
 

 

 

 

 :قالت زيتوني كوثر في أحد أشعارها    :النص      

                                                                        أَْو َمْظُلوَمة   َظاِلَمةً َمَعِك يَا ِفَلْسِطيْن 

                                                    الُصْهُيوْن اْلَحِقيْر َو َقِضيَُتِك َقِضيَُتناَ الُأوَلى ْحتـَلكًِإِ 

                                             ُوُجوَد لإْسَرائِيل الَحِقيرَة ُس الَحِبيبُة لااِصمُتِك الُقدُ ع

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًَقتُلواًِرَجالكًُِموا أَٰطَفالِك اْغَتَصُبوا نَِساَءِك يَت  

                                                         ُسعداٌء َمَساِكيٌن َجاهليَن انُهْم ُطُيوٌر ِعنَد رِبِهم 

اتهًِبُشَهَداُئِك                                                                                                   يَنٍَعُمون ًجنَّ

                                                      ْه عَلى َمْن ُهْم على الكَراِسي والَمَقاَماِت ُمَتَصارَِعاتيَا َحْسَرَتا

بناء                                          الَعرب ُيَشاهُدوَن كَالجُ َناِسيَن إِْخَواَنُهم ُيكَاِفُحون الَسكَرَاْت 

َماء                                                         َصْرَخَة الُقْدِس  اًََيسَمُعونلَصاُروا ُكُلُهْم أص ِ

َقاٌء ُسنداٌء كَاِذُبو ونِي َفَليَْس ِلي أَش ِ ونِي اَِغيث                                                                ن اَِغيث 

                                                                         اُلوا َنْحُن ِفَداَها َو َمرَأْيَْنا ِمنُهْم إلَّا الَخَفاء ق

                                                ِطفَلٌة لَا يََسُعنِي إل ا الُبكاَء والُدعاء ُيأِْلُمنِي َواِقِعي

ية  رََّب الِعبَاد ِبرَفِع يََديَّ عالي ا َسأكَْتِفي                                                                   ُمَتَرج ِ

 ُمَتيِقنة  بالَنَجاة فَما َصُعَب َعَليَّ َسُهَل َعَليْه َتَمنِيَة  زََواَل الَعذابْ م

 :األسئلة 

   نقاط  04 :البناء الفكري  / 1

 هات للنص عنوان مناسب ثم لخص مضمونه في فكرة عامة  . (1

 ?وعالم تدل و كيف تبدوا لك عاطفتها حسب النص  ?ما امنية الشاعرة  (2

 برزت في النص جملة من القيم التربوية / هات واحدة .   (3

 . "خفض  "و ضد كلمة  "أنقذوني  "هات من النص مفردة كلمة   (4

 نقاط  8 :و الفني / البناء اللغوي  2

 . مفردات أعرب ما فوق السطر اعراب  (1

  في جملة تحتوي على صفة مشبهة .  "تقنية  "وظف كلمة  (2

 و نوعه . حدد نمط النص  (3

 طباق و بين نوعه / تشبيه وحدد أركانه و نوعه :استخرج من النص  (4

 لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةا
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 اللغة العربيةفي مادة  الفصل الثالث امتحان
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بين نوع الصورة البيانية التالية ثم اشرحها مبينا نوعه و بين أثرها في المعنى  (5

 "اليد السوداء تأكل الطعام األبيض  " :

 وضح ما فهمته منها .  –ب 

 :قال هللا تعالى في سورة الكهف  (6

ينِّ  َذاتَ  َونُقَل ِّبُُهمْ  ۚ   ُرقُود   َوُهمْ  أَْيقَاًظا َوتَْحَسبُُهمْ   اْليَمِّ

َمالِّ  َوَذاتَ  ط   َوَكْلبُُهمْ  ۚ   الش ِّ َراَعْيهِّ  بَاسِّ يدِّ    ذِّ بِّاْلَوصِّ

مْ  اطَّلَْعتَ  لَوِّ  ْنُهمْ  لََولَّْيتَ  َعلَْيهِّ ْنُهْم  َولَُملِّئْتَ  فَِّراًرا مِّ  مِّ

   ﴾ صدق هللا العظيم18﴿ ُرْعبًا (7
 استخرج من االية الكريمة محسن بديعي و بين نوعه  :المطلوب 

 –عزوف  –مفتعل  –معتمد  :وظف الكلمات التالية في الجدول ادناه   ) 7

 افتعل  –سائق  –فاعل  –عيوف  –فعل  –اعتمد  – تّرفع

 صيغة مبالغة  وزن الفعل  فعله وزنه اسم فاعل 

     

 

 نقاط  08 :/ الوضعية االدماجية  3

كانت محاولة الحفاظ و التمسك بمبادئ ديننا الحنيف من اهم أسباب   :السياق 

 قيام ثورة نوفمبر المجيدة لطرد المستعمر الفرنسي من األراضي الجزائرية

المسلم أخو المسلم ال يظلمه و ال  " :قال الرسول صلى هللا عليه و سلم  :السند 

 . رواه ابن عمر  "يسلمه 

أكتب  ,متوسعا في السياق و معتمدا على الحديث النبوي الشريف   :التعليمة  

 ,سطرا تتكلم فيه عن رابطة األخوة بيننا كمسلمين و عرب  16نصا توجيهيا من 

داعيا لضرورة التمسك بمبادئ الوحدة الوطنية من أي خطر يمس وحدة شعبه و 

 أراضيه موظفا فعل أمر . 
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