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 ةعبيّ ة الشّ يمقراطيّ ة الدّ ة الجزائريّ الجمهوريّ 

افي طة بركات العرّ توسّ مُ                                                                                  ة               الوطنيّ وزارة التربية 

َطة  : قسُم الدّراسيّ ال  2019 ديسمبر 01: التّاريُخ                                                                                الّرابعة الُمتوّسِ

ساعتَـــــان:  ـدّةالمُ                                                                                    ةِ يَّ ربِ العَ  ةِ غَاللُّ ي فِ  التّقويُم التّحصيلّي األّولُ 
 :  دُ ــــــــــــنــَ السّ  

 . "الَحياةَ  ْحُهْم دََمك ، تَقاَسم َمعُهمدتهم ، امنلُمَساع فَُهبَّ  م تَْجِري فِي عُُروقنَا ،هُ َحيَات" 

ع بالدِّم َعمٌل ت      ايةِ عَ لى رِ عَ  اسَ النّ  عُ شجِّ َويُ م ، عهُ مَ  اطفِ عَ التّ فس وَ ى النَّ علَ  يرِ الغَ رة إليثاِ يّ رٍ وهَ ة الجَ انيَّ اإلنسَ الِقيََم يُبرُز  امِنيّ ضَ التّبرُّ
عمٌل تطّوعيٌّ نبيٌل إلنَقاِذ أْرَواحٍ قَدْ تُزَهُق إنّهُ ضروَرةٌ إنسانيَّة وَ  ، همْ اتِ عَ جتمَ د مُ حِّ وم تبينهُ  ةٍ اعيّ اجتمَ  رأواِص  ةِ وإقامَ  ، بعًضاهم عِض بَ 

كنَُك أْن مَك يُمرَجٍة إلَى عدّةِ قََطَراٍت مْن دَ قَد يَحتَاُج مِريٌض في َحالٍة حَ ف نفِسَها ،ويّة الدّمَ يَاب ُمتبّرعٍ حاِمٍل للفِصيلِة بَسبِب غِ 
  .أيّاٍم قالئَِل  ونِ ضُ تعّوضَها في غُ 

مْن  ةِ يَّ يسِ حسِ التَّ  التِ مَ ن الحَ مَ  ديدِ ق العَ َال ع إطْ مَ  نةٍ سَ  ر من كلِّ أكتوبَ  25 لـ ادفِ صَ المُ  مِ بالدَّ  عِ برّ للتّ  يّ طنِ الوَ  ومِ باليَ  تفالُ االحْ  نُ امَ تزَ يَ     
وَهذِه ،  مِ الدَّ  منَ  ةٍ ى قطرَ إلَ  حتاجٍ ريح مُ جَ  أوْ  يٍض مرِ  حياةِ  نقاذِ في إِ  ةِ َهماسَ ة المُ غيَ بُ  يينَ زائرِ الجَ  ىلدَ  مِ ع بالدّ التبرُّ  عادةِ  يخِ ترسِ أجِل

اِذ األرواحِ ، ويُرفَُع فيَها لقَاَء دَِمِه الَممنوحِ َهديّة إلْنق بَة تَُزفُّ فيَها آيَاُت الّشكِر لكّلِ متَبّرعٍ َطوًعا دوَن ُمقَابٍِل ،ناسَ الفَعاليَّةُ الّسنويَّةُ مُ 
ع    . نينَ واطِ المُ  منَ  ديدِ ى العَ ة لدَ ائبَ ة غَ الثقافَ  ذهِ هَ  َما تََزالُ  ـ كَ ذلِ  غمَ ورَ ـ  هُ لكنّ وَ ، ُمْستَوى الوعيِ بَضُرورةِ الُمَواَظبَِة علَى التّبرُّ

 في إّال  عِ التبرُّ َعلى  نونَ واطِ المُ  ْقِدمُ ال يَ فَ ،  ةٍ رّ مَ  في كلِّ  حُ طرَ تُ  يينَ زائرِ الجَ  فِ من طرَ  مِ بالدَّ  عِ رّ عن التبَ  زوفِ لة العُ عِض مُ  الُ ا تزَ مَ     
َطَوابَيَر  شاهدُ نُ  أينَ ، َوأحيَاًنا أثنَاَء ُوقُوع حَوادِث الُمُروِر ،  ثةٍ كارِ  دوثِ حُ  أوْ  ، انضَ مَ شهر رَ  لولِ حُ  ارِ رَ ى غِ علَ  نةٍ عيَّ مُ  باتٍ ناسَ مُ 

 اؤالتِ التسَ  منَ  ديدَ العَ  حُ طرَ ا يَ هو مَ وَ ، م الدَّ  حقنِ  راكزِ مَ  منْ  تَقّربٌ  اكَ نهُ  كونُ ال يَ فَ  نةِ ام السّ ي أيّ ا في باقِ أمَّ ،  ينَ عِ تبرِّ المُ عريَضةً مَن 
 .  مْ هِ مَ بدَ  عِ عن التبرُّ  واطنينَ المُ  وفِ عزُ  ابِ أسبَ  عنْ 

حيُث يُعتَبَُر َعَمًال إنَسانيّا تطّوعّيا يحِمُل معنًى تَضاُمنيّا ، يجّسدُ روَح التّعاوِن  إّن التّبّرع بالدِّم يُمِكُن أْن يُنقذَ حيَاة إنَساٍن َما ،   
الَمدارِس لتَْنميَة ولتَْرسيخِ ُمبَادرةِ التّبّرع بالدِّم لدَى الُمواِطنيَن يِجُب تكثيُف البَرامجِ في وسائِل اإلْعالِم والدّروِس في الَمَساجِد وَ 

ِ بأهميّة  ُروحِ التبّرعِ ، حيثُ  تلعَُب َهذه الَمرافُق دوًرا كبيًرا في التّواُصِل مع المَواطنيَن ، باإلَضافِة إلى تَحسيِس الُمجتَمع الَمدنّي
 . فقَط التّبّرعِ بالدِّم ، والذي من َشأنِِه منُح الَحياةِ للَمرَضى ، وَعدُم َجعلِه ُمرتبًطا باألهِل واألقَاربِ 

من المتَبّرعيَن ، فَتُعيدُ لَهم الحيَاةَ ، لكنَّ البْعَض قدْ  َلى أَمِل قَطَرةِ دٍَم تَصلُهميَعيُش العَِديدُ مَن الَمرَضى في ُمختَلِف المْستشفيَاِت ع   
فَارقًا يُمِكُن أْن تكُوَن قََطراٍت  غْيرولْم يردْ لْم يُطلْب لتًْرا دَما ، ا يْجثُم علَى صدْر ُمحتَاجٍ ِه هاِجسً َسبُّب بتَجاهلال يُلِقي بَاال لَهذَا ، فيُ 

    . بيَن الموِت والَحيَاةِ ، فَتذّكر دائًِما أّن دَمَك َحياةٌ لغَيِرَك 

 بتصّرٍف ـ  ـ 2019/  02/  05: كريمة خالص ـ جريدة الّشروق اليومّي     يثِقُل                     : يجثُم : الُمعجُم والدّاللة *  

                                                                                       :  ةــئلـاألس

  ) نقطة  12: (لجـــــــزء األول ا

 ]نقاط  04 [ الوضعيّة األولىـ  أ

ةـ  1                                                                     . لَّخص َمْضُموَن النّّص في فِْكَرةٍ عامَّ

                                                                                          ؟  االحتِفَاِل باليَوِم الوَطنّيِ بالدَّمِ  دّد أسبابَ عَ ـ  2

 .  كيفيّةَ تنِميِة ثقافَة التّبّرعِ بالدّمِ  اْستنبطْ  ـ 3

 .  ُمعضلَة: اذْكُر مَرادَف َكلمِة  ـ 4

   .اإلْقبَال : ـ حدّد من النّّص ضدّ كلَمة  5
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 الّسنة الّرابعة المتوّسطة                                                                                      للتقويِم التّحصيلّي األولِ تابع   
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  ] نقاط 08 [:  وضعيّة الثّانيةـ ال ب

                                                                                               ) . غير أواِصر ـ( َما تْحته خطٌّ إعَرابًا تَاّما  بْ أعرُ ـ  1

 . "  َحيَاتُهْم تَْجري في عُروقِنا: " َحلّل الّصوَرة البَيانيّة التّالية  ـ 2

 .ثّم برِهن على كّل نَمٍط بأحِد ُمؤّشراتِه . قَارْن بيَن نَمطْي الّسطِر األّوِل والفقَرة التي تليِه  ـ 3

  . " التّبرع بالدّمِ " : بارة عِ لل الكاتبِ  ارتكرَ  ـ َعلّل َسبب 4

 "ا لْم يُطلْب لتًْرا دَمً " :  الكاتبِ  نوَع الُمَميٍَّز في قولِ  ، ثّم بيّنييز التّمْ  حدّد  ـ 5

 ..   في المعنَى ثّم بيّن أثَرهُ  اِرد في الفقَرة األخيرةِ الوَ  تَعّرْف على الّطباقـ  6

  . بدَل اشتماِل  "تَضاُمن : " َكِلمة ب َصّمم ـ 7

 " .فَتذّكر دائًِما أّن دَمَك َحياةٌ لغَيِرَك : " الَكاتِب  ولَ ّجِة قـ دعّم بالحُ  8
 

 : الجزء الثّاني 

  ]نقاط  08 [:  وضعيّة اإلدماجيّة اإلنتاجيّةـ ال

ى بتوِزيعِ األغِذيَة خَالل َشهِر رَمضاَن على عنمعيّاِت الخيريِّة التي تُ خَراِط في إحدَى الجَ عَرضَت علَى زميلَك فكَرةَ االن:  الّسياق
     .فرفَض ذلك معتَقدًا بأنّهُ ال فائِدة من هِذه الجمعيّاِت ، من أبنَاء حيّكُم الُمعوّزيَن 

 . نَحُن : إّن التّعَاُون ُمَكّوٌن مْن ثالثَِة أحُرٍف ـ  1                 : ندالسَّ 

 ! أْكثََر اإلْخَواَن حيَن تَعُدُّهُم    َولِكنَُّهْم في النَّائبَاِت قَليلُ  ـ فََما 2                         

الجمعيّات  التّضامنيّة ، داخلَ  الُمَساهَمة في األعَمالِ  ُوجوبِ نّصٍ ال يَِقلُّ عْن ستّة عَشَر َسطًرا ، أقنِع زِميلَك بفي  : ةعليمَ التّ 
   .وخاِرجها ، ثّم بيّن لهُ إيجابيّات التّضاُمن 

 .، اسًما ممنوعا من الّصرف لعلّتين  توكيدًا لفظي�ا : كَ عبيرِ ف في تَ ظّ وَ *  

 . هيفُ ظِ توْ  نكَ مِ  بَ لِ ا طُ مَ  تحتَ  رْ طّ سَ : ة الحظَ مُ 
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 . صالح عيواز: إعداد األستاذ                                                                                        " يلِ بِ السَّ  دُ صْ قَ  ى َ�ِ لَ عَ وَ " 

   

ّووول الصل الصوروَرة ا ـ  للللّّ لحَحَ

ط السط ْْطيطي طن نم َ ين بيَن ْْارْنْ اقَ

كرتكر  ب بب لل الكاتِب  ارارََ  بِ الكاتب ِل
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ّةةة الخيري الخيريةِة الت التي ت تاِت اعيّ
        .ّاجمعيه الجمعياتاِتِ

!ُيُل

لاِل األعم ّةضاضامنيّة ، دَ ّّضضلتالتّّ


