى صدِقه يف  -3

 .مواعيِده
 .الوقُت هو املادُة اخلام يف يِد اإلنسان  -1
 .العاقُل يعرف قيمَة الوقِت معرفًة نابعًة من حاجته إليه  -2
 .وٌة مهدورةٌ اعاُت اليت نصرفها يف غري طائٍل ثر السَّ   -4

 .على ُكلِّ خطأ يف ترتيب إحدى اجلملانقاص عالمتنْي 

0-2-4-6-8-
10 

 .إذا شّبت وجدت هذه العادة ثابتة: اإلجابة الّصحيحة: 4 معرفة لُغويّة 22
 .شّبت، أو وجدت: ارتكاب خطأ يف أحد الفعلني: 2
 .ارتكاب خطأ يف الفعلني، أو أّي إجابة أخرى: 0

0-2-4 

إبداء موقف من آراء الكاتب، باملوافقة أو املعارضة، وتعليل : 5 الرَّابع البعد 23
 .املوقف بشكل منطقيّ 

 . إبداء موقف مع تعليل غري منطقيّ : 3
 .إبداء موقف بال تعليل: 2
 .عدم إبداء موقف، أو تعليل: 0

0-2-3-5 

روط التَّالية: 8 البعد الثَّالث 24  :كتابة فقرة تستويف الشُّ
المة اللُّغويَّة  ، (عالمتان)، إمالء صحيح (عالمتان)السَّ

، إيراد (عالمتان( )إقناعيَّة)مبىن صحيح لفقرة حجاجيَّة 
ة منطقّية واحدة على اأَلقّل   (.عالمتان)حجَّ

إنقاص عالمتنْي يف حالة اإلخالل بواحٍد من العناصر 
 .األربعة املذكورة أعاله

0-2-4-6-8 

 


