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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

متوسطة بركات العرافي                                  وزارة التربية الوطنية                                 

م 2018 أفريل ....التاريخ :                                             م                            4المستوى : س 

 عة واحدةساالمدة :                                     في اللغة العربية                            الفرض الخامس
 النّص : 

 الّشهيد ال يموت ...                                             

ها ّوت موجّر الصّخذ مكبأف.ةحكم بالطائرّحاول التعبثا ؛ تكرارا و ائرة حاول مراراّقيب قائد الطّالن، صباحا  7:  55اعة ّالس        
ملك الوقت أال  حلةّمعكم قائد الر بنائيأقول أو ، سمياتّالر ر منّتحرأو دعوني أ...  كاب األعزاءرّ يّها ال" أ : كابرّ رسالة لل

إنّها قليلة  تقع الطائرة بعد دقائقسوف ،  لى ما ستسمعونأعتذر لكم كثيرا ع ، فالتقطوه ليكمإدفعه سألذا ،  للخبر مّهدألفي االك
 ريعّريق السّب الطّسوف أتجن فوق تجمع سكاني نا نحلقّأريد أن أقول لكم بأنو،  هللا رحمكمهادتين يّالش اتنسوالبنائي أهادة ّالش

.                          " الوطنو عبّالش ضحية في سبيلّفمهمتنا األولى واألخيرة هي الت ، كانّونحمي الس نتفادى إزهاق أرواححتى 
مت المكان و بدأ ّالصّعم... )"نحن مع قرارك أيها القائد"(: بعبارات كلها ثقةادوّردلدينا ،وقتال ن كان الخبر صاعقا لك.

في باب كان ّيجلس أحد الش في الطائرة هنالك في زاوية ما...  " ٍن قليلةثواوى ال يفصلنا عنه س، ستشهاد الا : " يحاور نفسه ّالكل
بأنها (تلقيها للخبر... يعلم  في كيفية ن هو يفكراآلو،  حنيناشواقا وأكان يحمل ،  أشهر لم يرها منذ التي  لرؤية والدته طريقه

حظاتّاللّ كان يعدالجديد ...  همولودخر ذاهب لرؤية آوهذا  ، )ناآليشعر بها (يكاد  ستبكيه الدهر ... دموعها حارقةو )ستحزن
عويل يتيمه ... وء بكا ... يكاد يستشعر جنازتي ابني صالة نفسه سوف يسمعفي ن اآليقول  حتى يؤذن في أذنه ... هو ... ليصل

ختي ... زوجتي ... أوالدي ... .. أ. أخيأّمي ...  ... بيأ فالوداع، ق الفرا إنّه...  زواجه وذلك ذاهب إلتمام تفاصيل ... رملتهأ
 ختارأمن جديد و س ولدأس...  أخرىجلك مرة بعد أضحي من أالحياة سفي  ًةَّرَلي فيك كّ نأها الحبيب لو ّيأصدقني  ،وداعا وطني

 طيب هللا ثراكم ، وأسكنكم فسيح جنّاته .  ! استشهاد األشاوس وما أعظمَ  ! األبطال عيشفما أطيب ،  فداك أقتلْ نأ
 م طائرة بوفاريك .إسماعيل دوسن ـ قبيل حادثة تحطّ حوار البطل الّشهيد :    

األسئلـــــــــــــــــــــة : 

:  نقطــــــة) 12الجزء األول (

  : نقاط ) 06البناء الفكري : (أ ـ 

. ّسندمناسبا لل فكرة عامة اقترحـ  1

 ولماذا ؟  ؟ ماذا تجنّب البطل الّشهيد قبل الّسقوطـ  2

؟  رأيك في هذا التّصّرف البطوليّ  ماـ  3

 . نتفادىـ  عبثا اشرح :ـ  4

.أختم ـ اللّقاء ـ ابحث في الّسند عن ضد :  5

  )البناء الفني : (نقطتانب ـ 

 ـ استعارة ، بين نوعها واشرحها . 1:   ـ استخرج من السند

ـ كناية وبيّن نوعها .  2                         

ا وبين أثره .    ـ سجع 3                         
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نقاط ) : 04غوي : (البناء اللّ ـ  ج

سأولد ـ عيش . : ـ أعرب ما فوق الخط في السند  1

  بين قوسين من اإلعراب ؟ الواقعة الجمل ما محلّ  ـ 2

. ـ هات اسم التفضيل وصيغة المبالغة من الفعل : أقول  3

 . الحارقةصغّر : ـ  4

:  نقاط ) 08( الجزء الثاني :

الوضعية اإلدماجية :

في قلب كّل مواطن جزائري ، كيف ال وقد تعلّمنا من شهداء الحادثة حب  قضيّة تحّطم طائرة بوفاريك: الّسند 
الوطن والتّضحية في سبيله . 

تحّث فيه على حب الوطن ووجوب التّضحية في  اثني عشر سطرا ا ال يقّل عناكتب نصا حجاجيالتّعليمة : 
 .  سبيله ، ومبيّنا حقيقة المواطنة موّظفا : استعارة تصريحيّة ، جملة مضافة

 نبيه : ميّز ما وّظفت بالتسطير . ت
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  إعداد األستاذ : صالح عيواز                                    " .                          " وعلى هللا قصد السبيل 
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