
  -دوار الماء–ثانوية بن الصغير عبد القادر                        وادي                                   ـــــديرية التربية لوالية الم 
  ساعتــــــــــــــــــان) 02: ( دةـــــــــــــــالم                                           جذع مشترك آداب                1: المستوى  

  الثالث في مادة اللغة العربية وآدابهااالختبار الثالثي 
  

  :بعث عبد الحميد الكاتب إلى أهله برسالة فقال 
ُ  فمْن  ،رورره والسُّ نيا محفوفة بالكُ اهللا تعالى جعل الدّ  ا بعد  فإّن أمّ ... ها ته بنابها ذمَّ ومن عضَّ  ، كن إليهافيها َس   الحظّ  ساعده

 َن وخشُ  ،هابُ ح عذْ لُ ة  فَميّ ولنا مورمحتْ  ،ت بنا نافرةً ا أفاويق استحليناها ثم جمَح تنأذاق وقد كانت  ،وشكاها مستزيدًا لها ،ساخطًا عليها
  بارحةٌ  يرُ والطّ  ،نازحةٌ  ارُ فالدّ   ،نا عن اإلخوانتنقوفر  ،عن األوطانِ  تنادفأبعَ  ،هالينُ 

ليكم وجداً  ،داً ْع نا منكم بُ دُ تزي واأليامُ  وقد كتبُت  ن يلْ  ،آخر العهد بكم وبنا ْن كُ تها يَ دّ إلى أقصى مُ  ةالبليّ  فإن تتمَّ  ،وإ  ظفر جارٌح  حقنا وإ
  .جار شرٌّ  لّ والذّ  ،اإلسار نا نرجع إليكم بذلّ عدوّ  أظفارِ  ْن مَ 

َ أن يَ   ،من يشاُء  ذلّ من يشاء ويُ   عّز يُ اهللا تعالى الذي  نسألُ  تجمع سالمة األبدان  ،، في دار آمنة جامعةً  لفةً أُ  مْ لنا ولكُ  َب ه
   .احمينالعالمين وأرحم الرّ  ه ربُّ واألديان فإنّ 

  

أصابته  :بنابها عّضته محوطة،  :محفوفة ،األسر: اإلسار ،محبة: وجدا، شردت: جمحت. عادةيقصد أذاقتنا الّس : أفاويق استحليناها: معاني المفردات  
  اليسار وكان العرب يتشاءمون من الطير البارحالبارح من الطير المتجهة نحو  :بارحةبضرها وأذاها، 

  )نقاط 8(   ري  ـــــــالبناء الفك
  سائل؟وع من الرّ ى هذا النّ من يوجه الكاتب هذه الرسالة؟ وكيف يسمّ  إلى •
 .كيف تبدو لك الظروف التي كتب فيها عبد الحميد رسالته؟ دّل على ذلك من النّص •
  ؟ فكرتين أساسيتين حددهمان النص متض •
 عه الكاتب؟ما المصير الذي كان يتوق •
ام له بعد أن كانت جميلة، أين تجد ذلك في النص؟ ــريشير الكاتب إلى تنك •  األيّ
ة التّلخيصلخص الن •   .ص بأسلوبك مراعيا تقنيّ

  

  )نقاط7(   :ويـــــــالبناء اللغ
  :حيحة من بين األقواس فيما يأتيالّص  اإلجابةاختر  

ح عذبها        )صعب البقاء فيها، انقلب سرورها حزنا، أشرقت بنورها: (معنى مُل
  )وافدة ، ساربة، راحلة: ( معنى كلمة نازحة      

  .صورة بيانية اشرحها مبينا نوعها وأثرها البالغي  ) عّضتنا بنابها(..في قول الكاتب •
  .ن نوعه وأثرهص وبيطباقا من النّ  استخرج •
  .خر مزيد بالتّضعيفبالهمزة، واآلاستخرج فعلين ثالثيين مزيدين بحرف، أحدهما مزيد  •
 .من فعل ثالثي وآخر من فعل غير ثالثي فاعلاستخرج اسم  •
 .لسان - شوارع - علماء -  بقرة – فاطمة - زيد - أحمد: فيما يلي رفحّدد االسم المنصرف والممنوع من الّص •
  .مررُت بصحراء العرب) ب -مررُت بصحراء موحشة) أ: منصرفة مع ذكر السبب )صحراء(الجملتين أّي في  •

  )نقاط 5(  :الوضعية اإلدماجية 
واسما ممنوعا  وجناساقا طبافا موظّ  .األياممان وانقلبت عليه ر عن مشاعرك وإحساسك بمعاناة إنسان غدر به الزّ اكتب رسالة تعبّ    

  . من الصرف 

  انتهــــــــــــــــــــــــــــى  01من  01صفحة 
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ن1.....................................يوجه الكاتب رسالته إلى أهله وأحبائه الذين فارقهم -1 )نقاط 8(   :البناء الفكري  

ن1.................................................................يسمى هذا النوع من الرسائل بالرسائل اإلخوانية -2  

كتبت فيها الرسالة عصيبة وشديدة عليه، إذ كان طريدا مع مروان بن محمد آخر خلفاء بني تبدو الظروف التي  -3
ن0.5...............................................................................................ة من قبل العباسيينأميّ   

ن1................................وفرقتنا عن اإلخوان جمحت بنا نافرة، أبعدتنا عن األطان، :داللة هذه الظروف   

: األساسانفكرتا النص   

ن0.5.........................................................................................بيان الكاتب لحالته القاسيةْ    

ن0.5. .......................................................هدعاء الكاتب ورجاؤه  زوال المحنة واالجتماع مع أهل  

ن0.5.....................................................................المصير الذي كان يتوقعه الكاتب هو الهالك  

..نافرةأذاقتنا أفاويق استحليناها ثم جمحت : يشير الكاتب إلى تنكر األيام بعد أن كانت جميلة في قوله  

ن1............................................................................................وخشن لينها..،افملح عذبه  

)ن2*1(...................................احترام تقنية التلخيص+ احترام قواعد اللغة واإلمالء -  نقاط 2 :تلخيص النص  

 البناء اللغوي:  (7نقاط ):  معنى( ملح عذبها) : انقلب سرورها حزنا،   معنى (نازحة): راحلة...........( 0.5*2ن)

 استعارة مكنية، شّبه الدنيا بحيوان مفترس يعّض، فحذف المشّبه به وهو الحيوان، وأبقى ما يدل عليه"  عّضتنا بنابها "
ن2........................................................تجسيد المعنى في صورة محسوسة: ، أثرها )  يعّض، الناب(   

ّ  -يعزّ ( :في قوله الطباق - ن1............................................، أثره تقوية المعنى وتوكيدهطباق اإليجاب) يذل  

ن  0.5..............)....................فّرق:( فعل ثالثي مزيد بالتضعيف+  )أبعد( -)أذاق: (فعل ثالثي مزيد بالهمزة
    

ن0.25. .............................نازحة: نافرة، أو : من الفعل سخط أو -ساخطا: اسم فاعل مشتق من فعل ثالثي   

ن0.25. ...........................................)استزاد( مستزيدا، من الفعل : اسم فاعل مشتق من فعل غير ثالثي  

 االسم المنصرف الممنوع من الّصرف

 - علماء -  فاطمة  -أحمد
ن1................شوارع  

 
0.75.....لسان -بقرة - زيد  

ن0.25...................ألنها مضافة : الّسبب.......مررت بصحراء العرب): ب( منصرفة في الجملة )صحراء     

 لوضعية اإلدماجية: ( 5 نقاط)....( اللغة واألسلوب 2ن........توظيف المطلوب 3 نقاط  )
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داللة هذهداللة هذه الظر

األساألساسانا النص فكرتا النص 

.تب لحالته القا الكاتب لحالته القاسيةْ 

جاؤه  زوال الم ورجاؤه  زوال المحنة

ه الكاتب هو ايتوقعه الكاتب هو الهالك

عد أن كانت جميام بعد أن كانت جميلة ف

...............................

احترااحترام تقن+ + مالة واإلمالء

ب سرورها حزن : انقلب سرورها حزنا

س يعّض، فحذمفترس يعّض، فحذف ال
.............................ةسوسة

....................وكيدهى وتوكيده

).............).................قفّرق( 

................................
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