
                          دـــبـوزية ـڤـهتــاذ : ــاألس
SALIM7310@YAHOO.COM 

 

 الــجــديــــــد
تطبيقات يـف  

 الّلغة العربّية
 
 إدماجّيامنوذجا  24

 
 
2015/2016  



 

ّدمةــــــــــــقـــــــــم  
 

ني و على ـــــــمــــــــــــــــــــــــله اهلل رمحة للعالاحلمد هلل رّب العاملني ، و الّصالة و الّسالم على من أرس             
 تقني ، و بعد:ـمو الّصحب ال اآلل 

ــّــغة العربّية لــّمـفإنـّــي ل              ستوى الّسنة الّرابعة متوّسط فقدت ما ترمي إليه من ـمــا رأيت تطبيقات الل
ناهج ، مّما أدى إىل حدوث خلط يف الوحدات ـمال للكفاءات و تثبيت للمعارف خاّصة بعد ختفيف تقويٍم

ــّــت ل ــّعلمّية وتشتـ ــّــدرج ـمالت عارفها . استعنت بالّله تعاىل و أعددت تطبيقات جديدة ، راعيت فيها الت
ــّــغوّية و الفنّيــة على الوحدات ، كما حافظت على ال ّية يف قاربة النـّــصـمالّسنوي اجلديد ، موّزعا الظـّـواهر الل

ــّــالثة مع وضعّية إدماجّية بسيطة  ــّــطبيقات إىل أنواع البناء الثـ ــّــطبيقات ، مقسـّــما الت إعداد هذه الت
 ككفاءة ختامية جزئــّيـة لدمج معارف الوحدة.

ــّــموذجّيــة ملا فيها من تعويد على االّتــــــكال         ــّــــــدت عدم وضع اإلجابة الن ، و كبح للقدرات   و و قد تعم
ــّـــحاور و العمل اجلماعّي. ــّـــــواكل و اجلاهزّية ، و لــــمــا فيها من قتل لروح البحث و الت  تشجيع على التـ

ــّــالميذ ، و أن جيعل عملي هذا خالصا ـمو أخريا نسأل اهلل العظيم أن يستفيد منها إخواني ال             رّبـــني والت
 و أن يطرح له القبول . لوجه تعاىل ،
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ــّـغة العربّية  السـّـنة الّرابعة متوّسط  اجلديد يف تطبيقات اللـ
 

 ـة بـوزيدڤاألستاذ : هـ



 

 ةـــــامــــلـمعالّديــــن ال  :  01م ــــدة رقــــالـــوحــــــ
 ة البسيــــطــةــــة:  اجلـــملـــــــــرة اللـّـــغوّيــالظـّـاهـ

 ةـــــنّيكــمـّة:  االســتـعارة الـــــــــالظـّـاهرة الفــنـّــــي
 
 

مة ْكعلى احِل بنّيةَمللقناعة الّشخصية لألفراد واجلماعات، وأنَّ الّدعوة إليه  مرتوكناق اإلسالم ِت: أّن اْعس اليت ُبـــيَن عليها الّدين اإلسالمّيظم األُسأْع ْنِم      

ــّــقتوقد .، ال على اإلكراه واإلجبار بقوَّة الّسيف أو غريه ظة احلسنةِعْوـَموال     من نصوص القرآن والّسّنة، قال تعاىل: كثرييف ذلك  تدف        

                                                     [ 

 [. 256البقرة: 
لني؛ بل ومل حيرِّم الرّب بهم واإلحسان إليهم؛ فقال مقاِتـمسلمني؛ فنهى عن قتاهلم إذا مل يكونوا من الـغري ال -صّلى اهلل عليه وسّلم  -ما راعى دين حممَّد ــــك     

                        اىل: تع

  [. 8ة: َنَحَتْملــُم] ا 

                                                                                                                                زيد الّرماني / م. ثقافة و فكر ـ بتصّرف ـ  
ــّــالية :                             ــّــية ثّم أجب عن األسئلة الت  اقرأ السـّــند قراءة متأن

 
 
 :لفـــــــــــكرّيالبـــــــناء ا -01

ــّــّص ؟ -1    عن أّي خلق إسالمّي يتحّدث الن
 مل اعتمد اإلسالم على القناعة الشـّــخصّية العتناقه ؟ -2  
 اإلحسان[ . اإلجبار[ و ] الرّب ، ، إلكراهااحبث يف القاموس عن الفروق بني: ] -3  
 النّص.تفسري اآلية األخرية الواردة يف  بأسلوبك اخلاّص خّلص -4  

 البـــــناء الّلــــــــــــغوّي:  -02
 أعرب الكلمات اليت حتتها سطر يف الّنّص.   -1  
 مّيز بني اجلمل البسيطة وغري البسيطة يف ما يلي: -2  

ــّــخصّية.   -                 ْشُد ِمَن اْلَغيِّ .َقْد َتَبيََّن الرُّ -قسطني.  ـمإّن اهلل حيّب ال -اعتناق اإلسالم مرتوك للقناعة الش
 وعظة احلسنة .ـموأنَّ الّدعوة إليه تقوم على احلكمة وال -.     اللَُّه َسِميٌع َعِليٌم -               

ــّـّص مجلتني بسيطتني حمّددا عناصرهما . -3     استخرج من الن
ــّـرة ثّم حّوهلا إىل مجلة:ـمأعرب ال - 4   فردة املسط

ــّــسامح. مبــــــيّناإلسالم  -الّسالم يف العامل.           ـــــــرنـــشأحّب  -            على الت
ــّاس يف اإلسالم  -            عاملة.ـمعلى حسن ال ـــــــــسسََّؤُمإّن اإلسالم دين  -.        قانـــــعنيدخل الن

 إىل مفردة. الواقعة بني قوسني حّول اجلملة الفرعّية  – 5 
 جتمع .ـمم أخالقا ) ضاعت ( من المَِّتلُي ُبعث النيبّ  -    ــن ( أخــالقي .سَِّحأريد ) أن ُأ - . عاملةـمالّدين ) يعتمد ( على ال -           
    : البــــــــناء الفــّنــــــــــّي -03

 مجلتني خربيتني. -  طـــــــــــــباقا.   -تني و اشرحهما.   استعارتني مكنيَّ -استخرج من الّسند:  -1   
ــّــشبيه إىل استعارة مكنّية يف ما يلي: -2     حّول الت

ــّــجرة عطاًء . - .              األخالق نور  -                   الّدين اإلسالمي  كالش
 :نيتشبيه تنياآلتي تنيكنّيـمال تنياستنبط من االستعار -3  

ــّــالميذ غزت األخالق الفاضلة -                  ــّاس. -    .           الت  تقـــاطرت األخالق احلسنة على الن
  : الوضعـــّية اإلدماجـــّيــة – 04 

    ــّــالميذ  . الحظت تدهورا يف أخالق كثري من الت
    ــّــفا ال بضعةمجتمع يف لــعن أهمّية األخالق يف بناء الفرد وا همأخرب  ستهدفة.ـمعارف الـمأسطر ، موظ
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ــّـغة العربّية  السـّـنة الّرابعة متوّسط  اجلديد يف تطبيقات اللـ
 

 األستاذ : هـقـة بـوزيد



 

 شـــــخصّيات مـــــــــوهوبة  :  02م ــــدة رقــــالـــوحــــــ
ــّــبةلة ـــــــة:  اجلـــمـــــــــرة اللـّـــغوّيــالظـّـاهـ  الـمـــرك

 التـّــصرحيّيــةـّة:  االســتـعارة ـــــــــالظـّـاهرة الفــنـّــــي
 
 

 ف والدٍةـة أكثر العظماء و العلماء، وعاش يف َكَننَّـّ، ذاق الُيتم كما هي ُسالث اهلجرّيالقصري، من علماء القرن الّثبويل وال ّطم، ليس بالاجلْس حيَفكان َن     
ذلكم هو ده وورعه، ـجب العجب يف ذكائه وحفظه وفقهه، يف عبادته وزهه من أْعُتسرَي بروزه وشهرته وإمامته. بــــوابةتربيته. وكانت الكتاتيب  ْتأحسَن

 ه تعاىل ـ رمحه الّل - ّيخارـــبه حممد بن إمساعيل الؤمنني يف احلديث؛ أبو عبد الّلـمأمري ال
ــّــجوم الِكِفيخ خطأه ، وَححِّح للشََّصحفظ احلديث وعمره عشر سنوات، وكان ُي َمِهُأْل      ديث، ـشايخ ألخذ احلـمه من الراَنصاحب أْقبار، كان ُيظ كتب الن

ــّـقّي الّنقّي. وانضمَّ هــــــوون ووهم يكتب ــّــور فال يكتب، فلّما أحلُّوا عليه؛ قرأ عليهم مــا كتبوه عن ظهر قلبه الت  إىل ال يكتب، ويأمرونه بكتابة الن
ئة ألف ـممن األحاديث، بلغ أكثر من سّت ص وتلك احلافظة رصيًدا كثرًياْروم كثرًيا ، وكان مثرُة هذا احِلاحلفظ العجيب اهتماٌم بالغ يشغله عن النَّ هـــــــذا

   ي يف ذاكرته.بخارحديث خيتزنها ال
                                                                                                 / ثقافة وفكر ـ بتصّرف ـ  م. إبراهيم حقيل 

ــّــالية :اقرأ السـّــند قراء                        ــّــية ثمّ أجب عن األسئلة الت  ة متأن
 
 :البـــــــناء الفـــــــــــكرّي -01

ــّـّص أهّم مواهب البخارّي .  -1    استخرج من الن
 ؟ واهب على مكانته العلمّيةـمما أثر اجتماع كّل هذه ال  -2  
ــّـف الكلمتني: -3    .يف مجلتني مفيدتني (أهلم ) و   (أقران  ) وظ
ــّـّص ؟ -4   ــّـه الكاتب ضمنّيا البخارّي يف نهاية الن  مب شب

 البـــــناء الّلــــــــــــغوّي:  -02
 أعرب الكلمات اليت حتتها سطر يف الّنّص.   -1

ــّـعليل:ـممّيز بني اجلمل البسيطة و ال -2  ــّــبة يف ما يلي مع الت  رك
 ذاق البخارّي اليتم. -          كان حنيف اجلسم. -               
 .وهـــــــــــــــــــم يكتبون -     كان يصحِّح للشيخ خطأه. -               
 قرأ عليهم مـــــــا كتبوه . -               

ــّـّص مجلتني مرّكبتني حمّددا عناصرهما . -3   استخرج من الن
 دة.حّدد اجلمل الفرعية يف ما يلي ، ثّم حّوهلا إىل مفر –4 
 استطاع البخارّي أن جيمع احلديث. -            

 حفظ البخارّي احلديث و هو صغري . -           
 أصبح البخارّي خيتزن الكثري من األحاديث . -           
 حيفظ البخارّي ما يسمع . -           
 ذاع صيت البخارّي حني ترّبع على عرش احلديث. -           
    : ــناء الفــّنــــــــــّيالبــــــ -03

 جناسا حمّددا نوعه. -      استعارتني تصرحييـّـتني و اشرحهما. -     مكنّية و اشرحها. ةاستعار -استخرج من الّسند:  -1  
ــّــشبيه إىل استعارة تصرحيّية يف ما يلي: -2     حّول الت

 الم .اجلهل ظ -          العلم نــــور . -                 
 :نيتشبيه تنياآلتي تنيالتـّـصرحيّي تنياستنبط من االستعار -3   

 . حفظ األسد احلديث –          نّورة .ـمدينة الـمهاجر البدر إىل ال -                 
  : الوضعـــّية اإلدماجـــّيــة – 04 

    .قرأت سرية الكثري من الـموهوبني و العظماء 
     ــّـــفا الـمعارف الـمستهدفة.يف مخسة أسطر ــرت بهتأثـّصف موهوبا  ، موظ
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 ستاذ : هـقـة بـوزيداأل



 

ــّـــبيعّيـــة  :  03م ــــدة رقــــالـــوحــــــ ــّــواهــر الط  الظ
 الواقعة مفعوال بهلة ـة:  اجلـــمـــــــــرة اللـّـــغوّيــالظـّـاهـ

 ـر و اإلنـــشــــــاءاخلبــــــــــّة:  ـــــــــالظـّـاهرة الفــنـّــــي
 
 

ــّــبيعّية ؟ أْع ْن)أّن البحر ِم هل تعلْم      ــّـواهر( الط َطُر ِمْدَراًرا. َفَكاَنْت ُتْرِسُلُه ـمَوَنَزَل ال يوما، َفَهاَج َلَها الَبْحر و ماُج، الرِِّيـــُحَعَصَفْت َعَلْيَنا قد لظم الظ
َساِئَرًة، َوَظَننَّا  ِجــــَبااًل َواْشَتدَّ الَكْرُب، َوَجاَءْتَنا اأَلْمَواُج ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن. َفحِسْبَناَها َعُظَم اخَلْطُب،،ْنَساُن رؤوس ِسَهاٍم، َوِإّذاَكَعِظيَمٍة حيسبها اإِل الرَِّياُح ِبُقوٍَّة

َوَذَهَب  الَبْحُر َوَأَضاَءِت الشَّْمُس فاْسَتْبَشَر الرُّكَّاُب، َوَعاَد اأُلْنُس ُحُب، َوَسكَنوت. َوِفي َصَباِح الَغِد ِاْنَقَشَعْت السُّـم)أّن النََّجاَة َصْعَبة(، و حاولنا أن نتجّنب ال
َّــّالَب َرَشْعالَيْأس. و إذ بقائد الّسفينة يقـــول : يا َم    ته . وَّوا بُقتهيُنْسر ، وال َتَذمنا ، تعاملوا مع البحر حَبرَحَي هـــــــّلــــــالت ْيارة ! َلح

                                                                                         ـ  ابن جبري / رحلة ابن جبري ـ بتصّرف 
 

ــّــالية :                       ــّــية ثّم أجب عن األسئلة الت  اقرأ السـّــند قراءة متأن
 
 
 :كرّيالبـــــــناء الفـــــــــــ -01

 جتمع .ـميف حياة الفرد و ال و ما فوائده ما هي أهّم أخطار البحر؟  -1  
 (خ ط ب  ) ماّدةإىل القاموس و احبث عن بعض االشتقاقات من  ــْدُع  -2  
 . ْتَعَشَق، اْن ُبْطرارا ، اخَلْد: ِم ْحاشَر -3  
ــّــ )فهومي ـمالكلمات اليت تنتمي إىل احلقل ال استخرْج -4    (بيعة الط

 البـــــناء الّلــــــــــــغوّي:  -02
 الكلمات اليت حتتها سطر يف الّنّص.   رْبأْع -1

 قّوستني يف النـّـّص.ـُمملتني الل اجُلَمإعراب ُج عرْبَأ -2  
 مل الفرعّية الواقعة مفعوال به يف ما يلي:ن اجُلسْيبني قْو ْعَض – 3  

ــّ -                ــّــبيعة َر ُتْعِمَس -                  ستقبلنا.ــبيعة ُمقال العلماء : الط  بة .ْهبة و َرْغأّن الط
ــّــبيعة. َمِلَع -                ــّــاس أّنــــهم جيهلون أخطار الط  صّرح اخلبري قائال : إّيــاكم و االستخفاف من البحر. -   الن
 رغم خطورته. أمتّتع جبمال البحر أْن بُِّحُأ -               

ــّـّص مجلتني َف استخرْج -4   ن واقعتني مفعوال به .تْيعيَّْرمن الن
 إىل مجلة: ) الـمصدر الصَّريح ( فردـُممفعول به الـال ْلحوِّ - 5 

ــّــبيعة. االستــــــــفادةتريُد األمم  -           ــّـــبيعة. ـــحافظةـمالقّررُت  -         من الط  على الط
ــّــاس  َعدَّ -           ــّـواهرالنـ ــّــبيعّية  الظ ــّـــيةالط  . مسل
 اجلملة الفرعّية الواقعة مفعوال به إىل مفعول به مفرد . حــّوْل -6

ــّــبيعة َث ظّن اجلاهلون ) أنَّ -         تغالل الطـّــبيعة(.نوا اْسِسْحلكم : )َأ لُتُق -             وة (.ــْرالط
ــّــبيعّية ( .َي الّنــاس منذ القديم ) أْن حاوَل -             درسوا الظـّــواهر الط

ــّــْب –  7   واقعة مفعوال به. ٍلَمثالث مجل تشتمل على ُج رك
    : البــــــــناء الفــّنــــــــــّي -03

 ن.ْيشائيَّن و آخرين إْنْيلوبني خربيَّْسُأ  دَنمن السَّ استخرْج -1  
 .«ضعيف  ٌقْلكبه َخْرعظيم َي ٌقْلبوا البحر ، فإنـّــه َخال ترَك  » ة:باَرالِع تأّمِل -2   

 أسلوبا إنشائّيـا   -أسلوبا خربّيا            -منها :  استخرْج        
 ـــــــــــــباقا ِط -تعبريا جمازّيــا         -                                        

 مل خربّية و إنشائّية.ة ) الطـّـــبيعة ( يف ُجكلم ــْبركِـّ -3   
  : الوضعـــّية اإلدماجـــّيــة – 04

    َّالكثري من الظـّــواهر الطـّـــبيعّيـــة. ــَتــــــلـْتأم 
    ــّـــفا الـمعارف الـمستهدفة.، ُميف مخسة أسطر إحدى هذه الّظواهر ْفِص  وظ

 
 

ــّـغة العربّية  السـّـنة الّرابعة متوّسط  اجلديد يف تطبيقات اللـ
 

 األستاذ : هـقـة بـوزيد



 

 أمــــــــراض العـــــــــــــصر  :  04م ــــدة رقــــالـــوحــــــ
 الواقعة حـــــــااللة ـة:  اجلـــمـــــــــرة اللـّـــغوّيــالظـّـاهـ

 التـّـــــــــــــــــــــشبــــــــيهـّة:  ـــــــــالظـّـاهرة الفــنـّــــي
  

عام أكثر من مليون شخص يف  صاب به كّلإذ ُي ،ن احلادي والعشرينالقْر ضَرَمفس ليكون ـّـٌد من علماء النه عدرشََّح...  عخاِدـُمائر الالزَّكــ ئابِتاالْك         
، ظام االقتصادّيـِــّالت النداُخـــــتكذا  ، ويوط العنكبوتـــــــُخَك ك العالقاتشاُببعد َت دََّجَتعة، كثري منها اْسب ظروف ُمتنّوبسَب لون( ،م غاِف)و ُه العامل

م َهوهذا ما أْس حيث حتوَّل العامل إىل قرية كبرية وصغرية يف آن واحد. ،اجلديد مّيـظام العالــّـعلومات مع بداية النـمواصل والـَـّس يف التتعاِكـُمفجار الاالْنو
 مّت ه، خاصَّة لْوبإذن اللَّنة ِكْمُم واعهعلى أكثر أْنطرة ْيـالّس صابني باالكتئاب، ومع ذلك فإّنـم، وازداد معها عدُد التعقيًداة ـّـيف ازدياد احلياة االجتماعي

واحلنان  ّباألمان واحُل عاِتْرُج ئهإعطاب ضامنون معه،و ذلكيَت كاجلنود األهل قَفشكلة وَوـُمعاد الريض أْبـمال َمـَـّهَفر للحالة، وَتــّـكَبـُماالكتشاف ال
تسم و يعــــــود يْبه، مل وْجة على أْكـّة واالجتماعيـّسرية واأُلـّـالعملي (مارس حياتهُيرجــع )َي ، و يعوَد لطبيعته ا يساعده على أْنمّم ،ادقةوالعاطفة الّص

      ق حياته كشمس الّربيع.ِرْشمن جديد ، و ُت
                                                                                                                                م. ثقافة وفكر ـ بتصّرف ـاف ّوـّــحممد الش /  

ــّــالية :                       ــّــية ثّم أجب عن األسئلة الت  اقرأ السـّــند قراءة متأن
 
 
 :البـــــــناء الفـــــــــــكرّي -01

 اعترب الكاتب االكتئاب مرض العصر ؟ َمِل -1
 مرض من خالل الّنّص.ـهذا الأسباب  بّيْن -2  
 ه.ــْحضِّالكاتب عالجا لالكتئاب ، َو اقرتَح -3  
 مجتمع.ـمرض على الفرد و الـعن آثار هذا ال حْثاْب -4  
َــُّمـن من الّنّص: الن اآلتيتْيضاد الكلمتْيهات ُم -5    ون.رُكْدد ، ُمِرط

 البـــــناء الّلــــــــــــغوّي:  - 02
 مات اليت حتتها سطر يف الّنّص.  الكل ْبِرأْع -1

ــّــّص.              ستْينقوَُّمـالملتْين وظيفّيا اجُل ْبِرأْع -2    يف الن
ــّـّص ُج استخرْج -  3    د.نا صاحب احلال و العاِئبيِّن ُمتْين حاليَّملتْيمن الن
 لة:ْممل اآلتّية حبال ُجاجُل ْلِمأْك – 4  

 .............ب إىل الطَّبيب...................مريض باالكتئاـجاء ال -الكتئاب....................................        صيب الـمريض باُأ -          
ــّـاس ........................ -وقف األطّباء أمام االكتئاب .................................          -            ...............انتشر االكتئاب بني الن

 ملة يف ما يلي :فرد إىل ُجاحلال الـُم ْلحوِّ – 5 
 م حائرا أمام انتشار االكتئاب.ْلالِع بقَي -كتئب جاهال بعالجه.              ُمـعاش ال -كتئبني عاجزين.           ُمـاألطّباء إىل ال َرنَظ -           

 حالّية. شتمل على مجٍلل ترض ( يف ثالث مُجكلمة ) الـَم ْبركِّ -6 
    : البــــــــناء الفــّنــــــــــّي -03

 هما.ّينا نوَعَبدا عناصرهما ُمدَِّحن ُمتشبيهْي -د: َنمن السَّ استخرْج -1   
 بّينا نوعه و غرضه.حّســــنا بديعّيا ُمُم -                                                        

 استعارة مكنّية مع شرحها و بيان أثرها يف الـمعنى. -                                                       
ــّــشبيهات اآلتّية ُم مَِّس -2    بّينا الفرق بينها بالغّيانوع الت

 الـمريض كاألسري. –دا.               يَُّقَت الـمريض أسرٌي -                 
 .الـمريض أسرٌي –دا.          يَُّقريض كاألسري َتالـم -                 

 ض (.َرل موضوع ) الـَمختلفة حْوثالث تشبيهات ُم ْبركِّ -3  
  : الوضعـــّية اإلدماجـــّيــة – 04 

    طرية.ر اخَلراض العْصد  أْملفزيونّيــا عن أَحشريطا ِت َتْدشاَه 
    ِــّ، ُمرُطأْسعة يف بْض  ــرضهلذا الــَم ا ـــًصلخَـّا ُمفْصو ْلُقاْن  ة.َفهَدسَتـــفا الـمعارف الـُموظ

 
 

ــّ  السـّـنة الّرابعة متوّسط  ـغة العربّيةاجلديد يف تطبيقات اللـ
 

 األستاذ : هـقـة بـوزيد



 

ــّـــــبــيعّيــــــة  : 05م ــــدة رقــــالـــوحــــــ  الثـّـــروات الط
 تقديم الـمبتدأ وجوبا و جوازاة:  ـــــــــرة اللـّـــغوّيــالظـّـاهـ

 ـــــمــــــــــجـــاز الـمـرســــلالــّة:  ـــــــــالظـّـاهرة الفــنـّــــي
 

ــّــما          إاّل معكوس من سطح القمرلـعاع اـّالش ماو ،ياء للّض  مصدٌر إاّل مسـّـعاع الشُش ، و ما ه تعاىلة اللَّمال قدرعلى َك من اآليات الّدالةوالقمر  مسـّالش إن

 » :ال اهلل تعاىلـــنور . ق                 ...»  ن تطبيقات استفاد بها اإلنسان ِم كــــــم] يونس [. و

فقد أحرق أرمخيدس ، ارخيية ـّكتب العلوم الت هاْتَرذَككما استخدمها يف جماالت أخرى  ، نازلـموتدفئة ال، ة راعّيمحاصيل الّزلـكتجفيف ا منذ القديم ،
مسي للحصول ـّاإلشعاع الش نْلتعِمْسساء َيـّنالكانت  . ويف العصر البابلّي فن األعداءعلى ُس مسّيـّـكيز اإلشعاع الشعن طريق تْر انّيموالّر األسطول احلربّي

ت نشَئني اهلواء . كما ُأاء وتسخـماء وتقطري الـمعام وتوليد خبار الـّي الطواد وطْهـمر الْهة يف َصمسّيـّاقة الشـّعلماء باستخدام الطالار . كما قام ـّـعلى الن
تحت ـُالذي وصل إليه اإلنسان ف م العلمّيقّدــّـة والتقنّيـّـطور الكبري يف التـّ. ومع التتهاي بوساطة للّرّيـمة عالـّـل حمطأّو احلالّي يالدّيـميف مطلع القرن ال

ــّــاقة الوهلذا قالت منظ ،ةمسّيـّاقة الشـّـة جديدة يف ميدان استغالل الطعلمّي اقـــــآف ــّـمسّية َأّدولّية كلمة هي : َلــــــــّـمة الط من  وُمْدـــلطـّاقة الش
                                                                                                                             البرتول. 

                                                                                                                            «    عن الـموسوعة العربّية ـ بتصّرف ـ » 
ــّــالية :                            ــّــية ثّم أجب عن األسئلة الت  اقرأ السـّــند قراءة متأن

 
 :ّيالبـــــــناء الفـــــــــــكر -01

ــّـمسّية .استخرجْ  -1 ــّـاقة الش  من الّنّص بعض استخدامات الط
 مستقبلّية هلا .ـبعض االستخدامات ال ْراذُك  -2 
 من النـّــّص : العالمات ، إذابـــة ، إنـــــــــــتاج . اشرْح -3 
ــّـمسّية َأ -4   ــّــاقة الش ِــّ ُمَوْدالط  ة حجج.بأربع ـــــــــــــْلمن البرتول. عل

 البـــــناء الّلــــــــــــغوّي:  - 02
 الكلمات اليت حتتها سطر يف الّنّص.   أعرْب -1  
ــّــعليل. استخرْج -2   ــّـــصّ ثالث مجل تقّدم فيها الـمبتدأ وجوبا. مع التـ  من النـ
 احلاالت اليت جيب فيها تقديم الـمبتدأ مع ذكر الّسبب يف ما يلي: ْزميِّ – 3  

ــّــمسّية دائمة -   الشـّـــمس تضيء الكون.                       -                ــّــاقة الش ــّـــما الط ــّـــمسّيــة ثروة . -            . إن  الطـّــاقة الش
ــّــاقة ْنِسْحمن ُي -   أّي طــــــــــاقة أفضل ؟                        -                 عن البرتول. ِنتْغْسالشـّــمسّية َي استغالل الط

ــّـّص مجلتني َتاستخرجْ  -3           ــّــعليل. َمدََّقمن الن  فيهما الـمبتدأ جوازا مع الت
 بني معنى اجلملتني: ما الفرُق – 4 

ــّمُس -           ــّاقة.       إاّل مصدٌر ما الش ــّـمُس ما مصدٌر -للطـ ــّـاقة إاّل الش  . للطـ
ــّْب -5 ــّروة ( يف ثالث مجل تقّدم فيها الـمبتدأ وجوبا و أخرى جوازا . رك  كلمة ) الث

  »اآلية الكرمية اآلتية:  أعرْب – 6        ...  »                           ]  احلجرات [ 

    : البــــــــناء الفــّنــــــــــّي -03
 ن مع بيان عالقتهما.سلْيْرجازين ُمَم -من الّسند:  استخرْج -1  
 الـمجاز الـمرسل و عالقته يف ما يلي: ْنبيِّ -2  

ــّـــمس.              أوصْت -       ــّـــاقة العالــمّية باستغالل الش ــّــمة الط  منظ
ــّــاقة الشـّـمسّية َبرِك -        العلماء اجلّو الستكشاف و دراسة الط

    جعل  بعض الـمسؤولني أصابعهم يف آذانهم رْفضا ِلـمشروع الّطاقة الّشمسّية. -     
 الشـّــمس. حْتت  اخلبَز عجنُت -      

  : الوضعـــّية اإلدماجـــّيــة – 04
    ــّــبيعّيـــة. ُرَخْزَت  بالدنا بالكثري من الثـّــروات الط
    ــّـــفا الـمــعارف الـمستهدفة.أسطريف بضعة  ى هذه الّثرواتعن إحد حتّدْث  ، موظ
 

ــّـغة العربّية  السـّـنة الّرابعة متوّسط  اجلديد يف تطبيقات اللـ
 

 األستاذ : هـقـة بـوزيد



 

 متاحف و معامل تارخيّيـة  : 06م ــــدة رقــــالـــوحــــــ
 اجلملــة الواقــعــة نعــــتاة:  ـــــــــرة اللـّـــغوّيــالظـّـاهـ

 الكــــــــتابة العـــــروضّيةـّة:  ـــــــــالظـّـاهرة الفــنـّــــي
 

 فيها (ختتبئ)بقدر ما حتمل ألغازا  واسعةر ما هي ْدَقِبحابها ، َفِرلولك ِبك لدى ُحتاَبْنعميق ، أحاسيس  َت وٌلُضمك ، ُفغريب ، قشعريرة تكسو جْس شعوٌر        
 ـماٍضل حنينايعتها ، وعصافريها تبكي متزجة بألوان طبة. ألوانها ُماألثرّي مناطقـعن غريها من ال زـّـحافظة على أسوارها بقدر ما تتميهي ُم ، وبقدر ما

ها مدينة تضنها والية سطيف. إنـّأو مدينة مجيلة األثرّية اليت حْت ها  كويكولـّ، إن ( آماده بعيدة) اي فيك تارخًييَِّحسيفسائها ُت، ُف لودهاد على ُخِهَش
 ...ا ال حتصى ًرَبِع (تأخَذ أْن) استطعَت (ٌلتأمُِّموأنت )إذا وقفت عليها . يت شهدها العاملاحلضارات اّل أعظمدى ْحإ خباياختتزن 

 : ِشْعرا ُيخلُِّدها أمري شعراء اجلزائر حمّمد العيد آل خليفة فيها قال 
 ِلــــبطاِئ وَدــــأع ْنها َأـْنِم َيِـّّلَعَل               ة   َرـــْبـَع َفْرـــــَارها طــــــيف آث ُددَِّرُأ             

 ِلــــساِئِل ُبــــيــــجسَتى َتــنَّو َأ           ها      هوِدـــــُما عن عِهْفــــتْسها ُمو أسأُل             
 ِلـِعائـــــــــَيد بها و فــتقال ياِنَب                 ْنــو ِم ٍمَكِح ْنو ِم تواريَخ ْنِم ْمَكـَــــف             
َــَّلو                  ًةَبْقـــِبها طال ح ٍشْيــــَعلى ع لُُّدـــَت                      ِلـاِئـــالم قأْحى َكـَــّلَو ـهكن

                                                                                                                             » عن األنرتنت ـ بتصّرف ـ   » 
ــّــالية :                                 ــّــية ثّم أجب عن األسئلة الت  اقرأ السـّــند قراءة متأن

 
 
 :البـــــــناء الفـــــــــــكرّي -01

 فات مدينة كويكول .من الّنّص بعض ِص استخرْج -1  
 ر اليت أخذها الشـّـاعر من آثار الـمدينة ؟  .َبما الِع  -2  
ــّـــفهما يف ُج  اشرْح -3   ملتني مفيدتني.الكلمتني : َعــربة ، طائل . و وظ
ــّــعوب. َع -4   ــّــارخيّية ذاكرة الش  .ــْللِّـّالـمتاحف و الـمعامل الت

 البـــــناء الّلــــــــــــغوّي:  - 02
 الكلمات اليت حتتها سطر يف الّنّص.   عرْبَأ -1  
ــّــّص .إعراب مجل اجلمل الـم عرْبَأ -2    قّوسة يف الن
 منعوت.ـبّينا المن السـّـــند مجلتني فرعّيتني واقعتني نعتا ُماستخرجْ  – 3  
 ملة:ل اجلمل اآلتية بنعت ُجِمأْك -4  

 .............. إىل كويكول. قمت بزّيارٍة –................                 كويكول مدينةٌ  -        
 .................. إّن اآلثار كتاٌب –..............       ول معامَلشاهدت يف كويك -        

 بني اجلملة احلالّية و النـّــعتّية  يف ما يلي: ميـّــْز – 5 
 )أتأّمـــل آثاره (. زرت الـمتحَف –ا ) حيوي الكثري من اآلثار(.      متحًف زرُت -          
ِــّ -6  مل تشتمل على مجل نعتّية .ث ُجكلمة ) الــمتحف ( يف ثال ْبرك
 اآلية الكرمية اآلتية : أعرْب – 7

           -  «   ...                 ... »  [ساءـّالن ] 

    : البــــــــناء الفــّنــــــــــّي -03
 بّينا غرضه.شائّيـا ُممن األبيات أسلوبا إن استخرْج -1  
 ( مدينة مجيلة األثرّية اليت حتتضنها والية سطيفالّصورة البيانّية يف اجلملة: ) و اشرْح مَِّس -2  
 بينها و بني الكتابة اإلمالئّية . ماذا تستنتج ؟ عروضّيا األبيات الواردة يف السـّـــند ، ثّم قارْن ْباكُت -3  
  : ــةالوضعـــّية اإلدماجـــّي – 04 

    تأّمال أمام أحد الـمعامل األثرّية مبدينتك.يوما ُم َتْفوَق 
     ــّـــفا الـمــعارف الـمستهدفة.أسطريف بضعة حتّدث عن شعورك أمامه  ، موظ

 
 

ــّـغة العربّية  السـّـنة الّرابعة متوّسط  اجلديد يف تطبيقات اللـ
 

 األستاذ : هـقـة بـوزيد



 
 عـــــــــــــالــــــم الشـّـــغـــــــــــــل  : 07م ــــدة رقــــالـــوحــــــ

 اجلملــة الواقــعــة جوابا للشـّــرطة:  ــــــــلـّـــغوّيـرة الــالظـّـاهـ
 االســـتـــفــهام و أغــــــراضــــهـة:  ـّــــــــالظـّـاهرة الفــنـّــــي

 
 واـلِمَع ْنــاس مـّالن خريف ْلَمْعاو             ها الّرجُلـك أّيجوَدُو بْتـْــــــثَأ                                                               

 ُلُبـُـــل الّسخاِذَتـُمـــوتضيق بال            عةــــــــواسدام ــــــْقاألرض للِم                                                             
 ُلَمــــــــــفإّن حياتنا الَع ْمِجْحُت     وال        لََّموال َت دَّوِج ْلـَــــــمـْــفاع                                                             

 ُلــفرزقك اجلَب  دَّوُش زْعـــــــْجَت      ال      فهل رزقك يف الّس جْدـَت مْل إْن                                                            

 ُلَذَتـــــْبُم رُّه الدُّــحر فيــــــفالب     زقًا       رَتـُـــرّ مـاق هذا الَبــــــأو ض                                                            

 ُلَطَبيا  يف اجلّو ْرـِــوط (ْدَعفاْص)   ي األرض قاطبًة        ـف ْبــــِخَت ْنِئوَل                                                            
 ُلــــؤاده أَمـــــف ُءْلـِـوم( يسعى  )      ٍل     ـــــا ضاقت الّدنيا على رجـــم                                                            

 
                                                                                                                                                                                           رِذْنالشـّــاعر : إبراهيم الــُم   

ــّــالية :                          ــّــية ثّم أجب عن األسئلة الت  اقرأ السـّــند قراءة متأن
 
 
 :البـــــــناء الفـــــــــــكرّي -01

 مضمون األبيات يف فكرة عاّمــة . خلـّــْص -1  
 العبارت الّدالة على ذلك.   ْجالشـّــاعر على العمل ، استخِر ثُُّحَي  -2  
 ل.اِذَخَتدام ، الـُمْقل ، الـِمتَذيف القاموس عن معاني : الــمُب احبْث -3 
 النـّــجاح يف احلياة حسب الشـّــاعر؟ رُّما ِس -4  

 ناء الّلــــــــــــغوّي:البـــــ  - 02
 الكلمات اليت حتتها سطر يف الّنّص.   ْبِرْعَأ -1  
ــّــّص  إْعستْيقوَّن الـًملتْيْماجُل ْبِرْعَأ -2    ل.َمُج راَبن يف الن
  بّينا إعراب جواب الّشرط مع التـّــعليل.حّددا عناصرها ، ُمملة شرطّية ُمـــند ُجمن السَـّ استخرْج – 3  
 ( إىل أساليب شرط. 7،  2،  1معاني األبيات )  ْلحوِّ -4 
 مل جواب الشـّــرط.مل اآلتية بأدوات شرط جازمة و ُجاجُل ْلأكِم – 5 

 ا .................صاحًل ....... تعمْل -ـ....................                  َف مَلالَع ....... يتقْن -        
 نا بإخالص ............مْل........ َع -...............   ه يف عملكم فـَعلى اللَّ ْم........ توّكلُت -       
ِــّ -6  مل شرطّية .كلمة ) الــعمل( يف ثالث ُج ْبرك
 مل الفرعّية يف اآلية التـّــالية مع بيان وظيفتها اإلعرابّية:اجُل ْددَِّح -7

                                [طـه ]  

  ... اآلية الكرمية اآلتية :        ْبِرأْع – 8         ...        [ساءـّـالن ]  

      : البــــــــناء الفــّنــــــــــّي -03
   4البيت  -       2ر البيت صْد -       1ز البيت عُج -نى :   جبمل يكون جوابها مع ْمِهْفَتاْس -1  
 الغرض البالغّي لالستفهامات اآلتّية:  ْنبيِّ -2  

  متى نصل إىل إتقان العمل ؟     -ال ؟    َمي هـــــذا َعمَِّسُتَأ -ــار ؟         اجلبَّ مُلمـــــا هـــذا الَع -          
 ل ) العمل ( بأغراض بالغّية خمتلفة.تفهامّية حْوثالث مجل اس ْبركِّ -3  
  : الوضعـــّية اإلدماجـــّيــة – 04 

    َــ  ــــــنا العمل.قال الشـّــاعر: .... إّن حيات
    ــّـــفا الـمــعارف الـمستهدفة.أسطريف بضعة هذه الفكرة  اشرْح  ، موظ

 
 

 

ــّـغة العربّيةاجلديد يف  السـّـنة الّرابعة متوّسط   تطبيقات اللـ
 

 األستاذ : هـقـة بـوزيد



 
 ـبـــــاب و الـمـــــــــستــقـــبلالّش  : 08م ــــدة رقــــالـــوحــــــ

 اجلملــة الواقــعــة مضافا إلـــــيهة:  ـــــــــرة اللـّـــغوّيــالظـّـاهـ
 التـّـــقــــطيع العـــــــــــــــروضيـة:  ـّــــــــالظـّـاهرة الفــنـّــــي

  
       

ــّــاقة والطـّموح الوّهاج...الشـّباب متَعلَّق آمال األّمةالشـّـباُب مرحلة القّوة والنـّـشاط وال               هو  إذا أحسنـّــا إعداده ، عجزاتـم، وأبو السؤولّيةـميدرك ال حيــن ط
، ويتحّسر على فراقه الكبرُي. إّن زهر، وبستاُن النـّـضارة والفتّوة، واللـّـياقة والقّوة. والّشباب هو الذي يفرح بلقائه الّصغرُيـمثمر،وروُض اإلبداع الـممرحلة العطاء ال

 إنـّنا ال نريد إاّل شبابًا طاحمني . ثمرـو ال ت (ال تزهر)الشـّـاب النـّاجح هو الشابُّ الذي يثق بنفسه،و يكون طموُحُه وتطلـّعه إىل املثل العليا، فالشباب بال طموح كشجرة 
، ونريُد شبابًا على رجــــاء )أن خيدموا وطنهم(  من خالله إىل الّراحة الكربى، إىل رياض اخلري والربكة ، ال يرتضون إاّل ذرى اجلبال مطّية هلم، وجسَر التعب ليصلوا

ــّـموا  طريق اهلدى والتـّـقى سائرين  يوم  وقـــــــوع األزمات..   دون أن ترتّددة كامنة، ولكنـّها جيُب أن تتفّجَر قّوة وعطاء ـــ. فهم طاقبعد أن يتعل
 العيد آل خليفة: قال حمّمد

 باُبـــا شــي اطاحًم الـَمْجـدإىل  ْنُك      اُبـود لـُــبـــلر اخُلُصْنُع ْنِم َتْنَأ                                  
 باُبــى الضَِّلــــه و ُيــْجـــب ساٍر لُّـُـك      ىك ُيــهَدـلم يف ميينالِع ُلَعْشَم                                  
ــُــــي      زيٌزـور عــــهى الدَُّدَم ديٌن َكـَــل                                    قاُبرِّــه و الدوَن اُلـَمـال ُلَذْبــ
ــَــــــــــت      اٍضــم طُّــَـه قُلما مْث ماٍض َكـــل                                    قاُبده األْحْجَمــى بتباَهـ

     اٌبــتـــنه كــم ُنيْد مْل تاٌبـــــــــو ك      اٌنــه لسـنــــم ُنْدَي مْل اٌنــسو ِل                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ــّة الشـّـباب ـ بتصّرف ـ                                                                                                                            أمحد مجعة / جمل

ــّــالية :                                       ــّــية ثمّ أجب عن األسئلة الت  اقرأ السـّــند قراءة متأن
 

 :البـــــــناء الفـــــــــــكرّي -01
 اقرتح عنوانا مناسبا للنـّــّص . -1  
 ما صفات و خصائص الشـّــباب النـّـاجح الطـّــامح حسب النـّـّص؟    -2  
 ، الـكامنة، العزيز. النـّـضارةاشرح بالـمضاد الكلمات :  -3 
 ذّكر الشـّـاعر الشـّــباب مبقّومات شخصّيته . لــــمــــاذا ؟ -4  

 البـــــناء الّلــــــــــــغوّي:  - 02
 ها سطر يف الّنّص.  أعرب الكلمات اليت حتت -1  
ــّــّص  إعراب مجل. -2    أعرب اجلملتني الـمقّوستني يف الن
  استخرج من السـّـــند ثالث مجل واقعة يف حملّ  جّر مضاف إليه . – 3  
 يوم  وقـــــــوع األزمات  دون أن ترتّددجيُب أن تتفّجَر قّوة وعطاء الحظ اجلملة :   -4 

 مجلة واقعة مضافا إليه ، ثّم حّوهلا إىل مفردة. - استخرج منها :            
 مضافا إليه مفردا ، ثّم حّوله إىل مجــــــــــــلة     -                                     

ــّب كلمة ) الــشـّــباب ( يف ثالث مجل تشتمل على مجل واقعة مضافا إليه . -5   رك
 تــــــــية :   أعــــــــــرب اآلية الكرمية اآل – 6

                                            [النـّــــمل ] 

      : البــــــــناء الفــّنــــــــــّي -03
 ـّــفعيالت الـمناسبة.اكتب األبيات الثـّــالثة  األوىل عروضيـّــا ، ضع الّرموز ، وقطـّــعها إىل الت -1  
 استخرج من األبيات : أسلوبا خربّيــا و آخر إنشائّيـــا.     -2  
 سّم و اشرح الصـّــورة البيانّيــة يف البيت األخري . -3  
  : الوضعـــّية اإلدماجـــّيــة – 04 

     .... :بابـــــيا شطاحما   الـــمـــجدى ــــــكن إلقال الشـّــاعر 
    ــّــباب يف بضعة أسطر ــّـــفا الـمــعارف الـمستهدفة.بيـّـــن مب يتحقـّـــق طموح الش  ، موظ

 
 
 

ــّـغة العربّية  السـّـنة الّرابعة متوّسط  اجلديد يف تطبيقات اللـ
 

 األستاذ : هـقـة بـوزيد



 

 
 الـــفـــــــنــــــــــــون  : 09م ــــدة رقــــالـــوحــــــ

 اجلملــة الــموصولةة:  ـــــــــرة اللـّـــغوّيــالظـّـاهـ
 الــكــــــــــــنـــــايةـة:  ـــّــــــالظـّـاهرة الفــنـّــــي

 
      

ــّاد يفــــ، ويكتب عنه م ضواءاألفنون العربّية واإلسالمّية ، تسلط عليه الما من شّك يف أّن اخلّط العربّي فّن من                 ــّـرق  ن اهتّم  بالفنون من الكتـّاب والنـّق الش
 عرفة ، وحّجة يفـمالّروح وإنـّه رسول إىل العقول، وسالح يف ال أنـّه لغة اليد، وترمجان القلب، وميزان اإلرادة، ومرآة ]ّ  قرأت عن اخلط اــــــــمأمجل  والغرب  ومن

 . [ العلوم، وسند للحضارات
ــّغة يف ثقافة العرب تعترب من ال          ــّغة ، وعّبر به أصحا (قام بذاته)وفنـّا  (أحيت أدبًا)اليت  ظاهر اخلالدةــموالل به عن معاني احلياة ومشاعرها. واخلّط عماد الل

ألنـّـه  (لن يضيعمهما حصل )ف خيدم الفكر والذوق والعني، وهو أصيل يف البيئة العربّية وليس دخيال ، و واضحايف التـّراث احلضارّي . فقد بقي كلـّه  وله حصيلة كبرية

ــّـغة العربّية  ــّغة ال تراث أّمتنا مناليت هي جزء من الل  حفوظة بالقرآن الكريم ـم،  هذه الل               ] ـّــاد :  لغة ، ، ولـــغة الض] يوسف

  ال .و طّوروا اخلّط العربّي و أبدعوا لوحات فنّية فائقة اجلم، بل مّشروا ،  ف أبناء يعرب مكتويف األيديــوهلذا مل يق     كتابـــة وخّط .
          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            موقع اخلّط العربّي ـ بتصّرف ـ    
ــّــالية :                                           ــّــية ثّم أجب عن األسئلة الت  اقرأ السـّــند قراءة متأن

 
 
 :ـكرّيالبـــــــناء الفــــــــــ -01

 ما هي أهّم مسات اخلّط العربّي ؟ -1  
 ذكر الكاتب أدّلة على بقاء و صمود اخلّط العربّي ، استخرجها.    -2  
 اشرح بالـمـــرادف من النـّــصّ الكلمات : دليل ، دعامة ، أساس. -3 
 اذكر بعض اخلطـّـــاطني الذين تعرفهم مع مناذج للوحاتهم. -4  

 لّلــــــــــــغوّي:البـــــناء ا  - 02
 أعرب الكلمات اليت حتتها سطر يف الّنّص.   -1  
ــّــّص  إعراب مجل. -2    أعرب اجلملتني الـمقّوستني يف الن
  استخرج من السـّـــند  مجلتني موصولتني حمّددا عناصرهما. – 3  
 اجلمل  الـموصولة من غريها يف مـــــــــــا يلي: مّيز -4 

          -                                   ] إبراهيم [-                      ]  احلجر [ 

         -                           ] ــّــساء        -             ] الن           ]  البقرة [ 

ــّب كلمة ) الــفّن( يف ثالث مجل موصولة . -5   رك
 أعرب اآلية الكرمية اآلتية : – 6

           -                   [قصصال ] 

      : ناء الفــّنــــــــــّيالبــــــــ -03
 استخرج من النـّــّص كنايتني مبّينا نوعهما. -1  
ــَ -2    عـن :       ـــــنِّك

ــّــاط الّســوري عثمان طه .        -                             شهرة اخلط
 ن سعيد شريفي.اندهاشك من خّط  اخلطـّــاط اجلزائري حمّمد ب  -                           

ــّــــل. -3   ــّـــّص ؟ عل  مــــــــــــــا أسلــــوب الن
  : الوضعـــّية اإلدماجـــّيــة – 04 

    .أعجبتك لوحة للخّط العربّي فأحضرتها لزمالئك 
     ــّـــفا الـمــعارف الـمــستهدفة.أسطريف بضعة بّين هلم سّر مجاهلا  ، موظ
 

ــّـغة العربّية  السـّـنة الّرابعة متوّسط  اجلديد يف تطبيقات اللـ
 

 األستاذ : هـقـة بـوزيد



 

 
 العلوم و التـّــقّدم التـّــكنولوجّي  : 10م ــــدة رقــــــالـــوحــــ

  إدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجة:  ـــــــــرة اللـّـــغوّيــالظـّـاهـ
 الــحقيــــــــــــــقة و الــــــمجازـة:  ـّــــــــالظـّـاهرة الفــنـّــــي

 
      

ميكن استخدامها لتشغيل  ةاقة كهربائّيــــة جديدة لتحويل حرارة جسم اإلنسان إىل طتقنّي(  ) أن يطّوروا باحثوناستطاع لقد فـ !أسرع تطّور العلم  ــــــامـ               
يف التى ) تستعمل ( اريات ــّـقبل االستغناء عن البطستـمها قد تعين يف الـّـأن حمدودة، إاّل ة مازالتقنّيــّ. تطبيقات هذه التيستعملها الكثري من النـّـاس تلفةخمأجهزة 

ة، فقط باالعتماد على حرارة اجلسم؟ قد تبدو هذه الفكرة إىل بطارّي احلاجةمحمول دون لـل القيام باتصاالت عرب اهلاتف اــّـمكن ختيـمهل من الفاألجهزة.  عدد من
ل إىل طريقة وّصـّالعلماء من الت جمموعة من( نت ــّـأن متك) ، بعد ساطعة  ل إىل حقيقةقد تتحّوف اث ولكن إن تواصلت األحب،  اخليال العلمّي أقرب إىلالـمتطّرفة 

اقة اليت ميكن ـّـالط غرية منة الّصة وإن كانت مازالت حمدودة حتى اآلن نظرًا للكمّيقنّيــّـهذه الت وتطبيقات .حرارة اجلسم إىل تيار كهربائّي جديدة لتحويل
ة يف عدد أكرب من قنّيـّـهذه الت ستخدمنأن  نستطيــع  كفاءةة، واليت جتعلها أكثر ـّوائر الكهربائيعلى الّد رات اليت حتدثطّوــّه مع األخذ باالعتبار التــّأن توليدها، إاّل

       األنظمة.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                /ـ بتصّرف ـ  أفكار تقنّية موقع   

ــّــالية :                                       ــّــية ثمّ أجب عن األسئلة الت  اقرأ السـّــند قراءة متأن
 
 
  :البـــــــناء الفـــــــــــكرّي -01

 اقرتح عنوانا مناسبا للنـّـــّص. -1  
 ـّــاقة الكهربائّية اإلنسانّية ؟  ما الذي جعل الكاتب يتفاءل مبستقبل الط  -2  
 اشرح بالـمـــضاد من النـّــصّ الكلمات : منتشرة ، ختزين ، االستبعاد. -3 
 كيف تنظر أنت إىل التـّــطبيقات الــمستقبلّية هلذه التـّــقنّيـة ؟ -4  

 البـــــناء الّلــــــــــــغوّي:  - 02
 طر يف الّنّص.  ــــــــــــأعرب الكلمات اليت حتتها س -1  
ــّــّص  إعراب مجل. -2    أعرب اجلمل الـمقّوسة يف الن
  استخرج من السـّـــند  : – 3  

 أسلوب شرط ،  حمّددا عناصره ،  معربا جواب الشـّــرط.  -      
 مفعوال به مجلة  -          
 مضافا إليه مجلة.   -         
        ناصرها.مجلة موصولة ، حمّددا ع  -         
ــّـــبة.   -              مجلة بسيطة و أخرى مرك
 مجلة تقّدم فيها الـمبتدأ وجوبا.  -         
ــّـــب كلمة ) الـعــلم ( يف ثالث مجل تشتمل على : -5  رك

 مجلة تقّدم فيها الـمبتدأ جوازا. -       
 مجلة حالّية. -       
 مجلة نعتّية. -       
      : ــــــناء الفــّنــــــــــّيالبــ -03

 استخرج من النـّــّص تعبريين حقيقيني و آخرين جمازيني. -1  
ــّــــل  ( و )  طـــــــــــّور(  يف تعابري حقيقــّيــة و أخرى جمازّيــــة .       -2    استعمل الكلمتني ) شـــــغ
ــّـــّص ؟ و -3    مـــــــــــــــــا نــــــــــمطه ؟ مــــــــــــــا أسلــــوب الن
  : الوضعـــّية اإلدماجـــّيــة – 04 

    .جالت يف عقلك أفكار تقنّية مستقبلّية كثرية 
     ــّـــفا الـمــعارف الـمستهدفة.أسطريف بضعة ختّيل فكرة و حتّدث عنها  ، موظ

 
 
 

ــّـغة العربّية متوّسطالسـّـنة الّرابعة   اجلديد يف تطبيقات اللـ  

 

 األستاذ : هـقـة بـوزيد



 
 ـــــواطـــــــــــــــــنةالـــــمــ  : 11م ــــدة رقــــالـــوحــــــ

  تقديم اخلرب و جوبا و جوازاة:  ـــــــــرة اللـّـــغوّيــالظـّـاهـ
ــّــــويلـة:  ـّــــــــالظـّـاهرة الفــنـّــــي  بـــــــــــــــــــحر الط

 

ة ــــَــّلِببع الرِّزق، وحبُّه ِجكنى ، وديار األْهل واألحبَّة ومْنعيش، و فيه السُّ، وشعور آِسر، وكـيف ال يكون كذلك وهو مْوِضع الجلــيلالوطن لفظ مجيل، ومعنى        
ــّــما  ؟ فكيف احلياة بدونه  . قوقـــاحل، و له  الهـ. و لألوطان فضائو القيم وفاء وكريم الشَِّيمـــي عن الــــبْنة حممودة ُتــــــــلَـّوُخ ــّــة.الوطــنّية احَل عّزةفإن ويف    ق

 قال مصطفى صادق الّرافعّي:فضل الوطن 

 دعو هلا فميـــُدها قـــــليب ويمجُِّي    ساني ويف دمي       ـــــبالدي هــواها يف ل                         

 ميََـَّت ُيّب إن ملـُــــليِف احلوال يف َح          (الَدُهــحـّب بال ُي)يــَر فـــيمنـــوال خ                         

 ِمَجـــأْع لُّـــحــــــــيوانًا فوقه ك ها          يكْنـــحُد فضلــِوِه داٌر فيجْؤومـــــــــن ُت                         

ــّـرَي إْن ـــْمَلَأ                           (ـمـــرنَـّــــــيَت)ناِفِه ـي أكـــفآواُه ف   اَء عشـّـُه        ــــج تَر أنَّ الط

 ميــــهنَّ ينتسى إلْيأْم وإْن ـــــداًءفـِ    ها       ــل ْنيُك مْل ن األوطاِن مْنــولـيَس م                         

ــّها     أو َي يظلِم األوطاَن ْنـــوم                           (مــَلنون احلادثات بأْظه ُفجــــــْبُت)      نَس حق

ــّاُس إالََّتَي وهــْل          هاـــرجاُلرفع األوطاَن إاّل ـــومــــــا ي                          ــّـى الن َــّــــبُس رق   مل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ـ بتصّرف ـ  منــــــــــّوع                                                                                                                                  

ــّــالية :                                              ــّــية ثّم أجب عن األسئلة الت  اقرأ السـّــند قراءة متأن
 
 :ّيالبـــــــناء الفـــــــــــكر -01

 .هـــــــــــــــــــــــــات فكرة عاّمـــــــــة للّســــند  -1  
 ما مـــــــــظاهر الــــمواطنة من خالل الّسـند  ؟    -2  
 اشرح الكلـــــمات : احلليف ، جيحد ، األكناف. -3 
 كـــــــــــيف  ُيــــــــــــــــرفع الوطن يف نظرك ؟ -4  

 لّلــــــــــــغوّي:البـــــناء ا  - 02
 طر يف الّنّص.  ــــــــــــأعرب الكلمات اليت حتتها س -1  
ــّــّص  إعراب مجل. -2    أعرب اجلمل الـمقّوسة يف الن
 استخرج من السـّـــند  مجلتني تقّدم فيهما اخلرب وجوبا مع التـّــعليل. - 3  
            ِمـــجـــعأ ّلـــوقه كـــــــف -تأمـّــل اجلملتني :   -  4  

 لــــــــــــــــــــــــه احلقوق -                                                        
 عّين الـمبتدأ و اخلرب فيهـما. ما حكم هذا التـّــرتيب ؟ لــماذا ؟ -       
 ني جوازا.ركـّــب كلمة ) الوطن ( يف ثالث مجل تقّدم فيها اخلرب وجوبا و مجلت -5
 أعـــــــــرب اآلية الكرمية اآلتية: -6

                                                       ]  الّرعد [ 

      : البــــــــناء الفــّنــــــــــّي -03
 التهما ، ُمَسمِّــيا َبْحرهما .اكُتبْ عروضّيــا البيتني األّول و الّرابع ، ضع رموزهما و تفعي -1  

ــّــغريات اليت طرأت على تفعيالتهما. -        بيَّْن الت
 َسمِّ و اشرح الّصورة البيانّية يف عجز البيت األّول .       -2  
 استخرج من السـّــند حمّسنا بديعّيـــا مبيـّـــنا غرضه البالغّي. -3  
  : الوضعـــّية اإلدماجـــّيــة – 04 
    .ــّـــمت لذلك  قرأت خربا عن شباب ماتوا غرقا يف البحر و هم حياولون اهلجرة الّســـــرّيـــة ) احلرقة ( ، فتأل
     ِــّــْر الشـّــباب بواجباتهم حنو وطنهم ــّـــفا الـمــعارف الـمستهدفة.أسطريف بضعة َذك  ، موظ

 
 

ــّـغة العربّية  السـّـنة الّرابعة متوّسط  اجلديد يف تطبيقات اللـ
 

 األستاذ : هـقـة بـوزيد



 
 ـــــــــــــوب العـــــــــــــاملشعـ : 12م ــــدة رقــــالـــوحــــــ

  اجلملة الواقعة خربا للمبتدإة:  ـــــــــرة اللـّـــغوّيــالظـّـاهـ
 اخلبــــــــــــــر و أنــــــــــواعهـة:  ـّــــــــالظـّـاهرة الفــنـّــــي

  
  

فابتكر من قلب  ، أرادوا حمَوه من الوجودمكافح  شعبة ها قّصـّيف أرضه، إن م إاّلـّاإلنسان ال يتعل ْوح يف خيمة، وكأّنلعليم من ــّرحلة التبدؤوا ون ـّالفلسطيني         
ا يف ر، مدارسهم أصبحت خرًبدمَّم على جزء خيمة ُمْلالب يف فلسطني َينِصبون احُلـّـفاء. الطـّـعلى الش (يساعد اجلرح)ا ــرح ميف اجُل أّن ْمِهِمْلِععاناة فنَّ احلياة، ِلــمال

ــّـف(  غضببور، حجارتهم يزرعونها ـّـخبيوط النمتشّبــثون  حاَصر، أطفاُله ُم شعٍب، و( رعن طفولٍة ُتحَتَض )حديثهاجريدة. مناهُجهم  كبري. ـّ، ويرمونها بالت)ال يتوق
فنُسوا طفولَتهم  أعينهم ال بعني الكامريا رأوه بأّم  ّوهم معروف ألّنهمدَع؛ هم مقاومونهادة. ـّى الشـّ، لقد كابدوا حتفخًراد ْيهم يصنعون من الَقـّ.. لكنحماصرونهم ـّإن

 . غريةــــــالّص همهق أيدَيْرساعات العمل ُت غار، مع أّنف إخوانهم الّصْيوانشغلوا بالبحث عن َط
   فارـــــــــوأظ اٌبـــــــأني فْسالَع وِء وــــــــهُم         بالّســــــتنال  سطنيــكم يف فلـــوانــــــإخفال تنســــــوا أّن :                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ـ  سالمة خلف / م . ثقافة و فكر                                                                                                                                   ـ بتصّرف 
ــّــالية :                                      ــّــية ثمّ أجب عن األسئلة الت  اقرأ السـّــند قراءة متأن

 
 
 :البـــــــناء الفـــــــــــكرّي -01

 .استخرج من النـّــّص مظاهر معاناة الشـّــعب الفلسطييّن عاّمة و األطفال خاّصة  -1  
ــّ  -2    ـــــصّ أمـــــــــــــل ، مـــــــــــــا العبارات الّدالـّــــة عليه ؟ يف الن
 احبث يف القاموس عن كّل االشتقاقات من جذر كلمة ) الـــــــقيد( . -3 
 احبث عن الكلمات اليت تنتمي إىل احلقل الــمــفهومّي ) الــمقاومة ( . -4  
 للنـّــــــــــــّص .مغزى عاّمـــــــــــــــــا  اقرتْح -5  

 البـــــناء الّلــــــــــــغوّي:  - 02
 طر يف الّنّص.  ــــــــــــالكلمات اليت حتتها س أعرْب -1  
 مــــــــا الوظيفة اإلعرابّية للجمل الـــمقّوسة. -2  
  من السـّـــند  مجلتني واقعتني خربا للمبتدإ . استخرْج - 3  
 الـــمفرد إىل مجلة يف اجلمل اآلتية :اخلرب  ْلوَِّح -  4  

 . ورـّـخبيوط النمتشّبــثون  أطفاُله   -         
 هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم مقاومون . -         
 عـــــــدّوهـــــــــم مـــــــــــــــعروف . -         

 فعلّية. و مجلتني خربهما مجلة امسّية .كلمة ) فلسطني ( يف مجلتني خربهما مجلة  ــْبركِـّ -5
 اآلية الكرمية اآلتية: أعـــــــــرْب -6

                                          ]  آل عمران  [ 

      : البــــــــناء الفــّنــــــــــّي -03
َــَّم -1   ــّــوع يف اجلمل اآلتية:بني اخلرب و اإلنشا ــْزي   ء مع ذكر الن

 . ْوح يف خيمةلعليم من ــّرحلة التبدؤوا ون ـّالفلسطيني  -            
 ال تـــــــــــــــــــــــــنـــــــــســـــــــوا . -            
 . بـــــــعــشة ــــــــــــها قّصـّـــــــــإن -            
 وقـّـــف الغضـــــــــــــــــــــــب .ال يت -            

 بيـّـــنا ما أضافته  للمعنى من مجال.    و اشرح الّصورة البيانّية يف البيت الشـّـــعرّي ، ُم مَِّس -2  
  : الوضعـــّية اإلدماجـــّيــة – 04 

    اهلمطفال الفلسطينّيني ، فتأّلمت حلشاهدت شريطا تلفزيونّيـــا يصّور معاناة األ. 
     ــّـــفا الـمــعارف الـمستهدفة.ما شاهدَت أسطريف بضعة ِصْف  ، موظ

 
 
 

ــّـغة العربّية  السـّـنة الّرابعة متوّسط  اجلديد يف تطبيقات اللـ
 

 األستاذ : هـقـة بـوزيد



 
 الـهــــــــــــــــوايـــــــــــــــات : 13م ــــدة رقــــالـــوحــــــ

  اجلملة الواقعة خربا لناسخة:  ـــــــــرة اللـّـــغوّيــالظـّـاهـ
 بـــــــــــــحر البســــــــــــيطـة:  ـــــــّــالظـّـاهرة الفــنـّــــي

  
ة َتهبط عندما تستغين عن هضات اإلنسانّية، ولذلك فإنَّ النَّشرّيب الَبواِهـمضة الْهة، وَنجتمعات اإلنسانّيُملـظيم اْنرفيَّة لبناء احلضارات، وَتْعراءة ضرورة َمالِق          

ل كلمة من القرآن ولقد كانت أّو .هضة، واإلصالحر، والّنجتمع حنو اخلْيـمقود الافعة َتفالقراءة النَّ لنهضة واعية. ( ًقاَلنَطاءة ُمعل من القرجْت) عد حني ْصالقراءة، وَت

  : نزلت إىل األرض هي   خلريات، واالبتكار الذي أدَّى إىل إىل فعل ا و شرع الـمـسلمون ) يتسابقون (واإلميان،  ةبانيَّعرفة الرَّـمفتح لإلنسان باَب الت ، وظلـّـت

تواجه ) حديات اليت ـّـغلُّب على التــّــقافات، والتــّــعارف والّثـماب العلوم، والـــــــعلُّم واكتستَّــــــــُم وسائل الــــــــقراءة هي أعظـــــــــالف ة.ازدهار احلضارة اإلسالميَّ
 ة.هضة اإلنسانيَّـّـجديد، والنـّعمارة األرض، واالرتقاء باإلنسان، وبناء التتؤّدي إىل ليها؛ ألنَّها ، وقد أمر بها اإلسالم، وَحثَّ ع( جتمعـمال

 نفع ، وهلذا قال إبراهيم الـمنذر:و ليس كّل علِم َي 
ــِع مانْلِع العلُم                      نـــَتــوالِف رِّالشَّ ُمن األنام وعْلبْي         به تضاُءــْسُي ٌمْلـــــ

 نـْبّل واجُلليف الذَُّح عٌبــوش حيٌّ             ظِقـَي ناهٌض عب شعبان شعٌبــوالّش                   

 نـَمالل والدِّعلى األْط يبكيوذاك           بًاَرــَك طـرء صنفان هذا ضاحـموال                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                         ـ بتصّرف ـ فة و فكــرثقام . / حممود حمّمد                                                                                                                                 

ــّـ                                       ــّــية ثمّ أجب عن األسئلة الت  ـالية :اقرأ السـّــند قراءة متأن
 

 :البـــــــناء الفـــــــــــكرّي -01
 .اقرتح فكرة عاّمــة للـــنـّـــّص  -1  
 للقراءة فوائد كثرية ، استخرج من النّـّـــّص بعضها .   -2  
 الكلمتني : األطالل ، الّدمن .اشرْح  -3 
 ما أثر القراءة على الــمسلمني ؟ -4  
ِــّ -5    ن ذكرهما الشـّــاعر.علم الذْيال ْيَعْولــَن  ـــْلمث
 متى يكون الّشـــعب ناهضا يقظا ؟ -6  

 البـــــناء الّلــــــــــــغوّي:  - 02
 طر يف الّنّص.  ــــــــــــأعرب الكلمات اليت حتتها س -1  
 مــــــــا الوظيفة اإلعرابّية للجمل الـــمقّوسة. -2  
  قعتني خربا لناسخ .استخرج من السـّـــند  مجلتني وا - 3  
 حمّوال اخلرب الـــمفرد إىل مجلة يف ما يلي : ،أدخل إحدى النـّــواسخ   -  4  

 القراءة ازدهار للمجتمع . -  القراءة أفضل اهلوايات .                      -  القراءة مضيئة للحياة                -         
 ل منســــوخة خبـــرهما مجلة.ركـّــب كلمة )القراءة ( يف  ستّ مج -5
 أعـــــــــرب اآلية الكرمية اآلتية: -6

                      ]  البقرة [ 

      : البــــــــناء الفــّنــــــــــّي -03
 وسّم البحر. اكتب عروضّيا البيتني األّول و الثـّــاني ، ضع رموزهما فتفعيالتهما ، -1  
 بّين ما طرأ على التـّــفعيالت من تغيري.  - 2  
 ما نوع الّصورة البيانّية يف صدر البيت األّول ؟ اشرحها مبّينا ما أضافته للمعنى.  -3  
 النـّــّص حجاجّي. لـــــــــــماذا ؟ -4  
   ما أسلوب الّنّص ؟ علِّْل. -5  
  : الوضعـــّية اإلدماجـــّيــة – 04 

    . رأيت زمالءك ال يهتّمون بالقراءة و الــمطالعة 
     ــّـــفا الـمــعارف الـمستهدفة. أسطريف بضعة أقنعهم  بضرورة الـمطالعة، موظ

 
 
 

ــّـغة العربّية لسـّـنة الّرابعة متوّسطا  اجلديد يف تطبيقات اللـ  

 

 األستاذ : هـقـة بـوزيد



 
 أساطري عالــمـّيـة و حملـّيـة  : 14م ــــدة رقــــالـــوحــــــ

  ــــــــــــــــــصــــغـــــريالتـّــــة:  ـــــــــرة اللـّـــغوّيــالظـّـاهـ
 التـّــشبيه و أغــــــــــــراضهـة:  ـّــــــــالظـّـاهرة الفــنـّــــي

  

رة دائمة اخلضرة.. مكان ــْيَجابة ُشف البوَّْلمس نورها من خالهلا، وتوجد َخـّخمة وتسكب الشماء الّضة الّسح بواّبَتْفعيد البعيد ُتـــرق الّسـّبعيدُا يف بالد الش هناك          
ويل ـّنقار الطـم، العنقاء ذو ال كن طائر واحد فقطيْس نيِتْيَسحزن. وفى هذا الُب ه مجال ال تسكنه أمراض وال شيخوخة، وال موت، وال أعمال رديئة، وال خوف، والـّلُك

وبعد  .ُيسمع على بعد آالف الكيلومرتات أغنية بصوت رائع ترّدد ( ) ظ العنقاء تبدأعندما تستيقو عشرات األمتار تان نها ريشتان ممتّدـّـأس اليت تزيستقيم، والّرـمال
ماء، تصل إىل الّس ةقّمهلا  ّوُللة شاهقة الُعتارت خْنواْخ ب بعيدِكْيَوُكجهت إىل ــّصوب هذا العامل وات ْتَعثانية، فرتكت موطنها وَس ( تولد أْن) ألف عام، أرادت العنقاء 

رنقة ـّوخترج من هذه الش ل ْيَبكاجُل ل إىل شرنقةنب تتحّوَّـّدودة هلا لون كالل .ار، ومن رمادها خرج خملوق جديد..ــّيف الن ألقت بنفسها د ذلك ْيَعُبو. ـّــاـشت هلا ُعوبَن
 . عنقاء جديدة تطري عائدة إىل موطنها األصلي

 ــــياْلَوف ّلــــوُل َواْلعنقاُء َواخِلــالغ      ةـالَثــَثقنُت َأنَّ اْلُمستِحيلَ ــي:   َأعن العنقاء ( قيل) ا ــومّم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ـ بتصّرف ـ أساطريموقع                                                                                                                                 
ــّــالية :                                          ــّــية ثّم أجب عن األسئلة الت  اقرأ السـّــند قراءة متأن

 
 
 :البـــــــناء الفـــــــــــكرّي -01

 النـّــّص عبارة عن أسطورة ، ما العالمات الّدالـّـــة على ذلك ؟ -1  
 سم الكاتب صورة عاّمـة لطائر العنقاء ، ما هي معامل هذه الّصــورة ؟ر  -2  
 احبث عن خمتلف االشتقاقات من جذر كلمة  : اخلّل . -3 
 اشرح بأسلوبك اخلاّص البيت الشعرّي الوارد يف النـّـــّص . -4  

 البـــــناء الّلــــــــــــغوّي:  - 02
 طر يف الّنّص.  ــــــــــــأعرب الكلمات اليت حتتها س -1  
 مــــــــا الوظيفة اإلعرابّية للجمل الـــمقّوسة. -2  
  وزنها ، مبيـّــنا الغرض من تصغريها . حمدِّدااستخرج من السـّـــند  أربعة أمساء مصغـّــرة  - 3  
ّــّـــــــْر  -  4    الكلمات الــــــــمــقّوسة يف ما يلي : صغ

 . ورهاــــــــــــــــن (  مسـّالش) تسكب   -.          ويل ـّالط ( نقارـمال ) والعنقاء ذ  -         
 .ــــياْلَوف ّلــــَواخِل( اْلعنقاُء )  وُل َوــالغ -.         ــّــا (عش) ها ــــــــــــت لــــــــــــبن -         

 أعـــــــــرب قول ابن دريد األزدي: -6
 ــــرـــْيـَمر عـــــــــــــــاد إلــــى قـُقـــــــــــَم كــــْم                       
    : البــــــــناء الفــّنــــــــــّي -03

ــّــّص تشبيهني مبّينا نوعهما. – 1   استخرج من الن
ــّـــشبيهات اآلتّية: – 2   مّيــــــــــز بني أنواع الت

ــّــت  العنقاء ممّزقة  فريستها كالّسهم خيرتق جسد الضـّــحّية. –عة برق خاطف.                   العنقاء يف السـّــر -                انقض
ــّــحاب . –العنقـــــــــــــــاء كالربق اخلاطف .                      -              ــّــفاثة تشّق الس ــّــائرة الن  انطلقت العنقاء خترتق األجواء كالط

 .ورهاـــــــــــمس نـّــــــــــب الشــــتسكتأمـّــــــــــل العبارة:  -3  
 سّم الّصورة البيانّية فيها.  -                  
 استنبط منها تشبيها حمّددا أركانه.  -                  

 هل البيت الوارد يف النـّــّص من حبر الطـّـــويل ؟ علـّـل.      -4  
  : ــّية اإلدماجـــّيــةالوضعـ – 04 

    للغول مالمح أسطورّية يف ثقافتنا الشـّـــعبّية . 
     ــّـــفا الـمــعارف الــــــــمـستهدفة. أسطريف بضعة صف أهّم مالحمه  ، موظ

 
 

ــّـغة العربّية  السـّـنة الّرابعة متوّسط  اجلديد يف تطبيقات اللـ
 

 األستاذ : هـقـة بـوزيد األستاذ : هـقـة بـوزيد



 
 قضايا اجتماعـــــــّيــة  : 15م ــــدة رقــــالـــوحــــــ

  اإلدغــــــــــــــــــــــــــامة:  ـــــــــرة اللـّـــغوّيــالظـّـاهـ
 أغــراض األمر و الّنـــهيـة:  ـّــــــــالظـّـاهرة الفــنـّــــي

 

خدرات من ـمالكحول وال أّن اإلدمان على من (حتذر) ّية ـمانتشرت بني الشـّـباب يف العامل بشكل كبري، حتـّى أّن منظـّمة الّصّحة العالال تقرتب من الـمخّدرات ، فقد          
إىل االحنراف واجلرمية بشكل  يف القرن احلادي والعشرين. وهي واحدة من أبشع األمراض النـّفسية اليت تقود ( سوف تواجه البشرّية) شاكل الصحّية اليت ـمأكثر ال

فـــــمن أدمن ) فقد دخل عامل اإلجرام ( جتمعات . ـمشاهدته ال اــــــــــــمعنف دمنني ُمدانني يف جرائم من أـمال أكثرسريع.. واليت أكـّدتها األرقام اليت أشارت إىل أّن 
ــّده الّدراسات العلمّية واإلحصائّيات واألرقام، وأّن اإلدمان يؤّدي من أوسع أبوابه رقة والقتل واالنتحار، باإلضافة إىل كثرة تزايد حوادث العنف والّس إىل، وهذا ما تؤك

 للــمدمنني لــمــساعدتهم على اخلروج من هــــذا النـّــفــــــــق الـمظـــــــــــــــــــــلم . يديكفامدد  رور.ـمـحوادث البسببه هــــمجّية  تزايد تـة و نّيخالفات القانوـمال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 سوقي / موقع اإلعالم العربي ـ بتصّرف ـهالة الّد       
                                                                                                                           

ــّــالية :                                        ــّــية ثمّ أجب عن األسئلة الت  اقرأ السـّــند قراءة متأن
 
 
 :ّيالبـــــــناء الفـــــــــــكر -01

ــّــــــــــّص يف فكرة عامـّــــــــــــــــة. -1    خلـّــــص الن
 للمخّدرات أخطار كثرية ، استخرجها من النـّــّص .  -2  
 احبث يف القاموس عن معاني الكلمتني  : اإلدمان ، مدانني. -3 
 اقرتح وسائل عالجّية للــمدمنني على الـمــخّدرات. -4  

 لّلــــــــــــغوّي:البـــــناء ا  - 02
 طر يف الّنّص.  ــــــــــــأعرب الكلمات اليت حتتها س -1  
 مــــــــا الوظيفة اإلعرابّية للجمل الـــمقّوسة. -2  
ــّــعليل ) الشـّــرح ( . - 3     استخرج من السـّـــند  إدغاما واجبا و آخر ممنوعا و آخر جائزا مع الت
ــّـــب كلمة )  -  4    الـمـخّدرات ( يف ثالث مجل تستويف فيها حاالت اإلدغام. رك

 أعـــــــــرب اآلية الكرمية :   - 5

                                     ]  طه [ 

    : البــــــــناء الفــّنــــــــــّي -03
 ما.استخرج من النـّــّص  أسلوبي أمر و نهي مبّينا غرضه – 1 
 مّيــــــــــز بني األمر و النـّـــهي مع بيان غرضهما يف اآليات الكرمية اآلتية: – 2 

              -                                      ] البقرة [ 

             -                       ]  اإلسراء [ 

             -                            ــّـــور   -     ] الطـ              ]  مريم [ 

 فــــــامدد يديك للــمدمنني لــمــساعدتهم على اخلروج من هذا النـّــفق الـمظلم .تأمـّــــــــــل العبارة:  -3  
 سّم و اشرح الّصورتني البيانّيــتني فيها.  -                  
  : الوضعـــّية اإلدماجـــّيــة – 04

     الـمدمنني على الـمخّدرات.مسعت أّن أحد زمالئك من 
    ــّـــفا الـمــعارف الــــــــمـستهدفة. وّجه له نصائح يف بضعة أسطر  ، موظ

 
 
 
 
 

ــّـغة العربّية  السـّـنة الّرابعة متوّسط  اجلديد يف تطبيقات اللـ
 

 األستاذ : هـقـة بـوزيد



 
 اإلنســــــان و احلــــــيـــــــــــــــوان  : 16م ــــدة رقــــالـــوحــــــ

  جوبا و جوازاتقديم الـمـفعول به وة:  ـــــــــرة اللـّـــغوّيــالظـّـاهـ
 بــحــر الكــــــــــــامــــــــــــــــــــــلـة:  ـّــــــــالظـّـاهرة الفــنـّــــي

 
 
 
ــّــا لــسانك  فأمسك ... أتدري مـــــــــاذا جنى الّذئب من ثرثرته؟ إّيــــــاك       أخاطب يا طــــويل اللـّـــسان ، أم

  
 قـّات الزلــــــاِعمـّـحوِم النـّـَأكل الل      د ُبّدا ِإىل    ـــــــَوَلم َيج(جاع )لذئب ا                           

 قساِت احُلّدــــاِعـّؤوس النَبنَي الّر      اَج ما    ــــعاج َوعـّتى ِإىل َمرعى الِنَأَف                           

 ِقـّـاِحٍب ُمتَملـــــــــَفَأتى ِبَهيَئِة ص      ها   ــــــاَف ِمن َوثباتَوَرأى الِكالب َفخ                           

 محرقـااهيب ـّالل بها غّل (يطفي)      ره يف حيلة    ــــــــــــــب فكـَّوَبدا يقل                           

 ـقون الُرمَّــــــــر َعن ُعيـَّوِبِه تست        اعي َوَسلَّ ِلباسه  الّر( افل ــــــغ)ِإذ                            
 قـّها ِبرَتفــــــــي ِبــــومـُي َعصاَيِدِه        قاَم َعلى َقواِئمه َويف  ــــــــــــِاست ّمُث                           

 اء اأَلزَرقـبـــــــــــِس الَعباءِة َوالِقلب     َيزيده سبكا َعلى     المــــــــالَكَوَرأى                            

ّــَاَر ــفَعوى َفط                             قـَمــــَأع َفّج وا ِمن ُكّلــــــِب َوَأقَبل      ال  ـوم ِمن َعني الِكالن

 مزَّقـود ُكلَّ مالب الّســــــُه َيد الِكـ     قت     نون َوَمّزـماعي الَوَرمى ِبِه الّر                           

 قـــــــــنِطـمل ِبالــــوكــالَبالء م ِإّن     كت جلاَجة    لَش الَكالم ِإذا َســـــَفاخ                           

                                                                                                        د عثمان جالل  حمّم                                                                                                                                    

ــّــالية :                      ــّــية ثّم أجب عن األسئلة الت  اقرأ السـّــند قراءة متأن

 :لفـــــــــــكرّيالبـــــــناء ا -01
 خلـّــــص القصيدة يف فكرة عامـّــــــــــــــــة. -1  
ــّــــــــعاج؟   -2    ما احليلة اليت استعملها الّذئب للوصول إىل الن
 مــــــــــا سبب افتضاح أمـــــــره ؟ و ما عــــــــــــواقبه ؟ -3 
 ليه القصـّــــــــــة ؟مـــــــــــــــا الـــــمغزى الذي تهدف إ -4  

 البـــــناء الّلــــــــــــغوّي:  - 02
 طر يف الّنّص.  ــــــــــــأعرب الكلمات اليت حتتها س -1  
 مــــــــا الوظيفة اإلعرابّية للجمل الـــمقّوسة. -2  
  يها جوازا مع التـّــعليل .استخرج من السـّـــند  مجلتني تقّدم فيهما الـمفعول به وجوبا  و مجلة تقّدم ف - 3  
 تأمـّـــــل اجلملة : رأى الّذئب الكـلب.  -  4  

 اضبطها بالشـّـــكل الصـّــحيح ، حمّددا الـمفعول به ، مـــعلـّــال اختيارك. -                               

 أعـــــــــرب اآلية الكرمية :                - 5           ] البقرة [ 

    : البــــــــناء الفــّنــــــــــّي -03
 ادرس عروضيـّـــا البيتني األخريين ، مع تسمية البحر ، مبيـّـــنا ما لـــــــحق تفعيالته من تغيريات . – 1 
 يف البيت الثـّــاني حمّسن بديعّي ، استخرجه مبيّـّـــنا غرضه البالغّي.  – 2 
 ما منط النـّــــــــّص ؟ دلّ على مؤشـّــــــــــراته . -3  
 القصيدة عبارة عن قصـّــــــة ، حّدد عناصرها األساسّية. -4  

  : الوضعـــّية اإلدماجـــّيــة – 04
    قرأ  أخوك القصـّــة الّشـــعرّية السـّــابقة ، فــــــلم يفهم أكثر معانيها. 
    ــّـــفا الـمــعارف الــــــــمـستهدفة. ها نثرا بأسلوبك اخلاّص يف بضعة أسطراســــرد له وقائع  ، موظ
 

ــّـغة العربّيةاجلدي  السـّـنة الّرابعة متوّسط  د يف تطبيقات اللـ
 

 األستاذ : هـقـة بـوزيد



 
 الـــمرافـــــق العامـّــــة  : 17م ــــدة رقــــالـــوحــــــ

  اســــــــم التـّـــفضــــيلة:  ـــــــــرة اللـّـــغوّيــالظـّـاهـ
 األسلـــــــوب األدبـــــــيـة:  ــّـــــــالظـّـاهرة الفــنـّــــي

 
هور وألوان من الّز وأنواع، وهي مشرفة على حديقة ذات أفنان  أطيب الّروائح ،   وسطعت بها، وأدوات غالية ، عالية  فرشت فيها أعّد ،  خرجت إىل حجرة خالية ثّم       

 .منابر أشجارها ليب علىوصاح خطيب العند، يب من أزهارها ـّقد فاح الط،  ومثرات حسان ، 

 رودـــــــاب بـضاء كسلسال الّرــــــوم     ر      ــــــخدور نواضــــباج الــــــاض كديــــري                          

قد  مامــــــالغفرأيت ، مشس الضحى  ( أن ترشف)من قبل  ،هر حني تسقط من أنامل األغصانوأرى خوامت الّز، وض ل حماسن الّرـّوأتأم ،ظرـّـفجلست أجيل فيها الن
 .رف خاسئا وهو حسري ـّالط ويرّد، حرير ـّالت أبرع أصحابدونه  صوير ما يكّلـّوالت قشـّـبساط البسيطة من الن وأبدع يف، واظر بدائع حمياهاـّوجال للن ،سقاها فرواها

، ومالت األغصان الـمغرور .حلان صوتها أب (وهي تسجع)للبالبل  وأصغيت ،هورـّهور إىل معامل الظلّزهور حشر عامل اـّيف هذه الش فكأّن، بات ـّوح يف أجساد النت الّرـّودب
ّ  ،هور من بكاء الغمامنام وضحكت ثغور الّزـمهر من الوانتبه الّز،  بأذياهلا رةـّبا متعثوسارت نسمات الّص ،لت الغدرانفقّب لبنفسج اوأطرق ،  غصن رطيب كّلواهتز

فجلست  .صلت هامة اجلوز باجلوزاءـّوات  بينظر العجـمرجس أجفانه شاخصا هلذا الـّوفتح الن، رب ـّمن الطاخضرارا  أشــــّدرو الّس أضحت أوراقو، يب العندل نطقـمل
 .احلال دام كـــــــذل و أّنـــيا لـّــم متمناألقدا فقمت أجّر هار ولزم االنصراف على غري اختيار ـّـانقضى الن حتى، ء واخلضرة ـمااحلزن برؤية ذلك ال أكثرعن القلب  أزيل

                                                                                                                                                                                                                                                                                        رف ـصـّـ بت 144اآلثار الفكرية عبد اهلل فكري ص       
                                                                                                                           

ــّــالية :                                      ــّــية ثمّ أجب عن األسئلة الت  اقرأ السـّــند قراءة متأن
 
 
 :البـــــــناء الفـــــــــــكرّي -01

 اقرتح عنوانا دقيقا للنـّـــّص. -1  
 يف النـّــّص ما يدّل على عجز البليغ على وصف احلديقة ، وضـّــحه .  -2  
ــّــّص ما يدّل على تأثـّــر احليوانات و النباتات بأجواء احلديقة.استخرج م -3   ن الن
 استعن بالقاموس لتتعّرف على معاني الكلمات: اخلدور ، الّرضاب ، خاسئا  . -4  

 البـــــناء الّلــــــــــــغوّي:  - 02
 طر يف الّنّص.  ــــــــــــأعرب الكلمات اليت حتتها س -1  
 ــا الوظيفة اإلعرابّية للجمل الـــمقّوسة.مــــــ -2  
ــّــل عليه . - 3     استخرج من السـّـــند  ثالثة أمساء تفضيل مع ذكر أفعاهلا ، مبيـّــنا الـمفضـّـل و الـمفض
 اخرت فعلني من النـّــّص ال جيوز اشتقاق صيغة ) أفعل ( منهما ، ثّم توّصل إىل الـمفاضلة فيهما.  -  4  
 إىل الـمفرد الـمثنـّــى. ماذا تستنتج . [ اخضرارا أشــــّد أضحت ) األوراق(وّول الكلمة الـمقّوسة يف اجلملة : ] ح -5  
 أعـــــــــرب اآلية الكرمية :   -6  

                                    ]  الكــهـف [ 

    : ـــــّيالبــــــــناء الفــّنـــــ -03
ــّـور البيانّيــة. – 1   النـّــصّ غيّن بالـــمحسـّــنات البديعيـّــة و الص

ــّــل هلما مع الشـّـــرح . -                          مث
 مـــــــــــــــا أسلوب النـّــــــــــــّص ؟ لـــــــــــماذا ؟  – 2

  
  : الوضعـــّية اإلدماجـــّيــة – 04

    .الحظت أّن بعض زمالئك خيربـّـــون و يتلفون منشآت الـمرافق العاّمــة 
    ــّـــرهم بأهميـّــتها و بضرورة الـمحافظة عليها يف بضعة أسطر ــّـــفا الـمــعارف الــــــــمـستهدفة. ذك  ، موظ

 
 
 
 
 

ــّـغة العربّية  السـّـنة الّرابعة متوّسط  اجلديد يف تطبيقات اللـ
 

 األستاذ : هـقـة بـوزيد



 
 ــّيالتـّـــــلـّوث  البـيـئـــ  : 18م ــــدة رقــــالـــوحــــــ

  إدمـــــــــــــــــــــــــــــاجة:  ـــــــــرة اللـّـــغوّيــالظـّـاهـ
 إدمـــــــــــــــــــــــــــــاجـة:  ـّــــــــالظـّـاهرة الفــنـّــــي

 
( أسهمْت )ون، وهذه بدورها وزهي تآكـل طبقة األ األوىلني خطريتني: باشرة على الصحَّة إىل ُحُدوث ظاهرَتـمأدَّى إضافة ألخطاره ال للتـّـلـّوث ، فقد أضراركـــم من       

ــّانيةيف الظـّاهرة  سع مبرور الوقت، ممَّا ـّـون فوق القارَّة القطبيَّة اجلنوبيَّة يتوزثقب كبري يف طبقة األ وجودختصُّون ـمهي االحتباُس احلراري، فقِد اكتشف ال و الث
ضطردة يف َحْرق الوقود ـمنــاتج عن الزِّيادة الفون على صدِّها. أمَّا االحتباس احلرارّي وزة اخلِطرة، واليت يعمل األق البنفسجّييوـة فاألشّع تدفـّـــقسيؤدي إىل مزيد ِمن 

ازدياد اجلفاف  وة بشكٍل أكرب ِمن السابق، إىل ارتفاع معدَّالت درجة احلرار(ؤدِّيي)مّمــا ون، وززيد ِمن األشعة بسبِب ثقب األـممع منوِّ عدِد السكَّان، إضافة لنفاذ ال
بات اجلويَّة العنيفة ـّـقلـّـناخية والتـمغريات الـّـع خرباء األرصاد والبيئة تعاظم ِحدَّة التـّـدمِّرة ،. ويتوقـمصحُّر وكثرة حدوِث العواصف القويَّة، واألعاصري الـّوالت

 نني القادمة. يقول تعاىل: والفجائيَّة يف الّس                        [ الّر]وم.  

 ا أعددنا ؟؟ و ماذ اخلــــــالصفكيف  اًما بعَد آخر.ــــــبه اإلنساُن منذ عقود طويلة ِمن تلويث للبيئة ، والذي تزداد ِحدَّته ع( يقوم)  اــــــماس ـّـممَّا كسبت أيدي الن  ولعّل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   / ثقافة و معرفة ـ بتصّرف ـم .  عاهد اخلطيب       

                                                                                                                           
ــّــالية :                                      ــّــية ثمّ أجب عن األسئلة الت  اقرأ السـّــند قراءة متأن

 
 
 :البـــــــناء الفـــــــــــكرّي -01

 مــــــا الفكرة العامـّـــــــة للنـّــــــّص ؟ -1  
 عّرف علمّيـــا الـمصطلحني : االحتباس احلرارّي ، طبقة األوزون  .  -2  
 ـصّ بعض أسباب االحتباس احلرارّي .استخرج من النـّـ  -3  
 لالحتباس احلرارّي آثار مدمـّــرة ، وّضــــحها من خالل النـّــّص. -4 

 البـــــناء الّلــــــــــــغوّي:  - 02
 طر يف الّنّص.  ــــــــــــأعرب الكلمات اليت حتتها س -1  
 .مــــــــا الوظيفة اإلعرابّية للجمل الـــمقّوســـة -2  
 استــــخـــــــرج من السـّـــند  : – 3  

ــّـــــعليل .  -                               مجلة تقّدم فيها الـمبتدأ وجوبا مع الت
ــّـــــعليل .  -                               مجلة تقّدم فيها الـخرب وجوبا مع الت
 ا الـمفعول به وجوبا مع التـّــعليل.مجلة تقّدم فيه  -                             
 إدغــاما واجبا و آخر ممنوعا.  -                            
 امسا مصغـّــــــرا مبيـّـــنا تكبريه.  -                            
  اسم تفضيل و الفعل الذي صيغ منه. -                             

 ــّـــــــلّوث ( يف مجل من إنشائك تستويف فيها الــمعارف الـــمـذكورة يف السـّــؤال السـّـــابق.  ركـّـــب كلمة ) الت  -  4  

   أعــــــــــــــــرب اآليـــــة الكرمية :    -5                           ] اإلسراء [ 

    : البــــــــناء الفــّنــــــــــّي -03
 سّم و اشرح الصـّـــورة البيانيـّـــة يف اآلية الواردة يف السـّـــــــند . – 1 
 استخرج من السـّـــــند أسلوبا خربّيــــا و آخر إنشائّيــا مبّيـــنا نوعهما و غرضهما البالغّي . – 2

 علـّـــل . ما منط النـّــّص ؟ و ما أسلوبه ؟  -3 
  : الوضعـــّية اإلدماجـــّيــة – 04

    .مبناسبة اليوم العالـــــمـّي للبيئة ، قّررت و زمالؤك تنظيم محلة تنظيف داخل الـمـــــتوسـّــطة 
    ــّـــفا الـمــعارف الــــــــمـ انقل ما قلت لتالميذ  الـمـتوّسطة قصد إقناعهم بالفكرة يف بضعة أسطر  ستهدفة.، موظ

 
 
 
 

ــّـغة العربّية  السـّـنة الّرابعة متوّسط  اجلديد يف تطبيقات اللـ
 

 األستاذ : هـقـة بـوزيد



 
 حـــقـــوق اإلنـــســــــان  : 19م ــــدة رقــــالـــوحــــــ

  صــــــيـغ الـمــــبالـغــةة:  ـــــــــرة اللـّـــغوّيــالظـّـاهـ
 الـشـّـعـر و أغــراضـــــهـة:  ـّــــــــالظـّـاهرة الفــنـّــــي

 
م ، فإّن اإلسالم 1948ّي حلقوق اإلنسان عام ـمّية الثـّانّية ، وتـُوّّجت بإصدار اإلعالن العالـمسان قد نشطت يف أعقاب احلرب العالإذا كانت حركة حقوق اإلن           

ذه احلقوق متكـّن هل عظيمة كافية حلمايتها وصاغ جمتمعه على أصول ومبادئ جبـّــارة احلقوق منذ أربعة عشر قرنا من الزمان وأحاطها بضماناتهذه قد شرع 
ني مجيعا رسالة إنسانّية ، مشلت برعايتها مجيع ـماليت محلها للعال اجلليلة األّول و األعظم حلقوق اإلنسان ورسالته ّســّبـاقال( يعّد )  الودود فالّرسول   وتدّعمها.

حياة اإلنسان ، مل يتطّرق إليها اإلعالن  ختّص ( )حلقوق إىل جوانب دقيقةاحلقوق اليت تتعلـّـق باإلنسان كإنسان بغّض النـّـظر عن ديانته أو جنسه ، وقد تطّرقت هذه ا
 ولقد كان النـّـيب  عنها أو يدرجوها حتت قائمة احلقوق اليت تضّمـنها إعالنهم .( أن يتحّدثوا )ّي حلقوق اإلنسان ، ومل خيطر على بال واضعي هذا اإلعالن ـمالعال

سلم ومعامالته مع ـمشامل حلقوق اإلنسان ، وبيان واضح لعالقات ال صريح قبل وفاته فقد جاءت خطبة الوداع مبثابة تقريرحريصا على تأكيد هذه احلقوق حتـّـى 
    [عليكم كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا إىل أن تلقونه... حرامإّن دماءكم وأموالكم وأعراضكم  ] بقوله: غرية من البشر ، وبدأها 

 نـّــه نيّب اإلنسانيـّــة. قــــال أمحد شوقي :نعم ... إ
 عاُف َعَليِه َواأَليتاُمـاَن الّضـــــــه    ماِء َوال ِامَرًأ     ا ُكنَت َسّفاَك الّدــم

                               اأَلرحاُم ـّــعَرِحمًا َوِبِامِسَك ُتقط    َأنَت الَّذي َجَعَل الِعباَد َجميَعُهم     

ــّــــــــر دائما أّن :  فتذك

 فمًا واحدًا، لسانًا ويدين                         يف لغته أو دينه أو لونه                …مة شقيٌق لك يف الّدـمّث
                                   أْن يكونا.. أداة للعناق ميكن                    ه ال خيتلف معكــّـيكفي أن                                                 ه إنسانـّـإن

 أو أداة للـــــفراق                            لكليكما عينني يف أّن                          وإن اختلف معك ــّـىحت

                                                                                                                                                                                                                                                                               ـ بتصّرف ـم .  /  أمحد أبو زيد                                                                                                                               ثقافة و معرفة 
ــّــالية :                                         ــّــية ثّم أجب عن األسئلة الت  اقرأ السـّــند قراءة متأن
 
 :البـــــــناء الفـــــــــــكرّي -01

 خلـّـــــّص السـّــــــــند يف فكـــــــرة عامـّــــــــــــــة. -1  
 استخرج من النـّــصّ الـمبادئ األساسّية حلقوق اإلنسان يف اإلسالم  .  -2  
 . . وضـّـــح ذلك من خالل النـّــّص جتسـّـــد مبدأ احرتام حقوق اإلنسان يف النـّــيبّ   -3  
 معنى البيت الشـّــعري الثـّــاني ألمحد شوقي. اشرح  بأسلوبك اخلاّص -4 

 البـــــناء الّلــــــــــــغوّي:  - 02
 طر يف الّنّص.  ــــــــــــأعرب الكلمات اليت حتتها س -1  
 مــــــــا الوظيفة اإلعرابّية للجمل الـــمقّوســـة. -2  
 ة خمتلفة ، اذكر صيغها و األفعال الـّــيت اشتقـّــت منها.استــــخـــــــرج من السـّـــند  ثالث صيغ مبالغ – 3  
 ركـّـــب كلمة ) احلقوق ( يف ثالث مجل من إنشائك تشتمل على صيغ مبالغة بأوزان خمتلفة.    -  4  

 أعــــــــــــــــرب اآليـــــة الكرمية :    -5                       ] طــه [ 

    : البــــــــناء الفــّنــــــــــّي -03
ــّـــعر يف كّل مقطوعة ؟ اذكر بعض الفروق بينهما ؟ –تــــأّمــل الـمقطوعتني الشـّـعرّيـــتني:              -1      مـــــا نوع الش

 مــــا غرض بييت شوقي؟ و مـــــــــــــــا العاطفة اليت دال عليها؟    --                                                                                     
  : الوضعـــّية اإلدماجـــّيــة – 04

     يف سرية الّرسول مواقف كثرية دالـّــة على  حسن معاملته و إنســـانّيـــته  الّراقية. 
    ــّـــفا الـمــعارف الــــــــمـستهدفة. طر ، اذكر بعض هذه الــمواقفيف بضعة أس  ، موظ

 
 
 

ــّـغة العربّية  السـّـنة الّرابعة متوّسط  اجلديد يف تطبيقات اللـ
 

 األستاذ : هـقـة بـوزيد



 
 دور اإلعـــالم يف الـمـجـتــمــــــع  : 20م ــــدة رقــــالـــوحــــــ

ــّـــعّجــب بصيغة : مــا أفعلــه ة:  ـــــــــرة اللـّـــغوّيــالظـّـاهـ   !الت
 مراجعة الــمحّســـــنات البديعّيــةـة: ـّــــــــــيالظـّـاهرة الفــنـّــ

  
درسة لسلطٍة أخرى عجيبٍة ـمدرسة مصدَر القْدوِة واألسوة والنـّموذج، بل خضعت األسرة والـماألسرة وال ال فـــما بقيت !أعظم تأثري وسائل اإلعالم  مـــــــــا           

 ، هٍة عن النـّفوس جذابة، قادرٍة على التـّأثري مقتحمٍة للبيوت َعنوة، أذابت األطفال وسلبْت ألباَبهم، إنـّها سلطة اإلعالمـّـرفمثرية، مساحبة ، منرية ساحرة غريبة ، 
التـّنشئة االجتماعّية كبرية يف  مساهمة( تساهم ) درسة ـمبكة العنكبوتّية، فأصبح اإلعالُم مدرسة موازية، بل مهيمنة. لقد كانت الـّـمتجسًِّدا يف التـّـلفاز والش

ل ــّـميث والُدــــالدرسة، و مل َيُعد ـمأضعَف من ال -ال سيما التـّـلفاز  -عرفة والقيم األخالقّية واالجتماعّية، إالَّ أنَّ انتشار وسائل اإلعالم ـمللفرد، ويف تزويده بال
سلسالت ــمبالواسطة، بصور الّدعاية وال  عاصر يشبعـمالنـّموذج.ألنَّ حّيًزا كبرًيا من رغبات الطـّفل الثاَل وـمسلسالِت الـمسبة للطـّـفل، بل أصبَح بَطُل الـّالنَّموذَج بالن

ــّه ليتجنَبهـيف فياف( يتيه ) التـّـلفازّية. فعلى األبوين أالَّ يرتكا طفَلهما  األسرة كذلك  ، وعلىليلزمهومسيِنه  ي براجمِه ، كياَل يضيَع منهما حبيُبهما ، فيداّلِنه على غثـ
 !  (  اــــــأكثَره) ا ــــعروضة يف الشَّاشة، ومــمضاد لألمراض الـمقاح الـّـَحه باللــّــأن تلق

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            / ثقافة و معرفة ـ بتصّرف ـم .  حنايف جواد      

                                                                                                                         
ــّــالية :                                         ــّــية ثّم أجب عن األسئلة الت  اقرأ السـّــند قراءة متأن

 
 :البـــــــناء الفـــــــــــكرّي -01

 عنوانا مناسبا للنـّــــــّص .اختــر مجلة من النـّــّص تكـــون  -1  
 ما سّر سيطرة وسائل اإلعالم على عقول األطفال  .  -2  
ــّــــة على أخطار و سائل اإلعالم .  -3    استخرج من النـّــصّ العبارات الّدال
 اشرح  الكلمتني :  عنوة ، الفيافـــي .   و وظـّـــفهما فــي مجلني مفيدتني من إنشائك. -4 

 بـــــناء الّلــــــــــــغوّي:ال  - 02
 طر يف الّنّص.  ــــــــــــأعرب الكلمات اليت حتتها س -1  
 مــــــــا الوظيفة اإلعرابّية للجمل الـــمقّوســـة. -2  
 حمّددا عناصرهما. !استــــخـــــــرج من السـّـــند  أسلوبي تعجـّـــب بصيغة : مــــا أفعله  – 3  
ــّــــب يف مجلتني مفيدتني .  كـــ  -  4    ـّون بالفعلني : ) تلقـّــح  ، يضيع ( صيغيت تعج
 ( من األفعال الواردة يف اجلمل اآلتية ، و بيـّــن الّســــبب فيما ال جيوز التـّــعجـّـــب منه مباشرة. !مــــا أفعله تعجـّــب بصيغة : ) -5  

 رة لسلطة  اإلعالم .خضعت األس -                             
 أذاب اإلعالم األطفال. -                             
 ما بقيت األسرة مصدر القدوة يف عصر اإلعالم . -                             
 أصبح بطل الـــمـــسلسالت النـّـــموذج. -                             

 الكرمية :  أعــــــــــــــــرب اآليـــــة   -6               ] عبس [ 

    : البــــــــناء الفــّنــــــــــّي -03
ــّــــز بني الــمـــحّسنات البديعّية يف اجلمل الواردة يف النـّـــصّ اآلتية: -1      مي

 غريبة .ى عجيبٍة درسة لسلطٍة أخرـمبل خضعت األسرة وال  -                      
 . مثريةساحبة ، منرية درسة لسلطٍة أخرى ساحرة ـمبل خضعت األسرة وال  -                      
ــّه ليتج  -                        . ليلزمه هومسين بهنـّــفيداّلنه على غثـ

 . ْت ألباَبهمأذابت األطفال وسلبسّم و اشرح الصـّـــورة البيانيـّـــة يف اجلملة :   -2    
 
  : الوضعـــّية اإلدماجـــّيــة – 04

     : ــّــــند قول الكاتب  . أعظم تأثري وسائل اإلعالم مـــــــــاورد يف الس
     ــّـــفا الـمــعارف الــــــــمـستهدفة. يف بضعة أسطر ، توسـّـع يف هذه الفكرة باألمثلة و الشـّــواهد  ، موظ

 
 
 

ــّـغة العربّية وّسطالسـّـنة الّرابعة مت  اجلديد يف تطبيقات اللـ  

 

 األستاذ : هـقـة بـوزيد



 
 األحداث الكربى يف القرن العشرين  : 21 م ــــدة رقــــحــــــالـــو

ــّـــعّجــب بصيغة : أفـــعــل بـــه ة:  ـــــــــرة اللـّـــغوّيــالظـّـاهـ   !الت
 مراجــعـــة الــّصـــور البـيــانــيـّـــــةـة: ـّــــــــالظـّـاهرة الفــنـّــــي

  
 Facebook. بوك فيس  ةــّيــصاالت االجتماعـّـشبكة االت ّنغيـــر أستخدميه، ـما لـواهر العصر جذبـــظ فهي أقـــوى  !رنت ــــاإلنتبشبكة  أعظــم                 
  ُّخداًما ألحدث ــها األكثر استـّـمل إىل أندول العا باب، الفئة اليت تشري اإلحصاءات يف كّلـّـة من الشـبا للمستخدمني، خاّصاة، و جّذقّو وسا أشّدــه –بال منافس  -يعد

لعدد ال نهائي ( يتيح ) ؛ فهو  له عبري األدّقــّـه التـّـألن،  ةصاالت االجتماعّيـّـشبكة االت اسم   بوك فيسال ق على ــــــــ. وأفضِّل أن أطلـ  اإلنرتنتـ وسيلة اتصال 
طبيقات ـّـبعضا من خالل األحداث والفعاليات اليت حيضرونها، أو يشاركون فيها، كما يتيح العديد من التومعرفة أخبار بعضهم تواصال) ال حدود له (من األفراد 

فيه أصحاب يظّل ا ــمكانا خاّص  بوك فيسال ص ـتخدم بضغطة واحدة، كما خيّصــسـمأصدقاء ال ّلــــة لكـوتّيــة والّصـمعّيات الّسـّـلفــماألخرى، مثل إرسال ال
. فــأكــــثر هاــــولــــح ( جيتمعون) كرتهم اليت ـــــــول فــــكار واالقرتاحات حــــوعات، يتبادلون فيها األفــــــ، أو األهداف الواحدة يف جممجمتمعني قافةـّـالثأو  الفكر

 ! الفيس البوك  بــتطــــبيقات
  

                                                                                                                                                                                                                                                                       / ثقافة و معرفة ـ بتصّرف ـم .  والء نبيه      
                                                                                                                         

ــّــالية :                                         ــّــية ثّم أجب عن األسئلة الت  اقرأ السـّــند قراءة متأن
 
 :ــكرّيالبـــــــناء الفـــــــــ -01

 مـــــا القضيـّــــة اليت يعاجلها النـّــّص ؟ -1  
 للفيس بوك تطبيقات كثرية أبهرت الــمستخدمني ، استخرج بعضها من النـّــّص .  -2  
ــّــــة على أخطار و سائل اإلعالم .  -3    استخرج من النـّــصّ العبارات الّدال
 وظـّـــفهما فــي مجلني مفيدتني من إنشائك.، اهلوس .   و  جذبااشرح  الكلمتني :   -4 

 البـــــناء الّلــــــــــــغوّي:  - 02
 طر يف الّنّص.  ــــــــــــأعرب الكلمات اليت حتتها س -1  
 مــــــــا الوظيفة اإلعرابّية للجمل الـــمقّوســـة. -2  
 حمّددا عناصرهما. ! أفـــعل بـهيغة : استــــخـــــــرج من السـّـــند  أسلوبي تعجـّـــب بص – 3  
ــّــــب يف مجلتني مفيدتني .    -  4    كــــّون بالفعلني : ) جذب  ، تواصل( صيغيت تعج
 ( من األفعال الواردة يف اجلمل اآلتية ، و بيـّــن الّســــبب فيما ال جيوز التـّــعجـّـــب منه مباشرة. !أفعل به تعجـّــب بصيغة : )  -5  

 استخدم الشـّـــباب الفيس بوك  بقّوة . -                             
 يظّل أصحاب الفكر جمتمعني على الفيس بوك  . -                             

ــّــــند : اسم تفضيل و صيغة مبالغة ، مبيـّـــنا فعليهما.  -6    استخرج من الس
  ماداتـــــنا فيها اجلـــصحت ِباهَلـــَوأف     عها    ـــلت َبدائــيلة َجـها لــم ِبـــَأعظاآلتي: :    أعــــــــــــــــرب صدر البيت   -7  

    : البــــــــناء الفــّنــــــــــّي -03
ــّــــز بني الّصــور البيانيـّـــة  يف اجلمل يف النـّـــصّ اآلتية: -1      مي

 لــمــستخدم  فاه لكثرة تطبيقات الفيس بوك.فتح ا  -                      
 الفيس بوك مغناطيس جيذب مستخدميه.  -                      
ــّــــباب .   -                        خّدر الفيس بوك الش
 .يطرح الفيس بوك الكثري من األفكار على الـمستخدمني -                      
 تيح الـمــقهى للـمستخدمني تبادل األفكار و إرسال ملفـّـــاتهم.ي -                      

 ادرس عروضّيــا البيت الوارد يف السـّــؤال السـّـــابع  من البناء اللـّـــغوي . -2  
  : الوضعـــّية اإلدماجـــّيــة – 04

     تواصلت مع بعض مستخدمي الفيس بوك لــمناقشة أخطاره على الفرد و اجملتمع . 
     ــّـــفا الـمــعارف الــــــــمـستهدفة. اذكر يف بضعة أسطر وجهة نظرك حول موضوع احلوار و النـّــقاش  ، موظ

 
 
 

ــّـغة العربّية  السـّـنة الّرابعة متوّسط  اجلديد يف تطبيقات اللـ
 

 األستاذ : هـقـة بـوزيد



 
 الــــــــهــــــــــــــــــجـــــــــــــرة  : 22 م ــــدة رقــــالـــوحــــــ

  ـراء و التـّـــحــــذيــــــر اإلغــــــــة:  ـــــــــرة اللـّـــغوّيــالظـّـاهـ
 مراجــعـــة البحــــور الشـّــعرّيـةـة: ـّــــــــالظـّـاهرة الفــنـّــــي

  
كاُن هو ـمماِئِه، فالَأ ظالله وارتوى من فراِت ـتفّي كان الذي ولد فيه وترعرع، وـماَن يف احلياِة، بالنِّسبِة لإلنسان، أمجُل وأبهى من الـال مكف !الوطن  !لوطن ا         

بقى يف ُمَخّيلِته، وهذا ُجْزٌء َيِسْيٌر ِمَن الوفاِء هلذه األرِض اليت يراِتع الصِّبا، وَضحكاِت الطُُّفولِة الربَيئِة، وهو جزء من ِكياِن اإلنساِن، فمهما ابتعد عنه، فال بد أن ـمتذكٌُّر ل
.  ؤوس من احلنني واألشواقــة، يف كغربوال ةشف اهلجرــارت نـــــــــماس ـّـوكثري من الن ! هاــــما أرأفــــفيها. فاألجل تدفن (  ) أ ن ينتهيمحلتَك على ظْهرها  ثم بعد 

 !فـــاهلجرة و الغربة 
 ِكرام  عليَّ  واـّـضن  وإْن ِليـــوأه        عزيزٌة عليَّ اَرْتـــــــج وإْن بالدي     : ىـّـاجٍر يتغنـــوكم من مه

 وى َوَطينـَدمٍع َعلى َوَطٍن لي يف ِس      َد ِمن      ـَفما َوَجدُت َعلى اأَلحشاِء َأوق  تأّلــــــــم قــــــــائــــال:     أو ي  
 بالدي ن يقوُلــــــا احلّر إال َمــــم       اِدي      ـــــــــوت من األفقِِ الَعليِّ ُينـــصأو يعتـّز بــــه جـــــــاهرا :        

.      ماء، ولن جيد قلبًا حنونًا بني احلجارة الّص(  فامسه غريب) ة غربنّغصات، ومهما بقي اإلنسان يف بالد الـم، ومليئٌة بال( سلكـمال  أّن طريق اهلجرة وعرة) والكلُّ يعلم 
 إيـّــاك أن تنسى معناكا    و اهلجرة إيـّــاكا     إّيـــاك

                                                                                                                                                                                                                                                                             ثقافة و معرفة ـ بتصّرف ـم .  /  ـّــاسمصطفى عب      
                                                                                                                         

ــّــية ثمّ أجب عن األسئل                                        ــّــالية :اقرأ السـّــند قراءة متأن  ة الت
 
 :البـــــــناء الفـــــــــــكرّي -01

 ما الفكرة العامـّـــة اليت يتناوهلا النـّــّص ؟ -1  
 مل يشتاق اإلنسان إىل وطــــــنه ؟  -2  
 استخرج من النـّــّص مظاهر الوفاء للوطن .  -3  
ــّــحها من خالل -4   النـّـــّص . للهجرة آثار مادّيـــة و معنويـّــة ، وض

 
 البـــــناء الّلــــــــــــغوّي:  - 02

 طر يف الّنّص.  ــــــــــــأعرب الكلمات اليت حتتها س -1  
 مــــــــا الوظيفة اإلعرابّية للجمل الـــمقّوســـة. -2  
 .حذر منه و صورتهماالــمغرى به و الـماستــــخـــــــرج من السـّـــند  أسلوبي إغراء و حتذير حمّددا  – 3  
 حّث زميلك أو حّذره من الصـّــفات  التـّــالية ، مستخدما أسلوبي اإلغراء أو التـّــحذير .    -  4  

 خــــــــــــــــــــيانة الوطن. -الوفاء للـــــــــــــــوطن.                  -                             
 خدمة الوطن و تطويره.  -نسيان فضائل الوطن .                  -                             

 يف النـّــّص  أسلــــــــوب تعجـّــب ، استخرجه  مـــــحّددا صيــــــغـته .  -6  
 يف األبيات الشـّــعرّية مجلة تقّدم فيها الـمـبتدأ وجوبا ، استخرجها و حّدد عناصرها ، مع التـّــعليل. -7  

     عــــــــــــــــرب اآلية الكرمية التـّــالية: أ  -8       ] الشـّــمس [ 

    : البــــــــناء الفــّنــــــــــّي -03
ــّــفعيالت ، مسّمـ -1     ــّــّص واضعا الّرموز و الت  ـيا البحر.اكتب عروضيـّــا  البيتني األّول و الثـّــاني الواردين يف الن
ــّــــل . -2      البيث الثـّــالث يف النـّــّص من بــــــــــــحر الكامل ، عل
 هل البيت األخري من البحور اليت درستها ) الطـّــويل ، البسيط ، الكامل ( ؟ لـماذا ؟ -3    
ــّــّص  صــورة بيانيـّــة و اشرحها ، بيـّــن غرضها البالغّي -4     .استخرج من الن

 
  : الوضعـــّية اإلدماجـــّيــة – 04

      ــّــــط للهجرة السـّـــرّية ) احلرقة ( ، فقّررت نصحه  .مسعت أّن شابـّــا من حيـّـــك خيط
     ــّـــفا الـمــعارف الــــــــمـستهدفة. أقنعه بالعدول عن فكرته يف بضعة أسطر  ، موظ
 

 

ــّـغة العربّية  السـّـنة الّرابعة متوّسط  اجلديد يف تطبيقات اللـ
 

 األستاذ : هـقـة بـوزيد



 
 التـّــضــامن اإلنسانّي : 23 م ــــدة رقــــالـــوحــــــ

  الـــــــــمـــــــدح و الّذم ة:  ـــــــــرة اللـّـــغوّيــالظـّـاهـ
 مراجــعـــة األساليــــبـة: ـّــــــــالظـّـاهرة الفــنـّــــي

  
ــّـــضامن ، وبئس  اخللــــقنعم               ة التـّــضامن يف اإلسالم ؟ التـّــناحر . فـــما حقيق السـّــلوكالت

سلمني على ـمة، وهوان الوإهدار القّو ( التمزق  ا يف اإلخالل به من خطرـم)سلمني من إهماله، وبيَّن ـمسلمني واجب شرًعا، وقد أمر اهلل به ، وحذَّر الـمبني ال التـّــضامن

 :  قال  اس؛ـّـالن                                           

             :إىل قوله                                      

  [ آل عمران ] . سول والّر  :يقول بعُضه بعًضا ؤمن للمؤمن كالبنيان يشّدـمال ويتعاونوا، وينهجوا  يتضامنوا (أن ) سلمني إىل ـم. لقد أرشد اهلل ال
 جد والعّزالـمافعَة، بلغوا ـّـوجيهاِت احلكيمَة، واإلرشاداِت النـّيوَم كانوا واعني هذه التفة وجهودهم مثمرة، مرتاّص ريق األمثل، ليكون بناؤهم قويًّا، وصفوفهمـّـالط

بادئ ــمبيل، وركنوا إىل الــوا عن هذا الّســختلَّ لــّمــاو فحّبـــذا التـّــعاون. سادوا أكثر بالد العامل.حتـّــى أنـّــهم نيا، كني، ونشروا لواء اإلسالم يف أحناء الّدـمال
 ها شأًنا.ـّى هان أمُرهم على أحقر األمم وأقلـّـعوا شيًعا، فصاروا مطمًعا ألعدائهم ، حتـّـ، وتقط( متزقوا إرًبا ) تةـّـشتـمقة، واخلالفات الفّرـمعارات الـّـوالشــهّدامة ال

ــّـــفّرق. حبـّــذافال   ـّــضامن ؟                                                                                                          متى العودة إىل الت !فــيا مسلمني  الت
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ــّــالية :                                        ــّــية ثمّ أجب عن األسئلة الت  اقرأ السـّــند قراءة متأن

 
 :البـــــــناء الفـــــــــــكرّي -01

 اقرتح عنوانا مناسبا للنـّـــّص . -1  
ــّـــفّرق.  -2    استخرج من النـّــصّ آثار و فوائد  كال من التـّــضامن و الت
 ما أسباب تفّرق الــمسلمني من النـّــّص .  -3  
 اشرح بالـــمضاد الكلمات : األمثل ، إهدار ، واعني . -4 

 البـــــناء الّلــــــــــــغوّي:  - 02
 طر يف الّنّص.  ــــــــــــأعرب الكلمات اليت حتتها س -1  
 مــــــــا الوظيفة اإلعرابّية للجمل الـــمقّوســـة. -2  
 .الــمــخصوص بالـمدح أو الذّماستــــخـــــــرج من السـّـــند  أسلوبي مدح وذّم حمّددا  – 3  
 أكمل اجلمل التـّــالية  مبخصوص بالـمدح أو الذّم  .    -  4  

ــّـه إليه ................                     -                               حبـّــذا ................ فإنـّــها نتيجة للتـّــضامن.  -نعم ما دعا الل
 يطرة األعداء .ال حبـّـــذا ........... فإنـّــها طريق لس  -بئس ما أعّد اهلل للمختلفني ..........                    -                             

    أعــــــــــــــــرب اآلية الكرمية التـّــالية:   -5                 ] آل عمران [ 

    : البــــــــناء الفــّنــــــــــّي -03
ــّــالية الواردة يف النـّـّص -1      ؟ و ما غرضها ؟ مـا نوع األسلوب يف اجلمل الت

 !يـــــــــا مسلمني   -                                  متى العودة إىل التـّــضامن ؟  -                                  
 تفّرقوا .ال تكونوا كالذين   -.                                     ؤمن للمؤمن كالبنيانـمال -                                  
 .  سادوا أكثر بالد العاملأنـّــهم   -اذكروا نعمة اهلل عليكم.                                          -                                  

 ما منط النـّـــّص ؟ و ما نوعه ؟  -2   
  : الوضعـــّية اإلدماجـــّيــة – 04

    ني من تفّرق و نزاعات  ساءك ما وصل إليه حال الـمسلم. 
    ــّــعاون بينهم ــّــضامن والت ــّـــفا الـمــعارف الــــــــمـستهدفة. اقرتح يف بضعة أسطر وسائل و طرق عمليـّــة إلعادة روح الت  ، موظ

 
 
 

 

ــّـغة العربّية  السـّـنة الّرابعة متوّسط  اجلديد يف تطبيقات اللـ
 

 األستاذ : هـقـة بـوزيد



 
 الصـّــناعات الّتـقليدّية : 24 م ــــدة رقــــالـــوحــــــ

  إدمــــــــــــــــــــــــــــــاج ة:  ــــــــوّيـرة اللـّـــغــالظـّـاهـ
 إدمــــــــــــــــــــــــــــــاجـة: ـّــــــــالظـّـاهرة الفــنـّــــي

  
ّول واألخري للّصناعة الوبرّية و صدر األـممناطق الوطن، حيث تعترب ال يف غريها من( ال جندها ) بصناعات تقليدّية  القدمتشتهر مدينة مسعد بوالية اجللفة منذ         

هذا .فّضلة لكبار ضيوف اجلزائرـمال( أصبح اهلدّية ) كما أنـّه  ّية و الذي أصبح رمزا للّرجولة  و الكربياء، ـمذي الّسمعة العال " سعديـمالربنوس ال"  على رأسها
غري أّن هذه  تيجة مثرة جمهود و إرث حرص عليه األبناء و توارثوه عن أجدادهم .بل جاء ن كسب الذي أصبحت مدينة مسعد حتتكره لوحدها مل يكن حمض الّصدفةـمال

 واد األّولّية ، أما أهّمـمزالت تعتمد على وسائل بدائّية حمضة ، و كذلك ندرة و غالء ال أنـّها صناعة ما: و ذلك لعّدة مشاكل منها ،  ) تزول (النـّادرة بدأت  الّصناعة

 هنة حتـّى بقيت حكرا على العجائز،و يعود ذلك إىل انعدام مراكز التـّكوينـمال عزوف الفتيات عن هذه وـــــــــــهــــعلى هذه الّصناعة ف كثرياؤثر مشكل و الذي بدأ فعال ي

اآلخذة يف الّزوال، و إنشاء  اإلبلتدعيم تربية  جيبو للخروج من هذه الوضعّية .يف هذا االختصاص، و كذا إبقائه على استعمال أدوات تقليدّية بدائّية مل تتطّور
                                                                                                           هنة.ـمورشات للّصناعات التـّـقليدّية و تثمني هذه ال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                تصّرف ــ ب اجللفةم .  /   بربورة بلقاسم      
                                                                                                                         

ــّــالية :                                         ــّــية ثّم أجب عن األسئلة الت  اقرأ السـّــند قراءة متأن
 
 
 :ــــناء الفـــــــــــكرّيالبـــ -01

 ما الصـّــناعة التـّــقليدّية اليت يتحّدث عنها النـّــّص ؟ -1  
 يف النـّــّص ذكر لبعض أسباب شهرة الربنوس الـمسعدي ، استخرجها.  -2  
ــّـــند أسباب تدهور صناعة الربنوس الـمسعدي .  -3    استخرج من الس
 ، تثمني. اشرح معنى الكلمتني : اإلرث  -4 

 
 البـــــناء الّلــــــــــــغوّي:  - 02

 ّص.  نـّــطر يف الــــــــــــأعرب الكلمات اليت حتتها س -1  
 مــــــــا الوظيفة اإلعرابّية للجمل الـــمقّوســـة. -2  
 ركـّــب كلمة ) الربنوس ( يف مجل من إنشائك تشتمل على : – 3  

  مقّدم وجوبا .خرب -                      
 أسلوب شرط .  -                      
 مجلة حالّيــة. -                      
 أسلوب إغراء. -                      
 أسلوب ذّم .  -                      
 اسم تفضيل . -                       
    : البــــــــناء الفــّنــــــــــّي -03

 ـّــب كلمة ) الربنوس ( يف مجل من إنشائك تشتمل على :رك -1    
                                   تشبيه بليغ . -                                  
 استعارة مكنيـّــة.                                    -                                  

 جماز مرسل.    -                                  
 جناسا .                                       -                                  

 ما منط النـّـــّص ؟ و ما نوعه ؟  -2   
 
  : الوضعـــّية اإلدماجـــّيــة – 04

      تشتهر مدينتك بالكثري من الصـّــناعات التـّــقليدّية. 
    ــّـــفا ما أمكن من الـمــعارف الــــــــمـدروسة. ءك بإحداهاعــــــّرف زمال  ، موظ

 
 

ــّـغة العربّية الّرابعة متوّسط السـّـنة  اجلديد يف تطبيقات اللـ  
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