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فتى في السابعة والعشرین من عمره، ذو أنف كبیر ، وعینین صغیرتین ،وأظافر محشوة 
ا یعلم أنھ من سھ ، ولّم، وما یعبئ بنفطعت أطرافھا تمزیقًافُق، أما مال بسھ والحبر بالوسخ

.زمنا  قرأنھ یمأل األوراق ولو بقي في ذعر الفھاستراتیجیاتالقبح بمكان ، كل 

بتصرف . جبران خلیل جبران 

I 

:الفكريالبناء -1

)ن1(.أعط عنوانا مناسبا للنص- أ

)ن2(ذعر –ھاتاستراتیجی: شرحا-ب

)ن1(؟     من خالل النصما مھنة الفتى - ج

: البناء الفني -2

)ن1(ما نوع النص األدبي ؟- أ

)ن1(؟ما نمطھ -ب

:البناء اللغوي-3

)ن4(.منفیین استخرج من النص فعلین مضارعین - أ

)ن1(.مع ذكر السبب)یعبئ(صحح الكلمة -ب

)ن3.   (المسطرة في النصأعرب الجملة- ج

II- ن8(:الوضعیة اإلدماجیة(

..أسطر تصف فیھا شخصا وصفا مادیا 6تتعدى فقرة الب في أكت

للتنظیم وحسن الخط 1+ : مالحظة 

للشطب والخط الرديء1-
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.


العامةالفكرة:اشعب*

.ادیا بھ الى الوقوع في الورطةتطفل اشعب و طمعھ-
المغزى

.الطمع یفسد الطبع-
.كثیرا ما یؤدي الطمع بصاحبھ الى الھالك-

الفكرة العامة:من نوادر اشعب*
.الجماعةالحیلة التي لجا الیھا اشعب للوصول الى طعام-

العامةالفكرة:االب و ابنھ*
.الذكیة التي ھدء بھا االستاذ تلمیذه المتمرد على الدرسالطریقة الذلیلة-



(للنصین معا)الفكرة العامة:جمال الشجرة+الشجرة *
.بالكائنات الحیة االخرىوظائفھا و عالقتھا;ابراز الكاتب النواع االشجار-

العامةالفكرة:الغابة*
.الفوائد التي تعود بھا على الكائنات الحیةوظائف الغابة و-

:(الغابة+جمال الشجرة+الشجرة)الثالثةالفكرة الرئیسیة للنصوص*
.البیئيالحفاظ على الشجرة و الغابة و حمایتھما حفاظا على التوازن-

العامةالفكرة:الغابة الجزائریة*
.االقتصاديئریة في الحفاظ على التوازن الطبیعي و المناخي والجزادور الغابة-


الفكرة العامة:قدم االنسان تطا سطح القمر*

.القمراالنسان یحقق اھم خطوة في تاریخھ العلمي و ھي وضع ارجلھ على سطح-
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الفكرة الرئیسة
وصول االنسان الى القمر اعظم حدث سجلھ التاریخ-
.المعجزاتبفضل العلم و العقل حقق و سیحقق االنسان-

ان حلم العلماء في وضع اقدامھم -تلخیص نموذجي للنصین:المریخ+اعمار القمر اھو ممكن *
مازالت مستمرة و بعد ان غزى االنسان سطح على سطح القمر قد تحقق فان تجاربھم في ذلك

یث عمق دراساتھ في غزو المریخ الذي بقي حلم حالقمر اراد ان یفتح بابا ثانیة في الفضاء
.العلماالنسان و



الفكرة العامة:القعقاع بن عمرو التمیمي*
.اثناءھاالسیرة النظالیة للقعقاع بن عمرو التمیمي و ممیزاتھ-

الرئیسیةالفكرة
جانب الرسول صلى اهللا علیھ و التمیمي فارس من اعالم االسالم وقف الى القعقاع بن عمرو-

.االسالمیةسلم في الفتحات
.خاطئةمعلومات) عبد الرحمان بن عوف و عمر یذیع اسالمھ)



العامةالفكرة:عودة اوذسیوس*
.ذلكدبرتھا بنیلوبي للتخلص من الخطاب و تفاجئھا بعودة زوجھا من بعدالحیلة التي-

الفكرة العامة:من االساطیر العربیة*
. وفائھ بوعده جعاله ینقذ حیاتھ من الموتكرم حاتم و-

المغزى
.لصاحبھاالوفاء بالوعد قیمة اخالقیة عالیة تجلب السعادة-

الفكرة العامة:اسطورة من مشرق الشمس*
. الینبوع العجیب الذي حول الشیخ الھرم الى شاب في العشرین من عمره-



الفكرة العامة:زیغود یوسف*
.التحریریةالسیرة النظالیة للبطل زیغود یوسف ابان الثورة-

الفكرة االساسیة
.التحریریةزیغود یوسف بطل خلد اسمھ في تاریخ الثورة-
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من النصالمغزى:الال فاطمة نسومر*
رجال و ان الزعامة لیست حكراالال فاطمة نسومر ان الجھاد لیس وقف على السجلت البطلة-

.علیھم



الفكرة العامة:في فروة قط*
.عن سائر المخلوقاتالدرس الذي لقنھ الشیخ لخالد الذي لم یقتنع بحیاتھ االدمیة التي فضلھا اهللا-

الفكرة الرئیسیة
.احسن تقویمفيعلى االنسان ان یحمد اهللا عز و جل على النعمة التي خلقنا بھا و جعلنا -



الفكرة العامة:اسلحة تھدد امن البشریة*
.االنساناالخطار التي تسببھا االسلحة الكیمیائیة و الجرثومیة على صحة-

 .

العامةالفكرة:التماثل*
.الخلقوحدانیتھ و قدرتھ فيجسم الكاءن الحي معجزة من اهللا تبین التماثل في اعضاء-

الرئیسیةالفكرة
.یدل على قدرة اهللا التي تفوق كل القدراتكل ما في الكون-

الفكرة العامة:النبات*
.الكونالنبات دلیل من دالئل قدرة اهللا و ابداعھ في-

العامةالفكرة:القمر*
عز و جل خلقھ للقمر و نوره ذي فوائد في ضمان الحیاة على سطحمن دالئل قدرة اهللا-

.االرض



.الفكرة العامة:الموت البطيء*
.انفسنا منھااخطار المخدالات على الفرد و المجتمعات صحیا و سلوكیا و كیفیة حمایة-
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الفكرة العامة:ما ھي اسباب تعاطي المخدرات*
من الوقوع في مخدرات و اسباب تعاطیھا كي یحذر مختلف فئات المجتمعابراز الكاتب انواع ال-

.شركھا



العامةالفكرة:تسلق الجبال*
.صعوبات مغامرة تسلق الجبال و موقف الناس منھاعرض الكاتب مخاطر و-

العامةالفكرة:من بطوالت خالد*
. ل خالد بن الولیدالسیرة النظالیة للبطابراز الكاتب-

المغزي التربوي
.االسالمخالد بن الولید بطل عظیم لم یھزم ال في الجاھلیة و ال في-



الفكرة العامة:مصر القدیمة*
.ممیزات الحضارة المصریة و شانھ الرفیع قدیما-


الفكرة العامة:الزالزل*

.العنیفابراز الكاتب الخسائر المادیة و البشریة التي خلفھا زلزال زموري-

العامةالفكرة:القشرة االرضیة*
.االرضیة و اھم مكوناتھا و خصائصھاوصف الكاتب القشرة-



ةالفكرة العام:الجزائراللبونات المھددة باالنقراض في*
.الحیوانات على التوازن البیئيتحذیر الكاتب من الخطر الذي یشكلھ انقراض انواع متعددة من-

العامةالفكرة:الفنك*
. المادیة و المعنویة عن باقي الحیواناتممیزات الفنك-

الفكرة العامة:الفھد*
.ممیزات الفھد عن باقي السنوریات-

الفكرة العامة:الفیل*
.یوان جسما و اھداھا سلوكا و اكثرھا معاشرة لالنسانافیل اضخم ح-
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:
بیضھا وأدرك فراخھا، جاءھا ثعلب فیقف بأصل النخلة فیصیح بھا ویتوعدھا أنزعموا أن حمامة كانت تفّرخ في رأس نخلة طویلة ، فإذا فقس

فلما رأى الحمامة كئیبة حزینة قال . فرخان إذ أقبل مالك الحزین فوقع على النخلةفبینما ھي ذات یوم قد أدرك لھا. فتلقي إلیھ فراخھایرقى إلیھا
ثعلبًا كلما كان لي فرخان جاء یھددني ویصیح في أصل یا مالك الحزین، إن: یا حمامة، ما لي أراكي سیئة الحال؟ فقالت لھ: مالك الحزینلھا
فإذا فعلت ذلك وأكلت فرخي، .ال ألقي إلیك فرخي، فارَق إلي: إذا أتاِك فقولي لھ: قال لھا مالك الحزین. فرخينخلة، فأفرق منھ فأطرح إلیھال

فأقبل الثعلب في الوقت الذي عرف، فوقف تحتھا، ثم . طار وحط على شاطئ نھرفلما علمھا مالك الحزین ھذه الحیلة. طرت عنك ونجوت بنفسي
فذھب الثعلب . علمني مالك الحزین: ھذا؟ قالتأخبریني من علمك: قال لھا الثعلب. فأجابتھ الحمامة بما علمھا مالك الحزین. یفعلح كما كانصا

. ليعن شما: قالإذا أتتك الریح عن یمینك فأین تجعل رأسك؟: یا مالك الحزین: النھر، فقال لھ الثعلبإلى مالك الحزین فوجده واقفا على شاطئ
أجعلھ تحت : فإذا أتتك الریح من كل ناحیة فأین تجعلھ؟ قال: قال. خلفيأجعلھ عن یمیني أو: قال. فإذا أتتك عن شمالك فأین تجعل رأسك: قال

یا عدو نفسھ، ترى الرأي : قالثم. فأدخل الطائر رأسھ تحت جناحھ فوثب علیھ الثعلب مكانھ و دق عنقھ. أرني كیف تصنع: فقال. جناحي
-كلیلة و دمنة- ابن المقّفع. وأكلھعلیھأجھزحتى یستمكن منك عدوك، ثمحمامة، وتعلمھا الحیلة لنفسھا، وتعجز عن ذلك لنفسك،لل

: 

(ن1. (عنوان مناسب للنصھات-
(ن1.5(كانت تحزن الحمامة؟ ما المشكلة التي-2
(ن1.5(الحزین نفسھ من الثعلب؟ ھل أنقذ مالك-3
. أجھز علیھ- یرقى إلیھا: العبارةاشرح-4 (ن2)

: 

(ن1) إلى أي فن نثري ینتمي النص؟-
(ن1.5) ما العبرة التي نتعلمھا من النص؟-2

.(إخباري حواري(-ج) حواري) -ب) إخباري ( -أ: ھل أسلوب النص-3 (ن1)
(ن1. (استخرج من النص طباقًا-4

: 

(ن2. (ھّدَ َد- أقبل:مصادر األفعال التالیةھات
(ن1) .اسم فاعٍلوقف: ِصغ من الفعل-2

(ن.1)مفعوٍلاسمأجھز:ِصغ من الفعل3-
(ن2.5. (نخلةفي أصلكانت تفّرُخ:أعرب ما تحتھ خط في الجملة4-

:
(ن3. (سالمة مفھومھ ومعناهإلى خمسة أسطر مراعیا في ذلكلخص مضمون النص-
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اختبار الفصل الثاني في مادة

اللغة العربیة

: النص

.زیارة المتحف الوطني للفنون الجمیلة فقبلت دعوتھ مشكورا إلىدعاني یوما صدیقي 

ما استرعى انتباھنا بنایتھ الضخمة التي تنتصب فوق الحي العتیق للحاَمة مقابلة إحدى أقدم أولو كان 
.یة في العالم الحدائق النبات

و یضم المتحف الیوم قرابة ثماني آالف تحفة من لوحات و منحوتات و رسومات و خزف و نقش و 
زات أصلیة للفنانین األوائل للمدار جمن تاریخ الفن حیث تظھر منلستة قرونفنون معروضة تعود بعضھا 

.اإلیطالیة و السویسریة و الھولندیة و الفرنسیة 

و تعتبر األعمال الفریدة موقة بین روائع الفنانین العالمیین الجزائریین مكانة مرفنانینمال الو تحتل أع
.جوھرة المتحف بدون منازع حمد راسم الخاصة بالمنمنمات بمثابةللفنان م

التي تحكى لنا أكثر من ] و معجبین بإنجازات الفنانین الرائعة فخورینو قد خرجنا من ھذا المتحف العظیم [ 
.حكایة عن التاریخ اإلسالمي و الوطني

األسئلــــــــــــة

:البناء الفكري 

ن01.ھات الفكرة العامة للنص -

ن01ما المكان الذي زاره الكاتب و صدیقھ ؟ -

ن01.العتیق ، فخورین : اشرح -

ن01.قبلت دعوتھ مشكورا : ھات ضد -

: البناء اللغوي 

ن02.أعرب ما تحتھ خط في النص -

ن02.5.أكتب األعداد التالیة بالحروف و اضبط الشكل -

فصول ) 4(السنة -

كتابا ) 13(اشتریت -

طالبا ) 21(الحاضرون -
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ن 01.5المثنى المخاطب المذكر لىإحول ما بین قوسین -

:البناء الفني للنص 

ن 01استخرج تشبیھا-

ن01ما أسلوب النص ؟ لماذا ؟ -

ن 08: الوضعیة اإلدماجیة 

صف لنا مكانا أو شیئا أعجبت بھ متبعا تقنیات و خطوات الوصف موظفا ، النعوت ، التشبیھ ،

تمییز ، فعل معتل   األحوال ، 


