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  :::   النصالنصالنص
 ، مجتمعھا طبيعة تعكس التي والتقاليد العادات من بمجموعةٍ  اليابان تتمّيزُ                  

 المجاالت بين التكامل ُتمّثل التي الزراعّية الحياة من والُمكتسبة به ةالخاصّ  الثقافة ونوعية

 سلبّية اليابانّية الثقافة على المترتبة والنتائج المظاھر طبيعة كانت ومھما ة،والخاصّ  ةالعامّ 

 المظاھر؛ من العديد في اليابانيين عند الحضارة طبيعة تعكس جميعھا أنھا إاّل  ، إيجابّية أو

 توضيح في والغموض ، مشاعرھم عن التعبير جّنبوت ، عندھم االجتماعّية التوجھات مثل

  .  الجنسيات وباقي اليباني بين فھيھات أفكارھم
 عند اليابانيون فينحني اليابان؛ في التحية ُطرق وأھمّ  أشھر من االنحناء ُيعدُّ                  

 وُيشار اآلخر. الطرف في معه يتحدثون الذي للشخص التحية تقديم أجل من الھاتف في التكلم

 مقبولة ولكنھا اليابان، في المنتشرة العادات من ليست التحية في المصافحة استخدام أنّ  إلى

 التقبيل يتجّنبون اليابانّيين نّ أ كما والرجال، النساء وبين األجانب من األفراد مع التعامل عند

 إطار في لغيره ماخدو ، معامالته في لبقا اليبانيّ  تجد لذا ؛ التحية تقديم أثناء العناق أو

  . . .  ، حذرٌ  ولكّنه أنانيّ  غير ، المشتركة المصلحة
ً  الياباني ونشاطات مھام جميع فُتنفّذ ؛ والوقت بالزمن اليابانيون يھتمّ                    لجدول وفقا

 ُيعدّ  عليه المتفق الوقت بعد ما موعدٍ  إلى الوصول فإن ولذا مسبقاً، ُمحّددة ومواعيد مرّتب

 سبب أو لحدث ؛ اللقاء أو االجتماع موعد إلى الوصول عن نعتيم نْ مَ  لذا الئق، غير عمالً 

 جتماعلإل جديد وقت وتحديد ، المناسب عتذاراإل وتقديم ، بسرعة صالتّ اإل يهعل يجب،  معّين

ّ  إلى الوصول أو  .قاءالل

  ] عن األنتنيت [                                                                                                                            

  المــــــھام      

     :::   الجزء األّولالجزء األّولالجزء األّول                    

 : المكتوب ھمف 

  أفھم نّصي:  -أ

  ن)1(                                                                            .بم تتمّيز اليابان .1

  )ن2(                                                . ما ھي طبيعة مظاھر الحضارة اليبانّية  .2

  ن)1(                                                  . الئق ، تعكس  :اشرح المفردات التالية .3

 ن)1(                                        . الغموض ، السلبّيةأضداد الكلمات التالية:  ھات .4
 ن)1(                                            من النص ؟المستوحاة  األخالقّيةماھي القيمة  .5

 الفرض األول للثالثالفرض األول للثالثالفرض األول للثالثييي الثانيالثانيالثاني في مادةفي مادةفي مادة
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أتذو  -ب
  : ق نّصي

  ن)1(علّل .                                                                            ما نمطه ؟ )1

 لي : حدد نوع الصورة البيانية فيما ي )2
  ن)1(      ))  مجتمعھا طبيعة تعكس التي والتقاليد العادات من بمجموعةٍ  اليابان تتمّيزُ  ((

 
البناء   -ت

  : الّلغوي
  أسماء األفعال و صيغ المبالغة .تطرقت في دروسك إلى   

 ن)1(                                    .زمنه ومعناه دا محدّ  ( اسم فعل ) أ .: ھات من النص  )1

  ن)1(                                          ب . صيغة مبالغة وحّدد وزنھا                         

 ن)2( خط في النص .                                                               أعرب ماتحته )2

     :::   الجزء األّولالجزء األّولالجزء األّول                                                      

  :ن )8(  إنتاج المكتوب

لكل شعب تقاليده وعاداته وأمثاله الذي يعتز بھا وتعكس ثقافته في شتى دروب الحياة.. كما :  السند
  .سلوكه وأخالقه وقيمه االجتماعية والفكريةأنھا تعد المعبر عن أنماط 

  المھّمة :

   موّظفا : أكتب فقرة تفسيرّية تبّين فيھا أھّم العادات الجزائرّية        

 محّسنات بديعّية ( لفظّية أو معنوّية ) .      .أ
 أسلوب شرط .      .ب
  أسماء أفعال .   .ت
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