
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌممراطٌة الشعبٌة 

  متوسطة                              وزارة التربٌة الوطنٌة                                 

            8102-8102دفعة                                                            الرابعة متوسطالمستوى : 

  ساعة ولحدةالمدة :                         فً اللغة العربٌة                            الفرض األول للفصل الثانً
   تقاليد تونس                                                 : السند

محافظات البالد بروادها الذٌن ٌفترشون ٌحتل شهر رمضان مكانة روحٌة عمٌمة لدي التونسٌٌن، حٌث تمتلئ الجوامع فً كل  
ففً النهار كما فً اللٌل ٌغدو رمضان  .الشوارع واألحٌاء التً تمع بالمرب من الجوامع، وتصدح المآذن بتالوات خاشعة للمرآن

 وتنشط األسواق.واالحتفاالت الخاصة بالشهر الفضٌلأجواء من الشعائرالدٌنٌة  فً أرض الزٌتونة كله حركة وحٌاة فً

والمحالت التجارٌة لبل وخالل أٌام رمضان، وتدب حركة غٌر عادٌة فً الشوارع تصل إلً أوجها فً أواخر الشهر الفضٌل 
 .مع حلول عٌد الفطر، كما تتزٌن واجهات المماهً ولاعات الشاي، وتتألأل صوامع الجوامع فً كل المدن بالمصابٌح

لتراوٌح، ومواكبة مجالس الذكر وحلمات الوعظ الدٌنً والمحاضرات عمب إفطارهم إلى حضور صالة ا التونسٌونوٌتسابك 

وتنظم بعض العائالت سهرات .الدٌنٌة، وتالوة ما تٌسر من المرآن إلى جانب عدد كبٌر من األختام واإلمالءات المرآنٌة

، وهذه االحتفاالت تمتصر على ملسو هيلع هللا ىلصعلى ضربات الدف تمجٌدا للرسول الكرٌم  ينشدونوهً مجموعة من المغنٌٌن « السالمٌة»
 .الرجال

ٌمثل شهر رمضان مناسبة للتكافل االجتماعً، ولتدعٌم أواصل األخوة للمجتمع التونسً، حٌث تنتشر "موائد الرحمن" فً 
داٌا ومبالغ مختلف أنحاء البالد، كما ٌتبارى الجمٌع فً تمدٌم المساعدات إلى األسر الفمٌرة، وفً تنظٌم لوافل تضامنٌة تمدم ه

وتشهد أعرق الجوامع فً البالد، على غرار جامع الزٌتونة بالعاصمة، وجامع عمبة بن نافع بالمٌروان، .من المال للمحتاجٌن

 10من دول عربٌة وإسالمٌة السٌما فً األٌام  الزواراحتفاالت دٌنٌة خاصة طوال شهر رمضان، وتتحول إلى لبلة آلالف 

 .التً تختم فٌها تالوة المرآن 27األخٌرة من الشهر، ولٌلة 
من المدن التونسٌة الملٌلة، حافظت على العادات الرمضانٌة  01ووتعد المٌروان ألدم مدٌنة إسالمٌة فً منطمة المغرب العربً، 

 ."أو ما ٌعرف بـ"المسحراتً« طبال السحور»األصٌلة، ومن بٌنها اإلفطار على مدفع رمضان والسحور على إٌماع 
شهر رمضان بصوت المدفع، حٌث ٌعتبره كثٌرون وحدة لٌس زمنً لإلعالن عن اإلفطار واإلمسان وعند بداٌة وارتبط 

بمطعة اثرٌة للمدفع الذي كان ٌفطر (تحتفظ  )ن المدٌنةأمن التراث المٌروانً األصٌل حتى  ىحتى أضح .رمضان وعٌد الفطر

 .الصائمون على صوته

 مجهت انىفذ–رمضان حىل انعانم – رشا فتحي                                                                             

 األسئلـــــــــــــــــــــة : 

نقطــــــة(:  21ل )الجزء األو    

  : (نماط  04): الوضعٌّة الجزئٌّة األولىأ ـ 

استمبال الشعب التونسً للشهر الفضٌل . كٌفٌةصف ـ  1  

  .مالئمة للّسند عامةفكرة  الترح- 2

  في شهر رمضان. حذد مظهريه نهتكافم االجتماعي نهتىوسييه -3

  تدب -شرح بالمرادف : تصدحاـ  4

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اللب الورلة   2/  1ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الصفحة   
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الّسنة الّرابعة المتوّسطة               فً اللغة العربٌّة .                            للفصل الثانً تابع للفرض األّول  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                

: وقاط ( 00):  الثانٌةالجزئٌّة  ةالوضعٌّ ـ  ب  

   الزوار -ٌنشدون :ـ أعرب ما فوق الخط فً السند  1

(تحتفظ  :)بٌن لوسٌن من اإلعراب الوالعة ةما محل الجمل ـ 2  

.انفقرة انثاويت و انثانثت بانحروفأكتب األعذاد انىاردة في  -3  

.استخرج اسم تفضيم مه انسىذ و حذد وزوه-4  

  ." كله حركة وحٌاة ٌغدو رمضان فً أرض الزٌتونة " :ميس وىع انصىرة انبياويت انىاردة في انعبارة -5

معنوٌا ورد فً الفمرة األولى و بٌن أثره على المعنى حدد محسنا بدٌعٌا  -6   

نالش هده الفكرة  "تحافظ على العادات الرمضانٌة األصٌلة إسالمٌة فً منطمة المغرب العربً مدٌنة المٌروان أعرق مدٌنة" -7

   بالحجة .

   

:  نقاط ( 80) :الجزء الثّاني   

 الوضعٌة اإلدماجٌة :

سافرت عند جدتن لمضاء شهر رمضان المبارن و بعد عودتن التمٌت مع صدٌمن فتحاورت معه عن :  الّسٌاق
   . أجواء هدا الشهر الفضٌل 

الّسند : ٌمول الدكتور»دمحم الحرز«" تتشكل العادات والتقاليد نتيجة عوامل كثيرة منها الظروف البيئية المحيطة والظروف 
االجتماعية فالعادات والتقاليد موروث ثقافي ينتقل من جيل إلى آخر عن طريق التنشئة االجتماعية وهي مظاهر وسلوكيات 

   يستطيع من خاللها اإلنسان أن يكشف عن هوية وثقافة مجتمع معين".

تسجل فٌها الحوار الدي جرى بٌنن و بٌن صدٌمن  أسطرأكتب فمرة حوارٌة سردٌة ال تتجاوز عشرة :  التّعلٌمة
  أهم العادات و التمالٌد و كٌفٌة استمبال هدا الشهر الفضٌل. ساردا له 
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