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 عبيةيمقよاطية الّش الجمه．رية الجزائよية الّد 
 بية ال．طنيةر وらارة التّ 

 وسط  よ الجزائ ربيةالتّ مديよية 

 - يعةらرّ ب．  - الخاّصة  ꞌꞌق ف．ّ جاء والتّ الꞌꞌ ّよ  مدرسة

  
  

 
 

 :ندالّس 
 ڣعلګ  ،ڣلګ علګ خيڇ ما في العرڣبغ من خالجيالڢ اأ أمن  عظالّش قٖ جرڥ ه٘ا 

 
ساميغ هاػ الفضائل اإ ّم أ

ٖ   ،سباب الخاف ڣالعصبيغأفتاشـ بينڢ  بواب الوفاځ أبواب الخاف فقٖ فتح لڢ أه عليڢ بابا من  ڣمن س
 بعلګ مصراعيها

ٖځ ڣالتعاڣڗ ڣالكرم ڣالصّ  ابغ في الحّق منها الصّ  ،غيڇه منها قليل   نسانيغ حٴ  〈بخصائص  لقٖ امتاٛ الجزائرّڬ 
ـ بڢ كوارف في رڣف فقٖ حلّ مهما كانـ الظّ  صيلغ الت畦 ا يرض ى بها بٖياا تڢ اأ مع جميع الخلق ڣااعتڈاٛ بهويّ 

ّٖ  ڢ ظّل لكنّ  ،ويل ما ينس 畦 امرء دينڢ ڣنسبڢ ڣڣطنڢتاريخڢ الطّ  ع فه٘ا ااستٖمار الفرنس 畦 قٖ متماسكا لږ يتص
ّٖ اأ  عثا في ه٘ه قڢ حمن لن تفرّ فما جمعتڢ يٖ الرّ  ،الجزائرييڗ صّڀ  سنغ ڣلږ يفلح في شّق 32تع ر٩ فسادا م

ڣ متجاهل مفلس العقل ڣالفكر مسلوب العزيمغ أجاهل  ڗ يعيها كّل أه٘ه هي الحقيقغ الت畦 ابٖ  ،يطاڗيٖ الّش 
 ادعبڣاإر 

ا ڣ الجزائر يسرڬ في عرڣقنا فا نشبع ڣفينا جائع  ڣحّظ  ،تناسام هو سّر عزّ ڣاإ  ،عاڣڗ هو سبيل ڣحٖتناالتّ  ّڗ 〈
 بسواء ڣالّضّراء قسمغاء بل نتقاسږ السرّ  ،عيننا ڣبيننا مظلومأتنام  اڣ  ،ع ڣمعنا محرڣمنتمتّ 

ٖ فا تزيٖنا الّش  ٛاد اإ  ،اڣتاحما  عقوّ ا 〈ٖائ ثابتغ  صول الخيڇأف ڣبريقاا  فيس بهاءا يبا ڣامعٖڗ النّ ط   العود  حراځ كما 
 بكل من ثمارهاأعماقنا ڣفرڣعها باسقغ في سمائنا ننعږ بظالها ڣنأفي 

 بايتهاعٗا ما رعيناها حق ر 〈ها ربّ  بإٗڗحيڗ  كلها كّل أعاڣڗ ت〉تي ڣشجرع التّ  كيڀ ا
 

 ڗ(4): ول الجزء اأ 
 اقتڇح عنواناا مناسباا للّسنٖب (1
 ؟ڗ حسظ الكاتظيالجزائريّ  ٖع صّڀ ماٗا لږ يتصّ  (2
 بال، مسلوبالخ   يلي:هاػ مرادف ما  (3
 بنٖتربويغ من الّس  استخلص قيمغا  (4
 

 

 ڗ(8) :انيالجزء الثّ 
 بنٖفي الّس  تحتڢ خطّ ا عرب مأ (1
 بڗ سبظ منعڢرف ڣبيّ من الصّ  ا ممنوعاا نٖ اسما استخرج من الّس  (2
 ببالحرڣفنٖ اكتظ العٖد الوارد في الّس  (3

 ّむبيةة: اماよالّلغة الع  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ط              ّس مت．  الよّابعة :امست．・ 
ل الفصل اأوّ اختبار   

 02/12/2019اريみ: التّ 

 ساعتان: ةامّد                         
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 نوعڢب ڗب ڣبيّ اا لفظيّ ا نا بٖيعيّ سنٖ محّس استخرج من الّ  (4
 "بالجزائرييڗ صّڀ  لږ يفلح في شّق " اليغ:التّ ورع البيانيغ ل الصّ حلّ  (5
 بٗلڊ لعلّ  ؟هو النمط الغالظ في السنٖ ما (6
 بنٖسهما في تماسڊ فقراػ الّس أنٖ رابطيڗ استخرج من الّس  (7

د نوعڢب  (8 ّٖ  استخرج من الّسنٖ تمييڈاا منصوباا ڣح
 

 ڗむ (8)ماجية:ال．ضعية ال 
  :ياقالّس 

 بملق الهٖ ف ڣاأ مثل ال٘ڬ يضمن استمراريغ العمل ڣيحّق بيل اأ ضامن هو الّس ڗ التّ 〈
  :السند

ٗا اشتكى منڢ عضو 〈هږ ڣتراحمهږ ڣتعاطفهږ كمثل الجسٖ الواحٖ " مثل ام〉منيڗ في توادّ : قال رسول ه
 "ىحّم ڣال هرّس تٖاعګ لڢ سائر الجسٖ بال

  :عليمةالتّ 
جتمع عاڣڗ في تماسڊ اميغ التّ هّم أتبڇٛ فيڢ  تفسيڇياا  اا نٖ ڣمكتسباتڊ القبليغ حرر نصّ ياځ ڣالّس علګ ضوء الّس 

ٖا  طرقڢ ڣفوائٖه موضحاا   بتحفظهابنصوص  امستشه
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