
 ـ                                                        المستوى: الرابعة متوسطة 5تيزروتين ـقمتوسطة 
 المدة: ساعة واحدة                                                   2018/2019السنة الدراسية: 

 ةــة العربيـــي في اللغــي الثانـــولى للثالثرة األــــة المستمــــالمراقب                    
 :السنـــــــد 

كنا وأبصارنا, والذي نعرفه من أمر دار  عن م   ة  ب  ج  ح  تزال م   لمشيئة ما اطوع   ذ  اب  ن  ت  الكائنات وت   تتعاون         
 ة  نحلالوونحن ككائنات حي  م واالي إلى الهد  اني يؤد  يرمي إلى البناء والحياة, والث   ل  األو   أن   نابذ  عاون والت  الت  
 أن ترقب   ك  سب  ابذووح  نو وتنكمش بمشاهد الت  (عاون في الكونعيوننا, وتبتهج أفكارنا بمشاهد الت   ر  ق  ت  )
 و!يب من متعة للعين والقلب والخيال, لتعرف كم في تعاونها العجاه  ر  مل في ق  ه, والن  حل في خلاياالن  

و إذا ذاقت بها بقعة من فهي في الغالب تتفانى في الذود عن كيانهاوفالكل للواحد, والواحد للكل      
 يت  وإذا انتشرت في مرعى أو اجتمعت في مب   .(لها مراعي جديدة ون  ع  ج  ت  ن  أرسلت الرواد ي  )رض األ

احة أو القيلولة انصرفت إلى الر   و وإذا كان وقتم  داه  م   من كل جانب ينذرونها بأقل خطر اس  أقامت الحر  
 قاءوــــــعاون على البـــبالت   ة  بط  بالوجود والغ   غريد, هو شعورعب أو إلى الت  إلى الل  
تعة ير والحيوان, فالماس الحشرات والط  عاون مابين أجنل الت  تعة في تأم  لنا الكثير من الم كن  ي   إن        

و فأجسادنا على األخص   على اختلافها, والجسد البشري   ة  الحي   األجساد  لنا يها من تأم  ن  ج  الكبرى يجب أن ن  
تهاو والجسد البشري السوي  اة من ذر  عضو من أعضائها وكل ذر   عاون العجيب مابين كل  رائعة للت   نتيجة  

عاون الكامل في سبيل حياة موحدة دريب للت  , ومدرب أحسن الت  نظيم  الت   م أفضل  عن عالم منظ  صورة 
غير, بل من أجل  ذن, أو من أجل األنف واللسان الم ال يعمل عمله من أجل العين واألدةو فالداية موح  غو

القلب والرئتان والكبد وسائر  كل شعرة, وكل ظفر, وكل خلية من خلا يا الجسد واللحم والعظمو وكذلك
ي, ر  م  ع  دو وتلك,ل  وح  سد المجعمل بعضها في سبيل بعض إنما تعمل في سبيل الإذ ي هاعضاءو فجميعاأل

 عاونوالت   ظاهرة من أروع مظاهر
, أو ة التي يتكون منها الجسد األكبر  الواحد إلى مجموع األجساد البشري   وإذا انتقلنا من الجسد البشري      

بينها من تنابذ  عاونو فالشعوب برغم مااملة, أدهشنا ما في ذلك الجسد من مظاهر الت  ة الش  اإلنساني  
زمان فانهارت  من ة  البشري   لتفككت   و ولوال ذلك التعاون  دائم   من البدء في تعاون   رحت  اب  م  وتقاطع, 

 ] ميخائيل نعيمة, النور والديجور ـ بتصرف ـ [                              معالمها وحل بها االنحلالو   
 ن[:12األول ] زءـــــــالج                                          

 ن[04]ى:ـــــــة األولـــــــــالوضعي 
  ن(01وووو)ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووونابذعاون والت  بين الت   ذكر الفرق  ا   (1

 ن(02ووووو)وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووولنا في الجسد البشري  عند تأم   يه  ن  ج  ما ن   ف  ص   (2

 ن(01ووووووو)ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووونداستنبط فكرة عامة شاملة ودقيقة للس   (3

 ن[08ة:]ــــــــة الثانيــــــــالوضعي 
 ن(01ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو)إعراب مفرداتند في الس   تحته خط  أعرب ما (1

 ن(01وووووو)ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووقوسين في السند إعراب جمل أعرب مابين (2

 إليك الجملة: " لوال ذلك التعاون لتفككت البشرية وانهارت قوتها " (3

 ن(0.5وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو)بةوبرهن أن الجملة مرك   أـ
 ن(1.5وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو)رط فيهاعناصر أسلوب الش   مي ز ب ـ
 ن(01وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو)ة فيهاوورة البياني  ل الص  حل   ج ـ

 ن(02وووووووووووووووووووووووووو)ون بديعي  ومحس   عاون تشتمل على أسلوب إنشائي  حول الت   جملة   ن  ب  ا   (4

 ن(01وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو)عليلعاون مع الت  ن رأيك من موقف الكاتب حول الت  بي   (5
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 ن[08ي:]ـــــــزء الثانــــالج                                     

  اإلدماجية اإلنتاجية:الوضعية 
 

 :مع بـــــداية فصل الش تاء, تهاطلت أمطار غزيرة طوفانية على عديد واليات  السياق
خلفت أضرارا جسيمةو فهب الجزائريون, منظمات وجمعيات ومواطنين     الوطن 

رينو وفي صباح اليوم الموالي طالعتنا الصحف  لمساعدة المنكوبين والتضامن مع المتضر 
 تشيد بروح التضامن بين الجزائريين وتعدد صوره ومظاهره المادية والمعنويةوبمقاالت 

 
 :قال هللا تعالى: " وتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا على اإلثم والعدوان "وو السند 

 
 :آزر عاون والت  ما أعجبك من صور الت   تسرد فيها من اثني عشر سطرا نص    نتج  ا   التعليمة

فا: تشبيها, جملة نعتية وأخرى خبرية, محترما علامات الوقفوتمعبين أفراد المج   , موظ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وفقكـــــم هللا                        2/2الصفحة:         
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