
 الجمهوريّة الجزائريّة الّديمقراطيّة الّشعبيّة
 المتوّسطة الثّانية: الّسنة                                                                -الحمادنة  –بن مسلم محّمد متوّسطة 

 المّدة: ساعة واحدة                                                                                               غليزان     
 في ماّدة اللّغة العربيّة لثّانيّ للفصل ا األولى المراقبة المستمّرة

 
                                                        الّسند: 

اجحِة والقلوِب الّطيِّبِة، ألنَّ فيها راحةَ الجسِد يُعتبُر الِحْلُم من أْشَرِف األخالِق، وأعالها شأنًا عنَد أصحاِب العقوِل           الرَّ
ك ولو كانت مَ لَ عّمن ظَ  ، وتعفوَ الجاهلَ  وحقيقةُ الِحْلِم أْن تضبَط نْفَسك عند َهيَجاِن الغضِب، فترحمَ  .وسالمةَ النّفِس وُحبَّ النّاِس 

 وِّ لُوعُ  ِس النّفْ  فِ رَ باب، فذلك من شَ عن السِّ  عِ رفُّ من التَّ  . ثّم البدَّ رِ قِ فتَ المُ  ودُ جُ ، وَ رِ قتدِ المُ  وُ فْ عَ  المكارمِ  نُ سَ عليه. فأحْ  لك قدرةٌ 
 .ّمةِ الهِ 

َل على  سَ نْ ، ثّم ال تَ وءةِ رُ المُ  وكمالِ  ِس فْ النَّ  يانةِ ِص  نْ مِ  ، فإّن ذلك بابٌ لْ عَ فافْ  يءٍ سِ بمُ  أال تستهينَ  تَ استطعْ وإذا         التّفضُّ
، ةِ قَ فَ والشَّ  الّرحمةِ  الّذي كان في غايةِ  –صلّى هللا عليه وسلّم  - ةِ األمَّ  نبيَّ  رْ كَّ ذَ وتَ  كَ عَ مْ عنه سَ  ضَّ غُ فَ ه، لُّ كُ  الكرمُ  ، فهوابِ السَّبَّ 

 عليه. الّتي تدلُّ  عِ بالوقائِ  حافلةٌ ه يرتُ ، فسِ لِ والتّحمُّ  حِ فْ ، والصَّ الِحْلمِ و وِ العفْ  وغايةِ 
ال  : ثالثةٌ كماءِ الحُ  ، إنّك تتمثّل قولَ ، بل هو عّز ورفعةما في يومٍ  ال0 ذُ سيكون  لَكَ مُّ حَ َرك وتَ بْ َوك وصَ فْ أبدا أّن عَ  وال تعتقدْ      
واْمتثِْل  .إّال في الغضبِ  ، والحليمُ إّال في الحربِ  جاعُ ، والشُّ ةِ رَ سْ إّال في العُ  الجوادُ  فُ : ال يُعرَ مواطنَ  ون إّال في ثالثةِ فُ يُعرَ 

 أيضا قول الّشاعر:
 أو أُعابَــــــا أَِعيبَ أِحبُّ مكارَم األخالِق َجْهــــِدي *** وأكرهُ أْن                                           
بابا                                            وأصفُح عن ِسباب النّاِس ِحْلًما *** وشرُّ النّاِس َمْن يهوى الّسِ

            .39عبد المحسن العبّاد: من أخالق الّرسول الكريم، ص                                         
 ن)12الجزء األّول: (

 ن)04الوضعيّة األولى: (
 ن 1. لّخص مضمون الّسند في فكرة عاّمةـ 1
 ن1. علّل كون الحلم من أفضل األخالق وأسماها ـ2
 ن 1.     اشرح حقيقة الِحلمِ ـ  3
 ن 1.الجواد، حافلةحسب الّسياق ـ معنى الكلمتين اآلتيتين :  ـ  حّددـ 4
 

 ن)08الوضعيّة الثّانيّة : (
 .ن2 )أعيبَ ، ذالّ ، استطعتـ أعرب ما تحته خّط في الّسند (1
 ن1. ، أسلوب نفيإنشائيا طلبيّا اأسلوب: ـ استخرج من الّسند2
 ن 1. وبيّن نوعه طباقا: ـ األخيرةـ هات من الفقرة 3
   ن1. رّكب أسلوبا تشبّه فيه اإلنسان الحليمـ 4
 ن2. لُم، القلوب، الُمفتِقر، الجواد)(الحِ  :ميّز بين الجامد والمشتّق فيما يأتيـ  4
                            ن                                                        1.حّدد نمط النّّص مع التّعليلـ 5

 ن)80(: ثّانيالجزء ال
 :اإلنتاجيّة الوضعيّة اإلدماجيّة

بحسن المخبر قبل  –عزيزي التّلميذ –بحسن األخالق ينال العبد رضا ربّه، وبها تسمو نفسه، فعليك  :الّسياق
 .أخالقك العالية جواز سفرك إلى قلوب النّاس؛ فإّن المظهرجمال 
 ."القائم الصائم درجة خلقه بحسن ليدرك المؤمن إن: "يقول -وسلم عليه هللا صلى - هللا رسولقال  :الّسند

 :التّعليمة
ألنّها أساس  ؛داعيا زمالءك إلى التّحلّي بها ،أهّميّة األخالق عن تتحّدث فيه سطرا12نّصا توجيهيّا من اكتب 

 .تطّور المجتمع موّظفا ما تعلّمته
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عليه.ٌٌلك قدرةلك قدرةsٌوسالوسالمةَ الن s
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s

أالعععتتَ ْاستطعاستطعإذا وإذا      amضفغفلللهه، كككللُُّكُكُُالكرمالكرمهو، فهوب
ممملْلِمِمووْْف والِفححِِصْفََّّ، والص، والصَّلللالحالِح

َك وصك وصعفْفّّْأنأبدا أن ع َعَ ببب ررصصصبْ بْ فففوَوَ
فُع ال ي: ال يُعَرََمواطنمواطنِالثة

ببُُّّ مكارم            بببحأِحِ
ب ع عن سبا      ِ ُُوأصفحوأصفح

ّاد المحسن الععبد المحسن العباد: م

نن 11.جواد
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