متوسّطة ابن حممود حممود

السّنـــــــــة الدّراســــــــيّـــة2016/2015 :

ـ سطيف ـ

الـمـستــــــــــوى  :السّــــــنة الرّابعــــة متوسّط

ي األول فــــي مـَـــادة الـلُّـــغَـــة الــعـَـرَبـــــيــة
الـــفـَــــــ ْرضُ الثـّــانِي للــثُّــــالث ّ
احتـفاال بـذكرى عـيد الـثّـورة الـتّحريريّة قـال الشـّاعـر مـُـــحمّد العيد آل خـَــليفَـة

السـنــد :

نُوفـَ ْمبَـرُ قـ ْد وافـَـــــــى فــَأَهْـال و مَـ ْرحَـبًا

بـشـَ ْهــرٍ ( رَكِــ ْبنـا فـيه) مَ ْركـَبـَنا الوَ ْعـــرا

نُوفـَ ْمبَـرُ جَــّلَى عَــــــ ْن بــالدي ظــَـالمَـها

نُوفـَمْبَـرُ فـــــي آفاقـِــها أطـْـلَـعَ الفـَ ْجـــرا

فـَـفَاتِحُــــه كـان أعْــــظــَــــم فـــــاتِــحٍ

صـــرا
لَــنا  ،كَسَبَ التـّحْرير و انْـتَــزَع النـ ْ

أَالَ أيُّــــــها الشـــــ ْعب الّــــذي جبــِـهــادِه

م أثـْرا)
أعــاد جـــِــهاد الص ْحـب (يَـقـْـفوهُ ْ

لـَـقــَ ْد ثـُـ ْرت يف التــاريخ أعْـظـَمَ ثــ ْورَةٍ

تُسَجــــل تِـ ْبـرا يف الصّــــحائِف ال حِـ ْبـرا

م
فَـدَ ْع عنـْـك أسْباب التـّنازُع و اعْـتـَـصِـ ْ
وَكُــ ْن سـَــامِــعًا صـَـ ْوتَ الــجَــزائر إنــــها
شرح الكلمات :ــ وافى :قَدِ َم و أتَى

ــ يقفوهم  :يَتبِ َعهم

مبيثاقِــك الثــــــــــ ْورِيِّ و اشــْـدُ ْد بـه َأ ْزرا
صر أنْ تَ ْبـــنِيَ الــوَ ْكــرا
تُنَـاديك بعْــد الـن ْ

ــ تِبْرا :الذّهب

ــ أَزْرا  :قُوة

م أجـــــبْ عن األسئلــــة التــّــاليــــــة
اقـــــــــرأ القصيدة قـِــــــراءة مُـــــتأنـّــيَة واعية عــــــــدّة مرّات ثـُـــــ ّ

 -البــــــــــناء الفكريّ06 [ :ن]
 -1اقتــــــرحْ مــــــــــغـــــــزى عـــــــــــامّا للـــــــــــــقصيـــــــــــــدة  01 [ .ن ]
ك » 02 [ .ن ]
 -2اشْــــرَحْ الكَلمـتيْــن مــــــــــن الـــــسّـنـد « :أَزَاحَ » و « تَمَس ْ
َضحْها مِن القَصيدة  01[ .ن ]
 -3لنوفمبـــر منزلة عظيمة ِعنْد اجلزائـريِّيـــن  ،و ٍّ
 -4مـــا النّّـــــصائح اليت وَجــهَهَا الشاعر للشعب اجلـزائريّ ؟ لِــماذا ؟ [ 02ن ]

 -البـــــــناء اللــّــغويّ 04 [ :ن ]
ص  ،و إعــراب جُمل ما بيـــن قــــوسيـن 02 [ .ن ]
ب إعْراب مُـفردات مــا حتـــتـــه خطّـ يف النّــ ّ
 -1أعْـرِ ْ
 -2حــــدِّ ْد الـمبتدأ و اخلبـر مــع تعلــيل التـّرتيب فـي اجلملة « :النــصْــرُ لَـــــــنَا » 01 [ .ن ]
 -3استخرجْ مِن السّند مجلة تَقدم فيها الـمُبتدأ وُجوبا مع التعليل 01 [ .ن ]

 -البــــــــناء الفنــّــيّ 02 [ :ن ]
ج من القصيدة  :أ – أسلوبا إنشائيّا مبيّنا نوعه وغرضه  .ب – استعارة مُبيِّنا نوعها ( دون شرح)  01 [ .ن ]
 -1استخر ْ
ضــــع الرُّمـــوز  01 [ .ن ]
 -2اكـْـــتـُـــــب عـَــروضِــــيـّـا البيت الثّالث مـــــــع وَ ْ

 -الوضعيّة اإلدماجيّة 08 [ :ن ]
صورُ تضْحيات اجلزائريّني لِنَ ْيل احلُريّة  ،فأدْرَ ْكتَ الـمَقولة القائلَة  « :احلُرِّية تُؤ َخذُ و ال تُ ْعطى »
السّـــــيـاق :شاهدتَ حِصة تُ ِّ
ب نصّا حِجاجيّا ــ يف عشرة أسطر ــ تُؤكِّ ُد فيه صِحة الـمقولة  ،مُ ْستشهدا بأمثلة من تاريخ اجلزائر،و مُوظــِّـفا
التــّـعليمة :اكتُ ْ
مُكْتسباتك و مَعَارِفك الـمَدروسة.
بالتـّـوفـــــــيق للــــــــجــمـــيـــــع



انـــتــــــــهى



األســــــــتاذ  :هــقــة بــــوزيـــد

