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مـــــــــقــــــــــــدّمة
احلمد هلل ربّ العاملني  ،و الصّالة و السّالم على من أرسله اهلل رمحة للعالـــــــمــــــــــــــــــــــــني و على
اآلل و الصّحب الـمتقني  ،و بعد:
فإنـّــي لــمّـــا رأيت تطبيقات اللــّــغة العربيّة لـمستوى السّنة الرّابعة متوسّط فقدت ما ترمي إليه من
تقويمٍ للكفاءات و تثبيت للمعارف خاصّة بعد ختفيف الـمناهج  ،ممّا أدى إىل حدوث خلط يف الوحدات
التــّعلميّة وتشتـــّــت لـم عارفها  .استعنت باللّه تعاىل و أعددت تطبيقات جديدة  ،راعيت فيها التــّــدرج
السّنوي اجلديد  ،موزّعا الظـّـواهر اللــّــغويّة و الفنيّــة على الوحدات  ،كما حافظت على الـمقاربة النـّــصيّة يف
إعداد هذه التــّــطبيقات  ،مقسـّــما التــّــطبيقات إىل أنواع البناء الثـــّــالثة مع وضعيّة إدماجيّة بسيطة
ككفاءة ختامية جزئــيّـة لدمج معارف الوحدة.
و قد تعمــّــــــدت عدم وضع اإلجابة النــّــموذجيّــة ملا فيها من تعويد على االتّــــــكال  ،و كبح للقدرات و
تشجيع على التـــّـــــواكل و اجلاهزيّة  ،و لــــمــا فيها من قتل لروح البحث و التــّـــحاور و العمل اجلماعيّ.
و أخريا نسأل اهلل العظيم أن يستفيد منها إخواني الـم ربّـــني والتــّــالميذ  ،و أن جيعل عملي هذا خالصا
لوجه تعاىل  ،و أن يطرح له القبول .
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الـــوحـــــــــــدة رقـــم  : 01الدّيــــن الـمعامــــلـــــة
الظـّـاهــــرة اللـّـــغو ّيــــــــة :اجلـــملــــة البسيــــطــة
الظـّـاهرة الفــنـّــــيــــــــــّة :االســتـعارة الـمـكـــن ّيــة
ِمنْ أعْظم األسُس اليت بُـــينَ عليها الدّين اإلسالميّ :أنّ اعْ ِتناق اإلسالم مرتوك للقناعة الشّخصية لألفراد واجلماعات ،وأنَّ الدّعوة إليه َمبنيّة على احلِكْمة
والـمَوْ ِعظة احلسنة ،ال على اإلكراه واإلجبار بقوَّة السّيف أو غريه .وقد تدفــّــقت يف ذلك كثري من نصوص القرآن والسّنّة ،قال تعاىل       :
[                       
البقرة.] 256 :
كــــما راعى دين حممَّد  -صلّى اهلل عليه وسلّم  -غري الـ مسلمني؛ فنهى عن قتاهلم إذا مل يكونوا من الـمقاتِلني؛ بل ومل حيرِّم الربّ بهم واإلحسان إليهم؛ فقال
 

 
 
 
   
  
 
  
   
       
 
 
   
 
     
       
   
 
   
 
   
    
  
  
 
   
 
 
   
 
   
تعاىل  :
 [  الــمُمْ َت َح َنة.] 8 :
  زيد الرّماني  /م .ثقافة و فكر ـ بتصرّف ـ 
م أجب عن األسئلة التــّــالية :
اقرأ السـّــند قراءة متأنــّــية ث ّ

 -01البـــــــناء الفـــــــــــكريّ:
ص؟
ي يتحدّث النــّــ ّ
 -1عن أيّ خلق إسالم ّ
 -2مل اعتمد اإلسالم على القناعة الشـّــخصيّة العتناقه ؟
رب  ،اإلحسان] .
 -3احبث يف القاموس عن الفروق بني[ :اإلكراه  ،اإلجبار] و [ ال ّ
 -4خلّص بأسلوبك اخلاصّ تفسري اآلية األخرية الواردة يف النصّ.

 -02البـــــناء اللّــــــــــــغويّ:
 -1أعرب الكلمات اليت حتتها سطر يف النّصّ.
 -2ميّز بني اجلمل البسيطة وغري البسيطة يف ما يلي:
َي .
ب الـمقسطني - .قَ ْد تَبَيَّ َن الرُّشْدُ مِ َن الْغ ِّ
 اعتناق اإلسالم مرتوك للقناعة الشــّــخصيّة - .إ ّن اهلل حي ّوأن الدّعوة إليه تقوم على احلكمة والـموعظة احلسنة .
 اللَّ ُه سَمِي ٌع عَلِيمٌ َّ - .ص مجلتني بسيطتني حمدّدا عناصرهما .
 - 3استخرج من النــّـ ّ
 - 4أعرب الـمفردة املسطــّـرة ثمّ حوّهلا إىل مجلة:
ب نـــشـــــــر السّالم يف العامل.
 -أح ّ

 -اإلسالم مبــــــينّ على التــّــسامح.

 دخل النــّاس يف اإلسالم قانـــــعني - .إ ّن اإلسالم دين ُم َؤ َّســـــــــس على حسن الـمعاملة. – 5حوّل اجلملة الفرعيّة الواقعة بني قوسني إىل مفردة.
 -الدّين ( يعتمد ) على الـمعاملة - .أريد ( أن أُ َح ِّســن ) أخــالقي  - .بُعث النيبّ  ليُ َت ِّمم أخالقا ( ضاعت ) من الـمجتمع .

 -03البــــــــناء الفــنّــــــــــيّ :
 -1استخرج من السّند - :استعارتني مكنيَّتني و اشرحهما - .طـــــــــــــباقا - .مجلتني خربيتني.
 -2حوّل التــّــشبيه إىل استعارة مكنيّة يف ما يلي:
 -األخالق نور .

 -الدّين اإلسالمي كالشــّــجرة عطا ًء .

 -3استنبط من االستعارتني الـمكنيّتني اآلتيتني تشبيهني:
 -غزت األخالق الفاضلة التــّــالميذ.

 -تقـــاطرت األخالق احلسنة على النــّاس.

 – 04الوضعـــيّة اإلدماجـــيّــة :
 الحظت تدهورا يف أخالق كثري من التــّــالميذ .
 أخربهم عن أهميّة األخالق يف بناء الفرد والــمجتمع يف بضعة أسطر  ،موظــّــفا الـمعارف الـمستهدفة.
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الـــوحـــــــــــدة رقـــم  : 02شـــــخصيّات مـــــــــوهوبة
الظـّـاهــــرة اللـّـــغو ّيــــــــة :اجلـــمـــــــلة الـمـــركــّــبة
الظـّـاهرة الفــنـّــــيــــــــــّة :االســتـعارة التـّــصرحييّــة
طويل وال بالقصري ،من علماء القرن الثّالث اهلجريّ ،ذاق اليُتم كما هي سُنـَّّ ـة أكثر العظماء و العلماء ،وعاش يف كَنَف والدةٍ
كان نَحيفَ اجلسْم ،ليس بال ّ
ت تربيته .وكانت الكتاتيب بــــوابة بروزه وشهرته وإمامته .سريَ ُته من أعْجب العجب يف ذكائه وحفظه وفقهه ،يف عبادته وزهـده وورعه ،ذلكم هو
أحسنَ ْ
أمري الـمؤمنني يف احلديث؛ أبو عبد اللّه حممد بن إمساعيل البـــخار ّي  -رمحه اللّه تعاىل ـ
صحِّح للشَّيخ خطأه  ،وحَ ِفظ كتب النــّــجوم الكِبار ،كان يُصاحب أقْرانَه من الـمشايخ ألخذ احلـديث،
م حفظ احلديث وعمره عشر سنوات ،وكان يُ َ
أُلْ ِه َ
وانضم إىل
َّ
وهم يكتبون وهــــــو ال يكتب ،ويأمرونه بكتابة النــّــور فال يكتب ،فلمّا أحلُّوا عليه؛ قرأ عليهم مــا كتبوه عن ظهر قلبه التــّـقيّ النّقيّ.
هـــــــذا احلفظ العجيب اهتمامٌ بالغ يشغله عن النَّوم كثريًا  ،وكان مثرةُ هذا احلِ ْرص وتلك احلافظة رصيدًا كثريًا من األحاديث ،بلغ أكثر من ستّمـئة ألف
حديث خيتزنها البخاري يف ذاكرته.
  إبراهيم حقيل  /م .ثقافة وفكر ـ بتصرّف ـ 
اقرأ السـّــند قراءة متأنــّــية ثمّ أجب عن األسئلة التــّــالية :

 -01البـــــــناء الفـــــــــــكريّ:
م مواهب البخار ّي .
ص أه ّ
 - 1استخرج من النــّـ ّ
 -2ما أثر اجتماع ك ّل هذه الـمواهب على مكانته العلميّة ؟
 -3وظــّـف الكلمتني ( :أقران ) و ( أهلم ) يف مجلتني مفيدتني.
ص؟
 -4مب شبــّـه الكاتب ضمنيّا البخاريّ يف نهاية النــّـ ّ

 -02البـــــناء اللّــــــــــــغويّ:
 -1أعرب الكلمات اليت حتتها سطر يف النّصّ.
 -2ميّز بني اجلمل البسيطة و الـمركــّــبة يف ما يلي مع التــّـعليل:
 -كان حنيف اجلسم.

 -ذاق البخار ّي اليتم.

 كان يصحِّح للشيخ خطأه - .وهـــــــــــــــــــم يكتبون. قرأ عليهم مـــــــا كتبوه .ص مجلتني مركّبتني حمدّدا عناصرهما .
 -3استخرج من النــّـ ّ
 –4حدّد اجلمل الفرعية يف ما يلي  ،ثمّ حوّهلا إىل مفردة.
 استطاع البخار ّي أن جيمع احلديث. حفظ البخار ّي احلديث و هو صغري . أصبح البخاريّ خيتزن الكثري من األحاديث . حيفظ البخار ّي ما يسمع . -ذاع صيت البخاريّ حني تربّع على عرش احلديث.

 -03البــــــــناء الفــنّــــــــــيّ :
 -1استخرج من السّند - :استعارة مكنيّة و اشرحها - .استعارتني تصرحييـّـتني و اشرحهما - .جناسا حمدّدا نوعه.
 -2حوّل التــّــشبيه إىل استعارة تصرحييّة يف ما يلي:
 -العلم نــــور .

 -اجلهل ظالم .

 -3استنبط من االستعارتني التـّـصرحييّتني اآلتيتني تشبيهني:
 -هاجر البدر إىل الـمدينة الـمنوّرة .

– حفظ األسد احلديث .

 – 04الوضعـــيّة اإلدماجـــيّــة :
 قرأت سرية الكثري من الـموهوبني و العظماء.
 صف موهوبا تأثـّــرت به يف مخسة أسطر ،موظــّـــفا الـمعارف الـمستهدفة.

السـّـنة الرّابعة متوسّط

األستاذ  :هـقـة بـوزيد

اجلديد يف تطبيقات اللـــّـغة العربيّة

الـــوحـــــــــــدة رقـــم  : 03الظــّــواهــر الطــّـــبيعيّـــة
الظـّـاهــــرة اللـّـــغو ّيــــــــة :اجلـــمـلة الواقعة مفعوال به
الظـّـاهرة الفــنـّــــيــــــــــّة :اخلبــــــــــر و اإلنـــشــــــاء
هل تعلمْ (أنّ البحر مِ ْن أعْظم الظــّـواهر) الطــّــبيعيّة ؟ لقد عَصَ َفتْ عَلَيْنَا الرِّيِـــحُ يوما ،فَهَاجَ لَهَا البَحْر و ماجَُ ،ونَزَلَ الـمطَرُ مِدْرَارًاَ .فكَا َنتْ تُ ْرسِلُهُ
طبُ ،وَاشْتَدَّ الكَرْبَُ ،وجَاءَتْنَا ا َألمْوَاجُ مِنْ كُلِّ َمكَانٍ .فَحسِبْنَاهَا جِــــبَاالً سَائِرَةًَ ،وظَنَنَّا
الرِّيَاحُ بِقُوَّةٍ عَظِيمَةٍ حيسبها اإلِنْسَانُ رؤوس سِهَامٍ ،وَإِذّاكَ،عَظُمَ اخلَ ْ
(أنّ النَّجَاةَ صَعْبَة) ،و حاولنا أن نتجنّب الـموت .وَفِي صَبَاحِ الغَدِ ِانْقَشَ َعتْ السُّ ُحبَُ ،وسَكنَ البَحْرُ وَأَضَاءَتِ الشَّ ْمسُ فاسْتَبْشَرَ الرُّكَّابُ ،وَعَادَ ا ُأل ْنسُ وَذَ َهبَ
اليَأْس .و إذ بقائد السّفينة يقـــول  :يا مَ ْع َش َر البَحــَّّارة ! لَ ْيت الــــــّلـــــــه َيرحَمنا  ،تعاملوا مع البحر حبَ َذر  ،وال تَ ْستهينُوا بقُ َّوته .
  ابن جبري  /رحلة ابن جبري ـ بتصرّف ـ 
م أجب عن األسئلة التــّــالية :
اقرأ السـّــند قراءة متأنــّــية ث ّ

 -01البـــــــناء الفـــــــــــكريّ:
م أخطار البحر؟ و ما فوائده يف حياة الفرد و الـمجتمع .
 - 1ما هي أه ّ
ُ -2عــدْ إىل القاموس و احبث عن بعض االشتقاقات من مادّة ( خ ط ب )
ب  ،انْ َق َش َعتْ .
 -3اشرَحْ  :مِدْرارا  ،اخلَطْ ُ
 -4استخرجْ الكلمات اليت تنتمي إىل احلقل الـمفهومي ( الطــّــبيعة )

 -02البـــــناء اللّــــــــــــغويّ:
 -1أعْربْ الكلمات اليت حتتها سطر يف النّصّ.
َ -2أعربْ إعراب جُ َمل اجلُملتني الـمُقوّستني يف النـّـصّ.
ضعْ بني قوْسيْن اجلُمل الفرعيّة الواقعة مفعوال به يف ما يلي:
َ –3
 -قال العلماء  :الطــّــبيعة مُستقبلنا.

ت أ ّن الطــّــبيعة رَغْبة و رَهْبة .
َ -س ِمعْ ُ

م النــّــاس أنّــــهم جيهلون أخطار الطــّــبيعة - .صرّح اخلبري قائال  :إيّــاكم و االستخفاف من البحر.
 َعِل َب أنْ أمتتّع جبمال البحر رغم خطورته.
 ُأ ِح ُّص مجلتني فَرْعيَّتيْن واقعتني مفعوال به .
 -4استخرجْ من النــّـ ّ
 - 5حوِّلْ الـمفعول به الـمُفرد ( الـمصدر الصَّريح ) إىل مجلة:
 -تري ُد األمم االستــــــــفادة من الطــّــبيعة.

ت الـمـــحافظة على الطــّـــبيعة.
 -قرّر ُ

 عَدَّ النـــّــاس الظــّـواهر الطــّــبيعيّة مسلــّـــية . -6حــوّلْ اجلملة الفرعيّة الواقعة مفعوال به إىل مفعول به مفرد .
ُ -قلتُ لكم ( :أَحْ ِسنوا اسْتغالل الطـّــبيعة).

 -ظ ّن اجلاهلون ( أنَّ الطــّــبيعة ثَــرْوة ).

 حاولَ النّــاس منذ القديم ( أنْ َيدرسوا الظـّــواهر الطــّــبيعيّة ) . – 7ركــّــبْ ثالث مجل تشتمل على جُ َم ٍل واقعة مفعوال به.

 -03البــــــــناء الفــنّــــــــــيّ :
 -1استخرجْ من السَّ َند ُأسْلوبني خربيَّيْن و آخرين إنْشائيَّيْن.
 -2تأمّلِ العِبارَة « :ال تركَبوا البحر  ،فإنـّــه خَلْ ٌق عظيم يَرْكبه خَلْ ٌق ضعيف ».
استخرجْ منها  - :أسلوبا خربيّا

 -أسلوبا إنشائيّـا

 تعبريا جمازيّــا ِ -طـــــــــــــباقا -3ركـِّــبْ كلمة ( الطـّـــبيعة ) يف جُمل خربيّة و إنشائيّة.

 – 04الوضعـــيّة اإلدماجـــيّــة :
 تأمَّــــــلـْــتَ الكثري من الظـّــواهر الطـّـــبيعيّـــة.
صفْ إحدى هذه الظّواهر يف مخسة أسطر ،مُوظــّـــفا الـمعارف الـمستهدفة.
ِ 
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الـــوحـــــــــــدة رقـــم  : 04أمــــــــراض العـــــــــــــصر
الظـّـاهــــرة اللـّـــغو ّيــــــــة :اجلـــمـلة الواقعة حـــــــاال
الظـّـاهرة الفــنـّــــيــــــــــّة :التـّـــــــــــــــــــــشبــــــــيه
االكْ ِتئاب كــالزَّائر الـمُخادِع  ...رشَّحَه عددٌ من علماء النـّـفس ليكون َم َرض القرْن احلادي والعشرين ،إذ يُصاب به كلّ عام أكثر من مليون شخص يف
العامل (و هُم غافِلون)  ،بسبَب ظروف مُتنوّعة ،كثري منها اسْ َت َج َّد بعد تَشابُك العالقات َك ُخـــــــيوط العنكبوت ،و كذا تـــــداخُالت النــِّـظام االقتصاديّ،
واالنْفجار الـمُتعاكِس يف التَّــواصل والـمعلومات مع بداية النــّـظام العالـميّ اجلديد ،حيث حتوَّل العامل إىل قرية كبرية وصغرية يف آن واحد .وهذا ما أسْ َهم
مت
يف ازدياد احلياة االجتماعيـّـة تعقيدًا ،وازداد معها عددُ الـمصابني باالكتئاب ،ومع ذلك فإنّ السّـ ْيطرة على أكثر أنْواعه ُم ْم ِكنة بإذن اللَّه ،خاصَّة لوْ ّ
ب واحلنان
م الـمريض أبْعاد الـمُشكلة ووَقفَ األهل كاجلنود يتَضامنون معه،و ذلك بإعطائه ُج ْرعاتِ األمان واحلُ ّ
االكتشاف الـمُ َبكــّـر للحالة ،وتَ َفهَّــ َ
مما يساعده على أنْ يعودَ لطبيعته  ،و َيرجــع ( ُيمارس حياته) العمليـّـة واألُسريّـة واالجتماعيّـة على أكْمل وجْه ،و يعــــــود يبْتسم
والعاطفة الصّادقةّ ،
من جديد  ،و تُ ْش ِرق حياته كشمس الرّبيع.
  حممد الشـّــ ّواف  /م .ثقافة وفكر ـ بتصرّف ـ
م أجب عن األسئلة التــّــالية :
اقرأ السـّــند قراءة متأنــّــية ث ّ

 -01البـــــــناء الفـــــــــــكريّ:
م اعترب الكاتب االكتئاب مرض العصر ؟
ِ -1ل َ
 -2بيّنْ أسباب هذا الـمرض من خالل النّصّ.
ضــحْه.
 -3اقرتحَ الكاتب عالجا لالكتئاب  ،وَ ِّ
 -4ابْحثْ عن آثار هذا الـمرض على الفرد و الـمجتمع.
 -5هات مُضاد الكلمتيْن اآلتيتيْن من النّصّ :الـ ُمطــَّ ِرد  ،مُدْركُون.

 - 02البـــــناء اللّــــــــــــغويّ:
 -1أعْ ِربْ الكلمات اليت حتتها سطر يف النّصّ.
 -2أعْ ِربْ وظيفيّا اجلُملتيْن الـ ُمقوَّستيْن يف النــّــصّ.
ص جُملتيْن حاليَّتيْن مُبيِّنا صاحب احلال و العائِد.
 - 3استخرجْ من النــّـ ّ
 – 4أكْ ِملْ اجلُمل اآلتيّة حبال جُمْلة:
ُ -أصيب الـمريض باالكتئاب....................................

 -جاء الـمريض باالكتئاب إىل الطَّبيب................................

 -وقف األطبّاء أمام االكتئاب .................................

 -انتشر االكتئاب بني النــّـاس .......................................

 – 5حوِّلْ احلال الـمُفرد إىل جُملة يف ما يلي :
 -نظَ َر األطبّاء إىل الـ ُمكتئبني عاجزين.

 -عاش الـ ُمكتئب جاهال بعالجه.

 -بقيَ العِلْم حائرا أمام انتشار االكتئاب.

 - 6ركِّبْ كلمة ( الـمَرض ) يف ثالث مجُل تشتمل على مجلٍ حاليّة.

 -03البــــــــناء الفــنّــــــــــيّ :
 - 1استخرجْ من السَّ َند - :تشبيهيْن مُ َح ِّددا عناصرهما مُ َبيّنا نوعَهما.
 ُمحسّــــنا بديعيّا مُبيّنا نوعه و غرضه. استعارة مكنيّة مع شرحها و بيان أثرها يف الـمعنى.م نوع التــّــشبيهات اآلتيّة مُبيّنا الفرق بينها بالغيّا
َ - 2س ِّ
 -الـمريض أسريٌ َت َق ُّيدا.

– الـمريض كاألسري.

 -الـمريض كاألسري تَ َق ُّيدا.

– الـمريض أسريٌ.

 - 3ركِّبْ ثالث تشبيهات مُختلفة حوْل موضوع ( الـمَ َرض ).

 – 04الوضعـــيّة اإلدماجـــيّــة :
ت شريطا تِلفزيونيّــا عن أحَد أمْراض العصْر اخلَطرية.
 شاهَدْ َ
طر ،مُوظــِّـــفا الـمعارف الـمُستَهدَ َفة.
 انْ ُقلْ وصْفا مُلخـَّـــصًا هلذا الــمَــرض يف بضْعة أسْ ُ
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الـــوحـــــــــــدة رقـــم  :05الثـّـــروات الطــّـــــبــيعيّــــــة
الظـّـاهــــرة اللـّـــغو ّيــــــــة :تقديم الـمبتدأ وجوبا و جوازا
الظـّـاهرة الفــنـّــــيــــــــــّة :الــــــمــــــــــجـــاز الـمـرســــل
إنــّــما الشّـمس والقمر من اآليات الدّالة على كَمال قدرة اللَّه تعاىل  ،و ما ُشعاع الشـّـمس إالّ مصدرٌ للضّياء  ،وما الشّـعاع الـمعكوس من سطح القمر إالّ
نور  .قـــال اهلل تعاىل [ » ...       « :يونس ] .و كــــــم ِمن تطبيقات استفاد بها اإلنسان
منذ القديم  ،كتجفيف الـمحاصيل الزّراعيّة  ،وتدفئة الـمنازل  ،كما استخدمها يف جماالت أخرى ذكَ َر ْتها كتب العلوم التّـارخيية  ،فقد أحرق أرمخيدس
األسطول احلربيّ الرّومانيّ عن طريق ترْكيز اإلشعاع الشـّـمسيّ على سُفن األعداء  .ويف العصر البابليّ كانت النّـساء يَ ْستعمِ ْلن اإلشعاع الشّـمسي للحصول
على النـّـار  .كما قام العلماء باستخدام الطّـاقة الشّـمسيّة يف صَ ْهر الـمواد وطهْي الطّـعام وتوليد خبار الـماء وتقطري الـماء وتسخني اهلواء  .كما أُنشئَت
يف مطلع القرن الـميالديّ احلاليّ أوّل حمطـّـة عالـم ّية للرّي بوساطتها .ومع التّـطور الكبري يف التـّـقنيّة والتــّـقدّم العلميّ الذي وصل إليه اإلنسان فُـتحت
آفـــــاق علميّة جديدة يف ميدان استغالل الطـّـاقة الشّـمسيّة ،وهلذا قالت منظــّـمة الطــّــاقة الــــــدّوليّة كلمة هي  :لَـــلطـّاقة الشــّـمسيّة أَ ْدومُ من
البرتول.
 «عن الـموسوعة العربيّة ـ بتصرّف ـ
م أجب عن األسئلة التــّــالية :
اقرأ السـّــند قراءة متأنــّــية ث ّ

 -01البـــــــناء الفـــــــــــكريّ:
ص بعض استخدامات الطــّـاقة الشــّـمسيّة .
 -1استخرجْمن النّ ّ
 -2اذكُرْ بعض االستخدامات الـمستقبليّة هلا .
ص  :العالمات  ،إذابـــة  ،إنـــــــــــتاج .
 -3اشرحْ من النـّــ ّ
 -4الطــّــاقة الشــّـمسيّة أَدْ َو ُم من البرتول .علــِّـــــــــــــلْ بأربعة حجج.

 - 02البـــــناء اللّــــــــــــغويّ:
 - 1أعربْ الكلمات اليت حتتها سطر يف النّصّ.
 - 2استخرجْ من النـــّـــصّ ثالث مجل تقدّم فيها الـمبتدأ وجوبا .مع التـــّــعليل.
 – 3ميِّزْ احلاالت اليت جيب فيها تقديم الـمبتدأ مع ذكر السّبب يف ما يلي:
 الشـّـــمس تضيء الكون. -أ ّي طــــــــــاقة أفضل ؟

 -إنــّـــما الطــّــاقة الشــّــمسيّة دائمة .

 -الطـّــاقة الشــّـــمسيّــة ثروة .

 -من يُحْ ِسنْ استغالل الطــّــاقة الشـّــمسيّة يَسْتغْ ِن عن البرتول.

ص مجلتني تَ َق َّد َم فيهما الـمبتدأ جوازا مع التــّــعليل.
 -3استخرجْمن النــّـ ّ
 – 4ما الفرقُ بني معنى اجلملتني:
 ما الشــّمسُ إ ّال مصدرٌ للطـــّاقة - .ما مصدرٌ للطـــّـاقة إ ّال الشــّـمسُ . -5ركــّبْ كلمة ( الثــّروة ) يف ثالث مجل تقدّم فيها الـمبتدأ وجوبا و أخرى جوازا .

 – 6أعربْ اآلية الكرمية اآلتية»  ...    « :

[ احلجرات ]

 -03البــــــــناء الفــنّــــــــــيّ :
 - 1استخرجْ من السّندَ - :مجازين مُرْسليْن مع بيان عالقتهما.
 - 2بيِّنْ الـمجاز الـمرسل و عالقته يف ما يلي:
 أوصتْ منظــّــمة الطــّـــاقة العالــميّة باستغالل الشــّـــمس.ب العلماء اجل ّو الستكشاف و دراسة الطــّــاقة الشـّـمسيّة
 ركِ َ جعل بعض الـمسؤولني أصابعهم يف آذانهم رفْضا لِـمشروع الطّاقة الشّمسيّة. -عجنتُ اخلبزَ حتْت الشـّــمس.

 – 04الوضعـــيّة اإلدماجـــيّــة :
َ تزْ َخ ُر بالدنا بالكثري من الثـّــروات الطــّــبيعيّـــة.
 حتدّثْ عن إحدى هذه الثّروات يف بضعة أسطر ،موظــّـــفا الـمــعارف الـمستهدفة.

»
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الـــوحـــــــــــدة رقـــم  :06متاحف و معامل تارخييّـة
الظـّـاهــــرة اللـّـــغو ّيــــــــة :اجلملــة الواقــعــة نعــــتا
الظـّـاهرة الفــنـّــــيــــــــــّة :الكــــــــتابة العـــــروضيّة
ضولٌ عميق  ،أحاسيس تَ ْنتابَك لدى حُلولك بِ ِرحابها  ،فَ ِب َق ْدر ما هي واسعة بقدر ما حتمل ألغازا (ختتبئ) فيها
شعورٌ غريب  ،قشعريرة تكسو جسْمك  ،فُ ُ
 ،وبقدر ما هي مُحافظة على أسوارها بقدر ما تتميـّـز عن غريها من الـمناطق األثريّة .ألوانها مُمتزجة بألوان طبيعتها  ،وعصافريها تبكي حنينا لـماضٍ
َش ِهد على خُلودها  ،فُسيفسائها تُ َح ِّيي فيك تارخيًا (آماده بعيدة )  ،إنّـها كويكول أو مدينة مجيلة األثريّة اليت حتْتضنها والية سطيف .إنـّها مدينة
ختتزن خبايا إ ْحدى أعظم احلضارات الّيت شهدها العامل .إذا وقفت عليها (وأنت ُمتأمِّ ٌل) استطعتَ (أنْ تأخذَ) ِع َب ًرا ال حتصى ...
قال فيها أمري شعراء اجلزائر حممّد العيد آل خليفة شِعْرا يُخلِّدُها :
ف َعـ ْبـــ َرة
ُأ َر ِّد ُد يف آثــــــارها طَـــــ ْر َ

ي ِم ْنـها أَ ْن أعــــودَ بطائِــــ ِل
َل َعلِّّـ َ

و أسألُها مُ ْستــــ ْف ِهما عن عــُـــهودِها

ب ِلسائِــــ ِل
و أَ َّنــى تَستَجــــيــــ ُ

م و مِــ ْن
م ِم ْن تواريخَ و مِ ْن ِح َك ٍ
فـَــــ َك ْ

َبيانِ تقالــيد بها و فَـــــــــعائِـ ِل

ش بها طال حِـــ ْق َب ًة
َتـــ ُد ُّل على عــَــ ْي ٍ

و َلكنــَّـه َولــَّـى كَأحْالم قـــائِـ ِل
 » عن األنرتنت ـ بتصرّف ـ »

م أجب عن األسئلة التــّــالية :
اقرأ السـّــند قراءة متأنــّــية ث ّ

 -01البـــــــناء الفـــــــــــكريّ:
ص بعض صِفات مدينة كويكول .
 -1استخرجْ من النّ ّ
 -2ما العِ َبر اليت أخذها الشـّـاعر من آثار الـمدينة ؟ .
 -3اشرحْ الكلمتني  :عَــربة  ،طائل  .و وظــّـــفهما يف جُملتني مفيدتني.
 -4الـمتاحف و الـمعامل التــّــارخييّة ذاكرة الشــّــعوب .عَلـِّّــلْ.

 - 02البـــــناء اللّــــــــــــغويّ:
َ - 1أعربْ الكلمات اليت حتتها سطر يف النّصّ.
ص.
َ - 2أعربْ إعراب مجل اجلمل الـمقوّسة يف النــّــ ّ
 – 3استخرجْمن السـّـــند مجلتني فرعيّتني واقعتني نعتا مُبيّنا الـمنعوت.
 -4أكْ ِمل اجلمل اآلتية بنعت جُملة:
 -كويكول مدينةٌ................

– قمت بزيّارةٍ  ..............إىل كويكول.

 شاهدت يف كويكول معاملَ  – ..............إ ّن اآلثار كتابٌ .................. – 5ميـّــزْ بني اجلملة احلاليّة و النـّــعتيّة يف ما يلي:
 زرتُ متحفًا ( حيوي الكثري من اآلثار) – .زرت الـمتحفَ (أتأمّـــل آثاره ). -6ركــِّبْ كلمة ( الــمتحف ) يف ثالث جُمل تشتمل على مجل نعتيّة .
 – 7أعربْ اآلية الكرمية اآلتية :
 [ »  ...        ... « -النّـساء ]

 -03البــــــــناء الفــنّــــــــــيّ :
 - 1استخرجْ من األبيات أسلوبا إنشائيّـا مُبيّنا غرضه.
م و اشرحْ الصّورة البيانيّة يف اجلملة( :مدينة مجيلة األثريّة اليت حتتضنها والية سطيف )
َ - 2س ِّ
م قارنْ بينها و بني الكتابة اإلمالئيّة  .ماذا تستنتج ؟
 - 3اكتُبْ عروضيّا األبيات الواردة يف السـّـــند  ،ث ّ

 – 04الوضعـــيّة اإلدماجـــيّــة :
ت يوما مُتأمّال أمام أحد الـمعامل األثريّة مبدينتك.
 وقَفْ َ
 حتدّث عن شعورك أمامه يف بضعة أسطر ،موظــّـــفا الـمــعارف الـمستهدفة.

السـّـنة الرّابعة متوسّط

األستاذ  :هـقـة بـوزيد

اجلديد يف تطبيقات اللـــّـغة العربيّة

الـــوحـــــــــــدة رقـــم  :07عـــــــــــــالــــــم الشـّـــغـــــــــــــل
الظـّـاهــــرة اللـّـــغويّــــــــة :اجلملــة الواقــعــة جوابا للشـّــرط
الظـّـاهرة الفــنـّــــيـّـــــــــة :االســـتـــفــهام و أغــــــراضــــه
َأثـْــــــبتْ وُجودَك أيّـها الرّجلُ

واعْ َملْ فخري النـّاس مــنْ َع ِملـوا

األرض للمِقْــــــدام واســــــــعة

وتضيق بالـمُـــ َتخاذِل السّـُـــبُلُ

فاعـْــمـَــــــلْ وجِدَّ وال تَ َملَّ وال

تُحْ ِجمْ فإ ّن حياتنا العَــــــــــ َملُ

إنْ ملْ َتـجدْ يف السّهل رزقك فال

َتجْـــــــزعْ وشُدَّ فرزقك اجلبَــلُ

أو ضــــــاق هذا البَـرّمـُـــرتَزقاً

فالبــــــحر فيــه الدُّرُّ مُبْـــــ َت َذلُ

ولَ ِئنْ َت ِخــــبْ فـي األرض قاطبةً

طلُ
(فاصْ َعدْ) وطـِــرْ يف اجلوّ يا َب َ

مـــا ضاقت الدّنيا على رجـــــ ٍل

( يسعى ) ومـِـلْءُ فـــــؤاده أمَــــلُ
  الشـّــاعر  :إبراهيم الــمُنْ ِذر 

م أجب عن األسئلة التــّــالية :
اقرأ السـّــند قراءة متأنــّــية ث ّ

 -01البـــــــناء الفـــــــــــكريّ:
 -1خلـّــصْ مضمون األبيات يف فكرة عامّــة .
ث الشـّــاعر على العمل  ،استخرِجْ العبارت الدّالة على ذلك.
َ -2ي ُح ُّ
 -3احبثْ يف القاموس عن معاني  :الــمبُتذَل  ،الـمِقْدام  ،الـمُ َت َخاذِل.
 -4ما سِ ُّر النـّــجاح يف احلياة حسب الشـّــاعر؟

 - 02البـــــناء اللّــــــــــــغويّ:
َ - 1أعْ ِربْ الكلمات اليت حتتها سطر يف النّصّ.
َ - 2أعْ ِربْ اجلُمْلتيْن الـمًقوَّستيْن يف النــّــصّ إعْرابَ ُج َمل.
 – 3استخرجْ من السـَّـــند جُملة شرطيّة مُحدّدا عناصرها  ،مُبيّنا إعراب جواب الشّرط مع التـّــعليل.
 -4حوِّلْ معاني األبيات (  ) 7 ، 2 ، 1إىل أساليب شرط.
 – 5أكمِلْ اجلُمل اآلتية بأدوات شرط جازمة و جُمل جواب الشـّــرط.
 ....... -يتقنْ العَملَ َفـ....................

 ....... -تعملْ صاحلًا .................

  ........توكّلتُمْ على اللَّه يف عملكم فـَ ........ - ...............عَملْنا بإخالص ............ -6ركــِّبْ كلمة ( الــعمل) يف ثالث جُمل شرطيّة .
َ -7ح ِّددْ اجلُمل الفرعيّة يف اآلية التـّــالية مع بيان وظيفتها اإلعرابيّة:
 [              طـه ]
 – 8أعْ ِربْ اآلية الكرمية اآلتية  [   ...     ...  :النـّـساء ]

 -03البــــــــناء الفــنّــــــــــيّ :
 - 1اسْ َتفْ ِهمْ جبمل يكون جوابها معنى  - :عجُز البيت  - 1صدْر البيت  - 2البيت 4
ي لالستفهامات اآلتيّة:
 - 2بيِّنْ الغرض البالغ ّ
 -مـــــا هـــذا العَملُ اجلبَّــار ؟

َ -أ ُت َس ِّمي هـــــذا عَ َمال ؟  -متى نصل إىل إتقان العمل ؟

 - 3ركِّبْ ثالث مجل استفهاميّة حوْل ( العمل ) بأغراض بالغيّة خمتلفة.

 – 04الوضعـــيّة اإلدماجـــيّــة :
 قال الشـّــاعر .... :إنّ حياتــَــــــنا العمل.
 اشرحْ هذه الفكرة يف بضعة أسطر ،موظــّـــفا الـمــعارف الـمستهدفة.

السـّـنة الرّابعة متوسّط

األستاذ  :هـقـة بـوزيد

اجلديد يف تطبيقات اللـــّـغة العربيّة

الـــوحـــــــــــدة رقـــم  :08الشّـبـــــاب و الـمـــــــــستــقـــبل
الظـّـاهــــرة اللـّـــغويّــــــــة :اجلملــة الواقــعــة مضافا إلـــــيه
الظـّـاهرة الفــنـّــــيـّـــــــــة :التـّـــقــــطيع العـــــــــــــــروضي

الشـّـبابُ مرحلة القوّة والنـّـشاط والطــّــاقة والطـّموح الوهّاج...الشـّباب متعَلَّق آمال األمّة حيــن يدرك الـمسؤوليّة ،وأبو الـمعجزات إذا أحسنـّــا إعداده  ،هو
مرحلة العطاء الـمثمر،وروضُ اإلبداع الـم زهر ،وبستانُ النـّـضارة والفتوّة ،واللـّـياقة والقوّة .والشّباب هو الذي يفرح بلقائه الصّغريُ  ،ويتحسّر على فراقه الكبريُ .إنّ
الشـّـاب النـّاجح هو الشابُّ الذي يثق بنفسه،و يكون طموحُهُ وتطلـّعه إىل املثل العليا ،فالشباب بال طموح كشجرة (ال تزهر) و ال تـثمر  .إنـّنا ال نريد إالّ شباباً طاحمني
 ،ال يرتضون إالّ ذرى اجلبال مطيّة هلم ،وجسرَ التعب ليصلوا من خالله إىل الرّاحة الكربى ،إىل رياض اخلري والربكة رجــــاء (أن خيدموا وطنهم)  ،ونريدُ شباباً على
ب أن تتفجّ َر قوّة وعطاء دون أن ترتدّد يوم وقـــــــوع األزمات..
طريق اهلدى والتـّـقى سائرين بعد أن يتعلــّـموا  .فهم طاقـــة كامنة ،ولكنـّها جي ُ
قال حممّد العيد آل خليفة:
ت ِمنْ عُنْصُر اخلُلـــود لـُــبـابُ  كُنْ إىل الـمَجْـد طاحمًا يــا شـــبابُ
َأنْ َ
َمشْ َعلُ العِلم يف ميينـك يُــهدَى  كـُـلُّ سارٍ بـــه و يُــجْــــِلى الضَّــبابُ
ك دينٌ َم َدى الدُّهــــور عـزيزٌ  يــــُــــبْ َذلُ الـمَـالُ دونَه و الــرِّقابُ
لـَــ َ
ك ماضٍ ما مثْلُه قــَـطُّ مــاضٍ  تـــَــــــــــتباهَى بــ َمجْده األحْقابُ
لـــ َ
و لِســانٌ ملْ َيدْنُ مــــنـه لســانٌ  و كـــــــــتابٌ ملْ يدْنُ مــنه كـــتــابٌ
  أمحد مجعة  /جملــّة الشـّـباب ـ بتصرّف ـ 
اقرأ السـّــند قراءة متأنــّــية ثمّ أجب عن األسئلة التــّــالية :

 -01البـــــــناء الفـــــــــــكريّ:
ص.
 -1اقرتح عنوانا مناسبا للنـّــ ّ
 -2ما صفات و خصائص الشـّــباب النـّـاجح الطـّــامح حسب النـّـصّ؟
 -3اشرح بالـمضاد الكلمات  :النـّـضارة  ،الـكامنة ،العزيز.
 -4ذكّر الشـّـاعر الشـّــباب مبقوّمات شخصيّته  .لــــمــــاذا ؟

 - 02البـــــناء اللّــــــــــــغويّ:
 - 1أعرب الكلمات اليت حتتها سطر يف النّصّ.
 - 2أعرب اجلملتني الـمقوّستني يف النــّــصّ إعراب مجل.
 – 3استخرج من السـّـــند ثالث مجل واقعة يف حملّ جرّ مضاف إليه .
ب أن تتفجّ َر قوّة وعطاء دون أن ترتدّد يوم وقـــــــوع األزمات
 -4الحظ اجلملة  :جي ُ
م حوّهلا إىل مفردة.
استخرج منها  - :مجلة واقعة مضافا إليه  ،ث ّ
 مضافا إليه مفردا  ،ثمّ حوّله إىل مجــــــــــــلة -5ركــّب كلمة ( الــشـّــباب ) يف ثالث مجل تشتمل على مجل واقعة مضافا إليه .
 – 6أعــــــــــرب اآلية الكرمية اآلتــــــــية :
 [            النـّــــمل ]

 -03البــــــــناء الفــنّــــــــــيّ :
 - 1اكتب األبيات الثـّــالثة األوىل عروضيـّــا  ،ضع الرّموز  ،وقطـّــعها إىل التـّــفعيالت الـمناسبة.
 - 2استخرج من األبيات  :أسلوبا خربيّــا و آخر إنشائيّـــا.
م و اشرح الصـّــورة البيانيّــة يف البيت األخري .
 -3س ّ

 – 04الوضعـــيّة اإلدماجـــيّــة :
 قال الشـّــاعر .... :كن إلــــــى الـــمـــجد طاحما يا شـــــباب
 بيـّـــن مب يتحقـّـــق طموح الشــّــباب يف بضعة أسطر ،موظــّـــفا الـمــعارف الـمستهدفة.

السـّـنة الرّابعة متوسّط

األستاذ  :هـقـة بـوزيد

اجلديد يف تطبيقات اللـــّـغة العربيّة

الـــوحـــــــــــدة رقـــم  :09الـــفـــــــنــــــــــــون
الظـّـاهــــرة اللـّـــغويّــــــــة :اجلملــة الــموصولة
الظـّـاهرة الفــنـّــــيـّـــــــــة :الــكــــــــــــنـــــاية

ما من شكّ يف أنّ اخلطّ العربيّ فنّ من الفنون العربيّة واإلسالميّة  ،تسلط عليه األضواء  ،ويكتب عنه مــــن اهتمّ بالفنون من الكتـّاب والنـّقــّاد يف الشــّـرق
والغرب ومن أمجل مــــــــا قرأت عن اخلطّ [ أنـّه لغة اليد ،وترمجان القلب ،وميزان اإلرادة ،ومرآة الرّوح وإنـّه رسول إىل العقول ،وسالح يف الـمعرفة  ،وحجّة يف
العلوم ،وسند للحضارات ] .
واللــّغة يف ثقافة العرب تعترب من الــمظاهر اخلالدة اليت (أحيت أدباً) وفنـّا (قام بذاته) وعبّر به أصحابه عن معاني احلياة ومشاعرها .واخلطّ عماد اللــّغة ،
وله حصيلة كبرية يف التـّراث احلضاريّ  .فقد بقي كلـّه واضحا خيدم الفكر والذوق والعني ،وهو أصيل يف البيئة العربيّة وليس دخيال  ،و مهما حصل (فلن يضيع) ألنـّـه
جزء من اللــّـغة العربيّة اليت هي من تراث أمّتنا  ،هذه اللــّغة الـمحفوظة بالقرآن الكريم  [       يوسف ] ،ولـــغة الضـّــاد  :لغة ،
ي و أبدعوا لوحات فنيّة فائقة اجلمال .
ط العرب ّ
كتابـــة وخطّ  .وهلذا مل يقــف أبناء يعرب مكتويف األيدي  ،بل مشّروا  ،و طوّروا اخل ّ
ي ـ بتصرّف ـ 
ط العرب ّ
  موقع اخل ّ
م أجب عن األسئلة التــّــالية :
اقرأ السـّــند قراءة متأنــّــية ث ّ

 -01البـــــــناء الفـــــــــــكريّ:
ي؟
ط العرب ّ
م مسات اخل ّ
 -1ما هي أه ّ
ي  ،استخرجها.
ط العرب ّ
 -2ذكر الكاتب أدلّة على بقاء و صمود اخل ّ
 -3اشرح بالـمـــرادف من النـّــصّ الكلمات  :دليل  ،دعامة  ،أساس.
 -4اذكر بعض اخلطـّـــاطني الذين تعرفهم مع مناذج للوحاتهم.

 - 02البـــــناء اللّــــــــــــغويّ:
 - 1أعرب الكلمات اليت حتتها سطر يف النّصّ.
 - 2أعرب اجلملتني الـمقوّستني يف النــّــصّ إعراب مجل.
 – 3استخرج من السـّـــند مجلتني موصولتني حمدّدا عناصرهما.
 -4ميّز اجلمل الـموصولة من غريها يف مـــــــــــا يلي:
  [          إبراهيم ]  [          النــّــساء ] -5ركــّب كلمة ( الــفنّ) يف ثالث مجل موصولة .
 – 6أعرب اآلية الكرمية اآلتية :
[         -القصص ]

 -03البــــــــناء الفــنّــــــــــيّ :
 - 1استخرج من النـّــصّ كنايتني مبيّنا نوعهما.
 - 2كــَـــــنِّ عـن :
 شهرة اخلطــّــاط السّــوري عثمان طه . اندهاشك من خطّ اخلطـّــاط اجلزائري حممّد بن سعيد شريفي.ص ؟ علــّــــل.
 - 3مــــــــــــــا أسلــــوب النــّـــ ّ

 – 04الوضعـــيّة اإلدماجـــيّــة :
ط العربيّ فأحضرتها لزمالئك.
 أعجبتك لوحة للخ ّ
 بيّن هلم س ّر مجاهلا يف بضعة أسطر ،موظــّـــفا الـمــعارف الـمــستهدفة.

  [          احلجر ] [          -البقرة ]

السـّـنة الرّابعة متوسّط

األستاذ  :هـقـة بـوزيد

اجلديد يف تطبيقات اللـــّـغة العربيّة

الـــوحـــــــــــدة رقـــم  :10العلوم و التـّــقدّم التـّــكنولوجيّ
الظـّـاهــــرة اللـّـــغويّــــــــة :إدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج
الظـّـاهرة الفــنـّــــيـّـــــــــة :الــحقيــــــــــــــقة و الــــــمجاز

مـــــــا أسرع تطوّر العلم ! فـلقد استطاع باحثون ( أن يطوّروا ) تقنيّة جديدة لتحويل حرارة جسم اإلنسان إىل طــــاقة كهربائيّة ميكن استخدامها لتشغيل
أجهزة خمتلفة يستعملها الكثري من النـّـاس .تطبيقات هذه التــّقنيّة مازالت حمدودة ،إالّ أنـّـها قد تعين يف الـمستقبل االستغناء عن البطــّـاريات التى ( تستعمل ) يف
عدد من األجهزة .فهل من الـممكن ختيــّـل القيام باتصاالت عرب اهلاتف الـ محمول دون احلاجة إىل بطاريّة ،فقط باالعتماد على حرارة اجلسم؟ قد تبدو هذه الفكرة
الـمتطرّفة أقرب إىل اخليال العلميّ  ،ولكن إن تواصلت األحباث فقد تتحوّل إىل حقيقة ساطعة  ،بعد ( أن متكــّـنت ) جمموعة من العلماء من التـّوصّل إىل طريقة
جديدة لتحويل حرارة اجلسم إىل تيار كهربائيّ .وتطبيقات هذه التــّـقنيّة وإن كانت مازالت حمدودة حتى اآلن نظراً للكميّة الصّغرية من الطـّـاقة اليت ميكن
توليدها ،إالّ أنــّه مع األخذ باالعتبار التــّطوّرات اليت حتدث على الدّوائر الكهربائيـّة ،واليت جتعلها أكثر كفاءة نستطيــع أن نستخدم هذه التـّـقنيّة يف عدد أكرب من
األنظمة.
  موقع /أفكار تقنيّة ـ بتصرّف ـ 
اقرأ السـّــند قراءة متأنــّــية ثمّ أجب عن األسئلة التــّــالية :

 -01البـــــــناء الفـــــــــــكريّ:
 -1اقرتح عنوانا مناسبا للنـّـــصّ.
 -2ما الذي جعل الكاتب يتفاءل مبستقبل الطـّــاقة الكهربائيّة اإلنسانيّة ؟
 -3اشرح بالـمـــضاد من النـّــصّ الكلمات  :منتشرة  ،ختزين  ،االستبعاد.
 -4كيف تنظر أنت إىل التـّــطبيقات الــمستقبليّة هلذه التـّــقنيّـة ؟

 - 02البـــــناء اللّــــــــــــغويّ:
 - 1أعرب الكلمات اليت حتتها ســــــــــــطر يف النّصّ.
 - 2أعرب اجلمل الـمقوّسة يف النــّــصّ إعراب مجل.
 – 3استخرج من السـّـــند :
 أسلوب شرط  ،حمدّدا عناصره  ،معربا جواب الشـّــرط. مفعوال به مجلة مضافا إليه مجلة. مجلة موصولة  ،حمدّدا عناصرها. مجلة بسيطة و أخرى مركــّـــبة. مجلة تقدّم فيها الـمبتدأ وجوبا. -5ركــّـــب كلمة ( الـعــلم ) يف ثالث مجل تشتمل على :
 مجلة تقدّم فيها الـمبتدأ جوازا. مجلة حاليّة. -مجلة نعتيّة.

 -03البــــــــناء الفــنّــــــــــيّ :
ص تعبريين حقيقيني و آخرين جمازيني.
 - 1استخرج من النـّــ ّ
 - 2استعمل الكلمتني ( شـــــغــّــــل ) و ( طـــــــــــوّر) يف تعابري حقيقــيّــة و أخرى جمازيّــــة .
ص ؟ و مـــــــــــــــــا نــــــــــمطه ؟
 - 3مــــــــــــــا أسلــــوب النــّـــ ّ

 – 04الوضعـــيّة اإلدماجـــيّــة :
 جالت يف عقلك أفكار تقنيّة مستقبليّة كثرية.
 ختيّل فكرة و حتدّث عنها يف بضعة أسطر ،موظــّـــفا الـمــعارف الـمستهدفة.
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األستاذ  :هـقـة بـوزيد

اجلديد يف تطبيقات اللـــّـغة العربيّة

الـــوحـــــــــــدة رقـــم  :11الـــــمـــــــواطـــــــــــــــــنة
الظـّـاهــــرة اللـّـــغويّــــــــة :تقديم اخلرب و جوبا و جوازا
الظـّـاهرة الفــنـّــــيـّـــــــــة :بـــــــــــــــــــحر الطــّــــويل

الوطن لفظ مجيل ،ومعنى جلــيل ،وشعور آسِر ،وكـيف ال يكون كذلك وهو م ْوضِع العيش ،و فيه السُّكنى  ،وديار األهْل واألحبَّة ومنْبع الرِّزق ،وحبُّه جِ ِبلــَّــــة
وخُلـَّــــــــة حممودة تُنْبــــي عن الـــوفاء وكريم الشِّيَم و القيم .و لألوطان فضائـلها  ،و له احلـــقوق  .فكيف احلياة بدونه ؟ فإنــّــما عزّة الوطــنيّة احلَقــّــة .ويف
فضل الوطن قال مصطفى صادق الرّافعيّ:
بالدي هــواها يف لـــــساني ويف دمي

يُمجِّدُها قـــــليب ويـــدعو هلا فمي

ب بــال َدهُ)
وال خـــيــ َر فـــيمن(ال يُحـ ّ

ب إن مل يُ َتيـََّم
ف احلـُــــ ّ
وال يف حَلي ِ

ومـــــــــن تُؤْ ِو ِه دا ٌر فيجــح ُد فضلـــها

م
يكنْ حــــــــيوان ًا فوقه كـــلُّ أعْـــ َج ِ

ري إنْ جــــا َء عشـّـهُ
أن الطــّـ َ
َأ َلـــمْ ت َر َّ

فآوا ُه فـــي أكـنافِ ِه (يتَـــــــــرنـَّـم)

س مــن األوطا ِن منْ ملْ يكُنْ لــها
ولـي َ

هن ينتــــمي
فـِـــــداءً وإنْ أمْسى إليْ َّ

م األوطانَ أو يَنسَ حقــّها
ومـــنْ يظل ِ

(تُجــــــبْه فُنون احلادثات بأظَْلــم)

ومــــــا يـــرفع األوطا َن إ ّال رجالُـــها

س إالَّ بسُــــلــَّم
وهــلْ َي َترقــّـى النــّا ُ
  منــــــــــوّع ـ بتصرّف ـ 

م أجب عن األسئلة التــّــالية :
اقرأ السـّــند قراءة متأنــّــية ث ّ

 -01البـــــــناء الفـــــــــــكريّ:
 -1هـــــــــــــــــــــــــات فكرة عامّـــــــــة للسّــــند .
 -2ما مـــــــــظاهر الــــمواطنة من خالل السّـند ؟
 -3اشرح الكلـــــمات  :احلليف  ،جيحد  ،األكناف.
 -4كـــــــــــيف يُــــــــــــــــرفع الوطن يف نظرك ؟

 - 02البـــــناء اللّــــــــــــغويّ:
 - 1أعرب الكلمات اليت حتتها ســــــــــــطر يف النّصّ.
 - 2أعرب اجلمل الـمقوّسة يف النــّــصّ إعراب مجل.
 - 3استخرج من السـّـــند مجلتني تقدّم فيهما اخلرب وجوبا مع التـّــعليل.
م
 - 4تأمـّــل اجلملتني  - :فـــــــوقه كـــ ّل أعـــجـــ ِ
 لــــــــــــــــــــــــه احلقوق عيّن الـمبتدأ و اخلرب فيهـما .ما حكم هذا التـّــرتيب ؟ لــماذا ؟ -5ركـّــب كلمة ( الوطن ) يف ثالث مجل تقدّم فيها اخلرب وجوبا و مجلتني جوازا.
 -6أعـــــــــرب اآلية الكرمية اآلتية:
 [       الرّعد ]

 -03البــــــــناء الفــنّــــــــــيّ :
 - 1اكتُبْ عروضيّــا البيتني األوّل و الرّابع  ،ضع رموزهما و تفعيالتهما  ،مُسَمِّــيا َبحْرهما .
 بيَّ ْن التــّــغريات اليت طرأت على تفعيالتهما.َم و اشرح الصّورة البيانيّة يف عجز البيت األوّل .
 - 2س ِّ
 - 3استخرج من السـّــند حمسّنا بديعيّـــا مبيـّـــنا غرضه البالغيّ.

 – 04الوضعـــيّة اإلدماجـــيّــة :
 قرأت خربا عن شباب ماتوا غرقا يف البحر و هم حياولون اهلجرة السّـــــريّـــة ( احلرقة )  ،فتألــّـــمت لذلك.
 ذَكــِّــ ْر الشـّــباب بواجباتهم حنو وطنهم يف بضعة أسطر ،موظــّـــفا الـمــعارف الـمستهدفة.

السـّـنة الرّابعة متوسّط

األستاذ  :هـقـة بـوزيد

اجلديد يف تطبيقات اللـــّـغة العربيّة

الـــوحـــــــــــدة رقـــم  :12شعــــــــــــــوب العـــــــــــــامل
الظـّـاهــــرة اللـّـــغويّــــــــة :اجلملة الواقعة خربا للمبتدإ
الظـّـاهرة الفــنـّــــيـّـــــــــة :اخلبــــــــــــــر و أنــــــــــواعه

الفلسطينيـّون بدؤوا رحلة التــّعليم من لوْح يف خيمة ،وكأنّ اإلنسان ال يتعلـّم إالّ يف أرضه ،إنـّها قصّة شعب مكافح  ،أرادوا حموَه من الوجود فابتكر من قلب
الــمعاناة فنَّ احلياة ،لِ ِعلْ ِم ِهمْ أنّ يف اجلُرح مــا (يساعد اجلرح) على الشـّـفاء .الطـّـالب يف فلسطني يَنصِبون احلُلْم على جزء خيمة مُدمَّر ،مدارسهم أصبحت خربًا يف
جريدة .مناهجُهم (حديثها عن طفولةٍ تُح َتضَر ) ،وشعبٍ مُحاصَر ،أطفالُه متشبّــثون خبيوط النـّـور ،حجارتهم يزرعونها بغضب (ال يتوقــّـف)  ،ويرمونها بالتـّكبري.
إنـّهم حماصرون ..لكنـّهم يصنعون من القَيْد فخرًا ،لقد كابدوا حتـّى الشـّهادة .هم مقاومون؛ َعدوّهم معروف ألنّهم رأوه بأمّ أعينهم ال بعني الكامريا فنسُوا طفولتَهم
وانشغلوا بالبحث عن طَيْف إخوانهم الصّغار ،مع أنّ ساعات العمل تُرْهق أيديَهم الصّــــــغرية.
فال تنســــــوا أ ّن :

م
إخــــــوانـــكم يف فلــسطني تنالــــــه ُ

بالسّــــــــو ِء و العَسْف أنيـــــــابٌ وأظـــــــــفار
  سالمة خلف  /م  .ثقافة و فكر ـ بتصرّف ـ 

اقرأ السـّــند قراءة متأنــّــية ثمّ أجب عن األسئلة التــّــالية :

 -01البـــــــناء الفـــــــــــكريّ:
ين عامّة و األطفال خاصّة .
 -1استخرج من النـّــصّ مظاهر معاناة الشـّــعب الفلسطي ّ
 -2يف النــّـــــصّ أمـــــــــــــل  ،مـــــــــــــا العبارات الدّالـّــــة عليه ؟
 -3احبث يف القاموس عن ك ّل االشتقاقات من جذر كلمة ( الـــــــقيد) .
ي ( الــمقاومة ) .
 -4احبث عن الكلمات اليت تنتمي إىل احلقل الــمــفهوم ّ
ص.
 -5اقرتحْ مغزى عامّـــــــــــــــــا للنـّــــــــــــ ّ

 - 02البـــــناء اللّــــــــــــغويّ:
 - 1أعربْ الكلمات اليت حتتها ســــــــــــطر يف النّصّ.
 - 2مــــــــا الوظيفة اإلعرابيّة للجمل الـــمقوّسة.
 - 3استخرجْ من السـّـــند مجلتني واقعتني خربا للمبتدإ .
َ - 4ح ِّولْ اخلرب الـــمفرد إىل مجلة يف اجلمل اآلتية :
 أطفالُه متشبّــثون خبيوط النـّـور . هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم مقاومون . عـــــــدوّهـــــــــم مـــــــــــــــعروف . -5ركـِّــبْ كلمة ( فلسطني ) يف مجلتني خربهما مجلة فعليّة .و مجلتني خربهما مجلة امسيّة .
 -6أعـــــــــربْ اآلية الكرمية اآلتية:
 [         آل عمران ]

 -03البــــــــناء الفــنّــــــــــيّ :
َ - 1ميــَّــزْ بني اخلرب و اإلنشاء مع ذكر النــّــوع يف اجلمل اآلتية:
 الفلسطينيّـون بدؤوا رحلة التــّعليم من لوْح يف خيمة . ال تـــــــــــــــــــــــــنـــــــــســـــــــوا . إنـّـــــــــها قصّــــــــــــة شــعـــــــب . ال يتوقـّـــف الغضـــــــــــــــــــــــب .م و اشرح الصّورة البيانيّة يف البيت الشـّـــعر ّي  ،مُبيـّـــنا ما أضافته للمعنى من مجال.
َ - 2س ِّ

 – 04الوضعـــيّة اإلدماجـــيّــة :
 شاهدت شريطا تلفزيونيّـــا يصوّر معاناة األطفال الفلسطينيّني  ،فتألّمت حلاهلم.
ف يف بضعة أسطر ما شاهدتَ ،موظــّـــفا الـمــعارف الـمستهدفة.
 صِ ْ
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الـــوحـــــــــــدة رقـــم  :13الـهــــــــــــــــوايـــــــــــــــات
الظـّـاهــــرة اللـّـــغويّــــــــة :اجلملة الواقعة خربا لناسخ
الظـّـاهرة الفــنـّــــيـّـــــــــة :بـــــــــــــحر البســــــــــــيط
القِراءة ضرورة مَعْرفيَّة لبناء احلضارات ،وتَنْظيم الـمُجتمعات اإلنسانيّة ،ونَهْضة الـمواهِب البَشريّة ،ولذلك فإنَّ النَّهضات اإلنسانيّة تَهبط عندما تستغين عن
القراءة ،وتَصْعد حني ( جتْعل من القراءة مُنطََلقًا ) لنهضة واعية .فالقراءة النَّافعة تَقود الـمجتمع حنو اخليْر ،والنّهضة ،واإلصالح .ولقد كانت أوّل كلمة من القرآن
نزلت إىل األرض هي  ،   :وظلـّـت تفتح لإلنسان بابَ الـمعرفة الرَّبانيَّة واإلميان ،و شرع الـمـسلمون ( يتسابقون ) إىل فعل اخلريات ،واالبتكار الذي أدَّى إىل
ازدهار احلضارة اإلسالميَّة .فالـــــــــقراءة هي أعظــــــــمُ وسائل الــــــــتَّعلُّم واكتســـــــاب العلوم ،والـمعارف والثّــّــقافات ،والتــّــغلُّب على التـّـحديات اليت ( تواجه
َث عليها؛ ألنَّها تؤدّي إىل عمارة األرض ،واالرتقاء باإلنسان ،وبناء التـّجديد ،والنـّـهضة اإلنسانيَّة.
الـمجتمع ) ،وقد أمر بها اإلسالم ،وح َّ
م يَنفع  ،وهلذا قال إبراهيم الـمنذر:
و ليس ك ّل عل ِ
العلمُ ِعلْمان عـــِــــلْمٌ يُسْــتضاءُ به



بيْن األنام وعلْمُ الشَّرِّ والفِــ َتـــن

والشّــعب شعبان شعبٌ ناهضٌ َيـ ِقظ



حيٌّ وشــعبٌ َحليف الذُّ ّل واجلُبْـن

والـمرء صنفان هذا ضاحـك طَــ َرباً



وذاك يبكي على األطْالل والدِّ َمـن
  حممود حممّد /م  .ثقافة و فكــر ـ بتصرّف ـ 

اقرأ السـّــند قراءة متأنــّــية ثمّ أجب عن األسئلة التــّــالية :

 -01البـــــــناء الفـــــــــــكريّ:
ص.
 -1اقرتح فكرة عامّــة للـــنـّـــ ّ
ص بعضها .
 -2للقراءة فوائد كثرية  ،استخرج من النـّّـــ ّ
 -3اشر ْح الكلمتني  :األطالل  ،الدّمن .
 -4ما أثر القراءة على الــمسلمني ؟
 -5مثــِّـــلْ لــنَوْ َعيْ العلم الذيْن ذكرهما الشـّــاعر.
 -6متى يكون الشّـــعب ناهضا يقظا ؟

 - 02البـــــناء اللّــــــــــــغويّ:
 - 1أعرب الكلمات اليت حتتها ســــــــــــطر يف النّصّ.
 - 2مــــــــا الوظيفة اإلعرابيّة للجمل الـــمقوّسة.
 - 3استخرج من السـّـــند مجلتني واقعتني خربا لناسخ .
 - 4أدخل إحدى النـّــواسخ  ،حموّال اخلرب الـــمفرد إىل مجلة يف ما يلي :
 -القراءة مضيئة للحياة

 -القراءة أفضل اهلوايات .

 -القراءة ازدهار للمجتمع .

 -5ركـّــب كلمة (القراءة ) يف ستّ مجل منســــوخة خبـــرهما مجلة.
 -6أعـــــــــرب اآلية الكرمية اآلتية:
 [        البقرة ]
 -03البــــــــناء الفــنّــــــــــيّ :
م البحر.
 - 1اكتب عروضيّا البيتني األوّل و الثـّــاني  ،ضع رموزهما فتفعيالتهما  ،وس ّ
 - 2بيّن ما طرأ على التـّــفعيالت من تغيري.
 - 3ما نوع الصّورة البيانيّة يف صدر البيت األوّل ؟ اشرحها مبيّنا ما أضافته للمعنى.
 - 4النـّــصّ حجاجيّ .لـــــــــــماذا ؟
ص ؟ علِّلْ.
 - 5ما أسلوب النّ ّ

 – 04الوضعـــيّة اإلدماجـــيّــة :
 رأيت زمالءك ال يهتمّون بالقراءة و الــمطالعة .
 أقنعهم يف بضعة أسطر بضرورة الـمطالعة ،موظــّـــفا الـمــعارف الـمستهدفة.

السـّـنة الرّابعة متوسّط
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الـــوحـــــــــــدة رقـــم  :14أساطري عالــمـيّـة و حملـيّـة
الظـّـاهــــرة اللـّـــغويّــــــــة :التـّــــــــــــــــــــــصــــغـــــري
الظـّـاهرة الفــنـّــــيـّـــــــــة :التـّــشبيه و أغــــــــــــراضه

هناك بعيداُ يف بالد الشـّرق السّـــعيد البعيد تُفْ َتح بوابّة السّماء الضّخمة وتسكب الشـّمس نورها من خالهلا ،وتوجد خَلْف البوَّابة شُ َجــيْرة دائمة اخلضرة ..مكان
كُلـّ ه مجال ال تسكنه أمراض وال شيخوخة ،وال موت ،وال أعمال رديئة ،وال خوف ،وال حزن .وفى هذا البُ َسيْ ِتني يسْكن طائر واحد فقط  ،العنقاء ذو الـمنقار الطـّويل
الـمستقيم ،والرّأس اليت تزيـّـنها ريشتان ممتدّتان عشرات األمتار و عندما تستيقظ العنقاء تبدأ ( تردّد ) أغنية بصوت رائع يُسمع على بعد آالف الكيلومرتات .وبعد
ألف عام ،أرادت العنقاء ( أنْ تولد ) ثانية ،فرتكت موطنها وسَ َعتْ صوب هذا العامل واتــّجهت إىل كُ َويْ ِكب بعيد واخْتارت خنْلة شاهقة العُلُوّ هلا قمّة تصل إىل السّماء،
وبنَت هلا عُشــّــا .وبُ َعيْد ذلك ألقت بنفسها يف النــّار ،ومن رمادها خرج خملوق جديد ...دودة هلا لون كاللـَّّنب تتحوّل إىل شرنقة كاجلُ َبيْل وخترج من هذه الشـّرنقة
عنقاء جديدة تطري عائدة إىل موطنها األصلي.
ت أَ ّنَ الْمُستحِيلَ َثــالثَـة  الغــو ُل وَالْعنقا ُء وَاخلِــــلّ الْوَفــــي
وممّــا ( قيل ) عن العنقاء :أَيــقن ُ
  موقع أساطري ـ بتصرّف ـ 
م أجب عن األسئلة التــّــالية :
اقرأ السـّــند قراءة متأنــّــية ث ّ

 -01البـــــــناء الفـــــــــــكريّ:
ص عبارة عن أسطورة  ،ما العالمات الدّالـّـــة على ذلك ؟
 -1النـّــ ّ
 -2ر سم الكاتب صورة عامّـة لطائر العنقاء  ،ما هي معامل هذه الصّــورة ؟
 -3احبث عن خمتلف االشتقاقات من جذر كلمة  :اخل ّل .
ص.
ص البيت الشعر ّي الوارد يف النـّـــ ّ
 -4اشرح بأسلوبك اخلا ّ

 - 02البـــــناء اللّــــــــــــغويّ:
 - 1أعرب الكلمات اليت حتتها ســــــــــــطر يف النّصّ.
 - 2مــــــــا الوظيفة اإلعرابيّة للجمل الـــمقوّسة.
 - 3استخرج من السـّـــند أربعة أمساء مصغـّــرة حمدِّدا وزنها  ،مبيـّــنا الغرض من تصغريها .
 - 4صغــّّـــــــرْ الكلمات الــــــــمــقوّسة يف ما يلي :
 -العنقاء ذو ( الـمنقار ) الطّـويل .

 -تسكب ( الشّـمس ) نــــــــــــــــورها .

 -بنــــــــــــت لــــــــــــها ( عشــّــا ).

 -الغــو ُل وَ ( الْعنقا ُء ) وَاخلِــــ ّل الْوَفــــي.

 -6أعـــــــــرب قول ابن دريد األزدي:
كــــمْ قـــــــــــمَر عـــــــــــــــاد إلــــى قـُـمَـــيْــــر

 -03البــــــــناء الفــنّــــــــــيّ :
ص تشبيهني مبيّنا نوعهما.
 – 1استخرج من النــّــ ّ
 – 2ميّــــــــــز بني أنواع التــّـــشبيهات اآلتيّة:
 -العنقاء يف السـّــرعة برق خاطف.

– انقضــّــت العنقاء ممزّقة فريستها كالسّهم خيرتق جسد الضـّــحيّة.

 -العنقـــــــــــــــاء كالربق اخلاطف .

– انطلقت العنقاء خترتق األجواء كالطــّــائرة النــّــفاثة تش ّق الســّــحاب .

 - 3تأمـّــــــــــل العبارة :تسكــــب الشـّــــــــــمس نـــــــــــورها.
م الصّورة البيانيّة فيها.
س ّ استنبط منها تشبيها حمدّدا أركانه. - 4هل البيت الوارد يف النـّــصّ من حبر الطـّـــويل ؟ علـّـل.

 – 04الوضعـــيّة اإلدماجـــيّــة :
 للغول مالمح أسطوريّة يف ثقافتنا الشـّـــعبيّة .
 صف أهمّ مالحمه يف بضعة أسطر  ،موظــّـــفا الـمــعارف الــــــــمـستهدفة.

السـّـنة الرّابعة متوسّط

األستاذ  :هـقـة بـوزيد

اجلديد يف تطبيقات اللـــّـغة العربيّة

الـــوحـــــــــــدة رقـــم  :15قضايا اجتماعـــــــيّــة
الظـّـاهــــرة اللـّـــغويّــــــــة :اإلدغــــــــــــــــــــــــــام
الظـّـاهرة الفــنـّــــيـّـــــــــة :أغــراض األمر و النّـــهي

ال تقرتب من الـمخدّرات  ،فقد انتشرت بني الشـّـباب يف العامل بشكل كبري ،حتـّى أنّ منظـّمة الصّحّة العالـميّة ( حتذر) من أنّ اإلدمان على الكحول والـمخدرات من
أكثر الـمشاكل الصحيّة اليت ( سوف تواجه البشريّة ) يف القرن احلادي والعشرين .وهي واحدة من أبشع األمراض النـّفسية اليت تقود إىل االحنراف واجلرمية بشكل
سريع ..واليت أكـّدتها األرقام اليت أشارت إىل أ ّن أكثر الـمدمنني مُدانني يف جرائم من أعنف مــــــــــــا شاهدته الـمجتمعات  .فـــــمن أدمن ( فقد دخل عامل اإلجرام )
من أوسع أبوابه  ،وهذا ما تؤكــّده الدّراسات العلميّة واإلحصائيّات واألرقام ،وأنّ اإلدمان يؤدّي إىل تزايد حوادث العنف والسّرقة والقتل واالنتحار ،باإلضافة إىل كثرة
الـمخالفات القانونيّة و تـتزايد بسببه هــــمجيّة حوادث الـمـرور .فامدد يديك للــمدمنني لــمــساعدتهم على اخلروج من هــــذا النـّــفــــــــق الـمظـــــــــــــــــــــلم .
  هالة الدّسوقي  /موقع اإلعالم العربي ـ بتصرّف ـ 
اقرأ السـّــند قراءة متأنــّــية ثمّ أجب عن األسئلة التــّــالية :

 -01البـــــــناء الفـــــــــــكريّ:
 -1خلـّــــص النــّــــــــــصّ يف فكرة عامـّــــــــــــــــة.
ص.
 -2للمخدّرات أخطار كثرية  ،استخرجها من النـّــ ّ
 -3احبث يف القاموس عن معاني الكلمتني  :اإلدمان  ،مدانني.
 -4اقرتح وسائل عالجيّة للــمدمنني على الـمــخدّرات.

 - 02البـــــناء اللّــــــــــــغويّ:
 - 1أعرب الكلمات اليت حتتها ســــــــــــطر يف النّصّ.
 - 2مــــــــا الوظيفة اإلعرابيّة للجمل الـــمقوّسة.
 - 3استخرج من السـّـــند إدغاما واجبا و آخر ممنوعا و آخر جائزا مع التــّــعليل ( الشـّــرح ) .
 - 4ركــّـــب كلمة ( الـمـخدّرات ) يف ثالث مجل تستويف فيها حاالت اإلدغام.
 - 5أعـــــــــرب اآلية الكرمية :
 [      طه ]

 -03البــــــــناء الفــنّــــــــــيّ :
ص أسلوبي أمر و نهي مبيّنا غرضهما.
 – 1استخرج من النـّــ ّ
 – 2ميّــــــــــز بني األمر و النـّـــهي مع بيان غرضهما يف اآليات الكرمية اآلتية:
  [                البقرة ]  [           اإلسراء ] [            -الطـــّـــور

 [        -مريم ]

 - 3تأمـّــــــــــل العبارة :فــــــامدد يديك للــمدمنني لــمــساعدتهم على اخلروج من هذا النـّــفق الـمظلم .
م و اشرح الصّورتني البيانيّــتني فيها.
-س ّ

 – 04الوضعـــيّة اإلدماجـــيّــة :
 مسعت أ ّن أحد زمالئك من الـمدمنني على الـمخدّرات.
 وجّه له نصائح يف بضعة أسطر  ،موظــّـــفا الـمــعارف الــــــــمـستهدفة.

السـّـنة الرّابعة متوسّط

األستاذ  :هـقـة بـوزيد

اجلديد يف تطبيقات اللـــّـغة العربيّة

الـــوحـــــــــــدة رقـــم  :16اإلنســــــان و احلــــــيـــــــــــــــوان
الظـّـاهــــرة اللـّـــغويّــــــــة :تقديم الـمـفعول به وجوبا و جوازا
الظـّـاهرة الفــنـّــــيـّـــــــــة :بــحــر الكــــــــــــامــــــــــــــــــــــل

إيّــــــاك أخاطب يا طــــويل اللـّـــسان  ،أمــّــا لــسانك فأمسك  ...أتدري مـــــــــاذا جنى الذّئب من ثرثرته؟
الذئب (جاع )وَلَم يَجـــــــد بُدّا إِىل  أَكل اللـّـحو ِم النـّـاعِمــــــات الزلـّق
ت احلُدّق
ني الرّؤوس النـّاعِــــسا ِ
َف َأتى إِىل مَرعى النِـّعاج وَعــــا َج ما  بَ َ
ب مُتمَلـّـ ِق
ف مِن وَثباتــــــها  فَأَتى بِهَيئَةِ صـــــــــا ِح ٍ
َورَأى الكِالب فَخا َ
وَبَدا يقلـّب فكــــــــــــــره يف حيلة  ( يطفي) بها غلّ اللـّهيب ااـمحرق
َل لِباسه  وَبِهِ تستـّر عَن عُيــــــــون الرُمَّـق
إِذ (غــــــافل ) الرّاعي وَس َّ
ثُمّ اِستــــــــــــقا َم عَلى قَوائِمه وَيف  يَ ِد ِه عَصا يُـومــــي بِــــــــها بِرتَفـّق
س العَباء ِة وَالقِـــــــــــبـاء األَزرَق
َورَأى الكَــــــــالم يَزيده سبكا عَلى  لب ِ
ب وَأَقبَلــــــوا مِن كُلّ َفجّ أَعــــمَـق
فعَوى فَطــا َر النـّـَوم مِن عَني الكِـال ِ 
ُل مـمزَّق
َورَمى بِ ِه الرّاعي الـمنون وَمَزّقت  ـ ُه يَد الكِــــــالب السّود ك َّ
ش الكَالم إِذا سَلكت جلاجَة  إِنّ البَالء مــوكــــل بِالـمنطِـــــــــق
فَاخـــــ َ
  حممّد عثمان جالل 
م أجب عن األسئلة التــّــالية :
اقرأ السـّــند قراءة متأنــّــية ث ّ

 -01البـــــــناء الفـــــــــــكريّ:
 -1خلـّــــص القصيدة يف فكرة عامـّــــــــــــــــة.
 -2ما احليلة اليت استعملها الذّئب للوصول إىل النــّــــــــعاج؟
 -3مــــــــــا سبب افتضاح أمـــــــره ؟ و ما عــــــــــــواقبه ؟
 -4مـــــــــــــــا الـــــمغزى الذي تهدف إليه القصـّــــــــــة ؟

 - 02البـــــناء اللّــــــــــــغويّ:
 - 1أعرب الكلمات اليت حتتها ســــــــــــطر يف النّصّ.
 - 2مــــــــا الوظيفة اإلعرابيّة للجمل الـــمقوّسة.
 - 3استخرج من السـّـــند مجلتني تقدّم فيهما الـمفعول به وجوبا و مجلة تقدّم فيها جوازا مع التـّــعليل .
 - 4تأمـّـــــل اجلملة  :رأى الذّئب الكـلب.
 اضبطها بالشـّـــكل الصـّــحيح  ،حمدّدا الـمفعول به  ،مـــعلـّــال اختيارك. - 5أعـــــــــرب اآلية الكرمية :

 [       البقرة ]

 -03البــــــــناء الفــنّــــــــــيّ :
 – 1ادرس عروضيـّـــا البيتني األخريين  ،مع تسمية البحر  ،مبيـّـــنا ما لـــــــحق تفعيالته من تغيريات .
ي  ،استخرجه مبيـّّـــنا غرضه البالغيّ.
 – 2يف البيت الثـّــاني حمسّن بديع ّ
ص ؟ دلّ على مؤشـّــــــــــراته .
 - 3ما منط النـّــــــــ ّ
 - 4القصيدة عبارة عن قصـّــــــة  ،حدّد عناصرها األساسيّة.

 – 04الوضعـــيّة اإلدماجـــيّــة :
 قرأ أخوك القصـّــة الشّـــعريّة السـّــابقة  ،فــــــلم يفهم أكثر معانيها.
 اســــرد له وقائعها نثرا بأسلوبك اخلاصّ يف بضعة أسطر  ،موظــّـــفا الـمــعارف الــــــــمـستهدفة.

السـّـنة الرّابعة متوسّط

األستاذ  :هـقـة بـوزيد

اجلديد يف تطبيقات اللـــّـغة العربيّة

الـــوحـــــــــــدة رقـــم  :17الـــمرافـــــق العامـّــــة
الظـّـاهــــرة اللـّـــغويّــــــــة :اســــــــم التـّـــفضــــيل
الظـّـاهرة الفــنـّــــيـّـــــــــة :األسلـــــــوب األدبـــــــي
ثمّ خرجت إىل حجرة خالية  ،أعدّت فيها فرش عالية  ،وأدوات غالية  ،وسطعت بها أطيب الرّوائح  ،وهي مشرفة على حديقة ذات أفنان  ،وأنواع من الزّهور وألوان
 ،ومثرات حسان  ،قد فاح الطـّيب من أزهارها  ،وصاح خطيب العندليب على منابر أشجارها.
ريــــاض كديــــــباج الــــخدور نواضــــــر  ومــــــاء كسلسال الرّضـاب بـــــــرود
فجلست أجيل فيها النـّـظر ،وأتأمـّل حماسن الرّوض  ،وأرى خوامت الزّهر حني تسقط من أنامل األغصان ،من قبل (أن ترشف ) مشس الضحى  ،فرأيت الغــــــمام قد
سقاها فرواها ،وجال للنـّواظر بدائع حمياها ،وأبدع يف بساط البسيطة من النـّـقش والتـّصوير ما يكلّ دونه أبرع أصحاب التـّحرير  ،ويردّ الطـّرف خاسئا وهو حسري .
ودبـّت الرّوح يف أجساد النـّبات  ،فكأنّ يف هذه الشـّهور حشر عامل الزّهور إىل معامل الظـّهور ،وأصغيت للبالبل (وهي تسجع) بأحلان صوتها الـمغرور .ومالت األغصان ،
فقبّلت الغدران ،وسارت نسمات الصّبا متعثـّرة بأذياهلا  ،وانتبه الزّهر من الـمنام وضحكت ثغور الزّهور من بكاء الغمام ،واهتزّكلّ غصن رطيب  ،وأطرق البنفسج
لـمنطق العندليب  ،وأضحت أوراق السّرو أشــــدّ اخضرارا من الطـّرب  ،وفتح النـّرجس أجفانه شاخصا هلذا الـمنظر العجيب واتـّصلت هامة اجلوز باجلوزاء .فجلست
أزيل عن القلب أكثر احلزن برؤية ذلك الـماء واخلضرة  ،حتى انقضى النـّـهار ولزم االنصراف على غري اختيار فقمت أجرّ األقدام متمنـّــيا لـــو أنّ ذلـــــــك احلال دام.
  اآلثار الفكرية عبد اهلل فكري ص  144ـ بتصـّرف ـ 
اقرأ السـّــند قراءة متأنــّــية ثمّ أجب عن األسئلة التــّــالية :

 -01البـــــــناء الفـــــــــــكريّ:
 -1اقرتح عنوانا دقيقا للنـّـــصّ.
 -2يف النـّــصّ ما يد ّل على عجز البليغ على وصف احلديقة  ،وضـّــحه .
ص ما يد ّل على تأثـّــر احليوانات و النباتات بأجواء احلديقة.
 -3استخرج من النــّــ ّ
 -4استعن بالقاموس لتتعرّف على معاني الكلمات :اخلدور  ،الرّضاب  ،خاسئا .

 - 02البـــــناء اللّــــــــــــغويّ:
 - 1أعرب الكلمات اليت حتتها ســــــــــــطر يف النّصّ.
 - 2مــــــــا الوظيفة اإلعرابيّة للجمل الـــمقوّسة.
 - 3استخرج من السـّـــند ثالثة أمساء تفضيل مع ذكر أفعاهلا  ،مبيـّــنا الـمفضـّـل و الـمفضــّــل عليه .
م توصّل إىل الـمفاضلة فيهما.
ص ال جيوز اشتقاق صيغة ( أفعل ) منهما  ،ث ّ
 - 4اخرت فعلني من النـّــ ّ
 - 5حوّل الكلمة الـمقوّسة يف اجلملة  [ :وأضحت ( األوراق) أشــــدّ اخضرارا] إىل الـمفرد الـمثنـّــى .ماذا تستنتج .
 -6أعـــــــــرب اآلية الكرمية :
 [       الكــهـف ]

 -03البــــــــناء الفــنّــــــــــيّ :
ين بالـــمحسـّــنات البديعيـّــة و الصــّـور البيانيّــة.
 – 1النـّــصّ غ ّ
 مثــّــل هلما مع الشـّـــرح .ص ؟ لـــــــــــماذا ؟
 – 2مـــــــــــــــا أسلوب النـّــــــــــــ ّ

 – 04الوضعـــيّة اإلدماجـــيّــة :
 الحظت أ ّن بعض زمالئك خيربـّـــون و يتلفون منشآت الـمرافق العامّــة.
 ذكــّـــرهم بأهميـّــتها و بضرورة الـمحافظة عليها يف بضعة أسطر  ،موظــّـــفا الـمــعارف الــــــــمـستهدفة.

السـّـنة الرّابعة متوسّط

األستاذ  :هـقـة بـوزيد

اجلديد يف تطبيقات اللـــّـغة العربيّة

الـــوحـــــــــــدة رقـــم  :18التـّـــــلـوّث البـيـئـــــيّ
الظـّـاهــــرة اللـّـــغويّــــــــة :إدمـــــــــــــــــــــــــــــاج
الظـّـاهرة الفــنـّــــيـّـــــــــة :إدمـــــــــــــــــــــــــــــاج
ت)
كـــم من أضرار للتـّـلـوّث  ،فقد أدَّى إضافة ألخطاره الـمباشرة على الصحَّة إىل حُدُوث ظاهرتَني خطريتني :األوىل هي تآكـل طبقة األوزون ،وهذه بدورها (أسهم ْ
يف الظـّاهرة الثــّانية و هي االحتباسُ احلراري ،فقدِ اكتشف الـمختصُّون وجود ثقب كبري يف طبقة األوزون فوق القارَّة القطبيَّة اجلنوبيَّة يتـّـسع مبرور الوقت ،ممَّا
سيؤدي إىل مزيد مِن تدفـّـــق األشعّة فـويق البنفسجيّة اخلطِرة ،واليت يعمل األوزون على صدِّها .أمَّا االحتباس احلراريّ فنــاتج عن الزِّيادة الـمضطردة يف حَرْق الوقود
مع منوِّ عددِ السكَّان ،إضافة لنفاذ الـمزيد مِن األشعة بسببِ ثقب األوزون ،ممّــا (يؤدِّي)إىل ارتفاع معدَّالت درجة احلرارة بشكلٍ أكرب مِن السابق ،و ازدياد اجلفاف
والتـّصحُّر وكثرة حدوثِ العواصف القويَّة ،واألعاصري الـمدمِّرة  .،ويتوقـّـع خرباء األرصاد والبيئة تعاظم حِدَّة التـّـغريات الـمناخية والتـّـقلـّـبات اجلويَّة العنيفة
والفجائيَّة يف السّنني القادمة .يقول تعاىل [             :الرّوم].
ولعلّ ممَّا كسبت أيدي النـّـاس مــــــا ( يقوم )به اإلنسا ُن منذ عقود طويلة مِن تلويث للبيئة  ،والذي تزداد حِدَّته عــــــامًا بع َد آخر .فكيف اخلــــــالص ؟ و ماذا أعددنا ؟
  عاهد اخلطيب  /م  .ثقافة و معرفة ـ بتصرّف ـ 
اقرأ السـّــند قراءة متأنــّــية ثمّ أجب عن األسئلة التــّــالية :

 -01البـــــــناء الفـــــــــــكريّ:
ص؟
 -1مــــــا الفكرة العامـّـــــــة للنـّــــــ ّ
 -2عرّف علميّـــا الـمصطلحني  :االحتباس احلرار ّي  ،طبقة األوزون .
 -3استخرج من النـّــصّ بعض أسباب االحتباس احلرار ّي .
 -4لالحتباس احلرار ّي آثار مدمـّــرة  ،وضّــــحها من خالل النـّــصّ.

 - 02البـــــناء اللّــــــــــــغويّ:
 - 1أعرب الكلمات اليت حتتها ســــــــــــطر يف النّصّ.
 - 2مــــــــا الوظيفة اإلعرابيّة للجمل الـــمقوّســـة.
 – 3استــــخـــــــرج من السـّـــند :
 مجلة تقدّم فيها الـمبتدأ وجوبا مع التــّـــــعليل . مجلة تقدّم فيها الـخرب وجوبا مع التــّـــــعليل . مجلة تقدّم فيها الـمفعول به وجوبا مع التـّــعليل. إدغــاما واجبا و آخر ممنوعا. امسا مصغـّــــــرا مبيـّـــنا تكبريه. اسم تفضيل و الفعل الذي صيغ منه. - 4ركـّـــب كلمة ( التــّـــــــلوّث ) يف مجل من إنشائك تستويف فيها الــمعارف الـــمـذكورة يف السـّــؤال السـّـــابق.
 -5أعــــــــــــــــرب اآليـــــة الكرمية  [               :اإلسراء ]

 -03البــــــــناء الفــنّــــــــــيّ :
م و اشرح الصـّـــورة البيانيـّـــة يف اآلية الواردة يف السـّـــــــند .
–1س ّ
ي.
 – 2استخرج من السـّـــــند أسلوبا خربيّــــا و آخر إنشائيّــا مبيّـــنا نوعهما و غرضهما البالغ ّ
ص ؟ و ما أسلوبه ؟ علـّـــل .
 -3ما منط النـّــ ّ

 – 04الوضعـــيّة اإلدماجـــيّــة :
ي للبيئة  ،قرّرت و زمالؤك تنظيم محلة تنظيف داخل الـمـــــتوسـّــطة.
 مبناسبة اليوم العالـــــمـ ّ
 انقل ما قلت لتالميذ الـمـتوسّطة قصد إقناعهم بالفكرة يف بضعة أسطر  ،موظــّـــفا الـمــعارف الــــــــمـستهدفة.

السـّـنة الرّابعة متوسّط

األستاذ  :هـقـة بـوزيد

اجلديد يف تطبيقات اللـــّـغة العربيّة

الـــوحـــــــــــدة رقـــم  :19حـــقـــوق اإلنـــســــــان
الظـّـاهــــرة اللـّـــغويّــــــــة :صــــــيـغ الـمــــبالـغــة
الظـّـاهرة الفــنـّــــيـّـــــــــة :الـشـّـعـر و أغــراضـــــه
إذا كانت حركة حقوق اإلنسان قد نشطت يف أعقاب احلرب العالـميّة الثـّانيّة  ،وتـُوّّجت بإصدار اإلعالن العالـميّ حلقوق اإلنسان عام 1948م  ،فإنّ اإلسالم
قد شرع هذه احلقوق منذ أربعة عشر قرنا من الزمان وأحاطها بضمانات جبـّــارة كافية حلمايتها وصاغ جمتمعه على أصول ومبادئ عظيمة متكـّن هلذه احلقوق
وتدعّمها .فالرّسول  الودود ( يعدّ ) السّــبّـاق األوّل و األعظم حلقوق اإلنسان ورسالته اجلليلة اليت محلها للعالـمني مجيعا رسالة إنسانيّة  ،مشلت برعايتها مجيع
ص ) حياة اإلنسان  ،مل يتطرّق إليها اإلعالن
ض النـّـظر عن ديانته أو جنسه  ،وقد تطرّقت هذه احلقوق إىل جوانب دقيقة( خت ّ
احلقوق اليت تتعلـّـق باإلنسان كإنسان بغ ّ
العالـميّ حلقوق اإلنسان  ،ومل خيطر على بال واضعي هذا اإلعالن (أن يتحدّثوا ) عنها أو يدرجوها حتت قائمة احلقوق اليت تضمّـنها إعالنهم  .ولقد كان النـّـيب 
حريصا على تأكيد هذه احلقوق حتـّـى قبل وفاته فقد جاءت خطبة الوداع مبثابة تقرير صريح شامل حلقوق اإلنسان  ،وبيان واضح لعالقات الـمسلم ومعامالته مع
غرية من البشر  ،وبدأها  بقوله [ :إ ّن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا إىل أن تلقونه]...
يب اإلنسانيـّــة .قــــال أمحد شوقي :
نعم  ...إنـّــه ن ّ
ف َعلَي ِه وَاألَيتامُ
ك الدّما ِء وَال اِمرًَأ  هـــــــا َن الضّـعا ُ
ت سَفّا َ
مــا كُن َ
ت الَّذي جَعَ َل العِبادَ جَميعَهُم  رَحِم ًا وَبِاِمسِكَ تُقطـّــع األَرحامُ
أَن َ
فتذكــّــــــــر دائما أنّ :
مثّـة شقي ٌق لك يف الدّم…

يف لغته أو دينه أو لونه

فم ًا واحداً ،لسان ًا ويدين

إنـّـه إنسان

يكفي أنــّـه ال خيتلف معك

ميكن أ ْن يكونا ..أداة للعناق

يف أنّ لكليكما عينني

حتــّـى وإن اختلف معك

أو أداة للـــــفراق
  أمحد أبو زيد  /م  .ثقافة و معرفة ـ بتصرّف ـ 

م أجب عن األسئلة التــّــالية :
اقرأ السـّــند قراءة متأنــّــية ث ّ

 -01البـــــــناء الفـــــــــــكريّ:
ص السـّــــــــند يف فكـــــــرة عامـّــــــــــــــة.
 -1خلـّـــــ ّ
 -2استخرج من النـّــصّ الـمبادئ األساسيّة حلقوق اإلنسان يف اإلسالم .
 -3جتسـّـــد مبدأ احرتام حقوق اإلنسان يف النـّــيبّ  . وضـّـــح ذلك من خالل النـّــصّ .
 -4اشرح بأسلوبك اخلاصّ معنى البيت الشـّــعري الثـّــاني ألمحد شوقي.

 - 02البـــــناء اللّــــــــــــغويّ:
 - 1أعرب الكلمات اليت حتتها ســــــــــــطر يف النّصّ.
 - 2مــــــــا الوظيفة اإلعرابيّة للجمل الـــمقوّســـة.
 – 3استــــخـــــــرج من السـّـــند ثالث صيغ مبالغة خمتلفة  ،اذكر صيغها و األفعال الـّــيت اشتقـّــت منها.
 - 4ركـّـــب كلمة ( احلقوق ) يف ثالث مجل من إنشائك تشتمل على صيغ مبالغة بأوزان خمتلفة.
 -5أعــــــــــــــــرب اآليـــــة الكرمية  [               :طــه ]

 -03البــــــــناء الفــنّــــــــــيّ :
 -1تــــأمّــل الـمقطوعتني الشـّـعريّـــتني:

– مـــــا نوع الشــّـــعر يف كلّ مقطوعة ؟ اذكر بعض الفروق بينهما ؟

 --مــــا غرض بييت شوقي؟ و مـــــــــــــــا العاطفة اليت دال عليها؟

 – 04الوضعـــيّة اإلدماجـــيّــة :
 يف سرية الرّسول  مواقف كثرية دالـّــة على حسن معاملته و إنســـانيّـــته الرّاقية.
 يف بضعة أسطر  ،اذكر بعض هذه الــمواقف  ،موظــّـــفا الـمــعارف الــــــــمـستهدفة.

السـّـنة الرّابعة متوسّط

األستاذ  :هـقـة بـوزيد

اجلديد يف تطبيقات اللـــّـغة العربيّة

الـــوحـــــــــــدة رقـــم  :20دور اإلعـــالم يف الـمـجـتــمــــــع
الظـّـاهــــرة اللـّـــغويّــــــــة :التــّـــعجّــب بصيغة  :مــا أفعلــه !
الظـّـاهرة الفــنـّــــيـّـــــــــة :مراجعة الــمحسّـــــنات البديعيّــة
مـــــــــا أعظم تأثري وسائل اإلعالم ! فـــما بقيت األسرة وال الـمدرسة مصدرَ القدْوةِ واألسوة والنـّموذج ،بل خضعت األسرة والـمدرسة لسلطةٍ أخرى عجيب ٍة
غريبة  ،ساحرة ساحبة  ،منرية مثرية ،مرفـّـ هةٍ عن النـّفوس جذابة ،قادرةٍ على التـّأثري مقتحمةٍ للبيوت عَنوة ،أذابت األطفال وسلبتْ ألبابَهم ،إنـّها سلطة اإلعالم ،
متجسِّدًا يف التـّـلفاز والشـّـ بكة العنكبوتيّة ،فأصبح اإلعالمُ مدرسة موازية ،بل مهيمنة .لقد كانت الـمدرسة ( تساهم ) مساهمة كبرية يف التـّنشئة االجتماعيّة
للفرد ،ويف تزويده بالـمعرفة والقيم األخالقيّة واالجتماعيّة ،إالَّ أنَّ انتشار وسائل اإلعالم  -ال سيما التـّـلفاز  -أضعفَ من الـمدرسة ،و مل يَعُد الــــوالدُ ميثــّـل
النَّموذجَ بالنـّسبة للطـّـفل ،بل أصبحَ بطَلُ الـمسلسالتِ الـمثالَ والنـّموذج.ألنَّ حيّزًا كبريًا من رغبات الطـّفل الـمعاصر يشبع بالواسطة ،بصور الدّعاية والــمسلسالت
ال يضيعَ منهما حبيبُهما  ،فيدالّنِه على غثـــّه ليتجنبَه ومسينِه ليلزمه ،وعلى األسرة كذلك
التـّـلفازيّة .فعلى األبوين أالَّ يرتكا طفلَهما ( يتيه ) يف فيافـي براجمهِ  ،كي َ
أن تلقــّــحَه باللـّـقاح الـمضاد لألمراض الــمعروضة يف الشَّاشة ،ومــــا ( أكثرَهــــــا ) !
  حنايف جواد  /م  .ثقافة و معرفة ـ بتصرّف ـ 
م أجب عن األسئلة التــّــالية :
اقرأ السـّــند قراءة متأنــّــية ث ّ

 -01البـــــــناء الفـــــــــــكريّ:
ص.
ص تكـــون عنوانا مناسبا للنـّــــــ ّ
 -1اختــر مجلة من النـّــ ّ
 -2ما س ّر سيطرة وسائل اإلعالم على عقول األطفال .
 -3استخرج من النـّــصّ العبارات الدّالــّــــة على أخطار و سائل اإلعالم .
 -4اشرح الكلمتني  :عنوة  ،الفيافـــي  .و وظـّـــفهما فــي مجلني مفيدتني من إنشائك.

 - 02البـــــناء اللّــــــــــــغويّ:
 - 1أعرب الكلمات اليت حتتها ســــــــــــطر يف النّصّ.
 - 2مــــــــا الوظيفة اإلعرابيّة للجمل الـــمقوّســـة.
 – 3استــــخـــــــرج من السـّـــند أسلوبي تعجـّـــب بصيغة  :مــــا أفعله ! حمدّدا عناصرهما.
 - 4كـــ ـوّن بالفعلني  ( :تلقـّــح  ،يضيع ) صيغيت تعجــّــــب يف مجلتني مفيدتني .
 - 5تعجـّــب بصيغة ( :مــــا أفعله ! ) من األفعال الواردة يف اجلمل اآلتية  ،و بيـّــن السّــــبب فيما ال جيوز التـّــعجـّـــب منه مباشرة.
 خضعت األسرة لسلطة اإلعالم . أذاب اإلعالم األطفال. ما بقيت األسرة مصدر القدوة يف عصر اإلعالم . أصبح بطل الـــمـــسلسالت النـّـــموذج. -6أعــــــــــــــــرب اآليـــــة الكرمية  [        :عبس ]

 -03البــــــــناء الفــنّــــــــــيّ :
 -1ميــّــــز بني الــمـــحسّنات البديعيّة يف اجلمل الواردة يف النـّـــصّ اآلتية:
 بل خضعت األسرة والـمدرسة لسلط ٍة أخرى عجيب ٍة غريبة . بل خضعت األسرة والـمدرسة لسلط ٍة أخرى ساحرة ساحبة  ،منرية مثرية . فيدالّنه على غثـــّه ليتجنـّــبه ومسينه ليلزمه .ت ألبابَهم .
م و اشرح الصـّـــورة البيانيـّـــة يف اجلملة  :أذابت األطفال وسلب ْ
 -2س ّ

 – 04الوضعـــيّة اإلدماجـــيّــة :
 ورد يف الســّــــند قول الكاتب  :مـــــــــا أعظم تأثري وسائل اإلعالم .
 يف بضعة أسطر  ،توسـّـع يف هذه الفكرة باألمثلة و الشـّــواهد  ،موظــّـــفا الـمــعارف الــــــــمـستهدفة.

السـّـنة الرّابعة متوسّط

األستاذ  :هـقـة بـوزيد

اجلديد يف تطبيقات اللـــّـغة العربيّة

الـــوحـــــــــــدة رقـــم  : 21األحداث الكربى يف القرن العشرين
الظـّـاهــــرة اللـّـــغويّــــــــة :التــّـــعجّــب بصيغة  :أفـــعــل بـــه !
الظـّـاهرة الفــنـّــــيـّـــــــــة :مراجــعـــة الــصّـــور البـيــانــيـّـــــة
أعظــم بشبكة اإلنتــــرنت ! فهي أقـــوى ظـــواهر العصر جذبـا لـمستخدميه ،غيـــر أنّ شبكة االتـّـصاالت االجتماعــيّــة  فيس بوكFacebook .
يعد  -بال منافس – هــوسا أشدّ قوّة ،و جذّابا للمستخدمني ،خاصّـة من الشـّـباب ،الفئة اليت تشري اإلحصاءات يف كلّ دول العامل إىل أنـّـها األكثر استــخدامًا ألحدث
ُّ 
وسيلة اتصال ـ اإلنرتنت ـ  .وأفضِّل أن أطلــــــــق على  الفيس بوك  اسم شبكة االتـّـصاالت االجتماعيّة ، ألنـّـه التــّـعبري األدقّ له ؛ فهو ( يتيح ) لعدد ال نهائي
من األفراد تواصال( ال حدود له )ومعرفة أخبار بعضهم بعضا من خالل األحداث والفعاليات اليت حيضرونها ،أو يشاركون فيها ،كما يتيح العديد من التـّـطبيقات
األخرى ،مثل إرسال الــملفـّـات السّمعيّـة والصّــوتيّـة لكــــلّ أصدقاء الـمســتخدم بضغطة واحدة ،كما خيصّـص  الفيس بوك  مكانا خاصّــا يظلّ فيه أصحاب
الفكر أو الثـّـقافة جمتمعني ،أو األهداف الواحدة يف جممــــــوعات ،يتبادلون فيها األفــــكار واالقرتاحات حــــول فـــــــكرتهم اليت ( جيتمعون ) حــــولــــها .فــأكــــثر
بــتطــــبيقات الفيس البوك ! 
  والء نبيه  /م  .ثقافة و معرفة ـ بتصرّف ـ 
م أجب عن األسئلة التــّــالية :
اقرأ السـّــند قراءة متأنــّــية ث ّ

 -01البـــــــناء الفـــــــــــكريّ:
ص؟
 -1مـــــا القضيـّــــة اليت يعاجلها النـّــ ّ
ص.
 -2للفيس بوك تطبيقات كثرية أبهرت الــمستخدمني  ،استخرج بعضها من النـّــ ّ
 -3استخرج من النـّــصّ العبارات الدّالــّــــة على أخطار و سائل اإلعالم .
 -4اشرح الكلمتني  :جذبا  ،اهلوس  .و وظـّـــفهما فــي مجلني مفيدتني من إنشائك.

 - 02البـــــناء اللّــــــــــــغويّ:
 - 1أعرب الكلمات اليت حتتها ســــــــــــطر يف النّصّ.
 - 2مــــــــا الوظيفة اإلعرابيّة للجمل الـــمقوّســـة.
 – 3استــــخـــــــرج من السـّـــند أسلوبي تعجـّـــب بصيغة  :أفـــعل بـه ! حمدّدا عناصرهما.
 - 4كــــوّن بالفعلني  ( :جذب  ،تواصل) صيغيت تعجــّــــب يف مجلتني مفيدتني .
 - 5تعجـّــب بصيغة  ( :أفعل به ! ) من األفعال الواردة يف اجلمل اآلتية  ،و بيـّــن السّــــبب فيما ال جيوز التـّــعجـّـــب منه مباشرة.
 استخدم الشـّـــباب الفيس بوك بقوّة . يظ ّل أصحاب الفكر جمتمعني على الفيس بوك . - 6استخرج من الســّــــند  :اسم تفضيل و صيغة مبالغة  ،مبيـّـــنا فعليهما.
 -7أعــــــــــــــــرب صدر البيت اآلتي : :أَعظـــم بِــها لـيلة جَــلت بَدائـــعها  وَأفـــصحت بِاهلَـــنا فيها اجلـــــمادات
 -03البــــــــناء الفــنّــــــــــيّ :
 -1ميــّــــز بني الصّــور البيانيـّـــة يف اجلمل يف النـّـــصّ اآلتية:
 فتح الــمــستخدم فاه لكثرة تطبيقات الفيس بوك. الفيس بوك مغناطيس جيذب مستخدميه. خدّر الفيس بوك الشــّــــباب . يطرح الفيس بوك الكثري من األفكار على الـمستخدمني. يتيح الـمــقهى للـمستخدمني تبادل األفكار و إرسال ملفـّـــاتهم. - 2ادرس عروضيّــا البيت الوارد يف السـّــؤال السـّـــابع من البناء اللـّـــغوي .

 – 04الوضعـــيّة اإلدماجـــيّــة :
 تواصلت مع بعض مستخدمي الفيس بوك لــمناقشة أخطاره على الفرد و اجملتمع .
 اذكر يف بضعة أسطر وجهة نظرك حول موضوع احلوار و النـّــقاش  ،موظــّـــفا الـمــعارف الــــــــمـستهدفة.

السـّـنة الرّابعة متوسّط

األستاذ  :هـقـة بـوزيد

اجلديد يف تطبيقات اللـــّـغة العربيّة

الـــوحـــــــــــدة رقـــم  :22الــــــــهــــــــــــــــــجـــــــــــــرة
الظـّـاهــــرة اللـّـــغويّــــــــة :اإلغـــــــــراء و التـّـــحــــذيــــــر
الظـّـاهرة الفــنـّــــيـّـــــــــة :مراجــعـــة البحــــور الشـّــعريّـة
الوطن ! الوطن ! فال مكـ انَ يف احلياةِ ،بالنِّسبةِ لإلنسان ،أمجلُ وأبهى من الـمكان الذي ولد فيه وترعرع ،و تفيّـأَ ظالله وارتوى من فراتِ مائِهِ ،فالـمكانُ هو
ض اليت
ت الطُّفُول ِة الربيَئةِ ،وهو جزء من كِيا ِن اإلنسانِ ،فمهما ابتعد عنه ،فال بد أن ي بقى يف مُخَيّلتِه ،وهذا جُزْ ٌء يَسِيْ ٌر مِ َن الوفاءِ هلذه األر ِ
تذكُّ ٌر لـمراتِع الصِّبا ،وضَحكا ِ
محلتكَ على ظهْرها ثم بعد ( أ ن ينتهي ) األجل تدفن فيها .فــــما أرأفــــها ! وكثري من النـّـاس مـــــــــن ارتــشف اهلجرة والغربة ،يف كــؤوس من احلنني واألشواق .
فـــاهلجرة و الغربة !
وكم من مهـــاج ٍر يتغنـّـى  :بالدي وإنْ جـــــــارَتْ عليَّ عزيزةٌ



وأهـــلِي وإنْ ضنـّـوا عليَّ كِرام

ت عَلى األَحشا ِء أَوقـ َد مِن  دَم ٍع عَلى َوطَ ٍن لي يف سِـوى َوطَين
أو يتألّــــــــم قــــــــائــــال :فَما َوجَد ُ
َلي يُنـــــــــادِي  مــــا احل ّر إال مَــــــن يقولُ بالدي
أو يعتـزّ بــــه جـــــــاهرا  :صـــوت من األفقِ الع ِّ
والكل يعلم ( أنّ طريق اهلجرة وعرة الـمسلك ) ،ومليئ ٌة بالـمنغّصات ،ومهما بقي اإلنسان يف بالد الغربة ( فامسه غريب )  ،ولن جيد قلب ًا حنون ًا بني احلجارة الصّماء .
ُّ
إيّـــاك و اهلجرة إيـّــاكا  إيـّــاك أن تنسى معناكا
  مصطفى عبـّــاس  /م  .ثقافة و معرفة ـ بتصرّف ـ 
اقرأ السـّــند قراءة متأنــّــية ثمّ أجب عن األسئلة التــّــالية :

 -01البـــــــناء الفـــــــــــكريّ:
ص؟
 -1ما الفكرة العامـّـــة اليت يتناوهلا النـّــ ّ
 -2مل يشتاق اإلنسان إىل وطــــــنه ؟
 -3استخرج من النـّــصّ مظاهر الوفاء للوطن .
ص.
 -4للهجرة آثار ماديّـــة و معنويـّــة  ،وضــّــحها من خالل النـّـــ ّ

 - 02البـــــناء اللّــــــــــــغويّ:
 - 1أعرب الكلمات اليت حتتها ســــــــــــطر يف النّصّ.
 - 2مــــــــا الوظيفة اإلعرابيّة للجمل الـــمقوّســـة.
 – 3استــــخـــــــرج من السـّـــند أسلوبي إغراء و حتذير حمدّدا الــمغرى به و الـمحذر منه و صورتهما.
ث زميلك أو حذّره من الصـّــفات التـّــالية  ،مستخدما أسلوبي اإلغراء أو التـّــحذير .
-4حّ
 -الوفاء للـــــــــــــــوطن.

 -خــــــــــــــــــــيانة الوطن.

 -نسيان فضائل الوطن .

 -خدمة الوطن و تطويره.

ص أسلــــــــوب تعجـّــب  ،استخرجه مـــــحدّدا صيــــــغـته .
 - 6يف النـّــ ّ
 - 7يف األبيات الشـّــعريّة مجلة تقدّم فيها الـمـبتدأ وجوبا  ،استخرجها و حدّد عناصرها  ،مع التـّــعليل.
 -8أعــــــــــــــــرب اآلية الكرمية التـّــالية [       :الشـّــمس ]

 -03البــــــــناء الفــنّــــــــــيّ :
ص واضعا الرّموز و التــّــفعيالت  ،مسمّــيا البحر.
 -1اكتب عروضيـّــا البيتني األوّل و الثـّــاني الواردين يف النــّــ ّ
 -2البيث الثـّــالث يف النـّــصّ من بــــــــــــحر الكامل  ،علــّــــل .
 -3هل البيت األخري من البحور اليت درستها ( الطـّــويل  ،البسيط  ،الكامل ) ؟ لـماذا ؟
ص صــورة بيانيـّــة و اشرحها  ،بيـّــن غرضها البالغيّ.
 - 4استخرج من النــّــ ّ

 – 04الوضعـــيّة اإلدماجـــيّــة :
 مسعت أ ّن شابـّــا من حيـّـــك خيطــّــــط للهجرة السـّـــريّة ( احلرقة )  ،فقرّرت نصحه .
 أقنعه بالعدول عن فكرته يف بضعة أسطر  ،موظــّـــفا الـمــعارف الــــــــمـستهدفة.

السـّـنة الرّابعة متوسّط

األستاذ  :هـقـة بـوزيد

اجلديد يف تطبيقات اللـــّـغة العربيّة

الـــوحـــــــــــدة رقـــم  :23التـّــضــامن اإلنسانيّ
الظـّـاهــــرة اللـّـــغويّــــــــة :الـــــــــمـــــــدح و الذّم
الظـّـاهرة الفــنـّــــيـّـــــــــة :مراجــعـــة األساليــــب
نعم اخللــــق التــّـــضامن  ،وبئس السـّــلوك التـّــناحر  .فـــما حقيقة التـّــضامن يف اإلسالم ؟
التـّــضامن بني الـمسلمني واجب شرعًا ،وقد أمر اهلل به  ،وحذَّر الـمسلمني من إهماله ،وبيَّن (مـا يف اإلخالل به من خطر التمزق ) وإهدار القوّة ،وهوان الـمسلمني على
النـّـاس؛ قال                    : 
     إىل قوله                 :
 [ آل عمران ] .والرّسول  يقول  :الـمؤمن للمؤمن كالبنيان يشدّ بعضُه بعضًا  .لقد أرشد اهلل الـمسلمني إىل ( أن يتضامنوا ) ويتعاونوا ،وينهجوا
الطـّـريق األمثل ،ليكون بناؤهم قويًّا ،وصفوفهم مرتاصّة وجهودهم مثمرة ،فيومَ كانوا واعني هذه التـّوجيهاتِ احلكيمةَ ،واإلرشاداتِ النـّـافعةَ ،بلغوا الـمجد والعزّ
الـمكني ،ونشروا لواء اإلسالم يف أحناء الدّنيا ،حتـّــى أنـّــهم سادوا أكثر بالد العامل .فحبّـــذا التـّــعاون .ولــمّــا ختلَّــوا عن هذا السّــبيل ،وركنوا إىل الــمبادئ
الــهدّامة والشـّـعارات الـمفرّقة ،واخلالفات الـمشتـّـتة( متزقوا إربًا ) ،وتقطـّـعوا شيعًا ،فصاروا مطمعًا ألعدائهم  ،حتـّـى هان أمرُهم على أحقر األمم وأقلـّها شأنًا.
فال حبـّــذا التــّـــفرّق .فــيا مسلمني ! متى العودة إىل التـّــضامن ؟
  زيـّــاد فيـّــاض  /م  .ثقافة و معرفة ـ بتصرّف ـ 
اقرأ السـّــند قراءة متأنــّــية ثمّ أجب عن األسئلة التــّــالية :

 -01البـــــــناء الفـــــــــــكريّ:
ص.
 -1اقرتح عنوانا مناسبا للنـّـــ ّ
 -2استخرج من النـّــصّ آثار و فوائد كال من التـّــضامن و التــّـــفرّق.
ص.
 -3ما أسباب تفرّق الــمسلمني من النـّــ ّ
 -4اشرح بالـــمضاد الكلمات  :األمثل  ،إهدار  ،واعني .

 - 02البـــــناء اللّــــــــــــغويّ:
 - 1أعرب الكلمات اليت حتتها ســــــــــــطر يف النّصّ.
 - 2مــــــــا الوظيفة اإلعرابيّة للجمل الـــمقوّســـة.
 – 3استــــخـــــــرج من السـّـــند أسلوبي مدح وذ ّم حمدّدا الــمــخصوص بالـمدح أو الذمّ.
 - 4أكمل اجلمل التـّــالية مبخصوص بالـمدح أو الذمّ .
 -نعم ما دعا اللــّـه إليه ................

 -حبـّــذا  ................فإنـّــها نتيجة للتـّــضامن.

 -بئس ما أع ّد اهلل للمختلفني ..........

 -ال حبـّـــذا  ...........فإنـّــها طريق لسيطرة األعداء .

 -5أعــــــــــــــــرب اآلية الكرمية التـّــالية [          :آل عمران ]

 -03البــــــــناء الفــنّــــــــــيّ :
 -1مـا نوع األسلوب يف اجلمل التــّــالية الواردة يف النـّـصّ ؟ و ما غرضها ؟
 -متى العودة إىل التـّــضامن ؟

 -يـــــــــا مسلمني !

 -الـمؤمن للمؤمن كالبنيان.

 -ال تكونوا كالذين تفرّقوا .

 -اذكروا نعمة اهلل عليكم.

 -أنـّــهم سادوا أكثر بالد العامل .

ص ؟ و ما نوعه ؟
 - 2ما منط النـّـــ ّ

 – 04الوضعـــيّة اإلدماجـــيّــة :
 ساءك ما وصل إليه حال الـمسلمني من تفرّق و نزاعات .
 اقرتح يف بضعة أسطر وسائل و طرق عمليـّــة إلعادة روح التــّــضامن والتــّــعاون بينهم  ،موظــّـــفا الـمــعارف الــــــــمـستهدفة.

السـّـنة الرّابعة متوسّط

األستاذ  :هـقـة بـوزيد

اجلديد يف تطبيقات اللـــّـغة العربيّة

الـــوحـــــــــــدة رقـــم  :24الصـّــناعات التّـقليديّة
الظـّـاهــــرة اللـّـــغويّــــــــة :إدمــــــــــــــــــــــــــــــاج
الظـّـاهرة الفــنـّــــيـّـــــــــة :إدمــــــــــــــــــــــــــــــاج
تشتهر مدينة مسعد بوالية اجللفة منذ القدم بصناعات تقليديّة ( ال جندها ) يف غريها من مناطق الوطن ،حيث تعترب الـمصدر األوّل واألخري للصّناعة الوبريّة و
على رأسها " الربنوس الـمسعدي " ذي السّمعة العالـميّة و الذي أصبح رمزا للرّجولة و الكربياء ،كما أنـّه ( أصبح اهلديّة ) الـمفضّلة لكبار ضيوف اجلزائر.هذا
الـم كسب الذي أصبحت مدينة مسعد حتتكره لوحدها مل يكن حمض الصّدفة بل جاء ن تيجة مثرة جمهود و إرث حرص عليه األبناء و توارثوه عن أجدادهم  .غري أنّ هذه
الصّناعة النـّادرة بدأت ( تزول )  ،و ذلك لعدّة مشاكل منها  :أنـّها صناعة ما زالت تعتمد على وسائل بدائيّة حمضة  ،و كذلك ندرة و غالء الـمواد األوّليّة  ،أما أهمّ
مشكل و الذي بدأ فعال يؤثر كثريا على هذه الصّناعة فــــهـــــــــــو عزوف الفتيات عن هذه الـم هنة حتـّى بقيت حكرا على العجائز،و يعود ذلك إىل انعدام مراكز التـّكوين
يف هذا االختصاص ،و كذا إبقائه على استعمال أدوات تقليديّة بدائيّة مل تتطوّر.و للخروج من هذه الوضعيّة جيب تدعيم تربية اإلبل اآلخذة يف الزّوال ،و إنشاء
ورشات للصّناعات التـّـقليديّة و تثمني هذه الـمهنة.
  بربورة بلقاسم  /م  .اجللفة ـ بتصرّف ـ 
م أجب عن األسئلة التــّــالية :
اقرأ السـّــند قراءة متأنــّــية ث ّ

 -01البـــــــناء الفـــــــــــكريّ:
ص؟
 -1ما الصـّــناعة التـّــقليديّة اليت يتحدّث عنها النـّــ ّ
ص ذكر لبعض أسباب شهرة الربنوس الـمسعدي  ،استخرجها.
 -2يف النـّــ ّ
 -3استخرج من الســّـــند أسباب تدهور صناعة الربنوس الـمسعدي .
 -4اشرح معنى الكلمتني  :اإلرث  ،تثمني.

 - 02البـــــناء اللّــــــــــــغويّ:
 - 1أعرب الكلمات اليت حتتها ســــــــــــطر يف النـّــصّ.
 - 2مــــــــا الوظيفة اإلعرابيّة للجمل الـــمقوّســـة.
 – 3ركـّــب كلمة ( الربنوس ) يف مجل من إنشائك تشتمل على :
 خرب مقدّم وجوبا . أسلوب شرط . مجلة حاليّــة. أسلوب إغراء. أسلوب ذ ّم . -اسم تفضيل .

 -03البــــــــناء الفــنّــــــــــيّ :
 -1ركـّــب كلمة ( الربنوس ) يف مجل من إنشائك تشتمل على :
 تشبيه بليغ . استعارة مكنيـّــة. جماز مرسل. جناسا .ص ؟ و ما نوعه ؟
 - 2ما منط النـّـــ ّ

 – 04الوضعـــيّة اإلدماجـــيّــة :
 تشتهر مدينتك بالكثري من الصـّــناعات التـّــقليديّة .
 عــــــرّف زمالءك بإحداها  ،موظــّـــفا ما أمكن من الـمــعارف الــــــــمـدروسة.

