
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية                                                                                             

                                                                                 :متوسطة                      وزارة التربية الوطنية                                        

               2020 مارس:     التاريخ                                    من التعليم المتوسط السنة الرابعة المستوى :

 المّدة: ساعتان                             في ماّدة اللّغة العربيّة                      ثانياختبار الفصل ال

  :نــــدـسّ ال    

 على اإلسالم حضارة قامت لذا ،وميل فطري ؛ أخالقي ،والتزام ،ومسلك حضاري ديني واجب النظافة       

      الطهارةإلينا ب  ـحبفقد  سالم،اإل حث   كما النظافة على األديان من دين   فلم يحث   ، ةة والحسي  المعنوي   الطهارة

ه  إِن  ":تعالى قال ، -النظافة  دمجر   من وأبلغ أشمل وهي - ابِينه  يُِحب   ّللا  يُِحب   الت و  ِرينه  وه     ،[222البقرة: ] "اْلُمتهطهّهِ

 :وسلم عليه هللا صلى قالالعبادات، من كثير ألداء وشرطا اإليمان نصف  بل جعلها ، د  ـح  ال  وال يقف األمر عند هذا 

ة   تُْقبهلُ  له  " :وقال ،"اإليمان رطْ شه  الطهور" َله   [. مسلم مارواه"]ور  ـهُ ـطه  بِغهْيرِ  صه

         :في الحديث الحسن وسلم عليه هللا صلىقال  وطرقاتهم،ور المسلمين ليشمل د   بالطله  هذادائرة  اإلسالم وس ع وقد  

                         . [مسلم رواه] " صدقة الطريق عن األذى إماطة " :كذلك وقال ،" باليهود تشبّهوا ول ، تكمـه ينِ ـأفْ  فوانظِّ  "

 (مصدر هي) رائحة منها تنبعث التي القمامات من والشوارع البيوت تخلية دص  ق  ي   ،فهو بذلك ر  م  أ ـ ي   وهو واإلسالم

 .العدوى وانتشارلألمراض 

 كل في عنها غنى ونشاط ال بجد    البلدية بها تقوم التي العامة واألماكن لشوارعل التنظيف عملية والشك   أن  

 عملها البلدية فتـ  كث مهمالها النجاح  ة على أهميتها  لن يكتب  ولكن هذه العملي   ،وتبقى هي األساس  األحوال

ث فلن ،التنظيف أوقات ومدَّدت ، القمامة جمع وسيارات النظافة عمال عدد من وزادت  تغـييرا الجهد هذا كل ي حد 

لموًسا فاظ   ِسوى م              المنشود النهائي الهدف ليس هووال ريب أن  هذا  الوقت، من لجزء مؤقَّتة نظافة على الح 

ن أيديهم ت حمله ما رميسيئة في العلى عاداتهم  مستمرين الناس دام ما  في  عنه ي رغبون ال ما وكل ، الفضالت م 

 يتسبَّب لما انتباه أدنى إعارة دون به ونـفـي ق مكان أي في نفاياتهم  بتفريغ البعض لقيام إضافة والحدائق، الشوارع

عادية عادات من حصره ي مكن ال مما ذلك وغير ، للشارع أذى من به ذلك ة األماكن لنظافة م    .العامَّ

رس خت هذه ـأن نتحد ث عن النظافة في الوقت الذي ت -ونحن مسلمون -ـيب ع  إن ه من الم   أقول، ما سبق على وبناءً 

مسؤولوها يفكرون في  رة حتى راحانعدمت فيه القاذورات المكر   " سويسرا القيمة عند غيرنا لدرجة أن بلدا مثل "

   استيرادها.                                                                                                                   

 ، تشويه المحيط في نتسبب بأن ال نا،ـمدن تجميلبأن نذكر بضرورة اعتنائنا  يجبالذكرى تنفع المؤمنين ،  ألن  و

 يتعلق فيما تلويث ،هذاتسبب فيه اآلخرون من  ما إزالة علىجميعا  (أن نتعاون) الواجب بل هذا يكفي وال

  ، والمخدرات والخمور ، الزنا قاذورات من مدننا تطهير إذ علينا، المعنوية النظافة منه وأهم،  الحسية بالنظافة

 الحسية. القاذوراتمن  خطورة أشد الفواحش هذه خطورة فإن

 ـ رـاألستاذ عثمان صفي كتبه -                                                                          

 المعجم والدللة:

                                                                                                                                                                                                                                  جمع مفرد ف ناء وهي س احة في الدار أو بجانبها أو أمامها.:  تكمـي  أ ف ن
ع   يـنالمـ : بـيـالم      ب يح.، القـ  ش 
 
 
 

 
 اقلب الصفحة                                             1/ 2الصفحة                                            
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 ئلة:ـاألس

 نقطة(12الجزء األّول: )                         
                                                                                         نقاط( 4الوضعيّة األولى:)

   ةـنـلخ ص مضمون الس                                                                         ن(1) .د في فكرة عام 

 ن(1)  ؟ ةظافة المعنوي  ة والن  ة الحسي  نظافل  تحقيق امن أجل الذي يراه الكاتب الحل   ما                                                                                              

ن(1) الس نـدمن  استخلص قيمة تربوية مستفادة                                                                                            

ة) مرادف كلمةعن  بحث في الس ندا الـه    ن(1) .، ثم  وظ ـفها في جملة (إِزه

 

        نقاط(                                                                               8الوضعيّة الثّانية:)

  ب ر                                                                                   ن(51.) ( .طورةخُ  / ِسوى / بالطله  )ما تحته خط  في الن صأع 

  ن(1)  (أن نتعاون) ( / مصدر هي) .من اإلعراب -في السند  - قوسينما محل ما بين                                                                                                                                                                                                                        

تنبعث التي القمامات من والشوارع البيوت تخلية يقصدالعبارة التالية ) فياإلحالة النصية روابط  وظ ف الكاتب 

                                                          ن(1).   اإلحالة فيها نوعوبي ن  استخرجها ،، (ىالعدو لألمراض وانتشار مصدر هي رائحة منها

 ن(1) .مؤشراته ين منبمؤشر ى ذلك، ثم  برهن عل(الحسية من القاذورات ما سبق.. على وبناءً ) فقرةالمط نحد د                                                                                                                                                                                  

  ن(1.5)      .وبي ن نوعهما ،والغرض منهما   هما، حد د انإنشائي انأسلوبفي السند                                                                                                                                                                                        

 ن(1)     ؟على المعنى  رهـأثو ، وبي ن نوعه،  ابديعي امحسنالسند  استخرج من                           

  ن(1) ."هدم المجتمعات تالفواحش  :"اآلتية ،ثم  اشرحهانوع الصورة البيانية في العبارة  ي نـع     

 نقاط( 8الجزء الثّاني:)                            

 الوضعيّة اإلدماجيّة:

  لها النجاحلن يكتب  -على أهميتها  - البلدية بها تقوم التي العامة واألماكن لشوارعا تنظيف عمليةإن   الّسياق:

 .أفراد المجتمعميع معها جإال إذا تعاون 

                                                                                                            ر:ـشاعقال  الّسند:

 جمل النظافة جمالها منارةأما األنـظار ** تة ـتكن النظافة لفـفل

 كن النظافة مكانها الصدارةـفلت**  بيت وشارع وحارة نير كلّ ـتُ 

ا أنتِْج  التّعليمة:  الحل  فيه ت بي ن ، عشر سطًرا اثني ال يقل  عن يجمع بين نمطي التفسيري والتوجيهي ،نصًّ

 ، وتعزيز دورها نشاط البلديةمع  عمالمجت ، وكيفية تعاون جميع أفراد العامة النظافة على للمحافظةالجذري 

 .ي ة  وأخرى حاليةـتـوظفا جملة نعم

 انتهى

 رـفـيـثمان صـع:إعداد األستاذ
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