
 2014/  2013ة: ـــالّسنـــــــــة الّدراســــــــّي                                                                                                                                                                 متوّسطة ابن حممود حممود                
 ة متوّسط ــــّرابعـــنة الـــــوى : الّســـــــــالـمـست                                                                                                                                                                                              ـ سطيف ـ                           

              ة ــيَّـــــبَرـَـعــة الـــَغـــلُّـة الادَّـَـــي مــــف ّولالثّي األــــثُّــلاْخــــِتـــــــبـــار ا       
 سا   01سا   إلــى :   10مــــــن :                                               الــمـــّدة : ساعتان                        م                 7102نوفمرب  72يـــوم : األربعاء     

 !! اصرةـــعــالة و الـمــن األصـبي                                                  «  حــيـفاِتَم ُةـــَحَوــو َل ٌمَلـَـــق »                        :د ــنـــالسـ    

 وباُسك جهاز احَلَرو َت ـرته وراءهْجلق ُحوم، وأْغإىل النَّ َيِويْأالكاتب ِل هَضل، وَنْياللَّ َفتَصاْن           
 ة ــحرار لْوْت أْزَصراَقى َتب حتَّالكاِت رَجَخ ْنإديم. وما لم الَقع ذلك الَقَبْقضدته َيْنفتوًحا، وعلى ِمَم 

ظ تِفي ِلَم حْيِرنا ؟! ال أْدبع ُهْقَت   َتْلا ِزَمرية: َأْخوالسُّ (هكُّملوها التَّْعَي )جٍة إليه بلْه ثْتحدَّوَت لمالَقة جهْت ناحَياتَّ فاتيح ، ثمََّمـال
رتدَّد عليـك  َيـ  ـماضيكـرى مـن الـ   د ِذجـرَّ ف لآلثـار، تكـون مُ  َحـ عوك يف مْتَضـ َي رك. كـان الواجـب أنْ  ْصـ هـى عَ َتد اْنَقفــَ الكاتُب ؟!  بَك
 ياته!َح ْنم َيِئس ِمحار قَلِتول: اْنة، يُقُحف اإللكرتونيَّر على الصَُّبتي اخَلها يْأحار؟ وبعَدِترة االْنْكـك يف ِفا رأُيـــــــــم..ائرون.الزَّ
هـذا   َم كـلّ لِِـ  ثني بهـا؟! حـدَّ َتيت َتة ال ـ َسـ َرْطذه الَغمـا َهـ   ..ى.َفـ لم: َكخة الَقْرها َصْتَعَطتتالية َقُم حكاتَضنها ِم ْتعَثَباْن ها وقِدْتقاَل
و ـــــ ع، هَرو األْسـ ـدامي هـ ْخِتي، اْسـ اِنـ َوري، وهـذا أَ ر عْصـ ْصـ ي، الَعؤاله:هذا حق ـ على ُس ردُّوحة بهدوء َتم اللَّلََّكدأْت تَتي؟! َباِلَعالتَّ
مـاذا  ِلَف   ًدايِّـــ يزات جـــ مـذه الــه ّلــك ُمَلـــ، أْعالَّ: َكو َيصُرخ ــا وُهابهأَج  زيد؟َمـريد الُت هْل و...ــ...هو ــ، هو جودة  قاًناكثر إْتاأَل

 د ماٍض.جرَُّم َتمباذا؟! أْن ُفِرَتْع: َأهابْتني بي؟ أَجرتِفْعال َت
ْت َضَمقاب ْحِمن َأ كْمِت ْمِلَعَما َأ تابه؟ِك يف ( القلمب َمَسأْقاللَّه  أنَّ )  ِتْمِلَعَما َأ !و تكبُّركأشدَّ َتَجبُّرك  مــــــــــــــا:القلم اَحَص             
ون يُكَس هْل و. ؟! يَّال..لم السَّب الَقاِحهم يقولون: صأنَّ َنْيَرَت اَلة الكاتب، َأراَعوا َبُفَصربيين، إذا ما َوْخَأ ؟باقًياباديا ُت ْلوما ِز عليَّ

 ر:قول الّشاِع ِتْعِما َسَمَأ ؟! (أْن يْنقطع التَّيَّار  )بْعَد ك فائدة َل
  ِحَكمـُح َوالـْصـالنُّ يَك ِإالَّــا فــِه مَواللَّ         َلُم  ـَقـها الـَأيُّ ِهمـْيـَت َعلـيــاذا َجَنـــم                                                

كنـُت   مـــــــــــــا ذَكـْرَت    ؤيِةة عن ُرَرْهلشُّماني بريق اْعَأ ْدمعك، لَق ت:احلقُّْمد فرتة من الصَّزيل بْعَه وٍتوحة بَصاللَّ ِتنا قاَلـُه               
ـ   مـني؟ َلْعَتال: َأــــــ م، وقَلـ ة الَقرَكـ دوء علـى حَ م اُلـ اِلــــ عَم ْتَمَسـ َتاْر .. حينهائة.ِطْخُم ل مثِّـ ر، أنـا أُ نا اآلَخـ ُدل أَحـ مِّـ َكُي ا وأنـتِ أَن

 .(ل ستقَبالـُم مُنيْضَسَف )بهما  َكسَّمَت ْن، وَم ةَرعاَصُمـن الـليثَِّمُت ة، وأنِتاألصاَل
                                                                                                            ـ بتصّرف ـ  م. جمتمع و إصالح/  عادل مّناع   

                                                                             

ــّــّص قـــــــــاق ــّــاليــــعن األسئل ْبـــــّم أجـُـــــّدة مّرات ثــــــــة عتأنـّــَيـــــراءة ُمـِــــــرأ الن  ةــــــة الت

 
                                               

- ن [  06] رّي:ناء الفْكــــــــــالب 

 

     ن[ 10] .ـّنـــّصة للــــــقــيـــة و دقـــبـُمـــناس ـةـــكــــرة عــاّمـــفـِ ـتـرْح اقـــ  -1      
       ن[ 10] لم.ــن القــاتيح مـــة الـمفــوحـــِرَية لــر ُسْخــــظاهـــاستـــخـــرْج م -2             
ــِــل.ـــــــْدْل اجَلـــــــِمَأْكللّنّص ،  َكِمْهـــــَالل فـــــِن خــــِم -3                   ن[ 02] ول الـُمـقاب
     ن[ 10] . « َهكُُّمــالـتَّ »    اّدــضـــو بالـُم    « َيـْقــَبُع»  ف:راِدـــــبالـُم ــرْحــاشـ -4              

     ن[ 10] . ْحـــــــــضَِّو ند ؟ـــــــة حسب  الّســـــر األّموُّـــــطـــت  رُّــــا ِســـــــــــم  -5             

 

 2/  1 الّصــــــفــــحـــــــة                                                                                                                             أقــــلـــــب الـــــــــورقــــــــة      

  اإلجيابّيات السِّلبّيات
 مــــــَلـــــــــــَالق ............ ............
 فاتيحَمـة الَحْوَل ............ ...........

 



 

- ُــّـــــــالب  ن [ 04]  وّي:ــَغناء الل

 

     ن[ 10]  .ي النـّّصـــطـّ فــه َخــَتــا حْتــَـردات مــــــــــْفــراب ُمـإْع ْبِرـأْع -1            
     ن[ 10.5] . راب ؟اإلْع َنّنّص ِمـــــــــــي الـف ةــقّوســمل الـُمّل اجُلَحا َمــــم  -2            
     ن[ 1.5] . « ُهو َيصُرخ أَجابها َو »َبــــسِِّط اجُلْمــلة الـُمركَّـــبة اآلتـــية :  -3            
ــّـف كـــلـــمــــة   -4              فــــي :  «الــــقـَــلـَـــم   »وظ

     ن[ 1.5]. وجــــوباجــمـــلــــة تـــقـــّدم فـــــيــها الــمبتــــــــــدأ   ــ أ                                                                                       
     ن[ 1.5].  أسلوب شرط تكون مجلة جوابه ال حمّل لا من اإلعراب   ــب                                                                                      

 
 

- ــّــّي:نــــــــالب  ن [ 02]  اء الفن

 

    ن[ 1.5] . « وأْغلق ُحْجـرته » :   العبارة  يفة يانيََّبــــال ةورصُّـــال  رْحـــــــشمِّ و اــــس  - 1            
    [ن 1.5] . الِغّيــرَضه الَبّينا َغــبلوبا إْنـشائّيا ُمـُأْس الفقرة الّثانية : ــ ن ـاسـتْخرْج م  -2            

    ن[ 1.5] . وعهـــنا نـبيِّـــّيا ُمـــظــفـــسِّنا لـــَحــــــــ ُم                                                                                        
     ن[ 1.5] . وزهـــــــَضْع ُرمو ّنّص ـــي الــــف  واردـــــــالْيت ـــروضّيا البــــــــْب َعــــــــُتـاك -3            

 

- ن [ 08]  ة:ماجيَّة اإلْدعيَّالوْض 

 
 

  بها و البعضُتــُكدون على عتِمالميذ َيـــعض الّتـــب َترأْيـــــ، َف حٍثــــجاز بـــــدرسّية إلنــَمـة الكتَبَمـا الوًمــــي َتْلــَخَد     ّية:ـعـالوْض 
 جاجّيا ـوارا ِحـــــــخّيلَت ِحــاعة ، تــلوِّ القــميع وخـــروج اجلــــد ُخــيها.وعنـــوف ر فَترنت الـُمــــــر على اإلنتــــاآلخ                                              

                                      ج.َجها على األخرى باألدل ة و احُلِتيَِّلَضناع األخرى بأْفــيلة إْقـــوس لُّـُيه كــحاول فـُـــرنت تــتــبة و اإلنـــتـــالـمك نبْي                                              
 هما.َنم بْيُكْحَتــِل أنَت َتدّخْلَت ثمَّ                                              

 

  ّــ  مك بينهما.ـْكرا حُبك َذـرى ،ُمـها على األخّل وسيلة ، وردَّـُة كدلَّوَأ ته ،ـْلخيَّذي َتـجاجّي ال ـوار احِلـاحِل يف صْفَحٍة  ْلـُقـاْن   ة:ليَمْعالت
  ة.تسبات الـمدروَسـكُمـن من الـكــا أْمــــــفا مِّـّوظـُم                                             

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ك.طََّخ ْنسِّتك و َحإجاَب ْمظ ؤال جّيدا قبل اإلجابة ، َنهم السُّ، اْفل الوقت كاِم لَّتِغ: اْس إضـــــــــاءات 

 دـــوزيــــة بــقــتاذ : هــــــــاألس                          2/  2حة ْفالصَّ                     هىــــــــتـــان                      ُهاللَّ ــــــُمـــُكـــــــــَقفََّو           
 


