
 

  المستوى: الّرابعة متوّسط                                        وزارة التّربّية الوطنّية                                     
المــــدة  :ســــــاعــة واحدة                                                                         متوسطة : درويش محمد  مهدية                               

في اللّغة العربّية   الفرض األّول للثّالثّي األّول  

  الّسند :
 ؟ هذه األسئلة وغيرها أجابت دِ حُّ وَ إلى التّ  طعيمالتّ  ؟ وما أعراضه وأسبابه؟ وهل يؤديحدالتوّ  ما          

 افة إلى عشرات األسئلة التي طرحها جمهور البرنامج.أمس األربعاء، باإلض الجزيرة عيادة عنها 
ر وتأهيل ية األطفال في قسم تطواستشارّي  "سونا تهتموني"كتورة ) الدّ 4/2017/ 5واستضافت حلقة األربعاء (          
  .قطر  بية فيحمد الطّ  سةميلة بمؤسّ بمستشفى الرّ  األطفال

ة بمرض وعيّ للتّ  أبريل/نيسان الجاري باليوم العالميّ  2العالم يوم األحد  احتفاء وجاءت هذه الحلقة بمناسبة          
  اتية وتقرير المصير".االستقاللية الذّ وشعار هذا العام "نحو   ،دِ حُّ وَ التّ 

ل، أو تركه لوحده وعدم تفاعل األهل لفزيون في عامه األوّ فل أمام التّ إن وجود الطّ  "تهتموني"كتورة وقالت الدّ          
ل، وّ ة خالل عامه األة غنّي ، ألن ذلك يعني حرمانه من بيئة اجتماعّي دِ حُّ وَ عوامل تزيد خطر اإلصابة باضطراب التّ  معه،

  .دِ حُّ وَ وهو عامل يزيد خطر التّ 
، وعادة ما تظهر أعراضه خالل الثالث سنوات األولى من عمر عصبيٌّ  اضطراب نمائيٌّ  دحُّ وَ التّ  وأوضحت أن        

  ه وسلوكه.رِ ر على تطوُّ فل، ويؤثّ الطّ 
  هي: دِ حُّ وَ ة للتّ اسّي ثة األسّ األعراض الثّال  كرت أنَّ وذَ         
  ُّغةطق واللُّ النُّ ر في تأخ.   
  ّفل، وعدم استجابته عند مناداته باسمهمع الطِّ  واصل البصريّ قصور في الت. 
  فلرة واهتمامات محدودة للطّ ة متكرّ أنماط سلوكّي. 

  المرض اضطراب وليس مرضا، ألنَّ  دحُّ وَ التّ  أنَّ " تهتموني"كتورة وأضافت الدّ         
  اآلن أسبابه، فنحن ال نعرف لحدِّ  دحُّ وَ أما التّ ه معروفة ويوجد عالج شاٍف له، أسبابَ  
  له عالج. كما ال يوجد 

  "https://www.aljazeera.net/newsعن موقع الجزيرة "                               
 
  
  

  ن). 12( الجزء األّول:
  ن) 04( الوضعية األولى:

 ن 01....................................................................................................  .لّخص الّنّص في فكرة عاّمة -1
 ن 01.......... ................................................................................................... .دِ حُّ وَ التّ أعراض عّدد  -2
 ن 01......... ............................................................................."بيئة اجتماعية غنية فّسر المقصود بـ" -3
 ن 01.......................................................... تلقيح ، و ضد الكلمة : تنافر: مرادف الكلمة ص استخر من النّ  -4

  ن). 08( الوضعية الثّانية: 

ا.  -1  ن 02.................................................................................أعرب ما فوق الّسطر في الّنص إعرابا تام}
 ن 01..........................................................................................  فّسر كثرة حروف العطف في الّنصّ  -2
 ن 02...................................................................و حّددهاستقرئ ثالث مؤشرات للّنمط الغالب في الّنص ، -3
 ن 01......................................................................... .ُدلَّ على نمط خادم للّنمط الغالب بذكر مؤشرين له -4
 ن 01...................................................................................... ثم اذكر نوعه. استخرج تابعا من الّنص -5
 ن 01.................................................. ثم اذكر نوعها. "واستضافت حلقة األربعاء  حّلل الّصورة البيانيَّة " -6

  ن). 08( الجزء الثّاني:

بضرورة إيَّاه ناصحا  اجتماعّية مرموقة، وقد عزم على أخذ أمه العجوز إلى دار المسّنين، فاستوقفتهصادفت شاّبا ذا مكانة  الّسياق:
 .فكرتهالعدول عن 

ا يَْبلَُغنَّ ِعنَدَك اْلِكَبَر أََحُدُهَما أَ  َوَقَضٰى  ﴿ قال تعالى :: الّسند ْو ِكَالُهَما َفَال تَقُل لَُّهَما أُّفٍ َوَال َربَُّك أَالَّ تَْعبُُدوا إِالَّ إِيَّاهُ َوِباْلَواِلَدْيِن إِْحَسانًا ۚ إِمَّ
  .اإلسراء 23اآلية  ﴾ (23) تَْنَهْرُهَما َوقُل لَُّهَما َقْوًال َكِريًما

بما تحفظ من  استشهد ، تبين فظاعة عقوقك لهاوك عليك، ث فيه عن أفضال أمّ ا، في حدود عشرة أسطر تتحدّ اكتب نصا حجاجّي  التّعليمة:
َمة والبراهين الحجج ة و األدلّ  و مختلفريفة ، اآليات القرآنّية واألحاديث الّنبوّية الشّ          .  ه يرتدع عن قرارهلعلّ  لكالمكالمناسبة و الُمَدّعِ

 .فقولا تامالع احترم، وتعارة ، اس اأسلوبا إنشائيّ و  بدال فوظّ  -
                                                          

                                                                                                                                                                                        

   قكم هللاوّف                                                                                                                                                          
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