المادة :اللغة العربية إمتحان  :نصف السنة

الصف :علوم عامة وعلوم الحياة

 1ـ إن العرب والمنظمات العربية مدعوو اليدوأ ثرمدرمي ثق ومدت ملد الد مرارعدة وع ارادة اتادباب ال د ثعت الد ال هقهدر
وميل اتفراع ال ال شرذأ وال عصب وال ماك المريض بنعرات المذهب والطائفة والهبيلة ول حاداب منطدا العولدة ال د
ول مبعث ال عايش وال اامح ف إطار مي الحرية .

هدوأ

 2د مي رقة ثخدر فد ي العدرب مدع مبدت لقدأ ثي ال مادك بالهدعيأ عوي وود بدال طورات والم ضيدرات ثيلدا لدأ يد ع إل الد خلدا

ثريددال ل ددر اددو حهيهددة واحددع وطريهددة واحددع ف د ال فريددر ا ردداي لقددا ثمددر بددال ف د
وال عصب لألنا بشرل مفرط ف اتنانية والبرارما ية .

 3د و حمل ثرقز خطيط ال عليأ ف العالأ العرب ما ولية ربير ف

ددعويأ مهافددة العن د

ونف د ا خددر ا

أخرها ف ولع مناهج عل مي ميمدة ال ندوو وال عدعع

واظقددار مددع إيرابيددات فمددح اتفرددار وال فريددر العلمد بددعيف لل لهدديي ولل ورقددات المنضلهددة ولد مهافددة واحددع باو بارهددا مررددز

العالأ والروي .

 4د إننددا مطددالبوي رميعددا بااد عاع مددع ار نا ولد ال عامددل مددع بيئ نددا وموارعنددا ومعارفنددا و نوونددا بشددرل ثفلددل ا وفددا منظومددة
مخ لفة للهيأ ا وليس وي طريا نا

منظومة الهيأ .

 5د إي الموارع العربية مع أ بعيع الرمير منقا ول مظاهر اللقو ا وولد اننفداا ريدر المخطدط وريدر المدعروس ا ممدا ثع

ال ان شار ظواهر إا ار

و بذير ول مبال ا بينمدا رداي اتأولد

وريدك ردل لدك المدوارع فد ا راهدات ال نميدة وال طدوير ال د

نح اج إليقا ا ي بشرل بال اتهمية لعفج المشرفت ال نموية والخعمات ال

ح اج ال العوأ .

 6د ومددع ثمب ددت ان راهددات اناد قفرية فد العددالأ العربد ثي المدوارع فد النقايددة محددعوع ا وثي اناد قفك وحددع ل يصددنع
الحلدار ا وبال دال فد ي المند ج المهداف ل بدع ثي ي خددذ ثولويدة فد خطدط ال نميددة العربيدة ا تي المهافدة هد ال د
الهاعر ول صناوة ال نمية الحهيهية الهاعر ول انا مرار والصموع .

شدرل الفددرع

 7د رما ينبض انن با إل ثنندا لرد نحهدا ال عدايش المشد رك الادلم الدذق نادع إليدك بينندا رعدرب ا مدأ بينندا وبديي المهافدات
اتخر ا فف بع لندا ثي نهدوأ بندوو مدي ال عدر الحهيهد ولد ا خدر ا برربدة فد الفقدأ والمعرفدة الرداع ال د

الحلارق والمعرف .

ادمح بدال فمح

 8د إي ال علدديأ والمهافددة الع دربييي ي د حمفي ما د ولية ربيددر ف د صدديارة مفدداهيأ رعيددة لألف دراع لل عددايش واننف ددا ول د ا خددر

و هددعير وال عددر وليددك وول د مددا ين رددك مددي معاب ومعددار ا مددع الددوو الما د مر بأننددا ثيلددا نممددل ا خددر لددع المهافددات

اتخر .

 9د وهددذ ه د ربمددا ه د حرددر اتادداس ف د ومليددة ال ضييددر المطلددوب ف د بنيددة الذهنيددة العربيددة ال د

شددقع اليددوأ حالددة مددي

اننضفا ربما لأ عرفقا ول مع العمر ومرها رلك ا والمهافة وال عليأ وحعهما الهاعراي ول ثي ينهذا العرب مي وامع موردل
ف ال خل

والرقل وما هبل رامض ا ويلعا ول بر ال عايش والنرا ا وليس لنا مي خيار مخر .
1

سليمان العسكري

مجلة العربي  ،العدد  -416كانون الثاني 0212

أوالً  :في الفهم والتحليل (إحدى عشرة عالمة)
 1ـ اا ناعا ال اياا الرفأ ف النص ا اشر معان ما يل :

ال ماك المريض بنعرات المذهب د البرارما ية د فمح اتفرار د حرر اتااس ف وملية ال ضيير( .عالمتان)

 0ـ ما الهلية ال

(عالمة ونصف)

يطرحقا النص ؟ وما إشرالي قا ؟

 3ـ اا خرج مي النص مفث ولل ف الوامع العرب الراهي مأ اا عرض طريهة وفج رل منقا بحاب الاياا ( .عالمتان)
(عالمتان ونصف)

 6ـ ما النمط المقيمي ول هذا النص ؟ وما م ش ار ك ؟ (ثربع م شرات)

(عالمة ونصف)

 5ـ اا خرج بنية هذا النص وام ر إشرالية خ امية لك.
 4ـ حرك ثواخر الرلمات ف الفهر اتول مي النص  ( :ومع ثمبت ← انا م ارر والصموع)

(عالمة ونصف)

ثانياً  :في التعبير الكتابي (تسع عالمات)
راء ف النص  ... :والمهافة وال عليأ وحعهما الهاعراي ول ثي ينهذا العرب مي وامع مورل ف ال خل
رامض ا ويلعا ول بر ال عايش والنرا

اشر هذا الرفأ ونامشك مبينا ري

والرقل وما هبل

يمري للمهافة وال عليأ ثي يرونا رار خفص للعرب ف حالرهأ وما هبلقأ .

ـ مع التمنيات بالتوفيق ـ
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اإلجابات المقترحة
أوالً  :في الفهم والتحليل (إحدى عشرة عالمة)
 1ـ ال ماك المريض بنعرات المذهب = اا ضفل المذهب لإلمار وال عصب ½

البرارما ية = ه الفلافة العملية الوامعية الهائمة ول المنفعة الذا ية ½
فمح اتفرار = ثق فاول اتفرار ف ابيل إن اج ثفرار رعيع ½

حرر اتااس ف وملية ال ضيير = ماوع اننطفا والبعاية ف ثق مشروو ½
 0ـ الهلية ال

يطرحقا النص ه  :العرب بيي وامع ال خل

انشرالية ه  :ري

وامرانية ال طور وال حعيث ¾

يخرج العالأ العرب مي خلفك ¾

 3ـ العلة اتول ه  :ال ماك المريض بنعرات المذهب والطائفة والهبيلة ½

الحل  :ال ماك بالعولة وم ااا قا ول ثااس مي الععالة وال اامح والحرية ½
العلة المانية ه :اننضفا الفررق وال ماك بالهعيأ ¼

الحل  :اننف ا الفررق والحلارق ول ا خريي ¼

العلة المالمة ه  :بعيع الموارع العربية ول مظاهر اللقو وانا ار

الحل  :رشيع اننفاا ب را ال نمية وال طوير ف ش

المرالت ¼

والفمبال ¼

 6ـ هيمي ول هذا النص النمط البرهان ½ ونا عل وليك مي الم شرات ال الية :
ث د طر ملية محعع

علا ب خل

الوامع العرب ولرور طوير ½

ب د اا خعاأ الرمل الخبرية ف العرض وال وليح وانا ن اج وانمناو ½
ج د انا عانة باتعلة الوامعية ول بياي ال خل

مي رقة وطر الحلول مي رقة مانية (اتمملة وعيع ف النص) ½

ع د ال زاأ ببنية مفمية مي مهعمة (الفهر اتول ) وورض (الفهرات  2و 3و 4و 5و 6و 7و )8الخا مة (الفهر اتخير ) ½
ه د وا ر لمائر رمع الم رلميي (إنناا مع ار نا ا بيئ نا ا نحها ½ )....
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 5د (عالمة ونصف)
شرل بنية هذا النص مي مفمة ثمااأ ه :
المهعمة ( إي العرب ← إطار مي الحرية ) ¼

العرض (مي رقة ثخر ← لع المهافات اتخر ) ¼

الخا مة (وهذ ه ← خيار مخر) ¼
انشرالية = هل يا طيع العرب الخروج مي ال خل

ال ال هعأ ؟

هل ايروي العالأ العرب ول ما و ال حعق الحلارق المر هب؟ ¾

 4ـ (عالمة ونصف )

يحذف ¼ عالمة على كل خطأ

ثعت ال ال هقهر

ثرمر مي ثق ومت مل ال مرارعة وعرااة اتاباب ال
العرب والمنظمات العربيةأ معوو
إن
أ
اليوأ أ
أ
وميل اتفراع ال ال شرذأ وال عصب وال ماك المريض بنعرات المذهب والطائفة والهبيلة ول حااب منطا العولة ال
مي الحرية .
ول مبعث ال عايش وال اامح ف إطار أ

هوأ

ثانياً  :في التعبير الكتابي (تسع عالمات)
المقدمة ¾ :
المهافة وال عليأ هما رار العبور مي ال خل

فري

والفهر ال النقلة وال حعيث والرفاهية

يمري للمهافة وال عليأ ثي ي عيا ال النقلة المطلوبة ؟ ¾

العرض :
(ث) إي المر معات الم خلفة ه ن يرة خل
وار رار ماليقا ( 3عالمات) .

(ب)

مرعوعها ف المهافة وال عليأ ا وهذا اتمر يعوع الد رمدوع فررهدا وانضفمقدا

إي المر معددات الم هعمددة ه د ممددر فرددر عينددام ي ص د

ومب رر ( 3عالمات) .

الخاتمة:
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بالحيويددة وال رددعع ومهافددة منف حددة ول د رددل رعيددع

إي اتخذ بأاباب ال هعأ والنقوض وووامل ال نمية وال طوير وخصوصا ول ما و المهافة وال عليأ هو نهطدة اننطدفا نحدو

الحعامة ¾ .

فقل نع ثهمية المهافة وال عليأ ف

طوير مر معا نا ؟ ¾
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