
  
 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

 مديرية الرتبية لوالية تبسة                                             » الزرقاء عني «حممدقسطل متوسطة 
                                                                                 2020يناير:                                                           2020توسط املالثالث املستوى: 

 ساعة واحدةاملدة:                                           اللغة العربية     :مادة يف وقفة التقومي الثالثة

 : النص
 :بإسطنبول" بوسُفور  القال أمير الشعراِء أحمد شوقي، يصف مدينَة "   

؟         ـــــَعَلى َأيِ  الِجَنان بَنـا َتُمـــــــــــــــــــ ؟ــــــــوف  ــــــرُّ  ي َأيِ  الحـــــــــــَداِئـــــــِق َتْســــــــَتِقرُّ
بـــــوَع، فأنــــــْغَت ِبنـَــــ َبل  ــــــــــرُّ ـــــــــــــــــاأَلغَ لُك ــــــــــَها الـفَ ـــــــُرويًدا َأيُّ   رُّ ـــــــَت حـــا الرُّ

يوِل مـــَن المَيـ يـــــــَك ـــــــيُط بــــــــُتح  ـــاه            ــــــــــــــَعَلى ِشبه السُّ  ـــاهِ الَجــــــزاِئُر كالشِ 
ــــــــــََلِم فـــــــَل تَ ـــــــَتكِ   ُهنَّ َراٍع ُذو انِتـَبـــــــــــــــــــــــــــاِه            ــــت لَ ـــــــَوَأن  ِفرُّ ـــــــــرُّ مــــــــع الظَّ
 المــَـــــعـَاِقُل َشــــــــــامَخـــاٍت ـــِصل ــــــــوَتتَّ   ها المساِجُد َباِذَخــــــــــــــــاٍت           ـــــوُح بِ ـــــــَتلُ 

 ُمرُّ ـــــــــََل تَ ــــَحادثاُت فَ ــــــــمي الـــحـــــــوتَ   َيــــــاِلي           ــــــَفــــِت اْللَّ ـــــإذا أومــــــــــــــــــأَن وقَ 
 وَق روض فوَق َروضٍ ـــــفَ وَروٍض   اِلَك فـــــوَق أرٍض           ـــــــــــم أرٍض هنَ ـوكَ 

 ي الِكَتاِب عَلُه سطرُ ــــــطٍر فـــــكس  ن فوِق َبعــٍض          ــــعُضها مـــــــوُدوٍر ب
 هي نــــثرُ ــــــرئت ُفــــــــــــــَرادى فَ ــــــوِإْن قُ   يًعا َفهَي َنْظــــــــــــــــُم          ـــــــِرَئْت جمـــإذا قُ 

 ـاـًدا أو َسميـــــًعــــــعـــــــــــَشُقه َشهيــــــــــــويَ   َيا مْن يْطُلُب المْرَأى البِديعــــــــا           ــــــــفَ 
نيا َجِمـيـــــــــَرَأي  نَّ الواُو، و "الُبوْسُفور" َعْمُروـــــــَفهُ   َعــــــــــــا          ـُت محاِســـَن الدُّ

ج  ما رأى في الَبـــــــــحِر َسْفرُ  َسنِ ـِبأح  ـــــــــــا           ـاِطًرا وَنقـر  عــْيًنــــــــــــــــــخ ل ُنبه 
ـعر إيــــــــــــــِه           ـــــــا بنــي إيــــه  فــ ــــــــــعِر ُعذرُ ـــــــفم  اَت الش   الِك في ُعُقوِق الش 

                         ( 387-385ص  أحمد شوقي )الديوان/                                                                    
اللة:  المعجم والد  

 المشهور : األغر  
 ج.م َربٌع، وهو الموضع الذي ُينزل فيه زمن الربيِع. :الربوع  

            أخرى ُتقدُم مرة وَتهرُب  :تك ر  وتف ر  
 أشار إشارة خفيفة بيده أو حاجبيه.أومأن: أومأ؛ 

 اقرأ النص جي دا وأجب عن األسئلة اآلتية:
 

 
 اقلب الصفحة                              2من  1الصفحة                                             
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ل: )  نقطة( 12الجْزء األو 

 نقاط( 04: )الوضعية األولى -أ
د صفتين من صفات مدينة "البوسفور"  -1  .عد 
ل؟من ُيخاطب الشاعر في البيت   -2    األو 
 .ُعقوق _  الظالمهات ضد  الكلمتين:  -3
 نقاط( 08: )ةالثاني وضعيةال -ب

 : أعِرب ما تحته خط في النص   -1
ج   "خاطًرا ونقر  عينا لُنبهجفي قوله:"  :ل ُنبه 

عرِ  إيه  في قوله:" : إيه    "يا بنات الش 
 استخرج من الن ص أسلوَب شرط، وحدد أركانه.  -2
 "إذا أومأن وقفت الليالي"حلل الصورة البيانية في قول الشاعر:   -3
 .طباًقا وبي ن أثره في المعنىاستخرج من النص   -4
5-  . ر قيمة للنص   قد 

 نقاط( 08الجْزء الث اني: ) 
 :الوضعية اإلدماجية

 التي أثرت فيك. اعهمها وعراقة أهِلها وطبها وجمالُ : سبق وأن زرت مدينة جميلة، علق في ذهِنك سحرُ السياق
ند أدب الرحلة من أهم اآلداب التي تكسبنا معرفة وعلما بالشعوب واألوطان واألقطار، كما أنها متعة للقارئ : الس 

 رغبته لزيارة هذه األماكن الجميلة.أو السامع، فتفتح شهيته، وتحرك 
 توسع في السند موظفا: استعارة، وأسلوب شرٍط محترما عَلمات الوقف. ،وصفية تفسيرية: في فقرة التعليمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   أساتذة املاّدة                                2من  2الصفحة                انتــــهى                      
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