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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

متوسطة بركات العرافي                                  وزارة التربية الوطنية                                 

م 2018 يما 08التاريخ :                                             م                            4المستوى : س 

 ساعة واحدة .المدة :                                   في اللغة العربية                            فرض السادسال
 النّص : 

وأمانة  والتّوجيه النّصحِ  علّي ؛ واجبُ  ن واجبٍ ا لكم مِ بأداء مَ  أقومَ  أنْ  عليَّ  رورّيِ الضَّ  إنّه لمنَ  . العلمِ  طلبةِ  أيْ    
ا بّ إال حُ  لمةكم هذه الكَ لَ  هتُ ا وجَّ م ، ومَ كُ جاهَ ق به من مسؤوليّات تُ لِ نقي مّما عَ عُ  أخلّصَ  والتّشجيع ، وأنْ  اإلرشادِ 
الّطريق . فلتقرؤوها  شاقِّ عينكم على مَ ا يُ بً كَ رْ ) ومَ نير سبيلكميُ  علوها مشعالً تجْ  أنْ ( ايا رجاءَ ذه الوصَ لكم هَ  فكتبتُ 
 .  ى في واقع حياتكمكون لها صدً يَ  أنْ  ىسَ عَ وتحفظها ألبابكم ،تكم ، لتعيها أفئد بإمعانٍ 

 ، فال يثنيكم عن هذا المقصدِ ينكم وأّمتكمدِ  العلم هو خدمةُ  راءَ م وَ كُ يِ عْ ن سَ ا أّن ما تريدون مِ تشعروا دومً  أنْ  بُ جِ يَ  
 ي النّظرِ . لتكونوا دائمِ  دنيوّي سافلٍ  أو رخيٍص  ماّدّيٍ أدنى عائقٍ  المنشودةِ  يةِ كم عن هذه الغايقُ عِ ، وال يُ عقبةٍ  أيُّ 

 ، و إياكم أنْ  العُال  فهما دافعان نحوَ والمثابرةَ  فالجدّ ،  النّظرِ  ال يقتنصها إال بعيدُ  دةٌ طري ، فالمستقبلُ  إلى األمامِ 
... تداركوا أنفسكم  الّزالتِ  العظات أو تصحيحَ  ون من ذلك استخالصَ م ترجُ تلتفتوا إلى الوراء ، إّال إن كنت

 اجعلوا منها نقطةَ ف، كم مرحلة جديدةٌ أمام . متفّوقين، لتحصلوا على مؤهالتكم العلميّة  بالجدِّ  واغتنموا ما بقيَ 
 . ستمّر سنواتها الثّالث مّر الّسحاب ، وطلب العلم قراءةِ ال لتتجهوا صوبَ  البدءِ 

ً  تُ طْ شَ تَ عليكم ، أو اسْ  تُ وْ سَ ، علّني قَ  تالميذي األعّزاءُ  أيْ    كم أنَّ دَ يْ كم ، بَوبِ لُ إلى قُ  منكم ، فتدافعت األحقادُ  غضبا
 هّمني ، وانشغالي بمستقبلكم الذي يؤّرقنيم الذي يَ كُ رصي على حاضرِ أعلمتكم أّن مرّد ذلك هو حِ  ستصفحون إنْ 

 )نجاحي وتألقي هو ثمرةُ  موتألقك منجاحك أنّ (اعلموا و )فألنّي أخشى عليكم إن أثقلت عليكم بالنّصح واإلرشاد ف
  .نور فالمعرفةُ  ،ونهمٍ  شراهةٍ ب حر المعرفةِ من بَ  واربُ واشْ  ،واثابرا وودُ هِ تَ اجْ ...  ق هذه الثمرةِ تذوُّ  يونِ ال تحرمفَ 

 لكن كنْ ، ما شئت  را أو كاتبا ... كنْ ا ، شاعِ ا ، كن إمامً مهندسً  ، كنْ  أستاذاً ، كنْ  تلميذي الغالي : كن طبيبًا  
 . اإلمضاء : الذي كاد أن يكون رسوال ؛ أستاذك فاذكرني                                        .  اا ومخلصً نزيهً 

األسئلـــــــــــــــــــــة : 

: نقطــــــة) 12الجزء األول (

  : نقاط ) 06البناء الفكري : (أ ـ 

. ّسندمناسبا لل فكرة عامة اقترحـ  1

؟  ما الذي جعل األستاذ يوجه هذه الّرسالة إلى تالميذهـ  2

 استخرج من الّسند ثالث نصائح .ـ  3

ـ ما المرحلة الجديدة التي يقصدها الكاتب ؟ 4

  غالي .هات معنى : يثنيكم ـ مرّد ، وضّد : أقصى ـ ـ  5

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اقلب الورقة   2/  1ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الصفحة 
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ِالعلمِطلبةطلبِةْْأيأي  
ّشششوالتوالتّّشجيعشجيع ،ِِشاداإلرشاد
صايا رَهذه الوصذه الوصَكم هلكم هُُت

أفئدتعيها أفئد   ووتحفظتكم ، تكم ، ا

ّّممما أنا أن ما ما تريدوًوموا دوم
المنِِيةيِةِ هذه الغام عن هذه الغا

ةدةٌطري ال يقتنصهاال يقتنصها إالي
ترجم ترُجُكنت ججون من ذون من ذلكُُت

على مؤهالتوا على مؤهالتكم العل
سنوا سنواتها، لعلم ّستمستمّر

غضُطططتُتشششطْطَتتتَشَشستتََْْ أو اسكم ، أو اس
كككم الم الذيُكُكُِِى حاضري على حاضر

ati
o
أن(اعلموا وو)ليكم
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t

حر الممن با

شاعا ، شاِعًم ععرا أو كاتبارا أو كاتباِم
كاد أن يكونذي كاد أن يكون رسو
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  )البناء الفني : (نقطتانب ـ 

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

.  كناية وبيّن نوعهاـ  2                        

                  تشبيها بليغا وحّدد ركنيه . ـ  3                         

نقاط ) : 04البناء اللغوي : (ـ  ج

.  ، متفّوقين الجدّ : ند ـ أعرب ما فوق الخط في السّ  1

  بين قوسين من اإلعراب ؟ ةالواقع ما محل الجمل ـ 2

. صغ اسم التفضيل من الفعل : أخلّص  ـ 3

    سّم األسلوب الوارد في الجملة التّالية ، ثّم حّدد أركانه : " إياكم أن تلتفتوا إلى الوراء " ـ  4

:  نقاط ) 08( الجزء الثاني :

الوضعية اإلدماجية :

ً  ، والمعتمدة على نفسها في تعليم أبنائها للحصول  الّسياق : العلمُ  يبني المجتمعاتِ  القويةَ  المتماسكةَ  المكتفيةَ  ذاتيا
على جيٍل متعلٍم واعٍ مثقٍف يستطيع التّ قدمَ  بالمجتمع اقتصادياً وصناعياً وحضاريً ا .

" َعفَ ا نَ مَ  مُ لْ ا العِ مَ نَّ ، إِ  ظَ فِ ا حُ مَ  مُ لْ العِ  سَ يْ قال اإلمام الّشافعّي : " لَ الّسند : 

بناء الوطن وتقّدمه .اكتب نّصا إخباريّا من عشرة أسطر توّضح فيه دورك كمتعلّم في التّعليمة : 

 وّظف في إنتاجك : جملة حاليّة ، أسلوب مدح ، مقابلة . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2/  2الصفحة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . إعداد األستاذ : صالح عيواز                                " .                          " وعلى هللا قصد السبيل 
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04ناء اللغوي :البناء اللغوي : (

ما فوق الخط فب ما فوق الخط في ا

بينبين قوسعععةةالواقعالواقعجمل

ّصن الفعل : أخليل من الفعل : أخلّص

ااّّااجملة التي الجملة التاليةالية ، ثم

ionذا لمكتفيةَ

tioاقتصاديا وصن
لعا الِعَمَّ "فعَعَنننففََممما نَ ا نَ مَملللمُمُعععلْلِم

بناءمك كمتعدورك كمتعلّّم فيم في 

4am.ency-education.com


