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السـَّــنَة الرّابعَة ُمتَـ َو ِّسط

األستاذ :هـقـة بوزيد

قـَوِّ ْم كَـفَاءَتَكَ يف اللُّغة العَرَبيَّة

إذا كان جَهْل النَّاس مَدْ َعاة غَ ِّيـــــــهم

فلَيْس سِوى التَّعليم للرُّشـــــــــــد سَُّلـم

فلَوْ ِقيلَ :مــنْ يستَنْ ِهض النـّـاس لِلْ ُعال

إذا ( سا َء مَحْياهم) َل ُقلتُ الــــــــــ ُمـعلِّم

ُمعلّـم أبـــــــــناء البالد طَبيـــــــــ ُبهم

يُداوي سِقام اجلَهْل واجلَهل مُسْ ِقــــــم

وما هـــو إ ّال كـــــــوكب يف مسائـــــــهم

به يَهتدي السّاري إىل الـمـــجد مِنْـــ ُهم

فال تَبــــخســـــــ ْن حـــــ ّق الـمعلّم إنّـه

عظيم كـــحقّ الوالدين وأعـــــــــــــظم

فإنّ لــــه مِنك احلِــــــــــجا وهو جَوْهر

وللوالدين العـَــــــــظْم واللّـحْم والـ ّدم

أال إنـّـــــــــــما تَعْليمنا النّـاسَ واجب

وأنّ على اجلـُـــــــ ّهال أنْ َي َتـــــــــــعلّموا

ومـــــــا أخَ َذ اللّه العُهود عـــــلى الورى

بأنْ َيعْلَمــــــوا حتّـى قـضى( أنْ يُعلِّموا)
  معروف الرّصايف 

 -01البــــــنــــــــاء الفــــكــــــر ّي :
 -1اقـــــــــــــــــــــــرتح عُـــــــــــنوانا مناسبا للقــــــــــــــــصيدة.
الضـــــالل " و " الـمرض"
 -2استخرج من القصـــــــــــيدة مرادف " َّ
 -3إالم يدعـــــــــــــــــــــــــو الشـّـاعر فـــــــــــي قصـــــــــيدته؟
 -4مــــــــــــــــــا الفرق بني الـمعلـّــم و الوالدين حسب القصيدة؟
 -5اذكـــــــــــــــــــــــــــر أربعةً من حُقوق الـمعلـّــــــــــــــم عليك.

 -02البــــــنـــــــاء الــلّـــــــغـــويّ :
ب إعـــــــراب مفردات الكلـــــــــــمات اليت تـحتها ســــــطر.
 -1أَعْــــــ ِر ْ
ب إعــــــــراب جـــــــــــمل مــــــا بــــيــــن قـــــوسيــــن.
 -2أعْــــــــــــــرِ ْ
 -3حدّد عناصر اجلمـلة " ما هـو إالّ كوكب " و علّل ترتيبها .أعد ترتيب العناصر  ،ماذا تستنتج؟

 -03البــــــنـــــــاء الـــفـــنّـــــــيّ:
صورة البيانيّة يف البيت الثـّــالث ،اشرحها و بيّن ما أضافته للمعنى.
م ال ّ
 -1س ّ
 -2استخرج من البيت األوّل و البيت األخري حمسّنني بــديعيني مبيّنا نوعهما.
 -3مـــــــــــــــا نـــــــوع األســـــــــــــــــلوب يف البـــــــيت اخلامس و ما غرضه؟

 -04الوضــــعـيّــة اإلدمــــاجــيّـة:
 قال شــوقي :قِفْ للمعلـّم وفـِّه التـَّبجيال



كــــاد الـمعلـّــم أن يكون رسوال

 توسّـــــــــــــع يف معـــــــــــــــــنى هذا البـــــــيت موظّفا ما أمكن من مكتسباتك .

السـَّــنَة الرّابعَة ُمتَـ َو ِّسط

األستاذ :هـقـة بوزيد

قـَوِّ ْم كَـفَاءَتَكَ يف اللُّغة العَرَبيَّة

صدوا الرِّياضةَ العبني وبيــ َنهم
َق َ

ُكرة ( ُتراضُ بلِعْــبها األجـْـــسام)

ضون وراءها فــي ساحــة
يتــــراكَ ُ

للسَّــــوْق مُعتَرك بــــــــها وصِـدام

وبِ َرفْس أرجلهم تُساق وضَرْبـُــها

ف عند الالَّعبني حـَـــــــرام
بالكَــــ ّ

ولــقـــد تُ َحِّلق يف اهلواء وإنْ َه َوتْ

رفعُوا الرُّءوس فـــناطحَتْها اهلَـــام

َتنْحو الشِّمال بضَرْب ٍة فَ َيــــــ ُردّها

طــــــــام
حنو اجلــــــنوب مُالعِب لَ َّ

وتدور بني الالّعبــــــني فَ ُمــحْجِم

عنها وآخــــــر ضارِب مِــــــــــقْدام

ت العقل ( َفالْ ُه سُ َويْـعةً)
فإذا شَـ َغلْ َ

فاللَّهْو للعـــــــقل السّليــــــم متام

إ ّن اجلــُــــــسوم إذا تكون نشيطةً ( َتقْوى بفضل نشــــاطها األحْـــالم)
  معروف الرّصايف 

 -01البــــــنــــــــاء الفــــكــــــر ّي :
 -1حدّ ْد األفـــــــــــــــــــــكار األساســـــــــــــــــــــــــــيّة للقصيدة.
 - 2اشـــــــــــــــــــــــــرح الكلمتني  " :الـمُحجـــــــم" و " لطـّـام".
 -3ما هي مشاهد رياضة كرة القدم اليت صوّرها الشـّـاعــــــــــــــر؟
 -4استخرج البيت الدّال على بعض ما يُ ْمنَع يف كــــــــــــــرة القدم.
 -5ما هـــــــي فـــــــــــــوائد الرّياضــــــــــــــــة من خالل القصـيدة؟

 -02البــــــنـــــــاء الــلّـــــــغـــويّ :
ب إعـــراب مفردات الكلــمات اليت حتتها ســطر و إعــراب جــمل مــــــا بني قوسني .
 -1أعـــر ْ
 -2حــــــــــــــدّ ْد عناصر اجلمــــــــــــلة  " :بيــــــــنهم كرةٌ " مــــــــــــــــــع تعليل التّرتيب.
 -3استـــــــــــــخرِجْ من القصــــــــــيدة اســـــــما مُــــــــــــصغـّــــرا ووزنـــــــه مبيّنا غرضه.

 -03البــــــنـــــــاء الـــفـــنّـــــــيّ:
سم الصّـــــــــــــــــــــــــــــورة البيـــــــــــــــــــانيّة يف عجز البيت األوّل.
ِّ -1
 -2مــــــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــــــــوع الـمحسّن يف البيت السـّــــــــــابع ؟.
 -3ادرسْ عروضيـّــا البـــــــــــــــــــــــــيت األخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري.

 -04الوضــــعـيّــة اإلدمــــاجــيّـة:
 ش ّد انتباهك انتشار ظاهرة العنف يف مالعبنا و اليت ختالف روح الرّيـــاضة و رسالتها.
وجِّ ْه رسـالة للجماهري حتثُّهم فيها على التزام الرّوح الرّياضيّة و نبْذ العُنف ،مُوظِّفا ما أمكن من الـمكتسبات.

السـَّــنَة الرّابعَة ُمتَـ َو ِّسط

األستاذ :هـقـة بوزيد

قـَوِّ ْم كَـفَاءَتَكَ يف اللُّغة العَرَبيَّة

إىل أبْـــنائي الـمُـعلــّـمِــــني...
هَا أنــــــتم تربُّعتـُم منْ مدارسِكم عُروش مَمَالك  ،رعَاياها أبْـناء األمّة  ،و أفـْالذ أكْبَادها  ،تـُدبّرون نـُفوسَهم علـى
ال ـدّين و حَقائقــه  ،وتُربّــون ألســنتهم علــى اللــّــــسان العَرب ـ ّي و دَقائقــه  ،و تـَـسك ــُبون يف آذانهــم نـَـــغمات العـــــربيّة
و تـَـحثـ ــّونهم علـــى الفـــــــــــضيلة و اخلـُـلـ ــُق الـمَــــتني  ،و تـُروّضُـــــــون قلـــوبهم علـــى االســـتعداد للحيـــاة الشّـــريفة
و تـَقـُودونــــهم ( و هم طائعون ) إىل مَواقع العِـرب من تارخيهم  ،ومَـنـَابت العِـ ّز و الـ َمجْد من مَـآثِــر أجدادهم األوّلني.
واعْـلمُوا ( أنَّ ال تــّربية قبْل التــّــعليم ) ،واحْرصُوا على أ ْن يكون ما تـُلقـُونه لتالمذتكم من األقوال مُـنْطبقا على ما
يَروْنه منَ األعمال  ،و تأكّــدوا أنّ كُلّ نقـْش تنقـــــــشُونه يف نفوسهم مـن غـري أ ْن يكـون مَنقوشـا يف نـــُفوسكم فــــهُو زائِـل
زائف  ،و أوصِـيكم بالرِّ فق و األنــَــاة يف أموركم كلـّـها .فأنتم رجال حَرَكة فال تـُشِــينوها بالسّـُكون  ،و أبطال مَعركة  ،فـال
يكن منكم إىل الكسل رُكُون .

  البشيـــــر اإلبْراهيم ّي  /عُــيُون البَـــــصَائِر ـ بتصرّف ـ 

 -01البــــــنــــــــاء الفــــكــــــر ّي :
ص فـــــــــي فِــــــــكْرة عــــــــــــامّــة.
 -1خلـِّـــــــــــــــــصْ مَــــــــــــضْمُــــــــــــون النـَّـــــــــــ ّ
ف أحديهما يف مجلة مفيدة من إنشائـــك.
وظـــ ْ
م ِّ
 -2اشـْـرَ ْح الكلمتني :األناة  ،تُشِينُوها .ث ّ
ص أربــــــــــــعة واجــــــــــبات للمعــــــــــلـِّــم.
 -3اسْـتـَـــــــــــــــخْرج مــــــــــــــــن النـّـــــــ ّ
 -4كـــــــــــــيف يكـــــــــــــــــون الـمُ عـــــــــــــــلـِّم قــُدْوَة صالِـــــــــــحة ؟ و لـمـــــــــــاذا ؟

 -02البــــــنـــــــاء الــلّـــــــغـــويّ :
ص من اإلعـــــــــــــراب.
 -1مـــــــــــا مَــــحَـــــلّ اجلملتـــــــني الـمقوّستني يف النـّــ ّ
ص.
ب الكـــــــــــلمتــــــــــني الـمُـــــــــــسطـَّــرتني فــــــــــــي النـَّـــ ّ
 -2أعْــــــــــــــر ْ
ص جـُـــــملة بَــــــــسيطة و أخـــــــــــرى مـُـــــــــــركـّـبة.
 -3اسْــــــــتخرج من النـّـ ّ

 -03البــــــنـــــــاء الـــفـــنّـــــــيّ:
سم و اشرَحْ الصُّورة البَيانيَّــة يف العبارة ":تـَـسكٌُُبون يف آذانهم نـَـغمات الــــــعربيّة "
ِّ -1
 -2استـَخـْرج مــــن الفــــــقـــرة الثـّــانية مُحـــسِّــنا بــديعـــــيّا مُـبــــيِّــنا نـــــــــــوعه.

 -04الوضــــعـيّــة اإلدمــــاجــيّـة:
ي جتـْـين مثاره اليوم.
 دَرَسْتَ خـالل مَسريتك الدّراسيّة عـند كثري من الـمُعلـّمني و تأثـَّرْت بأحدهم ،لِـمَا تـَركه فيك من أثــَر إجياب ّ
ف يف هــذا الـــمُعلـِّم مَــعْـنويّا ،مُوظِّفا ما أمكن من الـمكتسبات.
 صِــــــ ْ

السـَّــنَة الرّابعَة ُمتَـ َو ِّسط

قـَوِّ ْم كَـفَاءَتَكَ يف اللُّغة العَرَبيَّة

األستاذ :هـقـة بوزيد

أم الفـَضائـِل اإلنْسَانِيّة و مَعْشوقَة البَشَريّة مُنـْذ األزَل  .و الصِّراع بَ ْينَها و بَيْن العُبودِيّـة صِـراع قَـديم
مـــــــــــــا أعْظَمَ احلُريَّةَ ! فَهِيَ ُّ
يف التـّاريخ بلْ يَكَاد يَكون أوّل صِراع عَلى وَجْه األرْض .فَمِنْ أجْل احلُريّة خاضَـت الشــُّّعوب مَعَـارِك ال عِــدَاد لَهَـا .و يف سَـبيل احلُريّـة تُضَحِّــي
َـدخِرُها ) .ب ْل يف سَبيل احلُريّة تَعَرَّضَت كَثري منَ األمَم لِلشـّقاء أجْـيَاال .
الدُّوَلُ رَاغـِـبَة أوْ رَاهـِـبَة برِقــَابـها و أمْوالٍ (ت َّ
و فِـي قِيمَة احلُريَّة قال الشَّاعــر :الـمَ ْوتُ أَجْـمَــلُ مِـــــ ْن عَــ ْيــشٍ عَـــلَى مَـــــضَــضٍ



ِن احلــَــــيـــاةَ بـِــال حُـــرِّيَّــــــــةٍ عَـــــــــــدَمُ
إ َّ

و احلُريّة كَكـُ ّل مَعنَى كَريم تَتَعَرَّض لِسُوء الفَهْم و التـّالعُب والتّـحْريف  :إذ احلُريّة عِ ْند البعض هـي أنْ تــَعْمل مـا تَشَـاء دون أنْ تَحـُـ ّد
تَصرُّفك آداب الـمُ ْجتَمع أو قَـــوانِني الدّولَة أوْ تَعَاليم الدِّيــن .وهذه الـمَفَاهيم اخلاطِــئَة لِ ْلحُريّة يَنـْشأ عنها الفوْضى وال َفسَـاد واالضْـطِراب
أي مُجتَمع يف الدّنيا يُبيحُ لإلنسان ( أنْ يَ ْأخُذ ) مال اآلخَـرين باسْـم احلُــــريّة و
و هِيَ تَ ْزوير ألنـْبَل مَبادِئ احلُريّة اإلنْسانيّة .إنـّـنا ال نَجـِد َّ
السيْر يف الطـّريق العامّ.
يزعَم أ ّن احلُريّة الشـّـخصيّة أنْ يُعـَرْقِـل الشّـخْص َّ
َد الذي تَنـْـتَهي عِنْـده حُريّتـه يَقــَع متامـا حَيْـث تـَــبْدأ
إنّ التـّفريق بيْن احلُريـّة والفَ ْوضى ال يَـتِـمّ إالّ إذا اتـَّـضَح يف ذِهْن كُ ّل فرْد أ ّن احل َّ
حُريّات و حُـقوق اآلخَرين.

  مصطفى السِّباعي  /الـمطالعة الثّانويّة ـ بتصرّف ـ 

 -01البــــــنــــــــاء الفــــكــــــر ّي :
ص الكلمتيـــن  :كَـثيـرة  ،يُجـيـز
 -1اشْــــرَ ْح من النـّـ ّ
ـص.
النـ ِّ
 -2مــَــــــا مثــَــــن احلُريّة ؟ وَضـِّّـحْ ذلك مــنَ َّ
 -3اذكــُــــ ْر ثـَـــــالث نَتَائج ل ْلـفَهم اخلَاطِئ للْحُــريّة.
 -4وضـِّــــــــــحْ حَـــقـيقَة احلُــريّة حسْــب الكــــاتِب .

 -02البــــــنـــــــاء الــلّـــــــغـــويّ :
ص  ،و إعْـــــــــراب جُمَــــل ما بيْـــن قــــ ْوسَ ْيــــــــن.
ب إعْراب مُــــــ ْفردات مــَـا حتْــتَـــه خَــطّـ يف النّــــــــــ ّ
 -1أعْـــــــرِ ْ
 -2حَدِّ ْد الـمُبتدأ و اخلَبَـر مَعَ تَعْليل التـّرْتيب يف اجلُمْل َتيْن -1 :احلُريَّة تَتَعَرَّض لِسُوء ال َفهْم  -2الـــمَوْت أجْمَــَلُ

 -03البــــــنـــــــاء الـــفـــنّـــــــيّ:
 -1تَأمـَّل العِـــــــــــــبارة  « :يف سَبـــيل احلُريّة تُضَحِّـي ال ُّدوَلُ رَاغـِـبَة أوْ رَاهـِـبَة برِقــَابـها »
 اسْــتَ ْخـرِ ْج منها  :أ -صُـــــورة بَــيَانِـــيـّة و اشـْرَ ْحـــــها ب -مُــــــحسِّــنا بَديعــــيّــا.
ب عـَــرُوضِــــيـّـا م َع وضْــــــــع الرُّموز البَــيـْــتَ الشـِّــــــــــــعـْر ّي الـوارِد فــــي النـّــصّ.
 -2اكـْـتـُـ ْ

 -04الوضــــعـيّــة اإلدمــــاجــيّـة:
 مبُناسَبَة االحْتِفال بعيد الثـّورة التـّحريريـّة  ،قَرَ ْأتَ الفِــــتة تـــــــقــول [ :احلُريَّـةُ تـُؤْخـَــذُ و ال تـُعْــطَى ]
 اكــــــتـُب نصّـا حِـــــــــجَاجـِيـّـا تـَشْــرَح فيـــــه احلِـــــــكْمَة مـــــــــوظّفا ما أمكــــــــن من مكتــــــــــــسباتك .

السـَّــ َنة الرّابعَة ُمتَـ َو ِّسط

األستاذ :هـقـة بوزيد

قـَوِّ ْم كَـفَاءَتَكَ يف اللُّغة العَرَبيَّة

اللـّـغة العربيّة يف اجلزائر ليْست غـَريبة و ال دَخِيلة بلْ هي يف دارها  ،و بَـيْن حُماتها و أنصارها و [هي مُمْتدّة اجلُذور]
مع الـماضي  ،مُشْـتدّة التـّـثـَـبّت مع احلاضر ،طويلة األفـْـنان مع الـمُستقبل مُمْتدّة مـع الــماضي ألنّهـا دَخلَـت هـــــــــــذا
الوطن( وهي جتري) على ألْسِـنة الفاحتني الــمسلمني تَرْحَـل برحيلـهم  ،وتُقِــيم بإقـامتهم  ،فلمّـا أقـام اإلسـالم بهـذا
الشّمال اإلفريقيّ إقامة األبَد أقامت معه العربيّة ال تزُول و ال تَبْرَح ما دام اإلسالم مُقيما ال يَـتَزَحْزَح  ،و من ذلـك احلِـني
بدأت تتغلغل يف النـّـفوس و تَـنْساغ يف األلسنة و تنْساب بني الشـِّـفاه و األفواه.
يزيدها طِـيبَة و عُذوبة أنّ القرآن بها يُـتلى  ،و [أنّ الصّلوات بها تُبدأ و تُختم]  ،فما مضى عليها جيل أو جـيالن حتّـى
اتــّـــسَعت دائرتها و خالطت احلَواس و الـمشاعر  ،و جاوَزَت اإلبَانة عن الدِّين إىل اإلبانة عن الدّنيا  ،فأصبحت لــــغة دِيـن
فــنون ( آثارُها باقية ) .وصدق الشـّـاعر إذ يقول:
ٌُ
و دُنيا معا  ،و جاء دور القلم و التـّـدْوين فدُوِّنَت بها العلوم و
أَنَــــــــا الْعَرَب َِّي ُة الـمشْهُو ُد فَضْلِي

أَأَغْدُو الْيوْمَ وَالـمَغْمُو ُر فَضْلِي
  البشري اإلبْراهيم ّي  /عٌُيٌُون ال َبصَائِر ـ بتصرّف ـ

 -01البــــــنــــــــاء الفــــكــــــر ّي :
 -1اقـْـتَـــــــــــــــر ْح عُـــــــــــنـــــــ وانا مُـــــــناســـــــــــبا للــــــــــنـّــصّ.
 -2اشْــــــــــــــــرح الكــــــــــــلــــمتــــــني ":تــبـــرح " و " تــنــــــساغ ".
ص العوامل الـمساعدة على جتذر العربيّة يف اجلزائر.
 -3اسْـتخرجْ من النـّـ ّ
ص بعض مميّزات و خصائص اللــّــغة العربيّة.
 -4اسْـتـنبطْمـــــــــــــن ال ّن ّ

 -02البــــــنـــــــاء الــلّـــــــغـــويّ :
 -1أعـــــــــــــرب مـــــــــا حتته خط إعراب مفــــــــــردات.
 -2مــــــا مـــــــح ّل اجلمــــــــلتني الـمقوّستني من اإلعراب.
 -3استخرج من الفقرة األوىل أسلوب شرط وحدّ ْد عناصره.

 -03البــــــنـــــــاء الـــفـــنّـــــــيّ:
ي يف اجلملتني الواقعتني بني معكوفني.
م واشرح الصّورة البيانيّة أو الـمحسّن البديع ّ
 -1س ّ
 -2اكـــــــتـــــب عَـــــــــروضيّا مع وضع الرّموز البــيت الشّــــــــــعر ّي الوارد فــــي النّصّ.

 -04الوضــــعـيّــة اإلدمــــاجــيّـة:
 مسعت شخصا يتــَـهم اللّغة العربيّة ظــُـلما بأنَها عاجزة عن مسايرة التَطوَر التّكنولوجيّ  ،فتدخّلت لتصحيح فكرته و تقنعه بأنّها
لغة علم و تطوُّر  ،و أ ّن العيْب و التّقصري فــــــــينا ال فيها.
 انــقـــل مُــــــداخلتـــك مُـــــوظّفا ما أمكن من مكتسباتك .

السـَّــنَة الرّابعَة ُمتَـ َو ِّسط

األستاذ :هـقـة بوزيد

قـَوِّ ْم كَـفَاءَتَكَ يف اللُّغة العَرَبيَّة

ت يف دنيـا اإلنسـان  ،و لـيس العمـ ُل
العِلمُ سِـمَةُ اإلنسـان األُوىل ،والعمـل برهـانُ ذلـك ودليلُـه ،بـه تَتَحقَّـق اإلاـازا ُ
ال ال جَدْوى منه ،إنَّما هُــو احلَـــرَكـــة الفعَّالـة الــمُنتِجة الـيت يُقوِّمهـا الــم ُ
أي عمل أو حترُّك ،ولو كان هَزي ً
الـمَأمور به َّ
األعلـى والـرَّأ ُي العـام  :وَقُـلِ اعْمَلُـوا فَسَـيَرَى اللَّـهُ عَمَلَكُـمْ وَرَسُـولُهُ وَالْمُؤْمِنُـونَ  [ . إن العمـل الـذي يُرضـي اث ثــم
إنتاجي خَالَّق يف جماالتٍ التَّربية ،وتوظيف
ٌّ
فعل
الـمجتمع ليس االنشغال باللهو و اللعب وال اإلاازات الضحلة ]  ،لكنَّه ٌُ
األموال ،وتنمية الثَّروة وتنشيط التّجارة واالرْتِقاء باألدبِ والفنِّ واإلعالم ،وغريهـا مِـن ميـادي ِن البِنـاء احلضـاريّ ،وهـو
م تَعْمَلُو َن . 
قبل كلِّ هذا إعدا ُد النُّفوس لوراثةِ اجلَنَّة؛  وَنُودُوا أَ ْن تِلْكُمُ ا ْلج ََّن ُة أُو ِر ْثتُمُوهَا بِمَا كُ ْنتُ ْ
ت واإلنسـانيَّات .
ك صالِح يُالزمه القص ُد النَّبي ُل الواعي ويشمل الشَّرْعِيَّا ِ
حتر ٍ
إنَّ العملَ بالـمفهوم الـمقاصِديّ هو كلُّ ُّ
فــإنْ يـــشــعُـــر اإلنسان برِسالته يف احلياة الدُّنيا وحيْمِل همَّها (فَــسَـيُثابر ) على العم ِل الصَّالِـــــــح و اإلتقان واجلَوْدة .
وكيف يَتأتَّى له ذلك إذا (كـــان عالَـ ًة ) علـى الغيْـر ال يُنـتج أفكـاروا وال ثـروةً  ،أو يَقْنَـع بصَـغائرِ األعمـال و يبقـى مَ ْكتُـوف
اليَ ـدَيْن ؟ فَ ــكونوا ك ــما قــال الشّــاعر  :إِذَا طُولِبُ ـوا يَوْم ـ ًا ِإلَ ـى العِــزِّ شَــمَّرُوا  وَإِنْ ُطولِبُ ـوا يَوْم ـ ًا ِإلَ ـى مَــا سَ ـمَا جَــدُّوا
 عبد العزيز كحيل  /م .جمتمع و إصالح ـ بتصرّف ـ 

 -01البــــــنــــــــاء الفــــكــــــر ّي :
ص.
 -1اقْــــــتـــــــ ـــرِ ْح فــــــكـــــــرة عــــــــــامّة للـــــــــنّــــ ّ
 -2اشْــــرَ ْح الكلمـــــــــتـَـــيـْــن  :اهلَـــــزيــل  ،العَــــــــالَـــة
 -3مــَــــــا حَــقِـــيقة العــــــــــمل الّذي يدْعو إليــه الكاتــب ؟
ص األسباب الـمُـؤدِّية إىل العمل الـمُثمِر.
 -4استخْرِجْ من النّــ ّ

 -02البــــــنـــــــاء الــلّـــــــغـــويّ :
ص  ،و إعْـــــــــراب جُمَــــل ما بيْـــن قــــ ْوسَ ْيــــــــن.
ب إعْراب مُــــــ ْفردات مــَـا حتْــتَـــه خَــطّـ يف النـّـــــــــ ّ
 -1أعْـــــــرِ ْ
 -2حَــــدِّ ْد عناصـر اجلُملة الـموصولة ــ مع إعْراب مجلة صِلة الـمَوْصول ــ فـي البيْت الشّـعـــــــريّ الـوارد فـي النّصّ.
التـضْعـيف مــــا بيْن مَعــكوفـيْـن [ ]...فــي الـــنّصّ (باسْتعمال القلم األخضر ).
ط بال ّشــ ْكل التّـام مـــع إبْـراز َّ
 -3اضْــبـِ ْ

 -03البــــــنـــــــاء الـــفـــنّـــــــيّ:
ل البيت الشّعري  « :إِذَا طُولِبُوا يَوْم ًا إِلَـــى العِزِّ شَمَّرُوا 
 تَأمـَّ ْ

وَإِنْ طُــولِبُوا يَوْم ًا إِلَــى مَا سَمَا جَدُّوا »

 -1اسْـــــــتَـــخْـرِ ْج مِن صَدْره صُـــــورة بَــيَــانِـــيـّـــة و اشـْـــــرَ ْحـــــها.
 -2اكـْـتـُـ ْبه عـَــرُوضِــــ ّيــا معَ وضْع الرُّموز و التّفعيالت مُسمِّيا بَحْــره.

 -04الوضــــعـيّــة اإلدمــــاجــيّـة:
 آلَــمَـــكَ مــــــا يُعــــانـــــــــــيه شـــــــبابُـــنا منَ اآلفـــــــــــات  ،و مــــــــنْ أهـــــــــــــــــــــمِّها « البــــــطَـــــالَـــــةُ ».
 اكتـُب مَـــقـاال اجْـــتماعيا تُعاجل فيه الظَّاهرة  ،مُبيِّنا أسْبابها  ،مُقْتَرحا حُلوالً لَـــها  ،موظّفا ما أمكن من مكتسباتك .

السـَّــنَة الرّابعَة ُمتَـ َو ِّسط

األستاذ :هـقـة بوزيد

قـَوِّ ْم كَـفَاءَتَكَ يف اللُّغة العَرَبيَّة

ىل يف َأرْ َذل العُمُـر  ...نظـر
نشأ طارق بئيسا ويكَاد يَموت بئيسا ،صار رَتيــــب السّـُلوك عديــــم النـّــشاط كَ َأنّـما تَ َد َّ
طاف العُ ُمــر وملْ ُي َح ِّقق شيئا  ،أصابته البطالة اآلثِ َمة حتّـى طَ َّو َقه الفَــقْـر  ...يف
إىل نفسه فوجد أنّـه يُوشك أنْ ُيجْ َذب بِ ُخ َّ
ضر قول الشَّاعر:
ض عليْه ِفـكرة اهلجرة الـسّريّة ،قَبـلها ب َت َر ُّدد  ،اطْ َم َئ ّن إىل العَرْض  ،و اسْ َتحْ َ
هــذه األجواء زاره زائـرَ ،ف َع َر َ
و سَافِرْ َف ِفي األَسْفار َخـــمْس َفوائِد

ال
ب العُ َ
َت َغـرَّبْ َع ِن األَوْ َطانِ ِفي طََل ِ

ض َرب لَه مَوْ ِعد عِند شاطئ مَهْجور ،اسْ َت َق ّل طارق قاربـا صغـــريا ُـــمولة ســِتـّـة أشْـــخا ،،ثـمّ شَـ َر َع ( َيدْ َفعُــه مُحَـ ّرك)
َ
ُمتواضع ،سار بهم يَمْ ُخر العُ َباب  ،تَ َع ّمقوا بقارب الـ َموْت يف الـ ُمتوسّط ،يَسريون ُمطمئّـنني يف صَمْت وبهدوء ،انْ َز َوى طـارق
ط َرة ،و بيْنما هو كذلك إذْ َس ِمع صوتا يناديه َبعْد (أنْ أشْرفوا على سواحِل) ُموحِشة :
غارقا يف التـّفكريَ ،ي َت َح َّسس عَوالِــم عَ ِ
هذه إيطاليا ...نزل بسرعة البَرْق ،سار مُ َتوغّـال يف غابة ،اخْ َت َر َق أشْجارا وتَسـلَّق صُـخورا  ،ثــمّ اسْـ َتلقى يرتـاح فأخذَتْـه
ِس َنة اسْ َتدْرجَتْه إىل النّعاس  ،فَ َنام (وهُو يَحُْلم) باجلنّة الـموعودة !!
استيقظ مُتأخرا ُمنتفِخ العيْنني وخرج من مَخْبئه ،شاهده رجالن من شرطة السّـواحل اإليطاليّـة ،ومـا إنْ رآهـم طـارق
حتّى جـَـدَّ فـــي الرّكْض هاربا مذعورا ال يدري أيْن يقصـد  ،ولكـن  :أيــــــــن الـ َم َفـــرّ ؟ ظـالّ ُيطارِدانِـه  ،ومـا إنْ َت َيقَّنـا مـن
صريعا  ،فَ َسكنتْ
اسْ ِتحالة وُقوفه حتّى أوْ َقـفاه برصاصتني ،أرســَالها إلــيْه تَركبــان الرِّيح فاسْ َت َق َّرتا فيه ،فسقَط إثْرهما َ
روحه وتَ َب ّخرتْ آماله وضاعـت أحْالمه...

  حممد البقَّاش "اهلجرة السّريّة " ـ بتصرّف ـ 

 -01البــــــنــــــــاء الفــــكــــــر ّي :
 -1استخــــــــــــــــــــرجْ فـــــــكـــــــــــرة عـــــــــامّــة للنّــــــــــــــــــــــــــصّ.
 -2اشرحْ بالـــــــــمُـــــرادف كلمة " رتيب " و بالـمُضـــــــــا ّد كلمة " طوّقه " .
ص عبارتني دالّتني على ال ّنعيم الذي كان ينتظره طــارق.
 -3استخرجْ من ال ّن ّ
السريّة  ،استخرجْ ثالثة منها.
 -4يف النّص إشارة إىل بعض أســــباب اهلجرة ِّ

 -02البــــــنـــــــاء الــلّـــــــغـــويّ :
ب إعْراب مُـفْردات مــَـا حتْــتَـه خَــطّـ يف النـّـصّ  ،و إعْــراب جُمَـل ما بيْـن قــوْ َسيْـن.
 -1أعْــرِ ْ
 - 2استخرجْ مــن النّصّ إدغــاما واجبــا و آخـــر ممنوعا.

 -3صَغـّر الكلمتني ":زورق "  " ،عَطِرَة " مع ضبطهما بالشّكل التـّا ّم .

 -03البــــــنـــــــاء الـــفـــنّـــــــيّ:
 -1استـَخـْرجْ مــــن الفــــــقـــرة الثـّــانية صورة بيانيّة و اشرحها.
س عَروضــــــــيّا البـــــــيت ال ّشـــــــعر ّي الـــــوارد يف النّصّ.
 -2ادرُ ْ

 -04الوضــــعـيّــة اإلدمــــاجــيّـة:
 تُشَكِّـلُ " احلرقة " طموحا وإغْراءو للشـّباب ال ّراغبني يف احلصول على حلول سهلة للمشاكل اليت يُعانون منها .
 اكتبْ مقاال تعاجل فيه الظـّاهرة بتعـريفها و ذكْر أسبابها و اقْرتاح حلول هلا،موظّفا ما أمكن من مكتسباتك .

السـَّــنَة الرّابعَة ُمتَـ َو ِّسط

قـَوِّ ْم كَـفَاءَتَكَ يف اللُّغة العَرَبيَّة

األستاذ :هـقـة بوزيد

س ُأ ّم أَرْ َجـــــاس
اخلَمْ ُر ِشـــــــرْ َبة رِجْ ٍ

اخلمر صاعِ َقة ( َتهْـوِي علَى الرَّاسِ)

صــــيبَ بها
اخلــــــمر ِمحْ َن ُة ُسوء مَنْ ُأ ِ

صيبَ يف كُلّ وَعْي) ِمنْه حَ َّســــاسِ
(ُأ ِ

اخلمــــر فاسُ َخ َرابٍ ( َهــــدَّ َمتْ ُأ َسرا)

صونَة  ،عَاثَ فيها صاحِب الفـَـاسِ
َم ُ

مــا اخلمر إ ّال ظــَـالم ِللنُّـــفوس ،فال

َيغْ ُررْك منها شـُــعاع الحَيف الكَــاسِ

عـــلى الفُؤاد بــــــــــها النّريانُ ُموقَ َدة

ويف الدّمـــاغ لَ َها َدقـــّــاتُ َأجْـــراسِ

و كيف تُطْفئ نِبْراسا حَ َبــــــــاكَ به

ب البَــــرايا وتَبْــــقى دُون نِبْراسِ؟
َر ّ

م الكَأْس و اهْ ُجر كُلّ رِفْ َقـــتِــها
طِ
َف َحـ ّ

ش َسعيدا ،و تَأْ َمن أَلْ ُس َن النـّـاسِ
َت ِعــ ْ
  حممّد العيد آل خليفة 

 -01البــــــنــــــــاء الفــــكــــــر ّي :
ص مضـــــــــمون القـــــــــصيدة يف فــــــــــكرة عا ّمة.
 -1خلِّـــــــــــــ ْ
ت مبُرادف الكلمتيْن اآلتيتني من ال ّنصّ َ :ظهَرَ ،الـمِصباح.
 -2ايـــــ ِ
 -3هــــــــــات ضــــــــــــــــــــدّ  :اهــــــجُــــــ ْر  ،الــــــــــــــــــــوَ ْعيُ.
 -4عــــــــدِّ ْد األوصـــــاف اخلــــــبيـــــثة للـــــــــخمر من القصيدة.
 -5استـــــــخرجْمن القــــــــصيدة األضــــــرار االجتماع ّية للخمر.

 -02البــــــنـــــــاء الــلّـــــــغـــويّ :
ب إعـــــــراب مفردات الكلـــــــــــمات اليت تـحتها ســــــطر.
 -1أَعْــــــ ِر ْ
ب إعــــــــراب جـــــــــــمل مــــــا بــــيــــن قـــــوسيــــن.
 -2أعْــــــــــــــرِ ْ
ال ظـــالم " و علّل ترتيبها.
 -3حدّدْ عناصر اجلمـلة " ما اخلـــــمر إ ّ

 -03البــــــنـــــــاء الـــفـــنّـــــــيّ:
بي ْن غرضه.
 -1استخرجْ من القصيدة :أ -أسلوبا إنشائ ّيا و ِّ
حددا أركانَه.
ب – تشــــــــبيها مُ ِّ
 -2ســــــمِّ الصُّـــــــــــورة البيانيَّة يف عَجُز البيت الث َّــاني.

 -04الوضــــعـيّــة اإلدمــــاجــيّـة:
 شاهدتَ أح َد شباب احليّ يتعاطى الـمُخدّرات ،فتقدَّمتَ منه لتُبيّن له أضرارها .فدار بينكما حوار.
 انقل احلِــــوار  ،موظّـــــــــــــفا مـــــا أمـــــكن من مكتســـــــــــــباتك .

السـَّــنَة الرّابعَة ُمتَـ َو ِّسط

األستاذ :هـقـة بوزيد

قـَوِّ ْم كَـفَاءَتَكَ يف اللُّغة العَرَبيَّة

على قارِ َعة الطَّريق منَتْ شجرة ضخْمة وكان يف داخلـها ثُقْـب (ميتلـئ بالــماء) ُكّلمـا هَطَـل الــمطر  .وفـى يـوم مـن
األيام تَصادف مرور صيّاد مسك فجلس يسرتيح قرب تلك الشّـجرة  .وعندما الحظ تَ َج ُّمع الـمياه يف ثقـب الشّـجرة  ,قـرّر
(أنْ يضع سُ َميْ َكة) حيّة يف الـماء  ...على سبيل التـّـسلية ومتضـية الوقـت ! ومضـى الصّـياد يف طريقـه  ,ونسـي أنْ يأخـذ
السَّمكة  .وحينما عرب أحد الـمارّة بقرب تلك الشّجرة وشاهد السّمكة حيّة تسبح يف ثقب الـماء,اسْتغرب األمر وتسـاءل:
كــــــــــــيف العـــــــيشُ يف ثقب شـجرة ؟ البـدّ أ ّنهـا مسكـة مُ َق َّدسـة "  .وسـرَت األخبـار بسـرعة يف كـلّ األرجـاء  .وجـاءت
الـمديــنة لزيارتها و التـّـربّك بها ،و لـكي ُيشعلوا الشّموع ويطلقوا البُخور .وازداد اهلَ َرج والـمَ َرج حول الشّجرة.
وبعد فرتة  ،مرّ الصّياد من نفس الـمكان  .فلم يتمالك نفسه من الضّحك  ,حني( شاهد )منظر الشّجرة  ,وقد أحاطـت
ث نفسه " مســـكة مقدّسـة! ! مــــــــــا أغــــــباهم ! فخـاف أنْ ُيخـربهم فيضـربوه أو يقتلـوه !
بها الشّموع والرّايات .فحدّ َ
فرتكهم ومضى يف طريقه  .وأصبحت مسكته " السّمكة الـمقدّسة  ,اليت (تأخذ النـّــذور) وتلبّي الدّعوات "
  إبراهيم بشمي  /أساطري من الصني – بتصرّف ـ 

 -01البــــــنــــــــاء الفــــكــــــر ّي :
 -1اقـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــرح مــــــغـْــــزوى عامّـــــــــا للــــــــــــــــــــــــ ّنصّ.
 -2هـــــــــــــــات مـــــــــــــرادف الكلمتــــــني من ال ّنصّ " :مُعَــظـّـمة" و " تُحَقـِّّـق"
 -3لـمــــــــــــــاذا اعــــــــــــــــــــــتقد النـّـاس أ ّن السّمــــــــــــــــــــــــكة مقدّسة؟
 -4مــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــظاهر تقديس النـّــــــــــــــــــــاس للسّمكة؟
 -5مـــــــــــــــــــا رأيك يف امتناع الصّياد عن قول احلقيقة للنـّاس؟علّــــــــــــــل.

 -02البــــــنـــــــاء الــلّـــــــغـــويّ :
 - 1أعربْ تفصيليّا الكلمات الـمُسطّرة و إعراب جُمل اجلمل الـمُقوّسة يف ال ّنصّ.
ص مجلة تقــــــــــدّم فيــــها اخلبــــــــــر وجوبا مع التّعليل.
 -2استخرج من ال ّن ّ
ص امسا مُــــصغّرا مُبــــــــيّنا وزنه و غرضه.
 -3اســــــتــــــخــــر ْج مــــــن النّـــــ ّ

 -03البــــــنـــــــاء الـــفـــنّـــــــيّ:
 -1استخـــــــرج من الفقرة األوىل :أ -مـــــــــجازا مرســال مبيّــــنا عالقته.
ب  -مُحسِّنا لفظيّا مُبيّـنا نوعه و غرضه.
ص ؟ و مـــــا جـــــــنــــــسه األدبيّ؟ ( مع التّعليل ).
 -2مـــــــا منـــــــــــط النّ ّ

 -04الوضــــعـيّــة اإلدمــــاجــيّـة:
ت إىل مُعتقدات مُجتـــــمعنا الكثري من اخلرافات.
 تسلَّـــلَ ْ
 اكتبْ نصّا تُخبـر فيه عن إحدى هذه اخلُرافات مُبْدِيا رأيك فيها موظّفا ما أمكن من مكتسباتك .

السـَّــنَة الرّابعَة ُمتَـ َو ِّسط

األستاذ :هـقـة بوزيد

قـَوِّ ْم كَـفَاءَتَكَ يف اللُّغة العَرَبيَّة

ض َرر)
قدْ يَستـلــــِ ُّذ الفتى ما ( أعْتاد منْ َ

حتّـى يَــرى فــــي تَعاطِــــيه الـمَ َســـ َّرات

إ ّن الدُّ َخـــان لَ َثـــــانٍ فــــي البَــــــالء إذا

ما عُـــــ َّدتِ اخلـَـمْـر أُولَى فــــي البَِل َّيـــات

ب بيـــضاء قَيْــــ َد األصْ ُبع احــــ َتـ َر َقت
َو ُر َّ

ف وهي احرتاق فــــي احلَشاشـات
يف الكـَـ ِّ

ف )فــــي وَرَق
ص َجمْرا( لـُـــ َّ
إنـّــي ألَمْــ َت ُّ

إذ تــــشربون لَهـــــيب ًا مـِـــلْء كــــــاسـات

يا مَـــــنْ ُيدخـّــــــن مـِــثـْــلي كُـــ ّل آونـــة

لــُـمْ ِني َأ ُلـــمْك وال َتــــرْض اعْتـذاراتــي

إ ّن العَــــوائـــــد كاألَغـْــالل (تَجـــمعـُـنا)

عـــــلى قُــــــلوب لنا مِنهـــــ ّن أَشْــــتـــات

احلُــــ ّر (مـــَـنْ َخرق العادات) مُنــــ َتــهِجا

َنهْــــــج الصّــواب ولَوْ ضِـدّ اجلـــــــماعات
  معروف الرّصايف 

 -01البــــــنــــــــاء الفــــكــــــر ّي :
 -1اقـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــر ْح عـــــنوانا مــــــــــناسبا للــــــــــــــــــــــــ ّنصّ.
 - 2مــ ـــــــــــــــا الـــذي يقـــــــــهر اإلنسان يف نـــــــــــــــــــــــــــــظر الشـّـــاعر؟
 -3استخرجْ من القصــــــــــــــــيدة العبارات الدّالة على قبح الدّخـــــــــــــــــان .
 -4مـــــــــــــــــــــ ْن هـــــــــــــــــو احلــــــــــــرّ حســـــــب الشّــــــــــــــاعر؟ اشرح.
 -5اشرحْ الكلمتني و وظّـــــــــــفهما يف مجلتني من إنشائك  :التّعاطي  ،األغالل

 -02البــــــنـــــــاء الــلّـــــــغـــويّ :
ب إعراب مفردات ما حتته سـطر ،و إعــــراب جُمل ما بيـن قوسني.
 -1أعـــــــــر ْ
 -2صـــــــغِّــــ ْر مع بـــــــــــيان الصِّيغـــة الكــــــــــــلمات  :الكفّ  ،ورق  ،اللّهيب
 -3استــــــــخرجْ من القصيدة :إدغــــــاما واجبا و آخر ممنوعا مـــــــع التّعليل.
 -4حــــــــــــــدّد عنـــــــــــــــــاصر أسلوب الشـّـرط يف البـــــــــــــــــــيت الثّاني.

 -03البــــــنـــــــاء الـــفـــنّـــــــيّ:
سم و اشر ْح الصُّورتني البيانيّتني يف البيتني الرّابـــع و السّادس.
ِّ -1
م ره.
س عَــــروضــــيّا البــــــــــــــــــيت األوّل وســــــــــــــــ ّ
 -2ادر ْ
 -3استخرجْ من القصيدة أسلوبا إنشائيّا و آخر خربيّا مبيّنا نوعهما

 -04الوضــــعـيّــة اإلدمــــاجــيّـة:
 رأيـــــــــــــــــت بعض زمالئك يدخّـنون  ،فتقدّمتَ منهم ناصحا مُوجّها.
ب خُطْبة تُبيّن فيها أضرار التّدخني و آثاره و طرق التّخلّص منه ،موظّفا ما أمكن من مكتسباتك .
 اكت ْ

السـَّــنَة الرّابعَة ُمتَـ َو ِّسط

قـَوِّ ْم كَـفَاءَتَكَ يف اللُّغة العَرَبيَّة

األستاذ :هـقـة بوزيد

يـــقـــظة العرب للشّاعر إبراهيم اليازجي
ب
َ -01تن ّبهُـــــــ ـوا واسَـــــــ ـ َتفيقُوا أيُّهـــــــــا العَـــــــ ـر ُ

ب حتَّـــ ـى غاصَـــــت الرُّكـــ ـبُ
فقـــــد طَمَـــ ـى اخلَطْـــ ـ ُ

رب مــــــا هــــــذا الـــــــمنا ُم فقــــــد
 -02اللَّــــــ ُه أكــــــ ُ

ب
م الـــــــــ مهدُ واشـــــــــتا َقتْكم التّــــــــرَ ُ
شــــــــكاك ُ

 -03كَـــ ـمْ تُظَْلمـــــون ولَسْـــ ـ ُتم(تشـــــتكون) وكَـــ ـمْ

تُستغضـــــــــبون،فال يبـــــــــدو لكـــــــــم غضـــــــ ـبُ

م الُهـــــــو َن حتّــــــى صـــــــار عنـــــــدكم
َ -04أ ِلفْــــــت ُ

طبعـــــ ـاً و بعـــــ ـضُ طبـــــ ـاعِ الــــــــمر ِء مُكتســـــــب

 -05وفــــــــار َقتْكُم لطــــــــو ِل الــــــ ـذّ ِل ــــــــوتُكم

فلـــــــــيس يؤلــــــــــمكم خَسْـــــــــفٌُ وال عَطَـــــــــب

رب غَــــــدا لِلــــــذُّ ِل مُجتَلِبــــ ـاً
ني صَــــ ـ ٍ
 -06كَــــــم بَــــ ـ َ

ِلعـــــــــز يَحتَلـــــــــبُ
ِّ
رب غَـــــــــدا ل
ني صَـــــــــ ٍ
وَبَـــــــــ َ

م مَـــــن (ســـ ـطَوْا يف األرضِ) واقْ َتحمـــــوا
 -07ألسْـــ ـتُ ْ

شــــــــرقاً وغربــــــ ـاً وعــــــــزُّوا أيْنمــــــــا ذهبــــــــوا

العـــــــز أعمـــــــدةً
ِّ
 -08ومـــــــن بنَـــــــوْا لصـــــــرو ِح

تهــــــوي الصَّــــــواع ُق عنهــــــا (وهــــــي تَنْ َقلــــــب)

 -09فشـــمِّـــــرُوا وانْهضــــــــوا لـ مـــــ ِر و ابْــــــ َتدروا

ب)
ت بهـا احلُ َق ُ
مـن دهـــــرِكُم فـرصـــةً (ضــــــــــــــــنّـَ ْ

 -01البــــــنــــــــاء الفــــكــــــر ّي :
 - 1لـــــخِّـــــــــص مضـــــــمون القصيدة يف فـــــــــــــــــــــكرة عــــا ّمة.
 -2جلأ الشَّاعر إىل تصوير واقع األمَّـــــة العرب ّية  ،اذكــــــــرْ بعـــضها.
 -3يُذَكِّــــــــر الشَّاعر العربَ مباضيهم الـمجيد فـــما غرضه من ذلك؟
الصـــــروح.
 -4اشـــــــــــــــــــرحْالكـــــــــــــلمـــتيــــــن :اهلُـــــــون ُّ ،
ــزة العــــــرب يف نـــظرك؟
 -05كــــــــــيف السَّـــــــــــــبيل إىل عـــــــ َّ

 -02البــــــنـــــــاء الــلّـــــــغـــويّ :
ب إعراب مفردات ما حتته سـطر ،و إعــــراب جُمل ما بيـن قوسني.
 -1أعـــــــــر ْ
ب مــن نــوم العرب بإحدى الصِّيغتني الـمعروفتني.
الذل بإحدى طرق التَّّحذير الـمدروسة - .تـَـعَجَّ ْ
 -2حَذِّر العرب من ُّ
التــــــفـــــــضيل و صيغـــــة الـمبالغة.
 -3صُـغْ مـــــــن الفعل " ظـَــــلَم " اسم َّ

 -03البــــــنـــــــاء الـــفـــنّـــــــيّ:
األول ومــــــا غرضه؟
 -1مــــــــا نــــــوع اإلنــــــــــشاء يف بداية البيت َّ
 -2يف قول الشَّاعر  " :شَمِّرُوا " ...صورة بيـــــــانيَّة .سَمِّها و اشْرحها.
ـــــم ره.
عروضية  ،ضَ ْع تفعيالته و سَ ِّ
َّ
الثالث كتابة
 -3اكتب البيت َّ

 -04الوضــــعـيّــة اإلدمــــاجــيّـة:
 إحـــــــــــــياء لــمجازر الثـَّامن ماي  1945م حَضَ ْرتَ حـــفال نظَّمَ ْته مدينتك حــــــــفاظا على الذَّاكرة .
 اسْرُ ْد وقـــــائع االحـــــتفال ،واصـــــــفا األجواء  ،ناقـــــــــــال مشاعرك  ،موظّفا ما أمكن من مكتسباتك .

السـَّــنَة الرّابعَة ُمتَـ َو ِّسط

قـَوِّ ْم كَـفَاءَتَكَ يف اللُّغة العَرَبيَّة

األستاذ :هـقـة بوزيد

احلب
م عالقة أَشبَه بعاطف ِة ِّ
ِمنْ عادة اإلِنسان أنْ يرى نفسَه يف ما يصنعُه .وليس من قبيل الـمبالغ ِة القو ُل إِنَّه " يقي ُ
مع آلتِه " ظلَّ ت هذه النزعة تطغى عليه حتى انتهَتْ به إىل تقديس اآللة وتقديس العلمِالذي مكَّنه من السَّيطـرةِ على
العامل الـمادِّي و(هـــو ال يشعــر) .ومل تكن نزعة التَّقديسِ تلك أَقوى ممَّا هي عليه اآلنَ بالنِّسب ِة إىل آلةِ الكومبيوتر
الّيت صَنَعَها اإلنسانُ أَقربَ ما تكــــــــونُ لصورته ،فجعَلَ هلا ُمـــــخا صناعيا ،وذاكرةً صناعيَّة وشبكة أعصابٍ صناعيَّـة
وزوَّدها بعــــــيونٍ ( ترتقَّب ) وآذانٍترتصَّد ،وعلَّ َمها احلركة وأمرها ( أنْ تكتب ) وتقرأ ومَ َنحَها لغتَه ،ووضَعَ يف براجمها
ف معيشتِه.
عُصارة فكره واستأنَسَ رِفقتها يف مصنعِه ومتجره ومكتبه وقاع ِة درسهِ وغر ِ
ب إىل حدِّ الرَّهبة .ويف غمرة محاستِه وانبهاره
وكلَّما زاد اإلنسانُ تلكَ اآللة قُدْرَة كساها الـمزيد من التَّقديس كاد ينقل ُ
بهذه التِّ كنولوجيا الفائقةِ كاد اإلنسانُ يفقِد سيطرته عليها ،وغ َدتْ تنمو على حسابِ تقليصِها لدوره واستقرارِجمتمعِه
وتوازن بيئته.
إِنّ خروج اإلنسان من مأزق تقديس اآللة الذي وضع نفسه فيه ال ميكن أنْ يكون بالتـّـنكّر إلِميانــه ،إنّـــما
اخلـــــــــال ،يف حتجيمِ اآللة والعودة إىل تبجيل اللَّه.

  د.نبيل علي  /جملة عامل الـمعرفة  -بتصرُّف -

 -01البــــــنــــــــاء الفــــكــــــر ّي :
 -1اقـــــــــــــرتحْ عـــــــــــــــــــــــــنوانا مــــــــــــناسبا للنَّـــــــــــــــــــــــــــــــصّ.
 -2اشـــــــرح بالــــمرادف كـــلمة " االنـبـــهار " و بالــــمضا ّد كلمة " التـّــنـكـّر "
ُّج يف عالقة اإلِنسان باآللة  .وضّحْ مراح َل هذا ال ّتــدرُّج.
 -3يف الفقرة األوىل تدر ٌُ
ص النّتائج السّلبيـّة لــــــــتقديس اإلنسان لآللــة.
 -4اســـــــتخر ْج مـــــــــن النّ ّ
 -5مــــــا احللول الـمقرتحة للتـّــــــــخلص مـــــــــن سيطرة اآللة على اإلنسان؟

 -02البــــــنـــــــاء الــلّـــــــغـــويّ :
ب إعراب مفردات ما حتته سـطر ،و إعــــراب جُمل ما بيـن قوسني.
 -1أعـــــــــر ْ
 -2استخرجْ من النّصّ :أ -أسلــوب شرط و حـــدّد عــناصره.

ب -اســــم تفـــــضيل مبـــــيّنا فعله و طريقة الوصول إليه.

 -03البــــــنـــــــاء الـــفـــنّـــــــيّ:
م الصورة البيانيّة و اشرحها يف " :كسا اإلنسانُ اآللةَ الـمزيدَ من التـّــقديس "
 -1س ّ
ص مع التّـــــــــــــــــــــعليل؟
 -2مـــــــــــــــا منـــــــــــــــــط النّـــــــــــــــــــــــــــــــــ ّ

 -04الوضــــعـيّــة اإلدمــــاجــيّـة:
 وفـّــر والدك مبلغا ماليا و استشار أفراد عائلتك يف طريقة االستفادة منه  ،فاقرتحتَ شراء جهاز حاسوب  ،أمّــا أخوك ففضـّــل جهاز
ي.
استقبال رقم ّ
ب نصّا حِجاجيّا تَ ْذكُرُ فيه مُحاولتك إغراء األسرة ،وما بذله أخوك من أجل إقناعهم .مُوظّفا ما أمكن من مكتسباتك .
اكــتُ ْ

السـَّــنَة الرّابعَة ُمتَـ َو ِّسط
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قـَوِّ ْم كَـفَاءَتَكَ يف اللُّغة العَرَبيَّة

عـــــزيزي القمـــــــــرِ ...ثـــــقْ بأنّـي [ حترّرتُ من الشهوات ] والنـَّـ َزوات و الغَـ َرائز ،و مـــا أنـــــــــــــا إال نــــاصح و [سأكون
مُخلصوا ] صريـــــــحا .فإنـّنـي قد  :آمنتُ بالعِلمِ إصالحوا ومَنفعة  وقد كَفرتُ بِهِ ظـُلْموا وطـُغيانا
[ يا عزيزي ]  ،كُن َحـــــــــــــــذِروا مِنَ الّذين سَتَـطَأ أقدامُهم أرضك (يتفـاخرون)؛ فَهُـم [ يتبـاهَوْنَ كالطـَّــ َواويس ] باخرتاعـاتهم
العديدة  ...إنّ السّيّارات خَـ َدمت الـمَـــ َد ِن َّية وقــَ َّربت األبعاد؛ [ لكنّها يف الوقـت نفسـه قرَّبـت اجلميـع مـن الـــمقابر وبعـّــدتهم
عــــن أهاليهم ]  [ .وإنّ الـنـُّـسور ساهمت إىل حدّ بعيد يف نقل الـمسافرين و تقريب القارّات ] ؛ ولكنّهم يستعملونها من وقت إىل
آخر يف قَصْف الـمدن اآلهِلة والـمرافق احليويّة .لقد [ اخرتعوا احلَ ْرف ] لنشر الـمعرفة بني البشر ،ولكنّ بعضهم استخدمه لِنَشْر
و بَثِّ السّموم .فـمــــــــا أشقاهم !
فيا صـديقي القــــمر ،إنّ أبنـاء أرضـنا [ ربَطـوا اخرتاعـاتهم مبَطـامِ ِعهم و مَطـا ِمحِهم ] وجيــــوبهم .وإذا احتلّـوك عـــلميا
وثقـافيا وجتاريا فإنّهم سيحملون معهم مشاكَِلهم وعِلَلَهم وأمراضهم ...فاحْذَر( أنْ تغــتـــرّ )  ...و السّـالم عليك.

  ايب حَنْكَش /حنكشيّات منوَّعةـ بتصرّف ـ 

 -01البــــــنــــــــاء الفــــكــــــر ّي :
 -1اشرح بالـمرادف:اآلهلة  ،احليويّة  .و بالـمضاد :مُخلِصا  ،بثِّ.
ص إجيابيات و سلبيات الـمدنيّة احلديثـــــــة.
 - 2استخرج من النـّـ ّ
 - 3مــــــــا الس ّر يف حتوّل العـِــــــــلم من وَسيلة خري إىل وَسيلة شرّ؟
 -4كيف يكـــــــــون العلم نافـــــــــــــعا لِلبشريّــة يف رأيــــــــــــك ؟

 -02البــــــنـــــــاء الــلّـــــــغـــويّ :
 -1أعربْ إعراب مُفردات ما حتته خطّـ و إعراب جُمل ما بني قوسني يف النـّـصّ.
ص فــــــــي اجلدول اآلتي:
ط يف النّــــــــــ ّ
 -2صنـّـف اجلـــــمل اليت حتتها خــــــ ّ
احلالــــــــــة

تقدُّم الــمبتدأ و جوبا

تقدُّم الــمبتدأ جوازا

مجلــــــــــة مركـّـــبة

جــــملـــــــــــــــــــة بسيطــــة

اجلمـــــلـــة
التـّــعــلــــيل

 -03البــــــنـــــــاء الـــفـــنّـــــــيّ:
 -1صنـِّـفْ العبـــــــارات الواقعة بني معكـــــــــــــــوفني يف اجلـــــــــــــدول اآلتي:
التّسمية

استعارة مكنيّة

استعارة تصرحييّة

تشبــــيه

مـجاز مرسل

أسلوب إنشائيّ

أسلــــــــوب خربي

العبارات
الشّـــــرح

ص كــــــــــــتابــــــــــــــة عَروضِيـَّـة.
 -2اكـــــــتـُب البيت الــــــــــــــــوارد يف النّــ ّ

 -04الوضــــعـيّــة اإلدمــــاجــيّـة:
 تـَخَيَّ ْل أ ّن القمر قرأ الرّسالة و فهم معانيها و أدرك نصيحة الكاتب له .وقرّر الرّد عليه.
 انقـُل ر ّد القمر ،موظّفا ما أمكن من مكتسباتك .

طــــــــــباق

جنـــــــــاس

السـَّــنَة الرّابعَة ُمتَـ َو ِّسط
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قـَوِّ ْم كَـفَاءَتَكَ يف اللُّغة العَرَبيَّة

جـــــــــا َء الشِّتا ُء بِغَيْمِ ِه ُم َتحَجِّبا

ال بِسُلْطا ِن الفُصُولِ ومَرْحَبا
أهـــــــ ً

م بِــ ِه مَلِـــــك ًا عَلَيْ ِه مَها َبةٌ
أعْـــظِ ْ

ت كـــتائِبُهُ األبـــــــاطِحَ والرُّبا
عَمَّ ْ

ت أنوارُهُ)
فــــــإذا ( الرَّبي ُع تَبَرَّج ْ

ت أســـــــحارُهُ وتَطَيَّبا
وتـــــــــأرَّجَ ْ

ت عَلى شُـــمِّ الغُصو ِن طُيورُها
وعَلَ ْ

ك َسجْعاً) مُشْجيا أو مُطْرِبا
(تَشدو َ

ف بإثـْرِ ِه ُمتَــــقَيِّالً
وأتى الـمَصِي ُ

آثارَ ُه يف الفَــــــضْ ِل نَــــدْب ًا مُخْصِبا

فَكَسا الوجو َد ِثيابَ دف ٍء وا ْغتَـدى

ت مُـــــشَرِّقاً ومُغَرِّبا
يُسْدي اهلِــــبا ِ

يُهْدِي مِ َن الـــثَّمراتِ كُـــ َّل طَرِي َفةٍ

ويُني ُل مِــــنها كُــــــلَّ شي ٍء ُي ْجتَبى

ك مُعــاوِدًا
ف بإثْرِ ذا َ
وأتى اخلَرِي ُ

حُسْـــ َن الرَّبيعِ وطِيبَ ُه الـمُسْتعذَبا

ض مِـــــ ْن أوراقِهِ
فَوَشى ثِيابَ الرَّو ِ

َوشْـــياً ( َتـــنوَّ َع صِبْــــغُهُ) وتَنَسَّبا

ت كُــــــــ ُّل الفُصول بِنسْ َب ٍة
وتَتابَعَ ْ

حَـــتَّى تَـــكَمَّ َل حُسْنُـــها وتَـــرتَّبا
  ابن خامتة األندلسي 

 -01البــــــنــــــــاء الفــــكــــــر ّي :
 -1اقـــــــــــــــــــــــرتحْ عُـــــــــــنوانا مُــــــــناسـبا للقــــــــــــــصيدة.
َرجَتْ " و " َوشَـى"
 -2اشـــــــــــــــــــرحْ الكلـــــــــمتـــيــــــــــــن  " :تَب َّ
 -3أ ّي الفصـــــــــول يفـــــــــضّل الشّاعر؟ اذكر البيت الدّال على ذلـك.
 -4مــــــــــــــــــا مـــــــــــــظاهر كـــــــــــ ّل فصل حســـــــــب القصيدة؟
 -5تَخَيَّ ْر األبيات الدّالة على أحد الفصول و اشَرحها بأسلوبك اخلا.ّ،

 -02البــــــنـــــــاء الــلّـــــــغـــويّ :
 -1أعربْ إعـراب مُفردات ما حتته خطّـ و إعراب جُمل ما بني قوسني يف النـّـصّ.
 -2استخرج من القصيدة أسلوب تعـــــجُّب مبــــيّنا صيغــــــته و نوعه و فعلـه.
 -3امْدَ َح فصلـــــك الـمفــــــضّل بإحــــــدى الطّريقتيــن الـمدروســتـــيـــــــن.

 -03البــــــنـــــــاء الـــفـــنّـــــــيّ:
الصورة البيانيّة يف البيت الثـّــاني ،اشرحها و بيّن ما أضافته للمعنى.
م ُّ
 -1س ّ
-2
-3

 -04الوضــــعـيّــة اإلدمــــاجــيّـة:
 تـــــــــجَادَلْتَ مع زميلــــك حـــــول أفــــضل فُصــــــــول السّنة.
 انقُ ْل ما دار بينكما من حِجاج  ،مُوظّفا ما أمكن من مُكتسباتك .

السـَّــنَة الرّابعَة ُمتَـ َو ِّسط

قـَوِّ ْم كَـفَاءَتَكَ يف اللُّغة العَرَبيَّة

األستاذ :هـقـة بوزيد

 -الصِّــربا :نبات طعمه مرّ  -ال ـم ــــــنَّ :كيْ ُل أو ميزان

شرح الكلمات - :العلـــــقم :كُـ لّ طعام مُــرّ

نُوفـَمْبَـ ُر قـ ْد وافـَـــــــى فــَأَهـْال و مَـرْحَـبوا

بـشـَهْــرٍ ( رَكِــبْنـا فـيه) مَرْكـَبـَنا الوَعْـــرا

نُوفـَمْبَـ ُر جَــلَّى عَــــــ ْن بــالدي ظــَـالمَـها

نُوفـَمْبَـرُ فـــــي آفاقـِــها أطـْـلَـ َع الفَـ ْجـــرا

فـَـفَا ِتحُــــه كـان أعْــــظــَــــم فـــــاتِــحٍ

لَــنا كَسَبَ التّـحْرير و انْـتَــزَع النـَّصْــــــرا

أَذا َق فَـــرنْـــسا عَـلْـــقَـــــــموا بــِكِــــفاحه

و مَنـــا بفَضْــل الصَّبْ ِر جَرَّعَــها الصِّــبْــرا

وثـَـبْــنا عَلَــيْها كالـنـُّمـور جَــــــــــــراءَةو

و ثـُرْنا كَــأُسْ ِد الغَــــاب (نرْعِـبـُــها )زَأْرا

زحَــفـْــنا عليـــــها نَـزْدَري بـعَــتــــادِها

و بالنــَّار و البارود نَصْــــــهَرُها صَـــــــهْرا

أَ َال أيُّــــــها الشـَّــــعْب الّــــذي جبــِـهــادِه

أعـــــاد جـــِــهاد الصَّحْـب يَـقـْـفوهُمْ أثـْرا

لـَـقــَدْ ثـُـرْت يف التــَّاريخ أعْظـَمَ ثــوْرَةٍ

تُسَجَّــــل تِـبْـرا يف الصّــــحائِف ال حِـبْـرا

م
فَـدَ ْع عنـْـك أسْباب التـّنازُع و اعْـتـَـصِ ْ

مبيثاقِــك الثـَّـــــــــوْرِيِّ و اشــْـدُ ْد به أَزْرا
  مـُـــحمّد العــــــيد آل خـَــليـــــفَـة

 -01البــــــنــــــــاء الفــــكــــــر ّي :
 -1خلـِّــــــــــصْ الـــقَصِــــيـــــــــــدَة فـــــــــي فِـــــ ْكـــرة عـــــــــامـَّـــة.
 -2اشْـــــــــــــــــــــــــــــرَحْ الكَلمـــــــــــــــتيْــــــن  :جَــّلَى  ،نَــــ ْزدَري
 -3يف القصيدة إشارَة إىل كِفاح و بُطوالت الشّعب اجلزائريّ،وضـِّــحْه.
 -4مـــا النّّـــــصيحة اليت وَجَّــ َههَا الشَّاعر للشَّعب اجلزائر ّي ؟ لِــماذا ؟

 -02البــــــنـــــــاء الــلّـــــــغـــويّ :
 -1أعربْ إعراب مُفردات ما حتته خطّـ و إعراب جُمل ما بني قوسني يف النـّـصّ.
 -2حدِّ ْد الـمبتدأ و اخلرب مع تعليل التـّرتيب يف اجلملتني -1 :نوفَمْبَ ُر أَطْلَ َع الفَجْ َر  -2فـِـي النَّـــار َأبْــلَـــ ُغ حُـــجَّة

 -03البــــــنـــــــاء الـــفـــنّـــــــيّ:
 تَأمـَّل البَـــــيْـــــــــــــت الرّابع مِـــــــــــــن القَــصــــــــــــــيدَة.
 -1اسْتَ ْخـرِ ْج منه صُـــــورَة بَــيَانِيـَّّة و اشْـرَ ْحـها أو مُحَسِّـنا بديعيّا مُبيِّنا نوْعه وغَرَضَه .
 -2اكـْـــــــــتـُـــــ ْبه عـَــروضِــــيـّـا مــــــــــــــــــــــــــع وَضْـــــــــــــــــع الرُّمــــــــــــــــوز .

 -04الوضــــعـيّــة اإلدمــــاجــيّـة:
ت بتلخيص القصــــــــــيدة لعرضها يف حصّة التّعبري الشّفهيّ.
 كُلِّفْ َ
 انثـُ ْر القصيدة بأسلوبك اخلا ، ّ،موظّفا ما أمكن من مكتسباتك .

السـَّــنَة الرّابعَة ُمتَـ َو ِّسط

األستاذ :هـقـة بوزيد

قـَوِّ ْم كَـفَاءَتَكَ يف اللُّغة العَرَبيَّة

إنّ اليَدَ الّيت تـَصون الدّمع (تَـــفْـــضُــلُ اليد) اليت تـُريق الدّماء  ،و اليت تـَشْرَح الصُّدور أشرَف مـن الّـيت تــُشَرِّح
البُطون فـــــــالـمُــــحسِن أ فــضل من القائـد و أشـرف مـن الــمُجاهد  ،و كــــــمْ بـني مـن يُحيـي الــميّت و يُميـت احلـيّ  .إنّ
الرّمحة كلمة صغرية  ،و لكن ما بيْن لفظها و معناها م َن الفرق ما بني الشّمس يف منظرها و الشّمس يف حقيقتهـا،وإذا وجَـد
احلكيم بني جوانح اإلنسان ضالـّـته من القلب الرّحيم وجَ َد الـمُجتمع من السّعادة و اهلنـاءة  .فـــــل ْو تـراحم النـّــاس لــَمَا
كان بينهم جائع و ال عَارٍ و ال مَغـْبُون و ال مَهْضوم  ،و ألفـْقـَرت اجلُـفون من الـمََدامِع  ،و لَهـدأت اجلُنــُوب يف الـمضاجــِع  ،و
لَــ َمحَت الرّمحة الشـّـقاء من الـمجتمع كما ميْحو لسان الصّبح مِداد الظـّـالم .
أيّهــا السـّـــعداء ! أحْسِــ نوا إىل البائســني و امْسَحـــــوا دُمــوع اليائســني  ،و إِ ْن تــــرْحَمــــوا مَـــــــــنْ فـــــي األرض
ري وَ ُيـنْ ِفــ ُق
ب الثَّـ َنا َ و َيا خَــيْ َر مَـنْ َيـكْـ ُسو الفَــ ِق َ
م يَا خَيْرَمَنْ َيكْ ِس ُ
(فسريمحكــم) مـن فـي السـّـماءَ ...و جُدْ وَاقْـ َت ِح ْ
  مصطفى لطفي الـمنفلوطي /النـّـظرات ـ بتصرّف ـ

 -01البــــــنــــــــاء الفــــكــــــر ّي :
 -1اقـــــتـــــرِ ْح فـــــكْـــــرة عـــــــــــــامّــــــــــة لـلـــــــنّــــــــــــــصّ.
م اعترب الكاتب الـمُحسن أفضل من الـمجاهد؟ هل توافِـقه؟علّلْ.
 -2لِ َ
ص بــــعض آثــــار اإلحْـــــسان و التّــــــراحم.
 -3استخـــرجْ من النّــــ ّ
 -4اشــــــــــــــــرحْ الكـــلمـــــــــتــــــيْن « :الـمَغْبُون » و « الـثـَّـــناء » .

 -5فـــــــــــي الــــــــــنّـصّ اقْـــــتـِـــــــــــباسٌُ  ،وَضِّــــــــــــــــــحْـــــــه.

 -02البــــــنـــــــاء الــلّـــــــغـــويّ :
 -1أعربْ إعراب مُفردات ما حتته خــطـّ و إعراب جُمل ما بني قوسني يف النـّـصّ.
 -2حـــــــــدّ ْد عناصر اجلـــــــملة« :بينـــهم جــــــــــائع » و علِّ ْل التّرتيب فيها.
 -3أكمِ ْل اجلدول التّالي:
الكلــــمة

تصـــــغيــــــــرها

صـــيغـــــتها (وزنـــها)

َشمــْــس
مُـــحْسِن

 -03البــــــنـــــــاء الـــفـــنّـــــــيّ:
 -1استخرجْ من الفقرة األخرية :أ -مُحسّنا بديعيّا مُبيّنا نوعه.

ب– صُورة بيانيّة و اشرحها.

س عروضيّا البيت الشّعــــر ّي الــــوارد فـــي الــــ ّنصّ.
 -2ادرُ ْ

 -04الوضــــعـيّــة اإلدمــــاجــيّـة:
 اختارك زمالؤك إللـــــــقاء كــــــــلمة يف مجعـــــــــــيّة " مُسانـــــدة الفقري "
َحث فيها على مُساعدة الفقراء  ،مُوظّفا ما أمكن من مُكتسباتك .
ب خُطبة ت ُّ
 اكتُ ْ

السـَّــنَة الرّابعَة ُمتَـ َو ِّسط

األستاذ :هـقـة بوزيد

قـَوِّ ْم كَـفَاءَتَكَ يف اللُّغة العَرَبيَّة

يهتـز جسـدي] ،ويقشـعِ ُّر بـدني،
ت واحد :يا مُهاجر ..يا مُهاجر! عندئـ ٍذ [ ُّ
َعبَرات وهَمَسات ،صَرْخات كلُّها تقول بصَوْ ٍ
ت إىل األيـام الرَّهيبـة ،حيـث الفقـ ُر
ومترُّ ذكرياتي كلُّها يف وقت واحد .أنا الـمُهاجر (الذي تركتُ األرض) احلبيبـة ،وجئـ ُ
والـمَكْر ،حيث الظَّالم والعراء .مهما كان فإنَّ قلبِي يقول :إنِّي مُهـاجر ..مُهـاجر! وتبقـى الـدُّموع ،مثـل الشُّـموع ،تُنيــر
ومتر اللَّيـالي وحيُـلُّ الظَّـالم ،وجيـيء الغُـالم يَطرُ ُدنـي ،ويطردنـي ..أحْمِـل
الدُّروب ،ويبقى الصَّابر ،ويُنْسى الـمُهاجر! ُّ
ت خبطْواتٍ ثقيلة ،حتَّـى
َي أهْــل؟ مَشيْ ُ
َح َّماليت ..أعود والثِّـــــقل يف رأسي .نزلـتُ ومَشيْت ،ال أعلم :هلْ ِلــي وطَــن؟ ألَــد َّ
[وصلت قدَماي إىل باب] ...طَرقْ ُته فَـ ُف ِتح الباب ..إنَّها والدتي ،يا إهلـي! والـدتي مـن حَملـتْين وتعبـت علـيَّ ،اآلن أعُـود
إليها! [لقد اشْ َت َعل رأسُها شيْبوا] وهَ ُزل جسمُها ،وضَـعُف نظَرُهـا ،وتعـيش وحيـد ًة يف [بيـت كـالكَهْف الــمُظْلِم] أهكــــــذا
تعيش أمِّي؟ فــــــــــقالت :واللَّه كما ترى  ،الــــذُّل فـــي بــــالدي خيـــ ٌُر من الكرامة يف الـ َمهْ َجرَ .و َسادَ الصَّمـــت عندئـذٍ .
وشَـــــــ َر َع ضميــــــري (يبْــكــــي) و يبكي ...

  ثناء بلعابد  /موقع األلوكة الثـّـقايف ـ بتصرّف ـ 

 -01البــــــنــــــــاء الفــــكــــــر ّي :
ص.
 -1اقْــــــتــــــــــرِ ْح فــــــكـــــــرة عــــــــــامّــــــــــــــــــة للـــــــــنّــــ ّ
 -2يعـــــــــــيش الـمُهاجر الكثري من الـمعاناة،دُ ّل على بعضها من ال ّنصّ.
ُل الـمهاجر.
 -3استـــــــخــرجْ مــــــــــــن النّـــــــــصّ العبارة الدّالة على ذ ِّ
ُّل ».
 -4اشــــــــــــــــــــــر ْح الكــــــــــلـمتـــــ ْيـــــــــــن « :يقْشَعِ ّر » و « الذ ُّ
دل هذا؟
 -5كيف كانت رَدَّة فعل الـمهاجر بعد سَمَاع جواب والِدَتِه؟ عَال َم يَ ُّ

 -02البــــــنـــــــاء الــلّـــــــغـــويّ :
ص  ،و إعْـــــــــراب جُمَــــل ما بيْـــن قــــ ْوسَ ْيــــــــن.
ب إعْراب مُــــــ ْفردات مــَـا حتْــتَـــه خَــطّـ يف النّــــــــــ ّ
 -1أعْـــــــرِ ْ
ي الــمُبالغة من الفعلني اآلتيني و وظِّفهما يف جُملتني مُفيدتني من إنشائك « :هَــزَّ » و « عاش »
 -2صُـــــــــ ْغ صيغتَ ْ
 -3أَكْــــمِلْ اجلُــــملة اآلتـــية بــــخـــبَر جــــملة اســميّة مع ضبطها بالشّكل التّام « :إنّ الـمُـــهاجر » ..........

 -03البــــــنـــــــاء الـــفـــنّـــــــيّ:
ص يف اجلدول اآلتي:
 صَنِّف العبارات الـــــــــواقعة بيـــــــن مـــــــعكوفني [ ]...يف ال ّن ّ
استِـــــــــــــــــعـــارة
.....................

ِكنــــــــــــــــاية
.......................

تشـــــــــــبـــــــيــــــه
....................

مـــــــــــــجاز مرسل
........................

 -04الوضــــعـيّــة اإلدمــــاجــيّـة:
ط ِإ فِ ْكرته.
 مسعتَ أ ّن أحد الشّباب يف حَيِّك يُخُطِّط للهِ ْجرة السِّريّة « احلَــــرْقة » فَتَقَدَّ ْمتَ منه لتُ ْقنِعَه خبَ َ
 انْـــقلْ مـــــا قُــلتَ لـــــــه  ،مُوظّفا ما أمكن من مُكتسباتك .

السـَّــنَة الرّابعَة ُمتَـ َو ِّسط

قـَوِّ ْم كَـفَاءَتَكَ يف اللُّغة العَرَبيَّة

األستاذ :هـقـة بوزيد

طه
ب ُجحا إىل السُّوق واشرتى محارا ،وربَ َ
ذهَ َ

بل ومشى وسَ َح َبه وراءه ،فتَبـِـ َعه ِلصَّـانَ ،فحَـ َّل واحـد منهمـا

ت خلْفـه ،فوجـد إنسـانا َمرْ ُبوطـا يف
ض َعه حول ُع ُن ِقه ،وهَ َرب اآلخر باحلِمار وجُحـا ال يَـدْري ،ثـمَّ التَفَـ َ
احلَبْل ،ووَ َ
احلبلَ ،فتعجَّب ،وقال له :أيْـــن احلِــمار؟ فقال :أنــــــا ُهــــو ،قال :وكيف هذا؟ قال ُكنتُ (أعُقُّ والدتي) فدَ َعتْ
اللَّه أنْ ميْ َس َخ ِني محارا ( يكون عِربة )للعاقِّّني ،فلمَّا أصْبح الصَّباحُ ،قمت من نومي و (أنا مُضـطرب) فوجـدتُ نفسـي
ض َيتْ عنِّي .فقال ُجحا :ال حولَ
َممْسوخا محارا ،فباعتْين للرَّجل الّذي اشرتيتَين ِمنه ،واآلن أحْ َم ُد اللَّه أل َّن أمِّي َر ِ
ت سأستخْ ِدمك وأنت آدَ ِميٌّ؟ اذهَبْ إىل حال سبيلك .وحَ َّل احلبل من حـول ُعنقـه وهـو
وال ُق َّوة إالَّ باللَّه ،وكيف كنْ ُ
ضب أمَّك مرَّة أخرى فهي كالنَّحلة يف جِ ِّدها .ويف األسبوع الثَّاني ذهب ُجحا إىل السُّوق ليشرتي
يقول له :إيَّاك أنْ ُتغْ ِ
محارا فوجد محاره الذي اشرتاه من قبل فتقدَّم إليه وجعل َف َمه يف أذنه وقال له :يا ُشؤْم ُعدْت إىل ُعقوق أمِّك !
َأ َلمْ َأ ُقلْ لك ال ُتغضبها؟ اآلن عَِلمتُ (َأ َّنك تستحقُّ ما َح َّل) بكَ.

  رضا النَّجار ،جحا العربي ـ بتصرُّف ـ

 -01البــــــنــــــــاء الفــــكــــــر ّي :
ص فــي فـــكرة عامّة مُــــــناسبة.
 -1خلِّـــــــص ال ّنــــ ّ
ُـــــق  ،آدَمِـــــيٌّ.
 -2هــــــــــــــــــــــــــــــات ضــــدّ :أع ُّ
ص صفتيْن دالَّتيْن على حُمْق جُحا.
 -3استخرجْ من ال ّن ّ
َق النَّاس بصُحبيت أمِّي  .حَاج ْج بأربـــعة حُجَج.
 -4أح ُّ

 -02البــــــنـــــــاء الــلّـــــــغـــويّ :
ب إعـراب مُفردات الكلـمات اليت تـحتها سـطر،و إعـراب جُـمل مـا بـني قــوسيـن.
 -1أَعْـرِ ْ
ص أســـــلوب حتـــــذير مُحـــــــــــــــدّدا الـمُحَذَّ َر و الـمُحَذَّ َر مِنه.
 -2استـــخر ْج مـــن ال ّنــــ ّ
ص فـــــي الــــذَّكـــاء.
 -3فـــــــــاضِ ْل بـــــيــــن جُــــــحا و اللِّــــــ ّ

 -03البــــــنـــــــاء الـــفـــنّـــــــيّ:
ط من التّشبيه االستعارتيْن يف اجلدول اآلتي:
 -1استنب ْ
التّـــشبــــيه

االســـتعارة الـمكـــــنيّة

االستعارة التّصرحييّة

األم كــالنّحلة
ُّ

.........................

.................... ....

 -2مـــــــــــــــا نـــمط ال ّنصّ؟ و مـــــــــــــا جنسه األدبيّ؟

 -04الوضــــعـيّــة اإلدمــــاجــيّـة:
ص مَصيــر من يَعــــــقُّون أمّـــــــــــهاتـــــهم كــثيـــــــــــرة
 قِصَ ُ
 اسرُدْ قِصَّة قرأتها أو مسعتها  ،مُوظّفا ما أمْكن من مُ ْكتسباتك .

السـَّــنَة الرّابعَة ُمتَـ َو ِّسط

قـَوِّ ْم كَـفَاءَتَكَ يف اللُّغة العَرَبيَّة

األستاذ :هـقـة بوزيد

ب الذَّات للمحافظة على البقاء وعِمارة الكوْن .فكلّ ما تشـعر الـنَّفس باحلاجـة إليـه يف بقائهـا
من نَواميس اخلَلْق ُح ُّ
ب بيْته) ،وأَهْـــــل بيْته ،لِـما يَرى من حاجته إليهم ،واستمداد بقائه منهم
فهو حَبيب إليها ،فاإلنْسان مِن طفولته ( ُيحــــ ُّ
إال الوطـــن الصَّغري.
وما البيْت َّ
ف
فإذا تَقدَّم شيئا يف سِ ِّنه (اتَّسع أُ ُفق حُ ِّبه) ،وأخَذتْ (تتَّسع) بقدر ذلك دائرة وطنه .فإذا دخلَ ميْدان احلياةَ ،فعَـ َر َ
الّذين يُماثِلونه يف ماضيه وحاضِره و مستقبله ،ووجَ َد فيهم صُورته بلِسـانه ووُجْدانـه وأخالقـه ونَوازِعـه ومَ َنازِعـه ،شَـ َعر
ب مبثْل ما كان يشعر به ألهْـل بيتـه يف طفولتـه  ،وهـؤالء هــــــم أهـل موطنـه الكـبري ،ومَحبَّتـه هلـم هـي
حنوهم من احلُ ِّ
الوطنيَّة.فنعم السّلوك الوطنيّة.
ب لكلّ منْ (جيد فيهم صورته)  ،وكانت األرض كلّها وطنا له ،وهذا هو
فإذا غُ ِّذ َي الـمُواطن بالعلم الصَّحيح شعرَ باحلُ ِّ
ب الـوطن األكـرب إالّ مـنْ عـرف واجـب الـوطن الصَّـغري.
وطنه األكرب ،و هذا ترتيب طَبْعيّ ال طَفْرة فيه وال مَعْ ِدل عنه .فال حيـ ّ

  عبد احلميد بن باديس  /جملة الشـّهاب ـ بتصرّف ـ 

 -01البــــــنــــــــاء الفــــكــــــر ّي :
 -1اقـــــتــــرحْ عُــــــــــنـــــــــوانا يُـــــــــنــــــــــــــاســــــــــب الـــــــــــــنّـــــــــــصّ.
 -2اشـــــــــــــــــرحْ حــــــــــسب الــــــــــــسِّياق مــــــــا يلي  :نواميس ،ال معدل عنه
 -3ما العوامل اليت جتعل اإلنسان يُضيف حبّ أهل وطنه الكبري إىل حُبّه ألهل بيته؟
 -4اســــــــــــــــــــتخـــــــــــــرجْ مـــــــــن الـــــــــــنَّصّ مــــــــــا يُضادّ :فِطْر ّي َ ،تشَوُّه

 -02البــــــنـــــــاء الــلّـــــــغـــويّ :
ب إعـــراب مُفردات الكلـمات اليت تـحتها ســــطر،و إعــراب جُــــمل مـــا بــيـن قــوسيـن.
 -1أَعْــرِ ْ
ص  :أ -أســــلوب مَــــــــدْح مُـــبــــــيّنا عــــــــــــــناصره.
 -2استــــخـــــرجْ مــــــــن الــــــــــــنّــــ ّ
ب -إدغــــــــــاما واجــــــــبا و آخــــــر ممــــــــنوعا.

 -03البــــــنـــــــاء الـــفـــنّـــــــيّ:
 -1استخرجْ من الفقرة الثّانيّة مُحسّنا لفظيّا مُبيّنا غرضه.
 -2يف الفقرة األخرية صُورة بيانيّة ،استخرجْها و اشْرحها.

 -04الوضــــعـيّــة اإلدمــــاجــيّـة:
الصغيـــر الّذي عايشت فيه أحداثا كثيـــرة منذ نُعُومة أظـــــــفارك.
 بيتُــــك وطنك َّ
ض إحدى يومياتك فيه  ،مُوظّفا ما أمكن من مُكتسباتك .
ف بعض أرْجائِه ،واسْتعرِ ْ
 صِ ْ

السـَّــنَة الرّابعَة ُمتَـ َو ِّسط

قـَوِّ ْم كَـفَاءَتَكَ يف اللُّغة العَرَبيَّة

األستاذ :هـقـة بوزيد

ت يكاد (يكون فاشياً) يف كلّ زاوية من زوايا جمتمعنا ؛ فهـل رأيـتَ هـذه الفئـ َة (الـيت تتـزاحم)
إنّ مرضَ إضاعةِ الوق ِ
علـى كراسـيّها الــمصفوفة يف الــ مقاهي  ..تغشــاها صـباح ًا  ،وتعمرهــا مسـاءو ،وكأنّهـا فئـ ٌة مـن طـالّب تـدرس يف صــفوف
الــمقاهي ؟! وإذا ســألتهم عــن عملــهم يف هــذه ال ــمقهى تَ َعَّللــوا بأنّــه طلــبٌُ لالســتجْمام ،و بعــد التَّعــب اللَّعــب  ،فــــبئس
االستجمامُ اجللــــوسُ يف الـمقهى  ..ولكن من يُحصي عليهم ساعات عملهم ولَهْوهم يُدرك أ ّن اللّه َو أصبح عندهم الغـرض
ت
ض عليهم  ..ولو سُمِـحَ هلم أنْ َيفرّوا منه لَفَرّوا  .لقد غزا مـرضُ قتْـ ِل الوقـ ِ
ال ممقوت ًا يُفرَ ُ
ِد عم ً
الـ منشود بينما أصبح اجل ُّ
أوالدنا وطالّبنا،و غـدا خطَـراً اجتماعيّـاً يف حيـاتهم ال يُوازيـه خطـر .فـبعض أبنائنـا الّـذين تنتظـرهم االمتحانـات  ،ال
يكادون يُقبلون عليها جبِ ّد واهتمام  -أثناء أيّام السَّنة  -؛ أل ّن خطرها يف رأيهم ال يزال بعيداً ؛ فنراهم (يقطعون الوقت)
سـاعات مفروضـ ٌة ،حتفّـزوا
ٌُ
ِد ومل يبـق بيـنهم وبـني االمتحـان إ ّال أيّـامٌُ معـدود ٌة  ،أو
يف الغَفَْلةِ والتّغافُل  ،حتّى إذا جدّ اجل ُّ
للوثوب وترافعوا للنّهوض و لكنْ بعد( أ ْن فــات األوان ).

  القراءة س2م  /اإلمارات ـ بتصرّف ـ 

 -01البــــــنــــــــاء الفــــكــــــر ّي :
 – 1اقـــــــــــتـــــر ْح مـــــــــغـــزى عـــــــــــــامّا للــــــنّـــــــــصّ.
 -2اشــــرحْ معنى العبارة « :حتفّزوا للوثوب وترافعوا للنّهوض ».
ضاد الكلمتيـن  :فــــــاشِيا  ،الغَــ ْفـــــــــــلَة.
 -3هـــــــــات مُــــــــ َّ
ص مـــــظاهر تضييع الــــــــوقـت.
 -4اســــــتخرجْ مـــــــن الـــــ ّن ّ
 -5اذكــــــــ ْر أثريْن إلضـــــاعة الوقـت .وطريقتيْن الســتغالله.

 -02البــــــنـــــــاء الــلّـــــــغـــويّ :
ب إعراب مُفردات الكلمات اليت تـحتها سطر،و إعـراب جُـمل مـا بـيـن قـوسني.
 -1أَعْرِ ْ
م حوِّله إىل الصِّيغة األخرى.
ص أسلوب ذمٍّ حمدّدا عناصره ،ث ّ
 -2استـــــــــخرجْ من ال ّن ّ
 -3حــــــوِّ ْل اجلملة « :سُمِــحَ هلم أنْ يفرّوا » إىل مجلة بسيطة مع ضبْطها بالشّكل.

 -03البــــــنـــــــاء الـــفـــنّـــــــيّ:
 - 01إليْك اجلُملة  « :غزا مرض قَ ْتل الوقت طُالَّبنا » .سَمِّ الصّورة البيانيّة فيها و اشْرحها.
 -2استخرجْ من النّص مُحسّنا بديعيّا مُبيّــنا غرضه.
ُل على مُؤشّراته.
 -3يغلب على ال ّنصّ النّمط اإلخباريّ ،د َّ

 -04الوضــــعـيّــة اإلدمــــاجــيّـة:
 وحنن على مقربة من االمتحانات رأيت أحد زمالئك الهيا عنها  ،فتقدّمت منه لِ ُتنَبِّهه.
 انقـُ ْل ما قلته له  ،مُوظّفا ما أمْكن من مُكتسباتك .

السـَّــنَة الرّابعَة مُ َتـ َو ِّسط

قـَوِّ ْم كَـفَاءَتَكَ يف اللُّغة العَرَبيَّة

األستاذ :هـقـة بوزيد

عبادَ اللَّه  ...إيّــــــاكُم أُخاطِب  ،لقد اخْرتعَ البشرُ جهـازوا صـغريوا ،يُسـمَّى اهلـاتف الــمحمول ،أو النـّـ َّقال ،وفوائـده
ُم حـني تسـمع صـوت
مجَّة ال تَـــخــفى ،حنتاجه يف الــ ُمِل ّمات ،ينْقُـل األفكـارَ والــمشاعر ،يُقـرِّب البعيـد ،يُطفـئ نـار األ ِّ
ت نصل به األرحام ،ونتواصل به مع األحباب ،يُسعِـــف الـمريض والـ ُمصاب ،ويَدفع الـ ُمنكر
ابنـــــــها أو ابنتها  ،يف حلظا ٍ
واجلرمية  ،ويُوفّـر جهدوا ووقتوا وماالً ،وإىل غـــري ذلـــك من اآلالء العظيمة.
أيُّها الـمسلمون ...وللهاتف الـمحمول آدابٌُ وتنبيهات ،و له سلبيَّات وإجيابيات ،وال ريبَ أنـّـه ِنعْــــــمة لِمَن أحسـن
استعمالَه ،ونِقْمة لـمن (أساء استخدامه).
تم الفائد ُة الــمرجوَّ ُة
إخــــواني  ...هناك أمورٌُ تُنايف شُكرَ هذه النِّعمة يَحسُن التَّ َنبُّه هلا ،والتَّنْبيه عليها؛ حتى تــــ َّ
من هذه النّـعمة؛ وألجل أالَّ تكون سببوا يف جلْب مضرَّة( تُهلك أصحابها) أهمّها :على الـ ُمتَّصِل البد ُء بالتـّـحية  ،االقتصـاد
واالختصار يف الـمكالـمة  ،عدم استعماله يف أوقات غري مُناسبة احلــذر مـن االتِّصـال العابـث ،إغالقـه داخـل الــمسجدَ
عدم تسجيل مكالـمات اآلخرين  ،كما ُيمْ َنــــــع إرسال رسائــــــــــ َل حتتوى على كالم فـاحش ،أو نـُـ َكت سـخيفة ،أو صُـور
ص اهلَـوى(عاشَ يف َأمْ ٍن) ِمـ َن الضَّـ َر ِر
غري أخالقيَّة  .وتذكـّروا قول الشّـاعر :إِنّ اهلَـ َوى يُـفسِ ُد العَق َل السّليمَ وَمــــــن َ يـعْـ ِ
  عن موقع :مقاالت األلوكة ـ بتصرّف ـ

 -01البــــــنــــــــاء الفــــكــــــر ّي :
 -1اقــرت ْح عـُــــــــــــــنوانا مُناسبا دقيقا للخُطبة.

إجيابـــيات اهلاتــف

سلبــــيات اهلاتـــف

 -2إالم يدعــــــــو اخلطـيــــب يف هذه اخلُطـــبة؟
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 -3اشــــــــــــــرح " :الـــــــــمُلِمَّــــات " و " اآلالء "
 -4أكــــملْ اجلدول الـمُقابـل انـــطالقا من ال ّنصّ.

 -02البــــــنـــــــاء الــلّـــــــغـــويّ :

ب إعـراب مُفردات الكلمات اليت حتتها سـطر،و إعراب جُـمل مـا بـني قـوسيـن.
 -1أَعْـرِ ْ
 -2حــدّد عناصر اجلملة اآلتية  ،علّــّل التــّــرتيب فيها " :للهاتف الــمحمول آداب ".
 -3صـــــ غـّــــــر الكــــــــــلمتـــــــــني  " :اهلــــــــــــــــــاتف " و " نـــــــــعــــــــمـــــة " .

 -03البــــــنـــــــاء الـــفـــنّـــــــيّ:
 -1استخرجْ من اخلُطبة مُحسّــنا بديعيّــا مُبيّــنا غـــــرضه.
 -2ادْرسْ عـــروضيّا البيت الوارد يف اخلُطبة مُسمّــيا ْره.

 -04الوضــــعـيّــة اإلدمــــاجــيّـة:
 قرأتَ يف الصُّحف قِصصا كثرية كان بَطَلُها الرّئيس " اهلاتف ".
 اسْرُ ْد وقائِع إحْدى القِصَص  ،مُوظّفا ما أمكن من مُــكتسباتك .

السـَّــنَة الرّابعَة ُمتَـ َو ِّسط

األستاذ :هـقـة بوزيد

قـَوِّ ْم كَـفَاءَتَكَ يف اللُّغة العَرَبيَّة

إنّ ُس َّنة الوُجود اقْ َتضتْ أنْ يكون وجود اإلنسان على األرض يف شَـكْل تَجمُّعـات بشـريَّة ،وهـي وإنْ اتَّ َفقـتْ فيمــا يَجْمَـع
بينها من وِحْدة األصْل واحلاجَة ( ،فإنَّها تَبايَــنَتْ) فيما تَنْفرد به كلُّ جمموعـة من خصوصــيَّة عِرْقِــيّة ودينيّـة و ثقافيّـة
وقَد صَ َّر َح القُرآن بهذه احلَقيقَة الوُجوديّة فقال :يا أَ ُّي َها النَّاسُ إنَّا خََلقْ َناكُمْ ِمنْ َذكَـ ٍر َو ُأنْثَـى وَ َج َعلْنَـاكُمْ شُـ ُعوبوا َو َق َبائِــــلَ
ِل َت َعارَ ُفوا إِ َّن َأكْ َر َم ُكمْ ِعنْ َد اللَّ ِه َأتْ َقاكُمْ[.احلجرات . ]13/إنَّ التَّنوُّع بني النَّاس أفرادا ومجاعات (هو مِن طبيعتهم) البشـريّة
حتَّى يَتمكَّن كلّ فرد و كلّ ُمجتمع من العيْش حسب ما لديه من إرادة وحُريّة واخْتيار .
إنّ الغايـة مــن اخــتالف النَّـاس إىل شُـعوب و قَبائِـل وتَنَـ ُّو ِعهم إىل ثقافــات ومَـ َد ِن َّيات إ َّنمــا هــــــو التَّعــارف ال التَّناكــُر
والتَّعايُش ال االقْ ِت َتال ،و التَّعاون ال التَّطاحُن ،والتَّكامُل ال التَّعارُض ،حيث بات واضحا أنَّ ِقيمة التَّسـامح الـدِّيينّ تتمثَّـل
يف كونه يُقِرُّ باالختِالف،و َيقْ َبل التَّنوُّع ،و َي ْحتَرم ما ( ُي َميِّـز األفـراد) مـن مُعطيـات نفسـيّة ووُجْدانيَّـة وعَقليَّـة ،ويُقَـدِّر مـا
خيْتصُّ بـه كــلّ شعْب من مُ َك ِّونات ثقافيَّة امْتزجَ فيها قديم ماضِيه جبديد مُستقبله  ،وهي سبب وُجوده وسِ ُّر بقائـه وعُنـوان
ضرورة الوُجود نفْسه...فالتّسامحَ التّسامحَ !
ُهويَّته لذلك فالتَّسامُح ضروريّ َ

  م .حضار ةالكلمة ـ بتصرّف ـ 

 -01البــــــنــــــــاء الفــــكــــــر ّي :
 -1حَـــدِّد القضيّة األســــاسيّة اليت يُعاجلــــها الــــنَّـــــصّ.
 -2اشـــــــــــــرح الـمُصْطلحني  " :التّـعايُش " و " الـمَدَنيّة "
 -3مـــــا الـــــذي جيْمع الشُّعوب ؟ ومـــــــا الــــذي يُفَرّقــها؟
الشـــــــــعوب ؟
 -4مــــــــا الغــــاية مـــــــــــــــن اختـــــالف ُّ
 -5أعْطِ دالئل من الواقع تُؤكِّد أنَّ اجلزائريِّني شعْب مُتسامح.

 -02البــــــنـــــــاء الــلّـــــــغـــويّ :
ب إعـــراب مُفردات الكلـمات اليت تـحتها ســــطر،و إعــراب جُــــمل مـــا بــيـن قــوسيـن.
 -1أَعْــرِ ْ
ص أسلوب إغراء مبيّنا صورته.
 -2استخر ْج مـــن ال ّن ّ
 -3حَـذٍّ ْر من الكَرَاهيَة و احلِقْد بصُورتني مُختلفتني.

 -03البــــــنـــــــاء الـــفـــنّـــــــيّ:
 -1تأمّل العبارة « :امْتزجَ فيها قديم ماضِيه جبديد مُستقبله».
م الصورة البيانيّة فيها .ب -استخرج منها مُحسِّنا بــديعيّا .
أ -س ّ
ص؟ و ما أسلوبه ؟ ( مع التّعليل )
 -2مـــــــــــــــا منط ال ّن ّ

 -04الوضــــعـيّــة اإلدمــــاجــيّـة:
 إ ّن أكْثَر ما يُعانيه العَالَم اليوم من حُروب و نزاعات هو نتيجة لِغياب التَّسامح و انتشار صِفة « الكراهيّة »
 اكتب مقاال تُبيّن فيه مظاهر الكَــــراهيّة و أسبابها و طُرق التَّخلُّص منها  ،مُوظّفا ما أمكن من مُكتسباتك .

السـَّــنَة الرّابعَة ُمتَـ َو ِّسط

األستاذ :هـقـة بوزيد

قـَوِّ ْم كَـفَاءَتَكَ يف اللُّغة العَرَبيَّة

بالدي ( َهـواها يف لِ َسانِي) وفـي دَ ِمي

ُي َم ِّجـــــ ُدها قَلْيب ويَدْعو هلا فَ ِمي

ب بــــالدَ ُه )
وال َخيــرَ فيـــمَنْ (ال يُ ِح ُّ

ب إنْ مل يُ َت َّيم
وال يف حَِليفِ احلُ ِّ

دار فيَــجْ َح ُد فَضـْــَلها
ومـــنْ ُتــــؤْوِ ِه ٌُ

م
يكُـــنْ َحيـــوان ًا فــوقه كُ ّل َأعْ َج ِ

ألَـمْ تَــــــ َر أنّ الطـّـري إنْ جاء عُ ّشــ ُه

فَــــــآوا ُه يف أكــْـــــنافِه يَ َت َرنَّـــــم

س مـــ َن األوطا ِن مَنْ لَــم َي ُكن هلا
ولي َ

إليهن (ينْـ َتمي)
فـْـداء وإنْ أمْـسى َّ

س حقها
ومن يظـْــلمِ األوطـــان أو يَن َ

( ُتجبْه فُـنون احلَادِثات بأظـْـَلم)

ومـــا يَرْ َفـــع األوطا َن إالّ رجَـــــاهلا

س إالّ بسَُّلم؟
وهَـــلْ َي َت َرقـّـى النـّـا ُ

ك ذا فض ٍل فـــ َيبْ َخل بفضلهِ
ومــــــن ي ُ

على قوم ِه يُسْ َتــغ َن عـــنه ويُـذْ َمم
  مصطفى صادق الرّافعيّ 

 -01البــــــنــــــــاء الفــــكــــــريّ :
 -1مــــــــــــا الفـــــكرة العامّــــــــة للــقصيدة؟
 -2اشــــــرح الـمفردتـــني :يُ ْذمَـم  ،أكـــنافــه.
 -3استخرج من القصيدة واجباتنا حنو الوطن.
 -4مـــا هي موانع الوطنية من خالل القصيدة؟
 -5كـــــــيف نـــــــــرفع الـــــــوطن يف رأيــك؟

 -02البــــــنـــــــاء الــلّـــــــغـــويّ :
ب إعـــراب مُفردات الكلـمات اليت تـحتها ســــطر،و إعــراب جُــــمل مـــا بــيـن قــوسيـن.
 -1أَعْــرِ ْ
ذم بصُورتيْن مُختلفتيْن.
 -2اســتــنبط من البيت األخري أسلوب ِّ
أي االسْميْن اآلتييْن اسم تفضيل  [ :أَعْـجَــم  ،أَظْـلَــم ] ؟ علِّـــلْ.
ُّ -3

 -03البــــــنـــــــاء الـــفـــنّـــــــيّ:
 -1استخرجْ من البيت السّادس صورة بيانيّة و اشرحـــــها.
 -2اكتبْ عروضيّا البيت األوّل ،ضعْ تفعيالته و سَمِّ ره.

 -04الوضــــعـيّــة اإلدمــــاجــيّـة:
 مــــــن الظـّــواهر االجتـماعيّة اليت حتـتاج إىل دراسة و مُعاجلة ظــــــاهرة ":ضعـــف الوطنيّـة عـند الشّباب"
 اكتبْ مـــــــقاال تذكّر فيه الشّباب قيقة الوطنيّة والـمُواطنة  ،مُوظّفا ما أمكن من مُكتسباتك .

السـَّــنَة الرّابعَة ُمتَـ َو ِّسط
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ال شكّ أنّ لِلربامج التّي تُعْرض على شاشة التـّـلفزة فوائــــد مجَّة :إعْالميّة وتثقيفيّـة وترفيهيّـة .والقـائمون علـى
البثّ التــّــلفز ّي (جيتهدون) بشتــّـى الوسائل واألساليب السْتقطاب انتباه الـمُشاهدين والظّفـر بإقبـاهلم علـى الْ ِتهـام
مــــــــا َيعْرضون على الشّاشة الفِضيّة يف مُختلـف سـاعات اللّيـل والنــّــهار  ...كـثريون هـم األطفـال الـذين ال يَبْرحـون
مقاعدهم أمام التـّـلفزيون يُشاهدون بشَ َغف مُسلسالت وأفالم فيها عُنـف وخيـال (ال يتناسـب) وأعمـارهم فَ َيغرقـون يف
أعماق اخليال والتــّـصوّرات اخلاطئة ،حالِـمني بأنْ ُيصبحوا يوما مثل أبطاهلا وال تُوقِظهم مـن ختـيّالتهم إالّ النــّـــتائج
الدّراسيّة الرّديئة فَ ُتنبّههم للخطر .فال (حبــّـذا) اخليال الباطـــــل!
حلكْمة أ ّن خري األمور أوسطها َ ،ولْتكن التــّـلفزة َمنارة للتّثقيف ،للتــّـرويح عن النــّــفس والتـــّسلية  ،وال تأخـذ
ا ِ
ث على حساب السَّمنيَ .فلْيأخذ ك ّل منها نصيبهَ ،ولْ ُيدرك األطفال أنّها سـالح
من وقت الدّراسة فتُلهي مشاهدي براجمها بالغَ ّ
ذو حدّين ،يف براجمها مـــــــــا ُيفيدهم وفيها ما (يضرّ) بهمَ ،ولْينتبـه األوليـاء باخلصـوَ ، ،ولْـ َيكن تَدخــّــلهم حازمـا
برتشيد مشاهدة األطفال للتــّلفزيون وال َي ِقفوا ُمتفرّجني أمام ما حيدث.

 -01البــــــنــــــــاء الفــــكــــــر ّي :
 -1اقـــتــــرحْ فــــــكـــــــــــرة عــــــــــــــــــــــامــّــة للــــنّــــصّ.
 -2اشــــــــــــــرح مـعنــى  " :ال يـبـْــــرحون " و " الــــغَـــــــــثّ ".
ص أخطــــار التّلفـــــــــزيون على األطفال.
 -3اســـتخرجْ من ال ّن ّ
 -4ما الطــّـريقة املثلى للتــّــعامل مع التــّــلفزيون حسب ال ّنصّ.

 -02البــــــنـــــــاء الــلّـــــــغـــويّ :
ب إعراب مُفردات الكلمات اليت تـحتها سطر،و إعـراب جُـمل مـا بــيـن قـوسيـن.
 -1أَعْرِ ْ
 -2صَــــــــــــــــــــغِّــــــ ْر :الـــــــــشــّــاشة  ،التــّــلـــــــــفزة  ،هـــــــــم.
م حوّلْه إىل الصّيغة األخرى.
ص :أسلوب ذ ّم مٌُحدّدا عناصره .ث ّ
 -3استخرج من ال ّن ّ

 -03البــــــنـــــــاء الـــفـــنّـــــــيّ:
ص ؟ د ّل على مُــــــــؤشــّــراته.
 مــــــــــا منـــــــــــــــــــــــط النــّــ ّصّ :صورة بيانيّة و مُحسّنا بديعيّا و اشرحْهما.
 -2استخرجْ من النّـ ّ

 -04الوضــــعـيّــة اإلدمــــاجــيّـة:
 قرأت شعارا يقول « :التــّــلفاز ســـــــالح ذو حدّيـــن »
توسّعْ يف هذه الفكرة  ،مُوظّفا ما أمكن من مُكتسباتك .

  جملّة عرفان ـ بتص ّر ف ـ 
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َي إِىل اللِــِّـــقا
َأزف الرّحـــــــيلُ وَحا َن أَن َنتَفَرَّقا  فَإِىل اللِّقا يا صاحِب َّ
ت بِأَدمُعي (أَن أَغرَقا)
ت ) مِنَ األَسى َ حتّى لَكِــــد ُ
إِنْ تَبكِـيا (فَلَقَد بَكَي ُ
ت ِبحَرّها أَنْ ُأحــرَقا
وَتَسَعَّرَت عِن َد الوَدا ِع أَضــــــالِعي  نارًا خَشـــــــي ُ
أَكــــــــبادُنا خَفّــــا َقةٌ وَعُيــــونُنا  ال تَستَطي ُع مِ َن البُــكا(أَنْ تَرمُقا)
س كَيال تُزهَقا
ي ضَعي َف ٌة )  وَنُـــــــــغالِبُ األَنفا َ
ت (وَه َ
ب النَّظَرا ِ
َنتَجا َذ ُ
ت (أَنْ َتتَدَفَّـقا)
لَو لَم نُعَلِّل بِالــــــــــــلِّقا ِء نُفوسَنا  كـــــادَت مَ َع العَبَرا ِ
َي تَصَبَّــــــــــــــرا فَــلَرُبَّما ُ عـــــدنا وَعا َد الشَّــم ُل أَبهى رَونَقا
صحِب َّ
يا َ
ِن الَّذي َقــــــ َّدرَ القَطي َعةَ وَالنَّــوى  يف وُســـــــعِ ِه أَن يَجمَ َع الـمُـتَفَرِّقا
إ َّ
  إيليا أبو ماضي 

 -01البــــــنــــــــاء الفــــكــــــر ّي :
 -1اقـــــــــــــــــــــــــــــــرتحْ عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوانا مُناسبا للنــّــصّ.
 -2اشرحْ معين الكلمتني ":أزف " و " ترمق " و وظــّـفهما يف جُملتني مُـــفيدتني.
 -3هـــــــــــــــــــــــات ضــــــدَّ " :تــــسعّـــــــــــرت " و " القــــــطـــــــــــــــــيعة ".
 -4اســـــــــــــــــــــــــتخرجْ من القــــــــــــــصيدة مـــــــــــظاهر الفراق و الوداع.
 -5يف الـــــــــــــــــقصيـــــــــــدة أمـــــــــــــــــــــــــــــل  ،وضّـــــــــــــــــــــحْــــه.

 -02البــــــنـــــــاء الــلّـــــــغـــويّ :
ب إعراب مُفردات الكلمات اليت تـحتها سطر،و إعـراب جُـمل مـا بــيـن قـوسيـن.
 -1أَعْرِ ْ
 -2استخـــــــــــــرج من القصيدة - :صــيغة مُــــــبالغة مُــــبيّنا وزنــــــــها و فــــعلها.
 اسم تفـــــضيل مُــــــبيّنا فــــعله و طريقــــــــته. -إدغاما واجــــــبا و آخـــــــــر ممنوعا مع شرحهما.

 -03البــــــنـــــــاء الـــفـــنّـــــــيّ:
 -1اكتبْ البيت الثــّــالث كتابة عَروضيّة  ،ضعْ رموزه فَتفعيالته وسَمِّ ره.
 -2استخرجْ مــــــن القـــــــــصيدة صـــــــورة بــــــيانيّة و اشــــــــــــــــرحها.
 -3أســــــــــــــلــــــــــــــوب القصيدة خبــــــــــر ّي  ،مَثــِّّـل لنوعــــــــ ْين منه.

 -04الوضــــعـيّــة اإلدمــــاجــيّـة:
ي و مرحلة التــّـعليم الـمتوسّط  ،كُــّلفْتَ بإلقاء خُطبة على زمالئك تُودّعهم فيها و تَنصحهم
 مبناسبة نهاية الـموسم الدّراس ّ
مبواصلة اجل ّد و العمل و حتثــّـهم على التــّـحلي باألخالق الفاضلة.
 انقل خطبتك  ،مُوظّفا ما أمكن من مُكتسباتك .
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وسَـــائل اإلعالم القدمية حتيا و ال متوت ،لكن قَ َدرها أنْ َتشيخَ !!
ُمنذ بدايات الثــّورة الرّقميّة ،أخَذْنا (نتساءل)  :هل بإمكان الكِتاب أنْ ُيواصل طريقه حــَـ ّيا َجنْب ًا إىل جنب مع ضُروب
التـّـكنولوجيا اجلديدة؟ فقد أصْبح الكِتاب ُمهدّداً باالنْهيار بسبب ُل ُيونَة الدُّخول إىل اإلنرتنيت ،وظهور جيل جديد نشأ
على عَدم تَوْقري الكتاب بالقَدْر الّذي ( ُي َوقــّر) به اإلنرتنيت .وبالنّسبة للكثري ،أصبَح مَوْ ِقع "غُوغَلْ" الـميناء الذي َترْسو
ف ال ُك ُتب و الـمراجع .كما يُ َش ّجع الـ ُمدرّسون
فيه سُ ُفن ْ ِثهم عن احلقائق ،وأقاموا َسطْح الـ َمكتب يف َحواسيبهم َمقام رَ ِّ
األطـــفال على البــــحث عــــن الـمعلومات األســـاسيّة ألداء واجباتهم الـمنزليّة و مشاريعــــــــهم يف اإلنــتــرنت بـــــدل
( أنْ يستَخدموا) الـمكتبات  .فَــــــــــبئْس العادة االعتماد على اإلنتـــرنت.
  رياض عبدالغين  /موقع مقاالت ـ بتصرّف ـ 

 -01البــــــنــــــــاء الفــــكــــــر ّي :
 -1اقتـــــرح عُـــــــــنــــــــــــــــــــوانا مناســبا للنــّـصّ .
 -2اشرح معنى  " :ضروب " و وظــّـفها يف مجلة مفيــدة.
ص أسْــــــباب انهــــــيار الكتاب.
 -3اسْـتــنبط مـــــن ال ّن ّ
 -4اذكر بعض نـــــــتائج االعــــــتماد على االنتــــرنت؟

 -02البــــــنـــــــاء الــلّـــــــغـــويّ :
ب إعـــراب مُفردات الكلـمات اليت تـحتها ســــطر،و إعــراب جُــــمل مـــا بــيـن قــوسيـن .
 -1أَعْــرِ ْ
 -2صُـــ ْغ اسم التـّـفضيل و صيــــــــغة الــــمُبالغة من الكلمتيْــــــن " :ظـــــهور " و " الـــــــبحــث ".
 -3استخرجْ مـــــــــــــــــــــن النّصّ - :أسلــــوب ذَ ّم مُحدّدا عناصره  - .و إدغاما واجبا و اشرحـه .
 -4فــــــــ ــــــــــــــــاضــِــــــ ْل بيـْـــن الكـِــــــــتاب و اإلنتــــــــــرنت فـــــــــــــي  " :الفـــــــــائـدة " .

 -03البــــــنـــــــاء الـــفـــنّـــــــيّ:
 -1تأمّل العِــبارة « :وسَائل اإلعالم القدمية حتيا و ال متوت ،لكن قَ َدرها أنْ َتشيخَ !! » و اسْتخرِ ْج منها:
أ -صُورة بيانيّة و اشرحــــــها.
ب -مُحسّنا بديعيّا مُبيّنا نوعه.

 -04الوضــــعـيّــة اإلدمــــاجــيّـة:
كتاب مع اإلنرتنت  ،فدار بينهما جدال حاول فيه ك ّل منهما أنْ يُ ْقنِع اآلخر أنّه األفضل.
 التقى ٌُ
 تـــــــــــــخـــــــــــيّلْ هــــــــــــذا اجلـــــدال و انـْـــــــــقُــــله  ،مُوظّفا ما أمكن من مُكتسباتك .

السـَّــنَة الرّابعَة ُمتَـ َو ِّسط

األستاذ :هـقـة بوزيد

قـَوِّ ْم كَـفَاءَتَكَ يف اللُّغة العَرَبيَّة

ضى أطْ َو َل َجلْ َسته معـك يف
ت أحَ َدهم أمْ َ
أشْرقَ اهلاتف اجلَ َّوال عليْنا  ،فرآه البعض وسيلة للتــّسلية  .فإذا زُرْ َ
احلديث باهلاتف الـمحمول مع غريك...
صدْ ُته  إنـِّـــــــي أُكِـــــــ ّن مَـــــــوَدَّة ِلصِحابي
قــالوا )أتَى مِنْ ُغرْبـــــةٍ( َفــ َق َ
فـــَـــأرادَ )أنْ ُيـــــبْدي( بأنَّ َهواتِــــفا  كُــــــثروا) ُتوافـــــيه (مـِــــن األحْباب
ُد جـَـــــوابي
باهلـــــاتفِ الـمحْ ُمو ِل يَحْ ِكي حينما َ ساءَلــــــتـــ ُه فَــــ َأ َبى يَر ُّ
طا َر صَـــوابي
وسَألـْــــتــ ُه عــَــــــــن حـــالِهِ َف َأدارَه  ومَضَى به) َيهْــــــ ِذي ( َف َ
ورَمـــــى ب ِه حَتـّـــى إذا حَــــــــــدَّثْـتُه  عـــــــادَ الرَّنيـــنُ فأُتــْـلِفتْ َأعْصابي
ف أشُدّ ُه لـِـــتَحدّثي  فأخَــــــذتُ جــــــــــوّالي َوراءَ البابِ
فــــكـّرتُ كـــــــــي َ
ب يف الـمحمــــول بالتــّرحابِ
ص عـــنده  فأجا َ
وهَـــتَفتُ للرّقم الـمُخــــَصَّ ِ
نادَيْـــتهُ  :اللَّ ُه) َيلْ َعـــن شاربَـــــيْكَ (  إىل اللــّــقا ِء فَحــــــانَ وقتُ ذَ َهــــابي

 -01البــــــنــــــــاء الفــــكــــــريّ :
 -1اقرتح عُنوانا مناسبا للنـّــصّ.
 -2اشرحْ  :تُوافِيه  ،يَهِْذي .

ثمَّ وظــّـف ":أُكِنُّ " يف مجلة من إنشائك.

 -3ما الذي أزعجَ الزّائر و أفقده صوابه؟
 -4ما احليلة اليت استعملها الزّائر للحديث مع صديقه؟

 -02البــــــنـــــــاء الــلّـــــــغـــويّ :
ط و وظيــــــفيّا ما بني قـــوسيْن.
 -1أعــربْ تـــفصيلــــيّا ما حتته خــــــ ّ
 -2استخرجْ من السـّــند  :أ -صيغة مُبالغة ووزنها  .ب -اسْم تفضيل و فعله.
 -3حَذِّ ْر زَمالءَك بـ " إيَّــــا " من " :تَجَاهُلِ الضـَّــيْف ".
 -4تعجّبْ من الفعل " فَكَّ ْرت " يف مجلة من إنشائك.

 -03البــــــنـــــــاء الـــفـــنّـــــــيّ:
م الصّورتني و اشرحهما يف " :أشرقَ اهلاتف" و " اللَّه يَ ْلعَن شارِبيْك"
 -1س ّ
 -2ادرسْ عَروضيـّــا البيت الرّابع.
 -3ما عناصر القِصّة اليت جتدها يف القصيدة ؟

 -04الوضــــعـيّــة اإلدمــــاجــيّـة:
 زار الشّاعرُ صديقَة مرّة ثانية فوجد تصرّفاتِه قد تغيّرت.
 تصوّ ْر قِصّة أُخرى معه  ،مُوظّفا ما أمكن من مُكتسباتك .

السـَّــنَة الرّابعَة ُمتَـ َو ِّسط

األستاذ :هـقـة بوزيد

قـَوِّ ْم كَـفَاءَتَكَ يف اللُّغة العَرَبيَّة

الفلسطينيون الـمُشرّدون يعيشون على أمَل العَ ْودة إىل أرضهم الـمُغتصَبة  ...قال الشّاعر الفلسطيينّ  :هارون هاشم رشيد

أنا (ل ْن أعــيش) مُشَــــرَّدا

َل مُــقَــيَّـــــدا
أنـــــــا ل ْن أَظ َّ

َد و غــَـــدوا سَأ ْز
أنــــا لِي غ ٌُ

ف ثــــائِرا مُـــتمَرِّدا
حَـــــــ ُ

أنا لـــ ْن أخــــاف م َن العَـوا

صِف (و هي َتجْتاح الـمَدَى)

و مــــــنَ األعاصــري( اليت

تَــــــرْمِـي) دَمــارا أسْــــودا

أنـــــا نازِحٌُ  ،داري هُــــــنا

كَ و كَـــــرْ َمتِي و الـمَ ْنتَدى

وطنِي هُــنــــــاك و لـ ْن أظَ

ــ ّل بــغيـْـــــره مُـتـــــشَرِّدا

سَــــــأعِـــــيدُه و أعِــــيـده

وطـَـــــنوا عــــــزيـــزا سَيِّدا

سـَـأُزلْـــــزل الدّنــــيا غـدوا

ري جــَــيْــــشا َأوْحَدا
و أَسـِـــ ُ

لِي مـَوْعـدٌُ فـــي مـوْطـِـــين

س الـمَـــوْعِــدا
هَيْهات أنْــــ َ

 -01البــــــنــــــــاء الفــــكــــــر ّي :
خلــــــــصِ القــصيـدة فـــــــــي فـكـــرة عـــامّــــة.
ِّ
-1
 -2اشرحْ بالـمُرادف " :النّازح " و بالـمُضاد " ثائرا ".
للــــعدو الصّهيوني ؟ و لـمـاذا؟
ِّ
مب رَمَـــزَ ال ّشاعر
َ -3
 -4استخر ْج من القصيدة العبارات الدّالة على عزم الشّاعر على العودة إىل وطنه.

 -02البــــــنـــــــاء الــلّـــــــغـــويّ :
ب إعراب مفردات ما حتته سـطر ،و إعراب جُمل ما بيـن قوسيْــن.
 -1أعر ْ
 -2استخرجْ من القصيدةمجلة تقدّم فيها الـمبتدأ و جوبا و أخرى جوازا.
أي االسْمني اسْم تَفْضِيل مِ ْن بيْن  [ :أَسْوَد  ،أَوْحَد ] مـــــــــع التّـعليل ؟
ُّ -3

 -03البــــــنـــــــاء الـــفـــنّـــــــيّ:
سم و اشر ْح الصُّورتني البيانيّتني يف  - :البيت الثّالث .
ِّ -1
 البيت الثّامن. -2هـــــــــل القصيدة من البحور الـمدروسة ؟ لــمـــــــاذا؟

 -04الوضــــعـيّــة اإلدمــــاجــيّـة:
ت مساعدتهم.
 شاهدت شريطا تلفزيونيّا يُصوِّر معاناة الالَّجئني الفلسطينيني  ،فآلـمك حاهلم و قرَّرْ َ
ف ما شاهدتَ  ،موظِّــحا طريقة مساعدتك هلـــم  ،مُوظّفا ما أمكن من مُكتسباتك .
 صِ ْ

السـَّــنَة الرّابعَة ُمتَـ َو ِّسط

األستاذ :هـقـة بوزيد

قـَوِّ ْم كَـفَاءَتَكَ يف اللُّغة العَرَبيَّة

لـقدْ أصبحتْ اهلجرة َعملـــية سهْلة نظرا ِل َتقدُّم وسائل الــمُواصالت والطّـرق ،ومل َتعُـد احلـواجز الطّبيعيـة
ُتشكِّل عائقا أمام َتحرُّك اإلنسان من جزء إىل جزء آخر .ومـ ّما (ســـاعد) أيضا على ازدياد التّحرُّكات البشـريَّة
ظهور مناطق ( َتجْـذِب) السّكّان ُت ِتيح ُف َرصا ط ِّي َية للعمل والنَّجاح وحتقيـق الـذَّات ،والـتّخلُّص مـن قسْـوة الظُّـروف
الـمادّية أو االقتصاديّة ،أو االجتماعيّة يف الـمَوْ ِطن األصلي .ولكنْ مــــــا أكثرَ الـمشاكلَ والعقبات الـيت تواجـه
صعوبة التّأقلُم والتّكيُّف مع الـمجتمع اجلديد  ،وعدم رغْبة هذا األخري يف استيعاب الوافدين
الـمهاجرين ! مثل ُ
اجلُدد [وامتِصاصهم] ،و َتقْييد حركتهم ووَضْع عراقيل وقواعد وقوانني َت ُحول دون (أ ْن يندجموا) فيه هذا فضـال
عن ُفقدان الدُّول لعدد من ُس َّكانها ميثِّلـون ُمسـتويات عاليَـة يف العِلـم واخلِبْـرة و هـــــــو مـا ُيطلـق عليـه [ ِهجْـرة
ضة للخسارة يف هذه الكَفاءات البشريّة.
العُقول] .وتُعتبَر الدُّول النَّامية أكثر الدُّول ُعــــــرْ َ
  أمحد أبو زيد  /جملّة عامل الفكر ـ بتصرّف ـ

 -01البــــــنــــــــاء الفــــكــــــر ّي :
 - 1مــــا هـــــي العــــــــوامل الــــتى ســـــ ــاعــــدت فـي تـسْـــهــيل اهلـــــــجْـــــــرة ؟
 -2اســـــــتـــــخــــــــر ْج مـــــــن الـــــــنّصّ دواعـــــــي و أســـــباب اهلـــــجـــــــــــرة.
 -3للـــــــهـــــــجـــــــرة نـــــــــتائــــــــج خـــــــطيــــرة  ،دُ ّل علـــيْـها مـــــن الـــــنّصّ.
وركبْهما يف جُملتني مُفيدتني.
 -4اشرحْ الـمُصْطلحيْن  « :االندماج » و « التّكيُّف » ِّ .
 -5مـــــتى تــــــكــــون الــــــــــهجْرة مُــــــــفــــــــيــــــدة فــــــــــي رأيـــــــــــــــــك ؟

 -02البــــــنـــــــاء الــلّـــــــغـــويّ :
ب إعـــراب مُفردات الكلـمات اليت تـحتها ســــطر،و إعــراب جُــــمل مـــا بــيـن قــوسيـن.
 -1أَعْــرِ ْ
عناصره.ثم حوِّله إىل الصّيغة األخرى.
َّ
ص أســــلوب تــــــــعجُّب  ،استخرجْه و بيِّنْ
 -2فــــي النّـــ ّ
 -3حـَــــــــــــذِّرْ مــــــــــــــــنَ الــــــــهـــــــــجْــرة بطـــــريقـــتَـــيـْـــن مُـــــخـــــتـــــــلفـَـــــتــيْـــن.

 -03البــــــنـــــــاء الـــفـــنّـــــــيّ:
 -1ســمِّ و اشــرحْ الصُّــورتني البــيانيّة فــي اجلُــملتني الــواقعة بيــن مـــعكوفني [.]...
ي ؟ ( مع التّعليل ).
ص ؟ و مــــــــــا جـِـــنْــــسه األدبــــــــــ ّ
 -2مــــــ ــــا نــــــــمــــط النّــــ ّ
 -3وظّـــــفْ كــــــلمـــــة " الـمُـــــــــهاجر " فـــــي تـــــــشبــــيه صُــــــورة بصُــــــــــــورة.

 -04الوضــــعـيّــة اإلدمــــاجــيّـة:
ك مُـــــهاجــــــرا يف بـــــال ِد الـــــغُ ْربَة البَـعـــيـدة ...
 تـــــخــــيَّــــ ْل نـــفْــــسَ َ
تعبرُ هلا فيها عن حياتك يف الغربة و الشّوق ل هل و الوطن  ،مُوظّفا ما أمكن من مُكتسباتك .
 اكتُبْ رسالة لوالدتك ِّ
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صصوا) لنا ساعة يف األسبوع ل شْغال اليَ َدويّة ،وتِلك
كان منْ ُحسْن تدْبري القائمني على مدرستنا ،أنّهم ( َخ َّ
السّاعة ِمنْ أمْـتَـع السّـاعات عنـدي .فقـد كـان لنـا َمشْغـــــل ُمجَهَّّـز بأحْـ َدث أدوات النـّـجارة واحلَفـْــر يف اخلشـب
ب بكلّ ِفكْـري وقليب وعضـالتي علـى َخـشَــبات يف
وتَـجْـِلـــيد الكُتب .ولَـ َكمْ كان َي َس ُعـين أنْ أنْ َسى نفسي ،إذ أنـْـ َك ُّ
يدي  ،فإذا بها تَـ َتحوّل طـاولة أو إطارا لصُورة .ومــــــا (أطـْـ َيب العرق) الّـــــذي يتصبـَّـب من جبـيين ! فأمسـحه
مبنديلي أو بيدي مثلما يفعل الفالّح

قله ! ولـماذا؟ ألنـّـين أشْعر بِـلـَـ َّذة اإلبداع .

الـمُبدع (هو الذي يصنع الـمحراث)  .والـفنّان هــو الذي (يسْ ُكب الكلمات) يف قوالِب من النـّـثـْر والشـّـعر ،فإذا بها
ض مشاعِر ،فـــــحـَــبّذا الــمُبدع .
أدمغة (تتوهّـ ُج ) أفكارا ،وقلوب َتنْبــِ ُ
إنــّها لـَــجــــــرمية نكْـراء مـن جـرائم العصـر األعمـى ،أنْ تكثـُــر الــمدارس ،وأن يقـلّ فيهـا الــمبدعون .
فـَـــــكـــــــــَمْ من طالب َما لـمستْ يداه ِمعْوال أو ِمنـْـجال ،وال هي تستطيع (أنْ تدُ ّق) ِمسمارا يف احلـائط ،أو أنْ
ُتدخل خيطا يف ثـُـقـْب إبرة !

  ميخائل نعيمة  /سبعون ـ بتصرّف ـ

 -01البــــــنــــــــاء الفــــكــــــر ّي :
 -1اقـــــــــــــــتـــر ْح مـــــغــــــــــــزى عــــــــــــــــــــــــامّا للــــــــنّــــــصّ.
 -2لِـــ مَ اعتربَ الكاتب حِصّة األشغال اليدويّة من أمتع احلِصص الدِّراسيّة؟
 -3مـــا الـمُشكلة الــــيت تـُعاني مـنها مــدارســنا ؟ اقتـَـــرِ ْح حــــــلوال هلا.
 -4اشْــــــر ْح الكـــــــــلمــــــــتيْــــن  « :أنـْـــــــكَـــــبُّ » و « التّـــكــيُّـف » .
ي فـــــي نـــــــــــــــظرك؟
 -5مـــــــنْ هــــــو الـمُــــــبــــــدع احلـــــقــــيـــق ّ

 -02البــــــنـــــــاء الــلّـــــــغـــويّ :
ب إعـراب مُفردات الكلـمات اليت تـحتها سـطر،و إعــراب جُـمل مـا بــيـن قـوسيـن.
 -1أَعْرِ ْ
ص أسلـــــــوب مدح  ،اســـــــتخـــــــرجه و حــــــــــدّ ْد عـــــــــــناصره.
 -2فـــــي الــ ّن ّ
 -3استـــــــخر ْج مــــــــن النّصّ  :اســــــــــم تــــفضــــــيل و صــــــــيغة مُـــــــــبالــــــغة .

 -03البــــــنـــــــاء الـــفـــنّـــــــيّ:
ص  :أ -صُورة بيانيّة و اشرحْها .
 استـــخـْـــر ْج من النّـــــ ّ

ب -مُــــــحسّنا بديعيّا مُبيّنا نوعه.

 -04الوضــــعـيّــة اإلدمــــاجــيّـة:
ك أنّــــــك تُفضّلُ إحـــــداها.
 احلِصــص الدِّراسيّة كثرية  ،و ال شــــــ ّ
 أقْنِ ْع زميلك بأفضليّة هذه احلصّة  ،مُوظّفا ما أمكن من مُكتسباتك .
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اإلسْـــــالم ليْس ِدين الفَـرْ ِد ّيـة والذّاتيّة  .ولِهذا ملْ يطلـبْ مـنَ اإلنسَـان (أنْ يُــؤمِن) ثـمَّ َينْعَـ ِزل ِل َيتعبَّـد ،أو
[يقف مكــتـــوف اليَــدَيْن يف احلياة،ومع النّـاس ،راغِــــبا فـــي اآلخرة ،راهِــبا مـن الـدّنيا] ،أو ال صِـلة لـه بـني
(الذيــــن يــعيـــــشون) فــــيها .فـــنِعْم األديان اإلسالم.
إذا كانت األديان السّماويّة السّابقة (قد ابْـتـُـِل َيت) بالذين حـ َّرفوا الكالم عن مواضعه َف َأدْ َخلوا علـى احليـاة
ف الكـثريين عـن جَـوْهر الـدِّين ...هـذا االحنـراف
ص َر َ
الدّينيّة َرهْ َبانِـ َّية (ابْـتـ َدعوها) واعتربوها الـمَثـَـل ،فإنّ ذلك َ
الـذي أصـاب أتـْــ َباع بعـض الـدّ َيانات يف إدْراك معنـى الـدّين ومسؤوليّــته هــــــــو الـذي أراد القـرآن أنْ ُي َجنـِّـب
الـمسلمني منه  .فكان اإلسالم دين الـمُجْ َتمعيّة ال دين الفرديّة وال َيكْمل إالّ بالعمل ،ويَ َتعدَّى البحث عن الذَّات
ومصلحتها األخرويّة إىل البحث عن اآلخر أيضا ومصلحة الـمَجْموع الدُّنيويّة واألُخْرويّة.
ضها اللَّه على السّـموات واألرض واجلبـال فَـ َأ َبيْن أنْ َيحْ ِملْنــَها
ذلك هو معنى الـمَسؤوليَّة أو األمانة اليت َع َر َ
وحَ َمَلــها اإلنْـــــسان .فالـمسؤوليّة ! الـمسؤوليّة !

  عبد الكريم غالب  /جمتمع الـمؤمنني ـ بتصرّف ـ 

 -01البــــــنــــــــاء الفــــكــــــر ّي :
 -1مــــــا الفـــــــــــــكرة اليت يُعاجلــها الكاتب يف الــــــــنّــــــصّ؟
ص ـ االحنراف الــذي أصاب الدّيانات األخرى.
 -2بيّنْ ـ من خالل ال ّن ّ
 -3اإلســـــالم ديــــن الـمسؤوليّة  ،وضِّــ ْح ذلك مـــــن خــالل ال ّنصّ.
 -4اشْـــــــــــر ْح الكـــلمــتــيْــــن  « :الرّهبانيّة » و « ابــــتـــدع » .
ُؤك ُد بها على أ ّن اإلسالم دين الـمُجتمعيّة.
 -5اِيتِ بأمثلة و شواهد ت ِّ

 -02البــــــنـــــــاء الــلّـــــــغـــويّ :
ب إعراب مُفردات الكلمات اليت تـحتها سـطر،و إعراب جُـمل مـا بــيـن قوسيـن.
 -1أَعْرِ ْ
ص  :أ -أسلـــوب إغـراء مُــــبيّنا صُـــــورته وحُكْم حَذف فعله.
 -2استــخر ْج مـــــــن ال ّن ّ
م حوِّله إىل الصّيغة األخرى.
ب -أســــــــلوب مَـــدح ثــــــ ّ

 -03البــــــنـــــــاء الـــفـــنّـــــــيّ:
 استـخـْر ْج من العبارة الواقعة بني مكوفني :
أ -صورة بيانيّة و اشرحْها  .ب -مُــــــحسّنا بديعيّا مُبيّنا نوعه.

 -04الوضــــعـيّــة اإلدمــــاجــيّـة:
 يــــــــــدعــــــو اإلســــــــــالم إلــــــى الـــــتّـــــــــعـاون و الـــــــــــــتّضامن و الـــــــتّـــــــــآزر.
 اكتُبْ نصّا حِجاجيّا تبيّن فيه مظاهر و أهميّة و فوائد التّعاون  ،مُوظّفا ما أمكن من مُكتسباتك .
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إنّ واقع أُ َّمـتـنا وجمتمعاتنا َمليء بالتـّـناقضات الكثرية ،فما أعجَبَه حقـّـا!!؛ فمن ناحية جتد من يتمسّـكون بأفكار
ومُعتقدات وأساطري وتقاليد (مـا أنـزل اللَّـه بهـا مـن سـلطان) ،ويُـدافعون عنهـا دفاعوـا مُسـتميتوا ،ويرفضـون أيّــة دعـوات
مستنرية بالتـّـخلي عن هذه األفكار واألساطري اليت هـــــي مـن نسـج اخليـال والـيت (عفـا عليهـا الـزّمن) ،ولسـان حـاهلم
ك يَفْعَلُـونَ } [الشـعراء ]74 :ويُحـاولون إجبـار اآلخـرين علـى اتـّــباع هـذه األفكـار وهـذه
يقول { :بَلْ وَجَـدْنَا آَبَاءَنَـا كَـ َذلِ َ
صـــل
التـّـقاليد ،وعلى اجلانب اآلخر اد من ذهب فى انْ ِتقاد هذه األفكار والتـّـقاليد وحماربتها أشـ ّد الــمحاربة حتـى تَ َن َّ
منها فكرة تِلو األخرى وعَادَة تلو األخرى ،ثمّ اخْتلط عليه األمر فلم يستطع (أنْ ُيفرِّق) بـني الصّــواب واخلطـأ وبـني احلـقّ
والباطل  ،وأخذ ( َينْ َب ِهر مبظاهر احلضارة الغربيّـة ) ويُقلـّـدها تقليدوا أعْمى دون (أنْ ُيعْ ِمل العقل فيها) ،ولَ ْيتَهم مع ذلـك
أخذوا منها األصحّ وتركوا األخْطأ ،ولكنـّـهم فعلوا العَكس فأخذوا مظـاهرَ وشـكلَ هـذه احلضـارة مـن مَلْـ َبس وحُريّــة الـرّأي
والتـّـعبري الـمزعومة وحريّـة شخصيّـة كاذبة ال ضابط هلا وال رابـط ،وتركوا الصّـحيح منهـا وهـو االهتمـام بقيمـة العلـم
ظورات؟
والعمل .فــــأيّ حريّة هذه اليت ينتهكون بامسها احلُ ُرمات ويستبيحون بــها الـمحْ ُ
  جمدي داود  ،موقع األلوكة ـ بتصرّف ـ 

 -01البــــــنــــــــاء الفــــكــــــر ّي :
ص؟
 -1مـــــــــــــــــا الفــــــــــــكرة العــــــامّة و األفــكار األساسيّة لل ّن ّ
 -2هــــــات مـــرادف الكـــــــلمتـــني من النّـــصّ " :ختلّى" و "يتعدّون".
 -3مـــــــا الـمتـــناقضني الذين يتــــــــــــحدّث عـــــــــــنهما الكاتب؟
 -4مـــــــــــا مظاهـــــــر و مــــــميّزات كـــــــال الطـّـــــرفـــــــــــــــــني ؟
 -5مــــاذا جيب أن نستـــــفيد من احلضارة الغرب ّيــــــة حسب الكاتب؟.

 -02البــــــنـــــــاء الــلّـــــــغـــويّ :
ب إعراب مُفردات الكلمات اليت تـحتها سـطر،و إعراب جُـمل مـا بــيـن قوسيـن.
 -1أَعْرِ ْ
م حوّهلا إىل صيغة أخرى -.اسـم تفضـيل و فعله -.مجلة تقـدّم خربها وجـوبا.
 -2استخرج من ال ّنصّ -:صيغة تعجّـب و حدّد عناصرها ث ّ
 - 4حدّد الـمفعول به يف اجلملة  " :ينــــــــتهكون احلرمات "  ،وهل جيوز تقدميه؟ علّـــل.

 -03البــــــنـــــــاء الـــفـــنّـــــــيّ:
 -1ما نوع اإلنشاء يف آخر النـّـصّ؟ و ما غرضه البالغيّ؟  - 2استخــــــــــــــــرج من النّــــــــــصّ حمسّنني خمتلفني.
م الصورة البياني ّة يف اجلُملة "  ...اليت هي من نسج اخليال "
 -3س ّ

 -04الوضــــعـيّــة اإلدمــــاجــيّـة:
 الحظت زميلك يقلّد الغربيني يف ك ّل شيء و يرفض كلّ تقالده.
 اكتب خطبة حتذر فيها من التـّـقليد األعمى مبيّنا مظاهره و آثاره على الفرد و الـمجتمع داعيا إىل األصالة مع االنفتاح على كلّ
مفيد.موظّفا ما أمكن من مكتسباتك .

السـَّــنَة الرّابعَة ُمتَـ َو ِّسط

األستاذ :هـقـة بوزيد

قـَوِّ ْم كَـفَاءَتَكَ يف اللُّغة العَرَبيَّة

زيــــــــــادَة الـمَرء فـــي دُنياهُ نقصانُ

ور ْبحُ ُه غَيـــــــ َر حمض اخلَري خُسرانُ

َمــنِ اســـــتعا َن بغَيـرِ اثِ يف طَـــــــلَبٍ

إن ناصِرَ ُه عَـــــــــجز) و ِخذْالنُ
(فـــــ َّ

فاشـــــدُ ْد يَدْيـكَ َب ِل الدِّينِ مُعتَصِماً

ك أركــانُ
فإنَّـهُ الرُّكْـــــــــ ُن إنْ خانت َ

س تَستَـعبِ ْد قلوبَهُمُ
أحسِـــــ ْن إىل النّـا ِ

فطالـما استعبد اإلنسانَ إحســــــانُ

ري مَنّـاع ًا فلـــيسَ لَـــهُ
َمــــــــ ْن كانَ للخَ ِ

على احلَقـــــــــــِيق ِة إخـوانٌُ وأخْدانُ

س قاطِبَة)
مَنْ جا َد بالــمالِ (ما َل النّـا ُ

إلَيهِ والـمـــــــــــالُ لإلنسان فَـتـّـان

م من غوائِلِهمْ
س يســـل ْ
م النّـا َ
َمــنْ سالَ َ

ني جَــذالنُ
ش ( َوهْ َو قريرُ) ال َع ِ
وعــــا َ

م
ش عنِ اإلخوا ِن يقلِّـهـــ ْ
و َمــــــ ْن يُفَتــّـ ْ

فَجـــــــــ ُّل إخْــــوانِ هَذا العَص ِر خَوّانُ

دَعِ التـّـكاسُ َل يف اخلَــــــيـراتِ تطلُـبها

ت كَسْالنُ)
س (يسعـــــــ ُد باخلَريا ِ
فلي َ

خــــــذها سوائـــــــرَ أمـــــــثا ٍل مُهَذ َب ٍة

فيها لِمَـــــــ ْن يَ ْبتَـغي التِّبيا َن تِبيانُ
  أبو الفــتـــح البـســـتـــــيّ 

 -01البــــــنــــــــاء الفــــكــــــر ّي :
 -1خلـّــص القصــــــــــــــــــــــــــــيدة يف فــكــــــــــــرة عامـّـــــــــــــــة.
 -2هـــــــــــــات مــــــــرادف الكلمتني من النّـــصّ " :خذالن" و "غوائلهم"
ض الشـّاعـر على التـّـحلّي بها؟
 -3اعـــــــــدد الفضائــــــــــــــــل اليت ح ّ
 -4حذر الشـّـاعر املرء من أمور جت ّر إىل العواقب السّــيّــئة  ،استخرجها.
 -5استخرِ ْج من القصيدة ألفاظا تد ّل على تأثـّر الشّـاعر بالقرآن الكريم.

 -02البــــــنـــــــاء الــلّـــــــغـــويّ :
ب إعـــراب مُفردات الكلـمات اليت تـحتها ســــطر،و إعــراب جُــــمل مـــا بــيـن قــوسيـن.
 -1أَعْــرِ ْ
 -2استخرِ ْج من القصيدة -:صيغة مُبالغة مُبيّنا وزنها و فعلها.
 إدغاما جــــــــــــــائزا مع شرحـه. -مجلة تقــدّم فيها اخلرب وجــــوبا.

 -03البــــــنـــــــاء الـــفـــنّـــــــيّ:
 -1استخـرجْ من القصيدة - :أسلوبا إنشائيّـا مبيّنا غـرضه – .مُحسّنا بـديعيّا مبيّنا نوعه و أثره - .صُــورة بيانيّة و اشرحها.
س عَروضيّــــــا البيت الــــــــــــــرّابع و ســـــــــــــــــــمِّ ره.
 -2ادرُ ْ

 -04الوضــــعـيّــة اإلدمــــاجــيّـة:
 انطـــــــــــالقا من معنى البيت الثّامن.
ب مَقاال اجتماعيا تُبيّن فيه الصّداقة احلقـّـة و مثارها و آثرها على الفرد و الـمجتمع ،.مُوظّفا ما أمكن من مُكتسباتك .
 اكتُ ْ

السـَّــنَة الرّابعَة ُمتَـ َو ِّسط

األستاذ :هـقـة بوزيد

قـَوِّ ْم كَـفَاءَتَكَ يف اللُّغة العَرَبيَّة

ط فال يبْقى أحدٌُ من أهْل الصّحراء إالّ و حيسّ مبرض من نـوع مـا  ،وال يَلْبَـث هـذا الــمرض أن يتحـوّل إىل
إذا جاء القَحْ ُ
ضهم) لكـي جييئـوا أو يبعثـوا
هاجس ثمّ إىل كابوس ،وبرغم أنّ األبناء البعيدين من أهل البلدة ال حيتاجون إىل من ( ُي َح ِّر ُ
بكلّ ما يستطيعون  ،فإنّ الـمساعدات أضعـف ِمن أنْ تواجه الكرْب و تــقف يف وجـه الــمصائب الـيت تــتواىل بسـرعة ...
[فحني يبدأ النَّّـبْع (يرتاخى) والسّاقـــــــــــية تتضاءل ،ثمّ جتفّ يف نهايتها  ،يصبح الـمجرى مثل حيّـة(ماتـت) بعـد أنْ
كانت حَيّة تُرزق ،وبدأت تـــتخلَّّـى عــــــــن قشرتها]  ...فبئـس الكارثة اجلـــــــفاف.
ويف هـــــــذه األوقات تبدأ األشجار بالذّبــول ثمّ اجلفاف  ،ومـــا أقـــــبح منظر األشجار حني( جتفّ)!
ب) لتغطّـي كلّ شي وختيم على مساء الصّـحراء موجـة مـن الغُبـار الكثيـف وتتنـاثر أفـواج
تبدأ عواصف الرّمال ( تهــــــ ّ
الذُّباب والغربان على بقايا اجلِ َيف ،وتتحوّل األصوات إىل دويّ َمكْتوم يُنْ ِذر بشُـؤْم مـا .ويف هـذه السّـــنني البـدّ أنْ ميـوت
عدد كثري و كبري من النـّـاس واحليوان  ...وهنا جتد أحد الفالحني يصيح قائال :اخلَطَــــــ َر! اخلَطَـ َر! يـا سـكان القريـة !
إنـّـــنا حنن -الفالحنيُ -ملْزمون بفعل شيء لرفع الضَّـــرر عن قريتنا هـذه ...فـــــمـــــاذا أعددتــــــــم؟
  معروف الرّصايف 

 -01البــــــنــــــــاء الفــــكــــــر ّي :
 -1اقـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــرحْ فكــــــــــــرة عامـّــــــــــــــــــــــــة للنـّـــــصّ.
 -2اشـــــــــــــــــــــــــرح بالـــــــــــمـــــــــــــــــرادف " حيرّضـــــهم " و " الكــرب".
 -3مــــــــــــــــــــــــا أثر القــــــــــــــــــحط عـــــــــــــــــلى أهــــــــل الصّـــــحراء؟
 -4مــــــــــــا هي أوّل بـــــــــــــــــــــوادر اجلـــــــــــــــــفاف حـــسب النـّــــــــــصّ؟
 -5استخرجْ من النـّصّ ما يدلّ على أنّ احليوانات تُعَكِّر صفو احلياة يف الصّحراء.

 -02البــــــنـــــــاء الــلّـــــــغـــويّ :
ب إعـــراب مُفردات الكلـمات اليت تـحتها ســــطر،و إعــراب جُــــمل مـــا بــيـن قــوسيـن.
 -1أَعْــرِ ْ
م بيـِّـن حالة الـمُحَذّر مــنه - .أسلوب ذ ّم مـحدّدا عــناصره.
 -2استخرجْ من النـّــصّ - :أسلوب حتذير ث ّ
 -أسلــوب تعجّب مُحدّدا فعله و الـمُتَعَجَّب منه - .اسم تفضيل و الفعــل الذي اشتُقّ منه - .مجلة تقدّم فـيها الـمفعول به وجــوبا.

 -03البــــــنـــــــاء الـــفـــنّـــــــيّ:
 -1استخـــــــرجْ من النّصّ - :أسلوبا إنشائيّـا مبيّنا غرضه - .جــــــــنـاسا - .تشبيها صورة بصورة.
ص ؟ د ّل على مُؤشّـــــــراته.
 -2مـــــــــــــــــــــا منط ال ّن ّ

 -04الوضــــعـيّــة اإلدمــــاجــيّـة:
 للصـّـــــــــــــــــــــــــــــــــحراء دور كبري يف التـّــنمية.
 اكتبْ نصّا حِجاجيّا تُذكّر فيه بفوائد و أهميّة الصّحراء  ،مُوظّفا ما أمكن من مُكتسباتك .

السـَّــنَة الرّابعَة ُمتَـ َو ِّسط

قـَوِّ ْم كَـفَاءَتَكَ يف اللُّغة العَرَبيَّة

األستاذ :هـقـة بوزيد

ســـــــمعـــــــتُ أنّ امـْـــرأ قـــد كــان يألـَـفه

كلْبٌُ فعَاشا عـــــلى اإلخال ،و اصْطحَبا

فـــمَــــ ّر يـــوْما (بــه و اجلُـــــــو ُع ينْــــهَبُه)

نـَهْبا فلَمْ يــبْق إالّ اجللْــد و العَــــصَــبا

فظــ ّل (يــبْكي) عــليه حِيــن( أبْصَـــــــرَه )

ضعْـــفا و يقـــــضِي َنحْبَه سـَــغـَبا
يزُول ُ

يبكـــي عـــليه و يف يُـــمْــــــنَــاه أرْغِـــــفـَة

لوْ شَامَها جـــائع م ْن فـَـــــرْسَخ (وَثـَــبا)

ْم و قـــدْ رَقـّـُوا لِـــذِي ألـَــــم
فـــقال قـــــــو ٌُ

م يسْتـَــقــبل العــَــــطبا
يبْكي و ذي ألَـ ٍ

ب ذا الكَلْب؟قال(:اجلُـــوع خيْطِفـُه)
مـا خَطْ ُ

ب فــيه النـّـابَ مُـغـْـتَصِـبا
مِنــِّـي و ينْشُ ُ

قــــالُوا  :وقــــ ْد أبْصَــرُوا الرُّغْــــفان زاهِيَة

هــــــذا الدّوا ُء  ،فهـــل عاجلته؟ فـأبى

أعِـــــيذُكُم أنْ تـــكـــونوا مِثـْـــــله فــــــنَرَى

منْكم بُكَا وء و ال نَلْــــقـى لـَــــــــكم دَأْبا
  حافظ إبراهيم 

 -01البــــــنــــــــاء الفــــكــــــر ّي :
 -1الكلب أوشك على اهلالك.ما سبب ذلك؟ و ما موقف صاحبه منه؟
 -2وضّـــــحْ كـــــيف أنَّ العــــــــالج بيد صـــاحب الكلب.وهل قدّمه؟
 -3عــــــــــــــالمَ يدلُّ تــــــــــــصرّف صـــــــــــاحب الكــــــــــــــــلب؟
 -4اشرحْ الكلمتني  " :نَحْبَه "و " دَأْبا " .
 -5ما العِبْرَة الـمُستخلَصة من القِصَّة؟

 -02البــــــنـــــــاء الــلّـــــــغـــويّ :
ب إعراب مُفردات ما حتته سـطر ،و إعْراب جُمل ما بيـن قوْسني.
 -1أعر ْ
ب من بُخْل الرَّجُل بالصّيغـــتيْن الـمـــــدروستيْن.
 -2تعجّ ْ
 -3أَغْ ِر الرّجل باإلحسان إىل الكلب بصُورتني مُختلفتيْن.

 -03البــــــنـــــــاء الـــفـــنّـــــــيّ:
 -1تأمّ ْل البيت الرّابع  ،استخرِ ْج منه أسلوبا إنشائيّا و صُـورة بيانيّة.
 -2القصيدة مـن ر البسيط  ،تأ ّكدْ من هذا بدراستك للبيت الرّابع.

 -04الوضــــعـيّــة اإلدمــــاجــيّـة:
 قرأ أخوك الصّغري القِصّة فعجَ َز عن فهْم معانيها شِعْرا  ،فطلَبَ منك نَـثـْرها.
 انْـــثـُر القصيدة مُــــراعيا عناصر القصّة.مُــــــــوظِّفا ما أمكن من مكتسباتك القبليّة.
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قـَوِّ ْم كَـفَاءَتَكَ يف اللُّغة العَرَبيَّة

ت إىل الفالّح ،عنْد ُغروب الشَّمس ،كيْف َيرْفع ي َده إىل السّماء (وهُو َيبْ ُذر) َح ّبات القمـح؟ إنّيـدَه َل ُترْسِـل إىل
ظرْ َ
هلْ َن َ
صورة العَمَـل .انْظُـرْ إليـه إنَّـه ( َيــــــطأ) بقَ َدميْـه تُـراب األرض ويُ َغيِّـر
األفُق األعلى ِظالل األمَل ،وتَطْ َبع على َهام األفْالك ُ
بأحالمه َمجْرى األرض .ملْ َيدْفن حبَّات القمْح يف بطن األرض إالّ ِل ُيحْييهـا .فكـأنَّ األرض قـــــبْر تنْ َبعِـث منـه احليـاة وكـأنَّ
ضع) الطّبيعة ألمْره .أملْ تر كيْف رفَع رأسه وشَـ َم َخ بأنْفِـه ونظَـر بعَيْ َنيْـه إىل األفُـق؟ إنَّّـه شـاعِر بقيمَـة
الفالّح حاكِم (ختْ َ
العمَل (الذي أنْ َجزه) .إنَّه عالِم أنّ حياة الـماليني منَ النَّاس ُم َت َو ِّق َفة على نتيجة ُجهودِه ونَ َجاح أعْماله .ليْس الفـالّح ابـن
الطَّبيعة ،بل الطّبيعة بــــــنْــت الفالّح ،ألنّه قدْ َقَلب األرض ،وغ َّير صورة األشياءَ .فـ َكمْ أرض فقـرية َقَل َبهـا إىل جنَّـة َغنَّـاء
ثمّ غرَس فيها األشجار َف َأ َتتْ ُأكَْلها  ،فَهِي تدُ ُّل على ُق َّوة اإلنْسان وسُلْطانه ،كمـا تَـ ُد ُّل علـى اجلُهـود الـيت بَـ َذ َلها الفـالّح يف
م جهودَ الفالَّح !
َتسْ ِخري الطَّبيعة.فـــما أعظ ّ

  نقوال فيّاض  /جملّة الثـّـقافة ـ بتصرّف ـ 

 -01البــــــنــــــــاء الفــــكــــــر ّي :
 -1اقــــتـــر ْح عنـــوانا مــــــنـــــاســـــبا للـــــــــنّـــــــصّ.
ص الكلـمتــيْـن « :تنْـقُشٌُ» و « تَعَالَى».
 -2اشــرح من ال ّن ّ
ص ؟ و لــماذا؟
 -3إالمَ دَعَـــــــــــــانا الكاتب يف بداية ال ّن ّ
 -4مـــــا العبارات الدّالة عــــــــــلى قيمة عمــل الفالّح ؟
ف الفــــــــــــــــالّح شــــــامـــــــــــــــــخا ؟
مل وقَــــــــ َ
ّ -5

 -02البــــــنـــــــاء الــلّـــــــغـــويّ :
 -1أَعْرِبْ إعـراب مُفردات الكلمات اليت حتتها سطر،و إعــراب جُـمل ما بـيـن قـوسيـن.
 -2حدّد عناصر أسلوب التّعجّب الوارد يف ال ّنصّ.
 -3أَغــــــــرِ الشّباب خبدمة األرض وزراعتها .

 -03البــــــنـــــــاء الـــفـــنّـــــــيّ:
ص صورة بيانيّة و اشرحْها.
 -1استخر ْج من ال ّن ّ
ص ؟ و مــــــــا أسلوبه ؟ عّللْ.
 -2مــــا منط ال ّن ّ

 -04الوضــــعـيّــة اإلدمــــاجــيّـة:
 شاعت فكرة خاطئة عند شبابنا اليوم وهي احتقار العمل الفالحيّ.
ي و األمينّ  ،مُوظّفا ما أمكن من مُكتسباتك .
 اكتبْ نصّا تبيّن فيه أهمّية الفالحة و دورها االقتصاد ّي و االجتماع ّ
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قـَوِّ ْم كَـفَاءَتَكَ يف اللُّغة العَرَبيَّة

أَيَا قَـــوْم مــــــــــا بَالُ الـمُ َعِّلم كاسِفاً

يرى النَّاس فــــيها ( َيكبُرون) ويَصْ ُغ ُر؟

َسُلوا عنه جُـــــنْ َح اللَّيْل كَمْ بات مُتْعب ًا

تــــنام حَوالَيْــه الــــ ُّن ُجوم ويَـــــسْ َه ُر

ال
َسُلوا عنه جسْم ًا صــار بالسُّقْم ناحِـ ً

فــــــــال البُرْء َمأْ ُمـــــول وال هو ( ُيعْ َذر)

َسُلوا عنه أسْفارًا (قضى) اللَّيل بيـنها

غـــــــــريب ًا عــــــن الدُّنيا وأهُْله حُضَّرُ

َسُلوا عنه قلباً ظلّ (خيْ ُفــــق) رحْـمَةً

على ِفــــتْ َيـــ ٍة مِـــنْ َحــــــوْله تَــــ َت َه َّو ُر

فيا وَيْـــ َح ُه َكــــمْ يشتكي فـي حـ َياته

وكَــــــــمْ َي َتَلقــــَّى مِـــنْ َبـــالء فَ َيصْ ِب ُر

ي إالَّ بالــمُ َعــِّلم َأ َّمــــــــةٌ
وملْ َتــــــحْ َ

وال سَــــــاد إالَّ بالـمُ َعـــــــِّلم َمعْــــــشَرُ
  حمـمّد عبـــد الـمُـطَّـــلِــب 

 -01البــــــنــــــــاء الفــــكــــــر ّي :
 -1خلِّـــــــص القصـــــــــيدة فـي فـــــــــــــــــكرة عـــــــامّـة.
َورُ».
 -2اشـــــرحْ الكلــــــــــمتـــــــــيْــن « :األَسْفارُ» و « يَ َته َّ
َاد الكلمتني « :كَـاسِــفا» و « سَـــــــاد» .
 -3هـــــــــات مُـــــض َّ
 -4استخـــر ْج مِــن الـقصيدة بـعـض مظاهـر معاناة الـمعلّم.
 -5مــــــاذا أفـــــــاد تكـْــــــرَار الــــــفــــــعل " سَـــــلُــــوا " ؟

 -02البــــــنـــــــاء الــلّـــــــغـــويّ :
ب إعراب مُفردات الكلمات اليت تـحتها سـطر،و إعراب جُـمل مـــا بـيـن قو سيـن.
 -1أَعْرِ ْ
ُم التِّلميذ الـمُتهوّر بالطّريقتني الـمَدروستني.
 -2ذ َّ
 -3صغٍّر الكلمات القابلة للتّصغري من :الـمعلِّم  ،جسْم  ،كَمْ  ،الغَريب  ،يَصْبــِر.

 -03البــــــنـــــــاء الـــفـــنّـــــــيّ:
 تأمَّــــــل البيتيْن األوّل و الثّــاني و استخر ْج منهما:
 -1صُورتيْن بيانيّـــتـــــيْن و اشــــــــرحـهما.
 -2أُسلوبـــــيْن إنْـــــشائييْن مُبيِّنا غرضهما.
 -3ادر ْسهُــــــــــــــما عــــــــــــــروضـــــــــيّا .

 -04الوضــــعـيّــة اإلدمــــاجــيّـة:
أن بـــعــــض الـــــتّــــــالمـــــيذ فــــي مُــــتوسِّــــطـتـــك ال يُــــــــقَـــدِّرون مُـــعلِّــــــميـــــــــــهم.
ت َّ
 الحــــــظْــــــ َ
ب نصّا ل ُينْشَ َر يف مَجلّة الـمُتوسّطة تُذكِّرُهم فيه بواجباتهم حنو الـمُعلّم  ،مُوظّفا ما أمكن من مُكتسباتك .
 اك ُت ْ
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الليْل ،ونَهضَ الكاتب لِيأْوِي إىل النَّوم ،وأغْلق باب حُجْـرته وراءه و تَرَك جهاز احلَاسُوب مَفتوحوـا ،وعلـى ِمنْضـدته َيقْبَـع ذلـك
انْتصَفَ َّ
ت إليـه بلهْجـةٍ َيعْلوهـا الـتَّهكُّم
ت ناحيَـة القَلـم وتَحـدَّث ْ
ثـم اتَّجهـ ْ
ت أزْرار لوْحة الــمَفاتيح َّ ،
صْ
القَلم القَديم .وما إ ْن خَر َج الكاتِب حتَّى تَرا َق َ
ب ؟! فَـقَد ا ْنتَهى َعصْـرك .كـان الواجـب أ ْن َيضَـعوك يف م ْتحَـف لآلثـار ،تكـون
ك الكات ُ
م حيْتفِظ ب َ
والسُّخْرية :أَمَا زِلْتَ َتقْبع هُنا ؟! ال أ ْدرِي ِل َ
مُجرَّد ذِكرى من الـماضي يَرتدَّد عليك الزَّائرون...مـــــــــا رأيُك يف فِـكْرة االنْتِحار؟ وبعدَها يـأْتي اخلَبَـر علـى الصُّـحُف اإللكرتونيَّـة ،يقُـول:
انْتِحار قلَم َيئِس مِنْ حَياته! قالَتْها وقدِ انْبَعثَتْ مِنها ضَحكات مُتتالية قَطَعَتْها صَـرْخة القَلـم :كَفَـى ...مـا هَـذه الغَطْرَسَـة الّـيت َتتَحـدَّثني
َرد على سُؤاله:هذا حقِّي ،العَصْر عصْري ،وهـذا أَوَانِـي ،اسْـتِخْدامي هـو األسْـرَع ،هـو
التعَالِي؟! بَدأتْ تتَكَلَّم اللَّوحة بهدوء ت ُّ
بها؟! لِمَ كلّ هذا َّ
ف مبـاذا؟!
م ك ّل هذه الـميزات جيِّدوا  ،فَلِماذا ال تَعْرتفِني بي؟ أجَابتْهَ :أعْتَـرِ ُ
األَكثر إتْقانوا ،هو ...هو ...هلْ تُريد الـمَزيد؟ أجَابها :كَالَّ ،أعْلَ ُ
أنْتَ مُجرَّد ماضٍ.
ت باقيوـا؟
علـي ومـا زِلْـ ُ
ت َّ
م مِن أَحْقاب مَضَ ْ
تك ْ
م بالقلم) يف كِتابه؟ أَمَا عَلِمْ ِ
أن اللَّه( أقْسَ َ
ت َّ
أشد تَجَبُّرك ! أَمَا عَلِمْ ِ
صَاحَ القلم:مــــــــــــــا َّ
أن التَّيَّـار قـد ا ْن َقطَـع ،هـ ْل سَـيكُون لَـك
ت لـو َّ
أَخْربيين ،إذا ما وَصَفُوا بَراعَة الكاتبَ ،أالَ تَرَيْ َن أنَّهم يقولو ن :صاحِب القَلم السَّيَّال ...؟! َأ َرَأيْـ ِ
فائدة حينَذاك؟! أَمَا سَمِعْتِ قول الشّاعِر:
صـ ُح وَالـحِكَم
ك إِالَّ النُّـ ْ
م  وَاللَّهِ مــا فــي َ
ت عَلـ ْيـهِم أ َُّيـها الـقَـلَ ُ
مـــاذا جَنَــيـ َ
ت مُخْطِئـة...
ت كنـ ُ
الشهْرَة عن رُؤيـ ِة مـــــــــــــا ذكَـرْ َ
ْت:احلق معك ،لقَ ْد أَعْماني بريق ُّ
ُّ
ت هَزيل بعْد فرتة من الصَّم
هُـنا قالَتِ اللَّوحة بصَو ٍ
ت (تُمَثِّليــن الــمُعاصَرَة ) ،وهُمـا
حينها ارْتَسَمَتْ مَعالِم اهلُدوء على حَركَة القَلَم ،وقال :أنَا وأنتِ يُكَمِّل أحَدُنا اآلخَر ،أنا أُمثِّل األصالَة ،وأنـ ِ
أَسَاسَا َنهْضَة هذه األُمَّة و حَضارتها.



عادل منّاع

 /م .جمتمع و إصالح ـ بتصرّف ـ 

 -01البــــــنــــــــاء الفــــكــــــر ّي :
 -1اقــــتـر ْح فـِـــكــــرة عــامّــــة مُـــناسـبـــة و دقـــيــقــة للـــــنّـــصّ.
 -2استـــخـــر ْج مـــظاهــــر سُخْــرِيَة لـــوحــة الـمفـــاتيح مــن القــلم.
 -3مِــــن خــِـــالل فـَــــهْمِكَ لل ّنصّ  ،أَكْــــــمِـلْ اجلَـــــــدْول الـمُـقابــِــل.

مُمُيِّزات و خَصَائِص

مُمَيِّزات و خَصَــائِص

القـَـلَــــم

لَوْحَة الـمَفاتِيح

................- 1
...............- 2

 - 4اشـــــرحْ بالـمُـــــرادِف« :يَـقْــبَعُ » و بالـمُـــضــا ّد « الـتَّــهَكُّمُ » .
ص ).
ُل مِن ال ّن ّ
 -5ه ْل اَ َح القَلَم يف إقْناع لَوْحة الـمفاتيح بقِيمَتِه ؟ ( د َّ

.....................- 1
......................- 2

 -02البــــــنـــــــاء الــلّـــــــغـــويّ :
ب إعـــراب مُفردات الكلـمات اليت تـحتها ســــطر،و إعــراب جُــــمل مـــا بــيـن قــوسيـن.
 -1أَعْــرِ ْ
 -3وظــّف كـلمـة « القـلـَم » فـي مجلة تـقـدّم فـيـها اخلَبـر وجــوبا.
 -4أكْــمِـــل اجلـدول الـمقابل مـع الضَّـــبـط بـــالشـكـْـل الـــــتّـا ّم .

 -03البــــــنـــــــاء الـــفـــنّـــــــيّ:

وزْنــُـها (صيغتُها)

الكـــــلِمــَـــة

تــصْــغـــريُها

نَـــهْـــضَــــة

.....................

...........................

مِــنْـــضَــــدَة

.....................

...........................

ب عَروضيّا البيْت الوارد يف النّصّ.
ت أزْرار لَوْحَة الـمفاتيح » صُــورة بيانيّة  ،اشـرحْـها  -2 .اكـتُ ْ
 -1فــي العبارة  « :تَراقَصَ ْ

 -04الوضــــعـيّــة اإلدمــــاجــيّـة:
 دَخَـلْتَ يـوموا الـمَكتبَة الـمَدرسيّة  ،فَرأيْتَ بـعض التّالميذ يَعتمِدون على كُــتُبها و البعض اآلخـر على اإلنرتنت الـمُتَوفِّر فـــيها .
 ختيّ ْل حوارا حِجاجيّا بني الـمكتبة و اإلنرتنت حياول ك ّل واحد منهما إقناع اآلخر بأفضليّته ،مُوظّفا ما أمكن من مُكتسباتك .

السـَّــنَة الرّابعَة ُمتَـ َو ِّسط

األستاذ :هـقـة بوزيد

قـَوِّ ْم كَـفَاءَتَكَ يف اللُّغة العَرَبيَّة

وجــاء الرّاعِــي يف حال ـ ٍة تُبكــي الـــمر َء دمــو َع الــدَّم ،ثيابــه مُمزّق ـةٌ ،ورجــال ُه حافيتــانِ تنضــحان دموــا مــن جــرَّا ِء
ت
رب الغَـنَم بصـو ٍ
وفم صغريٌُ أمح ُر كـاجلم ِر متَّقِـدٌُ ،قـال لـه ُّ
ْف منكمشٌُ خجولٌٌُُ ،
حليق تَشُوبُه بقعٌُ ،وأن ٌُ
ورأس ٌُ
األشــــــواكٌُِ ،
ت مُ ْهتَرِئٍ :ضاعت منِّي
س خشنٍ :مـــــــــا سبب تأخُّرك؟ وقب َل (أن يلفظَ اإلجابة) صَفعَ ُه صفع ًة فألقاه أرضا .أجابَ ُه بصو ٍ
شر ٍ
شاةٌ كنتُ أ ثُ عنها ،حتّى وجدتها .ملْ يهتمَّ بكالمِه ،وأخذَ طريقه إىل شجرٍ ،فكَسَّ َر مِنْ ُه غُصنوا عصوا ،وأقب َل إىل الطّف ِل
ب
ثم بصَ َق يف وجهِ ِه بُصَاقَة (سبَ َح فيهـا مُحيَّـاهُ) ،وكـادت (ختنقـهُ) .فأقبـل كَلْـ ُ
الرَّاعِي ،فضَربهُ ضربا حتّى أغمِيَ عليه َّ ،
الرَّاعي خبُطًى ثابتةٍ إىل وجْهِه ،واضـعوا أرَْنَبَـةَ أنفِـه السَّـوداء علـى خـدِّه الــمُزْهِر مـن الـرباءةِ ،يَتَفَـرَّس يف مُحيَّـاه ،ويقـرُأ
مــــــــــا رُسِمِ عليه من حُروفٍ؛ ممَّا يَ ْعجَز أه ُل القلوب القاسيَة عن قراءته ،فـأخْرَجَ لسـانه (يَ ْلحَسـه) ويُقبِّلـهُ ،يُلقِّـن بـين
َحبةِ ،فا َستَلْقى جبانب صاحبهِ ،يتَألَّم ويُفكِّر يف مصري صاحِبِه.
البَشر درسوا يف الـمَودَّةِ والـم َّ
مـــــــــــــا أقساكم أيُّها البَشَر ! قُلـوبكم كـالفُوالذ واحلَجـرِ ،تُهينُـون بعضـكمْ ،و َتحْتقِـرونَ؛ إذْ هُـم فُقـراء ضِـعافٌُ
م العـامل
َسؤوليةَ فسادِ الرباري والسَّمواتِ والبحارِ؛ فقد خرَّ ْبتُ ُ
تَزعمون (أنَّكمُ األرْقى) وأنتم األرَاذِلُ ،إنَّكــــمْ َتتَحمَّلونَ م َّ
ت قُلوبُكم.
َد ْ
عندما فَ َسدَت أخْالقكم ،واسْو َّ

  حنفي جواد /م .حضارة الكلمةـ بتصرّف ـ

 -01البــــــنــــــــاء الفــــكــــــر ّي :
 -1اقــــــــــــتـر ْح مـــــــــغْــــــــزى عــــــــــامّا للــــنّـــصّ.
 -2استخرج الصِّفات الـماديّة والـمعنويّة للطفل و س َِّيدِه؟
 -3مـــــا أســبـاب و نــــتائج الظُّــــــــلم حســــــــب ال ّنصّ؟
َرسَ » و « األرْذَلُ » يف جُملتني من إنشـائك.
 -4وظِّـفْ« :تَف َّ

 -02البــــــنـــــــاء الــلّـــــــغـــويّ :
ب إعـــراب مُفردات الكلـمات اليت تـحتها ســطر،و إعــراب جُــــمل ما بــيـن قــوسيـن.
 -1أَعْــرِ ْ
 -2استخر ْج من النّصّ :صيغة مبالغة  ،اسم تفضيل و فعل تعجّب  ( .مع بيان الفعل و الوزن ).
 -3فــــي كـــــلمـــــة " :مُــمَــــزَّقـــــــــ ٌة " إدغـــــامان  ،اشـْرحْـــــهما مُـــــبيّنا حُـــكْـــمـــهـما.

 -03البــــــنـــــــاء الـــفـــنّـــــــيّ:
 استــخــر ْج من الفقرة األوىل :أ -صُورة بـــيانيّة و اشــــــرحها.
ب -أسلوبا إنشائيّا مُبيِّنا غرضه.

 -04الوضــــعـيّــة اإلدمــــاجــيّـة:
 الظُّـــــــــلْـــــــــــــم عــــــــــاقـــبـــتُه وَخِــــــيمَة و لَـــــ ْو بَـعْــد حِـــيــن.
 ختيَّ ْل نهاية هلذا الظَّامل يف هذه القِصَّة ،مُوظّفا ما أمكن من مُكتسباتك .

السـَّــنَة الرّابعَة ُمتَـ َو ِّسط

األستاذ :هـقـة بوزيد

قـَوِّ ْم كَـفَاءَتَكَ يف اللُّغة العَرَبيَّة

إنَّ كلَّ إنْسان تراه معك يف حيِّز هذه األرض ،هو إنسان له مَشاعِر وأحاسِيس ،يسْتنْ ِشق هواء سعادته مِن خِـالل كَِلمـة
ويَبْين مُسْتقبله يف حلظات كثرية بكلمة ،وتَكْتب عليه أحْزان الزَّمن و ُمِلمَّات الدَّهْر وكواهل احلياة كَلمة؛ ذلك أنَّه إنْسـان.
ص َرتْ ألْفاظُها ،تظلّ هلا مَدْلوالت تُعانِق إنسان الفضاء فرحوا وتألُّقًا ،وتَرمـي بـآخر يف غَ َياهِـب األحْـزان
إنَّ الكلمة مَهْما قَ ُ
واألمــراض ،وال ــ ُمشكالت النَّفســيَّة واالجتماعيَّ ـة ،مــا ال يُمكــن ختيُّلــه إالَّ ل ـِـ َمنْ سَ ـ َب َر أحْ ـوال النَّ ـاس وعــاش قضــاياهم.
إنَّك ترى يف حياتك اليوميَّة شخْصوا يبدو يف ظـاهرِه أنيقًـا للدَّرجـة الَّـيت تَأْسِـ ُرك إىل اإلعجـاب بـه ،فمـا إنْ يـتكلَّم حتَّـى
ت أنَّه لَم ينط ْق بكلمة ،ذهَب كلُّ ذلك البهاء يف حلظةٍ .فـــال ح ََّبذَا الكَلِمة اجلارِحَة.
َتمنَّيْ َ
إنَّ ديننا من اجلَمال للدَّرجة الَّيت يُعنى فيها بالكَِلمة ،وحيْر ،على أنْ تكو َن نَـغْمَة يف أُذْن سامعها؛ يقول اللَّه تعاىل
ي أَحْسَنُ} [اإلسـراء ، ] 53 :ورسـولُنا  يـدْعونا للكلمـة الطَّ ِّيبـة بطريقـة
يف هذا الـمعنى{ :وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا َّالتِي هِ َ
رائعة ،حني يُغْرينا بها يف صُورة صَ َد َقة؛ فيقول(( :والكلمـةُ الطَّ ِّي بـة صـدقة)) .ألنّـه كلَّمـا كـان اإلنسـانُ أنيقًـا يف اخْ ِتيـار
عباراته ،كان أكثر قبو ًال يف أوساط النَّاس ،وأعظم تأثريوا يف حياتهم.فــنِعْم القَوْل الكلمة األَنيقَة.
  مشعل عبد العزيز  /م .جمتمع و إصالح ـ بتصرّف ـ 

 -01البــــــنــــــــاء الفــــكــــــر ّي :
 -1اخرت العُنوان الـمناسب  :حُسْن اخلُلُق  ،أناقة الكلمة  ،اجلَمَال .
ص مُرادف  " :الـمَصائِب " و " تتبّع" .
 -2اســـــتخرجْ مــــــــن الــــ ّن ّ
ص آثـــــار الكــــلمة الطّـيِّـــــبة.
 -3اســـــتخـــــر ْج مــــــن الــــــــ ّن ّ
ي؟
 -4أيــــــــــن يظـــــــهر اعْــتِــناء اإلسالم باجلــــمال اللّــــــفظ ّ
 -5مــــــتى تكــــــون الكــــــلــــــــــمة طـــيّـــبة فــــــي نــــــظرك؟

 -02البــــــنـــــــاء الــلّـــــــغـــويّ :
ب إعـــراب مُفردات الكلـمات اليت تـحتها ســــطر،و إعــراب جُــــمل مـــا بــيـن قــوسيـن.
 -1أَعْــرِ ْ
 -2استخر ْج من النّصّ :أ -أسلوب مدح مُبيّنا الـمخصو ،بالـمدح .ب  -أسلوب ذ ّم مُبيّنا الـمخصو ،بالـذّمّ.
جـ  -اسم تفضــيل مُــبيّنا طريقته و فعلــه .د -إدغـــــاما مـمـــنوعا مــن كــــلمــتيْن.

 -03البــــــنـــــــاء الـــفـــنّـــــــيّ:
ص ؟ عــــلِّـــ ْل .
 -1مــــــــــــا أســـــــــــلـــــــوب الـــــــــــنّـــ ّ
 -2استخرج من النّصّ - :صُورة بيانيّة واشْرحها – .مُحسّنا بديعيّا مُبيّنا نوعه وغرضه.

 -04الوضــــعـيّــة اإلدمــــاجــيّـة:
 انتشرت يف صفوف الكثري من التّالميذ بعض العبارات و األلفاظ الغري أخالقيّة.
ب مقــاال اجْتماعيّا تُعاجل فيه الظّاهرة  ،مُوظّفا ما أمكن من مُكتسباتك .
 اكتُــ ْ

السـَّــنَة الرّابعَة ُمتَـ َو ِّسط

األستاذ :هـقـة بوزيد

قـَوِّ ْم كَـفَاءَتَكَ يف اللُّغة العَرَبيَّة

تُعاني مدارسُنا اليوم من آفةِ جراثيم الكسل ،الكســل وما أدراك ما الكــسل ! هو سـبب الفِـم مــا ظهَـر منهـا ومـا
ي منهــا ومــا جَلِي.جُرْثومــة الكســل تقتُــل يف التّلميــذ الرَّغبــة يف البحــث
بطَــن و أصْــل الـــمشكالت والـــمنكرات ،مــا خفِ ـ َ
والـمشاركة الفعَّالة الـمُنْتِجة ،وتُبعده عن جادَّة الصّواب ،فمهما غُيِّ َرتِ الـمُ َق َّررات والـمناهِج فلن يُجد َي ذلك نفعوـا مـا مل
ت جُرْثومة الكسل يف اجلِسم عسُر التّغلُّب عليها.
نهتمَّ باألمراض الـمنتشِرة يف صفوفِ التّالميذ  ،ألنّه كلَّما تقادم ْ
وهي مُعْدِية ،قد تنتشر يف صفوف التّالميذ انتشا َر النّار يف اهلشيم ،وتؤثـّر يف عقْل التّلميذ ونفْسـه وقلْبـه ،فتغيِّـر
اهتماماتِه وخلفيّاته وأولويّاته :

ف الشَّ َماتَ ِة َال َتصْ ُبو إِ َلى الكَسَلِ
م ُمبْ َتدِراً َ خوْ َ
ي لِنَيْ ِل العِلْ ِ
َش ِّمرْ ُب َن َّ

و مِفتاح الــمشكل بـيْن يـدي أُسـرة الــمريض ،ألنَّ هنـاك عوامـلَ خارجيـة تُعرقـل و تُشـوِّش علـى عمليـات اإلصْـالح
والعالج ،كوسائلِ اإلعالم واالتِّصال ،واجلريان والـمجتمع ،واألفكار السـائدة ،والنمـاذج الــمروَّج هلـا ،ونـوْع القِـيَم...
فيجب على أولياء األمور واألُسر تأهيلُ أبنائها لطلب العِلم والتّمدرُّس ،والتّحصيل الـمفيد النّافع يف الـدّارين ،والتّفاعُـل
ال مثمروا ،أمّا أن يُهملوا ويتهاونوا ،ويُحمِّلوا الـمدرسة والعاملني بها ما يُطيقونه وما
اإلجيابيّ مع الـمدرسة وحميطِها تفاع ً
ري معقول .فيا معشر اآلباء ! أمّــا الواجــب فأدّوا   .حنايف جواد  /م .جمتمع و إصالح ـ بتصرّف ـ 
ال يُطيقونه ،فهذا غ ُ

 -01البــــــنــــــــاء الفــــكــــــر ّي :
 -1مـــــا الـمُشكلة الّــيت يُـــعاجلها الكــــاتب ؟ و كـــــيف عاجلها ؟
 -2اشر ْح بالـمُرادف " عَسُ َر " و " الـهَشيم"  ،و بالـمضا ّد " الـمُنْكَر "
 -3مـــــــا هـــــي آثــــــار الــكـــــــــسل عـــــــــلى الــــتّـــالمــــــيذ؟
 -4اســـتخـــــر ْج بــعـــــــض أسْـــــباب الــــــكسل حـــــسب الـــــ ّنصّ.
 -5مــــــا عِـــالج الـــكسل فـــــي نظر الـــكاتب ؟ اقتـر ْح عالجا آخر.

 -02البــــــنـــــــاء الــلّـــــــغـــويّ :
ب إعـــراب مُفردات الكلـمات اليت تـحتها ســــطر،و إعــراب جُــــمل مـــا بــيــــن قــوسيـن.
 - 1أَعْــرِ ْ
 - 2حــــــــدّ ْد عـــــــناصر اجلُمـــلة  " :أمّــا الـــــواجــب فــــــأدّوا " و عــــلّـ ْل الـــتّرتــيــب فـــــيها.
 -3يف الفقرة األوىل أسلوب شرط.استخرجْه و حدِّ ْد جُملة جواب الشّرط مع بيان وظيفتها اإلعرابيّة.

 -03البــــــنـــــــاء الـــفـــنّـــــــيّ:
ص  .أ -اشرح الصّورة البيانيّة فيه  .ب -ادْرُسْه عَروضيّا.
 -1تأمّل البيْت الشّعريّ الوارد يف النّ ّ
ص :أ -مُـح ّســنا مــــعنويّا.
 -2استـــخــــر ْج مــــن الـــــ ّن ّ

ب – أُسْـــلوبا إنْشائيّا مُ َبيّنا غَـــرضه.

 -04الوضــــعـيّــة اإلدمــــاجــيّـة:
 مبُناسبة توزيع اجلوائز على الـمُتفوّقني  ،اختارك زمالؤك إللقاء كلمة على التّـالميذ و أوليائهم.
 انـــــقـــلْ مـــــا قُـــلْــــتَ لـــهم  ،مُوظّـــفا مـــا أمــــكن مـــن مُـكتسباتك .

السـَّــنَة الرّابعَة مُ َتـ َو ِّسط

قـَوِّ ْم كَـفَاءَتَكَ يف اللُّغة العَرَبيَّة

األستاذ :هـقـة بوزيد

ش يف عص ِر طَفْرةٍ لوسائ ِل النَّشْ ِر السَّريع ِة الوَرَقِيِّة واإللكرتونيِّة  ،قَ ْد دخ َل يف جمال الكتابة مـــــــــــنْ
إنَّنا وحن ُن نعي ُ
ك فيهِ خُفًّا) وال نَعْالً  ..فَظَهَـرَتْ كِتابـاتٌُ سَـطحيَّةٌ هزيلـة ،وانتشـرت مقـاالتٌُ همَجيَّـةٌ
ض غِمار ُه (م ْن ال ميلِ ُ
ليسَ أهالً ،وخا َ
ب من
عَليلَة ،ناهيكَ عَمَّنْ خانَ أمان َة القلَمِ ،وا ْقتَحمَ أسْوارَ الكِتاب ِة والتَّبْيــيض دونَ (أن يكون له حظِّ) من دِيــــانة أو نصي ٍ
ك أ ّن القو َم ال يعرفونَ) م َن الكتاب ِة إالّ اِسْمها وال يعرفـو َن عـن
أخْالقٍ وإميان .ومـــــــــــنْ وزّعَ النَّظرَ فيما يكتبهُ هؤالء (أدْر َ
األم ِة على مُسـتقبَ ِل الكلِمـةِ ونصـاعتِها
أمانةِ القَلمِ إالّ وَسْمَها  ،وعليهِ ،كانَ ضرورياً ومُلِحا وواجب ًا أ ْن يتنادى الغيُوري َن يف َّ
م مُرت ِبطٌ ِّق خال ِق
حق القلَ ِ
ظ بلي ٍغ مَسْجوع  :مَـــــــــــنْ يأ ُخ ِذ القلَمَ َقِّه؟ أَالَ وَإنَّ َّ
ف مَسْموع ،ولَف ٍ
ورِسالتها ،بصوتٍ مُر َه ٍ
ض الباطلِ وتشتيتِهِ ،ونَ ْسفُ اآلفات  ،بأمان ٍة
ري الغافلِ ،ودَح ُ
وإن من حقِّهِ :تعــــليمُ اجلاهلِ ،وتذك ُ
القلَمِ سبحانهُ وتعاىلَّ ،
وعِلْمٍ و ُح ّج ٍة و َروِيَّة.

 عبد الرّمحن السّيّد /م .حضارة الكلمةـ بتصرّف ـ

 -01البــــــنــــــــاء الفــــكــــــر ّي :
 -1اقــــــــــــتـر ْح فــــكـــــــرة عــامّــــــــة للـــــنّـــصّ.
 -2مــــــــا أســــــباب ظــهور الكـــتابة السّطــــحـيّة؟
 -3استـــخـــر ْج أغـــراض و أهــــــداف الكـــــــــتابـة.
َّد على اآلخـــــــريـن.
ص بعض آداب الــر ِّ
 -4بـيّنْ من ال ّن ّ
 -5اشــرحْ من النّصّ« :نَـقْلَةٌ سَريعَة » و « الـصُّـورَة ».

 -02البــــــنـــــــاء الــلّـــــــغـــويّ :
ب إعـــراب مُفردات الكلـمات اليت تـحتها ســــطر،و إعــراب جُــــمل مـــا بــيـن قــوسيـن.
 -1أَعْــرِ ْ
 -2أكمل اجلدول اآلتي:
الفـــعــــل

اســم التّفضيل

صـــيغة الـمــبالغة

أسلــوب التّعجّب

خَــــــــــانَ

.............

...............

................

اقــْــــتَـــحَــــمَ

.............

...............

................

 -03البــــــنـــــــاء الـــفـــنّـــــــيّ:
ال » صُورة بيانيّة  ،اشرحْها.
ك في ِه خُفًّا وال نَعْ ً
ض غِمار جمال الكتابة م ْن ال ميلِ ُ
 -1يف العـــبارة  « :وخا َ
 -2استخرجْ من النّــصّ :أ -مُحسِّنا بديعيّا مُبيّنا أثره غرضه.

ب -أسلوبا إنشائيّا مُبيِّنا غرضه.

 -04الوضــــعـيّــة اإلدمــــاجــيّـة:
 قال شــوقي :قِفْ للمعلـّم وفـِّه التـَّبجيال كاد الـمعلـّــم أن يكون رسوال
 توسّع يف معنى هذا البيت  ،مُوظّفا ما أمكن من مُكتسباتك .

السـَّــنَة الرّابعَة ُمتَـ َو ِّسط

األستاذ :هـقـة بوزيد

قـَوِّ ْم كَـفَاءَتَكَ يف اللُّغة العَرَبيَّة

أمتِه اخلِـــالف و الفـُرقة  ،لِتـَأصُّل و َتجَذُّر هذيْن الدّائَيْن يف طِبَـاع
كان أخْشى مــا (خيشاه النَّيبّ ) األعْظم على َّ
َر ذلك عليــهم فسَاد القــُلوب
َرهُم جَــــــدْب الصّحراء إىل أ ْن يأكُل بعضُهم بعضا باإلغـَارَة و الغـَزو.فَــج َّ
البَدْو  ،فقد اضْـــــط َّ
و َدوَام احلُروب و ذهـاب األمْن و تـَـشـَعُّث األلْفـَـة  .فلمّا ظهـر اإلسـالم كـان أوّل (مـــــــا دعـا) إليـه التـّــوحيد يف اللَّـه و يف
َــض على لـُـزوم اجلــــماعة
م ح َّ
العقيدة و يف الكـــــلمة و يف اللـّـغة و يف القِبلة و يف احلُكْم و يف التـّـشْريع و يف الغاية  ،ث ّ
و َدوَام ا ُأللْفَة  ،فسَنَّ اجلماعة يف الصّالة  ،و فرَضَ االجتماع يف احلَـ ّج  ،وأطْــلَ َق الرّسـول يف ذلـك األحاديـث وضـرَب لـه
األمثال فقال َ « :يـــدُ اللَّه مع اجلـــــمــاعة» وقال « :الـمُؤمِن للمؤمن كالـــــبـُنيان الـمَرصو ،يـــشـــُ ُّد بـــعضه بــــعضا»
و قـــال « :الـمُــؤمــن آلِـــف مَـــأْ ُلــوف  ،و ال خــيْــ َر فــيــ َمــن ال يَـــألـَـــفُ و ال يُــــؤْلـَــــف ».
  أمحد حسن الزّيّات /نيب الوحدة ـ بتصرّف ـ

 -01البــــــنــــــــاء الفــــكــــــر ّي :
 -1خلـــِّــص الــــنّــــــــــصّ فـــــــــــــي فـــــكْـــــرة عــــــــــامّــــــــــة.
ص آثــــار الفُرْقـــة و الــخِــــــــــالف.
 -2استخـــر ْج مِــــــــــــــن النّــــ ّ
يب  ؟
 -3مـــــــــا مَــــــــظاهـــــــــــــــر الـــــــوحــــــدة يف دعوة ال ّن ّ
ص  « :تَـشَـتُّـت» و « رَغَّــــبَ » .
 -4اشــر ْح الكـــلمــتـيْن مـــــــــــن ال ّن ّ
َّيب « الـمُؤمن آلِف مَألــــوف ».
 -5اشر ْح بأسلوبك اخلا ،قول الن ِّ

 -02البــــــنـــــــاء الــلّـــــــغـــويّ :
ب إعـــراب مُفردات الكلـمات اليت تـحتها ســــطر،و إعــراب جُــــمل مـــا بــيـن قــوسيـن.
 -1أَعْــرِ ْ
ص بـــعـــض أســــــماء الــــتّفـــضيل  ،استخــــرجْ اثـــنيْن مُبــيّــنا فِـــعلـــــيْهما.
 -2فــــــي الـــنّــ ّ
 -3حَـــــــوَّل اجلُمـــــلة البســـيطة اآلتية « الـمُؤمنُ آلِفٌُ » إىل مجلة مُـــــركّبة بطريقَتيْن .
الصـــــــ ْحــرَاءُ  ،يَـــــــدٌُ  ،العَــقِـــــيـدَ ُة .
 -4صـــــــــــــغِّـــــــر األســـــــــــــــماء اآلتـــــــــــــــــيةَّ :

 -03البــــــنـــــــاء الـــفـــنّـــــــيّ:
ي ــ استــخْــرجْــه و اشْـــرحْـــه.
ص تشـــــبيه صُــورة بصُــورة ــ متثيل ّ
 -1فــــــي النّ ّ
ُل عــــــلى مُــــــــؤشِّـــــــــراتـــــــــه.
ص .د َّ
 -2مــــــــــ ــا نـــــمــــــــــــط الـــــــــــــ ّن ّ
 -3اســـــــــتــــــخر ْج مـــــن احلــــديثــــ ْيـــن مُـــــحــــسّنا بـــــديعيّا .

 -04الوضــــعـيّــة اإلدمــــاجــيّـة:
 آلَـمَك مـــــا يُـعانـــــــيه العــرَب و الـمُــــسلـــــــمــــــــون مـــــــن تَـــــفـــــــرُّق و انْــقـــــــــسام.
 اكتُبْ مقاال لِ َتنْشُرَه يف صفْحتك على «الفايس بوك» تُبيّن فيه ضرورة االتّحاد و آثاره و وسائله ،مُوظّفا ما أمكن من مُكتسباتك .

السـَّــنَة الرّابعَة ُمتَـ َو ِّسط

قـَوِّ ْم كَـفَاءَتَكَ يف اللُّغة العَرَبيَّة

األستاذ :هـقـة بوزيد

ت جُذوعها و أغصانها  ،فمَرَّت العاصفــة
عندما هَـــبَّت العاصفة َدوَّى صـــوْتها القو ّي عاليا  ،خـافتْ األشجار و خَفَّضَـــــ ْ
و ملْ تتمكـَّن من اقتِالع األشجار .غضِبَت العاصـفة و أخَـذت (تـدور) حـوْل احلُقـول مُزَمْجـِــرَة مُتــَوعِّدة وصرخــت  :أيــَّتها
األشجار! إنـّك (تـَنْـحَنني) احْرتاما لي  ،أليْس كذلك؟ ضحِكت األشجار و قالت  :ال  ،أيـّتها العاصفة  ،إنـَّما أفـْعل ذلـك كـ ْي
م تـَأبَه األشجار بتهديد العاصفة .
أتفادى ُجــــ نونك  .زأرَت العاصفة مُتوعـِّدة :انتـَظِـري وسَتـَـرَيْن كيف سأحَطـِّمك ! لــــ ْ
و ظلـَّت (تـَميل) بأغصانها على التـُّراب  ،فلم تتمكـَّن من اقتالعها.حاولـت العاصـفة أ ْن تعـرف سِـرَّ التِصـاق األشـــــــجار
إن الـــــذي
باألرض فسألت :أيـَّتــــها األشجار ! قولي لي لـماذا تـَلـْوين أغصـانك باتــِّجاه األرض ؟ أجابـــــــتها األشـجار َّ :
جُذوره عميقة يف األرض ال يُمكن اقتالعه .عندئـذ رَحَلـت العاصـفة بعيـدا  ،فرفعـتِ األشـجار رُؤوسـها و عـادت (تسـتقبل)
العصافري و تـُرقِص أغصانـَها و أوراقها مع النـَّسائم الرَّقيقة.

  رشاد أبو شاور  /مذكـِّــرات ـ بتصرّف ـ

 -01البــــــنــــــــاء الفــــكــــــر ّي :
 -1اقـــــتـــــرِ ْح عُـــــنــــــــوانا مُـــــــنـاســبا لـلـــــــنّــــــصّ.
 -2كيف ختلّـــــــصت األشجار مـــــــن دمــــــــار العاصــفـة؟
ُصو ُر قـسوة العاصفة.
ص أربع عـــــبارات ت ِّ
 -3استخرجْ من ال ّن ّ
م».
َاد الكلمتني من النّـصّ « :التّثبيت» و « َتهَتَ ّ
 -4هات مُض َّ
 -5مــــــــــا العِــــــبْــــرة الـمُسْتـهدَفَة مــــــن القــــــــــصّة؟

 -02البــــــنـــــــاء الــلّـــــــغـــويّ :
ب إعـــراب مُفردات الكلـمات اليت تـحتها ســــطر،و إعــراب جُــــمل مـــا بــيـن قــوسيـن.
 -1أَعْــرِ ْ
م حوِّله إىل جُمْلة فــي  « :زأرَت العاصفة مُتوعـِّدة ».
 -2حدِّ ْد احلال الـمُفردة ث ّ
ِر الْتِصاق األشْجار ».
م حوِّله إىل مُفرد فــي  « :حاولت العاصفة أنْ تعرف س َّ
 -3حدِّ ْد الـمفعول به الواقع جُمْلة ث ّ

 -03البــــــنـــــــاء الـــفـــنّـــــــيّ:
م استنبطْ منها تشبيها.
سم و اشرحْ الصّورة البيانيّة يف العبارة « :زأرَت العاصفة » ث ّ
ِّ -1
ص أســـلوبيْن إنشــــــائ ّييْن مُخـــــــتلفـــــيْن مُبيّنا نوعـــهما.
 -2استــــخـــــرجْ مـــــن ال ّن ّ
ص؟
 -3مــــــا عـــــناصر الـــقـــــصّة الـــــيت تـــــــجـــــدها فـــــي هــــــــذا الـــــــنّــــــــ ّ

 -04الوضــــعـيّــة اإلدمــــاجــيّـة:
أن األشــــجـــار واجَـــــهَت العــــاصفة ! مــــاذا سَيَ ْحــدُثُ؟
 تــخــيَّــ ْل َّ
 اسرُدْ الــقــصّــة كــما تــتــخــيّلها  ،مُوظّفا ما أمكن من مُكتسباتك .

السـَّــنَة الرّابعَة ُمتَـ َو ِّسط

األستاذ :هـقـة بوزيد

قـَوِّ ْم كَـفَاءَتَكَ يف اللُّغة العَرَبيَّة

ما أكــثر حاجتَنا إىل األخالق يف هـــــــذا العصر ،عصر تكنولوجيا الـمعلومات واالتِّصاالت! وذلك لِما حلَّ مبجتمعنا
منْ تَغيُّرات بسبب التَّطوُّر الَّذي (حدَث يف عصرنا) احلاضر يف تكنولوجيا الــمعلومات واالتِّصـاالت ،والّـذي لـه آثـــــــــــارٌُ
أحـد أ ْن يغفـل اإلمكانيَّـات الرَّائعـة الّـيت
َمةٌ على أخالقيَّات جمتمعنا الـمُسلم؛ سواء باإلجياب أو بالسّلب ،فال يسـتطيع ٌُ
ج َّ
ت علـى هـذا االنفتـاح
تقدِّمها لنا تكنولوجيـا الــمعلومات  ،وأيضوـا ال نسـتطيع (أ ْن َن َتجَاهَـل اآلثـار) السّـلبيّة الّـيت ترتَّبـ ْ
يعـد عنـدهم
الـمعلوماتيّ  ،خاصّة أنَّ (مَن يَمْتلِكون) وحيتكرون هذه اإلمكانيَّات (خيتلفون معنا) عَقَائِديا وفكريا ،فــــما ُّ
مُـــــــــباحوا وعاديا نَج د له ضَوابط أخرى يف ديننا احلنيف ،وكذلك ثقافة الـمتلقِّي  ،وعدم توفُّر الوعي الكايف ألَخْـذ مـا
ينفع وتَرْك ما يَضرُّ .لـــهذا كــان لزاموا علينا رَصْـــــد هـــذه الظَّاهرة وتزكية أخالقنا؛ كي نُــــواكبها ونسـتفيد منـــها وال
نتأثَّر بها سلبوا.فــــاألخــالقَ و الــفــــضــائلَ !

  عبد النّاصر مجال  /م .جمتمع و إصالح ـ بتصرّف ـ 

 -01البــــــنــــــــاء الفــــكــــــر ّي :
 -1اقـــــتـــــر ْح فــــــــكرة عـــــــــــــــــامّـــة للــــنّـــصّ.
م حنتاج إلــى األخالق يف هذا العصـــــر؟
 -2لِــــــــــــــــ َ
 -3أيْنَ تــكمن أخْطار تـــــــــــــكنولوجيا الـمعـــلومات؟
 -4اقرتحْوسائل لالستفادة اإلجيابيّة م َن التّكنولوجيا.
ُضاد « :قـَليـلَـة» و « الـحَرام».
 -5استخر ْج مــن ال ّنصّ م َّ

 -02البــــــنـــــــاء الــلّـــــــغـــويّ :
ب إعـــراب مُفردات الكلـمات اليت تـحتها ســــطر،و إعــراب جُــــمل مـــا بــيـن قــوسيـن.
 -1أَعْــرِ ْ
ص إلـــى صيغة  :أَفْــــعِــــــــــ ْل بــه !
حــــــــــولْ أســلـــوب الـــتّــعـــجُّـــب فـــــي بـــــداية الـــ ّن ّ
ِّ
-2
ص أســلــــــوب إغــــراء مُــبــيّنا صـــورته مـــع إعــراب الـمُــغْرَى بــه.
 -3اســــتخـــر ْج مــــن الــ ّن ّ

 -03البــــــنـــــــاء الـــفـــنّـــــــيّ:
 -1مـــــا األســـلوب الّــذي تنـــــــاول بــه الكاتب الـموضوع ؟ علِّـلْ.
ب كلمة «التّكنولوجيا » يف تشبيه صورة بصورة ــ متثيليّ ــ .
 -2ركِّــ ْ
ص طــباقا مُــبــيّنا نــوعه و غــــرضه.
 -3استخرجْ مــــــن الـــــــنّـــ ّ

 -04الوضــــعـيّــة اإلدمــــاجــيّـة:
 قرأت الفتةً يف إحدى الـمَـجـَـالّت تــقــول« :التِّكنولوجيا سِــالح ذو حَدَّيْن »
 تــــوسّـــــ ْع فـــي شــــــرح الــــفــــــــكرة  ،مُو ّظــفا مــا أمكن من مُكتسباتك .

السـَّــنَة الرّابعَة ُمتَـ َو ِّسط

األستاذ :هـقـة بوزيد

قـَوِّ ْم كَـفَاءَتَكَ يف اللُّغة العَرَبيَّة

مل يكن الشَّاعر حافظ إبراهيم مُبالغوا عندما قَصَرَ نهضة األُ َمم وازْدهارها وقوَّتها على األخالق ومنظومة القِيَم اليت
كل نهضة وتقدُّمٍ وعافية ل مّة ،يقـول شـاعر النِّيل:
ترتكز عليها األمَّة يف بنائها الوطينّ ،الذي هو عما ُد ِّ
م َذهَــبَـتْ أَخْــالقُـهُمْ ( َذهَبُوا )
وَإِنَّـــمَا األُمَـــمُ األَخْــــال ُق مَـــا بَــقِــيَتْ  فَـــإِنْ هُــ ُ
إنَّ مُحصِّلة افتقاد تلك القيم يؤدِّي حتموا إىل شُيُوع الفساد األخالقيّ واالجتماعيّ ،األمر الّـذي يرتتَّـب عليـه انتشـار
الغـش يف الــمُعامالت ،والقسـوة يف
ِّ
الظُّلـم والفسـاد ،واالنْحِطـاط األخالقـيّ ،وافتقـاد قِـيَم الرَّمحـة والتَّسـامح ،وشُـيُوع
التّعامل مع الضعيف ،فيتحقَّق بذلك اهلالك الـمُؤكَّد .إنَّ التَّمسُّك مبكارم األخالق (هو الرَّكيزة )الّيت نهضت بها أمـ ٌة مـن
صحراء مكَّة حني ( تعهَّدَها ) اللَّه خبامت رسـاالته  ،وأَكْمَـ ِل شـرائِعه للحيـاة السَّـعيدة ،الّـيت بهـرَت العـالَم واإلنسـانية يف
َعبْقريَّة تربية األجيال ،واكتشاف طاقاتهم اإلجيابيَّة ،وتوجيه نُ ُبوغِهم.
  عبد اللّطيف اجلوهريّ  /م .جمتمع و إصالح ـ بتصرّف ـ

 -01البــــــنــــــــاء الفــــكــــــر ّي :
ص.
 -1اقـــــــــــــــــــــــتــرحْ عُـــــــــــنـــــــــوانا مـُــــــــناسبا للــــ ّن ّ
 -2استخرجْ من القصـــــــــــيدة مُرادف  « :حَصَرَ » و « الـنَّتيجة »
ص:
 -3أَكــــــــــمِــــــلْ الــــــــــجَ ْدول اآلتـــــــي مـــــن خِــــــال ل ال ّن ّ
آثـــــــار و فوائــــد األخــالق

آثــــــار غــيـــاب األخــــــالق
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التعليل ؟
ب أنْ يسود يف الـمُجتمع يف رأيك مع َّ
أهم خُلُق جي ُ
 -4مـا هو ُّ

 -02البــــــنـــــــاء الــلّـــــــغـــويّ :
ب إعراب مُفردات الكلمات اليت حتتها سطر،و إعراب جُمل ما بيـن قوسيـن.
 -1أَعْرِ ْ
 -2امْـــد ْح الــــتَّــــمسُّك باألخـــــــالق بالــصِّيغتـني الـمدروستني.
 -3صُ ْغ أمساء التّفضيل من الكلمات  :ترتكز  ،التّمسُّك  ،بَـهَــرَتْ.

 -03البــــــنـــــــاء الـــفـــنّـــــــيّ:
مب كنّى الكاتب عن حافظ إبراهيم ؟ و ما عالقة هذه الكِناية ؟
َ -1
س عَـــروضــيّا البـــ ْيــت الشّــعـــريّ الـــــوارد فـــي الـــ ّنصّ.
 -2ادرُ ْ

 -04الوضــــعـيّــة اإلدمــــاجــيّـة:
ت عن أخالق الرّسول  : كان خُلُقُه القُرآن »
 قالت أمُّنا عائشة رضي اللّه عنها حينما ُسئِلَ ْ
الشواهد  ،مُوظّفا ما أمكن من مُكتسباتك .
 توسّع يف شرح هذا البيْت باألدلَّة و َّ

السـَّــنَة الرّابعَة ُمتَـ َو ِّسط

قـَوِّ ْم كَـفَاءَتَكَ يف اللُّغة العَرَبيَّة

األستاذ :هـقـة بوزيد

مــــــــــا أحوجَنا إىل ثور ٍة على ا ْستِبْداد النَّفْس وتسلُّطِها على الضَّمائر! وهـــذه الثَّورة هي ثور ُة بِنـاء ،ثـور ٌة تُـؤطِّر
عهدوا جديـدوا يف ميْـدان الضَّـمري ،تقتَلِـع كـــــــــــلّ (مـــــا يُشَـوِّه الوجْـدان) مِـن الـدَّاخل ،والسُّـلوك مـن اخلـارج ،والرُّؤيـة
ص القلب
الصَّحيحة الَّيت تَنْطلق من الواقع ،وتَ ْستَشْرِف الـمستقبل بكلِّ ثقةٍ وإجيابيَّة وتفاؤُل ،ثور ٌة تبْين إنسانوا خـــــــالِ َ
والعقل ،خالص التَّصوُّر والشُّعور ،خالص التَّكوين.ولَـــكِنْ  :كــيْف؟
وفـن
حنـــن هُنـا بصَـدَدِ ثـورةٍ يف السُّـلوك (انبثقَـتْ) مـن ثـورة الضَّـمري ،نــــحـــــــن اجـة إىل إتْقـان فـنِّ احلِـوارِّ ،
االختالف ،وقبول الرأي اآلخر ،والتَّخلِّي عن ازدراء اآلخَر ،وتَسْفيه اآلراء ،واتِّخاذ خُــطْوة إجيابيَّة يف تقبُّلِها ومُناقَشَـتِها
ُلـق قَـويم ،ورُؤيـ ٌة
َـمري سـليم ،وخ ٌُ
جو من ا ُأللْفة والـمَودَّة واألخُوَّة ،وهــكذا يَـــجب أ ْن نَكـون؛ ض ٌُ
أو االخْتالف معها ،ولكنْ يف ٍّ
واضِــحة صــحيحة تَقودنــا لِريـــادَة العــالَمني .

  طارق حممّد  /م .جمتمع و إصالح ـ بتصرّف ـ

 -01البــــــنــــــــاء الفــــكــــــر ّي :
 -1اقـــــتـــــــــــر ْح فـــــــــــــــــكرة عـــــــامّـــــــــــــة للـــــنّــــــــــصّ.
 -2مــــــــــا مـــــظاهـــــر و مــــــــــــــعالــم ثـــــــــورة الــضّـــــــــمري؟
 -3استخرجْ مِن ال ّنصّ السّلوكات اليت جيب أنْ تصاحبنا يف هذه الثّورة.
 -4مـــــــا ذا يـعْـين لك مُصْـــطــــــــلح  « :فــــــــــ ّن الـــحــــــــــــوار » ؟
 -5اشــــــــــر ْح الكــــلمتــيْن « :تَـــسْــتَــشْــــرِف» و « الـــــــــــرِّيادة».

 -02البــــــنـــــــاء الــلّـــــــغـــويّ :
ب إعـــراب مُفردات الكلـمات اليت تـحتها ســــطر،و إعــراب جُــــمل مـــا بــيـن قــوسيـن.
 -1أَعْــرِ ْ
 -2أغْ ِر زميلك بتحسني سُلوكه إِغْرا وء مكرّرا.
ت صيغ الـمبالغة من األفعال  :تَ ْبنِي  ،تَقُودُ0.
 -3ها ِ

 -03البــــــنـــــــاء الـــفـــنّـــــــيّ:
 استــــــــخــرجْ مــــــن الفقْرة األوىل:
ب -أسلوبا إنشائيّا مبيّنا غرضه.

أ -صــــــورة بيانـيّة و اشـرحها.
جـ -مُــــــحسِّنا بـــــــــديعيّا.

 -04الوضــــعـيّــة اإلدمــــاجــيّـة:
ت غِــــــياب لُــــغة الــحِـــوار اهلـــــــادئ الـــــهادف فــــي حيـــاتنا.
 الحَظْـــــ َ
 اكتبْ مقاال تبيّن فيه أَهميّة احلوار و آدابه  ،مُوظّفا ما أمكن من مُكتسباتك .

السـَّــنَة الرّابعَة ُمتَـ َو ِّسط
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ت اآلنــــا؟
ُأ ِّمــــي بـروحِك أيْـن أنـْــ ِ

َأصْــــ ُبو إلـــيْك ُم َتـــ َّيماً َولْـــ َهانا

ُأ ّمــي ِعــــ َماد َسعــــادَ ِتي وَ َم َس َّر ِتي

َو َمـــــــ َناط آالمِــــي فَــــ َتىو رَ َّيانَا

أَُ ّمــــي وَ َقـــدْ أمْـــ َسيتِ يف دار البَقا

م ال آالمَ ال أَحْـــــــــزانا
ال َهــــــــ َّ

ب ويــافِعاً
ال يَــ ُد ُّ
َر َّبـــــيْ ِتـــ ِني طِفـــ ً

َيسْـــعى وكَهْالً ( ُيسْ ِعف) اإلخْوانَا

ت يف قَلْيب الـمُروءَة والوَفا
وسَ َكـــبْ ِ

ب َأرْبــــــاب الــوفا أَ َت َفانَى
َفـــ ِب ُح ِّ

وجَ َعلْ ِت ِني بالغـالِ َيات (َأ ُجــــود) يف

ســـــاحِ اجلِـهاد وأَعْ َش ُق األوْطانا

ت يــــا أمِّي كَـــــ َما ( َعَّلمْ ِت ِني)
َعَّلمْ ُ

ت ال ضَـــ ِجراً وَال مَــــــ َّنانَا
وبَـــ َذلْ ُ

م)
ت بناقِ ٍ
ِإنْ خانَــ ِني صَحْيب ( َفَلسْ ُ

َكـــيْ ال أَكــــــون نَظيـرهُم خَوَّانا

وأَ َظــــــ ُّل ِمـــعْــــواناً َو ِفــــيا مِثَْلما

َعَّلمْ ِتـــ ِني حَــــسْيب الوَ َفا بُرْ َهانا
  إبراهيم الـمنذر 

 -01البــــــنــــــــاء الفــــكــــــر ّي :
 -1خلِّـــــــص القصـــــــــيــــــدة فـي فـــــــــــــــــكرة عـــــــامّـة.
 -2اشـــــرح الكلــــــــــمتـــــــــيْــن « :الـمُتَيَّمُ» و « الـمُروءَةُ».
األم الشّــــــــاع َر علــــيها.
ت ُّ
 -3مــــــا الفـــــــضائل التـــي ربَّــ ِ
ُل على ذلـــك من القصــــــــيدة.
بــــار بـــأُمِّه  ،د َّ
 -4الشّاعــــر ٌّ
 -5وضِّــحْ مقــــصــــود الشّــــــاعـــــر فـــــي البــيــت الــثّـامن.

 -02البــــــنـــــــاء الــلّـــــــغـــويّ :
ب إعـــراب مُفردات الكلـمات اليت تـحتها ســــطر،و إعــراب جُــــمل مـــا بــيـن قــوسيـن.
 -1أَعْــرِ ْ
 -2استخر ْج من القصيدة  :أ -جُـملة تقـدّم خربها وجوبا مع التّعليل .ب -صـيغيت مبالغة مُبيّنا وزنهما و فعلهما.

 -03البــــــنـــــــاء الـــفـــنّـــــــيّ:
 -1اشر ْح الصّورة البيانيّة يف صدر البيت اخلامس  ،مُبيّنا ما أضافته للمعنى.
 -2ما نــــــوع األسلوب يف البيت األوّل؟ هل هو حقيقيّ؟ و ما غرضــه البالغيّ؟
س عروضيّا البيت اخلامس  ،وب َِّي ْن ما لــحِـــ َق التّـــــــفعيالت من تغيري.
 -3ادرُ ْ

 -04الوضــــعـيّــة اإلدمــــاجــيّـة:
ت يف ذِهْنك أفـكار كثرية حول األ ّم .
 و أنت تقرأ القصيدة  ،دارَ ْ
 انقُـــلْـــها فــي خــــاطِــــــرَة  ،مُوظّفا ما أمكن من مُكتسباتك .

السـَّــنَة الرّابعَة ُمتَـ َو ِّسط
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قـَوِّ ْم كَـفَاءَتَكَ يف اللُّغة العَرَبيَّة

قــال مُعاويــة  لِضِــرار  :يــا ضِــرار  ،صِ ـفْ لــي أمــري الـــمُؤمنني عَـــــلِيّـــا بــن أبــي طالــب  ، قـــــــال  ( :أعْفِــين )
ُد مِنْ وَصْفه  :فـكان و اللَّ ِه بعــيـد الـمَدَى  ،شديد القـُوَى  ،يقول فصْال و حيكُم عدْال [يتفجَّر
قال:لِتـَصِفـْه .قال :أمّا إِ ْذ ال ب َّ
العِلْم مــــــن جوانِبه]  ،و [تنـْطق احلِكـْمة مِــــــ ْن فَـمِهِ]  ،يسْتـَوْحِش الــدّنيا و َزهْرَتها  ،و يَسْــــتـَأنِس الـلـّـيــل و وَحْشَته
و كان غـَزير العَبَرَة  ،طويــل الفِكْرة [ ،يُقلِّـــب كفـّــيْه] و يُخاطـب نفسـه  ،يُعجــبه مِـــــن اللـّــباس مــــــــــــا قــَصُر و مـن
الطـّـعام ( ما خـَشِن )  .كان فـِينا كأحَدنا  ( ،يُجيبُنا) إذا ســـــألْناه  ،و يُنـْبـِـئُنا إذا ا ْستَنْبَأْناه  ،و حنن مع تَــقْريبه إيـّـانا
ُحـب الـمساكيــــــن
ظــمَته  ،يُعــــظـِّـم أهْـــــــل الــ ِّّدين و ي ُّ
و قـُرْبه مِنـّـا ال نــــكاد (نـُكلـّـمُه) لِهَـيْـ َبـته  ،وال نـَبـْـتـَدِئُه لِعَـ َ
س الضـّـعيف من عَ ْدلِه].
َوي فــي باطِله  ،و ال يَيْأَ ُ
[ال يَطمع الق ُّ

 -01البــــــنــــــــاء الفــــكــــــر ّي :
 -1اقـــــتـــــــــــر ْح عُــــــــــــنــ ـــوانا مُـــــــــــــــــناسبا للـــــ ّنصّ.
ي.
ُل على :أ -تــــــواضع عل ّ
 -2استخـــر ْج مِــن النّـصّ ما يَـد ُّ
ب -صالحه و خشوعه.
جـ  -تعظيم الـنّاس لـه.
ش».
 -3اشــر ْح الكـــلـــــــــــــــمــتـيْن « :العَــبْــرَةُ» و « يَسْتَو ِح ُ

 -02البــــــنـــــــاء الــلّـــــــغـــويّ :
ب إعـــراب مُفردات الكلـمات اليت تـحتها ســــطر،و إعــراب جُــــمل مـــا بــيـن قــوسيـن.
 -1أَعْــرِ ْ
ب إعــــــــراب جـــــــــــمل مــــــا بــــيــــن قـــــوسيــــن.
 -2أعْــــــــــــــرِ ْ
 -3حدّد عناصر اجلمـلة " ما هـو إالّ كوكب " و علّل ترتيبها .أعد ترتيب العناصر  ،ماذا تستنتج؟

 -03البــــــنـــــــاء الـــفـــنّـــــــيّ:
 صنِّف العبارات الواقعة بني معكوفــــيْـن يف اجلدول التّالي:
كــــــنايــــــــــــة مـــــــقابـــــــــلة استعارة مكــــــنيّة جمـــــــــاز مرسل
.................. .................. ................. ..................

 -04الوضــــعـيّــة اإلدمــــاجــيّـة:
ك أســــتاذ اللّــــغة العـــــربيّة بإعـــــداد مـــــشروع حــــول شخـــــصيّة مـَــــــــــــوْهوبة.
 كلّــــف َ
ف الشّخصيّة الـموهوبة اليت اخرتتها  ،مُوظّفا ما أمكن من مُكتسباتك .
 اكتُبْ نصّا تُلخّص فيه وصْ َ

  معروف الرّصايف 

السـَّــنَة الرّابعَة ُمتَـ َو ِّسط

األستاذ :هـقـة بوزيد

قـَوِّ ْم كَـفَاءَتَكَ يف اللُّغة العَرَبيَّة

ما أشـــدَّ حاجتَـ ــــنا للقيام بفِعل ثوْر ّي على مُستوى حياتِنا الشَّخْصيّة! فالكثري مِنَّا غارق يف تفاصيل صغيـرة يوْميَّة
ري مِنَّـا
َّحـركِ داخلـه ،ويَدْفــــن قُــــدراتِه احلقيقـــ َّي َة يف أعْــــماقه.الكث ُ
يف قالب جــــامد وباهِت ،يَقْضي عُمره فـــــي الت ُّ
ِق
(وضَع حواجزَ) وهْمِيّة ،واعتقد (أنَّه ال يُمكنه جتاوزها) ،وكانت النّتيجـة أنَّنـا نعـيش حيـا ًة أقـــــــلّ بكـثري ممَّـا نَسـتح ُّ
تُداهِمُنا مشاعرُ احلُزْن الــمرَّة بعـدَ األخـرى ،ونُلْقِـي بالالَّئمـة علـى الظُّـروف اخلارجيّـة ،حتَّـى صـدَّقْنا تِلـك التَّبْريـرات
وا ْستَـكَـنَّا للحياة الرَّاكِدة(اليت ألِفْناها)واعتَدْنا عليها.
الكثريُ منَّا حياتُه مُبعثَرة مُضطربة،مُشوّشة فوضويّة،لديه أفـــكارٌُ (مل ختر ْج )للنُّور ،وأفكار توقَّفت بعـد (أ ْن قضَـى)
فيها اإلنسان وقتوا ،الكثريُ منَّا لديه طاقات هائلة مل يسـتخدمْها،ولو أنَّـه بـذَل جهـدوا يف اسـتخراج هـذه الطاقـة الكامِنـة
(لغيَّر وجهَ التاريخ) كلّه .فعلى اإلنسان أن يُغيِّ َر حياته نفسها ،ويتأمّلها استعدادوا لتنظيمها.
  ف .عبد الرّؤوف  /م .ثقافة و إصالح ـ بتصرّف ـ

 -01البــــــنــــــــاء الفــــكــــــر ّي :
 -1اقــــتـــــــــر ْح فــــكـــــــــرة عـــــــــــــــــــــــامّة للـــــــــــــــــنّــــــصّ.
 -2اشــر ْح بالـمـرادف « :اسْـــــــتَـكَانَ» و بالـمُـــــــــــضاد « :أَلِـــــفَ» .
 -3عــــن أ ّي ثوْرة يتـحـدّث النّــصّ؟ هل توافقه على هذه التّسميّة؟ عّللْ.
 -4مــــــا مــــــــــالمح هـــــــذه الثّــــورة ؟ و مــــــــا مثارها الـمَرْجُــوَّة ؟
ص.
ث عـــــنها الـــــ ّن ّ
تـــــحد َ
َّ
 -5مَـــثِّلْ للـــــــحواجز الوهـــــميّة الــــتى

 -02البــــــنـــــــاء الــلّـــــــغـــويّ :
ب إعراب مُفردات الكلـمات اليت تـحتها سـطر،و إعراب جُـمل مــا بــيـن قـوسيـن.
 -1أَعْـرِ ْ
 -2حــــدِّ ْد عنـــاصر أسلـــوب التّعـــجُّب فـــي الـــفقرة األوىل  ،حوِّلْه إىل الصّيغة األخرى .
 -3اســـــتخرجْ مـــــن الــــــ ّنصّ إدغـــــاما واجـــــــــبا و آخــر ممـــــنوعا مــــــع شرحهما.

 -03البــــــنـــــــاء الـــفـــنّـــــــيّ:
بينْ سِرَّ جَماهلا.
 -1يف « :يَدْفن قُدراتِه » صُور ة مجيلة  ،اشرحها و ِّ
ِق يف تفاصيل صغرية ».
 -2استـنبِطْ تشْـبـيها من االستعارة  « :غـار ٌُ

 -04الوضــــعـيّــة اإلدمــــاجــيّـة:
م [ الرّعد ]11
ِن اللَّهَ الَ يُغَيِّ ُر مَا بِقَوْ ٍم حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُ ِسهِ ْ
 قـــــــال تعاىل   :إ َّ

ص  ،مُوظّفا ما أمكن من مُكتسباتك .
 توسّــعْ يف شرح اآلية الكرمية مُستعينا بفهمك لل ّن ّ

السـَّــنَة الرّابعَة ُمتَـ َو ِّسط

قـَوِّ ْم كَـفَاءَتَكَ يف اللُّغة العَرَبيَّة

األستاذ :هـقـة بوزيد

ّي ُقولُــــون فـــي اإلسْـــالم ُظـــلْماً بــــ َأ َّنــــه

صــ ُّد) َذويـه عَــنْ َطـريق التَّـ َقــ ُّدم
( َيـ ُ

فـــإنْ كــان ذا حَــقّاً (فَــ َكــيْــْف تَــ َقــ َّد َمـــتْ

أوائِلـُـــُه) فـــي عَــهْـ ِدها الـمُــ َتـ َقــ ِّدم؟

َهــــ ِل العـــــلْم يف اإلسْـــــالم إ ّال َفـــــريضَة

وهَـــلْ ُأ َّمـــة سادَتْ بـــ َغـــيْر التَّــعلُّـم؟

ظ اإلسْــــالم للمَــــجْد والعُـــــال
َلـــ َقد أيْ َقــــ َ

َبـــصائر أقْــــوام عَــــ ِن الـمَـــجْد نُــوَّم

وأنْـــــــ َشط بالعـــلْم العَـــــزائِم وابْـــ َتـــنى

ألهِْلــيــه مَـــجْــدًا (ليْــس بالـمُـ َتـ َه ِّدم)

وأطْــَلــق أذهـــــان الـــ َو َرى مــنْ ُقـــ ُيــــودها

طارتْ بأفـْـــكار على الـمَـــجْد حُـوَّم
َفــــ َ

َأ َال ُقـــلْ ِلــمَنْ (جـــــاروا) َعليْنا ُــكْـ ِمهم

ُروَيـــــــدًا فَــ َقـد قارَفـْــــتُـم كُــ َّل َمأْثـَـم

فــــال تُـــنْ ِكروا شَـــمْس احلقــــيقــة إ َّنـــــها

َألظْــ َهــــ ُر مِنْ هـــذا احلَديــث الـمُــ َر َّسم
  معروف الرّصايف 

 -01البــــــنــــــــاء الفــــكــــــر ّي :
 -1اقــــتـــرحْ فـــــكـــــــرة عامّة مُـــــنـاسِـــــبة للـقصــيدة.
 -2اشــر ْح الكلـمـــــــتــيْـن « :جـَــــــارَ » و « قــــــــــارَفَ ».
 -3مـــــا التُّــهْمة اليت رمــى األعـــدا ُء بها اإلســــــــــــال َم ؟
 -4استخرجْ احلُجج اليت ر ّد بها الشاعر على أعداء اإلسالم.
م فريـض ٌة فـــــــــي اإلسالم.
 -5اذكُـــــــــــ ْر أدلّ ًة على أ ّن العل َ

 -02البــــــنـــــــاء الــلّـــــــغـــويّ :
ب إعـــراب مُفـــردات الكــــلـمات الـيت تـحتها سـطر،و إعراب جُـمل مــا بــيـن قـوسيـن.
 -1أَعْـرِ ْ
 -2حدِّ ْد الـمفعول به يف اجلملة  « :ال تُ ْنكِروا شَـ ْمس احلقـيقـة » و ما حكم ترتيبه مع التّعليل.
 -3صُـــــ ْغ أســـــماء الــــتّفـــضيل مع تركيبها يف جُـــمَل من األفــعال :يـقـولون  ،أطلق  ،طارت.

 -03البــــــنـــــــاء الـــفـــنّـــــــيّ:
 -1ما نوع األسلوب يف البيت ال ّثاني ؟ و ما غرضه البالغيّ؟
 -2سَــــمِّ و اشْرَح الصّــــورة البــــيانيّة يف البيت السّادس.
س عـــــــــــــروضــــــــــــــــيّا الــبـــــــيْــــــت األوّل.
 -3ادْرُ ْ

 -04الوضــــعـيّــة اإلدمــــاجــيّـة:
ت بإلقاء خُطبة على الـمُحْتفِلني حول « آداب طالب العلم » .
 مبناسبة يوم العلم  ،كُلِّفْ َ
 انــــقـــــــــــــــــ ْل خُطــــبــــــــتــــك كِـــــــــتابيّا  ،مُوظّفا ما أمكن من مُكتسباتك .

السـَّــنَة الرّابعَة ُمتَـ َو ِّسط

قـَوِّ ْم كَـفَاءَتَكَ يف اللُّغة العَرَبيَّة

األستاذ :هـقـة بوزيد

َخـــبَت نــــا ُر نَفسي بِاشتِعا ِل مَفارِقي

وَأَظلَمَ لَيــــــــــلي إِذ( أَضاءَ شِهابُها)

أَيا بو َم ًة قــــــد عَشَّشَت فَـــو َق هامَيت

م مِنّي حنيَ(طا َر غُرابُها)
عَلى الرُغ ِ

أَأَنعَمُ عَيش ًا بَــــــع َد ما حَــــلَّ عارِضِي

س يُغــين خَضابُها
طَالئِعُ شَـــــيبٍ لَي َ

إِذا اِصفَرَّ لَــــو ُن الـمَـرءِ وَاِبيَضَّ شَعرُهُ

ص مِــن أَيّامِ ِه مُستَطابُها)
(تَنَغَّـــــــــ َ

ك سَـــوآتِ األُمـــو ِر فَإِنَّها
فَدَعْ َعـــــــــن َ

َرام عَـلى نَفـــــسِ التَقيِّ اِرتِكابُها
ح ٌُ

وَأَحسِنْ إِىل األَحرا ِر تَملِـك رِقابَـــهُم

ت الكِـرامِ اِكتِسابُها
فَخَيــــــ ُر تِجارا ِ

وَمَنْ َيذُقِ الدُنيا (فَإِنّـــــــي طَعَمتُها)

وَســي َق ِإلَينا عَـــــــذبُها وَعَذابِـــــــها

فَلــــــَم أَرَها إِال ُغــــــروراً وَباطِــــــالً

َكـــــــما ال َح يف ظَه ِر الفَال ِة سَــرابُها

ي إِال جِيــــــَ َفةٌ مُستَــحيَل ٌة
وَمــــــــا هِ َ

عَلَيها كِالبٌُ هَمُّــــــــــــهُنَّ اِجـتِذابُها

ت سِلم ًا ألهـــــلِها
فَإِنْ تَجتَنِبها كُـــــن َ

ك كِالبُها
وَإِنْ تَجتـــــــــــَذِبها نازَعَت َ
  اإلمام الشّافعيّ 

 -01البــــــنــــــــاء الفــــكــــــر ّي :
الســــــراب ».
 -1اشـــــــــــرحْ بالـــــــــمُــــــرادف « تَنَـــ ّغـَّـص » و « َّ
 -2مـــــــا الذي حـــــــــلَّ بالشــّـاعر و أفـْــــسد عليه طــــــــــــــيب حياته؟
 -3دعا الشـّـاعر إىل الـــتزام بعض الواجــبات عند الشيخوخة .استخرجها.
 -4قال تعاىل ":و ما احلياة الدّنيا إ ّال متاع الغرور" أين جتد هذا الـمعنى يف القصيدة؟
 -5كــــــيف نـــــتعامل مع الدّنــــــــيا يف نـــظر الشـّــاعر؟

 -02البــــــنـــــــاء الــلّـــــــغـــويّ :
ب إعـــراب مُفردات الكلـمات اليت تـحتها ســــطر،و إعــراب جُــــمل مـــا بــيـن قــوسيـن.
 -1أَعْ ــرِ ْ
 -3استـخرج من القصـيدة :أ -أسلوب شرط وحدّد عناصره  .ب  -إدغاما ممنوعا و اشرحه.
 -4فاضــــل بني الـمُ ْحسِن و الـمُـسِيء يف مِ ْلك رقــاب النّاس.
 -5صـــــــــ ّغرْ :اجليـــــفة  ،الـمال.

 -03البــــــنـــــــاء الـــفـــنّـــــــيّ:
 -1استخرج من القصيدة  :أ -صورتني بيانيتني خمتلفتني و اشرحهما.

ب -حمسّـنا لفـظيّا و آخر معـنــويّا .

م ره و بيّن ما حلق تفعيالته من تغيريات.
 -2ادرس عَروضيّا البيت األوّل وس ّ

 -04الوضــــعـيّــة اإلدمــــاجــيّـة:
ب و شـــــ ْيــــخ .
 تــخــــــيَّ ْل حــــــوارا بيــن شــــــــــا ّ
 انْــقُ ْل هذا احلوار  ،مُوظّفا ما أمكن من مُكتسباتك .
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حيتاج اإلنسان فـي حياته العامّة إىل َمبادِئ أخالقيّة سامِية ،و ِخصال محـــــيدة ِمثــــاليّة تُـنظِّـم سلوكه
و عالقته مع النّـاس .وتيْسريا هلذه احلياة (اليت ينبغي أنْ تقوم على أسُس متينة) مـــــــــن الثِّـقة الـمُـتبادَلة
و الوفاء الـ ُمشتَـرك ،حتفظ نظام الـمعيشة و تضمن تـــبادل الـمصاحل و الـمنافع بني النّـاس  ،أقـَـ َّرت الشَّـريعة
صفات األمانة و الـوُ ِّد  ،و أشـاعَت روح احلـبّ و اإلخـال . ،إذ ِمثـل هـذه الــمبادئ هـي الـيت
اإلسالميَّة السَّمْحة ِ
تَـطـْمئِ ّن إليها النّـفوس  ،و ترتاح هلا اخلواطِر ،فتحرّرها من أسْر الغدْر و اخليانة  ،و تضمن هلا السَّري يف النَّـهْج
القَـويم.
صفة األمانة و الوَفاء من أجَـــــ ِّل الصِّـفات اليت علينا التَّـ َم ُّسك بهـا ،خلَـلـْــقها يف نفـس اإلنسـان شـعورا
ولعلّ ِ
خَـ ِفــــ ّيا ينـْبعِث من إحساساته الصَّادقة ،و يدعوه إىل الوفاء بالعُهود فيما يلتزم به مع نفسه وغريه  .وال ينبغي
أنْ تُـفهَم األمانة على أنّـها وفاء يف األموال و الودائِع،و لكن َيحسُن (أنْ نرتَـ ِفع) مبفهوم هذه الصِّـفة إىل ما هو
أجَـ ُّل و أ ْس َمى .فنتجاوزه إىل عُـلـُـ ِّو النّـفس و طهارتها،و نقاء الضّـمري وصَفائه ،ذلك الذي جيعل اإلنسان أمـــينا
على نفسه حَفَّاظًا ألسرار غريهَ ،منَّاعا من ارتكاب الشّـرور و الـمعاصي زاجـِـرا هلا عن ِفعل الـمُـحرّمات.
  جملّة الوعي اإلسالميّ ـ بتصرّف ـ 

 -01البــــــنــــــــاء الفــــكــــــر ّي :
 -1اقــــتـــــــــر ْح فــــكـــــــــرة عـــــــــــــــــامّة للــــــــــنّــــــصّ.
 -2اشــر ْح بالـمـرادف « :النّــهْـــجُ» و بالـمُـضـــاد« :الــوفــاء» .
 -3لـمـــاذا يــــــحتاج اإلنــــسان فــــــي حَـــــياته إىل األخالق ؟
أهم األخالق ؟ و لـماذا ؟
 -4لِــــمَ اعْـــــــــتبَرَ الكاتب األمانَة من َّ
ص؟
ي ل مــــــــانة حســــب النّ ّ
 -5مـــــا الـمــــــفهوم احلقـــــــيق ّ

 -02البــــــنـــــــاء الــلّـــــــغـــويّ :
ب إعـــراب مُفردات الكلـمات اليت تـحتها ســــطر،و إعــراب جُــــمل مـــا بــيـن قــوسيـن.
 -1أَعْــرِ ْ
ص اسم تفضيل و صيغة مُبالغة مُبيّنا فِعليْهما.
 -2استخرج من ال ّن ّ
 -3صَـــــــغٍّـــــر الكـــــلـــــــمــــــــات  :الَحمِيدَةُ  ،الوُدُّ  ،الزّاجر .

 -03البــــــنـــــــاء الـــفـــنّـــــــيّ:
م الصورة البيانيّة يف العبارة  « :فتح ّررها من أسْر الغدْر و اخليانة » .
 -1س ّ
ُل عـــــــلى مُـــــؤَشِّراته.
ص ؟ د َّ
 -2مـــــــــا نـــــمط النّــــــــــ ّ

 -04الوضــــعـيّــة اإلدمــــاجــيّـة:
م األخــــالق اليت يــجـــب أنْ تـــســـــود فــــــــــي الـمجتمع « الـــتَّـــــــسامُــــ ُح »
 مـِنْ أهـــــ ّ
 اكتبْ مقاال تبيّن فيه حقيقة و آثاره على الفرد و الـمجتمع ،مُوظّفا ما أمكن من مُكتسباتك .
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أن العيد تهْـنِـئَة
أتظنُّ َّ

اطل ْع علينا بالشـَّـذا

ــــــر )يف جريدهْ؟
(تُــسَط َّ

صر الـمُبنيْ
بالعِـزِّ بالنـَّـ ْ

ال تنشُر ضِـياءك فوْق أعْـناق التـِّاللْ

وأثواب جديدهْ؟!

اطل ْع علينا بالـْـتِـئَام الشَّ ْمـل

غِبْ يا هِاللْ

بيْن الــمُ ْسلمنيْ

غِبْ يا هِاللْ..
ت بالعـيد السَّـعيد
ال تَ ْأ ِ

واطْـلَ ْع عَليْنا حني (يَ ْبتَسِم الزَّمنْ)

هذا هُـو العِـــــــــيدُ السَّعيدْ

ومتوت نِـريان الفِـــتَـ ْن

فيه اجلـديد

اطلعْ عليْنا

وسِـواهُ

حني يُورِق بابْتِسامَتِنا الـمَســـــــــاء

لَ ْيس لَنَا بــِــعيدْ

ويَـذوب يف طُرقاتِنا ثلْج الشـِّـتاءْ

م مِ ْن عِيد غَيـْر سَعِيد !
فـــــكَ ْ

غِـبْ يا هِــاللْ..
قِفْ وراء الغِـيوم

معَ األَننيْ
ني
أنـــــــــــا ال أُريد العيد مَـقطوعَ الوَتِـ ْ
أن العي َد يف حلــــــــوى) ؟
أَتَظُنُّ ( َّ

  عــن زاد اخلطيب من الشـّـعر ـ بتصرّف ـ 

 -01البــــــنــــــــاء الفــــكــــــر ّي :
ص الـقـــــــــــــــــصيدة فــــــــي فِــكْــــــــــــــرة عـــــــــــامّــة.
 -1خلـِّـــــــــــــــــــ ْ
 -2اشْـــــــــــــــــــــرَحْ بالــمُــــــــــــــــــــضَاد الكَلِمــــــــــتيْن :تـَنـْــشر  ،العـِــزُّ
 -3اسْتَخْرِج مِنَ القَصيدة األسْباب اليت جَعَلَت الشـّـاعِر ال يَتَمَنَّى مَجِـي َء العيد.
ي يف نَـــــــــــــــظَر الشـَّــاعر ؟
 -4متَى يكـــــــ ـون العــــــــــــــيد احلَقــــــــــــيق ّ

 -02البــــــنـــــــاء الــلّـــــــغـــويّ :
ب إعْراب مُــــــفْردات مــــــــا حتْـــتـــه خَطّـ يف النـّـــــــــصّ  ،و إعـــــــــراب جُمَـل ما بيْـــن قَــــوْ َسيْــــــــن.
 -1أعْـــــــرِ ْ
م مِ ْن عِيـــد غَيـْرُ سَعِــــيد !  - 2فيه اجلَـديــ ُد
 -2حدِّ ْد الـمُبتَدأ و اخلَبَر مَعَ تَعْليل التـّرتيب يف اجلُمْلَتَيْن -1 :كَـــ ْ

 -03البــــــنـــــــاء الـــفـــنّـــــــيّ:
 تَـــــأمَّل العِـــــــــبارَة « :واطْـلَ ْع عَليْنا حيـــــــن يَبْـــــــتَسِم الزَّمـــــــنْ »
م و اشْــــــــــــــرَح الصُّــــــــــــــورة البَــــــــيَانِــــــــيَّة فـــــــــــــيها .
 -1سَــــــ ّ
ِي ؟
 - 2مـــــــــا نـَــوْع األُســـــــــلوب فـــــــيها ؟ و مـــــا غَرَضُـــــه البَــــــــــالغ ِّ

 -04الوضــــعـيّــة اإلدمــــاجــيّـة:
ك اخْتِفَاء الكَثري منْ مَظَاهِره وفَوَائده ،و اهْتِمام النـَّاس مبَظَاهِره اخلَارجيَة فَــقَط.
 مبُناسَبة عيـد األَضْحى الـمُبَـارَك  ،آلَـمَـ َ
ب نــصا حِــجاجــيّا تُــذَكِّر فيه مبَعَانِي و مَــقَاصِد العيد احلَـقيقـيّة  ،مُوظّفا ما أمكن من مُكتسباتك .
 اكْــتُـ ْ

السـَّــنَة الرّابعَة ُمتَـ َو ِّسط

األستاذ :هـقـة بوزيد

قـَوِّ ْم كَـفَاءَتَكَ يف اللُّغة العَرَبيَّة

ش الـموْتِ ،وَطَفِ َق ( َينْظُ ُر إِلَى ِا ْبنَتِهِ) فَاطِمَ َة وَهْيَ تَبْكِي عَلَى مَقْ ُربَ ٍة ِمنْ ُه بِ َغيْـ ِر صَـوْتٍ َ ...فتَحَامَـ َل عَلَـى نَفْسِـ ِه
ِي  عَلَى فِرَا ِ
النب ُّ
رَقَدَ َّ
ثم هَمَسَ :الَ تَبْكِي يَا ُبنَيَّةُ  !...قُولِي إِنَّا للَّ ِه وَإِنَّا إِليْهِ رَاجِـــــعُونَ.
َّ
ب النّيبُّ  : وَمِنِّي...
 وَ ِمنْكَ يَا رَسُو َل اللَّهِ  ؟ ...قالتها فاطمة (وهي تُكَفْكِفُ دَمْ َعهَا) ...فَأَجَا َوَكَانتْ زوْجَةُ ال ّنيبّ  عائشة ـ رضي اللّه عنها ـ تراقبهُ ،جامـــــدَةَ العَبْرةِ ،شَاحبَ َة الوجْهِ ،مَكْلومَةَ الفُؤَادِ...
ك )مِ َن احلُمَّى !؟
فقالتْ لِفاطِمَ َة هامسةً :إ َِّنهُ (يُوعَ ُ
ت بِذَلِكَ الذَّهَبِ؟...
وفجأة نهض النّيبُّ  قليالً وقال لزوجته :يا عائِشَةُ  ! !...مـــــــــا فعلْ ِ
 أَيُّ ذَهَبٍ؟...ري السِّ ّتةُ (التِّي ِعنْدِي)!...
الدنَانِ ُ
 َّب
يب  بهذا الـمال ،وهو علـى تلـك احلـال مِـ َن الكَـرَ ِ
ش الهتمام النّ ّ
ض الدَّ َه ِ
 -هيَ ِعنْدِي ...لَفَظَتْها عائشة ـ رضي اللّه عنهـا ـ وقد خالَجَها بعْ ُ

ِي  بَادَرَ يَقُولُ :ما ظنّ حممّد بربّهِ أَ ْن لوْ لق َي اللَّ َه وَهَذِهِ عنْدَهُ!؟ ...فَعَاهدتْ ُه عائش ُة قائلةً  :سَ ُأنْفِ ُقهَا!...
النب َّ
وَالشِّدَّةِ ...وَلَكِنَّ َّ
ُم تو ّفنِي فقريوا وال توفّين غنيا و احشرني يف زمرة الــمساكني ...اآل َن اسـتَرحْتُ !...
ِعنْدَئِذٍ بَدَتْ الرَّاحَةُ يف وجهه ،ورقَ َد وهو يهمِسُ« :الّله َّ

  توفيق احلكيم /حممّد ـ بتصرّف ـ 

 -01البــــــنــــــــاء الفــــكــــــر ّي :
ص بعض مشائل الرّسول . 
ط من ال ّن ّ
 -1استنْب ْ
وظفْها يف مجل من إنشائك « :حتامل» « ،تُكَفْكِف» و «مَكْلُومَة» .
 -2اشـر ْح الكلمات و ِّ
يب ؟
 -3استخرجْ من القصيدة مظاهر حُزن أهْل ال ّن ّ
يب  عن الذّهب ؟
 -4ملَ تعجّبتْ عائشة من سؤال ال ّن ّ
يب  وهو على فراش الـموت ؟
 -5ماذا فهمتَ من دعاء ال ّن ّ

 -02البــــــنـــــــاء الــلّـــــــغـــويّ :
ب إعـــراب مُفردات الكلـمات اليت تـحتها ســــطر،و إعــراب جُــــمل مـــا بــيـن قــوسيـن.
 -1أَعْــرِ ْ
ص مع التّعليل.
 -2مثِّ ْل لإلدغام الواجب و الـممنوع من ال ّن ّ
ُم األغنياء بإحدى الطّريقتيْن الـمدروستني.
 -3امْدَح الفُقراء و ذ َّ

 -03البــــــنـــــــاء الـــفـــنّـــــــيّ:
ين باألساليب اإلنشائيّة  ،استخرجْ نوعيْن مع بيان غرضهما.
صغ ّ
 -1النّ ّ
ص حمسّنا بــديعيا مبيّنا أثره يف الـمعنى.
 -2استخرجْ من ال ّن ّ
ص مع التّعليل؟
 -3مـــــــــــــــا منط ال ّن ّ

 -04الوضــــعـيّــة اإلدمــــاجــيّـة:
ص " فأعجبك السّند لتُطَبِّق عليه التِّقنية .
ي كان الـموضوع  " :تلخيص ن ّ
 يف حصّة التّعبري الكتاب ّ
 خلِّص السَّند بأسلوبك اخلا ،و بنمط إخباريّ ،مُوظّفا ما أمكن من مُكتسباتك .

السـَّــنَة الرّابعَة ُمتَـ َو ِّسط

قـَوِّ ْم كَـفَاءَتَكَ يف اللُّغة العَرَبيَّة

األستاذ :هـقـة بوزيد

مع كلِّ الغمّ واهلمّ الّذي يَنْتاب الـمرء و جتعله يفْ َتح فاه عند سَماع اإلعالن عن مزيد من األعداد اجلديدة لضـحايا
إنفلونزا اخلنازير يف مناطق العامل الــمختلفة ،ال يـزال السّـؤال البسـيط التّـالي مـن أكْثَـر األسـئلة إلْحاحـا يف األوسـاط
الطّبيّة والشّعبيّة :لـماذا ميوت النّاس بإنفلونزا اخلنازير؟ و هل من الـممكن تقليل أعداد الـمتوفّـني بهـذا الــمرض ،ومـا
هــــــو ال ّسبيل لذلك قبل ( أنْ يتفاقم اخلطر)؟
صحيح أنّ الوفيات بإنفلونزا اخلنازير مشكــــلة ال تتوفّـر هلا حتّى اليوم حُلول سحريّة ،ولكنـّـنا (منلـك الكـثري)
يب
من الوسائل النـّـاجعة للحدّ من حصول هذه الوفيـات ،أو منعهـا .و القضـيّة ال تعـين األطبّـاء والعـاملني يف الوسـط الطـّـ ّ
والسّـلطات الصّحيّة فقط ،بل اجلميع  ،وخصوصا منْ لديهم أعراض الـمرض أو األشخا ،الـّـذين( حييطون ) بهم.
وإذا ما توفّـرت القُـدرة والرّغبـة والــمعرفة بالتـّـعامل الصّـحيح والسّـريع مـع حـاالت إنفلـونزا اخلنـازير ،يكـون
يب ومن قبل أوساط النّاس .و على اجلميع تطبيق حكمة " :الوقاية خري من العالج " .
التـّـنفيذ ممكنا من قبل الوسط الطّـ ّ
  حسن حممد  /موقع إسالم أون الين ـ بتصّرف ـ 

 -01البــــــنــــــــاء الفــــكــــــر ّي :
 -1اقرتحْ فكرة عامّة للنّـصّ.
ص عن مُرادف الكلمتيْن :الفاعلة  ،عالمات .
 -2ا ثْ يف النّـ ّ
 -3اذكرْ أهمّ األسباب الـمباشرة و الغري مباشرة النتشار مرض إنفلونزا اخلنازير.
 -4ما هي االحتياطات الواجب اتّـخاذها تفاديا للمرض؟

 -02البــــــنـــــــاء الــلّـــــــغـــويّ :
ب إعـــراب مُفردات الكلـمات اليت تـحتها ســــطر،و إعــراب جُــــمل مـــا بــيـن قــوسيـن.
 -1أَعْــرِ ْ
 -2استخرجْ من الفقرة األوىل من النّصّ  :أ -مجلة موصولة و حدّد عناصرها.

ب  -مجلة بسيطة.

جـ -اسم تفـــــــضيل موضِّحا فعله.

د -جــملة مركّــبة.

ب كلمة " الــمَرض " يف مجلة من إنشائك تقدّم فيها الـمفعول به وجوبا .
 -3ركِّ ْ

 -03البــــــنـــــــاء الـــفـــنّـــــــيّ:
 استخرجْ من الفقرة األوىل من النّصّ  :أ -كناية مبيّنا نوْعَــها.
ب – أسوبا إنشائيّا و آخر خربيّا مبيّنا نوعهما.

 -04الوضــــعـيّــة اإلدمــــاجــيّـة:
 تقولُ احلِ ْكمة  " :الوقاية خيـ ٌُر مـن العـِـالج "
 توسّ ْع يف هذه الفكرة باألدلـّة و احلُجج و األمثلة  ،مُوظّفا ما أمكن من مُكتسباتك .

السـَّــنَة الرّابعَة ُمتَـ َو ِّسط

قـَوِّ ْم كَـفَاءَتَكَ يف اللُّغة العَرَبيَّة

األستاذ :هـقـة بوزيد

ك َأ ُّيــــها الــــ َّر ُجل
َأثبِـتْ ُو ُجـــودَ َ

واعْ َملْ َفـ َخيْر النَّاس ( َمنْ َع ِملوا)

اللَّــــه (َأوْ َد َع ِفـــيــك قُـــ َّو َتــــه)

َو َبــــــ َراك ال عَيـْــــْبٌُ وال عِــــَل ُل

ُكـــــنْ فــي مَيادين العَُلى َأ َســـداً

ال ثـــعْـــَلـــب ًا ( َيـــعْوي ) ويَمْ َتـ ِث ُل

األَرضُ ِللْـــــ ِمقْــــدام واسِـــ َعـــة

ضــــيق بالـ ُم َتـــــ َخاذِل السُّ ُب ُل
وتَ ِ

َفاعْــــ َمل وَ ُجــــ َّد وال تَــــ َمـ َّل وال

ُتحْجـِـم فــــإ ّن حَيــــاتَنا العَ َم ُل

إنْ َلم تَجدْ يف السَّــــهْل ِرزقَك ال

َتــــجْ َزعْ َو ُشـــ ّد فَ ِرزْ ُقــــك اجلَ َب ُل

ضــــاق هَــذا الــــ َب ُّر ُمـــرْ َت َزق ًا
أوْ َ

فالبَـــحْ ُر ِفــــيه الــ ُّد ُّر ُمبْـــــ َت َذ ُل

ولَ ِئنْ َتـــ ِخــــبْ يف األرض قاطِبةً

ط ُل
(فاصْـــ َعدْ) وطِرْ يف اجلَـ ِّو يا بَ َ
  إبراهيم الـمنذر

 -01البــــــنــــــــاء الفــــكــــــر ّي :
 -1اقـــــــــــــــــــــــرتحْ عُـــــــــــنوانا مـــــــــــــــــناسبا للقــــــــــــــــصيدة.
 -2استخرج من القصــيدة مُرادف « :الـمُتكاسِل » « ،تَتَرَدَّد» و « مُحْتَقَر »
 -3مــــــــاذا يـــ تَطـــــلَّب مِـــــــنّا العَـــــــــمل حســــــب الشّــــــــــاعـــــــــر؟
 -4استخرجْ مــــــــــن القصيدة العبارات الدّالة على ضرورة تَخَطِّي الصِّعاب.
 -5اشــــــــرحْ بأســــــــلوبك اخلــــــا ّ،مَعْـــنى البيـــــتيْن األوّل و ال ّثـاني.

 -02البــــــنـــــــاء الــلّـــــــغـــويّ :
ب إعراب مُفردات الكلمات اليت تـحتها سـطر،و إعراب جُمل ما بـني قـوسيـن.
 -1أَعْرِ ْ
 -2اســـتخرج مــــــــن القـــــصيدة صـــــــيغة مـــــبالغة مــع بـــيان وزنهــا و فــعلها.
 -3مـثــِّـــلْ مـــــن القــــــصيدة لإلدغـــــام الواجب و اجلائز و الـممنوع مع التّعليل.

 -03البــــــنـــــــاء الـــفـــنّـــــــيّ:
م و اشـــــــرح الصُّـــورة البـــــيانيّة فـي عـــجز البيت الثـّــامن .
 -1س ّ
 -2استخرج من البيت الرّابع حمسّنا لَــفْــظيّا مُبيّنا أثره يف الـمعنى .
 -3مـــــــــــــا نـــــــوع األســـ ــــلوب يف البـــــــيت اخلامس و ما غرضه؟

 -04الوضــــعـيّــة اإلدمــــاجــيّـة:
ال أَنْ يُــتْـــقِـــــنَــــــــ ُه 
إن اللّه يُـــحِـــــبُّ إذا عَــــمِــــ َل أحَــــــدُكُــــم عَــــمَــــــ ً
 قـــــــــال الــــــرّســــــول َّ  : 
 اشر ْح معنى احلديث مُبيّنا صِفات العمل الـمُتْقَن و آثاره على الفرد و الـمُجتمع  ،مُوظّفا ما أمكن من مُكتسباتك .

السـَّــنَة الرّابعَة ُمتَـ َو ِّسط

قـَوِّ ْم كَـفَاءَتَكَ يف اللُّغة العَرَبيَّة

األستاذ :هـقـة بوزيد

َال ُتشْرِكُوا بِ ِه َش ْيئوا  .وَبِا ْلوَالِـدَيْ ِن إِ ْحسَـانوا
َر َم رَبُّكُمْ) َعَليْكُمْ  .أ َّ
قَـــــالَ اللَّ ُه تَعَالَى  :قُلْ تَعَا َلوْا أَتْ ُل (مَا ح َّ
ش مَــا ظَهَ َر ِمنْـهَا َومَا بَطَنَ .
وَ الَ تَقْــ ُتلُوا أَوْ َالدَكُــمْ مِنْ ِإمْـــالَقٍ  .نَحْنُ نَ ْرزُقُكُمْ وَإِيَّــاهُمْ َ ،.و َال تَــقْرَبُوا الْ َفوَاحِ َ
م ( تَعْ ِقلُـونَ ) [َ ]151و َال تَقْرَبُـوا مَـا َل
َرمَ اللَّهُ إِالَّ بِالْحَقِّ َ .ذلِكُمْ وَصَّـاكُمْ بِـهِ لَـــــعَلَّكُ ْ
وَ الَ تَقْ ُتلُوا النَّ ْفسَ الَّتِي ح َّ
ف نَ ْفسوا إِالَّ وُسْعَهَا  .وَِإذَا
ُد ُه  .وَأَوْفُوا الْ َكيْ َل وَالْمِيزَا َن بِالْ ِقسْطِ َ .ال نُكَلِّ ُ
ي أَ ْحسَنُ حَتَّى يَ ْبلُ َغ أَش َّ
ا ْليَتِيمِ إِالَّ بِالَّتِي هِ َ
َن هَــــذَا صِرَاطِي
م تَذَكَّرُو َن [ ]152وَأ َّ
ُقلْتُمْ (فَاعْ ِدلُوا) َو َلوْ كَانَ ذَا قُرْبَى.وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا َ .ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُ ْ
م تَتَّقُو َن [ ]153
م بِهِ لَعَلَّكُ ْ
م وَصَّاكُ ْ
ُمسْتَقِيموا فَاتَّبِعُو ُه َ .و َال تَتَّبِعُوا السُّبُ َل فَتَفَرَّ َق بِكُمْ عَ ْن سَبِيلِهِ َ .ذلِكُ ْ
 سورة األنعام 

 -01البــــــنــــــــاء الفــــكــــــر ّي :
 -1اقــــــــرتحْ عـــنوانا مـــــناسبا لآليــــــــات الكرمية.
 -2أكـْمِ ْل اجلــــدول الـمـُــــقابل مـــن خـــالل اآليـــــات .
 -3اشـــــــــرحْ  « :الفَواحِــش »  « ،إمْـــالق » و «وُسْعَها »
 -4ما الفَ ْرقُ بني الصّراط الـمستقيم و السُّبل األخــــرى ؟
 -5ما النتيجة الـمَرْجُوَّة مـــن تطبيق وَصَايَا اللّه تعاىل ؟

أمَــرَنا اللّه تعــاىل بـ :

َنهَانا اللّه تــــعاىل عن :

...................... -1

...................... -1

...................... -2

...................... -2

...................... -3

...................... -3

...................... -4

...................... -4

 -02البــــــنـــــــاء الــلّـــــــغـــويّ :
ب إعراب مُفردات الكلـمات اليت تـحتها سطر،و إعراب جُمل ما بيْن قوس ْيـن.
 -1أَعْـرِ ْ
 -2حدّد الـمفعول به يف قوله تعاىل  :أَوْفُوا الْ َكيْلَ  ...وعلّ ْل رُتـْبَتَه.
 -3حــــــــدّد اخلرب يف قوله تعاىل  :نَحْ ُن نَرْزُقُكُمْ  ...وعلّ ْل رُتـْبَتَه.
 -4استخر ْج من اآلية الثّانية أُســلـــوب شـــــرط و حـــــــــــــدّ ْد عناصره.

 -03البــــــنـــــــاء الـــفـــنّـــــــيّ:
النفْسَ  ...
الصورة البيانيّة يف قوله تعاىل   :وَ الَ تَقْتُلُوا َّ
 -1سمِّ و اشر ْح ُّ
حسنا بــديعــــــيّا مُبيّنا أثره يف الـمعنى .
 -2استخرجْ مـــن اآليــــة األوىل مُ ِّ
النهي يف اآليات ؟
ي األمْر و َّ
الداللة البَالغيّة لتكرار أُسـْــــلوب ْ
 -3مـــــــــــــــا َّ
ي.
 - 4مِــــــ ْن خِـــــالل اآليات  ،استَـــــنْبطْ بــــعض خصائص األسلوب القرآن ّ

 -04الوضــــعـيّــة اإلدمــــاجــيّـة:
أهــــم الظّـــــواهــــر الـمُـــنْــتَشِرة فـــي تَعــــامُالتِنا الـــــتِّجاريّــــة " الـــغِـــشُّ "
ِّ
 مـــ ْن
ش و مظاهره و آثاره  ،مُقرتحا حُلوال له ،مُوظّفا ما أمكن من مُكتسباتك .
 اكتب مَقاالً تُبيّن فيه حقيقة ال ِغ ّ

السـَّــنَة الرّابعَة ُمتَـ َو ِّسط

األستاذ :هـقـة بوزيد

قـَوِّ ْم كَـفَاءَتَكَ يف اللُّغة العَرَبيَّة

ب مِنْ ُه غَزِيروا...
ب مَا زَا َل َيتْبَعُ ُه َالهِــثوا وَالقَرْ َي ُة سَاكِ َن ٌة سُكُونَ األَمْوَاتِ ...العَرَ ُق َيتَصَبَّ ُ
 الكَلْ ُالذهَابِ؟ ...أَ َال تُرِيدُنِي أَ ْن أَعِيشَ؟
ك يَا أَبِي ...أَتَلُومُنِي عَلَى َّ
َام عَلَيْ َ
 حَر ٌُم يَبْ َق فِيهَا َغــيْ ُر الشُّيُوخِ
م الـمُدُ ُن فَغَادَرُوهَا ...لَ ْ
ِن القَرْ َيةَ ( ُتحْتَضَرُ ) ...لَقَ ْد تَرَكَهَا أَبْنَا ُؤهَا ...أَغْرَتْهُ ْ
 لَقَد قُلْتَ لِي :إ َّت عَاقِروا ...تُرِيدُ رِجَاالً ...تُرِي ُد أَ ْن تُثْمِرَ ...القرية ! القرية !
وَال َعجَائِزِ ...إنَّ األَرْضَ لَيْسَ ْ
ت فَمَا طَلَ َع ال َفجْرُ...
س سَنَوَا ٍ
 فَأَجَ ْبتُكَ :إِنَّنِي قَطْرَةٌ ...والقَطْرَةُ َال تَرْوِي أَرْضوا عَطْشَى ...لَقَ ْد حَمَلْنَا ال ُبؤْ َم أَ ْن عُودُوا ...أَ َال تَسْمَعُو َن نِدَا َءهَا؟ أَ َال تَسْمَعُو َن نِدَاءَنَا؟
 قُبُو ُر أَجْدَادِكُمْ (تُنَادِيكُمْ )َ ...تتَوَسَّ ُل بِكُ ْش بَيْ َن القًبوورِ ...إِنَّنِي أُرِيدُ ( أَ ْن أَعِيشَ ) .أُرِي ود غَدوا مُشْرِقًا ...بُعْدوا وَ ُسحْقًا ِلحَيَا ِة الظَّالَ ِم
ت قَائِالً :لَ ْن أَعِي َ
 لَكِنَّنِي َرفَضْ ُم كُنُو ُز العَمَلِ والوَظِي ِفةِ...
َتحَتْ لَهُ ْ
والشَّقَاءِ ...إِنَّ َهذِ ِه القَرْ َي َة مَ ْشؤُو َمةٌ ،غَادَ َرهَا أَبْنَا ُؤهَا َفتَف َّ
 إ ْن ترحل (فسَتَنْسَانَا)...م أَمْوَا ًال (تَطْرُدُو َن بِهَا شَبَ َح )ال ُبؤْسِ...
ث ِإلَيْكُ ْ
ك يَا أَبِي ...سَأَتَدَبَّ ُر أُمُورِي ،وَأَجِ ُد عَمَالً ،وَأَبْعَ ُ
 لَ ْن يَكُو َن َذلِ َض ٌة فِي رَأَسِهِ...و لكن ...
َال عَرِي َ
 رِجْـــالَهُ تَلْهَثَانِ والَكَلْبُ وَرَاءَ ُه يَلْهَثُ ...غادر وَآم ٌُ علي احلوسي /مالحظات للزّمن اآلتي ـ بتصرّف ـ

 -01البــــــنــــــــاء الفــــكــــــر ّي :
ص.
 -1اقـــــــــــــــــــــــرتحْ فِـــــــــكـــــــــرة عـــــــــا ّمـــــــــــــة لل ّنـــــــــ ّ
ص؟
 -2مــــــــــا هي أسْـــــــــباب هَــــ ْجر الشّــــباب للقـــــــــريَة حسْب ال ّن ّ
 -3مـــــــــــــا الذي كان خيافه الشّيخ على ابنه الذي يُحاول هَ ْجر القَرية؟
 -4استخرجْ من ال ّنصّ العبارات الدّالة على ما كان يَ ْأمَلُه الشّاب الـمُهاجر.
ت لَهُم .
ص العبارات  :تكاد تَمُوت  ،ال تُ ْنجــِــب  ،زَيَّنَ ْ
 -5اشـــــــــرحْ من ال ّن ّ

 -02البــــــنـــــــاء الــلّـــــــغـــويّ :
ب إعـــراب مُفردات الكلـمات اليت تـحتها ســــطر،و إعــراب جُــــمل مـــا بــيـن قــوسيـن.
 -1أَعْــرِ ْ
 -2استخرجْ مـــــــن ال ّنصّ أسلوب إغراء مُحَدِّدا  :الـمُ ْغرِي  ،الـمُ ْغرَى  ،الـمُ ْغرَى به  ،حالة اإلغْراء.
 -3حَـــــــــ ّذرْ بـ  " :إِيَّا " مِ ْن هَ ْجر القُرَى.

 -03البــــــنـــــــاء الـــفـــنّـــــــيّ:
ص صُورة بيانيّة و اشرحْها.
 - 1استخرجْ من ال ّن ّ
ص ؟ علِّــــــــــ ْل .
 -2مـــــــــــــــا نـــــــمط ال ّن ّ

 -04الوضــــعـيّــة اإلدمــــاجــيّـة:
قرَّرَ الشّاب أخريا الرَّحيل مــــــن القرية إىل الـمدينة .
 ختيّ ْل نهاية لِقِصَّته  ،مُوظّفا ما أمكن من مُكتسباتك .

السـَّــنَة الرّابعَة ُمتَـ َو ِّسط

األستاذ :هـقـة بوزيد

قـَوِّ ْم كَـفَاءَتَكَ يف اللُّغة العَرَبيَّة

نَعَـــــمْ ،واللَّـــــ ِه أَ ْخجَـــــ ُل مِـــــ ْن خُضُـــــوعِي

وَمِـــــــــ ْن هَـــــــــذا التَّـــــــــذَلُّ ِل واخلُنـــــــــوعِ

وأَ ْخجَــــ ـ ُل مِــــ ـ ْن بَــــــين اإلسْــــــالمِ لــــ ــَمَّا

م فِـــــــــي زَمَـــــــــانِي كـــــــ ـالْقَطِيعِ
أَرَاهُـــــــ ـ ْ

ـوع (تَمْـــــ ـ ُ الـــــــدُّنْيا) ضَـــــــجيجاً
جُمُــــــ ٌُ

فَـــــ ـ وَا أَسَـــــ ـفًا عَلـــــــى تِلْـــــ ـكَ اجلُمُـــــــوعِ

ُيحَاصِـــــــرُها الظَّــــــــالمُ ومَـــــــا نَرَاهــــــــا

ـد يَـــــــــدًا )إليقَـــــــــا ِد الشُّـــــــــموعِ
(تَمُــــــــ ُّ

ني) الضَّـــــــحايا
ني (نَـــــ ـرَى مَاليـــــ ـ َ
وحِـــــ ـ َ

س الصَّـــــــــــقيعِ
فَنَلْقـــــــــــاهُم بإحْســـــــــــا ِ

َك مَعَاقِـــــــ ـلُ اإلسْـــــــــال ِم دَكًّـــــــــا
تُـــــــ ـد ُّ

ويَشْــــــــتَعِ ُل األسَــــــــى بــــــــيْن الضُّــــــــلوعِ

ب أَرْضُــــــــنا شِــــــــبْرًا فَشِــــــــبْراً
وتُسْــــــــلَ ُ

ف الـــــــدُّموعِ
ف )مِــــــ ْن ذَرْ ِ
و َنحْــــــنُ ( نَخـــــــا ُ

نَــــــ ـرَى يف األَسْــــــــر أُولَــــــــى قِبَْلتَيْنــــــــا

وَنَسْـــــ ـمَ ُع صَـــــــرْ َخةَ الطِّفْـــــ ـ ِل الرَّضـــــــيعِ

نَعَـــــمْ ،واللَّـــــهِ ،أَ ْخجَـــــ ُل حـــــني تُطْـــــوَى

سَــــــــجَايَانَا عَلَـــــــــى هَـــــــــذا اخلُضُـــــــ ـوعِ
  عبد الرمحن العشماوي 

 -01البــــــنــــــــاء الفــــكــــــر ّي :
 -1اقــــــرتحْ عُـــــــــــنوانا مــــــناسبا للقـــــــصيدة.
سجَايَانَا » .
خلنُوع »  « ،تُدَكُّ » و « َ
 -2اشرحْ  « :ا ُ
مــــــــــم يــــــخْــــــجَـــــــــل الـــــــــشّــــــــاعر ؟
َّ
-3
 -4يُصَوِّ ُر الشَّاعِر بعض ما يُعانيه الـمسلمون  ،استخر ْج صُوَرا للمُعاناة ؟
 -5مــــــا هي فــــــي رأيـــك أسْـــــباب الوضْع الذي آلَ إليْه الـمُسْلِمون ؟

 -02البــــــنـــــــاء الــلّـــــــغـــويّ :
ب إعـراب مُفردات الكلـمات اليت تـحتها سـطر،و إعراب جُـمل مـا بــيـن قــوسيـن.
 -1أَعْرِ ْ
الطفْلِ » ؟ لـماذا ؟
 -2هــــل يـــــــجوز تقديم الـمفعول به يف الـجملة  « :نَسْمَ ُع صَرْخَ َة ِّ
 -3صُــــــــغْ أســــــــماء التّـــــــفضيل مـــــــــن الكـــــــــلمات  :يُحاصِرُ  ،يشتعل  ،نسمع.

 -03البــــــنـــــــاء الـــفـــنّـــــــيّ:
الصور البيانيّة يف  - :البـيت الــثّاني .
 سمِّ و اشرحْ ُّ
 البيت الــــرّابع . -البيت السّادس .

 -04الوضــــعـيّــة اإلدمــــاجــيّـة:
ين .
ت شـــــــريطا تلفزيونيّا يُـــصَوِّر مُعـــــــاناة الـــشّعب الفلسطي ّ
 شــــــاهد َ
ف ما شاهدتَ  ،و ما خَلَّفَه فِيك من أَثـَ ٍر  ،مُوظّفا ما أمكن من مُكتسباتك .
 صِ ْ

السـَّــ َنة الرّابعَة ُمتَـ َو ِّسط

األستاذ :هـقـة بوزيد

قـَوِّ ْم كَـفَاءَتَكَ يف اللُّغة العَرَبيَّة

إنَّ معايريَ العَظَمَة ال تكون بالـمال الوفـــيـــر ،أو عدد األتباع ،وال بصالبة السَّــــواعد و انْفِتال العضالت ،وال ببَسْط السُّلطة ،وقُوَّة
النُّفوذ؛ بل تكو ُن بقَدْر عظمة النَّفس يف نُبْلها و ُطهْرها ،وعَظَمة األخالق يف طَهارتِها وسُمُوِّها.
و إنَّ عظمة حممّـد صلّى اللّه عليه وسلّم ُب ِنيَت على الرّمحة بعباد اللّه ،وعلى غَرْس الـمَحبَّة والسَّــالمة بينهم وعلى حتقيق
الـمـساواة العــــــــامَّة فيهمُ ،ب ِنيَت على إنقاذِ الـمجتمع من أوْبائه ،ومن عواملِ فساده وشقائه ،وعلى تطهريه من شُرُوره ،ومن فــظائعه
ُـث يف األرض الفساد؛ إنَّــما جاء ( يَرْحَــم ) مُتواضـــعوا عَطوفًا.أتى
وفُجُوره ،مل يأتِ روبٍ مُدمِّرة ،وقنابل مُتفجِّرة؛ ل ُيهْلِكَ العباد ،ويَــب َّ
باألوامر احلكيمة اليت تكفُل مصاحلَ البشر ،وتنظيم مُجتمعهم ،وترقية حـــــياتِهم بالوسائل الـمُصيبة والطُّرُق العجيبة ،والتَّأثري
البليغ يف مُعاجلة أمراضهم ،وتقويم اعْوِجاجهم ،و توجيههم التَّوجي َه السَّليم ،و َربْط قُلــوبِهم برابطة اإلميان والـمحبَّة ،ورغبة اخليــر ،
َّيب صلّى اللّه عليه وسلّم » ( :إنَّما بُعِـثـْتُ ألُتَمِّم مَكَارِم األخْالق « ) .
وإقامة العدالة الشَّامـلــة  ...قال الن ُّ
إنَّ قواننيَ العامل الـمـُتَمَدِّن مل تصلْ إىل شيء من هذه الغايات السَّا ِميَة ،وال أتت مبثل تلك السَّعادة الـمنشودة ،وال حقَّقت للعامل
اهلــــناء وال الصَّفاء؛ بل ما أورثتهم إال شقاءو وبالءو ،وتدمريوا وتقتيالً ،فال يُ ْعنَوْن إالَّ بالـمَّادة ،فمنها يبدؤون ،وإليها ينتهون .أمَّا اإلصالحُ
َث مكارم األخالق ،و َنشْ ِر الرَّمحة والعدالة وصيانة دَ ِم اإلنسان.
النَّبويُّ ،فإنَّه ُعنِيَ بإصالح النُّفوس ،وتنظيم الـمجتمع ،وب ِّ
  موقع ثقافة وفكر ـ بتصرّف ـ 

 -01البــــــنــــــــاء الفــــكــــــر ّي :
ص فــــــــي فِــــــــكْــــــرة عــــــــــــامّــة.
 -1لـــــــــخـِّــصْ مَــضْــــــــــــمُـون النـَّـــــــــــــــ ّ
َــــــاد  " :الـمُتَمَدِّن " .
 -2اشـْـــــــــــــــــرَ ْح بالـمُــــرادِف  " :الفَضَائع " و بالـمُـــــض ِّ
ص؟
 -3مـــــــــــا حــــــقـــــيقـــــــــ ُة العـَــــــــــظـَـــــــمة حــــــســــــــــــــــب الـــــــنّـــــ ّ
 -4وضِّــــــ ْح فـــي جــدْول أُسُـــــس عـَظَــمة النَّبـــــيّ و عظـــمة غيـــره من اجلبّارين .

 -02البــــــنـــــــاء الــلّـــــــغـــويّ :
ص من اإلعــْـــــــــــراب.
 -1مـــــــــــا مَــــحَـــــ ّل اجلُمْلتـــــــيْن الـمُقوّستيْن فــــــي النـّــ ّ
ص.
 -2أعْــــــــــــــربْ الكـــــــــــلمتــــــــــيْن الـمُـــــــــــســـــــطـَّــرتني فــــــــــــي النـَّـــ ّ
ص جـُـــــملة بَــــــــسـيطة و أخـــــــــــرى مـُـــــــــــركـَّـبة.
 -3اسْــــــــتخـــــــرِجْ من النـّـ ّ

 -03البــــــنـــــــاء الـــفـــنّـــــــيّ:
سم و اشرَحْ الصُّورة البَيانيَّــة يف العبارة ":وعلى غَرْس الـمَحبَّة والسَّالمة بينهم "
ِّ -1
 -2استـَخـْرِ ْج مــــن الفــــــقـــرة األخرية مُحـــسِّــنا بــديعـــــيّا مُـبــــيِّــنا نـــــــــــوعه.

 -04الوضــــعـيّــة اإلدمــــاجــيّـة:
ت نُصْرَتَه والدِّفاع عنه بطريقتك العمليّة احلضاريّة اخلاصَّة.
ت و قَرَّرْ َ
َّيب  ، تَأَلـَّمْ َ
 بَعْ َد محْـلَة اإلساءة الّيت تَعَرَّض هلا الن ُّ
 بَـــيِّــ ْن ـ يف عشرة أسطرـ طُرُق نُصْرتك و وسائل الدِّفاع عنه  .مُـــــــوَظــِّــفا  :استعارة تصرحييّة و أسلوبا إنشائيا.

السـَّــنَة الرّابعَة ُمتَـ َو ِّسط

األستاذ :هـقـة بوزيد

قـَوِّ ْم كَـفَاءَتَكَ يف اللُّغة العَرَبيَّة

ت َمــــــا أَحْالَهَا!
 -يا وَرْدَ ًة فِي البَيْ ِ

ت بِرُوحِي عِطْــ َرهَا َو َشذَاهَا
سَكَــبَ ْ

 -مَ َتْ ُفــــؤَادِ َي بَهْـــــــ َجةً وَتَأَلُّقًا

وَسَــــعَادَةً ،فِي صُبْـــحِهَا وَمَسَاهَا

ت هَرْجوا دَائِموا
 -زَرَعَتْ لَنَا فِي البَيْ ِ

ضجِيجِهَا ،وَ َعجِيجِهَا ،وَنِـدَاهَا
ِبـــ َ

ت تَلْقَانِي بِـــوَجْ ٍه ضَاحِكٍ
 -إِنْ عُ ْد ُ

َفــــ َيذُوبُ هَــــمِّي عِنْــدَمَا َألْـقَاهَا

ال مِنْ وِجْ َهةٍ
 -فَإِذَا رَأَتْـــنِي مُقْبِــــ ً

ت إِلَيَّ بِوَجْــهِهَا وَخُـطَاهَا
َعـــــــجِلَ ْ

 -ــ بَابَا أَتَى ــ أُنْـــشُودَ ٌة فَـــــتَّا َنةٌ

ب فِي البَيْتِ الوَسِي ِع صَدَاهَا
َيــنْسَا ُ

َي ( وَدَمْعُهَا ُمتَسَابِقٌُ )
َ -تـجْرِي ِإل َّ

ُتـــخْفِي بِصَدْرِي ُحــــزْنَهَا وَأَسَاهَا

صــــدَّاحَة
 -إِنِّي أُرِي ُد ــ عَرُو َسةً ــ َ

بَابَا حَبِــــيبِي ،الَ أُرِيــــ ُد سِــوَاهَا

 -إِنَّ البَــــنَاتِ لَمِنْـــ َح ٌة عُلْــــو َِّيةٌ

فَاشْـــكُرْ لِــرَبِّكَ أَنَّــــَ ُه( أَعْطَاها )
  وليد قصّاب 

 -01البــــــنــــــــاء الفــــكــــــر ّي :
 -1اقــــــــــــــــــــــــتــــــــــر ْح فكرة عامّة للـــــــــــــــــــقَصيدة.
 -2اشـْــرَحْ بالــــــــــمُضادّ  « :األَسَى » و « الصَّـدَّاحة » .
 -3بَـــ يِّ ْن من القصيدة ثالثَة آثار للــــبنْت على أبيها (الشّاعر ).
 -4اســــتخرِ ْج من القصيدة ثالثة مَظاهر إلغْراء البنْت ألبيها ؟

 -02البــــــنـــــــاء الــلّـــــــغـــويّ :
ط و وظيفيّا ما بني قوسيْن يف القصيدة.
 -1أعرب تفصليّا ما حتته خ ّ
 -2صُــــــــ ْغ اســـــميْ الـتّــفضيل من الفــــــــعليْن :سَكَبَتْ  ،يَنْسَاب .
 -3استــخــــــر ْج من القصيدة صيغة مُـــبالغة مُبيِّنا وزنـــها و فـعلها.

 -03البــــــنـــــــاء الـــفـــنّـــــــيّ:
س عَـروضــيّا صـــــدر البـــيْـت الــــثّـــــاني.
 -1ادرُ ْ
 -2استـَخـْرِجْ مـن القـصيدة صورة بيانيّة واشرحها.

 -04الوضــــعـيّــة اإلدمــــاجــيّـة:
ك و هو نائِم  ،فَجَالَتْ (دارتْ ) يف نفسك خَواطر كثرية .
ت يوْما مُتَأمِّال يف وَجْه والِدِ َ
 وقَفْ َ
 انْـــقُلْـها فـــــي خـــــــــاطرة ـ من عشرة أسطرـ .مُــــــوَظــِّــفا مُكْتَسَباتك الـمَدروسَة.

السـَّــنَة الرّابعَة ُمتَـ َو ِّسط

األستاذ :هـقـة بوزيد

قـَوِّ ْم كَـفَاءَتَكَ يف اللُّغة العَرَبيَّة

س حزي َن ٌة ] ،واليـــــوم يوم الزِّينَة  ،فــــــ [ـمـــــا بنا؟ ]
[النُّفو ُ
إخْوانُنا مُــشَــرَّدون  ،فَهَ ْل حنن من الرَّحْمة و العَطْف ُمجَرَّدُون ؟
ب مِنَّــا العَــادَ ُة (أ ْن نَفْــرح ) يف العيــد و نَبْــتهِج  ،و أ ْن نتَبــادَل التَّهــانِيَ  ،و أ ْن نَرْمــي هُمُوم ـ ًا (تنوَّعــت)،و أ ْن َنتَهَــادَى
َتتَطلَّ ـ ُ
بقضيتِها و نَ ْهتَمَّ.
َم  ،ونُعْنَى َّ
البَشائِر.و تتقاضانا فلسطني أ ْن حنْزنَ لـِ ِمحْ َنتِها و نَ ْغت َّ
ويتقاضانا إخوانُنا الـمُشَرَّدون يف الفَيَـافِي  ،أبْـدانُهُم لِلسَّـوَافِي  ،و أشْـالؤُهُم لِلعَـوافِي  ،أنْ ال نَـنْعَمَ حتّـى يَنْعَمـوا  ،و أ ْن ال
َل بِبَنِي أبيهم يف فلسطني ؟
نَطْعَمَ حتّى يَطْعَمُوا.لَيْتَ شِعْري !  ...ه ْل دَرَى عُبَّا ُد الفِلْس و الطِّني  ،ما ح َّ
فـَ َتذَكَّروا قَوْل الشّاعر:

إِخْوانُكُمْ فِي فلسطني تَنَالُهُمُ  بالسُّوءِ والعَ ْسفِ أَنْيَابٌُ وَأَظْفَارُ
  البشيـــــر اإلبْراهيم ّي  /عُــيُون البَـــــصَائِر ـ بتصرّف ـ 

شرح الكلمات  - :تَتَقاضانا :تَطْلُب  -السَّوايف  :األمْراض  -الفَيَافِي  :األراضِي اخلاليَة  -العَوافِي :احلَشَرَات  -الفِلْسُ  :عُملَة مالِيَّة

 -01البــــــنــــــــاء الفــــكــــــر ّي :
 -1ما َتتَطّلَبُه مِنَّا األعياد يف احلاالت العادِيَة؟ و ما تتطلّبه مِنَّا عنْد الـمِحَن ؟
 -2اشـْـــــــــــــــــرَ ْح مـــــــــن الـــــــــــنّصّ  " :الـمُصِيبَة " و " الـظُّـلْم " .
ين .
ص مـــن ال ّنصّ و بـــــأسلوبك اخلا ّ،مُــــعاناة الشَّعب الفلسطيــ ّ
 -3لـَــــ ّخ ْ
 -4مَــــــــنْ يــقْـــصد الكــــــــاتب بــ " :عـُـبَّاد الفِلْــــــس و الــــــــــطّيــــن " ؟
ص.
 -5اقــــــــتَـــــــــــــــــــرِ ْح فِـــــــــــــكْــــــرة رئــــــــيـــسة للـــــــــــــــــــ ّن ّ

 -02البــــــنـــــــاء الــلّـــــــغـــويّ :
ص من اإلعــْـــــــــــراب.
 -1مــــــ ـــــا مَــــحَـــــ ّل اجلُمْلتـــــــيْن الـمُقوّستيْن فــــــي النـّــ ّ
ص.
 -2أعْــــــــــــــربْ الكـــــــــــلمتــــــــــيْن الـمُـــــــــــســـــــطـَّــرتني فــــــــــــي النـَّـــ ّ
 -3حدِّد الـمبتدأ واخلرب يف اجلملتني الواقعتني بني معكوفني [ ]...مُعلِّــــال ترتيبهما.

 -03البــــــنـــــــاء الـــفـــنّـــــــيّ:
 تأمَّل البيت الشِّعر ّي الوارد يف السَّند  -1 .اكـــتبْه عَـــروضيّا و ضــــ ْع رمـــــــوزه.
 -2استـَخـْرِ ْج منه صورة بيانيّة و اشرحها.

 -04الوضــــعـيّــة اإلدمــــاجــيّـة:
ت
 شاهَدْتَ تَقريرا إِخْباريّا على إحْدى ال َقنَوات الفَضَائيَّة يُصَوِّرُ مُعانَاة أطْفال " غَزَّة " بفلسطني أيّام العِيد  ،فَتَألَّمْتَ و تَأثـَّرْ َ
ألَحْواهلم.
ك .مُــــــوَظــِّــفا مُكْتَسَباتك الـمَدروسَة.
ال مَشَاعِرَ َ
ت  ،ناقِ ً
ف ـ يف عشرة أسطرـ مَا شاهَدْ َ
 صِـ ْ

السـَّــنَة الرّابعَة ُمتَـ َو ِّسط

قـَوِّ ْم كَـفَاءَتَكَ يف اللُّغة العَرَبيَّة

األستاذ :هـقـة بوزيد

 األرْمَـــــلـَـــــة الـــــمُــــرْضـــــعَـــــة 
لَقِيتُـها َليْــتـَنِـي مَا كُـــ ْنـــتُ أَلْقَاهَـا

تَمْـشِي ( وَقَ ْد أَثْقَ َل اإلمْالقُ مَمْشَاهَـا )

أَثـْــوَابُـهَا رَثَّــــةٌ والـــرِّجْلُ حَافِــــية

وَالـــ َّدمْعُ تَــــذْرِفُهُ يف اخلَدِّ َع ْينَاهَـا

ت الــــــذي كَانَ يَــحْمِيــهَا وَيُسْعِدُهَا
مَا َ

َالدهْــرُ مِنْ بَـــعْدِهِ بِالفَـقْرِ َأشْقَاهَـا
ف َّ

الـمَــوْتُ أَفْجــَ َعهَـا وَالفَــــقْرُ أَوْجَ َعهَا

وَ الــــهَـــمُّ َأنْحَـــَلهَا وَالـــغَمُّ أَضْــنَاهَـا

فَمَنْظَرُ احلُـــزْ ِن مَــــ ْشهُودٌُ بِ َمنْظَرِهَـا

وَالبُـــؤْسُ (مَــــرْآهُ مَـــقْرُونٌُ بِمَرْآهَـا )

الدهْرِ ،مِئْزَرَهَا
الدهْرُ  ،وَيْـــلَ َّ
وَمَـــزَّقَ َّ

ب َجنْبَاهَـا
حَتَّى بَدَا مِنْ شُــــــــقُو ِق الثَّوْ ِ

تَمْــــشِي وَتَحْمِلُ بِاليُسْرَى وَلِيدَ َتهَا

ال عَلَى الصَّــــدْرِ مَــدْعُومَاً ِبيُ ْمنَاهَـا
حَمْ ً

تَقُـــــولُ يَا رَبِّ ،ال تَتْرُكْ بِالَ لَبَنٍ

هَــذِي الرَّضِـــيعَةَ وَارْحَمْنِي وَإيَاهَـا

أَوْلَى ا َألنَامِ بِعَطْفِ النَّاسِ أَرْمَلَـةٌ

ف النَّاسِ مَنْ بِالـمَالِ وَاسَاهَـا
وََأشْـــرَ ُ

  معروف الرّصايف 

ف إىل جانبها .
 شـرح الكـلـمات :اإلمــالق = الفقر و اجلوع  /أضــناها= أتْ َعــبَــها  /واساها = عَزَّاها و َو َق َ

 -01البــــــنــــــــاء الفــــكــــــر ّي :
 -1صـَـوَّر الشّّـــــاعر مـــــــآساة الــــمرأة  ،وضِّــــحْ ذلك فـــي أربع عبارات .
 -2اشـْـــــــــــــرَحْ الكـــــــلمـتـــيْـــن « :أفْـجَـعها » و « األنـــــــام » .
 -3ما الّــذي أ ْسهَــم فـــي زيـــادة بؤس الـمرأة ؟ حدّد البيت الدّال على ذلك .
 -4إالم يــــــدعو الشّـــــــاعر فـــي نهاية القصيدة؟ و كـــيف يـــــكون ذلك ؟

 -02البــــــنـــــــاء الــلّـــــــغـــويّ :
ص مــن اإلعــْـــــــــــراب.
 -1مـــــــــــا مَــــحَـــــ ّل اجلُمْلتـــــــيْن الـمُقوّستــيْن فــــــي النـّــ ّ
ص.
 -2أعْــــــــــــــربْ الكـــــــــــلمتــــــــــيْن الـمُــــــ ـــــســـــــطـَّــرتــيْــن فــــــــــــي النـَّـــ ّ
 -3استخر ْج من البيت الثـّاني خبـرا مفردا و آخر مجلة ( .كتابة اجلملة االمسيّة كاملة ).

 -03البــــــنـــــــاء الـــفـــنّـــــــيّ:
َــم بـحْـره.
ب عَـــروضــيّا البــيت الثـّـاني  ،ضـ ْع رمــوزه فـــتفعيالته و س ِّ
 -1اكـــت ْ
 -2استـَخـْرِجْ مــــن القـصيدة صورة بيانيّة و اشرحها أو حمسّنا لفظيّا مبيّنا نوعه.
ُل عـــلى مــــؤشــّــــراته.
ص ( القــــصيــدة ) ؟ د َّ
 -3مــــــــا نــــــــمـــــط الـــــــــنّـــ ّ

 -04الوضــــعـيّــة اإلدمــــاجــيّـة:
 نظّمتْ مجعيَّة رِعاية اليتيم حَفْال خيْريّا و كَـلَّفـَتـْك بإلقاء كَلمة على احلُضُور .
ُــــث فــيها عــلى اإلحْسان إلــى األيـْـتام و مظــــاهره و آثــــار ه عليهم و على الـــــمجـتمع
ب خُطــــــبة ـ فـي عشرة أسطرـ تـــح ُّ
 اكت ْ
مُــــــوَظــِّــفا مـــــا أمكـــن مـــــن الـمُكْتَسَبات الـمَــــــدروسَة.

السـَّــنَة الرّابعَة ُمتَـ َو ِّسط

قـَوِّ ْم كَـفَاءَتَكَ يف اللُّغة العَرَبيَّة

األستاذ :هـقـة بوزيد

خدرات والـمشروبات الكحوليَّـة بأنواعهـا الــمختلفة ،و [لكـنَّ عصْـر
التقليد ّي الـمُتَعَارَف عليه بإدمان الـمُ ِّ
ارتبطَ اإلدْمان مبفهومه َّ
التكنولوجـــيا احلديثة ،وهو «اإلدمان االلكرتونيّ» أو «إدمان اإلنرتنت»  ،الّذي قد تَفـوق
العَ ْولَـمَة قدَّم لنا أشكاال جديدة لإلدمان ] أفْرزَ ْته َّ
آثاره السِّلب ّية وأخــطاره على الفرد والـمجتمع ما يَ ْنتُج عن إدمان الـمخدِّرات من آثار وأخطار.
واإلدمان الشَّبكيُّ أو «إدمان اإلنرتنت» مُصطَلح جديد بدأ يظهر يف العامل مـع انْتشـار شـبكة الــمعلومات الدَّوليّـة «اإلنرتنـت» وتزايُـدِ
أعداد الـمُ ْنبهِرين بها ،والَّذين يقْضون ساعات طويلة يف اجللوس أمام شاشاتها ،فالبُحوث النَّفسيّة تُؤكِّـد (أنَّ االسـتخدام الــمُبالَغ ) فيـه
لشـبكة اإلنرتنـت وبصـورة مُ ْفرِطـة ،يُسَـبِّب إدمانـا نفسـ ّيا قريبـا يف طبيعتـه مـن «اإلدمـان التَّقليـديّ» الّـذي يُسَـبِّبه تعـاطي الــمخدِّرات.
وإذا نظرنا إىل أعْراض هذا اإلدمان اجلديد ،فإنَّ الـمُصاب به يُعاني من عَدَم اإلشْـباع مـن اسـتخدام اإلنرتنـت  ،و الشُّـعور بالرَّ ْغبـة يف
االجتماعية وااللْتزامات العائليَّة والوظيفيَّة  ،زيادة على النَّوم العميق لفرتة طويلة
َّ
الدُّخول إليها عِند تَ ْركها و إهْمال الـمُستَ ْخدِم للْحياة
نفسية كاالرتعاش وحتريك األصابع بصورة مُستمرَّة .و األخْطَر هو القلَق والـتَّفكري الــمُ ْفرط يف الشَّـبكة ،ومـا حيـدُث فيهـا
وظهور اضْطرابات َّ
والشُّعور باحلزن واالكتئاب لعدم الْتِهام ما يُع َرضُ فيها.

  أمحد أبو زيد  ،م.ثقافة و معرفة ـ بتصرّف

 -01البــــــنــــــــاء الفــــكــــــر ّي :
ص فــــــــي فِــــــــكْــــــرة عــــــــــــامّــة.
 -1لـــــــــخـِّــصْ مَــضْــــــــــــمُـون النـَّــــــ ّ
َــــــاد  « :االكْتِئاب » .
 -2اشـْـــــــرَحْ بالـمُــــرادِف  « :الـمُنبَهِرين » و بالـمُــض ِّ
 -3مـــــــا مفـــــــهوم إدمـــــــــان اإلنتــــرنـــــت ؟ و مــــــــــــا أخــــــــــــــــطاره ؟
 -4اقـتَــــر ْح عــــــــــالجا ( أربعة حلول ) لظاهـــــرة اإلدمــــــــان الــــشّــــبـــكيّ .

 -02البــــــنـــــــاء الــلّـــــــغـــويّ :
ص مـــــــــــــن اإلعــْـــــــــــراب.
 -1مـــــــــــا مَــــحَـــــ ّل اجلُــــــــــــــمْلة الـمُقوّسة فــــــي النـّــ ّ
ص.
 -2أعْـــــــ ـــــــربْ الكـــــــــــلمتــــــــــيْن الـمُـــــــــــســـــــطـَّــرتيــــــــــــن فــــــــــــي النـَّـــ ّ
 -3اسْـتخـ رِجْ من الفقرة الثّانية جـُملة بَـسـيطة و أخــرى مـُركـَّـبة ( حتديد اجلملة الفرعيّة ).
 -4حـوّ ْل اجلملة الـمُركّ بة الواقـــعة بني معقوفني [ ]...إىل بسيطة مع ضبْطها بالشّكل التّام .

 -03البــــــنـــــــاء الـــفـــنّـــــــيّ:
ض فيها » .
سم و اشرَحْ الصُّورة البَيانيَّــة يف العبارة « :والشُّعور باحلُزن واالكتئاب لعدم الْتِهام ما يُع َر ُ
ِّ -1
ص ؟ حــــــــدّدِ مُــــــــؤشّــــــــراتـــه .
 -2مـــا نــ ـــمـــــــط الــــــنّــــــــ ّ

 -04الوضــــعـيّــة اإلدمــــاجــيّـة:
 من أمراض عصر التّكنولوجيا « إدمان اهلاتف النّقال » .
 حتدّثْ ـ يف عشرة أسطرـ عن هذا اإلدمان  ،مُبيّنا  :مظاهره  ،أخطاره  ،وعالجه .مُــوَظــّفا ما أمكن من الـمكتسبات الـمدروسة.

