
 

 

 

 

 السند: 

:زكرياء مفدي قال   

ــاــاليقينــــ فينا بث الذي ألست      نـــاــــــفيجاللك جل نوفمبرُ 

افينـــــسال نسوقُ  رحنا نصرلول     اــــدمان من لجج علىسبحنا

ـــــاالثائرينَ  صلبنا من ونصنع      وراـــــــــون نارا نفجر وثرنا

اــــــــالعالمينــــــ ثورتنا فتلهم      انــاــــــــــمبتغ ثورتنـا ونلهم

اــــالمستبينــــ المنهج به سلكنا      شتاتا الخالص لحرب جمعنا

اــــمجرمينــــــــ سماسرة لكنا      وقانـا وفـالصف التحام لوالو

الدنـــــــــــا ومألنــــــــا الورى شغلنا

ــــالةــــــكالصــــــــــــــــ نرتله بشعر

 الجزائـــــــــــــــــر حنايـــا من تسابيحه

I.) :نقاط)  05أفهم نصي
 للسند.  فكرة عامة. اقترح 1 

 استنتج العاطفة الموجودة في النص، واستخرج العبارات الدالة عليها.. 2 

 )المنهج، جاللك. اشرح الكلمتين الواردتين في السند (3 

  . هات من السند ضد الكلمات اآلتية (الشك، السلم)4 

II.) :نقاط)   05أتعلم قواعد لغتي
 . أعرب ما تحته خط في النص. 1 

 . استخرج من السند: اسما مقصورا، اسم زمان أو مكان، حرف عطف، مبينا نوعه. 2 
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 . واألمر المضارع في تصريفه عند] صلو[ الفعل على طرأت التي التغيرات وضح. 3 

III. (نقطتين) :أتذوق النص 

  في العبارة اآلتية صورة بيانية، اشرحها وسمها [نوفمبر بث فينا اليقين]. 1 

   نقاط) 08الوضعية اإلدماجية: (     

 السياق: 

 مفدي زكرياء: يقول 

 مطلع فجرنوفمبر غيرت فجر الحياة    وكنت نوفمبر 

وذكرتنا في الجزائر بدرا    فقمنا نضاهي صحابة بدر

 التعليمة: 

ازه اعتز انطالقا من السند ومن السياق، اكتب نصا توجيهيا من سبعة أسطر تحث فيه زميلك على ضرورة

لروابط قف وابوطنه وحبه له موظفا: استعارة، الفعل الناقص، واألساليب اإلنشائية. محترما عالمات الو

  نصية.ال

 مالحظة:

.التوظيف يكون بلون مغاير، وتحته سطر�

 عليك تنظيم الورقة. �

 

 

 

 

 ... بالتوفيق ...                                                        
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 المعيار األجوبة األسئلة الوضعيات
 
 
 

 
 
 
 

 قترح فكرة عامة للسند. ا -1
طفة الموجودة في استنتج العا -2

 النص. والعبارات الدالة على ذلك.
 
 
ين الواردتين في اشرح الكلمت -3

 السند (جاللك، المنهج)
 
د ضد الكلمتين هات من السن -4

 (الشك، السلم)

عر وافتخاره اعتزاز الشا -1
 بثورة نوفمبر المجيدة.

 رهي عاطفة فخ - -2
واعتزاز. العبارات الدالة على 

ذلك [جاللك، اليقينا، للنصر 
[....

 اللك: الهيبة ج -3
 المنهج: الطريق المستقيم.    

 لشك  اليقين ا -4
 السلم  الحرب    

 ن  01
 
 

 ن  02
 
 

 ن 01
 
 
 

 ن 01

 
 
 
 

 
 

عرب ما تحته خط في السندأ -1
 
 
 
 
 
لسند: اسم استخرج من ا -2

حرف عطف مقصور، اسم مكان، 
 .مبينا معناه

يرات التي تطرأ على ما هي التغي -3
 الفعل وصل في المضارع واألمر

 

دأ مرفوع نوفمبر: مبت -1
وعالمة رفعه الضمة الظاهرة 

 على آخره. 
لثائرين: مفعول به منصوب ا -

وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة 
 على آخره. 

لورى/ اسم اسم مقصور:ا -2
مكان: مبتغى/ حرف عطف: 

 واو/ معناه: الجمع والربط.ال
حذف واوه في المضارع ت -3

 واألمر.

 ن  01
 
 

 ن  01
 
 
 

 ن 02
 
 
 

 ن 01

 

 
 
 

لبيانية في العبارة ما الصورة ا -1
 اآلتية [نوفمبر بث فينا اليقين]

اإلنسان، بشبه نوفمبر  -1
حذف المشبه به وأبقي على 
الزم من لوازمه (بث) على 

 سبيل االستعارة المكنية.

 ن 02

 

 

 اكتب السياق، ومن السند من انطالقا
 تحث أسطر سبعة من توجيهيا نصا
 اعتزازه ضرورة على زميلك فيه

 استعارة،: موظفا له وحبه بوطنه
. اإلنشائية واألساليب الناقص، الفعل

 والروابط الوقف عالمات محترما
 .النصية

 التوظيف  -1
 التساق واالنسجام.ا -2
 ن. المضمو -3
 ة.اللغسالمة  -4

 
 ن 08
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