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الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة
وزارة التربٌة الوطنٌة

متوسطة بركات العرافً إن أمناس

المستوى  :السنة الرابعة متوسط

التارٌخ  24 :أكتوبر  2017م
المدة  :ساعة واحدة .

الفرض األوّ ل فً اللغة العربٌة .
السّنــــــــــد :

ُ
انظروا إلى ال َّشجرة كٌف ُتعْ طِ ً ثمارها بصمت دون أن تسأل من أخذ ثمارها ؟ انظروا إلٌها كٌف تتطلّع إلى
األعلى وكٌف ٌزٌد ارتفاعها بنسبة ما ٌزٌد عمقها ،انظروا إلى ال ّزهرة كٌف تبدو جمٌلة دائما دون أن تتكبّر
وأنٌقة من غٌر أن تتباهى .
 .تعلّموا من القمم كٌف ٌكون الوقار ،ومن جذوع األشجار كٌف ٌكون الرّسوخ فً الخٌر ،ومن جذورها كٌف
تكون ال ّتضحٌة بال ّنفس فً سبٌل الغٌر  ،ومن السّنابل كٌف ٌكون العطاء  ،ومن الفصول كٌف ٌكون ال ّنظام .
تعلّموا من النحلة ماذا تصنعون ،ومن ال ّنملة كٌف تدأبون ،ومن الفراشة أٌن تذهبون  ،خذوا عن الجبال الصّمود
ومن البحار روعة ال ّتسامح والغفران .
وعندما تقسوا الحٌاة فال تظ ّنوا (أنّ مشاكلها تطول) لذلك تأمّلوا ال ّنجوم ،فستجدون مشاكلكم تصغر وصعوباتكم
تتضاءل  ...المحافظة على الطبٌعة واجبٌب إنسانًٌّي  ،حتى ال ٌتناقص االخضرار فً الغابات  ،وال ٌضٌع سحر
الشواطئ خلف أسوار المجمّعات السٌّاحٌة  ،وال ٌحجب د ّخان المصانع زرقة السماء  ،فاسألوا الطبٌعة تجبكم
حٌن تطاولت علٌها ٌد البشر (وهم راضون) ،فالذٌن ٌهملون هذه ال ّتحفة اإللهٌة فقد حكم وا على أنفسهم بالموت .
عن الممتاز فً اللغة العربٌة ـ بتصرّف ـ
األسئلـــــــــــــــــــــة :
الجزء األول ( 12نقطــــــة) :
أ ـ البناء الفكري  06( :نقاط ) :
 1ـ اقترح فكرة عامة مناسبا للسّند .
 2ـ اذكر بعض األخالقٌّات التً نتعلّمها من عناصر الطبٌعة .
 3ـ ما واجبنا نحو ّ
الطبٌعة ؟ لماذا ؟
 4ـ اشرح الكلمات ال ّتالٌة  :الوقار ـ ال ّرسوخ .
 5ـ هات من السند ضد  :تتزاٌد ـ المنع .
ب ـ البناء الفنً ( :نقطتان ) :
ـ استخرج من السند :

 1ـ استعارة  ،بٌن نوعها واشرحها .
 2ـ مجازا مرسال وح ّدد عالقته .
 3ـ ما نمط ال ّنصّ مع ال ّتمثٌل ؟
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البناء اللغوي  04( :نقاط ) :
 1ـ أعرب ما فوق الخط فً السند إعراب مفردات و ما بٌن القوسٌن إعراب جمل .
 2ـ بٌن حكم تقدٌم المبتدإ على الخبر فً الجملة  " :فالذٌن ٌهملون  ...بالموت "  ،ثم بٌن السّبب .
 3ـ استخرج من السّند جملة بسٌطة وح ّدد عناصرها .
الجزء الثانً  08(:نقاط ):
الوضعٌة اإلدماجٌة :
السّند  :ورد فً السند  " :انظروا إلى ال ّزهرة كٌف تبدو جمٌلة دائما دون أن تتكبّر وأنٌقة من غٌر أن تتباهى " .
ال ّتعلٌمة  :فً فقرة ال تقل عن اثنً عشر سطرا تمزج فٌها بٌن الوصف والحجاج  ،تحدث عن زمٌلك الذي
رأٌته متكبّرا  ،فكرهت فٌه هذه الصّفة  ،وحاولت أن تبٌّن له سلبٌّاتها لٌتج ّنبها  ،فماذا أنت قائل ؟
ّ
وظف فً تعبٌرك  :جملة محكٌة بالقول تشبٌها بلٌغا .
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" وعلى هللا قصد السبٌل " .
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األستاذ  :صالح عٌواز

