
 2من  1صف�ة  
 

 جباية -. م. بورننيم/ بومعزةأ�س�تاذ:                             س�توى: الّرابعة من التّعلمي املتوّسط.  امل  

    جباية. –م *زتوت ع/موساوي. أ�س�تاذ:                                                           2018/2019
                                  املّدة : سا5ة ونصف.                                                                         املقاطعة الراّبعة.

 .غة العربّيةاليث الثّاين يف ماّدة ا;لّ الفرض أ�ّول ;لثّ 

 النّص:

، جر عJد املالقرم  قف من احلطب Tٔوة تُصنع 5ادة من اخلشب والسّ Oاّصة Nدراهنا اخلارجJّ ;لياIنيني مHازل 
عضها ب  ،ميكالسّ  صنع من الورقتُ وTٔخرى رة جحُ   ل بني لكّ تفصِ ة كاملتحرّ  ^ُش�به احلواجز زنل  Nدران Tٔو ماوداOل امل

 يورلطّ امن الورق املزخرف *رسوم وء وبعضها ا�ٓخر فاف اخلاص سهل اmمتّزق ، ^سمح مبرور الضّ من الورق الشّ 
 ،وال يل�س وان�ساب فوق جماٍر ^سري zسهوy لقةمزن 5ازy ;لصوت  xريهذه اجلدران ة وّلك بيعيّ هور، واملناظر الطّ والزّ 

 ة�TٔرضJّ  ٔ�نّ  )دOَل الب�تTْٔن ي ( ل�صغريا ق� ف� ^ُش�به هبًوا الِنعالُ  �Tٌٔد يف املزنل الياIين Tّٔي َ ِنعاٍل ٕاطالقا بل تُرتك ُ
ّ  ة Iحلصا�ر املصنو5ة من القّش ها مكسوّ املزنل لك�  ملزنل ا كام Tٔنّ  .£ساخ ¡ مّزق ويت تٌعرف" ��يم" الّسه� التّ وال

 )ينامون(م هنّ فإ  Tّٔما ليال ،)ُحي اجلالس»ُر( دَ ـــــكون 5ىل أ�رض فوق وسائفاجللوس ¦ ،ةوأ�ِرسّ  الياIين Oاٍل من املقا5دِ 
ومه  لسون حولهاخفظة جي مHقليدي الياIين املزنل التّ واٍن ²بري، ومHاضُد تُطَوى Tٔثناء اmّهنار وُحتفظ يف صِ فوق Tِٔحلفٍة 

 .يف وجوههم زهوُر ُرسور وTٔدب مHقِطع النّظري ،نم¸حولقو

 كتاب موسو5ة الّشعوب والّساكن. -

 :أ�س�ئ�

 نقطة)12: ( اجلزء ا�ّٔول
 نقاط) 04: ( الوضعية ا�ٔوىل

 5اّمة ;لنّص. ضع ِفكرةً )1
 ;لمزنل الياIين مممزيات ، ُاذ²ر اثن�ني مهنا.)2
 فّرس س�ب 5دم  انتعال الّرNل الياIين ;ل�ذاء داOل الب�ت.)3
 .ال مÆِيل Å –هبÄة  –اmلكامت ا�ٓتية :مواِنع  اينا من النّص ، وّحض معانطالقً )4
 اس�تخرج من النّص قمية اجÉعية.)5
  مضمون النّص يف ثالثة Tٔسطٍر.خلّْص )6

 نقاط)08( :الوضعيّة الثاّنيّة

 Tٔعرِْب  ما حتته  خط يف النّص ٕاعراب مفردات ومابني قوسني ٕاعراب مجٍل.)1
 *رِهن ْ Tٔن ّ العبارة ا�ٓتية :" ومه ُم¸حولقون" مجً� �اليّة.)2
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ملزنل وداOل املوداOل امل
ششللشّش شفافن الورق امن الورق ا

ّطلّطّوالز نململناظرناظر ا ر، واهور، وا ييعيّز يةيطططبب
ع َ ن َ ِنِعاٍل ٕا ٔياIين TياIين Tٔيّيّ يل  املزنل ا

نملصملصنو5ة مكسّو و Iحلصا�ر اة Iحلصا�ر ا
¦كوجللوفاجللوس ¦،رسرسرسةةٔٔا�وأ�ِٔرسّرس5ّد

ِِفظ يف صفظ يف ص فحتار وُحتُ ب²بريا صواٍن
ظننظّظري نننلل ع اع ا عععقطHقطعععِِ Hم بدب  ٔTٔور و.
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"املقا5د"5لّل س�ب جّر ¡مس املمنوع من الّرصف يف لكمة )3
 منط النّص. دّمعْ  IحلÄّة)4
 ." »ُرحيُ "ÓTِٔشئ  مج� ً ُمفJدًة فهيا امس تفضيل من الفعل )5
 .ة Iحلصا�ر املصنو5ة من القّش"ة املزنل مكسوّ :" �ّٔن Tٔرضيّ امجل� ا�ٓتية ٕاىل عنارصها قّسمِ )6
 .هور "م زُ وههُ وجُ   :"ّمصْم اس�تعارة من العبارة ا�ٓتية)7
 ..( ال يتعّدى ثالثة Tٔسطٍر)كHولوجJاTٔبِد رTٔيك يف zساطة �5ش إالÓسان الياIين رمغ ام¸الكه ;لتّ )8

 نقاط)08: ( اجلزء الثّاين
 :الوضعية إالدماجJّة

ياقا       تارخيهيا العريق.اخلّالبة وبِ الّطبيعية  »زخر مبناظرها سا�ليّة جباية مدينة  :لس�ّ

ند       دلàمÆلــها بß نْ إ ارصي�ة م�ا العــراق وبغ�داد وش�ا�Ýم�ا *** فال�Hّ  دعِ   :Tٔبو 5يل احلسن *ن الفكون  : قالالس�ّ
 ك�ده *** مس�ارح ب�ان عHــها اله�ّم والنّ ـــبــّر وحبـر ومــوج ;لعJـون بــ                                                 

ِليمتتّع zِسحر جاملها  وحتّث xريك 5ىل زåرهتا ، تصف فهيا هذه املدينة ة عرش سطًراُاكتب نّصا من س�تّ : التّعلميةة     

 اك�س�¸ه من معارَف. موّظفا ما الف¸ّان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .طامكقمك هللا وسّدد خُ اêهتèى. وفّ 
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تتتس�س�تتّّ ارش سرش سطراّصا من  ً رشع تّةة 
َفمن معارَف.

ency-education.com/4am


