
 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
  

 السند :

إن املدرسة األوىل اليت ) تنشئ املرء ( على الفضيلة وصدق املبدأ ، إمنا هي  ال تعجب أيها القارئ إن قيل :          
الصاحل والبيئـة اخلرية . وما البيت الصاحل سوى األم التقيـة ذات األخالق الساميـة ، من تغذي طفلها  البيت

ذ نعومـة أظافره ، لبان التقوى ، وتكون له مـرآة صقيلـة ، يرى فيها حماسن الفضائل فيتعشقها ويألفها منـ
يف دجنات احلياة املألى باملساوئ ، ينئيه  نور هديــها عن كل ما  –وأكرم به  من نور  –األم هي النور الرباق 

الصاحلني ، وما البيئة اخلرية إال من صنع األمهات الصاحلات )الالئي  نفوسيندى له اجلبني وتشمئز منـه  
لى األم أن تكـون مثاال حيا للفضائل ، يقتدي بــه أبناؤها وبناتها ، يسهرن ( على أدب أبنائهن وبناتهن ، فع

ألن الولد صغريا كالعجني يطبع فيــه ما يراد من صور ، واألم هي املسؤولية األوىل جتـاه اجملتمـع . فعليها أن 
ياة الشريفـة ، تعي واجبها وحتسن تنشئـة ولدها مالئـة فؤاده حبب اهلل والوطن ، ليسري قـدما يف طريـق احل

والعمل املثمر مثار اخلري لـه وألترابـه وملن ينشؤون بعده من األجيال الصاعدة ، حتت كل مساء خلدمـة 
     اإلنسانية مجعاء.

 البنــــاء الفكــــري:-1

 حـدد الفكــرة العامــة للنــص. .أ

  اذكر ثالث صفات لألم صاغــها الكــاتب. .ب

 أتـــرابــه. –يشمــــئز  –ينئيـــــــه اشـــرح المفردات التاليــة :  .ج

 البنــاء اللغـــوي: -2

 أعــــرب مـا تحتـــه خـــط في النــص. .أ

 ما محــل الجمــل التي بين قوسيـن في النــص. .ب

 البنـــاء الفــــين : -3

 الحـظ العبارة اآلتيــة ) من تغذي طفلها لبان التقوى ( . حــدد نوع الصورة البيانيـة. .أ

 استخرج من النص تشبيــها مبيــنا نـوعــه وأركـــانــه. .ب

 ) وقضى ربك أال تعبدوا إال أياه وبالوالدين إحسانا (قـال هللا تعالى  :االدماجيةالوضعيــة 

  وإجاللها.حكى لك زميلك عن شجار وقع له مع أمه ، فقمت تنصحه وتوجهـه وتبين له وجوب طاعتها 

  أسطر تحثـــه علـى ذلك.اكتب نصا ال يقل عن عشرة 
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 المــــــــرئٍ قد هــــاَم يف احلضـِر  ـ يا عاذرا 1    
ــَـــــــنَّ بيــــــــوتا )خـّف َمْحمُلـها( 2      ـ التذُممـ
 ـ لو كنَت) تعلــــُم ما يف البـدو() تعــذرني ( 3    
 ـ أو ُجلَت يف روضـٍة قد راق منظـــــــــــــــُرها 4    
 ُمنتشــقا  طــــــــــاب   نسيما  ـ تستنشقنَّ 5    
 ـ تراُبها املســـــُك بل َأنقـــــى وجــــــاَد بـها  6    
 ـهُتـــــــذمُّ ب  من عيــــــٍب ـ ما يف البــــداوة7    
 ِةـــــــخافي م فيها غرُيـــــــاجلس ُةـوصح -8    
 ـــــاش مًدىمْن مل مُيت عندنا بالطعٍن عـ -9    

****** 
****** 
****** 
****** 
****** 
****** 
****** 
****** 
****** 

 ِرمُلِحــــبِّ البــــدو والقَفـــ وعـــــــــــــاذال

 الطيـــن واحلــــجر ومتدحّن بيـــــــــوَت

 جهــــــلَت وكم يف اجلــهل من ضــرِر لكن

 عِطــــــــِرمجــيٍل شّيــٍق  ِبكـلِّ لـــــــــوٍن
 الـــــــروح مل ميـــرر على قذٍر يزيد فـي

 الغمــــاِئِم باآلصاِل والِبَكــــِر صــــــــوُت

 واإلحســـــــاَن بالِبـــــــدِر إال املـــــــروءَة

 على احلضِر وٌرـــــمقص اُءّدــــــوالوالعيبُ 
 خلِق اهلِل يف الُعُمـــــِر فنحُن أطــــــــــــوُل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     األمري عبد القادر                                                                                                                                               األسئلة

 ن(12اجلزء األول : ) 
 ن(05.5) البناء الفكري:

 (01هي الفكرة اليت يدافع  عنها الشاعر ؟  ) ـ  ما 1
 (01.5ـ استخرج  من النص ما يدل على كرم أهل البادية .  ) 2
 (03) اشرح الكلمات اآلتية:  القفر....مدى....هامـ  3

 ن(.03.5: ) البناء الفين
 ن(01وبني نوعه ) حمسنا لفظياـ استخرج من النص  1                
 ن(01صورة بيانية استخرجها ووضحها )  6ـ يف البيت  2                
 ن(01.5ـ   اكتب البيت األول كتابة عروضية وقطعه وسمِّ حبره.  ) 3                

 ن(.04:  )البناء اللغوي
 (03ـ بني وظيفة كل مجلة بني قوسني يف النص.   )  1                            
 (01ـ   أستخرج جملة اسمية تقدم فيها الخبر وجوبا مع التعليل    ) 2              

 ن(          08: ) االدماجيةالوضعية :   اجلزء الثاني         

 قال الشاعر حممد العيد آل خليفة              

 ** عيش البداوة نضرٌي ال نظري له                 وجّوها لعضال الّداء ِترياُق **                                                      
 التعليمة : على ضوء هذا البيت اكتب فقرة حجاجية ال تقل عن مثانية أسطر تتحّدث فيها عن مزايا البادية             

 ومجلة شرطيةومجلة حالية  موظفا استعارة                                    
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 لّسند:ا
" )والدتي العزيزة، بل دعيين أناديك بالكلمة احلبيبة إىل نفسي: "أّمي" (، فإني أحس أّن فيها من             

احلنان و العطف أكثر مّما يف كـــلمة والدتي، و اآلن و قد بدأت اختبارات الفصل األول فإني أشعر بفضلك 
ألتفت إىل ما ال يعنيين، وال أبّدد من وقيت فيما ال يفيد،  نافع، فقد كنُت كما شئِت الالكبري علّي و نصحك ال

أقله تسلية مفيدة، يسرني إبالغك يا أّمي أّن و ال أدع لليأس سبيال إىل نفسي، فالوقت أكثره مطالعة و 
 جناحي سيكون بتفوق وال شك أّن ابتهاجك به سيكون عظيما "

 األسئلة:
 ن(6( البناء الفكري1

 1للنص. (: هات عنوانا مناسبا
 (: ملاذا استبدل الكاتب كلمة "والدتي" بـ " أّمي" ؟2
 (: كيف يرى هذا التلميذ استغالل الوقت؟3
 (: اشرح ما يلي: أبدد، ابتهاجك.4
 (: هات من الّنص ضد هاتني الكلمتني: الّضار، الفشل.5
 ن(6( البناء الّلغوي2
 (: أعرب ما حتته خط يف الّنص1
 ني مع ضبطهما بالشكل: يكون، بدأ (: هات وزن الفعلني اآلتي2
 (: بّين الصحيح من املعتل فيما يلي و اذكر نوعيهما: كنت، يسّرني 3
 (: أسند العبارة الواقعة بني قوسني إىل مجاعة املتكلمني.)والدتي العزيزة..........أّمي( 4
 ن(8( الوضعية اإلدماجية3

آلن تلـــميذ جنـــيب يف السنة األوىل، اكتب فقرة ال لقد تعبت أّمك كثريا يف تربيتك و رعايتك و ها أنت ا
 ك نحو أمّك، تتجاوز ستة أسطر تتحدث فيها عن واجب
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 النص :

،  1921في مطلع العقد الثالث من القرن العشرين ، وبالتحديد في منتصف عام             

سّجل الطب انتصارا مدويا باكتشاف مادة األنسولين التي ساعدت على إنقاذ حياة مئات 

اآلالف من مرضى السكر، ولكن بالرغم من أهميّة ذلك الكشف العلمي فإن مرض السكر 

ورة على حياة الجنس البشري، بعد أمراض القلب ــــة الثالثة من حيث الخطيأتي في المرتب

و السرطان، فاألنسولين يعمل فقط على تخفيف وطأة المرض، ويقلّل من إمكانية حدوث 

 تعقيدات أخرى عند ظهور أعراض الدّاء.

اء جسم أعضال يعني فقط أّن هناك نسبة عالية من السكر في الدم فهو يكاد يؤثر على  جميع 

ون من ارتفاع ضغـط الدم ـــــــــاإلنسان وهناك المالييــن من مرضـى السكـر الذين يعان

 لعصبية وااللتهابات المزمنة .والعمى واالضطرابات ا

وبصفة عاّمة هناك نوعان من أنواع اإلصابة بهذا السقم، األّول ما يعرف بالسكر الحداثة 

طلّب منهم ) أن يتنولوا األنسولين( ، والنــّوع اآلخر وهو النوع الذي يصيب األطفال، ويت

هو ما يحدث لــدى المتقدّميــن في الّســن ويكـون أقـّل خطــــــورة ، بــل وعليـه التّحكـم 

 ( أو اتباع نظام غذائي صارم...  فيـه عـن طريـق عقاقيــر) تؤخذ بواسطة الفم

 نقاط 6البناء الفكري : 

 ن1با للنص . ـ اختر عنوانا مناس1

 ن2وما األمراض المالزمة للسكر؟  األنسولين؟ـ ما دور 2

 ن 1 رأيك؟ـ كيف يعتبر مرض السكر حسب 3

 ن 2وطأة ـ أعراض . اشرح:ـ 4

 نقاط 4 اللغوي:البناء 

 ن1 النص.ـ أعرب ما تحته خط في 1

 ن 2 اإلعراب؟ـ ما محل الجملتين الواقعتين بين قوسين من 2

 ن 1 بسيطة.وأخرى فعلية  بسيطة،جملة اسمية  األخيرة: ـ استخرج من الفقرة3

 ن 2 الفني:البناء 

  مميّزاته؟فما  علمي.ـ أسلوب النّص 1

 ن 8: االندماجيةالوضعية 

تعرضنا من خالل نص المطالعة " التوتر العصبي " أن للتوتر العصبي واالضطرابات 

 . النفسية األثر الشديد على حياة الفرد و على حياة األسرة

اكتب نصا إخباريا في حدود عشرة أسطر، تذكر فيه ذلك ، موظفا ما يلي : جمال حالية ـ 

  وأخرى مركبة .
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 ص : قال الّشاعر: عـلي الَجارم .النّــــ

 أَطلّـــت اآلالُم ِمــن ُجــــحره ولَــفّت األســقام من ِطــــْمره -1       

ــــه إذا أوى الـــطيُر إلـى َوكــره -2        ٌد يَـــأوي إلى هّمِ  ُمشـــرَّ

 في شـَـعره َما ذاق ُحلَو اللثم في َخــــّده وال َحـــنان الَمّسِ  -3       

 وال َحوتهُ األمُّ في َصـــدرها وال أٌب ناغـــَـاه في ِحـــــجره -4       

 البَطُن َمهضوٌم طواهُ الّطَوى ونام أهُل األرض عن َنشـْــره -5      

 والَوجــهُ لليـَـأس به نظــَرةٌ )يقــذفها الِحــقُد(على َدهــره -6        

 طـيء الُخــطا كالُجــــعل الَمكــدُود من َجـّرهيجــُّر رجلْيه بَ  -7       

 إْن نـــاَم )أبصـرت به كُتلــةً( تجَمـــُع ســَــاقيه إلى نَـــحره -8       

 ال َيِجُد الَمــــأوى ولْو راَمهُ أَحـــالهُ الّدهـــُر عـلى قَـَـــبره -9         

 ن َشَظف العيش ومن َوعرههُـــناَك يَثــوي هادئـا آِمـــنا مِ  -10       

 74ـــــــــــــــ من كتاب السنة التاسعة أساسي ص                                                         

 الِطمر : الثوب البالي .  -

 الُجعل : نوع من الخنافيس. -

 األسئــــــــلة :

 . نقا ط( 06أ) ـ البنــــــــاء الفكرّي : ) 

 ن 1اقتَرح عنوانا ُمناسبا للنّص .  -1

د ِمن النّص .  -2  ن1اُذكر َسببْين من أسباب التشرُّ

 ن1.5اذكر ثالثة أوصاف ُمجسَّدة في الُمشرد َحسب النَّص.  -3

د َضحية اإلهَمال.  -4 عري الذي يُبين فيه الشَّاعر أن الُمشرَّ  ن1َحّدد البيت الّشِ

 ن1.5يَلجأ .  -ُصعوبة  -ِمن النَّص : الُجوع  هات ُمرادفات الكلمات اآلتيّة -5

 نقطتان( 02ب) ـ البنـــــــاء الفنّي : )

 ن1اشرح الّصورة البيانيّة اآلتيّة، وبيّن نوعها : أَطلّـــت اآلالُم .  -1

 ن 1اُكتب البيت الثّاني كتابة عروضيّة مع الشكل، وضع الّرموز الُمناسبة .  -2

 نقاط( 04غوّي : )البنــــــــاء اللّ  -ج ) 

ْيه .  -1 ََ  ن1هات التّصغير من الكلمة اآلتية ، واذكر وزنَها الّصرفي: َسـاَق

 ن1أعرب الكلمة التي تحتها خط في النّص : نَظرة .  -2

 ن2ما الوظيفة اإلعرابيّة للجملتين الواردتين بين قوسين في النَّص :  -3

 ( . ) أبصـرت به كُتلــةً  -) يقــذفها الِحــقُد ( 

 نقاط(. 08الوضــعية اإلدماجيّة : ) -د(

 ال يَِجُد الَمــــأوى ولْو راَمهُ أَحـــالهُ الّدهـــُر عـلى قَـَـــبره             قال الشاعر :               

 ههُـــناَك يَثــوي هادئـا آِمـــنا ِمن َشَظف العيش ومن َوعر                                           

كُنت َراجعا من الَمدرسة فَمررَت بَحيَّك، فرأيت طفال يَتوسّدُ التُّراب ويَرتدي َمالبس َرثّة ،يُمدُّ يَدهُ إلى الماّرة طالبا        

 الطَّعام، فََراَعك ذلك الَمنظر.

سيّة، وَوضعَه اُكتب موضوعا إنشائيَّا ال يَقّل عن خمسة عشر سطرا، تَصُف فيه َحالة الطفل الُمشّرد وظروفه القا

 تْين. يتْين ُمختلفالَخطر، ُمقترحا الُحلول الُمناسبة لمثل هذه الحاالت، ُموظفا ُصورتْين بيان
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لقد قطعنا أشواطا بعيدة يف تصفية األشياء وتطهريها وصهرها وتكريرها وذلك حرصا منا على سالمة             
يف تصفية النفس من أدرانها فقلوبنا وأفكارنا تبدو مباءات ألنواع  نزال متخلفنيأجسادنا وراحتها ورفاهيتها. إال أّننا ال 

األقذار فما من دقيقة متر إال ويف فمها بوق ينفخ يف قلوب الناس احلقد والكره وشهوة الفتك والبطش وينفخ يف أفكارنا 
م بتصفية ما يدخل تراهم( يهتمون بالغ االهتما أن)الناس يدهشك من  فيه. أفالاحلذر والقلق واخلوف مما حنن 

أجوافهم وجيوبهم يف حني ال يلقون باال إىل تصفية ما يدخل قلوبهم ومل يفطنوا إىل أن قلوبهم أكثر حاجة إىل مصاف 
عنها( عليك أن تقيم من نفسك حماسبا لنفسك،  أحّدثك)اليت حتسن استعمال املصفاة  ومناخل. ولكيومصاهر وغرابيل 

فال تذمي  الّناس،سي أن تكوني عبدة للغري، فال تستعبدي الغري. ويؤذيِك أن يذّمِك كأن ختاطبها هكذا: يؤذيِك يا نف
 كرامة إنسان. متتهننيفال  كرامُتِك،أن ُتمَتَهن  الّناس. ويؤذيِك

وال أجل حنتاج اليوم حّراسا على العيون واآلذان واألفواه، فليس أبشع من العني اليت ال ُتَسرُّ إال برؤية األوساخ كالذبابة، 
                     أقطع من اللسان الذي تنزلق منه الكلمات اجلارحة، وال اآلذاُن اليت تتسّقط أخبار الّسوء.                                         

 ةميخائيل نعيم                                                                              

 

 

 البناء الفكري: -1ا

 هات فكرة عامة للنص. -
 يلّخص أفكار الكاتب؟ ما نص الحديث النبوي الشريف الذي -
 تمتهن. -يذّمك -اشرح المفردات التالية: أدران -

 البناء الفني: -2

 في النص: استفهام ونهي، أهما حقيقيان أم مجازيان؟ وّضح ذلك. -
 فليس أبشع من العين التي ال تسّر إال برؤية األوساخ كالذبابة.     ما الصورة البيانية في العبارة ؟ -

 وي:البناء اللغ -3

 أعرب ما تحته خط إعرابا تاما. -
 بيّن محل الجمل التي بين قوسين من اإلعراب. -
 استخرج اسم تفضيل وحدد وزنه. -

 الوضعية اإلدماجية: -4

 حّرر نصا حجاجيا ترّد فيه على الكاتب وتبيّن له تشاؤمه ومبالغته في سوء أخالق الناس
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 قال الشّاعر: ـص :ــالنّـ

 

 تعـْش سالـماً و القـوُل فيــَك جميــل   ***ُصـِن النّفـَس و اْحمْلها على مـا يُزينُها   

 خليــلنَبـا بـَك دهـٌر أو جفــــــــــاَك    ***  و ال تُِريَــنَّ النـّــاَس إالَ تجـــــــــــــّمـُـالً 

 عــسى نكبــاُت الّدهـِر عنـَك  تـــزول    ***  )إلى غد  و إْن ضاَق رزُق اليوِم فـ)اْصبْر 

 هو ذليــل( (ويَْغـــنَى غــنيُّ المــاِل و ***    يِعـزُّ غنـيُّ النّفـِس إْن قــــّل مـــــــــالُـهُ  

 إذا الريـــُح مـالْت مـاَل حيُث تميـــل     *** و ال خـــيـَر في وّدِ امـــــرئ  ُمتلــــــّون   

 وعنَد اْحتمــاِل الفقــــِر عنــَك بخيــل ***جــواٌد إذا استغنيـَت عــْن أخِذ ماِلــــــِه    

 !ولكنّـــــهم في النّائبـــاِت قليـــــــــل   ***    )تعـُــّدهم  (أكثَر اإلخــواَن حيــــَن  مافـ

 .اإلمام الّشافعّي رحمه هللا                                                       

 

 

 
 )نقاط04  (ـ  البنـــــــــاء الفكرّي :  )أ

 ن3من النّص.  ر أسباب االستقرار في الحياةاُذك -1            
 ن1اُذكر البيت الشّعري الذي يبيّن فيه الشّاعر أصدقاء الَمصلََحة. -2            
 ن 2 .جفــــاَك خليــل"-نَبـا بـَك دهـــٌر »اشرح العبارتين اآلتيّتين: -3            

 نقطتان( 02( الفنّي: البنــــــاءـ ) ب
  ن1الثّالث كتابة عروضيّة. اُكتب البيت  -1

 ن1 .ضع الّرموز المناسبة له   -2

 )نقاط 04 (البنـــــــاء اللّغوّي :  - )ج 

 ن3بين وظائف الجمل ما بين قوسين في النّص. -1

 .)تعـــّدهم  (،  )هو ذليـــُل  (،  )اْصبْر إلى غد  (            

 ن1 .خليــلُ ص: نّ أعرب بالتفصيل الكلمة التي تحتها خط في ال-2
 نقاط(. 08الوضعية االدماجية : ) -د(

 ليس عظيًما أن تصنع ألَف صديق في عام، ولكن العظيم أن تصنَع صديق ألَف عام.

في بضعة أسطر من إنشائك، وضح أسرار دوام األخوة والّصداقة في الحياة،                     

 مستعمال في إنشائك استعارة جميلة.
 

 

 

 

 

   

8 

8 

 بسم هللا

بلخريي.س  



 
 

 

 

 

 

 
  

 

إن الشباب كالعود الطري ميّالٌ مع الريح فإن لم يسق بماء الحياة ذبل ، و إذا كانت الريح            

عاصفة كسرته ، ماء الحياة لهذا العود مصدره ، األهل الذين أنبتوه ، و المجتمع يحضنه و المدرسة 

 التي ) تربيه ( و تثقفه ، و الدولة التي تركز حاضره و تخطط لمستقبله .

و سكناته  حركاتهلى األسرة أن تحبه حبا ال تنتظر من و رائه جزاء و ال شكورا و أن تراقب فع

فإنها مسؤولة بالدرجة األولى على تهذيبه و توجيهه الوجه الصالحة ، التي ينفع بها أمته ووطنه 

 تعد و تبني و ال تهدم  . إيّاه و ينفع بها أسرته و نفسه في مستقبل األيام .

و على المجتمع أن يعتني به ، و أن يجعل له مُثال عليا تسمو به عن الكسب المادي و الترف ، ألن 

الكسب المادي قَدَرٌ مشترك بين اإلنسان و الحيوان ، و المولى تبارك و تعالى قد كرمه فلو عاش 

أو ما يبعث على األحقاد و الخصومات في مجتمع ال يسمع و ال يرى فيه الباطل و الزور من القول ، 

فإنه يصبح فردا فاسدا حتى و إن كان قبل ذلك صالحا . فليقم كل منا بواجبه .و على المدرسة أن 

تثقفه ثقافة ينتفع بها هو و مجتمعه حتى يكون أمل أمته .و على الدولة أن توجه الطاقات الهائلة 

لوطن قوته بشعبه و ال غرابة أن تجدها تعد أفضل ألن ا إلى الخير و البناء و ترعاها و تحميها ،

 اإلعداد للمستقبل .

                                                   

 البناء الفكري :  -أ
 ما هي المصادر التربوية إلى توجيه سلوك اإلنسان ؟ -

 ما هو أثر المجتمع في سلوك الشباب ؟ -

 الضغائن . –التّشييد  –اللّين  هات مرادفات الكلمات اآلتية من النص : -

  اللغوي: البناء-ب
 استخرج من النص:  -1

 جملة موصولة. -

 مفعوال به متقدما عن الفعل و الفاعل . -

 جملة اسمية منسوخة  -

 اّمحى  –فك إدغام الكلمتين اآلتيتين: َشّد  -2

 أعرب ما تحته خط في النص . -

 ما وظيفة الجملة التي بين قوسين ؟ -

 استخرج من النص : : البناء الفني  -ج

 تشبيها ثم بين أركانه . -

 محّسنا بديعيا مبينا نوعه . -
 الوضعية اإلدماجية : -د

 الشباب عماد األمة و حامى حماها و صانع مستقبلها إذا أحسن توجيهه و تكوينه .

اكتب فقرة من ثمانية اسطر تبين فيها الدور الذي يلعبه الشباب في حياة األمة  التعليمة : -

 مستخدما أسلوب شرط و استعارة .
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 الفضائية هتلل وتتنغم بكارثة عربية انشبـــــت اظفارها و جحظت والقنوات الصور املرئية تشهد          
ـــار بركان ! ,اهنم ااراح ثوارها يطلب الغدا وابتت على كتفيهم اخلطوب ,ف عيناها! ــــ لشعوب نفجروا انفجـ

اترة  االنتحار اترة او اىل فقدان الوعيالعربية اليت اوحلت يف ازمات غائرة وشقوق فتاكة ادت هبم اىل 
أيس واكتئاب كلها مصائب كارثية احلقت  ينا من فقر وظلم وحرمان اضافة اىلاخرى ,شعوب عانت سن

تعود اىل احلكام الطغاة )الذين سقوهم مسا انقعا( و اغروهم بصفحات فارغة مالها احلقد  ألسبابهبم 
لكن بثورة نزلوا و الكراسي فأبوا ان ي املنكر. عشقوارون عن واالضغان , اهنم يصومون عن املعروف و يفط

بد للعامل ان ينتهج وينشر مــا يعرف ابلدميقراطية اي سيادة شعب وسلطة شعب وحكم  خيضعوا. الالغضب 
    الشايب:الشعب وللشعب وكما يقول الشاعر ابو قاسم  إبرادةشعب فالوطن 

                 القدر(  )فال بد أن يستجيب  أراد احلياةإذا الشعب يوما                         
ـــل أن ينجلي والبد للقيد أ                               ن ينكسـر.وال بد لليـــــــ

 عن االنرتنيت.                                                                                          
 

ـــري ) ــــ  نقاط(: 06البناء الفكـــــــ
 حدد الفكرة العامة للنص.-1

 في النص بيتين شعريين استخرجهما واشرحهما-2

 ه ونتائجه.اذكراسباب هذا الموقف ونتائجه.عرض الكاتب موقف وفصله وبين اسباب-3
 ناقعا سما-الخطوب– التالية: جحظتاشرح الكلمات -4

ـــــــي ) ــــ  نقاط(:04البناء الفنــــــ
 ماهو االسلوب الذي وظفه الكاتب؟ بين ذلك )استخرج تعليل(-1

 اليك العبارة التالية*انهم يصومون عن المعروف ويفطرون عن المنكر**-2
 الصورة البيانية من هذه العبارة.استخرج 

 قطع البيت الشعري: إذا الشعب يوما أراد الحياة فال بد أن يستجيب القدر -3

ــوي ) ــــ ــــ  نقاط(: 04البناء اللغــــــــ
 ما وظيفة الجملتين بين قوسين من االعراب .-1

 ما تحته خط. أعرب-2
 دول-هات اسم تصغير من كلمة: اصحاب-3

سطرا توضح فيها امهيتهم  15فقرة من  والرياع. يفعنصر الفداء واحلسام  االدماجية: الشعبالوضعية 
 .واحلالية واجلمل النعتيةواحواهلم هذه االايم موظفا االغراء والتحذير 
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نجومٌ متألقةٌ في ليل الجزائر الحالك، منها الكبيرة ومنها الّصغيرة، ولكّل واحدة حّظها من                
 )طال في الجهل ليلُه(. الذي واإلشراق، وقسطُها من اإلضاءة لجانب من جوانب هذا الوطن  الآللئ

وطغى  الجهل،في ذلك شٌك، إالّ في قلوب ران عليها  بالمدارس ماحياة األمم في هذا العصر         
عليها الفساد، ونفوٌس ختم عليها الّضالل، وضرب على مشاعرها المسخ، وطال عليها األمد في الّرّق، 

نظرها في الحياة ووسائلها، فرضيت بالّدون، والذت  األبصار فتغيرفصدئت منها البصائر، وعُميت 
 بالّسكون.

ذا طلب ه منعلم، والمدرسة منبع العلم، وَمشَرع العرفان، وطريق الهداية إلى الحياة، فالحياة بال        
النّوع من الحياة من غير طريق العلم زّل، ومن التمس الهداية إليه من غيرها ضّل، وحياة األمم التي 

 نراها ونعاشرها شاهد صدق على ذلك، 
تًشيّد من المصانع، وتنّسق ما تُنّسق من الحدائق، تبني األمم ما تبني من قصور، وتُشيّد ما         

وتُحف ذلك كلّه بالّسور المنيع، فإذا ذلك كلّه مدينة ضخمة جميلة، ولكنّها بغير المدرسة ِعقد بال واسطة، 
 أو جسم بال قلب. 

                        
 بتصرف    -محمد البشير اإلبراهيمي                                                                      

 
 
 
 
 
 
 

 نقاط (. 06ـ  البنـــــــــاء الفكرّي : )  )أ
 ن1  هات عنوانا مناسبا للنّص. -1
 ن2ما مصير الذي يطلب الحياة من غير طريق العلم؟   -2
 ن1ماذا تمثل المدرسة في جسم األّمة؟  -3
 ن2هات مرادفات الكلمات اآلتية : ) ران ، الّرق ، الّدون ، المنيع (.  -4

 نقطتان (. 02البنــــــاء الفنّي : ) ـ  )ب
 بيّن نوع الّصورتين البيانيتين :  -1
 ن1ليل الجزائر الحالك .  -أ
 ن1المدرسة منبع العلم .  -ب

 نقاط (. 04البنـــــــاء اللّغوّي : )  - )ج 
 ن1هات التّصغير للكلمة اآلتية : الوطن .  -1
 ن1أعرب ما تحته خط في النّص :  َمن  .  -2
 ن2لجملة ما بين قوسين في النّص: )طال في الجهل ليلُه(. بين محّل إعراب ا -3

  نقاط( . 08الوضعيّـة اإلدماجية : )  -د(
 فهي شبيهة بالجسم بدون قلب.!  بدون َمدارس تصّور عزيزي الطالب الحياة    

بيّن دور المدرسة في الُمجتمع ، ُمستعمال   -ال تقل عن عشرة أسطر -في فقرة من إنشائك 
 عة ، وُموظفا ُصورا بَيانيّة جميلة.  ُحججا مقن
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