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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : السند

كان  الخبز لكنَّ  ،صٌ مَّ حَ مُ  خبزٌ  على طاولة، وكان معهالطعام عت أمي ضَ قالت ريحانة : وَ   
ك ، وبادرني السؤال : كيف كان يومُ  وابتسم لوالدتي الخبز،ه إلى قطعة أبي يدَ  دَّ مَ  ! تماما روقامح

بدة بالزُّ الخبز طعةَ ن قِ يته يُدهِ أه ، لكنني أتذكر أني رأتذكر بما أجبتُ ؟ ال ريحانة رسة  يا دفي الم
 .! وبشهية هالّ ويأكلها كَ ى ، بَّ رَ والمُ 

سى ــ ما ن. ولن أ وقحرُ الخبز المَ ي تعتذر ألبي عن أمِّ  عتُ سمِ الطعام ندما نهضت عن طاولة ع  
أحيانا أن آكل  ا أحبُّ ني بذلك ، أثِ رِ تَ كْ أبي على اعتذار أمي : زوجتي الكريمة ،  ال تَ  دَّ حييت ــ رَ 

  ! االحتراق عمُ عن اللزوم ، وأن يكون به طَ  يادةً زِ  اصً مَّ حَ الخبز مُ 
سألته إن  ، صبح على خير"بلة " تُ والدي قُ  لَ بِّ قَ وفي وقت الحق من تلك الليلة ، عندما ذهبت ألُ  

؟ فضمني إلى صدره، وقال :  االحتراقإلى درجة محمصا أحيانا  الخبزكان حقا يحب أن يتناول 
 الخبز المحمص، وإن قطعة من  اإلرهاق، وقد أصابها  عمل شاقيا بنيتي ، أمك كان لديها اليوم 

قليال ، ال يليق أن  محروق،  صٌ حمَّ مُ  خبزٌ تقتل...  ال تضر والمحترقة زيادة عن اللزوم أوحتى 
 ً   31م ص 4من كتاب التربية اإلسالمية س                                                            جميال . يكسر قلبا

 
 

   زء األولـــــالج
 

 ن6  الوضعية األولى
 ن1                                ؟ يندرج هذا النص ــ في اللغة العربيةــ إلى أي مقطع  ـ  01
 من اآلباءِ  كثيرٍ  عَ في حين أن واق ...ريحانة ألمها والدِ  ـ اذكرــ في سطر واحد ـ سبب ابتسامةِ  02

 ن1                  .واألزواج في مجتمعنا يُخالف سلوكه هذا بالِغلظة والقسوة والشدة والعنف
 ن1        ؟  الفِعْ  صمَّ ححب الخبز المُ ريحانة يُ  الدُ كان وَ  إن ــ في سطرين فقطــ ل لِّ عَ ـ   03
 ن3                                                     يُدِهن ـ ال تكترثي ــ اشرح : الُمَربَّىـ  04
 

 ن6  الوضعية الثانية
 ن1 "هاإلى أمِّ  ريحانة والدُ  والتفتَ " : في العبارة التالية " إعرابا كامالريحانة"ب كلمة عرــ أ 05
 ن1     ." هالَّ كُ ا معنويا في النص من خالل العبارة التالية : " ويأكلها وكيدً تَ الكاتبُ  فَ ظَّ ــ وَ  06

 بَيِّن سبََب توظيف هذا التوكيد ؟ّ      
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الت ريحقالت ريحانة  
مدَم!!تماماتماماقاروقا

ريحريحانةسة  يا رسة  يا 
وبشلللهاهاكككللََّّيأكلها كويأكلها ك

ex الطالطعن طاولة ت عن طاولة
ى اعتذار أمعلى اعتذار أمي :

 اللزوم ، وعن اللزوم ، وأن
لليلة ، عندك الليلة ، عندما ذ

محممحمصاحياناأحيانا ز
وقد، وقد أص شاقمل شاق

تقتلتقتل...ر والتضر وال
                       

                        
قعحين أنفي حين أن واق

                .عنف
        ؟؟ عالالعععففِِعْعْص

ن3                  



مييَز جملٍة " احتراقا " تَ  " في جملة مفيدة، بحيث تُعرب كلمةُ  احتراقاف كلمة " ظِّ ــ وَ  07
 ن1                                                                                               منصوبًا

.../ هضتْ ما نَ دمن خالل سردية فقراته الثالث قالت ريحانة.../ عن ..نمط النص سردي ــ  08
 .يخدمه الحوار كما هو شائع داخل النص . وفي وقت الحق

 ن1                                                  ؟.النمط الحواري  هما قصدية النص من توظيف 
وكلمة " ُمحتِرق أو ،  مرات 9" الخبز" كلمة  تكررت وشاعت في النص على الترتيب ــ  09

بارزة في  ةً مَ ... إلى درجة أنها أصبحت سِ ، مرات 5 " صمَّ حَ مُ "  وكلمةمرات..  6َمحُروق.. " 
 لدى المتلقي ؟  هاتأكيدِ و محوريةٍ  لترسيخ مفاهيمَ صاحب النص ه ظَّفَ وَ النص، 

 ن1                     .سطر على األكثرأفما هو هذا المفهوم الذي يدور حوله النص ؟ في ثالثة 
 ن1  " ؟ وهل اإلحالة قبلية أم بعدية ؟ ذلكَالَم يُِحيُل اسم اإلشارة في قوله " ال تكترثي بإَ ـ  10
 

  الجزء الثاني
 

 ن8 الوضعية اإلدماجية
  السياق

واستعمال العنف ظاهرة شائعة داخل  والشدة تكاد تكون النزاعات القائمة على القسوة والغلظة
 ..األسر الجزائرية خاصة.. األمر الذي أدى إلى انتشار ظاهرة تشتت األسر وتفككها

عن كيفية التعامل مع  همع وتحاورتُ  ، بالغة ذي حكمةجلسُت مع شيخ كبير في السن :  السند
" الغربال  باستعمال مع سلوكاتهم وتتصرف ني عليك أن تتعامليا بُ  : فنصحني قائال، الناس 

 على ها قائال : أن ال تحاسب الناسحَ ها.. فشرَ فهم هذه العبارة ومقصدَ أعيت أني لم ادَّ الغليظ "  فَ 
بالتوجيه واإلرشاد بالحكمة والموعظة وإنما عليك  صغائر األمور، وأال تكلفهم ما ال يطيقون..

 الحسنة.
 لذي ال تُعَاتِبُهصديقك لم تلق اوهنا تذكرت قول الشاعر: إذا كنَت في كّلِ األُمور ُمعَاتِباً ...  

تتحدث فيه عن األسباب  أنتج نصا كتابيا ..ومستعينا بالسند ..انطالقا من السياق:  التعليمة
 ..العنفثم بالقسوة والغلظة  مبتدئينعلى غير السلوك السوي لتعامل الناس فيما بينهم الحقيقة 
على استقرار األسرة ذلك  وأثر ..األسر التي تكثر فيها تلك النزاعات لى صفات وسماتمشيرا إ

 .موظفا النمط السردي والتفسيري  ..أو تشتتها
 تحضير األستاذ شنيني عمر                                                              
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فه فظظَّفَوَوَص، لنص، 
و هذا المفما هو هذا المفهوم

ُيليُل اس اسم اإلإَ يحِح حححي يُ َالَم

/
ى القسوة على القسوة وال

ي أدى الذي أدى إلى انت
بذي حكمذي حكمةنلسن 

تتصوتتص تتعاملك أن تتعامل
ها.. فشها.. فشرََقصدومقصد

بابالتوجما عليك وإنما عليك 

صديقك لمصديقك لمباً ...  
تتحصا كتابيا نصا كتابيا

بالقسوةبالقسوة وينبتدئين
ىعلى اذلكذلك روأثر

حضير األستتحضير األستاذ شن



 وريدة مداد غرداية
  2019/2020 الفصل األول تصحيح اختبار اللغة العربية
 

  الوضعية األولى
 )ن1( ـ يندرج هذا النص ضمن مقطع قضايا اجتماعية 1
  ـ سبب ابتسامة والد ريحانة يرجع2

 )ن1(ــ إلى المعاملة بالرفق والليونة والعفو والتسامح 
 ...ــ ال يريد أن يكسر قلب زوجته

والمؤشر هو اعتذار زوجته ... ـ أهم تعليل أن والد ريحانة لم يكن يحب الخبز المحمص زيادة 3
 )ن1(له مما يدل أنها كانت تعلم مسبقا أنه ال يحبه 

)ن3(ال تقلقي / التهتمي / ال تبالي : ال تكترثي / ُيطلي : يدهن / معجون فواكه :   ـ المربى 4
 

 الوضعية الثانية  
 )ن1(مضاف إليه مجرور بالفتحة النائبة عن الكسرة ألنه علم ممنوع من الصرف :   ـ ريحانة5
 )ن1( ـ سبب توظيف التوكيد ليوهم زوجته أنه غير منزعج منها، وأن احتراق الخبز أمر عادي 6
 )ن1(أكلت خبزا أشد منه احتراقا /  ـ ازداد الخبز احتراقا 7

 . ألنها واقعة مفعوال مطلقااحتراقا خطا   ــ يحترق غاز األكسجين 
النمط الحواري خادما ليبرز لنا األحداث التي :  ـ قصدية النص من توظيف النمط الحواري 8

 )ن1(وأن الحوار وسيلة للتفاهم ومعالجة المشاكل ...بالتفصيل  دارت بين أفراد العائلة
  ـ المفهوم المحوري للنص أن الصراع الدائر بين األفراد واألسر مرده إلى أسلوب المعيشة9

القائم على البحث عن الخبز ، وأن االحتراق يدل على المشاكل ، واألخطاء المحيطة بها ، وأن 
 )ن1(المحمص داللة على المعيشة المطلوبة ولكنها قليلة الحدوث  

 )ن1( ـ  اإلحالة قبلية تعود على الخبز المحروق 10
 الوضعية اإلدماجية

 فكرة المقدمة 
 ....مفهوم النزاعات القائمة على القسوة والغلظة ــ

 :ــ بعد فكرة المقدمة يصوغ  المتعلم سؤاال للدخول في الموضوع ويكون كالتالي 
 فما هي أسباب تلك النزاعات القائمة ؟
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ال يريد أنـ ال يريد أن ي
 أهم تعليل أ ـ أهم تعليل أن و

دل أنها كانما يدل أنها كانت ت
معجونمعجون فوا:: ربى 

ه مجرورف إليه مجرور بالفت
وهم زوجته ليوهم زوجته أنه

خبزا أشدت خبزا أشد منه ا
ألنها و ألنها واقعةخطاقا خطا

النمط الالنمط ال: : ري حواري 
ر وسيلة للتحوار وسيلة للتفاهم

ن األفراد واأل بين األفراد واألس
المشاكل ،لى المشاكل ، واأل

)ن)ن11((ث  

:لي 



 وريدة مداد غرداية / 2019/2020 الفصل األول تابع تصحيح اختبار اللغة العربية
 

 أفكار الموضوع  
 : ـ األسباب الحقيقة1

عدم التنازل للرأي / التعصب والتعنت للرأي / حب التسلط واالعتداء /  ــ قلة األدب واالحترام 
 اآلخر

 ومؤشراتها غالبا أحد العنصرين التاليين أوكليهما:  ـ صفات وسمات األسر ذات النزاعات2
 األمية والجهل بالثقافة الحقيقية / التخلي عن القيم اإلسالمية 

بممارسة العنف اللفظي والبدني ،  :  ـ أثر تلك النزاعات على استقرار األسرة أو تشتتها3
 انحالل الروابط األسرية ، التفكك األسري بالطالق أوالتشرد أو التشردم

 فكرةالخاتمة
وهو .. انتشار الجرائم وكثرتها وتنوعها داخل المجتمع: النتائج المترتبة عن أثر تلك النزعات 

 الحاصل في المجتمع الجزائري
 تقييم الوضعية اإلدماجية

/ السالمة اللغوية ، اتساق النص وانسجامه / مقدمة ــ موضوع ــ  خاتمة  :  ـ البناء والشكل1
  ن4عدد األسطر ال يقل عن ستة عشر سطرا    / حسن الخط 

التطرق إلى الموضوع وتطابق المنتوج  وفق متطلبات السياق (المواءمة  :  المضمون2
 ن4تسلسل األفكار         / )والتعليمة

                                                                             تحضير األستاذ شنيني عمر
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ـ أثر تلك ال ـ أثر تلك النزاع3
لروابط األالل الروابط األسر

ة عن أثر تلك ارتبة عن أثر تلك اaمةخاتمة
مع الجزائرجتمع الجزائري

/جيةماجية
 ــ موضوعدمة ــ موضوع ــ

يقل عن ست ال يقل عن ستة ع
إلى المورق إلى الموضوع

ن4
                                   


