
 

  ّ ّ  امجلهوري   ةةعبيّ  ة الشّ  ة ا�ميقراطيّ  ة اجلزا
ري

  ةةالوطنيّ  ة  وزارة الرتبيّ  
 روايقيّة مقداد: متوسطة

 مسكيانة
 8201/9201: ةنة الدراسيّ السّ 

 متوسط الثّانيّةنة السّ : المستوى

  يف مادة ا(لغة العربيّةة  الثانيّةةاملراق"ة املس�مترة  

 خليفة: قال الّشاعر الجزائرّي محمد العيد آل
وح وهللا عالـــالدي فِ ـــب        مُ ــُص القَْصِد سالِ ـالٌم خالــعلْيك س              ــــــٌم     داِك الرُّ

ُمـــــِد مشغُوٌف بُحبِّك هائِـــِمَن البُعق  ــــاُق على القُرب ُمْشِفـيُحيِّيك ُمشت
 ادمٌ ــــــادٌم لِك خـــما شئْت إنّي قــك            ري       ــــمُ أْ ر فَ ــــتُك روحي يا جزائـْ وهب      
    قاسمإنّني أٌخ لك في كل الحُظوظ مُ                    تاDر ــــن الجزائـمن دِمي يا ابفَُخذْ       
 مادِ ــــــــــما هو هه فَسيْبني هللا ــل     إْن صادْقت في النّاس هاِدًما              وال تأْس      
 مــــــسر آثِ ــوال خاسر إْن باء بالخُ      ا              ـــــح النَّفس لم يَُك آثمً ــومْن يُوق شُ      
 ل ؟ــــو الفضائِ وتعلُ  الفُصحىوتنتشرُ  ه                 ــالم في األرض ِظلــفَهل يَبُسط اإلس     
                        م ؟ــِ ول الئــــا للعقــــــم حظـــلمن العِ    ي               ــــــوتْنتقول ـــوهل ترتقي فيها العُق     

 عليمــــــــــــــــــــــــــــــــــاتالتّ 

I( ن21[الجزء األول:  فهم المكتوب[:
]ن10[.... ............................................................ند...............للسّ اقترح عنوانا مناسبا  )1
ن20................................................................؟ماذا تمنى الكاتب في البيتْين األخيرْين )2

 ]ن10..................................... ابحث في الّسند عن أضداد الكلمتْين التّاليتْين : رابح ـ الرذائل)
ن10............................................................................استخلص قيمة تربويّة للنّص)
ن]20...[........................................................................ أعرب ما تحته خط في الّسند)

ن20...ُصغ من الفعلْين التّاليْين اسمي زمان ومكان مع تبيان طريقة صياغتهما : علم ـ ارتقى ...) 6     
 ن01...................................................حّوله إلى المضارعالّسند فعل مثال واستخرج من )7     
 ن]10.[..........................................................................................النّص ؟ ) ما نوع 8     
ن]01..............[.................................... طلبيا وبين نوعهأسلوبا إنشائيا ) استخرج من الّسند 9     

II( ن80[الجزء الثّاني: إنتاج المكتوب[:

               ،نّظم النّادي الثّقافي لمتوسطتكم ندوة )1954نوفمبر 1بمناسبة ذكرى اندالع الثورة الجزائريّة (         
 تاريخيّة، فانتابك االعتزاز وأنت ترى األعالم تُرفرف حول متوسطتك.      

                                                         
وتحثهم   واحترام رموزه ، كلمة توجيهيّة لزمالئك تدعوهم من خاللها إلى االعتزاز بالوطن ، اكتب          

 امحترموعلى االجتهاد في الدّراسة من أجل النّهوض به ، موظفا اسمي الزمان والمكان وحروف القسم ،     
عالمات الوقف .                          

حبتيأهللا  مــــــــــــــــــــــــوفقك
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