
 

 
 متوّسطة: مرزاقي محمد الهادي.                                                                     الّسنة الّدراسيّة:2020/2019

ابع متوس  ط                                                                             ّالمدّّة: ساعة واحدة  المستوى: الر 
 المراقبةّالمستمرةّاألولىّفيّمادةّالّلغةّالعربيّة

 الّسند:
نتظرها الطعام ، فا له تعد  ها بقرار مصيري اتخذه ، فوجد  زوجتهمن العمل ، وكان في نيته أن يخبر  س يد محمدعاد ال -ّّّّ

يريد أن  خجل مماه وهى سعيدة بعودته من العمل ، شعر بالإليحتى تنتهي ،وجلس معها على طاولة الطعام ، وبينما هي تنظر 
ا انتهيا من الطعام أحضرت يخبرها به ،  يفكر في   ا ،تع بطعمهالحلوى ويستم ، وبينما يتذوقهأعدتها ل ال تي الحلوى،بعض ولم 
 . ءحتى المسا موضوعيؤجل الر أن قر   ،تهاانتهى من تناول الحلوى وشعر بمشغوليعندما و، سيخبر بها زوجتهالوسيلة التي 

او قليال،ذهب للنوم  -     ه ال مزيد منأن فأحس  ،وهى مازالت مشغولة  تغسل المالبس، وتنظف المنزل، هااستيقظ وجد لم 
ر له ،وهى تنظ بجانبهمن أعمال ، وجلست ما في يدها تركت فأن تستمع له قليال ،  اهفطلب من هاالتأجيل ، وعليه أن يخبر

 . لها مفاجأة بسبب اقتراب موعد عيد ميالدها ،أو قد أعد   اً مبتسمة ظنًا منها أنه سوف يخبرها خبًرا سار
واج من يكمل الحياة معها ، وأنولن  ،أنه يريد الطالقها أخبر -    دمة قموشعرت أنها  ،همن كالم، فاندهشت خرىأه ينوي الز 

 برها أن  ه أخولكن  .م مزحة ؟أهذا حقيقي ؟  أخبرته : هلثمَّ  ، فلم تجد شيئًا،؟ه ومتألمة ماذا بعد لمزحة أو مفاجأة ، وظلت ناظرة ل
،األمر   ولطفلتيه.وبدأ في كتابة جزء من ممتلكاته لها  قليلة،في تنفيذه منذ أيام  ىوأنه سع حقيقي 

إلى و ه شاء وذهبوقت الع وحل  ،ه تولم تصدق ما سمع ،شديًدا لم تتحدث الزوجة بكلمة واحدة ، لكنها خرجت تبكي بكاءً  -   
ا و، تبكي وحدها هيوظلت  ط عام،الفراش دون تناول ال البكاء  ة من كثرةمنهك ،نائمة على األرضها في الصباح وجد استيقظلم 

حتى تنهى  ،الطالق  أن يؤجل تنفيذه ها متعبتان من البكاء ، وطلبت منعيناولكي تنام بالغرفة ، فاستيقظت  هاأيقظ،ف والتعب
ا طفلتهما اختبار نهاية العام ، وحتى ال يتسبب ذلك القرار بحدوث اضطراب نفسي وفشل دراسي لها ،  وعد أل عن مسولم 

 .نها فترة زمنية قصيرة يستطيع أن يحتملهاأانتهاء اختبار ابنته ، وجد 
لطفلتين ، حتى يثري اها تريد أن يمكث معهم هذا األسبوع األخيربأن   تخبره وجد ورقة في الغرفة ،وفي اليوم الموالي  -ّّّّ

لمدة  عن لقائها وف يعجزوأخبر السيدة األخرى أنه س لهما ، فوافق س لوكيبمشاعر األبوة ، التي بالتأكيد ستنعكس على األداء ال
 .األخير قبل تنفيذ الطالق األسبوعوهذا  ،أسبوع
ه ،فخرج د زوجته بجانبولم يج،وفي اليوم التالي استيقظ فجًرا  ،ومكث خاللها بالمنزل،عمل لمدة أسبوع جازة إم األب قد   -    

 : فوجدها تقوم بأعمال التنظيف
 فقال لها : ماذا تصنعين ؟ -
 . في الصباح فقالت له : لقد أعتدت بعد ذهابكم للنوم أن أقوم بأعمال المنزل ؟ حتى تراه جمياًلً  -
 . عندما نستيقظ صباًحا نجدك مستيقظة تقومين بتجهيز وجبة اإلفطار؟لى النوم إومتى تخلدين  فسألها: -
 . معد من أجلكألجد كل شيء م  ،نها ساعات قليلة لكنها تكفينيأالرغم من فب الصباح.موعد نومي الفجر وحتى  فقالت: -
هم أن كو أو تطلب منتش دون أن كافية،ال تنام فترة زمنية  ااألعوام، أنهعلم طوال هذه أكيف ال  ،خجل الزوج وبدأ يفكر -ّّّ

ية على هى منحنومستيقظة تقوم بكي المالبس ، فنظر لها وتأملها ها فدخل للنوم ، وعند االستيقاظ ، وجد، يساعدوها بشيء
 ومع منزل ،مهام ال ك فيخالل هذا األسبوع ، ويتأمل جسدها المتهالها يتأمل تصرفات وبدأ، تجهز المالبس لهم المنضدة ، لكي 

لذي تتعرض ارهاق ، فهناك أمور عديدة لم تدخل ضمن تفكيره ، وبتأمله لها جعلته يدرك حجم األلم واإل، شعر بالخجلفطفلتيه 
كل أ يستعيد شوبد ا،ثم أخرج ألبوم صور زفافهم،وأغلق الباب   ،مسرًعا إلى غرفته دخلف، وابنتيه من أجل اسعاده هوله 

 . لزواجزوجته قبل ا
 طبي لمستشفى فوجده تحويل  ،فتح الورقة وبدأ يقرأ محتواها،ور وجد ورقة بها تحاليل طبية يتصفح الص   هووبينما  -ّّّ

يه ، رق زوجها إليتطي لن ألنها تعلم أنه المكان الوحيد الذ ،وربوم الص  ألوكانت قد أخفته داخل  ،لوجود ورم في الثدي،األورام 
 . وأخبرها بأنه علم بمرضها إليها بالدموع ، وخرجه وامتألت عيون

 أيام يتأمل خبرها أنه منذكمل الحديث معها وأأ ه، ولكن ش فقةالتريد مشاعر  الها ن  أمعها ، وأخبرته  هشعرت الزوجة بتعاطف -   
  لزوجيةحياة اإما عودة ال ،الحرية في اختيار قرارها هاوترك ل ه،تضحيتها من أجلهم ، مما جعله يشعر بالخجل من قرار

نذ مدهما هكأنه لم يشا ،فرًحا نحوهما وطار ا فركضفوجدا األب واألم معً  ، لعبفي هذا الوقت عادت الطفلتين من ال،  ئهاإنهاأو 
 . أدركت الزوجة ما هو القرار الذي يجب أن تتخذه ،وفي تلك اللحظة ،سنوات

 
 

 نّ(12):ّ الجزءّاألول
   ّن(4:)ةّاألولىّالوضعيّّ

 عنواناً مناسباً للس ند . صغ .1
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وجة في سبيل الحفاظ على أسرتها عد د .2  .بعض األعمال ال تي تقوم بها الز 
وج في النهاية .3 ح القرار ال ذي توصل إليه الز   .وض 
 .يغادروضد  الكلمة:  ،التّعب :ةاستخرج من الن ص مرادف الكلم .4

 (ن8:ّ)ّالثانيةّالوضعية
 مفصالً.إعراباً  ر تحتهأعرب ما سط    -1
  فس ر كثرة حروف العطف في الن ص وتنوعها. -2
 .بي ن نمط الن ص مستشهدا ببعض مؤشراته  -3
ورة البيانية الواردة في العبارة اآلتية:  -4  "ّفرًحاّنحوهماّوطارّفركض"ّحل ل الص 
 ا فيما يلي:ممي ز بين الكلمتين المسطر عليه -5

 العمل. من محمد الس يد عاد -أ
 الّزوجيا أي ها  -ب

 محمدّ"ّسلوكّ ّ:"ّأغضبنياجعل الفاعل في الجملة اآلتية بدالً وحد د نوعه -6
 تخي ل القرار ال تي اتخذته الزوجة كنهاية للقصة وناقشه بالحجة. -7
 واحدة منها. القيم، استخلصيحمل الن ص الكثير من  -8

 الجزءّالثانيّ:)8ن(
 الوضعيّةّاإلدماجيّةّاإلنتاجيّةّ:

ل وأنت: الّسياق لين انتشار انتباهكم لفت مدينتكم، في وزمالءك تتجو  ل لـماذا: أحدهم .قال الـمتسو   ال ذي وما أعباءهم؟ نتحم 
 بذلك؟ القيام إلى يدفعنا

 ((. الـمسلم أخو الـمسلم: ))  - سل م و عليه هللا صل ى – للا   رسول قال: الّسند
ر  التّعليمة ة : حر   متبعاً في ذلك األنماط المناسبة وعناصر  حول موضوع الت شرد وأسبابه ونتائجه، اثني عشر سطراً  من قص 

 القصة
 ف: وظ   -

  .بدالً   .1
 أسلوباً إنشائياً. .2
 .استعارة  .3
 .عالمات الوقف .4

المطلوبّيكتبّبلونّ

 مخالفّوإالّلنّيحسب

 وفقكمّّهللاّياّأبنائيّاألعزاء
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المستوى: الّرابع متوسط                                                        في اللغة العربية األولىاإلجابة النّموذجية للمراقبة المستمرة   

 المعايير المؤشرات  مجزأة مجموعة

 
 
ن04  

ن1  
ن1  
ن1  
 
0.5×2  

 ....: محمد والمشاكل العائلية ،محاولة الطالق.. العنوان المناسب للّسند .1
 ،ماله الطع تعد   :بعض األعمال الّتي تقوم بها الّزوجة في سبيل الحفاظ على أسرتها .2

  ...تقوم بأعمال التنظيف ،تغسل المالبس، وتنظف المنزل
 . هاو إنهائأ جيةإما عودة الحياة الزو :القرار الّذي توصل إليه الّزوج في النهاية .3
 يمكث =يغادر: وضّد الكلمة، اإلرهاق  =التّعب: مرادف الكلمة .4

الوضعية 
 األولى
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0.25 
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0.5×2  
 
0.5×2  
 
0.25×4  
 
 
 
0.5×2  
 
 
 
0.5×2  
 
0.5×2  
 
 
ن1  

 :اإلعراب -1
 الضمة الظاهرة.: بدل )عطف بيان( مرفوع وعالمة رفعه األسبوع

 ب.إلعراامبني على الس كون ال محل له من : أو: حرف عطف يفيد الت خيير أو إنهائها
إنهائها: اسم معطوف مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف 

 والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه.
ابط ذلك على تريدل  : كثرة حروف العطف في النّص وتنوعها التّفسير على -2

  األفكار وانسجامها وتساهم في اتساق الن ص 
غائب، : كثرة األفعال الماضية ، وضمائر المؤشراته  : الس رد ،  نمط النّص -3

 .تسلسل األفكار ....
 " افرح   ارنحوهما وط فركض" الص ورة البيانية الواردة في العبارة اآلتية: تحليل  -4

 والد()الوأبقى على المشبه)العصفور( المشبه به شبه الوالد بالعصفور ،فحذف -
 االستعارة المكنية. على سبيل) طار( وترك صفة تدل  عليه

 :ا فيز بين الكلمتين المسطر عليهمالتّمي -5
 نوع الكلمة الجمل

 بدل أو عطف بيان العمل. من محمد الس يد عاد -أ

 عطف بيان فقط الّزوجيا أي ها  -ب

 :د نوعهتحديبدال  وجعل الفاعل في الجملة اآلتية  -6
 نوع البدل تحويلها الجملة

 بدل اشتمال  سلوك ه أغضبني محمد    محمد سلوك   أغضبني

ة ة الحياعود إما :ه بالحجةتناقشمالقرار الّتي اتخذته الزوجة كنهاية للقصة و -7
وا الزوجية بط كما كانت في الس ابق وذلك من أجل األوالد والحفاظ على الر 
وج. إنهائهاأو األسرية  وجة وإذاللها من طرف الز   بسبب كرامة الز 

تخذ تة، ال ة ندام: في الت أني السالمة وفي العجلمنهايحمل النّص الكثير من القيم،  -8
 قراراً مصيرياً في ثانية ، بل خطط له قبل  الت فكير فيه...

الوضعية 
 الثّانية

 
 
 
 
ن08  

ن0.5  
ن0.5  
 
ن1  
ن1  
ن1  
ن1  
ن0.5  
ن0.5  
ن0.5  
ن0.5  
ن0.5  
ن0.5  

   اً....سطر 12األسطر: 
 النمط: الس رد
 الموضوع:

 سول.متال قصة عن  .1
 أسبابها. .2
 .نتائجها .3

 سالمة اللغة
 .بدالً  -1التوظيف:  
 . أسلوباً إنشائياً  -2             

 استعارة -3             
 عالمات الوقف. -4             

المنهجية      
اإلبداع       

الوضعية 
 اإلدماجية
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