
 

 

 الشعبية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية
 وزارة التربية الوطنية

 بوغيدن  مالك بن نبي متوسطة :                                         مديرية التربية لوالية : غليزان

  اعةسالمدة :  المستوى : السنة األولى متوسط                                         

غـَـة الــعَـَربيَّة كاستدرا      فـِي َمـادّة الـلُـّ
      

     
                 :     

امرأة فقيرة  فلمحتذاهبا إلى عملي ،كنت  الباردةفي ليلة من ليال الشتاء                    

 اشاحب  ه  مطأطئة الرأس ، تحمل ابنها على ساعديها ،كان وجهتبكي ، ترتدي أسماال بالية 

ا ، يبكي بكاءا تتقطع له القلوب من شدة الجوع ، فأعطيتها ما تسد به رمصف  .مقه رًّ

ن م    رجل  فدنوت ألستفسر فإذا به بكاءسمعت ولما وصلت إلى المستشفى                   

و ألم يشك أصحاب الثراء يحمل ابنه بين ذراعيه ضخم الحجم  يكاد يسقط منه ، يبكي متألما

 و     من المنظرين وقلت في قرارة نفسي لو أعطى ذلك الغني من ماله البطنة ، فتعجبت

 .غذائه لتلك المسكينة لما بكى أحدهما على ابنه 

 لقد صدق المثل القائل : إن بطنة الغني انتقام لجوع الفقير               
                                                                                                                                           ـ  تصرفب    

 

 ليــــــةئلــــة التــّــاْب عن األســــّم أجــــــــــرأ النــّــّص قـِــــــراءة ُمـــــتأنـّــيَة عــــــــدّة مّرات ثـُـاقــــ           

                                                                             
 

-  ّن [ 06]: البناء الفكري 
 ن[ 01ــنـــــوانا مـُـــناسبا  للـــــــنّــّص.    ]عُ   اْقــــــــــــتـَــرحْ  -1      
 ن[  01«   .   ]ما سبب بكاء المرة الفقيرة و الرجل الغني  -2      
 ن[ 02]    .ي الفقرة الثانية حال لالثنين بينه فاقترح الكاتب    3     
 ن[ 01]   .ثم وظفهما في جملة مفيدة    اشرح ما يلي : أسماال ، دنوت ، -4      

-  ّن [ 02] : البناء الـــــفني 

 
 ن[ 01]   .بين أسلوب النص -1     
 ن[ 01]   .طباقا و بين نوعه  النص استخرْج من  -2      

-  ّن [ 04] : البناء الـــلّغوي 
ـــــأْعــــــرْب ما ت -1      ن[ 01ـّص .    ]حــــته خــــــّط  فــــــي النـَـّ
 ن[ 01.5]   .استخرج من النص جملة منسوخة و حدد عناصرها  2   

 ن[ 01.5]بين نوع الهمزة فيما يلي مع تعلل سبب كتابتها على هذا النحو   -3   

- ن [ 08] : الوضعيّة اإلدماجيّة  

 
    في اآلونة األخيرة ظاهرة التسول . انتشرت لقد :  سندالـــــــ 

     عطيا بعض  اكتب فقرة من عشرة أسطر تتحدث فيها عن الظاهرة مبينا أسبابها م:التــّــعليمة

حترمضضا الحلضضول موظفضضا ل: الكلمضضات المهمضضووة ، إن وأخواتهضضا أو كضضان و أخواتهضضا ،تشضضبيها ، م

 عالمات الوقف .
 

 نوعها مع التعليل  الهمزة 

 امرأة

 غذائه

 الغني

 

                تـّـوفـــــــيق للــــــــجــمـــيـــــع                بال             نـــتــــــــهى  ا                                 
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