
��)�*+
,�-+�.�����/+
������������������)01,
2��������������-+�34����5
�����
6"���7+
���

���+�34������4����8�9:�8�;����������������������������<�+��04����=�

�01��������2>�1���?�"����@AB(�-'�4C����

� 4D4����E1>E��	

	DC(	D9	 YZ	 Y#� v���	  !	g��!		E�	e���	 Yt�	D 		E6	E�	 c�	Ak	 <_v���	D�	E�!	 B�F�> 4G��	A�(	 <	D9	 @iC	:!��Z!
	En,�	D$	D6	:!	j�	e>o�	 � v�C	"�	 !	D�	D�(	<}�	e)	~\		D9	D�	R�8	E�	E��	E�	 B	D�	eK)(	 <�	~z		E�	e,	Dt	A	Dr	�	E�	DZ(	 <P�	~?	
	Dq	A7	D)	��	e9	D	D;	�	D��!	e$	E�	�	D7��	 v=�	B�	P!�	<~��v�D,	A?		A�	Dh	gy�		D>	A�	Dr	\	A�	g"	D�	!�	%	D�	EH		pr]�	A�	D�(	m}	e�	D�	
	e:)		D�	e8	E4	�	D�!C^�	Dq	�	D4	D�	EB		j��4q		D ]Z	jT�)	@!��Q!	

	DC)	D�!	A�	B	Dh	e�	gy		E�	DT	%����	5!>	Yv,�	V#!�H�I�JK		e�)	D$	D#	1	D(	'v�9	<!�,	DC	e�	D�	?�	 <!��	e�	?�
	A�	Dt	D(	 <B�i	D)	Dr	D
	 X	D���	D>	 '�G	 B	g��	DZ	 <	Dt	A�	 �v�	EL	 B,	eh	D"		D#	D)(	 <!h	e�	D�	<Y#� v���	 �4v���	 '�G	 �

	DnZ	D�	D�	 B�$1!		E)	 'v�9	D#	YL	 v?k	 <B�8	D�	Dh	DR		D(	YZ	eC	A�	D�	 ��!h�	 B	D�	E�	 !��Z	 �@!�$	y6!;(	 <
	D�	eb	A,	E�	e�]Z	<B	D�	D;	�	e8	EH		D(	'�G	���!k	'�b�	Y#� v���	j�T�(	<B�C	D)	!	e�DK	D�	D�		eK)	A4	@v�r	'8#	 �6�v���	B

	E��	e�	A�	�I	D"		D����� 	D�	<5	D�	D4	E�	YZ	\ v�	D�(	<@!�$	e�	D�	D�	!�	)	D�	A�	B�8#	?	E9	"	D�	! v�	<O(�	e�	A�	eI)	�	E�	
	E8���	D���	=�	A� ���	"#	���!	er]Z	<B	D�	Da		A�	D�	DK!	D�	B	e8	D$	E�	E�	(	B	Av��	E8<B		E�	D8	Av�	E"		D�	A,��	Y	D�	D�	A�		D6	e�	j�	5v6���	YZ	!

<�v�$��(		e�!Z	D�	e8	D�	A�	'	D�	AK!	AH		Dq	A9!	A�	D�	B	D�	E�(	� v�]	D4	v At	E�	YZ		D�	Ah	A��		Dq	A9!	A�QB	

	!�?;]��)		D���	!�v�)	D�	E�	E�	l	E8	E��	E4�!;	?t	AF��	��(	D$	D�	E�	<�	A�	E,�	D�	:�	e�	Dn	~t	D�(	<?	e$	D�	A�	AG	<:(�	eF		EI	?
	EZ	D�	E ��		AT	D�	EO!		D�	e�	D#	E:�		MK)	Et	e�o�	?	D'�		E�K)(	AF��o�	?	D�	?tvKG	<P	D�	D$	D���(���	:�8 v		DZ	D�	D���	6!	W���

	Dv���(	A���(	y��	D$	DZ	<�!	D�	e�		Dr	D���	?�� v�	D�!	D?	Z	!��,#�	D�	e��(	?t�ir)	y	M6�	E�	y	E8	E��Q?t	

	�
��-B�L�M��(����03�NL=�OP� 
��(Q+���

��6 4"���#GR������/S'�
?�"����� !
����8T�U�S' 

�=�	�<	���,���(	��6!��	Y#� v���	y!4q	QQQQQQQQQQQ8�=V 
�=�W 41 X	Q	56����	"#	Y#� v���	� vr]�	H��	'8#		���	@�v��	BD8 D�!#	z�;(

6�#B�mQQQQQQQQQQQQQQQ8�Y 

��ZBA�����[���
 

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
sssD4����E1>E����E1>ED4

DDC(C���	  ! !CCC
EnEDD$nDD6	:!6	:!$$DDj��C	"�	 !"�	 !�

D) �Dee9DD9DD;	�;	�DD��!��!;;;De$$����	�$
�!C^�DDq	�q	���DDDD44qqq��4EB	B	 �	 ��qq

e�gy	EE��T	%����%����		���
D��>	 '�G	 B>	 '�G �DDgg����>>gggZ	 <

DD#	YL#	YDD?k	 <B�8?k	 <B�8#v�
'�G	���!k	'�b�	��!k	'�b

�	YE�(	<@!�$�(	<@!�$�De�	 ��������	)
�	 �	DK!!	�DD�	B�	BKee8	 8	 ��$$888E��$$$(	BB���

E�(	�EDD4	 4	 �v AAtt444vE�	�	 tttYZYZ		 		D��Ahh����

��(�DD$�D��$EE�	<��	<����A�����E,��:�,
FDD�	?t�	?tD vvKG	<PKGttvvDD�	 ��$���:�8 v$8

��(	?t�ir)��(	?t�ieM6�6����yy

	�
��-B�L	�
��-�M�ML=�OOMeded

ssss

eeee

1am.ency-education.com



\=��]��	z����	���	Y#� v���	H8;	��Z	@�I!>	WX��QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQm8�Y 
T=��^���+	���	sv,��	"�	Y#� v���	H8;	!I!v�G	!,v8#	QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ8=VY 

	

	���T�������'�C��89�U�S'	

�=��_E�H<�̀1�		D�	D�	!	e$	D�Q vsv,��	YZ	*r	B	QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ8�Y 
�=�@4(<	H���	?�� !v���		%Y8�	!�Z			y�q		w				5!>�QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ���8�Y 
\=�	%���!v���	56�4��	YZ	�,v�8��	z�o�	c�K	!�		!hD#QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ8=VY 
T=�a4I3		����	f�!�KG	"�	�8C	!���T�	v?k	<!����r)	&�9�	()	d:!;d	��!v,��	'8#

��$vh��	�t��!�	QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ8�=VY 
V=��&1b�+�B#�K	�;F�(	!�!�
	sv,��	"�QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ8�Y 
c=��d�e9	�r�(	!v�u!��	������	sv,��	"��	v !���	QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ	QQQ8�Y 

�
�-'�4C���#GR���89�U�S'�

������'f�������	f���� !
���
g��4�������#)�	Df	5�tZ		vsK	�,v���<	�k��9)	��K	y6�]Z!	f8I)	'�G		 Q{!b��	f��8�]�	A�	!

��!	��I)	"�Q		

���4����	~�� v�r	d	%sv,��	YZ	H�!t��	P���!��,#	?�!���	?		E�ir)	y��ZdQ?t	

����( 4���	3 41L		 !v�6��	 ! vhK!�4q(	D4b(X	sv,��	 �XI	 ���9)	 B�Z	��	 i����	*��( v�
���!,��	��hv,��	!�	!4vx��	QQ��8����	f�!���t�	"�	!��!,�	@���	

	

�

�

�

��ZBA�����[�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�h�`� H
4���$�	�en

cy
-ed

uc
ati

on
.co

m/ex
am

s�=�
�=�=@(<<@
\=\=o�	c�K	!��K	!�
T=aa44I3I3aaa44�	�8CC

��$h��	�t��!�h��	�t�$$$v
�&1b�&ssv,��	"�,��	"�sv

�	������	s�����	svv,��	"�,�ssvv

U
���

�,<	9)	��K	y6�]Z��K	y6�]Z

!��,#	?�!��!��,#	?y��Z�Z

�XI	 ���9)	 B�Z	 ���9)	
Q��8����	fQ��8����

��������������������������nen

ssss

eeee

1am.ency-education.com



� �������

�	 
��
���	 
���� 
� ��������
�	
��� ��	
�����
��� �� 
��	
� 
 
� 
��	 !�
�
"�#	
�
��� 
$���%!�
��	 
� ���� ���&' 
� ��� 
$��(�)� ��
*!��$� &(�+ �,��"� �-	
�� ��� �� 
� 
.
� �/�
� 
(	000�
�
"�1 �%"��'
� � 
���� �2 �3
������* �4	
���� 
5�
)
"�# �%�� ��
�� �- ��� ! ����$��
$��000������ �����3 
$�#�%���6 
� 
$ 
$��%�����
� 
������7���89�:����
3
��� ��	�
���

� !-�� ��	����� 
-�
7� �,�;���	�7�	 <� �)	 
��	
�� ��
�	
��1� ����
�� �=���>
?	 
����@ 
 �/�A��� ��	
����
�
� 
$����� 
$�� 
$�� ��	
���� 
 !)
+
"�#��7
� �, 
� 
$�� ��9�B
� 
5�!;��� � �� ������ �%�7 ��	 
���� 
C	 
.�!8
D� E �F	 
��
9
"�� ��9�:�7� �(�+ ��,��� 
��
���� ��
�	
� 
$� �89�:����8��� �� 
�
� � 	"�#� �-�
+ �.���G��� 
89�:��� 
H
,��
���

�����
�00�#��%��%,*�$��
6
"�#�'
� � <���� �2 �3 
�����'
� � 
���� �I
7
�	
6 ���7� 
 
�
� 
$�#��% �����	 
�!�
��� ��	
���� 
5 
 J� �I
�	
� �� ���� �
����������������������������������������������������������������������������������������JK�5 � .�7�J�'L� �����"� 	�/����M �

K�I,������M���( �$N��L4����O�P �$��

�Y8T���?�"����� !
��:E 

�O�C �����	��$�*	7;	����M��������JK�- �

�O�-��7��I�	������'� ������	����5?)�5)$�M�1�I��������8N��G�*�5 � 6���K�-J �

�O��	��	� ���M���I�Q���	��)���������O��
8 
.
� �/��MJK��K�- �

�O��(	<�� �����M���'�+��(����"�I�Q���	��)��� �5�R$S�� � �F	 
�S���( ��
6���M�JK��K�- �

:.����'�C����� !
���:� 

�O��	������������	��)���T � �*
��U, 
/�� �-	�� ��S��
$��000 ������M�J��K�- �

�O��-�� �V � �/�;���������(.$�'4���	�7�'� +�M��-JK �

�O��E �F	 
�� 
$��$�W�' 
 	
7 �6���( � �$���
C	 
.�!8
D���H �� 
��G���W# $�)�3����H���G���!8�DJX	
�Y���M��K�-�J �

S��������,���	��-�7�M��K�- ��

��S�������-��V /�;�������%7�P$6+���M�J��K�- �

	OV /�;�������-����7$�	F	?���	7$�;�%*$��-M��K-J�� �

�� O������-��V /�;�����	����� 76�M��K-�J 
�

�� ���	D���L4������	��	D�O��

K�I,������M���I��	��Y��I�6�$����

J%+.$7�����=F	��.������-*���F;�	���*���Z	�;���

�	� ���$#�I+��.��$�%7?������	+R$��#�	$�6�$�	�	��	+.$�=��.�	�"�5.�� ,;��I�	�D�-��' �"�T�)���I��6���
J�5�$����	�9*�

��������� ,;$���G�$����@$�;�� ���	D���(.+����"�($N��[ +��� � ��������\�$6;��G;*��I,;$���

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s

��	�	
.�!8
D�8 E  �F	F	   

��		

����������� 
�����000 �#�#��%%����000%%%,*�$�
�����������������������������

��M���(($N��L4����O�$N��L4���xa�Y�Y8TT���?�"����?ex	7;	�	�M���M���������������JK�-

�I�	������'� ������I�	������'� ��$� 6�

	� ���M�	� ��O��
88 
.8 
�. ��/�/��MJK

�(	(	<	����			 ����M���'�������S�� �F	 
�	


$���M�J����K�-K�-

�H��HJX	JX	

�Y��Y�			�M�M���K�-

e

s

1am.ency-education.com



 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التربية الوطنية

 2017/2018ة : ــة الدراسيـالسن ةــة ورقلـة لواليـة التربيـمديري
 ــــــةــساعــ 02ــــــــــــدة : ـالمــمرة ـغ -حميدةأمتوسطة الشهيد بوحفص 

 الثاني  للثالثي الثاني في اللغة العربية ختباراال ى متوســـــــــطــــوى : أولــالمست
 

 السنــد:
د، عندما ة للميالين وأربععام ألف ))يَرْج َماَرْك ُزوَكْر بِ ((  التواصل االجتماعي، أنشأه الفايْس بوك أحُد مواقعِ 

ة غة منتشرسبعين ل . ويستخدمه الكبار والصغار على السواء، وبأكثر من))َهاْرفَاَردْ  ((في جامعة  اطالبً كان 
 عبر العالم.

 أهمها:كثيرةٍ  يستخدمون الفايس بوك ألسبابٍ  األطفالَ إّن 

 المدرسة.  أصدقاءُ ، وقضاء األوقات مع األصدقاء، وبخاصةٍ االجتماعّيِ  التواصلُ �
 التعاون في أداء الواجب المدرسي.�
 عبير عن الذات، وتشكيل الشخصية الذي يحدث في مرحلة المراهقة.الت�

 ومع ذلك فإن شبكات التواصل االجتماعّي ال تخلو من مخاطر جّمة منها:
 تعرض األطفال أو غيرهم للمضايقة أو التعدي عبر االنترنت.�
اراً م أضرالمستخدمين معلوماٍت شخصيةً من شأنها أن تستخدم في التالعب بهم، أو تلحق به نشرُ �

 . نفسيةً 
 بين األنشطِة المختلفِة.طويٍل جًدا على اإلنترنت، وعدُم الموازنِة  قضاُء وقتٍ �
 التعرُض لمحتًوى غير الئٍق.�

م ى تربيتهؤثر علالمواقع التي قد تلذا يجب على أولياء األمور أن يراقبوا استخدامات أبنائهم لهذه 
 وثقافتهم وسلوكياتهم، فتلحق بهم أضراراً بالغةً تؤثر على حياتهم.

 [ آن كولير والري ماجد. بتصرف ]
 

 األسئلـــــــــــة:
 فهم المكتوب:�
 نقاط) 5.5( أفهم النص:Bأ

 ن)1( ضع عنوانا مناسبا للسند..1
؟ اعّيِ الجتمايتوجب على أولياء األمور إزاء استخدام أبنائهم لمواقع شبكات التواصل  ما الذي.2

 ن)1.5( ولماذا؟
 ادحة.فددة، البلوغ، متع و مرحلة عمرية بين الطفولةهات مرادفات الكلمات اآلتية من السند: .3

 ن)3(
 نقاط) 6.5( أتعلم قواعد لغتي:Bب

 ن)2( األطفاَل ).أعرب ما تحته خط في السند ( طالباً، .1
ر وع التغيين نْ منها وبيِّ  كلٍّ  لمات اآلتية: أصدقاء، أنشطة، أولياء، هات مفردَ الك ما نوع جمعِ .2

 )4.5( الحادث فيه.

 أقلـب الصفحــة
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ْْالفايسالفايس بوك بوك أحد
عالم.بر العالم.amفي جفي جامعباًاطالبطالبكان 

يستخدمون اليستخدمون الفايسَفال

ِاالجتماعياالجتماعيُِاصُل ، وقّ
ء الواجب في أداء الواجب المد

ت، وتشكيل الذات، وتشكيل الشخ
ت التواصلشبكات التواصل االجت

هم للمضايقة غيرهم للمضايقة أو
شخصية شخصيةًً من شأن ٍماٍت

ُُت، وعدمنترنت، وعدم الم المواز

تخدامات أبنائ استخدامات أبنائهم له
ةبالغةًً تؤثر على ح تؤثر على حياته

[ آن

ـــة:

الالجتمااتواصل بكات التواصل 

فففادحادحة.ففعععددة، ددة، غ، متعوغ، متع
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 نقاط) 2( أتذوق النص:Bت
                             ن)1( ه.نوعَ  نْ ا وبيِّ استخرج من السند طباقً .1
 ن)1( ) االجتماعّيِ  التواصلِ  مواقعِ  ما أسلوب العبارة اآلتية: ( الفايس بوك أحدُ .2

 
 نقاط) 06( إنتاج المكتوب:�

تماعي، ل االجشبكات التواصمن استخدام  ك التقليلَ فيها زمالء تنصحُ  من ثمانية أسطرٍ  فقرةً  رْ حرِّ 
ل، ياتهم ككهم وحوالتي قد تؤثر على دراست التي تحويها هذه المواقُع الكثيرةَ  ا لهم المخاطرَ نً مبيِّ 

 ا عالمات الوقف.إّن وأخواتها، ومحترمً  اا نمط الوصف أو السرد، وموّظفً مستخدمً 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***بالتوفيق والنجاح***
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            الّسند:

 لو أّنك ركبت الحافلة وسقطت منك فردة حذاء ال تستطيع استرجاعها، فماذا ستفعل؟   

من  سقطتير وعند صعوده قطار، وقد بدأ القطار بالسّ الحاق ببسرعة للّ  يجريُيحكى أن غانـدي كان  :إليك موقفا مشابها 
 ة القطار.ها بجوار الفردة األولى على سكّ رما بسرعةانية و، فما كان منه إال خلع الفردة الثّ قدمـه إحدى فردتي حذائه

 ! وسألوه: لماذا رميت فردة الحذاء األخرى؟أصدقاؤهفتعجب 

فلن تفيده ولن  فلو وجد فردة واحدة( لحذاء أن يجد فردتين فيستطيع اإلنتفاع بهمال غاندي: أحببت للفقير الذي )يجد أفقا
                                                                                                أيضا. أستفيد أنــا

 أن نرسم البسمة على شفاههم. ن، ونحاول  لسعادة اآلخري كم هو جميل أن نسعد  

 موضوع"عن موقع "

 ن6: وضعّية الجزئّية األولىال

 في النص موقف جميل قام به غاندي، ما هو؟ -1

 ؟لماذا قام غاندي بهذا السلوك؟ عالم يدّل هذا -2

 أعط عنوانا للّنص -3

 .في أي خانة تصنف شخصّية غاندي : العظماء                  الناس العاديين       -4

 إليك المخطط التالي، أكمله: -5

 

 

 ن4: الجزئّية الّثانّيةلوضعّية ا

 أعرب ما فوق الخط.  -1

 مع ذكر الّسبب.في الجملة التي بين قوسين خطآن، استخرجهما ثم صححهما  -2

 أتمم الجدول -3

 

 ن2 البناء الفّني:

 استخرج من الّسند تعبيرا مجازيا. -1

 .إخباري :نمط الّنص -   صّحح الخطأ إن وجد: -2

 ن8 الوضعّية اإلدماجّية:

في ساحة المدرسة لفت انتباهك صورة للعالمة ابن باديس، ولما سألت عنه أستاذك حّدثك عن خصال هذا العظيم  السياق:

 وطلب منك أن تعّرف زمالءك بهذا العظيم.

 ابن باديس عالم جليل حارب االستعمار بالقلم واسس جمعية العلماء المسلمين - السندات:

 على طلب العلم وساهم في إعداد جيل الثورة التحريرية.حريص  -

 تحّدث عن هذا العظيم في سبعة أسطر موّظفا التعبير المجازي والجمع بنوعيه ومتجنبا األخطاء اإلمالئّية. المطلوب:

 ساعة 1: المّدة 2017/2018السنة الدراسّية:  متوسط 1المستوى:  متوّسطة:

 في مادة اللغة العربّية ّثانيالفرض األّول للفصل ال

 نوع الجمع الجمع المفرد

   حذاء

  أصدقاؤه 

 ................... :ضدال

 الجملة: .........................................................

 البسمة .............. :شرحال
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المستوى: السنة األولى متوسط                                             غجاتي محمد بريكة  متوسطة:   

م 2017_  2016الموسم الدراسي                                                              المدة :ساعة  
 الفرض األول للثالثي الثاني  في مادة اللغة العربية

:السند   
قال محمد العيد آل خليفة  في حفل  

  تكريم اإلمام
ابن باديس  بمناسبة ختمه  لتفسير  

 القرآن الكريم

وعّدد جهوده العلمية، وجهاده من أجل  

 الحفاظ

  على شخصية الجزائر اإلسالمية. 

 

 

 

 

 

 السند 

و تزهر بالعلم  ***و تفخـــــــــــــر  البالدمثلك تعـــتز ب (1

 المنــير و تزخــــــر

بمخبر صـدق ال  ***بعت على العلم النفوس نواشئــــــا ط (2

 يدانـــيه مخبــــر

روض ـى من الــو أبه***درسك في التفسير أشهى من الجنى  و (3

 النضير و أبهر

ر ، له حل ــبصي ***ة دارس ــــتمـت كتـــاب هللا ختمــــخ (4

 العويص ميســــــر

كأن جمال الدين  ***ـه ــالدين في نـظـراتـــ جمالت كــيح (5

 ك مصـــورفيــــــ

فهل كنته أم كان عبده ***ـبده ـأشبهت في فقه الشريـــعه عــو (6

 فيـك

على الخير ، فيهـا و  ***ـا ــودهــبأن وفـ اعتزتـسـنـطيـنة ق (7

 تتجمهرالـهدى 

ى أم ــكزهر الربـ*** ـــية ـميد تحــــــتهدي إلى عبد الـحو (8

 رأنهـا منـه أعـطـــ

من القــــــول ،  ***ـسر ــتهنئة مـــنها بختـــــم مـفــ و (9

 ال تسمو عليه مفسـر

محمد العيد أل خليفة     
 

 اقرأ النص قراءة متأنية عدة مرات ثم أجب على األسئلة التالية
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 األسئلة:
ن (  06أفهم النص:)    

 

.فكرة عامة للنص هات ــ 1  

؟بمن من العظماء شبه الشاعر العالمة عبد الحميد بن باديس ــ 2  

،  الصعب ابحث عن  معاني الكلمات التالية في السند  )  _ 3

(تعلو  

( الخير ، صدق هات أضداد الكلمات التالية )  _ 4  

 

   ن ( 02أتذوق النص:)  

استخرج من النص تشبيها وحدد أركانه .ــ 1  

هل السند قصيدة أم مقطوعة؟  برر إجابتك ــ 2  

ن(04أعرف قواعد لغتي:)   

أعرب ما فوق الخط في النص.ــ 1  

اجمع الكلمات التالية جمع مذكر وبين هل هو جمع سالم أم ــ 2

 تكسير 

 الروض _ بصير _ مفسر _ مخبر

  

ن( 08الوضعية اإلدماجية:)  

 السياق:

 

الفرادة والتميز خدمة لإلنسان اعلم أنه من سمات اإلنسان العظيم 

التعليمة:وحبا لإلنسانية .   

 

اختر عظيما من عظماء عصرك ، واكتب عنه نبذة موظفا السّرد 

 والوصف والجمع بأنواعه مع احترامات عالمات الوقف المناسبة .

 

 
 

 بالتوفيق أعزائي 

م 
ـه
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 2017/  2016الّسنة الدراسية :           مديرية التربية لوالية الجـــــلفة                                                          

 المستـــــوى : األّول متــــــوّسط             متوّسطة الحاج أحمد بن دحمان                                                        

 ة الّلغة العربّيةالفرض األّول من الّثالثي الّثاني في ماّد
 :.......... القسم: ............................................  االسم و اللقب                                الّسند:

إلسالم بي محمد إلى االنّ  قريش قبل الجاهلية، و لّما دعاُه أغنياء   ن  م   فيها ، و كان   ترعرعولد أبو بكر الّصديق في مكة  و    

 ، و عتيقُ ، و أحد العشرة المبشرين بالجّنةالراشدين   الخلفاء   ، و هو أّولُ اراألحر  من أسلم من الرجال  أسلم دون تردد ،فكان أّول

 سول صلى للا عليه و سلم في حادثة  صّدق الرّ  هُ ألنّ  ، و سّمي بالصديق  أبي قُحافةالحقيقّي عبُد للا بن ه و اسمُ  من الّنار   للا  

 بي صلوات للا عليه و سلم .اإلسراء و المعراج و لكثرة تصديقه للنّ 

حيما ، رقيق القلب و ربسخاء   ينفقُ  ألخالق الفاضلة و كان  ، اّتصف بخير الصفات و ااإلسالم  ور بارز في نشر  و له د           

 و متواضعا ال يتكبر على أحد.

عن  ة  ربيّ الع   من القبائل   كثير   دت  ، و ارتّ دولة  اإلسالمية  ـــشؤون  ال بإدارة   دأ  ، فب  بيالنّ  اة  ـــــبعد وف و بكر بالخالفة  ُبويع أبُ          

، بأسرها تحت الحكم اإلسالمية الجزيرة العربيّ  ى أخضع  لمحاربتها حتّ  الجيوش و يرسلُ  قاتلها يُ  ، فأخذ   مثل الثعالب   اإلسالم  

 .فه من بعده عمر بن الخطابهـ فخلّ  13توفي سنة 
 -بتصرف  –عن األنترنت                                          

 األسئلة
 الوضعية الجزئية األّولى : أفهم الّنّص

 .صّ للنّ  الفكرة العاّمةهات  – 1
 ................الفكرة العاّمة:.......................................................................

 ديق ؟لماذا سّمي بالصّ  – 2
 ......................سّمي بالصديق: ...................................................................

 .قاستخرج ثالث صفات معنوية ألبي بكر الّصدي – 4
............................................................................................................ 

 ...=.............. ترّدد /..   =........... عر  ع  ر  ت      / =............اه  ر  اشرح الكلمات : أس   – 5
 =................ اراألحرّ ،  =............. اءخ  الية : س  هات ضد الكلمات التّ  -6

  الوضعية الجزئية الثانية : أعرف قواعد لغتي

 .............................................. هاألنّ إسالم      :سبب كتابة الهمزة في الكلماتما  – 1
 ............................................ ها ألنّ  ، اسمه....................................  هاألنّ  ارّتد
 أعرب ما تحته خط  -2

 ............................ترعرع :.......................................................................
 األحرار:...................................................................................................
 اإلسالم:....................................................................................................

 .................................................................................................الجيوش: ..

 الوضعية الجزئية الثالثة : أتذوق الّنّص
 ّص :استخرج من النّ  – 1

  تشبيًها :..................................................
 : .......................................تعبيًرا مجازًيا 

 :.....................بّين نوعه :...................................... طباًقا
 : ...............................حّدد نمط الّنّص  -2
 بالّتوفيق أستاذ الماّدة                         :..............................بّين نوع الّنصّ  – 3

.....

.....

.....

.....

.....

.....

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.. 

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... 
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 الشعبية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية
 وزارة التربية الوطنية

 بوغيدن  مالك بن نبي متوسطة :                                         مديرية التربية لوالية : غليزان

  اعةسالمدة :  المستوى : السنة األولى متوسط                                         

غـَـة الــعَـَربيَّة كاستدرا      فـِي َمـادّة الـلُـّ
      

     
                 :     

امرأة فقيرة  فلمحتذاهبا إلى عملي ،كنت  الباردةفي ليلة من ليال الشتاء                    

 اشاحب  ه  مطأطئة الرأس ، تحمل ابنها على ساعديها ،كان وجهتبكي ، ترتدي أسماال بالية 

ا ، يبكي بكاءا تتقطع له القلوب من شدة الجوع ، فأعطيتها ما تسد به رمصف  .مقه رًّ

ن م    رجل  فدنوت ألستفسر فإذا به بكاءسمعت ولما وصلت إلى المستشفى                   

و ألم يشك أصحاب الثراء يحمل ابنه بين ذراعيه ضخم الحجم  يكاد يسقط منه ، يبكي متألما

 و     من المنظرين وقلت في قرارة نفسي لو أعطى ذلك الغني من ماله البطنة ، فتعجبت

 .غذائه لتلك المسكينة لما بكى أحدهما على ابنه 

 لقد صدق المثل القائل : إن بطنة الغني انتقام لجوع الفقير               
                                                                                                                                           ـ  تصرفب    

 

 ليــــــةئلــــة التــّــاْب عن األســــّم أجــــــــــرأ النــّــّص قـِــــــراءة ُمـــــتأنـّــيَة عــــــــدّة مّرات ثـُـاقــــ           

                                                                             
 

-  ّن [ 06]: البناء الفكري 
 ن[ 01ــنـــــوانا مـُـــناسبا  للـــــــنّــّص.    ]عُ   اْقــــــــــــتـَــرحْ  -1      
 ن[  01«   .   ]ما سبب بكاء المرة الفقيرة و الرجل الغني  -2      
 ن[ 02]    .ي الفقرة الثانية حال لالثنين بينه فاقترح الكاتب    3     
 ن[ 01]   .ثم وظفهما في جملة مفيدة    اشرح ما يلي : أسماال ، دنوت ، -4      

-  ّن [ 02] : البناء الـــــفني 

 
 ن[ 01]   .بين أسلوب النص -1     
 ن[ 01]   .طباقا و بين نوعه  النص استخرْج من  -2      

-  ّن [ 04] : البناء الـــلّغوي 
ـــــأْعــــــرْب ما ت -1      ن[ 01ـّص .    ]حــــته خــــــّط  فــــــي النـَـّ
 ن[ 01.5]   .استخرج من النص جملة منسوخة و حدد عناصرها  2   

 ن[ 01.5]بين نوع الهمزة فيما يلي مع تعلل سبب كتابتها على هذا النحو   -3   

- ن [ 08] : الوضعيّة اإلدماجيّة  

 
    في اآلونة األخيرة ظاهرة التسول . انتشرت لقد :  سندالـــــــ 

     عطيا بعض  اكتب فقرة من عشرة أسطر تتحدث فيها عن الظاهرة مبينا أسبابها م:التــّــعليمة

حترمضضا الحلضضول موظفضضا ل: الكلمضضات المهمضضووة ، إن وأخواتهضضا أو كضضان و أخواتهضضا ،تشضضبيها ، م

 عالمات الوقف .
 

 نوعها مع التعليل  الهمزة 

 امرأة

 غذائه

 الغني

 

                تـّـوفـــــــيق للــــــــجــمـــيـــــع                بال             نـــتــــــــهى  ا                                 
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  الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية                                                 مديرية التربية لوالية غليزان   

   2016/2017:  السنة الدراسيةالك بن نبي بوغيدن                                         ممتوسطة 
  ساعة واحدة  :            م .....   1س  :القسم.................................: ..... اللقبواالسم 

  
  الفرض األول للثالثي الثاني في مادة اللغة العربية  

  
  : النص  

اإلسكندُر األكبرُ ، أو اإلسكندُر الَمْقُدوني، من الّشخِصياِت العبقريِّة الفّذة الّتي يندر أَْن يوَجُد مثلھا، 
أّوَل َمن نَاَدى بمبدإ الدَّوليّة فيا يتعلَُّق بالبشر أْجَمعين.. وَسعى إلى إلغاِء  ھوتاريِخ اإلنسانيِّة،  في 

.الحدوِد بَن الّدول  
 األراِضي احاٍت شاسعٍة منمحُصوراً في االستيالِء على مسأثناء فتوحاته لم يكن ھمُّ اإلسكندر      

.لثّقافِة اليونانيِّة ِح البالِد ونشِر االإصھمه كاَن  بل    
مختلَف  ) عنأرسطو( الفيلسوف اليونَانيّ في كتابِة التقارير إلى معلِِّمه  يالكاَن يْقضي وقتًا طو      

ناعاِت، التي كاَن يَُصادفُھا في َكافَِّة المدِن التي يدخلُھَا،   العلُوِم والفنوِن والِحَرِف والصِّ
الجھُل في رأيه ھو ألدُّ أعداِء و ،واآلداَب والفنوَن ال َوطََن لَھَا كاَن اإلسكندُر يقوُل إن العلومَ      

 اإلنساِن.. وھو الّذي يدفُعهُ إلى الظُّْلِم والقَْسوِة واألنانيّةِ 
 

    ً     لقد  تَمكَّنَ  ِمن تَْشيِيِد إمبراطورية عظيمة امتّدت ِمن َمقُدونيا غْربًا حتّى آخر ُحُدوِد الِھْنِد َشرقا
.َر ِمن ثالث وثالثيَن َسنةثْش أَكْ لَْم يَعِ    

 
   113عباقرة خالدون الدليل ص  محمد كامل حسين المحامي

  
  النص جيدا  ثم أجب عن األسئلة التالية : اقرأ  

  
  نقاط)05(ء الفكري البنا:  

 
    ن)01(أعط  عنوانا مناسبا للنص...................................  : .  
    ؟ .....................................................ن)01(اإلكسندر أثناء فتوحاته  بم اھتم  

............................................................................................................  
   ؟  ........................ن) 01(ما رأي اإلسكندر في الجھل..................................  

...................................................................................................  
   : ھات شرح الكلمات التالية من النص  
   .............=  .........................ن) 01(  ذكيةال = ....................... ن)01( الطغيان

   طتان (نقالبناء الفني (  
  
  ؟ ................................................................ علل ذلك ما نوع النص ؟  

  ن)01(............................................................................................................
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  ضعھو :  ) العلم و الجھل العبارة التالية :(بينالمحسن البديعي في ، اإلجابة الصحيحة أمام  
  ن)             )01سجع       /       /  طباق         جناس 

  
   نقاط ) 05( البناء اللغوي :  

  
  تحته خط في النص :  أعرب ما  

  ...............................................................: .......................................األكبر
  ن)01(..........................................................................................................

  ..........................: .......................................................................  تمكن 
  ن)01.5(...........................................................................................................

  
  ن)01( استخرج من النص كلمة كتبت فيھا الھمزة ھمزة وصل وبين السبب  

  
 

 
  : ن)01.5(بين نوع الجمع فيما يلي  

  
  نوعه  الجمع

  التقارير
 الصناعات
  العاملون 

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

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

 ) نقاط)08الجزء الثاني :  الوضعية اإلدماجية       
   صالح المجتمع من صالح الفرد  :  السند      
 : عن عظيم من عظماء اإلنسانية  فيھا من عشرة أسطر تتحدث سردية اكتب فقرة  التعليمة

  عالمات الوقف .محترما  ،  تعبيرا مجازيا أفعاال مختلفة ، موظفا : ، التي درستھا 
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

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

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

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

.......................................................................................................................
..                                                               .العلم أساس بناء الحضارات  

  السبب ھمزة الوصل 
............  ....................................................................... 
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