
     2017/2018 الدراس ي:املوسم                                                              -حاس ي بحبح  –خالدي بن حميدة املجاهد متوسطة   

 املستوى: الرابعة متوسط                                                                                                                                                                 

                               ةـــــــــــــغة العربيـــــــــادة اللـــــاألول في م األول للفصل رضــــــــــالف                                            

 السند:

ما يأتي من طريق األخالق صيب النّ إّن أكثر ما ي        
ّ
ما  فالحاسد   الظاهرة، الوقائع من طريق ال الباطنةاس من شقوة إن

ّ
م كل

ّ
يتأل

ه  قود  و الح   محسود،وقع نظره على 
ّ
ر أن

ّ
ما تذك

ّ
م كل

ّ
ما خاب أمله في  الطّماع   عدّوه، وعن أن ينتقم من  عاجز  يتأل

ّ
م كل

ّ
 ع،طم  م  يتأل

م  والظالم  
ّ
 به عاقبة ظلمه . املظلوم بالدعاء عليه أو حاقت   لابتها ) سمع وقد( يتأل

 طعم أن   )أراد  فمن   الّرذائل.وكذلك شأن الكاذب والنّمام واملغتاب وكّل من تشتمل نفسه على رذيلة من       
 ( الّسعادة يذوق 

 فهو أشقى 
ّ
                                          الّسماء.وخزائن أحرز ذخائر األرض  وإن   العاملين،فليطلبها بين جوانب الّنفس الفاضلة وإال

–مصطفى لطفي املنفلــــــوطي   -النظرات                                                                                                                                                        

   األسئــلة:

 أ( -البنــــاء الفكرّي: )06 نقاط(

للنص.                                                                                                 امناسبهات عنوانا  -1         

اذكر ثالث صفات قبيحة ذكرها الكـــاتب في نّصه. -2         

                                                             كيف يحصل اإلنسان على الّسعادة حسب الكاتب؟  -3       

 الــهـابت -أحرز  -حاقت  -اشرح معنى الكلمات التالية:  -4       

العادل -الفضائل -هات ضّد الكلمتين التاليتين من النص:  -5         

ي: )02 نقطتان(  
ّ
 ب( -البنــــاء الفن

  استخرج من السند طباقا وبين نوعه. -      1 

 طعم أن   *بين نوع الصورة البيانية ثم اشرحها في العبارة التالية:   -2                       
* الّسعادة يذوق   

غوّي: )04 نقاط( 
ّ
  ج( -البنــــاء الل

  أعرب ما تحته خط في الّنص إعرابا مفصال. -1     

       ا مـحل الجمل الواقعة بين قوسين من اإلعراب؟م -2     

                               "عن الحسد. تبتعد   أن   دنيسع  ي  " بسيطة:حّول الجملة التالية إلى جملة  -3     

طرح عليك ثم أجب عنه. اقترح سؤاال تمنيت  -4                                     أن ي 

 د( -الوضعّية اإلدماجّية: )08 نقاط( 

.هغير يجب أن يكون عليها اإلنسان مع  " الدين املعاملة " إّن السماحة في املعاملة أعظم صورة )ص(:قال رسول هللا  -  

 التعليمة: في فقرة من عشرة أسطر بّين كيف يمكن لتدّيننا أن ينتقل إلى معامالتنا في أسواقنا ومالعبنا ووسائل نقلنا ومقاعد 

 دراستنا، موظفا جملة وقعت حاال وتشبيها بليغا.

        أستاذ املادة: بودانة                                                                                                                                    وفقكم هللا                           
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