
 2015/2016ة: ـــالّسنـــــــــة الّدراســــــــّي                                                                                                                                                                 متوّسطة ابن حممود حممود                
 ة متوّسط ــــّرابعنة الــــــوى : الّســــــــــالـمـست                                                                                                                                                                                              ـ سطيف ـ                           

 ة     ــي ـــــبَرـَـعــة الـــَغـــلُّـة الاد ـَـــي مــــل فالثّي األو ــــثُّــلل يالثّـ ــاِن ُضْرـَــــــفـــال                     
                               

  ـةليَفـَــحّمد العيد آل خـُـــر مـال الشـّاعـق بـذكرى عـيد الـّثـورة الـّتحريرّية احتـفاال                                                     
                                      راـــْعنا الَوـَبـَكْرَم (يهـا فـنْبــِكَر ) ٍرــْهـَشـب             ا       ًبـَحْرـال و َمـْهَأــَى فـَـــــــواف ْدـق ُرـَبْمـَوفُن                                  

 راـــْجـَالف َعـَلـْـها أطـِــي آفاقـــــف ُنوفـَْمَبـُر            ها         ـالَمــَـالدي ظــب ْنــــــى َعلَّــَج ُرـَبْمـَوفُن                                                        
ــَان ـه كــــُحاِتَفـَـف                                                                                                   راـــْصع النـ َزــَتـْرير و انالتـّْح َسَبَك، نا ــَل                      ٍحــاِتـــــفم ــــأْعــــظ

ــِــاد جــأع              ه        اِدــهــِـذي جبــــب اّلْعـ ــــها الشــــــأيُّ اَلَأ  :                         الس ـنــد     (أثـْرا ْمفوُهـْـقـَي)ب ـْحهاد الص ـ
 راـْبـف ال ِححاِئــــرا يف الّصـْبـل ِتــــج َسُت                       ٍةَرْوــث َمـَظـاريخ أْعــ ت يف التْرـُـث ْدــَقـَـل                                                       

   راْزه َأـب ْدُدــْـو اش يِِّرْوــك الثـ ـــــــــمبيثاِق                         ْمـِصـَـتـع و اْعالتـّناُز أْسبابك ـْـعن ْعَدـَف                                                              

 راــْكَوــال َيِنـــْبَت أْن رْصن ـد الــْاديك بعـَنُت                     ها ــــ زائر إنــَجــال َتْوــَا صًعــاِمـــَس ْنــُكَو                                                       

                                                   

  ةو ُق  را :ْزــ َأ         را: الّذهب  ْبــ ِت هم          َعــ يقفوهم :  َيت ِب و أَتى          َمَقِد وافى: ــ   :شرح الكلمات
ــّــاليــــعن األسئل ْبـــــّم أجـُـــــّدة مّرات ثــــــــع واعية ةتأنـّــَيـــــراءة ُمـِــــــق قصيدةرأ الـــــــــاق  ةــــــة الت

                                                 

 
- ن[ 06] ناء الفكرّي:ــــــــــالب  

 ن [  01].   اقتــــــرحْ  مــــــــــغـــــــزى عـــــــــــاّما للـــــــــــــقصيـــــــــــــدة  -1      
 ن [  02]    .«َتَمس ْك  » و«   َأَزاَح » :مــــــــــن الـــــّسـنـدن ــتْيـلمالَك حْ َرــــْاش  -2      

 ن [  01]  ن الَقصيدة .ِم ، َوضٍّْحها نـــيريِّـاجلزائ ِعْند  منزلة عظيمة رـــنوفمبل -3             
 ن [  02]  ــماذا ؟زائرّي ؟ ِلـعب اجلاعر للش ا الش َهــَهج اليت َو ائحمـــا النّّـــــص -4             
- ــّــغوّيـــــــالب  ن [ 04]  :ناء الل

 ن [  02] ن.ـوسيــــن قـــمل ما بيراب ُجــّص ، و إعـه خطـّ يف النـّـــتـــا حتــفردات مـراب ُمإْع ْبِرـأْع -1      
ــ ْصــُر َلـــــــَنا  » :ةي اجلملـيل التـّرتيب فــعلع تــر مـْد الـمبتدأ و اخلبدِّــــح -2               ن [ 01 ]  «.  الن

 ن [ 01 ]عليل. جوبا مع الت بتدأ ُوُمـم فيها القد ن الّسند مجلة َتِم استخرْج -3              
- ــّــّي:ــــــــالب  ن [ 02]  ناء الفن

 ن [  01]      . استعارة ُمبيِّنا نوعها ) دون شرح( –أسلوبا إنشائّيا مبّينا نوعه وغرضه . ب  –أ  استخرْج من القصيدة :   -1             
 ن [  01]      ـوز .ــع الرُّمــــْضع َوــــمـــالبيت الّثالث  يـّـا ــــعـَــروِض  بـُــــــتــاكـْ -2             

- :ن [ 08]  الوضعّية اإلدماجّية 

    طىْعو ال ُت ُذؤَخة ُتي رِّاحُل »القائَلة :  قولةالـَم َتْكَر، فأْد رّيةل احُلْيَنات اجلزائرّيني ِلحي تْض ُرصوِّة ُتص ِح شاهدَت     :اقـّســـــيال »  
        :ــّـعليمة ِــّ و،بأمثلة من تاريخ اجلزائر تشهدا ْسة الـمقولة ، ُمح ِصُتؤكُِّد فيه  ــ يف عشرة أسطر ــ جاجّيانّصا ِح ْباكُت   الت   ـفا ُموظ

 ُمْكتسباتك و َمَعاِرفك الـَمدروسة.                                                                                                                                                                                    

 

 دـــوزيــــة بــقــتاذ : هــــــــاألس                               هى   ــــــــتـــان                                        ع   ـــــيـــمــجــــــــيق للـــــــبالتـّـوف     
 


