
 ة.متوسطالرابعة متوسطة اإلخوة بعلي عشعاشة                                                    المستوى: ال
 دة: ساعة واحدة.ــالمـ                                                           . 2018-10-17التاريخ: 

العربيةاللغةمادةفياألولللفصلاألولالفرض
 :نصال
أمسى العنف خبزا يوميا لإلنسان المعاصر. فهل هذا العنف جزء من الطبيعة اإلنسانية؟ أم هو فطرة كامنة     

 في أصوله الغريزية؟.
ة ما من ــه شخص باالعتداء على اآلخرين بطريقــق يقوم بـق العنف على أي سلوك عدواني غير الئــطليُ    

وس ــي نفــبصورة أو أخرى. وهو إحدى الظواهر المجتمعية المنتشرة فخالل استغالل قوته الجسدية ضدهم 
ذكر منه ـغالبية أفراد المجتمع، وهو ال يقتصر على فئة عمرية معينة. ويسبب آالما نفسية وجسدية أحيانا. ون

 العنف األسري والمدرسي والعنف ضد الطفولة وكذا العنف االجتماعي.
ر والشعور بالنقص، ــالبطالة والفق ، ومنهاومتداخلــةأسباب كثيرة يرة بفعل ت هذه الظاهرة الخطـد تفشّ ـوق   

ة االجتماعية بتفاوت الدخول والخدمات والمرافق ــ، وانعدام فرص العدالهــدون أن ننسى دور اإلعالم وثقافت
ي في ـانفعاليقوم على ثقافة رفض اآلخر واالنغالق. إنه ال يصدر عن عقل بل إنه تعصب  العنف. واألساسية
 إلجبار اآلخر على الخضوع.محاولةٍ 

وجب على المجتمعات العربية تَبَنّي منظومة أخالقية وثقافية وتشريعية االجتماعي وللحد من ظاهرة العنف    
ة ــى أشكاله وصوره، وتوعيــة العنف بشتــوتضبط عالقات الناس مع بعضهم البعض، وإدان عـالمجتمم ـتحك

 .)بتصرف -عن األنترنت (األفراد بكيفية تجنبهم الوقوع في تصرفات تتسم بالعنف والتطرف.        

 البناء الفكري: -
 )1.5(للنص.فكرة عامة مناسبة صغ -1 
 )01(؟حدد مفهوم العنف من خالل النص -2 
 )01(؟ما هي دوافع العنف الواردة في النص -3 
 )02( .مـتَتّسِ -الخضوع: اشرح معنى الكلمتين -4 
 البناء اللغوي: -

)02(أعرب ما تحته خط في النص.-1
 )01.5(الجمل البسيطة من المركبة فيما يلي: بين  -2 

 * أمسى العنف خبزا يوميا لإلنسان المعاصر.    
 * إنه ال يصدر عن العقل.    
 * إنه تعصب انفعالي في محاولة إلجبار اآلخر على الخضوع.   
 ) 01( .جملة قامت مقام المضاف إليهاستخرج من النص  -3 
 البناء الفني: - 
 )01(جاء أسلوب النص مباشرا، بعيدا عن المجاز، بماذا تعلل ذلك؟ - 
 )01(.هل نمط النص إخباري أم حجاجي؟ لماذا؟ - 

 )08( الوضعية اإلدماجية:
 اآلخرين. السياق: انزعجت من أحد زمالئك بسبب قلة أخالقه وعدوانيته مع

إلى التزام األخالق الفاضلة في المعاملة والتحلي بالعفو  ارسالة تتضمن نصا توجيهيا تدعوه فيهحرر  - 
 والصفح والرفق.
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وججتماعي 
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