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حيم حمان الره  بسم ّللاه الره

      9201/2020راسيّة:الّسنة الدّ  /  متوّسط  المستوى:الـّرابع                 ـــــــاس 2 ــدّة:الم     /     وشـمـام حـمتوّسـطة حم

ـالثـي اخـتـبـار ةــيه ـربــة العـاللهغ نـــاديــيـفي م يـانــالثـه الــثـه  
 

:نهصه ـال       

َهـا، و َسبَبًا رئ  الع        ر  ا ل ُرقَّي  األَمم  و تَطوُّ يًـّ يدةُ كانت و مازالت ُمَحّرًكا َحيَو  فَةُ و األخالُق اْلَحم  يًّا ل تَقَدُّم  الحضاراتلُم و اْلَمعر   يس 

رةً باألَُمـراء و النّجباء   و استمـرارها، لم تَُكْن العلوُم مع نُـدَْرت هـا ُمتاَحةً للنّاس  عـامـتِـهـم في قَـديـم  الـّزمـان، بـل كانت ُمْنَحـص 

فَـة    لم  و الَمعر  ، فَتَفَّجَرت ينابيُع اْلع  ن أصحاب  النُّفُوذ  و الحـّظ، حتى دَخَل اْلعالَُم َعْصَر األْنوار  هم م  ، و َجـاَل اإلنسـاُن بَْيَن و غْير 

لٍم تَخصُّصا  ُكّل  ع  ه  اْلَكواكب  و المجّرات، فأَْصبََح ل  .تـ  ُق بالبُـُحـوث  و التّجارب المخبريّـة  ، التي تُـوثَـّ عـة    اْلُمتَنـّو 

، لالست       ، و نَْيل  الّشهادات العلميّة  يَّ َزَمُن الَجْهل  واْنـدَثـَر، و تََسـابََق النّاُس ل ـَكْسب  العُلوم  و المعارف  فادَة  منها لتـطـويـر   ُطـو 

دْ   فأْصبََح باإلْمكان  التّمييز بين الّصواب و الخطـأ ، ما يَدْفَعُنَا للتّـساُؤل  عن تدهور   ة العالم اإلنسانّي،مَ حياة ُسّكان المعمورة ، و خ 

ُض أنّها طّورت  الحياةَ، وسّهلت معيشَ   ، أوَضاع العالم بَْعدَ ظُُهـور  هـذا الكّم  الهـائل من العلوم   و االكتشافات، التي يَْفتَر  ة النّاس 

    تحـقّـقـت رفاهـيّـةُ البـَشـر  و رخـاؤهـم؟فهـل  

نَـا دماًرا هائالً )أنَّنَّا نَُشـاِهُد النَِّقـيـَضـْيـِن( حـقـيقـةُ الْ     ْت ـقَ ـْزه  أُ  من التّاريخ، فاألْرَواُح التي  رةـتـذه الفـاَن هإبّ  ، فقَـدْ أَْلَحْقنَا ب أَْنفُس 

ُث في ُكّل  أْرجاء المعـمّ ـُر و عـقْ ـَر الفُ ـال تُعَدُّ و ال تُْحَصى، انتش  ة ـمَ ـو األْنظ   المؤّسسات َم َظالُم انهـ يار  ـمورة ، و خيَّ ـت  اْلكوار 

َكْت ُحْرَمةُ قَ  َي اْلف  ـد اللّباقَ ـواع  ـاالجتماعيّة...فَاُْنتُه  ، وأُْلغ  وجيات ـولـُر باالستسالم   ل َسْيَطـَرة  مـذاهَب و إيديـكْ ـة  و األدب  و األخالق 

ناعة   و تَطـوير  أْسل حةَ  ْن أّي  حّسٍ   إْنَسـانّيٍ. قاَم البَْعُض ب ص  غَ ـٍة م  ، و فار   ُمتَطّرفٍة تافهٍة و جوفـاءَ  ُمتَْخَمة بالتّعـصُّبات البغ  ـيضة 

، كما حَ لَّ  اإلفالُس  فاع  عن النّفـس   ح  يَن ب ُحجَّ ة  الدّ 
عَةٍ ، ُمتَسلّ يقٍَة  بش  بَتها بـمـنـاطـقَ  ُمْختَل ـفٍَة ب َطر  ، و تَْجـر  ـبَة  ـل  اْلُمـْرع   الدَّمار  الّشام 

،  و أصابَها الفُْقـُر اْلُمدْق ُع الذي أَْصبََح َضْيـقً  االقتصادي  ـيَرة ،ـقـيالً على الجماهـا ثَ ـو الّسياسّي و األخالق ّي ببعـض  األَمم   ير  اْلغَـف 

ّمـا أدّى إلى تقليل  فَُرص الَحياةـت بَـاطّي   و األرعو أخيًرا أْلَحـْقـنَا الدَّماَر االعْ   ، م  . ن بالبيئة  و الّطبيعـة  َمـة     لألْجيال  اْلـقَـاد 

، و التّدَيُّن الزائف، و التّخلّي عن األخالق ُكلُّ ذَل َك ب َسبَب      الحميدَة ، و ُهـنا  أنانيّة  البعض، و التّـفـكـيـر في المصالح الّشخصيّة 

ُ يَـ  دْمَ اإلْصـالُح ب حُ  ْبـدَأ ْلم و الَمعـرفـة المطابقين ّب  اْلَخْير  للَجميع  و خ  للعقـل و الفكـر، ة  المجتمع، و نَْبـذ  التَّعـصُّبات، و نَـْشـر  اْلع 

ْكَمة  القائ لة: " فَْضُل اإْلنْ   دْمة و اْلَكمال، ال في  و ُمَحـاَولَة تَْحـسـيـن حياة الُمجتمع، و خدمة البشـر، كما َوردَ في الح  سان في اْلخ 

."و قَـدْ َصدََق الّرسول صلى هللا عليه و سلّم حين قال  ينَـة  و الثّـروة  و اْلـمـال   "ال يؤمن أحدكم حتهى يُحبه ألخيه ما يُِحبُّ  ):الّز 

عرفات أمين " العلم و األخالق" ـ بتصّرف ـ                                                                                              . ِلـنَْفـِسـِه"(   

  ع ـ طائش. ُمتَسرّ  نـاألرع   /  : األراء و األفكار و العقائد التي يؤمن بها شعب ما.ياتـوجـولـديـإي :شـرح المفردات      

ـقـيّـد بالقـواعـد.التّـعّسف ّي ، ال يت  :يه ــاطــــتـبـاالع                             

 األســــــــــــــــــــــئلة

ل:      ن(12) الــجـــزء األوه  

:األولى الجزئيهة ـوضعيهةال  

د أُُسـ 1                      .اتبـب الكـسـا حـرارهـمـت  ـم و اسـَس ُرقّي األمَ ـ  َحـدّ   

د ثـ   2                         .يـوجـولـنـي و التّكـلمـدُّم العـقـات التّ ـيّ ـبـلـن سـا مـالثً ـعـدّ   

قـدّم العلـالكاتُب سبَـيّـَن   ـ 3                         ْح ذلك.بب الـدّمـار اإلنسانّي في عصر التَـّ مّي، وّض   

.  اْلـُمـْدقِــع ـ      نُــْدَرتِــهان:  ـيـرح المفردتـاش ـ  4                          

ـبًـا للنّـّص.ـنــ  ُصْغ عُ  5                         وانــا ُمـنـاس   

ح 6                         .صّ ـللنّ ة ـقـيـدقة ـة شـامـلـامـرة عـكـف ـ  اْقـتَـر   
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لوضعيهة الجزئيهة الثهانيهة:ا  

   ل.ـراب ُجمـإعوسين ـردات، و ما بين قـفـراب مـالنّص إع في ّط  ـوق الخـا فـرب مــ أع 1                     

عـته.ـوع )الجنس( األدبي للنّص، و طـبيـن النّ ـيّ ـبـ  2                          

ةرة الـقـــالفِ اكـتـشـ ف نـمـط ـ  3                         ـانيـه ُمـؤّشـر مع التّـمـثـيـل.، ثـمَّ اْسـتَـدل عليه ب  ـثـه  

ـةالفِ رج من ــ استخ 4                         انيـه :ــقــرة الثـه  

ــها.ـ صــورة بيــانيّــة و َسـ                                                                     ّم   

ـيـًّ                                                                      ـنًا بـديـع  نـ ُمـَحـّس  لبـالغـي.أَثَـُره ا نـوعـه، و ا، و بَيـّـ   

ــا، و حـدّد نــوعـــه، و غــرضـه.شـائ ـيًّ ـ أسـلــوبــًا إنـ                                                                      

ن الحال المفردة في الجملة، و حّولـه ـ  5                         إلى حال جـمـلة.َعـيّـ   

َق ُمخْ ـار  الّشام  ـدّمــلََماُء أْسل َحةَ الّرَب العُ ـ" جَ                            ة  الـدّفل  ب مناط  ـيـَن ب ُحجَّ ."ـن النّفْ ـاع  عـتَل فٍَة ُمـتَـسـلّ ـح  س   

ـبـارة التّـاليّـة ـ 6                          :تـأّمل الع 

ـَن اْلـعُـلُـوم و االكـلُ ـ" هـذا الـكـمُّ الهائ                                           أنّـهـا طــّورت الحـيـاة." َرضُ ــتَــيُـفْ  ـشـافـات،تـ م   

ة فـيـهـا)رابط واحد وبيّن اسمه و نـوعـه(.ـ َصـنّ ـف في جـدَْوٍل الـّروابط الوارد                                                         

ن نوعها.الة واردة في العبارة و بيّ ـرج إحـاستخـ                                                          

ره.ـيّا بحـمّ ـسـيالت، مُ ـفعروضيّا مع وضع الــّرمـوز و التّــرّي التّالي عــ اُكـتُب البيت الّشع 7                          

دْ جَ ـْلـَم ُمـْقـتَـبِـٌس     َواْلـِطـْف بِـَمـْن أَْنـَت ِمـْنـهُ الْـعِ                          لَــهُ ُكـــلَّ يَـــْوٍم ِمـْنــَك إِْبــَراَرا ـــدهِ  

 

ـــــ      ن(8ـاني: )الـــجــــزء الـثـه                                          

ة:ـيه ـاجــيهة اإلدمـعـالوض   

اق: ك للـقَنَـوات  اْلفَـضـائيّـة  خالل   الـسهـيـه ،        ُمـشـاَهـدتـ  ، لَـفَـَت اْنـت ـبـاُهـَك حجم الـدّمار الهائل الذي حّل ببعض ُمـدُن العالم 

اب.ـبـن األسـَسـاَءُل عـتَ ـَت تَ ـنتيجة التّـقـدّم العلمّي و التّـكـنـولوجّي، فَـُرحْ                  

ـدوا في األْرض  بَـْعـدَ إصْ "  ال تعالى: ــق  السهـنــــد: هاو ال تُـْفـس  عراف(األ 56)  ..." ـالح   

     ."ـنـدّيــالٌَح ذو َحـــُم س  ــلـالـع  "  يل :ـو ق             

ن خالل ـه    ليمة:ـعـالته      ـا ال يَـق لُّ عن ثالثـة عشر َسْطًرا، تُـفَّسـُر م  ْج نَـصًّ كنولوجي أنتـ  ِر التـه طـوُّ أثـيـرات السهلبيهة للتـه على      التـه

ـا على ضرورة  التّحصيـن باألخالق الفاضلة أثناء ا ُحلوال ْقـتـِرح  ُمـ ،اإلنسان و الطهـبـيـعـة                     تسيير       مناسبة، ُمـل حًّ

عـجـلة العلم و التّـطـّور.                     

   . اءـنـثـتـوب اسـلـا و أســيهـبـشــت  :اـفً ـوّظ  ـــمُ                    

 

 

 

م عملك ، و ال تكتب بالقلم األحمر، استغل وقتك، وال تتسّرع في اإلجابة ففهم السّ : مالحظة هامة             .ؤال نصف الجوابنّظ   

 

 

 

 
وفـيـق للجـمـيـع"        "بـالتـه
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