
 

 

ةدّ ةّواحّ ةّ:ّساعّ المدّ    طة:ّتونانّالجديدةمتوسّ   عبيةيمقراطيةّالشّ الجمهوريةّالجزائريةّالدّ         

ّم4المستوىّ:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّربيةّالوطنيةّّّّّّّّّّّّّّوزارةّالت ّّّّّ

 

 

يّدّ يرت ّّلاّــــــعيدةّرجـــــاءّالب ّي ّرّفيّاألحّ تشّ قّالتيّتنّ ادّ ن ّالف ّّأحدّ ّبابّ ّباردّلفظّ ّطرمّ ذاتّيومّمّ ّّّّّّّّّ
ضّ ىّقبلّالحربّعاملّنشيطاّ ّكانّفيماّمّ  يما،وقدّ  ذ ّاءّق ّدّ  لّ ّحّ  ية،ّويّ نّ تعّ  ادّ  ةّرمّ  والاّّأسودّ ّوّسّ ت ّرّ  ــــــرّ  سّ 

نّواألعمال.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّهّ ىّالمّ فيّشت ّّهّخاضّ ىّأن ّيهّحت ّدّ راّعلىّساعّ شمّ مّ 
ّفّ ـــوقّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ــلّأمّ ـــجالرّ  ّرّ ـــحظةّمّ كّالل ّلّ هاتّ.وفيّت ّالجّ ّل ّ ينّفيّكّ ت ّلق ّهّالق ّنيّ بعيّ ّعّ طل ّـــــــــيت ّّندقّوراحّ ــــامّالفـ 
ّعةّبلّ اسّ هاّالت ّن ّ:ّإ ّالّ ولّوق ّضّ وزّبف ّجّ هّالع ّليّ اّإ ّن ّةّ.رّ اعّ نّالسّ اهّعّ ي ّإ ّّلاّائ ّهّسّ ف ّوق ّت ّفاسّ ّوزّ ــــــجــــع
ّق ّتيّت ّاعّ سّ ّنّ طّإ ّبّ تّبالضّ قّ تّالوّ دّ رّ اّأبعّإذ ّرّ ــــــةّوالع ّاسّ الت ّ اعاتّنّسّ عّ ّةاّةّدقيق ّرّ عشّ ّسّ مّ خّ ّةاّادّ عّ رّص  

وزّ كّذ ّلّ كّالع ّجّ  ت ّع ّاض:ّشّ كّ را،ّوت ّرّ  ّبالمّ  هّت ّعّ ب ّير  هّ  جّ  ّظّ هّ رّعلىّوّ  ّباقّ ت ّضّ ابّوق ّدّ  ين.ّقّ الّالغ ّريبّ  رّ  اآلخّ 
.فرّ صّ وانّ ّرثّ رّ ث ّهّي ّانّ كّ وعاّفيّمّ رّ زّ مّ   

،ّبّ كيرّفيّذنّ فّ هّالت ّرق ّــــغّ ت ّلّاسّ فّ ـبطّ ّهّ ب ّــــقاّأشّ رّ طّ ـــــــمّ ّببطءّ ّيرّ سّ يبّيّ رّ غ ّــــكانّالّّّّّّّّّّّ
ــــراّخطّ ــــــرّمطّ مّ اءّت ّمّ سّ ــوال يّن  ّبّظّ لّ أغّ ه؟!ّذّ ةّهّ دين ّمّ ّة ّل:ّأي ّائ ّـــهّق ّسّ سّفيّنفّ مّ ماّ.هّ اعّ يفاّن ّفّ ــ 
ّّلّ أكّ ّقدّ ّدّ البرّ ّأنّ ّإليّ ّلّ خي ّهّي ّجةّأن ّرّ لدّ ّريفّ لّشّ مّ لّعلىّعّ أحصّ ّنّ لّأ ّوعاّقبّ ـــــــيّجّ فّ ت ّيّسألقيّحّ ن ّأن ّ
يرّــــــص ّلّق ّجّ رّ ّزي ّفةّفمّ لّ خت ّالّمّ مّ ـيّأعّ عّذّ ارّ اّفيّشّ طّ ينّوخّ وّاليمّ درّنحّ حّ انّ ّمّ ،ث ّنصفهاّيعّ اب ّأصّ 
ّتعشّأليسّ رّ وتّمّ صّ ـــالّبهّوق ّنّ ربّمّ ت ّارّ.اقّ مرّ تّ لّبينّاآللتّباسّ قّ نت ّمّي ّسّ ئّالجّ لّ ت ّمّ ةّمّ امّ قّ ـــــــــال
وىّسّ ّدّ ــــاّالبلذ ّــــسّفيّهيّ ـــــألّ!الم؟ع ّــــبالّلّ ــاّحّ اذ ّـــــــيّمهّ عليهّياّإل ّّردّ دي؟ّف ّي  ّعملّياّسّ ّديكّ ـــل
ّأيّ ّيّ دّ ــــسّلمّليّ ع ّـــ ّ.ّنّلاّـــنيّعمّ ونّ ــــل ّأ ّواّيسّ اؤّ ـــــــــنّجّ مّ ونّمّ رّ شّ يّوالعّ ادّ كّالحّ نعي؟ّإن ّصّ ـم
ىّاءّحت ّسّ لّالمّ ب ّــــأقّنّ اّإ ّومّ ّاقّ ق ّوّزّ لّ اقاّت ّق ّيّزّ وّ طّ ىّي ّضّ ـــــهّ،ومّ سّ فّ ـــعلىّنّريبّ غ ّـــــالّارّ دّ ّل.مّ ـــع
لّهاّعمّ ابّ ألّأصحّ ماّيسّ طع ّينّمّ رّ جّعلىّعشّ رّ ــــعّ ّقدّ ّكانّ 
سّأ ّنّاليّ كّ لكّلمّي ّدة،ومعّذ ّائ ّةّف ّلّأي ّلمّين ّّحيثّ ّألّهّلمّيسّ ت ّ،وليّ 
.هدّ هّ أجّ ّقدّ   

ماءّمنّــــتّالسّ دّ ــــــعّ رّ ّدّ هّوق ّيق ّرّ ريبّطّ عّالغ ّـــــــــابّ ت ّّّّّّّّّّّّ
هّق ّـــــــــــن ّأّيخّ دّ ــــــــبّ ّدّ ــــــــ،وق ّّدنياـــتّالمّ ــــ ّجديدّوأظل

ّلكنّ ،عائ ّيّجّ ــــــن ّ إ ّّفسهـــــــفيّنّولّ يق ّهوّوّوعمّ الدّ ّضّ يّ ـــــــف ّ
فيّّيءشّ هّلّبأن ّّسّ يداّوأحّ ــــدّوحّ رّ شّ المّ ّلّ وظّ اتّ،هّ اتّهيّ هّ هيّ 
ّمّ ث ّّلهوّ ـــةّحرّ ـــــــمّ ّرّ تّآلخّ ف ّـــــــودّ،ّوتلّ جّ اّالوّ ذ ّـــــــهّ 
ه.ات ّي ّةّحّ صّ عليهاّق ّّصّ يق ّّّّاحّ هّورّ سّ ىّعلىّنفّ وّ طّ ـــــانّ   

ّ-األعمالّالكاملةّّ-الكاتبّعبدّهللاّعبدّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  

 

‹ن1›ّّّّّّّّّّّّّّّّّّهاّالكاتب؟عالجّ ةّالتيّي ّالجتماعي ّّة ّ/ّّماّالقضي 1ّ    

‹ن1›ّّّّّّّّّّّّّّّّاه؟ع ّفيّمسّ ّقّ ف ّ لّوّ وهّ ريبّللمدينةّ.دّالغ ّصّ ق ّّبّ نّسبّ بي  ّّ/2ّّ  

للّفيّماد ةّالل غةّالعربيةّللفصلّاألوّ الفرضّاألوّ   

ن5َّةَّاألولىالوضعي َّ  

دن ّالسّ   
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ّّّ‹ن1›ّّّّّّّّّّّّّّّّّ.صّ ةّللن ّكرةّعامّ رحّف ّاقت ّّ/3ّ  

‹ن1›ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.ّصّ اهاّفيّالن ّن ّبّمعّ حسّ ّّ-ّاضعّ ت ّامّ ّّ-اشرحّكلمةّّّ/4  

اّيلي:مّ ةّمّ يحّ حّ ترّاإلجابةّالصّ /ّّّاخ5  

ّّّّّّّّّال.ي ّالخّ ّّّ-عّّّّّجالواق ّّّّ-اريخّّّّبالت ّّّ-أّّّّّّّّّّّّّن:ّتهّمّ قصّ ّوعّ موضّ ّالكاتبّ ّدّ مّ است ّّ-ّأّّّ
‹ن0.5›ّّّّ  

ّ-جّّّّّّ.بّعنهاات ّيثّالكّ حدّ ّ-بّّّّّهاّّسّ نفّ ّ-أّ:ّّّّّّّّّّّّّّّبّ ّثّ وادّ الحّ ّاتّ ي ّص ّخالشّ ّضّ رّ تعّ ّ-بّ
‹ن0.5›ّّّّّّّّّّّّّّّّابقين.وعينّالسّ ةّبينّالن ّجّ اوّ زّ المّ   

 

‹ن1›ّّّّّّّّّّّّّّّ.صّ فيّالن ّّتحتهّخطّ بّماّرّ /ّّأعّ 1  

وسّؤّ أكلّرّ ّردّقدّ الب ّّإنّ ّ"نّنوعها:ّ،وبي ّاليةارةّالت ّةّفيّالعب ّاردّ ةّالوّ ورةّالبياني ّحّالصّ رّ /ّّاشّ 2
‹ن1›ّّّّّّّ"عيّاب ّأصّ   

ّّ‹ن2.5›ّّّّّّّّّّمثيلّ.معّالت ّّهرات ّؤش ّ رينّمنّمّ ش ّ ؤّ رزاّمّ بّ مّ ّصّ البّعلىّالن ّطّالغّ مّ الن ّّبي  نّّ/3  

ّن ّبّفيّب ّماّالكات ّهّ دّ مّ ينّاعت ّذ ّينّالل ّدّ اعّ سّ ينّالمّ مطّ الن ّّم ّ سّ /4ّّ ماّدّمنهّ واحّ ّل ّ يلّلكّ مث ّمعّالت ّه.اءّنص  
‹ن2›ّّّارة.بعب ّ  

ّّّّ‹ن2.5›ّّّّّّّّّّّالي:لّالت ّدوّ مّالجّ لئ ّةّماّي ّصّ نّالقّ دّمّ د ّ /ّّحّ 5

ةّي ّالوضعّ 
ةهائي ّالن  ّ  

لحوّ الت ّرّنصّ عّ  ةّالبدائيةّي ّالوضعّ   مانالزّ   انالمكّ   ةّبطلّالقصّ    

............؟.......
..... 

......................؟.....
........ 

...............؟.....
...... 

.........؟...
.... 

ّ؟.......

....... 
.........؟....

... 

‹ن2›ّّّّّّّّّّّّّّّله:أسف ّولّدّ وبّفيّالجّ المطل ّّبّ صّحسّ رجّمنّالن ّاستخّ ّ/6ّ  

ب ّ اقاط  زءّمنّالكلّ   ركّ  بد لّالج  باعدداّم  فرداعدّ   داّم   

.............؟.......
..... 

................؟......
...... 

.............؟..
.... 

..............؟........
...... 
ّّّّّّّّّّّّّّّّّ:تينالي ّالت ّّينتفيّالعبارّيندّ الوارّ فّطّ فيّالع ّرّ نّحّ مّ ّرفحّ ّلّ هّكّ ادّ المعنىّالذيّأف ّّن/ّبي  7ّ
ّ 

بط.ّّّّّّّّّّّّّّّّ›0.5ن‹ّّ قّ تّبالضّ  ّأردتّالوّ  بعّإنّ   أ-ّإن ّهاّالت ّاسعةّبلّالت ّاسعةّوالرّ 
ية.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ›0.5ن‹ّّ ادّ  ةّرمّ  دّ ّوسّ ترّ  وّ  والّأسّ  رّ  يّسّ   ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّب-ّيرت ّدّ 

ّّّّّّّ‹ن2›ّّّّّّّّّّّّّّّيل.مث ّعّالت ّمّ ّرهاكّ .اذّ ّوالنسجامّمظاهرّالتساقّةلىّفيّالفقرةّاألخيرتتجّ /8ّّ  

ن15الوضعيّةَّالث انيةَّ  
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‹ن1›ّّّّّّّّّّّّّّل.ث ّاّتتمّ يمّ وبي نّف ّ.صّ ةّللن ّيمّ رّق ّ/ّّقد ّ 9  
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 اإلجابةّالنموذجيةّللموضوع
 
 

.التشرد:ّالقضيةّالتيّيعالجهاّالكاتبّفيّنصهّهي:1ّس  

.البحثّعنّعملّ.ّلّلمّيوفقّفيّمسعاه:ّسببّقصدّالغريبّللمدينةّهو:2ّس  

سردّالكاتبّأحداثّرجلّمتشرد،ّوبيانّخيبةّأملهّمنّتصرفاتّالناسّ:ّالفكرةّالعامةّللنصّ:3ّس
 حوله.

....التألمّ،ّالستياءّالغضبّ.شرحّكلمةّامتعاضّحسبّمعناهاّفيّالنصّ:ّ:4ّس  

:ّأختارّالجوابّالمناسبّ:5س  

.لواقعمنّاّاستمدّالكاتبّموضوعّقصتهّ-أّّّّّ  

بحديثّالكاتبّعنها.تعرضّالشخصياتّالحوادثّّ-بّّّّ  

 

 

ّاإلعراب:1ّس  

منصوب،ّوعلمةّنصبهّالفتحةّالظاهرةّعلىّ- آخره.سترةا:ّاسمّمعطوفّعلىّكلمةّسروالّا  

العجوز:ّبدلّمنّاسمّاإلشارةّمنصوبّ،وعلمةّنصبهّالفتحةّالظاهرةّعلىّآخره.-  

:ّ>>ّإنّالبردّقدّأكلّرؤؤسّأصابعي<<ّحيثّشبهّ:ّشرحّالصورةّالبيانية،وتبيينّنوعها2س
الكاتبّالبردّباإلنسان،ّفحذفّالمشبهّبهّ،ّوتركّقرينةّلفظيةّدالةّعليهّوهيّكلمةّّأكلّبالتاليّ

مكنيةّ.الستعارةّ  

:ّالسردّ.النمطّالغالبّعلىّالنصّهو:3ّس  

مثلّ:ّلفظّ،ّوقفّ.....استعمالّاألفعالّالماضيةّبكثرةّ-:ّمنّمؤشراته  

تتابعّاألحداثّمثل:ّتابعّّّّّبدأّّّّيقولّّّظلّّّّّّأحسّّّّتلفتّّّّراحّ-ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
يقص....ّّّّ  

:الكاتبّفيّبناءّنصهّهماّالنمطانّالمساعدانّاللذانّاعتمدهما:4ّّس  

:ّّمثالّّيرتديّسروالّأسودّوسترةّرماديةّ.الوصف-ّّّّّّّّّّّّّّّ  

ّعملّياّالحوارّ-ّّّّّّّّّّّّّّّ ّلـــديك  تعشّأليس  ر  ن هّوق الّبـــص وتّم  :ّمثالّّاق ت ربّم 
ــل ّبالــــع الم؟! يّمـــــــاذ اّح   س ي  دي؟ّف رد ّعليهّياّإل ه 

:ّالقصةّمايليّأحددّمن:5ّس  

ّ–:ّذاتّيوم.ّّّّالزمانّ–عيدة.ّّّّ:ّأحدّاألحياءّالبّالمكانّ-:ّالغريبّّّبطلّالقصة-
:ّعنصرّالتحولّ–بيانّالكاتبّحالّالمتشردّقبلّأنّتشردهّالحربّ.ّّّّالوضعيةّالبدائية:

الوضعيةّّّ-وصفّالكاتبّللمتشردّوهوّيسعىّجاهداّللبحثّعنّعملّيضمنّحياتهّ.ّّ
المأساويةّالتيّآلّإليهاّالمتشرد.ّوخيبةّأملهّمنّتصرفاتّالناسّاتجاهه.الحالةّ:ّالنهائية  

ستخرجّمنّالنصّمايلي:أ:6ّس  

عدداّمفردا:ّالتاسعة.-ّّ  

عدداّمركبا:ّخمسّعشرةّ.ّ-  

ن15الوضعيّةَّالث انيةَّ  

ن5َّةَّاألولىالوضعي َّ  
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بدلّالجزءّمنّالكل:ّأصابعيّنصفها.ّ-  

لمّيسألّّّ≠طباقا:ّيسألّّ-  

فقدّأفادّالجمعّّأماّحرفّالواو.بلّهو:ّاإلضرابّّالمعنىّالذيّأفادهّحرفّالعطف:7س
 والشتراكّبينّالمعطوفّوّالمعطوفّعليهّفيّحكمّواحد.

:مظاهرّالتساقّوالنسجامّفيّالفقرةّاألخير:8ّس  

–ثمّّ-،وّّ-الواوّ-:ّمثلأولّ:ّنجدّالكاتبّاعتمدّعلىّحرفيّالعطفّّ  

ثانيا:ّنجدّاإلحالةّالنصيةّالقبليةّمثل:ّوظلّالمشردّوحيداّ،وأحسّبأنهّلشيءّفيّهذاّ
 الوجود.

ّّّّّّّّّّّالّإليهحّ عنصرّمّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
يلحّ عنصرّمّ   

:ّللنصّقيمةّاجتماعيةّ:ّتتمثلّفيّمعالجةّالكاتبّلظاهرةّالتشردّالتيّّقيمةّالنص:9ّّس
 فتكتّبمختلفّشرائحّالمجتمع،ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 
ّّّّّّّّ  

 

 

 

 

 

 هللاّالمستعان
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