
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية                                                                                
                                        :متوسطة           وزارة التربية الوطنية                                        

               2019 :    ديسمبر التاريخ                         من التعليم المتوسط السنة الرابعة المستوى :
 المّدة: ساعتان      اختبار الفصل األّول في ماّدة اللّغة العربيّة                     

  :نــــدـسّ ال   

ذات يوم حصل بين صديقين حميمين لـقاء، فاسمعوا ما دار بينهما من الحقـائق والّرقـائق :                          

!غيان، وقطيعة و نسيانف وطُ يْ فقالت: أهال وسهال بك يا إنسان، على ما سلف منك من حَ ، وقفت اإلنسانية

لت ما فعله بار، وسجّ سام الكِ ار، فهي من حفظت بذاكرتها الوقائع الجِ خَ ـلإلنسانية ومنها الفَ  حيةالتّ :اإلنسان
فهال سمحتم لي بفتح أبواب الحوار؟ البشر من أخيار و أشرار!

ـل سمعي يا مختار، هل قلت : حوار أم شجار؟قُ قـد ثـَ  :اإلنسانيةقالت

ب عن نفسه باألدلة واآلثار، ويكشف ما استودع من أسرار،وهو مسؤول رِ عْ يُ  بل حوار،وكلّ : اإلنسانقال
!أوزارما اقـترفه من  و،   َجـَرائـرسبه من تكاعما 

تحمله من تنوعات فكرية وإيديولوجية ، وما :اإلنسانية هي كل المجموعات البشرية بما  اإلنسانية قالت
.رقـيّة وديـنيّةـِ فيها من اختالفات ع

 شاعة،رم و بَ وآخر صاحب جُ  يئ:اإلنسان هو البشر، سواء أكان فرًدا أم جماعة، فمنهم بر اإلنسانقال
.الئكيايًا أو مَ ـيـنِ ك لتحقيق حاجياته، وتأمين ضرورياته ، فهو إما أن يكون طِ اإلنسان هو الجسد الذي يتحرّ 

زن والكآبة، به الحُ جنِّ عادة وتُ نس والسّ األُ  الجسدضفي على ذلك :اإلنسانية هي الروح التي تُ  اإلنسانية قالت
فهي   ،كلّها ف إلى استقرار البشريةتهدِ  لم واألمن، فروح اإلنسانية نظرتها أشملُ وتدعوه للمحافظة على السّ 

ضامن حمة والتّ الرّ  بعثمَ ، منها  ةة األخالقيّ ،هي المثاليّ  فيسالنّ  ومعدنه رهـأصل اإلنسان الرئيس، وجوه
.ةوالعدل و الحريّ 

ه وإدراكِ  ، بوعيه لذاته اإلنسان يكون ، ورقيّ اإلنسانِ  يّ ــقرُ بغـير ة اإلنسانيّ  قيَ ـه لن ترتم نستنتج أنّ دّ ـقـمما ت
                                   . . ه إلنجازاتهذِ ـوتنفي، ه لمستقبله ، وتخطيطِ  إدارته لمشكالته ، وحسنِ  الحتياجاته

 عنك الغرورَ  ،دعْ  معاني اإلنسانيةكّل حامال ومطبّقا لعليك أيها اإلنسان أن تكون إنسانًا ، عصر اآللةففي 
.ةيّ ـحِ يَ عادة واألرْ السّ  تضمنِ  ، ةم واألنانيّ ـلوالظّ 

 ـ األستاذ عثمان صفير بتصرف ـتبيان موقع  ، عبد الغني حوبة                                             

 المعجم والداللة:
                              اللّطائف ، الكالم العَـْذب. :ّرقـائـقال
 : االفـتخار ، االعـتزاز.ارخَ ـالفَ 

 .، ذُنُـوبارزَ وْ أَ  :َجـَرائـر
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ّّ:ساناإلنسان لإلّّتتتحيةحيةّّلتالت
ن أخيار و أشر من أخيار و أشر

ققـل سـل سمعََُـققََُقـد ثـقـد ثـ:ةانية

بب عِِِعرِرِيْعييُُّر،وكلحوار،وكّل
ما اقـترفهما اقـترفه منوو، 

 المجموعات كل المجموعات الب

رًدا أم جماعكان فرًدا أم جماعة،
 وتأمين ضرورته، وتأمين ضرور

نساألالجسدالجسدلك ى ذلك 

caف إِتهتهدُُا أشملرتها أشمل
م منها، منها يييةّةخالقي األخالقي

بوعيهن يكوننسان يكون
                    . .ه

عنعنك الغدع،دْعْنيةسانية

ـصفير



 ئلة:ـاألس
 نقطة)12الجزء األّول: (                         

                                                                                         نقاط) 4الوضعيّة األولى:(

                                                                    ن)1( .عنوانا مناسبا للسـند -في كلمتين  - َضـعْ  �
                                                                        ن)1(  لكاتب ؟ااإلنسانية حسب رأي  ما هي �

                                                                     ن)1( الّسنـدمن  استخلص قيمة تربوية مستفادة�

   ن)1( ."اررَ شْ األ"  لمةك دَّ ـوض،  " بُ رِ ـعْ يُ  " مفردةل ارادفمستخرج من السند ا�
 

        نقاط)                                                                               8الوضعيّة الثّانية:(
                                                                                 ن)1(ما تحته خّط في النّص.  أْعِرْب ��
                           ن)1.5(  .اتوكيد -ج   .أداة استثناء- ب   .اسما معطوفا -أ :من السند ما يلياستخرج �
هي كل المجموعات البشرية بما تحمله من العبارة التالية (اإلنسانية  فياإلحالة النصية  وّظف الكاتب�

           ن)1(.    مبينا نوعها استخرجها ،، )ةنيّ ـة ودييّ ـرقـِ اختالفات عوما فيها من ،تنوعات فكرية وإيديولوجية 

                                                                      ن)1( ، ثّم برهن عليه بأحد مؤشراته . الّسـندمط نحّدد  �

                    ن)1.5(      فيما يأتي، ثم حّدد نوع اإلنشاء:بين األسلوب الخبري واألسلوب اإلنشائيْز ـَميِّ  �
                                                    ."حوارهو بل  " : -            ." !؟ا أم شجار اهل قلت حوار": -

                                   ن)1(     ؟ رهـأثيّن ـوب ره ،ـاذك،  ديوح محسن بديعيطغى على السند  �
     ن)1(." ـكةالئمَ أو  انً ـيطِ  ا أن يكونَ إمّ  اإلنسان نوع الصورة البيانية في العبارة التالية:" يّنـع�

 نقاط) 8الجزء الثّاني:(                            
 الوضعيّة اإلدماجيّة:

              .هو أشمل من ذلك بكـثيـرفحسب،بل اإلنساني ال يقتصر على الجانب  ينالمسلمالتضامن بين الّسياق:

ثِْم َواْلعُْدَوانِ ﴿:قال هللا تعالى الّسند:   ]2المائدة:[ ﴾َوتَعَاَونُوا َعلَى اْلبِّرِ َوالتَّْقَوى َوَال تَعَاَونُوا َعلَى اْإلِ

    ]الشيخانرواه [" بعضه بعضا المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدّ :"قال صلّى هللا عليه وسلّمو        

ا ال يقّل عن أنتِْج  التّعليمة: hمع بعضهم البعض المسلمين ضامنت دـفوائتُبيّن فيه ، عشر سطًرا اثني نص 

بما تحفظه  -من أجل إقناعنا  -ك ـ،مدّعما فقرتعليهم رةـالكاف مـاألم بـكالـت  ظلّ خاصة في  ، ماديا ومعنويا

 .من شواهد وأدلّة

 

 انتهى

 رـفـيـثمان صـع:إعداد األستاذ
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ّاة الثة الثّّانية:(انية:( 8ّةضعيّ
ي في ال  تحته خطما تحته خّط

-أأ:سند ما يلين السند ما يلي
العبفيفي النصية حالة النصية 

اخوما فيها منوما فيها من ،ية

ه بأحد مؤش عليه بأحد مؤشراته

ففيماب اإلنشائيسلوب اإلنشائي
حوهوهو بل بل ""::- 

 ؟ـــرهرهثــأثأثننـييّّن ن بـبوب،
ممما أن يكونا أن يكونّّإمإمسان

و أشمل منهو أشمل من ذلكل

cyِالمائدة[﴾ُْدَوان

nc    ]شيخانالشيخانه

م البعضعضهم البعض

ابما تح



 2019 ديسمبر   :في  السنة الرابعة من التعليم المتوسط – اللّغة العربيّةختبار الفصل األّول في ماّدة اإلجابة النموذجية ال

 العالمة عناصر اإلجابة الوضعيات
 مجموع مجزأة

 
 

الوضعية 
 ىــاألول

                     .اإلنسان واإلنسانيةالعنوان المناسب للسند في كلمتين :  �
اإلنسانية هي الروح التي  : هي-حسب رأي الكاتب - اإلنسانية معنى �

هي أصل اإلنسان ..، فزن والكآبةبه الحُ جنِّ عادة وتُ نس والسّ ضفي على ذلك الجسد األُ تُ 
حمة الرّ  َمبعث، منها  ةة األخالقيّ ،هي المثاليّ  فيسالنّ  ومعدنه رهـالرئيس، وجوه

.ةضامن والعدل و الحريّ والتّ 
 يّ ــقرُ بغـير ة اإلنسانيّ  قيَ ـلن ترت :من النص،هي مستفادةالتربوية القيمة ال� 

 إدارته ، وحسنِ  الحتياجاته وإدراِكه ،وعيه لذاتهب ، ورقّي اإلنسان يكوناإلنسانِ 
                                        .ه إلنجازاتهذِ ـوتنفي، ه لمستقبله ، وتخطيطِ  لمشكالته

    . معاني اإلنسانيةحامال ومطّبقا لكّل ن إنسانًا وكي أن نساناإلعلى  أو
      .خياراأل :األْشَراروِضدَّ كلمة     .فُ ـشِ ـكْ ـيَ : بُ رِ ـعْ يُ رادف لمفردة ممن السند :�

 ن) 1(
 

 ن) 1(
 
 
 

 ن) 1(
 
 
 

 )ن1(

 
 
 )نقاط 4(

 
 
 
 
 
 
 

الوضعية 
 ةـــيـنـاالث

:                                               ما تحته خّط في النّص إعراب�
 .الفتحة النائبة عن الكسرة؛ألنه ممنوع من الصرف جرهاسم مجرور بـ"من"وعالمة َر:جرائ
       الظاهرة على آخره. كسرة اله جرّ ،وعالمة  بدل أو عطف بيان مجرور: دِ الجس
                    : وتوكيد أداة استثناءو اسم معطوف من السنداستخرج �

 التوكيـد أداة استثناء اسم معطوف    
 كـلّها غـيـر الرقائق ...

 وتبين نوعها:  خيرة اإلحالة النصية ،الفقرة األ من جااستخر ��
 نوع اإلحالة         اإلحالة النصية         
هي كل المجموعات البشرية بما اإلنسانية 

 ،من تنوعات فكرية وإيديولوجية  اتحمله
 .ةنيّ ـة ودييّ ـرقـِ وما فيها من اختالفات ع

نصية قبلية بقرينة الضمير المتصل 
" تحمله وفيها"ين(الهاء)في المحيل

كل المجموعات المعوض للمحال إليه "
 ". البشرية

: توظيف الحوار المباشر.       المؤشر واري. ـح:  الّسند الغالب على مطنال � 
        .أو: يغلب عليه استعمال األسلوب اإلنشائي 

الخبري واألسلوب اإلنشائي فيما يأتي،مع تحديد بين األسلوب  يزيمالت�
      ".حوارهو بل  " : -".  ؟ا أم شجاراهل قلت حوار": - نوع اإلنشاء في:

 نوع اإلنشاء األسلوب اإلنشائي األسلوب الخبري
 طلبي استفهام ؟ا أم شجار اهل قلت حوار حوارهو بل 
             .  عـالّسج الذي طغى على السند ،هو: الوحيد بديعيالمحسن ال �

                                ه.ليتجمو األسلوبن ـيوتزي، ته يح المعنى وتثبيتوض أثـره:
 .غ ـبلي هي: تشبـيه" َمالئكةأو  انـيطِ  ا أن يكونَ إمّ  اإلنسانالصورة البيانية في:" �
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 نقاط) 8(

 
 
 
 

الوضعية 
 اإلدماجية

 
 العالمة المؤشرات     المعايير   

                  .التفسيريين الحجاجي وـ التقيّد بالنمط المالءمة
 .مع بعضهم البعض المسلمين تضامن وائـدـف فسيـرت ـ

 ن 3

االتساق     
 واالنسجام

         .                       ح األفكاروـ تسلسل ووض
 ـ احترام عالمات الوقف.

 ن 1.5

ـ التوظيف السليم لقواعد اللغة:                       سالمة اللغة
 .اإلمالئية والنحوية والصرفية والتركيبية

 ن 2

اإلتـقان 
 واإلبداع

          .األسلوبـ حسن العرض وجودة الخط وجمال 
 ـ تدعيم المنتج بالشواهد واألدلة المناسبة.

ن 1.5
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اسم مجرور بـاسم مجرور بـ"مئَر::جرائ
دل أو عطفبدل أو عطف بيان:

اساسم م من السندمن السندرج 
األفقرة األooomcocococoق ...رقائق ...moمعطوفاسم معطوف خيرة اخيرة اإلحالة
cnonة

شرية بما  البشرية بما .
،،وجية 
ة

نصية
(الهاء)في(الهاء)في

المعوض للالمعوض للمح
"".بشريةالبشرية
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: توظي: توظيف الحؤشرالمؤشر

ي فيما يأتي،معشائي فيما يأتي،مع
  ".".حوارحوارهو هو لبل "

             edeستفهامduإلنشاءع اإلنشاء
                yـــغغ يييــيبلي.
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