
 
 یة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةالجمھور

 وزارة التربیة والتعلیم
متوسطة : ساعد                                                         2020\ 2019الموسم الدراسي : 

 مرازقة
 متوسطالمستوى : الرابعة 

 الفرض األول للثـــــــالثي األول فـي مادة اللغة العربیة
 الســــند :

وانحنْت أصابع اه , واختفى بریقھما , وشَحبْت نظرتُھما ,فتصلبْت شرایینُھ ,غارْت عینَ 
كان كل َھمَّ على فراشھ المتواضع , دٌ مدّ جسده وھو مُ  بعجِزھما عن السیر ,وَرفعقدمیھ إیذانًا 
, وكان كل تفكیره منصبا على ھأمّ م زوجتِھ وحتى ال یزید من ألیقاوَم ھذا األلم ,الحسیِن أن 

 قدرة األدویة التي تكومت عند رأسھ,فكأن الصیدلیة تحولت فجأة إلى غرفتھ.
یت قلب الحسین عینیھ الذابلتین ذات الیمین وذات الیسار,ثم تسمرت نظرتھ على الب

سیجارةِ تغازُل شفتیھ منذ ثالثة وعشرین سقفھ,وقد مثل أماَم بصره دخاُن أول 
وتراقصت في ذھنھ ابتسامتھ التي كانت تُرافُق انقشاَع دخاُن عودَ الثقاِب على حافة عاًما,

فقد الذي كان یرنو إلیھ بشموخ في العلبة,تحذیٌر لھ لْم یأبھ لھ,العلبة وأیقن أن عود الثقاب 
د حیاتك كما یطارد الوحش كان یھمس في أذنِھ قائال: إن ھذه السیجارة تطار

 .ال ریبَ  بالفریسةِ  الوحشُ ذلك ولسوَف تمزُق أوصالك كما یفعل فریستھ,
فمد یدَه التي علتھا ُصْفَرة یلعُن الشیخ الحسین تلك اللحظة,وتلك السیجارة بألٍمٍ◌ كبیر,

یقوُل الریاح, مدھا إلى ابنتھ الصغیرةِ وھو عروقُھا كجذعِ شجرٍة اقتلعَتْھا  تْ زَ وبرَ فاقعة,
خدیجة,أین كنت؟ أجابتھ :كنت ألعب فأنت ال ترید أن تقوم لتشتري لي بصوٍت تخنقھ العَْبَرةُ:

الشوكوالطة.أجابھا:أنا مریض وال أقوى على النھوض,فأمسكت یده ثم رأسھ 
 السجائر التي تدخنھا ھي التي أحرقتك حتى مرضت.وقالت:

ابنتي,ولكن لن أدخنھ مرة أخرى إن ھز قول خدیجة جنان الحسین وھو یقول:محقة أنت یا 
شفیُت,قال ھذا الكالم لكن روحھ قد بلغت التَّراق وحان الفراق , فكثیر من األعضاء 

 أضربت عن العمل ...
 

 الجزء األول:
 الوضعیة األولى:

 من النص. عدد صفتین للحسین -
ب یرسلھا عود الثقابین الرسالة التي كان  -

 للحسین.
 العَْبَرة. –تعرف على معنى الكلمتین:یـرنو  -
 ُصْغ بأسلوبك فكرة عامة للنص. -

 الوضعیة الثانیة :
حدد نمط الفقرة األولى.وأذكر مؤشرین من  -

 مؤشراتھ.
في الفقرة األخیرة محن بدیعي,استخرجھ ثم بین  -

 نوعھ.
تطارد  حلل الصورة البیانیة:إن ھذه السیجارة -

 حیاتك.
 أعرب ما تحتھ خط في النص إعرابا مفصال. -
إلیك الجملة التالیة: "ثم تسمرت عیناه على بیت  -

 سقفھ"
 في الجملة بدل,حدده ثـم بین نوعھ

 الجزء الثاني :
السیاق:تحضیرا لمشاركتك في مسابقة أقالم بالدي التي تنظمھا وزارة التربیة الوطنیة كل عام, 

 كتب القصص لتنمیة إبداعك. قرأت الكثیر من
 السند: في القصص دروس وعبر لمن اتعظ واعتبر.

تراه مناسبا من  التعلیمة:أنقل أھم أحداث قصة أجبتك وأثرت فیك,محترما فنیات القصة,موظفا ما
 .موارد المقطع

 -شبكة األلوكة  -تاحيـإبراھیم الف
ف ت  


