متوسّطة ابن حممود حممود

السّنـــــــــة الدّراســــــــيّـــة2016 / 2015 :

ـ سطيف ـ

الـمـستـــــــــوى  :السّـــــنة الـــرّابعــــة متوسّط

ي األوّل فــــي مـَـــادَّة الـلُّـــغَـــة الــعـَـرَبـــــيَّــة 
 اخْــــتِـــــــبـــار الــثُّــــالث ّ
يـــوم  :األربعاء  25نوفمرب 2015م

الــــــسنـد:



الــمـــدّة  :ساعتان

مــــــن  08 :سا إلــى  10 :سا



التّـميّز السّليبّ!

إنَّـما الـ ّتــمــ ُّيـز أمرٌ ينشُده اجلميع ،ومَطلَبٌ مِن مَطالب النَّفس الطَّموحة ،وحَاجة يرْ َغب اإلنسان يف
َن ْيلها واحلُصول عليها؛ فهو مِن األسباب الّيت جتْعل صـاحبَها مِـ ْن أعـالي ال َـ ْوم ،و ذا ْمنزِلـة شـامِخة ،ألنّ
النَّفس اإلنسانيَّة واهلِمَّة العالية تَ ْرنو إىل كلِّ ما مِ ْن شأنه أنْ يرفعَ من قدْ ِرها ويُعلي شأنَها ،وهذا شـيء
يُختلَف فيه و يُتَنازَع منْ أجْله ،فَ َبريق النَّجاح والتَّميُّز يَ ْجذب اهلِ َمم العالية والنُّفوس الشَّريفة:

تكُْـنْ لُعْبة يف يَد الغيْر

ولكِ ْن ما إ ْن يُفهم التَّميُّز خِالفَ معناه الصّحيح الصّاحل ،وخـالفَ التَّ اليـد اإلسـالميَّة والــمبادئ األصـيلة و عـادا و ت اليـد
متيزًا سلبيًّا).و ِم ْن صُور ه ما نَراه اليوْم مِ ْن َتفنُّن و مُبالغة يف الـمظاهر اخلارجيَّة للشّباب وا هْتمام بالشَّكل
الـمُجتمع (فسيصبح ُّ
ضمون؛ لذا نرى الفَتيا ِ يتساب ْنَ من أجل ارْتداء الـمالبسِ غري الالَّئ ـة و غـري الــمُحتشمة ذا األلـوانِ
دون( أنْ يُركّزوا) على الـمَ ْ
صا الشَّعر الغريبة ،والثّياب العَجيبة  ،و السَّراويل الـمُمزَّقة الــمُتدلّية وغريهـا مـن
اخلاطِفة بَلْ و الذُّكوريّة ،وكذلك الشَّباب بِ َ َّ
مبباد ِئه )
األلبسة الـمُثرية الـمُـ ْخ َتلفة عن الـمُعتاد ،مَِّا يَلبسه عاقل ،و يَسْ َتسيغُه جــــاهـل ،فضْالً عن أنْ يرضاه إنسانٌ (يعتزّ َ
وأصالتِه و هُويّته.
و مِ ْن أعْظم َدوافع التَّميُّز السِّليبّ هو طلبُ الشَّهرة الزّائفة ،وج ْذبُ أنظار العُ ول الفارغة،و حُبّ الظّهور و التّ ليد األعمى لـِما
ُيرَوَّجٌ يف وسائل اإلعالم  ،إضافة إىل التَّّ ْنشئة اخلاطئة  ،والتَّخلِّي عن التَّ اليد والـ َمبادئ السَّامية النَّبيلة.
ومن آثاره السّلبيّة :التَّخلُّف ال ِيمي واألخالقيّ ؛ و فٌـ دان الشّخصيّة  ،الــــــذّوبان الفِكريّ و إهْدار ال ُدرا و مو اإلبداع
ث هذا انْ َلبت الـموازين و الـمفاهيم و أصْبح احلَقّ باطالً ،والباطل حَ ًّا.
ظرة النّ ْص لِكُلّ ما هُو أصيل ،و مَ َتى حَ َد َ
طر هو نَ ْ
و األخْ َ

[ عن موقع  :ث افة وفكر ـ بتصرّف ـ ]
م أجـــــبْ عن األسئلــــة التــّــاليــــــة
ص قـِــــــراءة مُـــــتأنـّــيَة عــــــــدّة مرّا ثـُـــــ ّ
اقـــــــــرأ النــّــ ّ

 -البــــــــــناء الفكْريّ 06 [ :ن ]
ص يف فـِـــكــــرة عــامّــــة مُـــناسـبـــة و دقـــيــ
ص ال ّن ّ
 -1خلّ ْ

ــة 01[ .ن]

يب 01[ .ن]
 -2استـــخـــر ْج أربـــــعـــة أســـــــــباب للـــــــتّميّز الــــــــــسّل ّ
ن يف جَ ْدوَل بيْن آثار و نَتائج التَّميُّز اإلجيابيّ والسِّليبّ 02[ .ن]
 -3مِــــن خــِـــالل فـَـهْمِكَ لل ّنصّ  ،قارِ ْ

 - 4اشـــــرحْ الكــــلمتيْن حــــسب مـــــعناهما فـــــي الـــــــــنَّصّ« :تَ ْرنُو » و
يب ــ
ميز السِّل ّ
 -5اقْـــــتَـــــــــرِ ْح عِــــالجا للتَّ ُّ
أقــــلـــــب الـــــــــورقــــــــة



ستَسيغُه»  01[ .ن]
« تَ ْ

يف فِـ ْرة قصرية ــ  01[ .ن]
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 -البـــــــناء اللــُّــغَويّ 04 [ :ن ]
ب إعْــــــــراب مُــ ْفــــــــــردا مــَـا حتْــتَــه خَــطّـ فـــي النّـصّ.
 -1أعْـرِ ْ
 -2مــــا مَحَ ّل اجلُمل الـمُــ
 -3استخرِ ْج منَ الف

[ 01ن]

ص مِنَ اإلعْــــــراب ؟  01.5[ .ن]
وّســة فـي الـــــــــــ ّن ّ

سلوب شرْط و حَدِّ ْد عَناصِره ( أرْكانه ) 01[ .ن]
رة األخرية أُ ْ

يب » فـي جُملـة تَـ
السل ّ
 -4وظِّـفْ كـلـمـة « التَّميز ِّ

ـدم فـيــها الــمُبتـدأ وُجـوبا 0.5[ .ن]
َّ

 -البــــــــناء الفنــّــيّ 02 [ :ن ]
ج ْذبُ أنْظار العُ ُول الفارِغة »
 - 1يف العِبارة َ « :

صُورة بيانيّة  .سَمـِّّها و اشْرَحها 0.5[ .ن]

ل 0.5[ .ن]
ص ؟ عَـــلِّــــ ْ
 -2مــــــــا نَـــــمَــط النَّ ّ

ب عَــــــــروضيّا البـــيْت الثّــــــاني الـوارد
 -3اكـتُــــــــ ْ

ص و ضَــعْ رُمـــــــوزه  01[ .ن]
يف الــ ّن ّ

 -الوضْعيَّة اإلدْماجيَّة 08 [ :ن ]
الـــسّيـاق:

الث افة الغَربيَّة و تَعلُّ ا بكُلِّ مُ ْنتجاتها لِتَصَوُّره أنَّها ا َأل ْفضل
ظتَ على صَدي ك تَ ْليدا أعْمى و إِ ْقبا شديدا على َّ
حَ ْ
مع احت ار كُـــــلّ ما هـُو مَحَـلِّي أَصيل  ،فَحاولْتَ أَ ْن تُعَدِّل مِ ْن سُلوكه وتُصَحِّح فِـكرته
ي مع الثّ افا األخرى.
يف اإلجياب ّ
الث ا ّ
مُ ْبرزا شُروط التَّفاعل َّ

ف مَظاهر هَذا التَّ ليد األعْمى  ،ثُمَّ أَ ْبرِ ْز ما اعْتَمَدتَه مِ ْن حُجَج لِتُعَدِّل مِ ْن وجْهَة نظر صدي ك.
التـّعْليمَة :صِ ْ
مُوظــِّّـــفا مـــا أمْــكـن من الـمُكـتسبا الـمدروسَة.


« مُعْظم النّاس هُم أُنـاس آخـرون ،أفْكـارُهم « أفْضَـ ـل طريـــق كْ ِتســـاب سُـ ـمْعة جيّـــدة أنْ « أفْضل إنْجاز هو أنْ َتكون الشّخص الّذي تُريـد
ت»
آراءُ شخْــــــــص آخــــــر  ،و حَياتُهم تَ ْلـــــيد تُحاول الظّهور بالشّكل الذي تُريده أنْ َ

يف عالَم يُحاول جعَْلك الشّخص الذي تُريد »

و عواطفُهم اقْ ِتباس »

 إضـــــــــاءا  :اسْتغِلَّ كامِل الوقت  ،افْهم السُّؤال جيّدا قبل اإلجابة  ،نَظِّمْ إجابَتك و حَسِّنْ َخطَّك.
وَفَّـــــــــ َـــكُــــــمُ اللَّ ُه



انـــتــــــــهى
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األســــــــتاذ  :هــ ــة بــــوزيـــد

