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 ةعبي  ة الش  يمقراطي  ة الد  ة الجزائري  الجمهوري  

 افي طة بركات العر  توس  م                                                                              ة               وزارة التربية الوطني  

َطة  االولى : قسم  الد راسي  ال توس ِّ  0202/ 0202:  الموسم الد راسي                                                                         الم 

ل في اللغةِّ العَربي ة   َساعة َونصٌف : المد ة                                                                                   .اختبَار  الفَصلِّ األو 

 :  د  ــــــــــــنــَ الس   

يحِّ َوالش مس   بيَن الر 

ة على َرجٍل كاَن يِسيُر في الخالِء ، وزعَ      يَح َوالش مَس تخاطَرتا مر  ترغَماُُ  مْت كل  َواحَدة منُهَما أن هاا تساتطيُ  أنْ يُحكى أن  الر 

 ُِ  .على خل ِ برنِس

يحِ      يُح : قالِت الش مُس للر  ِِ ، فهب اِت الار  تا بي قو  ُِ ، هبُوبااهي ا جر  ُِ ببرنِسا ا جاَل يتمس  اا رأِت  جعاَل الر  ُِ ، فلم  ويشاد ُُ علاى جسام

َِ غِضبت َوعصفْت ، فثاَر الغباُر وتعك َر الجو  وَ  يُح ذل ا يحُدث َها ترقُب مَ ، واحتجبِت الش مُس خلفتراكضِت الس حِب في الس ماِء الر 

ُِ كلَما اشتد ِت العَاِصفة حولُُ ، ولم   جُل فكاَن يزَداُد تمس كا ببرنِس ا الر  ُِ  َوهَي تبتِسُم ، أم  ُِ على خل ِ برنِس يُح عن إجبار ا عجزِت الر 

تِي : هَدأت ثم  سكنْت ، َوقالت للش مس  غِم من قو  َِ معُُ أعترُف أن ني عجزُت على الر  بي حظ  . ، فهي ا جر 

ٍة أو بَرزِت الش مُس مْن وراِء الس ُحِب ، وكشفْت عاْن وجهَهاا الس ااط ِ ، فتخاذْت ترِساُل أشاع تَها الد افئاة علاى الر       جاِل دوَن ضاج 

 ُِ ُِ ، ولْم تمض َساعة حت ى كااَن العاَري يتصاب ُب ماْن جَساد ُِ تخلى عن برنِس جُل بالد فِء يسري في جَسِد صخٍب حتى إذا شعَر الر 

ُب مْن تقل ِب الجو  بهِذُ الس رَعِة  راضيًالشد ة الحر  فخلَ  برنَسُُ   . ، وتابَ  سيَرُُ وهَو يتعج 

يحِ ]     فِق َواللينِ  أَرأيِت كيَف َوصلتُ عنَدئٍذ قالِت الش مُس للر   [ ال بالص خِب َوالض جيجِ  إلى غَرِضي بالر 

طالعَة العَربي ةِّ                                                                                                               ٍف ــ  عنِّ الم   بتصر 

 : ةسـئلاأل

 (   نقاطٍ  20) [ تقويم  الَمواردِّ ]  :الجـــــــزء األول ** 

 [نقاط  20 ] : الوضعي ة األولى ـ أ

يحِّ سبب  حد دـ  2                                                                   . تخاطرِّ الش مسِّ والر 

يحِّ َونجاحِّ الش مسِّ في  فس رـ  0 هَماسبَبي فشلِّ الر                                                                                     . تخاطرِّ

     .  من الس ندِّ "  هد وء" : ضد  كلمةِّ  ، ثم  هاتِّ "  ترغم  " : كلَمة  اشرح ـ 3

بةٍ  لخ ص   ـ 0 ٍة مناسِّ ون الن ص  فِّي فكَرة عام                                                                                       . َمضم 

  [ نقاط 20 ]:  وضعي ة الث انيةالـ  ب

ب  ـ  2 ا  أعر  ته خطٌّ إعَرابًا تام   .  ( هبوبًا ، راضيًا) . َما تح 

م ـ  0 ناسبَة في العبَاَرة الواقعَة بيَن َعارضتينِّ  استخدِّ  . [الض جيج ... عنَدئٍذ  ]َعالماتِّ الت رقيمِّ الم 

 .بهمزةِّ القطع " أخذت " كلَمة سبَب كتابَة  عل لـ  3

 .على نَمط الن ص  بأحدِّ مؤش راتِّهِّ  برهِّنـ  0

 (   نقطة 20) [ كفاَءاتِّ تقويم  ال]  : ثانيـــــــزء اللج  ا** 

ُِ الشِديَدة في ُمعاَملة الت الميِذ ،ب أزعَجِ أحُد زمالئِِ : الس ياق ُِ األمورِ فهَو دائُم الص رَ  قسَوت  اخِ عليهم ، َوسريُ  الغضِب منهْم ألتف

فَق ال يَكوُن فِي َشيٍء إال َزانُُ ، َوال يُنَزُع ِمْن َشيٍء إال  َشانُُ "  : قال رُسوُل هللاِ :  الس ند    ـ َرواُُ مسلٌم ـ "     إن  الر 

َِ فِي فقَرة ال تزيُد عن :  الت عليَمة ُِ مْن أعَماٍل َوأقواٍل مَ  زميل ، مَ   عاَمةِ لتبي ن لُُ قيَمة حسِن المُ اثني عشَر َسطُرا اْسُرْد َما قْمت ب

َِ َوبعَدُُ َمعنوي   ثم  َوصفا َماد يًا  ُصفوَ    . موظ فا عالَماِت الت رقيم المناسبَة . ا قبَل سَماعِ كالِم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انتَهى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صالح عيواز : إعدَاد  األستاذِّ                                                     "                                    َوَعلى هللاِّ قَصد  الس بِّيلِّ " 

 .َحافظ على هذهِّ الَورقةِّ فلعَلك تنفع  بَها غيَرك يوما َما 

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s

1am.ency-education.com




