
01/12/2019التاريخ:                                                        عشعاشة اإلخوة بعليمتوسطة 
ساعتان.دة:  ـــالم                                متوسط                                  لرابعةمستوى ا

االختبــار األول فـــــي مادة اللغــة العربيـــة
النص:

ام ـلَح نظه. وإّن أصْ د ملكت عليه المادة أمرَ ـــي اضطراب وقــالعالم اليوم في احتراب وحبله ف    
ى ــي إلــفقد تولى اإلسالم في أول مراحله قيادة العالم اإلنسان لتسيير العالم اإلنساني هو اإلسالم.

ي القيادة هما ـوبوسيلتين من وسائله فوة والرحمة، ـا القـن من أصوله وهمر بأصليـالسعادة والخي
صفتان موجودتان في كل زمان، ولكنهما متنابذتان لم تجتمعا  والرحمة وةــالقالعدل واإلحسان. و

اء ــا وزاوج، وخلط بينهما ومازج، فجــى جاء اإلسالم فجمع بينهمــحت ؛في ماض وال حاضر طّ قَ 
ة. ومازال ــي عالم الكهرباء: حرارة وضوء وحركــاء السالب بالموجب فـن التقـمنهما ما يجيء م

ا ألنها ـالء، وأن الرحمة وحدها ال خير فيهـعروفا أن القوة وحدها ال خير فيها ألنها جبرية واستعم
في اجتماعهما. ومن حكمة اإلسالم العليا أنه وضع الموازين القسط  كلهر ـالخي ينا. وأنّ ضعف وُهوَ 

وم ـاكم والمحكـرفق، وألّف بين الحـف بين السادة والعبيد بقانون الفألَّ  ة.ـي متآلفـللمتناقضات فإذا ه
 بقانون العدل والمساواة. 

ي ـة التـي اإللهيـد الحيوانية العارمة في اإلنسان بقيود األوامر والنواهـساس اإلسالم األرض فقيّ    
نقلها من الفوضى إلى النظام،  ى حال،ـمعها وال مراجعة فيها، وبذلك نقل األمم من حال إليارخَ ال 

 ومن التنابذ إلى التآخي، ومن الخوف إلى األمن، ومن االضطراب إلى األستقرار.
ي أقرب ـأسمى ما جاء به اإلسالم من أصول التربية النفسية وهأعلى و وإن يقظة الضمير لهي    

ذه ــام وآداب، وكل هـحكادات وأـد وعبـالم عقائــي اإلنسان. فاإلســز الشر فـطريق لتعطيل غرائ
ة ــالح النفسيــو أصل إلصــد، وهو صالح نفس الفرد الذي هــى غرض واحــة إلــاألجزاء رامي

فالعبادات غذاء وتنمية للتوحيد، واألحكام ضمان للحقوق، واآلداب تزرع  االجتماعية واإلنسانية.
ي عاطفة الخير والتسامح واإليثار والصبر، وتُضِعف ق العواطف، فتقوّ ـالمحبة بين الناس، وترقّ 

 (آثار اإلمام محمد البشير اإلبراهيمي).عاطفة الشر والتشدد واألثرة والجزع.            
الوضعية األولى: -1
)1(صغ فكرة عامة مناسبة للنص. -

)1( حدد كيف قاد اإلسالم العالم اإلنساني إلى السعادة والخير؟ -

)1(.نصفضل اإلسالم على اإلنسانية من خالل ال بين -

)1( األنانية. -ما يلي من النص:هادفةهات مرادف  -

)1( .نصقدر قيمة اجتماعية لل -

الوضعية الثانية: -2
)1(.نصالأعرب ما تحته خط في  -
 )1(.ذلك في العبارة: "فاإلسالم عقائد وعبادات وآداب" عللحدد الممنوع من الصرف ثم  -
)1( استخرج من النص توكيدا مبينا نوعه. -

)1( ألّف عبارة توظف  فيها كلمة(العدل) تمييزا. -

ةـــــــب الصفحـــاقل                            2من  1                                           
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في ماضفي ماض والقطّطق
ـنمـ ما يجيء مهما ما يجيء م

 القوة وحدفا أن القوة وحدها
ـريـالخالخيّنا. وأنينا. وأنَُو

فـة.ة.فــــي متآلفي متآلفهـذا ه
اةساواة. 

ـد الحيود الحيوانيةيـّّفقيض فقي
ها، وبذلكة فيها، وبذلك نقل

وف إلى ا الخوف إلى األمن
سمى ما جاءأسمى ما جاء به

ـالم عسسســــن. فاإلسسان. فاإلس
صالح نفس اهو صالح نفس الف

لتوحيد، واألية للتوحيد، واألحك
ة الخير واطفة الخير والتسام

ام محمد البشياإلمام محمد البشير اإل

(



الخير والتسامح واإليثار والصبر، وتضعف فة عاط على نوع البديع في العبارة:" فتقوي تعرف -
)1(.عاطفة الشر والتشدد واألثرة والجزع"

)1(. واذكر مؤشرا له لنصنوع  النمط  الغالب على ا وّضح  -

)1( .فائدتهوبيِّن  استخرجه ،التكرارمن مظاهر االتساق في النص  -

)8( الوضعية اإلدماجية: -3

التضامن والتعاون المرض والحرب.من الظروف التي تستدعي : سياقال 
يكون اإلنسان إنسانا عندما يتعاطف مع اآلخرين. - السند:
مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. الجزائريقول الراحل هواري بومدين: -         

داعيا إلى وجوب  تفسيرية تبين فيها قيمة التضامن ودوره في المجتمع،فقرة  أنتج : لتعليمةا
المشاركة في العمليات التضامنية موظفا أسلوب استثناء واستعارة.

قــــبالتوفي                        ى          ـــانته                             
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يكونيكون اإل--سند:لسند:
يقول الرايقول الراحل- 

تفستفسيرفقرة فقرة تج أنتج 
عمليات التضامي العمليات التضامن


